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REDAKTORDAN 

 

Əziz həmkarlar! 

2004-cü ildə akademik Mirqasımov adına Urologiya Assosiasiyası yaradılmıĢdır. 

Yarandığı dövrdən baĢlayaraq bu ictimai birlik hər il toplantılar, dəyirmi masalar, ildə bir dəfə 

isə xarici alimlərin iĢtirakı ilə simpoziumlar təĢkil edir. 2007-ci ildə Azərbaycan Andrologiya 

və Reproduktiv Təbabət Assosiasiyası yaradıldıqdan sonra bu iki birlik ölkəmizi  MDB, 

Türkiyə və Avropa ölkələrində layiqincə təmsil edir və bu günə kimi 11 milli simpozium təĢ-

kil etmiĢdir. Məqsədimiz elmi yenilikləri həmkarlarımız arasında paylaĢmaq, praktiki və 

təcrübi bilikləri mübadilə etməklə bir-birimizdən öyrənmək, gənc həmkarlarımızın elmi 

inkiĢafına nail olmaq, xalqımızın uroloji və Reproduktiv sağlamlığının keĢiyində durmaqdır.  

Get-gedə güclənən texnoloji inkiĢafı və təbabət elmində yaranmıĢ yenilikləri təqib 

etmək çox çətindir. Biz elmi texnologiyanı təqib etmək üçün aparılan kursları və toplantıları 

kifayət hesab etmirik. Həm də Azərbaycanda elmin bu sahəsində jurnal olmadığını nəzərə 

alaraq belə bir jurnal çapdan çıxarmağı qarĢımıza məqsəd olaraq qoyduq. Bu jurnal təkcə 

Urologiyanı yox Reproduktiv təbabətə aid olan bütün predmetləri özündə əks etdirərək Andro-

logiya, Seksologiya, Psixologiya, Ginekologiya, Dəri-zöhrəvi, Cərrahiyyə və sair kimi 
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elmlərdən də bəhrələnməyi  nəzərdə tutur. Ölkə həkimlərinin və xarici alimlərin məqalələri bu 

jurnalda öz əksini tapacaqdır. Bütün bunlardan yararlanan xalqımız olacaq.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan səhiyyəsində apardığı quruculuq iĢlərinin 

davamı olaraq son illər respublikamızda dövlət səhiyyə və ana-uĢaq sağlamlığının qorunması 

sahəsində çox iĢlər görülmüĢdür. Möhtərəm prezidentimiz Ġlham Əliyevin respublikamızda 

apardığı səhiyyə sistemindəki islahatlara biz də töhfələrimizi verməliyik. Biz çalıĢmalıyıq ki 

bu jurnal yüksək reytinq əldə etsin və inanırıq ki, həmkarlarımız bu iĢdə bizə yaxından 

köməklik göstərərək fəaliyyətimizə dəstək verəcəklər.  

 

Hörmətlə, 

AMEA-nın müxbir üzvü  

Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının akademiki,   

əməkdar elm və ictimai dövlət xadimi,  

professor  Sudeif Bəşir oğlu İmamverdiyev  
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Oxucuların nəzərinə! 
 

―Urologiya və Reproduktiv Təbabət‖ jurnalı Andrologiya və Reproduktiv Təbabət 

Assosiasiyasının rəsmi mətbu orqanıdır. Jurnalda urologiya, andrologiya, habelə ginekolo-

giya, dermatovenerologiya, psixiatriya, endokrinologiya sahələrindəki araĢdırmalar, praktika-

dan müĢahidələr və ədəbiyyat icmalları yayınlanır. Jurnal ildə 4 dəfə dərc edilir. Məqalələr 

Azərbaycan, Ġngilis, Rus və Türk dillərində qəbul olunur.  

Məqalələrin qəbulu və dərc edilməsi zamanı aĢağıdakı qaydalara əməl olunması 

vacibdir: 

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

2. Məqalə standart A4 formatlı vərəqə, Times New Roman Ģrifti ilə yazılmalıdır. ġriftin 

ölçüsü 12 olmalıdır. Vərəqin kənarlarında 2.5 sm boĢ yer saxlanılmalıdır. Bütün vərəqlər 

səhifələnməlidir. 

3. Məqalənin həcmi araĢdırma məqalələri üçün 3000 söz, praktikadan müĢahidələr 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 çalıĢdığı və ya araĢdırmanın aparıldığı qurumun adı, yazarın (yazarların) 

ünvanları, əlaqə telefonları və e-mail ünvanları yazılmalıdır. 

5. Ġngilis dilində yazılmıĢ məqalələr xaricində bütün məqalələrə ingilis dilində xülasə 

əlavə olunmalıdır. Xülasədə qısa olaraq çalıĢmanın 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 aĢağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

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

8. Məqalədə istifadə olunan Ģəkil və qrafiklər aydın seçilməli, nömrələnməli və baĢlıq-

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

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

məqalənin mətnindəki nömrələrlə üst-üstə düĢməlidir. Ədəbiyyat siyahısı araĢdırma məqa-

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

Yuxarıdakı tələblərə cavab verməyən məqalə redaksiya tərəfindən qəbul olunmur. 

Qəbul olunmuĢ materiallar geri qaytarılmır. 

Redaksiya heyətinin məqalələri ixtisar etmək və düzəliĢlər aparmaq səlahiyyətləri 

vardır.
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PERKUTAN NEFROLĠTOTOMĠYA FƏSADLARININ  

PROFĠLAKTĠKASININ PRĠNSĠPLƏRĠ 

S.B.Ġmamverdiyev, M.Ə.Məmmədov, M.S. Xəlilov 

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Urologiya kafedrası 

E-mail:d_urology@mail.ru, tel : +994503133088 

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

 

THE PRINCIPLES OF PROPHYLAXIS OF PERCUTANEOUS 

NEPHROLITHOTOMY COMPLICATIONS 

 

S.B.İmamverdiev, M.A.Mammadov, M.S.Khalilov 

Azerbaijan Medical University 

 

Key words: compications of PCNL perforation of pyelocaliceal system rupture of ren, 

arterio- venoz fistula. 

Summary: in this article analyze complications of percutaneous nephrolithotomy 

(PCNL) which have publication in some Euroasian journal. Note difference complications 

PCNL depending of size and number of stons, there place in pielo- kaliks system.Comorbidity 

(renal failure, diabetes, gross obesity, pulmonary diseases) increases th complications risks. 

Note that increasing of experience decline of the complications. We describe complications of 

three patients wich originate in other hospitals and was liquidate in our hospitals: in one 

patient was perforation of the pyelocaliceal system, in other there was rupture of kidney and 

in other one arteriovenous fistula. 

GiriĢ. Mini invaziv əməliyyatlar sırasında böyrək daĢı xəstəliyində perkutan 

nefrolitotomiya (PKNL) praktikada ən çox tətbiq olunan müalicə üsuludur. Bu üsulun müsbət 

xüsusiyyətləri heç bir Ģübhə doğurmasada,onun tətbiqi zamanı bir çox fəsadların yaranmasıda 

diqqəti cəlb edir.Əmələ gələn fəsadlar çox cəhətli olaraq xəstənin ümumi vəziyyətindən, 

yanaĢı gedən xəstəliklərdən, böyrək daĢının həcmindən, kasa-ləyən sisteminin hansı hissə-

sində (ya hissələrində) olmasından, irinli prosesin ağırlığından və s. asılı ola bilər. Fəsadların 

əmələ gəlməsi üçün xəstənin ümumi vəziyyətinin, böyrək toxumasında, kasa-ləyən sistemində 

(KLS) baĢ vermiĢ dəyiĢikliklərin rolu daim klinisistlərin diqqətindədir. Bunlarla bərabər əmə-

liyyatı aparan həkimin professional səviyəsi, əməliyyat gediĢində və ondan sonrakı yaxın 

dövrdə baĢ vermiĢ dəyiĢiklikləri düzgün qiymətləndirilməsi yaranmıĢ fəsadın aradan qaldı-

rılması prosesinə böyük təsiri olur. Bu baxımdan PKNL əməliyyatlarını aparmağa baĢlayan, 

hələ bu sahədə böyük təcrübəsi formalaĢmayan həkimlərin yarana bilən fəsadların xüsu-

siyyətləri və onların aradan götürülməsi yolları ilə tanıĢ olması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

S.V.Krishna Reddy, Ahammad Basha Shaik PKNL 367 xəstədə bir cərrah apararaq 

qeyd edir ki, bu xəstələrin 232-si əvvəl heç bir əməliyyat keçirməmiĢdir (I-qrup), 86-sı 

əvvəllər bir ya bir neçə dəfə böyrək daĢına görə açıq əməliyyat keçirənlərdi (II –qrup), 49 

nəfəri isə əvvəllər ya uğursuz PKNL, ya da təkrar əməliyyat keçirənlər idi (III- qrup). Əməliy-

yat vaxtı II və III-qrupda uzun olub, II qrupda bir dəfə əməliyyat keçirənlər, onlardan da 8-i 

iki dəfə, ikisi isə 3 dəfə açıq əməliyyat keçirənlər olmuĢlar idi. III-qrupda 73,5% xəstələr iki, 
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ya 3 dəfə uğursuz PKNL keçirmiĢlər idi. Kasa-ləyən sisteminə giriĢ yaratmaq üçün I-qrupda 

əsasən birinci cəhddən mümkün olurdusa, II-III-qrupda 2-4 arası cəhdə ehtiyac yaranırdı. 

Əməliyyat vaxtı qan köçürməyə ehtiyac I-qrupda 4.7%, II-də 7%, III-qrupda isə 4.1% -olmuĢ 

idi.Pnevmotoraks I-qrup xəstələrdə 2.6%, II-də 4.7%, III-qrupda isə 4.1%hallarda olmuĢdu. 

II-qrup xəstələrin birində böyrək ləyəni zədəsi, birində isə bağırsaq zədəsi baĢ vermiĢdi. 

Axırıncı xəstədə sağ tərəfli əməliyyatdan sonra kolon zədəsi sepsislə fəsadlanaraq 5- gündən 

sonra xəstənin ölümünə səbəb olmuĢdu. Müəlliflər xüsusi qeyd edirlər ki, II-III qrup 

xəstələrdə KLS giriĢ yaratmaq çapıqlar olduğuna görə daha çətin olur,ötürücünün əyilməsi, 

bükülməsi təhlükəsi yaranır.II-III qrup xəstələrdə hərarət 15.1 % - 12.2 % müĢahidə olunub 

və sefalosporin- aminoglikozid inyeksiya Ģəklində hərarət normallaĢana qədər, sonra isə oral 

ayrı dərmanlar istifadə olub (cəmi 2 həftə). DaĢsızlıq I qrupda 94%, II də 93%, III də isə 

93,9% əldə olunur. Müəlliflər daĢın həcminin daĢsızlığa təsirini qeyd etməyərək əlavə giriĢə 

ehtiyac olmasını daĢın qütblərdə (xüsusən yuxarı qütbdə)olmasını önə çəkirlər. 

Roymand K, Frederiç S.,John Denstedt and Hassan Rozvi(2) qeyd edirlər ki, böyrək 

anatomiyasına bağlı daĢların yerləĢmə xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı, ikinci giriĢ yolu açmaq 

ehtiyacı real proses ola bilər. Bu əsasən tam mərcanvari daĢ olduqda məcburi olur ki,11 –ci 

qabırğa üzərindən KLS - nə giriĢ yaranır. Müqayisədən görünür ki,əgər punksiya 12 qabırğa 

üzərindən aparılırsa fəsadlar 9,7% hallarda, 11 qabırğa üzərindən olduqda isə 34,6% təĢkil 

edir.  

Müəlliflər qeyd edirlər ki,müəyyən endouroloqlar hesab etdikləri-böyrək punksiyasını 

endoskopçu - radioloqlar daha etibarlı həyata keçirə bilərlər, fikri ilə razı deyillər, çünki 

London (Ġngiltərə) və Ontario (Kanada) - yəni 2-klinikada 1600 PKNL - nı uğurla aparan 

endouroloqlar olmuĢlar. 

Aneesh Srivastava, Kamal Singh, Amit surı and other (3) retrospektiv olaraq 1854 

xəstədə 1993-2003 illərdə aparılan PKNL nəticələrini təhlil edərək 27 (1.4%)xəstədə (yaĢları 

19-63, orta yaĢ 38.6) böyrək arterioqrafiyası aparmağa məcbur olurlar.Səbəbi davamlı 

hematuriya olur (əməliyyatdan 2-18 gün, orta vaxt 8 gün). 13 xəstədə psevdo anevrizma, 6-da 

arteriovenoz fistula, 4 xəstədə isə ikisinin konbinasiyası müəyyən olur.Xəstələrin birində 

lumbar arteriyanın zədələnməsi, 3 xəstədə isə səbəb tapılmır. Xəstələrin 22-sində zədələnmiĢ 

damarın embolizasiyası aparılır. 2 xəstədə hematuriya təkrar olur, təkrar arterioqrafiya və 

embolizasiya həyata keçirilir.Müəlliflər qeyd edirlər ki, böyrək daĢlarının həcmi 3 sm-i 

keçirsə fəsadlarının sayı artır, əlavə punksiyaya ehtiyac yaranır, böyrək ləyəninin 

perforasiyası baĢ verə bilir. Müəlliflər onu da qeyd edirlər ki, böyük daĢ olduqda nefroskopla 

KLS-də manipulyasiya daha çox vaxt aparır, KLS-də müxtəlif istiqamətdə hərəkət etdirmək 

lazım gəlir ki, bu da böyrək toxumasının zədələnməsi və fəsadların yaranmasına gətirib 

çıxarır. Müəlliflər qeyd edirlər ki, punksiyaların sayı artdıqca fəsadların daha çox hallarda 

yaranması məntiqli sayılır və bu fikri ədəbiyyat materialları da təsdiq edir.  

Maurice Stephan M.,Lutz T., Jens Jochen Rassweiler (6) qeyd edirlər ki, PKNL böyük 

və çoxlu daĢlar olduqda əsas müalicə üsuludur və müxtəlif daĢ sındıran vasitələrdən ( ultrasəs 

/pnevmatik, holmium lazer ) istifadə hesabına daĢları əzib tam çıxarmaq 90%-dən yuxarı ola 

bilir.Bu fikri Marguet C.G.,Springhart W.P., Tan Y.H. et al təsdiq edərək (2005) qeyd edirlər 

ki, yüksək nəticə əldə etmək üçün PKNL-i flexibl ureteroscopla birlikdə istifadə edərkən nail 

olmaq mümkündür. PKNL-i apardıqda bütün mərhələlərdə fəsad təhlükəsi ola bilir. 
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Ötürücünü (guidewirə) KLS-yerləĢdirmə prosesində 7.2% -ləyənin perforasiyası təhlükəsi 

olur. Punksiya bucağı düzgün müəyyənləĢmədən damar zədəsi, nəzərə çarpan qanaxma baĢ 

verə bilər ki, o zaman 40-60 dəqiqə punksion kanal qapadılmaqla ləyənin qanla tamponadası 

yaradılırki qanaxma saxlansın. Əməliyyatın aparılması 24-48 saat təxirə salınır. Qanaxma 

təkrar olarsa angioqrafiya və damarın embolizə olunmasına ehtiyac yaranır. DaĢın həcminin 

böyük olması fəsadların əmələ gəlməsi üçün risk faktoru sayılır. Bu fikri baĢqa tədqiqatçılar 

da təsdiq edirlər (7). Maurise Stephan və baĢqaları (6) 315 xəstədə (156 kiĢi, 159 qadın : 13-

85 yaĢarası,orta yaĢ 54.7) PKNL nəticələrini Ģərh edərək belə nəticəyə gəlirlər ki, əvvəl 

böyrəkdə əməliyyat keçirənlərdə PKNL - daha çox vaxt aparır, əlavə manipulyasiyalara 

(ureterorenoskopik ) ehtiyac yaranır. Bu daha çox hallarda mərcanvari daĢı olanlarda, ya da 

daĢın aĢağı və ya yuxarı kasada yerləĢdiyi hallarda məcburi olur.Pionefroz olduqda PKNL-i 

əks göstəriĢ sayaraq qeyd olunur ki, əlavə xəstəliklər (Ģəkərli diabet, ağciyər ya kardiovas-

kulyar ) əməliyyat riskini artırır.Bədən kütlə çəkisi (BKÇ) yüksək olanlarda fəsadlar təhlükəsi 

artır, hətta Amplatz-ı yerləĢdirmək problemi yarana bilir.Bunlarla birlikdə böyük daĢı olan-

larda risk faktoru daha yüksək olur. 

 Qarın boĢluğuna əməliyyat keçirmiĢlərdə 12-barmaq bağırsaq, kolon,dalağ zədələnməsi 

riski, məcburi (mərcanvari daĢ, yuxarı qrup kasa daĢları) 11 - ci qabırğa üstü giriĢ plevranın 

zədələnməsinə səbəb ola bilir (10%). Müəlliflər belə nəticəyə gəlir ki,fəsadları önləmək üçün 

böyrək punksiyasını ultrasəs kontrolu ilə aparmaq giriĢ yolunu atravmatik və rentgen kontrolu 

altında həyata keçirmək, nefroskopu minimum bucaq altında yerləĢdirmək, yuxarı kasalarda 

daĢ olduqda əlavə ureterorenoskopik manipuliyasiyadan istifadə etmək fəsadların əmələ gəl-

məsinin profilkatikası ola bilər. Müəlliflər onuda qeyd edirlər ki, qorxulu fəsadlar artmasın 

deyə müəyyən hallarda əməliyyatı vaxtında saxlamaq düĢüncəsi olmalıdır. Ədəbiyyat mate-

riallarını Ģərh edərək müəlliflər PKNL sonrakı fəsadların 83% olmasını qeyd edirlər. Bu 

fəsadların çoxu klinik olaraq xüsusi müalicə tələb etmir. Amma 5-18% hallarda qan köçür-

məyə ehtiyac olmasını, 3.1% -ə qədər plevranın, 0.8% -ə qədər bağırsağın zədələnməsini qeyd 

edirlər. PKNL- dən sonrakı fəsadlar sırasında qorxulu hematuriya xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

N.Anil Kumar, S.Venkata Satish Bezawada, S.R. Sree Gouri (8) 242 xəstədə PNL 

apararaq onların 13-də massiv hematuriya fəsadı ilə üzləĢirlər. Bu 13 xəstəyə angiografiya 

aparılır və 7 də arteriavenoz fistula, 4 də pseudoanevrizma, 2-də isə hər iki dəyiĢiklik 

müəyyən olur. Angioembolizasiya 13 xəstənin 10-da uğurlu olur,3 xəstədə açıq əməliyyat 

aparılır: 1-də parsial nefrektomiya, 2 xəstədə isə nefrektomiya icra olunur.Bu 13 xəstənin 5-də 

mərcanvari daĢ, 5-də isə çoxlu daĢlar olur. Müəlliflər belə nəticəyə gəlirlər ki, qorxulu 

fəsadlar riski olanlarda əməliyyatdan qabaq pozitiv sidik kulturu (infeksiya ), Ģəkərli diabet, 

daĢın böyüklüyü faktoru olmasıdır. 

