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Sübutların
etibarlılıq
dərəcəsi
Ia

Sübutlar meta-analiz, sistematik icmal və ya
randomizasiya olunmuş klinik tədqiqatlardan (RKT)
alınmışdır

Ib

Sübutlar ən azı bir RKT-dən alınmışdır

IIa

Sübutlar ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış, nəzarət
edilən, randomizasiya olunmamış tədqiqatdan
alınmışdır

IIb

Sübutlar ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış kvazieksperimental tədqiqatdan alınmışdır

III

Sübutlar təsviri tədqiqatdan (məsələn, müqayisəli,
korrelyasion tədqiqatlar, ayrı-ayrı halların öyrənilməsi)
alınmışdır

IV

Sübutlar ekspertlərin rəyinə və ya klinik təcrübəyə
əsaslanmışdır
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Tövsiyələrin etibarlılıq səviyyəsi şkalası
Tövsiyələrin əsaslandığı sübutların
etibarlılıq dərəcəsi

A

RKT-lərin
yüksək
keyfiyyətli
meta-analizi,
sistematik icmalı və ya nəticələri uyğun
populyasiyaya şamil edilə bilən, sistematik səhv
ehtimalı çox aşağı olan (++) irimiqyaslı RKT.
Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ia.

B

Kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli tədqiqatların
yüksək keyfiyyətli (++) sistematik icmalı, yaxud
Sistematik səhv riski çox aşağı olan (++) yüksək
keyfiyyətli kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli
tədqiqat, yaxud
Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən,
sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) RKT.
Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ib və IIa.

C

Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən,
sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) kohort və
ya klinik hal - nəzarət tipli və ya nəzarət edilən,
randomizasiya olunmamış tədqiqat, yaxud
Nəticələri uyğun populyasiyaya bilavasitə şamil edilə
bilməyən, sistematik səhv riski çox aşağı olan və ya
yüksək olmayan (++ və ya +) RKT.
Sübutların etibarlılıq dərəcəsi IIb.

D

Klinik hallar seriyasının təsviri, yaxud
Nəzarət edilməyən tədqiqat, yaxud
Ekspertlərin rəyi.
Yüksək səviyyəli sübutların mövcud olmamasının
göstəricisidir.
Sübutların etibarlılıq dərəcəsi III və IV.
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İxtisarların siyahısı
anticisimlər
American College of Obstetricians and Gynecologists
(Amerika Mamalıq və Ginekologiya Kolleci)
AMİ
amniotik maye indeksi
Аnti-D Ig anti-D immunoqlobulin
B/d
bətndaxili
BV
beynəlxalq vahid
DAT
döl-ana transfuziyası
DHX
dölün hemolitik xəstəliyi
DMM
dopplerometrik müayinə
D/y
dölyanı
EDTA
etilen diamin tetraasetat
Hb
hemoqlobin
Ht
hematokrit
XBT-10
Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 10-cu baxış
KTQ
kardiotokoqrafiya
QS
qanaxınının sürəti
Maks.QSS qanaxınının maksimal sistolik sürəti
МоМ
Multiples of Median (orta göstərici)
NICE
National Institute for Health and Clinical Excellence
(Milli Sağlamlıq və Klinik Təkmilləşdirmə İnstitutu)
oksigen
О2
OBA
orta beyin arteriyası
PZR
polimeraz zəncirvari reaksiya
RAADP
Rutin Antenatal Anti-D Profilaktika
RCOG
Royal College of Obstetricians and Gynecologists
(Britaniya Krallığının Mamalıq və Ginekologiya
Kolleci)
RDS
respirator distress sindromu
Rh
rezus
USM
ultrasəs müayinəsi
YHX
yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyi
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Protokol doğuşayardım müəssisələrində çalışan həkim mamaginekoloqlar, neonatoloqlar, ultrasəs diaqnostika həkimləri, həkimlaborantlar və mamalar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Pasiyent qrupu: Rezus (Rh) mənfi qan mənsubiyyəti olan hamilə
qadınlar.
Protokol Rh mənfi qan mənsubiyyəti olan qadınlarda
Rh-izoimmunizasiyanın diaqnostikası, hamiləliyin aparılması, Rh
uyğunsuzluğa qarşı immunprofilaktika üsullarının tətbiqi üzrə
sübutlu təbabətə əsaslanan tövsiyələrin verilməsi məqsədini daşıyır.
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Rh-izoimmunizasiya – hestasiya müddətində qanın rezus
faktoruna əsasən Rh mənfi (Rh–) ana ilə Rh müsbət (Rh+) döl
arasında yaranan izoimmunoloji uyğunsuzluq vəziyyətinə deyilir9.
Döl-ana transfuziyası (DAT) – hamiləlik və ya doğuş zamanı
(xüsusilə doğuşun III dövründə) Rh– ananın qan dövranına cift
vasitəsilə Rh+ döl qanının az miqdarda sızması prosesinə deyilir6.
Hamilələrdə Rh-izoimmunizasiyanın əsas səbəbi DAT-nin baş
verməsidir9. Bu ananın immun cavabının stimullaşdırılması və onda
dölün Rh+ antigeninə qarşı anticisimlərin (a/c) əmələ gəlməsi ilə
nəticələnir4. A/c cift vasitəsilə dölün qanına qayıdıb eritrositlərin
hemolizinə səbəb olur  .
Hamiləlik müddəti artdıqca DAT-nin tezliyi də artır7.
XBT-10 ÜZRƏ TƏSNİFAT1
О36.0 Anaya tibbi yardımın göstərilməsini tələb edən rezusizoimmunizasiya
Anti-DRh-anticismlər
Rh uyğunsuzluq (dölün hidropsu ilə)

О36.1 Anaya tibbi yardımın göstərilməsini
immunizasiyanın digər formaları

tələb

edən

AB0-izoimmunizasiya
ƏGO izoimmunizasiya (dölün hidropsu ilə)

