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allergiyası 

İşin abstraktı  Problem. Allergik xəstəliklər dünyada xəstələnmə strukturunda 

aparıcı mövqe tutur və yayılmasında davamlı artım və gedişatında 

ağırlaşma ilə xarakterizə olunur. Son illər allergik xəstəliklərin 

geniş yayılması, klinik gedişatının şiddətinin artması, klinik və 

patogenetik variantların heterogenliyinə görə allergiya qlobal  tibbi 

və sosial problemə çevrilib. Bu baxımdan, müxtəlif allergik 

patologiyalarının vaxtında dəqiq diaqnostikası böyük əhəmiyyət 

kəsb edir.  

Ən çox görülən allergik xəstəliklərdən biri pollinoz xəstəliyi və ya 

tozcuq allergiyasıdır. Pollinoz bitki tozcuğunun yaratdığı allergik 

xəstəlikdir və əsasən tənəffüs yollarının və gözlərin selikli 

qişalarında kəskin iltihab dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunur.   
Xəstəlik, bəzi bitkilərin çiçəklənmə dövrünə təsadüf edir və 

təkrarlanan bir mövsümlüyə malikdir. 

Son illər  tozcuq allergiyası getdikcə daha çox çarpaz qida 

allergiyası ilə əlaqələndirilir. Xəstələrin 40-60%-da  pollinoz  bitki 

mənşəli məhsullarına (meyvə, tərəvəz, qoz-fındıq) qida allergiyası 

ilə birliktə müşahidə olunur. Eyni zamanda, pollinozdan əziyyət 

çəkən xəstələrdə qida allergiyasının yaranması bir-birinə yaxın olan 

tozcuq molekulları ilə bitki mənşəli qida allergenləri arasında 

çarpaz reaktivliyə əsaslanır. Çapraz reaksiya mexanizmi bitki 

mənşəli qida məhsullarının tərkibində olan panallergenlərin - 

bitkilərin müxtəlif hissələrində (yarpaqlar, gövdələr, çiçəklər və 

meyvələr) olan zülalların  mövcudluğuna əsaslanır. 

   Molekulyar allerqodiaqnostikaya əsaslanan müayinə üsulları 

xəstənin fərdi zülal molekullarına həssaslığını müəyyənləşdirməyə, 

birincili sensibilizasiyanı təyin etməyə, orqanizmın həqiqi və ya 

çarpaz reaktivliyini təsdiq və ya inkar etməyə, diaqnostikanın 

həssaslığını və spesifikliyini artırmaq və pollinoz xəstəliyindən 

əziyyət çəkən pasientlərin qida qəbulu nəticəsində yaranan sistem 

reaksiyaların inkişaf riskini proqnozlaşdırmağa imkanı verir. 

Azərbaycanda öncəki illər pollinoz və çarpaz qida allergiyasında 

molekulyar allerqodiaqnostika müayinə metodunun tətbiqi ilə bağlı 

hərtərəfli bir araşdırma aparılmamışdır. Yuxarıda qeyd olunanları 

nəzərə alaraq, pollinoz və çarpaz qida allergiyasının həssaslıq 

spektrinin təyin edilməsində molekulyar aspektlərinin öyrənilməsi 

aktualdır və böyük praktik əhəmiyyətə malikdir. 

 

Məqsəd. Müasir molekulyar allerqodiaqnostika metodlarına 

əsaslanaraq pollinoz və çarpaz qida allergiyası olan xəstələrin 

diaqnostika və müalicə keyfiyyətini artırmaq. 

Material və metodlar. 

Xəstə qrupu: Tozcuq və yanaşı çarpaz qida allergiyasının 

klinik əlamətləri olan 12 yaşdan yuxarı 80 xəstədə molekulyar 

allerqodiaqnostika müayinə metodlarının daxil edilməsi ilə klinik-

allerqoloji və immunoloji tədqiqatların aparılması. 
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Kontrol (nəzarət) qrupu: allerqoloji patologiyası olmayan   

praktik sağlam 20 nəfərdən ibarət olacaqdır. 

