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Metodik təlimatın məqsədi: metodik təlimat patoloqanatomlara 

500,0-999,0 qram çəkisi olan ölüdoğulmuş və yenidoğulmuşların 

meyitlərinin müayinəsi zamanı müşahidə olunan patologiyaların 

səbəblərini araşdırmaq və aparılan təşrihin düzgün 

sənədləşdirilməsinə kömək məqsədi ilə tərtib edilmişdir. 

Metodik təlimat – patoloqanatomlar, neonatoloqlar və mama-

ginekoloqlar üçün nəzərdə tutulub. 

Hədəf qrup – ölüdoğulmuş və yenidoğulmuşların meyitləri. 

Normativ hüquqi sənədlər 

1. Patoloji-anatomik xidmət sahəsinin Əsasnaməsi (Səhiyyə 

Nazirliyi. 27 noyabr 1995-ci il) 

 

2. "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (26 iyun 1997-ci il, №360-İQ) 

Çıxarış: 

M a d d ə  4 1.  Patoloji-anatomik yarma 

Patoloji-anatomik yarma ölümün səbəbləri və xəstəliyin diaqnozu 

haqqında məlumat əldə etmək məqsədilə həkim tərəfindən 

aparılır və onun aparılması qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

Patoloji-anatomik yarmanın aparılmasının məcburi hesab edildiyi 

hallar (hamiləlik və doğuşla əlaqədar baş vermiş ana ölümləri, 

infeksion xəstəliklər və onlar barəsində şübhə hallarında, tibbi 

müayinə və müdaxilə zamanı baş verən və səbəbləri araşdırıla 

bilməyən ölüm hallarında), zorakı ölüm barəsində şübhə və 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallar olmadıqda ölənin 

ailə üzvlərinin, qohumlarının və ya qanuni nümayəndələrinin 

rəsmi xahişi ilə patoloji-anatomik müayinə aparılmaya bilər. 

Ölümün səbəbləri və xəstəliyin diaqnozu haqqında rəy ölənin ailə 

üzvlərinə, onlar olmadıqda isə yaxın qohumlarına və ya qanuni 

nümayəndələrinə, eləcə də zəruri hallarda hüquq mühafizə 

orqanlarına verilir. Ölənin ailə üzvləri, onlar olmadıqda isə yaxın 

qohumları və ya qanuni nümayəndələri müvafiq profilli 

mütəxəssisi onun razılığı ilə patoloji-anatomik yarmanın 
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aparılmasında iştirak etmək üçün dəvət edə bilərlər. Onların 

tələbi ilə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məhkəmə-

tibb ekspertizası keçirilə bilər. 

3. "Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair 

Qaydalar" (Səhiyyə Nazirliyi. Əmr №37, 07 aprel 2009-cu il) 

 

Ç ı x a r ı ş: 

 

2.10. Meyitlərin çıxarılması zonası olan patoloji anatomiya 

korpusu palatalı korpuslardan maksimum təcrid edilməli, müalicə 

və doğum otaqlarının, eləcə də tibb müəssisəsinin yaxınlığında 

yerləşən yaşayış və ictimai binaların pəncərələrindən 

görünməməlidir. Patoloji anatomiya korpusundan palatalı 

korpuslara və qida blokuna qədər məsafə 30 m-dən az 

olmamalıdır.  

2.21. Patoloji anatomiya şöbəsinin tərkibi və sahəsi 

layihələndirmə tapşırığına əsasən müəyyən olunur. Yoluxucu 

xəstəliyi olan cəsədlərin yarılması üçün nəzərdə tutulmuş otaqlar 

təcrid olunmalı və xaricdən əlavə girişə malik olmalıdır. 

Çarpayıların sayı 50-dək olan tibb müəssisələrində ən azı             

1 meyitin saxlanmasına hesablanmış, buz dolabı olan morq sahəsi 

nəzərdə tutulmalıdır. Soyuducu otaqdan başqa burada həkim 

kabineti, yuma otağı, təşrih otağı və heyət üçün sanitariya-məişət 

otaqları layihələndirilməlidir. 

Ümumi müddəalar 

Təşrih (autopsiya) – adətən, ölümün səbəbini təyin etmək 

məqsədilə aparılan cərrahi prosedurdur.  

Bütün doğum evlərində və digər müalicə müəssisələrinin doğum 

şöbələrində çəkisi 500,0 q-dan, hestasiya yaşı 22 həftədən çox 

ölüdoğulmuş və yenidoğulmuşların meyitləri müayinə olunmalı və 

təşrih protokolu tərtib edilməlidir. 

