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Görkəmli alim, böyük pedaqoq,  

AMEA-nın müxbir üzvü,  

Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının akademiki, 

 əməkdar elm və ictimai dövlət xadimi,   

professor Sudeif Bəşir oğlu İmamverdiyev 

 

Sudeif Bəşir oğlu İmamverdiyev 1938-ci il iyul 

ayının 2-də Astara şəhərində müəllim ailəsində anadan 

olmuşdur. O, Astara şəhəri orta məktəbinin rus bölmə-

sini bitirərək Azərbaycan Tibb institutunun müalicə-

profilaktika fakultəsinin azərbaycan bölməsinə qəbul 

olunub və institutu 1962-ci ildə bitirib. 1962-1963-cü 

illərdə o, ordu sıralarında Rusiyanın Qorki (indi Nijniy 

Novqorod) şəhərində leytenant  rütbəsində hərbi həkim  

kimi polk tibb məntəqəsinin rəisi olaraq qornizon hos-

pitalında cərrah kimi çalışıb və təkmilləşib. Ordudan 

təxris olaraq o, 1963-cü ilin dekabrından Bakıda 

Mirqasımov adına Respublika xəstəxanasının uroloji 

şöbəsində ordinator vəzifəsində işləyib. S.B.İmamverdiyevin uğurlu elmi- praktiki işi nəzərə 

alınaraq 1965-ci ilin dekabrında o, Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə institunun Urologiya 

kafedrasında assistent vəzifəsinə seçilir. O dövrdən indiyə qədər o , elmi-pedaqoji işlə 

məşğuldur (53 il) . O, 1968 ildə uro-onkologiya sahəsində Bakıda Tibb üzrə fəlsəfə doktoru 

dissertasiyasını müdafiə edir. 1971-ci ilin iyun ayından S.B İmamverdiyev həkimləri 

təkmilləşdirmə institutunun cərrahi xəstəliklər kafedrasına assistent vəzifəsinə keçir və 1972-ci 

ilin oktyabr ayında doktorluq dissertasiyası işini davam etdirmək üçün Moskva şəhərinə 

Ümumittifaq Elmi Tədqiqat Klinik və Eksperimental Cərrahiyyə institutuna ezam olunur. O, 

1974-cü ilin dekabr ayında Moskvada tibb üzrə elmlər doktoru dissertasiyasını uğurla müdafiə 

edir (36 yaşında). Bakıya qayıdandan sonra o, Azərbaycan Tibb İnstitutunda Urologiya 

kafedrasının yaradılması üçün səylər gösdərir və ona nail olur. 1976-cı ilin oktyabr ayından 

S.B.İmamverdiyev Azərbaycan Tibb İnstitutunun Urologiya kafedrasında dossent, 1977-ci 

ildən professor, 1990-cı ildən isə hazırda da kafedranın müdiri vəzifəsində də çalışır. 

Beləliklə S.B. İmamverdiyev 56 il həkimlik 53 il elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir. 

O, Azərbaycanda 1964-cü ildə limfoqrafiya müayinəsini ilk həyata keçirir, bundan ötəri 
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mexaniki aparat təklif edir, bu müayinəni sümük daxili çanaq flebografiyası ilə birlikdə aparır 

ki, o dövrdə uro-onkoloji praktikada bu müayinələr böyük diaqnostik əhəmiyyət kəsb edirdi. 

1968-ci ildən başlayaraq o Azərbaycanda ilk olaraq aortoqrafiya geniş tətbiq etməyə başlayır 

və onun nəticəsi kimi 1970-ci ildən ölkəmizdə böyrək arteriyalarında rekonstruktiv əməliyyat-

lar, yəni böyrək-damar mənşəyli  hipertoniyanın cərrahi müalicəsi vusat alır. Onun səyi nəticə-

sində damar müayinələri: çanaq arteriografiyası, venakavaqrafiya, böyrək üstü vəz mənşəyli 

hipertoniyası olanlarda pnevmoretroperitoneum, qarın aortası və şaxələrinin xəstəliklərində 

Dos Sanos üsulu ilə translyumbal aortoqrafiya geniş tətbiq olunur ki, ağır qrup xəstələri müali-

cəsinə öz təsirini gösdərir. O, 1979-cu ilin noyabrında Bakıda Sovet İttifaqında ilk əməliyyat-

lardan olan  (ondan öncə hər iki böyrəyin funksiyası olan xəstələrdə  bir neçə əməliyyat yalnız 

Moskva şəhərində bir klinikada olmuşdur) müvafiq klinik göstərişlərə bağlı ağır hipertoniyası 

olan 28 yaşlı qadında yeganə funksiyası olan böyrəyin arteriyasının daralmış hissəsini eks-

trakorporal (bədəndən xaric) rezeksiyasını və böyrəyin autotransplantasiyasını (xəstənin 

əlverişli nahiyyəsinə köçürülməsini) uğurla həyata keçirmişdir. Sovetlər İttifaqında ağır xəstədə 

belə əməliyyat ilk dəfə aparılmış oldu. 

1977-ci ildən başlayaraq S.B.İmamverdiyev böyrəklərin mərcanvari və çoxlu daşları olan 

xəstələrin cərrahi müalicəsi sahəsində böyük uğurlar qazanıb, bu istiqamətdə təklif etdiyi 

üsullar, yanaşmalar indi də klinikada uğurla tətbiq olunmaqdadır.1977-ci ildən başlayaraq ölkə-

mizdə sidikliyin yayılmış xərçəngi olan xəstələrdə aparılan üzv saxlayıcı, üzvün tam götürül-

məsi əməliyyatların uğuru S.B.İmamverdiyevin səyləri hesabına reallaşmışdır.        

O, ölkəmizdə ilk dəfə 1984-cü ildən böyrək şişlərində üzv saxlayıcı əməliyyatlar uğurla 

aparmağa başlayır və 1995-ci  ildə ölkəmizdə ilk dəfə radikal prostatektomiyanı həyata keçirir. 

Ölkəmizdə Uro-ginekologiyanın inkişafı sahəsində S.B.İmamverdiyev 1977-ci ildən böyük 

uğurlar qazanıb və hazırda uro-genital fistulalarının cərrahi müalicəsində 100% lik uğura nail 

ola bilib. Beynalxalq praktikada bu ən yüksək nəticədir.Fitri  cərrahi istedada malik olaraq 

o,nefroptozun, prostat vəzinin xoş xassəli hiperplaziyasının cərrahi müalicəsində, andrologiya 

sahəsində yeni əməliyyatların tətbiqi sahəsində də yeni üsullar tətbiq etmiş, ya da ilk olaraq 

ölkəmizdə aparıcı olmuşdur. Uşaqlarda və böyüklərdə yuxarı və aşağı sidik yollarının bərpa 

edici əməliyyatları, sidik kanalının daralması ya dağılması zamanı həm endoskopik həm də açıq 

əməliyyatlar yüzlərlə xəstələrin iş qabiliyyətinin bərpa olunmasını təmin etmişdir. O, ölkəmiz-

də azinvaziv, laporoskopik və endoskopik əməliyyatların həyata keçirilməsində pioner olmuş 

və bu  işlər davam etdirilir. 
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S.B.İmamverdiyev 13 ixtira və səmərələşdirici  təklifin, 385 azərbaycan, rus, ingilis, 

fransız, gürcü, ərəb dillərində elmi əsərin (o cümlədən 4 dərslik, 10 monografiya, 5 metodik, 6 

dərs vəsaiti) müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 20 namizədlik, 5 doktorluq dissertasiyaları 

müdafiə olunub, 2 doktorluq dissertasiyası müdafiə prosesini keçir, 2 doktorluq və 2 namizədlik 

dissertasiyası hazırlanır. Onun təklif etdiyi bir neçə cərrahi üsul və yeni yanaşmalar hazırda 

klinikada uğurla həyata keçirilir. 

Professor S.B.İmamverdiyev 1984-1991-ci ildən Azərbaycan Herontologlar cəmiyyəti-

nin sədri, 1986-cı ildən Səhiyyə nazirliyinin baş Herontoloqu olmuşdur, 1989-cu ildən Ümum-

ittifaq Herontoloqlar Cəmiyyətinin İdarə Heyyətinin Prezidiumunun üzvü , 1990-cı ildə Ümum-

ittifaq Uroloqlar cəmiyyəti idarə heyətin üzvü seçilmişdir. 

O, 1984-1991-ci illərdə Respublika Səhiyyə Nazirliyinin urologiya və nefrologiya attes-

tasiya komisiyası sədrinin müavini, 1995-2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabineti yanında Özəl Ali və Orta İxtisas Tədris Müəssisələrinin Ekspertiza Komissiyasının 

üzvü olmuşdur. 

O, 2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 2011-ci ildə Rusiya Təbiət Elmləri Akademiya-

sının həqiqi üzvü, 2007-ci ildə Türkiyə Androloqlar, 2002-ci ildə Gürcüstan Uroloqlar Assosi-

yasiyalarının fəxri üzvü seçilmiş və ölkəmizdə və xaricdə bir neçə jurnalların redaksiya heyyəti 

və şurasının üzvüdür. Onun rəhbərliyi ilə 2004-cü ildə Uroloqlar Assosiyasiyası yaranır və aktiv 

fəaliyyətini davam etdirir. Onun dəstəyi ilə 2007-ci ildə ölkəmizdə Andrologiya və Reproduktiv 

Təbabət Assosiyasiyası təşkil olunur və S.B.İmamverdiyev onun Fəxri sədri seçilir. 

O, 1993-cü ildən Avropa Uroloqlar Assosiasiyasının həqiqi üzvüdür, 15 ildən artıq Azər-

baycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın üzvüdür. O 2006-cı ildə Elm və Maarifçilik 

sahəsində görkəmli xidmətlərinə görə Akademik Yusif Məmmədəliyev adına medalla təltif 

olunub. Elmi pedaqoji fəaliyyətinə görə o, Münhen şəhərində (Almaniya) 2013-cü ildə Avropa 

Elm və Sənae Konsorsiumu (European Scientific and İndustrial consortium) tərəfindən Avropa 

keyfiyyəti qızıl medalı ilə (Gold medal of European quality), Əmək və Elm (Laboret Scienita ) 

medalı ilə  təltif olunub.  

Onun ictimai-siyasi fəaliyyəti göz qabağındadır. O, Ulu Öndər Heydər Əliyevə hakimiy-

yət  rəhbərliyinə gəlmək  üçün müraciət edən 91``-lərdən biridir və 1992-ci ildən bu günə kimi 

Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvüdür, 1995-ci ildən 2005-ci ilədək Müstəqil 

Azərbaycan Dövlətinin Milli Məclisinin (I və II çağırış) Deputatı olmuş, hazırda (2013-cü 

ildən) Azərbaycan Respublikası Ağsaqqallar Şurası sədrinin müavinidir. Ölkə Prezidentinin 

sərəncamı ilə S.B.İmamverdiyev 2000-ci ildə “Şöhrət Ordeni“ ilə, 2008-ci ildə “Əməkdar Elm 
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Xadimi” Fəxri adı ilə, 2013-cü ildə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Diplomu” 

ilə təltif olunub, 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünə layiq 

görülüb.O, dəfələrlə ATU-nun, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin, AMEA-nın  Fəxri fərmanları 

ilə təltif olunub.  

Professor S.B.İmamverdiyev dəyərli elmi-praktiki məktəb yaratmış və onunla işləmək 

böyük bir məktəbdir. Onun rəhbərlik etdiyi klinikada Azərbaycan vətəndaşları ilə bərabər Fə-

ləstindən, İordaniyadan, İrandan, Türkiyədən həkimlər məktəb keçib, iki nəfər isə dissertasiya 

müdafiə edib. O daim yüksək elmi qabiliyyəti, dərin zəkası, xəstələrə və işçilərə qarşı  qayğı-

keşliyi ilə fərqlənmişdir. O istər gecə vaxtı, istərsə də istirahət və ya bayram günləri xəstələrin 

qayğısındadır və bu münasibəti öz tələbələrində tərbiyə etmiş və etməkdədir. Həssas və tələbkar 

olan S.B.İmamverdiyev tələbələrin və həmkarların vətəndaş kimi formalaşmasında böyük rol 

oynayıb. Onunla münasibətdə olan hər kəsə vətənimizə və xalqımıza ülvi hisslər-məhəbbət, 

sadiqlik və onlara xidmət etmək əzmi aşılayır. 

2018-ci il iyulun 2-sində görkəmli Alim və İctimai Dövlət xadimi, Fitri istedada malik 

olan, parlaq həyat yolunu davam etdirərək, hamımıza örnək olan böyük Azərbaycan cərrahı 

S.B. İmamverdiyevin 80 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə onu tələbələri, Mirqasımov Adına 

Azərbaycan Uroloqlar Assosiasiyasının rəyasət heyəti, Azərbaycan Andrologiya və Reproduk-

tiv Təbabət Assosiasiyasının rəyasət heyəti, Azərbaycan Urologiya və Reproduktiv Təbabət 

jurnalının redaksiya heyəti təbrik edir, aktiv fəaliyyətinin davam etdirmək yolunda yeni-yeni 

uğurlar və nailiyyətlər arzulayır. 

 

Hörmətlə: 

 

Urologiya kafedrasının tədris hissə müdiri: 

Dos. T.A.Talıbov 

Kafedranın əməkdaşları: 

Prof. İ.S. Əhmədov 

Prof. Ə.A. Bağışov 

Prof. A.M.Bağırov 

Tibb ü.e.d. R.T.Hüseynzadə 
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AZƏRBAYCAN UROLOQ VƏ ANDROLOQLARININ XII KONQRESİ 

23 iyun 2018 / Bakı, Azərbaycan 

(Xarici alimlərin iştiraki ilə) 

 

Mövzu: Böyük Görüş 

Akademik S.B.İmamverdiyevin 80 illik yubileyinə həsr olunur 

Simpoziumun sədri: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. S.B. İmamverdiyev 

Elmi katib: Prof. İ.S.Əhmədov 
(+994503271036, doctor.ilham@hotmail.com) 

İştirakçıların sayı: 250 nəfər 

Baş sponsor: Stada 

Əsas sponsor: Astellas 

Sponsorlar: Olayn Farm, ASFARMA, Nobel İlaç, Sopharma, Materia Medica 

Təşkilati dəstək: Azərbaycan Tibb Universiteti, ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası, 

M.Mirqasımov adına Azərbaycan Uroloqlar Assosiasiyası, Andrologiya və Reproduktiv Təbabət 

Assosiasiyası 

Konqresin tarixi və yeri: 23 iyun 2018-ci il, Pullman Hotel, Bakı 

 

Akademik iştirak: 

Prof. Ateş Kadıoğlu (Tr)  

Prof. İrfan Orhan (Tr)  

Prof. Kemal Sarıca (Tr) 

Prof. İhsan Karaman (Tr) 

Prof. Selami Albayrak (Tr) 

Prof. Nikolaos Sofikitis (Gr) 

Prof. Ervin Kocjancic (US) 

Prof. Bəhman Quliyev (Ru) 

Prof. Aleksey Martov (Ru) 

Prof. Səfər Həmidov (Ru) 

Prof. Dmitriy Nitkin (Blr) 

Prof. Nikolay Boyko(Ua) 

Prof. Kalinçenko Svetlana Yuriyevna (Ru)   
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23 iyun 2018 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni 

10:00-10:30   Açılış çıxışları      

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə naziri professor O.K. Şirəliyev 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik A.M. Əlizadə 

Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru professor G.Ç. Gəraybəyli 

Azərbaycan Uroloqlar Assosiasiyasının sədri professor S.B. İmamverdiyev 

Türk Uroloji Dərnəyin fəxri sədri professor A. Kadıoğlu 

Azərbaycan Andrologiya Cəmiyyətinin sədri professor İ.S. Əhmədov 

Birinci iclas (Salon A) 

İclasın sədrləri:   İmamverdiyev S., Kadıoğlu A., N. Sofikitis 

10:30-10:50  İnsanlığın keşiyində duran ömür 
    Sənədli film 

10:50-11:30  Coffee break 

11:30-11:40  Minimal invasive management of stones in children: What is new? 

