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SensiBilIzasijanbn tə’siri altbnda qanwi 
morfo ogijasb

ч (Eqsperlmental tədqiqat).

Həm spesifik, həm də qejri-spesifik fenomenləri ejrəndikdə, təd- 
q qatcblarbn əsas diqqəti, ахьг yaqta qədər, pato-morfologk şəki n 
ejrəhllməsində toplanmbşdı.r. Bu fenomenlərin inkişaf və əmələ gəl
məsi .prosesində fiziologik halla-ьп (vəzijətlərin) ejranilməsinə həsr 
olunmuş əsərlər jalnbz- ахы vaqtlarda artbx nrqdarda mejdana сьх 
maqa ва$1ајы. Bu məqalədə, sensiaılizasijanbn tə’siri altbnda qan 
morfologijasönbn tədqiqini gestərəçəjik. Orqanizmin daxili hazbrlb- 
qbndan eəhs olunduqda, allergik hallarda qanbn mo.fologik element
lərinin dəxi fbio-ximik, immuno-elologik xassələrində myvafiq mejillər 
əmələ gəlir. Buna gərə qanbn myajinəsi, orqanizmin eir cox Başqa 
hallarbnda, həm qanbn ezynyn xəstələnməsinin etiologija və petoge- 
nez’.nln mahijətini ajdbnlaşdbrma j və həm də dyzgyn diaqnoz və 
proqnoz qojmaqdan etry вөјук əhəmijətə malikdir.

Bu məqalədə Biz jalnbz, sensiB'Iizasijanbn tə’siri altbnda qanbn 
marfologijasbndan вәһ* edəçəjlk. Myşahədələrimizi itlərdə apardbq. 
Çəmlsl praqtiqa altbnda 6 it var idi. Sensiellizasija məqsədilə itlərə, hər 
6 gyndən Bir, in raperiWnea! olarax 5 sm* normal at zərdaeb jeridil- 
miş. Çəmlsl hər в!г it 13 hazbrlbq injeqsljasb almbş, 14 nçy (həll edi- 
çi) injeqsija isə ахьгьпдь hazbrlbx Injeqsijasbndan 14 gyn sonra jeri- 
dllmiş Praqtiqa altbnda olan 6 itdən —2-si 14 çv (həll ediçi) İnjeqsija 
ərəfəsində olmyş, qalan dərdy isə 14-çy injeqsijanb da almbş. Hər 
elr hejvan praqtiqa altbna daxil olmambşdan qaea< diqqətli surətdə 
myajinədən keçirilmiş və praqtiqadan qaeax qarbn qurdu qovan-derd- 
xiorlu qareon almbşdbr- Normal at zərdaebna olan daha erkən qaza 
nblmbş jyksək həssaslbqb aradan Cbxarmaq məqsədilə, praqtiqadan qa* 
вах, pytyn itlərin arqasbnbn dərisi içərisinə həmin zntigenin qontrol 
injeqsijalarb edildi. Bytyn hallarda mənfi nətiçə aldbq. Belə in,eq« 
sijalar İsə itlərə sensltilizasljanbn axtrbnda edildi. SensFfcüizaslja də- 
rəçəsl 24 saatdan sonra təkrari olaraq 5-çİ gyndə Injeqs ĵadan sonra 
prof. V. T. Talalajevin sxemasb yzr^ tə jln edildi. Qan morfologijasb- 
пьп dəjişik iklərim өјгаптәк у eyn, sensiBİlizasijadan qaeax periodik 
olaraq myntəzəm surətdə 5 çi, it) nçu, 13-çy Injeqsi ada, 14*çy (hə I edi
çi) Injeqsij ada və həl ediçi injeqsijadan» İki gyn sonra it ərin qanb 
myajlnəjə getyrvldy. Bu zaman aşaqbdakb myajinələr aparbldb: he- 
moqloBİn erltrositlər, le'qositlƏrln miqdarb, F. I.» tə’jjn edi di, hemo* 
qramma ar gəzdən кесггШв nihajət, retiqulosıtlər və tromeositlərin m q- 
darb tə’jln edildi. -

