
 

  

 

 مەمەت ىئمىن دوختۇر 

 

ائنا بولۇش ائلدىدا  -ائتا
 تۇرغانالر دىقىتىگە



 كىرىش سۆز 
 

باال بىر ائھىلىنىڭ ۋە بىر مىللەتنىڭ  
 .كىلەچىگى

 
بىر ائھىلىنىڭ ۋە شۇنداقال بىر مىللەتنىڭ 

كەلگۈسى بۇ ائھىلە ۋە بۇ مىللەت 
ئەۋالتلىرىنىڭ ئەقىل پاراسەتلىك ۋە 

ساغالم تۇغۇلىشى ۋە ۆئسۈپ يىتىلىشىگە 
 .باغلىق

 
 



 ائنا بولۇش ائلدىدا تۇرغانالر دىقىتىگە -ائتا
 

 مەمەت ئمىن
 

جەمىيەتنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، كىشىلەرنىڭ 
كىيىنكى ئەۋالتلىرىغا بولغان كۆز قاراشلىرى ۋە تەلەپلىرى 

كىشىلەر ئەۋالتلىرىنىڭ سانىنى . ۈئزلۈكسىز ۆئزگەرمەك تە
قوغلۇشىشتەك ئەنەنىۋى قاراشتىن، سۈپەت 

نەتىجىدە . قوغلۇشۇشتەك يىڭى قاراشقا كۆچمەك تە
اق قىلغاندا كەلگۇسى تىخىمۇ كۆپ كىشىلەر قاند

ئەۋالتلىرىنىڭ ساغالم ۋە ئەقىلىق بولۇشىغا كاپالەت 
 . قىلغىلى بولىدىغانلىق توغۇرسىدا ىئزدەنمەك تە

 



مەن بۇ يەردە تەكىتلەۋاتقان بالىنىڭ سۈپىتىنى يۇقۇرى  
كۆتىرىش دىگەندە ائساسلىقى ائپىسى ھامىلە بولغاندىن 

ىق ئەزالىرىنىڭ ىدا بارلقباشالپ بالىنىڭ ائپىسىنىڭ قوسى
تولۇق يىتىلىشىنى، ئەقىل پاراسىتىنىڭ زەخمىگە 

ۇئچۇرماي ساغالم تۇغۇلۇشىنى، ۋە ساغالم ئەقىللىق 
 . ۆئسۈپ يىتىلىشى كۆزدە تۇتۇلغان

 
ائنا  -يىڭى توي قىلىپ، تۇنجى قىتىم ائتاتۆۋەندا مەن 

بولۇش ائلدىدا تۇرىۋاتقان ياش بىر جۈپلەرگە ۋە ياكى 
لدىدا تۇرىۋاتقان ائتا ائنىالرغا ائز توال بالىلىق بولۇش ائ

پايدىسى بولۇپ قاالر دىگەن مەخسەتتە، ۆئزەمنىڭ 
بىلگەنلىرى بىلەن بەزى ماتىريالالرنى بىرلەشتۇرۇپ، بۇ 

مەن . ائددى ساۋاتنى  يىزىپ وئقۇرمەنلەرگە سۇندۇم
بىلەن  ىائساسى تىمىغا كىلىشتىن ىئلگىرى ائلدتۆۋەندە 

ۋە تۆرەلمىنىڭ پەيدا بولۇش  ۇئرۇقلۇنۇشتۇخۇمىنىڭ 
 .جەريانى توغۇرسىدا قىسقىچە توختۇلۇپ ۆئتمەكچىمەن



نىڭ پەيدا ( embryo)ۇئرۇقلۇنۇش، تۆرەلمىنىڭ 
 بولۇشى ۋە بالىنىڭ يىتىلىشى

 

 
 

ئەر تەرەپنىڭ ئەر ائيال جىنسى مۇناسىۋەت قىلغاندا، 
 ,egg)بىلەن ائيالنىڭ تۇخۇمى ( spermatozoa)ۇئرۇقى 

ovum ) باال ياتقۇنىڭ وئڭ ۋە ياكى سول قانىتىدا ۆئز ائرا



ۇئچۇشۇپ، ۇئرۇقالنغان تۇخۇم   بارلىققا كىلىدۇ، 
ائندىن ۇئرۇقالنغان تۇخۇم دەسلەپكى تۆرەلمىگە 

تەرەققى قىلىدۇ ۋە باال ياتقۇنىڭ وئتۇرسىغا بىرىپ، ۇئ 
يەردە باال ياتقۇ تىمىغا وئرونلىشىدۇ، ائندىن رەسمى 

 .پەيدا بولىدۇ( embryo)تۆرەلمە 
 

 



وڭىيىپ باال چتۆرەلمە ائپىنىڭ باال ياتقۇسىدا بارا بارا 
ھەپتە ۆئسۈپ يىتىلگەندىن  04بولۇپ يىتىلىدۇ، ۋە 

 .كىيىن، بۇ دۇنياغا كۆز ائچىدۇ
 

ككى تەرىپىدە الرنىڭ وئڭ سول ئنورمال ئەھۋالدا، ائيال
بولۇپ، بىر ائيدا بىر قىتىم ( ovary)ككى تۇخۇمدان ئ

ائجىرتىپ  يال، بىر ائيدا بىر تۇخۇم كۆرىدىغان ائ ھەيىز
ككى ۋە قىسمەن ائيالالر ئ(. ovulation)چىقىرىدۇ 

. ۇئنىڭدىن ائرتۇق تۇخۇم ائجىرتىپ چىرىشى مۈمكىن
يەنە بەزى ناھايتى ائز ساندىكى ائيالالر، بىر ائيدا ىئككى 

ۇپ، بۇنداق ائيالالر بىر ائيدا قىتىم ھەيىز كۆرىدىغان بول
 . قىتىم تۇخۇم ائجىرتىپ چىقىشى مۈمكىنككى ئ
 

نورمال ئەھۋال ائستىدا، ئەرلەرنىڭ ىئككى ۇئرۇقدانى 
(testicular )ككى قىتىم جىنسى بولۇپ، بىر ھەپتىدە ئ

  ~2مۇناسىۋەت قىلىدىغان ئەر، بىر قىتىمدا تەخمىنەن 



مىيۇنغىچە  044دىن مىلىيۇن 04، يمەنى ىللىلىتىرم 5
بۇ . جىرتىپ چىقىرىدۇائ( spermatozoa)ۇئرۇق 

