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KONFRANSIN MÖVZULARI:

- Yeni pandemiya və epidemiya təhlükələrinin qarşısının alınmasında müasir
elmi biliklərin və innovativ texnologiyaların tətbiqi, beynəlxalq əməkdaşlıq və
milli biotəhlükəsizlik çağırışları;
- Təkamül və epidemiologiya, gələcək risklər;
- Viral müxtəliflik, koronaviruslar dünyası, onların təkamül dinamikası;
- Yeni koronavirusların yaranması və onlara qarşı immunitetin inkişafı üçün
populyasion genom tədqiqatları;
- COVID-19 pandemiyasının diaqnostika və müalicə üsulları;
- Viruslara qarşı mübarizədə peyvəndlərin, antiviral dərmanların, bitki təbiətli
birləşmələrin tətbiqi;
- Epidemik alovlanmaların proqnozlaşdırılması, riyazi modellər;
- Pandemiyalar və bioetik problemlər;
- Mikrobiologiya, virusologiya və molekulyar biotexnologiya elmlərinin gələcək
inkişaf perspektivləri.
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―Koronavirus pandemiyası: elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin
təminatına doğru‖ mövzusunda beynəlxalq onlayn konfransın

PROQRAMI
Konfransın 1-ci günü – 04 avqust 2020-ci il
Konfransın açılıĢı
10:00-10:30

Giriş nitqləri:
Akademik Ramiz Mehdiyev – AMEA-nın prezidenti
Akademik Əhliman Əmiraslanov – Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Səhiyyə Komitəsinin sədri
Tibb elmləri doktoru, professor Oktay Şirəliyev – Azərbaycan Respublikasının
Səhiyyə naziri
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ramin Bayramlı – Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə
Birliyinin (TƏBİB) sədri
Qoşqar Təhməzli – Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin
sədri
Akademik İradə Hüseynova – AMEA-nın vitse-prezidenti
Akademik Əli Abbasov – AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının direktoru,
AMEA-nın müşaviri

Moderatorlar: AMEA-nın mux. üzvü Nuru Bayramov, Prof.Dr. Ġsmayıl Zülfüqarov
Plenar çıxıĢlar
10:30-11:00
Prof. Vidadi Yusibov,

Therapeutic antibodies for COVID-19

İndiana Bioelmlər Tədqiqat
İnstitutu (ABŞ)/MBBİ
(Azərbaycan)
11:00-11:30

Prof. Adil Allahverdiyev,

Current status in vaccine development for
novel coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Yıldız Texniki Universiteti
(Türkiyə)
Seksiya çıxıĢları
11:30-11:45

B.ü.f.d. Samirə Rüstəmova,

SARS-CoV-2 və renin-angiotenzin-aldosteron
sistemi arasinda qarşılıqlı əlaqə

MBBİ
11:45-12:00

Prof. Hasan Hosainzadegan,

Co-infections in COVID-19 and the
importance of microbial diagnosis

Marağa Tibb Elmləri Universiteti
(İran)
12:00-12:15

Некоторые проблемы пандемий с точки
зрения биоэтических принципов

T.e.d. Rəna Cəfərova,
Azərbaycan Tibb Universiteti

12:15-12:30

B.ü.f.d. Ələmdar Məmmədov,

Koronavirusların genomlarının ümumi
struktur təşkili

MBBİ
12:30-12:45
12:45-13:00

Azərbaycan Tibb Universiteti

COVID-19-un müasir diaqnostika və müalicə
üsulları

B.e.d., prof. Səyyarə
İbadullayeva,

Azərbaycanın antiviral bitkiləri və onların
istifadə yolları

T.e.d, prof. Lalə Allahverdiyeva ,

Botanika İnstitutu

5

13:00-13:15

Uşaqlarda yeni koronavirus infeksiyasi
(COVID-19)

T.e.d. Nailə Rəhimova,
K.Y.Fərəcova adına ElmiTədqiqat Pediatriya İnstitutu

13:15-14:00

Fasilə

Moderatorlar: AMEA-nın muxbir üzvü Pənah Muradov, b.ü.f.d. Ələmdar Məmmədov
Plenar çıxıĢlar
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AMEA-nın muxbir üzvü Tərlan
Məmmədov,

Sequence analysis and amino acid variations
of structural proteins deduced from new
coronavirus SARS-COV-2 strains isolated in
different countries

Akdeniz Universiteti
(Türkiyə)/MBBİ (Azərbaycan)
14:30-15:00

COVİD-19 – yeni tipli koronavirus
infeksiyasının diaqnostika, müalicə və
spesifik profilaktika problemləri

T.e.d., prof. Akif Qurbanov,
Azərbaycan Tibb Universiteti,
TƏBİB

Seksiya çıxıĢları
15:00-15:15

Riy.ü.f.d. Hilalə Cəfərova,

Azərbaycan Respublikası ərazisində COVID19 infeksiyasının yayılma dinamikasının
statistik analizi

Azərbaycan Respublikasının
Prezident yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyası
15:15-15:30

COVID-19 pandemiyasi çağırışları: immun
sisteminin qiymətləndirilməsinə yeni yanaşma

B.e.d., prof. Ulduz Həşimova,
AMEA-nın Akad. Abdulla
Qarayev adına Fiziologiya
İnstitutu

15:30-15:45

Prof.Dr. Əhməd Xeyr Pur,

COVID-19 Conferance: Update knowledge
on Pandemical Report

Fransa
15:45-16:00

T.ü.f.d. Nəsimi Qasımov,

Azərbaycanda onkoloji xəstələr arasında
COVİD-19 infeksiyasının yayılma
xüsusiyyətləri

Azərbaycan Tibb Universiteti
16:00-16:15

B.e.d., prof. Rövşən Xəlilov,

A time-dependent sir model for COVID-19 in
Azerbaijan

Bakı Dövlət Universiteti
16:15-16:30

COVID-19 pandemi döneminde (12.03.202012.05.2020) cerrahi pratiğimiz

Dr. Mustafa Kerem,
Qazi Universiteti (Türkiyə)

16:30-16:45

Aytən Ağayeva,

SARS-Cov-2 virusuna qarşı klinik və preklinik tədqiqatlar mərhələsində olan vaksin və
dərman preparatları

MBBİ
16:45-17:00

B.e.d. Dilzarə Ağayeva,

New viral associate of Cryphonectria
parasitica found in Azerbaijan

AMEA-nın Botanika İnstitutu
17:00-17:15

B.ü.f.d. Əsədova Sədaqət,

SARS-CoV-2 virusuna qarşı təhlükəsiz və
effektiv peyvəndin alınması ehtimalı varmı?

MBBİ
17:15-17:30

B.ü.f.d. Arifə Bağırova,

Роль полиеновых антибиотиков в
процессе блокирования размножения
вирусов

AMEA-nın Botanika İnstitutu
17:30-17:45

Rəna Səfərova,

Zoonoz xəstəliklər və Covid-19-un qida
təhlükəsizliyinə təsiri

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi
İnstitutu
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Müzakirələr

Konfransın 2-ci günü – 05 avqust 2020-ci il
Moderatorlar: B.e.d., prof. Ulduz HəĢimova, b.ü.f.d. Samirə Rüstəmova
Plenar çıxıĢlar
10:00-10:30

AMEA-nın muxbir üzvü Nuru
Bayramov,

COVİD-19 infeksiyasının klinik özəllikləri və
özünü doğrultmuş müalicələr

Azərbaycan Tibb Universiteti
10:30-11:00

Dr. Əziz Eftexari,
Marağa Tibb Elmləri
Universiteti (İran)

Rapid and simple detection of SARS-COV-2 with
point-of-care COVID-19 testing

Seksiya çıxıĢları
11:00-11:15

AMEA-nın muxbir üzvü Namiq
Cəlilov,
AMEA-nın N.Tusi adına
Şamaxı Astrofizika
Rəsədxanası

11:15-11:30

11:30-11:45

Məsafədən spektrofotometrik müşahidələr
əsasında Bakı şəhəri havasında
mikroorqanizmlərin yayılması arealının operativ
təyini

Azərbaycan Tibb Universiteti

COVİD-19 pnevmoniyasının diaqnostikasında
döş qəfəsinin rentgenoqrafiya və kompüter
tomoqrafiya müayinələrin imkanlarının
öyrənilməsi

T.ü.f.d. Təranə Cavadova,

COVİD-19 ilə bağlı miokarditlər

T.e.d. Məlahət Sultanova,

Akad. C.Abdullayev adına
Elmi-Tədqiqat Kardiologiya
İnstitutu
11:45-12:00

B.ü.f.d. Natəvan Kərəmova,
AMEA-nın Akad. Abdulla
Qarayev adına Fiziologiya
İnstitutu

12:00-12:15

B.e.d. Arif Mehdiyev,
AMEA-nın Akad. Abdulla
Qarayev adına Fiziologiya
İnstitutu

12:15-12:30

Qafar-zadə Məryəm,
MBBİ

12:30-12:45

B.ü.f.d. Orxan Mustafayev,
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar
İnstitutu/ Bakı Dövlət
Universiteti

12:45-13:00

T.ü.f.d. Rafiq Bayramov,

Pandemik stresin ahıl, qoca və uzunömürlülərin
psixofizioloji göstəricilərinə təsiri

Разработка метода лечения от вируса
COVID-19 посредством индукции
внутриклеточного синтеза интерферона
Effect of Aromatic Antibiotic on Suppression of
Plant Viruses Reproduction
SARS-CoV-2 virusunun genom verilənlərinin
analizi üçün yeni bioinformatik proqramın və
vebsəhifənin yaradilması
COVİD-19-un diaqnostikasının bəzi nüansları

Azərbaycan Tibb Universiteti
13:00-13:15

İlahə Əliyeva,
Azərbaycan Qida
Təhlükəsizliyi İnstitutu

Covid-19 xəstəliyinin molekulyar
diaqnostikasında keyfiyyətə nəzarət
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13:30-14:00

Fasilə

Moderatorlar: B.e.d. Dilzarə Ağayeva, b.ü.f.d. Mehrac Abbasov
Plenar çıxıĢlar
14:00-14:30

AMEA-nın muxbir üzvü İlham
Şahmuradov,

SARS-CoV-2 və digər koronavirusların membran
zülallarının bioinformatik müqayisəsi

MBBİ
14:30-15:00

Prof.Dr. Ismayil Zulfugarov,
Pusan Milli Universiteti
(Cənubi Koreya) / MBBİ
(Azərbaycan)

15:00-15:30

Prof. Qərib Mürşüdov,
Kembric Tibbi Tədqiqatlar
Şurası Molekulyar Biologiya
İnstitutu (Birləşmiş Krallıq) /
MBBİ (Azərbaycan)

Proteins of severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and possible
candidate for the preventing infection
Viruslar və pandemiya: gələcək üçün zəruru olan
təhsil və elmi istiqamətlər

Seksiya çıxıĢları
15:30-15:45

T.e.d. Kənan Yusifzadə,
AR Dövlət Sərhəd Xidməti
Hərbi Hospitalı

15:45-16:00

B.ü.f.d. Nurməmməd
Mustafayev,

COVİD-19 pandemiyası zamanı hərbçilərin
sağlamlığının təminatı
Azərbaycan əhalisində Y-xromosom DNT-nin
polimorfizmi

MBBİ
16:00-16:15

B.ü.f.d. Rəna Abdıyeva,
AMEA-nın Botanika İnstitutu

16:15-16:30

Tural Sadıqzadə,
Azərbaycan Tibb Universiteti

16:30-16:45

B.ü.f.d. Nicat Həsənov,
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu

16:45-17:00

Fəridə Abdıyeva,
Azərbaycan Tibb Universiteti

17:00-17:15

17:15-17:30

Важность исследований инвазивных видов
против угрозы будущих пандемий
Stasionar COVİD-19 xəstələrinə müalicə
nəticələrimiz
Yarasalar bəzi zoonoz virusların potensial təbii
rezervuarı kimi
Koronavirus infeksiyasının (COVİD-19)
perimenopauzal dövrdə olan qadınlara təsiri

AMEA-nın Botanika İnstitutu

Yabanı dərman bitkilərinə dair məlumatların
toplanılması və elekron daşıyıcılara
köçürülməsinin müasir təbabətdə rolu

T.ü.f.d. Səbinə MəşədiyevaBayramova,

Особенности содержания ферритина в крови
у больных COVID-19

B.e.d. Naibə Mehdiyeva,

Azərbaycan Tibb Universiteti
17:30-17:45

Səadət Xudaverdiyeva,
MBBİ

COVİD-19 infeksiyasının diaqnostikası və
müalicəsində prioritetləri müəyyənləşdirən
amillər

Müzakirələr
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ÖN SÖZ
Bəşəriyyət öz tarixi boyu müxtəlif patogen mikroorqanizmlər tərəfindən yaranan
genişmiqyaslı və çoxsaylı qurbanlarla müşayiət olunan bir sıra epidemiya və pandemiyalarla
üzləşmişdir. Müxtəlif illərdə baş qaldıran və qurbanlarının sayı birlikdə bir neçə yüz milyonlarla
ölçülən donuz qripi (1918, 1958, 1968, 2009-cu illər), Yustinian vəbası və ya bubon taunu (540740-cı illər, müəlicəsi XIX əsrin sonlarında tapılmışdır), QİÇS (tarixən mövcud olsa da, 1981-ci
ildə qeydə alınmışdır), İspan qripi (1918-1920-ci illər), “qara ölüm” (1346-1353, ta XIX-əsrin
sonlarınadək), çiçək (1750, 1960), vəba (1816-1826, 1829-1851, 1852-1860, 1863-1875, 18811896, 1899-1923, 1962-1966), ebola, quş qripi, vərəm, malyariya, cüzam və s. kimi son dərəcə
qorxulu yoluxucu xəstəliklər zəncirinə XXI əsrin əvvəllərində mənşəcə bir-birinə yaxın bir neçə
təhlükəli virus – SARS CoV-1 (2002-2003), MERS (2012-2015), yeni SARS-CoV-2 (COVID-19)
(2019) pandemiyaları da qoşuldu. İlk yoluxması 2019-cu ilin axırlarında Çinin Uhan şəhərində
qeydə alınan sonuncu yeni COVID-19 pandemiyası qəfildən baş qaldıraraq həm mövcud səhiyyə
sistemini, həm də müasir elmi sözün əsil mənasında çətin sınaq qarşısında qoydu. Sürətlə çoxalma,
yayılma və dəyişikliklərə uğrama qabiliyyətinə malik koronavirus müasir səhiyyə sisteminin,
farmakologiyanın, vaksinologiyanın, biologiya və tibb elmlərinin bu cür xəstəliklərin qarşısında
kifayət qədər “hazırlıqsız” olduğunu göstərdi. Verilən statistik məlumatlara əsasən, bu günə qədər
koronavirusa yoluxanların sayı 15 milyonu keçmişdir, virusun qurbanlarının sayı isə 650 minə
yaxınlaşır. Pandemiyanın dünya iqtisadiyyatına vurduğu zərər 10 trilyon dollarlarla hesablanır. Bu
ilin fevral-mart aylarından, yəni COVID-19 pandemiyası elan olunandan bu günə qədər onunla
mübarizədə bir sıra mühüm və ciddi addımlar atılmışdır. Virusun yayılmasını minimuma endirmək
üçün effektiv tədbirlər planı hazırlanmış, demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrində karantin
rejimləri tətbiq olunmuş və hazırda da bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilməkdədir. Azərbaycan
Respublikası da pandemiyaya qarşı effektiv mübarizə aparan ölkələr sırasındadır. Burada müdriklik
və uzaqgörənliklə həyata keçirilən çoxşaxəli qabaqlayıcı tədbirlər, insanların sağlamlığı və sosial
təminatının ön plana çəkilməsi ölkəmizi koronavirusun birinci dalğasından xilas edə bilmişdir.
Elmi tədqiqatlara gəldikdə isə, hazırda minlərlə virus genomu ardıcıllığı oxunmuş, mutasiya
etmiş ştammlar müəyyən edilmiş, virusun endositoz, çoxalma və ekzositoz mexanizmləri
aydınlaşdırılmış, xəstəliyin müalicəsində bir sıra klassik preparatların effektivliyi yoxlanılmış, yeni
preparatların sınağı, həmçinin xəstəliyə qarşı vaksinin sintezi işləri davam edir.
Dünya üzrə müxtəlif ölkə populyasiyalarında SARS-CoV-2-nin yayılma miqyasında və
letallığında əhəmiyyətli dərəcədə fərqlər müşahidə olunur. Xüsusi elmi-praktiki önəm kəsb edən
tədqiqat istiqamətlərindən biri bu xəstəliyin yayılma tezliyinə və letallıq dərəcəsinə təsir edə biləcək
3 əsas amilin – insanın nisbi sağlamlıq durumunun, yeni koronavirusun genom və proteom
variasiyalarının və ətraf mühitin ayrılıqda və əlaqəli təsirinin tədqiqidir.
Məlumdur ki, bu gün digər dünya ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da koronavirusla
mücadilə davam etməkdədir. Bu konfransın keçirilməsində məqsəd respublikada pandemiya ilə
bağlı real vəziyyəti müzakirə etmək və qiymətləndirmək, onunla mübarizədə atılan addımlarla və
ilkin elmi uğurlarla tanışlıq, gələcəkdə bu istiqamətdə aparılacaq elmi tədqiqatların strateji
aspektlərini müəyyənləşdirmək, pandemiya şəraitində dəyən zərərləri minimuma endirmək üçün
effektiv tövsiyələr hazırlamaq, həmçinin əldə olunan nailiyyətləri həm elmi ictimaiyyətə, həm də
pandemiya ilə praktiki olaraq mübarizə aparan həkim və mütəxəssislərin nəzərinə çatdırmaqdır.
Xalqımıza bu mübarizədə vacib olan ruh yüksəkliyi, sağlam gələcək və inkişaf yollarında
davamlı uğurlar arzulayırıq.
Akademik Ramiz Mehdiyev,
AMEA-nın prezidenti
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THERAPEUTIC ANTIBODIES FOR COVID-19
V.M. Yusibov1,2
1

Indiana Biosciences Research Institute, United States of America

2

Molecular Biotechnology laboratory, Institute of Molecular Biology and Biotechnologies,
Azerbaijan National Academy of Sciences

Since first confirmed cases in January 2020, COVID-19 has become a global
pandemic claiming more than 500.000 (as of 30 June 2020) lives globally. The severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) causative agent of COVID-19 is
transmitted by physical contact, respiratory and aerosolized droplets. People may remain
asymptomatic while spreading this extremely contagious virus with high mortality rate.
There are no vaccines for prevention and no drugs for treatment that are proven to be
efficacious against this virus. Approximately 80% of hospitalized COVID-19 patients have
co-morbidities, including obesity, hypertension, metabolic and cardiovascular diseases and
~40% of hospitalized develop severe disease (Cytokine Release Syndrome) that lead to
death. Matters are further complicated by vastly immune naïve status of human population
and lack of actionable scientific knowledge. There are major knowledge and technology
gaps, including, among others, limited early detection capabilities and absence of
therapeutics for the treatment of infected. Among others, antibodies are known to be one
of the most effective means to neutralize/block viruses and limit its burden/titers in infected
individuals. In case of COVID-19, the treatment with plasma from infected recovered
people has shown some promise, aiding in the recovery of treated patients. This approach,
however, is not sustainable. To address this and provide a sustainable resource for
therapeutic antibodies we have initiated the project to identify antibodies specific to
different genetic and structural components of SARS-CoV-2 through human B-cell cloning
using peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) recovered COVID-19 patients.
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CURRENT STATUS IN VACCINE DEVELOPMENT FOR NOVEL CORONAVIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

A.M. Allahverdiyev, S. Dinparvar

Yildiz Technical University, Department of Bioengineering, Istanbul, Turkey
Severe acute respiratory syndrome (COVİD-19) is a newly emerging infectious
disease caused by a novel coronavirus, SARS-CoV-2. The World Health Organization
announced the outbreak of coronavirus disease (COVID-19) to be a Public Health
Emergency of International Concern on 30 January 2020 and a pandemic on 11 March
2020. SARS-CoV-2 and the Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERSCoV) constitute the most life-threatening species among all human coronaviruses. Untill
now, not any vaccines have been developed against coronaviruses. Therefore, it is
essential to develop vaccine to prevent outbreaks, especially COVID-19. The virus SARSCoV-2 belongs to the genus Betacoronavirus (β-CoV) of the family Coronaviridae. SARSCoV-2 has a single-stranded positive-sense RNA genome, encoding 4 structural proteins:
spike (S), envelope (E), membrane (M) and nucleocapsid (N). Among these S is a major
protective antigen that elicits highly potent neutralizing antibodies (NAbs), 16 nonstructural proteins (nsp1-nsp16) and several accessory proteins. Inactivated, live
attenuated, subunit, recombinant protein, epitope, DNA, RNA based vaccines, adenovirusbased vectors, virus-like particle vaccine forms the bases of vaccine candidates against
COVID-19. According to World Health Organization report 160 COVID-19 vaccine projects
are is in progress. From these 21 vaccine candidates are in clinical and 139 in preclinical
evaluation. Vaccine candidates developed against COVID-19 are different from candidates
previously developed against SARS-CoV, MERS-CoV and have a wider platform.
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SEQUENCE ANALYSIS AND AMINO ACID VARIATIONSOF STRUCTURAL PROTEINS
DEDUCED FROM NEW CORONAVIRUS SARS-CoV-2 STRAINS ISOLATED IN
DIFFERENT COUNTRIES
T. Mamedov1,2, I. Soylu1, G. Hasanova1
1

Akdeniz University, Department of Agricultural Biotechnology, Antalya, Turkey
2

Institute of Molecular Biology and Biotechnologies, Azerbaijan National
Academy of Sciences

The novel coronavirus, currently designated as SARS-CoV-2, is an emerging virus,
we know relatively little about it. It has observed that SARS-CoV-2 may be transmitted
from infected people without symptoms, therefore, it increases the challenges of
controlling a deadly pandemic without the use of a vaccine. The genome of SARS-CoV-2,
a novel and highly pathogenic coronavirus, encode a non-structural, named as ORF1a/b
and structural proteins such as spike (S) glycoprotein, nucleocapsid protein (N), small
envelop protein (E) and matrix protein (M). A number of studies have now shown CoV
spike (S) glycoprotein and nucleocapsid protein (N) as a promising targets for vaccine,
antibodies and therapeutic drug development against deadly, pandemic SARS-CoV-2. We
performed sequence analysis and amino acid variationsof structural proteins deduced from
new coronavirus SARS-CoV-2 strains, isolated in different countries. Our amino acid
sequence analysis of structural proteins demonstrates that, despite the higher number of
amino acid variations in membrane protein (M), there are no significant amino acid
variations observed in the structural S, P or E-proteins obtained from new strains of SARSCoV-2 coronavirus isolated in different countries. Based on our phylogenetic analysis, both
bats (for the similarity of S protein) and pangolins (for the similarity of N protein) are likely
reservoir hosts for SARS-CoV-2. It is expected that the data from these studies will be very
useful for the designing and development of vaccines, antibodies and therapeutic agents
to combat the highly pathogenic SARS-CoV-2 coronavirus worldwide.
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RAPID AND SIMPLE DETECTION OF SARS-CoV-2 WITH POINT-OF-CARE
COVID-19 TESTING
A. Eftekhari1,2, A. Nasibova2,4, R. Khalilov2,3,4
1

Pharmacology and Toxicology Department, Maragheh University of Medical Sciences,
Maragheh, Iran
2

Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of

Nanobiotechnology and Functional Nanosystems, Drohobych, Ukraine & Azerbaijan
3

Department of Biophysics and Molecular Biology, Baku State University, Azerbaijan
4

Institute of Radiation Problems, Azerbaijan National Academy of Sciences

COVID-19 as a public health concern of the world has spread worldwide and a
combination of various methods including tomography imaging, reverse transcriptionpolymerase chain reaction (RT-PCR), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and
cell culturing were developed to detect and identify SARS-CoV-2. Due to the absence of
specific antiviral agents or vaccines for COVID-19 treatment, early detection and
identification are vital. Alternative, sensitive, fast point-of-care (POC) detection tool, that
can be routinely used by health care providers utilizing biological fluids as a specimen
before starting an emergency process, is desired. Efforts are underway to develop more
effective diagnostic and surveillance technologies with loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) tests, antibody testing and microfluidic RT-PCR devices (Lab-on-achip). Point-of-care diagnostics are promising candidates in SARS-Cov-2 detection and
encourage scientists to improve their technologies beyond conception.
Reverse transcription LAMP (RT-LAMP) method developed for SARS-CoV-2 could
detect the virus even in saliva samples in less than an hour [1]. Lab-on-a-chip devices
contain a small size chip, microchannel, microelectrodes and microheater. Cell lysis, DNA
extraction and PCR amplification stages could be integrated on these microchips [2].
Because of the rapid detection, small volume of the specimen and integration with PCR in
a portable tiny system, these devices are promising for SARS-CoV-2 detection [3]. The
validity and sensitivity of all the above-mentioned methods need to be improved for
salivary specimen usage; in case of improvement they might provide an opportunity to
salivary detection of the virus without waiting period and complex analytical infrastructure.
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XRONĠKĠ QARACĠYƏR XƏSTƏLĠKLƏRĠNDƏ COVĠD-19 ĠNFEKSĠYASININ GEDĠġĠ
N.Y. Bayramov1, M.G. Mahmudov1, A.E. Namazov1, E.M. İsazadə1, M.M. Mahmudov2
1

Azərbaycan Tibb Universiteti

2

Ankara Universitetinin Tibb Fakültəsi, Türkiyə

SARS-CoV-2 virusunun səbəb olduğu koronavirus xəstəliyi (Covid-19), bütün
dünyada sürətlə yayılır. 65 yaşdan yuxarı insanlar, kardiovaskulyar, şəkərli diabet,
hipertenziya və xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyi olan xəstələr ağır gedişli Covid-19 üçün
yüksək risk faktoru kimi qəbul edilib. Buna baxmayaraq, xroniki qaraciyər patologiyası
(sirroz, autoimmun hepatit, B və C hepatitləri) olan xəstələrin yüksək risk faktoru kimi
qiymətləndirilməsi tam araşdırılmayıb.
Covid-19 pandemiyası dövründə koronavirus ilə yoluxmuş xroniki qaraciyər
patologiyası olan 4 xəstənin (3 kişi, 1 qadın; yaş 53-72) müayinə və müalicələrinin
nəticələri araşdırılmışdır. İki xəstə Hepatit B, bir xəstə Hepatit C mənşəli sirroza, bir xəstə
isə autoimmun hepatitə görə üzünmüddətli müalicə almışdır. Xəstələr Covid-19
təsdiqləndikdən sonra intensiv terapiya şöbəsində yerləşdirilmiş və gündəlik müayinələr
(qanın ümumi və biokimyəvi analizləri, CRP, qaraciyər göstəidciləri, Elastografiya, KT),
spesifik və ümumi konservativ müalicələr aparılmışdır.
Xroniki qaraciyər patologiyası əlamətləri ilə yanaşı bu xəstələrin hamısında
hipertermiya, böğaz ağrısı, quru öskürək, tənəffüsün çətinləşməsi olmuşdur. Yalnız bir
xəstədə bu əlamətlərlə yanaşı ürəkbulanma, qusma və ishal müşahidə edilmişdir.
Laborator olaraq xəstələrin hamısında, qabaqkı dövrlərə nisbətən ALT-nin yüksəlməsi,
trombosit və albumin miqdarının azalması müəyyən edilmişdir. Bu göstəricilərində kəskin
dəyişikliyi olan 1 xəstədə (68 yaşlı Hepatit B mənşəli xroniki qaraciyər xəstəliyi olan kişi)
klinikaya daxil olduqdan 2 gün sonra kəskin respirator distress sindromu inkişaf etdi, sünü
tənəffüs aparatına qoşuldu, ümumi və spesifik konservativ müalicənin aparılmasına
baxmayaraq sonrakı gün ölüm baş verdi. Konservativ müalicə fonunda kliniki və laborator
olaraq yaxşılaşma müəyyən olunan 3 xəstə isə stasionara qəbuldan sonrakı 19-cu, 22-ci
və 23-cü günlər ambulator müşahidə və müalicəyə göndərildilər.
Beləliklə, azsaylı və ilkin nəticələrimizə görə xroniki qaraciyər xəstəliyi fonunda
Covid-19 infeksiyası ağır gedişli olur, yüksək letallıqla seyr edir, ona görə də bu xəstələri
yüksək risk qrupuna aid etmək olar. Bu nəticələri dəqiqləşdimək üçün geniş tədqiqatlara
ehtiyac vardır.
16

COVID-19 – YENĠ TĠPLĠ KORONAVĠRUS ĠNFEKSĠYASININ DĠAQNOSTIKA, MÜALĠCƏ
VƏ SPESĠFĠK PROFĠLAKTĠKA PROBLEMLƏRĠ
A. Qurbanov1, R. Bayramlı2
1

Azərbaycan Tibb Universiteti

2

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB), Azərbaycan

Hazırda Covid-19 – yeni tipli koronavirus infeksiyası dünyanın əksər ölkələrində
pandemiya kimi yayılaraq 10 mln-dan artıq insanın хəstələnməsinə səbəb olmuşdur ki,
bunların 500 mindən çoxu ölmüşdür. Törədici virus - SARS-CoV-2 Coronavirinae
yarımfəsiləsinin Betacoronavirus cinsinə aiddir.
Pandemiyanın qarşısını almaq üçün xəstəliyə vaxtında dəqiq diaqnozun qoyulması,
efektli müalicə və profilaktik vasitələrinin hazırlanması müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Hüceyrə kulturalarında virusun əldə edilməsi çətin olduğundan əsas diaqnostik üsül
molekulyar-genetik üsuldur. Diaqnostik məqsədlə virusu respirator sekretlərdə və qanda
polimeraza zəncirvari reaksiyası (PCR) vasitəsilə təyin etmək mümkündür. Hazırda virusun üç
hədəf genini (RdRP, N və E genlərini) əsnəkdən və burun boşluğundan tamponla alınmış
materiallarda, nazofarengeal sekretdə, bəlğəmdə, bronxoalveolyar lavajda aşkar etməyə
imkan verən Real-time PCR (Allplex™ 2019-nCoV Assay) tətbiq edilir. RdRP və N genləri
SARS-CoV-2 üçün spesifik genlər hesab edilir, E geni isə SARS-CoV-2 ilə yanaşı həm də
digər koronaviruslar üçün spesifikdir.
İFA vasitəsilə tədqiq edilən qoşa qan zərdablarında anticisimlərin titrinin artması
koronavirus infeksiyasını təsdiq edir. Bu reaksiya vasitəsilə xəstəliyi keçirmiş şəxsləri təyin
etmək, eləcə də immun təbəqələşməni izləmək mümkündür.
Covid-19 xəstəliyinin müalicəsi üçün virus əleyhinə preparatlar tövsiyyə olunmamışdır.
Son zamanlar RNT-asılı RNT polimeraza fermentinin inhibitoru olan Remdesivir preparatına
olan ümidlər də özünü tam doğrultmamışdır. Müalicə əsasən simptomatik apaılır,
fəsadlaşmalar zamanı müvafiq patogenetik müalicələr, lazım gəldikdə isə süni ventilyasiya
tətbiq edilir. Son zamanlar ağır xəstələrə rekonvalessentlərin qan zərdabının köçürülməsi ilə
müalicə taktikası da istifadə edilir.
Hazırda Covid-19 əleyhinə vaksin hazırlanması işləri dünyanın qabaqcıl ölkələrində
geniş vüsət almışdır. Tədqiqatçılar vaksinin yaxın bir ildə hazır olacağı qənaətində olsalar da,
bu xəstəliyə qarşı effektli vaksin hazırlamağın mümkünlüyü bəzi suallar doğurur. Belə ki,
protektiv anticisimlərin rekonvalessentlərin ancaq bir qismində aşkar edilməsi, eləcə də təkrar
xəstələnmələrin mümkünlüyü Covid-19 əleyhinə vaksin preparatlarına ümidləri azaldır.
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SARS-CoV-2 VƏ DĠGƏR KORONAVĠRUSLARIN MEMBRAN ZÜLALLARININ
BĠOĠNFORMATĠK MÜQAYĠSƏSĠ
İ. Şahmuradov1,2
1

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Bioinformatika
Laboratoriyası
2

AMEA Biofizika İnstitutunun İnteqrativ biologiya laboratoriyası

Hazırda bütün dünyanı bürümüş COVID-19 xəstəliyinin törədicisi SARS-CoV-2
virusunun haradan/necə ―peyda‖ olması hər kəsi düşündürən və diametral əks fərziyələr
doğuran suallardan biridir. Təkzəncirli RNT + genomuna malik koronavirusların (CoV) 4
membran zülalı məlumdur: ―tikan‖ (spike; S), ―örtük‖ (envelope, E), membran (membrane,
M) və nukleokapsid (nucleocapsid, N). Belə hesab olunur ki, patogenlik baxımından S
zülalı virusun sahib hüceyrələrinə daxıl olması üçün xüsusilə önəmlidir.
BLAST və Clustal Omega bioinformatik vasitələri ilə 8 koronavirusun (SARS-CoV-2
– ABŞ və Uhan ―nümayəndələri‖, SARS-CoV, MERS, yarasa CoV, kələz CoV, norka
(mink) CoV və quş (avian) CoV – hərəsindən 1 numayəndə) S, M, N və E membran
zülallarının cüt-cüt (S-S, M-M, N-N və E-E) müqayisəsi aparılmışdır. Analiz olunmuş 4
zülalın hər birinə görə CoV-2 vurusları identikdirlər. S zülalına görə CoV-2 ilə kələz CoV,
yarasa CoV və SARS-CoV arasında oxşarlıq müvafiq surətdə 92% (6 indel), 80% (33
indel) və 76% (26 indel)-dir. M zülalına görə CoV-2 ilə kələz CoV, yarasa CoV və SARSCoV arasında oxşarlıq müvafiq surətdə 99% (0 indel), 39% (1 indel) və 91% (1 indel)-dir. N
zülalına görə CoV-2 ilə kələz CoV, yarasa CoV və SARS-CoV arasında oxşarlıq müvafiq
surətdə 94% (2 indel), 94% (0 indel) və 91% (1 indel)-dir. Nəhayət, E zülalına görə CoV-2
ilə kələz CoV və SARS-CoV arasında oxşarlıq müvafiq surətdə 100% və 95% (1 indel)-dir;
yarasa CoV ilə oxşarlıq yoxdur. Bu müqayisələrin nəticələri ona dəlalət edir ki, (1) SARSCoV-2 virusuna ən yaxln virus kələz CoV-dur; (2) membran zülallarına görə müxtəlif
viruslar arasında əsas fərq S və M zülallarına görədir. Lakin bu nəticələr SARS-CoV-2
virusunun məzh kələz CoV-undan təbii yolla törənməsini bəyan etməyə əsas vermir.
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VĠRUSLAR VƏ PANDEMĠYA: GƏLƏCƏK ÜÇÜN ZƏRURĠ OLAN TƏHSĠL
VƏ ELMĠ ĠSTIQAMƏTLƏR
Q.N. Mürşüdov1,2
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Kembric Tibbi Tədqiqatlar Şurasının Molekulyar Biologiya İnstitutu, Birləşmiş Krallıq
2

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

COVİD-19 pandemiyası cəmiyyətdə, elm və texnologiyanın inkişafındakı problemləri
aydın şəkildə nümayiş etdirdi. Həmçinin tam əyani şəkildə aydın oldu ki, müasir elmin,
texnologiyanın və bunlara əsaslanan sənayenin inkişafı belə fəlakətlərilə mübarizəyə hazır
olmaq üçün yeganə yoldur.
Gələcək üçün bir neçə zəruzi məqama diqqət etmək lazımdır:
1) Əhalinin ümumi maarifçiliyinin yüksəldilməsi onun pandemiyaya qarşı mübarizədə
müsbət iştirakına gətirər. Bu isə təbii fəlakət ilə mübarizədə əsas faktorlardan biridir. Bu
istiqamətdə müasir alimlər liderlik rolunu öz üzərinə götürərək Kütləvi İnformasiya
Vasitələri ilə bir yerdə işləməlidirlər.
2) Riyazi modellərin və əsasəndə dinamik sistemlərin modellərinin qurulması və
fəlakətlərə tədbiqi vacibdir. Bu istiqamətdə həm universitetdə kurslar olmalıdır və həmdə
tədqiqat institutlarında laboratoriyalar təşkil olunmalıdır.Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir
modellər, şəbəkələrdə olan stoxastik dinamik proseslər əsasında qurulmalıdır. Belə riyazi
modellərin

tədbiqləri

epidemiya

ilə

məhdudlaşmır.

Əlavə

tədbiqlər

sahəsinə

neyrobiologiya, kənd təsərrüfatı və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə (bioiqtisadiyyat),
yalan məlumatlara qarşı mübarizə üsullarının hazırlanması sahələri daxildir.
3) Müasir computer elmlərinin, o cümlədən, maşın öyrənilmə istiqamətlərinin inkişafı
fəlakətlər zamanı onların modelini izah edən tənliklərdəki parametrlərin kifayət qədər dəqiq
hesablanmasına köməkedir. Maşın öyrənilmə üsullarının tədbiqlərindən biridə, Azərbaycan
üçün vacib olan, elmi və tədris ədəbiyyatlarının kütləvi tərcüməsidə ola bilər. Bu isə
Azərbaycanda elmin və texnologiyanın geniş inkişafı üçün əsas şərtlərdən biridir.
4) Müşahidələr göstərir ki, müasir statistikanın tədrisi, tədqiqatı və tədbiqi qənaətbəxş
deyil. Nəzərə almaq lazımdırki, müasir statistika komputer elmləri ilə sıx əlaqəlidir və
bundan başqa müasir elmdə və texnologiyada statistikanın tədbiqi olmasa inandırıcı
nəticələr almaq qeyri mümkündür.
5) Əlbətdə, virusologiya, molekulyar biologiya, hüceyrə biologiyası, neyrobilogiya,
tibbi biologiya və digər biologiya sahələrinin inkişafı zəruridir. Amma bu istiqamətdə
tədqiqatlar həm bahalı cihazlar və həmdə müasir mütəxəssislərin yetişdirilməsini tələbedir.
Bu istiqamatləri strateji istiqamətlər sırasına elavə etmək lazımdır.
19

PROTEINS OF SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 2
(SARS-CoV-2) AND POSSIBLE CANDIDATE FOR THE PREVENTING INFECTION
A. N. Pashayeva1, I.S. Zulfugarov1,2
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2
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The human coronaviruses (CoVs) are enveloped single-stranded RNA viruses with
80–160 nm in diameter. CoVs contain the largest viral genome (around 30 kilobase pairs)
among the RNA viruses, and they share a similar genome organization. Two open reading
frames (ORFs), ORF1a and ORF1b, occupy two-thirds of the genome, and a third of the
genome encodes four common structural proteins in the gene order of spike (S), envelope
(E), membrane (M) and nucleocapsid (N). The ORF1ab is a replicase gene encoding
polyproteins, which can be cleaved into 15-16 non-structural proteins by 3C-like proteinase
and papain-like proteinase. In addition to the genes encoding the above structural
proteins, the genes encoding accessory proteins have also been detected between S–E–
M–N. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the causal agent
of the continuing coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. SARS-CoV-2 shares
79% genome sequence identity with SARS-CoV. The S protein, giving the characteristic
‗crown‘ appearance, play a vital role in the virus binding to host cell. Therefore, we focus
on the S protein. The S protein contains two subunits: S1 and S2. The S1 subunit consists
of an amino-terminal domain and a receptor-binding domain (RBD). The RBD binds to the
angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as its host cell target receptor, which starts the
infection process. RBD binding to ACE2 activates endocytosis of the SARS-CoV-2 virion
and leaks it to endosomal proteases. The S2 subunit consists of a fusion peptide and two
heptad repeat regions: HR1 and HR2. Within the endosome, the S1 subunit is cleaved
away, exposing the fusion peptide, which inserts into the host membrane. The S2 region
then folds in on itself to bring the HR1 and HR2 regions. This tips to membrane fusion and
releases the viral package into the host cytoplasm. The presence of a furin-like cleavage
site in the SARS-CoV-2 S protein but not SARS-CoV might be the reason for the highest
infectivity. Consequently, the S protein of SARS-CoV-2 seems to be the best candidate for
preventing infection. Blocking the binding of S protein to ACE2 with renin-angiotensin
system (RAS) inhibitors, ACEI and AT1R, have been proposed as potential therapeutic
tools against COVID-19. Also the role of complement in antibody-mediated naturally
acquired and vaccine-induced protection against virus infection has been reported.
Therefore, we propose that antibody-mediated protection against SARS-CoV-2 may have
an emerging role, because monoclonal antibodies targeting the S protein may also inhibit
virus entry or fusion.
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SARS-CoV-2 və RENĠN-ANGĠOTENZĠN-ALDOSTERON SĠSTEMĠ ARASINDA
QARġILIQLI ƏLAQƏ
G.R. Əlibəyova, S.M. Rüstəmova, N.Ş. Mustafayev, İ.M. Hüseynova
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
Virus infeksiyaları viral hissəciklərin sahib hüceyrə reseptorları ilə qarşılıqlı əlaqəsi
hesabına baş verir. Koronavirusların (CoV) səthində virusa tipik formanı verən S (spike)
qlikoproteinlərin homotrimerləri lokalizə olunub. Bu S proteini, sahib hüceyrənin
proteazaları ilə müvafiq olaraq reseptorun tanınmasına və membranla birləşməsinə
cavbdeh olan S1 və S2 subvahidlərə bölünür. S1 subvahidi ayrıca N-terminal domen
(NTD) və C-terminal domeninə (CTD) ayrılır. Bu domenlərin hər ikisi reseptorla birləşən
hissəcik kimi fəaliyyət göstərə bilir. Məsələn SARS CoV və MERS CoV reseptoru tanımaq
üçün S1-in CTD-ni istifadə etdiyi halda, siçanların Hepatit CoV virusu isə S1 subvahidinin
NTD-ni bu məqsədlə tətbiq edir. Eyni zamanda bu domenlər reseptor birləşdirici domen
(RBD) kimi də adlandırılır. Müəyyən olunmuşdur ki, SARS-CoV-2 virusunun reseptor
birləşdirici S-proteini insanın angiotenzinçevirən ferment 2 (AÇF 2) zülalına qarşı kifayət
qədər yüksək affinliyə malikdir. Amma SARS CoV-2 S proteinində AÇF 2 ilə qarşılıqlı
əlaqəyə cavabdeh olan element tam olaraq bilinmir. Son günlərdə aparılan tədqiqatlarda
ilk növbədə S1 CTD-nin (SARS CoV-2-CTD) insanda AÇF 2 ilə əlaqəyə girən açar
element olduğu göstərilmişdir. Bioinformatik analiz yolu ilə SARS CoV-2-nin S proteininin
NTD və CTD-dən ibarət bir S1 subvahidindən, S2, bir transmembran hissədən və qısa
sitoplazmatik domendən təşkil olunduğu müəyyən edilmişdir.
AÇF qan damarlarında tonusun tənzimlənməsinə, su-duz homeostazının saxlanılmasına cavabdeh olan renin-angiotenzin-aldosteron sisteminin (RAAS) əsas komponentidir.
Miokardın və damarlarda saya əzələ hüceyrələrinin qidalanmasını və proliferasiyasını
təmin edir. Bu fermenti kodlaşdıran gen ACE (angiotenzin converting enzyme) 17-ci
xromosomun 17q23 lokusunda yerləşir və intron sahədə 287 n.c. uzunluğunda Alu
təkrarların olub-olmaması ilə şərtlənən polimorfizmi funksional cəhətdən böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Genin polimorfizminin kardiovaskulyar xəstəliklərlə yanaşı müxtəlif psixi
pozuntular, Alzheimer xəstəliyi, II tip və hestasion şəkərli diabet və s. ilə birbaşa
assosoasiya təşkil etməsi göstərilmişdir.
Azərbaycan populyasiya nümunəsində adı çəkilən genin insersiya/delesiya (İ/D) tipli
polimorfizmi üç spesifik praymer cütü ilə fərqli yaş kateqoriyalı, öz aralarında qohum olmayan
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82 nəfər insanda tədqiq edilib. İnsersiya/delesiya spesifik Hace3s və Hace3as, ACE-F və
ACE-R praymer cütləri ilə aparılan PZR analizi nəticəsində müəyyən edildi ki, hər iki
marker üzrə tədqiq olunan şəxslərdən 5 nəfəri İİ genotipli homoziqotlar, 22 nəfəri DD
genotipli homoziqotlar, 55 nəfəri isə İD genotipli heteroziqotlardır. ACE-5a və ACE-5c
praymer cütü ilə cəmi bir nəfərdə insersiya spesifik fraqment sintez olunmuşdur. Tədqiq
olunan populyasiyanın nümunələrində ACE geninin İD, DD və İİ genotipləri uyğun olaraq
67%, 27% və 6% təşkil etmiş, İ allelinin rastgəlmə tezliyi 0,40, D allelinin tezliyi isə 0,60
olmuşdur (İ:D=0,67). Populyasiya daxilində ümumilikdə İD genotipi DD və İİ genotiplərinə,
DD genotipi isə İİ genotipinə nəzərən əhəmiyyətli dərəcədə üstünlük təşkil etmişdir:
İD:DD=2,5; İD:İİ=11, DD:İİ=4,4 dəfə. Şərti olaraq sağlam fərdlərdən ibarət qrupda
aşkarlanan İİ genotipli şəxslərin hər ikisi qadın, müxtəlif diaqnozlu psixi xəstələr arasında
isə İİ genotipli şəxslərin biri qadın, ikisi isə kişi olub. Tamamilə kişilərdən ibarət idmançıları
təmsil edən qrup daxilində İİ genotipinə rast gəlinməmişdir.
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CO-INFECTIONS IN COVID-19 AND THE IMPORTANCE OF MICROBIAL DIAGNOSIS
A. Hasanzadeh1,2, A. Eftekhari1,2, R. Khalilov2,3,4
1

Maragheh University of Medical Sciences, Maragheh, Iran

2

Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of

Nanobiotechnology and Functional Nanosystems, Drohobych, Ukraine & Baku, Azerbaijan
3

Department of Biophysics and Molecular Biology, Baku State University, Baku, Azerbaijan
4

