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Məqalədə hamiləliyin pozulması təhlükəsi problemləri, hestasiyanın müxtəlif vaxtlarında onun 

yayılması, səbəbləri, nəticələri tədqiq edilir. Hamiləliyin pozulmasının risk faktorları xarakterizə 

edilir, statistik əhəmiyyət kəsb edən markerlər və onların proqnozlaşdırıcı rolu müəyyən edilir. 

Risk faktorları nəzərə alınmaqla hamilə qadınların müalicə taktikası əsaslandırılır.  
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Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hökumətlərin və ictimaiyyətin diqqətini 

reproduktiv sağlamlığın mühafizəsi probleminə cəlb etmək üçün diri doğulmaya 

hamiləliyin müddətindən asılı olmayaraq dölün həyat əlamətləri ilə ana 

orqanizmindən xaric olması və ya kənarlaşdırılması prosesi məzmununda 

definisiya vermişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 oktyabr 

2014-cü il tarixli 340 saylı qərarına əsasən tabeliyindən və mülkiyyət formasından 

asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının bütün səhiyyə müəssisələrində 2015-

ci il yanvarın 1-dən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyə etdiyi 

“Diridoğulmanın beynəlxalq meyarları” tətbiq edilməsi müəyyən edilmişdir [1]. 

Beləliklə, diri doğulmaya verilmiş sovet anlayışı köhnəldiyindən, ölkəmizdə artıq 

reproduktiv sağlamlıq sahəsində beynəlxalq standartlar tətbiq edilir, hestasiyanın 

12-27 tam həftəliyində hamilə qadınların sağlamlığına xüsusi diqqət yetirilir. 

Hamiləliyin bu dövrdə pozulmasının profilaktikası (gec düşüklər, vaxtından əvvəl 

doğuşlar) reproduktiv itgilərin xeyli dərəcədə azalmasına kömək edir.  

Hamiləlik ağırlaşmalarının və sağlamlıq vəziyyətinin bir çox göstəriciləri 

vaxtından əvvəl doğuş və düşük təhlükəsi ilə əlaqəlidir Tədqiqatlarda hestasiyanın 

12-27 tam həftəliyində hamiləliyin pozulması təhlükəsi problemləri müəyyən 



səviyyədə işıqlandırılsa da, hamiləliyin pozulma təhlükəsinin müalicəsinin neqativ 

nəticəsinin prediktorları və onların proqnostik əhəmiyyəti haqqında hələ də tam və 

etibarlı məlumatlar yoxdur [2, 3, 6]. Odur ki, hestasiyanın 12-27 tam həftəliyində 

hamiləliyin pozulmasının prediktorları, yayılması, səbəbləri, nəticələri və 

profilaktikası məsələlərinin öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir. Bundan ötrü, şübhəsiz, 

hestasiyanın müxtəlif dövrlərində hamiləliyin pozulması riski nəticələrinin və 

amillərinin xarakteristikasının, hamiləliyin pozulmasının statistik əhəmiyyətli 

prediktorlarını müəyyən etmək, risk faktorlarını nəzərə almaqla hamiləliyin 

aparılması taktikasını əsaslandırmaq kimi məsələlərə diqqətin yetirilməsi zəruridir. 

Hamiləliyin pozulması riskinin səviyyəsi hestasiya müddətindən asılıdır ki, 

bu da ölkəmizdə reproduktiv itkilər ilə mübarizədə ana və uşaqların mühafizəsi 

sisteminin stimullaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş «diri doğulma»nın beynəlxalq 

meyarlarının tətbiqini zəruri etmişdir. Bu, hamiləliyin pozulması əlamətləri olan 

qadınların fərdi müalicə proqamlarının planlaşdırılması zamanı tətbiq edilə bilən 

hamiləliyin pozulması təhlükəsinin müalicəsinin neqativ nəticəsinin 

prediktorlarının həssaslığı və spesifikliyinin müəyyən edilməsini şərtləndirir. Risk 

faktorlarının proqnostik xarakteristikası mamalıq stasionarlarında hamiləliyin 

pozulmasının müalicəsinin güman edilən nəticələri üzrə plan tapşırıqların və 

qiymətləndirici meyarların müəyyən edilməsinə imkan verir. Abort təhlükəsi 

riskinin və onların neqativ nəticələrinin prediktorları və faktorları hamiləliyin 

pozulmasının ilkin profilaktikası üzrə tədbirlərin təşkili üçün də faydası ola bilər. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə əsaslanaraq hamiləliliyin 

vaxtından əvvəl pozulma təhlükəsinin 5 qrupu (variantı) fərqləndirilir: 