ۇئرۇقالرنىڭ ىئچىدە، شەكلى ۋە ھەركىتى نورمال ۇئرۇق 
چىدىكى ئ يئەگەر مەنى. دىن ائرتۇق بولىدۇ% 04

مىليۇندىن ائز بولسا، ياكى نورمال  24ۇئرۇقنىڭ سانى 
دىن تۆۋەن بولسا، بۇنداق ئەرنىڭ % 04ۇئرۇق 

ىئھتىمالى يۇقۇرى بولىدۇ، ياكى بالىنىڭ  تۇغماسلىق
 .تى ىئغىر دەرىجىدە تەسىرگە ۇئچۇرايدۇسۈپى

 
جىرتىپ چىقارغان ئەر ائ جىنسى مۇناسىۋەتتىن كىيىن

 ۇئچۇرشۇپ،بىلەن ائيالنىڭ تۇخۇمى ، ۇئرۇق
ۇئرۇقالنغان تۇخۇم ھاسىل بولىدۇ؛ ئەگەر بۇ 

ۇئرۇقالنغان تۇخۇم بىر تورەلمىگە تەرەققى قىلسا، بىر 
تۇخۇم،  ئەگەر بۇ ۇئرۇقالنغان. يدا بولىدۇەبوۋاق پ

قىلسا، بىر  رەلمىگە تەرەققىۆ ككى تپ ئۈنۈلۆب
بۇنداق . بوۋاق دۇنياغا كىلىدۇ تۇخۇملۇق قوش كىزەك



قوش كىزەكلەرنىڭ چىراي  ى، خۇي پەيلى، بىر بىرسىگە 
 .بەكمۇ وئخشۇشۇپ كىتىدۇ

  

  
 

ئەگەر ئەرنىڭ ئككى ۇئرۇقى ائيالنىڭ ئككى تۇخۇمى 
ھاسىل  خۇمككى ۇئرۇقالنغان تۇبىلەن ۇئچۇراشسا، ئ

رەلمە ھاسىل بولسا ۆ ككى تبولىدۇ، ئەگەر ۇئالردىن ئ
 .ككى تۇخۇملۇق قوش كىزەك  دۇنياغا كىلىدۇئ

 

  



بۇنداق قوش كىزەكلەر، بىر تۇخۇملۇق قوش كىزەكلەرگە 
يەنى ۇئالرنىڭ . نىسبەتەن سەل پەرىقلىق بولىدۇ

. چىرايىدا ۋە ھۇي پەيلىدە پەرىقلەر كۆپرەك بولىدۇ
وش كىسەزلەرنىڭ كۆپ قىسمى مۇشۇ تۇرگە قائدەتتە 

 . كىرىدۇ
 

ئەگەر ئەرنىڭ بىر نەچچە ۇئرۇقى، ائيالنىڭ بىر نەچچە 
تۇخۇمى بىلەن بىرلەشسە، ۋە ياكى بىر نەچچە 

رەلمە ھاسىل ۆ پ بىر نەچچە تۈنۈلۆۇئرۇقالنغان تۇخۇم ب
بىراق بۇ خىل . بولسا، بىر نەچچە بوۋاق دۇنياغا كىلىدۇ

 . ز ۇئچىرايدۇائۋھال ناھايتى ائ

    
 



ائيالالرنىڭ بىر بالىغا ھامىلە بولۇش، ياكى قوش 
پ بالىغا ھامىلە ۆكىزەككە ھامىلە بولۇش ۋە ياكى ك

ھەم ۇئنى  بولۇشى ئەر ۋە ياكى ائيالغا باغلىق ئەمەس،
ل  .ميدۇھىچكىم كونتۇرۇل قىال

 
ۇخۇم ائجىرتىپ نورمال ئەھۋال ائستىدا ائيالنىڭ ت

كى قىتىملىق ھەيىزنىڭ دەل كچىقىدىغان ۋاختى ئ
وئتۇرسىغا توغۇرا كىلىدىغان بولۇپ، بۇ ۋاقىتتا ئەر ائيال 
جىنسى مۇناسىۋەت قىلسا، ائيالنىڭ ىئغىر ائياق بولۇش 

كۈندە بىر  04مەسىلەن . نىسبىتى ئەڭ يۇقۇرى بولىدۇ
قىتىم ھەيىز كىلىدىغان ائيالنىڭ تۇخۇم ائجىرتىپ 

 - 05، 00زنىڭ چىقىرىدىغان ۋاختى، تەخمىنەن ھەيى
 . كۈنلىرىگە توغۇرا كىلىدۇ - 00ياكى 

 
. سائەت ئەتىراپىدا بولىدۇ 20تۇخۇمنىڭ ۆئمۇرى ائدەتتە 

ئەر ائجىرتىپ چىقارغان ۇئرۇق، ائيالنىڭ جىنسى 



سائەتقىچە  22سائەتتىن  04ئەزاسىدا، ائدەتتە 
قىسمەن ئەھۋال ائستىدا ۇئنىڭدىن ائرتۇق . ياشىيااليدۇ

ەيىتقاندا، ائيالنىڭ ھەر مۇنداقچە ئ. ياشىشىمۇ مۈمكىن
 5كۈندىن  0غىر ائياق بولۇش ۋاختى، ائدەتتە ائيدا ئ

مەسىلەن ائيالنىڭ ھەيىزنى ھەر . كۈن ئەتىراپىدا بولىدۇ
، 0، 0كۇنى باشالندى دەپ قارىساق، ائدەتتە -0ائينىڭ 

 - 05كۈنلىرى ھەيىز ائخىرلىشىشى مۈمكىن،  - 5ۋە ياكى 
شۇنداق . رتىپ چىقىرىشى مۈمكىنكۈنلىرى تۇخۇم ائجى

 5كۈنىگىچە بولغان -00كۈنىدىن  -00بولغاندا ھەيىزنىڭ 
كۈن ائرىلىقتا، ائيالنىڭ ھامىلدار بولۇش نىسبىتى ئەڭ 

، ئەمەس ئەلۋەتتە بۇ پۈتۈنلەي مۇتەلق. ۇيۇقۇرى بولىد
 . بەزىدە ائالھىدە ئەھۋال يۈز بىرىشى مۈمكىن

 
كىلىدىغان ائيالنىڭ، ھەيىز ھەر ائيدا ناھايتى نورمال 

دىن كۈن 04قىتىملىق ھەيىز كىلىش ۋاختى  يىنكىكى
غىر ائياق بولۇپ قىلىش ۆئتۈپ كەتكەن بولسا، ئ ائرتۇق



