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Məqalədə anemiya ilə müştərəkləşən preeklampsiyalı hamilələrdən yenidoğulmuşların vəziyyətləri 

qiymətləndirilmişdir. Müayinələrdə 122 preeklampsiyalı hamilə və 122 preeklampsiya olmayan 

hamilə qadın iştirak etmişdir. Müayinə olanlar 3 qrupa bölünmüşdür: I qrup - yüngül dərəcəli 

preeklampsiyalı hamilələr (46 qadın); II qrup - orta ağır dərəcəli (40 qadın); III qrup - ağır dərəcəli 

hamilələr (36 qadın). Qadınlara kompleks müayinə aparılmışdır. Müəyyn olunmuşdur ki, 

preeklampsiya və anemiya ilə hamilələrdə nəzarət qrupla müqayisədə hipertrofiya ilə və vaxtından 

əvvəl doğulmuş uşaqlar müvafiq olaraq 38,39% və 27,87% təşkil etmişlər. Posthemorragik 

ensefalopatiya 12,5% halda, hipoksiki-travmatik pozulmalar 13,39% halda, bətndaxili xroniki 

hipoksiyanın inkişafı 33,04% halda, morfofunksional yetişməzlik 38,39% halda, doğuş travması 

3,57% halda, MSS-in perinatal zədələnməsi 8,04% halda, aspirasion sindrom 11,69% halda və 

tənəffüs çatmamazlığı sindromu 9,82% hallarda qeyd edilmişdir. Preekslampsiya və anemiya olan 

hamilə qadınlarda perinatal fəsadların yüksək tezliyi profilaktikanın vacibliyini göstərir. 

Açar cözlər: hamilə qadınlar, preeklampsiya, anemiya, yenidoğulmuşlar, vaxtından əvvəl doğuş, 

hipotrofiya, hipoksiya, perinatal fəsadlar.  

 

Preeklampsiya (PE) müasir mama-ginekoloji xidmətin ən aktual 

problemlərindəndr. Bütün dünya üzrə ana və perinatal xəstələnmələrin əsas səbəbi kimi 

artmağa meyilldir [1-4,12]. Preeklampsiya ilə əlaqədar ana ölümü hər il 50000-dən çox 

hallarda təsadüf edilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatatının (ÜST) məlumatına və dünya 

tibbi ədəbiyyata görə preeklampsiyanın rastlaşma tezliyi 2-8% təşkil edir [9,10]. Bu 

təşkilatının məlumatina görə perinatal xəstəliklərin və dölün ölümünün başlıca 

səbəblərindən biri preeklampsiyadır [5]. Səhiyyədə və təbabtdə, o cümlədən mama-

ginekologiya sahəsində bu günkü yüksək nailiyyətlərinə baxmayaraq, preeklampsiya 

zamanı dölün hipoksiki xarakterli zədələnmələrinin profilaktikası problemi hələ də öz 

həllini tapmamışdır [11,13,14]. 

Yenidoğulmuşun beyninin perinatal zədələnmələrinin səbəbləri sırasında dölün 

bətndaxili və intranatal hipoksiyası aparıcı yer tutur [4,7]. Dölün bətndaxili hipoksiyası 

ana və döl qanının oksigenlə doymasının çatmamazlığı zamanı baş verən hipoksiki, 
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qanda hemoqlobinin səviyyəsinin aşağı düşməsi nəticəsində meydana çıxan hemik, qan 

cərəyanının (dövranının və ya perfuziyanın) pozulmasından sirkulyator və dölün (eləcə 

də ananın) toxumalarında oksidləşmə-bərpa proseslərinin pozulmasının nəticəsi kimi 

toxuma hipoksiyası ola bilir [7]. 

Bununla belə məlumatlar var ki, yenidoğulmuş uşaqlarda perinatal hipoksiki-

işemik zədələnmələr15-30%, yarımçıqlarda isə 40%-ə qədər hallarda müşahidə edilir 

[7,8]. 