Kerem T., Muslum E., Recep E. And others (9) 275 xəstədə PNL nəticələrini təhlil 

edərək Clavien təsnifatı ilə xəstələri iki qrupa ayırırlar. I - qrupda 50, II-qrupda 225 xəstə 

olmuĢdur. I - qrupda 54 fəsad, II-qrup xəstələrdə 132 fəsad olmuĢdur.275 xəstədə 294 PKNL 

aparılmıĢdır. DaĢların təsnifatında sadə daĢların olması (izolə olunmuĢ ləyən daĢı,kasa daĢı) 

və mürəkkəb daĢlar ( tam ya hissəvi mərcanvari daĢ, kasalarda çoxlu daĢlar, kasa daĢları ilə 

birlikdə ləyən daĢları) nəzərə alınmıĢdır. 

I-qrup xəstələrin 8-də (16%) nefrostoma 24-48 saat əməliyyatdan sonra xaric edildikdən 

sonra punksion yaradan sidik axmasına görə double J (DJ) stent salınmıĢdır. Bu 8 xəstənin 6-
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da tam mərcanvari daĢ olmuĢ idi. II –qrup xəstələrin 22(9.7%) double J stent salınmasına 

ehtiyac yaranıbmıĢ.Bu xəstələrin 15 də tam mərcanvari daĢ olmuĢdur. Tam mərcanvari daĢı 

olan 1 xəstədə DJ stent salınmaqla bərabər perirenal urinoma olduğuna görə əməliyyatdan 1 

həftə sonra perirenal sahəyə perkutan drenaj borusu salınmıĢdır. I-qrup xəstələrdə fəsadlar 

daha çox olmuĢ və 4 açıq əməliyyat aparılmıĢdır (2-də punksion giriĢ qaneedici olmur, 2-də 

isə qanaxmaya görə). II - qrup xəstələrin birində açıq əməliyyata (çoxlu daĢlara görə ) 

konversiya məcburiyyəti punkison giriĢ qaneedici olmadığına görə yaranmıĢdır. Bir xəstədə 

arteriavenoz fistula yaranmıĢdır ki, müvafiq müalicə tətbiq olunmuĢdur. Bir xəstədə bağırsaq 

zədəsi, baĢqa birində urosepsis müĢahidə olunmuĢdur. Bütün xəstələrin Ģərhi göstərdi ki, 

60.2% hallarda daĢsızdığa nail olunmuĢdur. 32.9% də kliniki əhəmiyyət kəsb etməyən 

rezidual daĢ qalmıĢdır, 6.8% də PKNL uğursuz olmuĢdur. Əlavə müalicə : təkrar PKNL 8-də, 

ESWL-5-də və retroqrad intrarenal əməliyyat 7 xəstədə tətbiq edilmiĢdir. 

Mазученко Д.А.Берников Е.В.Кадыров З.А. və baĢqaları (10) 613 xəstədə 808 PKNL 

əməliyyatı aparıblar.Xəstələrin 353 kiĢi, 260 qadın olmuĢ (28-81 yaĢlı xəstələr, orta yaĢ 49)və 

daĢların həcmi 2sm-ən böyük imiĢ.298 xəstədə çoxlu daĢlar, 213-də K1-2 mərcanvari daĢ, 86 

xəstədə isə K3-4 mərcanvari daĢ olmuĢ idi. Bu xəstələrin 8-də qan köçürməyə ehtiyac 

yaranmıĢ, 5-də isə arteriavenos fistulaya görə zədələnmiĢ arteriyanın superselektiv embolizə 

olunması məcburiyyəti yaranmıĢdı. 19.7% xəstələrdə PKNL təkrar aparılmıĢ (2 dəfə ) 2-4 

həftə ara verməklə,4.7% xəstələrdə isə 3 və daha çox seans əməliyyat aparmağa ehtiyac 

yaranmıĢdı. 9.2 % xəstələrə əlavə üsullarla müalicə davam etdirilmiĢdi: URS, sidik axarının 

stentləĢdirilməsi, EKZDL (ekstrakorporal zərbə-dalğa litotripsiya). DaĢların tam xaric 

olunmasına 74% hallarda nail olunmuĢdu. Klavien təsnifatına görə fəsadlar 26.9% təĢkil 

etmiĢdi, urosepsis 5 xəstədə yaranmıĢdı.Punksiya kanalı 8 halda itirilmiĢ, ləyənin qanax-

madan tanponadası yaranmıĢ, əlavə analgetiklərin və narkotiklərin tətbiqinə ehtiyac yaran-

mıĢdı. Kəskin pielonefrit, bakterial Ģok infeksiyalaĢmıĢ daĢlarda yaranmıĢ və intensiv terapiya 

hesabına xəstələrin vəziyyətinin yaxĢılaĢmasına nail olunmuĢ, müəlliflər hesab edirlər ki, 

mərcanvari daĢların müalicəsinin uğurlu olması üçün PKNL, URS və EKZDLT –ilə kombinə 

olmasına ehtiyac olur. 

Jorge Quttierrez-Aceves (11) qeyd edir ki, Endouroloji assosiasiyasının klinik tədqi-

qatları 5803 xəstədə aparılan PKNL əməliyyatlarının nəticəsi göstərir ki, 15-83% -arası 

müxtəlif fəsadlar müĢahidə olunur. Fəsadlar 3 qrupa bölünür:  

1) Böyrəyin punksiyası zamanı qanaxma ; 

2) Böyrəkdaxili manipulyasiya zamanı kasa-ləyən urotelisinin zədələnməsi (sivrilməsi), 

parenximanın perforasiyası, ləyən-sidik axarı birləĢməsinin daralması, arteriavenoz fistula.  

3) QonĢu üzvlərin (plevranın, yoğun bağırsağın, 12 - barmaq bağırsağın, qaraciyər və 

dalağın)zədələnməsi, qan köçürməyə 5.7% hallarda ehtiyac yaranır, 24% qədər temperatur 

reaksiyası, sepsis fonunda multi orqan çatmazlığı, emboliya-1% qədər, ölüm-1% qədər ola 

bilir. Müəllif qeyd edir ki, infeksiyanın inkiĢafı böyrək punksiyasının sayından, əməliyyata 

sərf olunan vaxtdan, irriqasiyaya sərf olunan mayenin miqdarından, əməliyyat əsnasında 

qanaxmadan və sidiyin irinli olmasından asılıdır. Kritik septiki Ģokun 66% hallarda ölümlə 

nəticələnməsi təhlükəsi nəzərdə olmalıdır.  

246 xəstədə 289 PKNL aparmıĢ müəlliflər (12) qeyd edirlər ki, xəstələrin 18(7.32%) 

tam mərcanvari daĢ, 49( 19.92%) da isə parsial mərcanvari daĢ olmuĢdur. Fəsadlar tam 
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mərcanvari daĢı olanların 12-də (11.88% ), parsial mərcanvari daĢı olanların isə 32-də 

(31.68%) müĢahidə olunmuĢdur. Müəlliflər vurğulayırlar ki, böyük daĢ yükü olduqda və 

çoxlu kasalarda yerləĢdikdə, mərcanvari daĢlarda bir neçə punksion giriĢə ehtiyac yaranır, 

əməliyyat vaxtı uzanır və fəsadların əmələ gəlməsinə səbəb olurlar. Diabeti olanlarda üzü üstə 

(pron) əməliyyat aparıldıqda fəsadlara meyillilik yaranır.  

Beləliklə ədəbiyyat məlumamtları göstərir ki, PKNL az invaziv əməliyyatlar sırasında 

geniĢ yayılsa da, müxtəlif fəsadların əmələ gəlməsi ehtimalı praktikada gerçəklikdir. Bu 

fəsadların yaranma səbəbləri əsasən PKNL-əməliyyatının aparılması texnikası ilə bağlılığı 

Ģübhə doğurmur. Bununla yanaĢı xəstələrin ümumi vəziyyətinin (yanaĢı gedən xəstəliklərin 

olması ), əməliyyat aparan həkimin təcrübəsinin böyük əhəmiyyət kəsb etməsi mühüm rol 

oynayır.Təcrübəmizdən bir müĢahidənin təsviri dediyimizə misal ola bilər. 

Xəstə A.Ə. kiĢi,14 yaĢında (1996 il təvəllüd)02.09.2010 ildə Bakı Ģəhərində olan özəl 

xəstəxanaların birinə müraciət edir.Ultrasəs (US) müayinəsində sağ böyrəyin ləyənində 

1.4sm, aĢağı kasasında 0.7 sm daĢlar müəyyən olunur. Qarın boĢluğunun nativ KT –də sol 

böyrək normal görünür, sağ böyrəyin ölçüsü böyüyüb, parenximanın qalınlığı azalıb, kasa 

ləyən sistemi geniĢlənibdir.Sağ uretero-pelvik birləĢmədə 1.4 sm ölçüdə konkrement mövcud-

dur. Ayrıca sağ böyrəyin alt kasasında 0.7 sm ölçüdə daĢ aĢkar edilir.  

Qanın müayinəsi: Hb-154q/l, EÇS-3mm/saat, baĢqa göstəricilər normaldır. Sidiyin 

müayinəsində leykositlər 6-8, eritrositlər 5-7 görmə sahəsində, baĢqa dəyiĢikliklər yoxdur. 

Müayinə əsasında ürək qandamar, ağciyər və qeyri üzvlər tərəfindən dəyiĢiklik müəyyən 

olunmayıb.  

Sağ tərəfli II dərəcəli hidronefroz diaqnozu ilə xəstəyə 02.09.2010il tarixdə endotraxeal 

narkoz altında sağ tərəfli perkutan nefrolitotomiya əməliyyatı aparılır. 

Xəstəyə verilmiĢ epikrizdə yazılmıĢdır (olduğu kimi yazılır):postoperativ dövr qənaət-

bəxĢ keçdi.Nefrostomik drenajdan I-sutka 120 ml, II-sutka 350 ml hemorragik sidik gəldi. 

Xəstə nefrostomik drenajla ambulator müĢahidəyə evə yazılır. Rekomendasiyalar verilmiĢdir 

(06.09.2010). 

Sonradan xəstədə sağ bel nahiyyəsində ağrılar 

davam edir,ağrıkəsici dərmanlardan istifadə etmək lazım 

gəlir, ara bir üĢütmə, hərarətin qalxması baĢ verir, 

nefrostomik borudan 100-200 ml qanlı mayenin xaric 

olması və get – gedə daha bulanıqlıq olması diqqəti cəlb 

edir. 

Xəstə 29/XI-2010 ildə prof. S.B.Ġmamverdiyevə 

müraciət edir.Müayinə zamanı Hb120q/l, EÇS-24 olur. 

Sidiyin analizində piuriya, proteinuriya-0.99 q/l olur. 

Ümumi uroqramda sağ böyrək proyeksiyasında 

2x2sm daĢa Ģübhəli kölgə görünür, nefrostomik borunun 

sonu onurğanın yaxınlığında II və III bel fəqərələrinin 

köndələn çıxıntıları arasında görünür. (ġəkil1) 

 

 

ġəkil 1 
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Ekskretor uroqrafiyanın 20 dəqiqəsində sol böyrəyin funksiyası, kasa - ləyən sistemi 

sidik axarı normaldır. Sağ tərəfdə bütün böyrək boyu kasalar geniĢlənib - Ģarvaridirlər, 

nefrostomik boru aĢağı qütbdən ləyənə keçmədən paranefral sahədə izlənir (ġəkil2), 60-cı 

dəqiqədə sağ böyrəyin kasa-ləyən sistemi tam kontrastlaĢmıĢdır, nefrostomik boru ləyən sidik 

axarı seqmentini çarpaz keçərək parapelvikal sahədə izlənir.Sağ sidik axarı canaq nahiy-

yəsində izlənir, sidiklik yaxĢı kontrastlaĢmıĢdır, normal görünür (ġəkil3.) 

 

 
ġəkil 2       ġəkil 3 

 

06/XII-2010 il tarixdə endotraxeal narkoz altında xəstəyə açıq əməliyyat: sağ tərəfli 11-

ci qabırğaarası kəsiklə lumbotomiya,çapıqlar arasında olan böyrəyin mobilizasiyası,ləyəndə 

kasada olan daĢlar xaric edilməsi-arxa subkortikal pielolitotomiya və böyrəyin stentləĢdi-

rilməsi aparıldı (ġəkil4). Əməliyyat əsnasında məlum oldu ki,nefrostomik boru aĢağı kasadan 

parenximanı deĢərək parapelvikal sahədə yerləĢmiĢdir. 

Parenximanın defekti 2/0 ketkutla ləğv edildi. Periton 

arxası drenləĢdirildi, qat-qat tikiĢlər qoyuldu. Əməliy-

yatdan sonrakı dövr fəsadsız keçdi. Peritonarxası 

borudan 3 gün 70-10ml ifrazat oldu. Boru xaric edildi 

və xəstə evə yazıldı. 4 həftədən sonra stent sidikliyə sis-

toskopla keçməklə xaric olundu. Sonrakı 12 ay müddə-

tində müĢaidə zamanı xəstənin vəziyyəti yaxĢı idi.  

Təsvir olunan müĢahidə də diqqəti cəlb edən 

cəhətlər: 

1) Əməliyyat qabağı US müayinəsi və KT-si 

təsvirində böyrəklərin həcmi sağ böyrəyin genəlmiĢ 

kasa ləyən sisteminin həcmi və hidronefrozun mərhə-

ləsini müəyyən etmək üçün əsas göstərici olan böyrək 

toxumasının qalınlığı qeyd olunmayıb. ġəkil 4.Sağ böyrək 

stentləĢdirilmiĢdir. 
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2) Böyrəyin punksiyası pron ya supin vəziyyətdə aparılması qeyd olunmayıb.  

3) Punksiya rentgen kontrol ya US vasitəsi ilə idarə olunması məlum deyil və qeyd 

olunmayıb.Cərrah aĢağı kasanı punksiya etmək ya ləyənə giriĢi yaratmağ istəyib-məlum deyil. 

Əməliyyat sonrakı kontrolun təsviri də bir çox suallar yaradır.  

Beləliklə professional baxımdan çatıĢmazlıqlar göz qabağındadır və xəstənin vəziy-

yətini aparılan açıq əməliyyat yaxĢılaĢdıra bilməsi yeganə yol kimi görünürdü. 

BaĢqa bir müĢahidə göstərir ki, PKNL gediĢində xəstədə yaranmıĢ hər hansı fəsad 

düzgün analiz olunmalıdır ki, həyat üçün qorxulu vəziyyətə gətirib çıxarmasın. 

Xəstə M.ġ. qadın 62 yaĢ, boyu 152 sm, çəkisi 106 kq (BKĠ-III dərəcə) sol böyrəkdə 

olan daĢa görə Bakıda yerləĢən özəl xəstəxanaların birinə 05.11.2016 cı ildə qəbul olunur. 15 

ildir Ģəkərli diabetə görə həkim nəzarətində olub. Ġlk 5 ildə oral hipoqlikemik dərmanlar qəbul 

edib, sonrakı dövrdə insulin müalicəsinə keçməyə məcbur olmuĢdur. Xəstə son 10 ildə, 

Essensial hipertoniya ‖diaqnozu ilə hipotenziv dərmanlar qəbul edir. 2015-ci ildə, tiroidek-

tomiya‖ əməliyyatı keçirmiĢdir. 2016-cı ildə ürəyin iĢemik xəstəliyinə görə aortaqrafiya 

olunmuĢ və 2 koronar arteriyasına stent taxılmıĢdır. Sol bel nahiyyəsində ağrılar və total 

hematuriya ara bir xəstəni narahat etdiyinə görə müayinə olunduqda sol böyrəkdə daĢ 

müəyyən olunur. KT:Sol böyrək nisbətən kiçikdir.Ureteropervik nahiyyədə 2.8x1.3 sm 

ölçüsündə daĢ görünür (ġəkil 5), A/t 160/80, nəbzi 76, ritmikdir, ağciyərdə dəyiĢiklik yoxdur. 

Laborator müayinələrin nəticəsi xəstəyə verilmiĢ epikrizdə təsvir olunmayıb. ExoKQ- atım 

fraksiyası (AF)- 55%. Endotraxeal narkoz altında 05.11.2016 ildə xəstəyə sol tərəfli PKNL 

icra olunur. Əməliyyatdan 4 saat sonra xəstənin tənəfüsü 

çətinləĢir, reanimasiya Ģöbəsinə keçirilir və intubasiya 

olunur. Müayinə zamanı leykositoz və CRP yüksəkliyinə 

görə geniĢ spektrumlu (epikrizdə belə yazılıb) antibiotik 

tətbiq olunub. Vəziyyəti ağırlaĢdığına, A/T idarə etmək 

problemli olduğuna görə sonrakı müalicəsi üçün o, ATU-nun 

cərrahiyyə klinikasının reanimasiya Ģöbəsinə təcili 

köçürülür(07.11.2016). Daxil olanda onun vəziyyəti ağırdır, 

tənəfüs intubasyon borudan, süni tənəfüs cihazı ilə davam 

edir.Ağciyərlər üzərində aĢağı paylarda tənəffüs keçiriciliyi 

qeyd edilmir.A/T noradrenalin və dopamin məhlulu ilə 

100/60 mm c.s., nəbzi ritmik 120 /dəq Hb-8.6q/dl, 

leykositlər-39min, qanda kreatinin 4.49mg/dl,CRP-244mg/l, 

ALT-158 u/l, AST-171.8u/l, Alb-2.34 q/dl, Sidik cövhəri-

112.4 mq/dl, bilirubin-0.79 mq/dl, protrombin zamanı-11sn, 

ĠNR-1.08, HCV-neqativ, HbsAg-neqativ. 

08.11.2016da xəstənin vəziyyəti ağır olaraq qalır, uremiya, hiperhidrotasiya səbəbindən 

hemodializ müalicəsi qərara alınır. Sağ daxili vidaci venasına 2 mənfəzli kateter yerləĢdirilir 

və hemodializ aparılır. 14.11.2016-cı ilə qədər 6 hemodializ seansı aparıldı. Xəstədə oliquriya 

davam edirdi. 14.11.2016-da xəstənin hemodinamikası qəflətən pisləĢdi.Qanda hemoqlobin-

6.5 q/dl oldu. KT-si müəyyən etdi ki, sol böyrəyin ön hissəsində 19x15x8.3 sm ölçüdə 

hemotoma izlənir. Təcili 14.11.2016-da saat 20:00 da endotraxeal narkoz altında sol tərəfli 

qabırğaaltı kəsiklə lumbotomiya aparıldı.Sol böyrəyin alt qütbündən olan qanaxmanı kontrol 

ġəkil 5. 
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etmək mümkün olmadığına görə nefrektomiya icra olundu. Sonrakı dövrdə hemodinamika 

stabilləĢdi və yaxĢılaĢma baĢladı. 17.11.2016 –da xəstə ekstubasiya olundu. 19.11.2016 –da 

xəstə reanimasiya Ģöbəsindən urologiya Ģöbəsinə köçürüldü və hemodializ seansları davam 

etdirildi.Kritik vəziyyətdə olan dövrdə xəstənin aldığı müalicə: Tilnam 250mq 12 saatdan bir, 

linezolid 600mq 12 saatdan bir, Albumin 20%-50ml (cəmi 32 ədəd),Eritrositar kütlə 10 ədəd, 

TDP 14 ədəd, Moxikum 400mq hər 24 saatdan bir, Klexan 0.4ml hər 12 saatdan bir. 

