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Neft sənayesi Azərbaycan iqtisadiyyatının sahələri arasında aparıcı yer tutur və bu gün əvvəlki kimi ölkə 
iqtisadiyyatının təməli olaraq qalır. Bununla əlaqədar neftçıxarma və neft emalı sənayesində çalışan işçilərin 
sağlamlığının mühafizəsi böyük sosial əhəmiyyət kəsb edir [1,2].

Akademik Zərifə Əliyeva və həmmüəllifləri keçmiş əsrin 80-ci illərində həmin problem ilə bağlı tədqiqatlar 
aparmış və alınan nəticələrini öz elmi işlərində əks etdirmişlər [3,4]. Qeyd etmək lazımdır ki, istehsalatda insanlar 
üçün zərərli olan amillər kompleksi mövcuddur və neft sənayesinin işçiləri həmin kompleksə aid olan kimyəvi, 
fiziki və psixo-emosional zərərli amillərin təsirinə məruz qalır. Neftçıxarma və neft emalı sənayesinin müxtəlif 
müəssisələrində keçirilmiş epidemioloji və gigiyenik tədqiqatların materiallarından məlumdur ki, bu müəssisələrin 
işçiləri neft karbohidrogenlərindən qarışıq (doymuş, doymamış və aromatik karbohidrogenlər, hidrogen sulfid, 
karbon monooksid, dioksid, ksenobiotiklər, herbisidlər) kombinə olunmuş təsirə, yüksək əsəb-emosional gərginlik 
fonunda genişzolaqlı istehsalat səs-küyü və yüksək temperatura məruz qalır. Bildiyimiz kimi, istehsalatda 
zərərli amillərin təsiri nəticəsində görmə üzvünün patolojı dəyişiklikləri yarana bilər. Bu dəyişikliklər vaxtında 
aşkarlanmasa, adekvat müalicə olunmasa görmə orqanının peşə xəstəlikləri inkişafına və nəticədə əlilliyə səbəb 
ola bilər [5-10]. Bu mövzuda elmi işlərin mövcudluğuna baxmayaraq, müasir istehsalat şəraitində zərərli amillərin 
görmə orqanına təsiri bu günə qədər kifayət qədər araşdırılmamışdır.

Bizim tədqiqatçılarımız tərəfindən “Azərneftyanacaq” istehsalat birliyinin işçi qrupunda görmə orqanına neft 
məhsullarının təsiri öyrənilmişdir. Bilavasitə iş stajından asılı olan gözün ön şöbəsinin patoloji dəyişiklikləri aşkar 
edilmişdir [11]. 

N.Ə.Bağırovun araşdırmalarının nəticələrinə əsasən, yaşa bağlı kataraktanın yaranmasının təhlili göstərir ki, 
bu xəstəliyin rast gəlmə tezliyi açıq dənizdə (neft yataqlarında) işləyən şəxslərdə yerin quru səthində işləyənlərə 
nisbətən 1,3 dəfə yüksəkdir [12]. 

Bildiyimiz kimi, "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasından sonra neft sənayəsi sürətlə inkişaf edir və nəticədə 
işçilərin iş şəraiti dəyişir. Bu isə öz növbəsində müasir dünyada istehsal amillərinin görmə orqanına təsirinin 
müasir müayinə metodlarından istifadə edərək öyrənilməsini tələb edir. Azərbaycanda neft sənayesi işçilərində 
görmə orqanı patologiyası üzrə son tədqiqatların aparılmasından təxminən 20 il keçmişdir.

Məqsəd - Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun işçilərində görmə orqanı patologiyasının yayılması, 
strukturu və xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.

Material və metodlar
Tədqiqata Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun işçilərinin oftalmoloji müayinə nəticələri daxil edilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 367 işçi müayinədən keçmişdir. Onlardan 208-i (56,7%) kişi və 159-u (43,3%) qadın 
olmuşdur. Müayinədən keçənlərin orta yaşı 49,8±0,5 (26-68) təşkil etmişdir. Bütün işçilər neft məhsulları ilə əlaqə 
dərəcəsinə görə iki qrupa bölünmüşdür. Əsas qrupa (i) istehsalatın zərərli amilləri ilə əlaqədə olan 124 işçi, kontrol 
qrupuna (ii) isə həmin amillərin təsirinə məruz qalmayan 243 işçi daxil edilmişdir. Vizometriya, refraktometriya, 
tonometriya, biomikroskopiya və oftalmoskopiya oftalmoloji müayinələri aparılmışdır. Əldə olunmuş nəticələrin 
statistik hesablanması (М ± m, М – orta arifmetik göstərici; m – standart səhv) Microsoft Excel proqramı vasitəsi 
ilə həyata keçirilmişdir.

