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Azərbaycan Tibb Universitetinin Urologiya  

kafedrasının professoru, Andrologiya və  

Reprodukriv Təbabət Asossasiyasının sədri  

t.e.d. İlham Səmid oğlu Əhmədov 

 

Əhmədov İlham Səmid oğlu 1964-cü il martın 18-də Qəbələ rayonu Nohurqışlaq kən-

dində anadan olmuşdur. 1981-ci il Nohurqışlaq orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirmiş, 1982-

1984-cü illərdə əvvəlcə Sankt-Peterburq şəhərində, sonra Almaniya Demokratik Respublika-

sında hərbi xidmət keçmişdir. 1986-cı ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunun müalicə-işi fakültə-

sinə daxil olmuş, 1992-ci ildə həmin institutu o vaxtkı “Lenin” təqaüdü ilə bitirmişdir. Böyük 

Elmi Şuranın qərarı ilə Urologiya kafedrasında baş laborant vəzifəsinə təyin olunur. O, 1999-

cu ildən kafedranın asistenti, 2013-cü ildən isə kafedranın dossenti vəzifəsində işləmişdir. 

2017-ci ildən kafedranın professorudur. 2000-ci ildə “Prostat vəzi xərçənginin diaqnostikası 

üsullarının müqayisəli xarakteristikası”, 2010-cu ildə isə “Erektil disfunksiyanın diaqnostikası 

və müalicəsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Həm namizədlik, həm 
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də doktorluq disertasiyasının elmi rəhbəri onun müəllimi böyük alim, AMEA-nın müxbir 

üzvü, professor S.B.İmamverdiyev olmuşdur. 

2004-cü ildə Türkiyənin İstanbul Universitetinin Tibb Fakultəsində (ÇAPA) androloji 

kurs keçərək Androloq ixtisasına yiyələnmişdir. Ayrı-ayrı illərdə Avropanın müxtəlif şəhər-

lərində ixtisaslaşma kursları keçmişdir. 

Əhmədov İ.S. Türkiyə, Avstriya, Belçika, Rusiya, Ukrayna, Qırğızıstan, Özbəkistan, 

İspaniya, ABŞ, İtaliya, Macarıstan, Rumınya, Albaniya, Almaniya, Fransa və digər ölkələrdə 

hər il keçirilən konqreslərdə elmi məruzələri ilə çıxış etmiş və bu konqreslərdə çıxışları ilə 

yanaşı, iclasların bir neçəsində sədrlik etmişdir. 

2008-ci ildə Türkiyə Androloji Akademiyasının fəxri üzvü adını almışdır. Əhmədov İ. 

Türk Cümhuriyyətləri Androlqları Cəmiyyətinin idarə heyətinə, Avrasiya Androloji Cəmiyyə-

tinin idarə heyətinə üzv seçilmişdir. Avropa Uroloqlar Assosiasiyasının və Avropa Seksual 

Tibb Cəmiyyətinin üzvü, Azərbaycan Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Assosiasiyasılnın 

sədridir. “SKV” Azərbaycan Uroloqlar Asossasiyasının elmi katibidir. 

Bir monoqrafiyanın, bir neçə metodik vəsaitin, bir dərsliyin və bir neçə dərs vəsaitinin 

müəllifidir. Bu günə kimi 60-a yaxın məqaləsi çap olunmuşdur. Onlardan on səkkizi xarici 

ölkələrin tanınmış jurnal və kitablarında çap olunmuşdur. Azərbaycan Tibb Universitetinin 

Urologiya kafedrasının professoru və Universitetin Cərrahi profil üzrə Müdafiə Şurasının 

üzvüdür. 

Əhmədov İ.S. 2007-ci ildən Azərbaycan Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Assosia-

siyasının təsisçisi və prezidentidir. Urologiya və Reproduktiv Təbabət jurnalının elmi katibi-

dir. Azərbaycanda ilk penil protez implantasiyası əməliyyatı (2006), peyronie düyünün rezek-

siyası və gizli vena parçası ilə qreftləmə (2004), habelə penisin plastik və rekonstruktiv əmə-

liyyatları (2007) və mikroskopik varikoselekomiya əməliyyatlarının (2004) icrası onun adı ilə 

bağlıdır. Azərbaycanda andrologiya üzrə yazılan ilk dərsliyin müəllifidir. 

Ailəlidir, iki övladı var. 

Azərbaycan Uroloqlar və Androloqlar Assosiasiyasının idarə heyəti, Urologiya və Rep-

roduktiv Təbabət jurnalının redaksiya heyəti və həmkarları onu 55 illik yubileyi münasibətilə 

təbrik edir. Həyatının ən məhsuldar çağında professor İ.S.Əhmədova elmi və sosial həyatında 

uğurlar arzulayırıq. 

    

Urologiya və Reproduktiv Təbabət jurnalının idarə heyəti 
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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 araşdırmalar, praktika-

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

Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dillərində qəbul olunur.  

Məqalələrin qəbulu və dərc edilməsi zamanı aşağıdakı qaydalara əməl olunması 

vacibdir: 

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

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

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

səhifələnməlidir. 

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

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

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

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

ünvanları, əlaqə telefonları və e-mail ünvanları yazılmalıdır. 

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

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

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

6. Açar sözlər 5 sözdən artıq olmamalıdır. 

7. Orijinal məqalənin tərkib hissəsi aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

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

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

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

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

məqalənin mətnindəki nömrələrlə üst-üstə düşməlidir. Ədəbiyyat siyahısı araşdırma 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 olunmuş materiallar geri qaytarılmır. 

Redaksiya heyətinin məqalələri ixtisar etmək və düzəlişlər aparmaq səlahiyyətləri 

vardır.



UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT jurnalı  |  Cild 1  4/2018 

 
 

 
6 

 

 

 

 

MÜNDƏRİCAT 
 

 

S.B.İmamverdiyev, E.C.Qasımov A.F. Əhədov  

BÖYRƏK XƏRÇƏNGİNİN İNVAZİYA DƏRƏCƏSİNİN TƏYİN EDİLMƏSİNDƏ VƏ 

RADİKAL MÜALİCƏ TAKTİKASININ SEÇİLMƏSİNDƏ USM, K/T, MRT 

MÜAYİNƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ .............................................................. 7 

 

Əhmədov İ.S., Əkbərov R., Haşımov Z., Hüseynov Q. 

XRONİK ABAKTERİAL PROSTATİT VƏ XRONİK ÇANAQ  

AĞRISI SİNDROMUNDA VİTAPROST TABLET VƏ  

VİTAPROST ŞAMININ EFFEKTİVLİYİ ....................................................................... 14 

 

Ahmet KARAKEÇİ, İrfan ORHAN 

TEK İNSİZYON MİDÜRETRAL SLİNGLER’İN  

ETKİNLİKLERİ VE UZUN DÖNEM SONUÇLARI ...................................................... 18 

 

Ahmet KARAKEÇİ, İrfan ORHAN, Ilham Əhmədov 

VARİKOSEL KILAVUZU .............................................................................................. 23 

 

Бойко Н.И., Чорнокульський И.С., Бойко А.Н. 

УДЛИНЕНИЕ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА: НОВЫЙ  

МЕТОД ПЛАСТИКИ КОЖИ ........................................................................................ 36 



UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT jurnalı  |  Cild 1  4/2018 

 
 

 
7 

BÖYRƏK XƏRÇƏNGİNİN İNVAZİYA DƏRƏCƏSİNİN TƏYİN 

EDİLMƏSİNDƏ VƏ RADİKAL MÜALİCƏ TAKTİKASININ 

SEÇİLMƏSİNDƏ USM, K/T, MRT MÜAYİNƏLƏRİNİN  

MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 

 

S.B.İmamverdiyev, E.C.Qasımov A.F. Əhədov 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Urologiya kafedrası, Bakı 

 

THE US, CTAND MRI CAPABILITIES IN DETERMINING THE 

STAGE OF DİSEASE AND SELECTION OF AN APPROPRIATE 

RADICAL TREATMENT THE KIDNEY TUMORS 

 

İmamverdiyev S.B, Gasimov E.C., Ahadov A.F. 

Azerbaijan Medical University, department of urology 

 

In this study we analized results of treatment 170 patients with kidney cancer in period 

from 2006 to 2016. The age of patiets was 20-78 (an average of 61,7), of which 106 (to 

62,4%) were men, 64 women (to 37,6%). We use ultrasonography as routine screening for 

taking primary diagnosis in patients with kidney tumors, the determining size, location and 

stage of disease and selection of an appropriate radical treatment. T1-T2 stages of kidney 

tumors, to detect tumors satisfied the results of the transabdominal ultrasonography 

examination is possible to choose the type of radical treatment.  

Key words: : kidney cancer, ultrasound, CT, MRI. 

Açar sözlər: böyrək xərçəngi, USM, K/T, MRT. 

  

Böyrək xərçənginin diaqnostikası, törəmənin yerləşməsi, inkişaf istiqaməti, invaziya 

dərəcəsinin müəyyən edilməsi və radikal müalicə növünün seçilməsi daim uroonkoloqların 

qarşısında duran ən aktual məsələlərdən sayılır [1,2,3]. Böyrək xərçəngi urogenital sistemin 

bədxassəli törəmələri arasında prostat vəzi xərçəngindən sonra ikinci yeri tutsa da, ölüm 

faizinə görə onu qabaqlayaraq birinci yerdə durur [2,4]. Adı çəkilən patologiyadan ölənlərin 

sayının çox olmasının əsas səbəblərindən biri və əsası xəstələrin ixtisaslaşmış kilinikalara 

vaxtında müraciət etməməsi, ilkin diaqnozun erkən qoyulmaması hesabına radikal müalicə 

növünün düzgün seçilməməsi olmuşdur [3,5]. Çünki xəstələrin əksəriyyəti ixtisaslaşmış 

klinikalara daxil olduqda artıq 25-30% mikrometastazların olmasına, 25-35% prosesin yerli 

yayılmasına rast gəlinir ki, bu da radikal müalicə növünün seçilməsini çətinləşdirərək 

əməliyyatdan sonrakı nəticələrə təsir edir [4,6]. Hazırki dövrdə böyrək xərçənginə erkən 

diaqnoz qoyulması, invaziya dərəcəsinin müəyyən edilməsi 5-10% hallarda mümkün olduğu 

bir çox ədəbiyyat mənbələrində qeyd edilmişdir [5,7,8]. Xəstələrin əksəriyyətinə ilk klinik 

əlamət başlandıqdan 1-3 il sonra diaqnoz qoyulur ki, artıq bu zaman böyrəklərdə və ətraf 

toxumalarda müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlmiş olur [3,9.10]. Bu da aparılacaq müalicə 

taktikasına təsir edərək effektiv müalicənin əhəmiyyətini 35-45% aşağı salır. Bu qrup 

xəstələrdə müvafiq əməliyyat aparıldıqdan sonra yaxın vaxtlarda müxtəlif ağırlaşmaların 
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əmələ gəlməsinə, bu isə xəstələrin həyat qabiliyyətinin qısalmasına səbəb olur[9,11,12]. 

Böyrək xərçənginin yerli yayılma dərəcəsi, cərrahi müalicə taktikasının seçilməsi və minimal 

ağırlaşmaların qarşısının alınması həll olunmamış məsələ olaraq qalmaqdadır [13,14]. Son 

zamanlar yeni diaqnostik metodların sürətlə inkişaf etməsi şüa müayinəsinin yeni texnologi-

yalarının işlənib hazırlanması və bu metodların imkanlarından ardıcıl istifadə edilməsində 

yeni üfüqlər açılmasına imkan vermişdir[7,15]. Bununla yanaşı diaqnostik üsulların tətbiq 

olunması prosesində fərqli yanaşmalar diqqəti cəlb edir.Xərçəngin inkişaf mərhələsilə bağlı 

hansı müayinələrin tətbiq ardıcıllığı, diaqnostik əhəmiyyətli ciddi bir problemə çevrilmişdir. 

Məlumdur ki, böyrək şişinə şübhə yaradan simptomlarla xəstələr müxtəlif tibb müəssələrinə, 

həkimlərə müraciət edirlər. Həkimin məsləhəti ilə tətbiq olunan müayinələr müasir dövrdə 

geniş tətbiq olunan ultrasəs müayinəsi, kompyuter tomoqrafiyası ( K/T), ya maqnit- rezonans 

müayinəsi (MRT) olaraq hansı hallarda məqsədə uyğundur, cərrahi taktikanı etibarlı müəyyən 

edə bilər fikri aktual məsələlər sırasında qalır. Təcrübə göstərir ki, praktikada K/T geniş tətbiq 

olunur və onun nəticələri şərh olunanda məlum olur ki, daha ucuz, xəstəni heç bir şüalanmaya 

məruz qoymadan müalicə taktikasını müəyyən etmək mümkün olardı.Yeri gəlmişkən, qeyd 

etməliyik ki, K/T müayinəsi xəstəni normal həyatdə 1-5 il ərzidə qəbul etdiyi 20-40 mЗв 

şüalanmaya bir adi müayinə zamanı məruz qoyur. Adi böyrək və sidik yollarının icmal 

müayinəsində şüalanma 10 mЗв olduğu halda qarın boşluğunun kontrastlı K/T-də isə bu 

rəqəm 40- 45 mЗв olur (Anton Litvin, Serqey Kravin -2017). 

Beləliklə,məlum olur ki, hər hansı müayinənin tətbiqinə göstərişlərin dəqiqləşdiril-

məsinə böyük ehtiyac vardır. Böyrək şişlərinin hansı mərhələsində hansı müayinə, ya müayi-

nələr birliyi etibarlı məlumat verə bilər və ona bağlı müalicə taktikasına aydınlıq gələr ki, 

xəstə üçün əlavə həm müaliyyə, həm fiziki cəhətdən zərərli müayinələr tətbiq olunmasın.  

Tədqiqatın məqsədi: Analitik təhlilimizin məqsədi böyrək şişlərinin inkişaf mərhələlə-

rinə bağlı hansı qeyri-invaziv, invaziv, ucuz, baha müayinə üsullarının ya onların kombinasi-

yasının tətbiqinə olan göstərişləri dəqiqləşdirmək və bizim yanaşmamızın hansı dərəcədə 

etibarlı olmasına aydınlıq gətirməyə səy göstərməkdir. 

Tədqiqatın materialı və metodları. Tədqiqat işi ATU-nun urologiya kafedrasının 

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında, Akademik Mirqasımov adına RKX-də və M.N.Qədirli adına 

Mərkəzi Hövzə Xəstəxanasında yerləşən bazalarında aparılmışdır.Tədqiqat 2006-2016-cü 

illərdə böyrək xərçəngi diaqnozu ilə müalicə edilmiş 170 xəstəni əhatə etmişdir. Xəstələrin 

yaş həddi 20-78 (orta hesabla 61,7) arasında, 106(62,4%) nəfər kişi, 64(37,6%) nəfər qadın 

olmuşdur. Müşahidəmizdə olan 170 xəstəyə diaqnoz qoymaq, invaziya dərəcəsini müəyyən 

etmək və bu nəticələrə müvafiq radikal müalicə növünü təyin etmək məqsədilə bütün 

xəstələrə rutin müayinə kimi US müayinəsi tətbiq edilmişdir. Ümumiyyətlə müşahidəmizdə 

olan xəstələri şüa müayinələrinin tətbiqinə görə iki qrupa bölmüşük. Birinci qrupa daxil olan 

xəstələrə diaqnostik məqsədlə yalnız ultrasəs müayinəsi tətbiq olunmuş, ikinci qrupa daxil 

olan xəstələrdə isə müasir şüa müayinələri kompleks şəkildə tətbiq edilmişdir. Böyrək xər-

çəngi diaqnozu qoyulmuş 170 (53,1%) xəstənin 63 yalnız ultrasəs müayinəsi olunmuş, qalan 

xəstələrdə isə müayinələr kompleks şəkildə tətbiq edilmişdir.  