Tədqiqatın metodları:  

Klinik tədqiqat metodları – şikayətlərin toplanması, 

anamnestik məlumatlar və fiziki müayinə. 

            Allerqoloji müayinə allergenlərin su-duz ekstraktları ilə 

prick-test müayinə üsulu ilə aparılacaqdır. Bir sıra bitki tozcuq 

allergenlerindən istifadə ediləcək. 

            Avtomatik analizator İmmunoCAP (İsveç) cihazı vasitəsilə 

dolayı immunofluoresans müayinə üsulu ilə bitki mənşəli major və 

minor komponentlərin və çarpaz reaktiv allergenlərin sIgE 

profillərinin təyin edilməsi. 

           Qan zərdabında ümumi və spesifik IgE-nin, orofaringeal 

sekresiyada sekretor IgA-nın ELISA cihazı ilə təyini. 

Əsas qiymətləndirmə kriteriyası: 

- Azərbaycan ərazisində pollinozun klinik təzahürlərinə səbəb olan 

ən çox yayılmış küləklə tozlanan bitkilərin müəyyən edilməsi; 

- regional bitkilərin geniş yayılmış tozcuq allergenlərinin məcburi 

daxil edilməsi ilə pollinozu olan xəstələrin allerqoloji müayinəsi 

üçün diaqnostik panelin optimallaşdırılması. 

Əlavə qiymətləndirmə kriteriyası: 

- klinik, allerqoloji, immunoloji göstəricilər, molekulyar 

allerqodiaqnostika müayinə metodlarının öyrənilməsi. 

Problem Allergik xəstəliklər dünyada xəstələnmə strukturunda aparıcı 

mövqe tutur və yayılmasında davamlı artım və gedişatında 

ağırlaşma ilə xarakterizə olunur. Son illər allergik xəstəliklərin 

geniş yayılması, klinik gedişatının şiddətinin artması, klinik və 

patogenetik variantların heterogenliyinə görə allergiya qlobal  tibbi 

və sosial problemə çevrilib. Bu baxımdan, müxtəlif allergik 

patologiyalarının vaxtında dəqiq diaqnostikası böyük əhəmiyyət 

kəsb edir.  

Ən çox görülən allergik xəstəliklərdən biri pollinoz xəstəliyi və ya 

tozcuq allergiyasıdır. Pollinoz bitki tozcuğunun yaratdığı allergik 

xəstəlikdir və əsasən tənəffüs yollarının və gözlərin selikli 

qişalarında kəskin iltihab dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunur.   
Xəstəlik, bəzi bitkilərin çiçəklənmə dövrünə təsadüf edir və 

təkrarlanan bir mövsümlüyə malikdir. 

Son illər  tozcuq allergiyası getdikcə daha çox çarpaz qida 

allergiyası ilə əlaqələndirilir. Xəstələrin 40-60%-da  pollinoz  bitki 

mənşəli məhsullarına (meyvə, tərəvəz, qoz-fındıq) qida allergiyası 

ilə birliktə müşahidə olunur. Eyni zamanda, pollinozdan əziyyət 

çəkən xəstələrdə qida allergiyasının yaranması bir-birinə yaxın olan 

tozcuq molekulları ilə bitki mənşəli qida allergenləri arasında 

çarpaz reaktivliyə əsaslanır. Çapraz reaksiya mexanizmi bitki 

mənşəli qida məhsullarının tərkibində olan panallergenlərin - 

bitkilərin müxtəlif hissələrində (yarpaqlar, gövdələr, çiçəklər və 

meyvələr) olan zülalların  mövcudluğuna əsaslanır. 
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   Molekulyar allerqodiaqnostikaya əsaslanan müayinə üsulları 

xəstənin fərdi zülal molekullarına həssaslığını müəyyənləşdirməyə, 

birincili sensibilizasiyanı təyin etməyə, orqanizmın həqiqi və ya 

çarpaz reaktivliyini təsdiq və ya inkar etməyə, diaqnostikanın 

həssaslığını və spesifikliyini artırmaq və pollinoz xəstəliyindən 

əziyyət çəkən pasientlərin qida qəbulu nəticəsində yaranan sistem 

reaksiyaların inkişaf riskini proqnozlaşdırmağa imkanı verir. 