/1 .  H e m o q I o Bİ n . Sensiei’lzasijanbn tə’sirı altbnda praqtiqa al- 
tbndakb 6 İtin hemöq oaininin diəamiqasbnda aşaqbdakb dəjlş.kı.kləri 
qejd etməlld r (çədvəl N2 1)
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Senslnlllznsljanbn ахьгьпа )ахьП (4 İtdə), həmçinin hnll erllçl Injeq 
sifn'ın nədər 2 itdə. hemoqlonlnln enməsi uns venr Bu enmənin ad,, 
til, ıtləıin coxusuııda (4-də) elnl rəqəm hydudlorhndo ləraddyd edir 
(dəjlslllr), məs., ÇultıarAltı-•16,’l'ı. Barnos<(n— 13')|',, Cernjaqdn—17%,
Qoıibuxajndn İsə 14%. Q ı'en И<1 İtdə Iıemoqlonlnln enmasl, nlr hal 
do qnnrtxkı, Itlərdaldnə nlsnatən (Oubejedn 3 3 « ) təxmlnah kl dək, 
оиьх Unda olımmus, ınısqa Halda (Peoınşqnda) au rnma kosglt, 
surətdə İfada oltmınmm.şdur (8M). Scnslnlllzaslja prosesində, nı* 
Hdəıı (Qulsojndnn) nnşqn, demək olnr 1<1, oytyn lınllordn at zərdn 
m,ш и I -çy lııjeqsljası.ndnn sonra hemoqlonlnln jyksəimasl 2 hal 
do (Çulnols və Peqoşqnda) 10-nçıı Injeqsljndnn sonta olunan hemo 
qtoııiıılıı lıanı İİU səvljJsl va lıanı də miqdarımda nls iBtan, qalan 4 u 
da (B.vııos Cern|ıu|, Uornou>o|a va Qulsnjnda) İsa jnlribz hemo 
qloıılııiıı qoıınxkı. miqdarına nlsnatən )yl<sahııasl myşahldə olunur. Iıl.u 
də lıcmonı oı-in ejrllərlnln усушу xarnqterll xysu.s |ətl orıdaıı leeretdlr 
İd, Ceııı)oqdnn nn.sqn qalan ncs İlin hamı.sı.rıda hemoqlonlnln enmə 
slııə ıtıcliillk seııslnlllrnsllası.nbij ıılrlııçl gynlərdə: Bnrnos, Çuhıars, Qor 
ıımıxaj. Јл l-çl iııjeqslja lla D-çl I JcqslJanı.n nrashndakb Fosllada, Qut 
sol.ı və Peqnşqndn İsa IO-çu InJeqSİJaln Joxı.ıı, qoza carpdı,. Birlnçl 
И|)(А'|$1|>1(1лп sonra Cornloqdo heırıoq onlııln (75%-don 8ИК-Ә dək) 
jyksəhıtəslnl, qlsuıəıı, jonası, gedən Islınl İlə İzah etmək olar kl, /OU da 
qanını nzaçux qnlı,lasması»lıı>' amala gətirə ullardl.

2, E r 11 r o s I 11 ə r . S nıshılllznsljanun ta'slrl altbnda, praqtlqa al 
lı.mln olnn It'ərd > orltrositlərlıı nılqdarbiibiı dinaırılk surətdə də 1$ nəsi, 
lıcıııo(i|loıılniu dəjlsməsl xysusunda nldı,n|i,mı,z mə'lumot İlə Bysoytyn
t. m gəlir (çədvəl Na 2).

Tnmoıııllə scnsInlIlzasljAlenınhş və.həll edlçl lııjeqsllalar olnmş 3 hal 
do, praqti loın.ıı ахьгьпа jaxı.n eıltrosltlərln ınlqclarb endi, xysusəıı 
ııu həl Qulsnjnda aıtbx gozəcarpdb. Bu enmənin ədədi Cernjaqda 
0,7 uılljnıt, Qornotıxojndn -0,3 mil. və Qutsn)adn~3 mil. Idl. Peqnsqadn 
praqllqam.n oxı.rı.ua jaxı.n erltrosltlərln miqdarı, əvvəlki sqyljəslıı.' 
qnjbtdı. (3,3 ıııll. olııu 3,3 mll.-da qaldı,). Senslıılllzasljanbn гхьгЬпп 
joxı.ıı praqtlqa o'lı.ndo olan hejvanlarda erltrosit ərin ınlqdnrbnbn eıı 
inəsi, itlərdə lıemoqloıılıılıı ınlqdorı,nbn nlr vaqtda enməsinə mytaulq 
gəlir. IJ çy ınjeqsljodon soııın (ııu, nytyn Itlənıə hemoqlonlnln nılqdn
u, çllı ıtlınlaıı dəxi qcjd edlldljl klıııl) erltrosltlərln mlqdarbnhn jyksəl 
nıəslııə tərəf leııdeııslja əıııələ gal r. Demək olnr kl, tıytyn hallarda 
13 çy injcqsljadan sonra, q ша'хкь rəqəmə nlsn. tən гөјук rəqəm, 4 
halda is i lıəita Ик rəqəmdən dnlıo nıtbX rəqəm (senslnlllzasljajn

'qə.lnı: Çu'ıınrsdn 2,2 mil., Bəruosda 1,1 ıııll., QorııOuxo)ada 1,2 m l. 
və Pcqotqada 0,9 ıııll ) nldbx. 4 halda (2 haldan, jə ’nl Cern|aq 
Və l'cqnşqadan ııoşqn) zərdoıı lııjeqsljası.ndan sonra dəıhnl erltros tlərlıı 
miqdarı,uı.ıı enməsinə tərəf tendenslja vardı.r, erltrosltlərln miqdarı, 
nı.ıı mı enməsi xysusau Bnrııosda (1,2 m ), Qornouxajodn (1,4 m.) go 
zə coıpdı,; 2 lınldn (Çulınırs və Qutsajnda) ви enmə kəsgiıı surətdə 
gozə carpmadı, (0,1 nı. 0,5 ınll. mlqdnibiıdn). Cern|nqdo, hemoqloBİ 
nhı ml,ıdorı.ııı.ıı 75%-dən 88'ədək n r vaqtda Jyksəlnıəsllə erllrosltlə 
'İn 5.1 m.-dən 5.4 ııı <lək jyksəlınaslnl. l-nçi Injeqsljo İlə 5 nçl İn- 
icqsl|n oınsı.ndakı. fasilədə Islıol vasitəsilə lorənan qan qntı.lnşmasb Га 
iz.di etmək olnr. Poqoşqada I çl və 5-çl Injeqsljodakb fasilədə hemo- 
qlo in ejııl vaqtda enirlıəu, erltrosltlərln mlqdarunbn jyksəlməsl ıılzdərı 
otıy ııəlli olmnjorax qolbr.