Yarımçıq yenidoğulmuşların baş beynin postişemik zədələnmələrinin 

patofizioloji mexanizmlərin öyrənilməsi işemiya ilə inisiasiya prosesləri kaskadına 

erkən farmakoloji müdaxilənin vacibliyi konsepsiyasını əsaslandırmağa imkan 

vermişdir. Bunula bir çox hallarda sinir toxumasının zədələnmələrinin ağırlıq 

dərəcəsini xeyli azaltmaq (və ya qarşısını almaq) və nevroloji proqnozu yaxşılaşdırmaq 

mümkün olmuşdur [7,8]. 

Bu səbəblərə görə də hamilə qadınların preeklampsiyası təbabətin və mamalığın 

aktual problemi kimi gündəmdə qalmaqdadır. Çox saylı tədqiqatların aparılmasına və 

müəyyən məsələlərin aydınlaşdırılmasına baxmayaraq, patologiyanın patogenezində 

bir çox qaranlıq məsələlətr mövcuddur [5,6]. 

Anemiya ilə fəsadlaşmış preeklampsiyalı hamilə qadınların fetoplasentar 

kompleksində və qanın hormonal sferasında, oranizmin antioksidant sistemində, eləcə 

də hamiləliklərin və doğuşların gedişində sağlam hamilələrdəkindən fərqli baş verən 

dəyişikliklər onlardan doğulmuş yenidoğulmuşlar qrupunda da bir çox fərqli cəhətlərin 

meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Ədəbiyyat mənbələrində də fərqli perinatal 

göstəricilərində fərqlərin müşahidə olunduğu göstərilir. 

Hazırki tədqiqatın məqsədi anemiya ilə müştərəkləşən preeklampsiyalı 

hamilələrdən yenidoğulanların vəziyyətlərini qiymətləndirilməsi olmuşdur. 

Tədqiqatın material və metodları. Müayinələrdə cəmi 122 qadın iştirak 

etmişdir. Ağırlıqlarına görə hamilələr üç qrupda tədqiq olunmuşlar. Bu zaman həmin 

kontingentlər məlum təsnifat əsasında 3 qrupa bölünmüşdür: I qrup - yüngül dərəcəli 

hamilələr (46 qadın); II qrup - orta ağır dərəcəli hamilələr (40 qadın); III qrup - ağır 

dərəcəli hamilələr (36 qadın). Material qadın məsləhətxanalarında 2013-2016-cı illərdə 



3 

hamiləliyin 33-35 həftəliyindən yuxarı müddətdə qeydiyyata götürülmüş və 3 saylı 

Kliniki Şəhər Xəstəxanasının doğum şöbəsinə müraciət etmiş müxtəlif dərəcəli 

anemiya və preeklampsiya ilə müştərəkləşmiş hamilələr əsas qrup kimi götürülmüşlər. 

Onlar müxtəlif tərkibdə yarımqruplarda müvafiq müayinələrə cəlb edilmiş və doğuşa 

qədər dövrdə dinamikada həmin müayinələr üzrə izlənilmişdir. Hər qrupda 

müayinələrin əldə edilmiş nəticələri müqayisəli şəkildə araşrırılmışdır. 

Öyrənilən göstəricilərin normadan yayınma dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün 

təsadüfü seçmə üsulu ilə həmin dövrdə həmin doğum evinə müraciət etmiş sağlam (heç 

bir eksragenital xəstəliyi olmayan), hamiləliyi və doğuşları fəsadlaşmamış 18-38 yaşda 

olan 122 hamilə qadın götürülmüşdür; bunlar nəzarət qrupunu təşkil etmişlər.  

Tədqiqatın gedişində alınmış gödstəricilər statistik təhlil olunmuşdur. 

