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REDAKTORDAN 

 

Əziz həmkarlar! 

2004-cü ildə akademik Mirqasımov adına Urologiya Assosiasiyası yaradılmışdır. Yaran-

dığı dövrdən başlayaraq bu ictimai birlik hər il toplantılar, dəyirmi masalar, ildə bir dəfə isə 

xarici alimlərin iştirakı ilə simpoziumlar təşkil edir. 2007-ci ildə Azərbaycan Andrologiya və 

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

və Avropa ölkələrində layiqincə təmsil edir və bu günə kimi 11 milli simpozium təşkil etmişdir. 

Məqsədimiz elmi yenilikləri həmkarlarımız arasında paylaşmaq, praktiki və təcrübi bilikləri 

mübadilə etməklə bir-birimizdən öyrənmək, gənc həmkarlarımızın elmi inkişafına nail olmaq, 

xalqımızın uroloji və Reproduktiv sağlamlığının keşiyində durmaqdır.  

Get-gedə güclənən texnoloji inkişafı və təbabət elmində yaranmış yenilikləri təqib etmək 

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

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

bir jurnal çapdan çıxarmağı qarşımıza məqsəd olaraq qoyduq. Bu jurnal təkcə Urologiyanı yox 

Reproduktiv təbabətə aid olan bütün predmetləri özündə əks etdirərək Andrologiya, Seksologiya, 



 
 

 

4 

 

 

UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT JURNALI  |  Cild 1  1/2018 

Psixologiya, Ginekologiya, Dəri-zöhrəvi, Cərrahiyyə və sair kimi elmlərdən də bəhrələn-

məyi  nəzərdə tutur. Ölkə həkimlərinin və xarici alimlərin məqalələri bu jurnalda öz əksini 

tapacaqdır. Bütün bunlardan yararlanan xalqımız olacaq.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan səhiyyəsində apardığı quruculuq işlərinin davamı 

olaraq son illər respublikamızda dövlət səhiyyə və ana-uşaq sağlamlığının qorunması sahəsində 

çox işlər görülmüşdür. Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin respublikamızda apardığı 

səhiyyə sistemindəki islahatlara biz də töhfələrimizi verməliyik. Biz çalışmalıyıq ki bu jurnal 

yüksək reytinq əldə etsin və inanırıq ki, həmkarlarımız bu işdə bizə yaxından köməklik 

göstərərək fəaliyyətimizə dəstək verəcəklər.  

 

Hörmətlə, 

AMEA-nın müxbir üzvü  

Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının akademiki,   

əməkdar elm və ictimai dövlət xadimi,  

professor  Sudeif Bəşir oğlu İmamverdiyev  
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Oxucuların nəzərinə! 
 

“Urologiya və Reproduktiv Təbabət” jurnalı Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Asso-

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

dermatovenerologiya, psixiatriya, endokrinologiya sahələrindəki araşdırmalar, praktikadan 

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

baycan, İngilis, Rus və Türk dillərində qəbul olunur.  

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

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

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

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

lənməlidir. 

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

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

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

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

ünvanları, əlaqə telefonları və e-mail ünvanları yazılmalıdır. 

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

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

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

6. Açar sözlər 5 sözdən artıq olmamalıdır. 

7. Orijinal məqalənin tərkib hissəsi aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

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

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

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

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

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

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

Yuxarıdakı tələblərə cavab verməyən məqalə redaksiya tərəfindən qəbul olunmur. 

Qəbul olunmuş materiallar geri qaytarılmır. 

Redaksiya heyətinin məqalələri ixtisar etmək və düzəlişlər aparmaq səlahiyyətləri vardır. 
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Əhmədov İ.S. 
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ERECTILE DYSFUNCTION: ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES 

Ahmedov İ.S. 

Azerbaijan Medical University 

 

Introduction. Erectile dysfunction is a type of sexual dysfunction characterized by the 

inability to develop or maintain an erection of the penis during sexual activity for at least 6 

month. Being a worldwide growing illness, as well as in Azerbaijan, it seriously affects sexual 

function and quality of life. 

Material and method. In 1999-2005, 393 patients with different etiologic erectile 

dysfunctions were studied at Istanbul University Faculty of Medicine, Urology Department of 

the Medical University of Azerbaijan and the departments of urology of private hospitals in 

Baku. The age of the patients was between 20 and 70 years (mean age 46). 248 patients were 

conservatively and 145 of them were surgically treated. 

Discussion. Diagnosis of erectile dysfunction should be applied by BEFI, physical 

examination, hormonal, penile doppler ultrasonography exam and combined intracavernous 

injection and stimulation test (special investigations should only be handled when needed). In 

all forms of ED, first conservative drugs, then intracavernous or vacuum treatment should be 

performed and if not effective, the last treatment should be treated with penile prosthesis 

implantation surgery. 

Surgical treatment of Peyronie's disease should only be performed during a sustained 

period of illness. We conclude that H or K shaped resection of the plague (over the curve of 60 

degrees) and grafting of the tunica albuginea defect with a part of the v saphena magna is more 

effective method. 

