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1Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası, I sinir xəstəlikləri 

şöbəsi, Bakı, Azərbaycan; 
2Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu, 

nevrologiya və klinik neyrofiziologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan 
Hamiləlik, doğuş və erkən zahılıq müddəti baş beyni qan dövranı pozulmalarının baş verməsi 

aspektində xüsusi diqqət tələb edən dövrlərdirlər. Tədqiqatda hamiləliklə xronоloji bağlı insult 

hallarının risk faktorları, etiologiyası və klinik gedişinin bəzi məsələləri öyrənilmişdir. 

Müayinənin əsas qrupunu hamiləliklə bağlı, müqayisə qrupunu isə hamiləliklə bağlı olmayan 

insult keçirmiş cavan qadınlar təşkil etmişlər. Aşkar edilmişdir ki, hamiləliklə bağlı insult 

hallarında istər ehtimal olunan risk faktorları, etioloji amillər və klinik xüsusiyətlər digər qrupun 

göstəricilərindən fərqlənir. 

Açar sözləri: hamiləlik, cavan qadınlar, insult. 

 

Hamiləliklə bağlı baş beynin qan dövranının pozulmaları az rast gəlinən, 

amma kifayət qədər təhlükəli və fəsadlı patologiyalardandırlar [4]. Əksər 

tədqiqatlar aşkar etmişlər ki, hamiləlik və erkən zahılıq dövrü istər işemik, istərsə 

də hemorragik insult riskini dəfələrlə artırır [5]. Bu dövr üçün xas olan risk 

faktorlarına preeklampsiya/eklampsiya, hipertoniya, xroniki böyrək xəstəlikləri, 

hematoloji xəstəliklər, siqaret və kontraseptivlərin istifadəsi, çox yuxarı və çox 

aşağı yaş qrupu, miqren və s. aid edilir [1]. 

Hazıra qədər aparılmış tədqiqatlar hamiləliklə bağlı insultlar haqqda kafi 

dərəcədə məlumatlar əldə etməsinə baxmayaraq, araşdırılmamış aspektlər 

qalmaqda davam edir. Bir çox tədqiqatlarda işemik insultun etiologiyası,  

katastrofun baş verdiyi damar hövzəsinin xəstəliyin gedişinə rolu tam 

araşdırılmamışdır. Digər tərəfdən,  ilkin müşahidələr göstərir ki,  qərb ölkələrində 

yaşayan qadınlarda müəyyənləşdirilmiş bəzi risk faktorları Azərbaycan 

populyasiyasında aktuallıq kəsb etmir. Məsələn, qadınlar arasında müntəzəm 

siqaret və narkotik istifadəçilərinin demək olar ki, olmaması və kontraseptivlərin 

minimal istifadəsi risk faktorlarının Azərbaycan üçün fərqliliyini təmin edə bilər.  
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Bizim tədqiqatın məqsədi Azərbaycan populyasiyasında hamiləliklə bağlı 

insultların riskfak torları, etiologiyası, klinik gedişinin bəzi aspektlərinin 

öyrənilməsi olmuşdur. 

Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqata 18-40 yaş hüdudlarında olan 

və tranzitor işemik həmlə (TİH), işemik insult, venoz ciblərin trombozu, 

parenximatoz qanaxma,subaraxnoidal qanaxma baş vermiş cavan qadınlar daxil 

edilmişlər. TİH diaqnozu kəskin infarkta səbəb olmayan baş beyin və ya gözün 

torlu qişasının keçici disfunksiyası hallarında qoyulmuşdur. İşemik insult, 

hemorragik insult, venoz sinusların trombozu diaqnozları da, həmçinin qəbul 

olunmuş meyarlar əsasında dəqiqləşdirilmişdir. 40 yaşdan yuxarı hamiləlik halları 

nadir rast gəlindiyindən, əsas və müqayisə qruplarını standartlaşdırmaq məqsədilə 

maksimal yaş həddi 40 yaş qəbul edilmişdir. 

Tədqiqata Bakı şəhəri akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik 

Xəstəxanasının nevrologiya və reanimasiya şöbələrində 2015-2017 illərdə müalicə 

almış, 18-40 yaşlarda 81 qadın  pasient cəlb edilmişdir. Müşahidə olunan xəstələr 

əsas və müqayisə qrupları olaraq ayrılmışdır. Əsas qrupa  hamilə və ya zahı 

qadınlar, müqayisə qrupuna isə hamilə və ya zahı olmayan cavan qadınlar daxil 

olmuşdur. Hamiləliklə bağlılıq qrupuna hamiləlik dövrü, hamiləliyin planlı və ya 

spontan pozulması və 12 həftəyə qədər zahılıq dövründə insult olmuş qadınlar 

daxil edilmişdir. Hesab edilir ki, hamiləlikdən sonra 12 həftə müddətində 

trombotik prosseslərin baş vermə riski yüksək olur. Əsas qrupu 25, müqayisə 

qrupunu isə 56 pasient təşkil etmişdir. 