Azərbaycanda öncəki illər pollinoz və çarpaz qida allergiyasında 

molekulyar allerqodiaqnostika müayinə metodunun tətbiqi ilə bağlı 

hərtərəfli bir araşdırma aparılmamışdır. Yuxarıda qeyd olunanları 

nəzərə alaraq, pollinoz və çarpaz qida allergiyasının həssaslıq 

spektrinin təyin edilməsində molekulyar aspektlərinin öyrənilməsi 

aktualdır və böyük praktik əhəmiyyətə malikdir. 

 

 

Məqsəd Müasir molekulyar allerqodiaqnostika metodlarına əsaslanan 

pollinoz və çarpaz qida allergiyası olan xəstələrin diaqnostika və 

müalicə keyfiyyətini artırmaq. 

Obyekt və müdaxilələr – (xəstə 

qrupları və 

müdaxilələr/proseduralar) 

Alınan materialı işləmək üçün işdə klinik, allerqoloji, immunoloji 

tədqiqat metodları, molekulyar allerqodiaqnostika müayinə üsulu 

və variasiya statistikası metodlarından istifadə ediləcəkdir. 

Tozcuq və yanaşı çarpaz qida allergiyasının klinik əlamətləri olan 

12 yaşdan yuxarı 80 xəstədə molekulyar allerqodiaqnostika 

müayinə metodlarının daxil edilməsi ilə klinik-allerqoloji və 

immunoloji tədqiqatlar aparılacaqdır. 

Klinik tədqiqat metodları - şikayətlərin toplanması, anamnestik 

məlumatlar və fiziki müayinə. 

Allerqoloji müayinə allergenlərin su-duz ekstraktları ilə prick-test 

müayinə üsulu ilə aparılacaqdır. Bir sıra bitki tozcuq 

allergenlerindən istifadə ediləcək. 

Avtomatik analizator İmmunoCAP (İsveç) cihazı vasitəsilə dolayı 

immunofluoresans müayinə üsulu ilə bitki mənşəli major və minor 

komponentlərin və çarpaz reaktiv allergenlərin sIgE profillərinin 

təyin edilməsi. 

Qan zərdabında ümumi və spesifik IgE-nin, orofaringeal 

sekresiyada sekretor IgA-nın ELISA cihazı ilə təyini. 

Nəzarət qrupu praktiki sağlam 20 nəfərdən ibarət olacaqdır. 

Nəzarət qrupuna daxil olma meyarları: hər hansı bir allergik 

xəstəliyin klinik və laborator əlamətlərinin olmaması; anamnezdə 

hər hansı bir allergik proseslərin olmaması; allergik xəstəliklərlə 
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zəngin irsiyyətin olmaması; tədqiqatda könüllü iştirak etmək üçün 

məlumatlı razılıq. 

 

 

Əsas qiymətləndirmə 

kriteriyası və onun ölçmə 

metodu 

- Azərbaycan ərazisində pollinoz xəstıliyinin klinik 

təzahürlərinə səbəb olan ən çox yayılmış küləklə tozlanan 

bitkilərin müəyyən edilməsi;  

- Region üçün xas olan tozcuq allergenlərinin daxil edilməsi 

şərtilə pollinozlu xəstələrin allerqoloji müayinəsi zamanı 

diaqnostik panelin optimallaşdırılması; 

Əlavə qiymətləndirmə 

kriteriyaları və onların ölçmə 

metodları 

- klinik, allerqoloji, immunoloji göstəricilərin öyrənilməsi; 

- molekulyar allerqodiaqnostika üsullarının xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsi.  