P55


Döl və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi

bax: “Yenidoğulmuşların hiperbilirubinemiyası üzrə klinik protokol”. Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi, Bakı - 2013. - 36 səh.
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Р55.0 Döl və yenidoğulmuşun rezus-izoimmunizasiyası
Р55.8 Döl və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinin digər formaları
Р55.9 Döl və yenidoğulmuşun dəqiqləşdirilməmiş hemolitik
xəstəliyi
P56 Dölün hemolitik xəstəliklə əlaqədar hidropsu
Çıxarılıb: dölün ƏGO hidropsu (P83.2)
dölün hemolitik xəstəliklə əlaqədar olmayan hidropsu (P83.2)

Р56.0 Dölün izoimmunlaşma ilə əlaqədar hidropsu
Р56.9 Dölün digər və dəqiqləşdirilməmiş hemolitik xəstəliklə
əlaqədar hidropsu
P57 Nüvə sarılığı
İzoimmunlaşma ilə bağlı sarılığı

Р57.0 İzoimmunlaşma ilə əlaqədar nüvə sarılığı
P58 İfrat hemolizlə əlaqədar neonatal sarılıq
EPİDEMİOLOGİYA
İnsanlarda Rh– qan faktoruna rastgəlmə tezliyi irqi və etnik
mənsubiyyətdən asılıdır: asiyalılar və yerli amerikalılarda –
1-2%, ağdərili irqin nümayəndələrində 15%, qaradərililərdə – 7-8%
təşkil edir4,7.
Hər növbəti hamiləliklə Rh-izoimmunizasiya riski artır və
90-98% hallarda dölün və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinə
(DHX, YHX) səbəb olur11.
1969-cu ildən başlayaraq Rh– qadınlarda doğuşdan sonra anti-D
Ig tətbiqi nəticəsində Rh-izoimmunizasiya ilə bağlı perinatal və
neonatal ölüm göstəriciləri 46/100000 doğulmuşdan 1,6/100000
doğulmuşa qədər enmişdir (1990-cı ildə)9.
DÖL-ANA TRANSFUZİYASININ RİSK AMİLLƏRİ (D)9
Hamiləlik zamanı aşağıda sadalanan vəziyyətlər və tibbi
prosedurlar DAT riskini artırır:
 anamnezdə
özbaşına düşük, tibbi abort, uşaqlıqdankənar
hamiləlik
 inkişafdan qalmış hamiləlik
 qanaxmalar, ciftin vaxtından əvvəl ayrılması
 invaziv
prenatal manipulyasiyalar: amniosentez, xorion
xovlarının biopsiyası, kordosentez, döldaxili hemotransfuziyalar
8









dölün izah oluna bilinməyən hidropsu (hydrops fetalis)
qarın nahiyəsinə vurulan zədələr (avtomobil qəzası zamanı və s.)
dölün qeyri-düzgün vəziyyəti ilə əlaqədar xarici döndərilməsi
doğuş, qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı
ölü doğulma
əkizlər (doğuşda risk ehtimalı)
ciftin əllə ayrılması və xaric edilməsi
Rh uyğun olmayan qanın köçürülməsi və s.
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RH-İZOİMMUNİZASİYANIN DÖLƏ
VƏ YENİDOĞULMUŞA TƏSİRİ
Rh-izoimmunizasiya ana orqanizminə təsir göstərmir və yalnız
hamiləlikdə dölün və yenidoğulmuşun vəziyyətinin dəyişməsində öz
əksini tapır. Bu dəyişikliklər eritrositlərin hemolizi nəticəsində baş
verir və müxtəlif dərəcəli anemiya, sarılıq və hidropsun inkişafına
səbəb olur1,4,6.
Hemoliz nəticəsində döl və yenidoğulmuşun zədələnmə dərəcəsi
aşağıda sadalanan səbəblərdən asılıdır:
 hamiləlik zamanı hemolizin başlanma müddətindən
 a/c-nin səviyyəsindən
 anada a/c titrinin kritik həddə çatdığı hestasiya müddətindən
 döl orqanizminin kompensator imkanlarından
 yenidoğulmuşun
vaxtından əvvəl dünyaya gəlməsi və
yetişkənlik səviyyəsindən
DİAQNOSTİKA
Hamilələrdə Rh-izoimmunizasiyanın diaqnostikası mümkün olan
səbəblərin təyininə, izoimmunizasiya riskinin müəyyən edilməsinə
və hazırkı hamiləlikdə onun təzahürü dərəcəsinə, eyni zamanda
qeyri-invaziv və invaziv müayinə üsullarının köməyilə dölün
vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə əsaslanır4,7,11.
1. Anamnezdən alınan məlumatların təhlili: anamnezdə Rhizoimmunizasiyaya səbəb olan amillərin aşkarlanması və onların
əsasında hazırkı
hamiləlik
zamanı
risk
dərəcəsinin
müəyyənləşdirilməsi (yüksək, orta və ya aşağı)10,11
 Yüksək risk. Anamnezdə:
9