23.11.2016-cı il tarixdə xəstə kafi vəziyyətdə ambulator nəzarətdə olmaqla evə yazıldı. Cəmi 

18 hemodializ seansı olaraq(08.11.2016- 18.11.2016 qədər gündə 21.11.2016-02.12.2016 

qədər günaĢırı ) diurez tədricən bərpa oldu. Son müayinələr göstərirdiki kreatinin və sidik 

cövhəri qanda normaya yaxındır, Hb-90q/l. 

 Beləliklə uzun müddət Ģəkərli diabetə görə müalicə alan, ağır formalı metobolik 

sindromlu olan xəstədə PKNL həyata keçirilərək kasa-ləyən sistemi drenləĢdirilməmiĢ, nə 

nefrostoma, nə də stentdən istifadə olunmayıb. Əməliyyatdan sonra icra olunmuĢ ümumi 

uroqramda sol böyrəyin ləyəni proyeksiyasında kiçik ölçüdə konkrementə Ģübhəli kölgələr 

izlənilir (ġəkil6).  

 

 
ġəkil 6. 

 

Əslində PKNL - dan sonra sol böyrəyin vəziyyətini kontrolda saxlamaq mümkün 

olmayıb. Yalnız xəstənin vəziyyəti kritik olanda müvafiq yanaĢma və müalicə həyata 

keçirilərək xəstəni xilas etmək mümkün olur, amma böyrəyin itirilməsi hesabına. 

PKN əsnasında əmələ gələn fəsadlar sırasında arteriavenoz fistulanın əmələ gəlmə 

ehtimalı da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qorxulu və davamlı hematuriya əməliyyat prosesində 

baĢlayaraq xəstənin vəziyyətini ağırlaĢdıra bilər ki, bu yaranmıĢ arteriavenoz fistulanın 
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nəticəsi səbəbindən yaranması fikrini diqqətdə saxlanmalıdır. MüĢahidəmizdə olan bir 

xəstəlik tarixinin Ģərhi qeyd olunan bu fikrin təsdiqidir. 

Xəstə H.E., 36 yaĢında, Bakıda özəl xəstəxanaların birinə 16.04.2018-də qəbul olunur. 

Diaqnozu: Böyrək daĢ xəstəliyi, sağ böyrəyin daĢları, Sağ tərəfli 2 mərhələli hidronefroz, 

pielonefrit. 

KT-sağ böyrəyin yuxarı qütbündə 15mm, orta kasada 9mm, 8mm, alt kasada 17x5mm, 

18x5mm, ləyəndə 35x22mm ölçüdə daĢlar var. Sağ böyrəyin parenximası yuxarı və orta 

hissədə incəlib, hidronefroz. 

17.04.2018-də endotraxeal narkoz altında sağ tərəfli PKNL əməliyyatı icra olunur (3 

saat), nefrostoma qoyulur. Əməliyyat əsnasında xəstəyə 300ml eritrositar kütlə və 1 vahid 

TDP (təzə donmuĢ plazma) köçürülür. Əməliyyatdan sonra hematuriya davam edir.Hb-

12.3q/dl –dən 7.7q/dl azalır (18.04.2018). Hematuriya davam etdiyinə görə 20.04.2018-də 

invaziv radioloq tərəfindən böyrək selektiv arterioqrafiyası aparılır və aĢağı qütbdə gedən II 

sıra Ģaxələrin birində arteriyanın tamlığının zədəsi müəyyənləĢir (Ģəkil 7). ZədələnmiĢ arteriya 

2- ədəd koillə embolizə olunur (Ģəkil 8). Sonrakı dövr fəsadsız keçir. Müalicə prosesində 

xəstəyə cəmi 4 dəfəyə 1200 ml eritrositar kütlə köçürülür, digər dərman maddələrilə 

simptomatik müalicə aparılır.Onu da qeyd etmək lazımdır ki, arterioqrafiya və embolizasiya 

aparmaqdan öncə aparılan US-müayinəsində (18.04.2018də) sağ perirenal sahədə 175-62mm 

ölçüsündə hematoma izlənirdi. Embolizasiya əməliyyatından sonra əlavə manipulyasiyaya 

ehtiyac yaranmadı və hematoma pararenal toxumalardan tədricən sovruldu. 

 

 
     ġəkil 7.     ġəkil 8. 

 

Təsvir olunan fəsad –arteriovenoz fistula –qorxulu olsa da davamlı hematuriyanın 

səbəbi müəyyən olunaraq aradan qaldırılır və xəstə təhlükədən xilas olunur. 

Bununla belə xəstəyə verilmiĢ epikriz təhlil olunanda əməliyyatın gediĢi barədə ətraflı 

məlumat yox idi. Xəstəlik tarixində də aparılmıĢ PKNL gediĢi təsvir olunmayıb. Məlum olan 

o idi ki, böyrəyin punksiyası pron vəziyyətdə aparılmıĢ idi (xəstənin üz üstə uzanmıĢ 

vəziyyətində), amma böyrəyə giriĢ böyrəyin hansı hissəsində formalaĢdırılması barədə 

məlumat yoxdur. Böyrəyin punksiyası bir dəfəyə ya bir neçə cəhddən sonra mümkün olması 

barədə məlumat yoxdur. Halbuki KT göstərirdi ki, II dərəcəli hidronefrotik transformasiya 



UROLOGĠYA VƏ REPRODUKTĠV TƏBABƏT jurnalı  |  Cild 1  3/2018 

 
 

 
16 

 

 

vardır. Belə olduqda böyrəyin kasa-ləyən sisteminə giriĢ nisbətən nazikləĢmiĢ parenxima 

zonasından olarsa həm qanaxma təhlükəsi minimuma enir, həm də arterio-venoz fistulanın 

əmələ gəlməsi üçün Ģərait olmur.O da məlumdur ki, mərcanvari çoxlu daĢları olan böyrəkdə 

daĢların bir dəfəyə təmizlənməsi bir qayda olaraq mürəkkəb sayılır. Müəyyən hallarda 

böyrəyin punksiyası qabırğaarası sahədən aparmağa ehtiyac yaranır ki, bu da plevranın 

zədələnməsi ilə fəsadlanır. Ona görə də PKNL aparan həkim xüsusi hazırlıq, bilik və 

təcrübəyə malik olmalıdır ki, yarana bilən fəsadlar öncələnsin.  

Beləliklə böyrəyin mərcanvari, çoxlu, çox yerli daĢlarında böyrəyin daĢlardan təmiz-

lənməsi 1 əməliyyatda 50%-ə qədər mümkün olur. Bunlara səbəb olan qanaxma (əməliyyat 

vaxtı uzananda böyük təhlükə yaranır), KLS daĢı sıx tutması (KLS-də geniĢlənmiĢ sahə olmur 

və nefroskopu yerləĢdirmək problemə çevrilir), irinli pielonefrit (absorbsiya olunan irriqasiya 

məhlulu böyrək daxili təyziqi artıraraq sepsisə səbəb olur), bir neçə yerdən böyrəyin 

punksiyası PKNL-nı təhlükəli edir.  

Bunlardan əlavə müəyyən qrup xəstələr əməliyyatdan qabağ artıq ağırlaĢmıĢ olurlar. 

Uzun müddət Ģəkərli diabetlə olan, ürək-damar sistemi üzvlərinin xəstəliyinə görə müalicə 

alan, xroniki böyrək çatıĢmazlığı, insult keçirmiĢ, anemiyası və s. Ģəxslərdə PKNL əməliyyatı 

xəstəni və kəkimi çətin vəziyyətlə üzləĢdirir. Bunları nəzərə alaraq S.B.Ġmamverdiyev 2015 

ildə miniaçıq punksion nefrolitotomiya aparmağı təklif etmiĢdir. Ġlk nəticələr 2016-da 

Azərbaycan cərrahiyyə jurnalında çap olunmuĢdur (13, 14).Çox ağır qrup xəstələrdə yeni 

yanaĢma ilə 19 əməliyyat aparılmıĢdır. Göz qabağında əlveriĢli zonda böyrəyin punksiyası və 

litotripsiya bir çox üstünlüklərlə bərabər həm xəstənin, həm də həkimin Ģüalanmasını 70% 

hallarda aradan götürür, qalan hallarda isə yalnız kontrol rentgen Ģəklinin almasını nəzərdə 

tutur. Dəridə aparılan kəsiyin 8 sm ətrafında, əzələlərin isə 3sm-dən artıq olmaması böyrəyin 

ön yan səthinin aĢağı qütbün orta hissə ilə sərhədində toxumalardan ayrılması əməliyyatdan 

sonrakı dövrdə xəstənin reabilitasiyası prosesini dəridən keçməklə punksiya ilə müqayisədə 

ağırlaĢdırmır. Həm də böyrək üzərində göz qarĢısında aparılmıĢ manipulyasiyalar etibarlı, bir 

qayda olaraq fəsadsız baĢa çatdığına görə xəstələr tez aktivləĢir, qan köçürməyə ehtiyac olmur 

(Əgər xəstədə əməliyyatdan qabaq anemiya olmayıbsa) və 3-4 gün ərzində evə yazılırlar. Bu 

istiqamətə iĢlər klinikamızda davam etdirilir.  

Sonda bir daha onu qeyd etməyi lazım sayırıq ki, böyrək daĢı müalicəsində tətbiq 

olunan müasir üsulların uğurlu olmasını təmin etmək üçün yalnız yüksək professionallıq, 

ədəbiyyat materialları ilə tanıĢlıq, fəsadların yaranma səbəblərini dərk edərək onların 

profilaktikası yollarını bilmək əsas Ģərtlərdir. 
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EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY: PROGRESS, 

DISADVANTAGES, PROSPECTS 

 

Mahmudov I.F. 

Azerbaijan Medical University, Department of urology 

 

There are in the article is presented the review of modern approaches to treatment 

of urolithiasis with use of the extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL). Clinical aspects 

of ESWL are reflected, the main principal specifications of lithotripters are given, restrictions 

and contraindications to lithotripsy are described. On the basis of the data analysis the main 

obstacles for successful ESWL on current trends of development of the method and rising of 

its efficiency are provided. 

Keywords: shock wave, lithotripter, lithotripsy, nephrolitiasis 

 

Açar sözlər: sidik daşı xəstəliyi,litotriptor, litotripsiya,zərbə dalğası. 

Sidik daĢı xəstəliyi (SDX) uroloji xəstəliklər içərisində çox rast gəlinir və onların 

40-50%-ni təĢkil edir. Dünyada urolitiazla xəstələnmə hər il 0,5-5,3% təĢkil edir. Bu 

xəstəliyin epidemiologiyası, etiologiya, patogenezinin öyrənilməsi, profilaktika və müa-

licə üsullarının təkmilləĢdirilməsi müasir urologiyanın aktual problemlərindəndir (1). 

Yeni texnologiyaların tətbiqi tibbin bütün sahələrində olduğu kimi uroloji xəstəlik-

lərin, xüsusən də SDX-nin diaqnostika və müalicəsində əsaslı dönüĢ yaratmıĢdır. 

Distansion zərbə-dalğa litotripsiyasının (DZDL) kliniki istifadə tarixi 7 fevral 1980-ci 

ilə təsadüf edir.1974-cü ildən baĢlayaraq Almaniyada heyvanlar üzərində litotripsiyaya dair 

aparılan elmi iĢlər ―Dornier‖ firmasının ilk HM-1 litotriptorunun yaranmasına səbəb oldu. 

Aparılan 7 illik tədqiqatlardan sonra bu üsul C.Chaussy tərəfindən Münhen Ģəhərində 

Lyudviq-Maksimilian universitetinin uroloji klinikasında nefrolitiazlı xəstənin müalicəsində 

uğurla tətbiq olunmuĢdur. 

1992-ci ildən etibarən ATU-nun urologiya kafedrasının Mərkəzi Dənizçilər xəstəxana-

sındakı bazasında prof.S.B.Ġmamverdiyevin rəhbərliyi ilə DZDL SDX-nın müalicəsində 

müvəffəqiyyətlə istifadə olunmaqdadır. 

Tətbiqinin sadəliyi, yüksək effektivliyi, qeyri-invazivliyi və ağırlaĢma faizinin aĢağı 

olması üsulun böyrək və sidik axarı daĢlarının müalicəsində geniĢ istifadəsinə imkan 

verir(2).DZDL-in aparılmasında əsas məqsəd daĢların kiçik fraqmentlərə parçalanması və 

onların sidik yolları ilə simptomsuz, rahat xaric olmasıdı. 
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Bununla yanaĢı keçən dövr ərzində DZDL bir çox uroloqların gözlədiyi ―sehrli‖üsul ola 

bilmədi.Bir sıra suallar hələ də qalmaqdadı: litotripsiyadan sonra rezidual fraqmentlərin taleyi 

necə olur? Bu fraqmentlər xəstə və həkim üçün əhəmiyyətlidirmi? DZDL-dən sonra arterial 

hipertoniya, Ģəkərli diabet və digər xəstəliklərin əmələgəlmə riski nə dərəcədədir? Tək, çoxlu 

və mərcanvari, eləcə də sidik axarı daĢlaının müalicəsinə yanaĢma necə olmalıdır? Urolitiaz 

və infravezikal obstruksiya zamanı müalicə taktikasının xüsusiyyətləri? DZDL-in uĢaqlarda, 

həmçinin yeganə və anomal böyrəklərdə xüsusiyyətləri?Litotripsiyanın məhdudiyyət 

hüdudları? Böyrək və sidik axarı daĢlarının müalicəsində DZDL və müasir endoskopik 

texnologiyaların yeri və rolu? Urolitiazın müasir müalicə üsullarının iqdisadi tərəfləri? 

Həmçinin müasir mərhələdə SDX olan xəstələrin müalicəsində açıq cərrahiyyənin yeri? 

Aydındır ki, bu qeyd edilənlər yenə də bütün qaranlıq sualları tam əhatə etmir.Bu 

məhdud icmal daxilində DZDL-in həm tarixi, həm də müasir yanaĢmada əsas xüsusiyyətləri 

barədə məlumatlarla kifayətlənmək istərdik. 

DZDL-ə əks-göstəriĢlər ilk dövrlərdə belə Ģərtləndirilirdi; ümumi-koaqulopatiyalar, 

yüksək anesteziya riski, hamiləlik, kardiostimulyatror; texniki-artıq çəki-(120-130kq-dan 

çox), boyu 100sm-ə qədər uĢaqlar, 200sm-dən böyük xəstələr; uroloji-daĢdan distala obstruk-

siya, kasacıq boynunun stenozu, ləyən-sidik axarı seqmentinin və sidik axarının cərrahi 

korreksiya tələb edən stenozu, infravezikal obstruksiya.Tətbiq olunan aparatların təkmilləĢ-

dirilməsi, toplanan təcrübə nəticəsində DZDL-ə olan əks-göstəriĢlər mütləq və nisbi olmaqla 

2 yerə bölünüb: birinciyə hamiləlik və müalicə olunmayan koaqulopatiyalar, ikinciyə isə sidik 

yollarının müalicəyə tabe olmayan infeksiyaları, aktiv vərəm, daĢın lokalizasiyasından distala 

obstruksiyanın olması aiddir. Hal-hazırda litotripsiyanın aparılması zamanı risk faktorlarının 

nəzərə alınması qeyd olunur. Bunlara koaqulopatiyalar, antikoaqulyantlarla müalicə, piy-

lənmə, Ģəkərli diabet, yeganə böyrək, arterial hipertenziya,yüksək titrli bakteriuriya aiddir. 

Ədəbiyyat analizi göstərir ki,10-15 il əvvəl mütləq əks-göstəriĢ sayılan hallarda bu gün DZDL 

effektiv Ģəkildə tətbiq oluna bilər.Kardiostimulyator implantasiya olunmuĢ, ürək qan-damar 

sisteminin müxtəlif xəstəlikləri (ürəyin iĢemik xəstəliyi, aorta-koronar Ģuntlama, arterial 

hipertenziya, infarktdan sonrakı kardioskleroz və s.) olan minlərlə xəstələr böyrək və sidik 

axarı daĢlarından DZDL-in köməyi ilə xilas olmuĢlar(3). Əks-göstəriĢlərdən danıĢarkən qeyd 

etmək lazımdır ki,əksər klinisistlər ikinci və üçüncü nəsil litotriptorların tətbiqi, yeni endos-

kopik texnologiyaların iĢlənməsi, həmçinin toplanmıĢ anestezioloji təcrübə hesabına iri 

ölçüçü, çoxlu, hətta mərcanvarı daĢları olan, eləcə də anomaliyalı böyrəklər, urolitiazla yanaĢı 

kista, böyrək ĢiĢi olan, hemokoaqulyasiya sistemində çatıĢmazlıqlar, artıq çəkisi olan,böyrək 

transplantasiyası aparılmıĢ xəstələrdə də DZDL-in tətbiqini geniĢləndirmiĢlər. Digər tərəfdən 

də DZDL-ə göstəriĢ və əks-göstəriĢlərin müəyyənləĢdirilməsinə ciddi yanaĢılması tövsiyyə 

olunur. 

Son illər litotripsiyanın hamilə qadınlarda uğurlu tətbiqinə dair ilk məlumatlar meydana 

çıxdı.Lakin DZDL-in tək-tək hallarda hamiləliyin ilkin dövrlərində,bəzən məcburi olaraq 25 

həftədən sonra tətbiqinə baxmayaraq, hamiləlik hələ də litotripsiyaya əks-göstəriĢ kimi 

qalmaqdadır. Həmçinin qızlarda pubertat dövründə sidik axarının çanaq hissəsindəki daĢla-

rında DZDL daxili cinsiyyət üzvlərinə zərbə dalğalarının mənfi və hələ axıradək öyrənil-

məmiĢ təsirinə görə nisbi əks-göstəriĢ sayıla bilər. 
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Damar anevrizmaları olan xəstələrdə DZDL-in aparılması üçün bu Ģərtlərə əməl 

olunmalıdır(anevrizmalar üçün): 

1) Simptomsuz olmalı; 2) Böyrək arteriyası üçün 2sm-dən,qarın aortası üçün 5sm-dən 

böyük olmamalı; 3) Anevrizma zərbə dalğası istiqamətində yerləĢməməli; 4) Litotriptorun 

fokal ləkə mərkəzindən anevrizmaya qədər məsafə 5sm-dən az olmamalı; 5) Litotripsiya 

prosesinin daim ultrasəs monitorinqi aparılmalı; 6) Zərbə dalğalarının ―kövrək‖rejimi tətbiq 

olunmalıdır. 