Qruplardakı göstəricilər variasion sıraya düzülmüş və hər bir variasion sıra üçün orta 

hesabi göstərici (M), bu göstəricinin orta kvadratik meyli (), standart xətası (m), 

minimal (min) və makdsimal (max) qiymətləri hesablanmışdır. Sıraların hansı 

paylanma qanununa tabe olduğunu təyin etmək mümkün olmadığı üçün qruplarda 

göstəricilər arasındakı fərqi müəyyən etmək məqsədi ilə qeyri-parametrik üsuldan – 

Uilkokson (Manna-Uinti) meyarından (U) istifadə olunmuşdur Müqayisə edilən 

qruplar arasındakı fərq p<0,05 qiymətində statistik dürüst hesab edilmişdir 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi. Bir sıra parametrlərə görə 

yenidoğulmuşları qruplarda və yarımqruplarda (müqayisə və əsas y/q-larda) nəzarət 

qrupu ilə müqayisəli analiz aparılmışdır.  

Ilk əvvəl preeklampsiyalı və nəzarət qrupd arasında doğuşların vaxtına əsasən 

formalaşdırılmış görə yenidoğulmuşlar arasında hipotrofiyanın rastgəlmə tezliyi 

müqayislər aparılmışdır (Cəd. 1).  

Cədvəl 1 

Anemiya ilə fəsadlaşmış preeklampsiyalı analardan doğulmuşlar 

 
 

Qruplar 

 

 

Yenidoğulmuşlar 

Vaxtında doğuşlar Vaxtından əvvəl doğuşlar 

Hipotrofiyasız Hipotrofiyalı Hipotrofiyasız Hipotrofiyalı  

Müt. % Müt. % Müt. % Müt. % 

Preekl. qrupu 

(n=122) 

52 59,09% 

p<0,001 

36 40,91% 

p<0,001 

4  11,76% 

p<0,001 

30 88,24% 

p<0,00 
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88 (72,13%, p<0,001) 

(2 ölü doğulmuşlar) 

34 (27,87%, p<0,001) 

(8 ölü doğulmuşlar) 

Nəzarət qrupu 

(n=122) 

111 95,69% 5 4,31% 4 66,67% 2 33,33% 

116 (95,08%) 6  (4,92%) 

Qeyd: “p” – nəzarət qrupdakı göstəricilərlə fərqlərin dürüstlüyü.  

 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu göstəricilərin sağlam hamilələrlə (nəzarət qrupu) 

statistik müqayisə etmək üçün reallığı asanlıqla mütləq rəqəmlərlə görmək məqsədi ilə 

bu qrupa preeklampsiyalı hamilələrdəki sayda, yəni 122 hamilə qadının sənədlərindən 

istifadə olunmuşdur.  

Verilmiş cədvəldən göründüyü kimi anemiya ilə müştərəkləşmiş preeklampsiyası 

olan hamilələr qrupunda vaxtında yenidoğulanların xüsusi çəkisi 72,13% (88 uşaq) 

təşkil etmişdir. Bunlardan 2-si (2,27%) ölü doğulmuşdur (bu, ağır dərəcəli 

preeklampsiyası olan analardandır); yəni diridoğulan 86 uşaq olmuşdur (97,73%). 

Yetgin diri doğulanlardan birinin vəziyyəti çox ağır olmuş və mərhələli müalicə zamanı 

neonatal dövrdə ölmüşdür; bu uşaq ağır dərəcəli preeklampsiyası olan anadan 

doğulmuşdur. Vaxtında doğulanların 36-da (40,91%) müxtəlif dərəcəli hipotrofiya 

müşahidə olunmuşdur. Hipotrofiyanın dərəcəsi anada olan preeklampsiya və 

anemiyanın ağırlıq dərəcələri ilə mütənasüblük təşkil etmişdir. 

Bu qrupda vaxtından əvvəl doğulanların (34) xüsusi çəkisi аnemiya ilə 

müştərəkləşmiş preeklampsiyalı hamilələrdə standart müalicə aparılmasına 

baxmayaraq, sağlam hamilə qadınlardan fərqli müqayisədə yarımçıq və hipotrofiyalı 

uşaqların  doğulması, eləcə də döllərdə bətndaxili xroniki hipoksiyanın inkişafı , 

posthemorragik ensefalopatiyanın və beyin qan dövranının hipoksiki-travmatik 

pozulmalarının  rastlaşma tezliyinin artması və digər perinatal xəstələnmə hallarının 

yüksəlməsi müşahidə edilmişdir. Lakin antioksidant sisteminin korreksiyası ilə 

aparılan müalicədə göstərilən patologiyaların azalması baş vermişdirtəşkil etmişdir. 