Rh-izoimmunizasiya
səbəbindən
dölə
b/d
qan
köçürülməsi
 hamiləliyin 34-cü həftəsinədək doğulan yenidoğulmuşa
əvəzedici qan köçürülməsi
 DHX-nin ödem forması səbəbindən dölün ölümü
Orta risk. Anamnezdə:
 Rh-izoimmunizasiya səbəbindən doğuşun vaxtından əvvəl
induksiyası
 hamiləliyin
34-cü
həftəsindən
sonra
doğulan
yenidoğulmuşa əvəzedici qan köçürülməsi
 əvvəlki hamiləliklərdən (nəticəsindən asılı olmayaraq:
doğuş, abort, uşaqlıqdankənar hamiləlik və s.) sonra antiD immunprofilaktikanın aparılmaması
Aşağı risk. Anamnezdə:
 əvvəlki hamiləliklər zamanı müəyyən edilmiş Rhizoimmunizasiya səbəbindən doğuşun vaxtından əvvəl
başa çatdırılmasına göstərişin olmaması və sağlam uşağın
doğulması
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2. Laborator müayinələr:
 Tibb müəssisəsinə ilk müraciətdə bütün hamilə qadınlarda
qan qrupunun və Rh mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi  (B)3
 Anada Rh– qan olduqda, atanın qan qrupu və Rh
mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi3,4,7,11
 Atada Rh+ qan olduqda, Rh– ananın venoz qanında a/c
titrinin müəyyən edilməsi hamiləliyin erkən müddətlərində
tibb müəssisəsinə ilk müraciət zamanı aparılmalıdır (B)4.
Hamiləliyin gedişində a/c titrinin müayinə tezliyi hamiləliyin
sayca neçənci olduğundan, əvvəlki müayinələrdə a/c-nin
titrindən, doppler müayinəsində dölün vəziyyətindən asılıdır
(B)4. A/c-nin titri 1:8 və ondan yuxarı olduqda klinik
əhəmiyyətli hesab olunur; dölün zədələnməsi və anemiyası
a/c-nin titri ≥1:64 olduqda qeyd olunur9. Klinik səhvə yol
verməmək üçün dinamikada a/c titrinin müqayisəsi eyni
laboratoriyada aparılmalıdır (Əlavə 1)


bax: “Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol”. Azərbaycan
Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Bakı - 2008. – 20 səh.
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Dölün qan qrupu və Rh mənsubiyyətinin təyini hazırkı
hamiləlik zamanı döldə orta beyin arteriyasında qanaxını
sürəti artdıqda, anada a/c-nin titri kritik göstəricilərə çatdıqda
və əvvəlki hamiləliklərdə DHX/YHX barədə məlumat
olduqda aparılır (müayinə üçün şərait olarsa). Müayinə qeyriinvaziv üsulla (ananın venoz qanında) və ya invaziv üsullarla
(amniosentez, kordosentez, xorion xovlarının biopsiyası)
aparıla bilər4,6,9,12
Doğuş zamanı göbək ciyəsindən götürülmüş qanda
yenidoğulmuşun qan qrupu, Rh mənsubiyyəti, Hb, Ht və
bilirubin təyin edilir4
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3. Dölün vəziyyətinin qiymətləndirilməsi: Rh-izoimmunizasiya
nəticəsində onda yaranan dəyişikliklərin erkən aşkarlanması və
dinamikada vəziyyətinə nəzarət edilməsi məqsədilə aparılır. Bu
döldə sürətlə inkişaf edən anemiyanın vaxtında aşkarlanması və
DHX-nin müalicə taktikasının düzgün seçilməsi üçün çox
əhəmiyyətlidir: b/d hemotransfuziya və ya doğuş başa
çatdırıldıqdan sonra yenidoğulmuşun müalicəsi.
Dölün vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və Rh mənsubiyyətinin
təyini üçün təhlükəsiz, qeyri-invaziv və proqnostik baxımdan
əhəmiyyətli olan müayinə üsullarına üstünlük verilməlidir (C)4.
Hazırda qeyri-invaziv müayinə üsulları Rh-izoimmunizasiya
zamanı dölün vəziyyətinin dinamikada qiymətləndirilməsi üçün
skrininq kimi qəbul olunur. İnvaziv üsullarla dölün vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi – təsdiqedici, dəqiqləşdirici hesab edilir və yalnız
zərurət olduqda aparılır4,6.
Dölün vəziyyətinin qeyri-invaziv müayinə metodları:
 Dopplerometrik müayinə (DMM): Rh-izoimmunizasiya zamanı
qanaxını sürəti (QS) əsasında döldə anemiya dərəcəsini
dinamikada qiymətləndirməyə imkan verir. Anemiya zamanı О 2 nin daşınmasının və toxumaların oksigenlə təchizatının
pozulması, kompensator olaraq,
QS-nin artmasına səbəb
olur. Yaranan dəyişikliklər daha dəqiq dölün orta beyin
arteriyasında (OBA) qanaxınının maksimal sistolik sürətinin
(Maks.QSS) ölçülməsi ilə təyin olunur.
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Döldə anemiyanın ağırlıq dərəcəsi artdıqca Hb miqdarının hətta
minimal azalması qan axınının əhəmiyyətli dərəcədə sürətlənməsinə
səbəb olur.
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Rh– hamilələrdə dölün anemiyasının qeyri-invaziv monitorinqi üçün
“qızıl” standart DMM ilə OBA-da maks. QSS-nin təyini hesab
olunur və müəyyən diaqnostik məhdudluğa baxmayaraq skrininq
üsulu olaraq qəbul edilir (C)4

Hər hestasiya müddəti üçün dölün OBA-da Maks.QSS-nin istinad
(reference) (median – 1,0; Multiples of Median – 1,5 МоМ) və keçid
göstəriciləri müəyyən edilmişdir (Əlavə 2). Dölün OBA-da
Maks.QSS-nin göstəriciləri: yüngül anemiya üçün ≥1,29 MoM, orta
ağır anemiya üçün ≥1,44 MoM, ağır anemiya üçün ≥1,55 MoM
hesab edilir (bax: Şəkil 1). Maks.QSS-in 1,55 MoM-dən çox
yüksəlməsi böyük həssaslıq (90-100%) və spesifikliyi ilə döldə ağır
anemiyanın inkişaf etməsindən xəbər verir4,10,11.