Böyrək xərçəngi diaqnozu qoyulmuş xəstələrdə əməliyyatdan əvvəl prosesin mərhələsinə 

görə qruplaşdırılmasında Beynəlxalq Xərçəng Əleyhinə İttifaqın 2004-ci ildə təkmilləşdirilən 

TNM təsnifatının altıncı nəşrindən istifadə edilmişdir Н. Н. Блинова (cədvəl 1).  
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Böyrək xərçəngi olan xəstələrin TNM sisteminə görə qruplaşdırılması 

 

Xəstəliyin mərhələsi 
Xəstələrin sayı (n=170) 

Mütləq Nisbi % 

T1 

T1N0M0 29 17,1% 

T1aN0M0 15 8,8% 

T1bN0M0 14 8,2% 

T2 T2N0M0 66 38,8% 

T3 

T3N0M0 55 32,4% 

T3aN0M0 32 18,8% 

T3bN0M0 18 10,6% 

T3cN1MX 5 2,9% 

T4 
T4N0M0 16 9,4% 

T4N1MX 4 2,4% 

 

T1N0M0- T1 mərhələsində 29 (17,1±2,9%) xəstə oımuşdur. Bunların 18 nəfəri kişi 

(T1a-10, T1b-8), 11 nəfəri isə qadın (T1a-5,T1b-6) olmuşdur. T1 mərhələsində olan 29 

xəstənin 15 nəfərində prosesin invaziya dərəcəsi Beynəlxalq təsnifata əsasən T1a, 14 

nəfərində isə T1b mərhələsində olmuşdur.T1a mərhələsində olan 15 xəstənin 10 nəfəri, T1b 

mərhələsində olan 14 xəstənin 8 nəfəri ilkin olaraq bizə müraciət etmiş, 11 nəfəri isə müxtəlif 

klinikalarda olmuş, xəstələrərin 7 nəfərinə USM, kontrastlı kompyuter tomoqrafiyası, 4 

nəfərinə isə USM və MRT müayinəsi olunmuşdur. Müayinələrin nəticələrinə uyğun xəstələrin 

11-da nefrektomiya ( T1a-4, T1b-7, orta qütbdə intrarenal inkişaf etmiş və ləyəndə yerləşmiş), 

18-də isə orqansaxlayıcı bunların 10-də böyrək toxumasının rezeksiyası ( T1a-7, T1b-3), 6-da 

törəmənin enukleasiyası (T1a-4, T1b-2), 2-də isə enuklearezeksiya (T1a-1, T1b-1) əməliyyatı 

icra olunmuşdur.  

T2N0M0 -mərhələsində 66(38,8%) xəstə olmuşdur. Bunların 45 kişi, 21 qadın olmuş-

dur. T2 mərhələsində olan 66 xəstənin 37 nəfərinə ilkin olaraq bizə müraciət etmiş, qalan 29 

xəstə müxtəlif klinikalarda olmuş, orada qanın, sidiyin ümumi analizi, qanın biokimyəvi 

analizi, USM, bunların 17 nəfərinə kontrastlı kompyuter tomoqrafiyası, 5 nəfərinə isə MRT 

müayinəsi aparılmışdır. Müayinələrin nəticələrinə uyğun xəstələrin 53-də nefrektomiya 13-də 

isə orqansaxlayıcı bunların 6-da böyrək toxumasının rezeksiyası, 3-də törəmənin enuklea-

siyası, 3-də isə enuklearezeksiya əməliyyatı icra olunmuşdur. Yuxarıda deyilənləri təhlil 

etdikdə məlum olur ki, bu qrup xəstələrin müayinəsi qanın və sidiyin ümumi analizi, qanın 

biokimyəvi müayinəsi, ultrasəs müayinəsi əsasında tam dəqiqləşdirilmiş olur. K/T, MTR 

usulları heç bir fərqli əhəmiyyət kəsb edən və cərrahi taktikanı dəyişə bilən məlumat əlavə 

etmir. Ona görədə bu qrup xəstələrdə qeyd olunan ardıcıllıqla ümumi müayinələr, US 

müayinəsi, KLS-şişlərində isə əlavə ekskretor uroqrafiya aparmaqla diaqnozu dəqiqləşdirmək 

mümkündür ki, cərrahi taktikanı etibarlı həll etməyi təmin edir. 

T3N0M0- mərhələsidə olan 55 xəstənin 32-si kişi, 23-ü qadın olmuşdur. Bu xəstələrin 
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33 nəfərinə ilkin diaqnoz bizim tərəfimizdən qoyulsada, 22 xəstə bizi qədər müxtəlif klinika-

lara müraciət edərək orada USM, 14 nəfərinə kontrastlı kompyuter tomoqrafiyası, 5 nəfərinə 

isə USM və MRT müayinəsi olunmuşdur. T3 mərhələsində olan 55 xəstənin 5-də törəmə 

ləyəndə aşkar olunmuşdur. Törəmənin ölçüsü 3 nəfərdə 7,3-5,7sm, 2-də isə 8,5-5,0 sm 

olmuşdur. Böyrək ləyənində US müayinəsinə əsasən aşkarlanan törəmələri təsdiqləmək üçün 

böyrəklərin funksional vəziyyətini yoxlamaq məqsədilə 3 nəfərdə ekskretor uroqrafiya aparıl-

mışdır. Uroloji aspektləri dəqiqləşdirmək üçün bu qrupda olan bütün xəstələrə tərəfimizdən 

təkrar USM aparılmışdır. T3mərhələsində olan 55 xəstənin 32 nəfərində prosesin böyrək 

ətrafı toxumaya infiltrasiyası olduğu T3a, 18 nəfərində böyrək ətrafı toxumaya, böyrək və 

aşağı boş venaya infiltrasiya etməsi T3b, 5 nəfərdə isə böyrəküstü vəziyə infiltrasiya etməsi 

T3c müəyyən edilmişdir. Müayinələrin nəticələrinə uyğun xəstələrin 51-də nefrektomiya 4-də 

isə nefreureteroektomiya (2-sağ,2-sol) və axarın sidikliyə açılan hissəsinin dairəvi rezeksiyası 

əməliyyatı icra olunmuşdur. Patohistoloji müayinənin təhlili bu qrup xəstələrdə törəmənin 

ölçüsünündən asılı olmayaraq böyrək toxumasının çox hissəsini tutması, dərin qatlara inva-

ziya etməməsi, kasa-ləyən sistemində törəmənin yerləşməsindən asılı olaraq ciddi dəyişikliyin 

olması, ətraf toxumaların prosesə məruz qalması, böyrək qapısında, venasında dəyişikliyin 

olması əməlyyatdan əvvəl aparılan US müayinəsinin nəticələrilə üs-üstə düşmüşdür.  

T4N0M0- mərhələsidə 20 xəstə olmuşdur. Bunların 11-i kişi, 9-u qadın olmuşdur. Bu 

xəstələrin 8 nəfərinə ilkin diaqnoz bizim tərəfimizdən qoyulsada, 12 xəstə isə müxtəlif klini-

kalarda olmuş, orada USM, 7 nəfərinə kontrastlı kompyuter tomoqrafiyası, 5 nəfərinə isə 

USM və MRT müayinəsi olunmuşdur. T4 mərhələsində olan xəstələrin 5-də törəmə ləyəndə 

aşkar olunmuşdur. T4 mərhələsində olan 20 xəstənin 12 nəfərində prosesin böyrək ətrafı toxu-

maya, herota fasiyasına, böyrək və aşağı boş venaya infiltrasiya etməsi, parenximanın izlən-

məməsi, böyrək toxuması ilə ətraf toxuma sərhəddini ayrıd etmənin mümkün olmaması 

T4N0M0, 8 nəfərdə isə prosesin böyrək ətrafı limfa düyünlərinə invaziya etməsi T4N1M0 

müəyyən edilmişdir.  

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi. Tədqiqat işində böyrək xərçənginə diaqnoz 

qoyulmasında, törəmənin yerləşməsininin, ölçüsünün, inkişaf istiqamətinin və prosesin yerli 

yayılma dərəcəsinin müəyyən edilməsində müasir şüa müayinə (USM,K/T,MRT) metodları 

arasında müqayisəli analiz aparmaqla alınan nəticələri təhlil edərək xəstələr üçün sərfəli 

müayinələrin hansı ardıcıllıqla tətbiq edilməsinin məqsəduyğunluğuna çalışmışıq. Aparılan 

tədqiqatın nəticəsinə əsasən belə qənaətə gəldik ki,bizə qədər xəstələrə müxtəlif klinikalarda 

olaraq adı çəkilən patologiyaya diaqnozun qoyulması və invaziya dərəcəsinin təyin edilməsi 

üçün bahalı müayinələrdən keçmişlər.Biz aydınlaşdırdıq ki, heç də bütün hallarda bu müayi-

nələrdən keçmək lazim gəlmir.Patologiyanın yerli yayılma dərəcəsindən asılı olaraq, xüsusilə 

də prosesin T1-T2 mərhələlərində, dərin qatlara invaziya etməyən,yuxarı sidik yollarında və 

böyrəklərdə, ətraf toxumalarda ciddi dəyişikliklər olmayan hallarda əlavə müayinələr tətbiq 

etmədən USM-in cavabilə kifayətlənərək radikal müalicə növünün seçilməsi qərarını vermək 

mümkündür.Törəmənin yerləşməsindən, ölçüsündən, inkişaf istiqamətindən və invaziya dərə-

cəsindən asılı olaraq böyrək xərçəngi diaqnozu qoyulmuş 170(53,1%) xəstədən 37 nəfərdə 

(21,8%) orqansaxlayıcı,133 nəfərdə (78,2%) radikal nefrektomiya əməliyyatı icra olun-

muşdur. Nefrektomiya edilmiş xəstələrdən 17 nəfərdə törəmə ləyəndə, bunlardan 11 nəfərdə 

ləyənlə bərabər sidik axarının(7 sağ, 4 sol) intramural hissəsidə rast gəlindiyindən əməliyyat 
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böyrəklə bərabər sidik axarı və axarın sidikliyə açılan hissəsinin dairəvi rezeksiyası ilə yekun-

laşdırılmışdır. Tədqiqat işimizdə 76 (57,1%) xəstədə sağtərəfli, 57(42,9%) xəstədə isə soltə-

rəfli nefrektomiya əməliyyatı icra edilmişdir.Törəmənin yerləşməsindən asılı olaraq orqansax-

layıcı əməliyyatı üç formada (rezeksiya, enykleorezeksiya və enykleasiya) həyata keçirmişik. 

Orqansaxlayıcı əməliyyat xəstələrdən 20(11,8%) nəfərdə böyrək toxumasının rezeksiyası, 

10(5,9%) nəfərdə törəmənin enukleasiyası,7(4,1%) nəfərdə enukleorezeksiya formada həyata 

keçrilmişdir. USM- T1mərhələsilə əməliyyata götürülən 29 (7,1%) xəstənin 28 (91,6%)-də 

əməliyyatdan sonra prosesin invaziya dərəcəsi uyğun gəlmiş, yalnız bir xəstədə prosesin T2 

mərhələdə olduğu kimi uyğunsuzluq yanlış cavab müəyyən edilmişdir. T1a-mərhələsilə 

əməliyyat olunan 15 (8,8%) xəstənin 14-də prosesin invaziya dərəcəsi uyğun gəlmiş yalnız 1 

xəstədə prosesin T2mərhələdə olduğu, T1b-mərhələsilə əməliyyat olunan 14(8,2%) xəstədə 

əməliyyatdan sonrakı nəticələr tamamilə uyğun gəlmişdir. T2-məhələsi ilə əməliyyat olunan 

66 (38,8%) xəstənin 62 (92,4%)-də əməliyyatdan sonra çıxarılmış makropreparatın patohis-

toloji müayinənin cavabına əsasən prosesin invaziya dərəcəsinin uyğunluğu təsdiq edilmişdir. 

T3-mərhələsilə əməliyyata götrülən 55 (32,4%) xəstənin 51 (92,7%)-də əməliyyatdan sonrakı 

nəticələr üst-üstə düşmüşdür. T3b-mərhələsində olan xəstələrin 3-də, T3c mərhələsilə əmə-

liyyat olunan xəstələrin 1nəfərində yalnış müsbət yəni prosesin T3a mərhələsində olduğu 

müəyyən edilmişdir.T4-mərhələsilə 20 (11,8%) xəstə əməliyyat olunmuşdur. 17 (85,2%) 

xəstədə nəticələr uyğun gəlsə də 3 xəstədə prosesin T4 deyil T3b mərhələdə olduğu müəyyən 

edilmişdir. Prosesin invaziya dərəcəsinin müəyyən edilməsində böyrək xərçəngində T1-

90,4%, T2-92,4%, T3-92,7%, T4-85,1% bucur olmuşdur. Nəticələrə nəzər saldıqda ultrasəs 

müayinəsinin prosesin T4 mərhələsinin diferensasiya edilməsində imkanı digər mərhələlərə 

insbətən o qədərdə yüksək olmamışdır. USM –in prosesin invaziya dərəcəsində müəyyən edil-

məsində T1 mərhələsində 9,6%, T2 mərhələsi 7,6%, T3 mərhələsi 7,3%, T4 mərhələsi üzrə 

14,9% cavabı yalnış olmuşdur. Kompyüter tomoqrafiyanın imkanları yüksək qiymətlən-

dirildiyindən müşahidəmizdə bir qədər iqtisadi cəhətdən bahalı olsa da istifadə etməyə çalış-

mışıq. Müayinənin nəticələrinə əsasən T1N0M0-10, T1a 6,T1b-4,T2N0M0-35, T3N0M0-31, 

T3a-22, T3b-5, T3c-4, T4N0MX-4,T4N1-4 bu xəstələrin 4-də limfa vəzilərinin böyüməsi 

müəyyən edilmişdir. Müayinənin imkanlarını bir çox alimlər yüksək qiymətləndirsələr də 

əməliyyatdan sonra alınan cavablar əvvəlki cavablarla müqayisə edildikdə bəzi çatmamazlıq-

lar ortaya çıxmışdır. Belə ki, şiş toxumasının 18 xəstədə ləyəndə yerləşdiyi göstərilsədə əmə-

liyyat zamanı 16 xəstədə aşkar edilmiş, törəmənin ölçüsündə 7 xəstədə yalnış müsbət, 4 xəs-

tədə yalnış mənfi, 41 xəstədə böyrək daxilinə inkişaf etdiyi göstərilsədə bunların 38 uyğun 

gəlmişdir. T1 mərhələsilə əməliyyata götürülən 10 xəstənin 8-də, T2 mərhələsilə əməliyyata 

götürülən 35 xəstənin 31-də, T3 mərhələsilə əməliyyata götrülən 31 xəstənin 26-da, T4 

mərhələsilə əməliyyata götrülən 8 xəstənin 7-də cavablar uyğun gəlmişdir. Beləliklə T1-

80,1%, T2-88,5%, T3-83,3%, T4-87,5% prosesin invaziya dərəcəsinin müəyyən edilməsində 

kompyüter tomoqrafiyasının cavabları doğru olsada, T1-19,9%, T2-11,5%, T3-16,7%, T4-

12,5% yalnış olmuşdur. Müşahidəmizdə 23 (13,5%) xəstədə prosesin invaziya dərəcəsinin 

müəyyən edilməsində müasir şüa müayinə metodlarının yeni forması olan maqnit-rezonans 

tomoqrafiyadan istifadə olunmuşdur.  