Açar sözlər Pollinoz, çarpaz qida allergiyası, molekulyar allerqodiaqnostika, 

klinik-diaqnostik meyarlar 

Obyektinə görə işin növü Kliniki tədqiqat 

Məqsədinə görə işin növü Müalicə-profilaktik üsullar, diaqnostika 

Vaxta görə işin növü Retrospektiv klinik tədqiqat 

Klinik tədqiqatın modeli Müşahidə, klinik sınaq 

Obyekt – xəstələr (material) Tozcuq və yanaşı çarpaz qida allergiyasının klinik əlamətləri olan 

12 yaşdan yuxarı 80 xəstə 

Daxil etmə kriteriyaları - xəstədən tədqiqatda iştiraki üçün yazılı məlumatlı razılıq 

sənədinin alınması;  

- pollinoz və çarpaz qida allergiyası diaqnozunun olması;  

- xəstələrin yaşı 12dən yuxarı olması;  

- dəri allergik testlərini tətbiq etmək üçün əks göstərişlərin 

olmaması 

  

Çıxarma kriteriyaları - 12 yaşdan kiçik xəstələr;  

- dəri allergik testləri tətbiq etmək üçün əks göstərişlərin 

olması  

Randomizasiya üsulu Olmayacaq 

Müdaxilənin növü      -Diaqnostik test 

     -Cihaz 

     -Genetik 

Müdaxilənin açıqlaması Tədqiqata daxil olan bütün xəstələr klinik, allerqoloji və 

immunoloji müayinələrdən keçəcəklər.  Tozcuq və qida allergiyası 

əlamətləri olan xəstələrdə molekulyar allerqodiaqnostika daxil 

olmaqla klinik-allerqoloji və immunoloji tədqiqatlar aparılacaq. 

Klinik tədqiqat metodları - şikayətlərin toplanması, anamnestik 

məlumatlar və fiziki müayinə. 

Allerqoloji müayinə allergenlərin su-duz ekstraktları ilə prick-test 

müayinə üsulu ilə aparılacaqdır. Bir sıra bitki tozcuq 
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allergenlərindən istifadə ediləcək. 

Avtomatik analizator İmmunoCAP (İsveç) cihazı vasitəsilə dolayı 

immunofluoresans müayinə üsulu ilə bitki mənşəli major və minor 

komponentlərin və çarpaz reaktiv allergenlərin sIgE profillərinin 

təyin edilməsi. 

Qan zərdabında ümumi və spesifik IgE-nin, orofaringeal 

sekresiyada sekretor IgA-nın bərk fazalı İFA metodu ilə təyini. 

 

Statistik və riyazi işləmlər Klinik və laboratoriya tədqiqatlarının əldə edilmiş 

məlumatları STATISTICA 10 statistik analiz sistemində 

(STATISTICA USA proqram paketi, Windows 8 üçün versiya 10) 

variasiya statistikası üsulları ilə işlənəcəkdir. 

Aktuallığı Allergik xəstəliklər dünyada xəstələnmə strukturunda aparıcı 

mövqe tutur və yayılmasında davamlı artım və gedişatında 

ağırlaşma ilə xarakterizə olunur. Son illər allergik xəstəliklərin 

geniş yayılması, klinik gedişatının şiddətinin artması, klinik və 

patogenetik variantların heterogenliyinə görə allergiya qlobal tibbi 

və sosial problemə çevrilib. Bu baxımdan, müxtəlif allergik 

patologiyalarının vaxtında dəqiq diaqnostikası böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Ən çox görülən allergik xəstəliklərdən biri pollinoz xəstəliyi və ya 

tozcuq allergiyasıdır. Pollinoz bitki tozcuğunun yaratdığı allergik 

xəstəlikdir və əsasən tənəffüs yollarının və gözlərin selikli 

qişalarında kəskin iltihab dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunur. 