Kasalarda yerləĢən ―simptomsuz‖ daĢlar məsələsi xəstə və həkim üçün çox əhəmiyyət 

kəsb edir.Kliniki simptomlar, konkrementin ölçüsünün və böyrək funksiyasının pozulması 

olmadıqda əksər uroloqlar bu tezisi əsas gətirirlər: DZDL həqiqətən SDX olan xəstələrin 

müalicəsində inqilab etdi,lakin o heç də istənilən daĢ üçün tətbiq olunmamalıdır.Digər 

tərəfdən kasalardakı simptomsuz daĢların həm DZDL-in, eləcə də son illər miniskopların və 

müasir lazer texnologiyalarının (PNL,KULT,RĠRC ) köməyi ilə müalicə tezliyinin yüksəlməsi 

meylləri qeyd olunur. Bu yanaĢmanın tərəfdarları mövqelərini belə əsaslandırırlar ki, 

simptomsuz daĢlar nə vaxtsa özünü göstərə bilər. Ona görə də konkrementin düĢməsini passiv 

Ģəkildə gözləmək DZDL və PNL-dən sonra dezinteqrasiya olunmuĢ daĢın fraqmentlərinin 

təbii passajına nisbətən xəstə üçün daha ciddi fəsadlar törədə bilər.Ümumilikdə isə əksər 

uroloqların fikri belədir ki,kasalarda olan 1sm-ə qədər tək daĢlarda kliniki simptomların, 

urodinamikanın pozulması, aktiv pielonefritin olmaması həkimə gözləmə taktikası imkanı 

verir.Lakin bu qayda ikitərəfli böyrək daĢlarına Ģamil edilmir.Kasalardakı daĢların müali-

cəsinə xüsusi göstəriĢlər bir sıra xəstələrin peĢə fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Bunlara mülki və 

hərbi təyyarəçilər,kosmonavtlar,hərbi-dəniz donanmasının əməkdaĢları, bir sıra hərbçilər, 

dalğıclar və s.aiddir(4). 

Ən vacib məsələlərdən biri də DZDL-dən sonrakı rezidual fraqmentlərlə bağlıdır. 

Müxtəlif məlumatlara görə daĢların 5mm-dən kiçik fraqmentlərə parçalanma effektivliyi 85-

96% təĢkil etsə də, DZDL-dən 3ay sonra 24-36% xəstələrdə rezidual daĢlar müəyyən 

olunur.4-5mm-dən kiçik simptomsuz, infeksiyalaĢmamıĢ fraqmentlər əvvəlcə kliniki 

əhəmiyyətsiz rezidual daĢ kimi qiymətləndirilirdi.(5). Katamnez müddəti artdıqca 21,7-26% 

xəstələrdə rezidual daĢların təkrar inkiĢafı qeyd olunmuĢdur.Onların xaric olma nəticələrini 

yaxĢılaĢdırmaq üçün təkrar litotripsiya məsləhət görülür ki,bu da 90% xəstələrdə böyrəklərin 

kokrementdən tam azad olmasına səbəb olmuĢdur.Köməkçi vasitələr, medikamentoz müalicə, 

sitratların təyini və s.80% rezidual daĢların spontan xaric olmasına Ģərait yaradır. 

Ġri daĢların DZDL ilə müalicəsi dedikdə diametri 3sm- ə qədər və ondan böyük və ya 

ümumi həcmi 5sm
3
-dən böyük birtərəfli çoxlu daĢlar nəzərdə tutulur.Bu zaman DZDL-in 

monoterapiya kimi tətbiqinin ümumi qəbul olunmuĢ xüsusiyyəti dezinteqrasiyaya məruz 

qalmıĢ daĢın çoxlu sayda qəlpələrinin sidik axarı boyu miqrasiyası hesabına obturasion 

pielonefritin inkiĢafı təhlükəsidir. Bununla əlaqədar DZDL seansı planlaĢdırıldıqda profilaktik 

və köməkçi proseduraların (əvvəlcədən böyrəyin daxili stentləĢdirilməsi) aparılması vacibdir. 

Kasalarda çoxlu daĢlar olduqda yuxarı kasadan baĢlamaqla tədricən,mərhələli litotripsiyanın 

aparılması mümkün sayıla bilər(6). 

Son illər hər iki böyrəyin böyük ölçülü mərcanvari və çoxlu daĢlarının müalicəsinə 

yanaĢma müzakirə və mübahisə obyektidir.Hansı üsulu seçmək?Böyrəyin drenləĢdirilməsi 

necə olmalı? Hansı əlavə tədbirlər nəzərdə tutulmalı? Üsulun tətbiqinin ilk dövrlərində 
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uroloqlar SDX-nın bu formalarında DZDL-in tətbiqini arzulayırdılar, baxmayaraq ki, 

mərcanvari və çoxlu daĢlarda müsbət effekt 25%-i keçmirdi, seansların sayı isə bir xəstə üçün 

10-12-yə çatırdı. 

Böyük mərcanvarı və çoxlu daĢlarda tədqiqatçıların istər açıq,istərsə də müxtəlif növ 

kombinəolunmuĢ əməliyyatlara münasibəti qeyri-müəyyəndir.Bu zaman açıq əməliyyatlar 

55%hallarda aparılırsa,nefrolitiazın digər formalarında bu 5%-dən çox təĢkil etmir.Cərrahi 

müalicənin ən yaxĢı nəticələri anatrofik nefrolitotomiyadan sonra alınmıĢdır ki, bu zaman 

konkrementin tam xaric olması 71-100%-ə çatır. 

Eyni zamanda invazivliyin minimuma endirilməsi və müalicənin effektivliyinin artı-

rılması istiqamətində ümumi tələblərə müvafiq olaraq mərcanvari və çoxlu nefrolitiazın xaric 

edilməsində DZDL və PNL üsullarının həm sərbəst, həm də müĢtərək,ədəbiyyatda ―sendviç‖-

terapiya adlanan növündən də istifadə olunması mümkündür(7). Mərcanvarı nefrolitiazın 

DZDL ilə müalicəsinin tərəfdarları bu üsulun üstünlüklərini invazivliyin, xəstə və həkim üçün 

Ģüalanmanın azlığı,qanitirmənin az olması, həmçinin manipulyasiyanın venadaxili sedasiya 

ilə aparılmasının mümkünlüyü ilə əsaslandırırlar.DZDL ilə monoterapiyanın əleyhdarları isə 

təkrar seansların,obturasion ağırlaĢmaların və ikincili planlaĢdırılmamıĢ proseduraların 

çoxluğunu qeyd edirlər.Obturasion ağırlaĢmaların qarĢısını almaq üçün ilk seansdan sidik 

axarı stentinin qoyulması mütləqdir.DZDL-dən müsbət effekt zamanı 1 müalicə sessiyası 

üçün 3-dən artıq seans aparılmır, müalicə müddəti 1,5-dən 6 aya qədər davam edə bilər. 

DaĢdan tam azad olma 60%-ə qədərdır.Bu isə daĢın sıxlığı, ölçüsü, uro və hemodinamikanın 

vəziyyəti,sidiyin bakterioqrammasından birbaĢa asılıdır. 

DZDL-in monoterapiya kimi tətbiqinin ən əhəmiyyəli aspektlərindən biri böyrəyin 

daxili stentləĢdirilməsinin vacibliyidir.Sidik axarı stentləri 50 ildən çoxdur ki, istifadə olunur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, 1-ci sutka ərzində daxili drenajların infeksiyalaĢması,hətta ən müasir 

stentlərin belə inkrustasiyalaĢması xəstələrə daim dinamiki nəzarəti-hər ay R-müayinə,digər 

tərəfdən stentin dəyiĢdirilməsinin vacibliyini diktə edir.Stentin uzun müddət qalması hallarına 

rast gəlinsə də(13il dəyiĢilməmiĢ halda qalması barədə məlumatlar var) onun in situ 6-8 

həftədən artıq qalmaması qəbul olunmuĢdur. Mərcanvari daĢlarda əldə olunan müsbət 

nəticələr qarĢıya qoyulan məqsədlər üçün sərf olunan güc və böyük məsrəfləri əks etdirmir. 

Müalicə-köməkçi manipulyasiyaların sayının çoxluğu və müalicə müddətinin 6 aydan artıq 

çəkməsi MN-ın müalicəsində DZDL-i sərbəst üsul kimi tətbiq etməyə imkan vermir(8).Ən 

vacib məsələlərdən biri də odur ki, kombinəolunmuĢ müalicənin yekun xərcləri DZDL-

monoterapiya və ya təkrar PNL-dən xeyli aĢağıdır.Bunun isə sosial əhəmiyyəti var,çünki 

xəstələrin əksəriyyəti əməkqabiliyyətli yaĢlarda olur. 

Yeganə böyrəyin daĢı olan xəstələr xüsusi qrup təĢkil edir.Bir çox müəlliflər yeganə 

böyrəyin daĢ xəstəliyinin müalicəsində DZDL-i ciddi mənfi fəsadlar verməyən effektiv üsul 

kimi etiraf edirlər.Belə xəstələrin konservativ müalicəsinin riskli olduğu qeyd olunur və hətta 

simptomsuz daĢlarda belə müdaxilə məsləhət görülür.Yeganə böyrəyin MÇN-nın müalicəsinə 

yanaĢma yuxarıda qeyd etdiyimiz qaydalardan çox da fərqlənmir.Lakin müasir az invaziv tex-

nologiyaların tətbiqi ardıcıllığının planlaĢdırılması,həmçinin istifadə olunan müalicə üsulları-

nın ümumi strukturunda açıq cərrahiyyənin yeri məsələsi hələ də elmi müzakirə mövzusudur. 

DZDL-in sidik axarının proksimal hissəsinin daĢlarında effektivliyi sübut olunmuĢdur. 

Yalnız DZDL-dən sonra fraqmentlərin sərbəst xaric olma müddəti,həmçinin uzun zamandan 
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sonra rezidual daĢlar müəyyən olunduqda α1 adrenoblokatorların istifadəsinin məqsədə-

uyğunluğu tam öyrənilməmiĢ qalır.Sidik axarının proksimal hissəsinin daĢlarında DZDL heç 

də bütün xəstələrdə fraqmentlərin sərbəst düĢməsinə səbəb olmur.DaĢların eliminasiyası daha 

çox ilk 3 həftədə müĢahidə olunsa da,bundan sonrakı dövrdə demək olar ki,rast gəlinmir.Sidik 

axarının 15mm-dən böyük daĢlarında DZDL ilə monoterapiya kifayət qədər effektiv deyil. 

DZDL böyrək və sidik axarının yuxarı 1/3-nin daĢlarında seçim üsuludur. Sidik axarının 

daĢlarında DZDL və kontakt ureterolitotripsiyanın (KULT) effektivliyi təxminən eynidir. 

Lakin sidik axarının proksimal hissəsinin daĢlarında AUA-nın kliniki tövsiyyələrində daĢın 

ölçülərinin nəzərə alınması təklif olunur:əgər o 10mm-dən kiçikdirsə DZDL və ya KULT-u 

seçmək olar, 10mm-dən böyük olduqda isə KULT-a üstünlük verilir.ġübhəsiz ki,KULT bir 

əməliyyat seansı ilə daĢın xaric olunma ehtimalını artırır, lakin bu zaman DZDL-ə nisbətən 

ağırlaĢma riskləri çox olur(9). Həm də müalicə üsulunun seçimi zamanı xəstənin psixoloji 

statusu da əhəmiyyət kəsb edir(10).  

Anomal böyrəklərin SDX haqda məlumatlar nisbətən azdır. Belə hallarda müasir texno-

logiyaların tətbiqinin çətinliyi anomal böyrəklərə məxsus bir sıra anatomik və funksional xü-

susiyyətlərlə əlaqədardır. Belə böyrəklərdə çox vaxt yuxarı və aĢağı sidik yollarının inkiĢaf 

qüsurlarına birgə rast gəlinir,əsasən yuxarı sidik yollarının urodinamikası pozulur, xroniki 

pielonefrit inkiĢaf edir.Buna görə də perkutan əməliyyatlarda böyrəyə giriĢlə bağlı, həmçinin 

DZDL zamanı müəyyən uyğunsuzluqlar yaranır. Böyrək anomaliyası və onun urodinami-

kasının xüsusiyyətləri hesabına DZDL-dən sonra parçalanmıĢ fraqmentlərin xaric olma tezliyi 

25-50%-ə enir. Uroloqlar həmçinin kasaların divertikullarında yerləĢən və manifest kliniki 

simptomatikaya malik daĢların müalicə taktikasının seçilməsində də müəyyən çətinliklərlə 

rastlaĢırlar.Belə anomaliyalarda açıq cərrahiyyəyə alternativ kimi endocərrahiyyədən istifadə 

olunmasıdır.Bu üsulların əksəriyyəti divertikula yox, daha çox daĢa yönəldiyindən kifayət 

qədər patogenetik sayılmırlar. Kasaların divertikulu, hidronefroz və böyrək çatıĢmazlığı olan 

xəstələrdə də DZDL müvəffəqiyyətsizlik nöqteyi-nəzərdən məsləhət görülmür(11).Bu 

prinsiplərə əməl olunması DZDL-lə müalicə planlaĢdırılmasında nəticələri yaxĢılaĢdırır. 

Hal-hazırda ən çox müzakirə olunan DZDL-in effektivliyinin artırılması yollarıdır.Bura 

tənəffüs ekskursiyasına nəzarət, zərbə baĢlığının xəstə bədəni ilə kontaktının optimallaĢdırıl-

ması, litotripsiya zamanı daĢın fokal sahədən yerdəyiĢməsini azaltmaq üçün tədbirlər aiddir 

(fokal sahənin eni, zərbə dalğalarının tezliyi və gücü). 

Tənəffüs hərəkətləri zamanı daĢın 50mm-ə qədər yerdəyiĢməsi zərbə dalğalarının 40%-

nin onun yanından keçməsinə səbəb ola bilər. Bu impulslar isə tələb olunan təsiri vermir və 

böyrəyin zədələnmə riskini artırır. DaĢın vəziyyətinə nəzarət üçün xüsusi avadanlıqla təchiz 

olunmuĢ litotriptorların modifikasiyaları hazırlanmıĢdır ki, bunlar da zərbə dalğalarının 

hədəfə dəqiq çatmasını 2 dəfə artırmağa imkan vermiĢdir.(12). DZDL zamanı tənəffüs ekskur-

siyasına nəzarəti ümumi anesteziya və abdominal kompressiya vasitəsilə etmək mümkündür 

ki, bu da litotripsiyanın effektivliyini 79%-dən 91%-ə qədər artıra bilir. 

Ġlk litotriptorlarda (Dornier HM3) zərbə dalğalarının keçiriciliyi üçün mühit kimi su 

istifadə olunurdu ki,burada da enerjini azaldan hava qatları yoxdur.Əksər müasir aparatlarda 

gel və yağ istifadəsi nəzərdə tutulan ―quru‖zərbə-dalğa baĢlığı tətbiq olunur.Bu isə enerjini və 

daĢa təsiri azaldan(zərbə dalğalarının 99%-i su-hava sərhəddində əks olunur) hava qabarcıq-

ları əmələ gətirdiyindən prosedurun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərirdi. Parçalanmanın 
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effektivliyi natamam toxunma sahəsi ilə proporsional Ģəkildə azalır:onun 18% azalması 

fraqmentasiyanı 30% pisləĢdirir. Fraqmentasiyanın keyfiyyətinə kontakt ləkəsinin mərkəzinə 

yaxın yerləĢən hava ciblərinin böyük təsiri var.Toxunma sahəsinin defektləri fokal ləkənin 

enini 30% azaldır. Mərkəz ətrafındakı birləĢdirici defektlər akustik meydanın simmetrikliyini 

pozur və zərbə dalğalarının enerji sıxlığını azaldır. 

Toxunma ləkəsində dalğa enerjisinin tutulmasının qarĢısını almaq məqsədilə modifika-

siya olunmuĢ gellərdən istifadə və hava boĢluqlarının sayının monitorinqi məsləhət görülür. 

AĢağı özüllüklü gellərdən istifadə zamanı dalğaların ötürülməsi üçün Ģəraitin yaxĢilaĢması 

haqda məlumatlar var(13).Həmçinin gelin vurulması da əhəmiyyət daĢıyır.Zərbə baĢlığına 

çox miqdarda gelin(yağın) sürtülməsi enerjinin ötürülmə effektini hər iki kontakt sahəsinin 

iĢlənməsi ilə müqayisədə artırır.Əlaqə sahəsindən hava qabarcıqlarının çıxarılmasına optiki 

nəzarət zərbə dalğalarının sayını 25% azaltmaqla enerjini 23% endirməyə imkan verir(14). 

Litotripsiyanın əvvəlində aĢağı tezlikli impulslar və dəqiqədə 60 zərbə-dalğa sürəti ilə 

davam etdirilməsi nəinki toxumaların zədələnməsini azaldır, həmçinin daĢın tam parçalan-

ması ehtimalını artırır(15). Bu sürət bir çox iĢlərdə, randomizə olunmuĢ nəzarət tədqiqatları da 

daxil olmaqla optimal olaraq qəbul olunub. DZDL-in tezliyinin dəq-də 60-dan 30 zərbəyə 

endirilməsi eyni zamanda böyrək damarlarının tamlığının saxlanmasına kömək edir(16). 

Litotripsiya zamanı zərbə dalğalarının enerjisinin yavaĢ-yavaĢ artırılması böyrəyin zədələn-

məsinin qarĢısının alınması ilə əlaqədardır.Eyni zamanda aĢağı enerjili impulslar fraqmen-

tasiyanın baĢlanması üçün yetərlidir, gücün artırılması isə fraqmentlərdən yayınma və effektin 

azalmasının qarĢısını almaq üçündür(17). 

Böyrəklərdəki mikro və makroskopik zədələnmələrə baxmayaraq DZDL-dən sonra 

funksional göstəricilər (YFS və nefrossintiqrafiyanın nəticələri) dəyiĢmir(18). Perirenal maye 

toplantısı,subkapsulyar və ya böyrəkdaxili hematomalara 1%-dən də az rast gəlinir.Lakin 

sistemli KT və ya MRT istifadəsi zamanı hematomaların aĢkarlanması 29%-ə qədər yüksəlir. 

ġüa diaqnostikasının köməyi ilə müəyyən olunan digər dəyiĢikliklərdən böyrəyin həcminin 

böyüməsi,kortikomedulyar differensasiyanın itməsi və perirenal piy toxumasından siqnalın 

azalmasını göstərmək olar. Bu travmatik zədələnmələrin əlamətləri fokal sahədə yaranan intra 

və perirenal ödem ilə əlaqədardır(19). Paranefral toplanmıĢ maye bir neçə günə itsə 

də,subkapsulyar hematomaların reduksiyası 6 həftədən 6 aya qədər davam edə bilər(20). 

Mikroskopik müayinələr kortikomedulyar nahiyədəki qansızmaların xarakter əlamətlərini 

göstərir, bu da çox güman ki, həmin hissədə toxumaların sıxlığının müxtəlifliyi ilə əlaqədar-

dır. 1-2 həftədən sonra toxumaların yenilənməsi əlamətləri,1 aydan sonra isə yumaqcıqların 

atrofiyası və sklerozun mikroskopik sahələri görünür. Lakin parenximanın çox hissəsi normal 

qalır ki, bu da DZDL-dən sonra zədələnmənin lokal xarakterinə dəlalət edir. DZDL-in 

uzunmüddətli fəsadları barədə məlumatlar ziddiyyətlidir.Böyrək parenximasının dozadan asılı 

fibrozu haqda məlumatlar mövcuddur(21). 