Institute of Radiation Problems, Azerbaijan National Academy of Sciences

Patients infected with respiratory viral infections, particularly with Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19), are most susceptible to co-infections that this, in turn, increases
the severity of disease and mortality. Therefore, antibiotic agents should be applied to the
treatment of bacterial co-infections. On the other side, all guidelines for Covid-19 clearly
mention that improper use of antibiotics, especially the combination of broad-spectrum
antibiotic agents, should be avoided. Because the use of broad-spectrum antibiotics for a
long time and in the combination of several agents not only shows no effect on the
recovery of the disease, but also may lead to potentially fatal secondary infections, such
as Clostridioides difficile infection. Currently, due to the unavoidable use of antibiotics
among patients with Covid-19 who are admitted to intensive care units, cultivation-based
methods for isolating and detecting bacteria are less sensitive. Hence, the use of cultureindependent methods that can detect a wide range of potential pathogens and
antimicrobial resistance is important, mainly for screening and follow-up treatment. So,
culture-independent techniques, such as whole-genome metagenomics, can be used to
identify monomicrobial or mixed infections without selecting the previous target. Wholegenome metagenomics can provide valuable and useful information about pathogens that
cause co-infections and antimicrobial resistance in hospital settings, especially in the
intensive care unit. Therefore, these studies can be a valuable aid in the management of
antibiotic administration and subsequent targeted treatment of infections.
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AĞIR VƏ KRĠTĠK DƏRƏCƏLĠ COVĠD-19 ĠNFEKSĠYASININ MÜALĠCƏ NƏTĠCƏLƏRĠ
(ġƏXSĠ TƏCRÜBƏMĠZĠN ĠLKĠN TƏHLĠLĠ)
N. Bayramov, C. Paşayev, Ə. Əhmədov, N. Süleymanova
Azərbaycan Tibb Universitetinin I cərrahi xəstəliklər kafedrası
Tədiqiatın məqsədi Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris-cərrahiyyə klinikasının
reanimasiya şöbəsində müalicə alan Covid-19 xəstələrinin nəticələri ilə əlaqədar ilkin
təcrübəmizin təqdim edilməsidir.
Klinikada müəliflərin nəzarəti altına olan xəstələrin əldə olunan məlumatları
araşdırıldı. Xəstələrin demoqrafik göstəriciləri, yoluxduğu şərait, yanaşı xəstəlikləri, klinik
əlamətləri, viral müayinə, ağciyər rentgeni və KT, ağırlaşmalar, aldığı müalicələr və
nəticələri təhlil edildi. COVİD-19 diaqnostikası və müalicəsi ÜST və TƏBİB-in tövsiyələrinə
əsasən aparılmışdır. Yüngül qrupda (həyatı funksiyaları stabil, saturasiyası normal,
təngənəfəsliyi olmayan) əsas müalicə kimi antiviral Arbidol (Umifenovir) və Vitamin C 50
mq verilmişdir. Orta qrupda (pnevmoniya əlamətləri olan, orqan yetməzliyi olmayan, nazal
oksigenlə saturasiyası və təngənəfəsliyi düzələn) arbidol və vitamin C və simptomatik
müalicələrə əlavə olaraq nazal oksigen, inhalyasiya və antibiotiklər (azitromisin,
florkinolonlar, seflosopirn, ampicillin) verilmişdir. Ağır (davamlı oksigen dəstəyi lazım olan)
və kritik xəstələrdə (orqan yetməzlikləri ortaya çıxan) antiviral və antibiotik müalicələrlə
yanaşı, qeyri-invaziv (yüksək axınlı oksigen, oksigen maskası), invaziv oksigenasiya
(mexaniki ventilyasiya, EKMO), steroid terapiyası (metilprednizolon, deksmetozon,
hidrokortizon) və dəstək müalicələr tətbiq edilmişdir.
Reanimasiyada nəzarətimiz altında olan 41 xəstənin nəticələrini ilkin olaraq
araşdırdıq. Xəstələrin 22-si qadın, 19-u kişi olmuş, ortalma yaş 60 (28-82) təşkil etmişdir.
Xəstələrin 25-ində invaziv ventilyasiya (24-ündə mexaniki ventilyasiya, 1-ində EKMO), 16sında isə qeyri-invaziv ventilyasiya aparılmışdır. Yanaşı xəstəliklərlər 31 xəstədə (75%)
rastlanmış, diabet (31.7%), hipertoniya (21.9%) və ürəyin işemik xəstəliyi (19.5%) ilə
yanaşı hamiləlik (4.8%) və system xəstəliyi (4.8%) müşahidə edilmişdir. Sağlama 17
xəstədə (41.4%), letallıq isə 24 xəstədə (58.5%) rastlanmışdır, ağciyər yetməzliyi,
tromboz, septik şok və mulitorqan yetməzliyi ən çox rast gəlinən ölüm səbəbləri olmuşdur.
Sağlanlarla ölənlər arasında müqayisə apardıqda yaş (58 və 61 yaş), cins (q/k, uğun
olaraq 10/7 və 12/12) üzrə fərq olmamışdır, lakin yanaşı xəstəliklər (52% və 91%), invaziv
ventilyasiya (17% və 91%) letal qrupda daha çox rast gəlinmişdir.
İlkin nəticələrə görə ağır və kritik dərəcəli Covid-19 xəstələrində yanaşı xəstəliklər,
xüsusən, diabet, hipertoniya, ürək-damar xəstəlikləri yüksəsk tezlikdə rastlanır, intubasiya
və bir xəstədə bir neçə yanaşı xəstəlik letallıq üçün yüksək risk amili təşkil edir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI ƏRAZĠSĠNDƏ COVĠD-19 ĠNFEKSĠYASININ YAYILMA
DĠNAMĠKASININ STATĠSTĠK ANALĠZĠ
H. Cəfərova
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Tədqiqat işində ilk dəfə Çinin Uhan şəhərində qeydə alınmış yeni növ koronavirus
xəstəliyinin (Covıd-19) Azərbaycan Respublikası ərazisində yayılma dınamikasının
zamandan asılılğı riyazi statistikanın və riyazi modelləşdirmənin müasir metodlarının
istifadəsi ilə müəyyən edilmiş, ölkə ərazisində və sərhəd ölkələrdə koronavirusa
yoluxanların, ölənlərin və sağalanların sayının, aparılan testlərin ümumi sayının, ölkədə
hər 1 milyon nəfərə düşən test sayının müqayisəli analizi aparılmışdır. 2020-ci ilin yanvar
və

fevral aylarında

koronavirus

xəstəliyinə

(COVID-19) yoluxanların

yayılmasını

qiymətləndirmək məqsədi ilə Çinin Uhan şəhərində və beynəlxalq aləmdə yoluxanların
məlumatları ilə stoxastik ötürmə modeli birləşdirilmişdir [1]. Bu qiymətləndirmələrə
əsaslanaraq, digər ərazilərdə baş verə biləcək halların ehtimalları hesablanmışdı.
Avstraliyada COVID-19 pandemiyasının hesablama simulyasiyası üçün agent əsaslı
kompüter modelləşdirilməsi hazırlanmışdır. Bu model reproduktiv saya, inkubasiya və
artım müddətinin uzunluğuna, yaşdan asılı yoluxma dərəcəsinə, davamlı və azalmayan
yerli yayılma müddətində kümülativ yoluxmanın böyümə sürətinə əsasən Covıd-19-un
yayılmasının bir neçə xüsusiyyətini təkrarlanmasını ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur [2].
Alınan əhəmiyyətli nəticənin biri də simptomatik halların yaşla bağlı hissəsidir ki, uşaqlar
üçün bu fraksiyanın böyüklərlə müqayisədə beşdə bir olduğu təsbit edilmişdir.
Qrafik 1-də xüsusi karantin rejiminə qədər ölkə ərazisində koronavirusa yoluxanların
günlük dinamikasının reqresiya əyrisi verilmişdir:

Qrafik 1. Azərbaycan Respublikası ərazisində koronavirusa yoluxanların günlük
dinamikasının reqresiya əyrisi (28.02.2020-09.04.2020) [3].
Qradik 1-in reqresiya tənliyi 2-ci dərəcəli polinomial tənlikdir və aşağıdakı kimidir:
y = 0,0895x2 - 1,9317x + 8,2248 (1)
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Reqresiya modelinin adekvatlıq dərəcəsini izah edən determinasiya əmsalı R² =
0,834 olması modelin yüksək adekvatlığa malik olduğunu ifadə edir.
Qrafik 2-də xüsusi karantin rejimi tətbqiq edildikdən sonrakı dövr üçün də reqresiya
əyrisi qurulmuşdur:

Qrafik 2. Azərbaycan Respublikası ərazisində da koronavirusa yoluxanların sayının
günlük dinamikasının reqresiya əyrisi (28.02.2020-19.04.2020) [3].
Qrafik 2-nin reqresiya tənliyi 3-ci dərəcəli polinomial tənlikdir (determinasiya əmsalı
R² =0,7749 olması modelin orta adekvatlığa malik olduğunu ifadə edir) və aşağıdakı
kimidir:
y = -0,0046x3 + 0,3646x2 - 6,2061x + 22,099 (2)
Alınmış nəticələr ölkədə tətbiq olunan karantin rejiminin öz müsbət təsirini
göstərdiyini sübut etmişdir. Belə ki, tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, xüsusi
karantin rejimi tətbiq edilməsəydi, gündəlik yoluxma sayı azı 300 nəfərə yüksələ bilərdi
(bax, Qrafik 1). Xüsusi karantin rejiminin tətbiqi bunun qarşısını almışdır və proqnoz əyrisi
və funksiyası onu göstərirdi ki, xüsusi karantin rejimi davam edərdisə, may ayının ilk
yarısında gündəlik yoluxanların sayı böyük ehtimalla bir rəqəmli ədədə düşə bilərdi (bax,
Qrafik 2).
Məsələnin qoyuluşu və müzakirəsində iştiraklarına görə akademik Ə.Abbasova,
akademik F.Əliyevə, BDU-nun professoru R.Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm.
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SARS-COV-2 VIRUSUNA QARġI KLĠNĠK VƏ PREKLĠNIK TƏDQĠQATLAR
MƏRHƏLƏSĠNDƏ OLAN VAKSĠN VƏ DƏRMAN PREPARATLARI
A.Q. Ağayeva
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
Koronaviruslar (CoVs) insan və onurğalılarda tənəffüs, mədə-bağırsaq, qaraciyər və
mərkəzi sinir sistemini yoluxdura bilən patogenlərdir. 2002-2003-cü illərdə Asiyada qeydə
alınmış SARS və 2012-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanında qeydə alınmış MERS xəstəliklərinin
yayılması koronavirusların heyvandan insana və insandan insana keçə bilmə qabiliyyətini
göstərdi. Hazırda dünyada geniş yayılmış COVID-19 xəstəliyini Coronaviridae fəsiləsinin
Betacoronavirus cinsinə aid olan ən böyük olçülü birzəncirli RNT genomlu yeni SARSCoV-2 virusu törədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatına əsasən,
hazırda MERS-CoV, SARS-CoV və SARS-CoV-2 viruslarına təsdiqlənmiş vaksin və
dərman preparatı mövcud deyildir. Dünyada koronavirus araşdırılmaları iki istiqamətdə
aparılır:

SARS-CoV-2

virusundan

qorunmaq

üçün

nəzərdə

tutulan

vaksinlərin

hazırlanması, COVİD-19 xəstəliyini müalicə edəcək dərman preparatlarının hazırlanması.
Təhlükəsiz və effektiv dərman və ya vaksin hazırlanması prosesi 4 əsas mərhələdən
ibarətdir: ilkin tədqiqat və skrininq mərhələsi (minimum 6 ay), preklinik tədqiqatlar (1 ay - 1
il), hazırlanmış dərman və vaksin preparatının təhlükəsiz və effektiv olduğunu yoxlamaq
üçün 3 fazadan ibarət olan klinik tədqiqatlar (4-7 il) və dərman preparatının təstiq edilməsi
və satışa buraxılması (1-2 il).
Vaksinlər patogenə bənzəyən agentlərdir. Bu agentlərin təbiətindən asılı olaraq
SARS-CoV-2 virusuna qarşı hazırlanan vaksinlər zəiflədilmiş və ya təsirsiz hala gətirilmiş
SARS-CoV-2 virusundan, onların səthi proteinlərin bir hissəsindən, və ya nanohissəcik və
qızılca kimi başqa bir virusun içərisində RNT və ya DNT ardıcıllığından ibarət ola bilər.
ÜST tərəfindən (05.05.2020) hazırlanan sənədə əsasən SARS-CoV-2 virusuna qarşı 8
namizəd vaksin üzərində kliniki tədqiqatlara başlanılıb, 100 namizəd vaksin isə hələ
prekinik tədqiqat mərhələsindədir. Klinik tədqiqatlar CanSinoBIO/Pekin Texnologiya
İnstitutu (Adenovirus Tip 5 Vektor), Birləşmiş Krallığın Oksford Universiteti (adenovirus
vaksin vektoru), BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer (3 LNH-mRNT), ABŞ Inovio əczaçılıq
(DNT plazmid vaksini), Moderna/NAID (LNH-inkapsulyasiya edilmiş mRNT), Sinovac
Biotech (inaktiv), Wuhan Bioloji Məhsullar İnstitutu/Sinopharm (inaktiv) və Pekin Bioloji
Məhsullar İnstitutu / Sinopharm (inaktiv) tərəfindən hazırlanmış vaksinlər üzərində
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başlanıb. Vaksinlərin qısa müddət ərzində hazırlanaraq satışa buraxılmasında olan
çətinliklərdən biri də onun istehsalıdır, çünki vaksini böyük miqyasda istehsal etmək üçün
lazımi infrastruktur vaksin növündən asılı olaraq fərqli olacaqdır. Təhlükəsiz və effektiv
antiviral dərmanları dizayn etmək çox çətindir, çünki viruslar çoxalmaq üçün sahib
hüceyrələrdən istifadə edir. Bu, sahib orqanizmin hüceyrələrinə zərər vermədən virusa
müdaxilə edə biləcək dərmanı tapmağı çətinləşdirir. Hazırda yeni dərman preparatlarını
hazırlamaqla yanaşı, mövcud antiviral, antibakterial və antiparasitik dərmanların fəallılığı
tək və kompleks şəkildə SARS-CoV-2 virusuna qarşı yoxlanılır. Bu siyahıya 3 antiviral
(Remdesivir, Ritonavir, Aviqan) və 2 antiparasitik (İvermektin, Hidroksixloroxin) dərmanları
daxildir. Göstərilən dərmanların SARS-CoV-2 virusuna qarşı fəallıqları in vitro şəraitdə
müəyyən edilsə də, onların təhlükəsiz və effektiv olduqları insan üzərində klinik tədqiqatlar
aparmaqla təsdiq edilməlidir.
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PANDEMĠYALARIN QARġISININ ALINMASINDA BIOMÜXTƏLĠFLĠK
VƏ HƏYAT KEYFĠYYƏTĠNĠN QORUNMASININ ROLU
V.M. Əlizadə
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Biomüxtəlifliyin qaynar nöqtələrindən olan Qafqaz regionunda prioritet növ və
populyasiyalarla zənginliyinə görə Azərbaycan xüsusi çəkiyə malikdir. Ölkədə təbiətin
mühafizəsi və sağlam ekoloji mühitin təmin edilməsi istiqamətində aparılan fəal dövlət
siyasətinə baxmayaraq, geoloji proseslərin, digər təbii və antropogen faktorların mənfi
təsiri ayrı-ayrı ərazilərdə ekosistemlərin deqradasiyasına, ilk növbədə təbii bitki örtüyünün
məhv edilməsinə səbəb olur. Vəziyyəti gərginləşdirən amillərdən biri də müasir dövrdə
biznesin aparılmasında təbiətə biganə münasibətin formalaşmasıdır. Təbii ekosistemlər
insanlar üçün faydalı bir çox nemətlərin (qida, sağlamlıq, estetik zövq, iqtisadi mənfəət və
s.) əsas mənbələrindən biridir və buna görə də insan fəaliyyəti ilə əhatə olunan təbiət
obyektlərinə

və

sahələrinə

biganə

yanaşmaq,

ekosistemlərin

dağılmasına

və

biomüxtəlifliyin azalmasına səbəb olan amillərə məhəl qoymaq qətiyyən yolverilməzdir.
Hazırda COVID-19 xəstəliyinin əmələ gətirdiyi qlobal təhlükə ilə əlaqədar, dünya
ekspertləri mövcud vəziyyəti hərtərəfli qiymətləndirir, gələcəkdə yeni pandemiyaların
yaranma riskinin azaldılması yollarına dair öz baxış və mülahizələrini təqdim edirlər. Əldə
olan məlumatlara görə, yeni insan xəstəliklərinin 70% -dən çoxunun ilkin yaranma mənbəyi
vəhşi və ev heyvanlarıdır. Burada COVİD-19 kimi xəstəliklər də istisna deyildir, çünki
insanın belə xəstəliklərə yoluxması patogen orqanizmlərin daşıyıcıları olan heyvanlarla
birbaşa təması zamanı baş verir.
Meşələrin qırılması, kənd təsərrüfatı və turizm fəaliyyətinin plansız genişlənməsi,
yabanı bitkilərin kütləvi olaraq kortəbii şəkildə yığılması və digər antropogen faktorlar
nəticəsində təbiətə ciddi ziyan vurulur ki, nəticə olaraq əvvəllər məlum olmayan
xəstəliklərin əmələ gəlməsi və yayılması təhlükəsi fəlakət səviyyəsinə kimi artmışdır.
Gələcək pandemiyaların təhlükə potensialı qiymətləndirilərkən onu da nəzərə almaq
lazımdır ki, bəzi heyvanların orqanizmlərində insanı yoluxdura biləcək ən azı 1,7 milyon
naməlum virus mövcuddur.
Antropogen

faktorların

ekosistemlərə

və

biomüxtəlifliyə

təsirləri,

gələcəkdə

pandemiyanın yaranma riskinin aradan qaldırılması yolları müasir tələblərə uyğun
qiymətləndirilərkən biznesin və insan resurslarının ekoloji baxımdan təhlükəsiz idarə
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olunması və inkişafı məsələlərinə xüsusi önəm verilməlidir. İnsanın belə risklərdən
qorunması, sağlam yaşamaq üçün zəruri vasitələrlə təminatı, təbiətin mühafizəsi ilə bağlı
stimullaşdırıcı tədbirlərin nəzərdə tutulması ön plana çəkilməlidir.
Bizim səylərimiz, ilk növbədə, Azərbaycanda ekosistemlərin və biomüxtəlifliyin
mühafizəsi, effektiv idarə olunması, səmərəli və dayanıqlı istifadəsi işinin elmi əsaslarının
daha da möhkəmləndirilməsinə istiqamətlənməlidir. Biomüxtəliflik, sağlamlıq və ərzaq
arasında qarşılıqlı əlaqələrin qiymətləndirilməsi cari böhrana və gələcək pandemiyalara
qarşı birbaşa yönələn tədbirlərdəndir: yabanı bitkilərin, o cümlədən endemik və invaziv yad
növlərin, eləcə də təbiətin çoxsaylı digər nemətlərinin dəyərlədirilməsi və istifadəsi
yollarının müəyyən edilməsi qarşımızda zamanın tələbi kimi dayanır.
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UPDATE KNOWLEDGE ON PANDEMIC REPORT
A. Kheyr Pour
France
The emergence of the beta coronavirus, SARS-CoV-2, the causative agent of
COVID-19, represents a significant threat to global human health. Up to date millions of
people have been infected by this respiratory virus disease that caused the death of
hundred thousands of people around the world. The genome of SARS-CoV-2 is a (+)
ssRNA with 29,674 nucleotides (NCBI: NC_045512.2); it is 96% similar to the genome of
the coronavirus that caused the SARS epidemic in 2003 (SARS-CoV). Deeper
understanding of the proteins found in SARS-CoV-2 is based on the numerous research
studies reported on SARS-CoV and other related viruses (e.g. MERS-CoV). However,
among the recent coronavirus outbreak in the new millennium (SARS-CoV: 2002–2003,
MERS-CoV: 2012, SARS-CoV-2: 2020), SARS-CoV-2 mysteriously had the most
devastating global impact. Understanding the proteins present in these viruses enable a
more rational approach to designing more effective antiviral drug and antiserum research.
The majority of proteins of SARS-CoV have been characterized in detail. Proteins of
SARS-CoV consist of two large polyproteins: ORF1a and ORF1ab (that proteolytically
cleave to form 16 nonstructural proteins), four structural proteins: spike (S), envelope (E),
membrane (M), and nucleocapsid (N), and eight accessory proteins: ORF3a, ORF3b,
ORF6, ORF7a, ORF7b, ORF8a, ORF8b, and ORF9b [1]. Vaccine development is focused
on the principal target of the humoral immune response, the spike (S) glycoprotein
(induced in in vivo humanin cells lines). It has 1273 amino acids, which mediates cell entry
and membrane fusion. SARS-CoV-2 S gene encodes 22 N-linked (NXT/S sites) glycan
sequons per protomer, which likely play a role in protein folding and immune evasion.
Using a site-specific mass spectrometric approach, reveal the glycan structures on a
recombinant SARS-CoV-2 S immunogen [2]. Interestingly, a furin cleavage site
(QTQTNSPRRARSVASQSIIA) was located in the S protein of SARS-CoV-2, which was
lacking in the S protein of SARS-CoV. This difference in site could possibly explain the
difference in pathogenicity of these two viruses [3].
References
1. Francis K. Yoshimoto, 23 May 2020. The Protein Journal (2020) 39:198–216, 2020
2. Watanabe Y. et al., Science 10.1126/science.abb9983 (2020).
3. Wals A.C et al., 2020. Cell 181, 281-282.e6, 2020
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ĠMMUN SĠSTEMĠNĠN MÖHKƏMLƏNDĠRĠLMƏSĠNDƏ BĠTKĠLƏRĠN ROLU
S.C. İbadullayeva
AMEA-nın Botanika İnstitutu
İnsan yaranandan bəri viruslar olmuş və daim öz təsirini göstərmişdir. Aparılan
uzunmüddətli tədqiqatlar göstərir ki, hələ orta əsrlərdən indiyəcən virusa qarşı müalicə
üsulu olaraq insanların immun sisteminin möhkəmləndirilməsi vacib hesab olunmuşdur.
Bunun üçün bitkilərdən, minerallardan və heyvani məhsullardan istifadə edilmişdir. Qeyd
edək ki, ən təsirli immunomodulyator bitkilər jenşen, exinaseya, eleuterokokk, əzvay
(aloye), itburnu meyvələri, kalanxoe, estraqon, çaqa (ağac göbələyi) sayılır və dünyanın
hər yerində indiyəcən tətbiq edilir.
İmmunbərpaedici kimi rozmarin, exinaçeya və dazıotunun yerüstü hissəsi, kasnı,
biyan və zəncəfil kökü, itburnu meyvəsi bitkilərinin ekstraktı, eleksir və ya çay formasında
qəbul edilir. Bu qarışıq orqanizmin qoruyucu gücünü artırır, kompleks soyuqdəymə, qrip,
bronxit, angina, pnevmoniya, bronxial astma və infeksiyaların tez sağalmasına unikal təsir
göstərir. İmmun sisteminin bərpaedicisi və qoruyucusu kimi xüsusən xoşolmayan klimatik
və ekoloji şəraitdə dərman vasitəsi kimi bu qaışıqdan istifadə tövsiyyə edilir. İlk dəfə olaraq
bizim tərəfimizdən kimyəvi-farmaseptik sənayedə immunbərpaedici preparat kimi bu
tərkibdə fitoçay hazırlanmış və onun tablet, kapsul, paket-çay və 1:2 nisbətində şəkər
əlavə edilməklə sirop şəklində istehsalına Avro-Asiya patenti alınmışdır [1]. Bu bitkilərin
yabanı florada geniş mənbəyi vardır.
Bununla yanaşı, tənəffüs оrqаnlаrının хəstəlikləri zаmаnı hərаrətsаlıcı,
iltihаbəlеyhinə, аntisеptik, öskürəkkəsici, spаzmalоtik və ümummöhkəmləndirici dərmаn
bitkilərindən istifаdə еtməklə virus mənşəli xəstəliklərə qarşı mübarizə etmək olar. Bunun
üçün hər birindən 2 hissə olmaqla Gеcəvərin (Аcоrus cаlаmus) çiçək və toxumunu, Mеşə
çiyələyinin (Frаgаriа vеscа) yarpaq, çiçək və meyvəsini, İstiot nanə (Mentha piperita ) və
Ənbər sürvəsinin (Salvia sclarea) yаrpаq, çiçək və toxumunu, hər birindən 1 hissə olmaqla
Аğ tоzаğаcının (Bеtulа аlbа) çiçək və kökünü, Uca аndızın (Inulа hеlеnium) yarpaq, çiçək
və tumurcuğunu, Zəif dazının (Hypеricum pеrfоrаtum) çiçək və meyvəsini götürüb, 0,7-1,0
litr qаynаnmış sudа (və ya tеrmоsda) dəmləyərək yеməkdən 30 dəqiqə əvvəl gündə 3
dəfə qəbul еtmək lazımdır. Bu müаlicə kursu 4 həftədir. Tərkib artıq sınaqdan keçirilmiş və
yeni patetnt alınması üçün hazırlanmışdır.
Ədəbiyyat
1. Кахраманова М., Ибадуллаева С.Д. Иммуностимулирующий фитоспор с
общеукрепляющим действием Евразийское патентное ведомство. 026106 B1/
Москва 04/04/ 2017, c.1-4
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COVID-19 PANDEMĠYASI ÇAĞIRIġLARI: ĠMMUN SĠSTEMĠNĠN
QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠNƏ YENĠ YANAġMA
U.F. Həşimova, Ə.M. Hacıyev
AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
COVID-19 pandemiyasına dair məlumatların, o cümlədən statistik məlumatların təhlili
orqanizmin bu virusa qarşı müqavimətinin, immun cavabının yaşdan, cinsdən, etnik
mənsubiyyətdən və s. faktorlardan asılı olduğunu ehtimal etməyə əsas verir. Hər bir yeni
virus kimi SARS Co-V-2-dən də hələ ki vaksin yoxdur, ona görə xəstəliyə qarşı mübarizəni
hər bir fərdin özünəməxsus qeyri-spesifik immun sistemi və bütövlükdə orqanizmin
homeostazını təmin edən bütün digər müdafiə mexanizmləri aparır. Fiziologiya İnstitutunda
hazırda

homeostazın

stabilliyinin

qiymətləndirilməsi

və

sosial-əhəmiyyətli

insan

xəstəliklərinin diaqnostikası və proqnozunun optimallaşdırılması üçün markerlər panelinin
işlənməsi üzrə layihə hazırlanmışdır (Sankt-Peterburq Elmi Tədqiqat Biotənzimləmə və
Herontologiya İnstitutunun iştirakı ilə). Əsas məsələlərdən biri qeyri-invaziv yolla hüceyrə
və toxumalara müdaxiləsi mümkün olan obyektiv diaqnostik markerlərin təyin edilməsidir.
Son illərdə bukkal epiteli (BE) xəstəliklərin qeyri-invaziv diaqnostikası və bioloji yaşın təyin
edilməsi üçün istifadə edilə bilən material kimi tədqiqatçıların xususi diqqətini cəlb edir. BE
hüceyrələrinin struktur-funksional təşkilində baş verən dəyişikliklər nəticəsində müxtəlif
xəstəliklərin patogenezinə cəlb olunmuş siqnal molekullarının ekspressiyasının zəifləməsi
və ya güclənməsi orqanizmin lokal və ümumi homeostazını və ya onun pozulmasını əks
etdirir. Bu baxımdan qeyri-invaziv yolla intravital tədqiqat üçün əlverişli olan BE insanın
sağlamlıq durumu və bioloji yaşı, üzləşdiyi stres təsirlər, o cümlədən xarici mühit
amillərinin təsiri, xəstəlikləri və s. haqqında mühüm diaqnostik və proqnostik informasiya
mənbəyi sayılır. Layihədə homeostaz sisteminin inteqrativ tərkib hissəsi kimi immun
statusunun bukkal epitelidən istifadə etməklə qeyri-invaziv yolla qiymətləndirilməsi üçün
markerlər

panelinin

işlənməsi

bloku

nəzərdə

tutulub.

Bukkal

epitelinin

immun

reaksiyalarında və hüceyrələrarası qarşılıqlı əlaqələrdə bir sıra siqnal molekullarını ifraz
etməklə iştirak etdiyi haqda məlumatlar var. Sitokinlər, xemokinlər, böyümə və hemopoetik
faktorları, eykanozoidlər, azot oksidi, endotelinlər, peptid mediatorları, HLA kompleksi kimi
siqnal molekulları immunokompetent hüceyrələrin aktivliyinin tənzimlənməsini həyata
keçirməklə selikli qişaların kəskin və xroniki iltihab proseslərinin inkişafını şərtləndirir. Bu
günlərdə əvvəllər BE-də ağciyərlərin immun patologiyası ilə bağlı ekspressiyası məlum
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olan T-hüceyrə reseptorlarının (TCR) COVID-19 xəstəliyinin inkişafının proqnozu və
ümumiyyətlə sahib orqamizmində yeni virusa qarşı immunitetin qiymətləndirilməsində
biomarker kimi istifadə perspektivləri haqqında tədqiqat nəticələri təqdim edilmişdir.
Layihənin ən yaxın vəzifələrindən biri uzunömürlülər də daxil olmaqla müxtəlif yaş
qruplarında immun statusunun təklif edilən qeyri-invaziv yolla skrininqinin həyata
keçirilməsidir. Qeyd edək ki, hüceyrələrin, orqanların və toxumaların sirkad ritmlərinin,
eləcə

də

immun,

ürək-damar,

antioksidant

və

digər

sistemlərin

funksiyalarının

tənzimlənməsində mühüm rolu olan melatoninin və onun funksiyasını modullaşdıran sirtuin
zülallarının bukkal epitelidə ekspressiyasının yaşla və ürək-damar çatışmazlığı ilə bağlı
dəyişmələri tədqiqatlarımızda ilkin olaraq öyrənilmişdir. Nəticələr qocalmanın (oxu, immun
sisteminin) sürətinin, sistem xəstəliyin müalicəsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsində bu
markerlərin istifadəsinə əsas verir. Gələcək virus epidemiyalarına hazır olmaq üçün,
onların qarşısının alınmasına xidmət edən elmi tədqiqatların tərkib hissəsi kimi
anadangəlmə və adaptiv immun sisteminin yeni, qeyri-invaziv skrininq üsullarının inkişaf
etdirilməsi vacibdir və onların istifadəsi ilə Azərbaycan əhalisinin genetik-populyasiya
xüsusiyyətlərinin tədqiqi üçün multidissiplinar tədqiqat proqramının işlənib hazırlanması və
həyata keçirilməsi günün tələbidir.
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РОЛЬ ПОЛИЕНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ В ПРОЦЕССЕ БЛОКИРОВАНИЯ
РАЗМНОЖЕНИЯ ВИРУСОВ
А.А. Багирова, Х.М. Касумов
Институт ботаники НАН Азербайджана
Биологические мембраны являются первичной мишенью взаимодействия
вируса с клеткой. Вирус активируется только после контакта с клеткой-хозяином. На
клеточной поверхности находятся рецепторы, обеспечивающие узнавание и
связывание с белками вирусной оболочки и, тем самым, способствуя проникновению
вируса в клетку. Чтобы предотвратить размножение вируса необходимо блокировать
процесс внедрения и репликации вируса. С помощью полиеновых антибиотиков
можно предотвратить репродукцию вирусов и образование вирионов. Полиеновые
антибиотики

чувствительны

к

мембранам,

в

составе

которых

содержится

холестерин. Показано, что при действии амфотерицина В, его метилового эфира и
филипина мембраносвязанный холестерин в комплексе с антибиотиком ингибируют
процесс репликации вирусов различной этиологии. На основании этих исследований
предложен механизм ингибирования РНК-содержащих и ДНК-содержащих вирусов
под действием вышеуказанных соединений. Механизм ингибирования представлен
на двух моделях: РНК-содержащий вирус гриппа и ДНК-содержащий вирус гепатита.
Экспериментальные работы последних лет, проводимые во многих странах мира,
показали эффективность применения макроциклических полиеновых антибиотиков
против вирусов различной этиологии, в частности, против вируса гриппа, гепатита,
вируса

везикулярного

стоматита,

герпеса

и

СПИДа.

В

этом

направлении

исследования макроциклических соединений показали, что амфотерицин В, его
метиловый эфир, леворин, нистатин и филипин блокируют действие ряда вирусов.
Полученные экспериментальные данные показывают, что антивирусный эффект
указанных соединений связан с их мембранотропном действием. При контакте
вируса с клеткой вышеуказанные препараты, оказывая действие на клеточные
мембраны, прочно связываются с вирусными частицами, что в результате приводит
к ингибированию стадии репликации при размножении вируса. В результате
проведенных исследований предложен механизм ингибирования репродукции
вирусов макроциклическими соединениями. В качестве РНК-вируса выбран вирус
гриппа, а в качестве ДНК-вируса вирус гепатита. В первом случае при действии
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макроциклического антибиотика амфотерицина В на стадии репликации процесс
инфицирования приостанавливается благодаря действию протонной АТФ-азы в
эндосоме и изменению кислотности в эндосомальной жидкости. Вирус не
активируется и не переходит в стадию синтеза новых вирионов. Для вируса гепатита
В показано, что антиген вируса постепенно теряет свои свойства, а нативный
амфотерицин В и его производное - метиловый эфир амфотерицина В действуют на
активность

полирибоцитидиловой

кислоты,

которая

влияет

на

образование

интерферона, что, в свою очередь, блокирует процесс репродукции вируса гепатита
in vitro. Из этих работ следует тот факт, что вышеуказанные соединения в
определенной концентрации могут эффективно блокировать процесс размножения
ряда вирусов. Исходя из полученных экспериментальных данных, открываются
реальные перспективы для получения новых производных полиеновых антибиотиков
в борьбе с вирусными инфекциями.
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A TIME-DEPENDENT SIR MODEL FOR COVID-19 IN AZERBAIJAN
R.I. Khalilov1, G.A. Aslanova2
1

Department of Biophysics and Molecular Biology, Biology Faculty,
Baku State University, Azerbaijan

2

Department of Microbiology, Biology Faculty, Baku State University, Azerbaijan

A novel coronavirus named ‗‗2019-nCoV‘‘, has been causing the pandemic from late
2019. This novel virus defined as the coronavirus disease 2019 (COVID-19) by the World
Health Organization (WHO). The number of COVID-19 cases outside mainland China has
drastically grown up since 16th March, 2020. On 28 February, 2020 Azerbaijan has
confirmed the first positive case of COVID-19 within its borders. The patient, a Russian
national, had traveled from Iran to Azerbaijan.
COVID-19 has spread rapidly worldwide, and World Health Organization (WHO) has
labeled it as a ―pandemic‖. Therefore, it becomes necessary to develop and use the
mathematical approach to study the pathogenesis of this virus in humans. One of the
simplest mathematical models of disease spread is SIR (Susceptibles, Infectives, and
Removed) model. It splits the population into three basic categories according to disease
status. People who have not yet had the disease are labeled ―susceptibles‖. Everyone is
assumed to be born susceptible and they capable of being infected. Those who have been
infected and are capable of passing it to susceptibles are the ―infectives‖. The third group
is euphemistically referred to as the ―removed‖ class. These are the people who have had
the disease and recovered or those who have died. This is referred to as the SIR model.
SIR model can provide information on how to prevent diseases spreading [1].

Beta is the infection rate of the pathogen, and gamma is the recovery rate. Together,
these two values give the basic reproduction number R0. Basic reproduction number (R0)
is the average number of people who will catch the disease from a single infected person.
If the R0 value is greater than one, the infection rate is greater than the recovery rate, and
thus the infection will grow throughout the population. If R0 is less than one, the infection
quickly will die out since people are healing faster than they are spreading it. Basic
reproduction number (R0) for COVID-19 is 1.4-5.7 [2].
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Figure 1. Simulation of the SIR Model of the Spread of a Disease in Azerbaijan

In this thesis, we conducted mathematical analyses and simulation for COVID-19 in
Azerbaijan. SIR model is not only more adaptive model for novel coronavirus, but also
more robust than other methods.
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KORONAVĠRUSLARIN GENOMLARININ ÜMUMĠ STRUKTUR TƏġKĠLĠ
Ə.Ç. Məmmədov
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
Genbankda toplanmış 1252 beta koronavirusun tam ölçülü genom ardıcıllığı
əsasında SARS-CoV-2 filogenetik yaxın qohumunun yarasa RaTG13 koronavirusu ilə 96%
identikliyə və ən az CpG malik olduğu müəyyən edilmişdir. Koronaviruslar alfa, beta,
qamma və delta qruplara bölünür. Yaxın Şərq respirator sindromu (MERS-CoV), ağır
kəskin respirator koronavirusların (SARS-CoV) izolyatları ilə digər koronavirusların genom
ardıcıllıqları əsasında klaster analizi ilə filogenetik ağacı qurulmuşdur. Koronavirusların
(CoVs) genomu pozitiv qeyri-adi böyük RNT-yə və unikal replikasiya strategiyasına
malikdir. Nidovirusların genomu yoluxdurucu pozitiv-xətti RNT molekulundan ibarət olub 5'sonluğunda ―papaq‖ və 3'-sonluğunda isə poly (A)-quyruğu vardır. Genomun ölçüsünə
görə, nidoviruslar böyük və kiçik nidovirus qruplarına bölünürlər. Bütün Nidovirales virusları
çox

böyük

olub

qablaşmış,

pozitiv-seqmentlənməmiş

RNT

genoma

malikdirlər.

Koronavirusların ümumi əlamətləri: (i) genomun təşkilinin yüksək konservativliyi, struktur
və köməkçi genlərdən öncə böyük replikaza geninin kodlaşması; (ii) bir sıra qeyri-struktur
genlərin çərçivənin ribosom sürüşdürülməsinin köməyi ilə ekspressiyası; (iii) bir neçə
unikal qeyri-adi fermentativ aktivliklər, məsələn, böyük poliproteində kodlaşan replikazatranskriptaza;(iv) downstream genlərin 3‘-yuvalı sub-genom mRNT-in köməy ilə sintezi.
Genomun tipik təşkili: 5'-lider-UTR-replikaza-S (Spike)-E(Envelope-kapsid)-M (Membran)N (Nukleokapsid)-3'-UTR-poly(A) quyruq. Köməkçi genlər genomun 3'-sonluğunda struktur
genləri arasında səpələnib. Köməkçi zülallar toxuma kulturasında replikasiya üçün lazım
deyil, lakin görünür virus patogenezi üçün lazımdır. 1ab polipeptidin (pp1ab) sintezi
translyasiya zamanı açıq hesablama çərçivəsi 1a (orf1a) –nın ribosom çərçivələrinin
proqramlaşdırılmış sürüşməsi ilə baş verir. Çərçivənin sürüşməsi trans-karkas zülal
məhsulu əmələ gətirən yeni hesablama çərçivəsinə səbəb olur.Koronaviruslarda
ribosomun fiksə olunmuş orf1a translyasiya edən hissəsi müəyyən yerdə hesablama
çərçivəsini dəyişir və orf1b olan informasiyanı dekodlaşdırır. U_UUA_AAC çərçivənin
sürüşməsinin universal saytıdır. Koronaviruslar konservativ RNT ardıcıllığı şəklində
hesablama çərçivəsinin karkas sürüşməsini stimulyasiya edən element saxlayır. Bu
element karkasın ribosom sürüşməsinə kömək edən gövdə ilgəyi yaradır.Replikazatranskriptaza zülalları 1a və 1b (orf1a və orf1b) açıq hesablama çərçivəsində kodlaşır və
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ilkin olaraq iki böyük poliproteinlər kimi sintez olunurlar və pp1a və pp1b adlanırlar.
Baranov və əməkdaşlarının 2004-cü ildə apardıqları müqyisəli analiz nəticəsində
U_UUA_AAC ardıcıllığı universal dəyişmə saytı kimi açılmışdır. Karkasın sürüşmə saytının
sonrakı analizi göstərir ki, güman olunan II ilgəkdə RNT ikinci strukturu və I-gövdə ilə IIgövdə birləşməsində iki cütləşməmiş nukleotid SARS-CoV virusunda çərçivənin sürüşməsi
üçün mühümdür. Koronavirusun COVID-19 transkripsiya mexanizminin mümkün modeli
genom ardıcıllığına və Sawicki və b. tərəfindən 2007-ci ildə koronavirusların transkripsiyası
üçün təklif edilmiş modelə əsaslanır. Orfs1a və orf1ab polipeptidlərinin nsp1-dən 16-a
qədər zülala çevrilməsinin mümkün avtoproteolitik işlənməsi mexanizmi müəyyən
olunmuşdur. ZAP-zink-finger antivirus protein virusun RNT genomunda CpG –dunukleotid
ilə zəngin sahələrlə birləşir və virusun mRNT-ni deqradasiya edir. ACE2-angiotenzin
çevirən 2 fermentin reseptoru ilə virusun səthində yerləşən xüsusi qlikoprotein (peplomer)
birləşir və sahib-hüceyrəyə daxil olur.
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COVID-19 PANDEMĠ DÖNEMĠNDE (12.03.2020-12.05.2020) CERRAHĠ PRATĠĞĠMĠZ
M. Kerem, A. Emral, K. Dikmen, H. Göbüt, A. Yavuz, H. Bostancı, O. Yüksel, G. Sarıyıldız
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Ankara İnternatinal Medicana Hastanesi, Türkiye
Türkiye‘de Covid-19‘un görüldüğü ilk tarih olan 11 Mart 2020 tarihinden itibaren, ülke
genelinde hastanelerde Covid-19 pandemi bölümleri oluşturuldu. Elektif polikinlik işlemleri
ertelenerek geniş yelpazeye yayıldı, seçilmiş malign olgular dışına elektif ameliyatlar
alınmamaya başlandı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‘nde bizde elektif işlemler
için polikinlik randevularını erteleme ve ya iptal etme yoluyla teması minimuma indirmeyi
amaçladık.

Seçilmiş

malign

hastalar

ve

acil

ameliyatlar

operasyona

alınarak

ameliyathanede sterilizasyonunu sağlamayı amaçladık.
Çin (Wuhan)‘da yapılan çalışmalar, COVID-19 olanlarda yaklaşık yüzde 1 ila 2'sinin
kansere sahip olduğunu göstermektedir [1-3]. ABD (New York City)‘de yapılan çalışmada
ise COVID-19 olanlarda daha yüksek kanser prevalansı bildirilmiştir. Bu çalışmaya göre
COVID-19 olup hastanede yatan 5700 hastanın yüzde 6'sında kanser vardı [4]. Italya
(Lombardiya)‘da yapılan çalışmada da yine COVID-19 için yoğun bakım ünitesine (YBÜ)
başvuran hastaların yüzde 8'inde aktif veya önceki malignite öyküsü vardı [5].
Genel cerrahi polikinliğine malign şüpheli veya yara yeri bakımı gereken hastalar
dışındaki hastaların başvuruları geniş randevu yelpazesine dağıtılarak verildi. Polikinlikte
çalışılırken maske, siper, eldiven, önlük gibi tek kullanımlık kişisel koruyucu ekipmanlar
(KKE) kullanıldı. Hasta anamnezi alınırken sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Her
muayeneden sonra kişisel KKE‘lar değiştirildi ve muayene odası temizliği yapıldı.
Planlı Malign Hastalarda Hazırlık: İlk olarak COVID-19 risk değerlendirmesi
yapıyoruz. Kanser hastalarının genel olarak bağışıklığı zayıflamıştır ve birçok kanser
tedavisi bağışıklık sistemini daha da zayıflatır. Bu nedenle, ateşi, alt solunum yolu hastalığı
bulguları (öksürük, nefes darlığı, hipoksi gibi) ve COVID-19 doğrulanmış birine maruz
kalan kanser hastaları için preop COVID-19 testi yapıyoruz. Bunun dışında hastalara eğer
abdomen BT yapılacaksa mutlaka toraks BT‘yi de ekleyerek COVID-19 açısından
değerlendirme alıyoruz. Semptomu, teması olmayan hastalar için normal cerrahi KKE
prosedürüne

ek

olarak

gözlük/siper

takıyoruz.

Operasyon

tekniği

açısından

laparoskopiden kaçınıyoruz. Hastalardan mutlaka kendi ameliyatı dışında COVID-19
açısından da bilgilendirme yapıp onam alıyoruz.
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Acil Operasyonlarda Hazırlık: Trafik kazası, Ateşli silah yaralanması gibi çok acil
operasyonlarda tam donanımlı KKE giyilerek hasta operasyona alınmaktadır. Yine bu
hastalarda eğer BT çekilecekse toraks bilgisayarlı tomografi (BT)‘yi COVID-19
değerlendirmesi açısından ekliyoruz. Risk belirlenemeyen veya COVID-19 test sonucu
bekleyemeyecek olan hastalarda servisten/hasta yatağından ameliyat salonuna transfer,
N95 maskesi, gözlük ve ya yüz siperi, sıçramaya dayanıklı önlük ve ayağı tam kapayan
galoş dahil olmak üzere tam KKE ile yapılıp ameliyathanede de aynı koşullar ile en az
sayıda personelle ameliyatlara girilmektedir.
Bunun dışında risk belirlemesi yapılabilecek hastalarda yine BT istenecekse toraks
BT‘yi COVID-19 açısından ekliyoruz. Eğer semptomu ve bilinen teması olmayan hasta ise
rutin cerrahi prosedüre ek olarak gözlük/siper kullanıyor, laparoskopiden kaçınıyoruz.
Hastalardan yine rutin onamı dışında COVID-19 açısından da bilgilendirme yapıp onam
alıyoruz.

12.03.2020-12.05.2020 tarihleri arasında toplam 58‘sı (%65) elektif planlı, 31‘i (%35)
acil olmak üzere toplam 89 operasyon yapıldı.
31 hasta acil opere edildi(4 kolesistektomi, 13 apendektomi, 4 perianal abse drenajı,
4 inkarsere inguinal herni; TFO, 1 inkarsere umblikal herni onarımı, 2 bridektomi, 1 sağ
hemikolektomi, 1 anterior rezeksiyon, 1 subtotal kolektomi).
Elektif planlı operasyonların 15‘i (%26) HPB cerrahisi; 22‘si (%38) GIS cerrahisi; 19‘u
(%33) Meme-Endokrin cerrahisi; 2 hasta (%3) retroperitoneal sarkom nedeniyle opere
oldu.
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14 hepatobiliyer cerrahinin;10‘uwhipple operasyonu, 1‘i sol hepatektomi, 1‘i distal
pankreatektomi+total gastrektomi, 1 hastaya ITP nedeniyle splenektomi, 1 hastaya
ekstrahepatik kolanjiokarsinom nedeniyle hepatikojejunostomi, 1 hastaya da pankreas
gövde+kuyruk tm nedeniyle distal pankreatektomi+splenektomi+SMV rekonstruksiyonu
yapıldı.
12.03.2020-12.05.2020 tarihleri arasındaki HPB vakalarının özellikleri:
Preop Tanılar

HPB

Yapılan Operasyon

Yüzde

Vakaları

Doudenum AdenoCa

1

Whipple

%6,6

Ampulla Tm

1

Whipple

%6,6

Koledok Tm

1

Whipple

%6,6

Pankreas Baş Tm

7

Whipple

%47

Ekstrahepatik kolanjioCA

1

Hepatikojejunostomi

%6,6

Pankreas Gövde+Kuyrukta Kitle

1

DistalPankreatektomi+Total %6,6
Gastrektomi

Kolanjiokarsinom

1

Sol Hepatektomi+S1 Rez.

%6,6

ITP

1

Splenektomi

%6,6

Pankreas Gövde+Kuyrukta Kitle

1

Distal

Pankreatektomi

+ %6,6

SMV rekonstruksiyonu
12.03.2020-12.05.2020 tarihleri arasındaki GIS vakalarının özellikleri:
Preop Tanılar

GIS

Yapılan Operasyon

Yüzde

Vakaları

Mide Antrum Ca

3

Distal Gastrektomi

%14

Mide Kardia Ca

2

Proksimal Gastrektomi + Double

%9

Tract Rekonst.
Mide Kardia Ca + KC

1

Met.+

Proksimal Gastrektomi + Double

%4,5

Tract Rekonst. + KC Seg. 5-6
Rezeksiyonu

İnop. Mide Ca +

1

Feeding Jejunostomi Açılması
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%4,5

Peritoneal Karsinomatozis

Mide Ca

4

Total Gastrektomi

%18

Sağ Kolon Ca

2

Sağ Hemikolektomi

%9

Sigmoid Ca

3

Anterior Rezeksiyon

%14

Rektum Ca

6

Low Anterior Rezeksiyon

%27

Kaynaklar
1. Report of cancer epidemiology in China, 2015. Zheng RS, Sun KX, Zhang SW, Zeng
HM, Zou XN, Chen R, Gu XY, Wei WW, He J Zhonghua Zhong Liu Za Zhi.
2019;41(1):19.
2. COVID-19 and Cancer: Lessons from a Pooled Meta-Analysis. Desai A, Sachdeva S,
Parekh T, Desai R JCO Glob Oncol. 2020; 6:557.
3. Prevalence of Underlying Diseases in Hospitalized Patients with COVID-19: a
Systematic Review and Meta-Analysis. Emami A, Javanmardi F, Pirbonyeh N, Akbari A
Arch Acad Emerg Med. 2020;8(1):e35. Epub 2020 Mar 24.
4. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients
Hospitalized with COVID-19 in the New York City Area. Richardson S, Hirsch JS,
Narasimhan M et.al
5. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected with SARS-CoV-2
Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A et.al

44

UġAQLARDA YENĠ KORONAVĠRUS ĠNFEKSĠYASI (COVĠD-19)

N.C. Rəhimova, S.R. Nəsirova
K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
Pubmed və Google internet resurslarının elmi nəşrləri və rəsmi statistik
məlumatlarına əsasən uşaqlarda yeni koronavirus infeksiyasının (COVİD-19) müqayisəli
epidemioloji-klinik xarakteristikası və gediş xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi - işin əsas
məqsədidir.

Koronaviruslar-

―taclı‖

virus

ailəsinə

məxsus,

tək

zəncirli,

müsbət

polyarizasiyalı, mürəkkəb quruluşlu RNT tərkibli viruslar olub, 26-30000 nukleotidlərə
malikdir. Əsas infeksiya mənbəyi klinik əlamətlər müşahidə olunan və ya klinik əlamətlərsiz
keçən, o cümlədən inkubasion dövrdə olan SARS-CoV-2 infeksiyası aşkar olunan xəstələr
hesab edilir. Xəstəliyin diaqnozu Polimeraza Zəncirvari Reaksiya (PZR) üsulu ilə virus
RNT-nə məxsus quruluşun təyini ilə təsdiq olunur.
COVID-19 infeksiyasının yayılmasının başlanğıcından etibarən 22 mart 2020-ci il
tarixinə qədər dünyada 0-9 yaş arası uşaq ölümü halı qeydə alınmamışdır. 10-19 yaş
arasında isə 0,2% tezliyində ölüm halının baş verdiyi bildirilmişdir. Çində 18 yaşa qədər
qeydiyyata alınan uşaqlar arasında COVİD-19-un rastgəlmə tezliyi 2,4% təşkil etmişdir.
Z.M.Chen və əməkdaşlarının məlumatlarına əsasən 10 xəstə uşağın yaşı 112 gün-17 yaş
arasında olmuşdur ki, bunlardan 3 nəfərində pnevmoniya diaqnozu təsdiq olunmuşdur
(2020). Uşaqların yoluxması, əsasən ailədaxili baş vermişdir.
Hal-hazırda hamiləliyin III trimestrində 9 COVİD-19-la xəstələnmə hadisəsi qeydə
alınmışdır. Bütün hallarda doğuş kesar əməliyyatı ilə aparılmışdır. Amniotik mayedə,
göbək qanında və ana südündə koronavirusun RNT-si aşkar edilməmişdir. Hal-hazırda
anada xəstəlik aşkar edildiyi zaman profilaktik tədbirlərə riayət etmək şərtilə ana südü ilə
qidalanmaya əks-göstəriş yoxdur. Zeng və digərlərinin məlumatlarına əsasən, 33 COVİD19 olan anadan doğulan uşaqlardan 3 uşaqda (1 uşaq vaxtından əvvəl doğulan)
rentgenoloji təsdiq olunmuş pnevmoniya əlamətləri olmuşdur. Bu uşaqlarda SARS-CoV-2
virusuna qarşı burun-udlaq və rektal yaxmalar müsbət nəticə vermişdir. Bugünkü günə
qədər

bu

uşaqlarda

xəstəliyin

klinik

gedişi

digərlərindən

ağır

olmuşdur.