       K. Sarıca 

11:40-11:50   Enurezis nokturna güncelleme 

       İ. Karaman 

11:50-12:00   Update on minimally invasive approach in Male urethral stricture 

       Ervin K. 

İkinci iclas 

İclasın sədrləri:    S. Albayrak, İ. Əhmədov, Ervin K. 

12:00-12:15   Penis protezi ve penil deformitelerde güncel yaklaşım 
       Kadıoğlu A. 

12:15-12:30  Бесплодие в 21 веке: мифы и реальность, перспективы 

    Калинченко С. 

12:30-12:40  Erkek pevlik sağlığı tedavisine güncel yaklaşım 

İ. Orhan 

12:40-12:55  The role of testosterone in early spermatogonia development, late 

spermatogonia development, meiosis, spermiogenesis, and spermiation 

process 

    N. Sofikitis  

13:00-14:00  Nahar fasiləsi 

Üçüncü iclas 

İclasın sədrləri:    Bağırov A., Sarıca K., İ. Karaman 

14:00-14:10  Комбинированная терапия дизурических расстройств после 

проведения ТУРП 

       А. Мартов 

14:10-14:20  Niçin Perineal Radikal Prostatektomi 

    S. Albayrak 

14:20-14:30  Лапароскопическая радикальная простатэктомия: технические 

особенности и результаты 

Quliyev B. 

Dördüncü iclas 

İclasın sədrləri:    Abdullayev K., İ. Orhan, Quliyev F. 

14:30-14:50  Andrologiyada çətin situasiyaların idarə olunması 

    Əhmədov İ.S. 

14:50-15:00      Sidik-cinsiyyət fistulaları təcrübələrimiz  
   Bağışov Ə. 

15:00-15:10     Современные аспекты острой и рецидивирующей инфекции 

мочевых путей 

  Д. Ниткин 

15:10-15:20     Репродуктивная и сексуальная функция у мужчин после 

неудачных операций гипоспадии 

  Həmidov S. 

15:20-15:30 Удлинение полового члена: новый хирургический метод Сross-

пластики 

  М. Бойко 
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“Urologiya və Reproduktiv Təbabət” jurnalı Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Asso-

siasiyasının rəsmi mətbu orqanıdır. Jurnalda urologiya, andrologiya, habelə ginekologiya, 

dermatovenerologiya, psixiatriya, endokrinologiya sahələrindəki araşdırmalar, praktikadan 

müşahidələr və ədəbiyyat icmalları yayınlanır. Jurnal ildə 4 dəfə dərc edilir. Məqalələr Azər-

baycan, İngilis, Rus və Türk dillərində qəbul olunur.  

Məqalələrin qəbulu və dərc edilməsi zamanı aşağıdakı qaydalara əməl olunması vacibdir: 

1. Məqalər Microsoft Word proqramında yazılmış və .doc formatında qəbul olunur.  

2. Məqalə standart A4 formatlı vərəqə, Times New Roman şrifti ilə yazılmalıdır. Şriftin 

ölçüsü 12 olmalıdır. Vərəqin kənarlarında 2.5 sm boş yer saxlanılmalıdır. Bütün vərəqlər səhifə-

lənməlidir. 

3. Məqalənin həcmi araşdırma məqalələri üçün 3000 söz, praktikadan müşahidələr üçün 

1500 söz, ədəbiyyat icmalları üçün isə 5000 sözdən artıq olmamalıdır. 

4. Məqalənin ilk səhifəsində ardıcıllıqla məqalənin adı, yazarın (yazarların) ad, soyad və 

ata adları, yazarların çalışdığı və ya araşdırmanın aparıldığı qurumun adı, yazarın (yazarların) 

ünvanları, əlaqə telefonları və e-mail ünvanları yazılmalıdır. 

5. İngilis dilində yazılmış məqalələr xaricində bütün məqalələrə ingilis dilində xülasə 

əlavə olunmalıdır. Xülasədə qısa olaraq çalışmanın məqsədi, material və metodları və tədqi-

qatın nəticələri haqqında məlumat verilməlidir. Xülasəyə açar sözlər əlavə olunmalıdır. 

6. Açar sözlər 5 sözdən artıq olmamalıdır. 

7. Orijinal məqalənin tərkib hissəsi aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

a) Giriş b) Material və metodlar c) Nəticələr d) Müzakirə 

8. Məqalədə istifadə olunan şəkil və qrafiklər aydın seçilməli, nömrələnməli və başlıq-

larla verilməlidir. Şəkillər .jpeg və .tiff formatında qəbul olunur. 

9. Ədəbiyyat siyahısı müraciət ardıcıllığı ilə sıralanmalı və nömrələnməli, nömrələr 

məqalənin mətnindəki nömrələrlə üst-üstə düşməlidir. Ədəbiyyat siyahısı araşdırma məqalələri 

üçün 10-15, ədəbiyyat icmalları və müzakirələr üçün 50-60-dan çox olmamalıdır. 

Yuxarıdakı tələblərə cavab verməyən məqalə redaksiya tərəfindən qəbul olunmur. 

Qəbul olunmuş materiallar geri qaytarılmır. 

Redaksiya heyətinin məqalələri ixtisar etmək və düzəlişlər aparmaq səlahiyyətləri vardır. 
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AŞAĞI KASALARDA YERLƏŞMİŞ DAŞLARA RETROQRAD YANAŞMA 

 

İmamverdiyev S.B.2, Novruzova A.A.1,  

Hüseynov Q.R.2, Rüstəmov M.N.3, Əhmədov İ.S.2 

1Daxili İşlər Nazirliyinin Hospitalı 
2Azərbaycan Tibb Universiteti, urologiya kafedrası 

3MedEra Hospital 

E-mail: novruzovaysel80@gmail.com tel.: +994555700103  

Ünvan: Bakı ş., Nəsimi r-nu, Bakıxanov 22 

 

İşin məqsədi 

Aşağı qrup kasalarda yerləşmiş böyrək daşlarının müalicəsi orta və yuxarı qrup kasada 

yerləşmiş daşların müalicəsindən fərqlənir. İşimizin məqsədi aşağı qrup kasalarda yerləşmiş 

daşların optimal müalicəsi üçün retroqrad intrarenal cərrahiyyənin yerini araşdırmaqdır. 

Material və Metodlar 

2017-2018-ci illər ərzində Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahi Klinikasında, 

Daxili İşlər Nazirliyinin Hospitalında və özəl xəstəxanada aşağı kasalarda yerləşmiş daş 

səbəbiylə yumşaq ureterorenoskopik litotripsiya keçirmiş 21 xəstənin nəticələri retrospektiv 

olaraq təhlil edilmişdir. Əməliyyatdan sonrakı daşsızlıq dərəcəsi, ağırlaşma sayı, xəstəxana 

yatış müddəti və qan analizlərində dəyişikliklər araşdırılmışdır. Rezidual fraqmentlər 4 mm-

dən böyük hesab olunmuşdur. 

Nəticələr 

21 xəstənin 10-da daş yalnız alt qrup kasalarda, 11 xəstədə isə həm alt qrupda, həm də 

böyrək ləyəni və ya digər qrup kasalarda yerləşmişdir. Ümumilikdə alt qrup kasalarda 

yerləşmiş daşların ortalama ölçüsü 14.80±9.92 mm olmuşdur. Yalnız alt qrupda yerləşmiş 

daşların ortalama ölçüsü isə 14.16±4.61 olmuşdur. 1 aylıq kontrol müayinədə 17 xəstədə tam 

daşsızlıq əldə etmək mümkün olmuşdur (80.9%). Xəstəxana yatış müddəti ortalama 0.9±0.20 

gün olmuşdur. 2(9.52%) xəstədə Klavein sinifləndirilməsi ilə 1 və 2-ci dərəcəli ağırlaşma 

müşahidə olunmuşdur. 

Yekun 

Ölçüsü 20mm-dən aşağı olan, alt qrup kasalarda yerləşmiş daşların müalicəsində 

yumşaq ureterorenoskopiya həm əməliyyatdan sonrakı daşsızlıq baxımından, həm də ağırlaşma 

riskinin aşağı olması və xəstəxana yatış müddətinin qısa olması səbəbiylə effektiv üsul sayıla 

bilər. 2sm-dən böyük alt qrup daşların müalicəsində üsulun effektvliyi PNL-ə nisbətən aşağıdır.  

Açar sözlər: Aşağı qrup kasa, böyrək daşları, RİRC 

 

RETROGRADE APPROACH TO LOWER POLE CALICEAL CALCULI 
 

İmamverdiyev S.B.2, Novruzova A.A.1, 

Huseynov Q.R.2, Rustamov M.N.3, Ahmedov İ.S.2 

1Hospital of the Ministry of Internal Affairs 
2Azerbaijan Medical University, Department of Urology 

3MedEra Hospital 
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Objective 

The treatment of stones in the lower pole calyces differs from the treatment of urolithiasis 

in the middle and upper pole calyses. The aim of our work is to investigate the role of retrograde 

intrarenal surgery in the optimal treatment of lower pole caliceal calculi. 

Materials and methods 

In a retrospective study, the results of 21 patients, who underwent flexible 

ureterorenoscopic lithotripsy due to kidney stones during the period 2017-2018-s. in the 

Educational and Surgical Clinic of the Azerbaijan Medical University, the Hospital of the 

Ministry of Internal Affairs, and private clinics. Postoperative stone free rate (SFR) status, 

complication rates, the hospital stay duration and changes in blood tests were studied. Residual 

fragments are considered to be stones larger than 4 mm. 

Conclusions 

In 10 patients of 21 the stones were located only in the lower pole calyces, and in 11 both 

in the lower calyces and in the renal pelvis or in the other calyces. In total, the average size of 

the stones in the lower pole calyces was 14.80 ± 9.92 mm. The average size of the stones that 

located only in the lower pole calyces was 14.16 ± 4.61. After 1 month follow-up, in 17 patients 

the total stoneless was noted (80.9%). The hospital stay period averaged 0.9 ± 0.20 days. In 2 

patients (9.52%) there were complications of 1 and 2 degrees according to classification of 

Clavien. 

Result  

For treatment of lower pole caliceal stones up to 2 cm, flexible ureterorenoscopy can be 

considered the most effective method due to high postoperative stone free rate, minimal 

complication rate and a short hospital stay period. For treatment of lower pole caliceal stones 

larger than 2 cm, because of less effectiveness, this method can be alternative to PNL. 

Key words: lower pole caliceal stones, kidney stones, RIRS 

 

Giriş 

Bütün böyrək daşlarının 25-35%-i aşağı qrup kasalarda yerləşmiş daşlar təşkil edir (1). 

Aşağı qrup kasalardakı daşların müalicəsini fərqləndirən xüsusiyyət, qırılmış daş 

fraqmentlərinin tökülməsi cazibə qüvvəsinin əksinə olur. Bundan əlavə, kasa boynunun uzun 

olması, dar olması, infundibulopelvik bucağın iti olması kimi anatomik variasiyalar daşların 

müalicəsini daha da çətinləşdirir. (2.) Bu sahədə ramdomizə kontrollu çalışmaların az olması, 

alt qrup kasalarda yerləşmiş daşların müalicəsi aktual tədqiqat obyekti olaraq qalır. 

2sm-ə qədər daşların müalicəsində ən çox istifadə olunan üsul distansion zərbə dalğa 

litotripsiyası olsa da, alt qrup kasalarda üsulun effektivliyi kifayət qədər aşağıdır. Xüsusən 1-2 

sm daşlar üçün bu rəqəm daha da aşağıdır. (3) 

Amerika Uroloqlar Assosiasiyasının son protokollarına əsasən ölçüləri 10mm-dən böyük 

olan aşağı qrup kasalarda yerləşmiş daşların müalicəsində ilk seçim olaraq perkutan 

nefrolitotomiya hesab olunur (4) Buna baxmayaraq perkutan nefrolitotomiya qanama, 

ekstravazasiya, qonşu orqan zədələnmələri, AV fistula kimi ciddi ağırlaşmalara səbəb ola bilər 

(5). Həmçinin həddindən artıq piyli xəstələrdə və qanama diatezi olan xəstələrdə PNL ən yaxşı 

seçim üsulu sayılmır. PNL-ın bu məhdudiyyətləri aşağı qrup daşların müalicəsi üçün də 
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retroqrad intrarenal cərrahiyyəyə cərrahların diqqətini artırmışdır. Texnologiyanın inkişafı ilə 

sonuncu onillikdə retroqrad intrarenal cərrahiyyə daha da məşhurlaşmışdır. Hal-hazırda böyrək 

daşlarının müalicəsində RİRC üsulu PNL-a alternativ üsul sayılır. Son araşdırmalar böyrək 

daşları üçün RİRC-in effektivliyinin 77-90%, alt qrup kasalardakı daşlar üçün isə 62-85% 

olduğunu göstərir. (6) (7) yüksək effektivliklə yanaşı ağırlaşmaların az olması, qanama diatezi, 

ciddi onurğa deformasiiyası, həddən artıq piylənməsi, anatomik anomaliyaları olar xəstələrdə 

də uğurla istifadə oluna bilməsi üsulun əhəmiyyətini daha da artırır. 

Material və metod 

2017-2018-ci illər ərzində Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədric Cərrahi Klinikasında, 

Daxili İşlər Nazirliyinin Hospitalında və özəl hospitalda aşağı qrup kasalarda yerləşmiş daş 

səbəbiylə yumşaq ureterorenoskopik litotripsiya keçirmiş 21 xəstənin nəticələri retrospektiv 

olaraq təhlil edilmişdir. RİRC seçimi daşların ölçüsü, KT-ə əsasən daşın ölçüsü, Hounsfild 

vahidinə əsasən daşın sıxlığı, yanaşı olaraq onurğa deformasiyası və böyrək kistasının olması 

və xəstə istəyinə görə olmuşdur. Əməliyyatdan sonrakı stent taxılması, daşsızlıq dərəcəsi, 

ağırlaşma sayı, xəstəxana yatış müddəti və qan analizlərində dəyişikliklər araşdırılmışdır.  

Əməliyyat öncə diaqnoz nativ kompüter tomoqrasiyası və ultrasəs müayinə əsasında 

qoyulmuşdur. Daşın ölçüsü olaraq daşın ən uzun tərəfinin ölçüsü götürülmüşmdür. Toplam daş 

yükü kimi isə böyrəkdəki bütün daşların ölçülərinin cəmi hesablanmışdır. Alt kasa ilə yanaşı 

böyrək ləyəni və ya digər kasalarda da daşları olan xəstələr ayrı qruplaşdırılmışdır. 

Bütün xəstələrdə rutin olaraq qanın və sidiyin ümumi analizləri, böyrəyin funksional 

vəziyyəti, qanın biokiməyəvi analizləri götürülmüşdür. Sidik yolu infeksiyası olan xəstələr 

müalicə olunmuş və kultivasiya neqativ cavab alındıqdan sonra əməliyyata götürülmüşdür.  

Əməliyyatlar iki ayrı cərrah tərəfindən icra olunmuşdur. Yumşaq ureterorenoskop kimi 7 

Fr ureterorenoskop istifadə olunmuşdur (Karl Storz X2, Tuttlingen, Almaniya). Bütün xəstələrə 

öncə 9.5 Fr ureterorenoskopla daxil olunaraq sistoskopiya icra olunmuş və bələdçi tel göndə-

rilmişdir. Bütün xəstələrə sidik axarı futlyarı taxılmışdır. Bütün əməliyyatlar Holmium YAG 

lazer vasitəsilə (Sphinx, Lisa laser Products, Katlenburq-Lindau, Almaniya) icra olunmuşdur. 

Əməliyyat zamanı sidik axarı futlyarını daxil edərkən, daşların yerləşməsini vizualizasiya edər-

kən və əməliyyatın sonunda daşsızlıq dərəcəsini qiymətləndirkən rentgenoskopiyadan istifadə 

olunmuşdur. 

Əməliyyatın effektivliyi 3 ay sonra görüntüləmə üsulları ilə aparılmışdır. Qalıq Daş kimi 

4 mm-dən böyük daşlar götürülmüşdür. 