Nəticə və onların müzakirəsi
Müayinədən keçən işçilərin ümumi göstəriciləri və iş stajı cədvəl 1-də göstərilib. İşçilərin demoqrafik 

göstəricilərinə və iş stajının davamiyyətinə görə qruplar arasında statistik fərq olmamışdır (bütün hallarda p>0,05) 
(cədvəl 1). 
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Cədvəl 1
Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun işçilərinin ümümi xarakteristikası

Göstəricilər I qrup II qrup

İşçilərin sayı 124 243

Cins
Kişi 67 (54,0%) 141 (58,0%)

Qadın 57 (46,0%) 102 (42,0%)

Yaş

Orta 51,1±0,7 (26-63) 49,2±0,6 (28-68)

<=30 4 (3,2%) 8 (3,3%)

31-40 11 (8,9%) 49 (20,2%)

41-50 34 (27,4%) 54 (22,2%)

51-60 68 (54,8%) 112 (46,1%)

>60 7 (5,6%) 20 (8,2%)

İş stajı (il)

Orta 22,5±0,9 (4-47) 19,2±0,7 (3-46)

<10 24 (19,4±3,5%) 66 (27,2±2,9%)

11-20 29 (23,4±3,8%) 73 (30,0±2,9%)

21-30 46 (37,1±4,3%) 75 (30,9±3,0%)

>31 25 (20,2±3,6%) 29 (11,9±2,1%)

Şəkərli diabet 5 (4,0±1,8%) 5 (2,1±1,9%)

Hipertoniya xəstəliyi 12 (9,7±2,7%) 26 (10,7±2,0%)

Göz daxili təzyiq (mm. c. s.) Orta 16,1±0,2 (9-28) 16,5±0,1 (9-30)

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi müayinə olunan işçilər 5 yaş qrupuna bölünmüşdür. Onların əksəriyyəti hər iki 
qrupda 51-60 yaş qrupuna aid idi. Görmə itiliyinin orta göstəriciləri 0,98±0,01 (0,3-1,0) və 0,97±0,1 (0,1-1,0) 
olmuşdur. Göz daxili təzyiqin orta göstəriciləri i qrupda 16,1±0,2 (9-28), ii qrupda isə 16,5±0,1 (9-30) olmuşdur. 
Gözdaxili təzyiqin göstəricilərində statistik əhəmiyyətli dəyişiklik olmamışdır (p>0,05). Bizim tədqiqatın 
nəticələrinə əsasən oftalmopatologiya i qrupda 80,6±3,5%, ii qrupda isə 36,6±3,1% halda aşkarlanmış və bu 
qruplar arasında statistik etibarlı fərq müşahidə edilmişdir (p<0,001). 

Rast gəlinən oftalmopatologiyalar arasında əsas qrupda nəzarət qrupu ilə müqayisədə quru göz sindromu 
(49,2±4,5%), blefarokonyunktivit (19,4±3,5%) konyunktival melanoz (20,2±3,6%), pinqvekula (14,5±3,2%), 
pteriqium (6,2±2,2%), konyunktival nevus (14,5±3,2%) kimi patologiyalar çoxluq təşkil etmişdir (cədvəl 2). Əsas 
qrupda başlanğıc katarakta 2,9±0,8%, yetişməmiş katarakta isə 1,9±0,6%, kontrol qrupda 1,6±0,8% və 1,2±0,7% 
hallarda aşkarlanmışdır. Bu mövzu üzrə son işlərin təhlili zamanı neft sənayesində əmək şərtlərinin görmə orqanına 
mənfi təsirinin ən erkən əlamətlərinə aid olan göz qapaqları və göz almasının konyunktivasının dəyişiklikləri, 
konyunktivanın mikrosirkulyasiyasının və tor qişanın pozuntuları, qaranlığa adaptasiyanın pozulması aşkar 
edilmişdir [9].