3. L e j q o s i 11 ə r . Senslıılllzasljanbn ta’slrl altbnda, praqiiqa el 
tbinhı, olnıı illərdə, lejqosltlərin dlnamlqasbiıda nşnqbdnkı, şəkil albiı 
dı. (çədvəl .Nİı 3). Bir İldən (wutsojodaıı) ıı6şqa, nytyn hallarda lej 
qos.tlərm ııılqdnrb, scııslulliz sljadan qmıuxkı, miqdara nlsaətan artdı.
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l*|q o iltl*r ln  lıasqlıı «rtııınsu xytıııxuıı !l lldu (Çıalnnr'H. Qnrnmıxn)n,
( nrnjni|dn) qr]d ndlllr; nlrtnçl ltdu ln)qoxlllorln nrlinnsi. 19,4 min, lklm;l 
lldu W. mln, ycynçy ltdu I mi I I ,  4 min lu»kll edlr, Unl.n lid Imldn ln| 
uoııltlarlıt luJmMb Kusigln tmruldu qoxu cnrpınndı.: Hnrnosd* 11,4 min, 
l’*(i|Mq.dn 4,4 orlim.ydi.. SeiiHllilllmnlja prcmvilndu, yiniuiiljullu, In)- 
qosltlurlji *iim#|u tlnlll, JyksulinoJu lunıl liiiuluml|„«|. olııı, Prnt|lU|n 
nltı«nıtn'tılnn Itlardu lejqonltlutlri iidqdnn.nt.ii Jyltnuliiiutiliiu luiul 11I1I14 I 
lhcrn)ı,j, nnylnty vu )n nltl.ııçı. Injeqnljnilnn qnnnx, Iklııçl rti.t.mji.y Isu 
13• VУ Iflleqıdjfldaıı ноши inyynlildu ntlllli. Ушмш1|м11>> •ın||uıııolı In 
ii.mdur III, nflur lmmo(i|lon|n, mllrnnlllni vu 1.111ц iiosturltyriliilii nntislnl- 
| 1*и»1|ПЯЦПЫ1 nxi.ri.nn )nxi.n nnmu)u mn)ll vnrnn, Inlqonlilurln, ukslnu 
oliHnq, Jykxulmu|u inejll vnıdı.r, nxıuMiyı, İmi, yf linldn kunqlri mi- 
rultlu qoxu carpi,rdi„ ,

4. K u t i q  ( j n u t u r l y İ N İ .  Ptnqllqn nlli.ndn olnii Itlardu, 1 nnq цпх 
lurldel, tinnslnlll/n!d|aui<ii lu'tdil nlli.ndn nsrtu|ndnkl< lur/du dujtyinlsdli 
(yuilvul N11 4), Ü ltdu (Çıılııntı, IIAmnm, Carn)nq, Qornoiixn|n vu Po 
H|«jqndn) sniislnlllr,nsl)niii.ti nxi.ri.nn Jnxi.n rung ||ristarli'lxlnl'l noniusl 
qorynyr, xysusun nil Irnlnqs Mil lldu: (.uilnanidn 0,41, Hnrnomln lm> 0,M 
mlqdnn.ndn •nunlydlr. Ualnn ') ntlu (C.nru|iu|, tlomuuxn|n vu l’nıjnpqn' 
dn) nil onmu kutqjlli rnnuldu jjnzu , ni|,mt,nil.: 0,07, 0,1 vu 0,12 Id 1 
Jnlnnnr Uidxnjndn rung qoulnrlclslnln nrlinnsi, 0,21) mlqdai i.ndn nli.ntln 

lldoi Uulnnts vu r’aqnaıqndn rung lııdaqslnln kusulit sui utdo erun»f 
Sl |*Щ'1 Vu S-I1Çİ lii)nt|sl|niii.n ni nM.iiilnld, fnslludu nil.111,1: mi cnmu, til 
rlııçl lido —0,3, Utility iltlft Isu 0,.41-u tiumnui 1,11, Unlnti U lldu (Damns 
Cnrnjnq vu Uurnqnxn|ndn), nltslim olnrnx, qmiturlluu lnsll.nl.» runq In 
dnqxlnln nrlinnsi, flnrynyr. Кипц lııdnqslnlıı onniusl ltrmo,i|lonlii v.» 
et llroslllurln mlqtlnrı.ııı.ıı oniiianl llu parnllnl ftndlr. 
t III, H в in 0 0| I’ n ill m n l n r ,  8«mslnlll>:nsl|nııı.ıt lu’slil nllkiidn lllurdu 

Injqnsltm 101111l1ln111.it du|İ№iNSİ n^ntxt.dnln. lur/.du Ifndu oliinititisdui
(vodvul Nb S n, 5 it, 5 ç, 5 t:, d, 5 n).