Bunlardan 8 ölü doğulmuş (23,53%). 26 diri doğulanlardan (76,47%) 7 yenidoğulmuş 

isə erkən neonatal dövrdə ölmüşlər. Yarımçıq doğulanların əksəriyyəti (30 uşaq; ölü 

doğulanlar da daxil olmaqla) hipotrofikli uşaqlardır.  

Nəzarət qrupunda həmin göstəricilər çox fərqli şəkildə müşahidə olunmuşdur. 

Belə ki, burada vaxtında doğulanların xüsusi çəkisi 95,08% təşkil etmişdir (əvvəlki 
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qrupda 72,13%, p<0,001); ölüdoğulma halı qeydə alınmamış və 95,69%-ində uşaqlar 

hipotrofiyasızdır (əvvəlki qrupda 59,09%, p<0,001). Göründüyü kimi burada 

hipotrofiyalı yenidoğulmuşların xüsusi çəkisi preeklampsiyalı analardan doğulan 

hipotrofiyalılardan 10 dəfə az olmuşdur (4,31%-ə qarşı 40,91%, p<0,001). Sağlam 

hesab edilmiş analardan yalnız 6 yenidoğulmuşda yarımçıqlıq (yəni vaxtından əvvəl 

doğuş) müşahidə olunmuş və əksəriyyətində uşaqlrın çəkiləri hamiləlik müddətinə 

uyğun gəlmişdir; 2-sində hipotrofiya qeydə alınmışdır. 

Preeklampsiyanın ağırlıq dərəcələrinə və aparılan müalicələrin xarakterinə görə, 

həmçinin doğuşun vaxyına görə təşkil olunmuş yarımqruplarda uşaqların çəkilərinə və 

boylarının uzunluqlarına görə təhlillər aparılmış, bunlar öz aralarında və nəzarət 

qrupupu ilə müqayisələr edilmişdir.  

Cədvəldən göründüyü kimi, bu zaman alınmış nəticələr arasında 

yenidoğulmuşların çəkilərində riyazi dürüstlüklə çox böyük fərqlər müşahidə 

edilmişdir (Cəd. 2).  

Cədvəl 2 

Əsas və müqayisə yarımqruplarında preeklampsiyalı analardan doğulan 

yenidoğulmuşların çəkiləri (qramlarla) 

 Vaxtında Vaxtından əvvəl 

Nəzarət qrupu 

(n=122) 

3479,2±435,2   

 (2900-4400) 

2984,8±343,7  (2600-3400) 

85,78% (V) 

 Müqayisə y/q (n=) Əsas y/q (n=) Müqayisə y/q (n=) Əsas y/q (n=) 

Yüngül 

dərəcəli 

(n=46) 

3218,7±325,4 

(2600-4000) 

92,51% (N) 

3324,8±476,2  

(2800-4200) 

95,56% (N) 

103,30% (M) 

2806,3 ± 286,7 

(2400-3300)  

94,02% (N) 

87,19% (Mv) 

2914,6 ± 253,9 

(2500-3400)  

97,65% (N) 

103,85% (M) 

Orta ağır 

dərəcə (n=40) 

3136,8± 308,3 

(2500-3600) 

90,16%(N) 

97,46%(Y) 

3283,4± 317,5 

(2600-3700) 

94,37% (N) 

98,75% (Y) 

104,67%(M) 

2674,5±421,5 

(2200-2900) 

89,60% (N) 

85,26% (Mv) 

76.87% (-23,13%) 

2849,6±198,4 

(2400-3100) 

95,47% (N) 

106,54% (M) 

Ağır dərəcə 

(n=36) 

2624,8 ± 325,4 

(2200-2900) 

75,44% (N) 

 

-- 

 

2057,3± 234,2 

(1800-2300) 

68,93% (N) 

78,38% (Mv) 

-- 

 Qeyd: Mötərizədəkilər – “N” – nəzarət qrupu, “Y” – yüngül dərəcəli preeklampiyalı hamilələr 

qrupu, “M” – müqayisə yarımqrupu, “Mv” – vaxtında doğulmuş müqayisə yarımqrupu. 