بۇنداق ئەھېالدا . بولىدۇبولغان ىئھتىماللىقى يۇقۇرى 
 .ئەڭ ياخشىسى تەكشۈرتۈپ بىقىش كىرەك

ن نىمىلەرگە بولغاندىن كىيى( ھامىلە)ائدەتتە ىئغىر ائياق 
تۇنجى قىتىم ىنى گكەنلىدىقەت قىلىش كىرەك ئ

غىر ائياق بولغانلىغى ىئنىق دوختۇرغا كۆرۈنۈپ، ئ
تەپسىلە بولغاندىن كىيىن، تۇغۇت بۆلۈمىنىڭ دوختۇرى 

غىر ائياق شۇنداقتىمۇ مەن توۋەندە ئ. ىرىدۇدەپ ب
ىش بولۇشنىڭ ائلدى كەينىدە نىمىلەرگە دىقەت قىل

اراشلىرىمنى وئتۇرغا ، ۆئز كۆز قكىرەكلىك توغۇرسىدا
 .قوياپ ۆئتمەكچىمەن

 
 ئەرلەر دىقەت قىلىشقا تىغىشلىك ىئشالر

 
كىيىنكى ئەھۋالتالرنىڭ سۈپىتىنى يۇقۇرى كۆتۈرۈش 

ۈئچۈن ئەرلەر نىمىلەرگە دىقەت قىلىش كىرەك؟ قانداق 



ۋە ائمىلالر كىيىنكى ئەۋالتالرنىڭ سۈپىتىگە بىۋاستە 
 ؟ كۆرسىتىدۇتەسىر ۋاستىلىق ھالدا 

 
باال ىئلىشقا پىالن قىلغان ئەر، جىنسى مۇناسىۋەت 

قىلغاندا كەيپىياتى ناھايتى ياخشى بولۇش، ھەددىن 
 . چارچاپ كەتمىگەن بولۇشى كىرەكھىرىپ زىيادە 

 
وئتۇرغا قويۇلغان ھەر قانداق ئەھۋال بولغاندا،  ەتۆۋەند

ئەڭ ياخشىسى ۋاختىنچە باال ائلماسلىق كىرەك، ياكى 
ولغاندا تۆۋەندىكى ئەھۋالالردىن ىئمكان باال ائلماقچى ب

تۆۋەندىكى ئەھۋالالر ئەرلەرنىڭ . بار ساقلىنىش كىرەك
پىتىگە وئخشىمىغان دەرىجىدە تەسىر ۈۇئرۇق س

كۆرسۈتۈپ، كىيىنكى ئەۋالتقا بىۋاستە تەسىر 
گى يەتكۈزىدۇ، نەتىجىدە بالىالرنىڭ سۈپىتى

 . تەسىر يەتكۈزىدۇدەرىجىدە وئخشىمىغان 
 



 . ھاراق ىئچىپ مەس بولۇپ قالغاندا .0
 .گىلدەز ھەددىن زىيادە كۆپ تاماكا چىكىۋاتقان مە .2
 .ەھەرلىك چىملىك چىكىۋاتقانداز نەشە ۋە بەزى  .0
راك كىسىلى بولۇپ شىمىيەلىك ۋە رادىياك تىپلىق  .0

 .داۋاالش ىئلىب بىرىۋاتقاندا
 يۇقۇملۇق زۇكام قاتارلىق ۋىرۇس كەلتۈرۈپ چىقارغان. 5

 . بولغاندازى كىسەل بە
جىنسى ئەزا ۋە جىنسى بەزلەر  ، سۈدۈك يولى .0

 .ياللۇغىغا گىرىپتار بولغاندا
ستىدە ۇئرۇققا تەسىر بەزى دورىالرنى بولۇپمۇ دورا ۈئ .2

ئەسكەرتىلگەن بەزى دورىالرنى ىئنىق كۆرسىتىدىغانلىقى 
 .ىئستىمال قىلىۋاتقان مەزگىلدە

ى خىمىيەلىك سىماپ، قوغۇشۇن قاتارلىق بەز  .4
لىمىنتالر ۋە خىمىيەلىك ماددىالر بىلەن ىئ

 . ۇئچۇرشىۋاتقان ۋاقىتتا



ش ۈر ۈ انچىلىق دورىلىرى ۋە ھاشارەت ۆئلتخخدى .9
 .دورىلىرى بىلەن ۇئچۇرشىۋاتقاندا

 .ھەرقانداق نەرسە بىلەن زەھەرلەنگەندە . 04
 . رادىياك تىپلىق نۇر بىلەن ۇئچۇرشىۋاتقاندا .00

ۇئندىن باشقا ائالھىدە يۇقۇرى تىمپىراتۇرغا 
يىقىنالشماسلىق، ياكى يۇقۇرى تىمپىراتۇرلۇق شاراھىتتا 

 . ىزمەت قىلماسلىق كىرەكخۇئزۇن مۇددەت 
خىزمەتنىڭ ىئھتىياجى بىلەن شۇنداق بولۇشقا توغۇرا 

كەلگەندە ۇئرۇقداننى قوغداش تەببىرى قوللۇنۇش 
ىڭ تىمپىراتۇرسى ائدەتتە ئەرلەر ۇئرۇقدانىن. كىرەك

گىرادۇس تۆۋەن بولۇپ،  2بەدەن تىمپىراتۇرسىدىن 
يۇقۇرى تىمپىراتۇر بىلەن ۇئچۇراشقاندا ياكى ۇئرۇقدان 

ە چاپلىشىپ تۇرغاندا، نگۇئزۇن مۇددەت بەدە
ۇئرۇقداننىڭ تىمپىراتۇرسى بەدەن تىپىراتۇرسى بىلەن 

پىتى مەلۇم دەرىجىدە ۈيىقىنلىشىپ، ۇئرۇقنىڭ س
بۇ كىيىنكى ئەۋالتقا بىۋاستە تەسىر . رايدۇمىگە ۇئچۇ خزە



شۇڭا ئەڭ ياخشىسى بەك تار ىئچ كىيىم . كۆرسىتىدۇ
ۇئرۇقداننىڭ . ياكى ىئشتان كەيمەسلىك كىرەك