Nəticələr 

21 xəstənin 10-u (60%) kişi, 11-i (40%) isə qadın olmuşdur. Xəstələrin ortalama yaşı 

52.33±13.08 olmuşdur ki, ən yaşlıı xəstənin 83, ən cavanının isə 27 yaşı olmuşdur. Xəstələrin 

10-da (68%) yalnız alt qrup kasanın daşı daşı, 11-də həmçiinin böyrək ləyəni və digər kasaların 

da daşı olmuşdur. Bunlardan da 8-də böyrək ləyənində, 2-də yuxarı qrup kasada, 1-də isə aşağı 

qrup kasada daş aşkarlanmışdır. Əməliyyat 12 (55%) xəstədə sağ tərəfli, 11 xəstədə (40%) sol 

tərəfli icra olunmuşdur. 

Ümumilikdə alt qrup kasalarda yerləşmiş daşların ortalama ölçüsü 14.80±9.92 mm 

olmuşdur. Yalnız alt qrupda yerləşmiş daşların ortalama ölçüsü isə 14.16±4.61 olmuşdur. 
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Böyrək daşı olan 15(51%) xəstədə daşın ölçüsü 15 mm-dən kiçik, 6 (49%) xəstədə isə 20 

mm-dən böyük olmuşdur. Daşların sayına görə 16 xəstədə tək daş, 5 xəstədə isə 2 və daha çox 

daş olmuşdur.  

5 xəstədə (24%) 1-ci dərəcə, 5 (24%) xəstədə 2-ci dərəcə, 3 (8%) xəstədə isə 3-cü dərəcə 

hidronefroz olmuşdur. 5 xəstədə (15%) əməliyyat öncə müaəyyən səbəblərdən (sidik axarı 

darlığı, obstruktiv pielonefrit) stent taxılmışdır. 2 xəstədə yanaşı olaraq böyrək kistası böyrək 

olmuşdur. 1 xəstədə 4-cü dərəcəli skolioz olmuşdur. 2 xəstə antikoaqulyant qəbul etmişdir.  

Xəstələrin əməliyyatdan öncə kreatinin dəyərləri 0.91±0.29, hemoqlobin miqdarı 

13.67±1.73 mg/dl olmuşdur. 11 (42%) xəstəyə endotraxeal anesteziya, 10 (58%) xəstəyə isə 

regional anesteziya verilmişdir. Əməliyyatın sonunda bütün xəstələrə JJ stent taxılmışdır. 

1 aylıq kontrol müayinədə 17 xəstədə tam daşsızlıq əldə etmək mümkün olmuşdur 

(80.9%). Xəstələr 2 qrupa ayrılmışdır. Daşların ölçüsü 15 mm-dən böyük olan xəstələrin 3-də 

tam daşsızlıq əldə etmək mümkün olmuşdur. Daşların ölçüsü 15 mm-dən kiçik olan xəstələrin 

cəmi 1-də qalıq daş qalmışdır. Qalıq daşa səbəb ureterorenoskopun kasacığa dönə bilməməsi 

olmuşdur.  

Xəstəxanada yatış müddəti ortalama 0.9±0.20 gün olmuşdur. Ümumi ağırlaşma sayı 2 

(8,8%) olmuşdur ki, bu ağırlaşmalara da Klavien 1 və 2-ci dərəcəyə uyğun olmuşdur. 1 xəstədə 

postoperativ qızdırma, 1 xəstədə postoperativ ağrı olmuşdur ki, uyğun konservativ müalicəs ilə 

sağalmışdır. 1 (8,8%) xəstədə stenti tolerə edə bilməmək səbəbiylə JJ stent vaxtından əvvəl 

çıxarılmışdır. 

Müzakirə 

2sm-dən kiçik daşların müalicəsi üçün ənənəvi olaraq DZDL ilkin seçim üsulu kimi isti-

fadə olunur. Qeyri-invaziv olmasl, ağırlaşma sayının az olması, ambulator şəraitdə aparılması 

mümkün olması üsulun əsas üstünüklədir. Buna baxmayaraq daşın sərtliyi, aşağı qrup kasalarda 

yerləşməsi və xəstənin vəziyyəti prosedurun effektivliyini aşağı salan factorlardır. Ədəbiyyat-

larda böyrək daşlarının müalicəsində DZDL_in effektivliyinn geniş diapasonda (25-85%) 

dəyişməsi, prosedura daha uyğun olacaq xəstələrin seçilməsini diqqət önünə gətirir. (8). Aşağı 

qrup kasa daşlarında DZDL-in effektivliyini araşdıran ilk araşdırma LOWER POLE I tədqiqatı 

olmuşdur. 30 mm-ə qədər simptomatik aşağı qrup kasa daşları ilə müraciət etmiş 128 xəstəni 

araşdıran tədqiqatda müəyyən olunmuşdur ki, DZDL-in effektivliyi 3%-dir. Onunla müqayisə-

də PNL-da 95% effektivlik olmuşdur. (3) El-Nahas və həm., 10-20 mm ölçülü daşlarda DZDL 

və RİRC üsullarını araşdıraraq müəyyən etmişlər ki, 3 aydan sonra DZDL qruöunda 67.7 % 

effektivlik, RİRC qrupunda isə 86.5; effektivlik olmuşdur. Ağırlaşma sayında isə statisktik 

əhəmiyyətli fərq olmamışdır. Təkrar müalicəyə ehtiyac DZDL qrupunda 59.7% xəstədə, RİRC 

qrupunda isə 8% xəstədə olmuşdur. (9)  

7 randomizə kontrollu tədqiqatın sistemik analizində məlum olmuşdur ki, 10-20 mm-lik 

aşağı qrup kasa daşları üçün effektivlik DZDL üçün 54.5%, PNL üçün 96.4%, RİRC üçün isə 

91.7% olmuşdur. Müəlliflər qeyd etmişlər ki, 10-20 mm daşların müalicəsi üçün RİRC üsulu 

DZDLdən üstün olsa da, 10-mm-dən kiçik daşlarda bu üstünlük aradan qalxır. (10) Pearle və 

həm., təklif etmişlər ki, 10 mm-dən kiçik alt qrup daşları üçün daha çox DZDL-ə üstünlük 

verilsin. (11) 
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Son dövrlərdə istifadə imkanları və istifadəsinə göstərişlər artan retroqrad intrarenal 

cərrahiyədən aşağı qrup kasa daşlarının müalicəsində də uğurla istifadə ermək mümkündür. 

Üsulun üstünlüyü ondan ibraətdir ki, yumşaq ureterorenoskopiya ilə alt qrup kasalardakı daşı 

həm xırdalamaq, həm də basket və ya sıxıcılarla yerini dəyişmək mümkündür.  

Alt qrup kasalarda retroqrad intrarenal cərrahiyəni araşdıran ilk böyükhəcmli tədqiqat 

Lower Pole II tədqiqatı olmuşdur. Tədqiqatın nəticəsinə PNL-in, RİRC-a nisbətən əhəmiyyətli 

dərəcədə üstünlüyü müəyyən olunmuşdur. (67%-ə qarşı 46%). (12) Lakin nəzərə almaq 

lazımdır ki, tədqiqatın aparıldığı vaxt yumşaq ureterorenoskoplar kifayət qədər inkişaf etmə-

mişdir. Son illərdə 270 dərəcəlik əyilmə mexanizmlərinin təkmilləşməsi, optik sistemlərin yax-

şılaşdırılması, lazer liflerinin daha elastik hazırlanması üsulun effektivliyi xeyli artırmışdır.  

Bozkurt və həm., 79 xəstəni əhatə edən bir tədqiqatda 15-20 mm-lik aşağı qrup kasa 

daşları olan xəstələrdə PNL və RİRC-in effektivliyini araşdırmışlar (13). İlk seansdan sonra 

PNL qrupunda 92.8% xəstədə, RİRC qrupunda isə 89.2% xəstədə daşsızlıq əldə olunmuşdur. 

Müəlliflər PNL qrupunda 3 xəstəyə hemotransfuziyaya ehtiyac olduğunu qeyd etmişlər. Həm 

effektivlik, həm də ağırlaşma sayı PNL qrupunda yüksək olsa da, statistik olaraq əhəmiyyətli 

olmamışdır. Əməliyyat müddəti RİRC qrupunda. Xəstəxanada yatış müddəti isə PNL qrupunda 

daha uzun olmuşdur.  

2 sm-dən böyük alt qrup daşlarında RİRC-in yerini Koyuncu və həm., araşdırmışlar. 109 

xəstənin nəticələrinə görə PNL qrupunda 96.1% effketivlik, RİRC qrupunda isə 90.6% effek-

tivlik əldə olunmuşdur. Ortalama əməliyyat müddətində əhəmiyyətli fərq olmamışdır. Xəstə-

xanada yatış müddəti PNL qrupunda 2.4 gün, RİRC qrupunda isə 1.09 gün olmuşdur. PNL 

qrupundan 4 (5.1%) xəstəyə qan köçürülmüşdür. RİRC qrupunda 3 xəstədə, PNL qrupunda isə 

4 xəstədə minor ağırlaşma müşahidə olunmuşdur. (14) 

2015-ci ildə De və həm., tərəfindən çap etdirilmiş bir meta analizdə də oxşar qənaətə 

gəlinmişdir (15).  

Bizim apardığımız tədqiqatda da aşağı qrup kasalarda yerləşmiş daş səbəbiylə əməliyyat 

olunmuşdur 21 xəstənin 17-də ilk seansdan tam daşsızlıq əldə olunmuşdur. 4 xəstədən 2-də 

təkrar yumşaq ureterorenoskopiya icra olunmuş, 1 xəstədə DZDL icra olunmuş, 1 xəstədə isə 

USM-lə müşahidə altına alınmışdır.  

Yekun 

Alt qrup kasa daşları anatomik cəhətdən əlverişsiz olsa da, retroqrad intrarenal cərrahiyyə 

vasitəsilə minimal ağırlaşma ilə kifayət qədər yaxşı nəticələr əldə etmək mümkündür. Bizim 

gəldiyimiz qənaətə görə, RİRC-in effektivliyinə əsas təsir edən amil daşın böyüklüyüdür. 20 

mm-dən kiçik daşlarda ilk seçim üsulu kimi RİRC istifadə etmək mümkündür. 20mm –dən 

böyük daşlarda isə RİRS üsulu PNL üsuluna alternativ ola bilər. 
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GENERAL PRINCIPLES OF PREGNANCY AND BIRTH’S MANAGEMENT  

IN WOMEN WITH RENAL PATHOLOGY 

 

Erectile dysfunction: achievements and perspectives 

İmamverdiev S.B., Gadimova S.H. 

Azerbaijan Medical University, Department of Obstetrics and Gynecology II 

 

These data showed that all pregnant women with pathology pochechenoy were certain 

obstetric complications in the history. In all subgroups of patients were identified with 

symptoms of threatened abortion in Ι half. In the I trimester of pregnancy in 43 (26,7%) patients 

with renal pathology revealed bleeding and hematoma retrochorial accompanied by detachment 

of chorionic villi. In the observed group was 247 births (98,8±1,5%), including timely 195 

(78,8±2,7%), 52 (21,2±2,4%) - premature, belated births not observed. In 102 women 

(40,8±2,4%) had spontaneous deliveries and 145 (58,0±2,4%) held operational birth (cesarean 

section). In the postpartum period in 25 (10,2±1,9%) parturients revealed complications, 

endometriosis, uterine subinvoljutcija, suture failure at the crotch, and anemia. 

Key words: placentary insufficiency, nephritic pathology, pregnancy 

 

Giriş 

Hamilə qadının orqanizmi adətən inkişaf edən döl tərəfindən ona qoyulan yüksək 

tələblərin öhdəsindən yaxşı gəlir. Lakin böyrəklərin bir çox xəstəlikləri hamiləliyin gedişinə və 

dölün vəziyyətinə əlverişsiz təsir göstərir ki, bu da perinatal ölümün, vaxtındanəvvəl baş verən 

doğuşların və dölün hipotrofiyasının səviyyəsinin yüksək olması ilə özünü biruzə verir [1, 2, 

3]. Ana və döl üçün proqnoz əsas etibarilə böyrəyin fuknsiyasının pozulması dərəcəsindən və 

onun kompensator imkanlarından asılıdır. F.İ.Pasternatski hələ XX əsrin əvvəllərində 

böyrəklərin xəstəlikləri və hamiləlik arasında əlaqənin olmasına diqqət vermişdir. Bununla 

belə, bu problemə aid olan bir çox məsələlər hazırkı vaxtda da öz müsbət həllini tapmamışdır. 

Hamiləlik böyrəklərin funksional vəziyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərir: böyrəklərin qan 

dövranı və yumaqcıq filtrasiyası yüksəlir, böyrək kanalcıqlarında suyun reabsorbsiyası artır ki, 

bu da onun orqanizmdə toplanmasına və plazmanın osmolyarlığının azalmasına şərait yaradır 

[4, 5, 6]. Bir sıra hallarda hamiləlik vaxtı böyrəklərin funksiyasının pozulması onların fon 

xəstəlikləri ilə bağlı deyildir, lakin ikincili xarakter daşıyır, yəni baş verən ağırlaşmadan asılıdır 

[6]. Problem onunla ağırlaşır ki, bir çox qadınlar öz somatik vəziyyətlərini dəyərləndirə 
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bilmirlər, çox az anamnez məlumatlarına malikdirlər, nefrologiyada tətbiq edilən diaqnostika 

metodlarının böyük qismi isə hamiləlik zamanı istifadə edilə bilməz.  

Açar sözlər: cift çatışmazlığı, böyrəyin patologiyası, hamiləlik  

 

Tədqiqat işinin məqsəd 

Böyrək patologiyası olan qadınlarda hamiləliyin və doğuşların aparılmasının ümumi 

prinsiplərin öyrənilməsi olmuşdur.  

Tədqiqat işinin material və metodları 

Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün 2009-cu ildən 2013-cü ilə qədər keçən dövr 

ərzində hazırlanmış klinik-laborator meyarların əsasında 18 yaşdan 39 yaşa qədər (orta yaş 

27,98±5,3) böyrək patologiyası (BP) qeyd edilən və hamiləliyin 16-40-cı həftəsində olan 250 

qadın müayinə edilmişdir ki, onlar ATU-nun II mamalıq-ginekologiya kafedrasının və 

Ş.Ələsgərova adına 5 saylı doğum evinin bazasında müşahidə altında saxlanmışlar. Bu qadınlar 

böyrək patologiyası olan əsas qrupu təşkil etmişlər; əlavə olaraq kontrol qrupa anamnezində 

böyrək patologiyası və klinik əlamətləri olmayan 18 yaşdan 34 yaşa qədər (orta yaş 24,57±0,7) 

80 hamilə qadın daxil edilmişdir. Əsas qrupda olan xəstələrin hamısı 2 qrupa bölünmüşlər. 

Birinci qrupa (89 hamilə qadın– 35,6±3,0%) kəskin böyrək patologiyasının əlamətləri olan 

qadınlar daxil edilmişdir. İkinci qrupu xronik gedişə malik böyrək patologiyası olan 161 

(64,4±3,0%) hamilə qadın təşkil etmişdir.  

Ana-cift-döl sisteminin funksional vəziyyətinin qiymətləndirilməsi ultrasəs, doplero-

metrik və kardiotokoqrafik müayinədən istifadə etməklə aparılmışdır. Ultrasəs və dopleromet-

rik müayinələr «Aloka SSD-2000» (Yaponiya) firmasının cihazlarında həyata keçirilmişdir. 

Əldə olunan nəticələrin statistik işlənməsi Microsoft Excel 2007 kompüter proqramının köməyi 

ilə həyata keçirilmişdir.  