A.Fayad və həmk. DZDL-in uĢaqların böyrəklərinə mənfi təsirini müəyyən etmə-

miĢlər(22). Bu məlumatlar DZDL-dən 6 ay sonra dimerkaptoyantar turĢusu ilə nefrossintiq-

rafiya və YFS-nin ölçülməsinin nəticələri ilə təsdiqlənmiĢdir. S.Griffin və əməkdaĢları 

pediatrik praktikada 20 illik müĢahidələrinə əsasən belə qənaətə gəlmiĢlər ki, DZDL böyrək 

funksiyasının uzunmüddətli pozulmasına və fibrozun inkiĢafına səbəb olmur(23). 
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A.Krambeck və əməkdaĢları DZDL-dən sonra Ģəkərli diabet və arterial hipertenziyanın 

əmələgəlmə riskinin yüksəkliyini qeyd edirlər(24).Digər tədqiqatlarda isə çoxĢaxəli analiz-

lərin nəticələrinə əsasən litotripsiya ilə Ģəkərli diabet və ya hipertoniyanın hansısa formasının 

inkiĢafı arasında heç bir asılılıq müəyyən olunmamıĢdır(25). Onlar bu xəstəliklərin səbəbini 

metabolik sindromda görürlər. 

Beləliklə, qeyd etmək olar ki, DZDL urolitiazın müalicəsində inqilabi dönüĢ yaratdı. 

Böyrək və sidik axarı daĢlarının müalicəsində o seçim üsuludur.Həm də onun tətbiqi ağırlaĢ-

maların tezliyinin azlığı ilə əlaqədardır.Eyni zamanda endoskopik texnologiyaların təkmil-

ləĢdirilməsi bir sıra kliniki hallarda PNL, KULT kimi endouroloji əməliyyatları ön plana 

çıxarmıĢ olur.DaĢların xaric edilməsində hansı üsulun üstün olması barədə müzakirələr davam 

edir və yəqin ki, hələ çox illər ərzində davam edəcəkdir.  
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URETHRAL CARUNCLE AS A RESULT OF THE CHRONIC URETHRA 

TRAUMATISATION  
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Medical University of Azerbaijan, Urology Department 

 

In this article you can find information about urethral caruncle, which develops in 

postmenopausal period due to the lack of oestrogen. Rarely, urethral caruncle can be 

noticedamong women of reproductive age as a result of mucosal injury of an external opening 

of urethra. There is a specific case of a woman ( who was born in 1976) with urethral 

caruncle, with the fracture of the spine over 15 years , due to the falling from the height. The 

bladder is catheterised once in the morning and once in the evening. In addition, while 

examining the bladder, the stone is found with the following sizes ( 2x2 cm). Urological 

examinations showed, in the external opening of urethraon the posterior side, the slight 

bleeding formation with the following sizes: 2,2x2,5 cm, and 1,5x0,5 cm with the mild 

consistency. Diagnosis : Urethral Caruncle. 

These formations deform theexternal opening of urethra. On February 23 rd an 

endoscopic lithotripsy of urethral stones and electroresection of urethral caruncles under 

ednoe tracheal anesthesia were noted. PathohistologicalDiagnosis: Granulomatous Caruncle 

of Urethra. 

Keywords: urethral caruncule 

 

Açari sözlər: uretranın karunkulu 

Karunkullar sidik kanalının histoloji olaraq bir-birinə uyğun gəlməyən polipəbənzər 

xoĢxassəli törəmələri olub, ancaq qadınlarda, əsasən post menopauzal dövrdə təsadüf edilir. 

Reproduktiv yaĢında olan qadınlarda buna az, qızlarda isə daha az təsadüf olunur. UĢaq 

yaĢlarında karunkullar nadir hadisədir və səhvən çox vaxt selikli qiĢanın sallanması əlaməti 

kimi qəbul edilir. Tək və çoxlu ola bilər [ 1,2] .  

Sidik kanalının karunkulları estrogenlərin defisti ilə əlaqədar uĢaqlıq yolunun atrofiyası 

nəticəsində uretranın arxa divarının çevrilmiĢ (sallanmıĢ) selikli giĢasından əmələ gəlir. 

SallanmıĢ selikli qiĢadakı sonrakı dəyiĢikliklər onun xarici mühitlə kontaktı və travma ilə 

bağlıdır. Nadir hallarda karunkul uretranın xarici dəliyi ətrafındakı selikli qiĢanın xroniki 

qıcıqlanması və infeksiya nəticəsində yaranır [3].  

Karunkul adətən uretranın arxa divarında enli əsas, az hallarda ayaqcıq üzərində 

yerləĢəir, ölçüləri 1- 1,5 sm ə qədər olur. Onlar yumĢaq və ətli olduğundan asan zədələnir və 

qanayır. Çox vaxt xəstəni narahat etmədiyi üçün, yalnız profilaktik baxıĢlar zamanı aĢkar 
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olunur. Uretranın xarici dəliyi qızarmıĢ, bir az da geniĢlənmiĢ kimi görünür. Böyuk 

karunkullar sidik kanalının xarici dəliyi nahiyəsində böyüyən törəmə kimi diqqəti cəlb edir. 

Karunkullar ağrılar, dizuriya (stranquriya), qanaxma, hematuriya, tez-tez residivləĢən sistit ilə 

müĢayiət oluna bilər. Karunkullar iltihablaĢdıqda o qədər ağrılı olur ki, xəstələr cinsi 

əlaqədən, hətta alt paltar gəzdirməkdən imtina edirlər. Xüsusi hallarda karunkullar sidik ifrazı 

üçün maneə yaradırlar. Bəzən karunkulu sidik saxlanmazlığı müĢayiət edir [4]. 

Karunkulların diaqnozu ginekoloji və ya uroloji stolda baxıĢ zamanı qoyulur. Sidik 

kanalının xarici dəliyi nahiyəsində oval və ya girdə , kənarları hamar, açıq cəhrayı, yaxud 

tünd qırmızı rəngli, bəzən qansızmalara malik olan törəmə görünür. Differensial diaqnostikanı 

hemangioma, venaların varikoz geniĢlənməsi, itiuclu kandilomalar, poliplər, parauretral 

kistalar, selikli qiĢanın prolapsı, papillomalar və hətta xərçənglə aparılır. Bütün bu törəmələr 

sidik kanalının distal 1/3-də yerləĢir. Törəmənin çox ağrılı, bərk, ödemli olması və sidik 

kanalının proksimalına doğru yayılması xərçəngə Ģübhə yaradır . Bu zaman qasıq limfa dü-

yünlərinin də böyüməsi mümkündür. Yalnız xərçəngə Ģübhə olduqda törəmənin qabaqcadan 

biopsiyası məsləhətdir [5]. Histoloji müayinə karunkullar xaric edildikdən sonra aparılır. 

ġikayət yaratmayan kiçik karunkullar müalicə tələb etmir. Diskomfortu aradan 

qaldırmaq üçün estrogen kremlərin yerli təyin edilməsi, yaxud estrogenlərin daxilə qəbulu 

(sistem müalicə) yaxĢı nəticə verə bilər. Lakin, karunkulların yeganə düzgün müalicə yolu 

onların cərrahi yolla götürülməsidir. Bunun üçün karunkulların lokal olaraq lazer- və ya 

elektrorezeksiyası aparılır. Karunkulların, xüsusilə yaĢlı qadınlarda, residiv verməsi 

mümkündür.  

Biopsiya materialında, yaxud nativ preparatda karunkul çoxqatlı yastı epitel və ya keçid 

epiteli ilə örtülmüĢ görünür. BirləĢdirici toxumanın itməsi, çoxsaylı geniĢlənmiĢ kapilyarlar 

və iltihablaĢmıĢ hüceyrələr təyin olunur. Histoloji olaraq karunkulun 3 tipi ayırd olunur: 

papillomatoz, qranulematoz, angimatoz. Onların əksəriyyəti zəif birləĢdirici toxuma 

bünövrəsi üzərində inkiĢaf edən keçid və yastı epitel hüceyrələrinin törəmələridir və zərif 

damar ayaqcığına malik olurlar[3].  

Bizim müĢahidəmizdə olan reproduktiv yaĢlı qadında sidik kanalının karunkulu 

uretranın xroniki travması nəticəsində yaranmıĢ və sidiyin xaric edilməsi üçün maneəyə 

çevrilmiiĢdir. MüĢahidənin təsviri.  

 Xəstə: M.K. N. Doğum tarixi 04.10.1976-ci il. X/t №. 1211. Uroloqa sidik kisəsində 

ağrılar, sidik ifrazı aktının çətinləĢməsi, ağrılı olması, aralıq nahiyəsində diskomfort ilə 

müraciət etmiĢdir. Anamnezdən məlum olur ki, xəstə 15 il əvvəl hündürlükdən yıxılaraq 

travma almıĢ və onurğa sütunu zədələnmiĢdir. Nəticədə aĢağı ətraflarda hərəkətin tam 

məhdudluğu və sərbəst sidik ifrazı aktının olmaması inkiĢaf etmiĢdir. Menstrual funksiya 

hazırkı dövrdə davam edir. Sidiklik periodik (səhər və axĢam) olaraq kateterlə boĢaldılır. Bu 

zaman sidik kanalının tez- qanaması müĢahidə edilir. USM-si zamanı sidiklikdə ölçüsü 

2,0x2,0 sm olan daĢ aĢkar olunur. Sidiyin müayinəsində bütün görmə sahəsini örtən 

leykositlər görünür. Qanın ümumi və biokimyəvi müayinəsində normadan kənarçıxmalar 

qeyd edilmir. Qanda estrogenlərin miqdarı normaldır. Uroloji müayinə zamanı sidik kanalının 

xarici dəliyi ətrafında, arxa və yan divarda ölçüləri təqribən 2 x2,5sm və 1,5x5sm olan 2 ədəd 

yumĢaq konsistensiyalı qırmızımtıl törəmələr görünür (Ģəkil 1). Sidik kanalının xarici dəliyi 

deformasiya edərək daralır. Diaqnoz: Sidikliyin daĢı, sidik kanalının karunkulları. 23.02. 2015 
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tarixdə endotraxeal narkaz altında endoskopik litotripsiya və karunkulların elektrorezeksiyası 

əməliyyatı aparılmıĢdır (Ģəkil 2). Patohistoloji müayinə: 4879-82/2015 (böyütmə x 56 x 200 

x400). Zəif birləĢdirici toxuma elementləri üzərindəki vəzilər forma və ölçülərinin varibelliyi 

ilə xarakterizə olunurlar. Nüvələr müxtəlif forma və ölçüdədir, xromatin qeyri-bərabər 

yerləĢdiyindən açıq rəngdə seçilir, nüvəciklər müəyyən edilir, patoloji mitozlar azdır. Atipiya 

əlamətləri qeyd olunmur. Nəticə: sidik kanalının qranulematoz karunkulu.  

 

 
 

ġəkil 1. Uretranın karunkulları. Uretraya kateter salınmıĢdır. Karunkullar 

uretranın xarici dəliyi ətrafında yerləĢir 

 

b 

 

ġəkil 2. Makropreparat. 

 

Yuxarıdakı müĢahidə bir daha təsdiq edir ki, sidik kanalının karunkullarına yalnız 

estrogenlərin çatıĢmazlığı müĢahidə olunan qadınlarda deyil, uretranın sallanması və və 

xroniki travması Ģəraitində, xüsüsi ilə infeksya olduqda reproduktiv yaĢlı qadınlarda da 

təsadüf oluna bilər.  
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SIMULTANEOUS SURGERIES IN UROLOGY 

 

Elchin Efendiev 

Azerbaijan Medical University, Departmnt of Urology 

 

The research based on 63 simultaneous surgeries conducted at the Urology clinic of 

Azerbaijan Medical University. As a result of this research was the following resume: 

1. Simultaneous surgeires is an effective method of surgery prevention of some 

complication of any surgery diseases 

2. Urogenital long-lasting infection is not contraindication of conduction of ―clean‖ 

surgeons in inguinal scrotal zone. 

3. Time required for conduction of simultaneous operation is less than total time for 

conduction each operation separately. 

Key words: simultaneous surgery, urology 

 

Введение: Симультанными операциями принято называть оперативные 

вмешательства выполняемые на двух и более органах или тканях по поводу 

этиологически различных заболеваний. Понятие «симультанная операция» появилось 

по аналогии с принятыми во французском средневековом театре симультанными 

декорациями. При этом все декорации необходимые по ходу действия пьесы 

одновременно выстраивались на сцене и артисты просто переходили от одной 

декорации к другой. Предложены также термины «комбинированные» и 

«расширенные» операции, целью которых является увеличение объѐма вмешательства 

для лечения одного заболевания.(1;5) Впервые эти темины были использованы 

И.П.Дедковым и соавт. В 1975 г.(2) Комбинированная операция - это выполнение двух 

или более самостоятельных операций по поводу различных проявлений одного 

заболевания, расширенная операция - вмешательство, при котором увеличение 

стандартного объѐма обусловлено распространением заболевания (в частности, 

прорастанием опухоли) в соседние органы.(3) 

По данным ВОЗ, частота сочетанных заболеваний органов брюшной полости 

достигает 20-30%, из них в среднем только 3% хирургических больных переносят 

одномоментные операции, остальные больные выписываются из стационара с 

неустранѐнным сочетанным хирургическим заболеванием. Из них некоторые в 

последующем бывают вынуждены оперироваться повторно, но в технически сложных 

условиях из-за спаечного процесса и появившихся изменениях анатомических 

взаимоотношений органов.(2;3) 
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 Успехи анестезиологии и реаниматологии обеспечили возможность 

одномоментного оперативного вмешательства на органах как единой, так и различных 

систем организма, причѐм даже у больных пожилого и старческого возрастов, 

адекватной коррекции нарушений со стороны различных систем в послеоперационном 

периоде(4). 

Материалы и методы: В урологической клинике Азмедуниверситета с 2010 по 

2014 гг. были проведены 63 симультанной операции. Возраст больных колебался от 13 

до 82 лет. Мужчин было 59, женщин -4. Все операции проводились в плановом 

порядке.  

В зависимости от основного этапа симультанной операции мы разделили их на 2 

группы: 

1. Симультанные операции на нижних мочевых путях, предстательной железе и 

пахово-мошоночной области. 

2. Операции, основной этап которых проводился на верхних мочевых путях. 

 

В первую группу вошли:  

- Аденомэктомия предстательной железы. Грыжесечение по поводу паховой 

или пахово-мошоночной грыжи – 8 операций; 

- Трансуретральная резекция предстательной железы. Паховое грыжесечение. 

Орхэктомия -2; 

- Трансуретральная резекция предстательной железы. Двустороннее паховое 

грыжесечение -4; 

- Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря. Паховое грыжесечение с 

одной стороны -3; 

- Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря. Двустороннее паховое 

грыжесечение -2; 

- Аденомэктомия предстательной железы. Резекция мочевого пузыря (по 

поводу его опухоли)- 8; 

- Аденомэктомия предстательной железы. Цистолитотомия.Резекция 

мочевого пузыря -3 

- Аденомэктомия предстательной железы.Резекция мочевого пузыря. Операция 

Винкельмана -1; 

- Аденомэктомия предстательной железы. Дивертикулэктомия мочевого 

пузыря -4; 

- Аденомэктомия предстательной железы. Операция Винкельмана-3; 

- Аденомэктомия предстательной железы. Уретеролитотомия -2; 

- Резекция мочевого пузыря. Орхэктомия -1;  

- Операция Винкельмана. Паховое грыжесечение (с другой стороны). 

Эпицистостомия-1; 

- Операция Винкельмана. Паховое грыжесечение (с разных сторон) -2; 

- Варикоцелеэктомия. Паховое грыжесечение (с разных сторон) -1; 
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- Двустороннее паховое грыжесечение. Двусторонняя уретерокутанонеосто-

мия. Радикальная цистэктомия – 1; 

- Эпицистостомия. Паховое грыжесечение -2; 

- Эпицистостомия. Паховое грыжесечение. Орхэктомия (с разных сторон) -1; 

- Орхэктомия. Паховое грыжесечение (с разных сторон). Цистолитотомия – 1; 

- Паховое грыжесечение. Лапароскопическая холецистэктомия -1; 

 

Вторая группа операций: 

- -Нефрэктомия. Резекция мочевого пузыря -1; 

- -Нефрэктомия. Эпицистостомия -3; 

- -Нефрэктомия. Цистолитотомия -1; 

- -Нефрэктомия. Спленэктомия -1; 

- -Пиелолитотомия. Спленэктомия -1; 

- -Иссечение кисты почки. Удаление уретероцеле и его камня-1; 

- -Иссечение кисты почки. Пиело-нефролитотомия -3; 

- -Пиелолитотомия. Резекция почки (с разных сторон) -1. 

Результаты: Две из проведенных операций были выполнены совместными 

бригадами урологов и хирургов. Остальные операции – бригадой урологов. Если у 

одних больных выполнение симультанных операций носило профилактический 

характер – для предотвращения возможных осложнений сопутствующих заболеваний, 

то у других – симультанные операции были единственным и безальтернативным посо-

бием обеспечившим благоприятный исход. Всего, за время 63 симультанных операций 

было выполнено 132 оперативных вмешательства по поводу основного и различных 

сопутствующих заболеваний. Это, на наш взгляд, является самым наглядным доказа-

тельством эффективности применения симультанных операций в лечении больных с 

множественной хирургической патологией. 

 

Выводы: 

1. Симультанные операции являются эффективным методом хирургической 

профилактики некоторых хирургических осложнений. 

2. Хроническая инфекция мочевой системы не является противопоказанием к 

выполнению хирургически «чистых» операций в пахово-мошоночной области. 

3. Время. необходимое для выполнения симультанной операции меньше по 

сравнению с суммарным временем, необходимым для выполнения каждой операции по 

отдельности. 
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REPAIR OF VESICOVAGINAL FISTULAS WITHOUT  

TISSUE INTERPOSITION 

 

S. B. İmamverdiyev, E. Y. Binnatova 

Azerbaijan Medical University, Department of urology 

 

Resume: We did cystoscopy for determination of possibility transvesical and 

transvagynal approach and tried to determine the localisation, amount and the size of the 

fistulas in patients who had vesicovaginal fistul. We noticed that the period of first operation 

and transvesical fistulaplasty were at least 3 month. For 29 patients whose fistula was located 

supratryqonaly we executed transvesical approach, for 24 patients whose fistula was located 

subtryqonaly we executed transvagynal fistulaplasty. We did not use tissue interposition and 

primary successful in 51 patients. In 2 patients reoperation was required and performed in 53 

patients. 

Key words: gynecological injuries, vesicovaginal fistulas, repair of vesicovaginal 

fistulae, transvesical approach 

Açar sözlər: Veziko vaginal fistullar,transvaginal fistula ləğvi, transvezikal fistula ləğvi, 

urogenital fistulla, fistulların cərrahi müalicəsi 

GiriĢ: Urogenital fistulların cərrahi müalicəsi üzərində nə qədər elmi araĢdırmalar apa-

rılsa da, bu mövzu hələ də uroginekologiyanin ciddi və davam etməkdə olan problemlərindən 

olub, aktual olaraq qalmaqdadır.  