Bu

yenidoğulanların heç birində ölüm halları olmamışdır.
COVİD-19-a şübhəli olan xəstələrdə yaşdan asılı olmayaraq, qanın ümumi
müayinəsi, qanın biokimyəvi müayinəsi, C-reaktiv zülalın təyini, pulsoksimetriya, EKQ və
döş qəfəsinin komputer tomoqrafiyası aparılmalıdır. COVİD-19 xəstəliyinin uğurlu
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müalicəsi 4 prinsipə əsaslanır: şübhəli halların erkən identifikasiyası, erkən izolyasiya,
xəstəliyin erkən mərhələdə təsdiqi, erkən müalicə.
Uşaqlarda COVİD-19-un müalicəsi sübutlu bazaya malik deyil, buna görə virus
əleyhinə preparatlar koronavirusla əlaqədar inkişaf edən mövsümi KRVİ müalicəsində
effektivliyi haqqında məlumatlara əsasən təyin edilir. Xəstəlik zamanı virusəleyhinə
preparatlar, adekvat hidratasiya, hipertermiyanın qarşının alınması, mukolitik terapiya və
respirator dəstək patogenetik terapiyanın əsasını təşkil edir.
Kəskin virus infeksiyalarının epidemiologiyasının öyrənilməsi təcrübəsinə əsasən,
koronaviruslarla infeksiyalaşma praktik olaraq bütün yaş qruplarından olan uşaqlarda baş
verə bilər. Birmənalı şəkildə COVİD-19-un yayılma dinamikası haqqında danışmaq
çətindir, virusun virulentliyinin artması ilə mutasiyası nəticəsində meydana çıxa biləcək
neqativ proqnostik nəticələrə hazır olmaq lazımdır.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРРИТИНА В КРОВИ У БОЛЬНЫХ COVID-19
С.Э. Мешадиева-Байрамова, А.А. Байрамов, Г.А. Ахундбейли, Г.Р. Фаталиева,
Р.Р.Таривердиева
Кафедра внутренних болезней II и Кафедра нормальной физиологии
Азербайджанского медицинского университета
Проблема обусловлена наступившей несколько месяцев назад пандемией
коронавирусной инфекции COVID-19 и развивающейся при ней полиорганной
патологией, в том числе нарушением функции реологических свойств крови.
Заболевание

охватило

все

возрастные

группы

населения по

всему миру.

Инфицируются как практически здоровые лица, так и лица с различными
хроническими заболеваниями. Среди них чаще встречаются сахарный диабет 1 и 2
типа, гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность, хроническая
сердечная недостаточность, онкологические заболевания, гипотиреоз и т.д.
Цель – изучить содержание ферритина в крови у больных с COVID-19; оценить
динамику показателей в зависимости от степени тяжести болезни, наличия
сопутствующей патологии, выявить факторы, способствующие их коррекции.
Проанализированы результаты обследования 50 пациентов с COVID-19 (6
пациентов с бессимптомным течением болезни - контрольная группа (4 женщины и 2
мужчин) и 44 пациента с различной тяжестью болезни и с различными хроническими
заболеваниями (основная группа, 20 мужчин и 24 женщины), сопоставимых по
возрасту, индексу массы тела, проходивших лечение в ТТК АМУ. Средний возраст
пациентов составил 51,8±15,8 лет. Пациенты были проинформированы о целях
исследования и дали согласие на участие.
Обследованные из основной группы разделены на 2 подгруппы - со средней
тяжестью болезни (n=34) (СТ) и тяжелым течением (n=6) (ТФ). Уровень ферритина
был достоверно выше в группах СТ (331,6 – 1300 нг/мл) и ТФ (834 – 2500 нг/мл) по
сравнению с группой контроля (76 – 105,1 нг/мл) (р<0,0001). Уровень С-реактивного
белка составлял 79.83±87.16 мг/л при СТ и 224.29±25.7 мг/л при ТФ. Уровень СОЭ
составил - 49.07±28.23 мм/час при СТ и 140.29±19.83 мм/час при ТФ. Всем
пациентам проводили рентгенографию грудной клетки, ЭКГ, при необходимости КТ,
МРТ, эхокардиографию. В группах со средней и тяжелой формами болезни у всех
пациентов была обнаружена одно- или двусторонняя пневмония различной
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локализации,

встречались

также

случаи

двусторонней

полисегментарной

пневмонии. В основной и контрольной группах сопоставляли показатели гемограммы
и обмена железа (RBC, HGB, НCT, MCV, МСН, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, СОЭ,
уровень ферритина, С-реактивного белка, креатинина, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ,
Тропонина I, INR, дополнительно при необходимости газов крови, остаточного азота,
мочевины, альбумина, натрия, калия, кальция, прокальцитонина). По сравнению с
контролем при СТ и ТФ отмечали повышенные показатели ферритина (р<0,0001),
СОЭ (p=0,002), С- реактивного белка (р<0,001), и большую частоту повышения
лактатдегидрогеназы (p=0,001), особенно при ТФ.
Уровень ферритина коррелирует со степенью тяжести болезни. При COVID-19,
вероятно, возникает дефицит свободного гемоглобина, способного связывать
кислород, что ведет к компенсаторному повышению выработки ферритина в печени.
Некоторые исследования показали, что белки оболочки коронавируса могут
связываться с порфирином эритроцитов, нарушая его связь с железом и уменьшая
количество гемоглобина, переносящего кислород.

48

NEW VIRAL ASSOCIATE OF CRYPHONECTRIA PARASITICA FOUND IN
AZERBAIJAN
M. Forgia1, E. Isgenderli2, D. Aghayeva2, M. Turina1 and I. Huseynova3
1

Institute for Sustainable Plant Protection, Italy

2

Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences

3

Institute of Molecular Biology and Biotechnologies, Azerbaijan National
Academy of Sciences

Cryphonectria parasitica is the ascomycetous fungus that causes chestnut blight
disease in European chestnut (Castanea sativa Mill.) all over the world. In Azerbaijan C.
sativa naturally grows together with different deciduous tree species and is also actively
cultivated by the population living along the west part of Great Caucasus. Since 2003,
there have been reports of sweet chestnut mortality from Azerbaijan and the fungus was
identified as C. parasitica [1]. Chestnut blight disease control was achieved through
spreading of the Cryphonectria hypovirus 1 (CHV1) that cause hypovirulence in the fungal
host in many chestnut growing countries but CHV2, 3 and 4 are also able to induce
hypovirulence on C. parasitica. An efficient system to build a CHV1 infectious clone
allowed C. parasitica to became an important model to study hypovirulence and hostmycovirus interaction. Most of the mycoviruses infecting this fungus have been identified
through dsRNA isolation [2]. During the last decade, the Next Generation Sequencing
(NGS) approaches have been proved to be the most valuable tool to deeply investigate
the viral diversity of fungal isolates [3], but there are no works yet implementing these
techniques on C. parasitica. Fungal isolates collected in Azerbaijan show a high genetic
homology compared to those from Georgia, and almost all, but one Azerbaijani genotype
are present in Georgia and belong to the Georgian gene pool of C. parasitica. To date,
little is known about the dissemination of CHV1 through Azerbaijani population of C.
parasitica. The aim of this work was to collect a large number of fungal isolates from
Azerbaijani population of C. parasitica and describe the virome of the collected isolates in
order to find evidence of CHV1 infections and to describe possible new mycoviruses
infecting this fungal model. Using high throughput approaches we demonstrated that C.
parasitica isolates from Azerbaijan does not host CHV1 (or any of the other Hypoviruses
found). Moreover, this work unveiled C. parasitica mymonavirus 1, the first negative-sense
single stranded RNA virus infecting C. parasitica as a natural host. This result could be
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useful to characterize the interaction between these viruses and the fungal model; since in
some cases viruses belonging to the Mymonaviridae family and the Sclerotimonavirus
genus have been associated to hypovirulence [4]. Further characterization could be made
trying to obtain isogenic isolates not infected with CpMyV1 to observe any difference in the
pathogenicity.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАНДЕМИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИОЭТИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ
Р.О. Бегляров, Р.Э. Джафарова
Азербайджанский медицинский университет
События последних месяцев, начиная с конца декабря прошлого года, когда
появились первые сведения о новом коронавирусном заболевании в городе Ухань
(КНР), и распространение которого за короткое время приняло глобальной масштаб,
показали, что пандемия провоцирует не только глобальный кризис в системе
здравоохранения,

но

и

оказывает

сильное

давление

на

экономическую

и

социальную сферы. Медицина практически всех стран мира, в том числе и ведущих
держав с хорошо развитой инфраструктурой, не справляется с основной задачей –
необходимым лекарственным и аппаратным обеспечением больных. И здесь на
передний план выходят вопросы этического характера, такие как, право на
получение полноценного лечения всеми больными, независимо от их материального
и социального статуса. Особо остро с этической точки зрения встаѐт вопрос
ценности жизни каждого пациента, когда врач поставлен перед выбором: кому
отдать предпочтение при распределении дефицитного аппарата ИВЛ и других
средств

жизнеобеспечения

больных,

таким

образом,

принимая

на

себя

ответственность за решение кому жить, а кому умирать. Эти события показали
также, что существуют не только этические, но и правовые упущения в
регулировании труда и обеспечении безопасных условий работы самих медицинских
кадров. Да, медики всего мира показали беспрецедентный героизм в борьбе с
COVID-19, подвергая свою жизнь опасности. Сколько врачей заразилось, сколько
погибло! Кроме того, у них тоже есть семья, дети, близкие, жизнь которых
подвергаются риску.
С биоэтических принципов, ставящих на первый план защиту жизни и здоровья
человека, в тех случаях, когда научно-технический прогресс может представлять
угрозу человечеству, должны рассматриваться вопросы, связанные с изучением и
созданием новых бактерий и вирусов в лабораториях. История знает немало
примеров, когда малейшая неосторожность в этих лабораториях, ставил под угрозу
безопасность многих людей. Эти и многие другие вопросы должны обсуждаться в
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научных и государственных кругах с учетом проблем, наблюдаемых в период
пандемии COVID-19.
Биоэтические вопросы неотрывно связаны с медициной. Принимая во
внимание

предупреждение

инфекционистов,

которые

представителей
прогнозируют

ВОЗ

и

возможность

ведущих

специалистов

пандемий

неизвестных

болезней и в дальнейшем, нами в Научно-Исследовательском Центре АМУ было
решено создать средство для повышения активности неспецифической иммунной
системы организма и его адаптивных свойств. С этой целью на основе
лекарственных растений Азербайджана был создан фитокомплекс «Щит», и
экспериментально
техногенными

доказано,

факторами

что

он

на

фоне

оказывает

загрязнения

эффективное

окружающей

среды

иммуномодулирующее

действие, а также защищает печень, почки, нервную систему на фоне токсического
стресса. (Эта работа проводилась при содействии Фонда развития науки при
Президенте АР. Qrant №EIF/MQM/Elm-Tehsil-1-2016-1(26)-71/02/3).
Основной составляющей карантинных мероприятий является самоизоляция,
которая, как показали последние события, оказывают негативное воздействие на
психическое

и

физическое

состояние

людей.

Наши

экспериментальные

исследования по изучению разных типов социальной депривации животных,
выявили

биохимические

и

функциональные

изменения

системы

организма,

запускающие внутренний стрессовый фактор. Установлено, что у животных,
находящихся в одиночной изоляции на фоне постоянного внешнего стресса,
внутренний стрессовый фактор более выражен, чем у животных, находящихся в
изоляции разнополыми парами. Применение фитокомплекса также снижало у
животных выраженность внутреннего стресса. Все исследования на животных
проводились в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных
животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (Страсбург,
1986).
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SARS-CoV-2 VĠRUSUNUN GENOM VERĠLƏNLƏRĠNĠN ANALĠZĠ ÜÇÜN YENĠ
BĠOĠNFORMATĠK PROQRAMIN VƏ VEB SƏHĠFƏNĠN YARADILMASI
O.N. Mustafayev1,2, U.E. Hüseynova1, S.M. Babayeva1, M.Ə. Abbasov1
1

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
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Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan

Koronavirus ailəsinə mənsub olan və Çinin Uhan şəhərində yarasadan insanlara
ötürülməsi ehtimal edilən SARS-CoV-2 virusu milyonlarla insanın yoluxmasına səbəb
olmuş və Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən pandemiya elan edilmişdir. Dünya ölkələrində
qısa müddət ərzində COVİD-19 xəstəliyi üzrə müxtəlif istiqamətlərdə elmi-tədqiqat işlərinə
başlanılmış və böyük verilənlər bazası yaradılmışdır. Bizim tərəfimizdən başlanılan
tədqiqat işində koronovirusun minlərlə ştamının genom verilənlərinin sürətli analizi üçün
yeni bioinformatik proqramhazırlanmış və ondan istifadə etməklə Çində yaradılan məlumat
bazasından əldə edilmiş (https://bigd.big.ac.cn/ncov/release_genome) 77 ölkəni əhatə
edən 17983 ədəd SARS-CoV-2 genomunun müqayisəli təhlili həyata keçirilmişdir. Müxtəlif
ölkələrin genom verilənləri referens genomla, eləcə də öz aralarında müqayisəli analiz
edilmiş, variasiya tipləri (TNP, insersiya, delesiya, indel), təsir gücü (mutasiyanın
əhəmiyyətliliyi, məsələn – amin turşusunun və ya oxunma çərçivəsinin dəyişməsi və s.),
mutasiyanın baş verdiyi regionlar, mutasiyanın tipi (amin turşusunun əvəzolunması,
nukleotidlərin əvəzolunması və s), əvəzolunmalar (A>C, T>G və s.), mutasiyaya uğrayan
genlər, kodonlar, aminturşuları, həmçinin mutasiyanın aşkar olunduğu ştamların sayı
müəyyən edilmişdir. Analiz olunmuş genomlarda delesiya sayı 9676, indel 194, insersiya
323 və tək nukleotid polimorfizmi 105492 ədəd təşkil etmişdir.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq böyük genom verilənlərinin çoxistiqamətli analizi
nəticəsində əldə edilən nəticələrin asan istifadəsini təmin etmək məqsədilə yeni vebsəhifə
(https://ncov.bioset.org) yaradılaraq tədqiqatçıların istifadəsinə verilmişdir. Veb səhifədə
avtomatik olaraq ştamların filogenetik analizini aparmaq üçün imkanlar yaradılmışdır.
Vebsəhifə virusun genomunda baş verən mutasiyaların mənşəyi və izlənilməsi, eləcə də
yeni genomlarla müqayisəli analizi üçün əhəmiyyətli baza rolunu oynaya bilər.
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APPLICATION OF CARBON QUANTUM DOTS (CQDs) IN SARS-COV-2 INHIBITION

G.A. Aslanova

Department of Microbiology, Biology Faculty, Baku State University, Azerbaijan

Viruses represent one of the leading causes of disease and death worldwide.
Coronavirus disease (COVID-19) is a communicable disease caused by a newly
discovered

coronavirus.

Most

people

infected

with

the

SARS-CoV-2

virus will expertise mild to moderate respiratory illness. Coronavirus is an RNA virus, with
a typical crown-like appearance under an electron microscope due to the presence of
glycoprotein spikes on its envelope. SARS-CoV-2 coronavirus has four types of structural
proteins, namely spike (S), membrane (M), envelope (E) and nucleocapsid (N) proteins. S
protein of coronavirus has a crucial role in attaching the virus to the host cell and enabling
it to enter the cell. Therefore, an effective way of fighting this virus could be targeting the S
protein‘s mechanism of action by developing special drugs and inhibiting compounds. In
this thesis we will examine how nanoparticles influence the coronavirus (SARS-CoV-2).
Nanomaterials, such as carbon quantum dots (CQDs), are standout choices for interacting
with viruses and preventing their entry into cells. With an average diameter of 10 nm and
excellent water solubility, these carbon quantum dots (CQDs) could be excellent
candidates for fighting with coronavirus. They easily enter the cell through endocytosis and
interact with the virus protein, thereby preventing viral genome replication. The viral
infection cycle produces important biological and structural changes in the host cell,
resulting in cell damage. The possibility to interfere with viral attachment to cells, as well
as viral replication to reduce viral infection and spreading, is an appropriate antiviral
approach.
Antiviral performance of carbon quantum dots (CQDs) may offer valuable solutions
for the crisis of COVID-19. Metal nanoparticles, especially the ones produced with silver or
gold, have proven to exhibit antiviral activity against a broad-spectrum of viruses, and
surely to reduce viral infectivity of cultured cells. Besides, the direct interaction with viral
surface glycoproteins, metal nanoparticles may gain access to the cell and exert their
antiviral activity through interactions with the viral genome (DNA or RNA)

[3]

. Nanoparticles

can be successfully used to eliminate coronaviruses groups inside the human body by
making use of their abilities to limit, immobilize and prevent these viruses from attacking
cells.
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COVĠD-19 ĠLƏ BAĞLI MĠOKARDĠTLƏR
G.M. Dadaşova, T.M. Cavadova
Akademik C.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
1-ci klinik nümunə. COVID-19 infeksiyasıın geniş yayılması dönəmində Cənubi
Koreyanın Tequ şəhərində 21 yaşlı bir gənc qadın hərarət, öskürək, bəlğəm, ishal və nəfəs
darlığı ilə xəstəxanaya müraciət etmişdir. Nazofarengeal yaxmada COVID-19 müsbət
çıxmışdır. Troponin I-nin səviyyəsi 1,26 ng/ml (<0,3 ng/ml), NT-proBNP isə 1929 pg/ml
(<125 pg/ml) idi. Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası zamanı ağciyər toxumasında multifokal
sıxlaşma sahəsi və kardiomegaliya aşkarlanmışdır. Elektrokardioqrafiyada mədəcikdaxili
keçiriciliyin pozulması və çoxsaylı erkən mədəcik kompleksləri qeyd edilmişdir.
Exokardioqrafiyada sol mədəciyin ciddi sistolik disfunksiyası aşkar edilmişdir. Döş
qəfəsinin kompüter tomoqrafiyası (KT) hər iki ağciyərin aşağı paylarında çoxsahəli
konsolidasiya və buzlu şüşə göstərmişdir. Ürəyin KT-də koronar arteriyalar normal olmuş,
miokard isə hipertrofiyaya uğramışdır. Ürəyin maqnit rezonans müayinəsində (MRT) sol
mədəciyin miokardında siqnalın yeksək intensivliyi (miokardın siqnal intensivliyinin skelet
əzələsinə nisbəti - 2.2) və miokard divarının qalınlaşması (sol mədəcik kütləsi indeksi
111.3 g/m2) aşkar edilmişdir. Septum 1431 ms, yan divar 1453 ms (nəzarət dəyəri 1150
ms) və hüceyrəxarici həcm (septum 29.7%, yan divar 61%, nəzarət dəyəri ∼25%) diffuz
şəkildə artmışdır. Beləliklə, COVID-19 ilə bağlı miokardit multimodal görüntüləmə ilə
təsdiqlənmişdir.
2-ci klinik nümunə. Digər 35 yaşlı bir kişi pasiyent, Parisdə İnstitute Mutualiste
Montsouris-in kardiologiya şöbəsinə sinə ağrısı, yorğunluq şikayətləri və EKQ-də
repolyarizasiya dəyişiklikləri ilə qəbul edilmişdir. Yüksək hərarət və tənəffüs əlamətləri
olmamış, yalnız ürək-damar xəstəliklərinin risk faktoru - artıq bədən çəkisinə malik
olmuşdur (BÇI = 29 kq/m2). Exokardioqrafiya normal sistolik funksiya göstərmiş,
perikardda maye qeyd edilməmişdir. Yüksək həssaslığa malik troponinin İ-nin səviyyəsi
artmışdır (2885 ng/l). Ürəyin MRT-də kəskin miokardit üçün xarakterik olan, alt və yan
divarlarda üstünlük təşkil edən subepikardial amplifikasiyanı göstərmişdir. COVID-19-un
PZR sınağının nəticəsi müsbət olmuşdur. Döş qəfəsinin KT-də ağciyərlər normal olmuş,
COVID-19 üçün xarakter olan dəyişikliklər qeyd edilməmişdir. Bütün digər seroloji testlər, o
cümlədən hepatit B və C virusları, HİV, CMV, EBV, Coxsackie, HSV1, HSV2, VZV,
parvovirus B19 və Layme xəstəliyi, eləcə də autoimmün xəstəliklər üçün bütün immunoloji
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testlər mənfi olmuşdur. Xəstə 5 mq ramipril və 5 mq bisoprolol ilə müalicə edilmişdir. Üç
həftə sonra xəstədə simptomlar azalmış və troponin səviyyəsi normaya qayıtmışdır.
Bu klinik nümunələr göstərir ki, COVID-19 fulminant miokardit kimi ciddi ürək
hadisələrinin inkişafına səbəb ola bilər. Göründüyü kimi, kəskin miokardit zamanı
qızdırma, öskürək və ya ağciyər zədələnməsi olmadan belə də COVID-19 infeksiyası
aşkar oluna bilər.
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MƏSAFƏDƏN SPEKTROFOTOMETRĠK MÜġAHĠDƏLƏR ƏSASINDA BAKI ġƏHƏRĠ
HAVASINDA MĠKROORQANĠZMLƏRĠN YAYILMASI AREALININ OPERATĠV TƏYĠNĠ
N.S. Cəlilov1, F.İ. İsmayılov2
AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
Şəhər havası mikroflorasında mikroorqanizmlərin - submikroskopik infeksion
agentlərin yayılması üçün aerozollar mümkün və ən təhlükəli yollardan biridir. Atmosfer
havasının mikroflorasında mikroorqanizmlərin konsentrasiyası çox geniş intervalda: onlarla
və milyonlarla vahid arasında dəyişir. Onlar havada sərbəst halda az müddətdə (ən çox 13 saat) yaşayırlar. Atmosfer havasında mikroorqanizmlər aerozol hissəcikləri ilə birlikdə
asılqanlar əmələ gətirir. Onlar aerozol hissəcikləri tərəfindən udularaq (tutularaq) onlarla
kilometr məsafəyə yayıla bilərlər. Aerozol hissəcikləri üzərində mikroorqanizmlərin yaşama
müddəti bir neçə sutka ola bilər.
Müasir dövrdə şəhər havasında mikroorqanizmlərin aerozol hissəcikləri tərəfindən
yayılmasının öyrənilməsi və təyini üçün ən səmərəli və operativ üsul məsafədən optik
zondlama üsuludur. Şəhər havasında fotokimyəvi mənşəli submikron aerozol fraksiyası
miqdarca çoxluq təşkil edir. Şəhər havasında məsafədən uzaq görmə məsafəsi və şəhər
havasının parlaqlığı submikron aerozol-qaz qarşığı ilə təyin olunur. Şəhər havasında optik
– aktiv aerozol fraksiyasının miqdarının və yayılma arealının təyini üçün ən effektiv üsul
passiv zondlama üsuludur. Bunun üçün spektrofotometrlərdən istifadə edilir.
Hava mikroflorasının miqdar və növ tərkibi tədqiq olunan bölgənin coğrafi
xüsusiyyətlərindən, ərazinin sanitar vəziyyətindən, ilin vaxtından, meteoroloji şəraitdən, və
bir sıra digər amillərdən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Məsələn, şəhər və şəhər
ətrafı ərazilərdə yoluxucu virus hissəcikləri - virionlar 2-4 tərtib dəyişə bilər.
Abşeron yarmadasının yerli iqlim şəraitindən asılı olaraq Bakı şəhərinin aerzol örtüyü
müxtəlif dəyişmələrə məruz qalır. Epidemiya aerozol vasitəsi ilə yayıldıqda epidemik
alovlanma arealları yaranır. İşdə Bakı şəhərinin havasında aerozol vasitəsi ilə infeksion
xəstəliyin kütləvi şəkildə yayılması haqda diaqnostik və proqnostik məlumat verilməsi
nəzərdə tutulur. Epidemiyanın yayılma arealları müqayisə edilir. Bizim tərəfimizdən Bakı
şəhəri hövzəsində atmosfer aerozolu vasitəsi ilə mikroorqanizmlərin yayılmasının təyininin
elmi-praktik üsulu işlənilmişdir.

57

YARASALAR BƏZĠ ZOONOZ VĠRUSLARIN POTENSĠAL TƏBĠĠ REZERVUARI KĠMĠ
N.Ə. Həsənov, G.Q. Quliyeva
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
Yarasalar bəzi virusların (xüsusilə koronavirusların) təbii rezervuarı olma ehtimalına
görə son 20 ildə elmi ictimaiyyətin diqqətini çəkərək bir çox multidissiplinar tədqiqatların
predmetinə çevrilmişlər. Dünyada bəzi zoonoz virusların (lissaviruslar, koronaviruslar,
filoviruslar və s.) yarasa mənşəli olması ehtimalı güclənməkdədir. Ölkəmizdə isə
yarasaların epidimioloji tərəfi heç vaxt dəyərləndirilməmişdir.
Azərbaycanda yayılmış 33 yarasa növü 4 fərqli zoocoğrafi mənşəyə malikdir. Belə
olduğu halda yarasalarda (miqrant və oturaq) xəstəliklərin tədqiqi insan üçün təhlükəli olan
virus xəstəliklərinə qarşı profilaktik işlərin görülməsi baxımından önəmlidir.
Bunu nəzərə alaraq 2019-cu ildə AMEA Zoologiya İnstitutu beynəlxalq əməkdaşlıq və
epidemioloji təhlükəsizlik çağırışına qoşularaq ABŞ-nın Qərbi Asiya Yarasalar Şəbəkəsinin
(WAB-Net) layihəsi çərçivəsində yerli yarasalarda koronovirusların öyrənilməsi üzrə ilk
zooloji tədqiqatlara başlamışdır. İlk çöl işləri Neftçala rayonununda aparılmış və hədəf
sinantrop yarasalar olmuşdur. İki - Pipistrellus kuhlii (sinantrop) və P.nathuisii (miqrant)
yarasa növlərinə aid 91 fərd tutulmuş, onlardan rektal, oral yaxmalar, ekskrement, qan və
dəri nümunələri götürülmüş və heyvanlar təkrar təbiətə buraxılmışlar. Hazırda nümunələr
Gürcüstanın regional laboratoriyalarından birində təhlil edilməkdədir. Tədqiqatlar daha iki il
davam edəcək və ölkədə fərqli ekoloji qruplardan olan yarasa növlərini əhatə edəcəkdir.
Analoji işlər Cənubu Qafqaz və bəzi Qərbi Asiya ölkələrində də aparıldığına görə regional
koronovirus xəritəsində Azərbaycan yarasalarının roluna da aydınlıq gətiriləcəkdir.
Avropa yarasa növlərindən 3-də (Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii, M.
dasycneme) quduzluq törədicisi lissaviruslar aşkar edilmişdir ki, bu növlərin ikisi faunamıza
daxildir: E.serotinus tikililərlə bağlı adi növ və Myotis daubentonii isə az saylı növdür. LeykViktoriya Marburq (MARV) və Ebola xəstəliklərini törədən filoviruslar Afrika və Saxarada ilk
illər meyvə yeyən yarasalarda, sonralar MARV virusu cücüyeyən Miniopterus və
Rhinolophus yarasa cinslərində aşkar edildi. Hər iki cinsin növləri Azərbaycanda
yayılmışdır. Koronoviruslara (CoV) gəlincə, 2002-ci ildən bilinən SARS-Cov Çində bəzi
məməlilər və nalburun yarasalarda (Rhinolophus) qeydə alınmışdır. Avropadakı
hamarburun (Vespertilionoidae) yarasalardan ayrılmış koronoviruslar Çindən təsvir edilmiş
koronovirusla genetik oxşardır. Azərbaycan yarasalar faunasının əsasını Vespertilionoidae
fəsiləsinin növləri (25 növ) təşkil edir.
Nəticə etibarilə, Azərbaycan yarasalar faunansının tərkib və mənşə müxtəlifliyi
gələcək epidemioloji tədqiqatların əsaslandırılması üçün bazadır və apardığımız tədqiqat
işləri bu sahədə atılan ilk addımdır.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСА SARS-CoV-2 ПОСРЕДСТВОМ
ИНДУКЦИИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО СИНТЕЗА ИНТЕРФЕРОНА
А.А. Мехтиев
Институт физиологии им. академика Абдуллы Гараева НАН Азербайджана
По мнению учѐных-вирусологов, непосредственно занимающихся проблемами,
связанными с SARS-CoV-2, данный вирус относится к категории интенсивно
мутируемых. На сегодняшний день известно несколько штаммов SARS-CoV-2. В
сравнении со штаммами вируса В и С, распространившимися в Китае и Сингапуре,
штамм А, который захватил страны Северной Америки и Европы является более
высокомутируемым. Учитывая высокую степень мутируемости вируса SARS-CoV-2
нужно с большой осторожностью подходить к использованию иммунохимических
методов,

т.е.

применению

вакцинации

в

борьбе

с

ним.

Несомненным

преимуществом иммунохимических методов является их высокая специфичность в
отношении антигена-мишени, однако именно, вследствие высокой мутагенности
данного вируса, в борьбе с ним этот метод может оказаться безуспешным.
В организме млекопитающих существует очень мощная протекторная система.
К указанной системе относятся и белки теплового шока (БТШ). В случае, когда
организм подвергается воздействию неблагоприятных факторов различной природы
(высокая температура, изменения рН окружающей среды в щелочную или кислую
стороны, эпилептические судороги, химические токсины и т.д.), в клетках его тканей
отмечается довольно быстрое (в течение 3-4 ч) усиление синтеза БТШ, уровень
которых в нормальных условиях очень низкий. В результатах исследований,
проведенных в Институте физиологии им. академика Абдуллы Караева на разных
видах животных было обнаружено, что активация в клетках синтеза БТШ с
молекулярной

массой

70

кДа

обеспечивает

защиту

организма

от

такого

инфекционного заболевания, как перитонит (Аллахвердиева и др., 2019).
Cогласно литературным данным, БТШ70 способен резко усиливать внутриклеточный синтез интерферона в организме (Kim & Oglesbee, 2012). Вместе с тем,
исследователями продемонстрирована значительная разрушительная способность
внутриклеточно синтезируемого интерферона в отношении вируса SARS-CoV-2
(Kumari et al., 2020; Shahabinezhad et al., 2020).
В целом, учитывая вышеизложеное, можно сделать вывод о том, что
индуцированное усиление синтеза БТШ70 в клетках может способствовать
повышению эффективности лечения организма, заражѐнного высокомутируемыми
штаммами вируса SARS-CoV-2.
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COVĠD-19 PANDEMĠYASI ZAMANI HƏRBÇĠLƏRIN SAĞLAMLIĞININ TƏMĠNATI
K. Yusif-zadə
AR Dövlət Sərhəd Xidməti Hərbi Hospitalı
Koronavirus (COVİD-19) pandemiyasının böyük sürətlə yayılması dövlətlərarası
sərhəd mühafizəsini həyata keçirən Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) qarşısında yeni
vəzifələr qoymuş və icrası təmin olunmuşdur. Xəstəliyin qarşısının alınması üçün sanitarepidemioloji tədbirlərin icra edilməsi, həmçinin sərhəd mühafizə orqanları hərbi
qulluqçularının (işçilərin) və sərhədboyu zolağa buraxılan vətəndaşların xəstəliyə yoluxma
riskinin azaldılması məqsədilə DSX-də bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir: Koronavirus
xəstəliyinə qarşı həyata keçiriləcək tədbirlərin əlaqələndirilməsi məqsədilə Dövlət Sərhəd
Xidməti üzrə operativ qərargah yaradılmışdır. Bu qərargah TƏBİB-in operativ qərargahı ilə
koordinasiyalı şəkildə fəaliyyət göstərir.
Şəxsi heyətin (kursantların) hərəkəti, yerdəyişməsi, ezamiyyətləri diqqətdə
saxlanılmış, ezamiyyət və məzuniyyətdən, müalicə müəssisələrindən qayıtmış şəxsi heyət
tibbi baxışdan keçirildikdən və sorğu aparıldıqdan sonra bölmələrə buraxılmışdır. Bütün
hərbi hissələrin tibb məntəqələri xüsusi geyim, maska və əlcəklərlə təmin olunmuşdur.
Rast gəlinəcək COVİD-19-a yoluxmuş xəstələrin nəql edilməsi məşğələləri aparılmışdır.
Bakı və Abşeronda 200-250 nəfərlik karantin şəraitində yeləşdirmək üçün yerlər
hazırlanmışdır (―Sərhədçi‖ İdman Olimpiya Mərkəzinin oteli, Mərdəkanda Xüsusi Məktəbin
izolə olunmuş korpusu). Məzuniyyətə buraxılan və ezamiyyətə göndərilən hərbi qulluqçular
ictimai yerlərdə az olmaları, şəxsi gigiyenanın qorunması qaydalarına riayət etmələri və
ictimai nəqliyyat vasitələrindən (metro, avtobus, qatar və.s.) istifadənin məhdudlaşdırılması
barədə təlimatlandırılmışdır. Xəstəliyə şübhəli olan hərbi qulluqçular dərhal tibb
məntəqəsinin təcrid edilmiş otaqlarına yerləşdirilmiş, ilkin müayinələrin aparıldığı ərazidə
rayon (şəhər) mərkəzi xəstəxanasının yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə yerləşdirilmişdir
(təxliyyə edilmişdir). Təcili və təxirəsalınmaz hallar istisna olmaqla xəstə hərbi
qulluqçuların Dövlət Sərhəd Xidmətinin Hərbi Hospitalına göndərilməsi dayandırılmışdır.
Otaqlar və palatalar tez-tez havalandırılmış, otaqların giriş hissələrində 1%-li xlorlu
əhənglə və digər dezinfektantlarla isladılmış ayaqaltılar qoyulmuş, qapı dəstəkləri 1,2%-li
xlorlu əhənglə isladılmış tənziflə sarılmış, kazarmaların, yataqxanaların və yeməkxanaların
giriş hissələrində 0,25%-li xlorlu məhlul və digər dezinfektantlarla hərbi qulluqçuların
əllərinin mütəmadi isladılması həyata keçirilmiş, yeməkxanalarda hərbi qulluqçuların
qidalanmasından sonra qablar 30 dəqiqə müddətində 1%-li xlorlu-əhəngli suda saxlanılmış
və yuyucu məhlulla yuyulmuşdur. Hərbi hissələrdə 50-100 nəfər üçün planlaşdırılmış
təcridxanalar hazırlanmışdır.Ayaqyolunda və ümumi istifadə otaqlarında cari, profilaktik
dezinfeksiya tədbirləri görülmüş, yuyunma otaqlarında 72%-lik təsərrüfat sabunundan
istifadə edilmişdir. Görülən tədbirlər nəticəsində DSX-nin hərbi hissələrində COVİD-19-a
yoluxma hallarının qarşısını almaq mümkün olmuşdur.
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COVĠD-19 PANDEMĠYASI DÖVRÜNDƏ TRANSPLANTASĠYA XƏSTƏLƏRĠNƏ
YANAġMA QAYDALARI
N.Y. Bayramov, E.M. İsazadə, A.E. Namazov
Azərbaycan Tibb Universitetinin I cərrahi xəstəliklər kafedrası
COVİD-19 xəstəliyinin törədicisi həm hava-damcı yolu, həm də əşyalarla və birbaşa
təmas yolu ilə yayıldığı üçün yüksək yoluxma qabiliyyətinə malikdir və bir xəstə təxminən 3
nəfəri yoluxdura bilir. Transplantasiya əməliyyatı keçirən xəstələr risk qrupu sayılır və buna
görə də yüksək səviyyəli profilaktik tədbirlərin aparılmasına ehtiyac vardır. Məqsəd
transplantasiya əməliyyatı keçirən xəstələrin bir çox infeksiyalara, o cümlədən, COVİD-19
xəstəliyinə həssas xəstələr olmasını nəzərə alaraq, pandemiya dövründə transplantasiya
xəstələrinə yanaşma qaydalarını göstərməkdir. Material və metod kimi transplantasiya
sahəsində öndə gedən beynəlxalq cəmiyyətlərin (TTS, ILTS, ESOT, ASOT, EASL və
digər) apardığı sorğuları, ekspert rəylərini və kiçik həcmli təcrübələri nəzərə alaraq bir sıra
tövsiyələri qeyd etmək olar. Transplant xəstələri bölgədə tətbiq edilən ümumi tədbirlərə
(şəxsi gigyena, sosial izolyasiya) ciddi şəkildə əməl etməlidirlər. Bu dövrdə xəstələrin
xəstəxanalara gəlməsini və yoluxma ehtimalını azaltmaq məqsədi ilə həkim-xəstə
əlaqəsinin distant görüntülü sistemlər vasitəsi ilə həyata keçirilməsi tövsiyə edilir.
Transplantasiya mərkəzlərindən uzaqda yaşayan xəstələrin analizlərini və lazım olan
müayinələrini yaşayış yerlərində etmələri, klinik müayinə zərurəti yarandıqda yerli həkimlər
tərəfindən aparılması tövsiyə edilir. Transplantoloqlarla yerli həkimlər arasında
koordinasiyanı yaratmaq da vacibdir. COVİD-19 riskini nəzərə alaraq immunosupressiya
rejimlərini dəyişdirmək tövsiyə olunmur, bu dərmanları olduğu kimi davam etdirmək
məsləhət görülür. Rutin müayinələri, xüsusən də invaziv müayinələri və müdaxilələri
(endoskopiya, ERXPQ) mümkün dərəcədə ertələmək tövsiyə olunur. Bunları ancaq təcili
vəziyyətlər olduqda aparmaq məsləhət görülür (qanaxma, xolangit, striktura və s). Planlı
göstərişlərlə aparılan transplantasiya əməliyyatlarının ertələnməsi tövsiyə olunur. Təcili
göstərişlə aparılacaq transplantasiya əməliyyatlarında həm alıcı, həm vericinin COVİD-19
müayinəsi, buna bağlı yüksək risk hazırlığı və əməliyyatının COVİD-19 xəstələrindən təcrid
edilmiş xəstəxanalarda aparılması məsləhət görülür. COVİD-19 şübhəsi olan transplant
xəstələr təcili yoxlanılmalı və tapılarsa erkən yatırılıb müalicə almalıdırlar. Bu xəstələrdə,
xüsusən qaraciyər transplantasiyası olunmuş xəstələrdə qeyri-steroid kimi parasetamol
tövsiyə edilir və dozası da 2-3 q/gün keçməməlidir. COVİD-19 müalicəsi təyin olunarkən
immunosupressiv dərmanlarla qarşılıqlı təsir nəzərə alınmalıdır. İmmunosupressorlarla
qarşılıqlı təsirdə olan dərmanlar verildikdə immunosupressorun səviyyəsi vaxtaşırı
yoxlanılmaldır. COVİD-19 pandemiyası dövründə transplant xəstələrinə yüksək diqqət
edilməli, müalicə həkimləri xəstələrə qorunma, izləmə və mülicələrlə əlaqədar təlimatları
verməli, immunosupressiyanı dəyişdirməməlidirlər. Mümkün olduğu halda canlı donordan
transplantasiyanı təxirə salmaq və yalnız təcili vəziyyətlərdə etmək məsləhətdir.
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COVĠD-19 У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Н.В. Касумов, Э.Э. Ибрагимов, С.В. Абдыева, Е.Х. Хантамирова
Кафедра онкологии Азербайджанского медицинского университета
Число пациентов в мире, инфицированных коронавирусом (SARS-CoV2),
растѐт с каждым днѐм. Новый коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой
одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к семейству Coronoviridae, к
линии Beta-Cov B. 11 февраля 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения
(ВОЗ) дала официальное название инфекции, вызванной новым короновирусом Covid-19

(Coronovirus

disease,

2019).

11

марта

Всемирная

Организация

Здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Диагноз устанавливается на
основании данных эпидемиологического анамнеза, клинического обследования и
результатов лабораторных исследований. Диагноз заболевания может быть
подтвержден лабораторным анализом вируса в носоглоточном мазке или мокроте
методом ПЦР (Polymeraze chain reaction) - полимеразная цепная реакция.
Онкологические больные всегда были восприимчивы к респираторным
заболеваниям

из-за

сильнодействующих

явления

иммуносупрессии,

химиотерапевтических

которая

препаратов.

вызвана
Поэтому

приемом
вопрос

исследования корреляции заболеваемости в отношении пациентов с раком был
неизбежен. В условиях пандемии Covid-19 онкологические сообщества мира (NCCN,
ASCO, ESMO, RUSSCO) выпустили специальные рекомендации по лечению
онкологических больных, касающихся как диагностических мероприятий, так и
организации

хирургического,

лекарственного

и

лучевого

этапов

лечения.

Рекомендации основаны на разделении пациентов на три приоритета (высокий,
средний

и

низкий),

на

основании

каждого

разрабатывается

лечебно-

диагностический алгоритм в каждом конкретном случае. Высокий приоритет;
состояние

пациента

непосредственно

угрожает

жизни,

клиническая

картина

нестабильна - требуется проведение противоопухолевого лечения, отсрочка
лечения невозможна. Умеренный приоритет: состояние пациента стабильное, но
задержка противоопухолевого лечения на срок более 6-8 недель может привести к
ухудшению течения и прогноза заболевания. Низкий приоритет: состояние пациента
достаточно стабильное и противоопухолевое лечение может быть отложено без
последствий для выживаемости и качества жизни.
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Специфическая профилактика (вакцина) против Covid-19 в настоящее время
не разработана. В это время следует обратить внимание на обычные гигиенические
меры. Они включают в себя регулярную дезинфекцию рук, использование защитных
масок, следует избегать зараженных людей и людных мест, а также максимально
возможное ограничение социальных контактов.
Следует отметить, что у онкологического пациента в условиях пандемии есть
преимущество - опыт совладенья с чрезвычайным эмоциональным напряжением,
вызванным с ситуацией неопределенности. У больных раком есть навыки
преодолевать тревогу в связи с заболеванием, и ответственно относиться к
здоровью.
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COVID-19: XRONĠKĠ VƏ AUTOĠMMUN XƏSTƏLƏR ÜÇÜN TƏHLÜKƏ MƏNBƏYĠDĠR
N.Ş. Mustafayev
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
ÜST-nın hesabatlarına görə hazırda dünya əhalisinin ~20%-i bir sıra autoimmin və
xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkir, elə xəstəliklərdən ölüm hallarının ən yüksək göstəriciləri
də məhz bu xəstəliklərin payına düşür. Koronavirus şəraitində daha təhlükəli sayılan
xəstəliklərə bronxial astma və ağ ciyərlərin xroniki (obstruktiv) xəstəliklərini; II tip şəkərli
diabeti (ŞD); hipertoniya və geniş spektrə malik ürək-damar xəstəliklərini (ÜDX); autoimmun
xəstəlikləri (I tip ŞD-i, revmatoidli artriti, yayğın sklerozu və s.); bütün növlərdən olan onkoloji
xəstəlikləri, allergiyaları və s. göstərə bilərik. Hələlik COVID-19-un, xüsusən onun
―simptomsuz yoluxdurma‖ təhlükəsi sovuşmadığından, bu xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin
yoluxma zamanı xəstəliyin letal sonluqla bitmə ehtimalı həddən artıq yüksəkdir. Ədəbiyyat
məlumatlarına əsalanaraq bu xəstəliklər fonunda kəskin respirator xəstəlik olan yeni COVID19-u daha da təhlükəli edən üç əsas məqamın olduğunu söyləyə bilərik. Birincisi, bu
xəstəliklər zamanı orqanizmdə tənəffüs çətinlikləri yarandığından toxumaların qanla, elə bu
səbəbdən də O2-lə təchizatı aşağıdır, hormonal və immun statuslarında güclü pozuntular
baş vermişdir, DNT-nin reparasiyası və apoptoz mexanizmləri, yəni hüceyrələrin bərpası və
yenilənməsinin tənzimlənməsi pozulduğundan spontan mutasiyalar artır və xərçəng
xəstəliklərinin meydana gəlməsinə şərait yaranır.
İkincisi, COVID-19-un hüceyrəyə endositozu – yoluxma virusun transmembran
protein

olan

TMPRRS2

tərəfindən

aktivləşərək

orqanizmdə

qan

təzyiqinin

normallaşdırımasında mühüm rola malik angiotenzin çevirən ferment 2-yə (ACE2)
birləşməsi vasitəsi ilə baş verir. Belə ki, virus sitozolda pH-nın aşağı qiymətlərində ACE2
fermenti ilə birləşərək onun reseptoru ilə hüceyrəyə daxil olur. Sitozol pH-ı ŞD və onu
müşayiət edən xəstəliklər(xüsusən hipertenziya, hipertoniya, ürək-damar xəstəlikləri),
həmçinin piylənmə, yaşlanma, alkoqoldan istifadə, siqaret çəkmə və s.zamanı daha aşağı
olduğundan yoluxma riski də yüksəkdir. ACE fermentinin inhibitorları (ACEIs) və angiotenzin
reseptorlarının blokatorları (ARBs) ACE2 fermentinin səviyyəsini yüksəltməklə, qanda
angiotenzin II-nin səviyyəsini aşağı salaraq bununla da sitozolda pH-ın səviyyəsini aşağı
salırlar. Bu isə miokarditə və virusun ürək toxumalarına da nüfuz etməsinə gətirib çıxara
bilər. Digər tərəfdən beyində angiotenzininin aktiv formaları olan angiotenzin 1-7-nin beyin
kökündən (brain stem) azad olaraq toplanması simpatik sinir sisteminin fəallaşmasına, bu
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isə damarların sistemli şəkildə yığılaraq arterial təzyiqin artmasına, sitozol pH-ın aşağı
düşməsinə, nəticədə infeksiyanın daha da artmasına gətirib çıxarır. Başqa sözlə membranəlaqəli ACE2 koronavirusun ko-reseptoru olaraq infeksiyanın orqanizm boyu yayaılmasına
zəmin yaradır. Hesab olunur ki, onun ekspressiyasının bloklaşdırılması koronavirusun
yayılmasını azaldaraq xəstəliyin müalicəsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Lakin bu
yanaşma təkcə qan təzyiqi və ürək-damar xəstəlikləri olan insanlar üçün deyil, sağlam
insanlarda da ölümlü sonluğa gətirib çıxara bilər.
Üçüncü təhlükəli məqam isə SARS-CoV-2 polipeptidlərinin/zülallarının qan
elementləri ilə fəal qarşılıqlı əlaqəsidir. Məs. virus genomu tərəfindən kodlaşdırılan
ORF1ab, ORF10, və ORF3a zülalları qanın hemoqlobininin β-zəncirinə hücum edərək
ondan dəmiri ayırmaqla və porfirin əmələ gətirməklə onu dissosiasiya edirlər, ORF8 və
qılaf (kapsid) qlükoproteini isə porfirinlə birləşə bilir. Bu da qanda birləşməmiş dəmirin və
karbon qazının miqdarının artmasına və O2/CO2 mübadiləsinin pozulmasına gətirib çıxarır.
Qlikozilləşmiş hemoqlobinin miqdarının artması isə qanda funksional hemoqlobinin
miqdarının azalmasına, bununla yanaşı şəkərli diabetin də ağırlaşmasna gətirib çıxarır.
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COVĠD-19 XƏSTƏLĠYĠNDƏN SONRA YARANAN PSĠXOLOJĠ POZUNTULARIN
REABĠLĠTASĠYASI
S.A. Adnayev, N.F. Ələkbərova
AR Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Tibb və Reabilitasiya İnstitutu
2019-cu ilin axırından koronavirus xəstəliyin (COVİD-19) alovlanıb sürətlə yayılması
insanlar üçün stres gətirən bir haldır. Pandemiya iki formada narahatlıq yarada bilər:
individual və sosial. İndividual narahatlıqları olan insan depressiya, emosional izolyasiya,
fobia simptomlarını keçirir və ümümiyyətlə stresli periodda təhnalıq hissi yaşayır. Sosial
narahatlıq zamanı isə ailənin, iş yerində kollektivin və cəmiyyətin bütövlükdə narahatlıq
yaşadığı müşahidə olunur. Bu individual narahatlığı daha da gücləndirə bilər. Xəstəlik
ətrafında yayılan qorxu və narahatlıq uşaqlar və böyüklərdə güclü emosiyalar yaradan ağır
yorucu bir yükdür. Bundan əlavə, koronaviruslu xəstələrdə çox vaxtı ağciyər çatışmazlığı
olur, nəticədə oksigen aclığı inkişaf edir və bu fonda tamamilə fərqli nevrotik və psixi
pozğunluqlar baş verə bilər. Bunları nəzərə alaraq, COVİD-19 xəstəliyi kecirən pasiyentin
kompleks müalicə kursunda, onun psixoloji vəziyyətini nəzərə alaraq, xüsusi psixoloji
müayinə və reabilitasiya üsulları daxil olmalıdır. Bundan əlavə, bu xəstələr ilə işləyin tibb
işçilərinə də xüsusi yanaşma və psixoloji dəstək vacibdir.
Tədqiqat işinin məqsədi Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Milli
İdman Tibb və Reabilitasiya İnstitutunda (MİTRİ) koronavirus xəstəliyi keçirən psixoloji
dəyişikləri olan xəstələrin fərdi reabilitasiya üsullarının tətbiqi nəticəsində sağlamlığının və
əmək qabiliyyətinin qısa müddətdə bərpa edilməsidir.
COVİD-19-la bağlı yaranmış çətin şəraitdə insanlar fərqli simptom və emosiyaların
sınağından keçə bilər. Bunların sırasında: özünün və sevdiklərinin sağlamlığından ötrü
qorxu və həyacan; yuxu və qida rejimlərinin, konsentrasiyanın pozulması; hər hansı bir işi
bitirməkdə marağın və motivasiyanın itirilməsi; mövcud psixoloji xəstəliklərin simptomların
kəskin artması (depressiya, narahatlıq, təşviş halları, fobia, diqqət çatışmazlığı,
hiperaktivlik pozğunluğu, obsessiv-kompulsiv sindrom, stress pozğunluqları); maliyyə
stresləri (işsizlik, borc və s.); sevdiklərini itirdiyindən yaranan acı hisslər; alkoqol, tütün və
digər asılılıq yaradan məmulatların istifadəsinin artması; mənəvi, fiziki və zehni zorakılıq;
evdə artan mübahisələr və mübarizələr. MİTRİ hər yaşda müxtəlif patologiyaları olan
insanların rahat sağlam həyat tərzinə qayıtması üçün uzun müddətli reabilitasiya müalicəsi
ilə məşğul olur. Yuksək ixtisaslı psixoloqlar xəstələrlə işləmək üçün xüsusi təcrübəyə
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malikdirlər. MİTRİ müxtəlif patologiyaları olan xəstələrin unikal müasir psixoloji reabilitasiya
üsullarına malikdir. Yeni reallığa uyğunlaşmağa yardım olan bir neçə psixoloji metod və
modellər mövcuddur:
 Narrativ terapiya (xəstənin həyatında yeni hekayə yaratmağa və karantin/postkarantin reallığa uyğunlaşmağa kömək edir);
 Qısamüddətli qərara əsaslanan terapiya (kiçik, lakin əlçatan məqsədlər yaratmağa
kömək edir, problemlərə diqqət yetirməkdən daha çox həll yolları yaratmağa fokuslanır);
 Hipnoterapiya (meditasiya və hipnoz pasiyentlərə həyacanı, təşviş hallarını
cilovlamağa və mövcud pozğunluq simptomları ilə fərqli münasibət formalaşdırmağa imkan
yaradır);
 Ailə və sistem terapiyası bütün ailənin bir araya gətirilməsinə və bir-birlərinin
sağalmasında iştirak etməkdə kömək edə bilər.
Beləliklə, koronavirus xəstəliyi keçirmiş hər hansı bir psixoloji problemi olan
pasiyentlər fərdi psixoloji reabilitasiya kursu keçməlidir. Bunun nəticəsində xəstələrin
dayanıqlı müalicəsinə, xəstələrin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşmasına nail olmaq mümkün
olacaqdır. Bu da post-karantin cəmiyyətə sağlam adaptasiya olunmağa kömək edəcək.
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COVĠD-19 PNEVMONĠYASININ DĠAQNOSTĠKASINDA DÖġ QƏFƏSĠNĠN
RENTGENOQRAFĠYA VƏ KOMPÜTER TOMOQRAFĠYA MÜAYĠNƏLƏRĠNĠN
ĠMKANLARININ ÖYRƏNĠLMƏSĠ