Pollinoz xəstəliyinin müxtəlif klinik təzahürləri mövcuddur, 

onlardan respirator simptomlar üstünlük təşkil edir. 

Tozcuq allergiyasının ciddi bir xəstəlik kimi qəbul edilməməsinə 

baxmayaraq, bu xəstəlik pasientlərin sosial aktivliyinə, təhsilinə və 

peşə fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir, sağlamlıq 

problemlərinə və həyat keyfiyyətinin azalmasına səbəb olur. 

Xəstəlik, bəzi bitkilərin çiçəklənmə dövrünə təsadüf edir və 

təkrarlanan bir mövsümlüyə malikdir. Pollinozun yaranması 

ekzogen və endogen təhrikedici amillərin qarşılıqlı təsirindən 

qaynaqlanır, burada bölgədəki bitki tozlanmasının iqlim və coğrafi 

xüsusiyyətləri əhəmiyyətli rol oynayır. 

Tozcuq allergiyasının kəskinləşməsinin 3 zirvəsi qeyd edilir: yazda 

- ağac tozcuqları, yaz-yay - çəmən otları və taxıl bitkilərinin 

çiçəklənməsi səbəb olur. Üçüncü dalğa isə alaq otlarının şiddətli 

tozlanması ilə əlaqələndirilir. 
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Beynəlxalq mütəxəssislər tozcuq allergenlərini aparıcı 

aeroallergenlərdən biri kimi təsnif edirlər. Müasir şəraitdə, 

bitkilərin növ tərkibi və çiçəklənmə təqvimi, bitki tozcuqların 

allergenliyi dəyişib, bu da dəlil əsaslı təbabətə əsaslanan araşdırma 

tələb edir. Tozcuqların havadakı yüksək konsentrasiyası və 

bitkilərin uzun müddət çiçəklənməsi xəstəliyin ağır persistəedən 

formalarının meydana çıxmasına səbəb olur. Dünyada 

aeropalinologiyanın inkişafına çox diqqət yetirilir, amma 

Azərbaycanda bu istiqamətdə çox az sayda tədqiqatlar aparılıb. Bu 

baxımdan allergiyanı yaradan bitkilər, onların tozcuq spektrləri, 

palinasiya dövrləri və aeroallergen mühitin proqnozlaşdırılması 

barədə elmi əsaslandırılmış bir fikir inkişaf etdirmək lazım gəlir. 

Yalnız bu əsasda pollinoz xəstəliyinin müasir müalicəsi effektiv 

şəkildə təşkil edilə bilər. 

Son illər tozcuq allergiyası getdikcə daha çox çarpaz qida 

allergiyası ilə əlaqələndirilir. Xəstələrin 40-60%-da pollinoz bitki 

mənşəli məhsullarına (meyvə, tərəvəz, qoz-fındıq) qida allergiyası 

ilə birliktə müşahidə olunur. Eyni zamanda, pollinozdan əziyyət 

çəkən xəstələrdə qida allergiyasının yaranması bir-birinə yaxın olan 

tozcuq molekulları ilə bitki mənşəli qida allergenləri arasında 

çarpaz reaktivliyə əsaslanır. Çarpaz qida allergiyasının klinik 

təzahürləri polimorfizm ilə xarakterizə olunur. Avropa 

Allerqologiya və Klinik İmmunologiya Akademiyasına görə 

(EAACI), tozcuq allergiyası olan xəstələrdə çarpaz qida 

allergiyasının klinik simptomları özünü oral allergik sindrom və 

övrədən ağır anafilaksiya kimi biruzə verə bilir. Müşahidə olunan 

qida allergiyası müəyyən bir coğrafi ərazidə əhalinin və insanların 

pəhriz vərdişlərindən və bitki tozlanmasının xüsusiyyətlərindən 

asılıdır. Əksər hallarda qida allergenləri ilə bitki tozcuqları 

arasındakı çarpaz reaksiyalar bu allergenlərin tərkibində olan 

antigen determinantlardan qaynaqlanır. 

