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İŞİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Aybaşı problemləri, 

həyatı boyunca hər beş qadından birini təsir edən halların böyük bir 

hissəsini təşkil edir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə menstrual dis-

funksiyaların yayılması fertil yaşda olan qadınların təxminən 5-15%-

ni təşkil edir, yaşlı qadınlarda isə daha yüksək faizə çatır1,2. 

Müxtəlif araşdırmalara görə, dünya miqyasında oliqomenoreya-

nın yayılması son onilliklər ərzində əhəmiyyətli dərəcədə artaraq 12-

15,3% arasında, sonsuz qadınlarda isə 10-20% təşkil etmişdir3,4. Bu 

səbəbdən, aybaşı pozğunluqlarının diaqnozu və müalicəsi çox vacib-

dir. 

Çoxsaylı tədqiqatlar, kliniki müşahidələr oliqomenoreyanın 

əmələ gəlməsində autoimmun proseslərin rolunu göstərmişdir. Auto-

immun proseslər insanın orqan və toxumalarında patoloji dəyişiklər 

törədir. Oliqomenoreyadan əziyyət çəkən qadınlarda hipotireoz və 

autoimmun tireopatiyanın formalaşması şəklində tireoid statusun 

pozulmasına və qanda antiovarial anticisimlərinin (AOA) səviyyə-

sinin artmasına rast gəlinir5. 

Antiovarial anticisimlər yumurtalıq toxumasına qarşı əmələ 

gələn anticisimdir. Bu anticismin patoloji səviyyəsi yumurtalıqların 

                                                           
1 Луценко, Л.А. Патология щитовидной железы у женщин репродуктивного 

возраста: преконцепционная подготовка и тактика ведения во время 

беременности // International journal of endocrinology, - 2015. 2(66), - c. 111-

116. 
2  Kovalyshyn, O.A. Clinical aspects in women with menstrual dysfunction in 

puberty // World Science, - 2020. 9(61), - p. 1-5. 
3  Yavari, M. A neuropsychiatric complication of oligomenorrhea according to 

Iranian traditional medicine / M.Yavari, F.Khodabandeh, M.Tansaz [et al.] // Iran J 

Reprod Med, - 2014. 12(7), - p. 453–458. 
4  He, Y. Prevalence of oligomenorrhea among women of childbearing age in 

China: A large community-based study / Y.He, D.Zheng, W.Shang [et al.] // 

Women’s Health Volume, - 2020. 16, - p. 1-9. 
5 Уварова, Е.В. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья детей и 

подростков / Е.В.Уварова, Д.И.Тарусин, В.Р.Кучма [и др.] // Вопросы 

школьной и университетской медицины и здоровья, - 2018. №2, - с. 45-62. 
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vaxtından əvvəl catışmazlığı, hormonal tənzimləmənin pozulması, 

səbəbi müəyyən olunmayan sonsuzluq və kicik canaq orqanlarının 

iltihabi xəstəliyindən əziyyət cəkən xəstələrdə rast gəlinir. Müxtəlif 

mənbələrə görə, antiovarial anticisimlərin rastgəlmə tezliyi 51,85% 

ilə 73,3% arasında dəyişir6. 

Normal aybaşı dövrü üçün qalxanabənzər vəzinin normal fəaliy-

yəti çox vacibdir, çünki reproduktiv sistem və qalxanabənzər vəzi 

bir-biri ilə bağlıdı.7 Qalxanabənzər vəzinin disfunksiyası qadınların 

reproduktiv sisteminə ciddi təsir göstərə bilər və buna görə də tiroid 

disfunksiyası olan qadınlarda aybaşı pozuntuları çox rast gəlinir8. 

Tədqiqatlar aybaşı pozuntuları ilə hiper- və ya hipotiroidizm arasında 

əlaqə olduğunu göstərdi 9 . Birincili hipotiroidizmi olan qadınlarda 

menstrual pozuntuların yayılması ümumi əhali arasında fertil yaşda 

olan qadınlarla müqayisədə 3 dəfə daha çox olur və bir sıra tədqi-

qatçıların fikrincə, 23,4-70% təşkil edir7,8. Qalxanabənzər vəzinin 

funksional pozğunluqları yumurtalıqların funksiyasındakı dəyişik-

liklərə, menstruasiya pozuntularına (xüsusilə, oliqomenoreya) və 

reproduktiv sistemin fəaliyyətinə təsir edir7,10. Eyni zamanda, qalxa-

nabənzər vəzinin hipofunksiyasının reproduktiv sistemə təsir pato-

genezinin mürəkkəbliyi qeyd olunur. Qalxanabənzər vəzin hormon 

səviyyələri ilə aybaşı dövrü arasında əlaqə əsasən yumurtalıqlara və 

tiroid funksiyasının pozulmasına birbaşa təsir göstərən tireotropin-

                                                           
6 Khole, V. Does ovarian autoimmunity play a role in the pathophysiology of 

premature ovarian insufficiency? // J Midlife Health, 2010. 1, - p. 9-13 
7 Сметник, А.А., Сазонова, А.И. Влияние щитовидной железы и ее патологии 

на репродуктивную функцию женщин // Акушерство и гинекология, - 2019. 

№ 3, - с. 46-52. 
8  Khatiwada, S. Pattern of Thyroid Dysfunction in Women with Menstrual 

Disorders / S.Khatiwada, S.Gautam, R.KC [et al.] // Ann. Clin. Chem. Lab. Med, - 

2016. 2(1), - p. 3-6. 
9 Перминова, С.Г. Патология щитовидной железы у женщин с бесплодием // 

Клиническая и экспериментальная тиреоидология, - 2011. 7(4), - c. 44-50. 
10 Abid, M. Clinical pattern and spectrum of endometrial pathologies in patients 

with abnormal uterine bleeding in Pakistan: need to adopt a more conservative 

approach to treatment / M.Abid, A.A.Hashmi, B.Malik [et al.] // BMC Womens 

Health, - 2014. 14, - p. 132. 
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relizinq hormonu vasitəsilə və hipofiz hüceyrələrində tiroid stimul-

laşdırıcı hormonun (TSH) sintezini stimullaşdırmaqla həyata keçiri-

lir, cinsi hormonları bağlayan qlobulinin səviyyəsini dəyişdirə bilir 

və buna görə də aybaşı pozuntularına səbəb olur7,8,10.  

Məlumdur ki, hipotiroidizmdə tiroid hormonların çatışmazlığı 

müşahidə olunur, bu da cinsi hormonların sintezinin, nəqlinin, meta-

bolizminin, periferik təsirinin dəyişməsinə səbəb olur. Bu zaman 

adrogen və estrogenlərin mübadiləsi pozulur.7,11,12 

Qalxanabənzər vəzi reproduktiv sistemə təsir edən vacib endok-

rin vəzi olub onun patologiyalari arasında autoimmun tireodit 5-7% 

təşkil edir. Autoimmun tireodit zamani qanda anti-TPO (tireoid 

peroksidaza fermentinə qarşı sintez olunan anticisimlər), anti-TQ 

(tireoqlobulinə qarşı yaranan anticisimlər) faktorlarının səviyyəsinin 

patoloji yüksəlməsi müşahidə olunur. Son illərin tədqiqatları göstərir 

ki, aybaşı pozulmalarında, sonsuzluğun və düşüklərin əmələ 

gəlməsində autoanticismlərin rolu 30-50% təşkil edir13. Sonsuzluq və 

antitireoid anticisimlər arasında əlaqənin olması aparılan tədqiqatın 

aktuallığını bir daha sübut edir. Bu patologiyanın təyinində çoxsaylı 

elmi tədqiqatların aparılmasına baxmayaraq oliqomenoreyanın etio-

patonezində həll olunmamış suallar vardır. Reproduktiv yaşlarda (19-

45 yaş) oliqomenoreyanın qiymətləndirilməsində müxtəlif hormonal 

müayinələrlə yanaşı qanda yumurtalıq toxumasına qarşı əmələ gələn 

anticisim-AOA, qalxanabənzər vəzidə sintez olunan fermentlərə qar-

şı əmələ gələn anti-TPO, anti-TQ anticisimlərinin səviyyəsi də öyrə-

nilməkdədir. Bu tip tədqiqatlar aparılsa da oliqomenoreyanın etiopa-

                                                           
11  Нажмутдинова, Д.К., Рахимбердиева, З.А., Максудова, Д.Р. Взаимосвязь 

аутоиммунного тиреоидита с нарушенной репродуктивной функцией у 

женщин фертильного возраста // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), - 2017. 

2(35), - c. 31-34.  
12 Yadav, P., Arora, G. Prevalence of hypothyroidism in reproductive age group in 

rural population of Haryana and its effects on menstrual disturbances // Int J 

Reprod Contracept Obstet Gynecol, - 2021. 10, - p. 567-70. 
13  Перминова, С.Г. Особенности овариального резерва у женщин с 

бесплодием и аутоиммунным тиреодитом // Акушерство и гинекология, - 

2012. №1, - с. 60-63. 