4 ÇİKİVJİ Nv u.
Illirnnx. -

• V SrnnlIIIllx.n.l lniii.il tti'wlrl nlli.iul.i III,<iln i|,ini,,
«■ gnrt>vi,,| tti'iln

1,'llt, ,1̂1 .t'M'll It
In)ai|„l|iiliir Un/. I',»*, MM. Çnvnııj ill ıııu.jN144111 j 1.Iıııl. j Мои.

0 'J 0 0
ч

HU п 7
•

V . ......................... 0 0 0 и i H.'ı 1.1 0

X ....................................... 0 7 0 0 1 ' 71 |и il

XIII............... . . . V 0 ‘J 0 1 i 70 IH A

XIV............................ 4 •) 0 n U 711 IV* V

1 loll edlyl Injaqvijndnn 2 куп 
...........................................

\

I liijaiinllnin, lerltlirltoil, Inktiiri olntnx qon.it qinllxrt. i!„ıyıı,ly,
Il.trunlmi 5,(1 «m1 vunilxli n/nl minim,1.111.11 lıoxı,flı,i| Inle4niy11l11r1.n1.il inlqdnri.-l.'l ,ltr

, w
UntmimU N
Мятани» 5,d............... ------- .. .
M cy lull v.llfl lii|ni|xl|,l. nnliult niMI|Mi.n.i v,mil,In.



, t^dvol {ft А. и.
çjillftfı.

Hcu.ltllllU.IJailbll lu'.lrl Mill.mln tllorln чШИ*.
Опп.»ы| ıqlda.

V —— ~ 
\ 1 loiniMJiraitimii *

.

1п)«’цн|)л1л1 \
II. > Bq i. Mlul.

> ,
Ç.v.n, Снят

t
Sttqui, Ulml. Mon,

I ..................... \  . . . . 0 1 0 II а 71 'il 1
V ....................................... II (1 0 0 7 (III |гГ <1

0 7 0 1 а ■U III 0
S ill........................ - . . . 0 II 0 0 4 л» ал а
X IV ..............• . . .
II.»11 oil(\'l 1н)т|м1)т1.1|| .* цуп

0
'■ 0

1 1 V К2 II 4

Ml НИЙ . . . ..................... — — — — тт — —
С»»!аагм *-1ц 1 v.i Л*с1 lııJni|Ni)(iniriı m ihi.iuIhIü. (nullcuio qolutlııx, По xontabmnle vo 

l;«|lluiNl.r |pllllM(llr.
И.иојФы лд» him1 vurulun ıı/al x.inlmii.oi.ii IiaxmImi inj<tqı.l],ılnrı.ııı.ıı mlqdııriı ia«dyr'
11 vy I»*»11 »*‘Hvl П||0(|*1Ј*. noJf.iU <irlorlJ;iNi.nn vuniUln.

-------- ------------ —■ 1- . —  ■ ■

Çoılval Я  J f. 
Qornoııxnjn.

Sunni till IrtısI |ji u ı.ıt l Lİ'ııl 11 IIİİMIIİII Itlorlll qXIHı.

<Jıırı.»t.q lljlıln.

1пЈ»*<|һ1)и1л1
•

lltmoqrıııiıuB

Пи/, Hu/ MiH Çnvıııı Cıınux S.qıib 1.1 ml. Muıı.

1...................................... 0 1 0 0 3 117 ill 1)
V............................................. 1) 1 0 ’ 0 1 1*1 1 U
ч ...................................... u .1 0 İ <1 711 II il

............................................ 0 .t 0 0 7 711 II а

.41V .................................. 0 1) 0 0 11 (il л u
• II 41 CtllÇl |||)Г||И||П<1ЛП '.'kvii 1

muuh . . . . . . . . . . 1 1 0 0 •1 нл 7 а
1,1.IImili41 İmin '■'•U(l Ум ll-ııtı. 1и)ш|*1|п nrn.t.mlnltı, (л/tlodn l.lıııl ulınııydıır.
I.ii.ihIim .1,1) sill, vurnlmi u/,it x.itilnni.iii.n lmıı.ılı.i| lıı)«ııııl|ıılntı.ılı.ıı ııllııdıKlı l.l-dvr. 

11 in;,» hull eillyl ln)ct|»IJn, nii|i,i|{ nılı'tljn.ı.mt vutııUlıı.

Î .HIVPI m 0 c.
Cornliq.

Si'iisliillî fiMlJnlibll l.i'iilrl ııllundıı lllnflu qnnu. ^
Onrı.şı.q n|Ulu. 

11 c nmiqni nun*
1и|1‘||я1|.||л|

Ми/. l!n/ Mlal. Quvnn. C.IIIIUX. Scqni, Unit. Mon

1 ................. 0 III 0 0 '2 V> за а
0 II 0 0 0 HU H 3

x m i ! ! ! ! ; ...............
XIV , , , I * 
M.»ll *ч1К*1 InUmjmIt .u ln ııi»vn

• » 1 •i 7 N It'.! i 5
II II 0 H 7 (!'.* H A

0 0 1) 4 \) 0

0 0 0 4 117 ‘JJM 9

и1'!"Й'|'1‘|. n"c'. va 11 <<• 4|i'i|!.lj.i urmikiidiilo. Iimlloilo Kli.il oliiluidur.
I "i.’ .ii I 1" У " "1»" "Z*1 /.4dniii.Ni.li linxt.rli.q ln)oq«l)dlnn.ni.n ııılqılnıı. 13-dvr. 