 ، ۇئرۇقنى زەخمىلەندۈرۈشتىنتىمپىراتۇرسى يۇقۇرالپ
 .ساقلىنىش كىرەك

 
 ائيالالر دىقەت قىلىشقا تىغىشلىك ىئشالر

 
ۈپىتىنى يۇقۇرى كۆتۈرۈش كىيىنكى ئەھۋالتالرنىڭ س

ۈئچۈن بالال ىئلىشنى پىالن قىلغان ائيالالرمۇ ئەرلەرگە 
ائالھىدە . وئخشاھسال كەيپىياتى ياخشى بولۇش كىرەك

، ك كىرەك، بەك جىددىلىشىپ كەتمەسلىچارچاپ 
 . روھى ھالىتىنى ناھايتى ياخشى تۇتۇش كىرەك

 
تى كىيىنكى ئەھۋاالتالرنىڭ ىائيالالرنىڭ روھى ھال

ۈپىتىگە نىسبەتەن ئەرلەرنىڭ روھى ھالىتىدىن بەكرەك س
روھى ھالىتىنىڭ قانداق مۇھىم بولۇپ، ائيالالرنىڭ 



غىر ائياق بولۇش بولماسلىققا، تۇخۇمنىڭ بولۇشى، ئ
 . سۈپىتىگە بىۋاستە تەسىر كۆرسىتىدۇ

 
ئەرلەرنىڭ ۇئرۇق ائجىرتىشى جىنسى ھەۋەس بىلەن 

قوزغالغان شۇ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، جىنسى ھەۋەس 
مىنۇتنىڭ ىئچىدە ۇئرۇق ائجىرتىپ چىقىرااليدۇ؛ بىراق 

بىر  ان بىر قىتىم، قىسمەن ئەھۋالداائيالالر بىر ائيدا ائر 
ككى قىتىم تۇخۇم ائجىرتىپ چىقىرىدىغان ئ ائيدا

بولۇپ، تۇخۇمنىڭ ائجىرلىپ چىقىشى چوڭ مىڭە، 
نۇرغۇن جىنسى بەزلەر ۋە جىنسى ھورمۇنالر بىلەن 

ئەگەر ائيالنىڭ روھى ھالىتى، . ە مۇناسىۋەتلىكبىۋاست
كەيپىياتى ياخشى بولمىغاندا، چوڭ مىڭىگە بىۋاستە 

تەسىر قىلىپ، جىنسى بەزلەرنىڭ ھورمۇن ائجىرتىپ 
چىقىشىغا تەسىر كۆرسۈتىدۇ، ائخىردا تۇخۇم ائجىرتىپ 

غىر ائياق نەتىجىدە ئ. ە ۇئچىرايدۇچىقىشمۇ تەسىرگ



لماسلىق ۋە بالىنىڭ س ۈپىتىگە دەخلى قىلىشتەك بوال
 . ائقىۋەت كىلىپ چىقىدۇ

 
ائپا بولۇشقا پىالن قىلغان ائيالالر، يۇقۇردا دەپ ۆئتكەن 

ئەرلەر دىقەت قىلىشقا تىگىشلىك ىئشالرغا دىقەت 
قىلىشى، ياكى يۇقۇردىكى ئەھۋالالردىن ىئمكان بار 

ساقلىنىشى، ۋە ياكى بۇ خىل ئەھۋال ائستىدا ۋاختىنچە 
 . ىقى كىرەكباال ائلماسل

 
ائيالالرنىڭ يىشى، كىيىنكى ئەۋالتنىڭ سۈپىتىگە 

مۇھىم ائمىلالرنىڭ بىرى بىۋاستە تەسىر كۆرسىتىدىغان 
 04بولۇپ، ائيالالر ئەڭ ياخشىسى تۇنجى بالىسىنى 

ياشتىن  05ياشتىن بۇرۇن تۇغۇش، ئەڭ كىچىككەندىمۇ 
ائيالالرنىڭ يىشى ئەرلەرنىڭ . بۇرۇن تۇغۇشى كىرەك

يىشىغا نىسبەتەن كىيىنكى ئەۋالتالرنىڭ سۈپىتىگە 
ياشتىن  05ائيالالر . تىخىمۇ چوڭ تەسىر كۆرسىتۇدۇ



پۇڭلىقىدا بەزى ۆئزگۇرۇشلەر يۈز ائشقاندا، ھورمۇنالر تەڭ
بىرىشكە باشاليدىغان بولۇپ، بۇ بالىنىڭ 

ۇئشتۇمتۇت ( chromosome)خىروموسومىسىدا 
شى مۈمكىن، شۇنىڭ پەيدا قىلى( mutation)ۆئزگۈرۈش 

. بىلەن يىڭى ھاياتلىقتا بەزى نورمالسىزلىق پەيدا بولىدۇ
 نەتىجىدە بالىدا ھەر خىل تۇغما كىسەل پەيدا بولۇشى

ياشتىن كىيىن  05ۇئندىن باشقا تۇنجى بالىنى . مۈمكىن
ائلغاندا، تۇغۇتتا بەزى ھادىسىنىڭ يۈز بىرىش 

ككىلىسىگە بۇ ائپا بالىنىڭ ئ. ولىدۇنىسبىتىمۇ يۇقۇرى ب
 .پايدىلىق ئەمەس

 
ىئغىر ائياق بولغاننى بىلمىگەن ئەھۋال ائستىدا ۋىتامىن 

ال قىلىنغان قاتارلىق بىر قىسىم دورىدىن باشقا، ىئستىم
مۇتلەق كۆپ ساندىكى دورا، يىڭى ھاياتلىق پەيدا 

بولغان دەسلەپكى ۈئچ ائي ىئچىدە، يىڭى ھاياتلىققا 
وئخشىمىغان دەرىجىدە تەسىر كۆرسۈتۈپ، كىيىنكى 



ال شۇڭا با. ئەۋالتنىڭ سۈپىتىگە دەخلى قىلىشى مۈمكىن
ن بار كىسەل بولۇپ اماكىئلىشنى پىالن قىلغان ائيال ئ

ىقى، ئەگەر بەزى ۇئششاق كىسەل بولۇپ قالماسل
قالغان تەقدىردە، ئەڭ ياخشىسى ۋاختىنچە دورا 

ئەلۋەتتە ىئغىر ائياق . ىئستىمال قىلماسلىق كىرەك
ائالھىدە بولغانلىقىنى بىلگەندىن كىيىن، دوختۇر بۇالرغا 