 



6 
 

togenezində autoimmun proseslərin rolunun qiymətləndirilməsi öyrə-

nilməmiş qalmaqdadır. 

Biz öz tədqiqatlarımızla bu vaxta qədər aparılmış tədqiqatlara 

sistematik baxış keçirib bu patologiyanın qiymətləndirilməsində 

AOA, anti-TPO, anti-TQ-nin kompleks təyini və qandakı miqdarın-

dan asılı olaraq patologiyanın ağırlıq dərəcəsini araşdırmaq istəyirik. 

Hesab edirik ki, əldə etdiyimiz nəticələr patologiyanın ağırlıq 

dərəcəsinin təyinində və müalicə taktikasının düzgün seçilməsində 

böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti: 

Tədqiqatın obyekti fertil yaşda (19-45 yaş) oliqomenoreyalı və 

oliqomenoreyasız qadınlar idi. Tədqiqatın predmeti antiovarial 

anticisimlərin (AOA), tireoid peroksidazaya anticisimlər (AC-TPO) 

və tireoqlobulinə qarşı anticismlərin (AC-TQ) qanda miqdarının və 

onların öz aralarında və yumurtalıqlarının funksional vəziyyəti ilə 

qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi.  

Tədqiqatın məqsədi:  

Oliqomenoreyası olan qadınlarda ovarial disfunksiyaya autoim-

mun proseslərin təsirinin öyrənilməsi. 

Tədqiqatın vəzifələri: 

1. Oliqomenoreyalı fertil yaşlı qadınlarda anamnestik və klinik, 

hormonal, USM xüsusiyyətlərini və reproduktiv sistem və qalxana-

bənzər vəzinin ultrasəs göstəricilərini qiymətləndirmək. 

2. Oliqomenoreyası olan qadınlarda yumurtalığın funksional 

vəziyyətinin AOA, anti-TPO və anti-TQ faktorları vasitəsilə qiymət-

ləndirmək. 

3. Oliqomenoreyası olan qadınlarda müxtəlif yaş qruplarında 

AOA, anti-TPO və anti-TQ səviyyələrinin müqayisəli qiymətləndi-

rilməsi. 

4. Oliqomenoreyası olan qadınlarda antiovarial anticisimlərlə, 

anti-TPO və anti-TQ arasında korrelyativ əlaqənin öyrənmək. 

5. Oliqomenoreyası olan qadınlarda autoimmun markerlərin -

AOA, anti-TPO və anti-TQ-nin səviyyəsindən asılı olaraq yumur-

talıqların disfunksiyasını qiymətləndirməyə imkan verən alqoritmin 

işlənib hazırlanmaq. 
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Tədqiqat metodları. Ginekoloji baxış-bütün qadınlarda gineko-

loji baxış aparılması; USM müayinəsi vasitəsilə daxili cinsiyyət 

üzvlərinin və qalxanabənzər vəzin struktur dəyişikliyin olub olma-

ması təyini; endokrin status-FSH, LH, estradiol, prolaktin, DHEA-S, 

TSH, sərbəst T3, sərbəst T4, sərbəst testeronun təyini; konkret təd-

qiqat üçün AOA, anti-TPO, anti-TQ ELİSA immunoferment müayi-

nəsi. Tədqiqata cəlb edilən 160 qadın (əsas qrupu - reproduktiv yaşda 

oliqomenoreyası olan 110 qadın; nəzarət qrupu - saglam 50 qadın) 

anamnestik məlumatlar, fiziki (ginekoloji müayinə) və instrumental 

(USM), laborator müayinələrin nəticələrinə əsasən qruplara 

ayrılacaq. 

Dissertasiyanın müdafiəyə çıxarılan əsas müddəaları: 

 Reproduktiv yaşda olan oliqomenoreyalı qadınlarda anamnezin 

xüsisuyyətləri, antropometrik göstəriciləri, yumurtalıq və 

uşaqlığın USM-si, qalxanabənzər vəzinin USM və USM-

dopplerin aparılması.  

 Oliqomenoreyalı qadınlarda yumurtalığın funksiyasını əks 

etdirən hormonların, tiroid hormonların və autoanticisimlərin 

qanda yoxlanması. 

 Anticisimlərin arasında və anticisimlərin və hormoların ara-

sında qarşılıqlı korrelyasiya əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsi. 

 Oliqomenoreyalı qadınlarda autoimmun dəyişikliklərin diaq-

nostikası üçün 3 mərhələdən ibarət olan diaqnostik alqoritm. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. 

 oliqomenoreyanın etiopatogenezində autoimmun proseslərin 

təsiri öyrənilmişdir; 

 oliqomenoreyanın əmələ gəlmə mexanizmində AOA ilə yanaşı 

anti-TPO, anti-TQ faktorlarının təsirinin kompleks şəkildə qiy-

mətləndirilmişdir; 

 AOA, anti-TPO və anti-TQ markerlərinin nisbətindən asılı ola-

raq ovarial disfunksiyanın ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilmiş- 

dir; 

 autoimmun markerlərin səviyyəsindən asılı olaraq, reproduktiv  

yaşlı qadınlarda yumurtalıqların funksiyasını qiymətləndirmək 

üçün alqoritm işlənib hazırlanmışdır.  
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Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: 
Oliqomenoreyası olan xəstələrdə bu patologiyanın əmələ gəlmə-

sində AOA, anti-TPO və anti-TQ markerlərinin təyini vasitəsilə 

autoimmun proseslərin rolu müəyyənləşdirilmişdir. Oliqomenoreyalı 

xəstələrin müayinəsinə yanaşmanın diaqnostik alqoritmi və prinsip-

ləri hazırlanmış, bu patologiyanın düzəldilməsi üsullarını düzgün 

seçmək üçün klinik, laboratoriya, autoimmun testlərin diaqnostik 

dəyəri müəyyən edilmişdir. 

Elmi tədqiqat işində əldə olunmuş nəticələr mama-ginekoloq-

lara, endokrinoloqlara və reproduktoloqlara oliqomenoreyası olan 

xəstələr üçün müayinə, müalicə taktikasının seçilməsində yardımçı 

olacaq. 

Tədqiqat işinin aprobasiyası: Dissertasiya işinin əsas müd-

dəaları elmi-praktik konfranslarda məruzə edilmişdir: Ginekologiya 

və Perinatologiyanın İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi "Mama-lıq və 

Ginekologiyada İnnovasion Texnologiyalar" mövzusunda keçirilmiş 

Mamalıq və Ginekologiya üzrə I Beynəlxalq Konqres (8-9 Noyabr 

2018-ci il, Bakı); “Müasir tibbdə yeni yanaşmalar və aktual təd-

qiqatlar" XLV Beynəlxalq elmi-praktik konfrans (mart 2021-ci il, 

Moskva); "XXI əsrin tədqiqatlarinda dünya elmi düşüncəsinin mütə-

rəqqi prosesləri” Beynəlxalq konfransı poster təqdimat (may 2021-ci 

il, Kazan). 

Dissertasiyanın materialları “Elmi Tədqiqat Mamalıq və 

Ginekologiya İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxsinin Elmi Şurasının 01 

iyul 2021-ci il tarixində keçirilən 7 saylı iclasında, Ə.Əliyev adına 

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Elmi 

seminarında (02 mart, 2022-ci il, protokol №6)  məruzə və müzakirə 

edilmişdir. 

Çap edilmiş işlər: Dissertasiyanın mövzusu üzrə 11 elmi 

məqalə nəşr olunmuşdur. Onlardan 8 məqalə, 3 tezis və konfrans 

materiallarıdır, o cümlədən 2 məqalə və 2 tezis xarici nəşriyyatda 

dərc olunmuşdur. 

Tədqiqat işinin nəticələrinin tətbiqi: Dissertasiyanın nəti-

cələri ET Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun konsultativ şöbə-

sinin iş prosesinə daxıl edilmiş və istifadə edilir.  
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Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı: Publik 

Hüquqi Şəxs Elmi Tədqiqat  Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu. 

Dissertasiyanın həcmi və strukturu. Dissertasiya 146 səhi-

fədə kompyuterdə yığılmış mətn şəklində təqdim edilmiş və giriş 

(10208 işarə), ədəbiyyat icmalı (50871 işarə), tədqiqatın material və 

metodları (15520 işarə), III (20886), IV (29298 işarə) və V fəsillər 

şəxsi nəticələr (10088 işarə), yekun (37545 işarə), nəticələr (2254 

işarə), praktik tövsiyələr (605) hissələrindən ibarətdir. Biblioqrafiya 

siyahısına 226 mənbə daxil edilmişdir. Onlardan 9 yerli, 8 türk, 61 

yaxın xaric və 148 uzaq xaric mənbələrdir. Dissertasiya işinə eyni 

zamanda 17 qrafik, 32 cədvəl, 3 sxem və 1 şəkil daxil edilmişdir. 

Dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi (boşluqlar, titul səhifəsi, 

mündəricat cədvəllər, qrafiklər, sxemlər, şəkil, ədəbiyyat siyahısı və 

qısaldılmış terminlər istisna olmaqla) – 177275 işarədən ibarətdir. 

 

TƏDQİQATIN MATERİAL VƏ METODLARI 

Tədqiqat prospektiv xarakter daşıyır. 2015-2018–ci illər ərzində 

Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun ginekologiya 

şöbəsinə müraciət etmiş qadınlar tədqiqata könüllülük əsasında cəlb 

edilmişdir. Bütün xəstələrə aparılan tədqiqat haqda məlumat 

verilmiş, razılıq əsasında müayinəyə cəlb olunmuşlar.  

Əsas qrupa daxil olma meyarları: 

 Yaş 19-dan kiçik 45-dən böyük olmaması 

 Aybaşı siklinin birincili və ikincili oliqomenoreya şəklində 

pozulması; 

 Aybaşı siklinin müddəti 43 gündən 6 aya qədər; 

 Aybaşı arasındakı fasilə 35 gündən çox; 

 Aybaşı müddəti 1-3 gün; 

 Yumurtalıqların normohonadotrop çatışmazlığı 

 Qeyri spesifik və spesifik ginekoloji xəstəliklərin (qonoreya, 

vərəm, solğun treponema, xlamidiya, və s.) olmaması. 

İstisna meyarları: 

 Anadangəlmə inkişaf qüsürlarının olması; 

 Böyrəküstü vəzlərin qabığının anadangəlmə disfunksiyası, 

hipotalamo-hipofiz çatışmazlığı, xromosom anomaliyarla birlikdə;  
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 Qalxanabənzər vəzi orqanik xəstəliklərin olması;  

 Kiçik çanaq orqanlarının kəskin və ya xroniki xəstəliklərinin 

olması; 

 Ağır somatik patologiyalar (ürəyin işemik xəstəliyi, steno-

kardiya, xroniki böyrək çatışmazlığı), qan və qanyaradıcı orqan-

larının xəstəliklərin olması, ağır forma trombofiliyanın olması;  

 Yenitörəmələrin olması.   

Kontrol qrupun qadınları profilaktiki gəliş zamanı müayinə 

edilmişdir. Bu qrup qadınlarda aybaşı dövründə pozulma qeyd 

olunmamış, müntəzəm ovulyator sikl 28-30 gündən bir qeyd edilmiş, 

anamnezində diri vaxtında doğulma ilə nəticələnən hamiləliyin 

olması, ağırlaşmış mamalıq-ginekoloji anamnezi və ağır somatik 

patologiya qeyd edilməmişdir. 

Kontrol qrupa daxil olma meyarları: 

 Yaş 19-dan kiçik 45-dən böyük olmaması; 

 Cinsi yetişkənliyin davamlı mərhələləri; 

 Menstural siklin requlyar olması; 

 Normal fiziki və cinsi yetişkənlik; 

 Qadın tipli tüklənmənin olması və hiperandrogeniya tipli 

əlamətlərin olmaması; 

 Bədən çəki indeksinin 18,6 – 24,9 kq/m2 arasında olması; 

 Aybaşı qanamasının 3-5 gün davam etməsi; 

 Ginekoloji orqanlarının spesifik iltihabı xəstəliklərinin 

olmaması; 

 Anamnezində abort və doğuşların ola bilməsi, reproduktiv 

funksiyası saxlanılması; 

 Kiçik çanaq orqanlarının qeyri spesifik iltihabı proseslərinin 

olmaması; 

 Anamnezində xromosom və monogen patologiyalarının 

olmaması. 

Əsas qrupa, oliqomenoreya tipli menstrual pozğunluqlarla repro-

duktiv yaşda olan 110 qadınlar daxil edilmişdir.  

Əsas qrupa daxil olunan qadınlar 3 yarımqrupa bölünmüşlər: 

 I yarımqrup – oliqomenoreyası olan 57 qadın. 
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 II yarımqrup – hiperprolaktinemiya aşkarlanan 

oliqomenoreyası olan 31 qadın.     

 III yarımqrup – erkən yumurtalıq çatışmazlığı aşkarlanan 

oliqomenoreyası olan 22 qadın. 

Kontrol qrupu reproduktiv sağlam, oliqomenoreyası olmayan 50 

qadın təşkil etmişdir 

Əsas və nəzarət qruplarda qadınlarda sosial və məişət şərait 

müvafiq olaraq 93,6% və 94,0% hallarda qənaətbəxş idi. Əsas qrupda 

40 (36,4%) pasiyentdə ali, 56 (50,9%) - orta və 14 (12,7%) pasi-

yentdə natamam orta təhsili, nəzarət qrupda isə müvafiq olaraq 17 

(34,0%), 26 (52,0%) və 7 (14,0%) qadında idi. 

Əsas və nəzarət qruplarında evdar qadınlar üstünlük təşkil edirdi. 

Belə ki, I yarımqrupda 29 (50,9%) xəstə, II yarımqrupda - 20 

(64,5%), III yarımqrupda - 14 (63,6%), nəzarət qrupunda - 27 

(54,0%) qadın işləmirdilər.  

Tədqiqat zamanı əsas qrupdakı qadınlarda birincili oliqo-

menoreya 50,5% halda (n=56), ikincili oliqomenoreya 49,5% halda 

(n=54) idi. Nəzarət qrupunda 8 (16,0%) qadın ailə qurmamışdır, ilk 

hamilə - 11 (22,0%), təkrar hamilə - 10 (20,0%), ilk doğan - 11 

(22,0%), təkrar doğan - 10 (20,0%) qadın olmuşdur. 

Bütün qadınlarda kliniki-laborator və instrumental müayinələr 

aparılmışdır. Tədqiqat planına aşağıdakılar daxil idi: anamnez 

toplanması, fiziki müayinə, kiçik çanaq orqanlarının və tiroid vəzinin 

ultrasəs müayinəsi (USM)+doppler.  

Qanda qonadotrop (LH, FSH), lüteotrop (prolaktin), steroid 

(estradiol, testosteron, dehidroepiandrosteron-sulfat - DHEA-S), ti-

reotrop (T3, T4, TTH) hormonların səviyyəsi qan serumunda Human 

GmbH (Almaniya) firmasının uyğun olan immunoferment testi 

vasitəsi ilə ELISA metodu ilə müəyyən edildi. Follikulstimuləşdırıcı 

hormon (FSH), luteinizələşdirici hormon (LH), prolaktin (PL), 

estradiol, ümumi testosteronun, T3, T4, TTH müəyyənləşdirilməsi 

qan serumunda, aybaşı dövrünün erkən follikulyar fazada İmmulite 

1000 analizatorunda (Siemens, Almaniya) aparılmışdır. Antiovarial 

anticisimləri (AOA), tireoqlobulinə (AC-TQ) və tireoperoksidazaya 

qarşı (AC-TPO) anticisimləri qan serumunda İFA metodu ilə 
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ORGenTec Diagnostika (Almaniya) test sistemlərin köməyi ilə 

aşkarlandı. Ölçmə Cobas 6000 e-601 analizatorunda (Roche, 

Diagnostics, Basil) aparılmışdır. 

Alınan nəticələrin statistik təhlili Microsoft Excel release 16-da 

(StatSoft, ABŞ) “Statistica” proqramı istifadə edilərək aparılmışdır. 

Göstəricilər orta ± standart sapma (SD), mütləq rəqəmlər və faizlər 

şəklində ifadə edildi. Styudentin t-meyarı hesablanmışdır. Korrelya-

siya əmsalı Pirsona görə hesablanmışdır. Eləcə də, Excel proqramın-

da determinasiya əmsalı (R2) müəyyən edilmişdir. Determinasiyanın 

əmsalının köməyi dispersiyasının (dəyişkənliyinin) payı Y qiymət-

ləndirilmişdi. Bu da sadə xətt reqressiya modelində X köməyi ilə 

izah edilir14. Statistik göstəricilər p<0,05 səviyyəsində əhəmiyyətli 

hesab edilirdi. 

 

ŞƏXSİ TƏDQİQATİN NƏTİCƏLƏRİ 
Pasiyentlərdə klinik və ultrasəs göstəriciləri. Əsas və nəzarət 

qruplarının xəstələrində yaş fərqi statistik əhəmiyyətli deyildi. 