Tədqiqat işinin nəticələri və müzakirəsi 

Tədqiqatın gedişində biz bütün xəstələri prospektiv müayinə etmişik. Bu zaman biz 

hamiləliyin I trimestrindən - 45,8±3,2% hamilə qadını, II trimestrindən - 33,3±2,9%, III 

trimestrindən -20,9±2,6% hamilə qadını müşahidə etmişik. Ən çoxsaylı qrup –19-29 yaş 

qrupunda olan hamilə qadınlardır, onlar əsas qrupda - 160 qadındır ki, bu da 64,0±3,9% təşkil 

etmişdir, kontrol qrupda isə – 29 hamilə qadın, yəni 58,0±6,9% olmuşdur. 30 və yuxarı yaşlarda 

ilk dəfə və təkrar doğuşlar (əsas qrupda – 75 nəfər, kontrol qrupda isə - 19 nəfər) baş vermişdir 

ki, bu da müvafiq olaraq 30,0±3,7% və 38,0±6,7% təşkil edir. 18 yaşa qədər hamiləlik müvafiq 

olaraq həmin qruplar üzrə 15 (6,0±1,9%) və 2 (4,0±1,6%) qadında müşahidə edilmişdir 

(p>0,05). Müqayisə qruplarında zahı qadınların yaş tərkibinin təhlili zamanı əhəmiyyətli fərqlər 

aşkar edilməmişdir, belə ki, optimal reproduktiv yaşda olan (19-29 yaş) qadınlar daha çox 

doğmuşlar.  

Hər iki qrupda zahı qadınların sosial tərkibində evdar qadınlar üstünlük təşkil etmişlər 

(müvafiq olaraq 48,0±3,2% və 46,3±5,6%, t=12,34; p<0,001). Əksər hallarda onların arasında 

müvəqqəti işləməyən qadınlar olmuşlar. Qulluqçuların xüsusi çəkisi çox yüksəkdir: əsas qrupda 

22,8±2,7% və kontrol qrupda 23,8±4,8% (t=8,56; p<0,001). Əsas qrupda fəhlələr 18,0±2,4%, 

müqayisə qrupunda - 20,0±4,8% təşkil etmişdir (t=9,65; p<0,001). Tələbələrin xüsusi çəkisi 

əsas qrupda 11,2±1,9% və kontrol qrupda 9,9±3,3% (t=0,83; p>0,05) təşkil etmişdir. 
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Müqayisə qruplarında ilk dəfə doğan və təkrar doğanların sayı eyni olmuşdur. Ağır 

mamalıq anamnezinə malik zahı qadınların tezliyi əsas qrupda 65,6±3,0%, müqayisə qrupunda 

- 60,0±5,5% təşkil etmişdir (t=2,38; p<0,05). Hər iki qruplarda zahı qadınlarda anamnezdə 

ginekoloji xəstəliklər eyni tezliklə rast gəlmişdir.  Qadınların böyük hissəsində doğuşlar 

vaxtında baş vermişdir: əsas qrupda 90,8±1,8% və kontrol qrupda - 88,8±3,5% (t=0,54; 

p>0,05). Hamiləliyin erkən vaxtlarında abortlar (öz istəyi ilə) I qrupda olan 95 (38,0±3,1%) 

qadında və II qrupda 22 (27,5±5,0%) qadında aparılmışdır. Özbaşına düşüklər anamnezdə I 

qrupda 31 (12,7±2,0%) hamilə qadın və II qrupda 12 (15,0±3,9%) hamilə qadın qeyd 

edilmişdir. Anamnezdə inkişaf etməyən hamiləlik I qrupda 28 (11,2±2,0%), II qrupda isə 3 

(3,7%) qadında (p<0,05) aşkar edilmişdir.  Müayinə olunan qadınlarda hazırkı hamiləliyin 

gedişinin xüsusiyyətlərinə dair məlumatlar cədvəl 1-də təqdim edilmişdir. 

Müşahidə qruplarında 247 doğuş (98,8±1,5%) baş vermişdir, onlardan 195 (78,8±2,7%) 

– vaxtında, 52 (21,2±2,4%) – vaxtındanəvvəl olmuşdur, gecikmiş doğuşlar qeydə alınmamışdır. 

102 qadında doğuşlar (40,8±2,4%) özbaşına (təbii) və 145 qadında (58,0±2,4%) – operativ 

(Qeysəriyyə kəsiyi ilə) yolla baş vermişdir. Bütün qruplarda olan qadınlarda doğuşların orta 

davametmə müddəti o qədər də fərqlənməmişdir: birinci qrupda - 8,0±0,2 saat, ikinci qrupda - 

8,2±0,2 saat davam etmişdir. Bütün qruplarda olan zahı qadınlarda susuz dövr orta hesabla 

5,5±0,2 saat təşkil etmişdir. Müayinə olunan qadınlarda özbaşına doğuşlardan sonra 400 ml-

dən çox qanaxmalar müşahidə edilməmişdir. Əksər hallarda qanaxmalar 220 ml-ə qədər 

olmuşdur.  

Klinik əlamətləri I qrup (n=89) II qrup (n=161) Cəmi (n=250) 

müt. % müt. % müt. % 

Yüngül preeklampsiya 31 34,8±5,0 49 30,4±3,6 80 32,0±2,9 

Ağır preeklampsiya 58 65,2±5,0 112 69,6±4,8 170 68,0±2,9 

Hamiləlik zamanı uşaqlığın hipertonusu 74 83,0±3,9 71 44,0±3,9 145 58,0±3,1 

Hamiləliyin 1-ci yarısında qanaxmalar, 

retroxorial hematomalar 

42 47,2±5,2 43 26,7±3,5 85 34,0±2,9 

Ciftin anomal birləşməsi (tam, natamam, 

aşağı) 

3 3,4 31 19,2±3,0 34 13,6±2,1 

Dölün antenatal ölümü 3 3,4 0 0 3 1,2 

Özbaşına doğuşlar 53 59,6±5,2 49 30,4±3,6 102 40,8±3,1 

Operativ doğuşlar 33 37,0±5,1 112 69,6±4,8 145 58,0±3,1 

Ciftin əllə aralanması 2 2,3 4 2,5 6 2,4 

Erkən doğuşdansonrakı dövrdə qanaxmalar 3 3,4 9 5,6 12 4,8 

Diri doğulmuş uşaqlar 86 96,6±5,2 161 100,0 247 98,8±0,8 

Cədvəl 1. Müayinə olunan qadınlarda hamiləliyin gedişinin xüsusiyyətləri 

 

Əldə olunan məlumatlardan görünür ki, hamilə qadınlar arasında ən çox rast gələn ağır-

laşmalar – suların vaxtındanəvvəl axması (1-ci qrupda - 23,6±4,5%; 2-ci qrupda - 15,0±2,8%) 

və doğuş fəaliyyətinin anomaliyaları (müvafiq olaraq 13,4±3,6% və 10,5±2,4%) olmuşdur. 

Həmçinin 1-ci qrupda 11 (12,3±3,4%) qadında və 2-ci qrupda 15 (9,3±2,2%) qadında ciftin 

hissəvi birləşməsi nəzərə çarpmışdır. Hamilə qadınların I qrupunda 18,0±3,0% (15 hadisə) və 

2 qrupda - 6,7±2,7% (6 hadisə) qadınlarda hamiləliyin ən çox rast gələn ağırlaşmaları dölün 

kəskin və xronik hipoksiyası olmuşdur. BP olan qadınlarda Qeysəriyə kəsiyi ilə aparılan 
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əməliyyatla doğuş 145 (58,0±3,1%) halda baş vermişdir. 25 (10,2±1,9%) zahı qadında 

doğuşdansonrakı dövrdə bir çox ağırlaşmalar - aralıqda tikişlərin bitişməməsi, endometrit, 

anemiya, uşaqlığın subinvolyusiyası qeydə alınmışdır. Müayinə olunan qadınlarda heç bir halda 

mamalıq maşalarının qoyulması əməliyyatı həyata keçirilməmişdir. Birinci qrupda Qeysəriyyə 

kəsiyi 37,0±2,7% qadında (33 halda), ikinci qrupda 69,6±2,8% qadında (112 halda) yerinə 

yetirilmişdir. 1-ci qrupda 8 qadında hamiləlik nisbi göstərişlərə əsasən Qeysəriyyə kəsiyi 

əməliyyatı ilə başa çatmışdır. 2-ci qrupda 6 qadında hamiləlik Qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı ilə 

(mütləq və nisbi göstərişlərə əsasən axıra qədər başa çatdırılmış hamiləlikdə) tamamlanmışdır. 

35,9±3,9% qadında dölün kəskin hipoksiyası (çox vaxt xronik fonunda) qeyd olunmuşdur. 

Birinci qrupda aralığın cırılması ikinci qrupla müqayisədə daha çox nəzərə çarpmışdır (müvafiq 

olaraq - 6,7±2,7% və 5,6±1,8%). 

Qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı ana və döl üçün nəzərdə tutulan nisbi göstərişlərin cəminə 

əsasən (2 və 3-dən çox) aparılmışdır. Ən çox rast gələn göstərişlər preeklampsiyanın ağır 

formaları (82,0±3,2%), eklampsiya (78,0±3,4%), kompleks müalicənin səmərəsizliyi 

(62,0±4,0%), dölün kəskin və ya xronik hipoksiyası (35,9±3,9%), adəti düşüklər (33,7±3,9%) 

olmuşdur. Qeysəriyyə kəsiyi həmçinin NYCVA zamanı (18,6±3,2%), ilk dəfə doğan qadının 

yaşı (14,5±3,0%) və yüksək dərəcəli miopiya (11,7±2,7%) zamanı da eyni tezliklə həyata keçi-

rilmişdir. Müayinə olunan xəstələrdə doğuşdansonrakı gecikmiş qanaxmalar nəzərə çarpma-

mışdır. Müqayisə qruplarında olan zahı qadınlarda doğuşdansonrakı xəstələnmənin təhlili 

zamanı aşkar edilmişdir ki, əsas qrupda doğuşdansonrakı dövrün ağırlaşmış gedişi xeyli aşağı 

olmuş və 9,2±2,3% qadında, müqayisə qruplarında isə 32,6±6,0% qadında qeydə alınmışdır.  

Qeyri-infeksion xarakterli ağırlaşmalardan erkən və gecikmiş doğuşdansonrakı dövrdə 

hipotonik qanaxmalar əsas qrupda 7,8±1,8% zahı qadında və müqayisə qrupunda 2,5±1,7% 

zahı qadında (χ2=4,28; p<0,05) qeyd olunmuşdur. Doğuşdan-sonrakı infeksion ağırlaşmaların 

tezliyi də həmçinin əsas qrupdakı zahı qadınlarda xeyli aşağı olmuşdur. Belə ki, 

metroendometrit əsas qrupda -11,7±2,1% qadında və müqayisə qrupunda -7,5±2,9% (χ2=9,97; 

p<0,01), loxiometra - müvafiq olaraq 27,5±2,8% və 11,2±3,5% (χ2=11,34; p<0,001) qadında 

aşkar edilmişdir. 

Bizim tədqiqatlarda doğuşdansonrakı infeksion xəstəliklərin inkişafının risk amillərinin 

öyrənilməsi göstərmişdir ki, onlara bir çox digər tədqiqatlarda da əhəmiyyəti qeyd edilən amil-

lər, yəni məhz – doğuşların davametmə müddəti, susuz dövrün 12 saatdan sox uzanması, B 

qrupu streptokokları ilə kolonizasiya, ananın yaşının 19-dan az olması, Qeysəriyyə kəsiyi əmə-

liyyatı kimi amillər aiddir. Bundan başqa, biz doğuşdansonrakı infeksiyaların inkişafının əlavə 

risk amillərini aşkar etmişik – bunlar ilk doğuşlar, doğuşaqədərki şöbədə onların doğuşdan bila-

vasitə əvvəl uzun müddət qalması sayılır.  

Beləliklə, əldə edilən məlumatlar BP olan qadınlarda hamiləliyin gedişinə və nəticəsinə 

ağırlaşmaların göstərdiyi təsirinin yüksək tezliyə malik olmasını təsdiq edir. Deməli, ağırlaş-

maların yaranmasının mümkün səbəblərinin aşkar edilməsi, onların tezliyinin azaldılması və 

qadınların həmin qrupunda hamiləliyin və doğuşların təqibi taktikasının işlənib hazırlanması 

üçün xəstələrin skrininq müayinəsinin aparılmasına böyük ehtiyac vardır. BP zamanı hamilə-

liyin gedişinin xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir ki, onların əsasında ana və döl üçün hamiləliyin 

əlverişsiz nəticələrinin tezliyinin azaldılması məqsədilə praktik səhiyyə üçün hamiləlik 
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dövründə və hestasiyanın növbəti müddətlərində hamilə qadınların təqibinin alqoritmi işlənib 

hazırlanmışdır. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ВИТАПРОСТ ФОРТЕ»  

У БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

В.Н.Ткачук, И.Н.Ткачук 

Урологическая клиника (заведующий - проф. С.Х.Аль-Шукри)  

Санкт-Петербургского Государственного медицинского 

университета имени акад. И.П.Павлова 

 

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) 

является одним из наиболее распространенных заболеваний мужчин пожилого и 

старческого возраста [1,2]. Клинические проявления ДГПЖ, как считают F.Schroder и 

I.Altwein [3], имеют место у 34% мужчин в возрасте 40-50 лет, у 67% мужчин в возрасте 

51-60 лет, у 77% мужчин в возрасте 61-70 лет и у 83% мужчин в возрасте старше 70 лет. 

Терапия больных ДГПЖ является актуальной проблемой современной урологии в 

связи с распространенностью заболевания и нерешенностью многих вопросов его 

лечения. В настоящее время медикаментозная терапия занимает важное место в лечении 

больных ДГПЖ и базируется на результатах новейших исследований патогенеза этой 

болезни. Для медикаментозного лечения больных ДГПЖ применяют ингибиторы 5-α-

редуктазы, блокаторы α-1-адренергических рецепторов, полиеновые антибиотики, 

антиандрогены, препараты растительного и биологического происхождения [1,4,5]. 

Однако до сих пор многие принципиальные вопросы медикаментозной терапии больных 

ДГПЖ остаются дискутабельными и нуждаются в дальнейшем изучении. Недостаточно 

изучены механизмы действия некоторых препаратов, отсутствуют конкретные 

показания к применению этих средств, не уточнены критерии, свидетельствующие об 

эффективности медикаментозной терапии, существуют разногласия о длительности 

медикаментозного лечения. 

В последние годы при заболеваниях предстательной железы стали применять 

препараты биологического происхождения, выделенные из предстательной железы 

крупного рогатого скота: Витапрост, простатилен. Было доказано [6], что эти препараты 

оказывают органотропное действие, то есть влияют на процессы дифференцировки в 

популяции клеток, из которых они выделены. Кроме того, они обладают 

противовоспалительными и иммуномодулирующим эффектом, влияют на показатели 

гемостаза, усиливают синтез антигистаминовых и антисеротониновых антител и 

улучшают микроциркуляцию в пораженном органе. Биорегуляторные пептиды стали 

применять как при лечении больных хроническим простатитом [6-9], так и у больных 

ДГПЖ [10,11]. 

В 2008 г. в НИИ урологии МЗ РФ было проведено исследование по изучению 

эффективности нового препарата этого ряда - Витапроста, который производит ОАО 

«Нижфарм». Было доказано, что Витапрост (доза по экстракту простаты 50 мг) 

эффективен у больных хроническим простатитом, в том числе и в сочетании 

хронического простатита с ДГПЖ [12]. В настоящее время компанией ОАО «Нижфарм» 
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разработана новая форма препарата – «Витапрост Форте» в виде ректальных 

суппозиториев в дозе 100 мг, что позволяет врачу варьировать режим дозирования 

препарата. Витапрост Форте был применен в ФГУ НИИ урологии у 40 больных ДГПЖ с 

умеренно выраженной инфравезикальной обструкцией по 1 суппозиторию 1 раз в сутки 

в течение 30 дней [11]. В ходе лечения было достигнуто незначительное – на 2,04 см³ 

снижение среднего значения объема предстательной железы (с 46,05см³ до 44,01см³), но 

при выраженном уменьшении суммарного балла симптоматики болезни, улучшение 

качества жизни и показателей урофлоуметрии. 