Əgər yenidoğulmuş hər hansı bir digər şəraitdə (məsələn, evdə və 

s.) anadan olub və ölübsə təşrih hüquq mühafizə orqanlarının 

göndərişi ilə məhkəmə-tibb ekspertizanın patoloji-anatomik xidməti 

tərəfindən aparılır. 
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Hestasiya yaşı 22 həftədən, çəkisi 500,0 q-dan və boyunun 

uzunluğu 25 sm-dən az olan ölüdoğulmuşların meyitləri elmi-praktik 

məqsədlə seçmə üsulu ilə təşrih oluna bilər. Bu zaman perinatal ölüm 

haqda həkim şəhadətnaməsi verilmir. 

 

Diridoğulma – hamiləliyin müddətindən, göbək ciyəsinin 

kəsilməsindən və ya ciftin ayrılmasından asılı olmayaraq doğulan və 

ya ana bətnindən xaric edilən, nəfəs almış və ya digər həyat 

əlamətlərinə (ürəkdöyünmə, göbək ciyəsində pulsasiya və skelet 

əzələlərində müəyyən hərəkət) malik olan uşağın doğulmasına deyilir. 

 

Ölüdoğulma – hamiləliyin müddətindən asılı olmayaraq dölün 

doğuşa qədər və ya ana bətnindən xaric edilməsinə qədərki ölümünə 

deyilir. Ana bətnindən ayrıldıqdan sonra döldə tənəffüsün və ya 

istənilən digər hər hansı həyat əlamətlərinin (ürək döyünmə, göbək 

ciyəsində pulsasiya və skelet əzələlərində müəyyən hərəkətlər) 

olmaması onun ölümünü sübut edən əsas göstərici hesab edilir.  

 

Maserasiyaya uğramış döllərin meyitləri də mütləq qaydada 

müayinə olunmalıdır. Çünki belə hallarda anadangəlmə inkişaf 

qüsurları, yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi, toksoplazmoz, 

listerioz, sitomeqaliya, anadangəlmə sifilis və s. bu kimi xəstəlik və 

patoloji vəziyyətləri təyin etmək mümkündür. Bütün ölü- və 

yenidoğulmuşların meyitləri patoloji-anatomik müayinəyə ölü- və ya 

yenidoğulmuşun inkişaf tarixi ilə birlikdə göndərilməlidir. Bu zaman 

onun inkişaf tarixində hamiləliyin gedişi və mama-ginekoloji 

anamnez haqqında geniş məlumat və sonda yenidoğulmuşlar üçün 

ölüm epikrizi yazılmalıdır. 

Ölüdoğulmuşların meyitləri patoloji-anatomik şöbəyə mütləq 

ciftlə birlikdə göndərilməlidir. Meyitlərin müayinəsində mama-

ginekoloqların və neonatoloqların iştirakı vacibdir. Diaqnozun, 

ölümün səbəbinin klinikada aydın olduğu hallarda, yaxud da meyit 

müayinəsinin mütləq olmadığı digər hallarda meyitlər valideynlərin, 

yaxud digər yaxın qohumların və ya qanuni nümayəndələrin istəyi ilə 

onlara təşrih olunmadan verilə bilər. Bu zaman onlardan ərizə 

alınaraq yenidoğulmuşun inkişaf tarixinə və ya patoloji-anatomik 

şöbədə təşrih protokolu jurnalına tikilir. 
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Meyit patoloji-anatomik şöbəyə daxil olarkən çəkilir, onun 

boyunun uzunluğu, başının çevrəsi, döş qəfəsinin çevrəsi ölçülür, 

təşrih zamanı daxili orqanlar çəkilir. Alınmış nəticələr daxili 

orqanların çəkisi barədə olan müvafiq cədvəllə müqayisə edilir (bax 

Əlavə 1).   

 

Meyitin xarici müayinəsi zamanı dəri örtüyünün rəngi, meyit 

ləkələrinin intensivliyi, səpgilər (listerioz, sifilis və s.), ödem 

(hemolitik xəstəlik, yayılmış sitomeqaliya və s.), qansızmalar (sepsis, 

infeksiya, hemorragik xəstəlik və s.) qeyd olunur. Eyni zamanda 

inkişaf geriliyi və vaxtından əvvəl doğulma əlamətləri qeyd edilir: 

dərialtı piy toxumasının zəif inkişafı və ya olmaması, sifətdə dərinin 

qırışlı olması, çiyin, kürək və sifətdə nazik uzun tüklərin olması, 

qulaq seyvanlarında qığırdağın inkişaf etməməsi, xayaların xaya 

kisəsində olmaması, böyük cinsiyyət dodaqlarının kiçik cinsiyyət 

dodaqlarını örtməməsi, göbək həlqəsinin aşağı yerləşməsi, Beklar 

nüvələrin (ultrasəs müayinəsi zamanı aşkar edilən və bətndaxili 

inkişafın son iki həftəsində əmələ gələn dölün bud sümüyünün aşağı 

epifizində sümükləşmə nüvəsi) olmaması, kiçik əmgəyin açıq 

qalması və s.  