Oliqomenoreya və nəzarət qrupu olan qadınların orta yaşı müvafiq 

olaraq 31,39±6,05 və 30,52±5,92 il (p=0,918, t=0,10) olmuşdur. I, II 

və III yarımqruplarda orta yaş müvafiq olaraq 30,0±2,46, 35,2±1,06 

və 29,8±1,87 il idi. 3.1.1. cədvəldən göründüyü kimi, I yarımqrupda 

ən çox xəstə 19-25 yaş (33,3%), II yarımqrupda 31-35 (29,0%) və 

36-40 yaş qruplarda (29,0%), III yarımqruplarda 26-30 yaş (40,9%) 

idi. Anamnez toplayarkən oliqomenoreyalı xəstələrində daha çox 

hipertenziya (8,2%) və şəkərli diabetə (9,1%) görə ağırlaşmış 

anamnez, somatik xəstəliklərdən - revmatizm (13,6%), metabolik 

dəyişikliklər (10,9%), hirsutizm (54,5%), ginekoloji xəstəliklərindən 

- yumurtalıq polikistoz sindromu (14,5%) və yumurtalıq follikulyar 

kistası (12,7%) daha çox rast gəlirdi. Spontan düşüklər (7,3%) və 

vaxtından əvvəl doğuşlar (20,9%) da tez-tez rast gəlirdi. 

I-ci yarımqrup 57 xəstənin 11-də norma müşahidə olunub, 46 

                                                           
14  Сергиенко, В.И., Бондарева, И.Б. Математическая статистика в 

клинических исследованиях. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ГЭОТАР, - 

2006. - 304 с. 
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qadın piylənmədən əziyyət çəkib, onlardan 26 qadında 1 dərəcəli, 20 

qadında 2-ci dərəcəli piylənmə müşahidə olunub. II-ci yarımqrupda 

müayinə olunan 31 nəfərdən norma 6-da, piylənmə 25 xəstədə, 

onlardan 1-ci dərəcəli piylənmə 15-də, 2-ci dərəcəli piylənmə 10 

qadında müşahidə olunub. III-cü yarımqrupda 22 xəstənin norma 3-

də, piylənmə 19-da olub, onlardan 16 qadında 1-ci dərəcəli, 3 

qadında isə 2-ci dərəcəli piylənmə diaqnozu qoyulub. Müayinə 

edilən 50 nəfərdən ibarət nəzarət qrupunda 31 qadında norma, 19 

qadında 1-ci dərəcəli piylənmə var idi. Belə ki, əsas qrupda norma 20 

(18,2%), piylənmə 90 (81,8%) xəstədə olub. Eyni zamanda 57 

qadında (51,8%) və 33 qadında (30,0%) müvafiq olaraq I və II 

dərəcəli piylənmə müşahidə olunub. 

Tədqiqat əsas qrupda 60 (54,5%) qadında həddindən tüklənmə 

və nəzarət qrupunda olan qadınlarda onun olmadığını göstərdi. 

Hirsutizmin birinci dərəcəsi 54 (49,1%), ikinci dərəcə - 6 (5,4%) 

xəstədə aşkar edilmişdir. Oliqomenoreyalı qadınlarda 45,5% hallarda 

(n=50) tüklənmə normal idi. Beləliklə, müayinə olan pasiyentlərdə 

yüngül dərəcə hirsutizm üstünlük təşkil etdi. 

Ümumilikdə 28 (25,4%) xəstədə qalaktoreya aşkar edilib. Bun-

dan başqa, II yarımqrupda hiperprolaktinemiyası olan xəstələrdə 20 

xəstədə qalaktoreya müşahidə olunub ki, bu da qrupda (n=31) 64,5% 

təşkil edib, prolaktin səviyyəsi normal olan qruplarda 8 qadında qa-

laktoreya müşahidə olunub. Qalaktoreya olan 28 xəstədən 7-si 

spontan xarakterə sahib idi. Əksər hallarda  21 xəstədə galaktoreya 

yalnız süd vəzilərinə təzyiqlə aşkar edilmişdir. 

I, II və III yarımqrup xəstələrdə az olan menstruasiya  müşahidə 

edildi, bu da nəzarət qrupa nisbətən müvafiq olaraq 3,7 dəfə (t=2,71, 

p=0,008), 1,5 dəfə (t=1,28, p=0,205) və 2,5 dəfə (t=2,19, p=0,032) az 

idi. 

Müayinə olunanlardan 56 (50,5%) qadında birincili oliqomeno-

reya, qalan 54 (49,5%) xəstədə ikicili oliqomenoreya idi. Əsas 

qrupda ginekoloji xəstəliklər 62 (56,36%) xəstə tərəfindən qeyd 

edildi, bu da nəzarət qrupundakından 57,42% (p<0,05) çoxdur. 

Uşaqlığın ultrasəs məlumatları göstərir ki, I, II və III yarımqrup 

qadınlardakı ölçüsü, ümumiyyətlə, nəzarət qrupunun dəyərlərindən 
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statistik olaraq fərqlənmir. Yalnız III yarımqrup qadınlarda uşaqlığın 

uzunluğu az idi (p=0,001, t=3,56), və endometriyanın qalınlığı 

(p=0,048, t=2,01) nəzərət göstəricidən statistik əhəmiyyətli aşağı idi. 

Uşaqlığın ultrasəs parametrlərini təhlil edərkən, biricili oliqomeno-

reya (n = 56) olan qrupdakı xəstələrdə onun uzunluğu və eni müvafiq 

olaraq 3,99±0,19 sm (nəzarət - 4,54±0,21 sm, p = 0,055, t = 1,94) və 

4,51±0,11 sm (nəzarət - 4,80±0,16 sm, p=0,138, t=1,49) olmuşdur. 

İkincili oliqomenoreya (n=54) olan xəstələr qrupunda uşaqlığın 

uzunluğu 3,82±0,22 sm (p=0,020, t=2,37), uşaqlığın eni 4,33±0,33 

sm (p=0,202, t=1,28) olmuşdur. Göründüyü kimi, nəzarət göstəricisi 

ilə müqayisə edildikdə, birincili və ikincili oliqomenoreyalı xəstələr-

də uşaqlığın uzunluğu statistik cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı 

idi, uşaqlığın eni isə aşağı olsa da, statistik əhəmiyyət kəsb etmə-

mişdir. 

Uşaqlığın ön-arxa ölçüsünün ölçülməsi, birincili oliqomenoreya 

olan qrupda orta hesabla 3,40±0,31 sm təşkil edərək, nəzarət göstə-

ricisi ilə müqayisədə bir qədər azalma göstərdi (nəzarət - 3,56±0,18 

sm, p=0,656, t=0,4), ikincili oliqomenoreya olan qrupda - 3,28±0,47 

sm (p=0,579, t=0,56) olmuşdur. Endometriumun qalınlığı da nəzarət 

qrupu ilə müqayisədə birincili və ikincili oliqomenoreyalı qadınlarda 

daha az olmuşdur, müvafiq olaraq – 9,78±1,20 mm nəzarət qrupa 

qarşı 11,8±1,1 mm (р=0,217, t=1,24) və 9,41±1,07 mm (р=0,122, 

t=1,56) olmuşdur.  

Sağ yumurtalıq həcmi I və II yarımqrup qadınlarda öz ara-

larında, eləcədə nəzarət göstəricisi ilə müqayisədə əhəmiyyətli 

dərəcədə fərqlənmədi. Əksinə, bu göstərici III yarımqrupda nəzarət 

dəyəri ilə müqayisədə 2,8 dəfə (t-krit.=3,45, p=0,001), I və II 

yarımqrup göstəriciləri ilə müvafiq olaraq 2,8 dəfə (t-krit.=3,32, 

p=0,001) və 2,6 dəfə (t-krit.=3.30, p=0.002) əhəmiyyətli azalmışdır. 

Eyni, sol yumurtalıqla əlaqədar olaraq III yarımqrup qadınlarda, I və 

II yarımqruplarla müqayisədə statistik olaraq əhəmiyyətli dərəcədə 

aşağı nisbətlər müvafiq olaraq 3,0 dəfə (t-krit.=3.45, p=0,001), 3,2 

dəfə (t-krit.=3,27, p=0,002) və 3,3 dəfsssə (t-krit.=4,25, p=0,001) 

qeyd edilib. Tədqiqat qruplarındakı qadınlarda antral follikullərın 

orta sayının müqayisəli təhlili əhəmiyyətli fərqlər aşkar etmədi. 
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USM-ə görə, yumurtalıqların stromasının enliyi əsas qrupda 

16,46±3,25 mm, nəzarət qrupda - 8,97±1,16 mm (p=0,031, t=2,17) 

təşkil edib, nəzarət qrupun göstəricisinə nisbət 45,5% qədər çox idi. 