Xəstəliyin erkən təzahürü, klinik əlamətlərin müxtəlifliyini, geniş 

yayılmasını, eləcə də pollinozun və çarpaz qida allergiyasının ağır 

gedişata meyilliliyini nəzərə alaraq yeni diaqnostik metodların 

öyrənilməsinə və tətbiq edilməsinə ehtiyac var. Zülal 

molekullarının müəyyənləşdirilməsi üçün yeni metodların ortaya 

çıxması bitki allergenlərinin struktur və funksional xüsusiyyətləri 

haqqında məlumat əldə etməyə və çarpaz reaktivliyin mahiyyətini 

anlamağa imkan verdi. Çapraz reaksiya mexanizmi bitki mənşəli 

qida məhsullarının tərkibində olan panallergenlərin - bitkilərin 

müxtəlif hissələrində (yarpaqlar, gövdələr, çiçəklər və meyvələr) 

olan zülalların mövcudluğuna əsaslanır. Bənzər bir amin turşusu 

ardıcıllığına və molekulyar konfiqurasiyaya sahib olan 

panallergenlərin çox sayda protein ailəsi təcrid olunmuş və təsvir 

edilmişdir. Ailənin zülallarından birinə olan həssaslıq, eyni ailəyə 
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aid olan və oxşar molekulyar quruluşa sahib olan digər 

proteinlərdən istifadə edilərkən allergik reaksiyaların inkişafına 

səbəb ola bilər. Hal-hazırda, allergenlərin molekulyar 

xarakteristikası haqqında Allergome / allergen database 

(www.allergome.org / www.allergen.org) əks olunan böyük bir 

məlumat bazası toplanmışdır. 

Molekulyar allerqodiaqnostikaya əsaslanan müayinə üsulları 

xəstənin fərdi zülal molekullarına həssaslığını müəyyənləşdirməyə, 

birincili sensibilizasiyanı təyin etməyə, orqanizmın həqiqi və ya 

çarpaz reaktivliyini təsdiq və ya inkar etməyə, diaqnostikanın 

həssaslığını və spesifikliyini artırmaq və pollinoz xəstəliyindən 

əziyyət çəkən pasientlərin qida qəbulu nəticəsində yaranan sistem 

reaksiyaların inkişaf riskini proqnozlaşdırmağa imkanı verir. 

Molekulyar allerqodiaqnostika hazırda müxtəlif istehsalçıların 

texnologiyalarında tətbiq olunur. Molekulyar allerqodiaqnostikanın 

qızıl standartı İmmunoCAP Allergen Components "Phadia AB" 

texnologiyasıdır (İsveç), bu cihazın vasitəsilə eyni zamanda 100-

dən çox allergen molekullarına qarşı həssaslığı təyin etmək 

mümkündür. 

Beləliklə, hazırda pollinoz və çarpaz qida allergiyası zamanı 

müalicənin nəticələrini izləmək və nəzarət etmək üçün səbəbkar 

allergenləri təyin etmək məqsədilə molekulyar 

allerqodiaqnostikanın istifadəsinin mümkünlüyünün öyrənilməsi 

vacibdir. Azərbaycanda öncəki illər pollinoz və çarpaz qida 

allergiyasında molekulyar allerqodiaqnostika müayinə metodunun 

tətbiqi ilə bağlı hərtərəfli bir araşdırma aparılmamışdır. Yuxarıda 

qeyd olunanları nəzərə alaraq, pollinoz və çarpaz qida 

allergiyasının həssaslıq spektrinin təyin edilməsində molekulyar 

aspektlərinin öyrənilməsi aktualdır və böyük praktik əhəmiyyətə 

malikdir. 

 

Vəzifələr 1. Pollinozu olan xəstələrdə bitki tozcuqlarına mono- və 

polisensibilizasiyanın əsas spektrini və yayılma tezliyini müəyyən 

etmək. 