Şəkil 1. DMM zamanı dölün OBA-da Maks.QSS göstəriciləri
(Management of Rhesus Alloimmunization in Pregnancy. Kenneth J. Moise Jr,
MD VOL. 112, NO. 1, July 2008 Clinical Expert Series
http://issuu.com/olinad_2005/docs/management-of-rhesus-alloimmunization-in-pregnancy)
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Dölün DMM monitorinqinin başlanma vaxtı Rh-izoimmunizasiya
riskinin səviyyəsindən və laborator müayinələrin nəticələrindən
asılıdır: aşağı risk hallarında – 32-ci həftədə, orta risk hallarında –
28-ci həftədə, yüksək risk hallarında – hamiləliyin artıq 18-ci
həftəsində4,10,11,12. Müayinələrin tezliyi DHX-nin ağırlıq dərəcəsindən
asılıdır: döldə anemiya əlamətləri olmadıqda müayinələr hər 2 həftədən
bir aparılır, anemiya qeyd olunduqda isə – hər həftə təkrarlanır4,10,11.
Dölün OBA-da qanaxını sürətinin göstəricisinə əsasən onda
anemiyanın ağırlıq dərəcəsi və hamiləliyin aparılma taktikası
müəyyən edilir. Belə hallarda hestasiya müddətindən asılı olaraq
invaziv dəqiqləşdirici üsullardan istifadə olunur (diaqnostik və
müalicəvi məqsədlə)4,10. Hamiləliyin 35-ci həftəsindən sonra
DMM-nin göstəriciləri proqnostik cəhətdən etibarlı hesab olunmur4,7.
 USM dölün orqanlarında struktur dəyişiklikləri müəyyən etməyə
imkan verir, çünki şiddətlənən anemiya nəticəsində bir çox sistem
və orqanların funksiyaları pozulur (D)4. DHX-nin morfometrik
meyarlarına amniotik maye indeksi (AMİ), ciftin qalınlığı, göbək
ciyəsi venasının diametri, baş və qarın həcminin nisbəti,
orqanların struktur anomaliyaları daxildir. Lakin döldə nəzərə
çarpan hidrops əlamətləri olmadığı halda bu meyarlar DHX-nin
proqnozu üçün kifayət qədər həssas və spesifik hesab edilmir (C)4.
Dölün hidropsunun USM meyarlarına aiddir: ciftin
qalınlaşması, boşluqlarda mayenin toplanması – qarın
boşluğunda (boylama kəsikdə assit bəzən qaraciyərin ön kənarı
və qarının ön divarı arasında aypara şəklində görünür), plevral
boşluqda, adətən, 2 tərəfli su yığılması, perikardda çoxsululuq,
nəzərə çarpan hepato-splenomeqaliya (qaraciyərin uzunluğu və
dalağın perimetri ölçülür), kardiomeqaliya, dölün baş, bədən və
ətraflarda dərialtı toxumasının ödemi, bağırsaq divarının ödem
hesabına exogenliyinin artması. Dölün generalizə olunmuş ödemi
(hidrops fetalis) onun kritik vəziyyətinin son mərhələsini bildirir
və proqnozu əlverişsizdir4,11. Diferensial diaqnostika dölün
hidropsunun qeyri-immun səbəbləri ilə aparılmalıdır, məsələn,
xromosom anomaliyaları, çoxsaylı inkişaf qüsurları, dölün ürək
aritmiyası və s.
Çoxsululuq DHX-nin yüngül və orta ağır forması üçün
xarakterik əlamət deyil, lakin dölün hidropsunun əmələ gəlməsi
ilə birlikdə proqnostik cəhətdən əlverişsiz hesab olunur.
13
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Rh-izoimmunizasiya zamanı USM hamiləliyin 18-ci
həftəsindən aparılır (A)4,7,11. Müayinələrin təkrarlanması DMM
göstəricilərinin dinamikasından asılıdır. DHX zamanı USM
planlaşdırdıqda döldə baş verən dəyişikliklərin sürətlə inkişaf
etməyini nəzərə almaq lazımdır (həftədən həftəyə)4.
KTQ – DHX zamanı dölün funksional vəziyyətinin və nəzərə
çarpan b/d hipoksiyanı qiymətləndirmək üçün hamiləliyin 28-ci
həftəsindən aparılır. Dölün funksional vəziyyəti pozulduqda
monitorinq gündəlik aparılmalıdır4

Dölün vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün invaziv üsullar
daha dəqiq hesab edilir və qeyri-invaziv skrininq üsullarından sonra
DHX-nin ağırlıq dərəcəsinin təsdiqlənməsi məqsədilə 3-cü səviyyəli
doğuşayardım müəssisələrində aparılır4.
 Rh-izoimmunizasiya zamanı kordosentez – diaqnostika (dölün
genotipi və anemiya dərəcəsinin təyini) və müalicə (b/d
hemotransfuziya) məqsədilə hamiləliyin 18-ci həftəsindən aparıla
bilər. Prosedur USM altında qarının ön divarından keçməklə
dölün göbək ciyəsindən qanın götürülməsindən ibarətdir3,6.
Kordosentez üçün yeganə göstəriş – DMM nəticələrinə əsasən
dölün ağır anemiyasıdır (C)7. Dölün ağır anemiyası əlamətləri
təyin edildikdə, kordosentez aparıldıqdan sonra təcili dölün qan
qrupu, Hb, Ht təyin edilir və dərhal göbək ciyəsinə b/d (0) Rh–
qan köçürülür (Şəkil 2). Ağırlaşmalar: göbək ciyəsinin punksiyası
yerindən qanaxma, göbək ciyəsinin hematoması, DAT və s.
Əks- göstərişlər: hamiləliyin pozulma təhlükəsi.

Şəkil 2. Rh-izoimmunizasiya zamanı kordosentez
(Mayo Clinic. http://www.mayoclinic.org/procedure/percutaneous-umbilicalblood-sampling/multimedia/cordocentesis/IMG-20006443)
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Rh-izoimmunizasiya hallarında amniosentez və dölyanı
mayenin müayinəsi 2006-cı ilədək dölün vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi üçün əsas diaqnostik üsul hesab olunurdu;
DMM-in üstünlüyü və yüksək proqnostik əhəmiyyəti sübut
olunduqdan sonra amniosentez öz əhəmiyyətini itirmişdir7,9.
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Rh-İZOİMMUNİZASİYA HALLARINDA HAMİLƏLİYİN
APARILMA TAKTİKASI4,7,11,12
1. Tibb müəssisəsinə ilk müraciəti zamanı bütün hamilələrin qan
2.
3.
4.