Follikullarin ümumi sayı əsas qrupda 18,92±1,57, nəzarət qrupda isə 

13,88±1,62 (p=0,027, t=2,23) müəyyən edilmişdir ki, bu da 26,64% 

qədər çox olmuşdur. Diametri 2-5 mm və 6-9 mm olan follikullərin 

sayı əsas qrupda müvafiq olaraq 12,23±1,77 mm və 7,12±1,41 mm, 

nəzarət qrupda isə 10,12±1,14 mm və 4,82±1,06 mm qeydə alın-

mışdır. Burada statistik əhəmiyyətli fərq aşkar olunmadı. Belə ki, 

diametri 2-5 mm və 6-9 mm follikullərin sayının əsas və nəzarət 

qrupla fərqi müvafiq olaraq 17,2% (p=0,032, t=0,99) və 32,30% 

(p=0,194, t=1,30) idi. Sonoqrafiya nəticələri 110 xəstədən 40-da 

(36,4%) qalxanabənzər vəzinin həcmi və quruluşunda artım olduğu-

nu göstərdi. 

Oliqomenoreyalı fertil yaşda olan qadınlarda yumurtalıq-

ların funksional vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. Oliqomenoreyalı 

qadınlarda LH-ın orta səviyyəsi nəzarət səviyyəsindən 51,75% 

(p=0,048, t=2,00), LH / FSH nisbəti – 44,28% (p=0,007, t=2,74), 

ümumi testosteron – 39,09% (p=0,149, t=1,45), AMH səviyyəsi – 

33,86% (p=0,048, t=1,99) yuxarı idi. Eyni zamanda, əsas qrupda 

FSH və estradiolun konsentrasiyanın müvafiq olaraq 24,64% 

(p=0,236, t=1,19) və 59,36% (p=0,163, t=1,40) azalması qeyd 

edilirdi. Əsas qrup xəstələrində qanda TSH səviyyəsi 0,3 ilə 6,6 

BV/ml (nəzarət qrupunda 0,3-4,2 BV/ml) arasında dəyişirdi. Belə ki, 

əsas qrupda nəzarət qrupu ilə müqayisədə qanda TSH-un miqdarı 

orta hesabla 22,2% daha yüksək idi. Əsas qrupda 60,0% (n=66) halda 

TSH-un normal səviyyəsi, 30,0% (n=33) halda artmış və 10,0% 

(n=11) halda azalmış miqdarı qeyd edilmişdir; nəzarət qrupunda 

78,0% (n=39), 20,0% (n=10) və 2,0% (n=1) hallarda müvafiq olaraq 

normal, artmış və azalmış səviyyələri müəyyən edilmişdir. Əsas qrup 

xəstələrində qanda T3 səviyyəsi 1,8 ilə 6,9 nmol/l arasında (nəzarət 

qrupunda 2,7-6,4 nmol/l), əsas qrupdakı T4 səviyyəsi 8,1 ilə 27,4 

nmol/l arasında (nəzarət qrupunda 9,7-25,6 nmol/l) dəyişirdi. T3 

(p=0,981) və T4 (p=0,979) hormonlarının tərkibi baxımından qruplar 

arasında statistik olaraq əhəmiyyətsiz fərq qeyd edildi. T3/T4 nisbəti 
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nəzarət qrupu ilə müqayisədə statistik olaraq fərqlənmədi. Əsas 

qrupda T3/T4 nisbətinin minimum dəyəri 0,06, maksimum - 0,9, 

nəzarət qrupda müvafiq olaraq - 0,11 və 0,57 idi.  

Oliqomenoreyalı xəstələrdə qan serumunda FSH, dehidroepian-

drosteron sulfat (DHEA-S) və estradiolun konsentrasiyası nəzarət 

qrupu ilə müqayisədə orta hesabla azaldı. Eyni zamanda, tədqiqatın 

III yarımqrup qadınlarda FSH və DHEA-S səviyyəsi bu hormonların 

I və II yarımqruplarında olduğu kimi, nəzarət qrupundakı ortalama 

dəyərini bir qədər aşdı. Bütün qruplarda, xüsusilə III qrupda, 

estradiolun miqdarı azaldı, lakin əhəmiyyətli bir fərq tapılmadı. 

Oliqomenoreyalı qadınlarda qan serumunda LH, prolaktin, ümumi 

testosteron, AMH və TSH konsentrasiyası nəzarət qrupu ilə müqa-

yisədə artmışdır. Belə ki, I, II və III yarımqrup qadınlarda LH 

səviyyəsi nəzarət göstəricindən müvafiq olaraq orta hesabla 50,79% 

(p=0,085, t-krit=1,74), 55,79% (p=0,006, t-krit=2,82) və 47,9% 

(p=0,053, t-krit=1,96) daha yüksək idi. LH/FSH nisbəti II yarım-

qrupda nəzarət qrupu ilə müqayisədə 56,28% (p=0,005, t-krit=2,87) 

ilə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. II müayinə yarımqrupun 

xəstələrində AMH səviyyəsinə nisbətən statistik olaraq əhəmiyyətli 

bir artım qeyd edildi – 34,0% (p=0,05, t-krit.=1,94). Bütün yarım-

qruplarda TSH səviyyəsi, nəzarət qrupu ilə müqayisədə I, II, III 

yarımqruplarında müvafiq olaraq ortalama 34,02% (p=0,367, t-

krit.=0,91), 37,25% (p=0,312, t-krit.=1,02) və 36,95% (p=0,276, t-

krit.=1,10) artmışdır. Yarımqruplar arasındakı fərqlər də statistik 

baxımdan əhəmiyyətsiz idi. I yarımqrupdakı qadınlarda T3 və T4 

hormonlarının səviyyəsi nəzarət qrupuna nisbətən əhəmiyyətsiz 

artmış, III yarımqrupda isə azalmışdır. II yarımqrupda T3 və T4 

konsentrasiyası nəzarət dəyərindən praktik olaraq fərqlənmirdi. 

Hipotireoz aşkar olunan qadınlarda (n = 33) BKİ, TSH 

hormonun səviyyələri artmışdır. BKİ nəzarət qrupundan orta hesabla 

I yarımqrupda 14,3%, II yarımqrupda 17,1% və III yarımqrupda 

17,0% yüksək idi. Bununla belə, TSH artımı statistik baxımdan əhə-

miyyətli idi. Belə ki, I yarımqrup qadınlarda, nəzarət qrupu ilə müqa-

yisədə bu hormonun konsentrasiyası nəzarət qrupun göstəricisindən 

orta hesabla 52,33% (p=0,053, t=1,97), II yarımqrupda - 49,61% 
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(p=0,054, t=1,96) və III yarımqrupda -50,77% (p=0,052, t=1,98) 

qədər artıq idi. Beləliklə, tədqiqat zamanı LH, AMH səviyyəsində və 

II yarımqrupda LH/FSH nisbətində və III yarımqrupda LH-də 

statistik əhəmiyyətli dəyişikliklər qeyd edildi. Qalxanabənzər vəzi 

hormonlarının dəyərlərinin təhlili 33 (30,0%) qadında, o cümlədən, I 

yarımqrupda - 14 (12,7%), II yarımqrupda - 9 (8,2%) və III 

yarımqrupda - 10 (9,1%) xəstədə hipotireoz aşkar etdi.  

Birincili oliqomenoreyalı qadınlar qrupunda LH səviyyəsi və 

LH/FSH nisbəti nəzarət göstəricilərindən müvafiq olaraq 50,79% 

(p=0,052) və 52,66% (p=0,045) əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuş-

dur. İkincili oliqomenoreya olan qrupda LH səviyyəsi və LH / FSH 

nisbəti müvafiq olaraq 61,9% (p = 0,001) və 66,67% (p = 0,046) 

nəzarət dəyərini aşdı. Eyni zamanda, birincili və ikincili oliqo-

menoreya olan xəstələrin qrupları arasında statistik əhəmiyyətli fərq 

izlənilmirdi. Statistik təhlil, birincili və ikincili oliqomenoreya olan 

xəstələrdə AMH səviyyələrində nəzarət dəyəri ilə müqayisədə mü-

vafiq olaraq 33,86% (p=0,049) və 34,17% (p=0,052) əhəmiyyətli bir 

artım göstərdi. 