– hestasiyanın 12 həftəlik müddətinədək hamiləliyin pozulması əlamətlərinin 

yarandığı erkən düşük təhlükəsi; 

– hestasiyanın 12-21 tam həftəlik müddətlərində hamiləliyin pozulması 

əlamətlərinin yarandığı kecikmiş düşük təhlükəsi; 

– hestasiyanın 22-27 tam həftəlik müddətlərində hamiləliyin pozulması 

əlamətlərinin yarandığı və davam etdiyi çox erkən vaxtından əvvəl doğuş 

təhlükəsi; 



– hestasiyanın 28-33 tam həftəlik müddətlərində hamiləliyin pozulması 

əlamətlərinin yarandığı erkən vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi; 

– hestasiyanın 34-37 tam həftəlik müddətlərində hamiləliyin pozulması 

əlamətlərinin yarandığı vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi. 

Hestasiyanın hər dövründə müşahidə vahidlərinin həcmini hamiləliyin 

pozulma təhlükəsi ilə hospitallaşmış xəstələr üzərində hamiləliyin pozulmasının 

məlum olan ümumqəbuledilmiş və şübhəli mexanizmləri haqqında informasiyanın 

əldə edilməsini özünə daxil edən tədqiqat proqramını əhatə edən prospektiv 

müşahidə aparılmışdır. Ananın orqanizmində iltihab prosesinin xarakteristikası 

üçün qanda homosisteinin və c-reaktiv zülalın çoxluğu müəyyən edilmişdir ki, bu, 

bəzi alimlərin mövqeyinə görə orqanizmin sistemli iltihab reaksiyasının 

prediktorları sayılır [5]. 

Hamilə qadınların orqanizminin metabolik vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

geniş istifadə olunan meyarlar (ümumi zulal, sidik çövhəri, qanda qələvi fosfataza, 

bilirubin və xolesterin) əsasında aparılır. Hestasiyanın 12-27 tam həftəliyində 

hamiləliyin pozulması təhlükəsi zamanı periferik qanın əsas xarakteristikası 

öyrənilməsi vacibdir (eritrositlərin, leykositlərin, limfositlərin, trombositlərin, 

hemoqlobinin, fibrinogenin miqdarı, leykoformula, protrombin indeksi və s.). 

Ultrasəs müayinəsinin köməyi ilə hamiləliyin pozulması təhlükəsi zamanı 

tez-tez dəyişən uşaqlıq boynunun parametrləri müəyyən edilir. Bu metod ilə 

həmçinin ciftin vəziyyətinin xarakteristikası əldə edilir. PZR diaqnostikası metodu 

ilə cinsi yolla ötürülən bütün infeksiyaların (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 

genitalium, Ureaplasma, urealyticum, Gardnrella vaginalis, Trichomonas vaginalis, 

Herpes simplex I və II tip, CMV, Neysseria gonorrhea) seropozitivliyi (və ya 

seroneqativliyi) müəyyən edilir [4]. 

Hamiləliyin vaxtından əvvəl pozulma təhlükəsi yarandıqda bu əlamət ilə 

hospitallaşmış xəstələrin yaş tərkibi hestasiyanın müxtəlif dövrlərində fərqli olur. 

Erkən və gecikmiş düşük təhlükəsi, həmçinin çox erkən vaxtından əvvəl doğuş 

təhlükəsi zamanı pasiyentlərin tərkibində yaşı 20-dən az olan qadınların sayı 

(>14,0±2,45%) erkən vaxtından əvvəl və vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi zamanı 



ilə müqayisədə çoxluq təşkil edir (9,5±2,07%). Hamiləliyin pozulması ilə əlaqədar 

hospitallaşmış xəstələrin hamiləliyin sayı üzrə tərkibi hestasiyanın müxtəlif 

müddətli qruplarında praktik olaraq eynidir. Bütün qruplarda sayca ikinci 

hamiləliyi olmuş qadınların sayı azlıq təşkil edir (14,5±2,49 – 16,0±2,59%), sayca 

birinci (39+3,45-45,0+3,52%) və üçüncü, habelə daha çox hamiləliyi olmuş 

qadınların sayı isə demək olar ki, eynidir (40,0±3,46 – 45,0±3,52%). 