Целью выполненного нами изучения явилось определение эффективности и 

безопасности лекарственного препарата «Витапрост Форте» у больных ДГПЖ при 

длительности лечения не 30 дней, как это было проведено ранее [11], а 60 дней. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 30 больных ДГПЖ, 

которые получали Витапрост Форте в виде ректальных суппозиториев в дозе 100 мг 1 

раз в сутки непрерывно в течение 60 дней. Средний возраст пациентов составил 63,5 ± 

2,4 года. У 16 (53,3%) из 30 пациентов ДГПЖ были выявлены сопутствующие 

заболевания, среди которых преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы 

(ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь I-II стадии). 

Все больные ДГПЖ находились на амбулаторном наблюдении и имели перед 

лечением умеренно выраженную симптоматику болезни. 

Наблюдаемым нами больным ДГПЖ Витапрост Форте был назначен при 

следующих показателях клинического течения заболевания: 

1) сумма баллов симптоматики болезни по Международной шкале IPSS в 

среднем составила 13,9 ± 2,1 при колебании этого показателя от 10 до 17 

баллов; 

2) индекс оценки качества жизни QOL составил в среднем 3,8 ± 0,4; 

3) значение максимальной скорости потока мочи (Q max) по данным 

урофлоуметрии была равной 9,3 ± 0,9 мл/с при колебании этого показателя от 

6 до 13 мл/с; 

4) количество остаточной мочи в мочевом пузыре в среднем составило 65,5 ± 

12,9 мл при колебании этого показателя от 36 до 80 мл; 

5) объем предстательной железы в среднем составил 48,5 ± 5,5 см³ при 

колебании этого показателя от 40 до 57 см³; 

6) уровень простатического специфического антигена (PSA) в среднем составил 

3,1 ± 0,2 нг/мл при колебании этого показателя от 0,4 до 4,0 нг/мл. 

На основании данных анамнеза, анализов и трансректального ультразвукового 

исследования у 23 (76,7%) из 30 больных был диагностирован сопутствующий ДГПЖ 

хронический простатит. 

Мы не включали в изучение больных, страдающих другими урологическими 

заболеваниями, сопровождающимися нарушениями акта мочеиспускания (например, 

гиперактивный мочевой пузырь, склероз предстательной железы, камни мочевого 

пузыря, рак простаты, стриктуры уретры, пациентов с так называемой «средней долей» 

формы роста ДГПЖ), а также больных, которые нуждались в оперативном лечении 
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ДГПЖ, больных с выраженными нарушениями функции почек и/или печени, и/или 

других жизненно важных органов, сопровождающиеся нарушением их функций. 

Опыт применения препарата включал 4 визита пациентов с ДГПЖ к врачу. При 

первом посещении после установления диагноза больной получал Витапрост Форте, 

суппозитории ректальные 100 мг на 30 дней. Второй визит был проведен через 30 дней 

от начала изучения препарата, и пациент получал препарат еще на 30 дней. Третий визит 

проводился через 60 дней от начала опыта применения препарата, в ходе которого 

проводилась оценка эффективности проведенного лечения. Четвертый визит пациента 

проводился через 120 дней от начала лечения, т.е. спустя 60 дней после его завершения, 

в ходе которого были оценены отдаленные результаты проведенного лечения больных 

ДГПЖ препаратом Витапрост Форте. 

Результаты. В результате проведенного лечения оказалось, что все 30 пациентов 

с ДГПЖ, получающих Витапрост Форте в течение 60 дней, к моменту завершения 

лечения отметили положительный эффект. При этом выраженный положительный 

эффект отметили 8 (26,7%) пациентов, хороший эффект – 12 (40%) больных, а 

удовлетворительный – 10 (33,3%) больных. 

В таблице приведены результаты лечения больных ДГПЖ препаратом Витапрост 

Форте по критериям, рекомендованным Международным консультативным комитетом 

по ДГПЖ [13]. К моменту окончания приема препарата все показатели клинического 

течения заболевания улучшились. 

 

Таблица 

Результаты лечения препаратом Витапрост Форте больных доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы 

 

Критерии оценки результатов 

лечения 

Исходные 

данные 

(визит 1-ый) 

Через 30 

дней 

лечения 

(визит 2-ой) 

Через 60 

дней 

лечения 

(визит 3-ий) 

Через 60 дней после 

завершения лечения 

(визит 4-ый) 

1. Сумма балов симптоматики 

по шкале IPSS 
13,9±2,1 11,8±2,3 9,7±1,9 9,8±1,7 

2. Качество жизни QOL (баллы) 3,8±0,4 3,0±0,7 2,6±0,5 2,6±0,4 

3. Максимальная скорость 

потока мочи Qmax (мл/с) 
9,3±0,9 10,5±0,6 12,9±0,4 14±0,7 

4. Количество остаточной мочи 

(мл) 
65,5±12,9 42,4±10,5 33,8±9,1 25,6±7,5 

5. Объем предстательной 

железы (см³) 
48,5±5,5 47,8±6,1 44,2±3,7 44,2±3,8 

6. Уровень PSA (нг/мл) 3,1±0,2 - 3,0±0,1 2,9±0,2 

 

Так, средний балл симптоматики заболевания по Международной шкале IPSS через 

30 дней лечения снизился с 13,9 ± 2,1 до 11,8 ± 2,3 балла, т.е. на 2,1 балла (p<0,05), а к 60 

дню лечения – до 9,7 ± 1,9 балла, т.е. на 4,2 балла (p<0,01). Через 60 дней после 

завершения лечения отмечен такой же (9,8 ± 1,7) уровень балла симптоматики, как и к 

моменту окончания лечения. 

У больных ДГПЖ, получающих Витапрост Форте, суппозитории ректальные, 

выявлено статистически достоверное улучшение качества жизни. Среднее значение 
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показателя качества жизни к 30-ому дню лечения снизилось с 3,8 ± 0,4 до 3,0 ± 0,7 баллов 

(p<0,05), а к 60-ому дню лечения – до 2,6 ± 0,5 баллов (p<0,01). Показатель качества 

жизни оставался на этом же уровне (2,6 ± 0,4 балла) и через 60 дней после завершения 

лечения. 

Максимальная скорость потока мочи через 30 дней лечения препаратом Витапрост 

Форте возрасла с 9,3 ± 0,9 до 10,5 ± 0,6 мл/с (p<0,05), а через 60 дней терапии – до 12,9 ± 

0,4 мл/с (т.е. на 3,6 мл/с), p<0,01. Этот показатель клинического течения заболевания еще 

более существенно улучшился спустя 60 дней после лечения Витапростом Форте, 

составив 14,0 ± 0,7 мл/с (p<0,001). 

У больных ДГПЖ, получающих Витапрост Форте, отмечено снижение количества 

остаточной мочи. Если до лечения среднее значение объема остаточной мочи составило 

65,5 ± 12,9 мл, то через 30 дней лечения – 42,4 ± 10,5 мл, через 60 дней лечения – 33,8 ± 

9,1 мл, а через 2 месяца после прекращения приема препарата – 25,6 ± 7,5 мл. Разница 

статистически достоверна (p<0,001). 

На фоне приема Витапроста Форте статистически достоверно объем 

предстательной железы у больных ДГПЖ снизился лишь через 60 дней лечения – с 48,5 

± 5,5 до 44,2 ± 3,7 см³ (p<0,05) и оставался на этом же уровне и в течение 60 дней после 

прекращения лечения. 

Уровень простатического специфического антигена у больных ДГПЖ на фоне 

приема Витапроста Форте статистически достоверно не изменялся. 

Ни у одного из 30 наблюдаемых нами больных ДГПЖ в процессе лечения 

Витапростом Форте не было отмечено нежелательных явлений, что свидетельствует о 

хорошей переносимости и безопасности препарата. 

Обсуждение. При анализе результатов исследования оказалось, что препарат 

Витапрост Форте, назначаемый в течение 60 дней, положительно влияет как на 

субъективные, так и на объективные симптомы ДГПЖ. Препарат существенно снижает 

клинические проявления заболевания (средний балл симптоматики по Международной 

шкале IPSS к концу лечения снижался на 4,2 балла – с 13,9 ± 2,1 до 9,7 ± 1,9 балла) и 

улучшает качество жизни. Отмечена выраженная положительная динамика показателей 

урофлоуметрии (максимальная скорость потока мочи после лечения возросла на 3,6 мл/с 

– с 9,3 ± 0,9 до 12,9 ± 0,4 мл/с). У больных ДГПЖ на фоне лечения Витапростом Форте 

значительно снижалось количество остаточной мочи (с 65,5 ± 12,9 мл до 33,8 ± 9,1 мл к 

концу лечения). На фоне приема Витапроста Форте выявлено и умеренно выраженное 

снижение среднего объема предстательной железы (48,5 ± 5,3 см³ до начала терапии и 

44,2 ± 3,7 см³ к концу лечения). 

Выявленную в процессе лечения препаратом Витапрост Форте положительную 

динамику в клиническом течении ДГПЖ следует объяснить специфическим прямым и 

непрямым органотропным действием этого препарата [6], этиопатогенетическим 

механизмом его действия и снижением пролиферативной активности клеток 

предстательной железы [11], усилением синтеза антигистаминовых и антисеро-

тониновых антител [6], уменьшением отека и снижением активности воспалительного 

процесса в предстательной железе за счет улучшения в ней микроциркуляции [7,8]. 
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При этом важно отметить, что у 75-95% больных ДГПЖ имеет место и 

сопутствующий хронический простатит [14-16], который усугубляет клиническое 

течение основного заболевания. Витапрост Форте способствует снижению активности 

сопутствующего воспалительного процесса в предстательной железе [7,8] и тем самым 

повышает эффективность проводимого лечения. 

Положительные изменения в клиническом течении заболевания сохраняются в 

течение 2 месяцев после приема препарата, что подтверждает высокую оценку 

эффективности Витапроста Форте у больных ДГПЖ. 

Заключение. Полученные в ходе настоящего исследования результаты позволяют 

рекомендовать препарат Витапрост Форте, суппозитории ректальные, к применению у 

больных ДГПЖ с умеренно выраженными проявлениями заболевания. Препарат более 

эффективен у больных ДГПЖ с сопутствующим хроническим простатитом. При лечении 

больных ДГПЖ Витапрост Форте целесообразно назначать не менее 2 месяцев 

непрерывно. Именно этот срок лечения позволяет существенно повысить эффективность 

лечения, улучшить качество жизни и уменьшить объем предстательной железы. 
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ENUREZİS NOKTURNA 

 

Prof. Dr. M.İhsan Karaman 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD 

 

Yatak ıslatmanın bilimsel dildeki karşılığı ‘nokturnal enurezis’tir. ICCS tarafından 

yapılan ‘enurezis’ tanımı şudur: “5 yaş ve üzerindeki çocuklarda, ürodinamik açıdan normal bir 

işeme eyleminin uygun olmayan bir yerde gerçekleşmesi”.  

Daha genel bir ifadeyle, nokturnal enurezis, yaşı ve nörolojik gelişimi itibariyle kuru 

olması gereken bir çocuğun uykuda yatağını ıslatması olarak tanımlanabilir. Çocuğun, 6 aydan 

daha uzun bir süre kuru kalma periyodu yoksa primer, en az 6 aylık bir kuru dönemden sonra 

ıslatma tekrar başlamışsa sekonder (onset) enurezisten bahsedilir. Gündüz idrar kaçırma 

olmaksızın yalnızca gece yatak ıslatma sözkonusu ise “monosemptomatik enurezis nokturna” 

terimi kullanılır. 

Enurezisin patogenezini açıklamakta taraftar bulan ve her biri gerçeğin birer parçasını 

oluşturan en az üç geçerli teori mevcuttur: 

1. Nokturnal poliuri 

2. Nokturnal detrusor hiperaktivitesi 

3. Yüksek uyanma eşiği 

Herhangi bir enuretik bireyde, bu etkenler tek başına değil, kesişen kümeler halinde 

kombinasyonlarla etkili olabilirler. Dolayısıyla, enuretik çocukları alt gruplara ayırıp buna göre 

tedavi planlarken, bu kesişen kümeler kurgusundan yararlanabiliriz. 

Enureziste temel tanısal değerlendirme için: 

a) Ayrıntılı anamnez 

b) Genişletilmiş fizik muayene (ürolojik ve kaba nörolojik muayene ile, işemenin 

gözlenmesi dahil) 

c) Miksiyon-defekasyon çizelgesi 

d) Tam idrar tahlili (± idrar kültür ve antibiyogramı) hastaların büyük çoğunluğunda 

yeterlidir. Bunlara bazı vakalarda üriner sistem ultrasonografisi eklenebilir. 

Temel değerlendirmede herhangi bir patoloji saptanmayan vakalar “primer monosempto-

matik nokturnal enurezis” olarak adlandırılır ve tedavi aşamasına geçilebilir. Geri kalan olgular 

ise “komplike enurezis” grubunu oluşturur ve ileri tetkiklerle incelenir. 

Günümüzde yatak ıslatma eskiye göre daha kolay tedavi edilebilmektedir. Bugüne kadar 

birçok metodun başarısı iddia edilmişse de, bugün için genellikle  

a) Davranış değiştirme tedavisi   

b) İlaç tedavisi   

c) İkisinin kombinasyonu  

seçeneklerinden biri uygulanır.  

Kanıta dayalı veriler açısından bakıldığında, kontrollü çalışmalarla etkinliği test edilen ve 

bugün için rutin kullanımı önerilen yalnız iki tedavi metodu vardır: Desmopressin ve enuretik 

alarm. Diğer bazı etkili yöntemler ise, ancak spesifik enurezis alt gruplarında fayda sağlayabilir 
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Бесплодие в 21 веке: мифы и реальность, перспективы. 

Калинченко Светлана Юрьевна, Москва 

 

Половые инстинкты (или либидиозные, как называл их великий Фрейд), наряду с 

голодом и жаждой относятся к ключевым физиологическим потребностям.  Мужчина 

чувствует себя мужчиной когда у него есть “чин” и когда “супружеский долг” не 

является долгом, а является физиологической потребностью, которой он может 

поделиться доставив удовольствие партнерше.  Продолжение рода является 

наиважнейшей социальной потребностью и, если женщина может реализовать свою 

любовь в приемных детях, но отсутствие детей у мужчины является для него 

сильнейшем стрессом.  

Потеря работы достаточно часто сопровождается   не только нарушением половой 

функции психогенного характера, но и вторичным нарушением репродуктивной 

функции. Таким образом в 21 веке появляется новая форма мужского бесплодия – 

стрессорное бесплодие.  Стресс всегда сопровождается изменением гормонального 

статуса, а именно повышением стрессорных гормонов, таких как кортизол, пролактина, 

инсулин и снижением гормонов стрессоустойсивости, в первую очередь – тестостерона 

и ДГЭА, которые также являются мощными антиоксидантами, поэтому антиокси-

дантная терапия занимает ключевое место в лечении мужского бесплодия.  

 Однако, наличие хорошей работы, хорошего материального и социального 

статуса не защишает от нарушения половой и репродуктивной функции. Основной 

причиной бесплодия у относительно здоровых мужчин является экологический стресс, 

обусловленный химической революцией и массивным внедрением в современную 

жизнь продуктов химической промышленности, являющимися эндокринными 

дизраптерами. Химическая революция, более поздний отпрыск революции промышлен-

ной, породила огромное разнообразие химических веществ, попадающих в окружающую 

среду, и еще более изменила лицо современной токсикологии. Изначально воздействую-

щие на человека химикаты имели природное происхождение или являлись относительно 

простыми видоизменениями существовавших в природе соединений, получавшимися, к 

примеру, при обогащении руд или сжигании древесного или ископаемого топлива. 