1 ,4|4' i tııjuqnılu, n*i)i.iu iiriuilXiKi.iin vuruldu.

)S

Çnılvnl, 7ft d.
.Seiuiliilllxiiiiilnniiii l.i'ulti iiIihikIii lıl.uııı i|iiiu.,

Onri.»i.q (i|ldn.
) (i:mnqi,lium,i

1пЈС1|и1Ји1иг.
Мо/. L Mlvl ÇllVHll. Синих Senpii. 1 Hul. Mon

t ...................................... 0 \ 0 0 V Ml H а
V ...................................... 0 7 0 0 II по H 0
X ........................ ...  • . . 0 1 II 0 4 (Ml 17 It

XIII . . 0 7 0 0 а Ml .11 аX IV .............. ..
Hull cilK'l InJrqMlml.in i  uni

0 '» 0 7 71 ia It

пош л ............................... 0 1 0 1 к HI 0
* Ilaroolno 9,0 BUI vnriilnu 11 ill /.,iril.iui.iu.il lın/ı.rlı.q iıı|i'i|..i|ıılıııi.ni.n iiiliidnn, 1,‘ld y i 

H-rıçy bull 0(11(1 ln|t'i|.ljn..... . ,irlorl|nui.ti i viirtililu.

SuUUlUllKilitlJnui.il Ij'ulll nlll.ndn III,Hill <|iilll„

(>lv,.| M ,'i (*. 
IJlllMlJu.

MrillOt r̂rtlHHM.
lıı|cıq.l|olnr

Ma/. Ko/. Mlul. Cavaii O miiivI

1. ............................... 0 :r II 1) а
V ...................................... 0 1 0 1 ' l
X ............................... ... . 0 0 1 1

X III....................................... 0 1 0 0 7
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В n z o f I I I a r : 3 hnldn (Çıılımrs, Pen|n$qn V.I Unlsnjndn) li.nn 
ln]cqsljndnn qounx va hum <li) sr.n,slnllUnsl|n proseslmla iin/nllUai <|o- 
ryninadl. 3 linldn (Bui nos, Qornoııxnjn v;> Cyrnjoqıln) suir.lnl|l/nM|n 
proseslnda perlfnrlk qomln nizoMllar; Bnrnosdn XIV lıı|r;»|Nİ|a«lnıı sonra 
(396), Cernjeqdn X ln|eqsl|nrlnn XIV ln)cqsl)n)a Ulml (Z şar %) v.i Qoi 
tiouxnjndn X InlcqsljAilmi sonrn j l  Hu) znhlra cı.xı.ı; Om juqdn hall 
ndlçl Injeqsljndnn sum я znhlra еьхпп imzoflllai Ifiildon )ox ohirlni. 
ymumljatla. snjlomak lozKtndı.ı Ui, scnslıılllznsl|n proseslnda na'zl h.il- 
loirln unzoflllarln nrtmnsi.no lendeıisljn olur, harcaml qejil ctrn.ill- 
dll' kl, uel» nrtmn M ctak  Imllnnln qorynyi.

E о * I и о I I I I а г . Rllerglk -nnntllnqtlU prosesini /nııınııı. qnndn va 
toxumolnrdn, xarnqlcrll hndlsa sllatlnda, eozllioFII lıyçn|ralarln nilmnsi. 
loz-tez myşnhlda olunur. Şlr.xl, nıınlılnqsl|n /nııınııı. кagain ro*lnollll|fl. 
rib haırılşa myşnhlda elmişdir. Şlexllrı гајһгуа no/.lnolll hyvejr.ıl.nlıı 
danalarl, cox cntimnl Id, |nd çlıısll zylnh.n Jenklan Işlannıəslnd.ı Işllınk 
cdlrlar.i Eozlnoflllarln ntlqdnibni.n taruddydlnrl (dnjişııı.ılarl) ııylyıı 
mymkyn olon Intoqslqnsljnlordn myşnlılda olunur. Intoqslqnsljnnı.n ımşl.uı 
ojbÇbnda. adatan eozlnopenljn olun nətlç.ıdu toqslqndnn (posttoqsik), 
eozlnofllljo lla nvaz edlllr. Eozlnoflllarln sn)i,in,n an toqslk larnddy.l 
lari, p/.y-ezly|ynda. nlleralk İmla flestaiir. Ştorm VnıvLeven va Niq'Tq 
rlftinuk olar kl. liytyn nllerglklarln qom.nda eozinolllljn qornıyşlardlr. 
flııçox eozlnoflllarln nrlmosb xastalljln no|trlbo|b ila parallel getma)lr.