غىر ائياق بولغاننى بىلمىگەن مەسىلە ئ. دىقەت قىلىدۇ
رنى بىلمەستىن ىئستىمال ئەھۋال ائستىدا، بەزى دورىال

 . قىلىش ئەڭ خەتەرلىك
 

ئەگەر يۇقارقى ئەھۋالالر يۈز بەرگەندە، قانچە ۋاقىتتىن 
 ىئلىش خەتەرسىز؟  كىيىن باال

 
ئەگەر سىز بىلىپ بىلمەي ياكى خىزمەتنىڭ ىئھتىياجى 

بىلەن يۇقارقى ئەھۋالالرغا دۇچ كىلىپ قالغان 
بولسىڭىز، باال ىئلىشتىن بۇرۇن ۇئالر بىلەن 



قى ئەھۋالالرنىڭ ۇئچۇرشۇشنى توختۇتىشىڭىز ۋە يۇقار 
بۇ . مكان بار ساقلىنىشىڭىز كىرەكيۈز بىرىشىدىن ئ

وختۇتۇپ قانچىلىك ئەھۋالالر بىلەن ۇئچۇرشۇشنى ت
ۋاقىتتىن كىيىن باال ىئلىش خەتەرسىز دىگەندە، بۇ 

پۇتۇنلەي سىز ۇئچۇراشقان ماددىالرنىڭ تۇرى، 
مىقدارى، ۋاختى، بەدەنگە بولغان تەسىرى ۋە 

 بەدەندىن تازلىنىپ چىقىش ۈئچۈن كەتكەن ۋاختى
 . مۇناسىۋەتلىك بىلەن

 
ن بەزى دورىالر ۋە خىمىيەلىك مادىالرنىڭ بەدەندى

پ كىتىش ۋاختى بىرنەچچە سائەتال قتازلىنىپ چى
 0نىگە ۈك. بولىدۇ، بەزىلىرىنىڭ بىر نەچچە يىل بولىدۇ

قىتىم يەيدىغان دورىنىڭ، بەدەندىن يىرىمى تازلىنىپ 
. سائەت بولىدۇ 20چىقىپ كىتىشكە كەتكەن ۋاختى 

قىتىم يەيدىغان دورىنىڭ بەدەندىن يىرىمى  2كۈندە 
سائەت ئەتىراپىدا  02كەن ۋاقىت تازلىنىپ چىقىشقا كەت



قىتىم يەيدىغان دورىنىڭ، بەدەندىن  0كۈنىگە . بولىدۇ
 4يىرىمى تازلىنىپ چىقىپ كىتىشكە كەتكەن ۋاختى 

ائدەتتە دورا ياكى . سائەت ئەتىراپىدا بولىدۇ
كىسەللىكنىڭ تەسىرى شۇ دورىنى ىئستىمال قىلىش 

اكى شۇ كىسەل پۈتۈنلەي توختىغاندىن كىيىن ي
ككى ھەپتىدىن كىيىن ائساسەن تۈگەيدۇ، ىيىپ ئساق

بىراق دورا ىئچىۋاتقان مەزگىلدە ياكى كىسەل ۋاختىدا 
زىيانغا ۇئچۇرغان ۇئرۇق ۋە تۇخۇم بەدەندىن چىقىپ 

 . كەتكەندىن كىيىن ائندىن ھەقىقى بىخەتەر ھىساپلىنىدۇ
 

رادىياك تىپلىق نۇر، بەزى ھىمىيەلىك مادا، خىرويىن 
ك چىكىملىك ۋە بەزى دىخانچىلىق قاتارلىق زەھەرلى

دورىلىرىنىڭ زىيىنى خىلى ۇئزۇن داۋام قىلىدۇ، بەزىلىرى 
ھەتتا وئمۇرۋايەت تەسىر قىلىشى، تۇغماسلىقنى، باال 

بالدۇر چۈچۈپ كىتىشنى، بالىنىڭ ۆئلۈك تۇغۇلۇپ 



قىلىشىنى ياكى بالىنىڭ مىيىپ تۇغۇلۇپ قىلىشىنى 
 .كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۈمكىن

 
مىلە بولغاندىن كىيىن دىقەت قىلىشقا ائيال ھا

 ىشلىك ىئشالرگتى
 

ائيالالر ھامىلە بولغان دەسلەپكى ۇئچ ائيا بالىنىڭ 
بالىالردا بولىدىغان . ساغالم يىتىلىشىگە بەكال مۇھىم

نۇرغۇن تۇغما كىسەللەر مۇشۇ دەسلەپكى ۈئچ ائي 
شۇڭا دەسلەپكى ۈئچ ائي . ىئچىدە يۇز بىرىشى مۈمكىن

ە ائيال ائمال بار زۇكام بولۇپ قىلىشتىن ۋە ىئچىدە ھامىل
باشقا كىسەللەرگە گىرىپتار بولۇشتىن ائالھىدە 

ساقلىنىش كىرەك، زىيانلىق ماددىالرغا ۋە خىمىيەلىك 
كىسەل بولۇپ قىلىپ . دورىالرغا ۇئچۇراشماسلىق كىرەك

دورا ىئشلىتىش زۆرۈر بولغاندا، دورىنىڭ قوساقتىكى 
. الھىدە دىققەت قىلىش كىرەكبالىغا بولغان تەسىرىگە ائ



رىنتىگىن ۋە رادىياك تىپلىق نۇرغا يىقىنالشماسلىق 
 .كىرەك

 
ساغالم يىمەكلىكلەر ىئستىمال قىلىش، ائنا بالىنىڭ 

وئزۇقلۇققا بولغان ىئھتىياجىنى تولۇق قاندۇرۇشقا 
كاپالەت قىلىش بىلەن بىرگە، ھامىلە ائيال بەك 

سەمىرىپ ائنا بەك . سەمىرىپ كەتمەسلىك كىرەك
كەتكەندە، قوساقتىكى بالىنىڭ ىئغىرلىقىمۇ ىئشىپ 

 0ئەگەر بالىنىڭ ىئغىرلىقى . كىتىشى مۈمكىن
كىلوگورامدىن يۇقۇرى بولغاندا، بىر تەرەپتىن تۇغۇتنىڭ 

قىيىن بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارسا، يەنە بىر تەرەپتىن 
بالىنىڭ ئەقىل پاراسىتىگە ۋە ساغالملىقىغا تەسىر 