M.C. Sultanova
Azərbaycan Tibb Universitetinin Şüa diaqnostikası və şüa terapiyası kafedrası
2020-ci ilin 11 fevral tarixindən ÜST yeni tip koronavirusla assosiasiya olunan
xəstəliyi 2019-cu ilin koronavirus xəstəliyi (COVİD-19) adlandırdı. Təqdim olunan
tədqiqatın əsas məqsədi COVİD-19 diaqnozu PZR (polimerazalı zəncirvari reaksiya) testi
ilə təsdiq olunmuş xəstələrdə ağciyərlərdə baş verən dəyişikliklərin diaqnostikasında və
dinamikasının

izlənilməsində

döş qəfəsinin

rentgenoqrafiya

(DQR)

və

komputer

tomoqrafiya (KT) müayinələrinin imkanlarının öyrənilməsindən ibarət olmuşdur.
Tədqiqat

Azərbaycan

Tibb

Universitetinin

Tədris-Cərrahiyyə

Klinikasında

aparılmışdır. Tədqiqata 01.04.2020-10.05.2020 tarixinədək PZR testin nəticəsi pozitiv olan
və COVİD-19 xəstəliyinin kliniki əlamətlərinin müxtəlif dərəcədə təzahür etdiyi 150 xəstənin
DQR və 66 xəstənin KT müayinələrinin nəticələri daxil edilmişdir. Tədqiq edilən xəstələrin
yaşı 19-82 arasında olmuş, DQR müayinəsi keçmiş xəstələrin 68(45%) nəfəri kişi,
82(55%) nəfəri qadın, KT müayinəsi keçmiş xəstələrin 22(33%) nəfəri kişi, 44(67%) nəfəri
qadın olmuşdur. Tədqiqatın statistik analizi İBM SPSS statistik paketlərdə aparılmış
(1.0.0.1347; IBM), DQR və KT müayinələrinin PZR testi ilə müqayisəli dəyərləndirilməsi
Mac-Nemarın Xi kriterisi ilə dəyərləndirilmişdir.
COVİD-19 xəstələrinin DQR müayinəsində daha çox hallarda buzlu şüşə görüntüsü94(63%) xəstədə aşkar edilmiş və daha az hallarda 34 (23%) xəstədə konsolidasiya
sahələri izlənilmişdir. 26 (17 %) xəstədə DQR normal olmuşdur. Zədələnmələr daha çox
periferik ağciyər sahələrində (72%) və aşağı paylarda vizuallaşmış (78%) və əksər
hallarda (62%) bilateral xarakter daşımışlar. 3(2%) xəstədə plevral effuziya aşkar
edilmişdir.
KT

müayinəsində

də,

həmçinin,daha

çox

buzlu

şüşə

görüntüsü

48(73%)

vizuallaşmış, 21 (32%) xəstədə konsolidasiya sahələri, 25(38%) xəstədə plevral fibrotik
bandlar, 9(14%) xəstədə düyünşəkilli buzlu şüşə görüntüsü və 12(18%) xəstədə vaskulyar
genişlənmələr aşkar edilmişdir. 4(6%) xəstədə plevral effuziya izlənilmişdir. 12(18%)
xəstədə görüntü normal olmuşdur. Zədələnmələr daha çox periferik ağciyər sahələrində
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(88%) və aşağı arxa seqmentlərdə izlənilmiş (82%) və daha çox hallarda (62%) bilateral
xarakter daşımışlar.
COVID-19

pnevmoniyasının

diaqnostikasında

və

menecmentində

radioloji

müayinələrdə izlənilən əlamətlər yüksək informativ əhəmiyyətə malikdir. Bilateral izlənilən
periferik fokal və ya multifokal buzlu şüşə görüntüsü xəstəliyin əsas radiodiaqnostik kriterisi
hesab edilir. DQR müayinəsi portativ olması, asanlıqla dezinfeksiya edilə bilməsi və
radiasiya

yükünün

az

olması

baxımından

COVİD-19

pnevmoniyasının

dəyərləndirilməsində ilk sıra metodu hesab edilir. KT müayinəsi bu aspektdə daha yüksək
diaqnostik göstəricilərə malik olub, COVİD-19 pnevmoniyasının erkən diaqnostikasında
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kliniki praktikada digər bir vacib məqam ondan ibarətdir ki, 2225% hallarda xəstəliyin ilk 4 günündə DQR, ilk 2 günündə isə KT müayinəsinin nəticələri
normal ola bilər. Bu baximdan, radioloji təqibin kliniki əlamətlərlə yanaşı aparılması
vacibdir.
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KORONAVĠRUS ĠNFEKSĠYASININ (COVĠD-19) PERĠMENOPAUZAL DÖVRDƏ
OLAN QADINLARA TƏSĠRĠ
F.V. Abdıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti
Hal hazırda bütün dünyada profilaktika tədbirlərinin aparılmasına baxmayaraq,
yuxarı tənəffüs yollarının zədələməsi ilə xarakterizə olunan SARS-CoV-2-nin törətdiyi
koronavirus infeksiyası pandemiyası (Covid-19) qlobal səhiyyə, iqtisadiyyat və cəmiyyət
üçün əhəmiyyətli tibbi-sosial problemlərdən biridir.
ÜST-nın məlumatlarına əsasən, dünyada Covid-19 ilə yoluxma sayı milyonlarla,
ölüm sayı isə yüzminlərlə ölçülür. Diaqnoz epidemioloji anamnez, kliniki – laborator
müayinə, burun udlaq nahiyəsindən götürülmüş yaxma və bəlğəmin PZR (Polymeraze
chain reaction) müayinəsinə əsasən qoyulur. Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması
Mərkəzləri (CDC) bütün dünyada xəbərdarlıq edirlər ki, yaş, ürək-damar sisteminin
xəstəlikləri və II tip şəkərli diabet Covid-19 ilə ağır xəstələnmə hallarını artıra bilər.
Bundan əlavə, perimenopauzaya səbəb ola biləcək çəki artımı da problemləri çətinləşdirə
bilər.
Perimenopauzal dövrdə qadınların əsas şikayətləri istigəlmələr, yuxusuzluq, yaddaş
və konsentrasiya problemləri, gərginlik, depressiyadır. Bu isə fiziki,emosional və sosial
həyat keyfiyyətinin azalmasına səbəb olur. Bununla birlikdə, son rəsmi sağlamlıq təlimatı
hər kəsin evdə qalması və başqalarından uzaq olması, bununla da "sosial uzaqlaşma"
kimi tanınan yeni normanı tətbiq etmişdir. Sosial uzaqlaşdırma, virusun qlobal
yayılmasını məhdudlaşdırması üçün tətbiq edilsə də, evdə qalmaq üçün tövsiyələr
perimenopauzal

dövrdə

olan

qadınlara,

xüsusən

yanaşı

xəstəlikləri

olanlara,

özünəməxsus çətinliklər törədir.
Çin Dövlət Şurası Məlumat İdarəsinin verdiyi məlumata əsasən, kişilərin potensial
olaraq cinsə əsaslanan immunoloji fərqlər səbəbindən qadınlara nisbətən daha çox
yoluxduğu qeydə alınmışdır. Bir çox alimlərin tədqiqatına əsasən estrogenlərin, xüsusən
də E2, eyni zamanda etinilestradiol kimi sintetik estrogenlərin qadınlarda Covıd-19-un ən
ciddi ağırlaşmalarından, xüsusilə də serum estrogen səviyyəsi yüksək olan dövrdə
qoruya biləcəyini qeyd etmişlər.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, perimenopauzal dövrdə qadınlar üçün estrogen
səviyyəsinin azalması ciddi simptomlara qarşı həssaslığın artmasına səbəb ola bilər.
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Barb De Pri və əməkdaşlarının apardığı tədqiqata əsasən, perimenopauzal dövrdə qadın
orqanizminində estrogenin qoruyucu rolu immunitetinə təsir edə bilər. Buna görə
estrogeni az olan qadınlar nisbətən daha çox riskdə ola bilərlər. Həmçinin bu dövrdə olan
Covid -19 xəstəsi olan qadınlarda immun sistemi hüceyrəsi olan T hüceyrələrin
miqdarının azalması qadın cinsiyyət sisteminin xərçənginin gedişini agırlaşdıra bilər.
Bütün bu ağırlaşmalara baxmayaraq, hələ də spesifik vaksinasiya hazırlanmamışdır.
Bununla birlikdə, sağlam həyat, balanslı bir pəhrizin saxlanılması və sosial kontaktın
azaldılması vacibdir. Bütün bunları nəzərə alaraq, qeyd etmək olar ki,, pandemiya
zamanı qadınlar üçün ən yaxşı tövsiyə evdə qalmaq, çəkiyə nəzarət edib pəhriz istifadə
edərək sağlam qalmaqdır.
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SARS-CoV-2 VIRUSUNUN DIAQNOSTIKA METODLARI

N.F. Sultanova
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
2019-nCoV koronavirusunun laborator diaqnostikası metodlarının yaradılmasına Çin
alimləri tərəfindən bu virusun genomunun nukleotid ardıcıllığı müəyyən edildikdən sonra
başlanılmışdır. İlk diaqnostik test sistemi virusun başlanğıc ocağı olan Çində artıq yanvar
ayında hazırlanmış və istifadəyə verilmişdir. Daha sonra Almaniya, ABŞ, İzrail alimləri yeni
SARS-CoV-2 virusunun molekulyar diaqnostikası üçün RT-PZR metodunun əsasında
müxtəlif diaqnostik test sistemləri hazırlamışlar. Belə diaqnostik test sistemləri 2 virusu –
artıq əvvəldən məlum olan atipik pnevmoniya virusunu (SARS-CoV) və yeni koronavirusu
(SARS-CoV-2) identifikasiya etməyə imkan verir. SARS-CoV-2 virusunun genomunda
RNT-dən asılı RNT polimeraza (RdRp) və nukleokapsid zülalı (N) genlərində yerləşən bir
neçə əsas hədəf saytlara uyğun dizayn edilmiş spesifik praymerlərdən istifadə etməklə
ƏT-PZR (Əks transkripsiya polimeraz zəncir reaksiyası) və sekvens analizlərin köməyi ilə
yeni koranovirusu identifikasiya etmək mümkündür. Bunun üçün xəstələrdən yuxarı
tənəffüs yollarından götürülən nümunələr 72 saat ərzində 4° C-də, 72 saatdan sonra isə 80° C-də və ya maye azotun içərisində laboratoriyaya çatdırılmalıdır. ƏT-PZR əsasında
koronavirusun molekulyar diqnostikası nümunələrdən RNT-nin ayrılması, RNT-nin
qatılığının və təmizlik dərəcəsinin müəyyən edilməsi, kDNT-nin alınması və PZR –in
aparılması kimi bir sıra rutin mərhələləri özündə cəmləşdirməklə 2-4 saat ərzində nəticə
əldə etməyə imkan verir. Hal-hazırda çinli alimlər tərəfindən hazırlanmış 1 saat ərzində
molekulyar diaqnostikanı həyata keçirən kitlər də mövcuddur. 2010-cu ildə təsis olunan və
artıq bütün dünyada flaqman kompaniyaya çevrilən İzrailin məşhur RADLogics
kompaniyası SARS-CoV-2 virusunu 30 saniyə ərzində aşkar etməyə və zamandan asılı
olaraq xəstəlik dinamikasını izləməyə imkan verən yeni metod işləyib hazırlamışdır. Bu
metod süni intellekt əsasında qurulmuş proqram platforması vasitəsilə üçölçülü formatda
kompyuter tomoqrafiyasının aparılmasına əsaslanmışdır. Yeni metod 98,2 % həssaslığa
və 92,2% spesifikliyə malikdir. Ağciyərlərin istilik xəritələrinin alınması və bu xəritələrdə
koronavirus ocaqlarının müəyyən edilməsi bir neçə kompyuter alqoritmi hesabına həyata
keçirilir və 30 saniyə ərzində 400 tomoqrafiya xəritəsi analiz olunur. Müxtəlif şirkətlər
SARS-CoV-2 virusunu qısa müddət ərzində çoxlu sayda nümunədə aşkar etməyə imkan
verən seroloji diaqnostika kitləri hazırlamışlar. Bu kitlər vasitəsilə spesifik antitellərdən
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istifadə etməklə immunoferment analiz ELISA-nın köməyilə SARS-CoV-2 virusunun
diaqnostikasını həyata keçirmək və nümunələrdə virusun qatılığını müəyyən etmək
mümkündür. Hal-hazırda bütün dünyada SARS-CoV-2 virusunu dərhal qeyri-laborator
şəraitdə təyin etməyə imkan verən immunostriplərin hazırlanması daha aktualdır. PZR
tədqiqatlar daha dəqiq və etibarlı olsa da, ELISA ucuz və asan başa gəlməsi ilə diqqəti
cəlb edir. SARS-CoV infeksiyalarının diaqnozunda ELISA və qRT-PZR göstəricilərini
müqayisəsi nəticələrin fərqli olmadığını göstərilmişdir. Bu günədək ən dəqiq metod isə
PZR olaraq qalır. Yüksək həssaslıq əldə etmək üçün bu istiqamətdə tədqiqatlar davam
etdirilir.
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COVĠD-19 PANDEMĠYASI DÖVRÜNDƏ ANTENATAL VƏ POSTNATAL QULLUĞUN
ƏSAS ASPEKTLƏRĠ
C.F. Qurbanova, A.F. İsmayılova, A.S. Həsənova
Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya Institutu, Bakı, Azərbaycan
Koronavirus pandemiyasının inkişaf etdiyi dövrdə antenatal və postnatal qulluğun
düzgün təşkil olunması vacibdir. Hamilə qadınların sosial məsafəsinin qorunması üçün
yerli tövsiyələr nəzərə alınmaqla daimi antenatal və postnatal qulluğun hansı aspektlərinin
vacib olduğunu və hansıların isə dəyişdirilməsinin mümkün olduğunu göstərmək
məqsədilə müəyyən tövsiyyələr tərtib olunub.Əsas monitorinqin aparılması: Antenatal
qulluğun qan təzyiqinin ölçülməsi, sidik müayinəsi, qan testləri, dölün inkişafının təyini kimi
bir çox elementləri individual qiymətləndirmə tələb edə bilər. Müntəzəm antenatal qulluq
preeklampsiya, hestasion diabet və asimptomatik sidik yolu infeksiyaları kimi hamiləliyin
geniş yayılmış ağırlaşmalarının təyini üçün vacibdir. ÜST-ün protokolu az riskli qadınlar
üçün minimum səkkiz antenatal gəliş tövsiyə edir. Gəlişlərin sayının səmərəli olmasına
dair sübutlarda çatışmazlıqlar var, lakin aşağı və orta gəlirli ölkələrdə gəlişlərin sayının beş
və daha az olması perinatal ölüm hallarının artması ilə əlaqələndirilir. Minimum 6 antenatal
üzbəüz konsultasiya məsləhət görülür. Distansion (uzaq məsafədən) qulluq xidmətinin
gücünün artırılması: Doğum evləri həmçinin əlavə antenatal qulluğun göstərilməsi üçün
maksimum uzaqdan qiymətləndirmələri hədəfləməlidir. Uzaq məsafədən qiymətləndirmə
hamilə qadınlar və doğum evi işçiləri üçün məsləhət görülən sosial məsafənin yüksək
səviyyədə qorunmasını təmin edir. Tibb işçiləri üzbəüz görüş əvəzinə telefon və ya video
konsultasiyadan istifadə edə bilərlər. Uzaq məsafədən konsultasiyaya aşağıdakılar da
daxil olmaqla bir sıra konsultasiyanı daxil etmək olar:bəzi müntəzəm və ya ixtisaslaşmış
antenatal və postnatal görüşlər; psixi sağlamlıq riski daşıyan və ya hal-hazırda belə
problemləri olan qadınları dəstəkləmək; təhlükəsizlik və ya özünü qorumaq baxımından
problemlər yaşayan ailələrlə əlaqənin qurulması; doğuş planlarının müzakirəsi; ana südü
ilə qidalandırma və erkən dövr valideynliklə bağlı məsləhət və təlimatlar. Doğum xidməti
işçilərinə antenatal və postnatal uzaq məsafədən konsultasiyanın aparılması üçün texnoloji
dəstək və təlimlər verilməlidir. Həssas qrupa daxil edilmiş və ya hal-hazırda şəxsi
izolyasiya şəraitində olan, lakin uzaq məsafədən konsultasiyanı həyata keçirə biləcək
işçilərin cəlb edilməsinə diqqət olunmalıdır. Evdə görüşlərin tətbiqi: Qadın və ailə üzvləri
sağlam olduğu təqdirdə evdə konsultasiya aparıla bilər.Evdə konsultasiyaya gedən doğum
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evi işçiləri ev şəraitində COVİD-19-a yoluxma riskini unutmamali, evə girərkən və evdən
çıxarkən ciddi infeksion kontrol prosedurlarına riayət etməlidirlər. Doğum evi işçiləri
infeksiyanın olduğu düşünülən qadınlara baxarkən və ya ailə üzvlərindən kimdəsə virusun
əlamətləri olan evlərə gedərkən təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq şəxsi qoruma
vasitələri ilə təmin olunmalıdır. Fəaliyyət gücü: Pandemiya inkişaf etdiyi dövrdə doğum
şöbələrinin fəaliyyət gücündə müxtəlif problemlər yarana bilər. Xidmətin keyfiyyətini və
heyətin yetərliliyini yoxlamaq üçün gündəlik müzakirə göstərilən antenatal xidmətin təftişi
prosesinə nəzarət edən komanda rəhbərləri ilə aparılır.
Heyətin sayı: Kəskin işçi çatışmazlığı olduqda əlavə işçi cəlb olunması üçün mövcud
sistem istifadə olunmalıdır. Doğuma yardım işçiləri, mamalıq üzrə tələbələr və mamalıq
briqadasının üzvləri əsas xidmətin göstərilməsi üçün cəlb olunmalıdır.
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AZƏRBAYCAN TORPAQLARINDAN AYRILMIġ BAKTERIYA ġTAMM
KOLLEKSIYASININ YARADILMASI VƏ ONLARIN YENĠ BIOMOLEKULLAR ÜÇÜN
SKRĠNĠNQĠ
A.Q. Ağayeva1, V.M. Yusibov1,2, İ.M. Hüseynova1
1

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
2

ABŞ İndiana Bioelmlər Tədqiqat İnstitutu

Müasir dövrdə xəstəlik törədən patogenlərin sayı ildən-ilə artır, onların yeni, davamlı
izoformaları yaranır və arealları daha da genişlənir. Bu törədicilərə qarşı mübarizə
aparmaq üçün molekulyar biologiyanın müxtəlif metodlarından istifadə edilməsi, yeni
biotexnologiyalar yolu ilə daha effektiv dərman preparatlarının və antibiotiklərin
yaradılması tələb olunur. Geniş müxtəlifliyi ilə seçilən bakteriya kolleksiyasının yaradılması
qiymətli dərman və sənaye xüsusiyyətlərinə malik olan yeni biomolekulların müəyyən
edilməsi üçün çox vacibdir. Azərbaycanın zəngin torpaqlarından ayrılmış bakteriyaların
antimikrob fəallıqları barədə məlumat azlığını nəzərə alsaq, faydalı xüsusiyyətləri olan
bakteriyaların aşkarlanması ehtimalı olduqca yüksəkdir.
2014-2018

illər

ərzində

aparılmış

tədqiqat

işinin

əsas

hədəfi

Azərbaycan

torpaqlarından ayrılmış yeni ştammlara malik bakteriya kolleksiyası yaradılması olmuşdur.
Bu məqsədlə neftlə çirklənmiş 30 müxtəlif torpaq nümunəsi toplanılaraq bakteriyaların
ayrılması və skrininqi üçün ABŞ-ın Fraunhofer Molekulyar Biotexnologiya Mərkəzinə
göndərilmişdir. Nümunələrdən 578 aerob bakteriya kulturası ayrılmış və bakteriya
kolleksiyası yaradılmışdır. Buraya daxil olan ştammların antibakterial aktivliyi 2 qrammüsbət (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis) və 2 qram-mənfi (Escherichia coli
UB1005 (DC0), Escherichia coli DC2) patogen bakteriyalara qarşı böyümənin inhibə
edilməsi metodu ilə yoxlanılmışdır. Skrininq edilmiş 578 bakteriya kulturasından 62-si ən
azı bir patogen orqanizmə qarşı antibakterial aktivlik göstərmişdir. Fəallığa malik 62
ştammın antimikrob maddələri supernatanta ifraz etməyini müəyyən etmək üçün bu
ştammlar 180 dövr/dəq. sürətində yırğalanan müstəvidə 32°C-də 24 saat ərzində
becərilmiş, sonra supernatantlar ayrılmış, təmizlənmiş və onların skrininqi aparılmışdır.
Analiz edilmiş 62 ştammın 14-nün supernatantında antimikrob fəallıq aşkarlanmış və onlar
16S

RNT

geninin

sekvensi

vasitəsilə

növ

səviyyəsində

identifikasiya

edilmişdirlər. Bakteriya kulturalarının geniş antimikrob fəalliyyətinə və 16S RNT geninin
sekvens analizi tərəfindən müəyyən edilmiş yeniliyinə əsasən, AZ-130 bakteriya ştammı
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xarakterizə olunmaq üçün seçilmişdir. Bu məqsədə 16 fərqli böyümə şəraiti (4 fərqli
temperatur və 4 fərqli mühit növü) yoxlanılmaqla, AZ-130 ştammının böyümə şəraiti
(optimal mühit, inkubasiya temperaturu, zaman) optimallaşdırılmışdır. Biomolekulun ən
yüksək sintezi TB + 2% qlükoza mühitində, 2 gün ərzində 32°C-də müşahidə edilir. Sonra
AZ-130 antimikrob birləşməsi supernatantdan ayrılmış, FPLC və HPLC xromatoqrafiya
metodları ilə təmizlənmiş, MIC (Minimum İnhibitor Qatılığı) dəyərləri in vitro şəraitdə
müxtəlif laboratoriya və klinik ştammlara qarşı təyin edilmişdir. Beləliklə, AZ-130
antibakterial biomolekulu S. aureus, E. faecalis və Acinetobacter baumannii kimi təhlükəli
qram-müsbət və qram-mənfi patogenlərə qarşı yüksək və stabil aktivliyə malikdir.
Tədqiqatlar ABŞ-ın Fraunhofer Molekulyar Biotexnologiya Mərkəzində yerinə
yetirilmişdir.
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MOLECULAR STUDY ON GRAPEVINE VIRUSES AROUND URMIA

M. Rastgou

Department of Plant Protection, College of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

Grapevine (Vitis spp.) is one of the oldest and most widely grown fruit crops in the
world. Grapevines can be infected by nearly 80 viruses belonging to different families,
some with very high incidences. They are common in vineyards and can negatively affect
plant vigor and longevity, as well as the quality and quantity of the yield. In this survey, in
order to detection and characterization of some viruses associated with grapes around
Urmia, the center of West Azarbaijan province of Iran, a total of 141 samples showing
virus-like symptoms, including mosaic, yellows, fan leaf, reddening and leaf rolling were
collected during growing seasons of 2018 and 2019 from different vineyards and subjected
to PCR and RT-PCR.
Total DNA and total RNA were extracted. DNAs were used for PCR and synthesized
cDNAs from extracted RNAs were used to amplify a part of coat protein (CP) gene of
Grapevine red blotch associated virus (GRBV), Grapevine fanleaf virus (GFLV), Grapevine
leafroll associated viruses (GLRaV-1,2,3, 4), Grapevine virus A (GVA) and Grapevine virus
B (GVB) in PCR and RT-PCR using specific primers for these viruses, respectively.
Amplicons of the expected size of 809bp, 280bp, 340bp, and 500bp were amplified for
GFLV, GLRaV-1, GLRaV-3 and GLRaV-4, respectively (but not from healthy samples and
not for GLRaV-1, GRBV, GVA and GVB).
The results of this study can facilitate further work on ecology, epidemiology, diversity
and management strategies of grapevine viruses in Urmia and Iran.
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GRAPEVINE LEAFROLL DISEASE (GLD) AS POTENTIAL THREAT
TO AZERBAIJAN GRAPE INDUSTRY

N.K. Bayramova, N.F. Sultanova, I.M. Huseynova

Institute of Molecular Biology and Biotechnologies, Azerbaijan National
Academy of Sciences

Grapevine (Vitis vinifera L.) is one of the major crops widely cultivated for the wine
industry, as well as for the production of fresh and dried fruit in Azerbaijan. Commercial
cultivars are frequently affected by a wide array of diseases showing varying degree and
kind of symptoms. Most of the causal agents of the diseases are biotic, not ruling out the
involvement of abiotic factors too. Infection to plant viruses is one of the most important
factors affecting plant productivity and longevity. In the grape-growing countries of the
world, so far more than 60 grapevine viruses and virus-like diseases have been described
and one of the most important viral diseases of grapevine is Grapevine leafroll disease
(GLD). GLD caused by a group of serologically distinct viruses known as Grapevine
leafroll-associated viruses (GLRaVs, Closteroviridae), is supposed the main factor in
decreasing the quality, quantity of grapevine plants and exhibit one of the most significant
limiting factors for growers worldwide. In order to identify viruses infecting grapes and
evaluate the prevalence of GLD infections, surveys were carried out in 2018-2019 in the
vineyards of the main grapevine producing districts of Azerbaijan namely Jalilabad,
Salyan, Quba and the Absheron peninsula. Total seven commercial vineyards were
surveyed and 82 leaf samples showing GLRaVs symptoms were collected from grapevine
plants of those regions, respectively. Samples were collected randomly to represent the
area of grapes grown in the region. Initially, rapid one-step assay AgriStrip, which based
on lateral flow immunochromatography and manufactured by Bioreba (Reinach,
Switzerland), was performed to confirm the presence of GLRaVsin samples depending on
suspicious virus symptoms. Midrib and leaf petioles were first processed in liquid nitrogen,
checked for GLRaV1+3, GLRaV2, GLRaV4, and GLRaV4-9 by double antibody sandwich
enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-ELISA), using the specific antibodies
purchased from the Bioreba AG (Reinach, Switzerland). Genomic RNAs were then
extracted from all samples using the protocol modified based on the CTAB-LiCl extraction
method and the presence of viruses was cross-checked by reverse-transcription
polymerase chain reactions (RT-PCR) applying virus-specific primer pairs. Using
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serological methods (rapid one-step assay AgriStrip, DAS-ELISA) 62% samples out of
total 82 tested samples, were found positive against antisera of these viruses. GLRaV3
was found to be the most widespread virus with a 10.86% infection rate, followed by
GLRaV4 (4.28%), GLRaV1 (3.86%) respectively. In addition, mix infection of leafroll
viruses was not detected widely in diseased vines. GLRav-3 and GLRav4 were detected in
Jalilabad, Salyan, and the Absheron peninsula. RT-PCR assays revealed the presence of
GLRaVs-1, -3 and 4. Samples of other provinces are under analysis with RT-PCR assays
to identify the GLRaV species. Except for the Quba district, GLRaV3 and GLRaV4 seem to
be the most predominant GLRaVs in all vineyards. GLRaV-3 has been shown to be the
main causal agent of GLD worldwide and thus, could be a big threat to the Azerbaijan
grape industry.
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EFFECT OF AROMATIC ANTIBIOTIC ON SUPPRESSION OF PLANT
VIRUSES REPRODUCTION

M.F. Gafar-zade

Institute of Molecular Biology and Biotechnologies, Azerbaijan National
Academy of Sciences

One of the major problems facing agriculture is the search for drugs to protect plants from
pathogenic microorganisms that delay the growth and development of plants. All plant
species, both one-year and perennial, could be infected with viruses, resulting in great
losses [1]. Currently available protective agents are unable to completely prevent the
spread of viral and fungal infections. Numerous experimental studies have shown that
most antibiotics penetrate plant tissues well [2]. The biological activity of antibiotics is
much stronger in plant tissues than in animal tissues. The object of this study is to find
substances capable of selectively affecting plant infections. Studies in this direction have
shown that certain polyene antibiotics (PA) contribute to the suppression of viral and
fungal infections of vegetables and other types of crops [3]. Antibiotics not only protect
plants from lesions but also have a therapeutic effect in the presence of infections
(phytopathogenic fungi and viruses). The choice of PA as the subject of the study was not
accidental, as it allows conducting research at the molecular level. Studies carried out in
this direction have revealed from the group of aromatic PA a new compound that has the
ability to effectively and selectively suppress viral and fungal infections. The drug has the
ability to completely suppress the growth of Tobacco mosaic virus (TMV). Due to the
action of the drug on the envelopes of viruses and membrane of fungal cells, their killing
occurs as a result of the formation of molecular size ion channels in membranes of cells.
Due to the action of the antibiotic on the membranes, its antiviral and antifungal effect is
evident. Antibiotic forms lipid-antibiotic complex in membranes - channel formation of
molecular size, which is expressed in the inhibitory influence of preparation on
reproduction of viruses and fungal cells [4]. The above-stated advantages, combined with
a simple preparation scheme excluding environmental pollution, contribute to the rational
use of the above-mentioned agent, expand the range of medicines and open the prospect
of introducing the drug into agriculture.
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COVID-19 VĠRUSU VƏ SĠMPTOMLARI
V.B.Abdıyev, B.Ə.Cəfərzadə
Bakı Dövlət Universitetinin Bitki fiziologiyası kafedrası, Azərbaycan
Ətraf mühitin dəyişməsi, qlobal istiləşmə, əhalinin sıxlığının artması və digər amillər
yeni infeksiyaların yaranmasına təhrik etsə də, onların yayılmasına insanların yüksək
miqrasiya aktivliyi səbəb olur.
Hazırda dünyada yayılmış yeni tip koronavirus 11 fevral 2020-ci ildə Virusların
Taksonomiyası üzrə Beynəlxalq Komitə (ICTV) tərəfindən SARS-CoV-2 virusu (ağır
kəskin tənəffüs sindromu koronavirusu) adlandırıldı. Antarktida istisna olmaqla, bütün
dünya ölkələrini ağuşuna almış infeksiya isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST)
təşəbbüsü ilə "COVID-19" pandemiyası kimi elan edildi.
Koronavirus bioloji bir proqramdır. Virusun daxil olması ilə sahib hüceyrə nə baş
verdiyini müəyyən etmədən proqramı icra etməyə başlayır. Proqramın məqsədi virusun
mümkün qədər çox nüsxəsini yaratmaqla çoxaldılmasıdır. Yoluxmuş hüceyrə bütün
imkanlarını yeni virus molekulları yaratmağa yönəldir. Resurslar tükəndikdə isə hüceyrə
məhv olur. Qeyd etmək lazımdır ki, virus hüceyrəyə daxil olduqdan sonra fermentlərin
iştirakı ilə əks transkripsiya gedir. Əvvəlcə virus RNT-sindən DNT, sonra isə həmin DNTdən transkripsiya yolu ilə RNT sintez olunur. Viruslar sürətlə mutasiya etmək qabiliyyətinə
malik olduqları üçün sintez olunduqca hüceyrədə genomu dəyişilmiş on minlərlə virus
hissəcikləri yaranır. Bu viruslar hüceyrələri məhv etməklə yanaşı, bir sıra xəstəlikləri,
xüsusən, bakterial xəstəlikləri aktivləşdirir.
COVID-19-un ən çox görülən klinik təzahürünün sətəlcəm olduğu və xəstələrin xeyli
hissəsində tənəffüs çətinliyi sindromu yarandığı bilinir. Adətən xəstəliyin davametmə
müddəti 2 həftə çəkir, ağır hallarda isə 3 - 6 həftəyə qədər uzana bilir. Virusa yoluxma
zamanı qızdırma və quru öskürək, halsızlıq, öskürəyin bəlğəmlə müşayiət olunması, nəfəs
darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, əzələ ağrısı, titrətmə kimi simptomlar müşahidə olunur.
Daha az yayılmış simptomlar isə ürəkbulanma və qusma, burun tutulması və ishaldır.
Koronavirusa tutulmuş xəstə asqırdıqda kiçik damcılar 2-3 metrədək sıçrayır və şəxsin
ətrafındakı əşyalara səpələnir. Digər insanlar əli ilə belə cisimlərə, ardınca burnuna,
ağzına toxunduqda və ya gözlərini ovuşdurduqda virus gözün və ya burunun selikli qişası
vasitəsilə onların yoluxmasına səbəb olur. Virus olduqca həssasdır və orqanizmdən
kənarda nisbətən qısa müddətdə yaşayır. Oksigen virusun protein qatının oksidləşməsi
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nəticəsində, "corona" parçalanır və virus hüceyrələrə nüfuz etmək qabiliyyətini itirir. Onu
müdafiə edən yalnız xarici lipid qatı olduğundan sabun və istənilən yuyucu vasitə köpüyü
asanlıqla lipid qatını parçalaya bilir. Xarici lipid qatının parçalanması nəticəsində zülal,
ardınca da virus məhv olur.
COVID-19-un törədicisindən qorunmaq üçün karantin rejiminin tətbiqi, maskalardan
istifadə, izolyasiya, gigiyena qaydalarına riayət edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
COVID-19 təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün vaksinlərin hazırlanması təqribən 6-18
aydan tez gözlənilmir. Ona görə də hal-hazırda virus, respirator xəstəliklər əleyhinə,
immun sistemini gücləndirən preparatlarla yanaşı, virusun aktivləşdirdiyi bakterial
xəstəliklərin qarşısının alınması üçün güclü antibiotiklərdən də istifadə olunur.
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KORONAVĠRUS PANDEMĠYASI DÖVRÜNDƏ ƏMƏLĠYYATDAXĠLĠ PROFĠLAKTĠKA
PRĠNSĠPLƏRĠ
N.Y. Bayramov, S.Ş. Salahova
Azərbaycan Tibb Universitetinin I Cərrahi xəstəliklər kafedrası
Hazırda COVİD-19 xəstəliyi olan, həm də olmayan xəstələrdə təcili və onkoloji
əməliyyatların həyata keçirliməsi məcburiyyətini nəzərə alaraq əməliyyatdan əvvəl,
əməliyyat vaxtı və əməliyyatdan sonra koronovirus yayılmasının qarşısını almaq üçün
tədbirlərin həyata keçirlilməsinə böyük ehtiyac var. COVİD-19 pandemiyası dövründə
aparılan təcili və onkoloji əməliyyatlarda aşağıdakı profilaktik tədbirlər tövsiyə edilir:
1. Təlim. Tibbi personala sterilliyi qorumaq, davranmaq, geyinmək və xüsusi
cəhətlərə diqqət etmək üçün təlimlər keçmək.
2. Total skrininq. Xəstəxanaya müraciət edən bütün xəstələri COVİD-19 görə klinik
və laborator olaraq yoxlamaq.
3. Ġzolyasiya.

COVİD-19

olan

xəstələrlə

olmayan

xəstələrin bütün

cərrahi

xidmətlərini bir-birindən təcrid etmək - yatış şöbələrini, əməliyyatxanaları və tibbi personalı
ayırmaq.
4. Total qoruma. Yoluxmanın hər mərhələdə baş verə biləcəyini nəzərə alaraq virus
testi həm pozitiv, həm də neqativ olanların müalicə mərhələlərində yüksək dərəcəli
qoruma tədbirləri həyata keçirmək lazımdır.
5. Xəstələrlə əməliyyatdan əvvəl və sonra təmas qaydaları İnfeksiyon komitənin
verdiyi tövsiyələr çərçivəsində olmalıdır.
6. Tibbi personalı qorumaq (ikiqat geyim və deĢilməni önləmək).
7. Ağciyəri qorumaq. Ağciyərləri qorumaq üçün laparoskopik əməliyyatlarda
qarındaxili təzyiqi aşağı səviyyədə tutmaq və Tredlenburq vəziyyətindən qısamüddətli
istifadə etmək.
8. Tüstünün

yayılmasının

qarĢısını

almaq.

Elektrokoterlərin

və

ultrasəs

bıçaqlarının məhdud şəkildə, aşağı rejimdə və qısamüddətli istifadəsi, tüstünü sormaq
üçün aspiratorlardan istifadə etmək tövsiyə olunur.
9. Əməliyyat vaxtı “mayelərin” kənara çıxmaması. Bu məqsədlə sorucuların
istifadəsi şərtdir.
10. Pnevmoperitoneum qazının kənara çıxmaması. Mümkünsə karbon qazı
filtirləri istifadə edilməlidir.
11. Dezinfeksiya. Əməliyyatdan sonra əməliyyat otağı və cihazlar, tullantılar
yüksək dezinfeksiya tələblərinə uyğun olaraq işlənməlidir.
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COVĠD-19-un DĠAQNOSTĠKASININ BƏZĠ NÜANSLARI
R.İ. Bayramov, C.M. İsmayılzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti
Artıq bir neçə aydır ki, dünyanın əsas problemi olan koronavirus pandemiyası
haqqında çoxsaylı, hətta bəzi hallarda bir-birini təkzib edən məlumatlar xəbər manşetlərini
tutsa da, hələ ki bu xəstəliyin dəqiq müalicə və vaksinasiya yolu müəyyən edilməmişdir.
Belə ki, 31 dekabr 2019-cu ildə ÜST-ün Çin Ölkə Ofisi Çinin Hubei əyalətinin Uhan
şəhərində etiologiyası naməlum olan pnevmoniya ilə xəstələnmə halları haqqında məlumat
vermişdir. 7 Yanvar 2020-ci ildə isə bu fakt daha əvvəllər insanlarda rast gəlinməmiş yeni
bir koronavirus olaraq təsdiqlənmişdir. 11 mart 2020-ci ildə isə ÜST COVİD-19
pandemiyasının olduğunu bəyan etmişdir. Xəstəlik yayıldığı vaxtdan indiyədək olan
müşahidələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, insanlarda COVİD-19-un yaratdığı
xəstəlik, yoluxduqdan sonra 2-14 gün ərzində meydana çıxaraq, yüngül soyuqlama və
zökəm əlamətlərindən kəskin tənəffüs çatışmazlığı sindromuna qədər inkişaf edə bilər.
Tədqiqatın məqsədi tənəffüs orqanlarındakı lokalizasiyasından asılı olaraq COVİD-19
– un diaqnostikasının bəzi nüanslarının araşdırılmasıdır.
Qarşıya qoyulan vəzifəni yerinə yetirmək üçün ATU-nun Ağciyər xəstəlikləri
kafedrasının klinik bazasına müraciət edən pnevmoniya olan xəstələrdə prosesin
etiologiyasının təyini üçün müayinə materialları Polimeraza Zəncirvari Reaksiyası (PZR)
metodu ilə araşdırılmışdır. Bununla yanaşı xəstələrin ümumi klinik müayinələri, döş qəfəsi
orqanlarının icmal rentgenoqrafiyası və KT aparılmışdır.
Son dövrlərdə ATU-nun Ağciyər xəstəlikləri kafedrasının klinik bazasına müraciət
edən xəstələrdən, qızdırma (37.2 – 38,0), bəlğəmli öskürək və təngnəfəslik şikayətləri olan
4 nəfərdə COVİD-19-a görə orofaringeal və nazofaringeal yaxmanın iki dəfə PZR
müayinəsinin nəticəsi neqativ olmuşdur. Xəstələrin döş qəfəsi orqanlarının radioloji
müayinəsi zamanı (KT) hər iki ağciyərdə, əsasən subplevral sahə və aşağı paylarda (bir
nəfərdə ağciyərlərin yuxarı paylarında) lokalizasiya olunan ―buzlu şüşə‖ mənzərəsi
müşahidə edilmişdir. Xəstələrə qeyri-spesifik pnevmoniyaya qarşı aparılan müalicənin
(antibiotikoterapiya) effektli olmamasi, hərarətin normallaşmaması və təngnəfəsliyin
azalmaması, əksinə 3 nəfərdə daha da artması müşahidə olunduğu üçün bu xəstələrin
müalicəsinə virus əleyhinə preparatlar (Arbidol – 400 mq/sut. və Tamiflu - 150 mq/sut. ) da
86

əlavə edilmişdir. Bu müalicədən 5-7 gün sonra xəstələrdə klinik-radioloji olaraq
nəzərəçarpan müsbət dinamika müşahidə edilmişdir.
COVİD-19-un diaqnostikasında tənəffüs yolu nümunələrinin PZR müayinəsi
əhəmiyyətlidir. Nümunə kimi əsasən nazofaringeal yuyuntu və ya orofaringeal və
nazofaringeal yaxma götürülür. Ancaq bir nüansı qeyd etmək lazımdır ki, COVİD-19
infeksiyasının yuxarı tənəffüs yollarında lokalizasiya olunduğu halda, bu müayinə
materialları informativ olacaq, ancaq infeksiyanın aşağı tənəffüs yollarına və ağciyərlərə
sirayət etməsi hallarında bu müayinə materiallarının tədqiqi kifayət etməyəcək. Mümkün
yoluxma halına uyğun və infeksion əlamətləri ağırlaşaraq davam edən şəxslərdən
götürülmüş ilk yuxarı tənəffüs yolu nümunəsi ilə müayinə nəticəsinin mənfi olması COVID19 infeksiya şübhəsini inkar etmir. Belə hallarda traxeal aspirat, bronxoalveolyar yuyuntu
və bəlğəm kimi müayinə materiallarının tədqiq olunması məqsədəuyğundur.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ COVĠD-19 НА ПОСТГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
С.А. Аднаев, Э.А. Мамедов, А.Г. Ибрагимова, Г.М. Бадалова
Национальный институт спортивной медицины и реабилитации
Министерствa молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Известно, что заражение COVİD-19 не ограничивается инфекцией дыхательных
органов. Как показывают практические исследования, у значительного числа
пациентов вирус поражает и нервную систему. Механизм его воздействия на
нервные клетки пока не изучен, однако ученые не сомневаются в том, что какая-то
связь есть: временная потеря вкуса или обоняния были признаны специфическими
симптомами COVİD-19 еще в середине марта. Чаще всего медики описывают
нарушения работы нервной системы. Во Франции и в Китае пришли к выводу, что
неврологические симптомы в той или иной форме испытывают более трети
зараженных. Неврологические расстройства наблюдаются чаще всего у тяжелых
больных. В таких случаях эти симптомы иногда остаются даже после выздоровления
пациентов от COVİD-19. Пациентам с имеющимися неврологическими нарушениями,
перенесшим

коронавирусную

инфекцию,

необходима

реабилитация

в

специализированном центре с участием неврологов-реабилитологов.
Цель

исследования

–

oрганизация

реабилитации

и

реабилитационная

маршрутизация пациентов, перенесших COVİD-19 с осложнениями со стороны
нервной системы.
Национальный институт спортивной медицины и реабилитации обладает
большим опытом в применении уникальных современных методик лечебной
реабилитации пациентов с различной патологией. В арсенале института имеется
широкий

набор

физиотерапевтических

методов

воздействия;

специальные

технологии неврологической, психологической и физической реабилитации; методы,
направленные на нормализацию состава крови, повышение иммунитета, улучшение
неврологического статуса, которые могут быть успешно применены в курсе
реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом COVID-2019.
Программа

неврологической

реабилитации

проводится в 4 этапа:
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реконвалесцентов

COVİD-19

3. Этап

I

–

острый

период.

Включает

комплекс

лечебных

воздействий,

направленных на нормализацию деятельности функций жизненно важных
систем. Цель-профилактика осложнений со стороны двигательной сферы
(контрактуры,

лимфостаз,

гипотрофии

и

т.д.).