5.

6.

7.

qrupu və Rh mənsubiyyəti müəyyən edilir (В)4.
Hamilənin qanı Rh– olduqda, atanın Rh mənsubiyyəti müəyyən
edilir.
Atanın qanı Rh+ olduqda, Rh-izoimmunizasiya dərəcəsini
qiymətləndirmək üçün hamilənin qanında a/c-nin titri təyin edilir.
İlk müayinə zamanı qanda a/c olmadıqda təkrar olaraq a/c
titrinin təyini hamiləliyin 20-ci və 27-ci həftələrində aparılır4.
Bütün müayinələrdə a/c tapılmadıqda rutin antenatal anti-D
immunprofilaktika iki dəfə aparılır: аnti-D Ig 1250 BV
(250 mkq) dozada hamiləliyin 28-ci və 34-cü həftələrində təyin
olunur. Sonradan bu hamiləlik zamanı a/c təyin olunmur!
Doğuşdan sonra uşağın qanı Rh+ olduqda ilk 24-72 saat ərzində
zahı qadına аnti-D Ig standart dozada 1500 BV (300 mkq) təyin
olunur (bax: postnatal anti-D immunprofilaktika) (В)4.
İlk müayinə zamanı qanda a/c aşkarlandıqda hamilə sonrakı
müayinələr, eləcə də hamiləlik və doğuşun aparılması üçün
perinatal mərkəzə göndərilməlidir (D)3,4.
Perinatal mərkəzdə: anamnezə əsasən Rh-izoimmunizasiya
riski təyin olunur, a/c-nin titri və dölün vəziyyəti
qiymətləndirilir. Bu zaman hamiləliyin sayı da nəzərə
alınmalıdır: birinci hamiləlik zamanı a/c titrinin artması Rhizoimmunizasiya və DHX riskinin yüksək olmasına işarə edir
(texniki səhv istisna olunması məqsədilə təkrar müayinə
aparılmalıdır)4.
Rh-izoimmunizasiya zamanı hamiləliyin aparılma taktikası
əsaslanmalıdır: qanda a/c titrinə, dölün DMM-nin göstəricilərinə
və hestasiya müddətinə.
15

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

başlanma vaxtı və aparılma tezliyi Rhizoimmunizasiya riskinin ağırlıq dərəcəsindən və a/c-nin titrindən
asılıdır (bax: Diaqnostika)4,10,11,12.
A/c-nin titri dinamikada 2 həftədən bir təyin olunur.
Qanda a/c titri ≤1:16 olduqda və DMM ilə anemiya təyin
edilmədikdə doğuş vaxtında başa çatdırıla bilər – hamiləliyin 3839-cu həftələrində doğuşun induksiyası.
Qanda a/c titri ≥1:32 olduqda DMM ilə OBA-da Maks.QSS
dinamikada izlənməlidir: döldə anemiya əlamətləri olmadıqda –
2 həftədən bir, anemiya olduqda – hər həftə.
DMM zamanı döldə anemiya olmadıqda hamiləliyin 38-39-cu
həftələrində doğuşun induksiyası aparılır.
DMM zamanı döldə ağır anemiya aşkarlandıqda (OBA-da
Maks.QSS hestasiya müddəti üçün ≥1,55 MoM), hamiləliyin
aparılma taktikası hestasiya müddətinə əsasən seçilir4.
Hamiləliyin müddəti 34 həftədən az olduqda kordosentez
vasitəsilə döl qanının müayinəsi aparılır. Döldə ağır anemiya
(Ht <30%) və ya ödem qeyd olunduqda b/d hemotransfuziya
aparılmalıdır (USM nəzarəti altında göbək ciyəsi venasına
eritrosit kütləsi köçürülür). Hemotrasfuziyadan əvvəl və sonra
döldə Ht yoxlanılır. Ehtiyac olduqda, b/d hemotransfuziya
1-2 həftədən bir təkrarlana bilər (dölün diri qalma ehtimalı 90%
təşkil edir ) (B)4.
Kordosentezin icrası üçün texniki imkan olmadıqda və DMM
zamanı döldə ağır anemiya aşkarlandıqda dölün respirator
distress sindromunun (RDS) profilaktikası aparılır və hamiləlik
vaxtından əvvəl başa çatdırılır.
Hamiləliyin müddəti 34 həftədən yuxarı olduqda və DMM
zamanı döldə orta ağır və ağır anemiya aşkarlandıqda, hamiləlik
təcili başa çatdırılmalıdır4,11.
Doğuşun başa çatdırılması üsulu hamiləliyin hestasiya
müddəti, dölün vəziyyəti, doğuş yollarının hazırlıq dərəcəsi və
hamiləliyin sayından asılıdır.
DHX-nin ağır forması olmadıqda və hestasiya müddəti
yetişmış hamiləliyə yaxın (36 həftədən yuxarı) olduqda doğuş
təbii doğuş yolları ilə həyata keçirilir (doğuşun induksiyası)4.
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8. DMM-nin
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19. DHX-nin ağır forması olduqda dölün daha çox zədələnməsinin
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qarşısı alınması məqsədilə hamiləlik qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı
ilə başa çatdırılmalıdır4.
20. Uşaq doğulduqdan sonra dərhal göbək ciyəsi kəsilməlidir və
göbək ciyəsi venasından götürülmüş qanın qrupu, Rh
mənsubiyyəti, Hb, Ht və bilirubin təyin olunmalıdır.
21. Yenidoğulmuşun qanı Rh+ olduqda doğuşdan sonra аnti-D Ig
ilk 72 saat ərzində yalnız qadının qanında Rh a/c olmadıqda təyin
edilir (bax: postnatal anti-D immunprofilaktika)4.
Qadının qanında Rh a/c olduğu halda doğuşdan sonra
anti-D immunprofilaktika aparılmır!
АNTİ-D İMMUNPROFİLAKTİKA
Аnti-D immunprofilaktika hamiləlik zamanı, doğuşdan və DAT
riskini artıran digər vəziyyətlərdən sonra Rh– qadınlara insan аnti-D
Ig-nin təyinindən ibarətdir4,8,9. Bütün vəziyyətlərə dair göstərişlər,
şərtlər, dozalar aşağıda təqdim olunub.
Beynəlxalq standartlara əsasən аnti-D Ig-nin qeydə alınması,
istifadəsi digər qan preparatları kimi ciddi nəzarət altında olmalı və
sənədləşdirilməlidir9.
Anti-D Ig-nin təyini üsulu: аnti-D Ig-nin deltavari əzələyə
yeridilməsi daha məqsədəuyğundur, çünki sağrı nahiyəsində
preparatın sorulması ləng gedir. Qadınlarda koaqulyasiya sistemi
pozulduqda inyeksiya dəri altına təyin oluna bilər. Əzələdaxili
nəzərdə tutulmuş anti-D Ig-nin inyeksiyaları venadaxili təyin
olunmamalıdır (Əlavə 3)9.
Аnti-D immunprofilaktika yalnız qanda a/c olmadıqda aparılır!
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АNTENATAL DÖVRDƏ АNTİ-D İMMUNPROFİLAKTİKA
Rutin antenatal аnti-Rh immunprofilaktika (RAADР)
Bütün Rh– hamilə qadınlara qanda a/c olmadıqda təyin
olunmalıdır (izoimmunizasiya riskini 0,2%-dək azaldır) (В)4,9.
İstifadə qaydası: аnti-D Ig 1250 BV (250 mkq) dozada, iki dəfə
təyin olunmalıdır: 1-ci doza – hamiləliyin 28-ci həftəsində, 2-ci doza
– 34-cü həftədə (28-ci həftədə təyin olunan birdəfəlik doza ilə
müqayisədə bu rejim daha effektivdir)8.
Anti‐D Ig-nin ilk dozasının təyinindən əvvəl hamiləliyin 27-ci
həftəsində rutin olaraq qanda a/c-nin olub olmaması yoxlanılmalıdır
(С)4,9. RAADР-nin anaya və dölə mənfi təsiri qeyd olunmayıb (B)9.
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DAT riskini artıran vəziyyətlərdə
Anti-D IgG bütün Rh– hamilələrə qanda a/c olmadıqda təyin
olunmalıdır (izoimmunizasiya riskini 1%-dək azaldır)4,8,9.
İstifadə qaydası: аnti-D Ig mümkün qədər tez (72 saat ərzində)
təyin olunmalıdır. Anti-D Ig-nin dozası hestasiya müddətindən
(USM ilə təsdiqlənmiş), klinik əlamətlərin təzahür dərəcəsindən və
residivlərin tezliyindən asılıdır (D)9. DAT riskini artıran vəziyyət
hamiləliyin 19+6 həftəsinə qədər yaranıbsa аnti-D Ig 250 mkq dozada,
20 həftə və ondan sonrakı müddətdə – 500 mkq dozada təyin
olunur (D)9. Əgər DAT riskini yaradan vəziyyətlər RAADP-dən
sonra baş verirsə, əlavə аnti-D Ig – 500 mkq dozada təyin
olunmalıdır9.