ۇئندىن باشقا وئزۇقلۇق تەڭپۇڭلىقىغىمۇ . كۆرسىتىدۇ
 .ائالھىدە دىقەت قىلىش كىرەك

، كالتسى ۋە ، بولۇپمۇ ۈىتامىن دھەر خىل ۋىتامىن
. تومۈر تولۇقالشقا ائالھىدە ئەمىيەت بىرىش كىرەك



كالتسى بالىنىڭ نۇرغۇن ئەزالىرىنىڭ نورمال يىتىلىشىدە 
كەم تۈمۈر قان ئشلەپ چىقىرىشتا . مۇھىم رول ۇئينايدۇ

 .بولسا بولمايدىغان مۇھىم ماددا
  

. سۇنى يىتەرلىك ىئچىپ بىرىش كىرەكۇئسۇزلۇقنى يەنى 
تۇزنى يەنى ناتىرىنى كۆپ ىئستىمال قىلماسلىق، قان 

. بىسىمى يۇقۇرالپ كىتىشتىن ساقلىنىش كىرىك
 .كىرەك قىلىشۋە ھەركەت  يول يۇرۇش داۋاملىق 

 
يەتكۇزىدىغان ئەھۋالالر ۋە بالىالرنىڭ سۇپىتىگە تەسىر 

 كىسەللىكلەر
 

 ھەر خىل تۇغما كىسەللىكلەر. 0
تۇغما كىسەللىكلەرنىڭ بىر قىسمى بىزنىڭ كونتۇرۇل 

 قىلىشىمىزدا بولمىسىمۇ، بىراق خىلى كۆپ قىسم
تامامەن ائتا ائنىنىڭ سەۋەنلىكىدىن  كىسەللىكلەر



كىلىپ چىقىدۇ، نەتىجىدە بالىغا ۋە پۈتۈن بىر ائھىلىگە 
شۇڭا ئەر ائيال . بىر ۆئمۇر بەخىتسىزلىك ىئلىپ كىلىدۇ

ىشلىك ىئشالرغا ائمال بار دىقەت گدىقەت قىلىشقا تى
قىلىش، تۇغما كىسەللىكنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتىنى 

 .ئەڭ يۇقۇرى دەرىجىدە تۆۋەنلىتىش كىرەك
 ھەر خىل ىئرىسى كىسەللىكلەر. 2

ياكى  نۇرغۇن ىئرىسى كىسەللىكلەر ائتا ائنىدىكى ۋە
ئەجداتلىرىدىكى مەلۇم يوشۇرۇن ئەھۋالنىڭ مەۋجۇت 

بولۇشى سەۋەبىدىن كىلىپ چىقىدىغان بولۇپ، 
 .كۈپۇنچىسى ائتا ائنىنىڭ كونتۇرۇللىقىدا ئەمەس

 تۇغۇت جەريانىدىكى ھەر خىل زەخمە. 0
مە تۇغۇتنىڭ ختۇغۇت جەريانىدىكى ھەر خىل زە

ياتقۇدىكى وئڭۇشلۇق بولۇش بولماسلىقىغا، بالىنىڭ باال 
وئرنىغا، بالىنىڭ بەدەن ىئغىرلىقىغا، تۇغۇت ائنىنىڭ ۋە 

دوختۇرىنىڭ تەجىربىسىگە، تۇغۇۋاتقان  تياكى تۇغۇ



شەرىت شاراھىت قاتارلىق ائمىلالر بىلەن 
 .مۇناسىۋەتلىك

 
 تۇغما كىسەللىكلەر

 
دىگىنىمىز باال ( Birth Defects)تۇغما كىسەللەر 

بارلىق  تۇغۇلۇشتىن بۇرۇن پەيدا بولغان
نورمالسىزلىقالرنى كۆزدە تۇتىدىغان بولۇپ، بەدەن 

ار قۇرۇلۇشى جەھەتتىكى نورمالسىزلىق بىلەن ىئقتىد
ككىلىسىنى ۆئز ىئچىگە جەھەتتىكى نورمازلىقنىڭ ھەر ئ

 . ائلىدۇ
 

 20تۇغما كىسەللەرنىڭ كۆپۈنچىسى باال تۇغۇلۇپ 
سائەتكىچە بولغان ۋاقىت ىئچىدە  22سائەتتىن 

ياشقا  5، 0ىپ چىقىدۇ، بىر قىسمى بولسا ىئپادىلىن
كىرگەندە ائندىن ىئپادىلىنىپ چىقىدۇ، يەنە ائز بىر 



قىسمى بولسا ھەتتا باالغەتكە يەتكەندە ائندىن 
 . ىئپادىلىنىپ چىقىدۇ

 
كىسەل ائالمەتلىرىنىڭ كىچىكىپ ىئپادىلىنىشى يەنى 

ياشقا كىرگەندە ائندىن ىئپادىلىنىپ چىقىشى،  00، 05
ۇ ۇئ كىسەلنىڭ تۇغما كىسەل ئەمەسلىگىدىن ھەرگۈزم

يەنە بىر قىسىم باال ئەلۋەتتە ۆئلەگ . دىرەك بەرمەيدۇ
تۇغۇلۇپ قىلىشى ۋە ياكى تۇغۇلۇش ۋاختى كەلمەي 

 . تۇرۇپال بالدۇر چۈشۈپ كىتىشى مۈمكىن
بەزىلەر باال تۇغۇلۇش جەريانىدا يۇز بەرگەن بەزى 

ققان ھادىسىلەر ۋە زەخمە تۈپەيلىدىن كىلىپ چى
كىسەللەرنىمۇ تۇغما كىسەللەر داھىرسىگە 

ئەمىلىيەتتە بۇ كىسەللەر تۇغۇت ائنىسى، . كىرگۈزىۋىتىدۇ
دوختۇر، سىستىراالرنىڭ تەجىربە، تەخنىكىسىنىڭ 

تۆۋەن بولۇشى ۋە داۋاالش شاراھىتىڭ ناچار بولۇشى 



تۇپەيلىدىن كىلىپ چىققانلىغى ۈئچۈن تۇغما كىسەللەر 
 .داھىرسىگە كىرمەيدۇ

 
 قانداق ائمىلالر تۇغما كىسەلنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ؟ 

 
نۇرغۇن تۇغما كىسەلنىڭ پەيدا بولۇش سەۋىبى تىخى 

ىئنىق بولمىسىمۇ، بىراق تۆۋەندىكى ائمىلالر تۇغما 
كىسەلنىڭ پەيدا بولۇش خەتىرىنى زور دەرىجىدە 