Начавшееся в начале XX в. развитие промышленного органического синтеза обогатило 

мир токсикологии новыми группами веществ, которые, как оказалось, ведут себя 

совершенно иначе, чем природные соединения. Вместо того чтобы быстро разлагаться в 

естественной среде, они сохраняются неизменными – в некоторых случаях на 

протяжении многих десятков лет. Более того, эти вещества стали обнаруживать в тканях 

различных животных в самых неожиданных местах, в том числе в  органах 

репродуктивной системы, именно поэтому  разработанная сотрудниками кафедры 

эндокринологии РУДН уникальная терапевтическая методика  “Квартет здоровья”, 

включает в себя  помимо витамина Д, омега 3 жирных кислот, половых гормонов (в 

случае мужского беcплодия – хорионический гонадотропин для нормализации секреции 

собственного тестостерона) – при необходимости, также и антиоксидантную терапию.  
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 Как относительно эректильной дисфункции, так и относительно нарушений 

репродуктивной функции существует много коммерческих мифов, поэтому количество 

различных снадобий для их лечения – огромно. Правда – одна! Эректильная 

дисфункция, которая нередко является и причиной бесплодия, эффективно лечится. 

Подход к лечению зависит от характера и причины, лежащий в основе эректильной 

дисфункции. Нередко виновата и женщина, которая перестала пахнуть женщиной.  

В лекции не только будут развеяны наиболее распространенные мифы, но и будут 

даны рекомендации по лечению нарушений репродуктивной функции, в том числе 

эректильной дисфункции и бесплодия.  
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RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT 

 OPTIONS FOR URETHRAL STRICTURE 

 

Ervin Kocjancic, Ömer Acar 

University of Illinois 

 

Urethral stricture is defined as a narrowing of the anterior urethral lumen caused by 

scarring of the corpus spongiosum (spongiofibrosis). Narrowing of the posterior urethra is 

better termed as a distraction defect, stenosis or contracture, depending on the underlying 

etiology. The estimated incidence of urethral stricture disease in US male population is 0.6%. 

It most commonly affects men between the ages of 50-60 years with bulbar urethra being the 

most frequently involved segment. The etiology can be traumatic, iatrogenic, inflammatory and 

idiopathic. Urine analysis, urine culture, uroflowmetry, retrograde urethrography, voiding 

cystourethrography, cystoscopy and transperineal ultrasound can be used for establishing the 

diagnosis, determining the extent of the disease, treatment planning and postoperative follow-

up.  

Urethroplasty is the gold standard treatment option for urethral stricture disease. It has a 

higher success rate and lower recurrence rate when compared to endoscopic management 

options such as direct visual internal urethrotomy or (self) urethral dilatation(s). Especially 

when prior endoscopic treatment attempts have failed, urethroplasty should be offered in a 

timely manner. Excision and primary anastomosis (EPA), non-transecting urethroplasty, graft 

urethroplasty and flap urethroplasty represent the main urethroplasty types. EPA is well-suited 

for short (<2cm) bulbar strictures. This method relies on the dual blood supply of urethra and 

involves urethral mobilization, scar excision and re-anastomosis. Overall success rate of EPA 

is more than 90% in properly selected patients. Non-transecting urethroplasty is ideal for very 

short (>1cm), nontraumatic bulbar strictures with no or limited spongiofibrosis. Urethral 

mobilization, dorsal stricturotomy and Heineke-Mikulicz type of closure constitute the main 

steps of non-transecting urethroplasty. Graft or flap based urethroplasty options are reserved 

for longer bulbar or penile strictures. Buccal mucosa is the most commonly utilized tissue 

substitute for urethral reconstruction. Multiple approaches can be employed in the setting of 

buccal urethroplasty; dorsal or ventral, onlay or inlay, augmented anastomotic or staged. Buccal 

urethroplasty has an overall success rate of 85%. Flap urethroplasty is technically more 

challenging and has similar or slightly worse outcomes when compared to graft urethroplasty. 

Recurrence of the stricture, erectile dysfunction, post-void dribbling, formation of urethral 

fistula or diverticulum can complicate the postoperative course of urethroplasties.  

 

Medipol Ünv Tip Fak Üroloji ABD Bşk 

Radikal Prostatektomi organa sınırlı prostat kanseri olgularının küratif tedavisidir. Bu 

kuratif tedavilerin sonuçları bir taraftan hastanın yaşamını hayati derecede etkilerken, yüksek 

prevalanslı bu hastalık için tedavi maliyetleri ülke ekonomisini önemli ölçüde etkilerler. 

Üroonkologlar bir taraftan radikal prostatektomi sonuçlarını definotif radyotefapi ile 

karşılaştırarak radyasyon onkologları ile, diğer taraftan radikal prostatektomi tekniklerinin 
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birbiri ile sojjćlarını karşılaştırarak diğer üroonkolohlarla adeta bir yarış halindedirler. Bu da 

onkolojik ve fonksiyonel sonuçları mükemmel olan nir teknik arayışını hızlandırmaktadır. 

Prostatın vucud yüzeyine en yakın olduģu bölge perinedir. Ne var ki, perine ürologların 

yabancı olduğu bir bölgedir. Zira, diger ameliyatlar nedeniyle retropubik bölgeye daha fazla 

aşinadırlar.  

Prostata perineal yaklaşım bazı avantajlar sağlamaktadır. Kanserle ilişkili olmayan, ama 

ameliyatın fonksiyonel sonuçlarını önemli oranda etkileyebilen bazı anatomik yapılar, 

retropubik yaklaşımın aksine, ameliyat sırasında korunabilmaktedir. Ayrıca prostata çok iyi 

bir posterior bakı imkanı vermesi, iyi bir vizyon altında apikal diseksiyon ve anastomoz imkanı 

sağlaması nedeniyle hem cerrahi sınır pozitifliği hem de anastomoz sorunları çok daha az 

görülmektedir. 
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MINIMAL INVASIVE MANAGEMENT OF  

STONES IN CHILDREN: WHAT IS NEW? 

 

Kemal SARICA MD, PhD 

Professor of Urology 

Chief, Department of Urology, 

Kafkas University, Medical School 

Kars / TURKEY 

 

The incidence of pediatric urolithiasis has been noted to be increasing over the past two 

decades and the surgical management poses specific challenges for urologists because of the 

high risk of stone recurrence in this population. In the light of this fact, minimal invasive 

management aims to achive a complete stone-free status, preservation of renal function, and 

prevention of stone recurrence with appropriate metabolic evaluation. In addition to the detailed 

metabolic evaluation, accumulatd experience did clearly Show that in order to select the most 

appropriate surgical treatment, the location, composition, and size of the stone(s), the anatomy 

of the collecting system, and the presence of obstruction or any infection in the urinary tract 

should all be well considered. Improvements in instrument technology and increasing 

experience with adult cases resulted in the successful application of  all contemporary 

endourologic procedures in the minimal invasive management of pediatric urolithiasis in a safe 

and effective manner. Regarding the advantages and disadvantages of the available treatment 

alternatives while shockwave lithotripsy (SWL)  is still the first choice for the majority of cases 

involving upper tract calculi; other minimally invasive methods such as ureteroscopic 

lithotripsy (URS)  and percutaneous nephrolithotomy (PNL) can also be successfully applied 

for excellent stone-free rates with minimal morbidity despite the requirement of adequate 

experience. Last but not least, open surgery will continue to be a preferred treatment option in 

children. With complex and large stones as well as associated anatomic abnormalities.  
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ÇƏTİN ANDROLOJİ SİTUASİYALARIN İDARƏ OLUNMASI 

Prof. İlham Əhmədov 

 

1-ci situasiya 

 64 yaşında kişi 

 60 saatlıq priapizm 

 Anamnezdə travma, dərman istifadəsi yoxdur. 

 Ümumi qan analizi normal 

 Qan qazları 

 P02 = 15 

 PCO2 = 78 

 pH = 7.2  

 

Source pO2(mmHg) pCO2(mmHg) pH 

Normal arterial blood (room air) 

[similar values are found in non-ischaemic 

priapism] 

> 90 < 40 7.40 

Normal mixed venous blood (room air) 40 50 7.35 

Ischaemic priapism (first corporal aspirate) < 30 > 60 < 

7.25 

 

PO2>70 mm c.v. – Non-işemik priapizm 

PO2<30 mm c.v. – İşemik priapizm  

İlin müalilicə 

 Aspirasiya+adrenomimetik istifadəsinə baxmayaraq priapizm hələ də davam edir  

İkinci mərhələ 

 Distal perkutan şuntlar 

 Vinter 

 Ebbehoj 

 T-şunt 

 Distal açıq şuntlar 

 AL-Qorab 

 Snake manevrası 

T-Şunt icra olundu 

1 gün sonra təkrari priapizm  

3-cü mərhələ 

 Açıq proksimal şunt 

 Quakles 

 Vena şuntları 

 Grayhack 

Alternativ müalicə 
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Penil protez implantasiyası 

6 aydan sonra kontrol  

 Ağır ED 

 PDE5 inhibitorları təsirsiz  

Xəstədən öyrəndiklərimiz 

1. Uzun müddət davam edən priapizmlərdə konservativ müalicənin effekti çox azdır 

2. İlk öncə distal şunt icra olunmalıdır 

3. Effekt olmadıqda proksimal şuntlar olunmalıdır 

4. Uzun müddət davam edən priapizmdə penil fibroza bağlı olaraq ED inkişaf 

etdiyindən birmərhələli penil protez implantasiyası alternativ üsuldur. 

 

2-ci situasiya 

 14 yaşında oğlan 

 Şikayəti yox 

 Cinsi inkişaf yaşına uyğun 

Aparılmış müayinələr 

 Fİziki müayinə 

 Sol xaya 8 cc 

 Sağ xaya 8 cc 

 Sol tərəfli varikosel III dərəcə 

 USM – PP venalarının genişlənməsi -3.7mm, reflüx +  

Nə etməli? 

 Dinamik müşahidə 

İllik dinamik müaşhidə 

 15 yaş 

 Sol xaya 8 cc 

 Sağ xaya 9 cc 

 16 yaş 

 Sol xaya 9 cc 

 Sağ xaya 12 cc  

Müalicə 

 Erkən cərrahi müdaxilə 

Mümkün müalicə üsulları 

 Skleroterapiya 

 Embolizasiya 

 Açıq cərrahiyyə 

 Mikroskopik cərrahiyyə 

 Laparoskopik cərrahiyyə 

Xəstədən öyrəndiklərimiz 

 Yeniyətmələrədə varikoselektomiya xaya kiçilməsi gedən xəstələrdə icra 

olunmalıdır. 

 Qızıl standart – Mikroskopik subinguinal varikoselektomiya  
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3-cü situasiya 

 Xəstə 65 yaşında kişi 

 Şərəli diabet, arteriyal hipertenziya 

 Iki il əvvəl 3 parçalı penil protez implantasiyası 

 Sağ silindrin dərialtına çıxması şikayəti ilə daxil oldu  

 

Penil protez ağırlaşmaları 

 

Mexaniki pozğunluq 0.8-3.1% 

Perforasiya/eroziya 1-11% 

İnfeksiya 0.68-1.6% 

Rezevuar herniasiyası 0.7% 

Uretral perforasiya Nadir 

Dərin vena trombozu Çox nadir 

Qonşu visseraya və ya rezervuar eroziyası Çox nadir 

 

Korporal perforasiya/eroziya 

 Ən çox ilk 6 ay içində olur 

 Risk qrupları 

 Spinal kord yaralanmaları 

 Şəkərli diabet 

 Pelvik şüa terapiyası alanlar 

 Səbəblər 

 Əməliyyat zamanı kobud korporal dilatasiya 

 Silindrlərin ölçülməsi zamanı kobud davranma 

 Qan təchizatının azalması 

 Periferik hissiyatın azalması 

 İnfeksiya 

Müalicə 

 Köhnə protez çıxarıldı 

 Yara antiseptik məhlullarla 10 dəqiqə ərzində yuyuldu 

 Ağlı qişa defekti düz əzələ yatağı ilə qrefti ilə qapadıldı 

 Bir mərhələli yeni 3-lü penil protez implantasiyası icra olundu  

Rəhbərlik 

 PPİ implantasiyasından sonra reviziyaların əsas səbəbi perforasiya və mexanik 

nasazlıqdır 

 Nasaz və ya perforasiya olmuş protezi bir mərhələli yeni protezlə əvəzləmək 

mümkündür. 

 80-93% effektivlik 

 Mulcahy protokolu 

Mulcahy protokolu 

 Bütün protez parçalarını çıxarmalı 

 Yaranı 7 qarışıqlı məhlulla yumalı 
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 Əlcəkləri, örtükləri, alətləri dəyişməli 

 Yeni protezin qoyulması 

 Yaranın drenaj və ya kateter qoyulmadan qapadılması 

 Post-op 1 ay antibiotik 

Kontrol 

 3 ay sonra 

 Cinsi fəaliyətdən məmnundur 

 Lokal əlamətlər yoxdur  

Xəstədən öyrəndiklərimiz 

 Korporal eroziya ilə ağırlaşmış penil protezin bir momentli dəyişilməsi uyğundur 

 Ağlı qişa defektinin əlavə qreftlə yamadılması təkrari ağlı qişanın zəif nöqtəsini 

aradan götürür 

Əməliyyat zamanı antiseptik məhlulla davamlı yumaq mütləqdir. 
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PRİAPİZM TANI VE TEDAVİSİ 

 

Prof. Dr. İrfan Orhan 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD., Androloji BD., Elazığ, Türkiye 

 

Priapizm, dört saatten uzun süren istemsiz ereksiyon olarak tanımlanmakta olup, 1,5/100 

000 oranlarında saptanan ürolojik acil bir patolojidir(1,2,3). Sıklıkla 5-10 yaş ve 20-50 yaşlar 

arasında saptanan bu patoloji klinikte genel olarak üç farklı tipte belirlenmektedir: 

İskenik (Düşük akımlı) priapizm 

Tekrarlayan (Stuttering) priapizm 

Non-iskemik (Yüksek akımlı) priapizm. 

Etyolojileri, kinik bulguları ve tedavileri birbirinden farklı olan bu priapizm tipleri 

içerisinde özellikle iskemik priapizm acil tedavi edilmesi gereken bir patolojidir (3). 

 

İSKEMİK (DÜŞÜK AKIMLI PRİAPİZM) 

Ürolojik acil bir patoloji olan düşük akımlı priapizm, %95 oranın da en sık saptanan 

priapizm tipidir (3). Kompartman sendromu olarak tanımlanabilecek düşük akımlı priapizm de 

intrakavernozal arterial kan akımı ya çok azalmış ya da hiç bulunmamaktadır. Bunun sonucu 

olarak penil erektil dokularda zaman icerisinde iskemik hasar oluşmakta, bu da erektil 

disfonksiyonla sonlanmaktadır (4) (Tablo1). İskemik priapism etyolijisinde orak hücre anemisi 

gibi kan hastalıkları etkin olmasına rağmen en sık saptanan etyolojik faktörler arasında 

intrakavernozal vazoaktif ajan enjeksiyonları önmeli yer tutmaktadır (%0,4- 35)(1, 3). 

Çocukluk çağında nadir görülen priapizm etyolojisin de genel olarak hematoljik ve diğer 

maligniteler rol oynamaktadır. Priapism saptanan hastalarda yaklasım tarzındaki ilk amaç 

priapizm tipinin belirlenmesidir (3) (Tablo 2). 

 

Tanı 

İskemik priapizmde, rijit ve ağrılı, hassas bir penis belirlenmesi en önemli muayene 

bulgusudur. Ancak asıl tanı, penil kan aspirasyonu ile yapılacak kan gazı analizi ile 

konulabilmektedir. İskemik priapiam kan gazı bulguları genel olarak hiopksik, hiperkapnik ve 

asidotik karakterdedir (Tablo 3). 

Kan gazı analizine ek olarak tanıyı verifiye etmek için tercih edilecek görüntüleme 

yöntemi Doppler ultrasonografidir. İntrakavernozal kan akımının azalması veya hiç olmaması 

iskemik priapizm için tanısaldır (Tablo 3) (3). 

İskemik priapizm de kavernozal dokularda nekrozu görüntülemek için penil MRI 

uygulamaları özellikle iskemik priapizm sonrası penil protez uygulamalarında önerilen 

görüntüleme yöntemidir (3). 