 

Belə ki, yüngül dərəcəli preeklampsiyalı qadınlardan vaxtında doğuşların 

olmasına baxmayaraq, ənənəvi müalicə almış müqayisə yarımqrupunda (IM y/q) 
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yenidoğulmuşların çəkilərində (3218,7±325,4 qr) aşağı dürüstlüklə (p<0,05) olsa da, 

nəzarət qrupu (3479,2±532,7 qr) arasında fərqlər (7,49%) meydana gəlmişdir. Təklif 

olunmuş müalicə yarımqrupunda isə yenidoğulmuşların çəkiləri (3324,8±476,2 qr) 

müqayisə də 3,30% yüksək olaraq nəzarət qrupu arasındakı fərq nisbətən azalmışdır 

(4,44%).  

Ənənəvi müalicə almış yüngül dərəcəli preeklampsiyalı qadınlardan vaxtından 

əvvəl doğulanların çəkiləri də (2806,3±286,7 qr) nəzarət qrupundakı yarımçıq 

yenidoğulmuşların çəkilərindən (2984,8±343,7 qr) müəyyən qədər (5,98%) və 

vaxtında doğulanlardan isə xeyli (12,81%) az olmuşdur. Lakin antioksidantlar daxil 

edilmiş müalicə alanlar yarımqrupunda (IƏ y/q) isə yenidoğulmuşların çəkiləri 

(2914,6±253,9 qr) ənənəvi müalicə alanlarla müqayisədə 3,85% yüksək olmuş və 

nəzarət qrupu səviyyəsinə daha yaxın olmuşdur. 

Orta ağır dərəcəli preeklamsiyalı yarımqrupda yenidoğulmuşların hipotrofiyaları 

daha qabarıq meydana çıxmışdır. Bu, xüsusən də, ənənəvi müalicə almış yarımqrupda 

özünü daha qadbarıq göstərmişdir. Belə ki, burada vaxtında doğulan 

yenidoğulmuşların çəkilərinin orta qiyməti (3136,68±308,3 qr) norma göstəricisindən 

(3479,2±435,2) 9,84% (p<0,01) və yüngül dərəcəli preeklampsiyalılardan 2,54% 

(p<0,05) aşağı olmuşdur. Ancaq təklif edilmiş müalicə alan analardan doğulan 

uşaqların (IƏ y/q) çəkilərinin orta qiyməti (3283,4± 317,5 qr) ənənəvi müalicə 

alanlardan 4,67%% yüksək olsa da, nəzarət qrupu səviyyəsindən  də 5,63% az, lakin, 

göründüyü kimi nəzarət qrup səviyyəsinə nisbətən yaxın olmuşdur. 

Ənənəvi müalicə almış orta ağır dərəcəli preeklamsiyalı yarımqrupda vaxtından 

əvvəl doğulanların çəkiləri (2674,5±421,5 qr) vaxtında doğulmuş sağlam 

yenidoğulmuşların orta çəkilərindən 23,13%, həmin dərəcəli analardan doğulmuş 

yarımçıq yenidoğulmuşların çəkilərindən (nəzarət qrupunda) isə müəyyən qədər 

(10,4%) və vaxtında doğulanlardan isə xeyli az (14,74%) olmuşdur. 