Vaxtından əvvəl doğulma – prenatal və perinatal xəstələnmə və 

ölüm hallarında əsas səbəb kimi baxılmır. Bu səbəbdən də patoloji-

anatomik diaqnozlarda və ölüm haqqında həkim şəhadətnamələrində 

vaxtından əvvəl doğulma ölümə gətirib çıxaran əsas səbəb kimi 

göstərilə bilməz. Lakin 22 həftəlik hestasiya yaşında və 500,0 q çəki 

ilə doğulub və bir neçə dəqiqədən sonra tələf olan körpədə təşrih 

zamanı inkişafın başa çatdırılmamasından başqa heç bir problem 

aşkar olunmayıbsa, ana sağlamdır və vaxtından əvvəl doğulmanın 

səbəbi bilinmirsə, əsas patoloji-anatomik diaqnoz aşağıdakılardan 

biri ola bilər: 

 Doğuş zamanı son dərəcə az bədən çəkisi  

(XBT-10 üzrə kod: P07.0) 

 Həddən artıq vaxtından əvvəl doğulma  

(XBT-10 üzrə kod: P07.2) 

Eyni zamanda vaxtından əvvəl doğulma asfiksiya, doğuş 

travmaları və infeksion xəstəliklərin inkişafında mühüm rol oynaya 

bilər. Vaxtından əvvəl doğulma özü-özlüyündə müxtəlif səbəblərdən 
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– ananın xəstəlikləri, infantilizm, hamiləlik toksikozları, ana və dölün 

qanında izoantigen uyğunsuzluğu, əsasən abortlardan sonra əmələ 

gələn iltihabi xəstəliklər və endokrin pozuntulardan baş verə bilər. 

Patoloqanatom klinisist ilə birlikdə ananın anamnezini, 

hamiləliyin gedişini, dölün toxumalarını və cifti müayinə etməklə 

vaxtından əvvəl doğulmanın səbəblərini araşdırmağa çalışmalıdır. 

Yenidoğulmuşun başını müayinə edərkən doğuş şişi və 

kefalohematomanın lokalizasiyası və ölçüsünə fikir vermək lazımdır. 

Doğuş şişi 3-4 günə, kefalohematoma isə daha uzun müddətə 

sovrulur. Eyni zamanda göbək ciyəsi güdülünə də xüsusi diqqət 

yetirmək lazımdır. Belə ki, normada göbək ciyəsi güdülü steril 

sarğıya alındıqda quru qanqrenaya məruz qalaraq 1-ci həftənin 

sonunda, sıxaca alındıqda isə 3-4 gündən sonra qopub düşür və tam 

sağalma ilə nəticələnir. Sağalma düzgün getmədikdə göbək 

nahiyəsində yara və ya fleqmanoz omfalit inkişaf edə bilər. Göbək 

nahiyəsində yarımşəffaf yırtıq kisəsə malik, bəzən isə mənfəzində 

qarın boşluğu üzvləri də ola bilən anadangəlmə göbək yırtığı da 

müşahidə oluna bilər.  

 

Yenidoğulmuşların və ölüdoğulmuşların meyitlərinin  

müayinə xüsusiyyətləri 

Ölüdoğulmuşların və yenidoğulmuşların meyitlərinin müayinəsi, 

digər yaş qruplarına məxsus uşaq meyitlərindən fərqli olaraq bəzi 

xüsusuiyyətlərə malikdir. Bu fərqli xüsusiyyətlər kəllənin, onurğa 

sütununun, qarının, döş qəfəsinin ön divarı və ətrafların müayinəsinə 

aiddir. 

Təşrih ilk olaraq döş və qarın boşluqlarının, daha sonra onurğanın 

və sonda kəllənin müayinəsi ilə başa çatır. 

