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Sübutların
etibarlılıq
dərəcəsi

Ia

Sübutlar meta-analiz, sistematik icmal və ya
randomizasiya olunmuş klinik tədqiqatlardan (RKT)
alınmışdır

Ib

Sübutlar ən azı bir RKT-dən alınmışdır

IIa

Sübutlar ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış, nəzarət edilən,
randomizasiya olunmamış tədqiqatdan alınmışdır

IIb

Sübutlar ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış kvazieksperimental tədqiqatdan alınmışdır

III

Sübutlar təsviri tədqiqatdan (məsələn, müqayisəli,
korrelyasion tədqiqatlar, ayrı-ayrı halların öyrənilməsi)
alınmışdır

IV

Sübutlar ekspertlərin rəyinə və ya klinik təcrübəyə
əsaslanmışdır
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Tövsiyələrin etibarlılıq səviyyəsi şkalası
Tövsiyənin
etibarlılıq
səviyyəsi
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Tövsiyənin əsaslandığı sübutların etibarlılıq
dərəcəsi

A

 RKT-lərin yüksək keyfiyyətli meta-analizi,
sistematik icmalı və ya nəticələri uyğun
populyasiyaya şamil edilə bilən, sistematik səhv
ehtimalı çox aşağı olan (++) irimiqyaslı RKT.
 Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ia.

B

 Kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli tədqiqatların
yüksək keyfiyyətli (++) sistematik icmalı, yaxud
 Sistematik səhv riski çox aşağı olan (++) yüksək
keyfiyyətli kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli
tədqiqat, yaxud
 Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən,
sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) RKT.
 Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ib və IIa.

C

 Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən,
sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) kohort və
ya klinik hal - nəzarət tipli və ya nəzarət edilən,
randomizasiya olunmamış tədqiqat, yaxud
 Nəticələri uyğun populyasiyaya bilavasitə şamil
edilə bilməyən, sistematik səhv riski çox aşağı olan
və ya yüksək olmayan (++ və ya +) RKT.
 Sübutların etibarlılıq dərəcəsi IIb.

D






Klinik hallar seriyasının təsviri, yaxud
Nəzarət edilməyən tədqiqat, yaxud
Ekspertlərin rəyi.
Yüksək səviyyəli sübutların mövcud olmamasının
göstəricisidir.
 Sübutların etibarlılıq dərəcəsi III və IV.
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İxtisarların siyahısı

GDD VM
DD
HİNT
PАST
DHT
DNT
RNT
TTH
TDM

– insanlarda vərəm törədən mikobakteriyalar
– Birbaşa Müşahidə olunan Terapiya (DOT)
– çox dərmana davamlı olan vərəm
mikobakteriyası
– genişləndirilmiş dərman çeşidinə davamlı
olan vərəm mikobakteriyası
– Dərmanlara davamlılıq
– Hidrozit İzonikotin Turşusu
– Para aminosalisil Turşusu
– Dərmanlara qarşı Həssaslıq Testi
– Dezoksiribonuklein Turşusu
– Ribonuklein Turşusu
– Tireotrop Hormonu
– Turşuya davamlı mikobakteriya
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VM
BMoT
ÇDD VM

Terminlərin tərifi
Mono-davamlı vərəm – yalnız bir dərmana davamlılıq.
Poli-davamlı vərəm – ən azı iki dərmana davamlılıq
(eyni zamanda H və R olmamaq şərtilə)
ÇDD vərəm
– ən azı İzoniazid və Rifampisinə davamlılıq
GDD vərəm
– ən azı İzoniazid və Rifampisinlə yanaşı bir
flüorxinolon (Ofloksasin, Levofloksasin,
Moxifloksasin) və bir inyeksion dərmana
(Kanamisin, Amikasin, Kapreomisin)
davamlılıq
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Protokol ilk növbədə vərəmlə mübarizə sahəsində çalışan
aşağıdakı tibb işçiləri üçün ünvanlanır: vərəm əleyhinə
dispanserlərin və ilkin səhiyyə xidmətində çalışan həkim-ftiziatrlara
və tibb bacılarına; ilkin səhiyyə müəssisələrinin, vərəmlə mübarizə
xidmətinin, şəhər və rayon səviyyəli tibb müəssisələrinin
rəhbərlərinə; həmçinin gigiyena-epidemiologiya mərkəzlərinin
işçilərinə.
Hədəf qrupu: vərəm xəstəliyi olanlar
Protokolun məqsədləri:

 Müalicənin kifayət qədər keyfiyyətli olmasını təmin etmək;
 Xəstələnmənin, xəstəliyin yayılmasının və onunla bağlı ölümün

azaldılmasına dəstək vermək.

Vərəmin kimyəvi terapiyasının məqsədi:
 Vərəmin

kimyəvi terapiyasının məqsədi xəstələrin davamlı
sağalmasıdır. Bununla yanaşı, VM-nın eradikasiyasını əldə etməyə
çalışmaq və ya daha tez-tez rast gəlinən – vərəm infeksiyasının
latent vəziyyətinə keçməsini təmin etmək lazımdır. Vərəmin aktiv
forması kliniki, rentgenoloji və bakterioloji təzahürlərlə
səciyyələndiyindən, onların azalması və ya tamamilə keçib-getməsi
sağalmanın indikatoru hesab oluna bilər. Sağalma prosesinin ən
vacib göstəricisi vərəm mikobakteriya ifrazetmənin kəsilməsidir.
Vərəmin kimyəvi terapiyasının əsas prinsipləri

 Kombinə olunmuş terapiya:
 Müxtəlif təsir mexanizmi olan dərman vasitələrinin eyni

zamanda təyin olunması
 Fasiləsiz terapiya:
 Qanda və toxumalarda dərman vasitələrinin qatılıq dərəcəsi
daimi olmalıdır
 Kifayət qədər uzun müddətli kimyəvi terapiya:
 Residivlərin minimal sayda olmaqla davamlı sağalma təmin
olunmalıdır
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Hazırda müalicə üçün istifadə olunan
vərəm əleyhinə dərman vasitələri
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Hal hazırda vərəmin müalicəsində 10-dan çox müxtəlif dərman
vasitələri: HİNT törəmələri, rifampisinlər, pirazinamid, etambutol,
aminoqlikozidlər, polipeptidlər, flüorxinolonlar, tiamidlər, sikloserin,
PAST istifadə olunur.
Qruplar üzrə vərəm əleyhinə olan dərman vasitələrinin təsnifatı
 Birinci sıra dərman vasitələri (əsas dərman vasitələri)
 İzoniazid
(H)
 Rifampisinlər (rifampisin, rifabutin, rifapentin) (R, Rfb, Rfp)
 Etambutol
(E)
 Pirazinamid
(Z)
 Streptomisin
(S)
 İkinci sıra dərman vasitələri (ehtiyat üçün dərman vasitələri)
 İnyeksion dərman vasitələri