20-ci əsrin əvvəllərinə qədər veziko vaginal fistulların (VVF) bərpası üçün müxtəlif 

texnikalar iĢlənmiĢ, VVF əməliyyatlarındakı uğursuzluğun qarĢısını almaq üçün sidik kisəsi 

və uĢaqlıq yolu arasına müxtəlif loskutların yerləĢdirilməsi texnikaları təklif olunmuĢdur. 

Ədəbiyyatda müxtəlif toxumalardan istifadə olunması barədə məlumatlara rast gəlmək 

olar  

Müxtəlif müəlliflər sidiklik uĢaqlıq yolu fistulalarının ləğvində toxuma loskutu olaraq 

ağızın selikli qiĢasından, nazik bağırsaq loskutundan, əzələ loskutundan, Matrius bulboka-

vernoz loskutdan, pubococcygeus, bulbocavernosus, rectus abdominus, gracilis loskutlarını və 

omental loskutundan istifadənin yaxĢı nəticələr verdiyini, Latzko histerektomiya əməliyyatları 

zamanı əmələ gələn VVF-da hissəvi kolpokleyzis əməliyyatının icra oluna biləcəyini təklif 

etmiĢdir. [1,2,3,]. 

Reynolds WS. vagina və sidik kisəsi arasında qarının düz əzələ fassiyasından istifadənin 

mümkün oldugunu qeyd etmiĢ bütün xəstələrdə 100% sağalma əldə etmiĢdir [4]. 
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Bir çox müəlliflər isə birincili və residiv fistulalarda fistula yolunu xaric edərək, loskut 

istifadə etmədən transvaginal və transvezikal giriĢlə fistula ləğvi cərrahi əməliyyatı icra 

ediblər. Onlar toxuma loskutlarını çox vacib olduğu hallarda, Ģüa terapiyası almıĢ, toxuma 

çatıĢmazlığı olan və təkrarlayan mürəkkəb fistulası olan xəstələrdə istifadə etmiĢ və eyni 

zamanda toxuma loskutuna bütün hallarda ehtiyyac olmadığını qeyd edirlər [5,6,7].  

Məqsəd: Elmi araĢdırmamızda əsas məqsədimiz VVF-lı xəstələrdə heç bir loskutdan 

istifadə etmədən sidik kisəsi və vaginanın bir- birindən ayrılaraq sidik kisəsinə, paravezikal 

sahədəki toxumalara və vaginaya qoyduğumuz 3 qat, bəzən 4 qat tikiĢlər hesabına fistula 

ləğvi cərrahi əməliyyatı icra etdiyimiz fistulalı xəstələrin nəticələrini və nəticələri yaxĢılaĢ-

dırma yollarını müəyyən etməkdir.  

Material və metodlar: Tədqiqat iĢimizi VVF ləğvi icra olunan 53 xəstə üzərində 

apardıq və xəstələrdən 24 (45,3 ±6,8%) nəfərinə transvaginal, 29 (54,7 ±6,8%) nəfərinə 

transvezikal giriĢlə cərrahi əməliyyat icra etdik. Xəstələrin yaĢı ortalama 45,3 ±1,4 (min-21, 

max-68), xəstələrin cərrahi əməliyyatına sərf olunan zaman 164,0 ±11,6 (min-7, max-540) 

dəqiqə, ümumi yatıĢ müddəti 21,2 ±1,2(min-11,max-62) gün, əməliyyatdan sonrakı yatıĢ 

dövrü isə 16,6 ±1,1(min-5,max-54) gün olmuĢdur. Əməliyyatlarda 18 (34,0% ±6,5%) xəstəyə 

qasıqüstü drenaj, 35 (66,0% ±6,5%) xəstəyə uretral drenaj qoyulmuĢdur.  

MüĢahidələrimizdə əsas etioloji faktorlardan uĢaqlığın artımlarla birlikdə ekstripasiyası 

əməliyyatı 21(39,6 ±6,7%), uĢaqlığın amputasiyası 17 (32,1 ±6,4%), Kesar əməliyyatı 7 

(13,2±4,7%), ağir doğuĢ 4 (7,5 ±3,6%), travma 2 (3,8±2,6%) digər əməliyyatlar 2 (3,8±2,6%) 

nəfərdə rast gəlinmiĢdir.  

Transvezikal giriĢlə VVF ləğvi icra olunan 8 (27,6 ±8,3%) xəstədə fistulanın səbəbi 

uĢaqlığın amputasiyası əməliyyatı ( p=0,441), 11 (37,9 ±9,0%) xəstədə uĢaqlığın 

ekstripasiyası ( p=0,782 ), 6 (20,7 ±7,5%) xəstədə Kesar əməliyya (p=0,495), 2 (6,9 ±4,7%) 

xəstədə travma ( p=0,557), 2 (6,9 ±4,7%) xəstədə digər cərrahi əməliyyatlar ( p=0,557 ) 

olmuĢdur. Heç bir xəstədə patohistoloji olaraq bəd xassəli ĢiĢ olmamıĢdır. Xəstələrin 3 

nəfərində fistulanın divarı sidik axarı mənsəblərinin 2,0 santimetrliyində idi. Çapıq 

götürüldükdə sidik axarının biri bərpa edici tikiĢlərin zonasına düĢürdü. Ona görə də iki 

xətəyə sağ tərəfli, digərinə isə sol tərəfli ureterosistoneostomiya fistuloplastika ilə aparmalı 

olduq. Bir sidik axarına günlük stent salındı. Stentin ucunda olan sap uretradan xaricə 

çıaxarılaraq onun xaric olunması üçün heç bir çətinlik olmadı. Daimi kateteri rahat saxlayan 

(əməliyyatdan qabaq bu iĢə mütləq aydınlıq gətirmək lazımdır) xəstələrdə kateter 14 gün, 

residiv fistulası olan xəstələrdə isə 18 gün saxlanılmıĢdır. Qeyd etməliyik ki, bir 25 yaĢlı 

xəstədə Keysariyyə əməliyyatından sonra əmələ gəlmiĢ VVF əməliyyatı transvaginal 

aparılandan sonra sidik kisəsinə salınmıĢ kateterdən sidik gəlmirdi. Ultrasəs müayinəsi 

böyrəklərdə durğunluğu təsdiq etdiyi üçün xəstə yenidən əməliyyata götürüldü və transvezikal 

giriĢlə sidik axarlarının fistularafiya zamanı tikiĢlərin arasında olması müəyyən olundu. Hər 

iki sidik axarlarına sidik axarı kateteri salındı və baxmayaraq ki, axar mənfəzləri fistula 

yoluna çox yaxın idi ki, tikiĢlər fistula yoluna köndələn istiqamətdə elə qoyuldu ki, mənfəzlər 

sıxılmadı. Dörd gündən sonra uretradan daimi kateterin yanından xaricə cıxarılmıĢ sidik axarı 

katetirləri xaric edildi. Əməliyyatdan 18 gün sonra isə daimi kateter çıxarıldı. Sağalmaya nail 

olundu. Amma bu xəstədə sidik kisəsindən keçməklə fistulorafiyanın sidikliyin divarına 



UROLOGĠYA VƏ REPRODUKTĠV TƏBABƏT jurnalı  |  Cild 1  3/2018 

 
 

 
36 

 

 

qoyulan tikiĢlər sidiklik daxili qoyulmaqla bərabər uĢaqlıq yolunun deffekti per Vaginam 

bərpa olundu.  

ġüphəsizki, transvezikal fistuloplastika əsasən ginekoloji əməliyyatlardan sonra 

yaranmıĢ deffeklər zamanı tətbiq olunur. Belə hallarda transperitoneal giriĢ tətbiq edənlər 

olub və bizim də bu sahədə müəyyən təcrübəmiz və təklifimiz var. (S.B.Ġmamverdiyev 1992 

[7]). Bununla bağlı qeyd etməliyik ki, təqdim olunan materialda biz transperitoneal üsuldan 

istifadə etməli olmadıq. Belə bir fikir formalaĢır ki, təcrübə artdıqca fistuloplastika əməliy-

yatlarını ya transvezikal ya da transvaginal aparmaqla uğur qazanmaq olar.Yeri gəlmiĢkən 

ona da toxunmaq lazım gəlir ki, baĢqa üzvlərdən loskut götürməyə də heç bir ehtiyac olmadan 

apardığımız əməliyyatları uğurla baĢa çatdıra bildik. 

Transvaginal giriĢlə bağlı bir sıra xüsüsiyyətlər nəzərə alınmalıdır. Fistulanın ginekoloji 

ya akuĢer mənĢəli olmasının mühüm əhəmiyyəti vardır. AkuĢer fistulalar sidikliyin boynuna 

daha yaxın olduğundan sidik axarı mənfəzlərinin fistulaya münasibəti dəqiq müəyyənləĢdiril-

məlidir. MüĢahidəmizdə transvaginal VVF ləğvi icra olunanlardan fistulanın mənĢəyi 10 

(41,7 ±10,1%) xəstədə uĢaqlığın ekstripasiyası, 9 (37,5 ±9,9%) xəstədə uĢaqlığın 

amputasiyası, 3 (12,5 ±6,8%) xəstədə təbii doğuĢ, 1 (4,2 ±4,1%) xəstədə Kesar əməliyyatı, 1 

(4,2 ±4,1%) xəstədə prolapsusa görə icra olunan uĢaqlığın fiksasiyası əməliyyatı olmuĢdur. 

Transvaginal əməliyyat olunan xəstələrin ümumi yatıĢı 20,1 ±1,2(min-11, max-38) gün, 

əməliyyatdan sonrakı yatıĢ günləri isə 15,8 ±1,0 (min-5, max-29) gün olmuĢdur 

Ginekoloji əməliyyatın növü dəqiqləĢəndə, vaginal müayinədə fistulanın sidikliyin 

boynundan neçə sm. proksimal olması transvaginal əməliyyatın aparılmasını müəyyənləĢdirir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, uĢaqlığın ekstripasiyası keçirmiĢ xəstələrdə transvaginal əməliyyat 

zamanı fistula ətrafı çapıqlar götürüləndə periton boĢluğu açıla bilər. MüĢahidəmizdə 2 xəs-

tədə bu baĢ vermiĢ, əməliyyatın icrası buna görə xeyli çətinləĢmiĢdi. Xəstəyə Trendelenburq 

vəziyyəti verilməsi, keyləĢmənin dərinləĢdirilməsi hesabına (qarındaxili təzyiqin aĢağı 

salınmasına nail olmaq üçün) periton səhifəsi mobilizə olunaraq qapadıldı. Sonra isə sidikliyə 

və uĢaqlıq yoluna təsvir etdiyimiz qaydada tikiĢlər qoyuldu. Diqqətdə o, olmalıdır ki, periton 

boĢluğu transvaginal giriĢdə açılırsa fistula yolunun qat-qat tikilməsinə baxmayaraq periton 

səhvəsi ilə qapadılmıĢ fistula zonası arasında müəyyən boĢluq qalır ki, fistularafiya əməliyya-

tının nəticəsinə mənfi təsir göstərmək təhlükəsi yaranır. Ona görə də əməliyyat sonrası sidik-

liyin drenə edilməsi daha dəqiq, etibarlı aparılmalıdır ki, residivin əmələ gəlməsi üçün Ģərait 

minimuma çatdırılsın. 

Transvaginal fistulaplastika xəstələrinin 2 (3,8 ±2,6%) -də residiv əldə olundu və bu 

xəstələrə transvezikal fistulaplastika apararaq sağalmağa nail olduq. Transvezikal fistulaplas-

tika apardığımız xəstələrdə 100%-lik uğur əldə etdik. Bununla bağlı belə bir fikir formalaĢıb 

ki, transvaginal giriĢlə əməliyyatın texniki cəhətdən icra oluna bilməsi mümkün olsa belə 

daimi kateteri saxlaya bilməyən ona kəskin reaksiyası olan xəstələrdə ya transvezikal 

əməliyyat aparmalı ya da transvaginal fistuloplastikadan sonra episistostomik borunun yerləĢ-

dirilməsinə nail olunmalıdı. Bu məsələ əməliyyatdan 1-2 gün qabaq müəyyənləĢdirilməlidir: 

Bu zaman xəstəyə Foley kateter salınır və 1 neçə saat xəstə müĢahidə olunur. Beləliklə 

xəstənin daimi kateterə olan reaksiyası üzə çıxır. 

Hər iki qrupa daxil olan xəstələrin cərrahi əməliyyatlarında sidiklik 20 ya 22 №-l üç 

kanallı uretral kateterlə drenləĢdirilmiĢ, birincili fistularafiya icra olunanlarda 14 gün, residiv 
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fistulası olanlarda 18 gün saxlanılmıĢ, bütün xəstələrimizə əməliyyatdan sonrakı dövrdə sidik 

kisə drenajı xaric olunana qədər antibakterial müalicə davam etdirilərək sidik yolu 

infeksiyasının profilaktikası aparılmıĢ, drenajın adekvat iĢləməsi üçün sutka ərzindaə 

drenajlar tibb bacılarının nəzarətində olmuĢdur. Xəstələr uzaq nəticələrə görə qiymətləndi-

rilərkən 51 (96,2 ±2,6%) xəstədə sağalma qeyd olunaraq yaxĢı, 2 (3,8 ±2,6%) xəstədə isə 

residiv aĢkar olunmuĢdur. Həmin xəstələrə 3 ay sonra transvezikal fistula ləğvi əməliyyatı 

icra olunmuĢ və 53 (100%) xəstədə tam sağalma əldə edilmiĢdir. 

Beləliklə, VVF əməliyyatlarında heç bir loskutdan istifadə olunmadan fistula kanalının 

çıxarılaraq toxumalarda normal qan dövranının bərpasına Ģərait yaratmaq sidik kisə və 

vaginaya qoyulan tikiĢlərin su keçirməməsini təmin etmək, tikiĢlərin üst üstə düĢməməsinə 

əməl etmək, sidik kisə selikli qiĢasinın çevrilməsinin qarĢısını almaq onun selikaltı və əzələ 

qiĢasına qoyulan tikiĢlərlə örtülməsini və sidik kisəsinin drenə olunmasını təmin edərək 

infeksiyalaĢma riski olmayan sahə yaratmanın vacib Ģərtlər olduğu nəticəsinə gəldik.  

VVF ləğvi əməliyyatlarından sonra sidik kisəsinin drenləĢdirilməsi müəyyən hallarda 

ciddi məsələyə çevrilir. Bəzi xəstələr ginekoloji əməliyyatdan əvvəl xroniki tez –tez residiv 

verən sistitdən dəfələrlə müalicə almıĢ olurlar. Onlar daimi kateterin saxlanmasına kəskin 

reaksiya verirlər. Belə xəstələrə gün ərzində 4-5 dəfə ağrıkəsici, spazmolitik, m-xolinolitik 

dərmanlar tətbiq olunsa da xəstələrdə rahatlıq yaratmaq mümkün olmur. Təcrübəmizdə iki 

xəstədə transvaginal fistuloplastikadan sonra daimi kateterə olan kəskin reaksiya nəticəsində 

residiv yarandı və təkrar transvezikal əməliyyat apararaq sağalmaya nail olduq. Bizə müraciət 

edən xəstələrin 15 nəfəri bundan əvvəl fistula ləğvi əməliyyatı keçirmiĢlər, yəni residiv VVF 

diaqnozu ilə müraciət etmiĢlər. Xəstələrin 11 (73,3±11,4%) nəfəri bir dəfə, 2 (13,3±8,8%) 

nəfəri iki dəfə, 2 (13,3±8,8%) nəfəri isə üç dəfə müxtəlif xəstəxanalarda uğursuz fistula ləğvi 

əməliyyatına məruz qalmıĢ, iztirablı həyat yaĢamalı olmuĢlar. 

Beləliklə elmi araĢdırma məlumatları göstərir ki, veziko-vaginal fistularafiya əməliy-

yatları xüsusi təcrübə tələb edərək fistulanın hansı səbəbdən əmələ gəlməsini, anamnezində 

tez-tez kəskinləĢən xroniki sistit keçirməsini, sidikliyin tutumunun hansı səviyyədə olmasını 

diqqətdə saxlamağı tələb edir. Uretral kateterə xəstə tərəfindən kəskin reaksiya olan hallarda, 

sidiklik qasıqüstü nahiyyədən drenləĢdirilməlidir ki, əməliyyatdan sonrakı dövr rahat keçə 

bilsin. Ginekoloji ya akuĢer əməliyyatlardan sonrakı fistulalar sidik axarlarının bilavasitə 

yaxınlığında ya nisbətən uzaq olması hər xəstədə fərqli ola bilər. Ona görə də mənĢəyindən 

asılı olmayaraq hər xəstənin müayinəsinə ciddi yanaĢmaq məsləhətdir ki, əməliyyatın hansı 

giriĢlə aparılması müəyyənləĢsin və ureterosistoneostomiya aparılması ehtimalına cərrah hazır 

olsun.. Bizim böyük təcrübəmizdə bu 3 (5,7±3,2%) xəstədə uğurla tətbiq olunub. 

GeniĢ uroloji cərrahiyyə praktikası olmayan həkimlərin veziko-vaginal fistularafiya 

əməliyyatı aparması məsləhət deyil. Yalnız xüsusi hazırlıq əldə edəndən sonra uğurlu 

nəticələr əldə oluna bilər ki, zədə almıĢ qadın illərlə əziyyətli həyat sürməsin. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sidiklikdən keçməklə fistularafiya apardığımız xəstələrin 

beĢində sidik axarlarının mənfəzi fistula yolunun çapıqlarından təmizləndikdən sonra, 

bilavasitə yanında, onun 2 mm-liyində olmuĢdur. Belə hallarda sidik axarına sidik axarı 

kateteri və ya ureteral stent salınaraq sidikliyin divarına tikiĢlər elə qoyuldu ki, sidik axarı 

mənfəzi sıxılmasın. Belə hallarda sidikliyin divarı köndələn tikiĢlərin qoyulması ilə 

qapadılmasını etibarlı yanaĢma hesab etmək olar. 
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Nəticələr: Transvezikal 29 (54,7 ±6,8%), Ttranvaginal 24 (45,3 ±6,8%) giriĢlə 

əməliyyat olunan xəstələr, yaxın və uzaq nəticələrə görə araĢdırılmıĢ, yaxın nəticələrdə 53 

(100%) xəstədə sağalma əldə olunaraq residiv qeydə alınmamıĢ, xəstələr uzaq nəticələrə görə 

qiymətləndirilərkən 51 (96,2 ±2,6%) xəstədə sağalma qeyd olunaraq yaxĢı, 2 (3,8 ±2,6%) 

xəstədə isə residiv aĢkar olunaraq qeyri kafi kimi qiymətləndirilmiĢ və təkrar əməliyyata 

məruz edərək sağalmağa nail olmuĢuq. Onu da qeyd edək ki, residiv aĢkar olunan xəstələrdə 

əməliyyatdan sonrakı dövrdə sidik yolu infeksiyası-xroniki sistitin kəskinləĢməsi və kateterə 

qarĢı kəskin reaksiya olmuĢdur. Həmin xəstələrə sidiyin antibiotikoqramması əsasında 

antibakterial müalicə aparılmıĢ və 3 ay sonra transvezikal fistula ləğvi əməliyyatı icra 

olunaraq 53 (100%) nəfərdə tam sağalma əldə olunmuĢdur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, fistulaplastika zamanı fərqli manipulyasiyalara, ureterosisto-

neostomiya, həm qasıqüstü nahiyyədən həm də vaginadan keçməklə -kombinə olunmuĢ 

əməliyyatlara ehtiyyac ola bilər. Ona görə də fistulaplastika əməliyyatını aparan həkimin 

cərrahi hazırlığının çox böyük əhəmiyyəti vardır.  