Lakin antioksidantlar daxil edilmiş müalicə alanlar yarımqrupunda (IƏ y/q) isə 

yenidoğulmuşların çəkiləri (2849,6±198,4 qr) ənənəvi müalicə alanlarla müqayisədə 

6,54% yüksək olmuş və nəzarət qrupu səviyyəsinə daha yaxın olmuşdur. 
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Deməli, anemiya ilə müştərəkləşmiş peeklampsiya zamanı patologiyanın ağırlıq 

dərəcəsindən də asılı olaraq yenidoğulmuşların çəkisində əhəmiyyətli dərəcədə fərqlər 

müşahidə edilmişdir. xüsusən də vaxtından əvvəl doğuşlar zamanı uşaqlarda 

hipotrofiyanın dərinliyi daha təzahürlü müşahidə edilmişdir. antioksidant daxil edilmiş 

müalicənin təsirindən yenidoğulmuşların çəki göstəricisində müqayisə yarımqruplarına 

nisbtən müsbət nəticələr müşahidə olunmuşdur. 

Ağır dərəcəli preeklampsiyalı hamilələrdən vaxtında doğuşlar olsa da, 

yenidoğulmuşların çəkilərinin orta qiymətləri (2624,8±325,4 qr) nəzarət 

qrupunadakından fərqi kifayət qədər çox az olmuşdur (24,56%, p<0,001). Hətta yüngül 

orta ağır dərəcəli preeklampsiya yarımqrupdakılardan da çox aşağı olmuşdur (müvafiq 

olaraq 18,45% və 16,32%). Ağır preeklampsiyalı hamilələrdən yarımçöq doğulanların 

çəkiləri çox az olduğuna və patologiyanın dərinliyinə görə həmin yenidoğulmuşların 

yaşama şanslrı da aşağı olmuşdur. 

Hamilələrin və döllərin (yenidoğulmuşların) vəziyyətlərinə təsir edən amilləri 

nəzərə almaqla uşaqların digər fiziki parametri – boylarının uzunluğu da öyrənilmiş və 

alınmış nəticələr araşdırılmışdır. Məlum olmuşdur ki, burada da  patologiyanın ağırlıq 

dərəcələrinə, müalicənin fərqliliyinə və doğuşların vaxtına görə çox böyük riyazi 

dürüstlüklə fərqlər müşahidə edilmişdir. Həmin bu təsiredici amillərə görə yaradılmış 

yarımqruplarda boy göstəricisinin orta qiymətləri çəki göstəricisi ilə eyni dərəcədə və 

eyni istiqamətdə dəyşkənliklərə uğramışdır.  

Apqar şkalası ilə qiymətləndirilərkən əsas və müqayisə qruplarında 

yenidoğulmuşların vəziyyətləri tam fərqli mənzərə yaratmışdır. Beləki, gənc 

ilkhamilələrin yenidoğulmuşları arasında yüksək balla (8/9 bal) doğulanlar (58 uşaq) 

bu qrupda 51,79% təşkil etmişdirsə, fertil yetgin anaların uşaqları arasında bu göstərici 

68,33% (yəni 16,54% yüksək; p<0,01) olmuşdur. Orta balla doğulanlar isə öz 

qruplarında müvafiq olaraq (21 və 10 yenidoğulmuş) 18,75% və 16,67% təşkil 

etmişdir; yəni əsas qrupda nisbətən yüksək olmuşdur (fərqlərin dürüstlüyü 

yaranmadan).  
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Lakin öz qruplarında yüksək və orta balla doğulanların cəmi ilə araşdırdıqda 

görmək olar ki, həmin kateqoriyalı yenidoğulmuşların xüsusi çəkisi müqayisə 

qrupunda dürüstlüklə (p<0,005) yüksək olmuşdur. 

Orta-aşağı (4/5) və aşağı (2/3) balla doğulanlar preeklampsiyalı anaların uşaqları 

olmuşdur (18 və 15 uşaq) ki, bu qrupda onların xüsusi çəkisi 29,46% təşkil etmişdir. 

Müqayisə qrupunda bu göstərici (9 uşaq) 15,0%-dən ibarətdir ki, bu da əsas 

qrupdakından xeyli (14,46%) aşağıdır. Başqa sözlə, doğuşdan sonrakı ilk müstəqil 

həyata adaptasiya imkanları çox məhdud olan yenidoğulmuşlar ağır dərəcəli 

preeklampsiyalı analardan doğulanlardır.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, preeklampsiyalı qadınlardan vaxtından əvvəl 

doğulanlardan 7-si ölü doğulmuş, biri isə doğulduqdan 2 gün sonra ölmüşlər. 