Tədqiqatda baş beyni insultu KT və MRT ilə verifikasiya olunmuş, həm 

ilkin olaraq, həmçinin də təkrarən insult keçirmiş pasientlər müşahidə edilmişdir. 

Bütün pasientlərdə xəstəliyin klinik şəkli analiz edilmiş, standart olaraq fizikal 

baxış keçirilmiş, nevroloji status qiymətləndirilmiş, həmçinin qanın ümumi və 

biokimyəvi analizi, EKQ, transtorakal exokardioqrafiya, baş beyin damarlarının 

müayinəsi (MR-angioqrafiya, bəzən KT-angioqrafiya, dupleks skanlaşma), 

fosfolipidlərə və kardiolipinlərə qarşı antitellərin müayinəsi, qanda homosisteinin 

təyini, koaquloqramma yerinə yetirilmişdir. Göstəriş olduğu hallarda isə 
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pasientlərə, həmçinin Varicella zoster, revmatoid faktorların təyini və DNT-yə 

qarşı antitellərin təyinləri aparılmışdır. 

Bütün pasiyentlər xəstəxanaya daxil olduğu ilk gündən müayinəyə cəlb 

edilmiş,  ətraflı anamnestik məlumatlar, xüsusilə hamiləlik anamnezi toplanmışdır. 

Bədən kütləsi indeksi, xroniki hipertenziya (hamiləliyəqədərki diaqnostika), 

hiperlipidemiya, şəkərli diabet, ürək xəstəlikəri, keçirilmiş  insult  və miokard 

infarktı, dərin venaların trombozu hallarına xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Risk faktorlarının qiymətləndirilməsi zamanı anemiyalar, orqan 

transplantasiyası, miqren, oral kontraseptivlərin istifadəsi, aktiv seqaret çəkmə, 

kokain  və ifrat alkoqolistifadəsi, revmatoloji xəstəliklər, açıq oval pəncərə, ailəvi 

hiperkoaqulopatiya, insult zamanı infeksiya faktoru, insultun lokalizasiyası, 

TOAST əsasında etiologiya, istifadə olumuş müalicə taktikasına fikir verilmişdir. 

TOAST – da digər etiologiyalı insultlar bölümündəgeri dönən serebral 

vazokonstriksiya sindromu (RCVS), beyin arteriyalaının laylanması kimi nadir 

hallara xüsusi diqqət verilmişdir. RCVS diaqnozu kliniki əlamət (baş ağrısı və 

keçici və ya daimi nevroloji defisit) və vazokonstriksiyanın 

neyrovizualizasion/sonoqrafik təsdiqi zamanı istifadə edilmişdir. Baş beyin 

arteriyalarının laylanması diaqnozu yalnız neyrovizualizasion təsdiqilə 

qoyulmuşdur. Hamiləliklə bağlı insultlu qadınlarda hamiləliyin gedişi, hamiləlik 

zamanı somatik xəstəliklər, insultun hamiləliyin dövrləri ilə əlaqəsi (birinci, ikinci, 

üçüncü trimestr, doğuş, doğuşdan sonra), hamiləliyin fəsadlaşması, köməkçi 

reproduktiv texnologiyalar, çoxsaylı hamiləlik və abortlar və s. diqqətdə olmuşdur. 

Tədqiqatın statistik araşdırılması "Statistic for Windows" proqramı vasitəsi 

ilə yerinə yetirilmişdir. Analiz zamanı distriktiv statistika metodlarından istifadə 

edilmişdir. Nəticələrdən p<0,05 olması qruplar arası fərqin statistik etibarlılığına 

dəlalət etmişdir. 