- Aminoqlikozidlər (kanamisin, amikasin)
- Polipeptidlər (kapreomisin)
 Flüorxinolonlar
- (oflo-, levo-, moksi-, sparfloksasin)
 Tiamidlər (etionamid, protionamid)
 Sikloserin
 PAST

(Km, Am)
(Cm)
(Ofx, Lfx, Mfx, Sfx)
(Eto, Pto)
(Cs)
(Pas)

Vərəm əleyhinə olan dərman vasitələrinin təsir mexanizmi üzrə
təsnifatı
Vərəm əleyhinə dərman vasitələrinin təsnifatında ikinci yanaşma
prinsipi onların təsir mexanizmidir. Prinsipial olaraq bir neçə hədəf
mövcuddur ki, dərmanların bakterisid, yaxud bakteriostatik təsiri
onlara istiqamətləndirilə bilər: hüceyrə qişasının komponentləri,
hüceyrədaxili tərkib strukturları (məsələn, ribosomlar yaxud
sitoplazma) və VM irsi aparatı.

8

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Mikobakteriyaların hüceyrə divarının tərkib komponentlərinin sintezini pozan dərman vasitələri:
 Mikol turşuların sintezi
 izoniazid
 etionamid
 Arabinoqalaktanın sintezi
 etambutol
 Peptidoqlikanların sintezi
 sikloserin
Mikobakteriyaların hüceyrədaxili tərkib komponentlərinə
təsir edən dərman vasitələri:
 ribosomlar
 inyeksion
dərman vasitələri (kanamisin, amikasin,
kapreomisin, streptomisin)
 xromosomlar (DNT-asılı RNT-polimeraza)
 rifampisinlər (rifampisin, rifabutin, rifampentin)
 xromosomlar (DNT-qiraza)
 flüorxinolonlar (sipro-, oflo-, levo-, moksi-, sparfloksasin)
 Fol turşusu sintezinin və Fe2+ absorbsiyasının pozulması
 PAST
 Sitoplazmanın kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi
 pirazinamid
Vərəm xəstələrinin qeydiyyat qrupları
(son kimyəvi terapiyanın nəticələri əsasında)
 İlk dəfə aşkar olunmuş (TDM+/-) – heç vaxt vərəmə görə

müalicə almamış və ya bir aydan az dərman qəbul edən vərəm
diaqnozu qoyulmuş xəstə
 Əvvəllər müalicə olunmuş - bir aydan çox dərman qəbul edən
vərəm diaqnozu qoyulmuş xəstə. Təkrar kimyaterapiya kursu
təyin edərkən, bu qrupa aid olan xəstələr aşağıda göstərildiyi
kimi qeydiyyat olunurlar:
 Vərəmin residivi (TDM+) – sağalmış və ya müalicə kursunu
başa çatdırmış xəstələrdə yenidən prosesin fəallaşması
 Müalicə dayandırılıb (TDM+) – əvvəlki kimyaterapiya kursu
ərzində fasilə qeyd olunub
9

Uğursuz (TDM+) – əvvəlki kimyaterapiya kursu müddətində
uğursuz nəticə qeydə alınıb. Dərmanlara davamlı VM aşkar
olunmuş və müvafiq kimyaterapiya rejiminə keçirilmiş vərəm
xəstələri də bu kateqoriyaya daxildirlər.
 Köçürülmüş (TDM+/-) – müalicənin davamı üçün xəstə digər
müalicə müəssisəsindən köçürülmüşdür
 Digər – yuxarıda göstərilən xəstələrin növlərinə aid olmayanlar.
Bu qrupa aşağıdakı xəstələr də daxildirlər:
 əvvəllər müalicə olunması barədə heç bir məlumat olmayan
 əvvəllər müalicə olunmuş, lakin nəticəsi məlum deyil
 TDM – mənfi cavabla təkrar müalicəyə başlayanlar
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Qeyd: “Xroniki vərəm” diaqnozu ÜST-nin təsnifatında işlənilmir. Onun
əvəzinə, son müalicə kursunun nəticələrinə əsaslanan təsnifat təklif olunur:
residiv, müalicə dayandırılıb, uğursuz və s.