 Maqnit-rezonans tomoqrafiyası müayinəsi aparılarkən ionlaşdırıcı radiasiyadan isti-

fadə olunmamışdır. Prosesin invaziya dərəcəsinin müəyyən edilməsində digər şüa müayinə 
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metodlarından olan kompyüter tomoqrafiyası T3-T4 mərhələlərinin diferensasiya edilməsində 

az informasiyalı olsada maqnit-rezonans tomoqrafiyası prosesin bütün mərhələlərini T1-T4 

diferensasiya etməyə qadir olmasilə digər müayinə metodlarından seçilmişdir. Müayinənin 

köməyilə müşahidəmizdə T1N0M0-3, T1a-2,T1b-1,T2N0M0-9, T3N0M0-10, T3N1M1-3, 

T3N0M0-7, T4N1M1-1xəstə olduğu əməliyyat öncəsi müəyyən edilmişdir. Maqnit-rezonans 

tomoqrafiya olunan 23 xəstənin 8-də orqansaxlayıcı, 15 xəstədə isə törəmənin yerləşməsindən 

və invaziya dəaəcəsindən asılı olaraq radikal nefrektomiya əməliyyatı icra olunmuşdur. 

Əməliyyatdan əvvəl müayinənin cavabına əsasən 4 xəstədə prosesin böyrək ətrafı toxumaya 

və dalağa infiltrasiya etməsi göstərilsədə əməliyyat zamanı bunlar aşkar olunmamış, 2 xəstədə 

törəmənin ölçüsü 10,5,10 sm göstərilsə də əməliyyat zamanı bir xəstədə şiş toxumasının 

ölçüsü 14,5 sm, bir xəstədə isə 12sm olduğu müəyyən edilmişdir. Xəstələrin 7-də törəmənin 

ləyəndən inkişaf etdiyi göstərilsədə bunların 6-da nəticələr uyğun gəlmiş, bir xəstədə şiş 

toxumasının orta qütbüdən inkişaf etdiyi sadəcə olaraq ləyəni sıxması hesabına sanki prosesin 

ləyəndən başlandığı kimi görünmüşdür.T1və T3 mərhələsilə əməliyata götrülən xəstələrdə 

nəticələr uyğun gəlmiş, T2 mərhələsilə əməliyyata götrülən 9 xəstənin 8-də, T4 mərhələsilə 

əməliyyat olunan 3 xəstənin ikisində cavablar uyğun gəlmiş, 1 xəstədə isə nəticələr üst-üstə 

düşməmişdir. Maqnit-rezonans tomoqrafiyasının prosesin invaziya dərəcəsinin müəyyən 

edilməsindəki cavabı mərhələlər üzrə T1-94%, T2-92%, T3-83,3%, T4-88,0% cür olmuşdur. 

Beləliklə apardığımız tədqiqatın nəticəsinə əsasən böyrək xərçənginin diaqnostikasında və 

invaziya dərəcəsinin müəyyən edilməsində şüa müayinə metodlarından ultrasəs müayinəsinin 

90,5%, kompyüter tomoqrafiyasının 86,9%, maqnit-rezonans tomoqrafiyasının 91,4% 

cavabları doğru olmuşdur. Tədqiqatın nəticələrinin statistik işlənməsində diskriminant analiz 

üsullarından istifadə edilmişdir. Müayinələrin nəticəsinə əsasən nefrektomiya və 

orqansaxlayıcı əməliyyat olunan xəstələrdə yaxın bir ildə müxtəlif ağırlaşmalara rast 

gəlinmişdir. Xəstələrin 159 (93,5%) ağırlaşmasız, 11 (6,5%)-də isə müxtəlif ağırlaşmalara 

olmuşdur. Əməliyyat vaxtı 3 xəstədə qanaxmanın olması, 2 xəstədə bağırsaq fistulasının 

açılması, 2 xəstədə XBÇ-ın qisa müddətli inkişafı, əməliyyatdan 3-ay sonra 1 xəstədə, 4-8 ay 

sonra 2 xəstədə yara nahiyyəsində şişkinlik və sonra həmin yerdən fistula açılaraq qanlı 

ifrazatın gəlməsi, əməliyyatdan 6-10 ay müddətində 1 xəstədə lokal residivə rast 

gəlinmişdir.Adı çəkilən potologiyaya görə nefrektomiya və orqansaxlayıcı əməliyyat 

aparılmış xəstələrdə bir qədər gecikmiş ağırlaşmalara rast gəlinmişdir. Əməliyyatdan 1,5-2,5 

il sonra 7 (5,2%) xəstədə saxlanmış böyrəkdə pielonefrit atakalarının olması, 3 (2,2%) xəstədə 

əməliyyatdan 3,2 il sonra qisa müddətli gecikmiş qanaxmaların olması, 5 (3,7%) xəstədə 2,5il 

sonra XBÇ-ın inkişaf etməsi, 2,7il sonra 3 (2,2%) xəstədə yatağın lokal residivi, 1 (0,7%) 

xəstədə əməliyyatdan 2,3il sonra bağırsaq fistulasının açılmasımasına rast gəlinmişdir. 

Nefrektomiya əməliyyatı olunan xəstələrin bizimlə əlaqə saxlayan və qohumların dediyinə 

görə 12 (9,0%) nəfəri bunlardan 2 nəfəri trombemboliyadan, 9 nəfəri isə evdə müxtəlif 

səbəblərdən dünyasını dəyişmişdir.Adı çəkilən əməliyyatdan sonra nəzarətimizdə olan 

xəstələrdə 5-illik yaşama müddəti 91,0% olmuşdur.  

Tədqiqat işimizin nəticəsinə əsasən sonda belə qənaətə gəlmək olur ki, hazırkı dövrdə 

müasir şüa müayinə metodları böyrək xərçənginə diaqnozun qoyulmasında, invaziya 

dərəcəsinin müəyyən edilməsində və radikal müalicə növünün seçilməsində qızıl standart 

hesab olunaraq praktikada geniş tətbiq olunur. Şüa müayinə metodları içərisində USM xəstə-
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lər üçün rahat, qeyri-invaziv, iqtisadi baxımdan sərfəli müayinə kimi böyrək xərçənginin 

diaqnostikası və invaziya dərəcəsinin müəyyən edilməsində xüsusilə prosesin T1-T2 mərhə-

lərində kifayət qədər informasiyaya malik olduğu üçün bahalı müayinələrin aparılmasına 

ehtiyac duyulmur. Yalnız adı şəkilən patologiyanın T3-T4 mərhələrində, qonşu orqanlardakı 

dəyişiklikləri və mikrometastazların aşkarlanmasinda iqtisadı cəhətdən bahalı olsada K/T, 

MRT müayinələrindən kompleks şəkildə istifadə etməklə daha effekti nəticələri olmaq müm-

kün olmuşdur. 

  

Ədəbiyyat: 

 

1. Имамвердиев С.Б.,Гасымов Э.Д.,Эфендиев Э.Н. Возможности современных 

методов диагностики рака почки. // Медицинские новости- 2013,№3.с.72-75. 

2. Ficarra V., Brunelli M., Cheng L. et al. Prognostic and therapeuti impact of the 

histopathologic definition of parenchymal epithelial renal tumors. // Eur Urol., 

2010,58:655-68. 

3. Kim S.P. Comparative effectiveness for survival and renal function of partial and 

radical nephrectomy for localized renal tumors: a systematic review and meta-

analysis. // J Urol, 2012,188(1):51-7. 

4. Qasımov E.C. Böyrək və sidik kisəsi xərçənginin diaqnostikasında şüa müayinə 

metodlarının rolu. // Cərrahiyyə, 2012, №4,42-48 

5. Weight C.J., Lieser G., Larson B.T. et al. Partial nephrectomy is associated with 

improved overall survival compared to radical nephrectomy in patients with 

unanticipated benign renal tumors. // Eur Urol 2010;58: 293-8. 

6. İmamverdiyev S.B.,Qasımov E.C.Böyrək şişlərinin ölçüsünün yerləşməsinin və 

mərhələsinin müəyyən edilməsində ultrasəs müayinəsinin rolu.// Sağlamlıq, 

2012.№2.c 63-67 

7. Escudier B., Bellmunt J., Negrie S. et al. Phase III trial of bevacizumab plus 

interferon alfa_2a in patients with metastatic renal cell carcinoma (AVOREN): 

Final analysis of overall survival. // J Clin Oncol. 2010,28:2144-50. 



UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT jurnalı  |  Cild 1  4/2018 

 
 

 
14 
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VİTAPROST REKTAL ŞAMIN EFFEKTİVLİYİ 

 

Əhmədov İ.S.1, Əkbərov R.2, Haşımov Z.3 

1Azərbaycan Tibb Universiteti, Tədris Cərrahiyyə Klinikası, 
2İstanbul NS özəl klinikası, 

3Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası 

 

 

Prostatitlər sidik-cinsiyyət sistemi orqanlarının iltihabi xəstəliklərindən ən geniş yayılanıdır. 

35-50% kişilər həyatları boyu ən azı bir dəfə prostatit simptomlarından əziyyət çəkir (1). 

Xəstəlyiin rastgəlmə tezliyi 8.2% təşkil edir. (2) 

Simptomatik olan xronik prostatitlər, Amerika sağlamlıq İnstitutunun təklif etdiyi 

klassifikasiyaya əsasən xronik bakterial prostatit ( II qrup) və xronik prostatit/xronik çanaq 

ağrısı olaraq iki yerə bölünür. Xüsusən III qrupda epidemioloji araşdırmaların say yetərsizliyi 

xəstəliyin dəqiq mahiyyətinin aşkarlanmasında və digər xəstəliklərdən (prostat vəzin 

xərçəngi, prostat vəzin hiperplaziyası) fərqləndirilməsində çətinliklər yaradır.  

Xronik prostatitlər kişilərdə çanaq ağrıları, işəmə disfunksiyası və cinsi zəifliyə səbəb 

olaraq həyat keyfiyyətini ciddi şəkildə aşağı salır. Xəstəlik elmə 1850-ci ildən məlum olsa da, 

xəstəliyin patofiziologiya və yaranma səbəbləri hələ də tam ətraflı araşdırılmamışdır. Təklif 

olunmuş və rəbhərliklər tərəfindən qəbul edilmiş çoxsaylı müalicə üsul və kombinasiyalarının 

(alfa blokatorlar, antidepressantlar, neyroprotektorlar, qeyri-steroid iltihab əleyhinə dərman 

preparatları və s.) mövcud olmasına baxmayaraq, bəzi hallarda xəstəliyin müalicəsi nəticəsiz 

qalır. (3) Bu səbəbdən xəstəliyin müalicəsində yeni üsul və preparatların tədqiqatı daim aktual 

olaraq qalır.  

Prostat xəstəliklərinin müalicəsində prostat peptidlərinin istifadəsi ötən əsrin sonlarında 

başlamışdır. Prostat peptidləri heyvan prostatından texnoloji yolla ekstraksiya olunan çəkisi 

1000-10000 Da olan molekullardır (4). Müalicə məqsədləri ilə istifadə olunan peptidlərin 

molekul kütləsi 5000 Da-dan aşağı olur. Prostat peptidləri çoxsaylı bioloji və müalicəvi 

effektlərə malikdir. Onlar damar divarının antiaqreqant aktivliyini və qanın fibrinolitik 

aktivliyini artırır (5), lokal mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır, immunmodullaşdırıcı və 

immunstimulə edici təsirə malikdirlər (6). Bununla da, prostat peptidlərin olduğu dərman 

preparatları prostat vəzin qan dövranını yaxşılaşdırır, ödemi azaldır, prostatik funksiyaları 

artırır, sidik ifrazını asanlaşdırır.  

Prostat ekstaktından alınmış dərman preparatlarından biri də STADA şirkəti tərəfindən 

istehsal olunan Vitaprost seriyasıdır. Vitaprost seriyası 100 mq-lıq Vitaprost həbləri və 50 

mq-lıq Vitaprost rektal şamları, 100 mq-lıq Vitaprost Forte rektal şamlarından ibarətdir. 

Bizim apardığımız çoxmərkəzli randomizə kontrollu tədqiqatda həm Vitaprost həbinin, həm 

də Vitaprost Forte rektal şamlarının XP/XÇA –ın müalicəsində effektivliyi araşdırılmış və 

ənənəvi alfa adrenoblokator müalicəsi ilə müqayisə olunmuşdur.  

Tədqiqatın məqsədi: XP/XÇA müalicəsində Vitaprost həb və rektal şamın effektivli-

yini araşdırmaq. 

Material və metodlar: Tədqiqat zamanı Azərbaycan Tibb Universitetinin Urologiya 

kafedrası, İstanbul NS özəl xəstəxanası və Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasında 2018-ci il iyun-

dekabr ayları ərzində müraciət etmiş XP/XÇA əziyyət çəkən 140 kişi cəlb edilmişdir. 

Xəstələrin yaşı 25-40 il (ortalama 31,2±3.6 il) olmuşdur. Xəstəliyin davam etmə müddəti 7-47 
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ay (ortalama 14.5 ay) olmuşdur. Bütün xəstələrə rutin olaraq prostat şirəsinin mikroskopiyası 

(2 qab sınağı) və kultivasiyası, qanın ümumi analizi, PSA, spermaqramma, sidiyin ümumi 

analizi aparılmışdır. Xəstələrin simptomatik dəyərləndirməsi üçün beynəlxalq prostat 

simptomu şkalasından, cinsi fəaliyyətin dəyərləndirilməsi üçün isə beynəlxalq erektil funksiya 

indeksindən (BEFİ) istifadə olunmuşdur. Urofloumetriya köməyi ilə sidik axaının maksimal 

sürəti və qalıq sidik təyin olunmuşdur. Transrektal Ultrasəs müayinəsinin köməyi ilə prostat 

vəzin həcmi müəyyən edilmişdir.  

Tədqiqata xronik bakterial prostatit diaqnozu qoyulmuş xəstələr daxil edilməmişdir. 

Tədqiqata daxil olan bütün xəstələr hər qrupda 35 nəfər olmaqla dörd qrupa ayrılmışdır. 

Qruplar üzrə müalicə sxemi aşağıdakı qaydada aparılmışdır.  

I qrup: Vitaprost Forte şamı. Günaşırı 1 dəfə 

II qrup: Vitaprost həb. Gündə 2 dəfə 

III qrup: Vitaprost forte + Tamsulosin 0.4 mg  

IV qrup(Kontrol qrupu): Tamsulosin 0.4 mg  

Bütün qruplarda müalicə və müayinə aşağıdakı sxem üzrə aparılmışdır: 

Müalicənin effektivliyi ilkin müraciətdən 1 ay, 3 ay və 6 aydan sonra laborator və instru-

mental müayinələr və sorğu şkalaları vasitəsilə qiymətləndirilmişdir.  