Nəticələr. Ümumən 81 cavan qadından 25 nəfərində hamiləlik və ya 

döğuşdan (abort) sonrakı 12 həftə ərzində insult baş vermişdir. Nəticələrin analizi 

göstərmişdir ki, əsas və müqayisə qrupunun demoqrafik göstəricilərində ciddi fərq 

olmamışdır.  Əsas qrupun orta yaşı 26±7, müqayisə qrupunun isə 31±6 olmuşdur. 
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Əsas qrupun pasientlərinin 16 (64%) evdar, 7 (28%) zehni iş, 2 (8%) ağır fiziki işlə 

(tarla işləri) məşğul olmuşlar. Digər qrupda eyni göstəricilər müvafiq olaraq 44 

(78%), 7 (12%), və 5 (10%) olmuşdur. Bütün pasientlər qafqaz irqinə mənsub 

azərbaycanlı qadınlar olmuşlar. 

Hamiləliklə bağlı insultlu qadınlarda beyin katastrofu 1 qadında (4%) 

hamiləliyin birinci trimestri, 4 (16%) halda ikinci trimestri, 6 (20%) halda üçüncü 

trimestrində, 15 (60%) halda isə doğuşdan sonra 12 həftə ərzində (zahılıq) baş 

vermişdir. Bilavasitə döğuş zamanı insult halı qeydə alınmamışdır. 7 (31,8%) 

nəfərdə döğuş təbii, 15 (68,2%) nəfərdə isə Qeysəriyyə kəsiyi ilə bitmişdir. 

Ənənəvi risk faktorlarının müqayisəsi əsas və müqayisə qruplarında müəyyən 

fərqlərin olduğuna dəlalət etmişdir (cəd. 1). 

Cədvəl 1 

İnsult keçirmiş cavan qadınlarda risk faktorlarının müqayisəsi 

Risk faktorları Əsas qrup 

n=25 

Müqayisə qrupu 

n=56 

Hipertenziya 2 (8%) 30 (53,6%)* 

Şəkərli diabet 0 (0%) 6 (10,7%)* 

Hiperlipidemiya 0% 2 (3,57%) 

Sistem xəstəliyi 0 5 (9,1%) 

Böyrək patologiyası 0 5 (9,1%) 

Miqren 0 1 (1,78%) 

Anemiya 20 (80%) 28 (50%)* 

Qan xəstəliyi 2 (8%) 1 (1,78%)* 

AFS 1 (4%) 2 (3,57%) 

Hiperkoaqulopatiya 0 0 

Preeklampsiya 12 (48%) 0 

Eklampsiya 6 (24%) 0 

Anevrizma-baş beyin 1 6 (10,7%)* 

AVM 0 1 (1,78%) 

Kavernoma 0 1 (1,78%) 

Tütün 0 0 

Alkoqol 0 0 

Narkotik 0 0 

Ovulyasiya stimulatoru 1 (4%)  

Ürək xəstəliyi 5 (20%) 15 (26,7%) 

 

Qeyd: * - qruplar arasında statistik etibarlı fərq P<0,05 
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Cədvəldən aşkar olduğu kimi hamiləliklə bağlı insultlarda daha çox hallarda 

anemiyalar və digər qan xəstəlikləri rast gəldiyi halda, qeyri hamiləlikli insultlar 

zamanı ənənəvi damar xəstəlikləri risk faktorları (hipertenziya, şəkərli diabet, 

anevrizmalar) üstünlük təşkil etmişdir. Preeklampsiya və eklampsiya sindromları 

(48% və 24%, müvafiq olaraq) hamiləliklə bağlı hallarda kifayət qədər çox rast 

gəlinsədə, bu hallar digər qrup üçün xas olmadığından müqayisə etmək korrekt 

olmazdı. 

İnsultun tiplərinin müqayisəsi əsas və müqayisə qrupunda fərqlərin 

olduğunu aşkar etmişdir (cəd. 2). 

Cədvəl 2 

Əsas və müqayisə qruplarında insultun tiplərinin müqayisəsi 

İnsultun tipi Əsas qrup 

n=25 

Müqayisə qrupu 

n=56 

 

Baş beyin infarktı 12 (44%) 34 (62,5%) 

Parenxima daxili qanaxma 5 (20%) 16 (28,8%) 

Subaraxnoidal qanaxma 1 (4%) 4 (7%) 

Venoz sinusların trombozu 7 (32%) 2 (1,8%)* 

 

Qeyd: * - qruplar arasında statistik etibarlı fərq P<0,05 

 

Aşkar olunmuşdur ki, hamiləliklə bağlı qrupda venoz sinusların trombozları 

müqayisə qrupuna nisbətən dəfələrlə çox rast gəlinir. Insultun digər tiplərinin rast 

gəlmə tezliyi müayinə qruplarında statistik etibarlı fərqlənməmişlər. 