Azərbaycan Respublikasında mövcud durum şəraitində vərəmin
kimyəvi terapiyasının əsaslandırılması
Azərbaycanda kimyəvi terapiya rejimlərinin yaradılmasında
xüsusi yanaşma xüsusi epidemioloji vəziyyətin mövcudluğu ilə
bağlıdır. Bu vəziyyət aşağıdakılarla səciyyələndirilir:
 VM-nın dərmanlara qarşı davamlılıq səviyyəsinin hədsiz yüksək
olması
 Yeni aşkarlanmış və eyni zamanda əvvəllərdə müalicə almış
xəstələrdə yayılmış və müalicəsiz qalmış vərəm növlərinin xeyli
çox olması
 Vərəmin xroniki gedişatı ilə olan xəstələrin sayının getdikcə
çoxalması
Bu faktorlar müalicənin çox az effektə malik olması ilə
əlaqədardır ki, bu da vərəmin xroniki hala keçməsinə imkan yaradır
və getdikcə dərmanlara qarşı davamlılığı artırır.
Aydındır ki, dərmanlara qarşı davamlılığı olan vərəm növlərinin
yayılması yüksək olan regionlarda, kimyəvi terapiyanın təyininin
yalnız bir meyar üzərində – pasiyent növü üzrə (yeni aşkar olunmuş
və ya əvvəllər müalicə almış xəstə) – qurulması adekvat sayılmır.
Belə vəziyyətdə kimyəvi terapiyanın standart rejimlərinin
hazırlanması mütləq əlavə meyarların baxılmasına ehtiyac var.
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Onların arasında dərmanlara qarşı davamlılığın növü və ağ ciyərlərdə
vərəm prosesinin yayılma dərəcəsi aparıcı rol oynayır.
Kimyəvi terapiyanın düzgün rejimlərinin təyinatından əlavə,
müalicə nəticələrinə təsir göstərən bir sıra digər faktorlar mövcuddur:
kimyəvi terapiya rejiminə xəstələr tərəfindən riayət olunması, vərəm
əleyhinə olan dərman vasitələrinin əlavə təsirləri, ekzogen reinfeksiya və s.
VM-nın dərmanlara qarşı həssaslığının müəyyən olunması
mümkünlüyünün rolu
Vərəmin müalicəsində əsas məqamlardan biri bütün xəstələrdə
VM-nin dərmanlara qarşı olan həssaslığın müəyyən edilməsinin
vaxtı-vaxtında təmin olunmasıdır. Belə halda təyinat və müalicə 2
müxtəlif vəziyyətdə aparıla bilər:
A. Dərmanlara qarşı davamlılığın molekulyar üsullarla təyin
olunması mümkün olduğu halda
Bu üsullar nəticələri 1-2 gün ərzində, yəni müalicəni
başlamazdan əvvəl əldə etməyə imkan yaradır. Belə gedişatda
öncədən elə bir müalicə rejimi təyin olunur ki, o, dərmanlara qarşı
mövcud olan davamlılıq növünə uyğun olsun. Beləliklə, dərmanlara
qarşı əlavə (qazanılmış) həssaslığın formalaşma riski minimuma
endirilir.
B. VM-nın dərmanlara qarşı həssaslığın ənənəvi, fenotipik
üsullarla müəyyən olunmasının mümkün olduğu halda: sərt
(Livenşteyn-Yensen) və maye (Bactec 460, Bactec MGIT 960
və s.) qida mühitlərin istifadəsi vasitəsi ilə
Bu halda müalicəni əvvəlcə ÜST-ün standart rejimləri əsasında
(I və II rejimləri) təyin etmək məcburiyyəti yaranır, yaxud da müalicə
kimyəvi terapiya sxeminə 2-ci sıra dərman vasitələrinin daxil
edilməsi ilə empirik olaraq aparılır. VM-nin dərmanlara qarşı
həssaslığının nəticələri əldə edildikdən sonra (sərt mühitlər üçün 1,5 aydan artıq, maye mühitlər üçün isə 2-4 həftə ərzində olan
müddətdə) müalicə rejimində düzəliş aparılır. Belə halda müalicənin
başlanğıc etapında dərmanlara qarşı əlavə davamlılıq formalaşır və
sonradan, 2-ci sıra dərman vasitələrinin təyinatı nəticəsində
davamlılığın növbəti amplifikasiyası baş verir.
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VM-nın DHT molekulyar metodlarının mövcud olduğu şəraitdə
vərəmin kimyəvi terapiyası
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VM-nın dərmanlara qarşı həssaslığının sürətlə müəyyən olunma
dəstlərinə aşağıda göstərilən beynəlxalq sertifikat almış dəstlər
aiddir: The GenoType® MTBDRplus kit (Hain Lifescience, Nehren,
Germany), INNO-LiPA Rif.TB® (Innogenetics, Ghent, Belgium),
DNA Biochips (Russian Federation), GeneXpert MBT (Cepheid).
Bütün bu testlərdə VM-nın qenomunda dərmanlara qarşı
davamlılığın inkişafına gətirən mutasiyalar müəyyən edən
molekulyar üsullardan istifadə edilir.
Dərmanlara qarşı davamlılığın müəyyən olunması üçün
molekulyar üsulların əlçatanlığı, vərəmin aşkar olunmasından sonra
onun dərhal müvafiq kimyəvi terapiya rejimləri ilə müalicəsinin
başlanmasına imkan yaradır. Bununla əlaqədar olaraq altı dərman
vasitələrinə (S, H, R, E, Km, Ofx) qarşı DHT nəticələrini əldə etmək
kifayətdir.
Tövsiyə olunan kimyəvi terapiyanın rejimləri və müalicənin
müddəti təyin edilir:
 xəstənin növü
 dərmanlara qarşı davamlılıq növü
 prosesin yayılması dərəcəsindən asılı olaraq
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Cədvəl 1. Ağ ciyər vərəminin standart kimyəvi terapiyasının rejimləri

İlk dəfə aşkar olunmuş

Əvvəllər müalicə olunmuş

İlk dəfə aşkar olunmuş

Əvvəllər müalicə olunmuş

Prosesin
yayılması və
müalicənin
müddəti

Müalicənin
Kimyəvi terapiyanın rejimi
kateqoriyası

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
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Xəstənin
növü

VM-nın
2-ci sıra
dərmanlara
qarşı
davamlılıq
növü

Həssaslıq qorunmuşdur
Bir pay
hüdudunda
2HRZE/4HRE (A) 1,2
(6 ay)
Bir paydan
2SHRZE/1HRZE/5HRE
artıq
(A) 3,4,5,6,7
(8 ay)
Hər hansı
2SHRZE/1HRZE/5HRE (D)
biri (8 ay)
Mono-davamlılıq (S)
Bir pay
2HRZE/4HRE (D)
hüdudunda
(6 ay)
Bir paydan
2Km # HRZE/1HRZE/5HRE
artıq (8 ay)
(D)
Hər hansı
biri (8 ay)

2KmHRZE/1HRZE/5HRE
(D)

I

II
II

I
IIS
IIS

Mono-, Poli-davamlılıq (H): H, HS, HE, HSE
KmLfxEthREZ/LfxEthREZ
Km(s), Ofl(s)
IH
Hər
hansı
KmMfxEthREZ/MfxEthREZ
Bütün tiplər Km(s), Ofl(r)
yaxud
biri
CmLfxEthREZ/LfxEthREZ
Km(r), Ofl(s)
CmMfxEthREZ/MfxEthREZ IIH
Km(r), Ofl(r) (12 ay)**
(A) 8
Mono-, Poli-davamlılıq (R): R, RS, RE, RSE
KmLfxEthHEZ/LfxEthHEZ
Km(s), Ofl(s)
Hər hansı
KmMfxEthHEZ/MfxEthHEZ
IR
Km(s), Ofl(r)
biri
Bütün tiplər
CmLfxEthHEZ/LfxEthHEZ yaxud
Km(r), Ofl(s)
(12 ay)**
IIR
CmMfxEthHEZ/MfxEthHEZ
Km(r), Ofl(r)
(D)
 s – həssaslıq qorunmuşdur; r – dərman vasitələrinə davamlılıq
#
bütün tövsiyə edilən rejimlərdə kanamisin amikasin ilə əvəz edilə bilər
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ÇDD VM: HR, HRS, HRE, HRSE
Bir pay
hüdudunda
(18 ay)***

Km(s),Ofl(s)
Bütün tiplər Km(s),Ofl(r)
Km(r),Ofl(s)

Bir paydan
artıq
(24 ay)***

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Km(s),Ofl(s)
Bütün tiplər Km(s),Ofl(r)
Km(r),Ofl(s)

KmLfxEtoCsPasZ/LfxEtoCs
PasZ
KmMfxEtoCsPasZ/MfxEtoC
sPasZ
CmLfxEtoCsPasZ/LfxEtoCs
PasZ (D)
KmLfxEtoCsPasZ/LfxEtoCs
PasZ
KmMfxEtoCsPasZ/MfxEtoC
sPasZ
CmLfxEtoCsPasZ/LfxEtoCs
PasZ (D)