V .
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Myxtəlif- myşahidələrl gözdən kedrlrkən ajdbn olur kl, aller- 
glk hadisələr zamanh olan eozlnofillja-oroıanlzmln eozlnofll reaqslja- 
1агьпы1 jalbnbz в1г alsmldlr. Tamamilə mymkyndyr ki, eylyn bu" ha
disələrin raeltələndlrlçl həlqəsi—hejvan zylalb molequlasbnbn myəjən 
osas qomponentlərlnin mysBət hemotoqslsldlr. Eozlnofll reaqslja praq- 
tik noqtel-nəzərdən, orqanizmin adətən zərərsiz maddələrə olan aller- 
glk reaqsijası.nbn qriterlumunu axtardı,qbmbz hallarda xysusən my-» 
iıymdyr. Eozlnoflllərln, odl şəraitdə Indlferent olan maddə-tnjeqsljasbn- 
dan sonra ııaş verən Juxarhja və aşaqbja ajdbn təraddydlərl, „allerglk 
reaqsljo'' diaqnozunun möhkəmlənməsidir (Qemmşxer). 3 . halda (Pe- 
qaşqa, Çulears və Bareosda), sensİBİlIzasijanbn təfsiri altbnda, 1-dnrt 
Xlll-jədək injeqsljanbn fasiləsində eozlnoflllərln artmasb eaş verir, həll 
edlçl Injeqsijadan sonra İsə, eozlnofjllərln mlqdarb Jenldən əvvəlki sa- 
vijəjə qajbdbr. Məsələn, Peqaşqada, əksinə olarax, eozlnofillərin art- 
may, XIII Injeqsijadan sonra (artma—6%), Çulearsda X Injeqsijadan son
ra (artma—6%), Bnraosda da X Injeqsijadan, sonra (artma—5%) gory- 
nyr. Cernjaqda, Injeqsijadan qaeax, onsbzda eozlnofilija (10%) var İdi 
kl, ви da V Injeqsijadan scnfa Jox (0%) oldu, sonra X və XIII Injeqsl- 
jadan sonra təzədən mejdana cbxdb (7), 11%) və XIV Injeqsijadan 
sonra jenə də jox oldu. Həll edlçl Injeqsijadan sonra eozlnoflllər qan
da normal miqdarda—2% qalbr.

Qornouxajada, eozlnofillərin mlqdarb, Injeqsjladan qaeax—norma 
hydudlarbnda (4%) idi,'sensialllzasljanbn tə'slrl altbnda оЫагьп mlq
darb enərək (3% olarax), XIV Injeqsijadan sonra Bysaytyn jox olur. 
Həll ediçl Injeqsijadan sonra qanda4eozinoflllərln miqdarb normal—1% 
idi. Qutsajada enzlnoflllərln mlqdarb, senslellizasijanbn tə’slrl altbnda 
norma hydudlarbnda (1%-dən 5%-ədək) dəjlşllərək, sensİBİlIzasijanbn 
ахьгьпа ја*ы( 3% hydudlarbnda tə’jln edilir, ymumljətlə, sojləmək 
lazbrndbr kl, senslellizasijanbn tə'slrl altbnda -eozlnoflllərln miqdarb- 
пьп artmaqa mejli olur, sensİBİlIzasijanbn ахьгьпа jaxbn İsə normaja 
qədər BəraBərləşir. *

C u B u x n y v ə l i l ə r .  SensİBİlIzasijanbn tə’slrl altbnda сивихпу- 
valilərin dəjlşməsl Bytyn hallarda analoqlk (ejnl) sensİBİHzaslja və 
çavan formalarım mejdana cbxmasb prosesimdə cueuxnyvəlllərln mlq- 
darbmm artmaqa mejlllilljl şəkllndədlr. Məsələn: 4 İtdə (Cernjaq, Qor- 
nouxaja, Qutsaja və Çulearsda) cueuxnyvəlllərln mlqdarbnbrç artmasb, 
ja çavan formalarbn (Cernjaqda—7% Qornouxajada—2%, Qutsajada 
1% və Çulearsda—1%) mejdana cbxmasb ilə Birlikdə əmələ gəlir, 
lakin senslellizasijanbn ахьгьпа 'јахпп çavan formalar qandan Bysaytyn 
jox olurlar, cuauxnyvəlilərln miqdarb İsə itlərin coxu$unda (Qutsaja, 
Cernjaq, Qornouxaja və Çulearsda) ja azalbr və јв eəraflbrləşlr. Cu- 
Buxnyvəlilərin mlqdarbnbn 'maqslmal artması, Cernjaqda 6%, Qorno- 
ııxajada 6%, Qutsajada 4% və Çulearsda 1%-dlr, Qalan İki İtə (Pe- 
qaşqa və Bareosa) gəldikdə, onlarda da, əvvəlki 4 itdəkl klml, cubux- 
ııyvəlilərin miqdarbnbn artmasb gorynyr, bu halda cueuxnyvəlllərln 
maqslmal artmasb XIV Injeqsijadan sonrakb sensleillzasljasbrtbn son 
fazasb ilə raBİtəlidlr; qejd etməlidir kl, ви vaqta jaxbn çavanlarda-Pe- 
qaşqada XIV Injeqsijadan sonra 1%, Bareosda İsə XIII Injeqsijadan 
sonra jenə 1%-mejdana сьхьг. Cueuxnyvəlllərln maqslmal prtmasb 
Peqaşqada 6%, Bareosda 7%-dlr. Beləliklə, sensİBİHzaslja zamanb cu- 
Buxny’vəllISrln miqdarbnbn artmasb və çavanlafbn mejdana cbxmasb 
praqtlqa altbnda olan itlərdə qanbn şəklinin xaraqterll xysusljətldir.