 

Tedavi 

İskemik priapizm tedavisinde amaç sadece ağrılı ereksiyonu sonlandırmak değil aynı 

zamanda penil erektil dokuyu koruyarak, erektil disfonksiyonu önlemektir. Bu amaçla 

hastalara, priapizm süresine bağlı olarak basamak tedavi modeli uygulanmaktadır (3) (Tablo 
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4). Temel yaklaşım olarak ilk basamakta uygulanacak medikal tedaviler de amaç, penisten 16 

-18 G kelebek iğnelerle yapılacak aspirasyon ile penil dekompresyonun sağlanmasıdır. 

İrrigasyonlu veya irrigasyonsuz olarak uygulanacak bu yöntemlerde basarı oranı %30’lar 

civarındadır (3,5,6). Kavernozal dokuda parlak, açık renkli kan saptanıncaya kadar devam 

edilecek aspirasyonda detumesans sağlanamazsa medikal tedavi de ikinci basak olarak 

sempatomimetik ajan enjeksiyonları uygulanmalıdır. Bu amaçla özellikle fenilefrin, etilefrin, 

adrenalin önerilen sempatomimetik ajanlardır (1,3) (Tablo 5). Bu ajanların enjeksiyonu 

sırasında hastaların özellikle hipertansiyon açısından kardiyak monitorizasyonu olası 

komplikasyonları önlemek açısından önemlidir. Sempatomimetik ajan enjeksiyonu sonrası 

iskemik priapizmde detumesans sağlanma oranı % 80’lerde belirlenmektedir (3). 

Medikal tedavi uygulamalarına cevap vermeyen iskemik priapism vakalarında bir sonraki 

basamakta uygulanacak cerrahi tedaviler şant operasyonlarıdır. 

Priapizm tedavisinde uygulanacak şant işlemleri temel olarak proksimal ve distal şantlar 

olarak iki grupta kategorize edilmektedir (Tablo 6). Uygulama kolaylığı ve komplikasyon azlığı 

nedeniyle ilk planda uygulanması önerilen distal şantlar perkütan ve açık şantlar şeklinde 

uygulanmaktadır (Tablo 6). 

Daha az invaziv olan perkütan şantlar içerisinde özellikle T- şant basarı oranı yüksek 

olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaya başlanan tedavi modeli olmuştur (7). Genel olarak 

perkütan uygulanan Winter ve Ebbehoj şantlarının aksine T-şant işleminde No:10 bistüri ile 

900’lik bir rotasyon, yapılan işlemde yaklaşık 50 mm2’lik bir şant meydana getirilebilmektedir. 

Geç dönem olgularında da başarılı sonuçlar bildirilmesinin yanında özellikle uzamış ve dirençli 

olgularda perkütan işlem sonrası 20 dilatatörlerle yapılacak işlem başarıyı arttırmaktadır (7). 

Distal perkütan şant uygulamalarının yanında Al- Ghorab ve Burnett teknikleri açık şant 

alternatifleridir. Al-Ghorab tekniğinde, glans penise yapılacak bir insizyon sonrası, distal tunika 

albuginealar koni şeklinde eksize edilmektedir. Burnett tekniğinde ise Al Ghorab tekniğine ek 

olarak korporo-glandüler doku retrograd olarak 7/8 Hegar dilatatörlerle kanüle edilmektedir (9). 

Priapizm tedavisinde açık proksimal şant işlemleri sık uygulanmamakla birlikte distal 

şantın yetersiz olduğu durumlarda kullanılacak diğer alternatiflerdir. Quackles tekniğinde 

korpus kavernozum ve korpus spongiyozum arasında proksimal bir şant oluşturulmakta olup, 

kavernözit, uretro-kavernöz ve uretrokutenöz fistüller olası olumsuz komplikasyonlar olarak 

belirlenebilmektedir (3). Femoral venin altında serbestleştirilen safenöz venin korpuz 

kavernozuma end-to-side anastomozu ile uygulanan Grayhack tekniği ise olası safeno-femora 

veya pulmoner emboli riskleri taşımaktadır (3,10,11). 

Uygulanan medikal ve şant tedavilerine dirençli priapizm olgularında, 48 - 72 saat süren 

priapizm erektil dokunun korunması açısından zaman aşımı olarak genel kabul görmektedir 

(1,3,12-18). Bu nedenle son yıllarda priapizm tedavisinde penil protez uygulaması önerilen bir 

tedavi modelidir (1,3,12-18). Özellikle MRI veya kavernozal biyopsi sonucu nekroz belirlenen 

ve 36 saati aşmış priapizm olgularında erken dönem penil protez uygulanması, geç dönem 

uygulamalara göre daha düşük komplikasyon oranlarında belirlenebilmektedir (3). İskemik 

priapizmde önerilen tedavi algoritmi tablo 7’da özetlenmiştir. 
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NON-İSKEMİK (YÜKSEK AKIMLI) PRİAPİZM 

Tanı 

İskemik priapism kadar sık görülmeyen non-iskemik priapizmde genel olarak penil kan 

akımı azalmadığı için ereksiyon ağrısız olup, acil müdahale gerektirmemektedir. Sıklıkla 

perineal ve penil künt travmalar sonrası kavernozal arter fistüla sonrası ortaya çıkan yüksek 

akımlı priapism de ereksiyon ağrısız olması yanında iskemik priapizme göre daha yumuşak bir 

şekilde saptanır (3). Penil kan gazı değerleri iskemik priapizmden ayırım için en önemli 

parameter olmasının yanınada, renkli dupleks ultrasonografide fistül ve artan kan akımının 

görüntülenmesi tanısaldır (1,3). 

 

Tedavi 

Non- iskemik priapizmde kavernozal kan akımı azalmadığı ve ağrı olmadığı için acil 

tedavi gerekmemektedir. Özellikle zaman içerisinde fistülün spontan olarak kapanması 

nedeniyle konservatif yaklaşımlarla takip ilk planda önerilen tedavi modelidir (3). Özellikle 

penil kan aspirasyonu veya sempatomimetik ajan enjeksiyonu olası komplikasyonlardan dolayı 

önerilmemektedir. Dirençli olgularda selektif arteryel embolizasyon standart tedavidir.Yakaşık 

%89 oranlarındaki başarı yanında gelişebilecek erektil disfonksiyon tedavi kararında 

dikkate alınmalıdır (19). 
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Tablo 1. İskemi süresine göre peniste ortaya çıkan hisyolojik bulgular 

 

12. saat intersitisyel ödem 

 

24. saat sinüzoidal endotel bütünlüğ ü bozulması  ve bazal membrana 

trombosit agregasyonu 

 

48. saat sinüzoidal trombus, düz kas nekrozu, fibroblastik hücra 

transformasyonu 

 

24 saat sonra % 90 erektil disfonksiyon 
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Tablo 2 

 

 

Priapizm Tipi 

Kavernozal kan gazı Doppler US’de 

arteryel kan akımı 

pO2(mmHg) pCO2(mmHg) pH 

İskemik 

priapizm 

<30 >60 <7,25 Hiç veya minimal 

Non-iskemik 

priapizm 

>90 <40 7,40 Normal veya yüksek 

Flask penis 40 50 7,35 Normal 

 

Tablo 3. Priapizm tiplerine göre saptanacak penil kan gazı değerleri 
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Tablo 4. İskemik priapizmde tedavi algoritmi 

 

 

 

Kavernozal irrigasyon 

– % 0,90 salinle irrigasyon penise lokal anestezi uygulanması 

İntrakavernozal tedavi 

– İntrakavernozal adrenoreseptör agonist enjeksiyonu 

– Fenilefrin 200 µg /3- 5 dak. (Maksimum doz 1 mg/saat) 

Cerrahi tedavi 

– Şant uygulamaları 

– >36 saat… Penil protez uygulaması 

Başlangıç konservatif uygulamalar 

– Penise lokal anestezi uygulanması 

– 16-18 G kelebek iğneyle kavernozal dokuya girilmesi 

– Açık kırmızı renk kan saptanıncaya kadar aspirasyon yapılması 
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Drog Doz 

Fenilefrin – 200 µg /3- 5 dak. 

– Maksimum doz 1mg/saat 

Etilefrin – 2,5 mg/ 1-2 ml izotonik içinde 

Metilen mavisi – 50- 100 mg 

Adrenalin – 1/ 100 000- 2ml (5 /20 dak.) 

 

Tablo 5. İskemik priapizmde intrakavernozal enjeksiyon tedavisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6. İskemik priapizmde uygulanacak şant teknikleri 

 

 
 

Tablo 7. İskemik priapizm tedavisinde uygulanacak 

 

İskemik 

priapizm  

(>4 saat) 

>36 saat 24- 36 saat <24 saat 

1. Perkütan distal şantlar (Korporoglanüler) 

– Winter 

– Ebbehoj 

– Lue (T- şant) 

2. Açık distal şantlar 

– Al-Ghorab 

– Burnett (Corporal “Snake” Manevrası ) 

3. Açık proksimal şantlar (Korporospongiosal) 

– Quackels 

– Sacher 

4. Ven anastomoz ve şantlar 

– Grayhack (Safenöz) 

– Barry (Superfisyal veya derin dorsal ven ) 
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РЕПРОДУКТИВНАЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ У МУЖЧИН  

ПОСЛЕ НЕУДАЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГИПОСПАДИИ 

 

С.И. Гамидов1,2, 

А.Ю. Попова1,2, Гасанов Н.Г. 1 

 
1 - отделение андрологии и урологии ФГБУ «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Минздрава России;  

2 - кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии института 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И. М. Сеченова» Минздрава России; 

Сведения об авторах: 

Гамидов Сафар Исраилович, д.м.н., проф. кафедры акушерства, гинекологии, 

перинатологии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО «Первый Московский государствен-

ный медицинский университет имени И.М.Сеченова» Минздрава России, руководитель 

отделения андрологии и урологии ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Минздрава России, 117997, Россия, г. 

Москва, ул. Академика Опарина д.4, тел. +7-495-777-3028, s_gamidov@ oparina4.ru; 

Гасанов Натиг Гасанович, к.м.н., уролог-андролог отделение андрологии и 

урологии ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И.Кулакова» Минздрава России, 117997, Россия, г. Москва, ул. Академика 

Опарина д.4, 

Попова Алина Юрьевна, к.м.н., с.н.с. отделения андрологии и урологии ФГБУ 

«НЦАГиП имени академика В.И.Кулакова», доцент кафедры акушерства, гинекологии 

перинатологии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова» Минздрава России, 

117997, Россия, г. Москва, ул. Академика Опарина д.4, тел. +7-916-564-7755, 

a_popova@oparina4.ru 

 

Резюме 

Введение: Частота встречаемости гипоспадии у новорожденных составляет 0,3% в 

популяции. Лечение гипоспадии только хирургическое, и операция проводится в 

основном в детском возрасте. Проблема детского уролога по восстановлению 

проходимости уретры и исправлению деформации полового члена состоит в том, что 

клинический и косметический эффект достигается только в 90% случаев. Но, к 

сожалению, в некоторых случаях для достижения поставленных задач, требуются не 

менее 3-4 операций, и при этом в качестве пластического материала используют кожу 

полового члена или мошонки. Эти факторы способствуют возникновению различных 

проблем, в том числе связанных с репродуктивной и сексуальной функциями у мужчин 

после полового созревания. Неравномерное увеличение полового члена и неоуретры 

может привести к вторичной деформации полового члена. Эти данные требуют 

проведения оптимальных методов реконструкции уретры после неудачных операций по 
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поводу гипоспадии. Целью этого исследования явилось: улучшение результатов лечения 

и качества жизни пациентов после неудачных операций по поводу по гипоспадии. 

Материалы и методы. 112 пациентам со стриктурой уретры после неудачных 

операций по поводу гипоспадии (средний возраст – 48,1±15,3 лет) была выполнена 

этапная заместительная уретропластика, при этом, в качестве пластического материала 

использовалась слизистая оболочка из ротовой полости (щека, губа, язык). У 74% 

больных отмечались сексуальные нарушения разного характера. По разным причинам, 

только 60 пациентам, была проведена оценка эякулята (спермограмма), и все они имели 

нарушения показателей спермограммы. 62 больным устанавливали стандартный 

уретральный катетер Фолея. 50 больным устанавливали модифицированный уретраль-

ный катетер, изготовленный из силикона, который имеет дополнительный канал для 

доставки лекарственных препаратов и отхождения раневого отделяемого из уретры и 

второй дополнительной канал для раздувания манжетки-дилятатора, которая распола-

гается на разных уровня катетера.  

Результаты. Средняя протяженность стриктуры у обследуемых пациентов соста-

вила 5,4±1,2 см (от 1 до 16 см).  Осложнения после операции отмечены у 22 (19,6 %) 

больных: уретрит в 7 случаях (6,2 %), раневая инфекция – у 5 (4,4 %) пациентов, подкож-

ная гематома – в 5 (4,4 %) случаях, уретральная фистула – в 4 случаях (3,5 %), при 

использовании модифицированного катетера осложнения встречались гораздо реже. 

При контрольном обследовании через 12 мес только у 12 (10,7 %) пациентов, в 

анализе мочи и эякулята сохранялись признаки воспалительного процесса. Благодаря 

удачной реконструкции уретры, частота сексуальных нарушений после операции 

уменьшилась почти 2 раза.   Абсолютное большинство опрошенных пациентов оценили 

внешний вид полового члена как «хороший» - 91,1 %, лишь 7 пациентов (6,2 %) квалифи-

цировали результат, как «удовлетворительный», а трое (2,7 %) – как «неудовлетво-

рительный». Почти все пациенты - 109 человек (97,3 %) расценивали результат лечения, 

как «хороший» по качеству мочеиспускания, лишь трое (2,7%) считали его «удовлетво-

рительным». При оценке характера струи мочи большинство пациентов оценили 

результат как «хороший» - в 87 случаях (77,6 %), 17 человек (15,2 %) рассматривали 

результат как «удовлетворительный», 7 пациентов (6,2 %) – как «неудовлетворительный.  

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что этапная 

заместительная уретропластика из слизистой оболочкой ротовой полости, позволяет 

восстановить проходимость мочеиспускательного канала, снизить выраженность 

воспалительного процесса в ней, и за счет этого улучшить качество жизни пациентов 

после неудачных операций по поводу гипоспадии. Предложенная модификация катетера 

обеспечивает своевременное введение лекарственных препаратов в зону операции, 

также эвакуирование раневого отделяемое из уретры, а периодические раздувания 

манжету-дилятатор предупреждает развитие стриктур и сужений.  

Ключевые слова: гипоспадия, реконструкция уретры, заместительная 

уретропластика, модифицированный уретральный катетер 
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RESULTS OF URETHRAL RECONSTRUCTION AFTER  

UNSUCCESSFUL HYPOSPADIAS SURGERY 

 

S.I. Gamidov1,2, 

A.Yu. Popova1,2, N.G. Gasanov1 

 

Abstract 

Objective: Frequency of hypospadia in the newborn is 0.3%. Treatment of hypospadias 

is only surgery and the operation is mainly carried out in childhood. The problem of child 

urologist restore patency of the urethra and correct the deformation of the penis, which is almost 

90% can be achieved. But, unfortunately, in some cases, for the achievement of the tasks 

performed on average at least 3-4 operations, it is used as the material of the skin of the penis 

or scrotum. These factors contribute to the emergence of various problems, including those 

related to reproductive function in males after puberty. Uneven increase in sexual and neouretry 

can lead to a secondary deformation of the penis. These data need to find new methods for 

optimal urethral reconstruction after unsuccessful surgery for hypospadias. The aim of this 

study was to improve treatment outcomes and quality of patients after unsuccessful surgery for 

hypospadias. 

Materials and methods. It was performed urethroplasty substitution for 112 patients with 

urethral stricture after surgery for failed hypospadias (mean age - 48.1 ± 15.3 years), while in 

the plastic material used as the mucosa of the oral cavity (cheek, lip, tongue). 74% of the 

patients had sexual disorders of a different nature. For various reasons, only 60 patients, it was 

possible to assess the ejaculate and all of them had a violation of the sperm count. Standard 

urethral Foley catheter adjusted to 62 patients. 20 patients with modified adjusted urethral 

catheter made of silicone, which has an additional channel for drug delivery and discharge of 

wound discharge from the urethra and the second additional channel for inflating сuff-dilator, 

which is located on different levels of the catheter. 