Müzakirə: VVF bərpası əməliyyatlarında ən gözəl nəticə ilk əməliyyatda alındıgı üçün 

biz də öz xəstələrimizdə keçirilmiĢ cərrahi əməliyyatla fistulaplastika arasındakı zamanın ən 

az 2,5-3 ay olmasına diqqət etdik. Əməliyyatdan əvvəl bütün xəstələrdə fistulların ureterlərə 

münasibətini və yerləĢməsini müəyyən edərək göstəriĢ olan xəstələrdə sidik axarlarının 

zədələnməsinin qarĢısını almaq üçün sidik axarı stentləĢməsi və ya kateterizasiyasını icra 

etdik. Fistula təmiri əməliyytları zamanı, gələcəkdə ola biləcək vagina darlığının və qısalma-

sının, toxuma çatıĢmazlığının qarĢısını almaq üçün sidik kisə və vaginanı ayırarkən mümkün 

qədər toxumaları qorumağa, fistula kənarını incə rezeksiya etməyə çalıĢdıq. Transvezikal 

giriĢlə icra olunan əməliyyatlarda tikiĢlər uĢaqlıq yoluna, Sidikliyin bütün qatlarından 

keçməklə (sorulan 2/0 saplarla), müəyyən hallarda 3/0 sorulan sapla selikli qiĢaya 3-cü qat 

olaraq qoyulur. Transvaginal tikiĢlər son 15 xəstədə 4 qat qoyulur: sidik kisəsinə, paravaginal, 

paravezikal toxumaya, vaginanın divarına ―U‖ vari və nəhayət bu tikiĢlərin arasında lazım 

gələn nahiyyələrə uc –uca 3/0 sapla tikiĢlər qoyulur. TikiĢlərin boylama ya köndələn 

qoyulması və onların istiqamət ardıcıllığı böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Ümumi yanaĢma 

tikiĢlər arasında böĢluq qalmamalı sidik kisə selikli qiĢası çevrilməməlidir. Bu prinsipə əməl 

etməyimizin hesabına 100% sağalmaya nail ola bilmiĢik.  

Beləliklə, bütün fistula əməliyyatlarınında daha invaziv giriĢ olan Transperitoneal giriĢə 

və heç bir loskuta ehtiyyac olmadan sağalmanın mümkünlüyü müəyyən olundu. Fistula 

kanalının çıxarılaraq toxumalarda normal qan dövranının bərpasına Ģərait yaratmaq, sidik kisə 

və vaginaya qoyulan tikiĢlərin su keçirməməsini təmin etmək, tikiĢlərin üst üstə düĢməməsinə 

əməl etmək, sidik kisə selikli qiĢasinin çevrilməsinin qarĢısını alaraq onun selikaltı və əzələ 

qiĢasına qoyulan tikiĢlərlə örtülməsini və sidik kisəsinin drenə olunmasını təmin edərək 

infeksiyalaĢma riski olmayan sahə yaratmanın isə əməliyyatın nəticələrinə təsir edən faktorlar 

olduğu və nəticələri yaxĢılaĢdırdığı müəyyən olundu. 
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The aim of the investigation is to study the efficacy and safety of tamsulosin and 

silodozin in men symptoms of lower urinary tract (LUTS) associated with prostatic gland 

hyperplasia. The study included 120 patients with PQPH and LUTS in the age of 50-75 years. 

The patients where 64,2±0,9 years. All patients included in the study reported the results of 

the 3 and 6 month (±2 weeks) follow –up of the treatment with tamsulosin and Silodosin, as 

well as the initial examination. Tamsulosin was administered 0,4 mg/day, and Silodozin was 

administered in doses 4 mg/day and 8 mg day, and the prescription was determined according 

to the instruetions.  

Each patient was given LUTS qustionneure, and reported the side effects of Tamsulosin 

and Silodosin. In adult doses of Tamsulosin and Silodosin, the use of adeguate doses in 

patients with symptoms os lovwin urinary tract symptoms caused by prostate gland 

hyperplasia reduces the risk of surgical operation in patients. Effects were noted in the 

treatment of Silodozine by 1,9%, in the treatment with Tamsulosine (0,4 mg) and 4,7 %. 

Silodozin has more uroselektive properties, but also does not have an active effect on the 

function of cardiovascular system.   

Prostatın xoĢxassəli hiperplaziyası (PXXH) ilə əlaqədar yaĢlı kiĢilər arasında aĢağı sidik 

yollarının simptomları (ASYS) ən çox yayılan  və onların həyatının keyfiyyətinə  təsir 

göstərən xəstəliklərdən biridir [1,2]. PXXH fonunda əmələ gələn ASYS 50-79 yaĢlarında 

56%-dən 70%-ə qədər, 80 yaĢdan yuxarı kiĢilərdə 90%-dən  çox aĢkar olunur [3]. PXXH-da 

prostatın kütləsinin çoxalması, eləcə də prostatın stromasının, uretranın və sidik kisəsinin 

boynunun saya əzələlərinin tonusunun dinamik olaraq artması  ASYS ilə müĢahidə olunur. 

Adrenergik sinirlər toru və postsinaptik α1A-adrenoreseptorlar sidik ifrazedici kanal 

nahiyyəsinin tonusunun tənzimlənməsini həyata keçirir. Son tədqiqatlar göstərir ki, α1A 

adrenoreseptorlarının 3 növü ayırd edilir: α1A, α1B, α1D. Prostat vəzdə adrenoresptorların 

hər 3 növünə rast gəlinir. Amma  α1A reseptorları həm sağlam insanlarda, həm də PXXH 
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olan kiĢilərdə yığıcı funksiyanı təmin edir [4]. Məhz buna görə də α1A reseptorlarının 

antogonistlərinin tətbiq edilməsi prostat vəzin saya əzələ toxumasının relaksasiyasına səbəb 

olur. Nəticədə PXXH fonunda yaranan ASYS azalır, sidik axınının maksimal sürəti (Qmax) 

artır. PXXH ilə əlaqədar yaranan ASYS-nın müalicəsində α1 reseptorlarının blokatorlarının 

tətbiqi 1-ci sıra seçim preparatları hesab edilir [5,6] . Bu preparatların üstün və arzuolunmaz 

effektləri mövcuddur. Hazırkı tədqiqatın məqsədi PXXH ilə əlaqədar yaranan ASYS olan 

kiĢilərdə Tamsulozin və Silodozin preparatının effektliliyi və təhlükəsizliyini öyrənməkdir. 

Materiallar və müayinə üsulları: Müayinəyə 50-75 yaĢlarında PXXH ilə əlaqədar 

yaranmıĢ ASYS olan 120 xəstə daxil edilmiĢdir. Xəstələrin orta yaĢı 64,2±0,9 il olmuĢdur. 

Tədqiqat aparılan xəstələr 3 yaĢ (50-59, 60-69, 70-75) qrupuna bölünmüĢdür. Müayinə olunan 

50-59 yaĢlarında 45, 60-69 yaĢlarında 44, 70-75 yaĢlarında 31 xəstə konsevrativ müalicəyə 

cəlb olunmuĢdur. Bütün xəstələrə rutin müayinələr (qanın və sidiyin ümumi analizi, 

biokimyəvi analizlər, Rentgen, EKQ, Exo-KQ, USM) aparılmıĢdır. Prostat simptomlarının  

beynəlxalq Ģkalası (Ġ-PSS) sorğu kartasından istifadə edilmiĢdir. Urofloumertriyanın köməyi 

ilə sidik axınının maksimal sürəti təyin edilmiĢdir. Prostat vəzin həcmi barmaqla rektal 

müayinə və Rəngli Dopler USM ilə təyin edilmiĢdir. Prostat spesifik antigenin (PSA) 

səviyyəsi qan zərdabında yoxlanılmıĢdır. 

Tədqiqata daxil olan bütün xəstələr ilkin müayinə ilə yanaĢı Tamsulozin və Silodozinlə   

müalicədən 3 və 6 ay (±2həftə) sonrakı müayinələrin nəticələri qeyd edilmiĢdir. Tamsulozin 

preparatı sutkada  0,4 mg, Silodozin preparatı sutkada 4 mg və 8 mg dozalarda  onun 

qəbuluna dair təlimata uyğun təyin edilmiĢdir. Ġ-PSS kartasını hər dəfə doldurmaqla yanaĢı 

qəbul edilən Tamsulozin və Silodozin preparatının yanaĢı, arzuolunmaz effektləri barəsində 

məlumatların da qeydiyyatı aparılmıĢdır. Göstərilən preparatın tətbiqində onların hansı Ģirkət 

tərəfindən buraxılmasına əhəmiyyət verilməmiĢdir. Xəstələrin tədqiqata daxil edilmə 

kriteriyaları: • PXXH ilə əlaqədar ASYS qeyd edilən və göstərilən yaĢ qrupuna daxil olan, 

diaqnozu standart müayinələrlə təsdiq olunan xəstələr; Tamsulozin və Silodozinlə müalicəyə 

razı olan Ģəxslər; xəstələrin müayinə və müalicəyə razılığını təsdiq edən sənədli məlumatın 

əldə olması. Ġstisna olunan kriteriyalar: Prostatın xərçəngi və PXXH ilə əlaqədar ASYS  ilə 

əlaqədar son 3 ayda adekvat müalicə olunmayan xəstələr. AlınmıĢ rəqəm göstəriciləri 

variasiya analizi (U-Uilkokson (Manna-Uitni)) üsulları ilə statistik iĢlənmiĢdir. 

Tədqiqatın nəticələri: Müayinə olunan xəstələr Tamsulozin və Silodozinlə  müalicə 

olunmuĢdur. Hər 3 yaĢ qrupunda olan xəstələrin Ġ-PSS  Ģkalası üzrə toplanılan balların orta 

qiyməti müalicədən əvvəl 23.4 olduğu halda Tamsulozinlə (0,4 mg) müalicədən sonra orta 

qiyməti 14,1, Silodozinlə 8 mg müalicədən sonra 9,6 olmuĢdur. Tamsulozin 0,4 mg  və 

Silodozin 4 mg dozalarda müalicə prosesində Ġ-PSS Ģkalası üzrə təxminən eyni nəticələr 

alındığı  halda, Silodozin 8 mg dozada daha effektiv nəticə vermiĢdir (p < 0,001). (Cədvəl 1). 
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Cədvəl 1. 

Ġ-PSS Ģkalası üzrə Tamsulozin və Silodozilə müalicənin dinamikası 

 

 

Qrup 

 

YaĢ 

 

Müalicədən əvvəl 

Müalicədən sonra 

Tamsulozin 0,4 mg 

(n=69) 

Silodozin  4 və ya 8 mg 

(n=51) 

12 həftə 24 həftə 12 həftə 24 həftə 

I (n=45) 50-59 13,7±1,4 13,2±0,9 10,8±1,0 11,4±1,2 8,2±0,6* 

II (n=44) 60-69 19,4±2,1 17,7±1,1 12,1±1,1 ** 14,2±1,2 * 8,9±0,7 *** 

III (n=31) 70-79 25,1±3,6 19,9±1,8 14,5±1,3 ** 17,9±1,3 11,7±1,0 *** 

 

Qeyd: müalicədən əvvəlki göstərici ilə fərqin statistik dürüstlüyü:  

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

 

Bu preparatların effektliliyi ilə yaĢ arasında tərs mütənasib asılılıq, müalicədən əvvəl 

yaĢla Ġ-PSS Ģkalasının ümumi göstəriciləri arasında düz mütənasıblik, müalicədən sonra isə 

tərs mütənasib asılılıq qeyd edilmiĢdir (p < 0,001).  

Tamsulozinlə müalicədən əvvəl 69 xəstədən 58-də (84,1%) sidik axınının  sürəti <10 

ml/san, 11-də (15,9%) sidik axınının sürəti ≥ 10 ml/san olduğu halda, tamsulozinlə 

müalicədən 24 həftə sonra sidik axınının sürəti <10 ml/san olan xəstələrin sayı kəskin 

azalmıĢ, sidik axınının sürəti ≥10 ml/san olan xəstələrin sayı artmıĢ, Ġ-PSS simptomlarının 

azalması müĢahidə olunmuĢdur. Tamsulozinlə müalicədə bütün yaĢ qruplarında sidik axınıın 

sürəti < 10 ml/san olan xəstələrdə klinik effekt yüksək olmuĢdur. 

Silodozin 4 mg dozada müalicədən əvvəl 26 xəstədən 22-də (84,6%) sidik axınının  

sürəti < 10 ml/san, 4-də (15,4%) sidik axınının sürəti ≥ 10 ml/san  olduğu halda, müalicədən 

sonra göstəricilərdə kəskin fərq alınmıĢdır (Cədvəl 2). Silodozin 8 mg dozada müalicədən 

əvvəl 25 xəstədən 24-də (96%) sidik axınının sürəti < 10 ml/san olduğu halda, 24 həftəlik 

müalicədən sonra həmin sayda xəstələrdə sidik axınının sürəti ≥ 10 ml/san olmuĢ, ancaq 1 

xəstədə pozitiv effekt alınmamıĢdır. 

Müalicədən sonrakı dövürlərdə Ġ-PSS sorğu kartında sualların  cavabında Tamsulozinin 

0,4 mg dozada müalicəvi effekti ilə Silodozinin 4mg dozasında təxminən eyni səviyyədə 

pozitiv effekt alınmıĢ, lakin Silodozinin 8 mg dozasında fərqli dürüst effekt qeyd edilmiĢdir 

(Cədvəl 2).  

Cədvəl 2. 

Alfa - adrenoblokatorların sidik axınının  sürətinə təsirinə görə  

24 həftəlik müalicənin effektliliyi 

 

Sidik axınının 

sürəti – Q max 

Tamsulozin 0,4 mg 

n=69 

Silodozin  4mg 

n=26 

Silodozin 8 mg 

n=25 

müalicədən 

əvvəl 

müalicədən 

sonra 

müalicədən 

əvvəl 

müalicədən 

sonra 

müalicədən 

əvvəl 

müalicədən 

sonra 

< 10 ml/san 58 (84,1%) 44 (63,8%) 22 (84,6%) 12 (46,2%) 24 (96%) 10 (40,0%) 

≥ 10 ml/san 11 (15,9%) 25 (36,2%) 4 (15,4%) 14 (53,8%) 1 (4%) 15 (60,0%) 

χ2; p χ2=7,37; p = 0,007 χ2=8,50; p = 0,004 χ2=15,5; p =0,0001 
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Tamsulozin və Silodozinlə müalicənin müntəzəm sürətdə aparılması nəticəsində bütün 

yaĢ qrupuna daxil olan xəstələrin (Ġ-PSS sorğu kartında müvafiq suala uyğun olaraq) həyatla-

rının keyfiyyətində davamlı yaxĢılaĢma qeyd edilmıĢdir. Prostat vəzinin USM müayinəsindən 

keçirilən 120 xəstədən 83-də (69,2±4,2%) prostatın ölçüsü ≥ 40 sm
3
, 37-də (30,8±4,2%) 

prostatın ölçüsü < 40 sm
3
 olmuĢdur. Göstərilən preparatlarla müalicə nəticəsində PXXH olan 

xəstələrdə Ġ-PSS göstəricilərində müsbət dinamika qeyd edilmiĢdir. Ġ-PSS Ģkalasının göstəri-

ciləri müalicədən əvvəl və sonra prostatın ölçüsü ≥ 40 sm
3 

olan xəstələrdə, prostatın ölçüsü 

<40 sm
3 

xəstələrdən çox olmuĢdur. Deməli, prostatın ölçülərinin çox olması müalicənin 

effektliliyini azaldır (ġək. 2). 

Tədqiqat aparılan 120 xəstədə prostat spesifik antigenin (PSA) göstəriciləri müalicədən 

əvvəl 50-59 yaĢlarında 4,41±0,23 ng/ml, 60-69 yaĢlarında 5,65±0,27 ng/ml, 70-75 yaĢlarında 

6,79±0,39 ng/ml olmuĢdur. Bu  göstəricilər bir daha təsdiq edir ki, yaĢla əlaqədar PSA 

göstəricilərinin qiyməti artır. Tamsulozin və Silodozinlə müalicədə arzuolunmaz yanaĢı 

effektlər: baĢhərlənmə, bayılma, dəridə səpgilər, dilin ödemi kimi əlamətlər meydana çıx-

mıĢdır. Silodozin  və Tamsulozinin ən çox geniĢ rast gəlinən arzuolunmaz effektlərindən biri 

də eyakulyasiyanın pozulmasıdır. Tamsulozin 0,4 mg dozada qəbul edən xəstədən 6-da 

(8,7±3,4%), Silodozin 8 mg dozalarda qəbul  edənlərdən  8-də (15,7±5,1%) eyakulyasiyanın 

pozulması qeyd edilmiĢdir (χ2=1,39; p > 0.05).  

Tamsulozinlə (0,4mg) müalicədə 69 xəstədən 6-da (8,7±3.4%) arterial təzyiqin, 

müalicəyə qədər ki göstəricilərdən  aĢağı olması, 2 (2,9±2,0%) xəstədə tək-tək  hallarda 

aritmiya halları qeyd edilmiĢdir. Silodozinlə müalicədə 51 xəstədən 3-də (5,9±3,3%) arterial 

təzyiqin 5-10 mm c. st. aĢağı halları qeyd edilmiĢ (χ2=0,05; p > 0.05), lakin onlar buna görə 

müalicəni dayandırmamıĢlar. Arterial hipertenziya olan xəstələrdə antihipertenziv  preparat-

ların Silodozinlə birgə tətbiqi ortostatik hipotenziyaya səbəb olmamıĢdır. 

 

 
ġək.2. Ġ-PSS Ģkalası üzrə prostatın həcminə görə müalicənin dinamikası 

 

Müzakirə: Bizim tədqiqatda hər 2 preparatın arzuolunmaz effektləri yoxlanıldıqda, 

Silodozinin ürək-damar sisteminin funksiyasına aktiv təsir göstərməsi müĢahidə olunma-

mıĢdır. Lakin silodozinin eyakulyasiyanın pozulmasına təsiri, tamsulozindən  çox olduğu 

qeyd eilmiĢdir. Bu  digər tədqiqatçıların aldığı nəticəyə uyğundur[7,8]. Hər 2 prepartın qəbu-

lunda yaranan arzuolunmaz effektlər çox cıddi praktiki əhəmiyyət kəsb etmir. L.Marks və 

həmmüəlliflər (2009) silodozin qəbul edən xəstələrdə ortostatik hipotenziyanın  baĢ vermə 
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riskinin olmadığını göstərirlər[9]. Bizim tətqiqatda Silodozin və Tamsulozin preparatları ilə 

müalicədən ürək-damar sistemində ciddi ağırlaĢmalar müĢahidə edilməmiĢdir.     