 .ائشۇرۋىتىدۇ
 

قانداشلىق مۇناسىۋىتى يىقىن تۇققانالر، بولۇپمۇ  .0
ائكا سىڭىلالر ۆئز ائرا  ەئەۋالتنىڭ ىئچىدىكى نەۋر  ۈئچ

توي قىلغاندا، كىيىنكى ئەۋالتنىڭ تۇغما كىسەلگە 
 .گىرىپتار بولۇش نىسبىتى ناھايتى يۇقۇرى بولىدۇ

ئەرنىڭ ۇئرۇقىنىڭ سۈپىتى تۆۋەن ياكى نورمالسىز  .2
 .ۇئرۇقنىڭ نىسبىتى يۇقۇرى بولغاندا



 .بولغاندا ائيالنىڭ تۇخىمىنىڭ سۈپۈتى تۆۋەن .0
ائيالنىڭ باال ياتقۇسىدىكى بەزى نورمالسىزلىق  .0

تۈپەيلىدىن، ۇئرۇقالنغان تۇخۇمنىڭ باال ياتقۇ ىئچىدە 
 .وئرۇنالشقان وئرنىنىڭ مۇھاپىق بولماسلىقى

بولغان مەزگىلدە بولۇپمۇ ( ھامىلە)ائيال ىئغىر ائياق  .5
بەزى تۆرەلمىگە زىيانلىق ائي ىئچىدە  0دەسلەپكى 

رنى ىئستىمال قىلغاندا، ياكى دىخانچىلىق دورىال
دورىلىرى، خىمىيەلىك دورىالر ۋە زەھەرلىك دورىالر 

 .بىلەن ۇئچۇراشقاندا
ائيال ىئغىر ائياق بولغان مەزگىلدە بولۇپمۇ  .0

ائي ىئچىدە بەزى كىسەللەرگە گىرىپتار  0دەسلەپكى 
 .ۋىرۇسقا يۇقۇملۇنۇپ قالغاندا مۇبولغاندا، بولۇپ

غىر ائياق بولغان مەزگىلدە بولۇپمۇ ائيال ىئ .2
ائي ىئچىدە تاماكا چىكىش، ھاراق  0دەسلەپكى 

ىئچىش، ياكى شۇنداق بۇلغانغان مۇھىت بىلەن 
 .ۇئچۇراشقاندا



ائيال ىئغىراياق بولغان مەزگىلدە رادىياك تىپلىق نۇر  .4
 .بىلەن ۇئچۇراشقاندا

ئەر ياكى ائيال تۇغۇتنى چەكلەش دورىسى  .9
پ ھامىلە بولۇپ قالغاندا، ياكى ائيال ىئشلىتىۋىتى

ىئغىراياق بولغاننى بىلمەي داۋاملىق تۇغۇت چەكلەش 
 .دوسىنى ىئشلەتكەندە

ائيال ىئغىر ائياق بولغان مەزگىلدە وئزۇقلۇق ياخشى  .04
بولمىغاندا ياكى وئزۇقلۇق تەڭپۇڭلىغى نورمال 

 .بولمىغاندا
 .جىنسى يۇقۇملۇق كىسەلگە گىرىپتار بولغاندا .00

نەشە، خىرويىن قاتارلىق زەھەرلىك چىكىملىكلەرنى  .02
 .ىئستىمال قىلغاندا

 
تۇغۇت جەريانىدا بوۋاقنىڭ زەخمىلىنىشى ۋە ۇئنىڭ 

 ائقىۋىتى
 



تۇغۇت جەريانىدا يۈز بىرىش ىئھتىمالى ئەڭ يۇقۇرى 
ي  ى بالدۇر چىقىپ ۈبولغان يامان ئەھۋال، باال ياتقۇ س

كىتىپ، تولغاق يىتەرلىك بولماي، بالىنىڭ تۇغۇلۇش 
ۋاختى ۇئزۇراپ كىتىش سەۋەبىدىن كىلىپ چىققان 

وئكسىگىن  ەمىڭوئكسىگىن يىتىشمەسلىك، ۋە 
 .يىتىشمەسلىك سەۋەبىدىن زەخمىگە ۇئچۇراش

 
باال، باال ياتقۇ ىئچىدە سۇ ىئچىدە ياشايدىغان بولۇپ، 

ىغان بولغاچقا، بىلىققا وئخشاش ۆئپكىسى تىخى ىئچىلم
باال . سۇدىن وئكسىگىن ۋە وئزۇقلۇق قوبۇل قىلىدۇ

ياتقۇدىكى سۇ تىشىلگەندىن كىيىن، بالىنىڭ تۇغۇلىشى 
 . بەك كەينىگە سوزۇلماسلىقى كىرەك

 
ئەڭ قىسقا ۋاقىت ىئچىدە باال تۇغۇلۇپ، تۇنجى يىغىسى 

 بىلەن ۆئپكىسى ىئچىلىشى، نورمال ھاۋادىن وئكسىگىن
ئەگەر سۇ ىئقىپ چىقىپ . قوبۇل قىلىشى كىرەك



كەتكەندىن كىيىن، تۇغۇلۇش ۋاختى سوزۇلۇپ كەتسە، 
ۋە ياكى باال تۇغۇلغاندىن كىيىن ۋاختىدا يىغلىمىسا، 

كسىگىن كەملىك يەنى ۆئپكىسى ىئچىلمىسا، بالىدا وئ
 . ۇئچۇرايدۇ ىگەزەخم ەيۈز بىرىپ، مىڭ

 
وئكسىگىن ئەگەر باال تۇغۇلۇش جەريانىدا 

يىتىشمەسلىك يۈز بەرسە ۇئنىڭ يەڭگىل ۋە ىئغىرلىق 
دەرىجىسىگە قاراپ، تۆۋەندىكى يامان ائقىۋەتلەر كىلىپ 

 .چىقىشى مۈمكىن
ئەقىل پارسەت تەسىرگە ۇئچۇراش، ۈئگۈنۈش  .0

ككى بۇ خىل ئەھۋال باال بىر ئ. بولۇشتۆۋەن  ىىتيقابىلى
اندا ياشتىن ائشقاندا، ھەتتە مەك تەپ يىشىغا بارغ

ائندىن بايقىلىدىغان بولغاچقا، تۇغۇت جەريانىدا يۈز 
بەرگەن بەزى يامان ئەھۋالالر بىلەن بىۋاستە باغالش 