Nəticələr: Tədqiq olunmuş xəstələrin ortalama prostat həcmi 28.65 ml, ortlama 

maksimal axım sürəti 14.68 sm/san, İPSS nəticələri 13.6, BEFİ üzrə ortalama bal 18.3 qeydə 

alınmışdır. PSA dəyərləri 3.6 olmuşdur. Spermaqramma müayinəsində spermatozoidlərin 

ortalama konserntrasiyası 26.8 mln, proqressiv aktivlik 23.6% olmuşdur.  

Tədqiqat zamanı müəyyən etdik ki, 1 aylıq müalicədən sonra hər 4 qrupda İ-PSS şkalası 

üzrə yaxşılaşma müşahidə olunmuşdur. Ən yüksək nəticə III qrupda (Vitaprost forte+ 

Tamsulosin) əldə edilmişdir. Belə ki, müalicə nəticəsində bu qrupda ortalama İ-PSS balı 

18.5±2.0-dən 8.5±1.4-ə (yaxşılaşma - 10±0.6) düşmüşdür. I qrupda uyğun olaraq 6.1±0.3 

qədər yaxşılaşma, II qrupda isə 6±1.6 qədər müəyyən olunmuşdur. Kontrol qrupunda İ-PSS 

şkalası üzrə müəyyən edilmiş orta bal 17.9±1.2-dən 9.2±1.2-ə enmişdir ki. Beləliklə Vitaprost 

preparatlarının həm monoterapiya, həm də adrenoblokatorlarla kombinə istifadəsi İ-PSS 

şkalası üzrə statistik əhəmiyyətli fərq yaradır. Həmçinin tədqiqat nəticəsində müəyyən etdik 

ki, bu preparatların daha uzun müddətli istifadəsi, 3-cü və 6-cı aydakı nəticələrə əsasən, daha 

yüksək nəticələrin əldə olunmasına imkan yaradır. Xəstələrin obstruktiv, həmçinin irritativ 

simptomlarında qalıcı müddətə yaxşılaşma əldə etmək mümkündür. (Cədvəl 1).  

 

Cədvəl 1. Müayinə olunan xəstələrdə İPSS şakalası üzrə  

prostat simptomlarının dəyərləndirilməsi 

 
 İlkin göstərici 1 ay sonra 3 ay sonra 6 ay sonra 

I qrup 16.3±1.2 10.2±1.5 9.1±1.2 8.9±0.8 

II qrup 17.0±1.9 11.0±0.3 8.5±0.6 8.6±1.4 

III qrup 18.5±2.0 8.5±1.4 6.5±0.5 6.3±1.2 

IV qrup 17.9±1.2 9.2±1.2 9.0±1.6 8.9±0.9 

 

Prostat vəzi birbaşa cinsi fəaliyyətin tənzimində iştirak etməsə də, xronik prostatit/ 

xronik çanaq ağrısı siptomları olarn xəstələrdə həfif dərəcədən ağır dərəcəyədək cinsi zəiflik 

müşahidə oluna bilir. Bu səbəbdən tədqiqatımızda Vitaprost preparatları ilə müalicənin cinsi 

fəaliyyətə təsirini araşdırdıq. Vitaprost müalicəsi almış hər üç qrupda, o cümlədən kontrol 

qrupunda da BEFİ şkalası üzrə yaxşılaşma qeyd olunmuşdur. Qruplar üzrə müvafiq olaraq, 

2.3±0.7, 1.1±1.2, 3.1±0.6 və 4.7±0.6. Həmçinin müəyyən etdik ki, həfif və orta dərəcəli cinsi 

fəaliyyət zəifliyi olan xəstələrdə adı çəkilən müalicələrin effekti olsa da, ağır dərəcəli cinsi 

fəaliyyət zəifliyindən əziyyət çəkən xəstələrdə bu müalicə üsulları efektiv deyildir (Cədvəl 2) 
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Cədvəl 2. Vitaprost preparatlarının cinsi fəaliyyətə təsiri  

(BEFİ şkalası üzrə qiymətləndirmə) 

 
 Vitaprost tab 

(n=15) 

Vitaprost Forte şam 

(n=19) 

Vitaprost Forte şam + 

tamsulosin 

(n=15) 

Tamsulosin 

 

(n=9) 

Müalicədən öncə 16.3±1.2 17.5±1.5 18.4±1.2 17.3±0.8 

1-ci ay 18.6±1.9 18.6±0.3 21.5±0.6 22.0±1.4 

3-cü ay 19.2±2.0 19.9±1.4 22.6±0.5 22.3±1.2 

6-cı ay 20.2±1.2 20.6±1.2 23.5±1.6 21.9±0.9 

 

Vitaprost müalicəsi alan I, II və III qrupa daxil olan 105 xəstənin 36-da (34%) müəyyən 

dərəcədə spermaqramma pozuntuları aşkar olunmuşdur. Bunlardan 22-də (61%) spermato-

zoidlərin hərəkət pozğunluğu, 12-də (33.3%) spermanın həcminin azalması, 20-də (55%) 

spermaqqlutinasiya və 8-də (22.21%) durulaşma müddətinin uzanması olmuşdur. Vitaprost 

preparatları ilə müalicədən sonra 1 ay sonra eyakulyatın həcmində 0.4 ml, 3 ay sonra 1.3ml, 6 

ay sonra isə 1.9 ml artım müşahidə olunmuşdur. Spermatozoidlərin hərəkəti, 1 aylıq müalicə 

sonrası 4.1%, 3 ay sonra isə daha 5.6 % yüksəlmişdir. 6-cı ayda aparılmış kontrol müayinədə, 

müalicədən öncəki nəticələrlə müqayisədə ortalama 8.9% irəliləyiş əldə edilmişdir. Spermato-

zoidlərin aqqlütinasiyası “++”-dən “+”-ə enmişdir Durulaşma müddəti isə 1 ay kontrol 

müayinəsində artıq normal dəyərlər civarında olmuşdur. (Cədvəl 3)  

 

Cədvəl 3. Vitaprost preparatlarının toxum mayesinə təsiri. 

 
Göstəricilər Müalicədən öncə Müalicədən 1 ay 

sonra 

Müalicədən 3 ay 

sonra 

Müalicədən 6 ay 

sonra 

Proqressiv 

hərəkətlilik 

16,8% 20,9% 26,5% 25,7% 

Eyakulyatın həcmi 1,7 2,1 3,0 3,6 

Durulaşma müddəti 55.4dəq 38.2 dəq 36.5 dəq 36.6 dəq 

Aqqlütinasiya ++ + - + 

 

Xronik prostatit/xronik çanaq ağrısı simptomundan əziyyət çəkən xəstələrdə prostat 

vəzin böyüməsi adətən müşahidə olunmur. Vitaprost preparatları ilə müalicənin prostat vəzin 

hiperplaziyası zamanı prostat vəzin həcminin kiçiltməsi tədqiqatlar nəticəsində artıq sübut 

olunmuşdur. Biz də tədqiqatımız Vitaprost 100mq həb və Vitaprost Forte rektal şamının 

xronik prostatitdən əziyyət çəkən xəstələrdə prostat həcminə təsirini araşdırdıq. Tədqiqat 

zamanı müraciət etmiş xəstələrin prostat vəzinin ortalama həcmi 28.2 sm3 olmuşdur. 

Müalicədən sonra 1 aylıq kontrol ultasəs müayinəsində prostat vəzin həcmində I qrupda 

3.5sm3, II qrupda 5.2 sm3, III qrupda 4.2 sm3, IV qrupda isə 2.1sm3 kiçilmə qeyd olunmuşdur. 

Bunu vitaprost preparatlarının prostat vəzində ödem əleyhinə təsiri ilə əlaqələndirik. 

Müzakirə: Xronik prostatit/xronik çanaq ağrısı sindromundan əziyyət çəkən xəstələrin 

müalicəsində Vitaprost preparatları ilə müalicə nəticəsində obstruktiv/irritativ simptomları əks 

etdirən İPSS şkalası üzrə qalıcı yaxşılaşma əldə edilmişdir (Şəkil 1). Həmçinin mülayim və 

orta erektil disfunksiyadan əziyyət çəkən xəstələrdə BEFİ şkalası üzrə yüksəlif müşahidə 

olunmuşdur. Ənənəvi müalicə olan Tamsulosin müalicəsindən fərqli olaraq Vitaprost prepa-

ratlarının prostat həcminə və spermanın keyfiyyətinə müsbət təsirinin olduğunu aşkarladıq.  
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Şəkil 1. Tədqiqat qruplarında İPSS şkalası üzrə qiymətləndirmənin dinamikası 

 

Yekun. Xronik prostatit/xronik çanaq ağrısı simptomundan əziyyət çəkən xəstələrin 

müalicəsində Vitaprost preparatları həm mono terapiya kimi, həmçinin alfa adrenoblokatlarla 

kombinə müalicədə istifadə etmək olar. 
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Abstract 

After the complications in Transobturator Tape (TOT) such as dysparonia, de novo 

urgency, and groin pain particulary the result of passing through the adductor muscles of the 

mesh or caused by contact and / or injury of the obturator nerve observed; the use of the 3rd 

generation non tense single incision midurethral slings (Mini-sling) has been raised. Although 

there is evidence that the mini-sling reduces the duration of surgery and causes less inguinal 

pain, there is insufficient evidence to suggest that it is different from the classical midurethral 

slings for efficacy. 

Keywords: sling, groin pain, incontinence 

 

Özet 

Transobturator Teyp (TOT)’da gözlenen disparoni, de novo urgency ve özellikle meşin 

addüktör kaslardan geçmesi sonucu veya obturator sinirin posterior dalına teması ve/veya 

yaralaması sonucu oluşan kasık ağrısı, gibi komplikasyonlardan dolayı 3. nesil gergin 

olmayan tek insizyon midüretral slingler (Mini sing)’in kullanımı gündeme gelmiştir. Mini 

slinglerin, cerrahi süresini azaltıp daha az kasık ağrısına neden olduğuna dair kanıtlar 

bulunmasına rağmen etkinlik açısından klasik midüretral slinglerden bir farklı olduğuna dair 

yeterli kanıt yoktur. 

Anahtar Kelimeler: sling, kasık ağrısı, inkontinans 

 

Stres üriner inkontinansın (SÜİ) cerrahi tedavisinde gergin olmayan mid-üretral teypler 

(Transvajinal teyp, Transobturator teyp) kısa öğrenme eğrisi, kolay uygulanabilmesi ve etkili 

bir cerrahi seçenek olması nedeniyle altın standart yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu 

yöntemlerin sahip olduğu yüksek başarı oranına rağmen özellikle Transvajinal Teyp 

(TVT)’de görülen mesane ve büyük arter yaralanmaları; Transobturator Teyp (TOT)’da göz-

lenen disparoni, de novo urgency ve özellikle meşin addüktör kaslardan geçmesi sonucu veya 

obturator sinirin posterior dalına teması ve/veya yaralaması sonucu oluşan kasık ağrısı, gibi 

komplikasyonlardan dolayı 3. nesil gergin olmayan tek insizyon midüretral slingler’in/mini 
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slinglerin (TİMS) kullanımı gündeme gelmiştir. İlk kez 2005 yılında Petros ve arkadaşları 

tarafından tanımlan bu yöntemde trans-obturator askı cerrahilerindeki gibi Obturator İnternus 

kası ve Foramen Obturatum perfore edilmekte ancak addüktör kaslar perfore edilmediğinden 

dolayı daha az postoperatif ağrı ve daha az analjezi ihtiyacı oluşmaktadır (1). Yine bu 

yöntemde kullanılan meş, diğer yöntemlerde kullanılan meşlere nazaran daha kısa boyutlu 

olan makropor polipropilen meşlerdir (2). 2007'de TVT-Secur (TVT-S, (Gynecare, Ethicon 

Inc., Somerville, MA, USA), ile ilk kez başlatılan Mini sling prosedürünün amacı, Retzius 

boşluğu ya da transobturator foramen yolu ile trokarların kör geçmesine olan ihtiyacı ortadan 

kaldırarak Midüretral sling (MÜS) ile ilgili komplikasyonları azaltmaktı. Ancak TVT-Secur 

beklentileri karşılamadı ve birçok çalışmada bildirildiği üzere başarı oranı yaklaşık% 60 

civarında kaldı (3, 4). İkibin sekiz yılından itibaren Mini Arc (American Medical Systems, 

Minnetonka, USA) dahil yeni jenerasyon Mini slingler kullanılmaya başlandı. Bu son jeneras-

yon Mini slingler ile daha yüksek başarı daha az komplikasyon oranları görülmeye başlandı.  

 

ETKİNLİK 

2011 yılında yayınlanan Cochrane analiz sonuçları midüretral slingin, açık veya lapa-

roskopik retropubik kolposüspansiyon operasyonları kadar etkili olduğunu, komplikasyon 

oranlarının ise diğer yöntemlere nazaran daha az olduğunu ortaya koymaktadır (5). Abdel-

Fattah ve arkadaşlarının mini sling operasyonunu klasik midüretral sling operasyonları ile 

karşılaştırdıkları meta-analizlerinde 6 ay ve 1 yıllık başarı oranının, klasik midüretral sling’e 

göre daha düşük olduğu, re-operasyon oranlarının daha yüksek olduğu bildirilmiştir (6). 

Schellart ve arkadaşları, 1 yıllık randomize klinik çalışmanın sonunda ağrı ve erken iyileşme 

dışında cerrahi kür, re-operasyon ve cerrahi komplikasyon anlamında Mini slingin TOT’a bir 

üstünlüğü olmadığını bildirmişlerdir (7). Benzer şekilde Coşkun ve ark. Mini slinglerde 

görülebilecek komplikasyonların diğer mid üretral slinglerden çok da farklı olmadığını ortaya 

koymuştur (8). Lee ve arkadaşları ise bir yıllık takipleri sonunda Mini slingin biraz daha 

gergin yerleşimli olmasından dolayı TOT’a göre daha yüksek de novo urgency’e neden 

olduğunu ancak yine de daha uzun vadeli takiplere ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir (9).  

 Mostafa ve arkadaşlarının 2013 yılında bildirdileri metaanaliz raporlarında ise 12-36 ay 

(ortalama 18.6 ay) sonunda mini sling’in klasik midüretral sling’e göre objektif ve subjektif 

başarı oranları, yaşam kalitesi skoru açısından bir fark yaratmadığı gösterilmiştir. (10) Yine 

aynı çalışmada (TVT-Secur hariç) alt üriner sistem yaralanması, posoperatif miksiyon, vajinal 

meş erozyonu ve de nova urgency oranları açısından istatistiksel olarak analamlı bir fark 

saptanmamıştır. Grigoridas ve arkadaşları, ortalama 22.3 aylık takiplerin sonunda ürodinamik 

stres üriner inkontinans tanısı alan hastalarda MÜS VE Mini sling cerrahileri arasında etkinlik 

açısından bir fark bulunmadığını bildirmişlerdir. (11) 

2017 yılında yayınlanan Cochrane analizi sonuçlarına göre TVT gibi retropubik sling 

cerrahileri ile karşılaştırıldığında Mini slinglerde (özellikle TVT Secur) daha yüksek de novo 

urgency ve inkontinans oranları bulunduğu tespit edilmiştir. TOT ile Mini slingin karşılaştırıl-

dığı analizlerde, her ne kadar post operaif ağrı oranı düşük olsa da, Mini slinglerde (özellikle 

TVT Secur) daha yüksek inkontinans, vajinal meş erozyonu, mesane veya üretra yaralanması 

bildirilmiştir. Adı geçen tüm çalışmalarda Mini sling olarak genellikle TVT Secur kullanıldığı 

için bu genel başarısızlık TVT Secur’a atfedilmiştir. Dolayısı ile TOT ile Mini slinglerin 
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birbirine üstünlükleri ile ilgili yeterli kanıtın henüz bulunmadığı bildirilmiştir (12). 