Birincili oliqomenoreya olan qrupda prolaktin, testosteron və 

TSH konsentrasiyası orta hesabla nəzarət dəyərlərini müvafiq olaraq 

4,9% (p=808), 38,33% (p=0,163) və 34,36% (p=0,355) üstələdi; 

ikincili oliqomenoreya olan qrupda nəzarət qrupu ilə fərq müvafiq 

olaraq 6,16% (p=0,726), 39,34% (p=0,115) və 37,36% (p=0,303) 

olmuşdur. Birincili oliqomenoreya olan qrupda DHEA-S və estra-

diolun orta səviyyəsi nəzarət göstəriciləri ilə müqayisədə müvafiq 

olaraq 3,13% (p=0,923) və 56,67% (p=0,113) azalmışdır; ikincili 

oliqomenoreya olan qrupda müvafiq olaraq 6,45% (p=0,862) və 

56,67% (p=0,089) aşağı idi. Oliqomenoreya olan xəstələrin qrupları 

arasında praktiki olaraq heç bir fərq yox idi. Birincili oliqomenoreya 

olan qadınlarda T3 tərkibi nəzarət dəyərindən 4,88% yüksək idi 

(p=0,875), T4 səviyyəsi isə praktik olaraq nəzarətdən fərqlənmir. 

İkincili oliqomenoreya olan xəstələrdə nəzarət səviyyəsi ilə müqa-

yisədə T3 və T4 hormonlarının səviyyəsi müvafiq olaraq 9,11% 

(p=0,747) və 5,12% (p=0,846) yüksək olmuşdur. Əldə edilən nəti-

cələrə görə, oliqomenoreyalı qadınlarda tədqiq edilən bütün hormon 
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cütləri üçün zəif korrelyasiya müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, 

cinsi hormonların tiroid hormonları və TSH ilə nəzarət qrupu 

arasında korrelyasiya fərqi minimal idi, yalnız nəzarət qrupu ilə FSH-

nin T3 ilə korrelyasiya əmsalındakı fərq aşkar edildi, burada bu 

hormonlar arasında əlaqə oliqomenoreyalı qruplar zəif və dolayı, 

nəzarətdə isə orta və düz idi. Təhlil göstərdi ki, oliqomenoreya olan 

qruplarda FSH-TSH, tiroid hormonları ilə estradiol və TSH, 

testosteron ilə T3 və TSH arasında zəif müsbət əlaqə var. LH-nin 

bütün tədqiq edilmiş hormonlarla əlaqəsi mənfi idi. 

Tədqiqat oliqomenoreyalı xəstələrində anticisimlərin statistik 

əhəmiyyətli dərəcədə artmış səviyyəsini göstərdi (cədvəl 1). 

Əsas qrup xəstələrində qalxanabənzər vəziyə və yumurtalıqlara 

tədqiq olunmuş anticisimlərin miqdarı nəzarət qrupundan daha 

yüksək idi. Belə ki, AC-TQ səviyyəsi nəzarət göstəricindən statistik 

olaraq 3,5 dəfə (t-krit.=2,28, p=0,024), AC-TPO – 7,1 dəfə (t-

krit.=3,0, p=0,003) çox olmuşdur. Əsas qrupdakı qadınların qanında 

dövriyyədə olan AOA-nın konsentrasiyası 2,1 dəfə çox idi (t-

krit.=2,03, p=0,044). 

Eyni zamanda, 2 (1,8%) oliqomenoreyalı xəstədə qanda AOA 

aşkarlanmadı. Beləliklə, 110 müayinə olunan oliqomenoreyalı 

qadınlarda əldə edilmiş nəticələr əsasında qalxanabənzər vəzidə 37 

(33,6%) nəfərdə heç bir dəyişiklik tapılmamışdır, 40 (36,4%) nəfərdə 

isə autoimmun tireoidit əlamətləri və 33 (30,0%) qadında hipotireoz 

əlamətləri aşkar edilmişdir. 

 

Cədvəl 1.  

Əsas və nəzarət qruplarında qanda anticisimlərin konsentrasiyası 

 

Göstərici 
Əsas qrup 

(n=110) 

Nəzarət qrup 

(n=50) 
t-meyar P 

АC-ТQ, BV/ml 
124,12±37,87 

(0,11-5085,0) 

35,75±8,57 

(1,50-196,20) 
2,28 0,024 

АC-ТPО, BV/ml 
196,17±55,76 

(0,9-6240,0) 

27,71±7,13 

(2,30-172,60) 
3,00 0,003 

AOA, nq/ml 
6,36±1,14 

(0-106,70)  

3,06±1,16 

(1,20-8,50) 
2,03 0,044 
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AC-TQ-nin və AC-TPO-nun maksimum dəyəri autoimmun 

tireoidit əlamətləri olan xəstələr qrupunda qeyd olunur ki, bu da və 

qalxanabənzər vəzisin dəyişikliyi olmayan qadın qrupu ilə müqayi-

sədə 37,41% qədər yüksəkdir (t=0,40, р=0,688). Eyni zamanda, 

hipotireoz əlamətləri olan və qalxanabənzər vəzidə dəyişikliyi olma-

yan qruplar arasında AC-TQ səviyyəsində əhəmiyyətli bir fərq yox 

idi (t=0,05, р=0,962). Biz güman edirdik ki, AC-TPO maksimal 

səviyyəsi autoimmun tireoidit əlamətləriylə pasiyentlərdə müşahidə 

olunacaq. Qanda ən çox AOA-nın miqdarı autoimmun tireoidit və 

hipotireoz əlamətləri olan xəstələrdə aşkar edilmişdir ki, bu da 

dəyişiksiz qalxanabənzər vəzi ilə oliqomenoreyalı qadınlarla 

müqayisədə müvafiq olaraq 29,92% (t =0,28, p=0,783) və 44,72% 

(t=0,41, p=0,683) yüksək idi. Lakin, müqayisəli təhlilə görə, statistik 

cəhətdən əhəmiyyətli fərqlər aşkarlanmadı. 

Tədqiqat zamanı oliqomenoreya olan xəstəliklər müşayiət olun-

mayan və yanaşı gedən ginekoloji xəstəlikləri olan qadınlarda AOA 

və anticisimlərin AC-TQ və AC-TPO səviyyəsini təhlil etdik. Müqa-

yisəli analiz, müştərək xəstəliklər olmayan oliqomenoreya olan 

qrupdakı AOA sayının hirsutizm, yumurtalığın polikistoz sindromu, 

uşaqlıq mioması və yumurtalıq follikulyar kistası olan qadınlara 

nisbətən müvafiq olaraq 26,0%, 12,24%, 45,94% (p<0,05) və 

52,27% (p<0,05) qədər daha yüksək olduğunu müəyyən etməyə im-

kan verdi. Yumurtalığın polikistoz sindromu olan qadın qrupunda 

AC-TPO-nun maksimum səviyyəsi müəyyən edilmişdir. Bu qrupda, 

yanaşı xəstəlikləri olmayan qrupla müqayisədə, AC-TPO səviyyəsi 

6,4 dəfə (p<0,001) çox idi. Yanaşı xəstəliklər olmayan oliqomeno-

reyalı qadınlar qrupundakı AC-TPO səviyyəsi ilə müqayisədə, hirsu-

tizm və uşaqlıq mioması olan qadınlar qrupunda bu göstərici statistik 

cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə müvafiq olaraq 5,0 dəfə (p<0,05) və 

4,8 dəfə (p <0,001) yüksək idi. Yumurtalıq follikulyar kistası olan 

xəstələrdə AC-TPO miqdarı, eyni vaxtda xəstəlik olmayan oliqome-

noreyalı xəstələrində bu fermentin dəyərindən praktik olaraq fərqlən-

mədi, autoimmun tireoiditi olan qadınlarda isə 11,0% üstün idi.  
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Qanda AC-TQ minimal səviyyəsi, həmçinin, AC-TPO kimi, 

yanaşı xəstəliklərsiz oliqomenoreyalı pasiyentlərdə qeyd edilirdi. Bu 

anticisimlərin maksimum səviyyəsinin təyin olunduğu yumurtalığın 

follikulyar kistası olan xəstələrdə AC-TQ-nin dəyəri, yanaşı xəs-

təlikləri olmayan oliqomenoreyalı qadınlar qrupu ilə müqayisədə 6,3 

dəfə çox idi (p<0,001). Autoimmun tireoidit əlamətləri olan, uşaqlıq 

mioması və hirsutizm ilə qruplarda AC-TQ-nin miqdarı yanaşı 

xəstəliklər olmayan qrupdakı anticisimlərin səviyyəsini müvafiq 

olaraq 3,7 dəfə (p<0,01), 1,9 dəfə (p<0,05) və 1,7 dəfə (p<0,05) 

üstəliyib keçmişdir. Yumurtalığın polikistoz sindromu xəstələrində 

qanda AC-TQ miqdarı, yanaşı xəstəlikləri olmayan oliqomenoreyalı 

qadınlara nisbətən 1,2 dəfə çox idi. 

Nəzarət qrupu ilə müqayisədə AC-TQ miqdarı daha cox I və II 

yarımqrup xəstələrində müəyyən edilirdi. Belə ki, I və II yarımqrup 

xəstələrində AC-TQ miqdarı müvafiq olaraq 3,3 dəfə (t=2,0, 

p=0,048) və 3,2 dəfə (t=2,08, p=0,041) artıq idi. Bununla belə, bu 

anticisimlərin səviyyəsi, oliqomenoreyalı qadın qrupları arasında 

praktik olaraq fərqlənmədi. 