2. Tozcuq allergiyası olan xəstələrdə allergik dəri testlərinə, serum 

sIgE səviyyələrinə və molekulyar allerqodiaqnostikaya əsaslanaraq 

bitki tozcuqlarına həssaslıq profilini müqayisə etmək. 

3. Xəstələrdə pollinoz və çarpaz qida allergiyasının gedişatının 

klinik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək. 

4. Pollinoz və yanaşı çarpaz qida allergiyası olan xəstələrdə 

orofarengeal sekretın, qan zərdabının immunoloji xüsusiyyətlərini 
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və bağırsaq mikrobiosenozunu öyrənmək. 

5. Müasir avtomatlaşdırılmış "ImmunoCAP" sistemindən istifadə 

edərək pollinoz və çarpaz qida allergiyasından əziyyət çəkən 

xəstələrin həssaslıq profilini molekulyar səviyyədə təyin etmək. 

6. Yanaşı çarpaz qida allergiyası olan pollinozlu xəstələrdə düzgün 

diaqnostik alqoritm hazırlamaq. 

 

Orijinallıq (yeniliyi) - Allerqoloji xidmət üçün müraciətlərə əsaslanaraq, son onillikdə 

dəyişən aeropalinoloji vəziyyətlə əlaqədar olaraq xəstələrdə tozcuq 

allergiyasının yayılması və klinik gedişi ilə bağlı bir iş 

aparılacaqdır. 

- Pollinoz xəstəliyinin əsas etioloji amilləri müəyyənləşdiriləcək, 

xəstəliyin nozoloji quruluşu, bitki tozcuqlarına həssaslığının və 

çarpaz qida allergiyasının inkişaf riskini artıran əsas amillər 

araşdırılacaq. 

- Müasir diaqnostik metodları nəzərə alaraq pollinoz və çarpaz qida 

allergiyası olan xəstələrdə tozcuq və bitki mənşəli qida 

allergenlərinə sensibilizasiyanın rastgəlmə tezliyi və quruluşuna 

dair elmi məlumatlar əlavə ediləcəkdir. 

- Pollinoz və çarpaz qida allergiyasının klinik xüsusiyyətləri barədə 

məlumatlar aydınlaşdırılacaqdır ki, bu da müxtəlif otlar və 

ağacların çiçəklənməsi dövründə bitki mənşəli qida məhsullarını 

qəbul edərkən qida allergiyası oral allergik sindrom, 

rinokonyunktivit, bronxial astma, xroniki övrə, dəri forması və 

anafilaksiya, 

həmçinin səbəbkar qidalardan istifadə zamanı mədə-bağırsaq 

traktının fəaliyyətindəki narahatlıqlar kimi simptomların olması ilə 

təzahür edəcək. 

- Tədqiqat aparılan bölgədə ilk dəfə pollinoz və çarpaz qida 

allergiyası olan xəstələrdə geniş sayda tozcuq və qida allergenləri 

ilə qoyulan allergik dəri testi, qanda sIgE-nin təyini ilə yanaşı 

molekulyar allerqodiaqnostika daxil olmaqla hərtərəfli bir 

allerqoloji tədqiqat aparılacaqdır. 

- Azərbaycanda ilk dəfə pollinozlu xəstələrdə bitki tozcuq 

allergenlərinin major və minor komponentlərinə qarşı həssaslığının 

təyini aparılacaq və adi allergik dəri test üsulu ilə müqayisədə 

molekulyar allerqodiaqnostikanın klinik əhəmiyyəti göstəriləcək. 
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- Sensibilizasiyanın molekulyar profili öyrəniləcək və pollinozlu 

xəstələrdə tozcuq, qida və çarpaz reaktivlik yaradan 

komponentlərin əhəmiyyəti müəyyənləşdiriləcəkdir. 