Необходимо

проводить

в

медицинском учреждении, где находиться пациент.
4. Этап II – ранний восстановительный период. Цель - психологическая,
моторная и социальная активизация больного. Средства: кинезиотерапия,
физиотерапия, массаж, занятия с психологом, занятие с логопедом.
5. Этап III – период остаточных явлений. Цель - максимальное восстановление
самостоятельной ходьбы, координации и баланса. Средства: GEO-system, альфа
платформа, стабилан.
6. Этап IV – закрепление проведенного лечебного курса. Цель - повышение
адаптации больных к трудовым нагрузкам и социальной среде. Обеспечение
возвращения к полноценной жизни и трудоспособности. Средства: лечебный
бассейн, массаж, ЛФК.
Проведение на базе Национального Института Спортивной Медицины и
Реабилитации специализированного реабилитационного лечения пациентов с
неврологическими нарушениями, перенесших COVİD-19, способствует скорейшему
возвращению их к привычному образу жизни.
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COVID-19-un MÜASĠR DĠAQNOSTĠKA VƏ MÜALĠCƏ ÜSULLARI
L.İ. Allahverdiyeva, H.E. Ağarəhimova, L.A. Cəfərova
Azərbaycan Tibb Universiteti
Əhalinin daimi miqrasiyası ilə əlaqədar olaraq hazırda COVİD-19 pandemiyası
dünyanın bütün ölkələrində çox geniş yayılıb. İnfeksiyaya yoluxmuş xəstələr, xəstəliyin
inkubasiya dövründə olanlar və klinik simptomları olmayanlar, lakin virus daşıyıcısı olan
şəxslər (superdaşıyıcılar) əsas infeksiya mənbəyidir. İnfeksiyanın ötürülməsi hava-damcı,
hava-toz, fekal-oral və kontakt yollarla həyata keçirilir. Diaqnoz klinik əlamətlər,
epidemioloji anamnez və laborator müayinələrin nəticələri əsasında qoyulur.
Bu günədək COVID-19-un 11 klinik formaları haqqında məlumat verilmişdir. COVID19-un klinik təzahürləri aşağıdakılardır: yüngül gedişli kəskin respirator virus infeksiyası,
tənəffüs çatışmazlığı olmayan pnevmoniya, kəskin tənəffüs çatışmazlığı olan pnevmoniya,
kəskin respirator-distress sindromu, xəstəliyin qastro-intestinal forması, sepsis, bakterial
septik şok. Hazırda dünya alimləri bu xəstələrdə hətta dəri təzahürləri müşahidə edirlər.
COVİD-19-un yüngül, orta və ağır formaları var. Ən ağır formalar yaşlı və yanaşı gedən
xroniki xəstəlikləri olan xəstələrdə inkişaf edir. ―Sitokin fırtınası‖ immun sistemin
infeksiyaya qarşı şiddətli reaksiyası orqanizmə əhəmiyyətli dərəcədə zərər verir və ağır
ağciyər zədələnmələrinə səbəb olur .
SARS-CoV-2 infeksiyanın laborator diaqnostikası üçün qızıl standart sayılan PZR
metodu istifadə olunur. Yanaşı olaraq seroloji metodlar da aparıla bilər. Laborator tədqiqat
üçün əsas biomaterial burun-boğaz və ağız-boğaz nahiyələrindən götürülən yaxmadır.
PZR diaqnostikasında saxta mənfi nəticəni istisna etmək üçün ilk müayinədən 5-7 gün
sonra təkrar dinamik müayinə aparılmalıdır.
Bu gün COVID-19-un müalicəsində effektivliyi sübut olunmuş hər hansı bir dərman
preparatı yoxdur. Koronavirus infeksiyası olan xəstələrin müalicəsi erkən, kompleks,
individual olmalıdır və virusun eliminasiyasına, ağırlaşmaların profilaktikasına, orqanizmin
pozulmuş

funksiyalarının

bərpasına

və

həyat

keyfiyyətinin

yaxşılaşdırılmasına

yönəlməlidir. Vaxtında təyin edilmiş antiviral dərmanlar, oksigen terapiyası və qidalanma
dəstəyi xəstənin vəziyyətinin ağırlaşmasının qarşısını ala bilər. Erkən başlanmış antiviral
müalicə xəstəliyin ağır və kritik formalarının inkişafının qarşısını alır.
Hazırda COVID-19-a yoluxan xəstələrin müalicəsi üçün lisenziyalı antiviral
dərmanlar yoxdur. Bir çox ölkələrdə alimlər COVID-19 üçün peyvənd və terapevtik
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vasitələrin hazırlanması üzərində çalışırlar. Bəzi tədqiqatçılar bənzər koronaviruslara qarşı
potensial terapevtik aktivliyi olan preparatlar təklif edirlər, lakin hazırda insanlar üzərində
aparılan randomizə kontrollu sübut olunmuş tədqiqatlar yoxdur. COVID-19 üçün istifadə
olunan

antiviral

dərmanların

effektivliyi

barədə

klinik

məlumatların

olmamasına

baxmayaraq, bəzi dərmanların və müalicə üsullarının effektivliyi göstərilir. Antiviral
dərmanlar xəstəliyi orta, ağır və çox ağır gedişi olan xəstələrə təyin edilir. Xəstəliyin yüngül
forması olan xəstələrə etiotrop müalicə təyin edilmir. Onlar simptomatik müalicə
almalıdırlar. Koronavirusa qarşı uğurlu mübarizə üçün son aylarda müxtəlif ölkələrin
qazandığı beynəlxalq təcrübənin istifadəsi son dərəcə vacibdir.
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YOLUXUCU PATOLOGĠYALAR: YAYILMA ġƏRAĠTĠ, MÜASĠR PROBLEMLƏR
VƏ ÇIXIġ YOLLARI
K.F. Baxşəliyeva
AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu
Yaşadığımız XXI əsr müxtəlif xarakterli genetik mutasiyaların nəticəsidə yoluxucu
agentlərin yeni xassəli formalarının meydana çıxması ilə də xarakterizə olunur ki, bunun
da baş vermə səbəbləri kimi müxtəlif iqlim dəyişkənliyini, ətraf mühitə antropogen təsirin
getdikcə artmasını, biomaterialların, kənd təsərrüfatı məhsullarının bu və ya digər ölkəyə
daxil olma coğrafiyasının dəyişməsini və s-i. göstərmək olar. Törədicinin qeyd edilən
dəyişikliklərinin hesabına onun ptogenliyinin artmasına səbəb olan yeni keyfiyyətlər
qazanması bəşəriyyətin son dövrlərdə SARS, MERS, Ebola, quş və donuz qripləri və s.dən doğan hallarla üzləşməsinə səbəb oldu. Maraqlıdır ki, bu tip orqanzimlərin törətdiyi
xəstəliklər inkişaf etmiş səhiyyə sistemi olan ölkələrdə belə insan təlafatı ilə müşayiət
oluna bilir. Təkcə bu faktın özü belə, insanların hələ də bilgilərinin lazımi səviyyədə
olmamasını və bu istiqamətdə görüləsi işlərin kifayət qədər olmasını qeyd etməyə imkan
verir. Qeyd edilənlərə son dövrlərdə COVİD-19-la bağlı yaranan pandemiyanı da əlavə
etsək, onda mövcud vəziyyətə yenidən baxılmalı və buna da müvafiq elmi əsaslara
söykənən strategiya və taktika hazırlanmalıdır. Bunun üçün də ilk növbədə dünyamızın bu
hala gəlib çıxmasına səbəb olan halları düzgün müəyyənləşdirmək zəruridir.
İlk olaraq, hər hansı bir yoluxmanın yaranması və onun ötürülməsi üçün zəruri olan
şəraitin müəyyənləşdirilməsi məqsədəuyğundur ki, bu da özündə aşağıdakıları etiva edir:
1. TƏBİİ – iqlim, landşaft, bioaləm, yolxucu xəstəlik mənbəyinin mövcudluğu və s.
2. SOSİAL - əhalinin sıxlığı, yaşayış şəraiti, rifah halı, yaşayış yerlərinin sanitarkomunal vəziyyəti və s.
3. ŞƏXSİ – patologiya törədicilərinin daxil olmasına, çoxalmasına və həyat
fəaliyyətinə orqanzimin cavab reaksiyası.
Qeyd edilənlərin heç biri ayrılıqda nəzərə alınmaqla bu və ya digər patologiyanın
qarşısının alınması üçün əsas götürülə bilməz, belə ki, problemin həlli qeyd edilənlərin
hamısının bir-birilə əlaqəli şəkildə nəzərə alınmasından birbaşa asılıdır. Təbii, sosial və
şəxsi amillərin nəzərə alınması həm də onunla bağlıdır ki, müasir dövrün spesifik
xüsusiyyətləri (iqtisadi inkişaf və texnoloji naliyyətlərin yüksəlməsi, demoqrafik vəziyyətin
və insanların davranışının dəyişilməsi, beynəlxalq turizmin yüksələn xətlə inkişaf etməsi,
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bioresurslardan istifadənin xarakterinin dəyişilməsi və s.) də hər hansı bir yolxucu
patologiyanın tezliklə epidemiyadan pandemiyaya çevrilməsinə müsbət təsir edir.
Bu səbəbdən də müasir dövrdə yolxucu xəstəliklərin törədicilərinin yayılmasının
qarşısının alınması ilə bağlı hazırlanan strategiya özündə aşağıdakıları əks etdirməlidir:
 Yolxucu

xəstəlik törədicilərinin müəyyənləşdirilməsi, nəzarət edilməsi və onların

fəaliyyətinin qarşısının alınmasına yönəlmiş fundamental və tətbiqi xarakterli kompleks
tədqiqatların genişləndirilməsi, bu sahə üçün kadr hazırlanması, alınan nəticələrdən
bəşəriyyətin normal məcrada inkişafı naminə istifadə edilməsi;
 Yoluxma,

üçün

müvafiq

epidemiya və pandemiyaya səbəb olan halların dərk edilməsi, insanlar
sanitar-gigiyenik normaların hazırlanması ilə bağlı tədbirlərin həyata

keçirilməsi;
 Qeyd

edilən tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün

yaradılması;
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etibarlı maliyyə mənbələrinin

SARS-CoV-2 VĠRUSU ġTAMMLARINI TƏYĠN ETMƏK ÜÇÜN YÜKSƏK HƏSSASLIĞA
MALĠK EKSPRES ĠMMUNOKĠMYƏVĠ BĠOSENSOR
Ş.B. Hüseynov, A.Ə. Mehdiyev
AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
2019-ci ilin dekabr ayında Çinin Uhan bölgəsində yaranan SARS-CoV-2 virusunun
törətdiyi yoluxucu xəstəlik hal-hazırda demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrinə yayılmış və
çoxlu miqdarda insan tələfatına səbəb olmuşdur. Geniş yayılma səviyyəsinə görə COVID19 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən pandemiya elan edilmişdir.
SARS-CoV-2 virusu Coronaviridae növünə aiddir, onun əsasında RNT molekulu
durur və lipoproteidlərdən ibarət olan kapsid qişası ilə örtülmüşdür. Başqa viruslar kimi, bu
virus yalnız hüceyrələrin daxilində fəaliyyət göstərə bilir.
Hazırda məlumdur ki, SARS-CoV-2 virusunun azı üç ştammı mövcuddur: Şimalı
Amerikada və Avropada – A ştammı, Çində – B ştammı, Sinqapurda isə – C ştammı kimi
səciyyələnir. Ştammların müxtəlifliyi onların kapsidlərini təşkil etdiyi zülalların yüksək
müxtəlifliyini əks etdirir. Virusun bu cür müxtəlifliyini nəzərə alaraq tətbiq edilən
immunokimyəvi diaqnostik dəstlərdə müvafiq müxtəlif anticisimlər istifadə olunmalıdır.
Virus kapsidinin zülal mənşəyinin müəyyən edilməsi ona qarşı hansı vaksinlərin tətbiq
edilməsi seçimində vacib məsələdir.
Ənənəvi immunokimyəvi üsullar çox yüksək spesifikliyə və həssaslığa malik olduğu
halda, eyni zamanda bu üsullarla təcili cavab alınması hallarında çox ciddi, indiki
texnologiyalarla həll edilə bilməyən qüsurlar vardır. Xüsusən, onların yerinə yetirilməsi
üçün uzun vaxt müddəti tələb olunur. İmmunokimyəvi üsulların göstərilən qüsurlarının
aradan götürülməsi üçün immunokimyəvi biosensor əsasında işləyən yeni texnologiyalarla
diaqnostik üsullar arsenalının genişləndirilməsi vacibdir.
Antigen-anticisim reaksiyasının tətbiqi ilə işləyən biosensorlar antigenin mənşəyinin
yüksək spesifikliklə müəyyən edilməsinə xələl gətirməyən çox qısa (10-12 dəq) müddət
ərzində cavab verməyə qadirdirlər. Müasir nanotexnologiyaların nailiyyətlərini nəzərə
alaraq, antigen-anticisim reaksiyası əsasında zülalların miqdari ölçmələrini həyata keçirən
biosensorun hazırlanması üçün çox vəsait tələb olunmayacaq. Digər tərəfdən, SARS-CoV2 virusunun müxtəlif ştammlarına qarşı spesifik vaksinlərin istifadəsi zərurəti yaranarsa,
antigen-anticisim reaksiyası əsasında işləyən biosensorun tətbiqi ilə onların təbiətinin çox
tez bir zamanda müəyyən edilməsi mümkün olacaq.
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SARS-COV-2 VIRUSUNA QARġI TƏHLÜKƏSĠZ VƏ EFFEKTĠV PEYVƏNDĠN
ALINMASI EHTĠMALI VARMI?
S.Ş. Əsədova
AMEA-nın Molekuyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
Artıq 5 aydır ki, dünyada SARS-Cov-2 pandemiyası davam edir, lakin bu günə qədər
virus əleyhinə effektiv dərman preparatları tapılmayıb, xəstələrin müalicəsi fərdi olaraq
aparılır və orqanizmdə baş vermiş ağırlaşmaların aradan qaldırılmasına yönəlib. Hazırda
COVID-19-a qarşı effektiv dərman preparatları və peyvəndlərin alınması dünyanın ən
vacib probleminə çevrilib. Qeyd etməliyik ki, SARS-Cov-2 birinci SARS virusundan
təxminən 3 dəfə tez çoxalır və onun insan orqanizmində yaratdığı kəskin pozuntulara görə,
ənənəvi üsulla hazırlanmış peyvəndlərin istifadəsi təhlükə yarada bilər. Həmçinin təsdiq
olunub ki, COVID-19-a yoluxmuş xəstələrdə ―infeksiyanı gücləndirən anticisim asılı
sindrom‖un (antibody-dependent enhancement, ADE) yaranması ehtimalı çox yüksəkdir.
ADE sindromu zamanı peyvənd infeksiyanın qabağını almır, əksinə onun inkişafına təkan
verir. Orqanizmdə bu sindromun yaranması həm insan immunitetinin xüsusiyyəti, həm də
peyvəndin tərkibindən asılıdır. Bununla əlaqədar olaraq, peyvəndlərin hazırlanmasında
molekulyar yanaşmalardan istifadə edilir. Müasir texnologiyalardan istifadə edən ABŞ,
Rusiya, Almaniya və s. ölkələrin alimləri bəyan edirlər ki, SARS-CoV-2 virusuna qarşı
hazırlanmış molekulyar peyvəndlər zərərsizdir, dəqiqliklə təsir edir və onların alınması
üçün nisbətən az vaxt tələb olunacaq. Peyvəndin hazırlanması iki istiqamətdə aparılır:
1. Virusun örtüyü və ya kapsidini təşkil edən S-zülalın fraqmentlərinin istifadəsi;
2.İnsan orqanizminə zərər vurmayan və COVİD-19-un müəyyən zülallarını çoxaldan
digər viruslardan istifadə.
Bu tip peyvəndlərin üzərində dünyanın 30 ölkəsinin 35 laboratoriyası məşğul olur.
ÜST-ün ilkin cədvəlinə görə 44 perspektiv peyvənddən ikisi artıq klinik sınaqları keçir:
1. ABŞ-nın Sietl şəhərində Moderna kompaniyası mRNT1273 adlı peyvəndin kliniki
sınağına mart ayının 16 başlayıb. Sınaq 45 könüllülər üzərində aparılır. Bu peyvənd ən
perspektivli sayılır və onun dünya bazarına çıxarılması ehtimalı 12-19 ay təşkil edir.
Peyvəndin xüsusiyyəti ondadır ki, virusun örtüyündə (kapsidində) yerləşən S-zülalı insan
orqanizmində istehsal olunmağa başlasın. Bu zaman immun sistemində zülala qarşı cavab
reaksiyası yaranmalıdır. Peyvənd olunmuş sağlam insan COVİD-19-za yoluxsa belə, onun
S-zülalını tanıyan immun sistemi artıq virusu məhv edəcəkdir.
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2. Çində Cansino Biologics Incorporation kompaniyasında hazırlanmış peyvəndin
kliniki sınağı mart ayının 19-dan başlanıb. Amerika alimlərin peyvəndindən fərqli olaraq,
Çin alimlərinin yaratdığı peyvənd virusun S-zülalını insan hüceyrələrində çoxaltmayacaq.
Zülalın çoxaldılması, onu insan bədəninə çatdıran və ―vektor‖ adlanan zərərsiz daşıyıcıda
baş verəcək.
Həmçinin iki perspektiv peyvənd Almaniyada hazırlanır və klinikadan əvvəl sınaq
mərhələsindədir:
1.

Dünya

tanınmış

Pfizer farmasevtik

kompaniyasının

BioNTech biotexnoloji

kompaniyası ilə birgə yaratdıqları peyvənd. Alimlərin proqnozlarına görə peyvənd aprel
ayının axırında kliniki sınaq mərhələsinə çıxmalı idi;.
2. CureVac kompaniyasının m-RNT əsaslı peyvəndin kliniki sınaqları iyun-iyul ayında
başlanmalıdır.
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KORONAVĠRUS PANDEMĠYASI, VĠRUSUN TƏKAMÜLÜ, XƏSTƏLĠYĠN
EPĠDEMĠOLOGĠYASI VƏ GƏLƏCƏK RĠSKLƏR

S.M. Qurbanov
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
Koronaviruslar (Coronaviridae) ailəsinə insanlar, siçanlar, yarasalar, siçovullar,
pişiklər, itlər, ilanlar və digər canlılarda xəstəlik törədə bilən 40-dan çox birzəncirli RNT
tərkibli genoma malik virus növü daxildir. İnsan koronavirusu ilk dəfə 1965-ci ildə kəskin
respirator virus infeksiyası xəstələrinin nəfəs yollarında aşkar edilmişdir. Koronaviruslar
böyük RNT genomuna və yüksək dərəcədə mutasiya etmək qabiliyyətinə malik olduğu
üçün olduqca gözlənilməz dəyişkənliyə uğraya bilirlər. Bu viruslar mutasiyalar nəticəsində
yeni atipik və patogen xüsusiyyətlər əldə edərək insan üçün olduqca təhlükəli viruslara
çevrilmişdirlər. Yeni koronovirus növünün yaranması və pandemiya törədəcək xassəyə
malik olması aşagıdakı amillərlə əlaqəli ola bilər: a) ətraf mühitin və həyat şəraitinin
dəyişilməsindən;

b)

müxtəlif

fiziki,

kimyəvi,

bioloji

amillərin

təsirindən

yaranan

mutasiyalardan; c) sahib canlının dəyişilməsindən və s.
Naməlum səbəblərdən baş vermiş dəyişiklər nəticəsində bəzi koronaviruslar daha
güclü virulentlik əldə etmiş, insanları yoluxdurmağa qadir olmuş və ağir xəstəliklər
törətmişlər. Buna misal olaraq 2002-ci ildə Çində baş vermiş SARS-CoV (ağır kəskin
respirator

sindrom

törədən

koronavirus)

epidemiyasını,

2012-ci

ildə

Səudiyyə

Ərəbistanında baş vermiş MERS-CoV (Yaxın şərq respirator sindromu törədən
koronavirus) epidemiyasını və hal-hazırda bütün dünya üçün ciddi təhlükə mənbəyinə
çevrilmiş COVİD-19 pandemiyasını göstərmək olar. 2003-cü ildə kəşf edilmiş insan
koronavirusu, kəskin tənəffüs sindromuna (SARS) səbəb olan SARS-CoV həm yuxarı,
həm də aşağı tənəffüs yollarının infeksiyalarına səbəb olduğu üçün özünəməxsus
patogenezə malikdir. Aparılan elmi tədqiqatlar 80% insanların qan zərdabında bu virusa
qarşı spesifik anticisimciklərin aşkar olunması koronavirusların olduqca geniş yayılmasını,
insanlar arasında gizli şəkildə dövr etməsini və gələcəkdə də virus xəstəliyinin yenidən
alovlanması riskinin olduğunu göstərir.
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XƏSTƏXANADAN SONRAKI DÖVRDƏ COVĠD-19 REKONVALESSENTLƏRĠNĠN
PULMONOLOJĠ REABĠLĠTASĠYASI VƏ HƏYAT KEYFĠYYƏTĠNĠN YAXġILAġDIRILMASI
S.A. Adnayev, E.Ə. Məmmədov, İ.M. Axundova
AR Gənclər və İdman Nazirliyi Milli İdman Tibb və Reabilitasiya İnstitutu
Covid-19 koronavirus xəstəliyi kəskin tənəffüs sindromuna səbəb olan potensial ağır
kəskin respirator infeksiyasıdır. Xəstəliyin ağır gedişi daha çox 70 yaşdan yuxarı və yanaşı
gedən patologiyaların olması ilə əlaqələndirilir. Xəstəliyin ağır mərhələsi olan xəstələrdə
atipik klinik mənzərə üstünlük təşkil edə bilər. Ön plana ağciyərin zədələnməsi və onun
ağırlaşması - tənəffüs çatışmazlığı sindromu (Respirator Distress Sindrom-RDS) çıxır. Bu
günə qədər SARS-CoV-2 səbəb olduğu xəstəlik üçün effektiv xüsusi müalicə mövcud
deyildir. Xəstələrin idarə edilməsində əsas prinsip simptomları yüngülləşdirmək və daha
ağır hallarda orqanların funksiyalarını qorumaq məqsədi ilə həyata keçirilən erkən
aşkarlanma və optimal simptomatik müalicə olaraq qalır. Koronavirus pnevmoniyası ilə
əlaqədar xarici (Çin, ABŞ, Avropa ölkələri, Rusiya) tibbi mənbələrdə getdikcə daha
uzunmüddətli nəticələr barədə danışılır. Koronavirus infeksiyasından sağalmış bir çox
xəstədə ağciyərlərin funksiyasının azalması bildirilir. Bununla yanaşı, ürək-damar, mədəbağırsaq, mərkəzi və periferik sinir sistemlərinin funksiyaları da pozulur. İmmunoloji,
psixoloji xarakterli pozuntular da qeyd olunur. Bütün bunlar koronavirus xəstəliyindən
sonra xəstələrin reabilitasiyasına xüsusi bir yanaşma tələb edir.
Tədqiqat işinin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin
Milli İdman Tibb və Reabilitasiya İnstitutunda (MİTRİ) Covid-19 Koronavirus xəstəliyi
keçirən və pulmonoloji ağırlaşmaları olan xəstələrin stasionar müalicəsindən sonra fərdi
müalicə proqramının tərtib edilməsi və zəruri reabilitasiya üsullarının tətbiqi nəticəsində
sağlamlığının və əmək qabiliyyətinin qısa müddətdə bərpa edilməsidir. Problemin ciddiliyini
və dövlət əhəmiyyətini nəzərə alaraq MİTRİ pulmonoloji ağırlaşmaları olan pasiyentlərdə
reabilitasiya tədbirlərinin aparılması sahəsində əldə olunmuş şəxsi təcrübəni nəzərə
alaraq, hər bir konkret pasiyent üçün diaqnostik müayinələrin alqoritmi və xüsusi
reabilitasiya proqramının seçimi müəyyən edilmişdir. Covid-19 xəstəliyi keçirən ağciyər
patologiyası olan xəstələrin hərtərəfli bərpası aşağıdakılara yönəldilmiş tədbirləri əhatə
etməlidir: ağciyərlərin tam həyati həcmini təmin etmək; sklerotik sahələrin inkişafının və
kalsifikasiyasının qarşısını almaq; fiziki təlimlərin və tənəffüs məşqlərin köməyi ilə ağciyər
toxumasının

xarici

amillərinin

mənfi

təsirlərinə
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qarşı

müqavimətinin

inkişafı;

psixoemosional vəziyyətinin bərpası. İnstitutun arsenalında hiperbarik oksigenasiya,
hipoksikasiya avadanlığı və iqlim kamerası, psixoloji və fiziki reabilitasiyanın xüsusi
texnologiyaları,

qan

tərkibinin

normallaşdırılmasına,

immunitetin

yüksəldilməsinə

yönəldilmiş metodlar pulmonoloji ağırlaşmaları olan Covid-19 rekonvalessentlərinin
reabilitasiya proqramlarında müvəffəqiyyətlə istifadə oluna bilər.
Beləliklə, Covid-19 xəstəliyi keçirmiş pulmonoloji ağırlaşmaları olan pasiyentlər
inkişaf etdirdiyimiz standart diaqnostik və müalicə sxemi çərçivəsində fərdi reabilitasiya
müalicəsi kursu ala bilər. İstifadə etdiyimiz avadanlıq fiziki və psixoloji reabilitasiyanın
effektivliyini qərəzsiz qiymətləndirməyə, koronavirus xəstəliyinin uzunmüddətli təsiri barədə
obyektiv nəticə çıxarmağa imkan verəcəkdir. Bu da nəticdə xəstələrin dayanıqlı
müalicəsinə nail olub, əlilliyin azalmasına , onların sağlam həyata qaytarılmasına şərait
yaradacaqdır.
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YENĠ KORONAVĠRUSUN (SARS-CoV-2) XARAKTERĠK ƏLAMƏTLƏRĠ

M.M. Cəfərov
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
Çinin Uhan şəhərində 2019-cu ilin dekabr ayında SARS-CoV-2 adını almış yeni
koronavirus infeksiyası başladı və bütün dünyaya sürətlə yayıldı. COVD-19 epidemiyasının
şiddətli olmasını nəzərə alıb, dünya tədqiqatçıları təcili olaraq xəstəliyin həlli yollarını
axtarmağa başladılar.
Koronaviruslar, qrip virusları kimi sahib hüceyrədə sürətlə dövr edirlər. Bunların ilk
mənbəyinin yarasalar olduğu güman edilir. Əsasən insan və heyvanlarda tənəffüs, boğaz
ağrısı kimi simptomlara və mədə - bağırsaq xəstəliklərinə səbəb olan infeksiyadir. Bu
xəstəliyin əlamətləri titrəmə, başgicəllənməsi, yüksək temperatur, nəfəs darlığı, quru
öskürək, baş ağrısı, ürəkbulanma, qusma, əzələ ağrısı, yorğunluq, sinə ağrısı və ishaldır.
Bundan başqa insanlarda yüksək genetik müxtəlifliyə və onların genomlarında artıq
rekombinasiyaya səbəb olurlar.
SARS-CoV-2 virusu nuklein turşusu tipinə görə RNT – tərkibli olub, Pnevmatroplar
qrupunun, Coronaviridae fəsiləsinin Coronavirinae yarımfəsiləsinə aiddir. Yarımfəsilə
özündə 4 cinsi birləşdirir: Alfa- , beta- , qamma- və delta koronaviruslar. Alfa - və beta
koronaviruslar məməlilərdə xəstəliklər törədirlər. Qamma- və delta koronaviruslar isə
məməlilərlə yanaşı quşları da yoluxdura bilirlər. Bunlar ilk dəfə toyuqlarda infeksion bronxit
xəstəliyi zamanı aşkar edilmişdir. Alfa - və beta koronavirus adətən insanlarda ağır
tənəffüs sistemi xəstəlikləri, heyvanlarda isə həzm sistemində xəstəliklərə səbəb olurlar.
İnsanda yüksək patogenlik törədən infeksiyalara SARS-CoV və MERS-CoV aiddir. HCoVNL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 və HKU1 növləri isə insanda mülayim xəstəliklər
törədənlərdir. Virusun virionları dairəvi, sancağabənzər çıxıntılara malik olub, qalınlaşma
əmələ gətirmişlər. Latınca ―corona-tac‖ mənasını verir və virus adı da bu əlamətə görə
verilmişdir. Virionlarının ölçüləri 75-160 nm arasındadır.
Koronavirusun

replikasiyası

və

virionların

yığılması

sahib

hüceyrənin

sitoplazmasında baş verir. Bu viruslar, hüceyrələrdə tədricən toplanır və sonra onu lizisə
uğradırlar. Virionlar plazmatik menbrandan tumurcuqlanma yolu ilə azad olurlar.
Bunlar mürəkkəb quruluşlu viruslara aiddir. Mürəkkəb quruluşa malik olan viruslar,
sadə quruluşlulardan fərqli olaraq, nuklein turşusu, zülal və kül elementlərindən başqa lipid
və karbohidrogenlərə malikdirlər. Lipoproteid örtüyə malik olduğu üçün sahib hüceyrənin
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plazmatik menbranında tumurcuqlanma yolu ilə formalaşırlar. Ona görə də, bu virusun
lipoproteid təbəqəsi, xarici sistemdə virus superkapsid zülalların olması nəticəsində
modifikasiyaya uğramış olur. Bundan başqa, koronavirusun intensiv antigen dəyişikliyi,
virusa spesfik anticismlərdən və hüceyrə immunitetinin amillərindən gizlənməyə imkan
verir. Bu da koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinin hazırlanmasında çətinlik yaradır.
Bütün dünya tədqiqatçılarının diqqət mərkəzində olmasına baxmayaraq hal – hazırda
bu virusa qarşı vaksinin, həm də antiviral preparatın hazırlanması problem olaraq qalır.
Beləliklə, yeni koronavirus infeksiyası COVİD-19-a qarşı vaksinin hazırlanması
zamanı lipoproteid örtüyə malik olduğunu, intensiv antigen dəyişikliyini, virusun spesfik
anticisimlərdən və hüceyrə immunitetinin amillərindən gizlənməsini nəzərə almaq
məqsədə uyğundur.
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KORONAVĠRUSLAR DAHA YÜKSƏK PATOGENLĠYƏ MALĠKDĠR
A.T. Həsənova
Azərbaycan Tibb Universiteti
Yeni SARS-CoV-2 virusunu bütün viruslar arasında çempion adlandırmaq olar.
Böyük genoma malik olan viruslar daha yüksək patogenlik - yoluxuculuq xüsusiyyəti
göstərməklə yanaşı, daha çox bir neçə sahib orqanizmi yoluxdurmaq qabiliyyətinə malik
olur. Bu viruslarda sаhib-hücəyrə ilə şərtlənən və irsi kеçməyən (fenotipik) dəyişikliklər
modifikasiya аdlаnırlаr. Вu dəyişikliklər, virusun yeni sahibə adaptasiyasının əsasında
yaranır.

Virus

nuklein

turşusunun

modifikasiyasını,

virusun

çoxalmasının

məhdudlaşdırılmasına cavabdeh olan hüceyrə enzimləri уеrinə уеtirirlər. Onların nuklein
turşuları, digər canlılarda olduğu kimi mutasiyalara da məruz qalır. Virusun dəyişkənliyinin
əsasında virus genomunun nukleotidlərinin tərkibindəki və ardıcıllığındakı dəyişiklik durur.
Mutasiyalar, genetik aparatdan (DNT va уа RNT) asılı olmayaraq, bütün viruslarda baş
verir. Mutasiyalar nəticəsində viruslar yeni хаssələr əldə еdirlər və buna görə də
mutasiyalar müxtəlif nəticələr verə bilir. Mutasiya olmuş koronavirusun da xüsusiyyətləri və
forması dəyişir. Bu səbəbdən yoluxduğu şəxsə necə təsir edə biləcəyini təxmin etmək
olduqca çətindir. Nоrmаl şəraitdə оnlаr, fenotipik təzahürlərə malik olurlar. Bəzi hallarda
koronavirusların mutasiyaları letal olur. Bu zaman həуаti vacib olan zülalların (məsələn,
virus polimerazasının) sintezi və уа funksiyaları tam pozulur, çoxalma qаbiliууəti itir.
Onların mutasiyaları şərti-lеtаl da ola bilir. Веlə hаlda spesifik virus zülalı, оnun üçün
optimal olan şəraitdə öz funksiyasını saxlayır, lakin qeyri əlverişli şəraitdə funksiyasını itirir.
Bu mutant viruslar yüksək tempraturda (39-40°С) çохаlmа qabiliyyatini itirir, аmmа adi
temperaturda (36-37°С) bu xassəni saхlaya bilir. Mexanizminə görə də koronavirusların
mutasiyaları müхtəlif ola bilir. Çox vaxt onlar, məlum mutagenlər iştirak еtmədən bеlə
mutasiyaya uğrayırlаr. Buna spontan mutasiyalar deyilir. DNT-genomlarda sроntan
mutagenezin

sürəti

(10-8-10-11)

RNT-genomlara

nisbətən

(10-3-10-4)

aşağı

olur.

Koronaviruslar da pozitiv RNT-genomuna malik olduğuna görə spontan mutasiyaların da
rastgəlmə ehtimalı daha yüksək ola bilir. Bu viruslarda spontan mutasiyaların yüksək tezliyi
RNT-genomların replikasiyasının dəqiqliyinin az olması ilə əlаqədаrdır. Bu da, уəgin ki,
RNT-replikazalarda DNT-nin replikasiyasına cavabdeh olan enzimlərdə olduğu kimi
korreksiya edici aktivliyin olmaması ilə əlаqədаrdır. Spontan mutasiyalar onlarda əks
transkripsiya zamanı səhvlərin tezliyi ilə bağlı olur. Bu səbəbdən də koronavirusların
mütəmadi olaraq dəyişib inkişaf edəcəyini gözləmək olar. Ancaq bunun mümkün
nəticələrini izah etmək daha çətindir. Yəni koronavirusun insandan insana ötürülməsi
mutasiya nəticəsində asanlaşa bilər. Həmçinin, xəstəliyin simptomları da kəskinləşə bilər.
Ona görə də bunlar alimlərin diqqət mərkəzində qalan əsas məsələlərdir.
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COVĠD-19 ĠNFEKSĠYASININ DĠAQNOSTĠKASI VƏ MÜALĠCƏSĠNDƏ PRĠORĠTETLƏRĠ
MÜƏYYƏNLƏġDĠRƏN AMĠLLƏR

S. Xudaverdiyeva
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
Virus taksonomiyası üzrə beynəlxalq elmi qrup (CSG) tərəfindən SARS-CoV-2
adlandırılmış virus insanda COVİD-19 xəstəliyinin törədicisi olub, genomu 2003-cü ildə
epidemiya törətmiş SARS-CoV virusu ilə çox böyük genetik yaxınlığa (79%) malikdir.
SARS-CoV-2-nin ilk dəfə 2019-cu ilin dekabrında Çinin Uhan bölgəsində aşkarlanması
haqqında məlumat verilsə də, bunu təsdiq olunmuş fakt hesab etmək olmaz. Çünki İtaliya
mütəxəssislərinin retrospektiv analiz nəticələri göstərdi ki, hələ 2019-cu ilin noyabr ayında
KRVİ ağırlaşmasından vəfat etmiş insanın orqanizmində SARS-CoV-2 virusu olmuşdur.
Bu koronavirusu sələflərindən fərqləndirən bir sıra spesifik xüsusiyyətləri virusa müvafiq
diaqnostika, müalicə üsulları və vasitələrinin işlənib hazırlanmasına və tətbiqinə
yanaşmaları müəyyənləşdirirlər. Onlardan bəzilərini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.
SARS-CoV-2 orqanizmə düşdükdə immun sisteminə (HIV virusu kimi) həmlə edir,
yad genomlarla mübarizədə həlledici rol oynayan T-limfositlərin səthinə yapışır, sonra bu
immunokompetent hüceyrəyə daxil olur və orada replikasiya edərək virus hissəcikləri
yaradır, hüceyrəvi immunitet mexanizmi iflic vəziyyətinə düşür. Təsadüfi deyil ki, COVID19 xəstələrində T-limfositlərin miqdarı kəskin azalır, başqa sözlə, burada immunitetin zəif
olması səbəb deyil, nəticədir. SARS-CoV virusu isə T-limfositlərə daxil olsa da, orada
çoxala bilmir. Eləcə də, SARS-CoV yalnız səthində spesifik reseptor zülalı – ACE-2 olan
hüceyrələri yoluxdurur və bu reseptora T-hüceyrələrdə nadir hallarda rast gəlinir. Görünür,
SARS-CoV-2 virusu T-hüceyrələrə başqa bir mexanizmlə daxil olur. Məlum olmuşdur ki,
SARS-CoV-2 unikal quruluşa malik S-zülalı kapsid örtüyünün və hüceyrə membranının
birləşməsinə səbəb olur və bundan sonra pozitiv RNT-virus genomu hüceyrəyə daxil olur,
bununla da, T hüceyrələrlə bağlı ―immuniteti‖ söndürürlər. Digər tərəfdən, 2020-ci ilin mart
ayında Çində aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, humoral immunitet mexanizmi də bu
infeksiya zamanı zəifləyir. Xəstənin qan zərdabında SARS-CoV-2 qarşı spesifik
anticisimlərin dinamikasının ELISA metodu vasitəsilə öyrənilməsi göstərmişdir ki, onların
miqdarı 14-cü gündən sonra azalır və 20-ci gün çox aşağı olur. Bu fakt, eləcə də
heyvanlarda xəstəlik törədən digər növ koronaviruslarla çarpaz reaksiyaların mövcud
olması həm də, yoluxma faktının aşkarlanması üçün qan zərdabında anticisimlərin
103
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tam
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olmadığını

və

birbaşa

virus

RNT-nin

spesifik

ardıcıllıqlarının molekulyar diaqnostikasının məqsədəuyğun olmasını göstərir. Beləliklə,
tədqiqatlarda aşkar olunmuşdur ki, COVİD-19-a qarşı immunitet çox qısa müddətlidir (istər
keçirilmiş xəstəlikdən sonra yaranan immunitet, istərsə də, süni yaradılmış immunitet),
yoluxmanın və ya təkrar yoluxmanın qarşısını ala bilməz. Bu səbəbdən də, COVİD-19
infeksiyasında müalicə zərdablarının terapevtik vasitə qismində digər dərman preparatları
ilə yanaşı tətbiqi ağırlaşmaların qarşısının alınması üçün daha düzgün yanaşmadır.
COVID-19 pandemiyası bir sıra elmi məsələlərin də həll edilməsi zərurətini qabartdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, SARS-CoV-2-nin hüceyrə membranına birləşməsi funksiyasına
cavabdeh gen heç bir - nə insan, nə də heyvan koronaviruslarında bu günə qədər aşkar
edilməyib. COVID-19 törədicisinin +RNT-nin T-limfositlərdə çoxalmasının molekulyar
mexanizmləri məlum deyil.
SARS-CoV-2 haqqında çox şey məlum deyil və buna görə də onun törətdiyi və dünya
əhalisinin böyük bir hissəsinin yoluxma təhlükəsinin mövcud olduğu bir vaxtda xəstəliyin
diaqnostikası və müalicəsi son dərəcə diqqətlə yanaşılmasını tələb edir.
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COVĠD-19 NĠYƏ AVROPA ÜÇÜN DAHA TƏHLÜKƏLĠ OLA BĠLƏR

S.M. Tahirli
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
Bu gün ciddi bir tarixi mərhələ yaşanır. Həyatımız artıq koronavirus pandemiyasına
qədər və sonra olmaqla 2 dövrə ayrılıb və bu pandemiyanın qlobal miqyasda siyasi,
iqtisadı, sosial yenidənformalaşma mərhələsinin başlanğıcını qoyduğu da aşkardır.
Hadisələrin gedişinin bugünkü şərtlərdə analizi bunu da söyləməyə imkan verir ki, heç də
uzaq olmayan dövrlərdə pandemiyanın təsir sahələrində yeni hədəflərin meydana çıxması
ehitimalı reallaşa bilər. Bunu Çinin bir qrup mütəxəssisi tərəfindən təqdim olunan
koronavirusa yoluxmanın qan qrupundan asılılıq statistikasından da görmək mümkündür.
Uhanın 3694 normal sakini arasında 33,84% O(I), 32,16% A(II), 24,90% B(III) 9,10%
AB(IV) qan qrupu daşıyıcıları olduğu halda, Wuhan Jinyintan xəstəxanasında 1775 nəfər
COVİD-19-a yoluxanlardan 25,80% O, 37,75% A, 26,42% B, 10,03% AB qan qrupu
daşıyıcıları olub. Monitorinq dövründə xəstəlikdən ölən 206 nəfər arasında A qrupu
daşıyıcıları risk qrupuna (25.24%O, 41.26%A, 24.27%B, 9.22%AB) liderlik edir. Əslində
koronavirusun qan qrupuna görə selektiv yayılması köhnə ssenarinin yeni məşqini
xatırladır.
II Dünya müharibəsi başlamazdan bir qədər əvvəl məlum olur ki, müxtəlif xalq və
millətlər arasında, çoğrafi əraziyə görə müəyyən qan qrupu daha çox yayılıb. A qan
qrupunun Avropada, şərqə doğru getdikcə B qan qrupunun üstünlük təşkil etməsi faktı
ciddi sual doğurur. Mənzərə ―Qan qruplarının ölkələr üzrə paylanma Atlası‖ tərtib
olunduğunda tam aydınlaşaraq öz təsdiqini tapsa da faktın izahı bir qədər uzanır. Nəhayət,
dünya üzrə paylanmada ikinci yerdə olan A qan qrupunun Avropada sayca dominantlıq
təşkil etməsi səbəbi bu ərazilərdə orta əsrlərdə baş verən taun pandemiyası ilə izah edilir.
Patogen agentin antigeninin sahib orqanizmin antigeni ilə bənzərliyi orqanizmin müdafiə
sisteminı çaşdırır və müdafiə mexanizmi işə salınmadığından orqanizm müqavimət
göstərə bilmir. Nəticədə xəstəlik törədicisi fəaliyyətə keçir.Taun çöpu antigeninin O qan
qrupu antigeninə bənzərliyi bu halda O qan qrupu daşıyıcılarını risk qrupu liderinə çevirir.
Vaxtilə bu ərazilərdə kütləvi ölümlərin baş verməsi və O qrup əhali sayının kəskin
azalmasına səbəb olub. Hazırda dünya üzrə paylaşım 45% 0, 35% A, 13% B, 8% AB
tərkibdədır. Avropada isə sayca A qan qrupu dominantdır: İspaniya(48%), Norveç (48%),
Portuqaliya (46%), Belçika (45%), Fransa (44%), İsveç (44%), Macarıstan (44%), Avstriya
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(44%), Danimarka (44%), Almaniya (43%), İtaliya (42), Türkiyə (42%), Finlandiya (42%),
İzrail (38%), Polşa (38%) və s. Bu fakt koronavirus pandemiyasının Avropa ölkələrində
daha agressiv şəkildə gedə biləcəyini ehtimal etməyə əsas verir. Bundan əlavə, A qan
qrupu daşıyıcılarının yuxarı tənəffüs yolları və ağcıyər xəstəliklərinə qarşı daha həssaslığı
barədə də məlumat var. Çinli həkimlərin müşahidəsi və qeyd olunan bu iki fakt
koronavirusa yoluxma ilə A qan qrupu daşıyıcıları arasındakı korrelyasiyanın gələcəkdə
ölkələr üzrə qan qrupunun paylanma xəritəsində ciddi dəyişikliklərə səbəb ola biləcəyi
etimalını

düşünməyə

vadar

edir.

Xəstəliyin

geniş

miqyaslılığı

baxımından

ilkin

müşahidələrin nəticələri tam qənaətə gəlməyə kifayət etməsə də bu istiqamətdə ciddi
araşdırmaların aparılmasının vacibliyini qəti şəkildə önə çəkir.
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ARTEMISIA L. CĠNSĠ NÖVLƏRĠNDƏN ALINAN EFĠR YAĞLARININ ANTĠVĠRUS
XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Ə.N. Ələsgərova, S.V. Sərkərov, H.Q. Məmmədova, L.İ. Rüstəmova
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Azərbaycan florası antimikrob, antiparazitar, antifunqal, antifumiqant, antivirus
xüsusiyyətlərə malik qiymətli dərman bitkiləri ilə zəngindir. Artemisia cinsi Azərbaycanda
49 növlə təmsil olunur. A.fragrans növü Azərbaycanın bütün bölgələrində yayılan
edifikatordur. A.fragrans Willd., A.issayevi Rzazadə və A.szawitziana (Bess.) Grossh. və s.
növlərindən ilk dəfə çiçəkləmə fazasında yerüstü hissəsindən alınan efir yağının virulisid
təsirinin öyrənilməsi prioritet istiqamətlərdən biridir. Bioloji fəal maddələrdən A.fragrans
növü üçün səciyyəvi olan 1 seskviterpen lakton identifikasiya edilmiş, üçü isə - alxanin
C15H20O3, alxanol C15H20O3, alxanen C15H22O4 yovşan cinsi növlərindən dünyada ilk dəfə
alınan seskviterpen laktonlardır. Növdən alınan efir yağının antimikrob, antiparazitar,
antufumiqant, antifunqal, antivirus xassələri yüksək fəallığı öyrənilərək mikrobioloji
tədqiqatların hər birinə aid akt alınmışdır. Qeyd edilən seskviterpen laktonlarının
antioksidant təsirə malik olması haqqında müəlliflik şəhadətnaməsi də alınmışdır.
Tərəfimizdən A.fragrans bitkisindən alınmış efir yağının ilk dəfə infeksiya əleyhinə,
xüsusilə virusologiyaya aid və enterovirus mənşəli diareyaların profilaktikasında istifadə
edilməsi təklif edilir. Enterovirus etiologiyalı infeksiya əleyhinə vasitə A.fragrans növünün
efir yağı əsas olmaqla, tərkibində 10-5 durulaşmış efir yağının sulu məhsulunu saxlayır. Bu
vasitə ilk dəfə olaraq patentləşdirilmişdir [1].
Ədəbiyyat
1. Əliyev N.N., Ələsgərova Ə.N. və b. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi – rəsmi bülleten ―Enterovirus etiologiyalı
infeksiya əleyhinə vasitə‖ 2019. Bakı 0028.
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MĠKROBĠOLOGĠYANIN MÜASĠR ĠNKĠġAF ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ

P.Z. Muradov
AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu
L.Pasterin ideya və metodlar ilə XIX əsrin sonunda tam formalamış mikrobiologiya
insanların həyatını ciddi şəkildə dəyişən klassik elm sahələrindən biridir. XX əsrin ikinci
yarısında bir-birindən demək olar ki, asılı olmayaraq inkişaf edən mikrobiologiya və ümumi
biologiya bir çox toxunma nöqtəsi tapdı ki, bu da həyatın fundamental xüsusiyyətlərin dərk
edilməsində yeni mərhələnin başlanmasına səbəb oldu. Belə ki, molekulyar biologiyanın
inkişafı canlıların filogeniyasında yeni yanaşmalara yol açdı. Nəticədə təkamüllə bağlı
baxışlar belə dəyişdi və müxtəlif ümumbioloji problemlərin həllinin mikroorqanzimlər aləmi
haqqında məlumat olmadan həll edilməsinin mümükün olmadığı aydın oldu.
Son dövrlərdə həyatmıza daxil olan pandemiya elm və təhsillə bağlı məsələlərə də
yenidən baxılmasını zəruriləşdirdi. Son hadisələr onu göstərdi ki, dünyanıa heç bir ölkəsi
yoluxucu xəstəliklərin yayılmasına görə özünü sığortalanmış hesab edə bilməz və hər
hansı bir yoluxucu xəstəliyin epidemiyadan pandemiyaya çevrilməsi qısa zaman ərzində
reallaşan bir proses olması aydın oldu. Bu hadisə onu qeyd etməyə imkan verir ki,
gələcəkdə bəşəriyyət bu tipli problemlərlə yenə də üzləşəcək və fikrimizcə, onun da
həllinin

effektivliyi

təbiət

və

cəmiyyətin

qarşılıqlı

münasibətinin

düzgün

müəyyənləşdirilməsindən asılı olacaqdır. Belə ki, palnetdə baş verən bu böhran
cəmiyyətimizin biologiyalaşdırlmasının zəruriliyini ortaya qoydu. Çünki son dövrdə əsas
piroritet kimi ortaya atılan ―ekologiyalaşdırma‖ sadəcə pandemiyadan yaranan problemlərə
cavab verə və onu həll etməyə qabil deyil. Belə ki, ekologiya orqanzimlərdə fundamental
xüsusiyyətlərin üzə çıxmasını öyrənir, xüsusiyyətlərin özünün öyrənilməsi isə ekologiyanın
predmeti deyil. Heç də təsadüfi deyil ki, son zamanlar bioloji təhülkəsizlik, bioetika,
biosiyasət, biosentrizm kimi terminlər leksikonumuzda yer almaqla cəmiyyət həyatına da
nüfuz edir. Bütün bular da öz əksini həm təhsildə, həm də elmdə tapmalıdır. Qeyd
edilənlər isə müasir biologiya elminin, o cümlədən onun mikrobiologiya kimi sahəsinin
üzərinə dövrün tələbindən irəli gələn vəzifələr qoyur. Belə ki, mikroorqanzimlər insan
həyatının bütün sahələrinə geniş aspektdə təsir edir ki, bu da mikrobiologiyanın əsas
prinsiplərinin cəmiyyətin hər bir üzvünün bilməsi zərurətini yaradır.
XX əsrdən müasir inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan mikrobiologiya üzrə aparılan
tədqqiatlar hazırda aşağıdakı sahələri əhatə edir:
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 Mikroorqanzimlərin biomüxtəlifliyinin (taksonomik, ekoloji və genetik) in situ
(təbiətdə) və ex situ (kolleksiyada) öyrənilməsi və saxlanması;
 Mikoorqanzimlərdən müxtəlif (qida, yem, tibbi və texniki) təyinatlı məhsulların
alınması biotexnologiyalarının (orqanzim, orqan və gen səviyyəsində) hazırlanması;
 Patogen mikroorqanzimlərin müəyyənləşdirilməsinin və onlara qarşı mübarizə
tədbirlərinin fizioloji-biokimyəvi və molekulyar-genetik əsaslarının hazırlanması.
Bu istiqamətlər üzrə həyata keçirilən tədqiqatlar yuxarıda qeyd edilən ―cəmiyyətin
biologialaşdırılması‖ prinsipinə əsasən yerinə yetirilməli, elə bir istiqamətə yönəldilməlidir
ki,

alınan

nəticələr

insanların

bütün

təbəqəsinin

şüurunda

dövlət

və

təbiət

münasibətlərində davamlı inkişaf prinsiplərinin zəruriliyinin dərk edilməsinə yönəlmiş
dəyişiklik yaratsın.
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COVĠD-19 PANDEMĠYASI ZAMANI AĠLƏ HƏKĠMĠNĠN ROLU
M.S. Salihov, İ.T. Rəsul, K.M. Salihova
Azərbaycan Tibb Universiteti
Dünyanın və Azərbaycanın statistik göstəricilərinə əsasən, xəstəliklərin müalicəsi və
profilaktikası daxil olmaqla, sağlamlıq problemlərinin təxminən 80%-i ilkin tibbi xidmət
mərhələsində həll edilir. Hal-hazırdakı pandemiya şəraitində ailə həkimləri (AH) yenə
fəaliyyətlərini ön cəbhənin ilk sıralarında aparırlar. Böhran ailə təbabətini səhiyyə
sisteminin mərkəzinə yerləşdirdi: xəstələr məlumat, məsləhət və rahatlanmaq üçün öz ailə
həkiminə həmişəkindən daha çox etibar və müraciət edirlər. Məlumdur ki, COVID-19-un
profilaktikası və etiopatogenetik müalicəsi üçün xüsusi peyvənd və ya antivirus dərman
vasitəsi hazırlanmayıb, yalnız bəzi preparatların sınaqdan keçirilməsinə baxmayaraq,
effektivliyi hələ sübut olunmamışdır. Bunları nəzərə alaraq, AH-nin fəaliyyətinin 3
istiqamətdən təşkil edilməsi zəruridir: şübhəli/yoluxma hallarının erkən aşkarlanması;
xəstəxanaya

yerləşdirilməsinə

ehtiyac

duyulmayan

və

xroniki

xəstəliyi

olmayan

şübhəli/təsdiqlənmiş COVID-19 hallarının evdə müalicə edilməsi; yoluxma riskinin
qarşısını almaq üçün tənəffüs gigiyenası barədə əhalinin maarifləndirilməsi. Yoluxma
riskinin qarşısını almaq üçün AH xəstəni və yaxınlarını tənəffüs gigiyenası barədə
maarifləndirir (məs., öskürək və ya asqırma zamanı ağız kağız salfetlə örtülməli, salfetlər
deşiksiz bir sellofan torbaya qoyulmalı, ağzı bağlanaraq ikinci bir sellofan torbaya atılmalı,
əllər tez-tez yuyulmalıdır; xəstə şəxsi əşyalarını başqaları ilə bölüşməməli və ya digər ev
sakinlərinin stəkan, boşqab, dəsmal kimi əşyalarından istifadə etməməlidir; istifadə etməli
olduqda bu əşyaları sabun və su ilə yaxşıca yumalıdır), ev şəraitidə müalicə edilən
xəstələrin

simptomlarını

yüngülləşdirmək

üçün

qeyri-steroid

iltihab

əleyhinə

preparatlardan, öskürək əleyhinə və mukolitik vasitələrdən istifadə edir, xəstəliyi ağır
keçirənlərə hospitalizasiya üçün göndəriş verirlər. Həmçinin, təmasda olanlar: COVID-19
təsdiqlənmiş xəstəni ziyarət edənlər və ya eyni məkanda işləyən şəxslər və ya birlikdə
səyahət edənlər və ya eyni evdə yaşayan şəxslər-AH tərəfindən aşkarlanmalı, son
təmasdan sonrakı 14 gün ərzində telefon vasitəsilə gündəlik təqib edilməli, ehtiyac
olduqda evdə müayinə olunmalıdırlar. Bu gün AH xəstəliyi kimin yüngül keçirəcəyini və
kimin reanimasiya şöbəsinə namizəd olacağını proqnozlaşdıra və pandemiyanın nə qədər
davam edəcəyi barədə heç nə birmir. Ancaq tam əminliklə onu söyləmək olar ki, ailə
təbabəti COVİD-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə, xalqın sağlamlığının qorunmasında
mühüm məsuliyyət daşıyır və AH-nın rolu həyatın bu ən önəmli, çətin, bəzən faciəli
məqamlarında daha da artır və əvəzolunmazdır.
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ОБОСНОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 С
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
С.А. Аднаев, М.Т. Эфендиева, З.М. Ибрагимова, Н.А. Гейдарова, Р.К. Керимова, У.Л.
Мамедли, Г.С. Рустамова
Национальный институт спортивной медицины и реабилитации
Министерствa молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Как свидетельствуют реалии, при коронавирусной инфекции СОVID-19 могут
поражаться органы пищеварения. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), наравне с
респираторным трактом, может служить «входными воротами инфекции». Кроме
того,

причиной

диареи

может

быть

не

только

вирус

SARS-CoV-2,

но

и

антибиотикотерапия, применяемая при лечении. Такая категория пациентов,
независимо от причины диареи, нуждается в дальнейшем обследовании и
проведении реабилитационных мероприятий по индивидуальным программам.
Цель исследования – разработка индивидуальных программ медицинской
реабилитации

пациентов,

перенесших

вирусную

инфекцию

COVID-19

с

нарушениями пищеварительной системы, в амбулаторных условиях. Задачи
исследования – восстановление динамического равновесия микрофлоры кишечника,
коррекция вегетативного дисбаланса и психоэмоционального статуса. Наряду с
общеклиническими

исследованиями

планируется

посев

кала,

определение

кальпротектина и панкреатической эластазы в кале, анализ кала на дисбактериоз.
B определенной степени здоровье человека - это гарантия сохранения всей
популяции эндосимбионтных бактерий в комфортных для нее условиях на
принципах «взаимных услуг». В состав микробных ассоциаций толстой кишки входят
3

группы

микроорганизмов:

облигатная

микрофлора,

факультативная

и

транзиторная. Доминирующей является облигатная микрофлора (98-99%), которая
на 90% состоит из «строгих» анаэробов. Нормальная микрофлора играет важную
роль в создании иммунитета у хозяина. Нарушение динамического равновесия
микрофлоры кишечника вызывает ослабление как клеточных, так и гуморальных
факторов

иммунологической

защиты.