Başqırdıstan Respublikası və Qərbi Sibir neftçıxarma sənayesi işçilərinin sağlamlıq vəziyyətinin öyrənilməsi 
üzrə tədqiqatlar zamanı görmə orqanı patologiyasının yüksək yayılma dərəcəsi aşkar edilmişdir (22,8%) [13]. 
Bizim tədqiqatımızda neftçıxarma sənayesi işçilərində görmə orqanı patologiyasının yayılma dərəcəsi 51,5% 
təşkil etmişdir.

Bir sıra işlərin təhlili göstərir ki, neft sənayesi işçilərinin oftalmolojı müayinəsi zamanı bir qayda olaraq 
hipertonik angiopatiya, göz qapaqları və göz alması konyunktivasının dəyişiklikləri, konyunktiva və retinanın 
mikrosirkulyasiyasının pozulması, qaranlığa uyğunlaşmanın pozulması, toksik-allergik konyunktivit, blefarit, 
buynuz qişanın nöqtəvari eroziyası, konyunktival qansızma, pingvekula, pterigium, buynuz qişa həssaslığının 
azalması kimi görmə orqanı patologiyalarına rast gəlinir [9,11,14]. 
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Cədvəl 2
Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun işçilərində aşkar olunan oftalmopatologiya

Oftalmopatologiya

İşçilərin sayı (%)

I qrup II qrup

100 (80,6±3,5%)* 89 (36,6±3,1%)*

Blefarokonyunktivit 24 (19,4±3,5%) 12 (4,9±1,4%)

Quru göz sindromu 61 (49,2±4,5%) 51 (21,0±2,6%)

Allergik konyunktivit 1 (0,8±0,8%) 7 (2,9±1,1%)

Konyunktival nevus 18 (14,5±3,2%) 10 (4,1±1,3%)

Xalyazion 1 (0,8±0,8%) 1 (0,4±0,4%)

Pteriqium 8 (6,2±2,2%) 3 (1,2±0,7%)

Göz qapaqların törəməsi 2 (1,6±1,1%) 2 (0,8±0,6%)

Qüzehli qişanın nevusu 3 (2,4±1,4%) 6 (2,5±1,0%)

Pinqvekula 18 (14,5±3,2%) 15 (6,2±1,5%)

Tapetoretinal distrofiya 0 1 (0,4±0,4%)

Diabetik retinopatiya 0 2 (0,8±0,6%)

Artifakiya 0 1 (0,4±0,4%)

Buynuz qişanın distrofiyası 0 2 (0,8±0,6%)

Konyunktival melanoz 25 (20,2±3,6%) 6 (2,5±1,0%)

Görmə siniri diskinin nevusu 1 (0,8±0,8%) 0

Psevdoeksfoliativ sindrom 1 (0,8±0,8%) 0

Qlaukomaya şübhə 1 (0,8±0,8%) 1 (0,4±0,4%)

Bakterial konyunktivit 1 (0,8±0,8%) 0

Uveit 0 1 (0,4±0,4%)
Qeyd: p –qruplar arasında göstəricilərin fərqinin statistik əhəmiyyəti: * - p<0,001

Hal-hazırda aparılan tədqiqat zamanı istinad olunan ədəbiyyat mənbələrində qeyd olunmayan konyunktival 
melanoz, konyunktival nevus, quru göz sindromu kimi patologiyalar müşahidə olunub. Göstərilən nəticələr 
əsasında demək olar ki, zərərli amillər kompleksinin neft emalı zavodunun işçilərinin görmə üzvünə təsiri daha 
geniş öyrənilməlidir və bu təsir müxtəlif patologiyaların yaranmasının səbəbi ola bilər.