S e o) m e n 11 11 ə r. Senslellizasijanbn tə’slrl altbnda seqment)! lej- 
qosltlərln miqdarbnbn artmaqa azaçbx mejli olur və Ja senslellizasijanbn 
ахьгьпа jaxbn əvvəlki səvijəjə qajbdbr.
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3 İtdə (Çulaars, Qornouxaja və Cernjaqda) senslellizasijanbn ахьгь
па jaxbn seqmentlllərln miqdarbnbn azaçbx artmasbnb goryryk; məsə
lən: ÇuİBarsda 71% Idl; 82% (artma lt% )o ldu , Qornouxajada 67% idi, 
85% (artma 18) oldu və Cernjaqda 55% İdi, 67% (artma 12K>) oldu.

2 itdə (Qulsaja və Peqaşqada), sensİBİHzaslja prosesində seqmentllmrln 
tərəddyd etməsinə (dəjişməslnə) eaxmajäraq, ахыа jaxbn onlarbn miq
darb BəraBərləşir; Qutsajada 75% Idl, 74 oldu; Peqaşqada 86% idi, 18% 
oldu. Jalbnbz Bareosda senslellizasijanbn ахьгьпа jaxbn seqmentlllərln 
miadarbnbn azalmasb gorynyr: 89% Idl, 78% (fərqi 17%) oldu.

L l m f o s l .  t l ə r .  Senslellizasijanbn tə'slrl altbnda, llmfositlərin miq
darb, Cernjaq İlə Qutsajadan Başqa, İtlərdə artma verir ki, ви da XIV 
injeqsljadan sonra jox ' olur. Qejd etməlidir kl, sensİBİHzaslja prose
sində llmfositlərin miqdarbnbn artmasb və azalması, sola mejl İlə Sbxb 
surətdə raeltəlidlr; zərdaB Injeqsljasbndan sonra сивих nyvəli və seq
mentlllərln ymuml miqdarbnbn artmasbnb aldbqbnibz hallarda, limfo- 
soitlərln mlqdarb xejll eıılr və ви hal əksinə olur. Bu hal, xysusən Qor- 
nuxajada demonstratlvdir kl, onda V injeqsijadan sonra seqmentli- 
lərin mlqdarb 67%-dən 94%-ə kimi artbr, llmfositlərin miqdarb 
İsə 20%-dən 1%-ə kimi enir. Təxminən Belə Bir şəkil Cernjaqda da 
albndb; eunda V Injeqsijadan sonra CuBuxnyvəlilər 55%-dən 89%-ə 
klml artbr, llmfositlər İsə 32%-dən 8%-ə kimi dyşyr.

M o n o s l t l ə r .  4 itdə (Bareosda, Qutsajada, Peqaşqa və Çulearsda) 
sensiellizasija myddətində monositlərin artmasb. gorynyr, xysusən X 
Injeqsijadan sonra və sensİBİlIzasijanbn ахьгьпа jaxbn ilk səvljəslnə ki
mi catbr. Monositlərin artmasb ymumijətlə kəsgln surətdə gozə сагр- 
таЈы; Bareosda 3%, Qutsajada 6%, Peqaşqada 3% və Çulearsda 8%- 
dir. Cernjaqda XIV injeqsljadan sonra monositlərin azalmasb myşalıidə '  
edllməjir. Qornouxajada sensieilizasijadan qaeax monositlərin miqdarı, 
norma hydudlarbnda (б%) İdi, V injeqsijadan XIII Injeqsljaja kimi olan 
fasilədə onlar jox olur; XIII injeqsljadan sonra onlar çəmisi 3% olur, 
XIV İnjeqsijadan sonra, jenə də jox olue, həll ediçi Injeqsijadan iki gyıı 
sonra tazadan (2%) mejdana сьхы1аг.

б. R e t l q u d o s i t l ə r .  Sensiailizasijalanmbş itlərdə retiqulo- 
sitlərln dəjişməsi aşaqbdakb tərzdə gozə carpt.rdb:

Normal at гэгНавьпьп 14 injeqsijasbnb alntbs 4 itdə (Cernjaq, Qor
nouxaja, Qutsaja və Peqaşqada ), 2 halda (Qutsaja və Peqaşqada) 
İsə hətta həll ediçi Injeqsijadan iki gyn sonra retiqulositlərln artması, 
albndb. Hər iki İtdə retiqulositlərin ən cox (maqsimal) artmasb 13-nçy 
injeqsljaja mytaaiq gəlir; məsələn Qutsajada 12%-ədək, Peqaşqada isə 
10%-ədək. Qalan 2 İtdə (Cernjaq və Qornouxajada) həll ediçi injeqsija
dan Ikl gyn sdnra, əksinə olarax, əvvəlkindən aşaqt, rəqəmlər albndb; 
məsələn; Cernjaqda, injeqsijadan qaeax retiqulositlərin miqdarb 4.0% 
idi, hə I ediçi injeqsljadan sonra 2,0% (azalma 2,0%) oldu; Qornouxajada 
Injeqsijadan qaBax 4,3% Idl, həll ediçi Injeqsijadan sonra isa 3,0 (fərqi 
1,3%) oldu, ftnçax 14-ıtçy Injeqsljaja qədər, sensİBİHzaslja prosesində 
onlarda da retiqulositlərin miqdarbnbn artmasbiıa tendensija olmuşdur, 
xysusən au hal Qornouxajada gozə сзгрьг ki, onda Birlnçi iki hala 
analoglk olarax, görkəmli artma 13-nçy Injeqsljaja mytaalqdir. Hərəsi 
13 hazbrlbq injeqsijasb almbş, ançax həll ediçi injeqsija almanibş İki 
İtdə (Bareos və ÇuİBarsda) retiqulositlərin miqdarbnbn çyz’i tərəddyd 
lərlni (dəjişmələrinl) myşahlda etdik. Bareosda, 14-nçv injeqşijanı.n 
momentlnə јахыт, ÇuİBarsda İsə 13-nçy injeqsljanbn momentinə јахы) 
retiqulositlərin ən artbx (maqslmal) mfJjdarb myşahidə olundu; lakin 
sonra artbx 14-nçy Injeqsljaja Jtıxbn o görkəmli surətdə azaldb 

• ymumljətlə, sojləmək lazbrndbr ki, tam senslellizasijanbn myddətin
də hellorbn çoxunda retiqulositlərin miqdarbnbn artmasb eaş verir ki,
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mıııler (İn td-nçy Injeqsljnjn Joxbncoxusundn kəskin surətdə nznlur və 
lıəll fldlçl lnjcc|sl|ndnn sonra (həll edlçl Injeqsljndnn Ikl gyn sonra) re- 
tlqulosltlərln nrtınnsu çəkil nlhrikr.

7. Г r o m u o s I t l  ə r . 'SansİBİllınsljnıibn tə’slrl eltbnda İtlərdə 
Iromnosltlər nsno|bdnkiı təridə dəjlşmışlnrdlr. Normal at zərdnnbnun 
l'l ııçy lnje<ısl|nnı> Intnamllə olını.ş 3 İtdə (Qornouxaja. Peqoçqa ya 
Qıılsnjndn) həll cdiçl ln]eqsl|odntı Ikl gyn sonra, tromııftsltlorln miqdarı, 
ııı.ıı scslnlllzasljndan qnnexkı. rəqəmə nlsııətən artması, olundu, Bir 
lınldn (Üııtsnjadn nu nrlmn kəskin surətdə, Peqaşqn və Qornouxa|n- 
dn Is.ı-rəll surətdə goıə cnrpurdu. Məsələn: nu nrlmn,' Qornouxajnda 
'ı mln, l’nqnşqadn 15 mln, dıılsnjadn 85 mln mlqdarundn Ifndə olunur
du İd' Injc-qsljnnn həmçinin taınnınllə nlnıuş noşqn 'İtdə (Cernjaqda) 
həll cdiçl lnjeqsl)ndnn Ikl gyn sonra, əksinə olarax tromnosltlorln mlq- 
dnrum.n kəskin enməsi alundbl 265 mln Idl, '175 mln (fərqi 90 mln) 
oldu.

Hurııos və Çtılıınrsn gəldikdə, onlnrdn tromnoslt ərin son m j’ollnəsl 
j.ılum.z M-ııçy ln)cq$l)djn qədər npnruldb, nu latııan tnmnmllə zidd, 
rəqənılər nlı,udu. Hlr lınldn (Hbrnosdn) troınnosltlərln kəskin surətdə 
(',2 mln) nrlmnsu, ııosqnsundo (Çulnnrsda) İsə kəskin surətdə (85 mln) 
u.-alınası* myşnhldə olundu.

Hxurnnçn Ikl İldə olrlnçl Injeqs'Jnlnrdnn sonrn dərhal tromnoslt- 
lərin ınlqdnrunbu enməsinə me)l goryndv. Bnrnosda sonrnlar tadrlçən 
nrlmn əmələ gəlir, Çulnnrsda İsə enmə (azalma) Id-nçy Injeqsljoji qa- 
ıl.ır həmişə imlə dnvoıtı edir.

yıııuınljətlə, sojlamək Inzuındur kl, Iromnosltlər sens'DİHznslJnnbn ta’- 
siıl nltı.ndn myxtəlıf şəkil: hollnrbn ulr qismində — Jyksəlmə, nlr tjls- 
ınlııdə İsə cnıııə verirlər.

.Sensililllzasljnnbu tə'slrl altunda qnııun ınorfologl|asunbn dəjlşməsl 
qmuınljatl xysıısundn İnmnmlla myəjən n ə tlça la r '  cı.xnrmoqdnn otry 
gostaruijlmlz dəlillər, əlnəttə, kafi dejlld lr, lakin artbx Bizim də lillə rim iz 
göstərir kl, ıılr st>ra hallarda morfologija dəlillə rin in  nınsdbrnlmnsu 
scnslnlllznsijn proseslərindən otry xnrnqterll olnn tamam ilə n)dı.n şəkil 
verir. • ,