- Xəstələrdə pollinoz və çarpaz qida allergiyası zamanı düzgün 

diaqnostik alqoritm hazırlanacaqdır. 

 

Gözlənilən nəticələr və onların 

elmi-praktik əhəmiyyəti 

 Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti: 

- Qida allergiyası ilə müşaiət olunan pollinoz adi pollinozdan fərqli 

xüsusiyyətlərə malik olduğu üçün kompleks klinik, allerqoloji və 

immunoloji tədqiqatların köməyi ilə pollinozun və yanaşı çarpaz 

qida allergiyasının gedişatının xüsusiyyətləri müəyyən ediləcəkdir. 

- Dəri sınağı və molekulyar allerqodiaqnostikadan istifadə edərək 

tozcuq və yanaşı çarpaz qida allergiyası olan xəstələrdə səbəbkar 

allergenlərin, major və minor komponentlərə qarşı spesifik IgE-

əkscisimlərinin spektri təyin ediləcəkdir. 

- Molekulyar allerqodiaqnostika müayinə metodunun tətbiqi 

pollinozun və çarpaz qida allergiyasının patogenezində mühüm rol 

oynayan IgE-sensibilizasiyasının fərdi profilini öyrənməyə imkan 

verəcəkdir. 

- Tozcuq və yanaşı çarpaz qida allergiyası olan xəstələrdə 

allerqoloji müayinənin alqoritmi optimallaşdırılacaq və molekulyar 

allerqodiaqnostikasının praktik istifadəsinin perspektivləri 

müəyyənləşdiriləcəkdir. 

Gözlənilən nəticələr: 

Pollinoz xəstəliyinin klinik təzahürlərinə səbəb olan, Azərbaycanda 

küləklə yayılan tozlanan bitkilərin daha çox rast gəlinən ərazisinin 

müəyyənləşdirilməsi. Bitki tozcuqların həssaslıq spektri haqqında 

əldə edilmiş məlumatlar, region üçün xas olan tozcuq 

allergenlərinin daxil edilməsi şərtilə pollinozlu xəstələrin allerqoloji 

müayinəsi zamanı diaqnostik paneli optimallaşdırmağa imkan 

verəcəkdir. 

Pollinoz və yanaşı çarpaz qida allergiyası olan xəstələrdə 

molekulyar allerqodiaqnostikanın dəri allergik testləri ilə 

müqayisədə daha yüksək klinik əhəmiyyətə sahib olacağı gözlənilir. 

 

Maddi və texniki imkanlar Azərbaycan Tibb Universitetinin Allerqologiya və immmunologiya 

kafedrasının maddi-texniki imkanlarından istifadə edilməsi ilə 
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yanası fərdi qaydada imkanlardan istifadə ediləcəkdir  

Tədqiqatın yerinə yetiriləcəyi 

yer 

ATU və Starlab klinikası 

 

İşə başlama vaxtı 2021 

İşin bitirmə vaxtı 2024 

İşin müddəti 3 il 

İşin mərhələləri Mərhələ 1. Pollinoz xəstəliyi və çarpaz qida allergiyası problemi ilə 

bağlı ədəbiyyat icmalı. 

Mərhələ 2. Material və metodlar. Tədqiqat qrupunun təsviri, nəzarət 

qrupunun təsviri: aparılacaq metodların təhlili, materialın statistik 

təhlili metodlarının təsviri. 

Mərhələ 3. Təsdiq olunmuş  metodlarına və daxil olma 

kriteriyalarına əsasən xəstələrin tədqiqata daxilolunması. 

Mərhələ 4. Klinik material toplusu və laboratoriya tədqiqatlarının 

nəticələrinin təhlili. 

Mərhələ 5. Alınan nəticələrin qeydiyyatı və statistic analizi. 

Mərhələ 6. Əsas və əlavə qiymətləndirmə kriteriyalarının 

müqayisəli təhlili. 

Mərhələ 7. Tədqiqatın yekun nəticələrinin təyini və praktik 
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