Döş və qarın boşluğu orqanlarını müayinə etmək üçün, adətən, 

əsas (və ya orta) kəsikdən istifadə edilir. Kəsik çənəaltı nahiyədən 

başlayaraq ön orta xətt üzrə göbək həlqəsinin solundan keçməklə 

yuxarı qasıq bitişməsinə qədər aparılır. Döş sümüyünün sağ və sol 

tərəflərində qayçı ilə qabırğaların sümük hissəsində kəsiklər 

aparılmaqla döş boşluğu açılır. İlk növbədə timus çıxarılır, 

konsistensiyası yoxlanılır, çəkisi ölçülür. Sonra döş boşluğunda 

magistral damarların üzəri açılır, onlarda inkişaf qüsurlarının olub-

olmaması öyrənilir, daha sonra isə qalan orqanlar çıxarılaraq 
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müayinə olunur (bax Əlavə1). Qarının ön divarında dəri və dərialtı 

toxumaları ayırdıqdan sonra göbək damarları müayinə olunur, 

onların möhtəviyyatından bakterioskopik müayinə üçün yaxmalar 

götürülür, göbək arteriyaları, vena və göbək toxumasından histoloji 

müayinələr üçün tikələr götürülərək 10%-li formalində təsbit edilir. 

Göbək venasından tikələri qaraciyərə yaxın hissədən, arteriyalardan 

isə sidik kisəsinə yaxın bir neçə hissədən götürmək lazımdır. 

Bütün hallarda sümükləşmə nöqtələrini (Beklar nüvələri) təyin 

etmək üçün bud sümüklərindən birinin aşağı epifizində köndələn 

paralel kəsiklər aparılır, alınmış kəsiklərdə ağ-süd rəngli fonda 

qırmızı zolaq qeyd olunur. Vaxtında doğulmuş uşaqlarda zolağın 

ölçüsü 5 mm və daha çox, vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlarda isə   

5 mm-dən az və ya heç olmur. Adətən, bətndaxili həyatın 37-ci 

həftəsinə qədər Beklar nüvəsi müşahidə olunmur. Eyni zamanda 

kürək sümüyünün başında sümükləşmə nöqtəsinin olması hestasiya 

yaşı 41-42 həftədən artıq olan döllər üçün səciyyəvidir (vaxtı keçmiş 

hamiləliklərdə). 

Daxili orqanlar çıxarıldıqdan sonra onurğa sütunu yoxlanılır. 

Bunun üçün onurğa sütununun boyun-döş nahiyəsində hərəkətlilik, 

orada qansızmaların olub-olmaması yoxlanılır. Onurğa beyninin 

üzərini açmaq üçün beyin əsasından başlayaraq onurğa sütununun 

hər iki tərəfindən fəqərə cisimləri nahiyəsində büzdümə qədər 

boylama kəsik aparılaraq, onurğa beyninin üzəri açılır və müayinə 

olunur. Onurğa beynində epidural, subdural qansızmaların olub-

olmaması, yumşalmalar, kistalar və s. dəyişikliklər yoxlanılır. 

 

Yenidoğulmuşun/ölüdoğulmuşun meyitinin başının müayinəsi 

Bu zaman çalışmaq lazımdır ki, beyincik çadırının, beyinin 

orağabənzər çıxıntısının, beyinin böyük Qallen venasının, subdural 

qansızmaların və yumşaq qısa venalarının zədələnmələrinin 

mahiyyəti və səbəblərini tam aydınlaşdırmaq mümkün olsun. 

Yenidoğulmuşun/ölüdoğulmuşun meyiti təşrih masasının üzərində 

olan və daxili orqanlar üçün nəzərdə tutulmuş masanın üzərinə, üzü 

aşağı olmaqla qoyulur. Yenidoğulmuşun/ölüdoğulmuşun meyitinin 

başı masanın kənarından aşağı sallanmış vəziyyətdə qoyulur (bu 

zaman baş sol əllə tutulur). Qulaq seyvanlarının arxa hissəsində 

gicgah sümüklərinin məməyəbənzər çıxıntılarını birləşdirən frontal 
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kəsiklə yumşaq toxumalar sümüklərdən ayırılır. Dərialtı sahədə 

doğum şişi, kefalohematoma, sümüklərdə batıqlıq, çat və sınıqların, 

əmgəklərin açıq olub-olmaması qeyd olunur. Sonra böyük əmgəkdə 

skalpellə kəsik aparılır. Kəsik qayçı ilə təpə sümükləriarası tikişlə hər 

iki tərəfdə gicgah sümüyünün pullu hissəsinə aparılır, sonra ənsə və 

almacıq sümüyü istiqamətində kəsiklər davam etdirilərək sümüklər 

götürülür və baş beynin üzəri açılır (bax Şəkil 1). Beyin 

yarımkürələrinin ön səthi, yan səthləri, sinus möhtəviyyatı, başı sağa-

sola əyməklə beyincik çadrının tamlığı yoxlanılır. Beyin toxuması 

bütöv çıxarılır, yoxlanılır, çəkilir, 3-4 gün 10 %-li neytral formalin 

məhlulunda təsbit olunduqdan sonra diqqətlə yoxlanılır, müşahidə 

olunan dəyişikliklər qeyd olunur. Sonra beyincik çıxarılır, çəkilir və 

horizontal kəsik aparılaraq müayinə olunur. 