Hamiləliyin pozulma təhlükəsi olan pasiyentlər arasında fəsadlaşmış 

mamalıq anamnezi olan qadınların sayı dəyişkəndir: erkən düşük təhlükəsi zamanı 

maksimal, vaxtından əvvəl doğuşlar zamanı isə minimal ölçüdədir ki, bu da 

hestasiyanın ilkin müddətlərində fəsadlaşmış mamalıq anamnezi fonunda 

hamiləliyin pozulma riskinin yüksək olması ilə şərtlənir. Müqayisə olunan 

qruplarda uşaqlıqda çapıq olan qadınların sayında fərq olsa da, onun səviyyəsi 

yüksək deyildir (I qrupda 14,0±2,45%, II qrupda 10,0±2,12%; III qrupda 

9,0±2,02%; IV qrupda 6,0±1,68%). Uşaqlıq boynunun anomaliyası diaqnozu 

müvafiq olaraq I qrupda 24,0±3,21%, II qrupda 18,0±2,72%, III qrupda 

14,0±2,45% və IV qrupda 8,0±1,92% hamilə qadına qoyulmuşdur. Buradan 

görünür ki, vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi ilə müqaysədə erkən və kecikmiş 

düşük təhlükəsi zamanı hamiləlik daha tez-tez uşaqlıq boynunun anomaliyası ilə 

bağlı olur.  

I qrupda 35,0±3,37% hamilələrdə sidik sistemi xəstəlikləri qeydə alınmışdır. 

II və III qrupda bu xəstəliklər praktik olaraq eyni tezlikdə olmuşdur (müvafiq 

olaraq 33,5±3,34% и 27,5±3,16% Р>0,05). IV qrupda sidik-cinsiyyət orqanları 

xəstəliklərinin tezliyi 7,5±1,86% olmuşdur. Buradan görünür ki, hamilə qadınların 

erkən və kecikmiş düşük təhlükəsi 4 dəfə çox sidik-cinsiyyət sisteminin 

patologiyası ilə müşayiət olunur. Sidik yollarının infeksiyası erkən düşük 

təhlükəsinin 28,0±3,17% hallarında qeydə alınmışdır. Gecikmiş düşük təhlükəsinin 

19,0± 2,77%-i sidik yollarının infeksiyası ilə müşayiət olunmuşdur. Çox erkən və 

erkən vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi zamanı sidik yollarının infeksiyasının tezliyi 

müvafiq olaraq 12,0±2,29 və 4,5±1,47% təşkil etmişdir və düşük təhlükəsi ilə 

müqayisədə xeyli dərəcədə az olmuşdur.  



Seçmə tədqiqat üsulu ilə müəyyən edilmişdir ki, hestasiyanın 12 həftəlik 

müddətinədək, 12-21, 22-27, 28-37 tam həftəlik müddətlərində hamiləliyin 

pozulması tezliyi müvafiq olaraq 39,0±3,44; 21,0±2,88; 19,0±2,77 və 16,0±2,59% 

olmuşdur. Hestasiyanın müvafiq müddətlərində döl və yeni doğulmuşların ölüm 

tezliyi isə 100 hospitallaşmış xəstəyə münasibətdə 39,0±3,44; 21,0±2,88; 

16,0±2,59 və 8,0±1,88 təşkil etmişdir. Deməli, hamiləliyin pozulması əlamətlərinin 

təzahür etdyi hestasiyanın ayrı-ayrı müddətlərində müalicənin sonluğu xeyli 

dərəcədə fərqlidir. Hestasyanın ilkin müddətlərində hamiləliyin pozulması tez-tez 

hamiləliyin dayandırılması ilə qurtarır ki, bu da dölün ölümü ilə müşayiət olunur. 

Stasionarda hestasiyanın 22-27 həftəlik müddətlərində hamiləliyin pozulması 

təhlükəsi müqayisə oluna bilinən səviyyədə uğurla aradan qaldırılır, yalnız 

19,0±2,77% qadınlarda hamiləlik pozulur. 

Vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi olan qadınların doğuşa qədər 

hospitallaşması əksər hallarda hamiləliyin müddətinin uzadılması ilə qurtarır, 

hestasiyanın 28-37 həftəlik müddətində hamiləlik 16,0±2,59% pozulur. Buradan 

görünür ki, hamiləliyin pozulma təhlükəsi yarandıqda hestasiyanın müddətindən 

asılı olaraq müalicənin sonluğu dəyişir. Hamiləliyin uzadılmasına daha çox 

hestasiyanın 28-37 həftəlik müddətlərində nail olunur. Hamiləliyin pozulma 

təhlükəsi zamanı hestasiyanın müddəti artdıqca düşük və erkən doğuşların sayı 

azalır.  