İnkontinans cerrahisinin cinsel fonksiyonlar üzerine olan etkisi ile ilgili randomize kontrollü 

çalışma olmamasına rağmen, bu tür cerrahilerin koital inkontinansta azalma yaptıkları bildiril-

miştir (13). Yine bu konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda genel olarak askı 

operasyonlarından sonra cinsel aktivitenin düzeldiği bildirilmiştir (14, 15). Pelvik Organ 

Prolapsusu / Üriner İnkontinans Cinsel Anketi (PISQ-12) kullanıldığı, Mini sling ve klasik 

MÜS’in karşılaştırıldığı çalışmada ise her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(16). Lokal anestezi altında dahi yapılabilen bu işlemin hastanede kalış süresini azaltarak 

yüksek maliyeti önemli ölçüde azaltması, anesteziye bağlı komplikasyonları azaltması ve bu 

işlem ile yüksek hasta memnuniyetinin sağlanması gibi birçok avantaja sahip olduğu 

bildirilmiştir. (17, 18) Ancak, maliyetler ve etkilerdeki farklılıklar açısından bugüne kadar net 

bir kanıt sunulmamıştır. (12)  

 

SONUÇ 

Mevcut meta-analizlerin bir kısmının hala TVT Secur (Gynecare, Ethicon Inc., 

Somerville, MA, USA), gibi günümüzde üretilmeyen cihazları da kapsadığı düşünüldüğünde 

ve cihazlar arasında teknik tasarımdan kaynaklı önemli farklılıklar olduğundan dolayı bu ko-

nuda kesin bir yargıya varmak yanıltıcı olabilir (13). Mini slinglerin cerrahi süresini azaltıp 

daha az kasık ağrısına neden olduğuna dair kanıtlar bulunmasına rağmen kronik ağrılar açı-

sından üstün olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır. Yine Mini sling cihazları arasında etkinlik 

açısından bir farklılık bulunduğuna dair yeterli kanıt yoktur. Bu konu ile ilgili yayınlanan 

metaanalizde ve TVT Secur cihazının dahil edilmediği Cochrane inceleme verilerinin 

değerlendirmesinde klasik midüretral slingler ile Mini slingler arasında etkinlik açısından bir 

farklılık olmadığı gösterilmiştir (10). Bununla birlikte, Mini slinglerin tamamının adı geçen 

randomize kontrollü çalışmada yer almadığı unutulmamalıdır, dolayısı ile tüm cihazların 

güvensiz olduğundan bahsetmek doğru olmaz. Kılavuzlar şiddetli pelvik organ prolapsusu 

olan, daha önceden başarısız stres üriner inkontinans cerrahisi geçirenlerde ve karışık tip idrar 

kaçırması bulunanlarda kullanılması ile ilgili yeterli kanıtların bulunmadığını bildirilmektedir.  

Yine bu konuda 2017 yılında yayınlanan Avrupa ve Amerika üroloji kılavuzları tek 

insizyon mid üretral sling kullanılması düşünülen hastaların bu yöntemin uzun dönem etkinlik 

ve güvenilirliği ile ilgili sonuçlarının bulunmamasından dolayı hastaların bilgilendirilmesini 

önermişlerdir. (EUA Öneri Derecesi A, AUA koşullu öneri, kanıt düzeyi: B) (19, 20). 

 

Tablo 1. EAU 2017 kılavuzuna göre Mini slinglere yaklaşım 

 

EUA 2017 KILAVUZU KANIT 

DÜZEYİ 

Mini slinglerin klasik mid üretral slinglere göre karşılaştırmalı etkinlikleri belirsizdir. 1b 

Mini slinglerin standart retropubik slinglere göre cerrahi süreleri daha kısadır.  1b 

Mini slinglerin klasik mid üretral slinglere göre kanama miktarları ve erken dönem kasık 

ağrısı oranları daha düşüktür.  

1b 

Mini sling yapılanlarda Cerrahiden kaynaklanan komplikasyonların klasik mid üretral 

slinglerden daha az veya çok olduğuna dair kanıt yoktur.  

1b 
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Şekil 1. Günümüze değin kullanılan bazı Mini slingler (21). 

 

 
MİNİ ARC.   TVT SECUR 
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VARICOCELE GUIDE 

 

Ahmet KARAKECHİ1, İrfan ORHAN1, Ilham AHMEDOV2 

1Fırat University, Faculty of medicine, Departmen of Urology, Turkey 
2Azerbaijan Medical University, Department of Urology 

 

Although varicocele is seen in 15-22% of adult male population, ıt is the most common 

pathology of male infertility detected in 30-40% of applicants for infertility research. Physical 

examination is the most valuable in the diagnosis of varicocele, and imaging studies are not 

indicated for the standard evaluation. The best treatment modality for varicocele repair should 

include elimination of the varicocele with lower complication rates including hydrocele, 

recurrence and testicular atrophy, and higher improvement in semen parameters and resulting 

in higher pregnancy rates. Therefore, microsurgical varicocele repair should be preferred as 

an ideal technique in the treatment of varicocele. In this review, aetiology, diagnosis, 

treatment, and prognostic factors of varicocele is discussed in the light of current literature. 

Keywords: infertility, recurrent, varicocele 

 

Özet:  

Varikosel, erişkin erkek popülasyonun % 15-22' sinde görülmesine rağmen, infertilite 

araştırması nedeniyle başvuranların ortalama % 30- 40'ında saptanan ve erkek infertilitesinin 

en sık rastlanan patolojisidir. Varikoselin tanısında fizik muayene en değerli yöntemdir ve 

tanı için ek görüntüleme yöntemlerine gerek yoktur. Varikosel tedavisinde uygulanan en iyi 

yöntemde; varikosel nüksü, arter yaralanması ve ameliyat sonrası hidrosel oluşumu gibi 

komplikasyon oranları en düşük ve ameliyat sonrası sperm parametrelerinde iyileşme ve 

gebelik oranları diğer yöntemlerden daha yüksek olmalıdır. Mikroskobik varikoselektomi bu 

amaçları gerçekleştirmede ideale en yakın cerrahi yöntem olarak tercih edilmelidir. Bu 

derlemede varikosel etyolojisi, tanısı, tedavisi ve prognostik faktörleri kılavuzlar ve literature 

eşliğinde tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: infertilite, rekürren, varikosel 

 

Varikosel, erişkin erkek popülasyonun % 15-22' sinde görülmesine rağmen, infertilite 

araştırması nedeniyle başvuranların ortalama % 30- 40'ında saptanan ve erkek infertilitesinin 

en sık rastlanan patolojisidir.1 Genellikle sol varikosel görülürken, daha dikkatli bir fizik mua-

yene yapıldığında, bilateral varikosel saptama sıklığı sanıldığından daha fazladır. Varikosel, 

ilerleyici testis hasarı ile seyrederek testis gelişiminde gerilemeye ve spermatogenezi bozarak 

infertiliteye neden olabilir. Varikoselin fertilite üzerine etkileri semen anomalileri (sperm 
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sayısı, motilite ve morfolojide bozulma), testiküler volümde azalma ve Leydig hücre 

fonksiyonunda azalmayla ilişkilidir.2 

Varikoselin patofizyolojisi konusunda sınırlı bilgilere sahip olmamıza rağmen, olası 

hipotezler arasında; hipertermi, testiküler kan akımı ve venöz basınç değişiklikleri, renal/ 

adrenal ürünlerin reflüsü, nütrisyon değişimi veya interstisyel sıvı formasyonunda değişiklik 

ile sonuçlanan testiküler vasküler değişiklikler, hormonal disfonksiyon, otoimmunite, akro-

zom reaksiyon defekti, artmış oksidatif stres, apoptozis ve kadmiyum gibi ağır elementler 

sayılabilir.3--8 Mevcut verilere göre, testiküler ısı artışı ve venöz reflü en sık kabul görmüş 

faktörlerdir. 

 

TANI VE DEĞERLENDİRME 

Varikoselli infertil bir erkeğin rutin standart değerlendirmesi tıbbi ve üreme öyküsünü 

içeren dikkatli bir anamnez, fizik muayene ve en az 2 semen analizini içermelidir. İki semen 

analizi arasıdaki süre 7 günden az ve 3 haftadan uzun sürede olmamalıdır. Daha sonra sapta-

nan patolojilere göre ileri değerlendirme gerekli olabilir. Varikoselin tanısında fizik muayene, 

Doppler steteskopu, termografi, skrotal ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, 

sintigrafi ve venografi gibi yöntemler uygulanmasına rağmen, fizik muayene en değerli yön-

temdir.9-13 Ortak görüş; "varikoselin tanısı fizik muayene ile konulur ve tanı için ek görüntü-

leme yöntemlerine gerek yoktur" şeklindedir. Ancak, fizik muayeneyi güçleştiren durumların 

varlığında (testisleri skrotumun üst tarafında olan hastalar, küçük skrotum kesesine sahip has-

talar, fizik muayenede zorluk yaratan anatomik özellikler, kremaster hiperrefleksisi, ortam-

hasta yapısı nedeniyle muayene zorluğu) renkli Doppler ultrasonografi gerekli olabilir. Vari-

kosel tedavisi sonrası nüks ve tedavisinde radyolojik embolizasyon düşünülen olgularda veno-

grafi uygulanabilir.10, 14 

Fizik muayene, Valsalva manevrası öncesi ve sonrasında spermatik kordonun palpas-

yonu şeklinde yapılır. Hasta ayakta dururken Valsalva manevrası yaptırıldığında spermatik 

venler çok daha iyi dolgunlaşır. Bu nedenle, düşük dereceli varikosellerin fizik muayenede 

saptanabilmesi için muayene mutlaka ayakta yapılmalıdır. Fizik muayene bulgusuna göre 

varikosel 3 derecede sınıflandırılır:15 

1. derece: Valsalva manevrası sırasında palpe edilebilen varikosel, 

2. derece: Valsalva manevrası yapılmadan palpasyon ile saptanabilen varikosel, 

3. derece: Valsalvasız uzaktan, gözle görülebilen varikoseldir. 

Varikoselli infertil her olguda rutin endokrin ve genetik testlere gerek yoktur. Özellikle 

sperm sayısı 10 milyon / ml’den daha az saptanan olgularda, cinsel fonksiyonlarda bozukluk 

veya endokrinopatiyi düşündürecek klinik bulguların varlığında; varikosel tedavisine yanıtı 

göstermesi açısından serum folikül uyarıcı hormon (FSH) ve testosteron düzeyi yararlı 

olabilir.5,10 Sperm sayısı 5-10 milyon/ml'den az olan varikoselli olgular potansiyel genetik 

bozukluklar açısından bilgilendirilerek karyotip ve Y kromozomu analizi uygulanmalıdır. 

Genetik bozukluğa sahip erkeklerde saptanan varikosel muhtemelen rastlantısal bir bulgudur 

ve bu olgularda tedavi fertiliteyi düzeltmeyecektir.16 

 

 Varikoselli infertil bir erkeğin rutin standart değerlendirmesi tıbbi ve üreme 

öyküsünü içeren dikkatli bir anamnez, fizik muayene ve en az 2 semen analizini (2 
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semen analizi arasındaki süre 7 günden az ve 3 haftadan uzun sürede olmamak 

şartıyla) içermelidir. 

 Varikoselli infertil her olguda rutin endokrin ve genetik testlere gerek yoktur. 

 Varikoselin tanısı fizik muayene ile konulur ve tanı için ek görüntüleme 

yöntemlerine gerek yoktur. 

 Ancak, fizik muayeneyi güçleştiren durumların varlığında renkli Doppler 

ultrasonografi gerekli olabilir. 

 

SUBKLİNİK VARİKOSEL 

Fizik muayenede tespit edilememiş, ancak radyolojik yöntemlerle tanı konulmuş vari-

kosele "subklinik varikosel" denir. Subklinik varikoselin tedavi edilmesinin seminal para-

metreler ve gebelik oranları üzerindeki etkisi kesin olarak ispatlanmış değildir. Bugünkü very-

ler subklinik varikoselin tedavi edilmemesi gerektiği yönündedir.10 Kesin bir kanıya varabil-

mek için prospektif, randomize ve kontrollü geniş hasta serilerine ihtiyaç vardır. Bu nedenle 

subklinik varikosel tanısı konulan olgular tedavi edilmeden önce sperm değerlerinde ve gebe-

lik şanslarında herhangi bir düzelme olamayabileceği, hatta postoperatif semen parameterle-

rinin olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarılmalıdırlar. 

• Subklinik varikoselin tedavi edilmesinin seminal parametreler ve gebelik oranları 

üzerindeki etkisi kesin olarak ispatlanmış değildir. 

• Bu günkü veriler subklinik varikoselin tedavi edilmemesi gerektiği yönündedir.  
 

TEDAVİ ENDİKASYONLARI 

İnfertilite: 

Varikosel tedavisi öncesinde infertiliteyi açıklayacak başka bir hastalık olmadığından ve 

eşin normal fertilite potansiyeline sahip olduğundan emin olunmalıdır. Çocuk sahibi olmak 

isteyen bir çiftin erkek partnerinde varikosel saptandığında tedavi aşağıda belirtilen 

durumların varlığında düşülmelidir:10,17 

1) Varikoselin palpabl olması, 

2) Çiftin bilinen infertilitesinin bulunması, 

3) Kadın partnerin fertilitesinin normal olması veya potansiyel olarak düzeltilebile-

cek bir infertile nedeninin bulunması, 

4)  Erkek partnerin bir veya daha fazla anormal semen parametreleri (sperm sayı, 

motilite veya morfolojide bozulma) veya sperm fonksiyon testlerine sahip olması.  

Varikosel tedavisi, normal semen analizi saptanan erkeklerde veya subklinik varikosel 

varlığında endike değildir. Palpabl varikoseli olan ve anormal semen parametrelerine sahip 

ancak çocuk sahibi olmayı o an için düşünmeyen erişkin erkeklere de tedavi önerilmelidir. 

Ancak normal semen analizine sahip varikoselli erişkin erkekler yıllık semen analizleri ile 

izlenmelidir. 