AC-TPO-nun ortalama dəyərlərinin müqayisəsi göstərdi ki, hər 

üç yarımqrupda onların sayı nəzarət göstəricidən üstün idı, lakin 

statistik baxımdan əhəmiyyətli bir fərq yalnız III yarımqrupda təyin 

olundu. Belə ki, I yarımqrup xəstələrdə nəzarət qrupu ilə müqayisədə 

AC-TPO-un səviyyəsi 2,9 dəfə (t=1,06, p=0,291), II yarımqrupdan 

3,2 dəfə (t=1,48, p=0,142), III yarımqrupdan 7,0 dəfə (t=4,03, 

p=0,001) çox idi. Yarımqruplararası analiz göstərdi ki, III yarımqrup 

qadınlarda (oliqomenoreya və erkən yumurtalıq çatışmazlığı ilə) AC-

TPO miqdarı I və II yarımqruplara nisbətən müvafiq olaraq 2,4 dəfə 

(t=1,75, p=0,085) və 2,2 dəfə (t=1,81, p=0.076) artıq idi. 

Araşdırmamıza görə, I, II və III yarımqrupdakı qadınların qanın-

dakı AOA miqdarı nəzarət göstəricisini müvafiq olaraq 2,1 dəfə 

(t=0,63, p=0,533), 1,3 dəfə (t=0,46, p=0,644) və 2,6 dəfə (t=1,12, 

p=0,266) üstəliyib keçmişdir.  

Tədqiqat zamanı müxtəlif yaş qruplarında oliqomenoreya olan 

qadınlarda AOA, AC-TPO və AC-TQ anticisimlərinın daşınmasını 

öyrəndik. 19-30 yaş qrupunda 56 qadın (nəzarət qrupunda, n=28), 
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31-40 yaş qrupunda - 44 qadın (nəzarət qrupunda, n=16) və 41-45 

yaş qrupunda - 10 qadın (nəzarət qrupunda, n=6) olmuşdur. Hər 

qrupda müayinə olunan pasiyentlərin orta yaşı müvafiq olaraq 

25,39±2,23 il (nəzarət - 25,11±2,84 yaş), 35,93±2,22 (nəzarət - 

34,23±2,25 yaş) və 43,0±1,4 il (nəzarət - 42,3±42,3 yaş) təşkil et-

mişdir. AC-TQ-nin yüksək daşıyıcıları 41-45 yaş qrupu, AC-TPO və 

AOA daşıyıcıları isə müvafiq olaraq 31-40 yaş qrupu qadınlar olub. 

Statistik təhlilin nəticələrinə görə, qruplar arasında bu anticisimlərin 

səviyyəsinin orta dəyərlərində əhəmiyyətli fərq yox idi. 

Anticisimlərin konsentrasiyasının tədqiqi göstərdi ki, 19-30 yaş 

qrupunda anticisimlərin artan titrinin TQ-yə - 23,2%, TPO-ya - 8,9% 

və AOA-ya - 8,9%, 31-40 yaş qrupunda AC-TQ, AC-TPO və AOA-

in daşınması müvafiq olaraq 15,9% hallarda müəyyən edilmişdir. 

Yaşlı xəstələrdə (41-45 yaş) yüksək AOA titri 10,0%, AC-TQ - 

30,0% və AC-TPO - 20,0% hallarda qeyd edildi.  

Oliqomenoreya ilə reproduktiv yaşda olan qadınlarda anti-

ovarial və qalxanabənzər vəzi anticisimlərinin qarşılıqlı əlaqə-

sinin qiymətləndirilməsi. Təhlil göstərdi ki, göstəricilərin asılılığı 

statistik baxımdan əhəmiyyətsiz və zəif idi. Bununla belə, əsas qrup-

da anticisimlər tiroid hormonları ilə yalnız müsbət əlaqələndirildi, 

nəzarət qrupunda isə müsbətlə yanaşı mənfi əlaqələr də aşkar edil-

mişdir. Əsas qrupda AC-TPO ilə AC-TQ arasında çox zəif bir müs-

bət korrelyasiya təyin olundu, bununla müqayisədə nəzarət qrupunda 

bu anticisimlər arasındakı əlaqə zəif idi və hər iki halda da əlaqələr 

statistik olaraq əhəmiyyətsiz idi. Həmçinin əsas və nəzarət qruplar 

arasında AC-TQ (r = +0.199, p> 0,05) və AC-TPO (r = +0.096, 

p>0,05) arasında zəif bir korrelyasiya müşahidə edildi. AC-TQ 

T3/T4 nisbəti ilə zəif müsbət korrelyasiya əlaqələndirildi, AC-TPO 

ilə T3/T4 arasında zəif mənfi əlaqə aşkar edildi. Nəzarət qrupda bu 

göstəricilər arasında əlaqə zəif və mənfi idi 

AOA və AC-TPO arasındakı korrelyasiyanın hesablanması ara-

larında birbaşa zəif, statistik əhəmiyyətli əlaqə (r=+0,212, p=0,033) 

göstərdi. Anamnezində oliqomenoreya olan qadınlarda AOA, AC-

TQ və AC-TPO ilə birbaşa zəif bir əlaqə ilə assosiasiya edildi. 

Oliqomenoreyalı qadınlarda AOA, statistik baxımdan əhəmiyyətli 
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əlaqəyə malik olan bütün tədqiq edilmiş hormonlarla əlaqələndirildi 

və LH (qrafik 1) səviyyələri ilə əhəmiyyətli bir əlaqə müəyyən edildi. 

 

     
                              A                                                                         B 

Qrafik 1. Əsas (A) və nəzarət (B) qrup qadınlarda AOA-nın 

qanda LH səviyyəsi ilə korrelyasiyası 

 

Əsas qrupda determinasiya əmsalı (R2) 16.0%, nəzarət qrupunda 

0.56% idi ki, bu da qanda LH konsentrasiyasının artması ilə AOA 

nisbətinin artdığını göstərir. 

Oliqomenoreyalı qadınlarda (əsas qrup) AOA estradiol arasında 

nəzərəçarpan korrelyasiya (r=+0,534, p=0,001) qeyd edildi (qrafik 

2).  

LH və estradiol ilə yanaşı, AOA AMH ilə nəzərəçarpan 

dərəcədə korrelyasiya etmişdir. Bu halda R2 əmsalı, AOA-nın AMH 

ilə əlaqəsinin oliqomenoreya zamanı dəyişilməsini göstərir. Belə ki, 

nəzarət qrupunda bu əmsal 42.03%, əsas qrupda isə 10.36% bərabər 

idi.  

Bundan fərqli olaraq, AOA zəif bir əlaqə ilə ümumi testosteron 

səviyyəsi ilə əlaqələndirildi. Qiyməti nəzarət qrupundakı 17.36% və 

əsas qrupdakı 2.5% olan R2 əmsallarının müqayisəsi, ümumi 
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testosteron və AOA miqdarının artması ilə əsas qrupdakı aralarındakı 

korrelyasiyanın zəiflədiyini göstərdi. 

 

       
                                       A                                                                    B 

 

Qrafik 2. Əsas (A) və nəzarət (B) qrup qadınlarda AOA-nın 

qanda estradiol səviyyəsi ilə korrelyasiyası 

 

Əldə edilən nəticələrə görə, AOA zəif bir əlaqə ilə FSH-la da 

əlaqələndirildi.  

Aparılan korrelyasiya analizi, anamnezində oliqomenoreya olan 

fertil yaşlı qadınlarda AOA və LH arasında, eləcə də estradiol və 

AMH ilə səbəb-nəticə əlaqəsinin olduğunu göstərdi. 

Tədqiqat zamanı AC-TQ-nin yumurtalıqların funksional 

vəziyyətini əks etdirən hormonlarla əlaqəsini araşdırdıq (cədvəl 2). 

Əsas qrup qadınlarında AC-TQ ilə hormonlar arasında çox zəif, 

statistik olaraq əhəmiyyətsiz əlaqə var idi. Oliqomenoreyası olmayan 

qadınlarda (nəzarət qrup), AC-TQ-nin ümumi testosteron və AMH 

ilə əlaqəsi istisna olmaqla, çox zəif korrelyasiya da təyin olundu, 

burada nəzərə çarpan tərs korrelyasiya qeyd edildi. 

Əsas və nəzarət qruplarında AC-TPO, yumurtalıq funksional və-

ziyyətini əks etdirən hormonlarla zəif, statistik baxımdan əhəmiy-

yətsiz bir əlaqə ilə əlaqələndirildi (cədvəl 3). 
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Cədvəl 2.  