Key words: Erectile dysfunction, peyronie's disease, priapism, penile prosthesis 

implantation 

 

Giriş. Erektil Disfunksiya ən azı 6 ay müddətində penisdə yetərincə ereksiyanın olma-

ması və ya ereksiyanın lazım olan müddətdə davam etdirə bilməməsinə deyilir. (11) Bütün 

dünyada, eləcə də Azərbaycanda da artmaqda olan bir xəstəlik olub, cinsi funksiyaya və həyat 

keyfiyyətinə ciddi şəkildə təsir edir. 

40-44 yaş arası 9%, 45-49 yaşlarda 12%, 50-54 yaş arası 18%, 50-59 yaşda 29%, 60-64 

yaşında 38%, 65-70 yaşlarda 54 % rast gəlinir. (16) Azərbaycanda xəstəliyin yayılması 45-69 

yaş arası kişilərdə 51.2 %-dir. (1) 
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Xəstəliyin iki forması vardır: organik və psixogen (7). Organik Erektil disfunksiyanın 

əsəs səbəbləri arasında dislipidemiya, şəkərli diabet, hipertoniya xəstəliyi, ürəyin işemik xəstə-

liyi və metabolik sindromlar yer alır. (14) Digər risk faktorlarına isə piylənmə, həyat tərzi, 

prostat vəzin xoş hiperplaziyası, peyronie xəstəliyi, LUTS və hipoqonadizm aiddir (10,12,13) 

Erektil Disfunksiyanın araşdırılması 3 mərhələli aparılır: anamnez və fizki müayinə, labo-

rator müayinələr və əlavə müayinə metodları. Standart olaraq erektil disfunksiya ilə müraciət 

etmiş kişilərə BEFİ sorğulaması aparılır. (19) Laborator müayinələr cinsi zəifliyə səbəb ola 

biləcək altda yatan patologiyaların aşkarlanmasına yönəlikdir. İSSM qan şəkəri, lipid profili və 

cinsi-spesifik hormonların yoxlanmasını tövsiyyə edir. (15) Əlavə müayinə metodları-kombinə 

intrakavernoz inyeksiya və stimulyasiya testi, penil doppler ultrasəs müayinəsi, dinamik arte-

rioqrafiya, dinamik infuzion kavernozometriya və kavernozoqrafiya və RigiScan müayinəsi - 

çox az hallarda, organik və ya psixogen formaların differensasiyası məqsədilə aparılır. (5, 6, 8) 

Xəstəliyin müalicəsi pisxoseksual terapiya, həyat tərzinin optimallaşdırması, konservativ 

müalicə və cərrahi müdaxilədən ibarətdir. Hall hazırda ilk seçim müalicəsi hesab olunan PDE 

5 inhibitorunun ilk selektiv nümayəndəsi olan Viagranın 1998-ci ildə əczaçılıq bazarına çıxması 

ilə xəstəliyin müalicəsində inqilab yarandı (9) Transuretral (MUSE), intrakavernozal 

(Caverject, papaverin, fentolamin) müalicələr və vakuum cihazları 2-ci sıra seçim müalicəsi 

sayılır (17, 18).  

Cərrahi müdaxilə dərman müalicəsinin effektsiz qaldığı vəziyyətlərdə icra olunur. Penil 

protez implantasiyası 3-cü sıra seçim müalicəsi sayılır və effektivliyi və xəstə və partnyor məm-

nunluğu 90%-a qədər çatır (3). Penil revaskulyarizasiya (arterial şuntlama, venoz liqasiya) 

cərrahiyəsi isə yalnız D dərəcəli sübutalanmışdır (20) 

Açar sözlər: Erektil disfunksiya, peyronie xəstəliyi, priapizm, penil protez implantasiyası 

Material və metod. 1999-2005-ci illərdə İstanbul Universiteti Tibb Fakültəsi, Azərbay-

can Tİbb Universiteti Urologiya kafedrası və Bakı şəhəri özəl xəstəxanaların urologiya şöbə-

sində müayinə və müalicə almış 393 müxtəlif etiologiyalı erektil disfunksiyası olan xəstə araş-

dırılmışdır. Xəstələrin yaşı 20 və 70 arası (ortalama yaşı 46) olmuşdur. Xəstələrin 248-i kon-

servativ, 145-i isə cərrahi müalicə almışdır. 

290 xəstədə (71%) erektil disfunksiyaya səbəb üzvü dəyişikliklər olmuşdur. Yəni bu xəs-

tələrdə xəstəliyin əsas səbəbi vaskulyar arterial və ya veni-okkluziv mexanizmanın pozulması, 

nevroloji səbəblər, endokrin pozğunluqlar yaxud perineal-penil zədələnmələr, şəkərli diabet və 

sair olmuşdur. 52 (13.23%) xəstədə isə səbəb psixogen olaraq dəyərləndirilmişdir ki, onların da 

əsasını həyəcan, qorxu, depresiya, məişət problemləri, sarsıntı təşkil etmişdir. Xəstələrin 51-də 

(12.97%) etioloji faktor qarışıq olmuşdur. Xəstələrdə ən çox rast gəlinən yanaşı xəstəliklər 

şəkərli diabet (20%). Peyronie xəstəliyi (15,7%), depresiya (13.2%) ürəyin işemik xəstəliyi 

(12.2%), prostat vəzin xoş hiperplaziyası (11.7%), xronik prostatit (6%) və digər xəstəliklər 

olmuşdur. 