Preeklampsiyalı hamilələrdən doğulmuş yenidoğulmuşlarda aşkar edilmiş 

patologiyaların rastlaşma tezliyi aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (Cəd. 3).  

Cədvəl 3 

Erkən neonatal dövrdə yenidoğulmuşların vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

Perinatal patologiyalar 

Anemiya ilə müştərəkləşən 

preeklampsiyalı hamilələr 

(n=112) 

Nəzarət qrupu 

(n-120) 

Müt. % Müt. % 

1. Yenidoğulmuşların hipotrofiyası 43 38,39 18 15.0 

2. Doğuş travması. Kefalohematoma 4 3,57 1 0,83 

3. Morfo-funksional yetişməzlik 43 38,39 18 15,0 

4. Mərkəzi-sinir sisteminin perinatal 

zədələnməsi 

9 8,04 2 1,67 

5. Bətndaxili xroniki hipoksiya 37 33,04 13 10,83 

6. Posthipoksiki ensefalopatiya 14 12,5 5 4,17 

7. Beyin qan dövranının hipoksiki və 

hipoksik-travmatik pozulmaları 

15 13,39 4 3,33 

8. Aspirasion sindrom 13 11,61 3 2,5 

9. Ağ ciyərlərin atelektazı fonunda 

tənəffüs çatmamazlığı sindromu 

11 9,82 2 1,67 

10. 2-ci mərhələyə köçürülüb 20 17,86 8 6,67 

 

Buradan göründüyü kimi, patologiyaların kombinasiya olunmasına görə də 

fərqlər müşahidə edilmişdir. Yəni əsas qrupda həm kombinasiyalarda patologiyaların 

sayı, həm də patologiyaları kombinə olunmuşların sayı çoxluq təşkil etmişdir.  
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Beləliklə, araşdırmalar nəticəsində aydın olmuşdur ki, preeklampsiyalı qadınların 

hestasion durumunda nəzarət qrupundan fərqli proseslər meydana çıxdığına görə 

patologiyalı qrupda hamilənin ağırlığından asılı olaraq, vaxtından əvvəl (18,75%) və 

hipotrofiyalı uşaqların (38,39%) doğulması, eləcə də döllərdə bətndaxili xroniki 

hipoksiyanın inkişafı (33,04%), posthemorragik ensefalopatiyanın (12,5%) və beyin 

qan dövranının hipoksiki-travmatik pozulmalarının (13,39%) rastlaşma tezliyinin 

artması və digər perinatal xəstələnmə hallarının artması ilə nəticələnmişdir. Əldə edilən 

nəticələr ədəbiyyat məlumatları ilə uyğun gəlir [5,6,8].  

Deməli, anemiya ilə müştərəkləşmiş peeklampsiya zamanı patologiyanın ağırlıq 

dərəcəsindən də asılı olaraq yenidoğulmuşların çəkisində əhəmiyyətli dərəcədə fərqlər 

müşahidə edilmişdir. Xüsusən də vaxtından əvvəl doğuşlar zamanı uşaqlarda 

hipotrofiyanın dərinliyi daha təzahürlü müşahidə edilmişdir. Antioksidant daxil edilmiş 

müalicənin təsirindən yenidoğulmuşların çəki göstəricisində müqayisə yarımqruplarına 

nisbtən müsbət nəticələr müşahidə olunmuşdur. 

Ağır dərəcəli preeklampsiyalı hamilələrdən vaxtında doğuşlar olsa da, 

yenidoğulmuşların çəkilərinin orta qiymətləri (2624,8±325,4 qr) nəzarət 

qrupunadakından çox az olmuşdur. Ağır preeklampsiyalı hamilələrdən yarımçıq 

doğulanların çəkiləri çox az olduğuna və patologiyanın dərinliyinə görə həmin 

yenidoğulmuşların yaşama şanslrı da aşağı olmuşdur. 