Для

коррекции

дисбиоза

используют

пробиотики, пребиотики и синбиотики. При отсутствии противопоказаний, связанных
с сопутствующей патологией, для стимуляции роста облигатной микрофлоры
рекомендуется гипокситерапия.
111

Любой стресс сопровождается дисбалансом вегетативной нервной системы.
Эффективными методами восстановления вегетативного дисбаланса являются
немедикаментозные технологии (низкоинтенсивная магнитотерапия, транскраниальная электротерапия, йодобромные, жемчужные ванны, вибротерапия).
Посттравматическая

психологическая

поддержка

показана

всем

реконвалецентам COVID-19, а также инфицированным пациентам. Индивидуальные
программы медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, должны
составляться с учетом результатов текущих исследований, течения основного
заболевания, осложнений, сопутствующей патологии, показаний и противопоказаний
к назначению физиотерапии.
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PATOGEN MĠKROORQANĠZMLƏRƏ (VĠRUS, MĠKROB, BAKTERĠYA) QARġI
BĠTKĠ MƏNġƏLĠ ANTĠBĠOTĠK VASĠTƏ
A.Ş. Şixiyev
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Son zamanlar bitki mənşəli birləşmələrin kimyəvi müxtəlifliyi və bioaktivliyi sahəsində
aparılan elmi-tədqiqat işləri əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir. Ali bitkilərin həyat
fəaliyyəti prosesində sintez olunan aromatik maddələr içərisində xinoid strukturlu
birləşmələr potensial olaraq yüksək antibiotik xassələri ilə fərqlənirlər. Belə birləşmələrə
aid olan 2-metil yuqlon (plumbagin) maddəsi çoxşaxəli təsir diapozonuna malik
olduğundan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə, həmin maddə 810 mkq/ml qatılıqda stafillokokk, streptakokk bakteriyalarına, 4 mkq/ml qatılıqda isə vərəm
çöplərinə və bir sıra patogen mikroorqanizmlərə öldürücü təsir göstərir. Hələ 1974-cü ildə
plumbaginin alkoqolsuz içkilər, çaxır və çaxır məmulatlarının mikrobil xarab olmaqdan
qoruyan konservant kimi istifadə edildiyi haqqında ədəbiyyat məlumatları mövcuddur.
Geniş tədqiqatlar sayəsində bu vaxta qədər bizim tərəfimizdən Plumbaginaceae
fəsiləsinə aid plumbagin maddəsi ilə zəngin seratostiqma (Ceratosigma plumbaginoides
Bunge) bitki xammalından (bitkilərin yerüstü hissəsi, kök və kökümsov gövdələri)
plumbagin maddəsinin yeni allınma üsullarına dair 4 müəlliflik şəhadətnaməsi və bu
maddədən istifadə edilməklə, patogen mikroorqanizmlərə qarşı öldürücü təsir göstərən
antibakterial, antimikrob xassəli vasitələr, o cümlədən Entevirus etiologiyalı respirator
infeksiyalar əleyhinə vasitə alınmış və patentləşdirilmişdir (3 patent).
Qeyd etmək lazımdır ki, xinoid birləşmələrin dərman preparatları kimi istifadə
olunmasında mənfi cəhət onların suda pis həll olmalarıdır. Belə ki, plumbaginin suda həll
olması 29,1 mq/l təşkil edir. Tədqiqatlar nəticəsində sözügedən vasitənin alınmasında efir
yağlarından istifadə etməklə bioaktiv maddənin suda həll olma səviyyəsini 2 dəfə artıraraq,
60 mq/l həddinə çatdırılmasına və bununla da onun aktivliyinin 2 dəfə yüksəldilməsinə nail
olmuşuq.
Məlumdur

ki,

pnevmoniyaya

tutulan

insanlarda

respirator

xəstəliklərin

kəskinləşməsinə viruslarla yanaşı, pnevmakokk, streptakokk, stafillokokk bakteriyaları və
digər patogen mikroorqanizmlər səbəb olur. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən təsdiqlənmiş ―Ağ ciyər və yuxarı
nəfəs yolları xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi üçün bitki mənşəli vasitə‖ adlı
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patentimiz (№2012 0029, 2012) yuxarıda qeyd olunan bütün patogen mikroorqanizmləri
aşağı qatılıqda belə, məhv edə bilir. Həmin vasitənin alınmasında zərərli üzvi
həlledicilərdən, ziyanlı kimyəvi maddələrdən istifadə edilməmiş (bu vasitənin qeyri-toksiki
olması haqqında müvafiq sənədlər mövcuddur) və analoqu olmayan yeni texnologiya ilə
yalnız su vasitəsilə ekoloji təmiz, sterilizə edilərək hazırlanmışdır.
Bu

baxımdan,

pandemiya

dövründə

müalicə

məqsədilə

ənənəvi

dərman

preparatlarından istifadə etməklə yanaşı, yeni, bitki mənşəli, təhlükəsiz effektli vasitələrin
müalicə məqsədilə sınaqdan keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.
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KORONAVĠRUS PANDEMĠYASI DÖVRÜNDƏ DĠSTANT TĠBB TƏHSĠLĠNƏ
TƏLƏBƏLƏRĠN MÜNASĠBƏTĠ
N.Y. Bayramov1, M.G. Mahmudov1, A.E. Namazov1, E.M. İsazadə1, M.M. Mahmudov2
1

Azərbaycan Tibb Universiteti
Ankara Universitetinin Tibb Fakültəsi, Türkiyə

2

Çinin Uhan şəhərindən dünyaya yayılan koronavirus xəstəliyi (COVID-19) yaşlı və
xroniki patologiyalı insanların həyatları üçün ciddi təhdid olmaqla yanaşı, təhsil
sistemlərinə ciddi təsir göstərərək məktəblərin, kolleclərin və universitetlərin bağlanmasına
səbəb oldu. UNİCEF-in məlumatına görə pandemiya ilə əlaqədar tədris müəssisələrinin
bağlanması səbəbindən təxminən 1.3 milyard şagird (tələbə) dərslərindən uzaq qalıb.
Tədris müəssisələrinin bağlanması təkcə tələbələrə, müəllimlərə və ailələrə təsir etmir,
həm də iqtisadi və sosial nəticələrə səbəb olur. Əyani təhsilin dayandırılmasının zərərini
məhdudlaşdırmaq üçün Azərbaycan Tibb Universiteti də mart ayından distant təhsilə
keçmişdir.
Tədqiqatın məqsədi pandemiya dövründə Azərbaycan Tibb Universitetinin I cərrahi
xəstəliklər kafedrasında distant təhsil alan tələbələrdən dərsin keyfiyyətini və əhəmiyyətini
öyrənməkdir.
I cərrahi xəstəliklər kafedrası əməkdaşlarının distant (online) dərs dediyi VI kursun 16
qrupuna, dərsin strukturu və izahı, dərs vəsaitlərinin istifadəsi, virtual xəstə müzakirəsi,
digər kafedralardan üstün və zəif cəhətlər, çatmazlıqların olub-olmaması haqqında yazılı
sorğu göndərilmişdir. Sorğu anonim aparılmışdır.
Sorğuya 121 tələbə cavab vermişdir. Müəllimin mövzunu tam və aydın izah etməsini
114 tələbə, əksini isə 7 tələbə qeyd etmişdir. Online dərs müddətində tədris vəsaitlərindən
(slayd, videofilm) geniş istifadə edildiyini və dərsi başa düşməkdə faydalı olduğunu 119
tələbə qeyd etmiş, 2 tələbə isə bunu təsdiqləməmişdir. Dərslərdə virtual xəstə təhlilinin
xəstəliklərə diaqnozqoyma bacarığının formalaşması və möhkəmlənməsində əvəzsiz rol
oynadığı bildirilmişdir. Tibb Universitetinin online dərsə başlamasının faydalı olmasını
bütün tələbələr qəbul etsələr də, üzbəüz dərsin əvəzsiz olduğu qeyd edilmişdir. Bütün
tələbələr digər kafedraların da tələbələrə mümkün qədər faydalı dərs keçdiklərini
göstərmişlər.
Beləliklə, ATU-nun Cərrahi xəstəliklər kafedrasında apardığı online təhsilin
keyfiyyətinə VI kurs tələbələrin münasibəti müsbətdir, virtual xəstə təhlili tələbələrə
mövzunu anlamağa kömək edir.
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QLĠSĠRRĠZĠN COVID-19-UN MÜALĠCƏSĠNDƏ ĠSTĠFADƏ OLUNA BĠLƏR
S.M. İsmayılova
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
Koronavirus pandemiyası başlanandan bu günə qədər infeksiyanın müalicəsi üçün
bir çox dərman vasitələrinin tətbiq olunmasına baxmayaraq COVİD-19-a qarşı effektiv
müalicə üsulları hələ də mövcud deyil və yoluxmalar davam etməkdədir. Bir çox aparılmış
elmi tədqiqatlarda biyan kökünün əsas inqrediyenti olan qlisirrizin turşusunun SARS,
herpes, QİÇS, hepatit, qrip, ensefalit və sətəlcəm, eləcə də, respirator sinsitial virusu,
arboviruslar, vezikulyar stomatit viruslarının müalicəsində effektli olması müəyyən
edilmişdir. Lakin qlisirrizin daha çox SARS-a (ağır kəskin respirator sindromu) qarşı
effektivliyi ilə alimlərin diqqətini çəkir və onlarda bu təbii maddənin COVID-19 əleyhinə
mühüm vasitə ola biləcəyinə ümid yaradır.
Qlisirrizin turşusu biyan kökündən alınır. Geniş farmokoloji və bioloji fəallığa malik
olan qlisirrizin turşusu antioksidant, antidot, antikanserogen, antialergik, hepatoprotektor,
neyroprotektor immunomodulyator, virus, sətəlcəm və s. əleyhinə təsirli vasitədir. The
―Lanset‖ tibb jurnalının məlumatlarına görə, SARS-a qarşı istifadə olunan ribavirin, 6azauridin, pirazofurin, mikofenol turşusu və qlisirrizinin virus əleyhinə imkanlarının
dəyərləndirilməsi əsasında bütün birləşmələrlə müqayisədə məhz qlisirrizinin virusun
replikasiyasının zəiflədilməsində daha aktiv olduğu müəyyən edilmişdir. Məlum olmuşdur
ki, qlisirrizin virusun adsorbsiyası və hüceyrəyə nüfuzunu, yəni replikativ tsiklin ilk
mərhələlərini də ingirbirləşdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, COVID-19 2003-cü ildə meydana
çıxmış SARS-la olduqca oxşardır və bu baxımdan onu SARS-CoV-2 də adlandırırlar. Hər
iki virus insanın alveol epitel hüceyrələrinə daxil olmaqla, yoluxmaya səbəb olur və
genomları 79,5% bir-birinə uyğun gəlir. Bu isə, qlisirrizinin COVID-19 və onun kimi digər
koronavirusların da replikasiyasını dayandırmağa qadir olduğunu və onlara qarşı da güclü
vasitə olmasını istisna etmir.
5 mart 2020-ci il Global Times məlumatına görə Çin alimləri biyan kökünün əsas
komponenti qlisirrizin turşusunun koronavirusla yoluxmuş hüceyrələrə müsbət təsir etdiyini
elan etdilər. Pekin Universiteti və Çinin Hərbi-Tibb Akademiyasının tədqiqatçı qrupu
müəyyən etmişdir ki, COVID-19 müalicəsində biyan kökünün komponentlərindən biri
interferonları imitasiya edərək orqanizmə virusla mübarizədə kömək edir.
116

Ölkəmizdə də biyan bitkisinə böyük önəm verilir. Azərbaycanda bitən şirin (çılpaq)
biyan (Glycyrrhiza glabra L.) növündə qlisirrizin turşusunun miqdarı çox yüksəkdir və 24%
təşkil edir. 2019-cu ilin oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin iştirakı ilə açılmış ―Biyan Sənaye Parkı‖na aid ―Bitki Ekstraktı və Sirop
Zavodu‖nda biyan bitkisi əsasında istehsal olunan ―Biyan şərbəti‖, ―Biyan Broncho‖, ―Biyan
Qripson‖, ―Biyan Sed‖, ―Biyan İmmunovit‖, ―Biyan Hem‖ və bir sıra başqa 100% bitki
mənşəli, yüksək keyfiyyətli bioloji fəallığa malik qida əlavələri, sedativ təsirli şərbətlər
öskürək əleyhinə, bəlğəm gətirici, tənəffüs yollarının iltihablarında, bronxit, traxeit,
pnevmaniyaların müxtəlif növləri, zökəmin və immun sisteminin fəsadlarında çox effektiv
köməklik göstərən preparatlardır. Preparatlar ―Biyan Products‖ MMC-ə məxsus patentlər
əsasında hazırlanır. Bu patentlərdən beşi 2019-cu ildə Cənubi Koreyada keçirilən
Beynəlxalq Forumda xüsusi mükafat, iki qızıl, bir gümüş, iki bürünc medal qazanmışdır.
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KARANTĠN REJĠMĠNDƏ ĠNSANLARDA EMOSĠONAL GƏRGĠNLĠYĠN ARTMASINA
PASSIFLORA INCARNATA L. NÖVÜNÜN SEDATĠV TƏSĠRĠ
V.N. Bədəlova
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu
İnsanlıq tarixinin başlandığı dövrdən bəri müalicəvi xüsusiyyətə malik bitkilərin
müxtəlif xəstəliklərdə istifadə edilməsi məlumdur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi
məlumata əsasən, zəif inkişaf etmiş ölkələrin xalqlarının 80%-i müalicəvi bitkilərdən
istifadə edərkən, bu faiz inkişaf etmiş ölkələrdə 40-a yaxındır. Dünyada dərman bitkilərinə
marağın artmasına səbəb bitki mənşəli vasitələrin az toksiki olması, əlavə təsirlərin və
allergik reaksiyaların az olması, geniş spektrli terapevtik təsirə malik olmasıdır.
Qloballaşan dünyada baş verən müharibələr, meşə yanğınları, güclü elektromaqnit
dalğaları, zavodların buraxdığı zəhərli qazlar ətraf mühitin çirklənməsini durmadan artırır.
Bütün bunlar insan orqanizminə ciddi ziyan vurur və nəticədə stres amillərin artmasına
səbəb olur. Bununla əlaqədar müxtəlif sedativ (sakitləşdirici) təsirli preparatlara, bitkilərə
təlabat durmadan artır.
Bu cür bitkilərdən biri də vətəni tropik Amerika olan Passiflora incarnata L. növüdür.
Növün introduksiyasına 2018-ci ildən AMEA Dendrologiya İnstitutunun eksperimental
təcrübə sahəsində başlanmışdır və tədqiqat işi uğurla həyata keçirilir. Bitkidən hazırlanan
preparatlar yuxusuzluqda, nevrosteniyalarda, panik atak, əndişə pozğunluqları, autizm,
epilepsiya kimi xəstəliklərdə geniş istifadə olunur. Xammal kimi bitkinin yerüstü
hissələrindən istifadə olunur. P.incarnata L. zəngin tərkibə malikdir. Bitkinin tərkibində
alkaloidlər, flavanoidlər, polisaxaridlər, kumarinlər, az miqdarda efir yağları, mineral duzlar,
Vitamin "C" və s. vardır. Tərkibindəki passiflorin və harman alkaloidi monoaminoksidaza
fermentini ingibə edərək sinaps boşluqlarında monoaminlərin artmasına səbəb olur. Məhz
monoaminlər: [1] noradrenalin, serotonin, dofaminin mövcudluğu nəticəsində P.incarnata
antidepressant effekti yaradır.
Yuxarıda göstərilən klinik effektlər bitkinin tərkibində olan bioloji aktiv maddələrin –
qamma-amino-yağ turşularının təsiri nəticəsində baş verir, nəticədə beyin hüceyrələri
reseptorlarının qıcıqlanması zəifləyir [2], yuxugətirici effekt yaranır.
Bu gün bütün dünya Covid-19 virus infeksiyası ilə mübarizə aparır və məcburi
karantin rejimində yaşayır. Sosial izolyasiya, özünütəcrid, uzunmüddətli qapalı mühitdə
yaşamaq yeniyetmə və yaşlı insanlarda emosional psixi gərginliyin artmasına, qorxu və
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panikaya səbəb olur. Bu isə öz növbəsində immun sistemin kəskin zəifləməsinə gətirib
çıxarır. Stres simptomları ilə mübarizə və profilaktika xroniki stress fonunda yaranan daha
ciddi xəstəliklərin qarşısını almağa imkan verir və həyat harmoniyasını, yaşam həvəsini
geri qaytarır.
Sakitləşdirici və anksiolitik təsirə malik P.incarnata ekstraktı bu cür hallarda istifadə
üçün ideal vasitədir.
Ədəbiyyat
1. Burkard W., Kopp B., Krenn L. et.al. // Pharm, Pharmacol. Lett, 1997, N=7, P. 25-26
2. Cho S, Shimizu M. Natural Sleep Aids and Polyphenols as Treatments for insomnia //
Bioaktive Nutraceuti cals and Dictary Supplements in Neurological and Brain Disease.
Prevention and Therapy, 2015, P. 141-151
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЦВЕТКОВ ЛИПЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
С.Э. Эфендиева, Э.Н. Новрузов
Институт ботаники НАН Азербайджана
Липа как ценное лекарственное растение была известна египтянам и грекам
еще 6000 лет назад. В целебных целях используются различные части растения,
особенно

цветки.

Широкий

спектр

фармакологического

действия:

противовоспалительное, жаропонижающее, патогонное, мочегонное, седативное,
спазмолитическое, болеутоляющее, вяжущее, отхаркивающее свойства цветков
липы связаны с содержанием и компонентным составом, содержащихся в них
различных классов биологически активных веществ (БАВ).
В цветках липы установлено наличие эфирного масла в состав которого входит
сесквитерпеновой спирт - фарнезол С15Н26О, монотерпены и более 70 компонентов,
фенольные кислоты (кофейная, хлорогеновая, кумаровая), аминокислоты (цистеин,
изолейцин, лейцин, фенилаланин), полисахариды, (галактоза, глюкоза, арабиноза и
галактуроновая кислота), тритерпеновые сапонины, флавоноиды (изокверцетин,
кверцетин, верцетин-3,7-дирамнозид, рутин, астрагалин, тилорозид), каротин,
дубильные вещества, аскорбиновая кислота, токоферол, воск, слизь, фитонциды.
Среди БАВ цветков липы особое место занимают флавоноиды, обладающие
различными

фармакологическими

(антибактериальное,

антивирусное,

антиканцерогенное, антисклертическое, антимутагенное, антиоксидантное и др.)
свойствами.

Установлено,

что

экстракт

цветков

липы,

содержащий

сумму

флавоноидов, обладает высокими антиноцицептивными и противокашлевыми
активностями, а полисахариды и терпены растения иммуномодулирующими,
противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Различные экстракты
липы эффективны при лечении сахарного диабета, гипертонии, и как потогонные и
мочегонные средства применяются при простудах, циститах и нефритах.
Таким образом, данные по содержанию различной природы БАВ и широкому
спектру фармакологического действия различных органов, особенно цветков
различных

видов

липы,

позволяют

рассматривать

растение

в

качестве

перспективного сырья для получения новых лекарственный средств и пищевых
добавок

с

иммуномодулирующими,

антиканцерогенными и др. свойствами.
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антиоксидантными,

антивирусными,

NANOTEXNOLOGĠYANIN NAĠLĠYYƏTLƏRĠNDƏN PANDEMĠYA VƏ EPĠDEMĠYALARLA
MÜBARĠZƏDƏ ĠSTĠFADƏ EDĠLMƏSĠ
F.M. Əliyeva1, A.N. Nəsibova1,2
1

Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan

2

AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu

Pandemiya və epidemiyalarla mübarizə tədbirlərini əsasən 3 mərhələyə ayırmaq olar:
xəstəliyin yayılmasının qarşısının alınması, xəstəliyin dəqiq və sürətli diaqnozunun
qoyulması, xəstəliyin müalicəsi üçün dərman və vaksinin tapılması. Nanotexnologiyanın
nailiyyətlərindən hazırda Covid-19 ilə mübarizədə və həmçinin QIÇS-in müalicəsi üçün
istifadə olunur. Rilpivirin adlı dərmanı (TMC278) çatdırmaq üçün istifadə edilən
nanosuspenziyalar itlərdə 3 ay və siçanlarda 3 həftə ərzində davamlı təsir göstərmişdir. Bu
nəticə, nanotexnologiyaya əsaslanan dərmanların antiviral müalicəni necə inkişaf etdirə
biləcəyinin əsas əlamətidir. Füllerenlər, dendrimerlər, gümüş və qızıl nanohissəciklər kimi
müxtəlif nanomateriallar in vitro - da HİV əleyhinə təsir göstərir .
Tərkibində unikal xassəli nanohissəciklər olan materiallar Çin, Çexiya, ABŞ, Cənubi
Koreya kimi ölkələrdə xüsusi avadanlıqların və şəxsi qoruyucu vasitələrin istehsalında
mübarizə tədbirləri çərçivəsində geniş istifadə olunur. Havada müxtəlif ölçüdə olan virulent
damcılar müxtəlif məsafələr qət edə bilirlər. 5

mkm-dən böyük olan damcılar 1 m

məsafədə, 5 mkm-dən kiçik olanlar 2 m, bəzən 4 m məsafəyə qədər yayıla bilir və bu
damcılar havada 3 saata qədər qala bilir [2]. Lakin daha sonra ÜST-ün verdiyi açıqlamaya
əsasən damcıların havada qalma müddəti haqqında məlumat dəqiq hesab olunmadı.
Ikinci məsələ tibbi testlərin keçirilməsidir. Hazırda Covid-19-un diaqnozu üçün istifadə
olunan testlərin nəticələrinin dəqiqliyi də sual altındadır və istehsal olunduğu yerə görə
fərqlilik göstərə bilir. Bu səbəbdən biosensorların sürətli və dəqiq diaqnoz üçün effektivliyi
müzakirə olunur. Hazırda RT-PCR üsulu ilə aparılan analizlər ən azı 3 saat vaxt tələb edir.
Koronavirusla mübarizədə bir çox dünya ölkələrinə nümunə olan, ən çox test keçirən
ölkələrdən biri olan Cənubi Koreyada inkişaf etdirilən sahə-effektli transistor əsaslı
biosensor (Field-Effect Transistor based biosensor) bu işi bir dəqiqədən də qısa müddətdə
görə bilir. Edmond Changkyun Park, Seung İl Kim və əməkdaşları tərəfindən hazırlanan
biosensorda qrafendən istifadə olunub. Qrafen nanomateriallar arasında ən geniş tətbiq
sahəsinə malikdir. Bu material həmy Yer kürəsində ən möhkəm material hesab olunur,
həm də çox elastik və şəffafdır. Bu səbəbdən də sensorlar üçün əvəzsizdir. SET əsaslı
biosensor mövcud RT-PCR texnologiyasından 2-4 dəfəyə qədər daha dəqiq nəticələr verir.
Mütəxəssislər dəqiqliyin daha da artırılmasının mümkün olduğunu bildirir. Gələcəkdə elə
sensorlar istehsal olunacaq ki, insanlar evdə özləri hər hansı virusa yoluxub
yoluxmadıqlarını müəyyən edə biləcəklər.
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AZƏRBAYCAN ƏHALĠSĠNDƏ Y-XROMOSOM DNT-NĠN POLĠMORFĠZMĠ
N.Ş. Mustafayev1,2,, E.R. Məmmədov2, Ə.Ç. Məmmədov1,2, E. Nəsibov2, F.I. Qasımova1,
Z.R. Rüstəmova1, Ə.B. Həsənov2, Z.M. Kərimov2, E.A. Fərəcova2
1
2

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

AR Səhiyyə Nazirliyi Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya
Birliyi Publik Hüquqi Şəxsi

Planetimizin müxtəlif yerlərində məskunlaşan insan populyasiyalarının quruluşunun
və mənşə baxımından nəsil şəcərəsinin öyrənilməsi, həmçinin müxtəlif etnik qrupların
etno-genetik haplotipləşməsi üçün geniş tətbiq tapmış müxtəlif molekulyar-genetik
markerlər arasında qısa tandem təkrarlardan (STR) ibarət olub STR-markerlərin ayrıca
ailəsini təşkil edən və yüksək konservativliyə malik Y-xromosomun STR markerləri böyük
əhəmiyyətə malikdirlər. Bu tədqiqatın məqsədi Azərbaycan əhali nümunəsinin Y-DNT
polimorfizmini həmin Y-STR markerlərlə ilkin tədqiqidir.
Tədqiqat obyekti Azərbaycanın Respublikasının müxtəlif bölgələrində bir neçə nəsil boyu
yaşayan 225 nəfər kişi cinsli vətəndaşdan toplanmış qandan

ayrılan DNT nümunələri

olmuşdur. DNT profilləri biri binar olmaqla 16 Y-STR markerdən ibarət multipleks
AmpFLSTR™ Yfiler™ PCR Amplification Kit reaktiv dəstindən istifadə etməklə PZR vazitəsi
ilə əldə edilmişdir. Dəstə daxil olan Y-STR lokusların allellərinin tezliyi və digər parametrləri
PowerStat proqramı ilə hesablanmış, haplogrouplar NEVGEN (http://www.nevgen.org/, əsas)
və Whit Athey‘s (http://www.hprg.com/hapest5/hapest5a/ hapest5.htm?order=num, alternativ
prediktor) kimi haploqrup prediktorları ilə təyin edilmişdir. Haplotiplərin validasiyası,
populyasyalararası müqayisəli variasiya (AMOVA) və multidimensional miqyaslama (MDS)
analizləri Y-STR Haplotip Referens Məlumat Bazasının (YHRD) on-line kompüter proqramları
(https://yhrd.org/amova/choose_populations) vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir.
Təhlillər göstərmişdir ki, Y-STR lokusların allel tezlikləri geniş intervalda (0.0040.707) dəyişir. Təyin olunmuş digər parametrlərdən uyğunluq ehtimalı (MP – matching
probability) 0,035 (DY385 a,b) – 0.538 (DY391), diskriminasiya gücü (PD – power of
discrimination) 0.462 (DY391) – 0.965 (DY385a,b), polimorf informasiya tutumu (PIC –
polymorphic information content) 0,96 (DY385a,b) – 0.42 (DY391) arasında tərəddüd
etmişdir. Haploqrupların təyini zamanı 9 əsas şaxəyə aid 12 haploqrup aşkarlanmışdır
(tezlik %-lə): E (E1b1b – 9.78), G (G1 – 0.99; G2 – 6.67), J (J1 – 18.22; J2 – 26.67), I (I1 –
1.33; I2 – 2.67), H (1.33), L (3.56), N (1.78), Q (1.78), R (R1a – 7.56; R1b – 10.67; R2 –
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0.89) and T (6.22). Qeyd etmək lazımdır ki, Y-DNT haploqruplarının əsas şaxələrin
yaranmasının mümkün vaxtları ~12,000-48,500 il əvvələ təsadüf edir. Göründüyü kimi,
Azərbaycan populyasiyası Y-DNT genefondunun formalaşmasında əsas rol oynayan
haplogruplar Qafqaz, Avropa, Aralıq dənizi (Orta (Yaxın) Şərq), Asiya, Şimali Afrika
mənşəli E, G, J, R və T şaxələrinin sublkadlarıdırlar ki, onlar da populyasiyamızda
aşkarlanmış haploqrupların 90%-ni təşkil edir. RST genetik məsafə indekslərinin əsasında
aparılan AMOVA və MDS analizləri Y-DNT haplotip tərkibinə görə populyasiyamızın
Türkiyə, İran, İraq, Kipr populyasiyaları ilə yaxın olaraq, Boliviya, Əlcəzair, Çin (Han),
Ukrayna populyasiyalarından isə statistik etibarlı şəkildə fərqləndiyini göstərir.
İş Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzinin (STCU) #6412 saylı beynəlxalq qrant
layihəsi çərçivəsində həyata keçirilmişdir.
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KORONAVĠRUSUN PSĠXOLOJĠ TƏSĠRĠNĠN ÖHDƏSĠNDƏN GƏLMƏYĠNĠZƏ
KÖMƏK EDƏCƏK 10 MƏSLƏHƏT
H. Hüseynov
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Azərbaycan
Hazırda bütün dünyanı sarsıtmış virus təhlükəsi ilə üz-üzəyik və təəssüf ki,
gözləmədiyimiz halda həyatımızda köklü dəyişikliklər baş vermişdir: ictimai həyatımızı bir
anda dayandırmalı olmağımız, əlavə gigiyena ehtiyacı, xəstələnmək, yaxınlarımızı
yoluxdurmaq və ya itirmək qorxusu, iqtisadi çətinliklər və şəxsi həyatımızla bağlı
narahatlıq, yaxınlarımızla əlaqələrin zəifləməsi və s. Beləliklə, bu psixoloji maneələri
aradan qaldırmaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Düşünürəm ki, cavablandırılmalı olan ən
vacib suallardan biri ―Psixoloji gərginliyə necə davam gətirmək olar?‖ sualıdır.
 Bütün gün fərqli mənbələrdən gələn xəbərləri oxumaq əvəzinə günün müəyyən
vaxtında etibarlı mənbədən xəbər oxuya bilərsiniz.
 İctimai həyatınız məhdud olsa da, gündəlik işinizi evdən mümkün qədər qorumağa
çalışın. Məsələn, səhər qəhvənizi eyni zamanda evdə içməyi unutmayın.
 Bütün günü evdə pijama ilə oturma, özünüzü yaxşı hiss etdiyiniz paltarlar geyinin,
hətta bəzi makiyaj da edə bilərsiniz. Daha yaxşı hiss edəcəyinizə əmin olun.
 Şəxsi qulluğunuza laqeyd yanaşmayın, şəxsi təmizliyin həm zehni, həm də fiziki
sağlamlıq üçün vacib olduğunu unutmayın. Çox su içməyi unutmayın.
 Sosial mediadan istifadənizi məhdudlaşdırın. Bununla səmərəli işlər üçün vaxt
udacaqsınız.
 Dayanmayın, mümkün qədər məşq edin. Hətta sürətli bir gəzinti və ya 20 dəqiqə
yoga kifayət edə bilər. Hərəkəti yalnız bir idman növü kimi qəbul etməyin, hətta evinizi
təmizləmək də hərəkətinizi artıracaq bir fəaliyyətdir.
 İctimai həyatınız məhdud olsa da, əlinizdə olan texnoloji vasitələrdən yararlanın və
onları ictimailəşdirmə vasitəsi kimi istifadə edin. Ailəniz və dostlarınızla çox video söhbət
edin.
 Sağlamlığımız üçün başqa bir əvəzolunmaz amil yaxşı və keyfiyyətli bir yuxudur.
Yatmağı asanlaşdırmaq üçün yatmadan 1 saat əvvəl evinizdəki bütün işıq mənbələri ilə
vidalaşa bilərsiniz. Stress səviyyənizi minimuma endirmək üçün qəhvə və darçın kimi
sakitləşdirici təsiri olan içkilərə və ya bitki çaylarına müraciət edə bilərsiniz.
 Hobbiləriniz və əgər varsa, ev heyvanlarınız üçün vaxt ayırın.
 Son və bəlkə də ən sadə məsləhət: gülümsəyin. Tədqiqatlara görə, saxta bir
təbəssüm də yaxşı və xoşbəxt olduğunuz haqda beyinə siqnal göndərmək üçün kifayətdir.
Məzəli videoları izləyə və yumor jurnallarını oxuya bilərsiniz.
Bu təkliflərə riayət edilməsi insanların özlərini daha yaxşı hiss etməsinə kömək edə
bilər. Əgər bu tədbirlər psixoloji gərginlikdən xilas olmağa səbəb olmasa, peşəkar
psixoloq dəstəyinə müraciət etmək lazımdır. Çünki fiziki sağlamlıq üçün ruhi sağlamlığı
qorumaq çox vacibdir.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ РАСТЕНИЙ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ
Э.Н. Новрузов, Л.А. Мустафаева, А.М. Зейналова
Институт ботаники НАН Aзербайджана
Биологические активные вещества (БАВ) это вторичные метаболиты растений,
которые относятся к экзогенным БА компонентам и поступают в организм только с
пищей и лекарствами. К ним относятся флавоноиды, кумарины, алкалоиды,
гликозиды и др. Среди БАВ особое место занимают флавоноиды. Флавоноиды
обладают выраженными антиоксидантными, антиканцерогенными, антивирусными,
противовоспалительными и многими другими биологическими активностями и
фармакологическими действиями. В настоящее время известно более 8000
флавоноидов. Их широкий спектр лечебного действия связан с наличием в их
молекулах реакционноспособных гидроксильных, метоксильных и карбонильных
групп. Каждый конкретный флавоноид способен воздействовать на множество
структурных и функциональных систем клетки и на организм в целом.
Широко

распространѐнный

в

растительном

мире

кверцетин

является

ингибитором протеинкиназы Е, фосфолипазы А2, обратной транскриптазы, НIV-1
протеиназы,

интегразы

вируса

НIV-1,

глютатион–S–трансферазы,

эстрогенсинтетазы, влияет на процессы селекции т-лимфоцитов, ингибирует
образование цитотоксичных лимфоцитов, выделение гистамина и пероксида
водорода

базофилами.

Именно

с

последними

действиями

связаны

антиаллергические свойства флавоноидов. Флавоноиды ингибируют процессы
канцерогенеза, прямое химическое взаимодействие с активными канцерогенами,
препятствуют повреждающее действие канцерогена на ДНК, РНК и белки и др. В
настоящее время в лекарственном арсенале много препаратов, обладающие
антипротекторными,

кардиологическими,

седативными,

мочегонными,

атеросклеротическими, антиоксидантными, антивирусными и другими свойствами,
действующими

веществами

которых

являются

флавоноиды.

При

изучении

флавоноид содержащих растений Флоры Азербайджана нами установлено наличие
более 400 видов, относящихся к 125 родам и 51 семействам. Из них в 363 видах
содержание флавоноидов установлено впервые.
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Содержание флавоноидов в зависимости от видовой особенности в плодах
изменяется от 24,4 до 789,1мг/%, в цветках от 35,5 до 5213,4 мг/%. Виды из семейств
Salicacae, Moraceae, Berberidaceae и Rosaceae характеризуются преобладающим
содержанием флавоноидов.
Результаты изучения флавоноид содержащих растений Флоры Азербайджана
показывают, что многие выявленные флавоноид содержащие растения являются
потенциальным источником сырья и могут быть использованы для получения
лекарственного

средства

и

биологически

активных

добавок

биологически активными и фармакологическими свойствами.
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с

различными

SARS-COV-2 KORONAVIRUSUNUN EKOSISTEMDƏ DAYANIQLIĞI

X.Q. Qənbərov
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
SARS-Cov-2 koronaviruslar (Coronaviridae) fəsiləsinə aid olan RNT tərkibli və
yüksək genetik dəyişkənliyə malik yeni virus növüdür. Bu fəsiləyə aid olan viruslar həm
heyvanlara, həmdə insanlara yoluxa bilir. Son illərə qədər insanlar üçün pathogen olan 6
növ koronavirus məlum olmuşdur. NL63, OC43, 229E və HKU1 koronavirusları immuniteti
zəif olan insanlara yoluxur və xəstəlik qeyri-fatal soyuqdəymə şəklində keçir. İnsanlar üçün
çox təhlükəli sayılan MERS-Cov (Yaxın Şərq Tənəffüs Sindromu Koronavirusu) və SARSCov (Ağır Kəskin Tənəffüs Sindromu Koronavirusu) viruslarıdır. Bunların yoluxması
dəvədə, inəkdə, yarasada, Afrika pişiyində və insanda müəyyən olunub. 2019-cu ilin
dekabrında Çinin Uhan şəhərində insanlara yoluxan virusa SARS-Cov-2 adı verilmiş və
bu, insanlar üçün pathogen olan 7-ci virus kimi qəbul edilmişdir. Hazırda dünyanı
pandemiya şəklində çənginə alan SARS-Cov-2 virusu (COVİD-19) Betacoronavirus
cinsinin nümayəndəsidir. Bu virus zoonoz olub heyvanlardan insana keçir, sonra yoluxmuş
bir insandan digərinə nüfuz etməklə yayılır. Onun inkubasiya (yoluxmadan sonar gizli
qalma) dövrü 2-14 gün çəkə bilir.
Koronaviruslar qrip virusuna oxşar formada təbiətdə dövr edib, epidemiya və
pandemiya yaradırlar. Lakin onlar yalnız cox zəif immun sisteminə malik olan insanlara
yoluxur və xəstəlik fatal nəticə verməyən qrip və ya soyuqdəymə şəklində keçir. COVİD –
19 virus infeksiyası rəsmi olaraq koronavirus xəstəliyi adlanır və insanda atipik
pnevmoniya yaradır. Xəstəlik, bir insandan digərinə danışarkən, öskürərkən və asqırarkən
əmələgələn tənəffüs damcısı (aerozol) ilə keçir. Koronavirus əsasən tənəffüs sisteminə
yoluxur və onu sıradan çıxara bilir. Bundan başqa, bu virus həzm sisteminə, sidik ifrazat
sisteminə və hematoloji (qan-limfa) sistemə də yoluxa bilir. Buna görə də koronavirusu
eksperimental olaraq kal, sidik və qan nümunələrindən ayırmaq olur.
İngilis alimlərinin tədqiqatlarına görə SARS-Cov-2 virusu havada aerozol şəklində 3
saat müddətində qala bilir. Havanın aşağı temperaturu virusun aerozolda qalma müddətini
artırır. Havanın hərarəti 30oC-dən yuxarı olduqda bu virusun davamlılıq müddəti qısalır.
Lakin otaq temperaturunda viruslar 9 günə qədər gala bilirlər. Bu, o deməkdir ki, yoluxmuş
səthlərə toxunmaqla sağlam insan xəstəliyə tutula bilər. Müəyyən edilmişdir ki, bu
koronavirs şüşənin səthində 4 gün, ağac və kağız materiallarda 4-5 gün, plastik
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materiallarda 2 gün, rezin əlcəklərin səthində 8 saat, polad üzərində 2-3 gün, misdən olan
əşyalarda 24 saat qala bilir. Buna görə də insanın toxuna biləcəyi səthlərin dezinfeksiya
olunması virusla mübarizədə vacib şərtlərdən biri olmalıdır. Dezinfeksiya üçün biosid
agentlərdən istifadə olunur. Bu vasitələrin virusa letal təsir muddəti müxtəlifdr. Məsələn:
78-95%-li etil spirti və 75%-li 2-propanol bu virusu 30 saniyəyə, 1%-li formaldihed və 0,5%li qlütardialdehid- 2 dəqiqəyə, 0,23%-li povidon yod-15 saniyəyə tələf edirlər. Hal-hazırda
bütün dünyada koronavirusa qarşı etil spirti, hidrogen peroksid, natrium hipoxlorid səmərəli
dezifeksiyaedici vasitə kimi geniş istifadə olunur.
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НОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ИЗУЧЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ЦНС,
ОБУСЛОВЛЕННОЙ РАЗЛИЧНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К
ДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСА SARS-CoV-2
Х.Ю. Исмайлова, Ф.Э. Рустамов, Н.Н. Теймурова
Институт физиологии им. академика Абдуллы Гараева НАН Азербайджана
Новый коронавирус SARS-CoV-2, распространяясь в организме человека,
способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать
ткани головного мозга, а отмечающиеся потери вкуса и обоняния на ранних стадиях
течения заболевания свидетельствуют о поражении центральной нервной системы
(ЦНС). В частности, описаны несколько случаев энцефалита (воспаления мозга), а
также установлено присутствие коронавируса в спинномозговой жидкости пациента.
Выявлены судороги конечностей и лицевых мышц, зафиксировано расстройство
сознания вплоть до впадения в кому, а также синдром Гийена-Барре: иммунная
система пациента начинает атаковать собственные нервные клетки, что приводит к
мышечной слабости, а в тяжелых случаях - к параличу. Однако, в настоящее время
для лечения данного недуга нет убедительных данных в пользу большей
эффективности

того

или

иного

фармакологического

препарата.

Вместе

с

тем, известно, что тяжесть инфекции, многие ее симптомы, а возможно, и сама
вероятность заражения довольно сильно зависят как от генетических, так и
индивидуальных факторов. В этой связи, в настоящее время проведены сотни
рандомизированных

клинических

исследований,

которые

позволят

дать

убедительные ответы на имеющиеся вопросы, в особенности в отношении тактики
ведения пациентов, в частности, тактики, основанной на анализе гемодинамического
профиля и учете индивидуальных особенностей пациента.
В пользу сказанного в наших экспериментах характер индивидуальной
(фенотипической) реактивности ЦНС у судорожно-толерантных и судорожночувствительных крыс в ответ на аудиогенный стресс-фактор, приводящий к ряду
патологических отклонений в регуляции врожденных и приобретенных форм
поведения, тесно связан с особенностями нейрохимической организации мозга, в
частности, с характером баланса серотонинергических и катехоламинергических
систем мозга. Исходя из сказанного, предполагается, что изучение функциональной
специфики ЦНС, обусловленной различными индивидуальными особенностями
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чувствительности пациента к действию коронавируса SARS-CoV-2, будет иметь
значение для клинической практики.
Результаты таких исследований, возможно, откроют пути направленной
коррекции патологического статуса в условиях действия на организм экологических
стресс-факторов, а также раскроют новые подходы к оценке нейропсихотропной
активности

фармакологических

антистрессового
заболевание,

действия.

вызванное

препаратов

Таким
новой

образом,

инфекцией,

и

пониманию

предполагается,
будет

что

отличаться

разносторонним и даже индивидуальным подходом к его лечению.
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механизмов

их

в

целом

куда

более

AZƏRBAYCANIN BƏZĠ DƏRMAN ƏHƏMĠYYƏTLĠ MAKROMĠSETLƏRĠ
A.A. Əliməmmədova
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Göbələklər, bütün ekosistemlərdə qida zəncirində mühüm rol oynayan unikal
orqanizmlərdir. Qida əhəmiyyəti, bioloji əlçatan olması və farmakoloji xüsusiyyətlərinə görə
göbələklər olduqca dəyərli hesab edilir və bu baxımdan müasir dünyada onlara maraq
sürətlə artmaqdadır. Göbələklər becərmə şəraitindən asılı olaraq müxtəlif bioloji aktiv
birləşmələr (karotinoidlər, aşağı və yüksək molekulyar ağırlıqlı fenol birləşmələri,
polisaxaridlər, karbohidrat qoruyucuları, zülallar, lipidlər və s.) sintez etmə qabiliyyətinə
malikdir. Hazırkı hesablamalara görə, təxminən 700 növ göbələk tibbi əhəmiyyətlidir [1].
Dərman əhəmiyyətli göbələklərin virus, bakteriya, parazit, hətta göbələk əleyhinə təsir
göstərən, qan-damar sistemini gücləndirən, xolestrini azaldan, antidiabetik, antioksidant,
detoksikant, immunmodulyator, hepatoprotektor rola malik 130-dək farmakoloji təyinatı
məlumdur. Göbələklərin 30-dan çox növündə dərman əhəmiyyətli polisaxaridlər birbaşa şiş
əleyhinə təsir göstərir və metastazın qarşısını alır, onların güclü antioksidant effektli olduğu
göstərilmişdir [2]. Həmçinin tibbi əhəmiyyətli göbələklərlə, xüsusilə kordisepslərlə
(Cordyceps Fr.) müalicənin qanda ümumi xolesterolu, LDL xolesterolu və triqliseridləri
aşağı saldığı məlumdur. Azərbaycanda papaqlı göbələklər aləmi ötən əsrin 60-cı illərindən
planlı şəkildə tədqiq edilməyə başlasa da, göbələklərin bioloji xüsusiyyətləri, xüsusilə
onların müxtəlif xəstəliklərə qarşı təsirə malik maddələri az öyrənilmişdir. Tibbi əhəmiyyətli
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, Phellinus igniarus (L.) Quél., Pleurotus ostreatus
(Jacq.) P. Kumm. və Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. Azərbaycanda ən çox təsadüf
edilən növlərdir. Bu növlərə aid tərəfimizdən toplanılan nümunələr steril şəraitdə kulturaya
keçirilmiş, müxtəlif qidalı mühitlərdə becərilmiş və ştammların optimal inkişafı üçün fərqli
şəraitlər

araşdırılmışdır.