Septiki vəziyyətlər zamanı baş beyin çıxarıldıqdan sonra orta 

qulaq açılır və müayinə olunur. Orta qulaqda irin aşkar edilərsə 

mütləq bakterioskopik və bakterioloji müayinələr aparılır.  

 

Şəkil 1. 
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Histoloji müayinə üçün materialların götürülməsi 

Təşrih zamanı patohistoloji müayinə üçün tikələr aşağıdakı 

orqanlardan və ən azı göstərilən miqdarda götürülür (götürülən 

tikələrin sayı patologiyanın növündən asılıdır). 

1. Baş beyin – 4 tikə (qabıq, mərkəzi qırışlar, qabıqaltı sahə 

  (görmə qabarı yan mədəciklərin divarı ilə), uzunsov beyin, 

  varoli körpüsü 

2. Ağciyər – 4-5 tikə (ayrı-ayrı paylardan) 

3. Ürək – 2 tikə (sol və sağ mədəciklərdən) 

4. Nazik bağırsaq – 2 tikə (acı və qalça bağırsaqlar, limfa  

  düyünləri ilə) 

5. Yoğun bağırsaq – 2 tikə (düz və S-yəbənzər bağırsaq) 

6. Qaraciyər – 2-3 tikə 

7. Mədəaltı vəz – 3 tikə (baş, cisim, quyruq hissə) 

8. Ağız suyu vəziləri – 1-2 tikə (qulaqətrafı və çənəaltı vəzlər) 

9. Dalaq – 1-2 tikə 

10. Böyrəklər – 2 tikə 

11. Böyrəküstü vəzlər – 2 tikə 

12. Timus – 2 tikə 

13. Limfa düyünləri – 3 tikə (boyun, mezenterial və   

  bronxopulmonal) 

 

Sonun müayinəsi 

(cift, qişalar və göbək ciyəsi) 

Bətndaxili ölümlərin və yenidoğulmuşların erkən ölümlərinin 

səbəblərini əsaslı surətdə aydınlaşdırmaq üçün ciftin, qışaların və 

göbək ciyəsinin müayinəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir (bax Əlavə 2).  

Aşağıdakı hallarda ciftin patoloji-anatomik müayinəsi mütləqdir: 

1. Bütün ölü doğulma hallarında 

2. Yenidoğulmuşlarda doğum zamanı aşkar edilmiş   

 bütün xəstəliklər zamanı 

3. Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinə şübhə olduqda 

4. Dölyanı mayenin çirkli olması və erkən axması zamanı 
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5. Hamiləliyin axırıncı 3 ayında anada yüksək qızdırma ilə 

 müşayiət olunan xəstəliklər zamanı 

6. Ciftdə müşahidə olunan patologiyalar (inkişaf qüsurları, 

 yayılmış infarkt, kalsinatlar, irin ocaqları) olduqda. 

Cift müayinəyə göndəriş vərəqəsi ilə göndərilməli və vərəqədə 

mama-ginekoloji anamnez, doğuşun və hamiləliyin gedişi haqda 

ətraflı məlumat yazılmalıdır. Müayinəyə göndərilənə qədər cift 

toxuması təxminən +4°C temperaturda saxlanılmalıdır.  

Cift müayinə olunarkən onun ölçüləri, çəkisi, konsistensiyası, ana 

və döl səthi, döl qişaları və göbək ciyəsi (uzunluğu, düyünlərin olub-

olmaması, qansızmalar, deşilmə və cırılmalar, parlaqlığı və onun 

ciftlə birləşməsi mərkəzi, kənarı və qişaya birləşməsi) qeyd 

olunmalıdır. 

Yenidoğulmuşda və ya anada infeksiyaya şübhə olduqda 

bakterioskopik müayinə üçün ciftdən yaxma götürülür, alovda təsbit 

edilərək Löfler göyü ilə Qram üsulu ilə boyanır. Histoloji müayinə 

üçün tikələr ciftdən, göbək ciyəsindən və döl qışalarının müxtəlif 

nahiyələrindən götürülür. Belə ki, ciftdən 1 sm enində 4-6 tikə, 

göbək ciyəsinin ciftə və dölə yaxın nahiyələrindən bir neçə tikə 

götürülür. Döl qışasından 8 sm uzunluğunda və 1 sm enində parça 

götürülərək spiral formasında bükülür. 