Varikoselin fertilite üzerindeki rolü sekonder infertilitesi olan erkeklerde önemle vurgu-

lanmıştır. Sekonder infertil erkeklerde % 69-81 oranında varikosel saptanması, varikoselin 

progresif bir lezyon olduğunu ve zamanla daha önce var olan fertilitenin kaybıyla sonuçlana-

bileceğini desteklemektedir.10,17 Varikoseli saptanan sekonder infertil olgularda varikosel 

tedavisi önerilmelidir. 
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Semptomatik varikosel: 

Varikosele sekonder skrotal ağrı ve rahatsızlık olguların % 2-10'unda görülür.17 Hastayı 

rahatsız eden ağrı varlığında varikosel tedavisi sıklıkla önerilmesine rağmen, bununla ilgili 

sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu olgularda ağrı nedeniyle yapılacak varikoselektomiye karar 

vermeden önce konservatif yöntemler (skrotal elevasyon, antiinflamatuvar ve analjezik ilaç 

kullanımı) denenmeli, ancak konservatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda varikoselektomi 

düşünülmelidir. Ağrının, skrotal ve inguinal kaynaklı ağrıya sebep olabilecek diğer nedenlerle 

ayırıcı tanısının yapılması oldukça önemlidir. Eğer bu kriterlere uyulursa başarılı sonuçlar 

alınabileceği bildirilmiştir.18 Aksi halde varikoselektomi istenen sonucu sağlamayabilir. 

 

• İnfertil bir çiftin erkek partnerinde varikosel saptandığında tedavi endikas-

yonları: 

- Varikoselin palpabl olması 

- Çiftin bilinen infertilitesinin bulunması 

- Kadın partnerin fertilitesinin normal olması veya potansiyel olarak düzeltile-

bilecek bir infertilite nedeninin bulunması 

- Erkek partnerin bir veya daha fazla anormal semen parametreleri veya sperm 

fonksiyon testlerine sahip olması.  

- Varikosel tedavisi, normal semen analizi saptanan erkeklerde veya subklinik 

varikosel varlığında endike değildir. 

- Palpabl varikoseli olan ve anormal semen parametrelerine sahip ancak çocuk 

sahibi olmayı o an için düşünmeyen erişkin erkeklere de tedavi önerilmelidir. 

- Varikoseli saptanan sekonder infertil olgularda varikosel tedavisi öneril-

melidir. 

- Hastayı rahatsız eden ağrı varlığında varikoselektomiye karar vermeden önce 

konservatif yöntemler denenmeli, ancak konservatif tedaviye yanıt vermeyen 

olgularda varikoselektomi düşünülmelidir. 

 

VARİKOSELİN TEDAVİSİ 

Varikoselin açık cerrahi (yüksek retroperitoneal, inguinal, subinguinal ve skrotal), lapa-

roskopik ve radyolojik (skleroterapi veya embolizasyon) yöntemlerle tedavisi bulunmakla 

beraber, tedavide altın standart açık cerrahidir.19 Varikoselektomide amaç, tüm internal sper-

matik ven dalları ve eksternal spermatic ven dallarını bağlamak; vaz deferens ve damarlarını 

koruyarak bu yolla testiküler venoz drenajı sağlamak ve spermatik kordona ait lenf damar-

larını ve arteri korumaktır. Varikosel tedavisinde uygulanan en iyi yöntemde; varikosel nüksü, 

arter yaralanması ve postoperatif hidrosel oluşumu gibi komplikasyon oranları en düşük ve 

postoperatif sperm parametrelerinde iyileşme ve gebelik oranları diğer yöntemlerden daha 

yüksek olmalıdır. 

Laparoskopik yaklaşım, varikosel tedavisinde uygulanan bir yöntem olmasına rağmen, 

özellikle eksternal spermatik venin görüntülenmemesi ve bunun sonucu bağlanmaması intesti-

nal ve major damar yaralanmaları gibi intraabdominal komplikasyon riski taşımaktadır.19 Bu 

komplikasyonlar nadir de olsa ciddi olabilmekte ve hatta laparotomi gerekliliği dahi ortaya 
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çıkabilmektedir. Maliyet yüksekliği de varikoselin laparoskopik yöntemle tedavisinin diğer 

bir dezavantajıdır. 

İnternal spermatik venin radyolojik olarak oklüzyon-embolizasyonu (balon veya koil 

ile) veya skleroterapi varikoselin tedavisinde bir diğer alternatiftir. Perkütan embolizasyonun 

avantajları daha az ağrıya ve postoperatif dönemde daha erken iyileşmeye neden olmasıdır. 

Ancak oldukça deneyimli olmayı gerektiren bir yöntemdir ve tedaviyi uygulayan hekimin tec-

rübesine bağlı olarak tedavi sonuçları degişebilmektedir. Girişimlerin % 75-90'ında venogra-

fik olarak başanyla internal spermatik vene balon veya koil yerleştirilebilmesine rağmen, bazı 

olgularda teknik nedenlere bağlı olarak internal spermatik vene girişim sağlanamamaktadır. 

Bu nedenle radyolojik oklüzyon denenen hastaların bir kısmında sonuç olarak cerrahi tedavi 

gerekmektedir. Vasküler perforasyon, koil veya balon migrasyonu, pampiniform pleksusun 

trombozu ve kontrast allerjisi rastlanılan komplikasyonlar arasındadır. Radyasyona maruz 

kalmak diğer bir dezavantajıdır. Radyolojik tedavi yönteminin, günümüzde günlük cerrahi 

tedavi sonrası nükslerde bir alternatif olabileceği kabul edilmektedir.10,19  

Varikosel tedavisi sonrası nüks nedenlerinden biri olarak eksternal spermatik ven 

yoluyla şant oluşumu sorumlu tutulmaktadır.14 Varikoselektomi yöntemlerinden ekstraperi-

toneal veya laparoskopik yolla eksternal spermatik vene ulaşılamayacağı için düşük ligasyon 

(inguinal/subinguinal) yöntemleri tercih edilmelidir. Mikroskop veya optik büyüteç kullanıl-

madan yapılan konvansiyonel varikoselektomide, küçük, internal spermatik ven dallarının gö-

rülememesi nedeniyle bağlanamaması varikosel tedavisinde en önemli nüks nedenidir.20 Bu 

amaçları gerçekleştirmede ideale en yakın cerrahi yöntemler optik büyüteç kullanılarak uygu-

lanan inguinal veya subinguinal varikoselektomidir.19 Optik büyüteç olarak mikroskop ve 

loop kullanılmakta ise de ideal varikoselektomi şartlarını sağlamada mikroskopun loop’a göre 

daha avantajı olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Özellikle daha distalde daha 

fazla ven ligasyonu, daha yüksek arter yaralanma riski ve mikrocerrahiye daha fazla deneyim 

gerektirmesi subinguinal yöntemin dezavantajıdır. Proksimalde daha az ven ligasyonu, daha 

düşük arter yaralanma riski ve mikrocerrahiye daha az deneyim gerektirmesi inguinal yönte-

min avantajlarıdır. Bu yöntemle olguların yaklaşık % 50'sinde postoperatif total motil sperm 

sayısında % 50'den fazla artış ve olguların % 36-43'ünde gebelik sağlanmıştır.20,21 Bu yönte-

min diğer yöntemlere göre daha etkin olduğunu göstermede daha fazla prospektif randomize 

çalışmalara gereksinim vardır. 

 

• Varikoselektomide amaç tüm internal ve eksternal spermatic ven dallarını bağla-

mak; vaz deferens ve damarlarını korumak ve spermatik kordona ait lenf 

damarlarını ve arteri korumaktır. 

• Varikosel tedavisinde uygulanan en iyi yöntemde varikosel nüksü, arter yara-

lanması ve postoperatif hidrosel oluşumu gibi komplikasyon oranları en düşük ve 

postoperatif sperm paramatrelerinde iyileşme ve gebelik oranları diğer yöntem-

lerden daha yüksek olmalıdır. 

• Bu amaçları gerçekleştirmeden ideale en yakın cerrahi yöntemler optik büyüteç 

kullanılarak uygulanan inguinal veya subinguinal varikoselektomidir.  
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• Optik büyüteç olarak mikroskop ve loop kullanılmakta ise de, ideal variko-

selektomi şartlarını sağlamada mikroskopun loop’a göre daha avantajlı olduğu 

konusunda görüş birliği bulunmaktadır. 

• Özellikle daha distalde daha fazla ven ligasyonu, daha yüksek arter yaralanma 

riski ve mikrocerrahiye daha fazla deneyim gerektirmesi subinguinal yöntemin 

dezavantajıdır. Proksimalde daha az ven ligasyonu ve daha düşük arter yara-

lanma riski ve mikrocerrahiye daha az deneyim gerektirmesi inguinal yöntemin 

avantajlarıdır. 

 

VARİKOSELEKTOMİ KOMPLİKASYONLARI 

Uygulanan yöntem ve uygulayan kişiye göre değişkenlik göstermekle birlikte varikosel 

tedavisinin önemli komplikasyonları hidrosel, testis atrofisi ve nükstür. Varikosel tedavisi 

öncesi bu riskler hastaya anlatılmalıdır. Testiküler lenfatiklerin bağlanmasına sekonder oluşan 

hidrosel varikoselektominin en sık rastlanılan komplikasyonudur. Görülme sıklığı % 3-33 

arasında değişmekle birlikte ortalama % 7-9 civarındadır.22 Mikroskop gibi optik büyütecin 

kullanılması hidrosel oluşumunu ciddi şekilde azaltmaktadır.  

Değişik cerrahi yaklaşımlarla varikoselektomi sonrası nüks % 0-45 olarak bildirilmek-

tedir. Venografik çalışmalar, rekürren varikosellerin periarterial, paralel inguinal, midretro-

peritoneal, gubernakuler ve nadiren transskrotal kollateral venlere bağlı oluştuğunu göster-

mektedir.19 Mikroskop veya optik büyüteçin kullanılması, ileride dilate olup nükse neden 

olabilecek küçük çaplı internal spermatik venlerin saptanmasına olanak sağlar. Çıplak gözle 

varikoselektomi uygulanan yöntemlerde varikosel nüksü %15 civarındayken, mikroskop veya 

optik büyüteçin kullanıldığı varikoselektomi serilerinde yaklaşık %1 civarinda bildiril-

mektedir.19 

Testis atrofisi ve/veya spermatogenezde bozulma riskine yol açabilen testiküler arter 

yaralanması veya ligasyonu, varikoselektominin nadir görülen komplikasyonlarındandır. 

Ancak, insanlarda, arter ligasyonu sonrası atrofi, kremasterik ve vazal arterlerin varlığı need-

niyle daha az gelişmektedir.22 

 

• Uygulanan yöntem ve uygulayan kişiye göre değişkenlik göstermekle birlikte va-

rikosel tedavisininin önemli komplikasyonları hidrosel, testis atrofisi ve nükstür. 

• Varikosel tedavisi öncesi bu riskler hastaya anlatılmalıdır. 

 

VARİKOSELEKTOMİ SONUÇLARI 

Varikoselektominin semen kalitesi ve gebelik oranlarında iyileşme sağladığı yönünde 

artan sayıda çalışmaların bildirilmesiyle daha fazla randomize, prospektif kontrollü çalışma-

lara gereksinim vardır.19  

Dünya Sağlık Örgütü’nün desteği ile yapılan Madgar ve arkadaşlarının çalışmasında, 45 

çiftte gebelik oranları varikoselektomi grubunda (% 60), tedavisiz izlenen hastalara (% 10) 

göre 6 kat daha fazla olarak saptanmıştır.23 Bu çalışmada retroperitoneal, yüksek ligasyon tek-

niği kullanılmasına rağmen bu sonuçlar alınmıştır. Bunu destekler şekilde, en geniş rando-

mize, prospektif kontrollü çalışmalardan biri olan Hargreave ve arkadaşlarının 135 olguluk 
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serisinde, varikoselektomi sonrası ciddi yarar elde edildiği bildirilmiş ve gebelik oranı variko-

selektomi grubunda % 35, tedavi edilmeyen grupta ise % 17 olarak saptanmıştır.24 

Varikoselektomi sonrası semen kalitesinde artma ve gebelik oranları ile ilgili güncel 

çalışmalar inguinal veya subinguinal yöntemlerin kullanıldığı serilerden gelmektedir. Çayan 

ve arkadaşları, 540 hastaya mikroskopik varikoselektominin yapıldığı bir çalışmada, varicose-

lektomiye pozitif yanıtı (total motil spermde % 50'den fazla artma) % 50 hastada saptamışlar 

ve spontan gebelik oranını ortalama 7 aylık sürede % 36.6 olarak bildirmişlerdir.21 Postope-

ratif ulaşılan gebelikler 3-11. aylar arasında (ortalama 7 ay) artış gösterir. Goldstein ve arka-

daşları, mikroskopik varikoselektomi sonrası gebelik oranlarını kadın faktörü ayrıldığında, 1 

yıI sonra % 43, 2 yıI sonra % 69 olarak bildirmişlerdir.25 Nüks oranı % 1 olarak saptanmış, 

hiçbir olguda hidrosel veya testiküler atrofi gelişmemiştir.  

Varikoselli azoospermik hastalarda yapılan çalışmaların sonuçları varikoselektominin 

yararlı etki sağladığı yönündedir.26,27 Varikoselektomi sonrası olguların % 21-69' unda ejakü-

latta motil sperm saptanmış ve olguların% 0-21.4’ ü spontan gebeliğe ulaşmıştır. Ancak bu ol-

gularda, varikoselektomiye olumlu yanıtın daha az olabileceği konusunda çiftler bilgilendiril-

melidir.28 Genel olarak varikoselektomi, hastaların % 50-80'inde semen paramet relerinde 

iyileşmeye yol açmaktadır ve gebelik oranları % 20-69 arasında degişmektedir.19-21,29 

• Varikoselektominin semen kalitesi ve gebelik oranlarında iyileşme sağladığı 

yönünde artan sayıda çalışmaların bildirilmesiyle beraber daha fazla randomize, 

prospektif kontrollü çalışmalara gereksinim vardır. 

• Genel olarak varikoselektomi, olguların % 50-80’inde semen paramatrelerinde 

iyileşmeye yol açmaktadır ve gebelik oranları % 20-69 arasında değişmektedir. 

• Azoospermik hastalarda da varikoselektominin yararlı etkisi yapılan çalışma-

larla gösterilmiştir. Ancak bu olgularda varikoselektomiye olumlu yanıtın daha 

az olabileceği konusunda çiftler bilgilendirilmelidir. 

 

VARİKOSEL TEDAVİSİ SONRASI İZLEM 

Varikosel tedavisi sonrası olgular belli aralıklarla düzenli olarak izlenmelidir. Semen 

analizleri tedavi sonrasında en az 1 yıI süreyle veya gebelik sağlanıncaya kadar 3 ayda bir tek-

rarlanmalıdır.22 Bununla birlikte, varikoselektomi sonrası izlem süresini belirlemede kadının 

yaşı ve over rezervi de dikkate alınmalıdır. Anatomik olarak varikoseli başarı ile tedavi 

edilmiş ancak infertilitesi devam eden çiftlerde toplam motil sperm sayısına göre intrauterin 

inseminasyon (IUI) veya in vitro fertilizasyon (IVF) / intrasitoplazmik sperm injeksiyonu 

(ICSI) gibi üremeye yardımcı tedavi yöntemleri (UYTY) düşünülmelidir. 