IV

IVa

GDD VM: ÇDD VM + Km və/yaxud Am və/yaxud Cm və Ofx

Bütün tiplər

Bir pay
hüdudunda
(18 ay)***

CmMfxEtoCsPasZ/MfxEtoC
sPasZ (D)

Bir paydan
artıq
(24 ay)***

CmMfxEtoCsPasZ/MfxEtoC
IV_Ga
sPasZ (D)

Qeyd: Mono-, Poli-davamlı, ÇDD,
müalicəsinin intensiv fazasının müddəti:

GDD

VM

IV_G

xəstələrini

** Dərmanlara qarşı davamlılığın Poli və Mono-tiplərin (H, S, E, R,
HS, HE, HSE, RS, RE, RSE) müalicəsi zamanı intensiv fazanın müddəti 3
aydan az olmamaqla davam edir və bu, bəlğəm konversiyasının olmaması,
ləngidilmiş kliniki və rentgenoloji dinamikanın olması şərtləri ilə 6 aya
qədər uzadıla bilər. Kimyəvi terapiya kursunun ümumi müddəti 12 aydır.
*** ÇDD VM/GDD VM vərəmin müalicəsi zamanı müalicənin
intensiv fazasının müddəti minimum 6 ay davam edir və bəlğəmin
konversiyasından və vərəm prosesinin müsbət rentgenoloji dinamikasının
əldə olunmasından sonra daha 4 ay davam edilir. ÇDD VM/GDD VM
vərəmin məhdudlaşmış prosesi zamanı kimyəvi terapiya kursunun ümumi
müddəti 18 ay çəkir, yayılmış proses zamanı isə  24 aya qədər davam
etdirilir.
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Kimyaterapiya rejimlərinin kodlaşdırılması

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
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Rejimlərin kodlaşdırılması ÜST-nın tərəfindən tövsiyə olunmuş
müalicə kateqoriyaları ilə uyğunlaşdırılıb:
 I – ilk dəfə aşkar olunmuş, II  əvvəllər müalicə olunmuş, IV –
ÇDD və GDD VM xəstələr üçün
 “A” hərfi ağ ciyərlərdə prosesin bir pay hüdudunda yayılmasını
göstərir
 “S” hərfi – streptomisinə qarşı mono-davamlı vərəmi olan
xəstələrin müalicə rejimlərini göstərir
 “H” hərfi – izoniazidə qarşı mono-davamlı və poli-davamlı
vərəmi olan xəstələrin müalicə rejimlərini göstərir
 “R” hərfi – rifampisinə qarşı mono-davamlı və poli-davamlı
vərəmi olan xəstələrin müalicə rejimlərini göstərir
 “G” hərfi GDD VM xəstələrinin müalicə rejimlərini göstərir.
Cədvəl 2. Bədən çəkisindən asılı olaraq vərəm əleyhinə dərman
vasitələrinin standart dozaları (böyüklər üçün)
Dərman vasitələri

< 33 kq

33 – 50 kq 51 – 60 kq

> 60 kq

İzoniazid (100, 300 mq) 4-6 mq
gündəlik;
həftədə 2 dəfə
qəbul etdikdə,
doza
artırılmalıdır –
15 mq/kq

200-300 mq
gündəlik;
həftədə 2
dəfə qəbul
etdikdə, doza
artırılmalıdır
– 600-900 mq

Rifampisin (150, 300 kq) 10-20 mq/kq

450-600 mq 600 mq

Etambutol (100, 400 mq) 25 mq/kq

800-1200 mq 1200-1600 mq 1600-2000 mq

Pirazinamid (500 mq)

30-40 mq/kq

300 mq
gündəlik;
həftədə 2
dəfə qəbul
etdikdə, doza
artırılmalıdır
– 900 mq

300 mq
gündəlik;
həftədə 2
dəfə qəbul
etdikdə, doza
artırılmalıdır
– 900 mq
600 mq

1000-1750 mq 1750-2000 mq 2000-2500 mq

Streptomisin (1 q ampul) 15-20 mq/kq

500-750 mq 1000 mq

1000 mq

Kanamisin (1 q ampul)

15-20 mq/kq

500-700 mq 1000 mq

1000 mq

Amikasin (1 q ampul)

15-20 mq/kq

500-700 mq 1000 mq

1000 mq

Kapreomisin (1 q ampul) 15-20 mq/kq

500-700 mq 1000 mq

1000 mq

Siprofloksasin (250,
500,750 mq)

1500 mq

1500 mq

20-30 mq/kq

15

1500 mq

ÇDD vərəmi 800 mq
olan
böyüklərdə
adətən 800 mq
təyin olunur

800 mq

800 mq

Levofloksasin (250,
500 mq)

ÇDD vərəmi 750 mq
olan
böyüklərdə
adətən 750 mq
təyin olunur

750 mq

750 mq

Moksifloksasin (400 mq) ÇDD vərəmi 400 mq
olan
böyüklərdə
adətən 400 mq
təyin olunur

400 mq

400 mq

Gatifloksasin (400 mq)

ÇDD vərəmi 400 mq
olan
böyüklərdə
adətən 400 mq
təyin olunur

400 mq

400 mq

Etionamid (250 mq)

15-20 mq/kq

500 mq

750 mq

1000 mq

Protionamid (250 mq)

15-20 mq/kq

500 mq

750 mq

1000 mq

Sikloserin (250 mq)

15 mq/kq

500 mq

750 mq

1000 mq

PAST (4 q paketlər
Jacobus PASER®)

150 mq/kq

8q

8q

8q

Klofazimin (50, 100 mq) 3-5 mq/kq
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Ofloksasin (200, 300,
400 mq)

200-300 mq 200-300 mq 200-300 mq

Amoksisillin/klavulan
45 mq/kq
2 q ya da
turşusu (500/125 mq ya (amoksisillinə 1,65 q
da 875/125 mq)
təmiz)

2 q ya da
1,65 q

2 q ya da
1,65 q

Klaritromisin (500 mq)

15 mq/kq

1000 mq

1000 mq

Rifabutin (150 mq)

5 mq/kq

1000 mq

200-300 mq 300 mq

300 mq

Piridoksin (vitamin B6) Hər 250 mq 100-150 mq 150 mq
(25, 50, 100, 300 mq)
CS 50 mq-dan
az olmayaraq