Düşükdən sonra аnti-RhIgG təyini:
 özbaşına tam və ya natamam düşük hamiləliyin 12-ci
həftəsində və ondan sonrakı müddətdə baş verdikdə təyin
olunur (D)9
 hestasiya müddətindən asılı olmayaraq düşükdən sonra uşaqlıq
boşluğunun küretajı (cərrahi və ya medikamentoz) aparıldıqda
təyin olunur (D)9
 özbaşına düşük hamiləliyin 12-ci həftəsinə qədər baş verdikdə
cərrahi müdaxilə olmadığı halda təyin olunmur (D)9



Düşük təhlükəsi olan hallarda аnti-RhIg (USM-lə hestasiya
müddəti təsdiqləndikdən sonra) təyini:
 hamiləlyin 12-ci həftəsindən sonra uşaqlıq yolundan qanaxma
olduqda təyin olunur (D)9
18
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 hamiləliyin 12-ci həftəsindən sonra qanaxmalar təkrarlanarsa
аnti-D Ig 6 həftəlik intervalla təyin olunur (D)9
 hamiləliyin müddəti 12-ci həftəyə yaxın olduqda аnti-D Ig
təkrarlanan güclü qanaxmalar və ya abdominal ağrı zamanı
təyin olunur (D)9
Hamiləlik dövründə DAT riskini yaradan vəziyyətlərdən sonra
аnti-D Ig RAADP-dən asılı olmayaraq vurulmalıdır (B)9.


Uşaqlıqdankənar
edilməlidir (D)9.

hamiləlikdən

sonra

аnti-D

Ig

təyin



Hamiləliyin süni pozulmasından sonra аnti-D Ig hamiləliyin
pozulması üsulundan (medikamentoz və ya cərrahi) və hestasiya
müddətindən asılı olmayaraq təyin olunmalıdır (D)9.
DOĞUŞDAN SONRA АNTİ-D İMMUNPROFİLAKTİKA