قىيىن، بىراق بۇ تەتقىتقاتالر ائرقىلىق ىئسپانالنغان 
 . ھەقىقەتتۇر 



 تۇتقاقلىق كىسەل .2

   
 

بۇ خىل ئەھۋالنىمۇ باال : مىڭە پالەج كىسىلى .0
بالىنىڭ . قاش ائسان ئەمەستۇغۇلغان ھامان باي

ۆئمۈلىشى، وئلتۇرۇشى ۋە مىڭىشى باشالنغاندا ائندىن 
 .بارا بارا ىئپادىلىنىپ چىقىدۇ

 
يىڭى تۇغۇلغان بالىالر مەيلى تۇغما كىسەل سەۋەبىدىن 
بولسۇن، ۋە ياكى تۇغۇت جەريانىدا مىڭىگە وئكسىگىن 

يىتىشمەسلىك سەۋەبىدىن زەخمىلىنىپ پەيدا بولغان 
ك بولسۇن، مىڭە ۋە نىرۋا بىلەن مۇناسىۋەتلىك كىسەللى

كىسەللەرگە نىسبەتەن ھازىرچە ائالھىدە ۈئنۈملۈك 



داۋاالش يوق، شۇڭا بۇ خىل ئەھۋالالرنىڭ ائلدىنى 
 .ىئلىش بەكال مۇھىم

 
لماسلىق لماسلىق ۋە ائيال ھامىلە بوال  ياكى بالىلىق بوال

 
لماسلىقنىڭ سەۋەبى ھەر خىل  ائيالالر ھامىلە بوال

بولۇپ، بەزىلىرى پەقەتال روھى ھالەت ۋە كەيپىيات 
بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۈمكىن، يەنى بەزىلىرى 

ككىلىسىدە مەۋجۇت ئ ھەر ياكى ائيالالردا ۋە ياكىئەر 
بولغان بەزى كىسەللىكلەر سەۋەبىدىن بولۇشى 

 . مۈمكىن
ن بولغان تۇغماسلىق ئەگەر سەۋەبى بەزى سەۋەپلەردى

غا نىسبەتەن بەزى ڭنىۇئۋە ىئنىق بولسا، 
مۇناسىۋەتلىك داۋاالشالرنى ىئلىپ بىرىش ائرقىلىق 

لىشى مۈمكىن بىر يەنە بەزى . ائيال قايتىدىن ھامىلە بوال
سەۋەپلەردىن كىلىپ چىققان تۇغماسلىقنى ھازىر 



ى ۋە تەخنىكىسمەۋجۇت بولغان داۋاالش ۇئسۇللىرى 
 .بىلەن داۋاالش قىيىن

 
لمىغاندا ۇئنىڭ ئەرلىك تۇغماسلىق  ائيال ھامىلە بوال

لماسلىق بىلەن ائياللىق  سەۋەبىدىن ھامىلە بوال
لماسلىقنىڭ نىسبىتى  تۇغماسلىق سەۋەبىدىن ھامىلە بوال

 .ائساسەن وئخشاش
 

لمىغاندا  ىئھتىماللىق % 04ائيالالرنىڭ ھامىلە بوال
يەنە ىن بولىدۇ، وئخشاشال ئەرلىك تۇغماسلىق سەۋەبىد

ىئھتىماللىق ائياللىق تۇغماسلىق سەۋەبىدىن % 04
ھەر ر ائيال ىئختىماللىق ئە% 04بولىدۇ؛ تەخمىنەن 

% 04قالغان . ككىال تەرەپنىڭ سەۋەبىدىن بولىدۇئ
ھازىرچە تۇغماسلىقنىڭ سەۋەبى ىئنىق ئەمەس، ياكى 

 . ىئنىق سەۋەبى يوقھەۋىيەدە تەكشۈرۈپ چىققىدەك 
 



 ەرلىك تۇغماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەپلەر ئ
 

ۇئرۇقنىڭ نورمالسىزلىقى؛ يەنى ھەر خىل سەۋەپلەر . 0
تۈپەيلىدىن ۇئرۇقنىڭ سانى، سۈپىتى، ھەركىتى، 
شەكلى زەخمىگە ۇئچۇرغانلىقتىن كىلىپ چىققان 

 تۇغمالىق؛

 
 

ۇئرۇق يوللىرىدا توسالغۇ بولغانلىق سەۋەبىدىن . 2
 تۇغماسلىق؛ كىلىپ چىققان



جىنسى ائجىزلىق سەۋەبىدىن ۇئرۇق نىشانغا يىتىپ . 0
 .بارالماسلىق سەۋەبىدىن كىلىپ چىققان تۇغماسلىق

 روھى سەۋەبىدىن كىلىپ چىققان تۇغماسلىق؛. 0
ھازىرقى سەۋىيەدە تەكشۈرۈپ ىئنىقالش قىيىن . 5

بولغان سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن ۋە ياكى ىئنىق بولمىغان 
 .كىلىپ چىققان تۇغمالسلىقسەۋەپلەردىن 

 
 ائياللىق تۇغماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەپلەر 

 



تۇخۇمنىڭ نورمالسىزلىقى؛ يەنى ھەر خىل سەۋەپلەر . 0
تۈپەيلىدىن تۇخۇمنىڭ شەكلى، سۈپىتى زەخمىگە 

ۇئچۇرغانلىقتىن، ياكى تۇخۇم ائجىرتىلىپ چىقماسلىق 
 سەۋەبىدىن كىلىپ چىققان تۇغمالىق؛

لىق ر خىل بىنورمالاال ياتقۇ ۋە تۇخۇم نەيچىسىدە ھەب. 2
 بولغانلىق سەۋەبىدىن كىلىپ چىققان تۇغماسلىق؛

لىق، تىراپىدىكى بىرنورمالداس سوڭەك ۋە باال ياتقۇ ئە. 0
بىدىن كىلىپ سەۋەشەكىلنىش تارتۇق  دىنۋە ياللۇغ

 .قان تۇغماسلىققىچى
روھى سەۋەبىدىن كىلىپ چىققان تۇغماسلىق؛. 0  

ھازىرقى سەۋىيەدە تەكشۈرۈپ ىئنىقالش قىيىن . 5
بولغان ياكى ىئنىق بولمىغان سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن 

.كىلىپ چىققان تۇغمالسلىق  