 

VARİKOSEL TEDAVİSİNDE PREDİKTİF FAKTÖRLER 

Varikosel tedavisinin sonuçlarını öngörmede literatürde pek çok klinik parametreler 

değerlendirilmiş, fakat bunların hiçbiri multivariate analiz desteğinde uygulanarak kesin kabul 

görmüş değildir. Başarı olgudan olguya degişmekle birlikte aşağıdaki bulgulara sahip olgular 

varikosel tedavisinden daha çok yararlanmaktadır.4-17 

- İleri derecede varikosel 

- Normal/normale yakın testis volümleri 

- Normal FSH/testosteron, düşük inhibin B 
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- Toplam motil sperm sayısı > 5 milyon 

- Normal genetik testler 

- Kısa infertilite süresi 

- Moleküler bozukluk saptanmaması 

 

VARİKOSEL TEDAVİSİNİN ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ YÖNTEMLE-

RİNE ETKİSİ 

İnfertil erkeklerde varikosel tedavisinin ÜYTY'ne olumlu etkisi 3 şekilde olmak-

tadır:21,30,31 

1. Varikosel tedavisiyle ÜYTY'ne gereksinimi azaltmak, 

2. Varikosel tedavisiyle spontan gebelik sağlanamayan olgularda, sperm parametre-

lerinde tedavi öncesi değlerlere göre iyileşme ile IVF/ICSI yerine IUI gibi daha 

kolay uygulanabilen ve daha düşük maliyetli ÜYTY'ne gecişi sağlamak, 

3. Spontan gebelik sağlanamayan olgularda sperm sayısı, motilite veya sperm mor-

folojisindeki iyileşme ile ÜYTY'nin başarısını artırmak. 

 

Preoperatif sperm değerlerine göre spontan gebelik oranlarının bilinmesi, infertil çiftlere 

varikosel cerrahisi veya ÜYTY'ni direkt olarak kullanma kararı açısından yararlı olabilir. 

Genel olarak varikoselektomi sonrası olguların en az üçte birinde spontan gebelik sağlanır-

ken; bu oran preoperatif toplam motil sperm sayısındaki artış ile doğru orantılı olarak artar.21 

Preoperatif IVF/ ICSI adayı olguların en az üçte biri daha az invaziv bir ÜYTY olan IUI veya 

spontan gebelik şansına sahip olurlar. Yine preoperatif IUI adayı olguların en az üçte biri 

postoperatif spontan gebelik şansını yakalarlar. Varikoselli olgularda varikosel tedavisi öncesi 

uygulanan ÜYTY'de gebelik başarı şansı normal popülasyona göre anlamlı oranda azalmak-

tadır. Daitch ve arkadaşlarının deneyiminde, varikoselli olgularda IUI ile gebelik ve canlı 

doğum oranları sırasıyla % 6.3 ve % 1.6'ken; varikosel tedavisi uygulanan çiftlerde bu oranlar 

sırasıyla % 11.8 ve % 11.8 olarak bildirilmektedir.32 Bu bulgular varikoselli olgularda 

varikosel tedavisinin IUI başarı oranını yaklaşık 2 kat oranında artırdığını ortaya koymaktadır. 

Ayrıca varikoselli olgularda direkt IIVF/ICSI yerine önce varikosel cerrahisi uygulanması 

hem maliyeti düşürmekte hem de ÜYTY gereksinimi olmadan spontan gebelik sağlayabil-

mektedir.33,34 Ülkemizde fiyat analizini ortaya koyan bir çalışma mevcut olmamasına rağmen,  

varikoselli olgularda varikosel tedavisi ile sağlanabilecek olası canlı doğum maliyetinin 

IVF/ICSI ile sağlanacak canlı doğum maliyetinden daha düşük olduğu konusunda fikir birliği 

vardır.35 

 

İnfertil erkeklerde varikosel tedavisinin ÜYTY'ne olumlu etkisi: 

• Varikosel tedavisiyle ÜYTY'ne gereksinimi azaltmak. 

• Varikosel tadavisiyle spontan gebelik sağanamayan olgularda, sperm para-

matralerinde tedavi öncesi değerlere gore iyileşme ile IVF/ICSI yerine daha 

kolay uygulanabilen ve daha düşük maliyatli ÜYTY'ne geçişi sağlamak. 

• Spontan gebelik sağlanamayan olgularda sperm sayısı motilite veya sperm 

morfolojisindeki iyileşme ile ÜYTY'nin başarısını arttırmaktır. 
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ADOLESAN VARİKOSEL 

Erişkin erkeklerde subfertiliteye neden olabilen varikosel, adolesan yaş grubunda da sık 

rastlanan bir hastalıktır. 10 yaş altı çocukluk çağı yaş grubunda varikosel sıklığı %1 civarında 

saptanırken, adolesan yaş grubunda görülme sıklığı % 11'dir.36 Ayrıca, varikosel prevalansı 

13 yaşından sonra yaşla birlikte artmaktadır. 

Çocukluk çağıı ve adolesan yaş grubundaki varikosel olgularının çoğu asemptomatiktir. 

Genelde fizik muayene ile rastlantı sonucu saptanırlar veya aileler tarafından fark edilirler. 

Adolesan varikoselin tanısı erişkin erkeklerdekine benzer şekilde fizik muayene, skrotal 

renkli Doppler ultrasonografi ve venografi ile yapılabilirken; günümüzde varikoselin tanı-

sında altın standart fizik muayenedir.37,38 Tanı için fizik muayene dışında ek radyolojik görün-

tüleme yöntemlerine gerek yoktur. Testis volümlerinin ölçülebilmesi, varikosel tedavisinin 

gerekliliği ve varikoselektomi sonrası testis volümlerinin izlenmesi açısından önemlidir. Vari-

koselli olgularda testis volümlerinin ölçümünde ultrasonografi ve orkidometri kullanılabilir-

ken; yalnızca orkidometri yeterlidir.37,39 

Çocukluk çağı ve adolesanlardaki varikoselin ne zaman tedavi edilmesi gerekliliği net 

olarak ortaya konamamıştır. Kabul gören mutlak tedavi endikasyonu etkilenen testiste 2 ml 

veya % 10'dan fazla volüm kaybıdır. Görece endikasyonlar; testis kıvamında yumuşama, 

sperm parametrelerinde bozulma (ejakülat verebiliyorsa), bilateral palpabl varikosel varlığı, 

semptomatik ileri derecede varikosel ve gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) uyarısına 

aşırı FSH-LH yanıtıdır.38 

 

• Erişkin erkeklerde subfertlilteye neden olabilen varikosel, adolesan yaş grubunda 

da sık rastlanan bir hastalıktır. 

• Çocukluk çağı ve adolesan yaş grubundaki varikosel olgularının çoğu asempto-

matiktir. 

• Tanı için fizik muayene dışında ek radyolojik görüntüleme yöntemlerine gerek 

yoktur. 

Adolesan varikosel tadavi endikasyonları: 

Mutlak andikasyon: 

• Etkilenen testiste 2 ml veya % 10'dan fazla volüm kaybı  

Görece endikasyonlar: 

• Testis kıvamında yumuşama 

• Sperm parametrelerinde bozulma (ejakülat verebiliyorsa) 

• Bilateral palpabl varikosel varlığı 

• Semptomatik ileri derecede varikosel 

• GnRH uyarısına aşırı FSH-LH yanıtı 

 

Adolesan varikosel tedavisinin amacı fertiliteyi korumaktır. Bu nedenle ideal variko-

selektomi yöntemi testis fonksiyonunu optimal korumalı, varikoseli tedavi etmeli ve bu 

yöntemin komplikasyonları en az düzeyde olmalıdır. Uygulanan yönteme göre cerrahi sonrası 

nüks oranları % 0-16.6 arasında değişmekle beraber, adolesanlarda varikoselektomi sonrası 

belirlenen sık problem % 1-32 oranları arasında görülen postoperatif hidroseldir.38  
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Çocuk ve adolesan varikosel cerrahisinde de postoperatif nüks, arter yaralanması ve 

hidrosel oluşumu gibi komplikasyon oranlarını azaltmak için bir optik büyüteç kullanıl-

malıdır. Optik büyüteç olarak mikroskop kullanımı postoperatif komplikasyon oranlarını en 

az düzeye indirmektedir.38  

Diğer testise oranla atrofik testise sahip varikoselli çocuk olgularda testis volümü posto-

peratif normal testis volümüne ulaşırken, 14 yaş üstü adolesan olgularda testis kıvamı iyileş-

mekle birlikte testis volümlerinde anlamlı artış belirlenebilir. Bununla birlikte, testis volüm-

lerinden bağımsız olarak, ejakülat verebilen adolesan olguların postoperatif semen parametre-

leri ve hormon değerlerinde anlamlı iyileşme sağlanabilmektedir.40 Varikoselektomi uygula-

nacak adolesan olgular ve aileleri bu bulgular ışığında bilgilendirilmelidir. 

 

Varikoselli adolesan olgularda izlem: 

Varikoselli çocuk ve adolesanlar yılda bir kez olmak üzere fizik muayene ve testis vo-

lümlerinin ölçümü ile izlenmelidir. Ayrıca ejakülat verebilen 16 yaş üstü adolesan olgularda 

yılda bir kez semen tahlili yapılmalıdır. Fizik muayenede saptanan varikoselin derecesinde 

artış yoksa yılda bir izlem ve varikoselin derecesinde artış saptanan olgularda 6 ayda bir izlem 

uygulanmalıdır.38 Testis volümleri normal olan olgularda testis volum ölçümleri yılda bir kez 

yapılırken; etkilenen testiste volüm kaybı olan olgulara varikosel cerrahisi uygulanmalıdır.  

Yine ejakülat verebilen ve semen analizinde normal bulgular saptanan olgular yılda bir kez 

stabilize olana kadar semen analizi ile izlenebilir. Semen analizinde bozukluk saptanan 

olgularda cerrahi tedavi düşünülmelidir. 

Adolesan varikosel tedavisi sonrası değerlendirme ve izlem: 

Varikosel nedeniyle cerrahi yöntemlerle tedavi edilen adolesan olgularda varikosel 

nüksü, hidrosel, testis kıvamı ve testis volümlerinin izlenmesi için yılda bir kez fizik muayene 

uygulanmalı ve gerekirse fizik muayene bulgularına ek olarak serum hormon (FSH ve 

testosteron) değerlendirmesi ve semen analizi (ejakülat verebilen 16 yaş üstü olgularda) 

uygulanmalıdır. 
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Abstract 

The invert V-Y procedure has proved to be standard technique in penile elongation. But 

it has a number of drawbacks and does not always lead to an effective penis lengthening. In 

this study we report our experience using penile elongation combined ligamentolysis and 

suprapubic skin advancement. 

In 65 patients with penile dysmorphophobia we made ligamentolysis for lengthening 

penis. In 30 patients (experimental group) we used a new method of skin surgery by applying 

a longitudinal suture on the penopubis skin after transverse skin incision. In 35 patients 

(control group) we used a ligamentolysis by V-Y technique. 

After the operation, the satisfaction of sexual activity improved in the control group of 

patients, according to the SEAR questionnaire, from 41.38 ± 11.72 to 53.24 ± 12.19 points, p 

<0.01. The average length of the flaccid penis increased from 8.9 (7.3-11.8) cm to 11.3 (9.5-

13.8) cm, p <0.05. The length of the elongated penis increased from 15.8 (12.9-17.3) cm to 

16.9 (13.3-18.9) cm, p <0.05. Moreover, the elongation of the penis in a calm state is, on 

average, 1.1 cm higher in the experimental group, p <0.05. 

Developed cross-technique of ligamentolysis gives a better cosmetic effect, than V-Y 

plastic and is recommended for penile dysmorphophobia. 

Key words: penile dysmorphophobia, ligamentolysis, augmentation phalloplasty. 

 

Резюме 

Лигаментотомия по эстетическим показаниям, при пенильной дисморфофобии, 

приобретает все большую популярность в наше время. V-Y пластика является самой 

распространенной методикой при выполнении лигаментотомии на сегодня. Но данная 

операция имеет ряд недостатков и не всегда приводит к эффективному удлинению 

полового члена и удовлетворенности пациентов. В данной статье описывается метод 

лигаментотомии и cross-пластики кожи, разработанной авторами. 



UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT jurnalı  |  Cild 1  4/2018 

 
 

 
37 

У 65 пациентов с пенильной дисморфофобией нами выполнено лигаменттомию с 

целью удлинения полового члена. У 30 больных (экспериментальная группа) данная 

операция выполнена по нашей методике cross-пластики кожи. У 35 пациентов 

(контрольная группа) лигаментотомия проведения методом V-Y. 

После операции в контрольной группе пациентов улучшилась удовлетворенность 

половой жизнью, согласно опросника SEAR, с 41,38 ± 11,72 до 53,24 ± 12,19 баллов, р 

<0,01. Средняя длина полового члена в спокойном состоянии увеличилась с 8,9 (7,3-

11,8) см до 11,3 (9,5-13,8) см, р <0,05. Длина полового члена в вытянутом состоянии 

выросла с 15,8 (12,9-17,3) см до 16,9 (13,3-18,9) см, р <0,05. Причем, удлинение 

полового члена в спокойном состоянии в среднем на 1,1 см больше в опытной группе, р 

<0,05. 

Разработанная нами cross-методика лигаментотомии дает лучший косметический 

эффект, чем V-Y пластика и рекомендована при пенильной дисморфофобии. 

Ключевые слова: пенильная дисморфофобия, лигаментотомия, аугментационная 

фаллопластика. 

 

Введение 

В древние времена мужской фаллос, особенно в состоянии эрекции являлся 

признаком не только сексуальной готовности, но и символом мужества, мужской силы, 

достоинства, а в более примитивных обществах, античных культурах - богатства, 

плодородия, благополучия, и бессмертия. Причем наличие больших по размеру 

половых органов действительно имело эволюционное значение, так как женщины 

подсознательно выбирали особей с большими размерами, потому что они 

действительно могли обеспечить рождение и выживание красивого и здорового 

потомства. Мужчины в свою очередь старались подчеркнуть их величину, ну хотя бы 

одеждой (Рис 1). 

 

 
 

Рис.1  
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Одна из проблем, которая беспокоит мужчину еще с древних времен – это его 

низкая самооценка, и важной причиной её формирования является неудовлетворённость 

размерами своих половых органов, которая уже давно перешла из разряда табу в 

актуальную медицинскую проблему. Как правило, решение этого вопроса лежит на 

стыке таких специальностей, как урология, андрология и пластическая хирургия, что не 

только порождает массу дискуссий в научной литературе, но и способствует 

появлению новых эффективных хирургических методик [1].  

Среднестатистическая (нормальная) длина полового члена в эрегированном 

состоянии по данным большинства авторов колеблется в пределах 12-18 см, а 

окружность - 9,5-11,5 см. В спокойном состоянии нормальная длина достигает 7,5-10 

см, а окружность - 7-9 см [2].  

Для удлинения полового члена издавна использовались различные способы: от 

подвешивания к органу груза, начиная с подросткового возраста, как это было у 

мужчин из племени Садху (Индия) до укусов ядовитой змеи в бразильском племени 

Топинама [3]. 

И сегодня мужчины часто испытывают необходимость увеличить свой член, 

причем гораздо чаще возникает желание увеличить свой половой член, который на 

самом деле не отличается от показателей среднего размера в популяции, нежели член 

малого размера. Неудовлетворенность размерами полового члена, что не отличаются от 

среднего популяционного показателя, получила название «пенильной дисморфо-

фобии». И хотя аугментационная фаллопластика показана при таких патологических 

состояниях, как микропенис и скрытый половой член, но в подавляющем большинстве 

случаев выполняется при нормальных размерах пениса и с эстетической целью, при 

наличии именно пенильной дисморфофобии, «синдроме раздевалки», сниженной 

самооценке и неуверенности мужчины [4]. 