Tədqiqat qruplarında olan qadınlarda AC-TQ-nın hormonlarla 

korrelyasiya əmsalı (r) 
Hormon Əsas qrup (n=110) Nəzarət qrup (n=50) 

FSH 
+0,032 

р=0,758 

-0,055 

p>0,05 

LH 
+0,031 

р=0,758 

+0,025 

р>0,05 

Estradiol 
+0,086 

р=0,398 

+0,114 

р>0,05 

Ümumi 

testosteron  

+0,081 

р=0,428 

-0,327 

р>0,05 

AMH 
-0,055 

р=0,590 

-0,360 

р>0,05 

 

Cədvəl 3.  

Tədqiqat qruplarında olan qadınlarda AC-TPO-nın hormonlarla 

korrelyasiya əmsalı (r) 
Hormon Əsas qrup (n=110) Nəzarət qrup (n=50) 

FSH 
O,024 

р=0,590 

0,066 

p>0,05 

LH 
-0,039 

р=0,703 

-0,108 

р>0,05 

Estradiol 
-0,048 

р=0,636 

+0,232 

р>0,05 

Ümumi testosteron  
+0,083 

р=0,419 

-0,133 

р>0.05 

AMH 
0,024 

р=0,818 

-0,039 

р>0,05 

 

Beləliklə, AOA ilə hormonlar arasında statistik cəhətdən əhə-

miyyətli korrelyasiya əmsalları və AС-TQ və AC-TPO ilə yumur-

talıqların funksional vəziyyəti arasında statistik olaraq əhəmiyyətsiz 

əlaqələr əldə etdik. Hər iki əlamətin bir-birinə təsir etməklə yanaşı, 

üçüncü amillərin də təsir göstərə biləcəyindən irəli gələrək, AC-TQ 

və AC-TPO göstəriciləri arasında əhəmiyyətli bir dəyişikliyin təsirini 

istisna etmirik. Məsələn, əsas qrupda AC-TQ-nin minimum dəyəri 

0,11 maksimum dəyəri isə 5085,0 BV/ml, AC-TPO-nun minimum 

dəyəri 0,9, maksimum dəyəri isə 6240,0 BV/ml qeyd edilmişdir. 
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Alınan nəticələrə əsasən, oliqomenoreya ilə reproduktiv yaşda 

olan xəstələrdə autoimmun dəyişikliklərin diaqnostikası üçün alqo-

ritm tərtib etdik (sxem 1). Təqdim olunan diaqnostik metodlar 

kompleksindən və təklif olunan alqoritmdən istifadə, oliqomenoreya 

ilə reproduktiv yaşda olan xəstələrin aparılması üçün optimal və 

fərqli taktikalarını seçməyə kömək edəcəkdir. 

 

 
Sxem 1. Reproduktiv yaşda olan oliqomenoreyalı qadınlarda 

autoimmun dəyişikliklərin diaqnostika alqoritmi 

 

Beləliklə, qalxanabənzər vəzinin disfunksiyası aybaşı pozulma-

larının əhəmiyyətli bir səbəbi olduğundan bu vəzinin qiymətləndi-

rilməsi menstruasiya pozulmaları olan qadınlarda, xüsusən oliqome-

noreya ilə, aparılan bir sıra tədqiqatların bir hissəsi olmalıdır. 

 

NƏTİCƏLƏR 

1. Reproduktiv yaşda olan oliqomenoreyalı qadınların anamnezində 

irsiyyətində daha çox hipertenziya (8,2%) və şəkərli diabetə 

(9,1%) rast gəlindi. Somatik xəstəliklərdən daha çox, revmatizm 

(13,6%), ginekoloji xəstəliklərindən polikistoz yumurtalıq sindro-

mu (14,5%), hiperandrogeniya (35,5%), yumurtalıq follikulyar 
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kistası (12,7%) rast gəlirdi. Spontan düşüklər və vaxtından əvvəl 

doğuşlar müvafiq olaraq 7,3% və 20,9% təşkil etmişlər. Oliqome-

noreya ilə erkən yumurtalıq çatışmazlığı olan qadınlarda yumur-

talıqların həcmi orta hesabla 3,3 dəfə (p=0,001) azalmışdır. 

Oliqomenoreyalı qadınlarda qalxanabənzər vəzinin instrumental-

laborator kompleks müayinəsi autoimmun tireoidit əlamətləri 

36,4% halda, hipotireoz əlamətləri 30,0% hallarda aşkar etmişdir.  

2. Oliqomenoreyalı qadınların qanında dövriyyədə olan AC-TQ 

səviyyəsi nəzarət göstəricindən 3,5 dəfə (t=2,28, p=0.024), AC-

TPO – 7,1 dəfə (t=3,0, p=0.003), AOA- 2,1 dəfə (t =2,03, 

p=0,044) çox idi. 

3. 19-30 yaş qrupunda anticisimlərin artan titrinin TQ-yə - 23,2%, 

TPO-ya - 8,9% və AOA-ya - 8,9%, 31-40 yaş qrupunda AC-TQ, 

AC-TPO və AOA-in  daşınması müvafiq olaraq 15,9% hallarda 

müəyyən edilmişdir. Yaşlı xəstələrdə (41-45 yaş) yüksək AOA 

titri 10,0%, AC-TQ - 30,0% və AC-TPO - 20,0% hallarda qeyd 

edildi.  

4. Oliqomenoreyalı qadınlarda AOA yumurtalıqların funksional 

vəziyyətini əks etdirən hormonlarla müsbət korrelyasiya edirdi: 

FSH ilə - r=0,214 (p=0,034), R2- 0,32%; LH ilə - r=0,605 

(p=0,001), R2 – 16,0%; estradiolla – r=0,534 (p=0,001), R2- 

7,47%; ümumi testosteronla - r=0,272 (p=0,007), R2-2,5%; 

AMH-la - r=0,538 (p=0,001), R2-10,36%. Eyni zamanda tiroid 

hormonlarla qarşılıqlı əlaqə zəif və statistik əhəmiyyətsiz 

olmuşdur. AC-TPO ilə AC-TQ arasında çox zəif müsbət 

korrelyasiya təyin olundu. AOA və AC-TPO arasındakı birbaşa 

zəif, statistik əhəmiyyətli əlaqə (r = +0.212, p = 0.033) müəyyən 

edilmişdir. AOA, AC-TQ və AC-TPO tiroid hormonlar arasında 

zəif, statistik əhəmiyyətsiz korrelyasiya qeyd edilirdi. 

5. Oliqomenoreya ilə fertil yaşda olan qadınlarda autoimmun dəyi-

şikliklərin diaqnostikası üçün tərtib edilən alqoritmə daxildir: 

ərtaflı anamnezin toplanması, antropometrik göstəricilər (BKİ, 

ginekoloji baxışı), uşaqlıq və yumurtalığın USM-si və laborator 

müayinələr: qan serumda FSH, LH, prolaktin, estradiol, testos-

teron, DHEAs, AMH, TTH yoxlanması. Qanda AOA, AC-TPO 
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və AC-TQ anticisimləri müəyyən etməsi. Yüksək titri hallarda 

qalxanabənzər vəzinin USM və USM-doppler aparılması.   

 

PRAKTİK TÖVSİYƏLƏR 

1. Anamnezində oliqomenoreya olan reproduktiv yaşlı qadınlarda 

autoimmun dəyişikliklərin diaqnozunu qoymaq üçün 3 

mərhələdən ibarət alqoritmdən istifadə etmək məsləhətdir. 

a. Birinci mərhələdə ətraflı anamnezin toplanması, antro-

pometrik göstəricilərin ölçməsi, uşaqlığın baxışı, uşaqlıq 

və yumurtalığın USM-si, qan serumda FSH, LH, prolaktin, 

estradiol, testosteron, DHEAs, AMH, TTH hormonlarının 

yoxlanması 

b. İkinci mərhələdə qanda AOA, AC-TPO və AC-TQ antici-

simlərin müəyyən etməsi 

c. Üçüncü mərhələdə qalxanabənzər vəzinin USM və USM-

doppler aparılması.  

2. Təklif olunan alqoritmin effektivliyi yumurtalıqdakı autoimmun 

proseslərin müəyyənləşdirilməsindədir. 
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İXTİSARLARIN SİYAHISI 

 

AİT   autoimmun tireoidit 

AC-TQ  anticisimlər tireoqlobulinə qarşı  

AC-TPO   anticisimlər tiroperoksidazaya qarşı 

AOA   antiovarial anticisimlər  

FSH   follikulstimulyasiyaedici hormon  

LH   lüteinləşdirici hormon  

T3   triyodtironin 

T4   tiroksin 

TQ   tireoqlobulin 

TPO   tiroid peroksidaza 

TSH    tiroid stimulləşdirici hormon  

USM   ultrasəs müayinəsi 
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