Hestasiyanın 12 həftəlik müddətinədək hamiləliyin pozulma təhlükəsinin 

yaranması zamanı abort ilə nəticələnmənin yüksək riski birinci və təkrar (ücüncü 

və daha çox) hamiləliklərdə qeydə alınmışdır (müvafiq olaraq 46,6±5,3% və 

45,0±5,6%). Hestasiyanın digər müddətlərində abort təhlükəsi ilə hospitallaşmış 

xəstələrdə hamiləliyin vaxtından əvvəl pozulma tezliyi geniş ölçüdə dəyişmişdir 

(6,3-24,4%), lakin əksər hallarda bir-birindən tam olaraq fərqlənməmişdir. 

Hamiləliyin pozulması zamanı fəsadlaşmış mamalıq anamnezi tez-tez onun 

vaxtından əvvəl pozulması ilə bağlı olur. Hestasiyanın 12 həftəyə qədər olan, 12-

21, 22-27, 28-37 həftəlik müddətlərində hamiləliyin pozulması ilə bağlı 



hospitallaşmış xəstələrin müvafiq olaraq 55,0±4,5; 36,4±4,8; 25,0±4,6 və 

66,7±11,1%-nin hamiləliyini uzatmaq mümkün olmamışdır. 

Hestasiyanın 12 həftəyə qədər olan, 12-21, 22-27 həftəlik müddətlərində 

abort təhlükəsinin stasionar müalicəsi müvafiq olaraq 39,0±3,44, 21,0±2,88 və 

19,0±2,77% hallarda hamiləliyin vaxtından əvvəl pozulması ilə qurtarır. 

Hamiləliyin pozulması təhlükəsi zamanı onun uğursuz başa çatması riskinin daha 

mühüm amilləri sidik-cinsiyyət sisteminin infeksiyaları, ödem, proteinuriya və 

hipertenziv pozulmalar, uşaqlıqda çapıq və uşaqlıq boynunun anomaliyaları sayılır. 

Hestasiyanın 22-27 həftəlik müddətində hamiləliyin pozulması təhlükəsi 

zamanı ana ölümü ehtimalı erkən və gecikmiş abort təhlükəsi ilə (hestasiyanın 22 

həftəlik müddətinədək) müqayisədə statistik olaraq yüksəkdir (χ2=4,0; υ=1,0; 

P<0,05). Erkən vaxtından əvvəl və vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi zamanı 

(hestasiyanın 28-37 həftəlik müddəti) ana ölümü halları nisbətən tez-tez (5 hal) 

müşahidə olunmuşdur. Erkən və gecikmiş abort təhlükəsi olan qadınların qrupu ilə 

müqayisədə ana ölümü ehtimalı kifayət qədər yüksək olmuşdur (χ2=5,0; υ=1,0; 

P<0,05). Erkən və gecikmiş abort təhlükəsi zamanı (hestasiyanın 22 həftəlik 

müddətinədək) ilə erkən vaxtından əvvəl və vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsinin 

(hestasiyanın 28-37 həftəlik müddəti) müqayisəsi sıfır hipotezinin ədalətliliyini 

təsdiq etmir (P<0,05). 

Eyni zamanda çox erkən vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi (hestasiyanın 22-

27 tam həftəlik müddəti), erkən vaxtından əvvəl (hestasiyanın 28-33 tam həftəlik 

müddəti) və vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi zamanı ana ölümü hallarınn 

müqayisəsi ilə sıfır hipotezinin ədalətliliyi təsdiq olunur (P>0,05). Stasionardan 

çıxarılandan sonra hestasiyanın sonrakı mərhələlərində hamiləliyin təkrarən 

uğursuz sonluqla pozulması ehtimalı qalır. Məlumatlara əsasən erkən (80,0; 19,5 

və 0,5%) və gecikmiş abort təhlükəsi (65,0; 28,5 və 6,5%), çox erkən (54,5; 32,6 

və 12,9%) və erkən vaxtından əvvəl və vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi (50,0; 36,5 

və 13,5%) qruplarına daxil olan pasiyentlərin stasionarlarda birinci, ikinci, ücüncü 

dəfə və daha çox müalicə almalarının sayı bir-birindən xeyli dərəcədə fərqlidir. 