В последние годы, операции по увеличению полового члена приобретают все 

большую популярность. Однако, эта процедура до сих пор не стандартизирована, что 

приводит к большому разнообразию процедур с неубедительными и плохо научно и 

документально оформленными результатами [5]. Существующие на сегодня методы 

хирургического удлинения не всегда дают хороший результат и имеют определенные 

недостатки. В настоящее время, с целью удлинения полового члена наиболее широко 

используется метод рассечения подвешивающей и пращевидной связки (лигаменто-

томия), в сочетании с V-Y, и Z-образной пластикой кожи. Его недостатками являются 

высокая вероятность рубцовой деформации и возникновения ретракции полового 

члена, недостаточный косметический эффект, и, как следствие, низкий уровень 

удовлетворенности пациентом результатом операции. 

Цель работы заключается в разработке и оценке эффективности нового метода 

удлинения полового члена. 

Материалы и методы 

Отбор, принцип распределения характеристика исследовательских групп 

пациентов. Нами выполнено 65 лигаментотомий: 35 пациентам, вошедших в 

контрольную группу, по методике V-Y пластики кожи и 30 пациентам, вошедших в 

исследовательской группы, по предлагаемой методике. К операции, собраны данные по 
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удовлетворенности половой жизнью анкетным методом с помощью опросника SEAR. 

Проведено измерение длины полового члена в спокойном состоянии от основания к 

кончику его головки. Сравнение показателей опытной и контрольной групп до 

аугментационной фаллопластики приведены в таблице 1. 

 Все мужчины, желавшие увеличили половой член, прошли детальное меди-

цинское обследование. Были изучены психосексуальные, неврологические, урогени-

тальные и гормональные аспекты анамнеза пациентов. 

Всем пациентам был выставлен диагноз «пенильной дисморфофобии», то есть 

они имели половой член нормальных размеров. Микропенисом считался любой 

половой член с размером, который отличался более чем на два стандартных отклонения 

от среднего значения или, который был менее 7,5 см в длину в растянутом / 

эрегированном состоянии [6,7]. Пациенты были осведомлены о наличии у них полового 

члена нормального размера и возможных осложнениях после хирургического 

вмешательства, а также об отсутствии непосредственного (физиологического) влияния 

данной операции на сексуальную функцию партнера. Все пациенты жили половой 

жизнью; у 47 из них половая жизнь была регулярной, а у 18 - нерегулярной. 

Все пациенты дали согласие на использование данных их исследований в 

научных целях без указания личных данных. 

К критериям включения отнесены пациенты с диагнозом «пенильная дисморфо-

фобия». Критерии исключения – пациенты с психическими расстройствами, аномалия-

ми центральной нервной системы, эректильной дисфункцией и пациенты с микро-

пенисом. 

Средний возраст пациентов - 32,5 лет. В опытной группе этот показатель 

составлял 31,7 лет. Самому младшему пациенту было 18 лет, а самому старшему - 58 

лет. В контрольной группе средний возраст пациентов составлял 33,2 ± 8,7 лет. Самому 

младшему пациенту было 18 лет, а самому старшему - 46 лет. 

Длину полового члена меряли от основания полового члена и до кончика его 

головки, а в растянутом состоянии – в соответствии с методикой, предложенной Levine 

и Larsen [8]. Когда пациент находится в положении лежа на спине, головка захваты-

вается и растягивается до полного растяжения на 90 ° от плоскости тела. Используется 

гибкая сантиметровая лента, измеряя член от надлобковой жировой подушечки на 

лобковой кости дорзально до меатуса. 

Оценивали и удовлетворенность половой жизнью, согласно опросника SEAR(9). 

 

Табл. 1. Исследуемые показатели в группах до аугментационной фаллопластики 

 

Показатели Опытная группа 

(n=30) 

Контрольная 

группа (n=35) 

Ст. значимость 

(pu) 

Возраст, лет 31,7 (18-58) 33,2 (18-46) Н/З 

Продолжительность половой 

жизни, лет 

13,5 (0-38) 12,7 (0-27) Н/З 

Удовлетворенность половой 

жизнью по SEAR, баллы 

39,66±12,51 41,38±11,72 Н/З 
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Длина полового члена в 

спокойном состоянии, см 

9,6 (7,2-13,3) 9,9 (7,8-12,8) Н/З 

Длина полового члена в 

вытянутом состоянии, см 

15,7 (13,3-18,1) 15,8 (12,9-17,3) Н/З 

 

Н/З – разница статистически не значима (pu >0,05) 

 

Как мы видим из таблицы между исследовательской и контрольной группами нет 

достоверно значимой разницы по показателям.  

Хирургическая техника.  

Пациентам опытной группы производили по разработанной нами методике. 

Метод защищен несколькими патентами[10,11,12,13]. 

(Сross-метод по Бойко). Проводится поперечный разрез кожи в области осно-

вания полового члена около 1 см от пеноабдоминальной и пеноскротальной складок 

(Рис.2,3).  

 

 

 

Рис. 2     Рис. 3 

 

Выделяют и рассекают поверхностную пращевидную, а затем ниже – подвеши-

вающую связки (Рис. 4,5).  
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Рис.4 Красная стрелка – это длина, на которую может увеличится орган 

 

После завершения лигаментотомии вы-

полняют мобилизацию кавернозных тел по-

лового члена от симфиза до уровня вхождения 

в них глубоких артерий. При натяжении 

полового члена вниз осуществляют дополни-

тельное рассечение латеральных пучков фасции 

Скарпа. После завершения данных этапов 

устраняется физиологическое искривление 

полового члена и происходит удлинение 

полового члена на 1-3 см. В области лобкового 

симфиза нерассасывающей нитью подшивается 

силиконовая 

пластинка 

размером 2 х 3 х 

0,5 см (ширина / 

длина / толщи-

на), что предотвращает повторное сращение 

кавернозных тел с лобковым симфизом. Проводят 

фиксацию кавернозных тел, накладывая швы 

нерассасывающей нитью на кожу пеноскротального 

угла и белковую оболочку полового члена в поло-

жении его натяжения. Рана зашивается послойно про-

дольно и дренируется активным дренажом, установ-

ленном через кожу мошонки (Рис.,6,7).  

 

Рис.6 

Рис.5 Связка, поддерживающая 

кавернозные тела. 
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Рис.7 

 

Накладывают асептическую повязку. Антибиотикопрофилактика – в/в введение 

цефтриаксона 1 г/д в течение 3-х дней стационарного лечения. Рекомендуется ношение 

аппарата «Экстендер» через 3 недели после операции в течение 3-4 месяцев(Рис.8). 

 

 
 

Пациенты контрольной группы оперировались с помощью лигаментотомии и 

наиболее известной кожной V-Y пластики (Рис. 9).  
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Рис.9 

 

Операции проводились под общим наркозом. Продолжительность операции в 

опытной группе в среднем составила 107 минут (87-119 минут), а в контрольной – 145 

минут (119-161 мин). 

Статистический анализ. Статистический анализ результатов исследования про-

водился с использованием методов вариационной статистики. Нами проводилась 

оценка частотных характеристик показателей для качественных параметров (Р) и сред-

них величин для количественных данных (средней арифметической - Х) с оценкой их 

вариабельности (среднее квадратическое отклонение - σ минимум максимум). 

Сравнительный анализ частотных характеристик показателей между группами с 

оценкой статистической значимости различий проводился с использованием методов 

сравнения пропорций (Z-критерий), и критерия Хи-квадрат (χ2). Для количественных 

показателей сравнительная оценка между группами проводилась с использованием 

критерия Вилкоксона-Манна-Уитни (U). 

Все статистические методы анализа и рассчитаны показатели оценивались 

(сравнивались) при заданном предельном уровне погрешности первого рода (α) не 

выше 5% - p<0,05 (статистическая значимость не ниже 95%). Статистический анализ 

вышеуказанными методами проводился с использованием программного обеспечения 

Statistica®. 

 

Результаты и их обсуждение 

Нами проведена оценка показателей до и после лигаментотомии в исследуемой 

группе. Полученные данные приведены в таблице 2. 
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Табл. 2. Сравнение исследуемых показателей до и после  

лигаментотомии по разработанной методике 

Показатели 

 

До лечения (n=30) После лечения 

(n=30) 

Ст. значимость (pu) 

Удовлетворенность 

половой жизнью по SEAR, 

баллы 

39,66±12,51 59,20±9,19 <0,01 

Длина полового члена в 

спокойном состоянии, см 

9,6 (7,2-13,3) 13,2 (9,8-15,8) <0,05 

Длина полового члена в 

вытянутом состоянии, см 

15,7 (13,3-18,1) 17,5 (14,1-18,7) <0,05 

pu – статистическая значимость по U-критерию Мана-Уитни 

Н/З – разница статистически не значима (pu <0,05) 

 

Из таблицы видно, что после операции улучшилась удовлетворенность пациентов 

половой жизнью (с 39,66 ± 12,51 баллов до лечения до 56,20 ± 9,19 баллов после лече-

ния, р <0,01). Средняя длина полового члена в спокойном состоянии увеличилась с 9,6 

(7,2-13,3) см до 13,2 (9,8-15,8) см, р <0,05 (рис.1). Длина полового члена в вытянутом 

состоянии выросла с 15,7 (13,3-18,1) см до 17,5 (14,1-18,7) см, р <0,05. 

Такие же показатели сравнили и в контрольной группе. Результаты предостав-

лены в таблице 3. 

 

Табл. 3. Сравнение исследуемых показателей в контрольной группе 

 

Показатели 

 

До лечения (n=35) После лечения 

(n=35) 

Ст. значимость (pu) 

Удовлетворенность 

половой жизнью по 

SEAR, баллы 

41,38±11,72 53,24±12,19 <0,05 

Длина полового члена в 

спокойном состоянии, см 

9,9 (7,8-12,8) 12,3 (9,9-14,8) <0,05 

Длина полового члена в 

вытянутом состоянии, см 

15,8 (12,9-17,3) 17,8 (13,5-18,9) <0,05 

pu – статистическая значимость по U-критерию Мана-Уитни 

Н/З – разница статистически не значима (pu <0,05) 

 

По нашим данным после операции в контрольной группе пациентов улучшилась 

удовлетворенность половой жизнью (с 41,38 ± 11,72 баллов до лечения до 53,24 ± 12,19 

баллов после лечения, р <0,05). Средняя длина полового члена в спокойном состоянии 

увеличилась с 9,9 (7,8-12,8) см до 12,3 (9,9-14,8) см, р <0,05. Длина полового члена в 

вытянутом состоянии выросла с 15,8 (12,9-17,3) см до 17,8 (13,5-18,9) см, р <0,05. 

При сравнении показателей между группами оказалось, что разработанный нами 

давал более значительное удлинение полового члена в спокойном состоянии чем Y-V 

пластика. Результаты предоставлены в таблице 4. 



UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT jurnalı  |  Cild 1  4/2018 

 
 

 
45 

Табл. 4. Сравнение показателей в исследуемой и контрольной  

группах после лигаментотомии 

 

Показатели Опытная группа 

(n=30) 

Контрольная 

группа (n=35) 

Ст. значимость 

(pu) 

Удовлетворенность половой 

жизнью по SEAR, баллы 

59,20±9,19 53,24±12,19 <0,05 

Длина полового члена в 

спокойном состоянии, см 

13,2 (9,8-15,8) 12,3 (9,9-14,8) <0,05 

Удлинение полового члена в 

спокойном состоянии, см 

3,6 (2,3-4,4) 2,5 (1,4-3,7) <0,05 

Длина полового члена в 

вытянутом состоянии, см 

17,5 (14,1-18,7) 17,8 (13,5-18,9) Н/З 

pu – статистическая значимость по U-критерию Мана-Уитни 

Н/З – разница статистически не значима (pu <0,05) 

 

После операции статистически значимые изменения наблюдаются как в длине 

полового члена так и в удовлетворенности половой жизнью, согласно опросника SEAR. 

Причем, удлинение полового члена в спокойном состоянии в среднем на 1,1 см больше 

в опытной группе, р <0,05. Но мы не нашли статистически значимой разницы в средней 

длине вытянутого полового члена после операции в исследуемой и контрольной 

группе. 

У пациентов с пенильной дисморфофобией, планирующих оперативное вмеша-

тельство, показания к операции относительные и носят субъективный характер. Любой 

тип аугментационной фаллопластики несет риск неудачи, связанной с неудовлетворен-

ным состоянием пациентов, характерным для всех пластических операций, поскольку 

такие мужчины часто имеют нереалистичное восприятие размера полового члена и их 

ожидания от хирургического результата также часто завышено. Поэтому, как и другие 

авторы, мы считаем, что для такого типа операций следует установить стандартный 

предоперационный протокол и строгие критерии отбора пациентов. Тестовая оценка 

мотивации и ожиданий пациента является обязательным, также рекомендуется кон-

сультация психолога и психиатра, особенно в сомнительных случаях (депрессивная 

поведение пациента, нереалистичное восприятие частей собственного тела, другие 

невротические и психотические проявления). Необходимо применять строгий критерий 

отбора пациентов, чтобы избежать неудовлетворительных результатов и недовольства 

пациентов после операции. 

Оперативные техника - лигаментотомия достигают в основном визуального уве-

личения мужских гениталий в спокойном состоянии, а не удлинение полового члена 

при эрекции, поскольку не меняют анатомических структур полового члена. Они лишь 

дают возможность вытянуть их вперед и вниз, изменив угол между внутренней частью 

полового члена и лобковой костью. 

Постоперационное увеличение длины полового члена у наших пациентов было 

относительно большим в сравнении со средним удлинением по данным обзора литера-

туры. Оно составило 3,6 (2,3-4,4) см в случае исследуемой техники и 2,5 (1,4-3,7) см в 
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случае V-Y пластики, р <0,05. В изученной нами литературе среднее удлинение 

полового члена составило 1-2 (0,75-4) см. Причем, результаты увеличения полового 

члена, после операции по нашему методу статистически достоверно больше таковых 

при использовании метода V-Y пластики со средней разницей в увеличении 1,1 см, 

р<0,05. Однако в вытянутом состоянии статистически значимой разницы между 

группами не выявлено. Полученные данные мы объясняем большими возможностями 

поперечной пластики кожи и тканей после продольного разреза в спокойном состоянии 

в случае V-Y пластики. Предложенний метод передвигает пено-пубикальный угол на 

лобок, таким образом, визуально увеличивая половой член. Подобные методы пластики 

кожи совместно с лигаментотомией дают прекрасный результат как раз для пациентов с 

«пенильной дисморфофобией». 

Только в Соединенных Штатах среди 10 000 мужчин, у которых было увеличение 

полового члена между 1991 и 1998 годами, большинство из них в основном обеспо-

коены их неэрегированым размером полового члена, так называемым «синдромом 

раздевалки»(14). 

 

Выводы: 

1. Лигаментотомия рекомендуемым нами методом дает лучший результат 

удлинения полового члена по сравнению с техникой V-Y. 

2. Разработанная нами cross-методика лигаментотомии дает более значи-

тельный прирост длины члена в спокойном состоянии, чем в эрегированом. 

3. Предлагаемая нами методика приводит к значительно большому удовлет-

ворению половой жизнью пациентов по сравнению с методом в контроль-

ной группе. 

4. Разработанная нами cross-методика может быть рекомендована для 

выполнения у пациентов с диагнозом «пенильная дисморфофобия» по эсте-

тическим показаниям. 
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