Baş beyin infarktı baş vermiş pasientlərdə xəstəliyin etiologiyası TOAST 

bölümü vasitəsi ilə qiymətləndirilmişdir (cəd. 3). 

Cədvəl 3 

Müayinə qruplarında baş beyin infarktının etiologiyası 

 

Etiologiya Əsas qrup 

n=12 

Müqayisə qrupu 

n=35 

 

Aterotrombotik 0 13 (37%)* 

Kardioembolik 0 4 (11%) 

Lakunar 1 (9%) 1 (4%) 
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Məlum digər 7 (58%) 12 (37%) 

Naməlum 4 (33%) 4 (11%) 

 

Qeyd: * - qruplar arasında statistik etibarlı fərq P<0,05 

 

Hamiləliklə bağlı olmayan müqayisə qrupunda, hamiləliklə bağlı əsas qrupa 

nisbət ən iri damarlar xəstəliklərinin əsas törədicisi olan aterotromboemboliya 

statistik etibarlı yüksək tezlikdə rast gəlinmişdir (müvafiq olaraq, 37 və 0%). Əsas 

qrupda 33% hallarda işemik insultun etiologiyasını aşkarlamaq mümkün 

olmamışdır. Əsas qrupda məlum digər etioloji səbəblərə idiopatik trombosiopenik 

purpura, hiperhomosisteinemiya, eklampsiya, preeklampsiya aid edildiyi halda, 

qeyri hamiləlik qrupunda əksərən serebral vaskulit, antifosfolipid sindrom, 

autoimmun tireoidit kimi məlum  faktorlar rast gəlinmişdir. Digər etioloji səbəblər 

(drepanotalassemiya, hepatit, onkoxəstəlik, karotid hemodektoma və s.) qruplar 

arasında təxminən bərabər səviyyədə olmuşlar. 

Müzakirə. Bakı şəhəri RKX-nın sinir xəstəlikləri və reanimasiya 

şöbələrində 3 il ərzində hamiləliklə bağlı insult keçirmiş qadınların müayinəsinə 

həsr edilmiş tədqiqat işi bu pasientlərdə hamiləliklə bağlı olmayan hallardan fərqli 

bir sıra xüsusiyyətlər aşkar etmişdir. Məlum olmuşdur ki, hamiləlik və zahılıq 

dövründə insult baş vermiş pasientlərdə əksər damar xəstəlikləri üçün xas olan risk 

faktorlarının rolu ehtimal ki, yoxdur yaxud minimaldır.  Bu qrup pasientlərin heç 

birində insultdan əvvəl arterial hipertenziya, şəkərli diabet, hiperlipidemiya, 

birləşdirici toxuma xəstəlikləri qeydə alınmamışdır. Aşkar edilmiş nəticələr bu 

pasientlərə həsr edilmiş digər tədqiqatların nəticələri ilə müəyyən qədər uzlaşır [2]. 

Qeyd olunur ki, populyasiyada insulta gətirib çıxaran əsas səbəblərə uzun müddətli 

xroniki xəstəliklərin fonunda yaranan aterotromboz, hipertoniya xəstəliyi, 

dislipidemiya, şəkərli diabet, ürəyin işemik xəstəliyidirsə, sadalanan bu səbəblər 

yalnız 15-25% insult olmuş hamilələrdə yuxarıda qeyd edilən faktorlar olmuşdur 

yaxud bəzi hallarda insult tamamilə sağlam hamilə qadınlarda baş verdiyi hallar 

olmuşdur. Həmçinin bunu da qeyd etmək lazımdır ki, hamiləliyin bəzi 

ağırlaşmaları (preeklampsiyanın ağır formaları, döl yanı maye ilə emboliya, 
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mamaçalıq qanaxmaları, doğuşdan sonrakı septik ağırlaşmalar) insultu provokasiya 

edən müstəqil, spesifik faktorlardır. Bu dəlillər, reproduktiv dövrdə olan qadınlarda 

risk faktorlarının ətraflı və daha diqqətli öyrənilməsini sübut edərək, bir çox risk 

faktorlarının hələdə aşkarlanmadığını göstərir [1]. 

Tədqiqatımızın nəticələri müəyyən etmişdir ki, hamiləliklə bağlı insult 

hallarının ən çox rast gəlindiyi period erkən zahılıq dövrüdür. Belə ki, 60% 

pasientlərdə 12 həftəlik zahılıq dövrü müddətində insult baş vermişdir. 