200 mq

Qeyd: gündəlik dozalar göstərilmişdir. Adətən aşağıdakı dərman vasitələri
gündə 2 dəfə qəbul edilir: siprofloksasin, ofloksasin, etionamid,
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protionamid, sikloserin, PAST, amoksisillin/klavulan turşusu və
klaritromisin. Məsələn, etionamidin gündəlik dozasını (750 mq) adətən iki
dəfəyə qəbul edirlər – 500 mq səhər və 250 mq axşam
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Kimyəvi terapiya rejimlərinin seçilməsi məqsədilə VM-nın
dərmanlara qarşı həssaslığının təyin olunması
Kimyəvi terapiya rejimlərini təyin etmək üçün VM-nın bütün 11
dərman vasitələrinə qarşı həssaslığın müəyyən olunması əvəzinə
onun izoniazidə, rifampisinə, etambutola, kanamisinə və ofloksasinə
qarşı həssaslığını müəyyən etmək kifayətdir. Bu vaxt və əmək
baxımından qənaət olunur və mikrobioloji laboratoriyaların əlavə
personalının işə cəlb olunmasının qarşısını alır. Təsadüfi deyil ki,
müasir molekulyar üsullar məhz bu 5 dərman vasitəsinə qarşı
həssaslığın müəyyən olunması məqsədilə yaradılıb. Yuxarıda
göstərilən siyahıya streptomisin əlavə olunmalıdır, ona görə ki, bu
tipli mono-davamlılıq Azərbaycanda geniş yayılıb.
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Cədvəl 3. DHT molekulyar üsullarının (standart müalicə
rejimlərinin seçilməsi üçün yardım məqsədi ilə) nəticələri
əsasında dərmanlara qarşı davamlılığın əsas növləri

H(s), R(r), E(s)
H(s), R(s), E(r)
H(r), R(s), E(r)
H(s), R(r), E(r)
H(r), R(r), Km (s), Ofx (s)
H(r), R(r), Km (r), Ofx (s)
H(r), R(r), Km (s), Ofx (r)
H(r), R(r), Km (r), Ofx (r)

İnterpretasiya (dərmanlara qarşı davamlılığın
növü)
Qorunmuş həssaslığı olan vərəm
Mono-davamlılıq (H) və mümkündür Polidavamlılıq (HS)
Mono- davamlılıq (R) və mümkündür Polidavamlılıq (RS)
Mono- davamlılıq (E) və mümkündür Polidavamlılıq (SE)
Poli- davamlılıq (HE və mümkündür HSE)
Poli-davamlılıq (RE və mümkündür RSE)
ÇDD VM
ÇDD VM (Km qarşı davamlılıq)
ÇDD VM (Ofx qarşı davamlılıq)
GDD VM
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HAIN testləri üzrə DHTnin nəticələri
H(s  ), R(s), E(s)
H(r  ), R(s), E(s)

VM-nın vərəm əleyhinə dərman vasitələrinə qarşı həssaslığının
müəyyən olunması molekulyar metodların məhdudlaşmış
şəraitdə vərəmin kimyəvi terapiyası
Növbəti fəaliyyət alqoritmi tövsiyə olunur:
1-ci mərhələ: müalicənin başlanğıcı
Aşağıdakı amillərə əsaslanan standart rejimi (I və ya II, Cədvəl 1)
 Xəstənin növü
 Vərəm prosesinin yayılması
2-ci mərhələ: DHT-nin nəticələrindən sonra
 Maye qida mühitlərində DHT üsullarının əlçatanlığı şərti ilə
müalicə rejimi dərmanlara həssaslığının növünü nəzərə
alaraq, 2-4 həftədən sonra dəyişdirilir (cədvəl 1).
 Sərt qida mühitlərində DHT üsullarının əlçatanlığı şərti ilə
müalicə rejimi dərmanlara həssaslığının növünü nəzərə
alaraq, 3-4 aydan sonra dəyişdirilir (cədvəl 1).


s – həssaslıq qorunmuşdur
r – dərman vasitələrinə davamlılıq
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DHT-nin nəticələrindən sonra kimyaterapiya rejimlərinin
dəyişdirilməsi:
 VM-nın həssaslığının qorunması halında müalicə I və yaxud II
rejimləri ilə davam edilir
 Streptomisinə qarşı mono-davamlı VM-nın təsdiq olduğu halda I
S və ya II S müalicə rejimləri təyin edilir
 VM-nın mono- poli-davamlı növlərinin (H və ya R) aşkarlanması
zamanı:
1. Bəlğəmin mikroskopiyası aparılır
2. Bəlğəmin mikroskopiyasının nəticəsi mənfi olduğu halda I H
və ya I R, II H və ya II R müalicə rejimi təyin edilir (cədvəl 1)
3. Bəlğəmin mikroskopiyasının nəticəsi müsbət olduğu halda
təkrar ekspress üsulları ilə DHT təyin olunur
4. VM-nın mono- və yaxud polidavamlılığı təsdiq olunduğu
halda I S və ya II S, I H və ya I R, II H və ya II R müalicə
rejimləri təyin edilir (cədvəl 1)
5. VM-nın ÇDD/GDD təsdiq olunduğu halda IV, IVa, IV_G və
ya IV_Ga müalicə rejimləri təyin edilir (cədvəl 1)
Standart müalicə müddətlərinin və müalicə nəticələrinin
müəyyən olunması
Vərəm xəstələrin müalicəsinin standart müddətləri və müalicə
nəticələri aşağıdakı sənədlər əsasında və həkim – məsləhət
komissiyası qərarı əsasında təyin olunur: ÜST-ün Milli proqramlar
üçün nəzərdə tutulmuş Vərəm müalicəsi üzrə Rəhbərlik (ÜST, 2003
və 2009), ÜST-ün işçi qrupunun ÇDD VM üzrə Tövsiyələri (Tallin,
2002), Dərmanlara qarşı davamlı vərəm üzrə Rəhbərlik (ABŞ, 2004),
Vərəmin müalicəsi (ABŞ, 2003), Vərəm: kliniki diaqnoz və gedişatı,
qarşısının alınması addımları və nəzarət (İngiltərə, 2006),
Dərmanlara qarşı davamlı vərəmin proqramlı aparılması üzrə
Rəhbərlik (ÜST, 2008) və Dərmanlara qarşı bir çox davamlılığı olan
vərəmin müalicəsi üzrə Rəhbərlik (Sağlamlıq naminə Partnyorlar,
ABŞ, 2003) kimi materiallar təşkil edirlər.
Milli VM Proqramı tərəfindən təyin olunmuş standart müalicə
müddətləri müalicənin nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün ilkin
addımdır.
19