 

Bakterioloji, bakterioskopik, virusoloji, sitoloji və biokimyəvi 

müayinə üçün materialların götürülməsi 

Bakterioskopik müayinə üçün bütün iltihablaşmış sahələrdən, 

göbək sepsisinə şübhə olduqda göbək damarlarından, irinli otit 

zamanı orta qulaq boşluğundan və listerioz zamanı mekoniumdan 

yaxmalar götürülür. 

Bakterioloji müayinə məqsədilə, sepsisə şübhə olduqda, əkmək 

üçün ürək boşluğundan qan, dalaq və qaraciyərdən tikələr götürülür. 

Bağırsaq infeksiyalarına şübhə olduqda – bağlanmış bağırsaq ilgəyi, 

öd kisəsi möhtəviyyatı ilə və limfa düyünü götürülür. Bakterial 

pnevmoniya zamanı ağciyərlərdən tikələr; listerioza şübhə olduqda 

bağırsaq möhtəviyyatı, beyin, ağciyər, böyrəklər və qaraciyərdən 

tikələr götürülür. Toksoplazmoza şübhə olduqda beyin toxumasının 
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ayrı-ayrı hissələrindən götürülmüş tikələr təsbit edilmədən xüsusi 

laboratoriyaya göndərilir. 

Biokimyəvi müayinə üçün, lazım gəldikdə, meyit qanında 

bilirubin, rezus-anticisimlər, qan qrupu, kalsium və fosfotazalar 

yoxlanılır. 

 

Dölün bətndaxili ölümünə və yenidoğulmuşun ölümünə             

səbəb ola biləcək əsas patologiyalar  

Ölümün baş verdiyi müddətə görə dölün antenatal, intranatal və 

yenidoğulmuşun postnatal ölümü ayırd edilir. 

Antenatal ölüm –  doğuş fəaliyyətinin başlanmasına qədər baş 

 verən ölümdür. 80-90% hallarda dölün 

 dərisində maserasiya ilə müşayiət olunur. 

İntranatal ölüm –  doğuş dövründə baş verən ölümdür.  

Postnatal ölüm –  doğuşdan sonrakı dövrdə baş verən ölümdür. 

Dölün və yenidoğulmuşun əsas xəstəliyi kimi o nozologiyanı 

hesab etmək lazımdır ki, xəstəliyin birbaşa özü, yaxud da onun 

ağırlaşmalarından biri ölümün bilavasitə səbəbi olsun. Anada və 

ciftdə olan, dölün və ya yenidoğulmuşun əsas xəstəliyinin inkişafında 

mühüm rol oynayan patologiyalar epikrizdə və perinatal ölüm 

haqqında (forma AZS-106/2, bax Əlavə 3) həkim şəhadətnaməsində 

öz əksini tapır. Eyni zamanda əsas xəstəliklərdən başqa ölümü 

sürətləndirən fon xəstəliklərinə də fikir vermək lazımdır. Bura dölün, 

ananın xəstəlikləri, doğuş və hamiləlik patologiyaları, cift və göbək 

ciyəsi patologiyaları aiddir. 

 

Dölün və yenidoğulmuşun ölümünə səbəb olan  

əsas patoloji proseslər 

1. Asfiksiya (hipoksiya). Döldə və yenidoğulmuşda müxtəlif 

səbəblərdən əmələ gələ bilir. Asfiksiya bətndaxili əmələ gələrsə 

dölün asfiksiyası, doğuşdan sonra əmələ gələrsə yenidoğulmuşun 

asfiksiyası adlanır. 
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2. Doğuş travması. Doğuş aktı zamanı mexaniki gücün birbaşa 

dölün toxumalarına təsiri nəticəsində toxumalarda yerli 

zədələnmələr, cırılma, əzilmə, sınıqlar və qansızma ilə müşayiət 

olunur. Doğuş travmalarına kəllənin, onurğa sütunu və digər 

sümüklərin, yumşaq toxumalar və daxili orqanların zədələnmələri 

aiddir. Tanatoloji nöqteyi-nəzərdən kəllə və onurğa sütununun 

travmaları əsas rol oynayır. 
 

3. Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi, müxtəlif formaları ilə.  
 

4. Yenidoğulmuşun hemorragik xəstəliyi (dölün daxili 

orqanlarına iri ocaqlı diapedez qansızmalar). 
 