Hestasiyanın 12-21 və 22-27 həftəliyində hamiləliyin pozulma təhlükəsinin 

nisbi risk dərəcəsi (vaxtında doğuş qrupuna daxil olan qadınlar ilə müqayisədə) 

aşağıdakı şəkildə olmuşdur: anemiyada 3,0 və 2,7; qan dövranı sistemi 

xəstəliklərində 2,9 və 2,5; şəkərli diabetdə 24 və 21; sidik-cinsiyət sistemi 

xəstəliklərində 16,8 və 13,8; ödem, proteinuriya və hipertenziv pozuntularda 8,0 və 

7,6; cinsi yolla ötürülən infeksiyalarda 9,5 və 6,0; fəsadlaşmış mamalıq 

anamnezində 24,8 və 22,0, uşaqlıqda çapıq zamanı 5,0 və 4,5; uşaqlıq boynunun 

patologiyalarında 9 və 7. 

Hestasiyanın 12-21 və 22-27 həftəliyində hamiləliyin pozulma təhlükəsinin 

ehtimalı qeyd edilən risk faktorlarının qabarıqlığı zamanı (proqnostik əhəmiyyəti) 

bir-birindən fərqlənir və aşağıdakı kimidir: anemiyada 75,0 və 73,2%; qan dövranı 

sistemi xəstəliklərində 74,2 və 71,4%; şəkərli diabetdə 96,0 və 95,5%; ödem, 

proteinuriya və hipertenziv pozuntularda 88,9 və 88,3%; cinsi yolla ötürülən 

infeksiyalarda 73,1 və 63,2%; fəsadlaşmış mamalıq anamnezində 92,2 və 95,6%, 

uşaqlıqda çapıq zamanı 83,3 və 81,8%; uşaqlıq boynunun patologiyalarında 94,7 

və 93,3%. 

Hamiləliyin 12-21 və 22-27 həftəliyində abort təhlükəsinin, vaxtından əvvəl 

doğuş təhlükəsinin və vaxtında doğuşun olduğu qadınlarda preeklampsiyanın və 

cinsi yolla ötürülən infeksiyanın əlamətlərinin kombinasiyası 15,0; 10,0; 2,0 və 

0,5% hal təşkil etmişdir. Bu zaman riskin bu faktorlarının kombinasiyasının 

proqnostik əhəmiyyəti hamiləliyin 12-21 həftəliyində 96,8%, 22-27 həftəliyində 

95,2%, vaxtından əvvəl doğuşlarda 80 % təşkil etmişdir. 

İki, üç, dörd, beş və daha çox risk faktorlarının kombinasiyası hamiləliyin 

12-21 həftəliyində abort təhlükəsinin olduğu qadınlarda 18; 34; 21 və 27%, 

hamiləliyin 22-27 həftəliyində abort təhlükəsinin olduğu qadınlarda isə 28, 27; 36 

və 9% olmuşdur. Vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsinin olduğu qadınların 35 

faizində bir risk faktoru, iki, üç, dörd, beş və daha çox risk faktorlarının 

kombinasiyası isə müvafiq olaraq 20; 17; 18 və 10% olmuşdur. Vaxtında doğuş 

olan qadınlarda, əsasən, hər hansı risk faktoru qeydə alınmamışdır (70%), 25%-də 

tək-tük, cəmi 5%-də isə iki risk faktorunun kombinasiyası mövcud olmuşdur. 



Tədqiqatlar belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, hamiləlik və mamalıq 

anamnezi müddətində ana orqanizminin funksional meyarlarının hamiləliyin 

pozulması təhlükəsi və stasionar şəraitdə hamiləliyin pozulmasının müalicəsinin 

neqativ nəticəsi riski ilə əlaqəli olan geniş siyahısı mövcuddur. Hestasiyanın 12-27 

tam həftəliyində hamiləliyin pozulması təhlükəsinin müalicəsinin neqativ 

nəticəsinin prediktorları bir-birindən həssaslığın dərəcəsi, spesifikliyi və 

proqnostik qiymətinə görə fərqlənir ki, onların hər birinin hamiləliyin pozulması 

təhlükəsi olan qadınlarda müalicənin aparılması taktikasının seçilməsində müxtəlif 

təyinatları vardır. 
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В статье исследуются проблемы угрозы прерывания беременности и выявление ее 

распространенности, причин и исходов в разных сроках гестации. Характеризуются 

факторы риска невынашивания, определяются статистически значимые маркеры и их 

прогностическая ценность. Обосновывается тактика ведения беременных с учетом роли 

факторов риска.  
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The article studies the problems of the threat of premature pregnancy and reveals its prevalence, 

causes and outcomes in different terms of gestation. The risk factors for miscarriage are 

characterized, statistically significant markers and their prognostic value are determined. The 

tactics of managing pregnant women with regard to the role of risk factors is substantiated. 
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