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Bəlğəmin
konversiyası
müalicənin
əvvəlində
müsbət
mikroskopik müayinə və yaxud əkmə nəticələri olan xəstələrdə 2-dən
çox ardıcıl mənfi bakterioloji müayinə nəticələri olduğu halda
müəyyən olunur. Müalicənin intensiv fazası müddətində ardıcıl
bəlğəm müayinələri 1 aydan az olmayan fasilə ilə təkrar olunur.
Nəticəsi mənfi olan ilk bəlğəm müayinəsinin yığılma tarixi
konversiya prosesinin əvvəli hesab oluna bilər.
Müalicənin standart müddəti
 Vərəmin məhdudlaşmış forması ilə VM-nın dərmanlara qarşı

qorunmuş həssaslığı olan ilk dəfə aşkar olunmuş xəstələrin
müalicə müddəti ÜST-ün I kateqoriya standart müalicə rejiminə
uyğundur və 6 ay təşkil edir.
 Müalicənin müddəti:
 vərəmin yayılmış forması ilə ilk dəfə aşkar olunmuş
 əvvəllər müalicə almış, vərəm prosesinin hər hansı yayılma
forması olan və VM-nın dərmanlara qarşı qorunmuş
həssaslığı olan
 streptomisinə qarşı mono-, poli-davamlı VM və vərəm
prosesinin hər hansı yayılma forması olan xəstələrin
müalicə müddəti
ÜST-ün II kateqoriya standart müalicə rejiminə uyğundur və 8 ay
təşkil edir.
 Bütün növ xəstələrin (ilk dəfə aşkar olunmuş və ya əvvəllər
müalicə almış) və ağ ciyərlərdə hər növ yayılma prosesi olan,
VM-nın mono- və poli-davamlı (H və R) formaları olan
xəstələrin müalicə müddəti 12 ay təşkil etməlidir.
 ÇDD VM və GDD VM olduqda müalicə müddəti vərəm
prosesinin
ağ
ciyərlərdə
yayılmasının
məhdudlaşmış
formalarında – 18 ay, yayılmış formalarında – 24 ay.
Müalicə nəticələri
Dərmanlara qarşı hər hansı davamlılıq növü olan vərəm
xəstələrinin müalicə proqramının effektivliyini qiymətləndirmək
məqsədilə ÜST və digər beynəlxalq təşkilatlar müalicə nəticələrinin
standart təyini təqdim ediblər:
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Sağalma
Müalicə başa çatdı
Müalicənin dayandırılması
Uğursuz müalicə
Ölüm
Köçürülüb
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(Cure)
(Completed)
(Default)
(Failure)
(Death)
(Transferred out)

Qorunmuş həssaslığı olan və streptomisinə qarşı (S) monodavamlı VM xəstələrinin müalicə nəticələrinin təyini
 Sağalma











– əvvəlcədən bakterioloji müayinələrdə müsbət
nəticələri olan xəstədə bakteriya ifrazı kəsilir və müalicənin son
və ondan əvvəlki ayında mənfi bakterioloji nəticələr müəyyən
olunur
Müalicə başa çatdı – xəstə tam müalicə kursunu başa çatdırmış,
lakin son və ondan əvvəlki ayında bəlğəmin müayinəsi bilinmir
yaxud aparılmamışdır. 1
Müalicənin dayandırılması – xəstə müalicədə ardıcıl 2 aydan
çox fasilə vermişdir və yaxud kimyəvi terapiyanın standart
kursunun orta müddətinə qədər müalicəvi dərman vasitələrinin
dozalarının 20%-dən çoxunu almamışdır.
Uğursuz müalicə – xəstədə müalicənin son və/yaxud ondan
əvvəlki ayında bakterioloji müayinələrin müsbət nəticələri
müşahidə olunur və ya da vərəm prosesinin fəallığının
rentgenoloji və kliniki əlamətləri qeyd olunur. Eyni zamanda
müalicə müddətində xəstədə 1-ci sıra dərman vasitələrinə
davamlılıq müşahidə olunduqda və 2-ci sıra dərman vasitələri ilə
müalicə aldıqda onlar da uğursuz müalicə nəticəsinə aid edilirlər.
Ölüm – müalicə fonunda xəstənin hər hansı səbəbdən vəfatı.
Vərəm xəstəliyi nəticəsində və yaxud digər səbəblərdən, məsələn
məişət səbəblərindən və ya yanaşı gedən xəstəliklər üzündən baş
vermiş ölüm hadisələrinin qeydiyyatı ayrı-ayrılıqda aparılır.
Köçürülüb – xəstə müalicəsi davam olunacaq başqa tibb
müəssisəsinə keçirilir, lakin müalicənin nəticələri məlum deyil.

1

Müalicənin son aylarında vərəmin fəallığının kliniki əlamətləri olduğu halda bakterioloji
yoxlamanın aparılması üçün materialın alınması məqsədilə xəstənin əlavə müayinəsi tövsiyə
olunur. Qeyri-aydın hallarda kompüter tomoqrafiyası aparıla bilər.
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Vərəmin monodavamlı (R, H) və poli-davamlı (HS, HE, HSE,
RS, RE, RSE) formaları olan xəstələrin müalicə nəticələrinin
müəyyən olunması











– əvvəlcədən bakterioloji müayinələrdə müsbət
nəticələri olan xəstədə bakteriya ifrazı kəsilir və müalicənin son 6
ayı ərzində mənfi nəticələr müəyyən olunur, bu müddət ərzində
ən azı 3 dəfə bəlğəmin əkilməsi və ya mikroskopik müayinəsi
aparılmalıdır.
Müalicə başa çatdı – xəstə tam müalicə kursunu başa
çatdırmışdır, aktiv vərəm prosesinin kliniki əlamətləri müşahidə
olunmur. 2 Lakin, bakterioloji müayinələr texniki problemlər
üzündən və ya xəstədə bəlğəmin olmaması səbəbindən
aparılmamışdır.
Müalicənin dayandırılması – xəstə müalicədə ardıcıl 2 aydan
çox fasilə vermişdir və yaxud kimyəvi terapiyanın standart
kursunun orta müddətinə qədər müalicəvi dərman vasitələrinin
dozalarının 20%-dən çoxunu almamışdır
Uğursuz müalicə – xəstədə müalicənin son 6 ayı ərzində
bakterioloji müayinələrin iki və daha çox olmaqla müsbət
nəticələri müşahidə olunur, və ya xəstə ÇDD VM müalicə
rejiminə köçürülür.
Ölüm – müalicə fonunda xəstənin hər hansı səbəbdən vəfatı.
Vərəm xəstəliyi nəticəsində və yaxud digər səbəblərdən, məsələn
məişət səbəblərindən və ya yanaşı gedən xəstəliklər üzündən baş
vermiş ölüm hadisələrinin qeydiyyatı ayrı-ayrılıqda aparılır.
Köçürülüb – xəstə müalicəsi davam olunacaq başqa tibb
müəssisəsinə keçirilir, lakin müalicənin nəticələri məlum deyil.
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 Sağalma