Seçilmiş

ştammların

sonrakı

mərhələlərdə

biokimyəvi

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi planlaşdırılır.
Ədəbiyyat
1. Wasser S.P. (2014) Medicinal mushroom science: current perspectives, advances,
evidences, and challenges. Biomed J., 37(6): 345-356.
2. Reshetnikov S.V., Wasser S.P., Tan K.K. (2001) Higher Basidiomycota as source of antitumor
and immunostimulating polysaccharides. Int J Med Mushrooms, 3: 36‑394.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ОТ ЗООНОЗНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
А.Д. Гусейнова, Ш.М. Эфендиева, К.А. Асадова
Бакинский государственный университет, Азербайджан
Человечество столкнулось с глобальной проблемой - пандемией. Оказалось,
что весь мир не готов к борьбе с COVID-19. Стало очевидным, что нарушения и
разрушения

природной

биологической

гармонии

приводят

к

необратимым

процессам. Реальностью является тот факт, что антропогенное вмешательство в
экосистему, в природу становится причиной распространения таких заболеваний, как
Эбола, птичий грипп, свиной грипп, SARS, MERS, а теперь и COVID-19. Иммунитет
человека не в состоянии выдерживать лекарственно-устойчивые заболевания. В
дикой природе, в большом разнообразии живут микроорганизмы, вызывающие
зоонозные заболевания, которые передаются людям как от животных, так и
растений. Мы не гарантированы, что следующую пандемию или эпидемию можем
избежать. До коронавирусной пандемии, за последнее десятилетие значительным
вредом несущим здоровью человека явились грибковые заболевания лекарственноустойчивого характера. К таковым относится высокоинфекционный гриб - Candida
auris, распространѐнный по всем госпиталям, больницам всего мира. Этот гриб за
три месяца может привести к летальному исходу. Существует версия, что
гриб Candida auris возник не в больницах, а на фермах. В борьбе с болезнями
растений, средства, применяемые для защиты являются такими же лекарственными
препаратами, как и используемые в медицине для лечения инфекций, а также
грибков. Фунгициды в аграрном, фермерском хозяйстве являются неотъемлемым
средством. Но неумелое и неумеренное применение этих средств губительно
подействовало на человека и животных - потребителей растений, так как
чрезмерное их употребление способствовало появлению более устойчивых к
фунгицидам штаммов гриба. Следует отметить, что этот процесс размножения
устойчивых смертельных штаммов грибов, вирусов будет продолжаться столетиями.
В то же время, в процессе эволюции естественным отбором будут отбираться
растения более устойчивые к конкретному грибу.
Пандемия COVID-19 констатировала факт своевременных и неотложных мер
снижения

рисков

зоонозных

заболеваний

в

целом. Успехи

генетиков

дали

положительные результаты в процессе природного изменения в растениях генов.
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Сегодня, искусственная корректировка генов делает возможным ускорить природный
процесс достижения устойчивости растений, вводя небольшие изменения в
культуры, но не внося чужеродные гены, как в трансформировании с ГМО.
Pедактирование генов играет жизненно значимую роль в искоренении повторного
распространения иных патогенов.
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VĠRUSLARA QARġI MÜBARĠZƏDƏ BƏZĠ DƏRMAN BĠTKĠLƏRĠNĠN ĠSTĠFADƏSĠ
A.Ə. Ərəbzadə
AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağı
Dərman bitkiləri ilə müalicə dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da geniş vüsət
almışdır. ÜST-nin statistik göstəricilərinə görə, XX əsrin axırlarına yaxın dərman bitkiləri ilə
müalicə 30% təşkil etdiyi halda, müasir dövrdə 50%-dən artıqdır [1]. Dünyada geniş
yayılan koronavirusa qarşı spesifik müalicə, dərman vasitəsi olmasa da, immuniteti
gücləndirən qidalara üstünlük vermək ən doğru yoldur. Ətraf mühitdə olan patogen
mikroorqanizmlər bədənə düşdükdə bölünüb-çoxalır və orqanizmi xəsrtələndirir. Əgər
çoxalmanın qarşısı alınmazsa, patogen orqanizmi məhv edə bilər. Lakin normalda bu baş
vermir, çünki orqanizmin immun sistemi patogenlərə qarşı mübarizə aparır [2-3].
Çində Hançjou şəhərinin Səkkizinci Xalq Xəstəxanasına yerləşdirilən şəxslərin
hamısına adi müalicə ilə yanaşı, Çin təbabətinin ənənəvi üsulları da tövsiyə olunmuşdur.
Müəyyən olunmuşdur ki, ənənəvi üsulla müalicə olunan xəstələr dərmanla müalicə
olunanlara nisbətən daha tez sağalmışlar. Bu formul Quandun əyalətinin Elm və
Texnologiya Nazirliyi tərəfindən rəsmən tanınmışdır. Ənənəvi dərman vasitəsi iynəyarpaqlı
bitkilər və biyan kökü də daxil olmaqla, müalicəvi bitkilər əsasında hazırlanmışdır [5].
Viruslara qarşı mübarizədə istifadə olunan dərman bitkilərinə AMEA Mərkəzi Nəbatat
Bağının kolleksiya sahəsində mövcud olan Malva sylvestris L., Chenopodium album L.,
Spinacia tetrandra Stev., Polygonum aviculare L., Capsella bursa-pastoris L., Matricaria
chamomillae L., Urtica dioica L., Tussilago farfara L., Mentha longifolia L., Eremurus
spectabilis Bieb., Ornithogalum ponticum Zahar., Achillea millefolium L., Origanum vulgare
L., Carum carvi L., Melissa officinalis L., Allium sativum L., Althaea officinalis L., Arcticum
lappa L., Sambucus nigra L., Persicaria hydropiper L., İnula helenium L. Hypericum
perforatum L., Phytolacca americana L. Plantago major L. və s. göstərilə vilər. Ədəbiyyat
məlumtlarına [5] əsasən deyə bilərik ki, bu bitkilər bir çox xəstəliklərin profilaktika və
müalicəsində istifadə olunur. Bunlar antibakterial, iltihab proseslərinə qarşı təsirə malik
olub, xüsusilə ağciyər xəstəliklərində viruslara qarşı çox təsirlidir. Bitkilərin tərkibindəki
farmakoloji aktiv maddələr (karotinoidlər, flavonoidlər, aldehidlər, alkaloidlər, şəkərlər,
polisaxaridlər, taninlər və s.), immun sistemini gücləndirən və orqanizmin xəstəliklərə qarşı
müqavimətini artıran A, B, C, D, K C, PP vitaminləri, zülallar, kalsium, flor, fol turşusu, sink,
dəmir, mis və selen elementlərinin birləşmələri də vardır.
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Beləliklə, orqanizmin bakteriya və viruslara, eləcə də COVID-19 xəstəliyinə qarşı
davamlı olması üçün immun sisteminin güclü olması olduqca vacibdir. Bunun üçün tərkibi
qida elementləri ilə zəngin dərman bitkilərinin istifadəsi məqsədəuyğundur.
Ədəbiyyat
1. Qurbanov E.M. Dərman bitkiləri. Dərslik. Bakı: ―Bakı Universiteti‖ nəş-tı, 2009, 360 s.
2. Məmmədov Z., Axundov R. İmmunologiyanın əsasları. Bakı, 2012, 396 s.
3. https://www.bbc.com/azeri/vert-fut-46472573
4. https://www.bbc.com/azeri/magazine-51727302
5. Mehdiyeva N.P. Azərbaycanın dərman florasının biomüxtəlifliyi. Bakı: ―Letterpress‖,
2011, 186 s.

135

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ГЕМОДИНАМИКИ
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
С.А. Аднаев, Р.И. Кабулова, Е.Б. Гельфгат, А.Б. Рзаева
Национальный институт спортивной медицины и реабилитации
Министерствa молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Коронавирусная инфекция COVID-19 представляет собой потенциально тяжелое
инфекционное заболевание с высоким индексом контагиозности, патогенез которого на
данный момент мало изучен. По мере прогрессирования пандемии в результате активного
международного обмена опытом и информацией создается обширная база данных по
клинической

манифестации

заболевания,

его

потенциальным

осложнениям

и

эффективности различных терапевтических стратегий. По имеющимся к настоящему
времени

данным,

острые

нарушения гемодинамики

(аритмии,

инфаркт

миокарда,

миокардиты, сердечная недостаточность) могут развиться первично как специфическое
проявление COVID-19, но и могут быть вторичными, как результат острого повреждения
легких, которое приводит к увеличению нагрузки на сердце, и, соответственно, осложняет
течение уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний.
Цель – разработать алгоритмы организации процесса диагностики и определения
критериев, необходимых для составления индивидуальных программ реабилитации, в
зависимости от исходных показателей клинико-функциональных нарушений гемодинамики,
анамнестических данных и характера течения COVID-19.
В структуре Национального Института Спортивной Медицины и Реабилитации создана
рабочая группа специалистов, находящихся в постоянном контакте с зарубежными
экспертами, занимающимися всесторонним анализом фактических данных по всем
аспектам практики лечения и реабилитации пациентов с COVID-19. В результате активного
сотрудничества, с учетом приобретенного нами опыта в области реабилитационных
мероприятий у пациентов с нарушениями гемодинамики различного генеза, отобраны
информативные,

и

вместе

с

тем

необременительные

для

больных

методы

диагностики/контроля состояния гемодинамики и составлены интегративные опросники по
оценке качества жизни. Предполагается использовать физикальные и лабораторноинструментальные методы исследования (ЭКГ и Эхо-КГ, пробы с 6 минутной ходьбой и
одновременным мониторированием ЭКГ, АД, показателей насыщения крови кислородом и
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частоты дыхания). На основании анализа этих показателей и данных (психологического)
опроса выстроен алгоритм составления программ реабилитации с максимальной
индивидуализацей для каждого конкретного пациента. Общими для всех программ
реабилитации являются: дозированные динамические и изометрические нагрузки, сеансы в
барокамере, кислородотерапия, меры (рекомендации) по изменению образа жизни
(специальные диеты, отказ от курения, т.д.), коррекция режима приема и дозировки
лекарственных препаратов, психологическая реабилитация.
Предполагается, что разработанные нами алгоритмы выбора диагностических
критериев для оценки состояния гемодинамики и общего психоэмоционального состояния
пациента позволят обеспечить адекватность / эффективность реабилитационных программ.
Особенностью этих программ является индивидуальность (с возможностью коррекции)
подбора методов воздействия по длительности и объему процедур, в зависимости от
исходного состояния и динамическое наблюдение за гемодинамикой и общим
психоэмоциональным состоянием пациента в процессе реабилитации. Использование
имеющегося в институте современного оборудования позволит нам объективно оценить
эффективность физической и психологической реабилитации и сделать аргументированные
выводы о долгосрочных последствиях коронавирусной инфекции COVID-19.
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ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ ПРОТИВ УГРОЗЫ
БУДУЩИХ ПАНДЕМИЙ
Р.Т. Абдыева
Институт ботаники НАН Азербайджана
Растущая активность чужеродных видов признана во всем мире одним из
факторов

утраты

биоразнообразия

и

трансформации

природных экосистем.

Биологические инвазии привлекают большое внимание исследователей. В связи с
этим в мировой биологии появилось такое направление как инвазионная биология.
По степени воздействия чужеродные виды классифицируются на ряд групп, среди
которых наиболее агрессивной считается группа инвазивных видов (transformes),
которые способны изменять экосистемы на значительной территории. Существует
ряд подходов и направлений к изучению инвазивных видов – выяснение механизмов
их внедрения и распространения, изучение биологических, фитоценотических
особенностей и аллелопатических влияний, генетический и геномный подходы,
инвазии и климатические изменения и т.д. Таким образом проблема оценки и
прогноза последствий глобальных инвазий чужеродных видов в последние годы
выходит на первый план, и исследования, связанные с воздействием различных
инвазий на человека приобретают все большее значение. К основным методам
изучения инвазий относятся – эффективная стратегия контроля инвазивных видов,
включающая

создание

различных

баз

данных

(DAISIE

и

др.),

эколого-

географическое моделирование ниш инвазий, позволяющее с высокой точностью
определять

их

распределение,

прогнозирование

состояния

и

дальнейшего

распространения инвазий методами компьютерного моделирования с привлечением
ГИС – технологий.
По мнению мировых экспертов, экологические исследования, связанные с
изучением воздействия чужеродных, заносных растений на здоровье человека в
связи с охватившей мир пандемией COVID-19, особо актуальны. Исследования
последних лет показывают, что видовое разнообразие растений и территории их
естественных мест произрастания все чаще подвергаются глобальному изменению
климата и антропогенному воздействию, в результате чего наблюдается изменение
структуры растительного покрова и его фрагментация, а также сокращение
численности популяций большинства характерных видов. Вследствие происходящих
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в сообществах изменений все большее число популяций оказывается в условиях
экологической периферии ареала, и в различных экосистемах появляются новые, не
свойственные им инвазивные виды.
В настоящее время в Институте ботаники НАНА с учетом перечисленных выше
подходов и методов ведутся специальные исследования инвазивных видов растений
республики - составлен предварительный «черный список» этих видов, создана
динамичная электронная база данных «Инвазивные и потенциально инвазивные
виды

растений

Азербайджана»,

которая

включает

более

30

параметров.

Продолжающиеся активные мониторинговые работы последних лет позволили
выявить ряд новых заносных видов для дикорастущей флоры страны.
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ЭВОЛЮЦИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. БУДУЩИЕ РИСКИ
М.Ш. Бабаев, Н.Т. Гусейнова, Р.Ф. Мамедова
Бакинский государственный университет, Азербайджан
Человек представляет собой такой необычный вид, который за последние
несколько

столетий

вступил

в

разного

рода

взаимодействия

с

огромным

количеством других биологических видов, создав новые возможности для самых
разных патогенов. Если мы посмотрим, с чем были связаны самые грозные вспышки
заболеваний и эпидемий за последнее столетие, то это в основном будут вирусы,
принесенные от других животных - от обезьян, птиц, свиней, от летучих мышей и т.д.
Для появления нового вируса в популяции человека есть множество способов. В
современном мире наш вид сейчас хорошо перемешан, и раз оказавшись в какой-то
географической точке, вирус может распространиться по земному шару довольно
быстро. Это предсказывает эволюционная теория. Вирус оказывается в новой для
себя ситуации, где эволюционно выгоднее заразить нового хозяина, быстро
«исчерпав»

ресурсы

предыдущего,

чем

следить

за

его

благосостоянием,

рассчитывая на долгосрочные дивиденды. В отличие от Covid-19, против вируса
гриппа есть вакцина. Правда, она не на 100% эффективна, и эффективность ее
зависит от соответствия штамма вируса, на котором основана вакцина, и штамма,
циркулирующего в этот сезон. Проблема в том, что мы каждый год или раз в
несколько лет в осенне-весенний период заражаемся новым штаммом вируса,
которого наша иммунная система никогда раньше не видела. Предсказывать
процесс мутирования вируса мы пока умеем очень плохо, хотя есть надежда, что мы
научимся этому в ближайшем будущем. Самое важное различие между вирусом
гриппа и коронавирусом заключается в том, что последний является гораздо более
смертоносным. В то время, как умирают около 0,1% людей, заболевших гриппом,
уровень смертности от коронавируса в настоящее время составляет около 5,6%,
исходя из текущего числа случаев смерти. Одна из причин, по которой уровень
смертности от коронавируса намного выше, чем у гриппа, заключается в том, что
люди впервые сталкиваются с ним. Он является новым вирусом, к которому никто не
имеет иммунитета. На протяжении всей цивилизации человечество непрерывно
сталкивается

с

новыми

вирусами.

Они

–

результат

эволюции,

результат

бесконтрольной мутации. Чтобы оценить опасность новой инфекции, молекулярная
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эпидемиология незаменима. И в аварийных ситуациях, когда возникло что-то новое
и надо понять, насколько оно опасно и как распространяется, молекулярная
эпидемиология незаменима. Мы строим эволюционное дерево и, всего лишь глядя
на это дерево, не имея никакой другой информации, можем оценить скорость
распространения нового патогена. И это замечательно, потому что позволяет на
основе одних только последовательностей сделать это раньше, чем будут собраны
и обработаны эпидемиологические данные.
Говоря о будущих рисках, следует отметить, что медики продолжают
разрабатывать вакцину от вируса и появится она, скорее всего, уже после того, как
большая часть планеты переживет эпидемию Covid-19. Никто не знает, как будут
развиваться события дальше. Может быть, действительно все погаснет, и вакцина
будет списана, но знания останутся. Ведь однажды инфекция может вновь начать
циркулировать среди людей. Вот тут-то вложения в вакцину и оправдаются.
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„BOIS NOIR‟ ĠZOLYATLARININ MOLEKULYAR-GENETĠK TƏDQĠQĠ
G. Balakişiyeva, A. Mədədli, İ. Hüseynova
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
‗Candidatus Phytoplasma solani‘ növü fitoplazmalarıarın 16 Sr XII-A ribosomal
subqrupuna daxil olub həm tərəvəz, həm də meyvə bitkilərində xəstəlik törədərək ciddi
iqtisadi itkilərə səbəb olur. Avropa və Aralıq dənizi hövzəsi ərazisində kənd təsərrüfatı
bitkilərinə ciddi ziyan vuran bu fitoplazma növü bitkilərdə əsasən yarpaqların qızarması və
ya saralması, bitkinin soluxması, çiçəklərdə anormal dəyişikliklər, kasacığın hipertrofiyası
və sterillik kimi əlamətlərlə müşahidə olunan təhlükəli Stolbur xəstəliyini törədir. Üzüm
bitkisində ‗Ca.P.solani‘ növünün törətdiyi Bois Noir xəstəliyi xüsusilə təhlükəli olub Avropa
və Aralıq dənizi hövzəsi Bitki Mühafizə Təşkilatının (European and Mediterranean Plant
Protection Organization) karantin xəstəliklər siyahısına (A2) daxildir.
Xəstəliyə nəzarət məqsədilə infeksiyanın yayılma yollarını izləmək vacibdir ki, bu da
onların genetik müxtəlifliyinin tədqiqini tələb edir. Prokariotları genotipləşdirmək üçün ən
uyğun

metod

multilokus

sekvens

analizidir

(MLSA).

Bu

metoddan

bakterioloji

epidomologiyada geniş şəkildə istifadə olunur. Bois Noir izoloyatlarının genetik
müxtəlifliyini Multilokus sekvens analizi (MLSA) vasitəsilə tədqiq etmək üçün yeni qeyriribosomal genin nukleotid ardıcıllığı ―Xromosom üzərində addımlama metodu ilə‖ əldə
olunaraq xarakterizə edilmişdir. Xarakterizə edilən yeni genin 2-Hydroxycarboxylate
transporterini kodlaşdıran mleP1 geni olduğu müəyyən edilmişdir. Əldə olunmuş nuleotid
ardıcıllıqları

əsasında

‗Ca.P.solani‘

fitoplazmasının

qeyri-ribosomal

mleP1

genini

amplifikasiya etməyə imkan verən yeni spesifik Nested PZR test metodu hazırlanmışdır.
Azərbaycanda müxtəlif üzüm sortlarında aşkar olunmuş izolyatların digər ölkələrdən olan
izolyatlarla birlikdə yeni xarakterizə edilmiş qeyri-ribosomal mleP1, secY və tuf genlərinin
amplifikaiyası

əsasında

Multilokus

Sekvens

Analizi

aparılmışdır.

‗Ca.P.solani‘

fitoplazmasının tuf geninin sekvensinin filogenetik analizi nəticəsində Azərbaycanda üzüm
bitkisində Bois Noir izolyatları arasında 3 tuf genotipi fərqləndirilmişdir. ‗Ca.P.solani‘
fitoplazmasının secY geninin filogenetik analizi nəticəsində Azərbaycanda ikisi indiyədək
rast gəlinməyən yeni genotip olmaqla, dörd fərqli secY genotipinin mövcudluğu aşkar
edilmişdir. Yeni hazırlanmış Nested PZR vasitəsilə amplifikasiya edilmiş mleP1 geninin
sekvens analizi biri tamamilə fərqlənən 5 müxtəlif mleP1 genotipinin aşkarlanması ilə
Azərbaycanda

üzüm

bitkilərində ‗Ca.P.solani‘

müxtəlifliyini müəyyən etməyə imkan vermişdir.
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izolyatlarının

daha

yüksək

genetik

AZƏRBAYCANINN SU EHTĠYATLARININ BĠOLOJĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ
A.T. Hüseynov
AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu
Suyun insan həyatında rolunun mühüm olması hamıya bəllidir və bu səbəbdən də
suların keyfiyyət göstəricilərinin yüksək olması çox vacibdir. Suların keyfiyyəti müxtəlif
kriteriyalara görə müəyyənləşir ki, onlardan da biri və ən əsası biotik amillərlə ələqadardır.
Baxmayaraq ki, suyun keyfiyyət göstəricilərinin müəyyənləşməsi insanlardan asılıdır, lakin
hər il canlıların, eləcə də inasnların həddindən artıq böyük qrupları içməli, suvarma və s.
məqsədlərdə istifadə edilən suların keyfiyyət göstəricilərinin lazımi tələblərə cavab
verməməsi səbəbindən xəstələnir və hətta həyatlarını itirirlər. Bu çirklənmələr arasında
mikrorqanzimlərin rolu baş verən xəstəlik və xoşagəlməz halların sayına, eləcə də
təhülkəsinə görə həddindən artıq böyükdür. Bundan başqa, xəstəliklərin yayılmasında da
suyun rolu xüsusi diqqətə alınacaq qədərdir. Belə ki, bir sıra, o cümlədən viruslar tərfindən
törədilən yolxucu xəstəliklərin ötürülmə mənbələrindən birinin də su olması aparılan bir çox
tədqiqatlarda öz təsdiqini tapmış faktlardandır. Bu səbəbdən də su mənbələrinin bioloji
təhülkəsizliyinin təmin edilməsi, onların ilk növbədə mikroorqanzimlər və onların patogen
növləri ilə çirklənməsinin müəyyən edilməsi, proqnozlaşdırlması və idarə edilməsi hazırda
dünyada geniş şəkildə aparılan tədqiqatların predmetinə çevrilibdir. Hazırda hidrobiologiya,
eləcə də su mikrobiologiyası ilə bağlı dünyada aparılan tədqiqatlar suyun biotasının
(bakteria,

virus,

göbələk,

fitoplankton,

zooplankton,

bentoz,

ixtiofanuna)

müəyyənləşdirilməsi və su ekosistemlərinin monitorinq sisteminin hazırlanması, suların
bioloji təhülkəsizliyinin təmin edilməsi və suların keyfiyyət göstəricilərinin (hidrobioloji,
mikrobioloji, sanitar-gigiyenik və s.) yaxşılaşdırlması ilə bağlı məsələləri əhatə edir.
Azərbaycanda su biologiyası sahəsində hazırda bu və ya digər dərəcədə göstərilən
məslələrlə bağlı müəyyən tədqiqatlar aparılır. İndiyə kimi aparılan işlər klassik mənada
suların bioloji, o cümlədən mikrobioloji təhülkəsizliyini tam əhatə etsə də, müasir dövrün
tələbləri nöqteyi-nəzərindən bir qədər zəifdir. Bu tədqiqatların ayrı-ayrı qurumlarda (AMEA,
―Azərsu‖ ASC, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Qida təhülkəsizliyi və s.) yerinə
yetirilməsi və onlar arasında koordinasiyanın lazımi səviyyədə olmaması da işlərin
keyfiyyətinə mənfi təsir edir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın sularının 70%-ə qədərini
transsərhəd sular təşkil edir və həmin suların keçdiyi ərazilərdə yerləşən dövlətlər
(Ermənistan və Gürcüstan) transsərhəd sular haqqında beynəlxalq müqavilələrə
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qoşulmayıb, həmçinin Azərbaycanın 20%-ə yaxın ərazisi Ermənistan tərəfindən işğal
altındadır, onda suların bioloji təhülkəsizliyinin təminatına yönəlmiş müasir tədqiqatların
aparılmasının zəruriliyi aydın olar. Buna görə də, Azərbaycanda su biologiyası, o
cümlədən mikrobiologiyası sahəsində su mənbələrinin bioloji (virusoloji, mikrobioloji,
ekoloji, hidroloji) təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəlmiş molekulyar səviyyədə
tədqiqatları özündə əks etdirən, aparılacaq işlərin effektiv kordinasiyasını nəzərdə tutan və
məqsədli şəkildə maliyyələşən vahid proqramın hazırlanması vacibdir. Belə bir proqramın
hazırlanması və həyata keçirilməsi sularımızın bioloji təhülkəsizliyinin təmin edilməsi ilə
yanaşı, bu sahədə aparılan elmi tədqiqatların keyfiyyətcə yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.
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COVĠD-19 PANDEMĠYASI: ƏRZAQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI
EKOSĠSTEMLƏRĠ ÜÇÜN RĠSKLƏR
X.H. Qasımova
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Pandemiya qlobal ərzaq sistemlərinə təsir göstərir, regional kənd təsərrüfatı istehsalsatış zəncirlərini dağıdır və ərzaq təhlükəsizliyi üçün risklər yaradır. Əgər COVİD-19
xəstəliyi kəskin ərzaq çatışmazlığı yaşayan milyonlarla insanın yaşadığı ölkələrdə yayılsa,
onların çoxu ictimai səhiyyə və sosial müdafiə sistemlərinin potensialının məhdudlaşması
ilə üzləşərsə, bunun nəticələri çox ciddi ola bilər. Bəzi ölkələrdə pandemiyanın yayılması
yavaşıyır və xəstəlik hallarının sayı azalırsa da, digər ölkələrdə COVİD-19 yenidən sürətlə
yayılmağa davam edir. Biz bilirik ki, virus nəticədə geri çəkiləcək, amma bunun nə qədər
tez olacağını bilmirik. Biz həmçinin bilirik ki, bu şok bir qədər qeyri-adidir, çünki o həm
ərzaq təklifinin əhəmiyyətli elementlərinə, həm də ona olan tələbata toxunur.
İqlim dəyişiklikləri bir tərəfdən bitkilərin yaşama dövrünü uzada, genetik ehtiyatlarda
və idarəetmədə əhəmiyyətli dəyişikliklər yolu ilə kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını
artıra bilər, digər tərəfdən gələcək kənd təsərrüfatı sistemlərinin idarə edilməsini
çətinləşdirər, kəskin məhsul itkisinə səbəb ola bilər.
Bu səraitdə ən zəif əhali qruplarının müdafiəsi, ərzaq tədarükünün qlobal zəncirlərinin
həyat qabiliyyətinin saxlanılması və bütün ərzaq sistemi üçün pandemiyanın nəticələrinin
yumşaldılması istiqamətində təcili tədbirlər görülməsə, gözlənilən ərzaq böhranı ilə
üzləşmək riski artar. Belə şəraitdə ən müxtəlif abiotik streslərə uyğunlaşma, iqtisadi
cəhətdən əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi və iqlim
dəyişikliyinin mənfi təsirlərinin azaldılması istiqamətlərində tədqiqatlar aparılmalıdır.
Botanika İnstitutunda "Ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması və kənd təsərrüfatının
inkişafında elmin yaxından iştirakının təmin edilməsi" proqramı üzrə praktiki nəticələrin
alınması və məhsuldarlığın yüksəldilməsinə xidmət edən elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilir.
Kür-Araz ovalığında yeni sortların seçilməsi, onların skrininqinin aparılması, əkinçilk
sisteminə daxil edilməsi və şorlaşmış ərazilərin münbitliyinin fitobərpa edilməsinə xüsusi
diqqət ayrılır. İlk dəfə respublikada təcrübədən keçən, zulalla və minerallarla zəngin, qida
və yem kimi istifadə edilən Kinoya bitkisi yerli Sorqo, Amarant və s. yem bitkilərinə
nisbətən duz və su stresinə daha davamlı olmuş və yuksək biokütlə vermişdir. Yem
bazasının genişləndirilməsi məqsədilə skrininq nəticəsində seçilmiş prioritet yabanı və
mədəni yem bitki növləri və sortlarının əkin sahələrinin genişləndirilməsi işləri hazırda
həyata keçirilir.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
В.X. Касумова
Бакинский государственный университет, Азербайджан
В проблему сохранения чистоты экосистем входит, в частности, защита
человека от патогенных инфекций. Социальный аспект сохранения чистоты
экосистем предполагает создание эффективных способов борьбы с патогенными
микроорганизмами. Одним из таких способов является использование антибиотиков,
обладающих высокой мембранной активностью и специфичностью действия на
патогенные микроорганизмы. К ним относятся полиеновые антибиотики (ПА),
основными

представителями

которых

являются

амфотерицин

В,

нистатин,

микогептин, леворин. ПА резко увеличивают ионную проницаемость мембран,
содержащих в своем составе стерины. Основным подходом для решения указанных
выше задач является сбор образцов почв из различных климатических и
географических зон Азербайджана, отбор и селекция актиномицетов, продуцентов
ПА

путем

культивирования

соответствующих

почвенных

питательных

средах,

микроорганизмов
и

выделение

Actinomyces
чистых

в

культур

микроорганизмов, изучение условий их ферментации и проверка их антибиотических
свойств. Проведение работ по выделению, очистке и изучению мембранной
активности антибиотиков из различных географических зон проводится впервые.
Исследование механизма действия антибиотиков проводилось на бислойных
липидных мембранах (БЛМ). БЛМ является лучшей моделью клеточных мембран, на
которой воспроизводятся важные электрические свойства клеточных мембран.
Данный

метод

позволяет

исследовать

основные

биофизические

параметры

взаимодействия антибиотиков с мембранами. Был проведен сезонный отбор
почвенных образцов в 8 зонах региона. Каждый регион характеризуется своими
особенностями и собственным характером распределения продуцентов ПА. Из
почвенных

микроорганизмов

были

выделены

актиномицеты.

Из

них

путем

ферментации были выделены чистые культуры, проведена химическая очистка и
проверка их антагонистических свойств. Для выделения актиномицетов обычно
используют соответствующие селективные питательные среды, а для изучения
антагонистических свойств используют соответствующие тест-системы (микроорга146

низмы).

Выделенные

микроорганизмы

являются

исходным

материалом

для

изучения содержания в них антибиотических веществ, оценки их качества.
Активность антибиотиков определялась не на агаризованных питательных средах, а
на БЛМ. Проведен скрининг биологической активности антибиотиков с помощью
метода регистрации электрических характеристик БЛМ в режиме фиксации
потенциала и тока. Исследована связь между структурой антибиотиков и их
функцией в мембранах. На основании проведенных исследований выявлены
факторы, индуцирующие изменчивость продуцентов антибиотиков в различных
зонах региона. На основе собственных исследований было получено вещество,
разработанное на основе ПА, с использованием почвенных микроорганизмов
актиномицетов, которое обладает высокой степенью избирательности действия по
отношению к патогенным микроорганизмам.
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XĠYAR (CUCUMIS SATIVUS L.) BĠTKĠSĠNĠN FĠTOPATOGEN ZYMV (Zucchini
yellow mosaic virus) VĠRUSUNDAN MÜDAFĠƏSĠNDƏ SĠNTETĠK BĠOLOJĠ AKTĠV
MADDƏNĠN ROLU
D. Əliyeva1, N. Sultanova1, U. Qurbanova1, Ə. Sucayev2
1

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

2

AMEA-nın Akademik Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu

Son illərdə dünyada bitkiləri yoluxduran patogenlərin miqdarı və onların yayılma
arealları sürətlə artmış, xüsusilə də, kənd təsərrüfatı bitkilərini yoluxduran virus
xəstəliklərinin artması, iqdisadi cəhətdən böyük problemlərə səbəb olmuşdur. Dünyada
həm mədəni bitkiləri, həm də yabanı bitkiləri tamamilə məhv edən güclü virus
epidemiyalarına rast gəlinir. Bu baxımdan bitkiləri yoluxduran viruslara qarşı kimyəvi
müdafiə vasitələrinin – sintetik bioloji aktiv maddələrin öyrənilməsi və tətbiqi olduqca böyük
əhəmiyyətə malikdir. Son illər tərkibində karbamid və tiokarbamid fraqmenti saxlayan
maddələrin sintezi və müxtəlif funksional xassələrinin öyrənilməsi heterotsiklik birləşmələr
kimyası sahəsində xüsusi diqqətə malikdir. AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunda
tioureanın benzaldehid və ammonyakın 33.5 %-li suda məhlulunun (ammiak) birmərhələli
üçkomponentli kondensləşməsi əsasında yeni fizioloji aktiv tsiklik birləşmə – 4,6-Difenil
[1,3,5] triazin-2-tion maddəsi sintez olunmuş və bu sintetik birləşmənin bitkidə bəzi
metabolik və antioksidant fermentlərin fəallığına təsirləri öyrənilmişdir.
Tədqiqat obyekti kimi xiyar (Cucumis sativus L.) bitkisinin ―Abşeron‖ sortundan
istifadə edilmişdir. Bitkilər süni iqlim kameralarında 8/16 saat fotoperiodda 25 ± 1 °С
temperaturda, 60–70 % nisbi rütubət şəraitində yetişdirilmişdir. 2 həftəlik cücərtilərin bir
qismi ZYMV (Zucchini yellow mosaic virus) virusu ilə süni şəkildə yoluxdurulmuşdur.
Cücərtilərin bir qismi isə yoluxmadan əvvəl və sonra 2 müxtəlif qatılıqda (0,05% və 0,1%)
sintetik bioloji aktiv maddə ilə işlənmişdir. ZYMV virusunun bitki cücərtilərinə təsiri
yoluxdurmadan 10, 14 və 18 gün sonra fenotipik olaraq müşahidə olunmuşdur. Bu zaman
virusun xarakterik əlamətləri olan yarpaqların saralması, müxtəlif dərəcəli mozaikaların
əmələ gəlməsi, yarpaqların burulması kimi əlamətlər nəzərə çarpmışdır. Bitki cücərtilərinin
virusla yoluxması yoluxdurmadan 14 gün sonra müxtəlif seroloji metodlarla (immunostrip
və DAS-ELİSA) yoxlanılmış, nəticədə yoxlanılan nümunələrdə ZYMV virusunun olması
təsdiqlənmişdir. Fenotipik müşahidələr göstərdi ki, bitki toxumlarının əkindən qabaq
sintetik bioloji aktiv maddə ilə işlənməsi toxumların cücərmə faizini aşağı salır, bitki
148

gövdəsinin diametrinin və yarpaq ayasının sahəsinin azalmasına səbəb olur. Müəyyən
olundu ki, vegetasiyanın ilkin mərhələsində sağlam bitki cücərtilərini sintetik bioloji aktiv
maddə ilə işlədikdə onun patogenə rezistentliyi virusla yoluxduqdan sonra maddə ilə
işlənmiş bitkilərlə müqayisədə daha yüksək olur. Virusun təsiridən bitki hüceyrələrində
yaranan zədələnmələrin qarşısının alınması zamanı azot və karbon metabolizmi
fermentlərinin (NAD-MDH, AsAT və AlAT) aktivliyinin tənzimlənməsində sintetik bioloji
aktiv maddənin müsbət rolu müəyyən olundu. Analizlər nəticəsində aydın olundu ki,
sintetik bioloji aktiv maddənin 0.05% qatılığı oksidləşdirici stresin əsas fermentlərindən
olan SOD, KAT və GPO fermentlərinin aktivliyini artırdığı halda, 0.1% qatılıqla təsir etdikdə
həmin fermentlərin aktivliyində nəzərəçarpan dəyişiklik müşahidə olunmamış, hətta
superoksiddismutazanın aktivliyində qismən inhibirləşmə müşahidə olunmuşdur. Beləliklə,
fitopatogen viruslara qarşı mübarizədə sinteik bioloji aktiv maddənin bitki hüceyrələrində
normal metabolizmi təmin edən optimal qatılığı (0.05%) müəyyən olunmuşdur.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОГО ДЕЙСТВИЯ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА ANGELICA
TATIANAE BORDZ НА ПРИМЕРЕ РЕСПИРАТОРНОГО АДЕНОВИРУСА
Г.Г. Мамедова1, А.Н. Алескерова2, E.E. Мамедов3, Л.И. Рустамова4
1

Сумгаитский государственный университет, Азербайджан
2

Институт ботаники НАН Азербайджанa

3

Азербайджанский государственный институт усовершенствования
врачей имени А.Алиева
4

Научно-исследовательский институт медицинской профилактики
им. академика В.Ю.Ахундова

Поиск высокоэффективных и безвредных антивирусных средств представляет
значительный интерес. Исходя из этого, целью нашего исследования было изучение
антивирусного

действия

водного

экстракта

A.Tatianae

Bordz

на

примере

респираторного аденовируса.
Angelica L. рода Apiaceae Lindl представлена тремя видами во флоре
Азербайджана. Объектом исследования служил A.tatianae Bordz, собранный в фазе
цветения из Кедабекского района. A.tatianae редко встречается в лесных районах. Из
растений, собранных в июле, получили экстракт масла и водный настой. Кумарин и
производные кумарина индивидуально получили из экстракта. Противомикробные и
противогрибковые эффекты растительного масла были определены. Для изучения
противовирусного действия водный экстракт был направлен в Национальный
Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики им. В.Ахундова.
Антивирусная активность этого средства изучалась in vivo на 8-9 дневных куриных
эмбрионах, зараженных аденовирус содержащим патологическим материалом.
Первичное изучение антивирусных свойств средств растительного происхождения
проводилось согласно общепринятой методике В.И.Вотякова и др. Результаты
эксперимента показали, что водный раствор эфирного масла A.tatianae Bordz
подавляет бляшкообразование в куриных эмбрионах на 25% через 48 часов.
Полученные результаты позволяют полагать, что водный раствор эфирного масла
A.tatianae Bordz обладает антивирусным свойством и дальнейшее изучение его как
перспективного антивирусного средства представляется целесообразным.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ В ДИАГНОСТИКЕ COVID-19
Г.Г. Султанова, Х.М. Касумов
Институт ботаники НАН Азербайджана
В настоящее время в связи с пандемией Covid-19, затрагивающей население
многих стран и приведшей на сегодняшний день к большим человеческим потерям,
необходимо, помимо лечения и вакцинации, найти возможности более ранней
диагностики заболевания. Известно, что динамика изменения геометрических
параметров

и

появление

регулярных

структур

эритроцитов

при

различных

воздействиях позволяет говорить о возможности косвенного измерения механических параметров клеток – деформируемости. Мерой деформируемости эритроцитов
может служить их резистентность (степень устойчивости) к различного вида
воздействиям, как физической, так и химической природы и, в частности, к
воздействию

силы

осмотического

давления,

возникающей

при

помещении

эритроцитов в гипоосмотическую среду. В связи с этим исследование различных
характеристик эритроцитов, в частности, их размеров, формы и показателя
преломления, при различных системных, инфекционных, гематологических и
онкологических

заболеваниях

представляет

определенный

теоретический

и,

несомненно, практический интерес. Для оценки деформируемости эритроцитов
наиболее часто используют спектрофотометрические методы, процессы эндогенного

и

экзогенного

гемолиза.

Спектрофотометрия,

методы

физического

и

химического воздействия на клетки крови, дифрактометрия, как оптические методы
реологического контроля эритроцитов обладают целым спектром достоинств.
Работы проводились по дифрактометрии мазков крови и дифрактометрии суспензии
(гипоосмотического набухания эритроцитов) с целью выявления информационных
параметров наличия патологии и динамики ее лечения. В биологии и медицине
широко применяются когерентно-оптические методы исследования и диагностики
биологических объектов микроскопических размеров. Одним из наиболее распространенных объектов исследования являются красные клетки крови. Неослабевающий интерес исследователей к ним объясняется их высокой чувствительностью к
патологическим изменениям в организме человека и животного. Дифрактометрия
основана на зависимости параметров дифракционной картины (ДК) от параметров
объекта. Особенно возрос интерес к дифрактометрии в последние годы в связи с
151

исследованием

деформируемости

эритроцитов.

В

большинстве

работ

при

рассмотрении дифракции эритроцитов предполагается, что он имеет дискоидную
форму, и в качестве его модели используют приближение теневого сечения. В
патогенезе многих заболеваний, а также состояний и осложнений важное место
принадлежит

гемореологическим

и

микроциркуляторным

расстройствам.

В

формировании таких патологических состояний большая роль отводится функциональным свойствам эритроцитов, которые составляют основную массу клеток крови.
Существенные нарушения, связанные с изменением реологических показателей
эритроцитов, наблюдаются при множественной миеломе (ММ), острых и хронических
лейкозах, анемиях, раке легкого, сердечно-сосудистых, инфекционных заболеваниях
и ВИЧ инфекции. В то же время надо сказать, что в природе существует единственный класс соединений макролактонной структуры, способный наиболее
эффективно воздействовать на целый ряд заболеваний инфекционного, вирусного и
онкологического характера. Нами предложен скрининговый метод ультразвуковой
(УЗ) диагностики состояния мембран эритроцитов, который нашел применение при
различных стрессах и заболеваниях. Показано, что с помощью кинетического
анализа гемолитического процесса в поле действия УЗ волн также возможно
выявить

нарушение

реологических

показателей

зараженных коронавирусом больных.
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эритроцитов

в

кровотоке

CHANGES IN THE ACTIVITIES OF METABOLIC ENZYMES IN 'CANDIDATUS
PHYTOPLASMA SOLANI' INFECTED CAPSICUM ANNUUM L. PLANTS

U. Gurbanova, G. Balakishiyeva

Institute of Molecular Biology and Biotechnologies, Azerbaijan National
Academy of Sciences

Phytoplasmas are associated with diseases in several hundreds of important plant
species. In Azerbaijan, 'Candidatus Phytoplasma solani' is the most common
phytoplasma, which has a wider range of host plants. The aim of the present work was to
investigate the biochemical alterations in metabolic enzyme activities in field-grown pepper
plants (Capsicum annuum L.) infected with 'Candidatus Phytoplasma solani'.
Alanine aminotransferase (ALAT, EC 2.6.1.2) catalyzes the conversion of alanine
and 2-oxoglutarate into pyruvate and glutamate. This peroxidase-dependent enzyme plays
a pivotal role in plant metabolism, especially in primary carbon metabolism and amino acid
synthesis. ALAT also plays an important role in the formation of the plant response to
various pathogens. Aspartate aminotransferase (ASAT, EC 2.6.1.1) plays a major role in
the primary nitrogen assimilation, transport of reducing equivalents and exchange of
carbon and nitrogen supplies among cellular subcompartments.
The pepper leaves used in this study were collected from field-grown plants with
symptoms reminiscent of phytoplasma infection located in the experimental field of the
Institute of Molecular Biology and Biotechnologies. Symptomless plant leaves were also
used as control. The plant material frozen in liquid nitrogen was thawed, and 200 mg of it
was subjected to quickly extraction using a chilled mortar and pestle with 1 ml of medium
containing 100 mM Tris-HCl (pH 7.8), 10 mM MgCl2, 1 mM EDTA, 10 mM 2Mercaptoethanol, 2 mM phenylmethylsulphonyl fluoride and 2% (w/v) insoluble PVP. The
homogenate was centrifuged at 12000 g for 5 min. The supernatant was used for the
enzyme

activity

assays.

Enzymatic

activities

of

transferases

were

determined

spectrophotometrically (Ultrospec 3300 pro, Amersham, USA). Measurements were taken
at 340 nm for 1 min and the obtained results were expressed as U/mg protein min. The
reaction mixture contained 70 mM alanine, 10 mM 2-oxoglutarate, 5 µM pyridoxal 5phosphate, 0.2 mM NADH, 2mM EDTA, 25 mM Tris-HCl (pH 8.5) and 3 units of LDH.
ASAT activity was measured in 1 ml volume at 25 mM Tris-HCl (pH 8.5), containing 2mM
EDTA, 2.5 mM 2-oxoglutarate, 5 µg/ml pyridoxal 5-phosphate, 10 mM DTT, 12 U/ml
153

malate dehydrogenase, 0.1 mM NADH. The activity of ASAT was higher in leaves of
infected plants compared with healthy plant samples and the highest activity was observed
in infected samples N3. The activity of ASAT increased 1.7, 1.3 and 2.6 times in infected
leaf samples N1, N2 and N3, respectively. ALAT activity was found to increase 3.8, 2.2
and 8.4 times in phytoplasma infected samples N1, N2 and N3, respectively in comparison
with the healthy control samples. Alterations in the activities of metabolic enzymes, which
provide the response to various abiotic and biotic stresses, are considered to be the plant
response to the phytoplasma infection.
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ИЗУЧЕНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МАСЛА СЕМЯН
LEPIDIUM SATIVUM L., ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ГУБИНСКОМ РАЙОНЕ
Л.А. Мустафаева, Н.А. Мурадова
Институт ботаники НАН Азербайджана
Растительные жирные масла полезны для здоровья, являются основным
источником незаменимых жирных кислот. В состав жирных масел входят также
воски, фосфатиды, токоферолы, витамины и другие вещества, определяющие
маслам окраску, вкус и запах. В настоящее время очень актуально выявление новых
природных источников с обязательным присутствием в них полиненасыщенных
жирных кислот, таких как омега-3 и омега-6. Омега-6 незаменимая жирная кислота,
т.е. организм синтезировать ее самостоятельно не умеет, а без омега-3 невозможен
практически ни один процесс в нашем организме.
Целью настоящей работы явилось изучение липидного состава семян L.
sativum, для обоснования возможности рационального комплексного использования
растения. Нами был проведен анализ масличных растений в Губинском массиве
Азербайджанской Республики. Выявлены 80 различных видов из более 20 семейств.
Одним из первых мест по количеству масличных растений, произрастающих на
территории Губинского района, занимает семейство Cruciferae Juss. (16% от общего
количества масличных видов). Ярким представителем этого семейства является
Клоповник посевной (Lepidium sativum L), содержащий до 50% жирного масла в
семенах. В литературе отстуствуют данные жирнокислотного состава масла
Lepidium sativum. Материалы для исследования были собраны недалеко от селения
Амсар, Губинского района. Подготовку масла к анализу проводили по ГОСТ 316632012. Состав и содержание жирных кислот определяли на приборе "HP" 6890
пламенно-ионизационным детектором. При этом использовали 100-метровую
капиллярную колонку "Agilent 112-88A7". Установлен состав нейтральных (НЛ),
полярных липидов (ПЛ) и жирных кислот (ЖК) семян Lepidium sativum. Содержание
НЛ в семенах составило (от навески сырья) 44.1%; содержание полярных липидов
4.1%. Самая распространенная Омега-6 – линолевая, а наиболее ценная –
арахидоновая омега-3, были выявлены нами в жирнокислотном составе масло
семян Lepidium sativum L. Идентифицировали 18 жирных кислот-лауриновая (12:0),
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миристиновая

(14:0),

пальмитолеиновая

пентадекановая

(16:1),

(15:0)

гексадекадиеновая

пальмитиновая

(16:2),

маргариновая

(16:0),
(17:0),

стеариновая (18:0), олеиновая (18:1), α-линолевая, (α-18:2), линоленовая (18:3), αлиноленовая (α 18:3), арахиновая (20:0), гондоиновая (20:1), бегеновая (22:0),
эруковая

(22:1),

трикозановая

(23:0),

лигноцериновая

(24:0).

Мажорными

ненасыщенными ЖК являются α-линолевая - омега-6 (18:2, 57,74%), олеиновая
(18:0, до 25,30%) и γ- линоленовая (18:3, до 6,21% в НЛ). Основной по содержанию
насыщенной кислотой является пальмитиновая (16:0), что характерно для высших
растений,

стеариновая

(18:0)

присутствует

в

незначительных

количествах.