Hamilələrin və döllərin (yenidoğulmuşların) vəziyyətlərinə təsir edən amilləri 

nəzərə almaqla uşaqların digər fiziki parametri – boylarının uzunluğu da öyrənilmiş və 

alınmış nəticələr araşdırılmışdır. Məlum olmuşdur ki, burada da patologiyanın ağırlıq 

dərəcələrinə, müalicənin fərqliliyinə və doğuşların vaxtına görə çox böyük riyazi 

dürüstlüklə fərqlər müşahidə edilmişdir. Həmin bu təsiredici amillərə görə yaradılmış 

yarımqruplarda boy göstəricisinin orta qiymətləri çəki göstəricisi ilə eyni dərəcədə və 

eyni istiqamətdə dəyşkənliklərə uğramışdır.  
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РЕЗЮМЕ  

СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ПРЕЭЛАМПСИЕЙ СОЧЕТАННОЙ С АНЕМИЕЙ 

Бабаева А.Х. 

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. 

А. Алиева, кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан 

 
Целью исследования явилась оценка состояние новорожденных у беременных с преэлампсией 

сочетанной с анемией. В исследовании приняли участие 122 беременных с преэклампсией и 

122 беременных без преэклампсии (контрольная группа). Обследованные были разделены на 

3 группы: I группа – легкая степень (46 женщин); II группа – средняя степень тяжести (40 
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женщины); III группа – тяжелая степень (36 женщин). Всем женщинам проведено комплексное 

обследование. Проведенным исследованием было установлено, что у беременных с 

преэклампсией и анемией в сравнении с контрольной группой, новорожденные с гипотрофией 

и недоношенностью составили соответственно 38,39% и 27,87%. Постгеморрагическая 

энцефалопатия отмечалась в 12,5% случаев, гипоксически-травматические нарушения – в 

13,39% случаев, внутриутробная хроническая гипоксия – в 33,04%, морфофункциональная 

незрелость – в 38,39%, родовая травма – в 3,57%, перинатальное поражение ЦНС – в 8,04%, 

аспирационный синдром – в 11,61%, синдром дыхательной недостаточности – в 9,82% 

случаев. Высокая частота перинатальных осложнений у беременных с преэкслампсией и 

анемией свидетельствует об актуальности проведения профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: беременные, преэклампсия, анемия, новорожденные, недоношенность, 

гипотрофия, гипоксия, перинатальные осложнения.  

 

 

 

 

SUMMARY 

THE STATE OF NEWBORNS IN PREGNANT WOMEN WITH PRE-

AMPLIFICATION COMBINED WITH ANEMIA 

Babayeva A.H.  

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, 

Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan    

 

The goal is to assess the condition of newborns in pregnant women with pre-amplification associated 

with anemia. The study involved 122 pregnant women with preeclampsia and 122 pregnant women 

without preeclampsia (control group). Surveyed were divided into 3 groups: I group - mild (46 

women); Group II - moderate severity (40 women); Group III - severe (36 women). Women 

conducted a comprehensive survey. Studies have shown that in pregnant women with preeclampsia 

and anemia compared with the control group, newborns with hypotrophy and prematurity were 

respectively 38.39% and 27.87%. Posthemorrhagic encephalopathy was observed in 12.5% of cases, 

hypoxic-traumatic disorders - in 13.39% of cases, intrauterine chronic hypoxia - in 33.04%, 

morphofunctional immaturity - in 38.39%, birth injury - in 3.57%, perinatal CNS damage - in 8.04%, 

aspiration syndrome - in 11.61%, respiratory failure syndrome - in 9.82% of cases. The high 

frequency of perinatal complications in pregnant women with preexlampsia and anemia indicates the 

relevance of prevention. 

Keywords: pregnant women, preeclampsia, anemia, newborns, prematurity, malnutrition, hypoxia, 

perinatal complications. 
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