ÇDD və GDD vərəmi olan xəstələrdə müalicə nəticələrinin
müəyyən olunması
 Sağalma – xəstə vərəm əleyhinə dərman vasitələrinin qəbul

müddəti və kombinasiyası ilə müalicə kursunu tamamlamışdır.
Bununla yanaşı, bəlğəmin konversiyası müalicənin son 12
2

Vərəmin fəallığının kliniki əlamətləri olduğu halda bakterioloji yoxlamanın aparılması
üçün materialın alınması məqsədilə xəstənin əlavə müayinəsi tövsiyə olunur. Qeyri-aydın
hallarda kompüter tomoqrafiyası aparıla bilər.
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ayından əvvəl qeyd olunmalıdır. Müalicənin son 12 ayı ərzində
bakterioloji müayinələrin (mikroskopik müayinə və ya bəlğəmin
əkilməsi) ümumi sayı 5-dən az olmamalıdır. “Sağalma” nəticəsi
hətta müalicənin son 12 ayında bir müsbət bakterioloji
müayinənin olduğu halda təyin olunur, lakin bu şərtlə ki, bütün
növbəti bakterioloji müayinələrin nəticələri (3-dən az
olmamaqla) mənfi olsun. Əgər müalicənin sona çatmasına 3 ay
qalmış bir müsbət bakterioloji nəticə alınırsa, müalicə 3 mənfi
nəticə əldə olunana qədər uzadılır.
Müalicə başa çatdı – müxtəlif səbəblərdən, məsələn, bəlğəm
ifrazatının olmaması səbəbindən bəlğəmin konversiyasını qeyd
etmək mümkün olmadığını istisna etməklə, “Sağalma” nəticəsi
ilə analojidir. Bununla bərabər, müalicənin son 12 ay ərzində
vərəmin fəallığının hər hansı bir kliniki və rentgenoloji əlaməti
yoxdur.
Müalicənin dayandırılması – xəstə hər hansı bir səbəbdən
müalicədə ardıcıl 2 aydan çox fasilə vermişdir və yaxud kimyəvi
terapiyanın standart kursunun orta müddətinə qədər müalicəvi
dərman vasitələrinin dozalarının 20%-dən çoxunu almamışdır.
Uğursuz müalicə - müalicənin son 12 ay ərzində bəlğəmin
bakterioloji müayinəsinin iki və daha çox müsbət nəticəsi
müəyyən olunduğu halda təyin olunur. “Uğursuz müalicə”
həmçinin nəzərə çarpan əlavə təsirlərə görə və ya aparılan
terapiyaya cavab reaksiyasının olmaması səbəbindən konsilium
nəticəsində müalicənin dayandırıldığı halda da təyin olunur.
Ölüm – aparılan müalicə fonunda xəstənin hər hansı səbəbdən
vəfatı. Vərəm xəstəliyi nəticəsində və yaxud digər səbəblərdən,
məsələn məişət səbəblərindən və ya yanaşı gedən xəstəliklər
üzündən baş vermiş ölüm hadisələrinin qeydiyyatı ayrı-ayrılıqda
aparılır.
Köçürülüb – xəstə müalicəsi davam olunacaq başqa tibb
müəssisəsinə keçirilir, lakin müalicənin nəticələri məlum deyil.
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Bütün pasiyent qrupları üçün (dərmanlara həssaslıq qorunduqda,
mono-polidavamlılıq və ÇDD/GDD VM) aşağıdakı göstərici
izlənilir:
Dağılma boşluğunun bağlanması - dağılma boşluqlarının
bağlanması ilə müşahidə olunan xəstələrin müalicədən əvvəl ağ
ciyər toxumasının destruksiyası ilə müşahidə olunan ümumi
xəstələrin sayına faiz nisbəti.
Müalicə zamanı kliniki, rentgenoloji və laborator nəzarət
Kimyaterapiya kursu zamanı müalicə rejimi dəyişilməz olduqda
müayinə növlərinin müddətləri bütün xəstələr üçün aşağıda qeyd
olunur:
Vərəm əleyhinə dərman vasitələrinə həssaslığı qorunmuş və
streptomisinə qarşı mono-davamlı VM xəstələrin müayinəsi
Pasiyentin
növü
İlkin aşkar
olunmuş
xəstə
(I kateqoriya)
Əvvəllər
müalicə
olunmuş
(II kateqoriya)

Müalicə rejimi

2HRZE/4HRE
(Iа)
2SHRZE/1HRZE/5HRE
(Ib)
2SHRZE/1HRZE/5HRE
(II)
2KmHRZE/1HRZE/5HRE
(IS)
2KmHRZE/1HRZE/5HRE
(IIS)

Mikroskopiya və
əkilmə

DHT

2, 5 və 6-cı
aylarında
2, 6 və 8-ci
aylarında
2, 6 və 8-ci
aylarında

2 və 6-cı
aylarında
4 və 8-ci
aylarında
4 və 8-ci
aylarında

Ağ
ciyərlərin
rentgenoqramı
3 və 6-cı
aylarında
3 və 8-ci
aylarında
3 və 8-ci
aylarında

VM mono- və polidavamlı xəstələrin müayinəsi
Davamlılığın
növü
H, HS, HE,
HSE
R, RS, RE,
RSE

Müalicə rejimi
IH, IIH, IR, IIR,
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Mikroskopiya və
əkilmə

DHT

3, 6, 9, 11
və 12-ci
aylarında

3, 6, 9 və
12-ci
aylarında

Ağ
ciyərlərin
rentqenoqramı
3, 6, 9 və
12-ci
aylarında

ÇDD/GDD VM xəstələrin müayinəsi

Bəlğəmin yaxmaları və
əkilmələri
Çəki
Dərmanlara qarşı
həssaslığın təyini (DHT)
Döş qəfəsinin
radioqrafiyası
Kreatinin

Kalium

Tireotrop hormonu
(ТТH) 

Qaraciyər fermentləri



Tövsiyə olunan tezlik
Müalicəni başlayarkən, konversiya baş verənə
qədər hər ay, və sonra hər 2-3 aydan bir
BMoT müəssisəsinə hər gəliş zamanı
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Müayinə
Həkim tərəfindən
müayinə
BMoT müəssisəsinin
işçisi tərəfindən sorğu

Müalicənin intensiv fazası müddətində hər ay,
sonralar isə 2 aydan bir. Müalicənin son 12 ayı
ərzində əkmə müayinələrinin ümumi sayı 5-dən
az olmamalıdır.
Müalicənin əvvəlində, sonra isə hər ay
Müalicənin əvvəlində, sonra isə müalicənin hər
3 ayında
Müalicənin əvvəlində, sonra isə hər 6 aydan bir
Müalicənin əvvəlində, inyeksion dərman
vasitələri təyin olunduqdan sonra isə hər ay.
İİV-müsbət, şəkərli diabet və böyrək
çatışmazlığı riski yüksək olan xəstələrdə – hər
1-3 həftədən bir.
İnyeksion dərman vasitələri təyin olunduqda –
hər ay.
İİV-müsbət, şəkərli diabet və böyrək
çatışmazlıq riski yüksək olan xəstələrdə – hər 13 həftədən bir.
Etionamid/protionamid/yaxud PAST qəbulu
zamanı hər 6 aydan bir; əlavə olaraq
hipotireodizmin simptomlarına aylıq nəzarət.
Hipotireodizmi aşkar etmək üçün ТТH təyin
olunması kifayətdir; digər tireod hormonların
səviyyəsini müəyyən etməyə ehtiyac yoxdur.
Uzun müddət pirazinamid qəbul edən və yaxud
hepatit riski ya əlamətləri olan xəstələrdə
müntəzəm nəzarət (hər 1-3 aydan bir). İİVmüsbət olan pasiyentlərdə aylıq nəzarət.