Nəticə: 1.  PXXH ilə əlaqədar yaranan  ASYS olan böyük əksəriyyət  xəstələrdə 

Tamsulozin və Silodozin preparatlarının adekvat dozalarda tətbiqi onların  cərrahi əməliyyat 

riskini azaldır. 

2. Silodozinlə (8mg) müalicədə 1,9%, Tamsulozinlə müalicədə(0,4 mg) 4,7% yanaĢı 

effektlər qeyd edilmiĢdir. Silodozin daha çox uroselektiv xassəyə malik olmaqla yanaĢı ürək-

damar sisteminin  funksiyasına fəal təsir göstərmir. 
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СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ) ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВАЗИВНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

УРОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
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ГБУЗ ГКБ № 57 ДЗМ (главный врач – к.м.н. И. А. Назарова);  

кафедра урологии России 

(зав. – проф., д.м.н. А. Г. Мартов) ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА 

Д. В. Ергаков – к.м.н.; e-mail: dergakov@mail.ru 

 

Успешный опыт применения препарата Витапрост® в терапии хронического 

простатита, а также появляющиеся работы по использованию препарата в терапии 

расстройств мочеиспускания послужили предпосылкой к проведению собственного 

проспективного исследования по сравнению эффективности комбинированного 

применения ректальных суппозиториев Витапрост® форте и таблеток Витапрост®, 

производства АО Нижфарм (STADA CIS) в реабилитации пациентов, перенесших 

инвазивные урологические процедуры. С января по июль 2015 г. под наблюдением 

находились 90 пациентов, которым была проведена биопсия простаты (63 человека) и 

уретроцистоскопия с биопсией мочевого пузыря (27). Все пациенты были 

рандомизированы на контрольную группу (n=50), в которой в течение 5 дней 

проводилась стандартная противовоспалительная терапия, и основную (n=40), 

пациентам которой помимо стандартной терапии назначали ректальные 

суппозитории Витапрост® форте в течение 10 дней с переходом на прием таблеток 

Витапрост® также в течение 10 дней. Эффективность терапии оценивали путем 

сравнения субъективных и объективных параметров до и после биопсии в обеих 

группах, частоты осложнений, нежелательных явлений. Отмечена хорошая 

переносимость обеих лекарственных форм Витапроста®. Объективные показатели 

(Qmax, объем простаты) в группах через 1 мес. достоверно не различались. Однако 

имело место статистически значимое более выраженное снижение субъективных 

показателей (I-PSS, QoL) в основной группе (12,4±1,1 и 2,1±0,4 балла соответственно) 

по сравнению с контрольной (15,8±1,9 и 3,2±0,6 балла соответственно). Кроме того, у 

пациентов, принимавших Витапрост®, отмечены статистически достоверно лучшие 

показатели по шкале МИЭФ и индекса благополучия по визуальной аналоговой шкале. 

Использование препарата Витапрост® позволило снизить риск развития острой 

задержки мочеиспускания и частоты гемоспермии. Комбинированное использование 

препаратов Витапрост® форте и Витапрост® в реабилитации пациентов после 

инвазивных урологических вмешательств оправданно с позиции улучшения 

субъективных и объективных показателей у пациентов. 

Ключевые слова: Витапрост®, биопсия простаты, хронический простатит, 

цитомедины 
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Введение. Трансректальная биопсия простаты и уретроцистоскопия – часто 

проводимые урологические процедуры, что обусловлено актуальностью ранней 

диагностики наиболее распространенных онкоурологических заболеваний у мужчин: 

рака предстательной железы и мочевого пузыря. Оба вмешательства инвазивные. 

Частота инфекционно-воспалительных осложнений после указанных процедур 

колеблется в пределах от 2 до 10% [1–3]. Наряду с этим от 5 до 20% пациентов 

длительное время отмечают дизурию, боли в малом тазу и в мошонке, гематурию, 

гемоспермию, различные нарушения половой функции. Безусловно, наличие подобных 

случаев вызывает дополнительные сомнения, страхи и боязнь у пациентов, которым 

предстоит выполнение данных манипуляций. В стандартных случаях после биопсии и 

уретроцистоскопии назначают кратковременный курс антибактериальной терапии и 

противовоспалительное лечение [1–3]. Однако нередко после подобных 

диагностических процедур пациенты отмечают снижение качества жизни, что чаще 

всего связано с неадекватной реабилитацией. 

Препарат Витапрост® положительно зарекомендовал себя при использовании для 

профилактики и лечения хронического простатита, а также терапии расстройств 

мочеиспускания после перенесенной трансуретральной резекции простаты [4–6]. Для 

усиления терапевтического эффекта было решено использовать сочетание различных 

фармацевтических форм (суппозитории ректальные+таблетки) для улучшения 

реабилитации пациентов, достижения максимального терапевтического эффекта и 

комплаентности после выполненных диагностических урологических процедур 

(биопсия простаты, уретроцистоскопия). 

Обоснованием выбранного исследования служит благоприятное действие, 

оказываемое препаратом Витапрост® на ткани простаты, что усиливает 

противовоспалительный эффект, препятствует развитию фиброза, ускоряет 

регенерацию тканей и способствует восстановлению кровотока в поврежденных зонах 

простаты (после биопсии простаты). Кроме того, препарат оказывает благоприятное 

влияние на ткани предстательной железы. 

Целью исследования стала оценка эффективности и безопасности назначения 

Витапроста (суппозитории и таблетки) в сочетании со стандартной 

противовоспалительной терапией для реабилитации пациентов, перенесших биопсию 

простаты и уретроцистоскопию с биопсией мочевого пузыря. 

Материалы и методы. С января по июль 2015 г. В ГКБ № 57 под наблюдением 

находились 90 мужчин, которым были проведены инвазивные урологические 

диагностические вмешательства (биопсия простаты, уретроцистоскопия). Для 

исследования были отобраны пациенты в возрасте от 50 до 70 лет с сохранной половой 

функцией, без признаков инфекций мочеполовых путей до процедуры, готовые 

следовать указаниям врача и проходить контрольные обследования. 

У 63 пациентов уровень простатспецифического антигена (ПСА) был выше 4 

нг/мл, и 27 мужчин ранее перенесли трансуретральную резекцию мочевого пузыря по 

поводу мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря. Критерии исключения: 

инсулинозависимый сахарный диабет и активный гепатит С. Пациенты, которые не 

явились на контрольные обследования, также были исключены из исследования. 
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Перед включением в исследование пациенты подписывали информированное 

согласие. 

После проверки соответствия критериям включения пациенты были 

рандомизированы на две группы. В основную группу вошли 28 больных после биопсии 

простаты и 12 – после цистоскопии с биопсией мочевого пузыря, в контрольную – 35 и 

15 соответственно. Всем пациентам в течение первых 5 дней после процедуры 

проведена стандартная антибактериальная (ципрофлоксацин 250 мг 2 раза в сутки 

перорально), противовоспалительная (свечи с индометацином 50 мг, 1 свеча 2 раза в 

день) и гемостатическая терапия. Пациентам основной группы дополнительно 

назначали Витапрост® форте первые 10 дней в виде ректальных суппозиториев с 

последующим переходом на таблетированную форму Витапроста на аналогичный срок. 

Больные контрольной группы получали только вышеописанную стандартную терапию. 

Шестидесяти трем пациентам была проведена трансректальная пункционная 

биопсия простаты по стандартной методике по 6 биоптатов из каждой доли, в ходе 

которой осуществлено также пальцевое ректальное исследование. Вмешательство 

выполнено под трансректальным ультразвуковым контролем (ультразвуковой аппарат 

Aloka с биплановым ректальным датчиком с частотой 5–7,5 MГц) биопсийным 

пистолетом «ProMag 2.5» с иглами 18-го калибра и глубиной вкола 20–22 мм. 

Двадцати семи пациентам была проведена уретроцистоскопия с биопсией 

мочевого пузыря. Перед введением цистоскопа осуществлена внутриуретральная 

инстилляция геля-любриканта и смазан тубус ригидного цистоскопа для снижения 

риска травмы уретры и предстательной железы. Во всех случаях использовали 

ригидный цистоскоп фирмы «Karl Storz» № 22 Fr. Осмотр мочевого пузыря проведен с 

использованием 12° и 30° оптики, биопсия — «холодными» щипцами по стандартной 

методике из подозрительных участков. 

На 5-й день после вмешательства проведен мониторинг субъективных (I-PSS, 

QoL, ИЭФ, оценка болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале [ВАШ], 

наличие гемоспермии после биопсии простаты) и объективных (уровень лейкоцитурии 

и эритроцитурии в общем анализе мочи, объем простаты и максимальная объемная 

скорость мочеиспускания [Qmax]) показателей. Через 1 мес. После проведения биопсии 

простаты или мочевого пузыря было проведено контрольное обследование для оценки 

параметров эффективности (вышеуказанные субъективные и объективные показатели) 

и безопасности (развитие нежелательных явлений, отклонения в лабораторных 

показателях крови и мочи) проведенного лечения. 

Полученные результаты занесены в базу данных Microsoft Excel и с помощью 

встроенных статистических формул произведен расчет среднего значения, 

стандартного отклонения. Значимость межгрупповых отличий оценена с помощью 

критерия Стьюдента, достоверным считалось р<0,05. 

Результаты. Как видно из табл. 1, по клинико-лабораторным показателям группы 

были сопоставимыми. 

В группе пациентов, которым проведена биопсия простаты, симптоматика 

нижних мочевыводящих путей была легкой или средней степени. Показатели ВАШ 

общего самочувствия в обеих группах свидетельствовали об исходном хорошем 
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самочувствии пациентов. Объем простаты в обеих группах практически не отличался, 

показатели максимальной объемной скорости были выше 13 мл/с. Уровень ПСА в 

группах варьировался от 4 до 5,2 нг/мл. 

 

 

 
 

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о негативном влиянии 

биопсии простаты и биопсии мочевого пузыря на субъективные и объективные 

показатели пациентов. На 5-е сутки после проведения биопсии отмечено увеличение 

показателя I-PSS, более выраженное в контрольной группе. 

Аналогичная тенденция имела место и в отношении качества, а также общего 

самочувствия (см. табл. 2). 

Показатель короткого варианта шкалы МИЭФ на этапе промежуточного контроля 

мы не использовали в связи с небольшим сроком после проведения биопсии. При 

оценке объективных показателей на 5-е сутки после биопсии в обеих группах было 

отмечено снижение Qmax и увеличение объема простаты (на 14,5 и 47 % в основной и 

контрольной группах соответственно) за счет ее отека. 

Изменения в общем анализе мочи отражают воспалительные изменения, 

характерные для пациентов, перенесших инвазивное вмешательство на нижних 

мочевыводящих путях. По сравнению с исходными данными в обеих группах 

наблюдалось увеличение количества лейкоцитов и эритроцитов, причем в контрольной 

группе эти показатели были в 2 раза больше, чем в основной. 

Общая частота осложнений оказалась невысокой и не превысила 10% в обеих 

группах (табл.3). Обращает на себя внимание меньшая частота гемоспермии (57 против 

86%) и острой задержки мочеиспускания (7,5 против 12%) в основной группе по 

сравнению с контрольной. 
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Как видно из табл. 4, через 1 мес. после выполненного вмешательства 

практически по всем анализируемым показателям статистически значимое 

преимущество продемонстрировали пациенты основной группы. 

Не было отмечено случаев нежелательных явлений, связанных с применением 

препарата Витапрост. Кроме того, прием Витапроста не сопровождался отклонениями 

лабораторных показателей. 

Обсуждение. Разработка и последующее внедрение в клиническую практику 

последних технических усовершенствований (роботическая и лапароскопическая 

хирургия предстательной железы, биполярная и лазерная хирургия мочевого пузыря) 

определили актуальность своевременной диагностики рака мочевого пузыря и 

предстательной железы на ранних стадиях в связи с тем, что функциональные и 

онкологические результаты данных методов позволяют значительно улучшить не 

только онкологические результаты лечения, но и повысить качество жизни пациентов 

[1–3]. 

 

 
 

Биопсия простаты и уретроцистоскопия в сочетании с биопсией мочевого пузыря 

являются рутинным урологическим вмешательством. Качество выполнения последних 

зависит от технической оснащенности, навыков и опыта врача, выполняющего данные 

манипуляции, а также от оснащенности патоморфологической службы и опыта 

морфолога, консультирующего полученный гистологический материал. 

Несмотря на кажущуюся малотравматичность, проведение данных манипуляций 

сопряжено с риском развития серьезных осложнений. Помимо геморрагических, 

нередко возникают инфекционно воспалительные осложнения, такие как острый 

простатит, орхоэпидимит и даже бактериально-токсический шок, что служит 

существенным недостатком данных вмешательств. Многие пациенты, будучи 

информированными врачами о возможности их развития, воздерживаются от 
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выполнения биопсии, что в некоторых случаях приводит к поздней диагностике 

онкоурологических заболеваний мочевого пузыря и простаты. 

В ряде случаев последствием биопсии является усугубление хронического 

воспалительного процесса в предстательной железе. Ятрогенная травма предстательной 

железы обусловливает ее увеличение в размерах за счет воспалительного отека и 

участков геморрагии; впоследствии в данных зонах развивается рубцовая ткань, что в 

свою очередь усугубляет нарушение функции простаты. Одним из негативных 

последствий для пациентов, которым выполняется биопсия предстательной железы, 

помимоонкологической настороженности является боязнь попадания на операционный 

стол в связи с прогрессирующими симптомами нижних мочевыводящих путей. В 

отсутствие последующего надлежащего лечения биопсия простаты и мочевого пузыря 

может стать триггером к усугублению симптомов мочевыводящих путей. 

Вышеуказанные факты делают важным, с одной стороны, определение показаний к 

проведению инвазивных урологических вмешательств, с другой – разработку методов 

реабилитации предстательной железы после выполнения инвазивных вмешательств. 

Результаты наших предыдущих работ, свидетельствующие об эффективности 

использования препарата Витапрост плюс®, суппозитории ректальные, после 

выполнения трансуретральной резекции предстательной железы [6], а также 

возрастающая популярность применения цитомединов в урологической практике [4, 5] 

послужили научно-практическим обоснованием для проведения настоящего исследо- 

вания. 

Компанией Нижфарм, входящей в холдинг STADA CIS, был разработан препарат 

Витапрост® форте, суппозитории ректальные. Один суппозиторий содержит 100 мг 

экстракта простаты.  

Витапрост® Форте оказывает органотропное действие на предстательную железу: 

уменьшает выраженность отека, лейкоцитарной инфильтрации, нормализует 

секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в 

секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря, а также улучшает 

микроциркуляцию за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной 

активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе. Кроме 

влияния на ткани предстательной железы препарат улучшает микроциркуляцию крови 

в стенке мочевого пузыря за счет вазодилатации неповрежденных сосудов и этим 

способствует восстановлению доставки кислорода в ткани, испытывающие гипоксию, 

что стимулирует физиологическую репарацию. Оказывает противовоспалительное 

действие за счет улучшения трофики стенки мочевого пузыря и стимуляции 

регенераторных процессов. Активация органного кровотока способствует повышению 

адаптационной и сократительной активности детрузора, увеличивая емкость мочевого 

пузыря. Витапрост® Форте способствует нормализации параметров предстательной 

железы и эякулята, уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурию, улучшает 

половую жизнь [4, 5]. 

Поскольку основными показаниями к применению препарата Витапрост® служат 

хронические заболевания и состояния (хронический простатит, доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы, синдром гиперактивного мочевого пузыря), для 
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лечения которых требуются длительные и нередко повторные курсы терапии, для 

удобства пациентов была разработана другая лекарственная форма – Витапрост® 

таблетки. 

Для реабилитации пациентов после выполнения инвазивных урологических 

вмешательств мы использовали следующую терапевтическую схему: в течение 10 дней 

применяли суппозитории с последующим переходом на таблетированную форму 

препарата также в течение 10 дней. Полученные результаты выявили статистически 

значимое уменьшение выраженности симптомов заболевания по шкале I-PSS, 

улучшение качества жизни, более выраженное снижение объема простаты и 

увеличение Qmax в группе пациентов, которым проводилась терапия препаратом 

Витапрост®. Кроме того, продемонстрировано достоверное преимущество в 

отношении снижения показателей эритроцитурии и лейкоцитурии как на 5-е сутки, так 

и спустя 1 мес. после вмешательства. 

Немаловажным фактором служит комфортность применения препарата 

(однократный прием), что позволяет достигать высокой комплаентности у пациентов. 

Витапрост® в таблетках применялся пациентами дважды в день, однако ни один 

пациент не выбыл из исследования по причине пропуска приема препарата. 

Заключение. Накопленный опыт позволяет нам рекомендовать суппозитории 

ректальные Витапрост® форте 10 дней и таблетки Витапрост® 10 дней в качестве 

реабилитационной схемы после проведения инвазивных урологических вмешательств. 
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The successful experience with the drug Vitaprost® in the treatment of chronic 

prostatitis, and the emerging research evidence on the use of the drug in the treatment of 

urinary disorders served as a prerequisite to conduct a prospective study comparing the 

effectiveness of the combined application of rectal suppositories "Vitaprost® forte" and 

"Vitaprost®" tablets (production of JSC Nizhpharm, STADA CIS) in the rehabilitation of 

patients who had undergone invasive urologic procedures. 90 patients who underwent prostate 

biopsy (63) and urethrocystoscopy with bladder biopsy (27) were followed from January to 

July 2015. 

All patients were randomized to the control group (n=50) and the intervention group 

(n=40). Patients assigned to the control group were treated with standard anti-inflammatory 

therapy, and intervention group besides standard therapy received rectal suppositories 

«Vitaprost® forte» for 10 days with the transition to «Vitaprost®» pills also for 10 days. 

Treatment efficacy was evaluated by comparing the subjective and objective measures before 

and after biopsy in both groups, and rates of complications and adverse events. The both 

formulations of «Vitaprost®» were well tolerated. Objective parameters (Qmax, 

prostatevolume) in groups at 1 month did not differ significantly. However, there was a 

statistically significant greater reduction in subjective indicators (I-PSS, QoL) in the study 

group (12,4±1,1 and 2,1±0,4 points, respectively) compared with the control group (15,8±1,9 

and 3,2±0,6 points, respectively). Also, patients treated with «Vitaprost®», had significantly 

higher scores in IIEF and Well-Being Index on a visual analog scale. «Vitaprost®» use 

resulted in reduced risk of acute urinary retention and frequency of hematospermia. To 

conclude, the combined use of «Vitaprost® forte» and «Vitaprost®» in the rehabilitation of 

patients after invasive urologic interventions is beneficial in terms of improvement of 

patients’ subjective and objective indicators. 

Key words: Vitaprost®, prostate biopsy, chronic prostatitis, cytomedines 
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