Yekun
Beləliklə, neft sənayesi işçilərinin sağlamlığının mühafizəsi artan sosial əhəmiyyətə malikdir. İstehsalatın 

zərərli amilləri peşə xəstəliklərinin yaranması və inkişafının, o cümlədən iş qabiliyyətinin müvəqqəti itməsinin 
səbəbi ola bilər. Bütün yuxarıda qeyd olunanlar göz xəstəliklərinin vaxtında profilaktikası, erkən diaqnostikası və 
adekvat müalicəsinin aparılmasına ehtiyac duyulduğunu göstərir. Bu da neft sənayesi işçilərinin peşə yararlılığını 
qorumağa və əlilliyin qarşısının almasına imkan yaradır. 
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реЗулЬтАты ОФтАлЬМОлОГическОГО ОБслеДОВАНия 
рАБОтНикОВ НеФтеперерАБАтыВАющеГО ЗАВОДА иМеНи 
ГейДАрА АлиеВА

Национальный Центр Офтальмологии имени акад. Зарифы Алиевой, г.Баку, Азербайджан

Ключевые слова:  переработка нефти, офтальмологическое обследование, работники нефтяной про-
мышленности, скрининг

реЗюМе

Цель – изучить распространенность, структуру и особенности патологии органа зрения у работников 
нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

Материалы и методы 
Материалом для исследования служили результаты офтальмологического обследования 367 работни-

ков нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. среди них было 208 (56,7%) мужчин и 159 
(43,3%) женщин. средний возраст обследуемых составил 49,8±0,5 (26-68). Все обследуемые были под-
разделены на 2 группы: в первую (основную) группу вошли 124 пациента, находящихся в непосредствен-
ном контакте с нефтехимическими продуктами; во вторую (контрольную) группу вошли 243 пациента, не 
имеющих контакта с нефтехимическими продуктами. Всем обследуемым проводился общепринятый ком-
плекс офтальмологического обследования (визометрия, рефрактометрия, биомикроскопия, тонометрия, 
офтальмоскопия). 
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Результаты
В i группе патология органа зрения наблюдалась в 80,6±3,5%, а во ii группе в 36,6±3,1% случаев. Между 

группами была выявлена статистически достоверная разница (p<0,001). чаще всего встречались: синдром 
сухого глаза (49,2±4,5%), блефароконъюнктивит (19,4±3,5%), конъюнктивальный меланоз (20,2±3,6%), 
пингвекула (14,5±3,2%), птеригиум (6,2±2,2%) и конъюнктивальный невус (14,5±3,2%).

Заключение
таким образом, охрана здоровья сотрудников нефтяной промышленности становится все более соци-

ально значимой. Вредные факторы производства могут быть причиной возникновения и развития про-
фессиональных заболеваний, включая временную утрату трудоспособности. Все это свидетельствует о 
необходимости своевременной профилактики, ранней диагностики и адекватного лечения глазных болез-
ней, что позволит сохранить профессиональную пригодность работников нефтяной промышленности и 
предотвратить инвалидность.

Qasimov E.M., Aghayeva F.A., ibrahimova S.N.

RESULTS OF OPHTHALMOLOGiCAL EXAMiNATiON OF wORKERS İN OiL 
PROCESSİNG FACTORY NAMED AFTER HEYDAR ALiYEV 

National Ophthalmology Centre named after Zarifa Aliyeva, Baku, Azerbaijan
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SUMMARY

Aim – to study the prevalence, structure and features of ophthalmopatology in the workers of the oil refinery 
factory named after Heydar Aliyev. 

Materials and methods
367 workers of the oil processing factory named after Heydar Aliyev were examined and the results of the eye 

examination were included into the study materials. There were 208 (56,7%) men and 159 (43,3%) women. The 
mean age of the workers was 49,8 ± 0.5 (26-68) years. All examined patients were subdivided into 2 groups: the 
first (main) group included 124 patients who were directly in contact with the oil chemical products; the second 
(control) group included 243 patients who were not in contact with the oil chemical products. 

Results
in group i the pathology of the eye was observed in 80,6±3,5%, while in the group ii in 36,6%±3,1 cases. 

Between the groups a statistically significant difference was observed. The most common ophthalmopathology 
were the dry eye syndrome (49,2±4,5%), blepharoconjunctivitis (19,4±3,5%), conjunctival melanosis (20,2±3,6%), 
pingvecula (14,5±3,2%), pterygium (6,2±2,2%) and conjunctival nevus(14,5±3,2%).

Conclusion
Thus, health care of the oil industry employees is becoming more socially significant. Unfavorable factors of 

production may cause the development of professional diseases, including temporary disability. All this testifies 
the need for timely prevention, early diagnosis and adequate treatment of eye diseases, which will preserve the 
professional suitability of workers in the oil industry and prevent disability.
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