DHT – dərmanlara qarşı həssaslıq testi
ТТH- tireotrop hormonu
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Hamiləlik testi

Hemoqlobin və
leykositlər 

Lipazalar***

Südlü asidoz***
Qlükoza***

Müalicənin əvvəlində, və təkrarən kliniki
göstəriş zamanı
Müalicənin əvvəlində fertil yaşda olan qadınlar
üçün və təkrarən göstərişlər zamanı.
Linezolid qəbulu zamanı əvvəlcə hər həftə
ərzində, sonra isə hər ay yaxud göstəriş zamanı;
uzadılmış istifadə üzrə kliniki təcrübəsi azdır.
İİV müsbət olan və retrovirus əleyhinə dərman
vasitələri (o cümlədən, zidovudin) qəbul edən
pasiyentlərə əvvəlcə aylıq, sonra isə göstərişlərə
əsasən nəzarət olunur.
Linezolid və retrovirus əleyhinə dərman
vasitələri (D4T, ddI, ddc.) qəbul edən xəstələrə
pankreatitin yaranmasının qarşısını almaq
məqsədilə
abdominal
ağrıların
aradan
qaldırılması üçün təyin olunur.
Südlü asidozun qarşısını almaq məqsədi ilə
linezolid və retrovirus əleyhinə dərman
vasitələri qəbul edən pasiyentlərə təyin olunur.
Qatifloksasin qəbulu zamanı həftəlik nəzarət.
Pasiyentlərə
hipovə
hiperqlikemiya
əlamətlərini aşkar etmək bacarığını aşılamaq.

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

İİV (İİV/QİÇS) testi

Vərəm xəstələrinin müalicəsində cərrahiyyənin rolu
Cərrahi müalicə yardımçı üsul kimi yalnız kimyəvi terapiya
vasitəsi ilə sağalması mümkün olmayan xəstələr üçün nəzərdə
tutulub. Cərrahi müalicə dəqiq göstərişlər əsasında, dəqiq göstərilən
müddət ərzində və əks göstərişləri nəzərə almaq şərti ilə aparılır.
Vərəm xəstələrində cərrahi müalicəyə göstərişlərin əsas
istiqamətləri aşağıdakılardır:
 Müalicə uğursuzluğunun qarşısının alınması
 Vərəm residivinin qarşısının alınması
 Vərəm nəticəsində ağırlaşmaların müalicəsi
Planlı cərrahi müdaxilələr vərəm prosesinin fəallığının mümkün
olan maksimal aşağı səviyyəsində olduğu vaxtda aparılmalıdır.


Kimyəvi terapiya sxeminə linezolid, retrovirusa qarşı dərman vasitələrinin (ART:
AZT,D4T, ddI, ddc) və yaxud qatifloksasinin daxil olması halda tövsiyə olunur
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Xəstələrin əksəriyyətində bu müalicənin 2-ci ayından 6-cı ayına
qədər olan müddətidir.
Cərrahi müalicəyə göstərişin müəyyən olması kimyəvi terapiyaya
başlamazdan öncə proqnozlaşdırma yolu ilə aparılır: proqnoz mənfi
olduğu halda cərrahi müalicə müalicədən öncə planlaşdırılır və
vərəm fəallığının mümkün qədər maksimal aşağı səviyyəsində
olduğu vaxtda aparılır.
Cərrahi müalicəyə əks göstərişlər əsasən qan-damar sisteminin və
ağ ciyərlərin ehtiyat funksiyasının vəziyyəti əsasında müəyyən
olunur.
Vərəm xəstələrinin müalicəsində təşkilatı prinsiplər
Müalicənin kifayət qədər keyfiyyətli olmasını təmin etmək üçün
xəstələrin vərəm əleyhinə dərman vasitələrinin qəbulu üzrə nəzarət
sisteminin qurulması və möhkəmləndirilməsi vacibdir. Dərman
vasitələrinin qəbulu üzrə gündəlik birbaşa nəzarət (BMoT – birbaşa
müşahidə olunan terapiya) müalicə effektivliyinin artırılmasında əsas
rol oynayır.
Vərəm xəstələrinin müalicəsi üçün ilkin səhiyyə xidmətləri
səviyyəsində hər ambulator müəssisəsində xidmət ərazisində yaşayan
vərəm xəstələrinin birbaşa nəzarət altında (BMoT) müalicəsi üçün
şərait yaradılmalıdır.
Hospitalizasiya üçün tibbi göstərişlər aşağıdakılardır:
 Tənəffüs, ürək-damar, qaraciyər və böyrək çatışmazlığı üzrə
intensiv kimyəvi terapiyanın və müalicənin aparılmasını, ağır
əlavə təsirlərin aradan qaldırılmasını, ağır qanaxmaların
dayandırılmasını və s. tələb edən xəstənin ağır kliniki vəziyyəti
Vərəm xəstələrinin ambulator müalicəsinə aid tələblər
 Kimyəvi terapiya rejimləri vərəmin müalicəsində həkimlərin

konsiliumu tərəfindən təyin olunur.

 Müalicə ilkin səhiyyə xidmətləri müəssisələrində və yaxud ailə

həkimləri sistemində vərəm üzrə mütəxəssisin nəzarəti ilə
aparılır.
 İlkin səhiyyə xidmətlərinin işçiləri vərəm əleyhinə dərman
vasitələrinin qəbuluna birbaşa nəzarət (BMoT) etməlidirlər.
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BMoT (Birbaşa Müşahidə olunan Terapiya) təşkilinin yolları
 Vərəmlə mübarizə müəssisələri əsasında BMoT məntəqələrinin

təşkili
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 İlkin səhiyyə müəssisələri əsasında BMoT məntəqələrinin təşkili
 Səyyar BMoT məntəqələrinin təşkili
 BMoT- müalicəsinin evlərdə təşkili
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