Results. The average length of the stricture in the examined patients was 5.4 ± 1.2 cm (1 

to 16 cm). Postoperative complications were observed in у 22 (19,6 %) patients: urethritis in 7 

cases (6.2%), wound infection - in 5 (4.4%) patients, subcutaneous hematoma - in 5 (4.4%) 

cases,  urethral fistula - in 4 cases (3.5%), complications are much less common when using the 

modified catheter. 

At follow-up examination at 12 months, only 12 (10.7%) patients in the analysis of urine 

and semen preserved signs of inflammation. Due to the successful reconstruction of the urethra, 

the frequency of sexual disorders decreased almost 2 times after the operation.The vast majority 

of respondents evaluated the appearance of the penis as "good" - 91.1%, only 7 patients (6.2%) 

qualify the result as "satisfactory", and 3 (2.7%) - as "unsatisfactory ". Almost all patients 

regarded the outcome of the treatment as "good" in quality of urination - 109 persons (97.3%), 

only 3 (2.7%) considered it "satisfactory". In assessing the nature of the jet of urine most 

patients evaluated the result as "good" - in 87 cases (77.6%), 17 men (15.2%) considered the 

results as "satisfactory", 7 patients (6.2%) - as " unsatisfactory. 
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Conclusion. The results of the study suggest that urethroplasty-stage replacement of the 

oral mucosa, allows you to restore patency of the urethra, reducing the severity of inflammation 

in it and thereby improve the quality of life of patients after unsuccessful surgery for 

hypospadias. The proposed modification of the catheter ensures the timely administration of 

drugs in the area of operations to evacuate wound discharge from the urethra, to prevent the 

development of strictures and constrictions, periodically fanning adjustable cuff-dilator. 

Key words: hypospadias, urethral reconstruction, replacement urethroplasty, modified 

urinary catheter 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ ТАМСУЛОЗИНА 0,4 

МГ И СОЛИФЕНАЦИНА 6 МГ В ЛЕЧЕНИИ ДИЗУРИИ ПОСЛЕ 

ЭНДОХИРУРГИИ ДГПЖ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ 

 

А.Г. Мартов, Д.В. Ергаков 

Отделение урологии ГБУЗ ГКБ имени Д.Д. Плетнёва ДЗ г. Москвы, 

кафедра урологии и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени 

 А.И. Бурназяна ФМБА РФ 

 

Актуальность: в ряде случаев после эндохирургии ДГПЖ больших размеров 

возникает выраженная дизурия, которая заключается в позывах на мочеиспускание, 

эпизодах неудержания мочи, частом мочеиспускании. Традиционно данная симпто-

матика подвергается коррекции с помощью альфа-адреноблокаторов. В клинической 

практике появился комбинированный препарат, сочетающий в себя альфа-адренобло-

катор и м-холиноблокатор, что может иметь дополнительные преимущества.  

Целью данного исследования являлось определение сравнительной эффективности 

монотерапии и комбинированной терапии для ликвидации послеоперационной дизурии 

у пациентов после трансуретральных операций по поводу доброкачественной 

гиперплазии простаты больших размеров. 

Пациенты и методы: с сентября 2016 г. по март 2017 г в отделении урологии ГКБ 

имени Д.Д. Плетнева выполнены трансуретральные операции при размерах простаты 

свыше 100 куб.см. у 72 пациентов. В послеоперационном периоде 36 пациентов в 

течение месяца принимали тамсулозин с модифицированным высвобождением 

(Омник®) 0,4мг, 36 пациентов принимали терапию комбинированным препаратом с 

фиксированной дозировкой препаратов: тамсулозин 0,4 мг и солифенацин 6 мг 

(Везомни®). Через 1 месяц пациентам предлагалось заполнить визуальную аналоговую 

шкалу (ВАШ), опросник I-PSS, QoL. Дооперационные усреднённые показатели обеих 

групп соответственно составили: ВАШ - 5,1 и 5,2 баллов, показатель I-PSS – 24 и 24,2 

баллов, QoL – 4,5 баллов в обеих группах, объем простаты – 114 и 118 куб.см., 

максимальная скорость мочеиспускания – 6,7 против 6,5 мл/сек, объем остаточной мочи 

110 против 105 мл соответственно. 

Результаты: через 30 дней после операции ВАШ составили 6,5 против 9,2 баллов, 

показатели I-PSS составили 16,3 против 12,1  баллов. Индекс качества жизни – 3,1 против 

2,5 баллов. Показатели количества остаточной мочи были незначимы во всех группах.  

Заключение: назначение препарата Везомни® позволяет достичь лучшего качества 

жизни в терапии симптомов учащенного мочеиспускания после трансуретральной 

резекции простаты больших размеров за счет лучшего устранения ургентности и 

уменьшения ноктурии. 
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SİDİKLİK – CİNSİYYƏT FİSTULLARININ CƏRRAHİ  

MÜALİCƏSİ ZAMANI TAKTİKAMIZ 

 

Ə.A. Bagışov 

Azərbaycan Tibb Universiteti, Urologiya kafedrası 

 

Statistik məlumatlar göstərir ki, sidiklik-cinsiyyət fistulları (SCF) 95,2% hallarda 

mamalıq və ginekoloji əməliyyatlarda sonra yaranır. SCF-nın cərrahi müalicəsi (fistuloplastika) 

üçün mövcud olan çoxsaylı əməliyyatlar həmişə effektli olmur və müxtəlif müəlliflərə görə 8-

15% hallarda residiv verir. 

Fistulun uşaqlıq yolunda lokalizasiyasından asılı olaraq fistuloplastika uşaqlıq yolundan 

(transvaginal), sidiklikdən (transvezikal) və qarın boşluğundan (transabdominal) və 

kombinə edilmiş transveziko-vaginal yolla həyata keçirilir. Son zamanlarda SCF-nın 

laparoskopik yolla tikilməsinin tərəfdarları artmışdır. Lakin, belə təcrübələr hələ azdır. 

Uşaqlıq yolundan fistuloplastika fistullar sidik axarı dəliklərindən arxada yerləşdikdə 

və dairəvi fistullar zamanı aparılır. Xüsusilə dolu qadınlarda bu üsul çox əlverişli sayılır. 

Əməliyyat üçün mühüm şərt uşaqlıq yolunun geniş və divarlarının elastik olmasıdır. Cavan 

qadınlarda fistulorafiyadan sonra uşaqlıq yolunun stenozlaşması və qısala bilməsi qorxusu 

olduqda fistulun uşaqlıq yolundan tikilməsi məsləhət görülmür. 

Son 10 il ərzində transvaginal fistuloplastika zamanı bizim taktikamız klassik ikisıralı 

tikişlərdən fərqli olaraq, ayrılmış sidiklik və uşaqlıq yolu divarlarının bir-birinə sıx 

yaxınlaşmanı tam təmin edən 3 sıralıı tikişlərin qoyulmasından ibarət olmuşdur. Belə ki, fistul 

kənarından azad edilmiş sidiklik divarı № 2/0 ketqut sapları ilə tikildikdən sonra, paravaginal 

toxumalar № 2/0 poliakrilamid sapları ilə tək-tək və ya U-vari tikişlərlə yaxınlaşdırılmışdır. 

Sonrakı sıra tikişlər uşaqlıq yolunun selikli qişasına sintetik 3/0 saplarla qoyulur. 

Fistuloplastikadan sonra sidiklik adətən 10-14 gün uretral kateterlə drenaj olunur. Uşaqlıq 

yolunda bir sutka betadin hopdurulmuş tənzif tampon saxlanmışdır. 

Bizim fikrimizcə fistulorafiya zamanı üç sıra tikişlərin qoyulması, toxuma ifrazatının 

azalmasına, onlar arasında boşluqların (“ölü sahələrin”) aradan qaldırılmasına, son nəticədə 

əməliyyatın uğurlu olmasına zəmanət verir. 

Sidik axarı dəliklərinin tikişə götürmək təhlükəsi olan bütün hallarda sidik axarlarına 

əvvəlcədən kateter salınır. Dairəvi fistulların tikilməsi zamanı sidik axarına kateterlər uşaqlıq 

yolu tərəfdən keçirilə bilər. 

Əvvəlcədən uretral kateterə nevroloji reaksiya məlum olursa, fistulu transvaginal 

tikdikdən sonra, troakar episistostoma qoymaq məsləhətdir. 

Sidiklikdən fistulorafiya uşaqlıq yolunun həcminin çapıqlaşma və sklerotik dəyişikliklər 

hesabına kiçilməsi, sidik axarları dəliklərinin fistul dəliyinə yaxın olması, hündür lokalizə 

olunan fistullar, sidiklik-uşaqlıq boynu fistulları zamanı aparılır. Bu giriş üçün sidikliyin həcmi-

nin kifayət qədər olması əsas şərtdir. 

Transvezikal fistuloplastika zamanı bizim taktikamız sidikliyin və uşaqlıq yolunun 

ayrılmış divarlarına 3 sıralı tikişlərin qoyulmasından ibarət olmuşdur. Bu halda fistuldan azad 

edilmiş uşaqlıq yoluna №0 vikril saplarla qoulmuş tikişlər bağlanır, sonra nisbətən seyrək ikinci 
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sıra tikişlər №2/0 sintetik saplarla sidikliyin seroz və əzələ qatına qoyulur. Sonra sidikliyin 

selikaltı qatla selikli qişası üçüncü sıra № 2/0 ketqut sapları ilə yaxınlaşdırılır. 

Kombinə edilmiş transveziko-vaginal yolla fistuloplastika sidik axarlarının fistul 

dəliyinə çox yaxın olması və onların uşaqlıq yolundan kateterlənməsinin mümkün olmaması 

hallarında aparılır. Əməliyyatın əvvəl sidiklik, sonra isə uşaqlıq yolu mərhələsi icra edilir. 

Fistulun kənarı sidik axarları dəliyinə çox yaxın olduqda stent qoyulur və stentin ucundakı sap 

uretradan çıxarılır və 3-4 gündən sonra xaric edilir. 

Abdominal fistuloplastika iki variantda aparılır: a) periton boşluğundan-transperitoneal; 

b) peritondan xaric yolla-ekstraperitoneal. Sidikliyin həcmi kiçik olduqda, fistullar uşaqlıq 

yolunun çapıqlaşmış güdülündə hündür yerləşdikdə, həmçinin sidiklik uşaqlıq fistulları 

transperitoneal yolla ləcv edilir. 

S.B İmamverdiyev (1991) transperitoneal fistuloplastika zamanı lokal qan dövranını 

qorumaq üçün yeni üsul işləmişdir. Əməliyyatın texnikası: sidiklikdən fistul zonasına metal 

alətlə təzyiq edərək, periton boşluğu tərəfdən fistul nahiyəsi müəyyən edilir. Sonra periton 

tarıma dartılaraq fistuldan 5-7 sm yuxarıda 5-6 sm köndələn istiqamətdə kəsilir və sidiklik 

fistula doğru peritondan ayrılır. Bu zaman çalışmaq lazımdır ki peritonda zədə əmələ gəlməsin. 

Tədricən peritonu keçməklə sidiklik periton xarici hissəsində fistul zonasında uşaqlıq 

yolundan tam ayrılır. Çapıq toxumaları kəsilib götürülür, uşaqlıq yoluna poliqlaktin (№0) tikişlər 

qoyulur, sidiklik isə bütün qatlardan keçməklə tək-tək düyünlü ketqut (№0) tikişlərlə bağlanır. 

Lazım olduqda sidikliyə ikinci qat tikişlər qoyulur. Sonra periton yerinə tikilir, periton boşluğu 

kip bağlanır və sidikliyin ön divarına tək-tək ketqut tikişləri qoyulur və 14-18 gün müddətinə 

uretral kateterlə drenə olunur. 

Sidikli-uşaqlıq fistullarının plastikası üçün tərəfimizdən transvezikal-ekstraperitoneal 

tikilməsi üsuli təklif olunmuşdur. Bu zaman sidikliyin ön divarında aparılan boylama kəsik 

fistul dəliyinə doğru davam etdirilir və fistulun kənarları haşiyə şəklində kənar edilir. Uşaqlıq 

divarındakı fistul dəliyi ətrafındakı çapıq toxumaları da pazvari rezeksiya olunur və intakt 

divarı №0 poliqlaktin (vikril) saplarla tikilir. İkinji sıra tikişlər sidikliyin seroz və əzələ qatına 

№ 2/0 vikril saplarla qoyulur. Sidikliyin selikaltı qatını və selikli qişasını keçməklə 3-cü sıra 

tək-tək tikişlər №2 ketqut saplarla qoyulur. Fistul ləğv edildikdən sonra sidikliklə və uşaqlığın 

divarları arasına paravezikal piy toxumasının yerləşdirilməsi də mümkündür. Sidiklik kip tikilir 

və uretradan Foley kateteri ilə 12-14 günə drenaj edilir. 

Təcrübə göstərir ki, sidiklik-uşaqlıq yolu fistullarına görə aparılan plastik əməliyyatların 

uğurlu nəticələri tikiş materialından, tikişlərin qoyulma texnikasından, yaranın və sidikliyin 

adekvat drenaj edilməsindən, həmçinin əməliyyatı aparan cərrah-uroloqun bu sahədə 

təcrübəsindən asılıdır. 
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Цель: Инвертированная V-Y пластика кожи лобка признана стандартной методике 

при удлинении полового члена. Но она имеет ряд недостатков и не всегда приводит к 

эффективному удлинению [1]. В этой работе мы предлагаем новый метод хирургической 

пластики кожи, который сопровождает лигаментотомию. 

Материалы и методы: 35 пациентам с пенильной дисморфофобией пениса мы 

произвели лигаментотомию (пересечение пращевидной и подвешивающей связок) для 

удлинения пениса и применили новый метод Сross-пластики кожи, применяя 

продольный шов на коже пенопубикальнои участка после поперечного разреза. Разрез 

кожи длиной 3-4 см было выполнено поперечно на 8-10 мм выше основания полового 

члена. Ткани вскрылись поперечно к пращеподибной и поддерживающей связки члена, 

которые также были рассечены. Провели рефиксацию кавернозного тела к коже, 

предотвращая ретракцию члена, с одной стороны, и образуя новый проксимальных край 

полового члена, с другой (2). Все ткани и кожа зашили продольно. Таким образом, мы 

передвинули кожу лобковой участка на пенис. При необходимости можно срезать 

небольшие кожные "уши", которые образовались в верхнем и нижнем углах раны. 

Средний возраст составил 30,4 (26-35 лет). Антропометрические измерения 

предоперационной и послеоперационной длины полового члена проводились со средним 

периодом наблюдения 6 месяцев. Пациентов также оценивали с помощью вопросов 

оценки удовлетворения результатом. Статистический анализ включал тест с 

использованием критерия Манна-Уитни (U). 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Среднее значение увеличения после хирургического 

вмешательства средней длины полового члена в спокойном состоянии составляло 3,3 см, 

(3,1- 5,2 см) и 1,7 - в эрегированном состоянии (1,5 - 2,0 см), по сравнению с состоянием 

до операции. Уровень удовлетворенности пациентов составлял 87% и 65%, при 

спокойном и эрегированном половом члене, соответственно. 

Размер полового члена в спокойном состоянии гораздо более значим для мужчин с 

психологической дисморфофобией, чем размер члена в эрекции. Только в Соединенных 

Штатах среди 10 000 мужчин, которые увеличили размер полового члена в период с 1991 

по 1998 год большинство, в основном, озабочены размерами неэрегированного члена 

(так называемый "синдром раздевалки") (3). 
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Отек кожи полового члена и отек крайней плоти отмечали у 6 пациентов (17,1%), 

тогда как подкожная гематома и задержка заживления раны была зарегистрирована в 7 

пациентив (20%). 

ВЫВОДЫ: 

1. Новый разработанный нами метод cross-пластики кожи оказался эффективным и 

безопасным и может быть предложен для пациентов с пенильного дисморфофобией. 

2. Метод лигаментотомия с пластикой кожи с целью увеличения длины полового 

члена дает лучше результат в случае проведения операции по эстетическим показаниям 

чем функциональным. 
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