Bütün Rh– qadınlara qanda a/c olmadıqda və Rh+ uşaq
doğulduqda doğuşdan sonra 72 saat ərzində аnti-D Ig təyin
olunmalıdır (Rh-izoimmunizasiya riskini 1,5%-dək azaldır) (A)4,9.
İstifadə qaydası: аnti-RhIg doğuşdan sonra standart dozada
1500 BV (300 mkq) təyin olunmalıdır4,9,11.
Proqnoz – DHX-nin erkən aşkarlanmasından, ağırlıq
dərəcəsindən və müalicənin vaxtında başlanmasından asılıdır.
Rh– qana mənsub olan qadınlar aşağıdakılar haqqında
məlumatlandırılmalıdır:
 ilk hamiləliyin qorunmasının vacibliyi, abort və uşaqlıqdan
kənar
hamiləlikdən
sonra
Rh-izoimmunizasiyasının
profilaktikası məqsədilə аnti-D Ig-nin təyin edilməsinin
məqsədəuyğun olması barədə
 hamiləliyi planlaşdırdıqda qadın gələcək Rh-izoimmunizasiya
yaranma ehtimalını qiymətləndirmək üçün uşağın atasının
qan qrupu və Rh mənsubiyyəti barədə
 Rh-sensibilizasiya
yaradan
vəziyyətlərdən,
invaziv
müdaxilələrdən sonra, eyni zamanda hamiləlik dövründə və
doğuşdan sonra (72 saatdan gec olmayaraq) profilaktik olaraq
аnti-D Ig-nin tətbiqi barədə
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Rh– qadınlarda hamiləliyin aparılması alqoritmi
Rh– hamilə qadın
Uşağın atası Rh+
Qanda a/c titri təyin olunur
Qanda a/c yoxdur

Qanda a/c var

Lazım olarsa, a/c təkrar təyin olunur
Doppler: dölün
OBA-da maks.QSS təyini
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Uşağın atası Rh–
Qanda a/c təyininə ehtiyac yoxdur və
аnti-D Ig yeridilmir

A/c 20-ci və 27-ci həftələrdə
təkrar təyin olunur
Qanda a/c var

>1,5 МоМ – >1,5 МоМ –
34 həftədən 34 həftədən <1,5 МoМ
aşağı
yuxarı
Kordosentez, döl qanında
Hb, Ht təyini, b/d
hemotransfuziya.
Kordosentez mümkün
olmadıqda döldə RDS-nin
profilaktikası aparılır

Qanda a/c yoxdur

RAADР: Anti-D Ig 1250 BV
28-ci və 34-cü həftələrdə

Dinamikada DMM – dölün OBA maks. QSS təyini

Yüksək göstəricilər

Vaxtından əvvəl doğuş

Normal göstəricilər

38-39-cu həftədə doğuşun induksiyası

Uşaq doğulduqdan sonra dərhal göbək ciyəsi kəsilir və göbək ciyəsi
qanında uşağın qan qrupu, Rh mənsubiyyəti, Hb, Ht, bilirubin təyin edilir
Uşaq Rh+ olduqda
Ananın qanında
a/c yoxdur

Ananın qanında
a/c var

Anti-D Ig 1500 BV (300 mkq)

vurulur
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Uşaq Rh– olduqda

Anti-D Ig vurulmur!

Əlavə 1
Rh anticismlərin təyini
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Ana qanı zərdabında, həmçinin döl qanında Rh a/c-nin təyininin
çoxsaylı üsulları mövcuddur, lakin praktikada bu üsulların bir neçəsi
tətbiq olunur. Anti-D а/c-nin təyini məqsədilə ən geniş istifadə
olunan – Kumbs sınaqlarıdır4.
Qeyri-düz Kumbs sınağı hamilənin qan zərdabında sərbəst
vəziyyətdə olan Rh a/c-ni aşkarlamağa və onların spesifikliyini
müəyyən etməyə imkan verir. Sınağın aparılması üçün müayinə
olunan şəxsin qan zərdabı və məlum spesifikliyə malik olan standart
eritrositlər istifadə olunur.
Qeyri-düz Kumbs sınağı iki mərhələdə aparılır.
Birinci mərhələdə qadının zərdabı 0 (I) qrupa malik olan donor
eritrositləri ilə inkubasiya edilir. Bu zaman zərdabda a/c-lər olduqda
onlar donor eritrositlərinin səthinə yapışır.
İkinci mərhələ yuyulmuş eritrositlərə antiqlobulin zərdabı əlavə
edilir. Əgər pasiyentin qan zərdabı ilə in vitro inkubasiyadan sonra
eritrositlərdə natamam bloklanmış a/c fiksə olunarsa, onların
aqqlütinasiyası baş verir (reaksiya müsbətdir). Qeyri-düz Kumbs
sınağı qanda dövr edən a/c-ni 95-99% hallarda aşkarlamaq
iqtidarındadır.
Material: qan zərdabında a/c-nin və onların spesifikliyinin təyini
üçün müayinə olunan şəxsin konservantsız qanı istifadə olunur.
º
Saxlanma müddəti: temperaturu +4-8 С olan mühitdə – 2 gündən
artıq olmayaraq və ya buzlanmış vəziyyətdə 1 ay ola bilər. Üç dəfə
izotonik məhlulda yuyulmuş Rh+ 0(I) qrup eritrosit kütləsi istifadə
olunmalıdır. Standart eritrositlər EDTA konservantı ilə hazırlanır.
Eritrositlər 3-4 dəfə plazmadan yuyulub təmizlənir: eritrositlərin 1
həcminə izotonik NaCl məhlulunun 3-5 həcmi əlavə edilib
qarışdırılır, sonra 5-10 dəqiqə ərzində sentrifuqada 1500-2000
dövr/dəqiqədə fırladılır (eritrositlər tam çökənə qədər). Bundan sonra
çöküntü üstündəki məhlul sorulur. Yuyulmuş eritrositlərdən
suspenziya hazırlanır
(4900 mkl NaCl +100 mkl yuyulmuş
eritrositlər).
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Metodika: ştativdə reaksiyaya daxil edilən sınaq nümunələrinin
sayına uyğun həcmi 3-10 ml olan şüşələr yerləşdirilir. Sınaq şüşələri
adlandırılır və nişanlara uyğun olaraq onlara 100 mkl suspenziya
əlavə olunur. Hər sınaq şüşəsinə 100 mkl müayinə olunan qanın
zərdabı əlavə olunur, eritrositlərin zərdabla qarışması üçün çalxalanır
º
və 60 dəqiqə ərzində 37 С-də termostatda yerləşdirilir. Sınaq
şüşələrinə termostatdan çıxarıldıqdan sonra 3-5 ml izotonik NaCl
məhlulu əlavə edilir, eritrositlər yuyulur, çalxalanır və sentrifuqaya
yerləşdirilib fırladılır. Yuyulma 3-4 dəfə təkrarlanır, hər dəfə
çöküntüüstü məhlul (supernatant maye) sorulur; sonra Kumbs sınağı
üçün yuyulmuş eritrositlərə 2 damcı standart antiqlobulin zərdabı
əlavə olunur və yaxşı qarışdırılır. Sınaq şüşəsi yüngül çalxalanır və
eyni zamanda 20 dəqiqə ərzində reaksiyanın nəticələrinə nəzarət
edilir.
Nəticələrin qiymətləndirilməsi: mənfi nəticə – aqqlütinasiya
əlamətlərinin olmaması. Əgər aqqlütinasiya əlamətləri varsa, deməli
müayinə olunan zərdabda natamam Rh a/c-lər var. A/c-nin aktivliyi
titrin qiymətləndirilməsi ilə təyin olunur.
A/c titrinin təyini üçün sınaq şüşələrində NaCl fizioloji
məhlulunda antiqlobulin zərdabının 10 durulaşdırılmış məhlulu
hazırlanır: 1:2-dən 1:1024-dək nisbətində. Hər sınaq şüşəsinə
100 mkl NaCl əlavə olunur. Sonra 1-ci sınaq şüşəsinə 100 mkl
zərdab əlavə olunur, qarışdırılır və alınan qarışıqdan 100 mkl
götürülüb 2-ci sınaq şüşəsinə əlavə edilir. Bu prosedur eyni sxem
üzrə 10-cu sınaq şüşəsinə çatanadək təkrarlanır. 10-cu sınaq
şüşəsindən 100 mkl durulaşdırılmış zərdab çıxarılır. Qeyri-düz
Kumbs sınağının titri kimi daxilində aqqlutinasiya reaksiyası
görünən sonuncu durulaşdırma dərəcəsi qəbul edilir. Əgər bütün
durulaşdırmalarda reaksiya müsbətdirsə, deməli qeyri-düz Kubms
reaksiyasının titri hazırlanan durulaşdırmalardan daha yüksəkdir.
Bütün durulaşdırmalarda mənfi cavabın alınması qeyri-düz Kumbs
reaksiyasında titrin olmadığını göstərir.
Düz Kumbs sınağı eritrositlərin üzərində olan a/c aşkar etmək
üçün istifadə olunur: qan analizi götürülür, eritrositlər plazmadan
ayrılır, yuyulur və antiqlobulin zərdabı (“Coombs reagent”i) ilə
inkubasiya edilir. Əgər bu eritrositlərin aqqlyusinasiyasına gətirirsə,
22