Суммарное содержание ненасыщенных ЖК в НЛ выше 90%.
Оценка физико-химических и органолептических характеристик, содержания
биологически ценных жирных кислот Lepidium sativum L., позволяют рекомендовать
его для использования в пищевых, медицинских и косметических целях.
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HIPPOPHAE RHAMNOIDES L. NÖVÜNÜN VĠRUS ƏLEYHĠNƏ MÜALĠCƏVĠ
ƏHƏMĠYYƏTĠ
K.Ə. Sadıqova
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu
Çox qədim zamanlardan təbabətdə virus əleyhinə güclü təsir edən dərman
bitkilərindən istifadə olunmuşdur. Bitkilər həm atmosfer havasını oksigenlə zənginləşdirir,
həm də onların bütün hissələri müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində məlhəm olur. Nəzərə
alsaq ki, yeni növ koronavirusun ilk sinptomları soyuqdəymə, qrip, öskürəkdir, onda
çaytikanı bu xəstəliklə mübarizədə müalicəvi istifadə spektrinin genişliyinə görə
əvəzolunmaz bitkidir.
Azərbaycan florasında xüsusi yeri olan iydəkimilər (Elaeagnaceae) fəsiləsinin
Hippophae L. cinsinə aid Hippophae rhamnoides L. növü dərman bitkilərinin ―şahzadəsi‖dir
desək, yanılmarıq. Gözəl görünüşü və nadir müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə ona ‖qızıl
giləmeyvə, qızıl bəhrə‖, xoş ekzotik ətrinə və iyinə görə ‖sibir ananası‖ deyilir [1]. Çaytikanı
xalq təbabətilə yanaşı, elmi təbabətdə də geniş istifadə olunur. Belə ki, müxtəlif
xəstəliklərin müalicəsində onun çiçəkləri, meyvələri, yarpaqları, cavan zoğları, oduncağı,
kökü və s. çox geniş istifadə edilir. Giləmeyvəsi çox zəngin kimyəvi tərkibə malikdir. Tərkibi
orqanik turşular, vitaminlər, C, B, P, K, E, karotin, rutin, dəmir, bor kimi minerallar, büzücü
maddələr, yağlı turşular, fitonsidlər və s. ilə zəngindir. Giləmeyvələrindən alınan möcüzəvi
yağ antiseptik və antibakterial təsirə malik olduğundan, ondan hazırlanan preparatlar güclü
təsirə malikdir. Qrip infeksiyaları, soyuqdəymə, boğaz ağrısı, astma, digər nəfəs yolları
xəstəliklərində geniş tətbiq olunur. Meyvələrindən alınmış yağdan müntəzəm istifadə
olunduqda orqanizmin immuniteti möhkəmlənir, maddələr mübadiləsi normallaşır və
yoluxucu xəstəliklərə qarşı müqavimət güclənir. Xalq təbabətində çaytikanı meyvələrindən
alınan şirə və yağdan ağ ciyər, qara ciyər, mədə-bagirsaq, oynaq və digər xəstəliklərin
müalicəsində istifadə edirlər [2]. Yarpaq, çiçək və kök hissələrindən hazırlanan cövhərdən
revmatizm əleyhinə istifadə olunur. Paltarlarin təmizlənməsində 2-3 damcı çaytikanı
yağının istifadə olunması mikrob və bakteriyaların məhv olmasına kömək edir. Çaytikanı
meyvələri müxtəlif qida məhsulları və tibbi preparatlar almaq üçün qiymətli xammaldır.
Beləliklə, unikal xassəyə malik olan çaytikanı faydalı dərman və qida əhəmiyyətli
bitkidir. Bu bitkinin çoxaldılması, Abşeron şəraitində və respublikamızın müxtəlif
bölgələrində becərilməsi perspektivlidir.
Ədəbiyyat
1.Qasımov M.Ə., Məmmədov T.S. Fitoterapiya. Bakı: ‖NDC MMC‖ nəşr, 2014, s.150
2.Əhmədov Ə-C.İ. Yeyilən bitkilərin müalicəvi xassələri. Bakı. 2014, s.125
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VĠRUSLARIN BƏZĠ BĠOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
M.R. Şəfiyeva
AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
Viruslar tərkibi biopolimer molekullardan (DNT, RNT və zülallar) təşkil olunmuş,
hüceyrədən kənarda çoxalma qabiliyyəti olmayan spesifik bioloji strukturlardır. Viruslar irsi
materialdan və qoruyucu örtükdən (kapsid) ibarətdir, irsi material kapsidlə əhatə olunmuş,
sahib hüceyrədən kənar forması virionlar adlanır. Virionlar iki, üç və ya daha çox hissədən
ibarət olur. Digər mikroorqanizmlərlə müqayisədə viruslar zəngin növ müxtəlifliyinə malikdir
və ekosistemin hər yerində mövcuddur. Virusların molekulyar təşkili onların reproduksiyası
və yayılmasının, canlı olaraq həyat fəaliyyətinin, onun bioloji aktivliyinin bir sıra spesifik
xüsusiyyətlərini şərtləndirir.
Vira aləmi altında birləşdirilən bütün viruslar tərkibində olan nuklein turşusunun tipinə
görə iki yarım aləmə: dezoksiriboviruslar (DNT tərkibli) və riboviruslar (RNT tərkibli) ayrılır.
Riboviruslara aid olan Koronaviruslar (Coronaviridae) ailəsinə 40-dan çox birzəncirli RNT
tərkibli genoma malik virus növü daxildir. Onların bir sıra nümayəndələri zoonoticdir,
məməlilərdə və quşlarda xəstəlik törədədirlər, eyni zamanda insanı da yoluxdura bilirlər.
Çinin Uhan şəhərində ilk dəfə qeydə alınmış yeni koronavirus tərəfindən törədilən
xəstəlik koronavirus xəstəliyi – COVID-19 adlandırılmışdır: CO - korona, Vİ - virus və D xəstəlik (ingiliscə - disease) deməkdir. Xəstəliyin törədicisi SARS-CoV-2 virusudur.
Hazırda təhlükə mənbəyinə çevrilən yeni koronovirus növünün pandemiya törətmək
xassəsinə malik olması, onun rekombinasiya (reassortiment) etməsinə, yəni onun gen
mübadiləsinə girərək yeni bioloji xüsusiyyətlər əldə etməsi ilə bağlıdır. Bu genetik
xüsusiyyətinə görə koronavirus digər viruslarlardan fərqli olaraq hüceyrə membranın
istənilən hissəsindən deyil, transmembran reseptorları aldadaraq, hüceyrənin həyat
fəaliyyəti üçün vacib proteinləri mütləq şəkildə imitasiya edərək daxil olur.
Yeni koronovirus növünün yüksək dərəcədə mutasiya etmək qabiliyyətinə malik
olması, virusun təkamülü ilə yaranan növ müxtəlifliyi onun molekulyar identifikasiyasını
çətinləşdirir. Koronavirusun spesifikliyi, yüksək yoluxuculuğu və uzun inkubasiya dövrü ilə
xarakterizə olunan bioloji aktivliyi virusun sahib orqanizmin immun sistemi tərəfindən
tanınması prosesini də çətinləşdirir. Buna baxmayaraq, COVİD-19 virusu xarici mühit
amillərin təsirinə qarşı davamsızdır. Virusun kapsidində S-zülallardan ibarət tacın olması
bu zülalların oksigen və digər oksidləşdiricilərin təsirindən denaturasiya etməsinə və
virusun yaşama qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Hazırda virusun real bioloji
aktivliyi, yayılma sürəti və vurus əleyhinə vaksinin hələ də tapılmaması dövlətləri daha da
ciddi tədbirlər görməyə sövq edir.
Təbiətin eko-bioloji ehtiyatlarının qorunması, ətraf mühitin mühafizəsi və bu sahədə
ekoloji normativlərə riayət etməklə virusların ekoloji xüsusiyyətləri və onun bioloji
təhlükəsizlik səviyyəsinin araşdırılması elmi tədqiqatların ən aktual problemlərindən biridir.
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АНТОЦИАНЫ ЦВЕТКОВ PRUNELLA VULGARIS L.
Л.А. Мустафаева, Н.К. Асадова
Институт ботаники НАН Азербайджана
Антоцианы представляют собой водорастворимые флавоноидные пигменты,
широко распространенные в растениях и отвечающие за привлекательные цвета
фруктов и овощей. В зависимости от многих факторов (освещенность, pH среды,
условия произрастания и т.д.) их количество может варьировать. Наиболее
распространенными

антоцианидинами

являются

пеларгонидин,

дельфинидин,

пеонидин, петунидин, мальвидин и цианидин. Выявлено ингибирующее действие
антоцианов на канцерогенез и рост опухолей, которое может быть обусловлено или
изменением окислительно-восстановительного статуса, либо вмешательством в
основные клеточные функции.
Лекарственные растения благодаря высокой биологической активности и
практической

неизученности

накопления

в

них

природных

антиоксидантов

составляют особую группу объектов исследования. Лекарственные растения могут
быть использованы как основа для создания функциональных пищевых продуктов и
продуктов лечебно-профилактического назначения с повышенным антиоксидантным
действием.
Вид Prunella vulgaris L. обладает противомикробными и противовирусными
свойствами,

противораковым

действием,

а

также

проявляет

антигрибковую

фунгальную активность. В надземной части Prunella vulgaris нами исследованы
соцветия, которые были собраны в июле 2019 г. из окрестности селения Амсар
Губинского района. Цветки отделяли от других частей растений и измельчали.
Антоциан из свежих измельченных цветков извлекали метанолом содержавшим 1%
HCl. Полученный экстракт после обработки эфиром, хроматографировали на
колонке с силикагелем, используя в качестве подвижного растворителя смесь нбутанол-уксусная

кислота-1%

HCl

(4:1:2).

Хроматографирование

на

бумаге

антоциановой фракции в различных системах растворителей указывало на наличие
3-х антоцианов. Из суммы антоцианов методом препаративной хроматографии на
бумаге выделили 3 индивидуальные антоцианы. Гидролиз выделенных антоцианов
показал, что они являются производными пеларгонидина (1), цианидина (2) и
дельфинидина (3). Отношение интенсивности поглощения Е440/Еmax для антоциана-2
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вдвое больше, чем для антоциана-1 и -3, что свидетельствует о диглюкозидной
структуре

антоциана-2.

Это

подтверждено

результатом

стадийного

анализа

антоцианов. При стадийном гидролизе антоциан-1 расщепляется на пеларгонидин и
D-глюкоза, антоциан-3 на дельфинидина и D-глюкоза, а антоциан-2 сначала на
антоциан-2, а затем на цианидин и D-глюкоза. Результаты хроматографических,
спектральных и химических (кислотный гидролиз, щелочное плавление и др.)
показателей и сравнение их с данными позволили идентифицировать первый
антоциан как пеларгонидин-3-глюкозид, второй цианидии-3,5-диглюкозид, а третий
как дельфинидин-3-глюкозид.
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BERBERIS VULGARIS L. NÖVÜNÜN TƏTBĠQ SAHƏLƏRĠ VƏ MÜALĠCƏVĠ
ƏHƏMĠYYƏTĠ

E.X. Salahova
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu
Zirincin müalicəvi əhəmiyyəti hələ Qədim Vavilon və Hind xalqlarına məlum idi.
Miladdan 650 il əvvəl Assuriya çarı Aşşurbanipalın zamanından qalmış yazılarda zirinc
meyvələrinin müalicəvi, o cümlədən cavanlaşdırıcı və qantəmizləyici əhəmiyyəti haqqında
məlumat verilirdi. Eyni zamanda bu bitki Qədim Yunanıstanda və Romada becərilib
qorunurdu. Tibetdə zirinci yüzlərlə xəstəliyin müalicəsi və ömrü uzatmağın əsas vasitəsi
hesab edirdilər. Bir çox ölkələrdə insanlar zirincin müalicəvi xüsusiyyətlərini yaxşı bilmiş və
onu ―konfet ağacı‖ adlandırmışlar.
Berberis vulgaris L. növünün bütün vegetativ və generativ orqanlarından müalicəvi
məqsədlər üçün istifadə edilir [1]. Köklərində və qabığında olan alkoloidlərdən müalicəvi
məqsədlər üçün istifadəsi mümkündür. Kökləri payızda, gövdəsinin qabığı mayda,
yarpaqları çiçəkləmə vaxtı (aprel-may), meyvələri isə tam yetişmə dövründə (oktyabrnoyabr) yığılır. Kök, yarpaq və qabığında berberin, üzvi turşular, C və E vitamini, flavonoid,
aşı maddələri və s. mikroelementlər, xüsusilə yarpaqlarda P vitamini vardır.
Meyvələri mikroelementlərlə zəngindir. Bunlara üzvi turşular, C və K vitaminləri,
karotinoid, antosian, flavonoid, leykoantosian, katexinlər

aiddir [2]. Askorbin turşusu,

katexinlər, antosianlar antioksidant təsirə malik olub iltihabi proseslərin müalicəsində
istifadə olunur. Zirinc meyvələrindəki flavinoidlər eritrositlərin elastikliyin artırır, həmçinin
qan damarlarını möhkəmləndirmək və radiasiyadan orqanizmi qorumaq xüsusiyyətinə
malikdir.
Berberis vulgaris L. növündən alınan preparatlarla malyariyaya qarşı mübarizə
aparılır. Ağciyər və öd kisəsinin müalicəsində soyuq dəymədə, qan təzyiqinin və ürək
döyüntüsünün aşağı salınmasında, yarpaqların dəmləməsindən istifadə edilir.
Bu gün bütün dünya Covid-19 koronavirus infeksiyası ilə mübarizə aparır. Nəzərə
alsaq ki, bu virusun əsas hədəflərindən biri hipertoniklər və şəkərli diabet xəstələridir, onda
zirinc bitkisi bu xəstəliklə mübarizədə əvəzedilməz bitkilərdən biridir. Belə ki zirinc bitkisi
qan təzyiqini aşağı salmaq xüsusiyyətinə malikdir. Həmçinin onun tərkibində saxaroza
olmadığından şəkərli diabet xəstəliyi olan insanlar qorxmadan bu bitkidən istifadə edə
bilər. Həmçinin zirinc meyvəsində olan polifenollar orqanizmin virusla mübarizədə əsas
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silahı olan interferonların işini yerinə yetirməkdə iltihabi proseslərin qarşısını almaqda
böyük köməklik göstərir.
Berberis vulgaris L. növündən təkcə preparatlar şəklində deyil, həmçinin ev
şəraitində immun sistemin möhkəmlənməsində istifadə etmək olar. Meyvələri yeyinti
sahəsində tətbiq edilir. Qafqazda ədviyyat kimi kulinariyada istifadə olunur. Meyvələrindən
mürəbbə, jele, şirə, marmelad, likor və s. hazırlanır.
Beləliklə, yuxarıda qeyd edilənlərdən aydın olur ki, tədqiq etdiyimiz zirinc növü həm
şəhər və qəsəbələrin yaşıllaşdırılmasında, həm də xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində
istifadəsi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu növlərin perspektivliyini nəzərə alaraq
Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında, o cümlədən Abşeronda becərilməsi və tətbiqi çox
əhəmiyyətlidir.
Ədəbiyyat
1. Məmmədov T.S. Azərbaycan dendroflorası. II cild. Bakı, ―Səda‖ nəşr. 2015, 392 s. (s.
196-222).
2. Мустафаева
дикорастущих

Л.А.

«Биоэкологические,

плодово-ягодных

растений

фитохимическое
большого

Кавказа

особенности
(в

пределах

Азербайджана) и их научно-особенное использование», Авт. на соис.д.б.н., Баку
2014, 35 с.
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YABANI DƏRMAN BĠTKĠLƏRĠNƏ DAĠR MƏLUMATLARIN TOPLANILMASI VƏ
ELEKRON DAġIYICILARA KÖÇÜRÜLMƏSĠNĠN MÜASĠR TƏBABƏTDƏ ROLU
N.P. Mehdiyeva
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Bütün dünyada yabanı bitkilərə və onların müalicəvi xüsusiyyətlərinə olan maraq
getdikcə artmaqdadır. Bununla yanaşı, dünyanın bir çox regionlarında dərman vasitəsi
kimi tanınan bitkilər barədə geniş məlumatların olmaması səbəbindən, minilliklər boyu xalq
təbabətində toplanılan biliklər əczaçılıq sənayesində lazımi səviyyədə istifadə olunmur.
Halbuki, bitkilərin tərkibində elə unikal təbii maddələr var ki, onlara ekvivalent kimyəvi
birləşmələrin süni şəkildə sintez edilməsi oldüqca çətin, bəzən isə ümumiyyətlə mümkün
deyildir. Müasir təbabətin bütün nailiyyətlərinə rəğmən, səhiyyə sahəsində dərman
bitkilərinin hazırda da mühüm yer tutmasına baxmayaraq, qədim xalq təbabəti ənənələrinə
malik ayrı-ayrı regionlarda bəzi endemik bitkilərin müalicəvi vasitə kimi istifadə edilməsi
barədə farmakologiya sahəsində çalışan mütəxəssislər kifayət qədər məlumatlı deyil. Belə
reqionlardan biri də Qafqaz, o cümlədən Azərbaycandır ki, bu ənənəvi biliklərin dünyanın
elmi və tibbi ictimaiyyətinə çatdırılması olduqca vacib məsələdir. Bunun üçün əldə olan
məlumatların rəqəmsallaşdırılması, elektron daşıyıcılarına köcürülməsi, müxtəlif elektron
məlumat-axtarış bazalarının yaradılması istiqamətində aparılan işlər daha da
fəallaşdırılmalıdır, əks halda qloballaşan dünyada həmin məlumatların həmişəlik itirilməsi
təhlükəsi istisna deyildir.
Digər tərəfdən, SARS-CoV-2 koronavirusunun meydana gəlməsi və ümumiyyətlə
koronavirusun mahiyyətinin dərk edilməsi baxımından, yeni antivirus preparatlarının
hazırlanması üçün maraq doğura biləcək bitkilər barədə məlumatlar xüsusi aktuallıq kəsb
edir. Məsələn, Azərbaycanda yayılan, qida və dərman bitkisi kimi tanınan növlərin elmi
tədqiqi nəticəsində 43 növun (Rhus coriaria L., Juglans regia L., Morus alba L., Portulaca
oleracea L., Viburnum opulus L. və s.) antivirus fəallığa malik olması müəyyən edilmişdir.
Əldə olan məlumatlara görə bu bitkilərin bəziləri yoluxmadan əvvəl və bütün yoluxma
dövründə effektivlik göstərir.
Hazırda alimlərin diqqəti fünksional qida məhsulları və virusa qarşı mübarizədə əsas
faktorlardan olan immun sisteminin möhkəmlənməsini dəstəkləyən bioloji fəal birləşmələr
üzərində cəmlənmişdir. Virusun yayılması və əmələ gətirdiyi fəsadlar ölkədən-ölkəyə
kifayət qədər fərqlənir ki, bu da insanların həyat şəraiti, ümumi təhsil səviyyəsi,
demoqrafiya, qidalanma və s. faktorlarla bağlıdır. Bitkilərin qida və dərman vasitəsi kimi
seçilməsi, əsasən, onların bolluğu, əlçatan olması, ənənəvi ədviyyat və dad üstünlükləri,
emal və istifadə üsulları və nəhayət istehlakçıların genetikası və fərdi xüsusiyyətlərindən
asılıdır. Son nəticədə, bu faktorlarla bağlı olan statistikanın təhlili və dərk edilməsi, SARSCoV-2 və digər viruslara qarşı adekvat tədbirlərin görülməsinə xidmət edə bilər.
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ИММУНОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19
Х.М. Сафиханова
Институт физиологии им. академика Абдуллы Гараева НАН Азербайджана
Распространение нового типа коронавируса первоначально воспринималось
как «эпидемия» регионального масштаба, затрагивающая лишь Китай и
близлежащие страны. Но в последующие дни вирус начал быстро распространяться
и за пределами Китая и угрожать здоровью населения всей планеты. Сovid-19 был
объявлен пандемией. Согласно определению, предложенному Всемирной
Организацией Здравоохранения, пандемия гриппа – это глобальная эпидемия,
вызываемая новым вирусом гриппа, против которого в человеческой популяции нет
исходного иммунитета или он весьма низок. Возникновение пандемий гриппа
невозможно прогнозировать. Заболевания в тяжелой форме возникают в
определенных группах риска, которые могут совпадать с аналогичными группами
риска в отношении тяжелых форм сезонного гриппа. Вот уже на протяжении
нескольких месяцев весь мир оказался охвачен пандемией COVID-19. На данный
момент уже установлено, что коронавирусная инфекция COVID-19 — потенциально
тяжѐлая острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2. Она
представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в
форме острой респираторной вирусной инфекции лѐгкого течения (больше 80 % от
всех подтвержденных случаев), так и в тяжѐлой форме (не более 5 % от общего
количества инфицированных), специфические осложнения которой могут состоять
из вирусной пневмонии, влекущей за собой острый респираторный дистресссиндром или дыхательную недостаточность с риском смерти.
Отличительный признак нынешней пандемии, который затрудняет борьбу с ней
— длительный инкубационный период. Другая неблагоприятная особенность —
большое число бессимптомных пациентов. Глубокое и детальное обследование лиц,
выздоровевших от этого заболевания позволило бы выявить иммунологические
особенности их организма. Известно, что иммунитет представляет собой защитную
реакцию организма, его способность противостоять действию повреждающих
агентов. Иммунная система человека состоит из различных звеньев: гуморального,
клеточного, фагоцитарного, интерферонового и других. Недостаток или избыток
одного из них способен привести к нарушению правильной реакции защитной
системы. На мой взгляд, в вопросе детального изучения заболевания COVID-19,
следует принимать во внимание иммунофизиологические особенности организма.
Предполагается, что такой подход, позволит предотвратить нашу уязвимость
перед такого рода угрозами и, возможно, будет способствовать укреплению
здоровья людей.
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ALĠ SPORLU BĠTKĠLƏRĠN PESTĠSĠD AKTĠVLĠYĠNƏ DAĠR ETNOBOTANĠKĠ QEYDLƏR
N.V. Mövsümova, G.Ş. Şirəliyeva, N.Ə. Əsgərova, H.X. Məmmədova, S.C. İbadullayeva
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Təbiətdə olan bitki resurslarından yerli əhali qədim zamandan dərman məqsədilə
istifadə etmişdir. Bu bitkilər haqqında olan məlumatlar şifahi olaraq nəsildən-nəsilə
ötürülmüş və dünyanın bir sıra ölkələrində istifadə olunan ənənəvi müalicə sisteminin
inkişafına səbəb olmuşdur. Məhz bu cür təbii resurslardan müxtəlif xəstəliklərin
müalicəsində istifadəsi etnobotaniki tədqiqatlar zamanı aşkarlanır. Etnobotanika və
etnofarmakologiya elminin apardığı birgə araşdırmaların nəticəsidir ki, günümüzdə olan bir
çox dərman preparatlarının və ya qarışıqlarının tərkibi bitki mənşəli birləşmələrdir.
Deyilənlərə əsaslanaraq, Azərbaycan florasında yayılan və etnobotaniki istifadəsi
mümkün olan ali sporlu bitkilərin ikinci metabolik birləşmələrinin strukturlarının təsvir
edilməsi, bu birləşmələrin bioloji funksiyaları, onların biosintezi və bir çox hallarda onların
insan sağlamlığı üçün mənfəətlərinin araşdırılması qarşıya məqsəd olaraq qoyulmuşdur.
Tədqiqat zamanı 20 fəsilə üzrə, 30 cinsə aid 63 növ ali sporlu bitki araşdırılmış və 26
növün xalq təbabətində etnobotaniki istifadəsi yolları öyrənilmişdir. Bunlardan Equisetum
arvense L., Huperzia selago (L.) Bernh.ex Schrank.et C.Mart, Selaginella helvetica (L.)
Spring., Ophioglossum vulgatum L., Osmunda regalis L., Polystichum lonchitis (L.) Roth.,
P. woronowii Fomin, Athyrium fílix-femina (L.) Roth., Adiantum capillus-veneris L.,
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn., Dryopteris expanse (C.Presl.) Fr. və D. filix-mas (L.)
Schott. növləri həm tək, həm də müxtəlif qarışıqlarda dəmləmə və cövhər şəklində qəbul
edilməklə qurdqovucu, antibakterial və virus əleyhinə - pestisid vasitə kimi istifadə edilir.
Elmi mənbələrdə bu növlər alkaloidlər, steroidlər, fenollar, risin, monomer flavonidlərlə
yanaşı, biflavonoidlərin zəngin mənbəyi hesab olunur. Tibbi nöqteyi nəzərdən də bu
birləşmələr antimikrob, antivirus, antihelmint, insektisid, antibakterial təsirə malikdir.
Bundan başqa Equisetum arvense, Huperzia selago və Osmunda regalis növlərindən
alınmış ekstraktların mədə, baş və boyun xərçəngi hüceyrələrinə təsiri kliniki tədqiqatlar
nəticəsində təsdiqlənmiş, təqdim olunan nəticələr alınmış ekstraktların xərçəng əleyhinə
bir vasitə kimi istifadə edilməsini əsaslandırmışdır [1-2].
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, əksər sporlu bitkilərin rizomlarında və sporlarında
tiaminaza fermenti vardir. Məlumdur ki, bu ferment kanserogen xarakterlidir və bədəndə
olan B qrupu vitaminlərinin mənimsənilməsinə təsir edir. Lakin yüksək istilik bu fermentin
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parçalanmasına gətirib çıxarır. Ona görə də bu bitkilərin çiy halda yox, bişirilmiş və
qaynadılmış istifadəsi tövsiyyə olunur.
Aparılan etnobotaniki araşdırmalarla yanaşı, dərman bitkisi kimi qiymətli növlərin
tədarük ehtiyatları da qiymətləndirilmiş, ölkədə dərman istehsalı üçün bəzi növlərin
mükəmməl xammal bazasının olduğu müəyyən edilmişdir.
Ədəbiyyat
1. Schmidt M. et al. (2017) The influence of Osmunda regalis root extract on head and
neck cancer cell proliferation, invasion and gene expression. BMC Complement Altern
Med 17, p.518. https://doi.org/10.1186/s12906-017-2009-4
2. Al-Snafi A.E. (2017) The pharmacology of Equisetum arvense - A review / IOSR
Journal of Pharmacy. vol. 7, Issue 2(1): 31-42
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LESSONS FROM COVID-19 PANDEMIC

A. Shahveranov

Genetic Resources Institute, Azerbaijan National Academy of Sciences

On 31st December 2019, in the afternoon, Wuhan Municipal Health Commission,
(Wuhan, Hubei Province, China) announced pneumonia cases with unknown genesis
without deaths for worldwide news.
China officially released an identification of novel coronavirus. On 4th January 2020
World Health Organization (WHO) and Chinese Team published the new coronavirus
known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) that caused
Coronavirus disease (COVID-19) pandemic which influenced and will influence practically
every scientific and non-scientific community including all government sectors and nongovernment organizations, healthcare industries, military industries, human rights
academic institutions, societies for disabled people, international globalization and
humanitarian forums, international integration projects startups, state-privatised industry
public sectors, etc.
Based on experience with SARS and MERS and known modes of transmission of
respiratory viruses, infection and prevention control guidances were published to protect
health workers recommending droplet and contact precautions when caring for patients,
and airborne precautions for aerosol-generating procedures conducted by health workers.
(2,3) The precise comparative confirmed cases and deaths statistics worldwide and in our
motherland, Azerbaijan clearly illustrate that the COVID-19 pandemic is a serious threat to
humanity.
We can create and share an effective strategic list to worldwide governments with
effective lessons from the COVID -19 pandemic for further pandemics:
1) increasing financial support for molecular biology laboratories, especially virology
2) improving public relations by governments
3) increasing capacities of the global internet, especially in low developed countries
4) spreading hygienic information with social applications under state control
because of misinformation possibilities through social applications
5) increasing numbers of mobile hospitals in each country
6) expanding global health projects
7) creating new strategies against future pandemics in universities, institutions.
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This list could be longer. Conclusively, recent weak cooperation between countries,
institutions and public health officials worldwide should be urgently connected under
controlled by globally accepted protocols. All leaders should escape from denying science.
Scientific institutions should be more financially supported than less effective political
institutions for preventing future pandemics.
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AZƏRBAYCANDA COVĠD-19 ĠNFEKSIYASININ MÜASĠR XARAKTERĠSTĠKASI
N. Xəlilov, M. Məmmədov, R. İsmayılova, A. Dadaşova, Y. Sultanova, G. Hacıyeva,
S. Baxışeva, K. Əmirova
AR Səhiyyə Nazirliyi Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi
2019-cu ilin dekabr ayından yayılmağa başlayan yeni koronavirus xəstəliyinin
epidemiologiyası, patogenezi, kliniki xüsusiyyətləri, müalicəsi, immunitetin müddəti və
gərginliyi haqqında məlumatların məhdud olması infeksiyanın aşkarlanması, kliniki
müayinəsi və təcili diaqnostikası ilə bağlı problemlər yaratmışdır. ÜST-ün məlumatlarına
əsasən 2020-ci ilin fevral ayında, Çinin bir neçə şəhər və əyalətlərini əhatə edən
epidemiya onun hüdudlarından kənara çıxaraq, bir çox ölkələrə yayılmış və bütün
kontinentlərin ərazilərinə daxil olmuşdur. Mart ayının 11-ə olan məlumata görə
yoluxanların sayı 125 minə, ölənlərin sayı isə 7200-ə çatmışdır. Bunları nəzərə alaraq,
ÜST infeksiyanın yayılmasının pandemiya şəkli aldığını elan etmişdir. Nəzərinizə
çatdırmaq istəyirik ki, Azərbaycanda dövlətimiz tərəfindən COVİD-19 infeksiyasının
qarşısını almaq məqsədilə sanitar-epidemioloji tədbirlərə hələ fevral ayında başlamış və
hal-hazırda davam etdirilməkdədir. Qeyd olunan vaxt ərzində xəstəliyin laborator
diaqnostikası yalnız Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi tərəfindən həyata
keçirilmişdir. Sonra laborator müayinələrə Lənkəran, Xaçmaz, İmişli və Şəmkir Regional
şöbələrimiz də qoşulmuşdur. 21 iyul 2020-ci il tarixinə olan məlumata əsasən,
müəssisələrimizdə PZR üsulu ilə 237846 müayinə aparılmışdır. Hazırda Respublika üzrə
31 laboratoriya tərəfindən həyata keçirilmiş müayinə sayı 641732 təşkil edir ki, bunlardan
37 %-i müəssisələrimizin payına düşür.
Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar bu kiçik nəşr vasitəsilə həkimlərin geniş əhatəsinin
nəzərinə belə bir faktı çatdırmaq istəyirik ki, beynəlxalq ictimaiyyət keçmişdə koronavirus
infeksiyalarının epidemik yayılması halları ilə dəfələrlə qarşılaşmış, hər dəfə bu təhlükələrə
müqavimət göstərərək onların nəticələrini aradan qaldırmışdır. Sübut olunmuşdur ki,
yoluxmuş insanların orqanizmindən virus tənəffüs yollarının selikli qişası, sidik və nəcislə
xaric olunur, bu da infeksiyanın insandan insana bir neçə yolla ötürülməsi haqqında fikir
yaradır. Lakin əsas yoluxma yolu hava-damcı yoludur, bu zaman tənəffüs yollarından xaric
olan virus daşıyan iri damcılar (d=5 mkm) yoluxmada iştirak edirlər. Belə ki, virus xaric
edən şəxslə 2 metr məsafədə təmas nadir hallarda infeksiyanın ötürülməsinə səbəb olur.
Məlumatlara əsaslanaraq demək olar ki, COVİD-19-un kontagiozluq indeksi SARS-dan
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yüksəkdir. Buna görə də pasiyentlə daha yaxın və uzun sürən təmas yoluxmaya səbəb ola
bilər, xəstələrin tənəffüs yollarında manipulyasiya aparan tibb personalı üçün isə bu risk
daha yüksəkdir. Xəstəxanadaxili yoluxmaların tezliyinin 40%-ə çatması haqqında
məlumatlar da vardır. Çirklənmiş səthlərlə təmas da yoluxmada real təhlükə sayılır. Belə
səthlərə fomitlər – infeksiyanın ötürülməsinin ikincili faktorları (virus saxlayan mayelərlə
təmasda olmuş müxtəlif əşyalar) da aid ola bilər. Bu yolun mövcudluğuna laqeydlik
göstərmək olmaz, çünki virus ətraf mühitdə nisbətən yüksək davamlılığa malikdir və açıq
səthlərdə bir neçə saat ərzində həyat qabiliyyətini saxlayır.
COVİD-19

infeksiyasına

həssaslıq

əhəmiyyətli

dərəcədə

insanların

fərdi

rezistentliyindən asılıdır. Məhz rezistentliyin azalması ilə yoluxma riskinin artmasını
əlaqələndirmək olar, eyni zamanda burada yaş həddinin artmasını da nəzərə almaq
lazımdır. Xəstəlik əsasən böyük yaş qruplarında qeydə alınır, uşaqlarda isə xəstəlik
hadisələrinin 1% təşkil etməsi qeyri-adi bir hal hesab olunur. Bu fenomeni izah edən bir
neçə hipoteza irəli sürülmüşdür, lakin SARS-CoV-2-nin uşaqları yoluxdurmaq qabiliyyəti
şübhə yaratmır – daha doğrusu, infeksiyanın inkişafı simptomsuz keçir.
Kliniki-patofizioloji cəhətdən COVİD-19-un SARS, eləcə də MERS-dən heç bir
fərqinin olmaması müəyyən olunmuşdur. Yoluxmuş xəstələrin 80%-də xəstəlik subklinik
(simptomsuz) formada keçir. Bu o deməkdir ki, belə insanlar çox vaxt aşkar olunmamış
qalırlar. Xəstəliyin inkubasiya dövrü 1-14 gündür, lakin 28 günə qədər uzanması haqqında
məlumatlar vardır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, SARS-ın inkubasiya dövrü 7, MERS-in isə
5 gün olmuşdur. Hazırda xəstəliyin diaqnozu tənəffüs yollarından götürülmüş yaxma və
yuyuntu sularında virusun RNT-nin aşkar olunması yolu ilə təyin edilir. Spesifik antitellərin
təyini retrospektiv diaqnostika üçün və epidemioloji tədqiqatlar aparılan zaman böyük
məna kəsb edir.
Ağciyər və ağciyərdən kənar fəsadların inkişafı ilə birgə xəstəliyin ağır gedişi onun
nəticəsini təyin edir. Adları çəkilən koronavirus infeksiyalarında olduğu kimi, COVİD-19-un
ağır gedişi pasiyentlərin yaşından, immunokompetentliyindən, eləcə də mövcud olan
xroniki xəstəliklərdən asılıdır.
Xəstəliyin effektiv etiotrop terapiyası problemi indiyədək həll olnmamışdır. Məlum
virus əleyhinə preparatların, eləcə də alfa-interferonun tətbiqi lazımi effekt verməmişdir.
Ona görə də müalicə dəstəkləyici xarakter daşıyır və patogenetik üsullardan istifadə
olunur: 1) antibiotiklər - bakterial fəsadların qarşısını almaq üçün; 2) bronxodilatatorlar – ağ
ciyərlərdə qazların sirkulyasiyasını yaxşılaşdırmaq üçün; 3) kortikosteroid preparatların
tətbiqi – adaptogen kimi, iltihabi prosesin və ödemin qarşısını almaq üçün. Onlar virus
əleyhinə preparatlarla birgə işlədilə bilər; 4) tromboemboliya ilə bağlı fəsadların qarşısını
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almaq məqsədilə xəstəliyin orta ağır və ağır gedişində antikoaqulyantların tətbiqi; 5) balon
oksigenləşdirməsi; 6) xəstələrin ağ ciyərlərinin suni tənəffüs aparatına birləşdirilməsi, ağır
disstres sindrom inkişaf edərsə, xəstələrin ekstrakorporal membran oksigenləşdirilmə
(EKMO) aparatına qoşulması.
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YÜNGÜL VƏ ORTA DƏRƏCƏLĠ COVĠD-19 ĠNFEKSĠYASININ KLĠNĠKASI,
RĠSK AMĠLLƏRĠ VƏ MÜALĠCƏ NƏTĠCƏLƏRĠ
(şəxsi təcrübəmizin ilkin təhlili)
N. Bayramov, T. Sadıqzadə, T. Əliyev, Ə. Rüstəm
Azərbaycan Tibb Universitetinin I cərrahi xəstəliklər kafedrası
Təqdim olunan tədqiqat işinin məqsədi ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasında
müalicə alan COVID-19 xəstələrinin nəticələri ilə əlaqədar şəxsi təcrübəmizi təqdim
etməkdir. Klinikada müəlliflərin nəzarəti altında olan COVID-19 xəstələrinin əldə olan
məlumatları araşdırılıb, xəstələrin demoqrafik göstəriciləri, yoluxduğu şərait, yanaşı
xəstəlikləri, klinik əlamətləri, viral müayinə, ağciyər rentgeni və KT, ağırlaşmalar, aldığı
müalicələr və nəticələri təhlil edilib. COVID-19-un diaqnostikası və müalicəsi ÜST və
TƏBİB-in tövsiyələrinə əsasən aparılıb. Yüngül qrupda (həyati funksiyaları stabil,
saturasiyası normal, təngnəfəsliyi olmayan) əsas müalicə kimi antiviral Arbidol
(Umifenovir) və vitamin C 50 mq verilib. Orta qrupda (pnevmoniya əlamətləri olan, orqan
yetməzliyi olmayan, nazal oksigenlə saturasiyası və təngnəfəsliyi düzələn) arbidol, vitamin
C və simptomatik müalicələrə əlavə olaraq nazal oksigen, inhalyasiya və antibiotiklər
(azitromisin, florkinolonlar, seflosopirn, ampicillin) verilib. Müalicə 11-14 gün ərzində
aparılıb, klinik olaraq düzələn, rentgendə müsbət dinamika və təkrari PCR müayinələrində
neqativ nəticə göstərənlər ambulator həkim nəzarətində evə yazılıblar.
Nəzarətimiz altında toplam 77 xəstə olmuş, bunlardan 58-i yüngül, 19-u isə orta
dərəcəli COVID-19 xəstəsi olmuşdur. Xəstələrin 57-si qadın, 20-si kişi olmuş, ortalama yaş
47.5 (18-84) təşkil etmişdir. 50 yaşdan yuxarı xəstələr 45.4%, 60 yaşdan yuxarı isə 15.5%
təşkil etmişdir. Yüngül dərəcəlilər arasında ortalama yaş - 45,6, orta dərəcəlilər arasında
isə 53.8 olmuşdur. Yüngül qrupla müqayisədə orta qrupda kişilərin nisbəti çox olmuşdur
(19%-dən 47.4%). Yanaşı xəstəliklər 34 (44.2%) xəstədə rast gəlinmiş, siqaret (11.7%),
hipertoniya (9.1%) və diabetlə (6.5%) yanaşı, astma, hamiləlik, epilepsiya, viral hepatit,
sirroz, koranar xəstəlik, stend, psixiatrik xəstəlik, xroniki böyrək yetməzliyi, yataq xəstəliyi
müşahidə edilmişdir. Yüngül qrupla müqayisədə orta qrupda yanaşı xəstəliklər (39.7% və
57.9%) daha çox rast gəlinmişdir. Klinik əlmatlər arasında ən çox halsızlıq və qoxu-dad
hissiyatının dəyişməsi (67.5%) rast gəlinmişdir, bunu öksürək (57.1%), yüksək hərarət
(42.8%), nəfəs darlığı və udqunma çətinliyi (24.6%) izlənmişdir. Letallıq rast gəlinməmiş,
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ağırlaşma 5 xəstədə (6.5%) müşahidə edilmiş və bu xəstələrin hamısında yanaşı
xəstəliklər mövcud olmuşdur.
Yüngül və orta dərəcəli COVID-19 infeksiyası olan xəstə seriyasının təhlili aşağıdakı
ilkin nəticələrə gəlməyə imkan verir: halsızlıq, qoxu-dad dəyişikliyi və öskürək ən çox rast
gəlinən simptomlardır; 60-dan yuxarı yaş, yanaşı xəstəliklər, hipertoniya, siqaret və xroniki
qaraciyər xəstəlikləri ağırlaşdırıcı risk amilləridir; yüngül dərəcədə Arbidol və vitamin C,
orta dərəcədə isə bunula yanaşı antibiotik və inhalyasiya müalicələri faydalı görünür.
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PANDEMĠK STRESĠN AHIL, QOCA VƏ UZUNÖMÜRLÜLƏRĠN PSĠXOFĠZĠOLOJĠ
GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNƏ TƏSĠRĠ
N.Y. Kərəmova, Ç.Y. Qasımov
AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya Ġnstitutu
Dünyada yayılmış və həyati təhlükə yaradan koranovirus pandemiyasının insan
fəaliyyətinin bütün sahələrinə, xüsusən də sağlamlıq, elm-tədris prosesinə, iqtisadiyyata və
s. sahələrə etdiyi mənfi təsirlər göz önündədir. Yaranmış qlobal problemin həlli üçün
müxtəlif alternativ yollar işlənir. Koronovirus pandemiyası xüsusilə 0-18 yaş və 60 yaşdan
yuxarı əhalini əsarəti altında saxlamaqdadır. Belə ki, bu xəstəliyə ən həssas olanlar da elə
həmin yaş dövrlərinə məxsus insanlardır. ÜST-ün ümumi qaydalarına görə, pandemiyaya
müvafiq olaraq, kəskin respirator infeksiyası olan insanlar evdə qalmalı, ailə üzvləri və
kənar insanlarla təmasları minimuma endirməli və xəstəliyin hər hansı bir əlamətini hiss
edən kimi özünü təcrid etməlidir. Dünyada koronavirus xəstəliyinin yayılması (COVID-19)
insanlarda qorxu, narahatlıq, stress və depressiyaya səbəb olduğu haqda məlumatlar artıq
mövcuddur. Bu isə, baş vermiş hadisəyə hansı səviyyədə reaksiya verməkdən, keçmiş
həyat təcrübələrindən, xarakterdən, temperamentdən və yaşadığınız cəmiyyətdən asılıdır.
Yoluxucu bir xəstəliyin yayılması zamanı stresin yaranmasına bir neçə faktor səbəb
ola bilər: İnsanların öz sağlamlığı və yaxınlarının sağlamlığına görə qorxmaq və narahat
olmaq; Yuxu və ya yemək rejimində dəyişikliklər (yuxusuzluq və iştahsızlıq); İş və digər
məsələrə konsentrasiya olmaqda çətinlik; Digər xəstəliklərin aqressivləşməsi; Alkoqol,
tütün, energetik içkilər və ya digər asılılıq yaradan maddələrin istifadəsinin artması;
Günlərlə oturaq rejimin üstünlük təşkil etməsi və hipokineziya və s.
İnsanların alışdıqları gündəlik vərdişlərin pozulması bir sıra dəyişikliklərə səbəb olur.
Ən böyük dəyişiklik bioloji saatlarının pozulmasıdır. Bu zaman insomnia, yorğunluq, stress
kimi psixoloji problemlər ortaya çıxır. Bundan başqa uzun müddət evdə qalmaq, dostları ilə
görüşə bilməmək, bir anda azadlığını itirmək stressor faktorlar kimi insanda emosional
pozğunluğa, depressiyaya gətirib çıxarda bilər. Davamlı koronavirusa yoluxma ehtimalını
düşünmək qorxu və təşviş hallarına səbəb olur. Araşdırmalara görə, karantin rejimində
qeyd edilən maksimum səviyyədə yaranmış qorxu və təsviş halları, karantin rejimindən 4-6
ay sonra minimum səviyyəyə düşəcəyi ehtimalı məlumdur. Ancaq bəzi psixoloji problemlər
depressiya, post travmatik stress pozğunluğu, yuxu pozğunluğu həm karantin zamanı,
həm də post karantin zamanı müşahidə edilə bilər.
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Psixoloji problemlərin ortaya çıxmasında demoqrafik faktorlar (yaş, cins, evliliyi,
intellektual səviyyə və s.) müəyyən rol oynayır. Araşdırmalar qadınların kişilərə nisbətən 2
dəfə daha çox depressiya məruz qalmasını, uşaqlarda böyüklərə görə travmatik hadisənin
təsirinin daha uzun müddətli olmasını, intellektual səviyyəsi aşağı olan insanların adekvat
olmayan informasiyalara daha tez inanmasını və s. demoqrafik faktorların təsirinin heç də
əhəmiyyətsiz olmadığını göstərir.
Qeyd etdiyimiz kimi, pandemiya zamanı həm xəstəliyə yoluxmaya meylliyə görə, həm
də sosial izolyasiya şəraitində oturduğuna görə ən çox əziyyət çəkən 60 yaşdan yuxarı
insanlardır. Nəzərə alsaq ki, bu qrupa daxil ola insanlarda ürək-damar xəstəlikləri, şəkərli
diabet, oynaq xəstəlikləri və s. somatik xəstəliklərin rast gəlmə tezliyi yüksəkdir və bu
fonda
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olması,

ətraf

mühitə

adaptasiyanın

çətinləşməsi

aktual

problemlərdən biridir. Pandemiya özü stresin yaranmasına səbəb olmaqla yanaşı, stresin
simptomlarının inkişafına da şərait yaradır. Belə ki, sosial izolyasiya şəraitində yaşlı
insanlar əsasən hərəkətsiz oturaraq ya televizora baxır, ya yatır və ya da qida qəbulu ilə
məşğul olurlar. Adi günlərdə gün ərzində ən azı 2-3 dəfə evdən çıxaraq parkda, yaşıllıq
zolaqlarında, sosial obyeklərdə gəzən, öz yaşıdları ilə fikir mübadiləsi aparan, nəvələrini
gəzdirən və gücləri çatan qədər məişət problemlərində iştirak edən ahıl və qocalar öz aktiv
vəziyyətləri ilə maddələr mübadiləsinin normal saxlanmasına, ürək-damar, dəri və sinir
sistemi üçün vacib olan günəş vannaları və oksigen qəbuluna, gəzintilərin davamlı və
təkrari olması ilə oynaqların hərəktliliyinin saxlanmasına, depressiya və sinir-psixi
gərginlikdən uzaq olmağa və s. şərait yaratmış olurlar. Aparılmış tədqiqatların nəticəsində
məlum olmuşdur ki, kənd yerlərində aktiv həyat keçirən uzunömürlülər şəhərdə yaşayan
uzunğmürlülərə nisbətən daha yaxşı sağlamlıq göstəricilərinə malikdir. Hal-hazırki
vəziyyətdə yenə də kənd və rayonlarda yaşayan yaşlı insanların sağlamlığı üçün elə bir
təhlükə yoxdur. Onlar öyrəşdikləri və hər gün etdikləri həyat fəaliyyəti ilə yenə də
məşğuldur, onların həyat yanı sahələrinin olması, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaları,
kənd şəraitində virusa yoluxma ehtimalının az olması, övladları və nəvələri ilə bir ortamda
yaşaması, təbii qidalanma, yuxu rejimin sabit olması yaşlı insanlar üçün yaranmış
pandemik stres vəziyyətindən təhlükəsiz çıxmağa imkan verir.
Şəhərdə yaşayan yaşlılar isə, xüsusi karantin rejimin artması fonunda sağlamlıq
göstəricilərinin itirilməsi ilə üz-üzədir. Kiçik sahəli və hündür mərtəbəli evlərdə yaşamaq,
hərəkət məhdudiyyəti, informasiya bolluğu, elektromaqnit şüalanma mənbələri ilə sıx
kontaktların fasiləsizliyi, qəbul olunan qidaların qida dəyərinin aşağı düşməsi (vitamin,
mineral və s. çatışmamazlığı) və kalorisinin yüksək olması nəticəsində bədən çəkisinin
artması, yuxu və istirahət rejiminin pozulması, sosial izolyasiya və s. kimi faktorlar yaşlı
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insanlarda ürək-damar xəstəliklərinin yaranmasına və aqressivləşməsinə, sinir-psixi
gərginliyə, endokrin xəstəliklərin inkişafına, sümük-oynaq xəstəliklərinin ağırlaşmasına,
hipoksiya və depressiv vəziyyətlərə, anemiya, hipovitaminoz və beyin qan dövranı
xəstəliklərinin artmasına səbəb ola bilər.
Pandemik stresin qarşısını almaq üçün isə profilaktik tədbirlər görmək, yaşlıların gün
ərzində ən azı 2-3 saat evdən çıxaraq yaşıllıq zolaqlarında gəzməyinə imkan yaratmaq,
həkim məsləhətlərinə əməl etmək, ehtiyac olduğu hallarda dərman müalicələrinin həyata
keçirilməsinə çalışmaq lazımdır. Mütləq poliklinikaların gerontoloji kabinetlərində işləyən
həkimlər yaşlı insanlar ilə konsultasiyalar keçirməli, hər hansı bir xəstəsliyin inkişafının
qarşısının alınmasına çalışmalıdır.
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TOMAT BĠTKĠSĠNDƏ TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS (TYLCV)
EPĠDEMĠYASININ MOLEKULYAR XARAKTERĠSTĠKASI
S.T. Mirzəyeva, N.F. Sultanova, Ġ.M. Hüseynova
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
Fitopatogen virus infeksiyaları Solanaceous fəsiləsinin nümayəndələrində müxtəlif
xarakterli

virozlar

törətməklə

bütün

dünyada,

o

cümlədən

Azərbaycanda

ölkə

iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurur. Tomat bitkisini (Solanum lycopersicum L.) yoluxduran
təhlükəli virus infeksiyaları arasında Begomovirus cinsinə aid olan Tomato yellow leaf curl
virus (TYLCV) yoluxdurma dərəcəsinə görə virusların top siyahısında 3-cü yeri tutur.
Azərbaycanda bu virus infeksiyasını aşkar etmək məqsədilə 2019-cu ilin sentyabr ayında
tərəvəzçiliyin yaxşı inkişaf etdiyi müxtəlif bölgələrə fitopatoloji monitorinqlər təşkil edilmiş
və Abşeron yarımadasından

xarakterik simptomlara malik 12, Gəncə, Samux, Şəmkir

bölgəsindən 25, Quba-Xaçmaz bölgəsindən isə 13 bitki nümunəsi toplanmışdır. Abşeron
yarımadasından

yığılan

tomat

bitkisi

yarpaqlarının

üst

səthlərində

TYLCV-nin

transmisiyasında əsas rol oynayan ağ qanad kəpənəklərinin (Bemisia tabaci) geniş
populyasiyası müşahidə edilmişdir. Tomat yarpaqlarında vizual diaqnostika əsasında
virusun xarakterik simptomları - yarpaq ayasının saralması, kələkötürləşməsi, ayanın
yuxarıya doğru burularaq qaşıq formasını alması, meyvələrin vaxtındam öncə yetişmədən
çürüməsi və s. kimi əlamətlər müşahidə edilmişdir. Növbəti tədqiqatlar laboratoriya
şəraitində müasir seroloji və molekulyar metodlardan istifadə etməklə aparılmışdır.
Toplanılmış bitki nümunələrindən CTAB metoduna əsasən total DNT ekstraksiya edilmiş,
təmizlik dərəcəsi və qatılığı spektrofotometrik yolla təyin edilmişdir. Sonra DNT
nümunələrinin müxtəlif seroloji-immunostrip test (Agristrip) və immunoferment analiz (İFA,
TAS-ELİSA) metodları ilə ilkin diaqnostikası aparılmış, PZR və sekvens metodları ilə
identifikasiyası həyata keçirilmişdir.
PZR analiz TYLCV üçün dizayn edilmiş spesifik MA17 (5‘GAAAACATTTGTGAATCC-3‘); MA13 (5‘-AATGCAA TCTTCGTCACC-3‘), MA13F (5`AATGCAATCTTCGTCACC-3`); MA26R (5`-CGCCCGTCTCGAAGGTTCG-3`), TY1(+) (5`GCCCATGTA(T/C)CG(A/G)AAGCC-3); TY2(-) (5`GG(A/G)TTAGA(A/G)GCATG(A/C)GTAC-3`) praymerləri ilə aparılmışdır.
Amplifikasiya məhsulları 1%-li TBE agaroza gelində etidium bromiddən istifadə
etməklə ayrılmış, Gel Documentation (Uvitek, England) aparatının köməyi ilə vizualizasiya
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edilmiş və sənədləşdirilmişdir. Analizlərin nəticəsində ~1,2 kb, ~348 və ~580 bp ölçüdə
gözlənilən fraqmentlərin sintezi aşkar olunmuşdur. Yekun olaraq, ancaq Abşeron
ərazisindən götürülmüş nümunələrin 10-u pozitiv nəticə göstərmişdir. Sekvens analizi
əsasında virus genomunun 2783 n.c. uzunluğunda və begomoviruslar üçün xarakterik olan
monopartit genoma malik olması müəyyən edilmişdir (GenBank No. KY412552). TYLCV[AZ-Abs-14.1]

formada

GenBanka

daxil

edilən

izolyatın

İranın

cənub–qərbində

identifikasiya edilmiş TYLCV izolyatı ilə 98.9% identiklik təşkil etdiyi məlum olmuşdur.
TYLCV-nin epidemiya xarakteri almasında Bemisia tabaci kəpənəklərinin əsas rolunu
nəzərə alsaq, mübarizə tədbiri olaraq ilk növbədə həşərat populyasiyalarının nəzarət altına
alınması məsləhət görülür.
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