5. Anadangəlmə inkişaf qüsurları. 
 

6. Viruslar, mikoplazma, bakteriyalar, göbələklər və s. 

tərəfindən törədilən infeksiyalar.  

► Virus infeksiyaları. Onlardan əsasən kəskin respirator 

infeksiyalar (KRVİ), sitomeqalovirus, koksaki-B virusu, 

məxmərək, poliomielit, təbii çiçək və sadə herpesə daha 

çox rast gəlinir. 

► Bakterial infeksiyalar arasında tanatogenetik nöqteyi-

nəzərdən ən geniş yayılanı pnevmoniyadır. Bakterial 

pnevmoniyalar həm bətndaxili dövrdə, həm də doğuşdan 

sonra yenidoğulmuşlarda inkişaf edə bilir.  

 Bətndaxili pnevmoniyanın əmələ gəlməsi dölyanı 

qişanın erkən cırılması və dölyanı mayenin 

infeksiyalaşması ilə sıx əlaqədardır. Ölüdoğulmuş və 

yenidoğulmuşlarda makroskopik olaraq pnevmoniya 

diaqnozunun qoyulması çətindir. Bunu təsdiqləmək 

üçün ağciyərlərdən yaxma götürüb Pavlovski, Qram 

və ya Löfler göyü ilə boyamaq lazım gəlir. Bu zaman 

seqmentnüvəli leykositlərin və mikrofloranın olması 

pnevmoniyanı təsdiq edir.  

 Döldə və yenidoğulmuşlarda mədə-bağırsaq 

sisteminin zədələnməsi əsasən bağısaq çöpləri, 

stafilokok, salmonella, göbələklər və digər 

bakteriyalar tərəfindən törədilir.  
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 Sepsis əsasən stafilokoklar tərəfindən törədilir. 

Yenidoğulmuşun cavab reaksiyasından asılı olaraq 

sepsis – septisemiya və septikopiyemiya; listerioz 

mənşəli olduqda isə qranulomatoz formada müşahidə 

olunur.  

► Protozoy infeksiyaları içərisində ən çox rast gəlinəni 

toksoplazmadır. Hamiləliyin 16-28-ci həftələrində 

bətndaxili infeksiyalaşma zamanı əsasən baş beyin və göz 

toxumasında iltihabi-nekrotik proseslər baş verir. Digər 

orqanların zədələnməsinə isə az rast gəlinir.  

► Mikozlar arasında ən çox rast gəlinəni kandidozdur. 

İnfeksiya dölə intranatal dövrdə anadan daxil olur. Bu 

zaman ən çox ağızın selikli qışası, udlaq, yemək borusu, 

ağciyərlər və mədə-bağırsaq sistemi zədələnir. 
 

7. Anadangəlmə şişlər. Şişlər perinatal təşrihlərdə 0,2-0,3% 

təşkil edir. Ən çox rast gəlinən şişlər aşağıdakılardır: 

► Qaraciyərin kavernoz hemangioması. Partlayan zaman 

qarın boşluğuna ölümlə nəticələnən qanaxma verir 

► Dəri, miokard, divar aralığında, baş beyində yerləşən 

hemangiomaların partlaması 

► Nadir hallarda ciftdə müşahidə olunan iri ölçülü 

hemangioma 

► Qaraciyər və ağciyərlərdə nadir hallarda müşahidə olunan 

hemangioendotelioma 

► Boyun, üz və qoltuqaltı nahiyənin dərisində, dərialtı 

toxumalarda yerləşən limfangiomalar 

► Büzdüm, boyun nahiyəsində tez-tez kəllə boşluğunda, 

divar aralığında, udlaq, qırtlaq və gözdə az-az hallarda 

müşahidə olunan teratomalar 

► Böyrəküstü vəzin beyin maddəsində, simpatik kötükdə, 

simpatik sinir kələfində müşahidə olunan neyro-

blastomalar bəd xassəli gedişə malik olub qaraciyər, 

sümüklər və ağciyərlərə tez-tez metastaz verir 

► Retinoblastomalar 

► Medulloblastomalar. Əsasən beyincik soxulcanında 

inkişaf edir 
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► Sümüklərin və yumşaq toxumaların sarkoması 

► Rabdomiosarkoma 

► Üst çənənin alveolyar çıxıntısında mioblast hüceyrələrdən 

inkişaf edən mioma. Xoş xassəli şiş olub, sorma aktını 

pozur 

► Xərçəngə yenidoğulmuşlarda az təsadüf edilir. Əsasən 

qaraciyər və xayalarda rast gəlinir  

► Anadangəlmə leykemiyalar 
 

8. Digər qeyri-infeksion mənşəli endokrin vəz patologiyaları, 

anadangəlmə - irsi fermentopatiyalar və s. 