düz Kumbs sınağı “+” hesab edilir: a/c-nin eritrositlərin üzərində
olmasının əyani göstəricisidir.
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Düz Kumbs sınağının “–” nəticəsi eritrositlərin üzərində a/c
olmadığını bildirir.
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Dölün dopplerometriya zamanı OBA-nın Maks.QSS-nin müayinəsi
Dölün OBA-nın Maks.QSS-nin ölçülməsi dəqiq və standartlara
uyğun aparılmalıdır. Səhvlərə yol verməmək üçün və
hiperdiaqnostikanı istisna etmək üçün müayinəni dölün hərəkətsizliyi
və ananın nəfəs almaması şəraitində aparmaq lazımdır.
Müxtəlif hestasiya müddətləri üçün dölün OBA-nın Maks.QSS-nin
istinad (reference) və keçid göstəriciləri təyin olunub və bunun əsasında
praktikada geniş istifadə olunan qiymətləndirici Cədvəl tərtib olunub.
Cədvəl 1. Hestasiya müddətindən asılı olaraq dölün OBA-nın
Maks.QSS-nin orta dəyərləri
(Giancarlo Mari, M.D., Russell L. Deter, M.D., Robert L. Carpenter et al.
Noninvasive Diagnosis by Doppler Ultrasonography of Fetal Anemia Due to
Maternal Red-Cell Alloimmunization. N England Journal of Medicine. - 2000. 342:9-14.
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200001063420102#t=articleBackground)
Dölün OBA-nın Maks.QSS (sm/san)
Hamiləliyin
1,00 MoM
1,29 MoM
1,50 MoM
həftələri
(norma)
(yüngül anemiya) (ağır anemiyaya keçid)
15
20,2
23,6
30,3
16
21,1
25,7
31,7
17
22,1
27,8
33,2
18
23,2
29,9
34,8
19
24,3
30,7
36,5
20
25,5
32,8
38,2
21
26,7
33,9
40,0
22
27,9
36,0
41,9
23
29,3
37,4
43,9
24
30,7
39,5
46,0
25
32,1
41,4
48,2
26
33,6
43,3
50,4
27
35,2
45,4
52,8
28
36,9
47,6
55,4
29
38,7
49,9
58,0
30
40,5
52,2
60,7
31
42,4
54,7
63,6
32
44,4
57,3
66,6
33
46,5
60,0
69,8
34
48,7
62,9
73,1
35
51,1
65,9
76,6
36
53,5
69,0
80,2
37
56,0
72,2
84,0
38
58,7
75,7
88,0
39
61,5
79,3
92,2
40
64,4
83,0
96,6
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1,55 MoM
(ağır anemiya)
29,4
31,6
33,8
36,0
37,3
39,5
41,1
43,3
45,3
47,5
49,7
52,1
54,5
57,2
60,0
62,8
65,7
68,9
72,0
75,6
79,2
82,9
86,8
91,0
95,3
99,8

Əlavə 3
Azərbaycan Respublikasında Dövlət qeydiyyatına alınmış 
аnti-D immunoqlobulin preparatlarının siyahısı

2. RoQAM



125 mkq (625 BV) /1 ml,
250 mkq (1250 BV) /2 ml (İsveç),
300 mkq (1500 BV) (ABŞ).
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1. REZONATİV

protokolun təsdiq edildiyi zaman
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