Məlumdur ki, hamiləlik/zahılıq dövrü qadın orqanizminin, dölün inkişafını 

təmin edən xüsusi spesifik bir vəziyyətidir və düşünmək olar ki, bu dövrdə insultun 

baş verməsinə təkan verən faktorlar yaxud faktorların kombinasiyası hamiləlikdən 

kənar dövrdən fərqlənməlidir. Həqiqətəndə, hamiləliklə bağlı qrupda 

preeklampiya/eklampsiya ilə yanaşı 80% hallarda müxtəlif tipli anemiyalar qeydə 

alınmışdır. Tədqiqat nəticələri hamiləliklə bağlı qrupda venoz sinusların 

trombozunun daha çox rast gəldiyini aşkar etmişdirki, bu fakt mövzu ətrafındakı 

tibbi ədəbiyyatın məlumatı ilə uzlaşır [3]. İlk dəfə venoz trombozlarla zahılıq 

arasında olan sıx əlaqə 1828-ci ildə təsvir edilmişdir. O zamanlardan başlayaraq 

hamiləliklə venoz trombozlar arasında olan əlaqə çox saylı ədəbiyyatlarda öz 

yerini tapmışdır [6]. Z.Marcos və S.Sundararajanın dəlillərinə əsasən 65% serebral 

sinus trombozlar hamiləliklə assosiasiya olunmuşdur [7]. 

Tədqiqatımızda xüsusi diqqət baş beyni qan dövranı pozulmalarının 

etiologiyasına verilmişdir. Müqayisə qrupunda aterotrombotik etiologiya daha çox 

(37%) rast gəlindiyi halda, əsas qrupda bu etioloji amil qeydə alnmamışdır (0%). 

TOAST bölümünün məlumatlarında aterotrombotik, kardioembolik, lakunar 

etiologiyalı beyin infarktları ilə yanaşı yer almış digər məlum səbəblərə əsas 

müayinə qrupunda eklampsiya/preeklampsiya, trombositopenik purpura, müqayisə 

qrupunda isə serebral vaskulit, fosfolipid antitelləri sindromu daxil olunmuşdur. 

Yekun. Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, hamiləlik/zahılıq dövrü insultları 

istər xəstəliyin risk faktorları, istərsədə insultun tipləri və beyin infarktının 

etiologiyasına görə hamiləliklə bağlı olmayan insultlardan fərqlənir. Bu səbəbdən, 
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düşünmək olarki, hamilələr və zahı qadınlarda beyin damar xəstəliklərinin 

profilaktikası standart qəbul edilmiş profilaktik tədbirlərdən fərqlənməlidir. 
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Резюме 

 

Клинические особенности инсульта у молодых женщин, связанные с 

беременностью 
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отделение нервных заболеваний, Баку, Азербайджан; 
2Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования 

Врачей им. А.Алиева, кафедра неврологии и клинической нейрофизиологии, 

Баку, Азербайджан 
     

Беременность, роды и ранний послеродовой период являются периодами, требующими 

особого внимания в плане развития нарушений мозгового кровообращения. В 

исследовании изучены факторы риска, этиология и некоторые вопросы клинического 

течения инсультов, хронологически связанных с беременностью. Основную группу 

исследования составили больные с инсультом, хронологически связанные с 

беременностью, группу сравнения – не связанные с беременностью молодые женщины. 

Выявлено, что в группе с инсультом, связанным с беременностью предполагаемые 
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факторы риска, этиология и клинические особенности болезни отличаются от группы, не 

связанной с беременностью. 

Ключевые слова: беременность, молодые женщины, инсульт. 

 

 

 

Summary 

 

Clinical Features of Stroke in Young Women Associated with Pregnancy 

 
2Shiraliyeva R.K., 1Mammadova N.O., 2Hasanov R.L., Aliyev R.R. 

 
1Republican Clinic Hospital named after academician M. Mirgasimov, 

Department of Neurological Diseases, Baku, Azerbaijan; 
2Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev, 

Department of Neurology and Clinical Neurophysiology, Baku, Azerbaijan 

 
Pregnancy, childbirth and the early postpartum period are periods requiring special attention in 

terms of the development of cerebral circulation disorders. The study examined the risk factors, 

etiology, and some issues of the clinical course of strokes chronologically related to pregnancy. 

The main group of the study consisted of patients with stroke, chronologically associated with 

pregnancy, the comparison group – non-pregnancy-related young women. It was revealed that in 

the group with stroke related to pregnancy, the estimated risk factors, etiology and clinical 

features of the disease differ from those not related to pregnancy. 

Keywords: pregnancy, young women, stroke. 
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