 

Pediatrik təcrübədə patoloji-anatomik diaqnozun müəyyən 

edilməsi və təşrih üzrə sənədlərin tərtibi prinsipləri 

Perinatal ölüm haqqında həkim şəhadətnaməsi dedikdə 

yenidoğulmuş uşağın (və ya dölün) ölümünün səbəbini, eləcə də ana 

orqanizmində olan və uşağın ölümü ilə əlaqəsi olmuş patologiyaları 

da özündə tam şəkildə əks etdirən qeydiyyat nəzərdə tutulur. 

Perinatal ölüm haqqında həkim şəhadətnaməsi Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatının tövsiyəsi əsasında tərtib edilir və doldurulur. 

Təşrih protokolu mövcud tələblərə və qanunvericilik aktlarına 

müvafiq olaraq tərtib edilir (AZS-106/2 bax Əlavə 3). Perinatal 

ölümlər zamanı tərtib edilən təşrih protokolu böyüklərdə olduğu kimi 

aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: pasport hissə, klinik məlumatlar, 

xarici təsvir hissəsi, daxili müayinənin təsviri, patoloji-anatomik 

diaqnoz, klinik-patanatomik epikriz, mikroskopik müayinələrin 

təsviri və nəticələri.  

Klinik məlumatlar hissəsində dölün və ya yenidoğulmuşun 

inkişaf tarixindən götürülmüş (çıxarış) və tanatogenetik əhəmiyyət 

kəsb edəcək bütün məlumatlar, o cümlədən əvvəlki hamiləliklərin 

gedişi və nəticələri, ananın hamiləliyə qədərki və hamiləlik zamanı 

keçirmiş olduğu xəstəliklər, dölün və ya yenidoğulmuşun fiziki 

inkişafı (çəkisi, boyu və s.), yenidoğulmuşun xəstəliyinin əsas klinik 

əlamətləri barədə məlumatlar da qısa şəkildə, lakin informativ 

olmaqla qeyd edilir.  

Təşrih protokolunun mətni, prinsip və ardıcıllığı, mətnin yazılış 

forma və qaydaları, yuxarıda göstərilən bəzi xüsusiyyətlər istisna 
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olmaqla, böyüklərin meyitlərinin təşrih protokolunda olduğu kimidir. 

Eləcə də patoloji-anatomik diaqnozun tərtibi prinsipi və qaydaları 

böyüklərdə olduğu kimi (“Patoloji-anatomik diaqnozun tərtibi 

prinsipləri” barədə metodik tövsiyə) həyata keçirilir.  

Klinik-patanatomik epikriz klinik məlumatlara, təşrihin və 

mikroskopik müayinələrin nəticələrinə əsaslanmaqla qısa və yığcam 

olmalı; əsas xəstəliyin, onun forma və ağırlaşmalarının patogenezini, 

morfogenezini və tanatogenezi özündə tam  və aydın şəkildə əks 

etdirməlidir. Epikrizin sonunda klinik və patoloji-anatomik 

diaqnozlar arasında uyğunsuzluğun olub-olmaması, uyğunsuzluq 

olarsa onun kateqoriyası göstərilir.  
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Əlavə 1 

 

Hestasiya yaşından asılı olaraq dölün daxili orqanlarının  

normal göstəriciləri* 

 

 
 

*  Pediatric Pathology, Том 1 J. Thomas Stocker, Louis P. Dehner 2001 by 

 Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, PA 19106 USA.   
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Hestasiya 

yaşı  

(həftələr) 

Hestasiya 

yaşı  

(aylar) 

Büzdümdən 

əmgəkədək 

uzunluq  

(mm) 

Pəncənin 

uzunluğu 

(mm) 

Bədən  

çəkisi 

(q) 

Ciftin  

çəkisi 

(q) 

Döllə ciftin 

çəki nisbəti 

Ciftin 

qalınlığı  

(sm) 

Ciftin 

diametri  

(sm) 

Göbək 

bağının 

uzunluğu  

(sm) 

Əlavə 2 
 

Hestasiya yaşından asılı olaraq dölün və ciftin normal 

makroskopik göstəriciləri* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Manual of Benirschke and Kaufmann`s Pathology of the Human Placenta, by 

 Rebecca N. Baergen, 01.2011, MD. New York Presbyterian Hospital-Weill 

 Medical College of Cornell University 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Rebecca%20N.%20Baergen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