Ağır orqanik ED səbəbiylə 42 xəstəyə penil protez qoyulmuş, 52 peyronie xəstəsində müx-

təlif növ plikasiya, qreftləmə və remodellinq əməliyyat aparılmış, 24 penil kurvaturu olan xəstədə 

penil əyrilik düzlənmirilmiş, 16 xəstədə priapzimin boşaldılması, 2 xəstədə penil frakturun bərpası, 

2 xəstədə penil venoz liqasiya, 1 xəstədə isə arteriokavernozal şuntlama aparılmışdır. 
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Nəticələr. Konservativ müalicə almış 248 xəstədən 194-nə oral yolla dərmanlar, 48 nəfə-

rinə intrakavernoz inyeksiya, 6-a vakum cihazı ilə mənfi təzyiqlə ereksiya yaradılmaqla müa-

licə aparılmışdır. Oral yolla oistifadə üçün FDE-5 ingibitorlarının istifadəsi də belə olmuşdur. 

73 nəfərə Vardenafil, 41 nəfərinə Tadafil, 60 nəfərinə Sildenafil, 20 nəfərinə Jenşen, Trittiko 

tipli dərmanlar əsas götürülərək müalicə aparılmışdır. 

Konservativ müalicənin dinamikası 6 aylıq dövrü əhatə edir və həmin xəstələr də müali-

cəni davam etdirməktədirlər. 20 nəfəri əhatə edən və müxtəlif stimuləedici dərmanların istifa-

dəsi olunan xəstələrin yalnız 10 nəfərində orta, 5-də cüzi, 5-də isə demək olar ki, effekt müşa-

hidə edilməmişdir. Təbii ki, bu xəstələrə müalicə zamanı psixogen faktoru aradan götürmək 

üçün antidepresanlar və bəzi polivitaminlər təyin edilmişdir. Lakin dərman qəbul edən xəstələ-

rin erektil disfunksiyası qarışıq olmuş, yəni həm orqanik, həm psixogen faktorlar olmuşdur. 

Xəstələrin bəziləri müalicə davam etdirmiş, 6 ay keçdiktən sonra bu dərmanları 2 həftədə bir 

dəfə və yaxud ara verməklə qəbul etmişlər. 6 vakum cihazı alan xəstənin 4-də orta dərəcəli 

rigidlik yarana bilmiş 2-də cuzi effekt əldə edilmişdir. Müalicə effektsizliyi aşağı olan xəstələr, 

başqa müalicə qrupuna keçirilmiş və yaxud özləri müalicə imtina etmişlər. FDE-5 inhibitorla-

rından əvvəl erektil disfunksiyanın dərəcəsi və müalicədən 6 ay sonra effektivlik aşağıdakı 

cədvəldə öz əksinə tapır. (Cədvəl 1) 

 
 Sayı Müalicədən əvvəl ED 6 ay müalicə dövründə effektivlik 

Yüngül Orta Ağır Pis Zəif Orta Yaxşı 

Sildenafil 60 44 16 0 2 2 6 50 

Vardenafil 73 53 20 0 2 7 19 45 

Tadalafil 41 24 17 0 1 8 8 24 
 

Cədvəl 1. Yüngül və orta dərəcəli ED-da PDE inhibitorlarının effektivlik dərəcəsi 

 

İntrakavernoz inyeksiya alan 48 xəstənin 24-də yaxşı effekt, 10-də orta effekt, 14 xəstədə 

ya cüzi ya da effekt olmamışdır. Onlar da başqa qrupa keçilmişdir. İntrakevernoz inyeksiya alan 

xəstələrdə müalicənin effektsizliyi onların bu müalicə imtina etməsinə səbəb olmuşdur. Xəstə-

lərə müalicənin effektivliyi (BEFİ) testinə əsasən aparılmışdır.  

İntrakavernozal inyeksiya edilən xəstələrdə əsasən qadınların onlara kömək etməsi 

(həmin xəstələrin 70%-i 65-70 yaş arası idi) də əhəmiyyət daşıyır. Bundan başqa get-gedə iynə 

yerində fibrotrik düyünə oxşar toxuma əmələ gəlməsi dozanın get-gedə artırılmasının lazım 

gəlməsi, xəstələrin özlərinin isə ağrıdan narahat olmasına gətirib çıxarır. 

145 cərrahi əməliyyata məruz qalan xəstələr isə ya sadalanan qrupların müalicədən effekt 

görməyən və ya klinikaya daxil olarkən artıq bu tip dərmanlar 

Ağır formalı erektil disfunksiyalı xəstələrdə dərman müalicəsi və konservativ müalicələr 

effekt vermədikdə penil protezin qoyulması tövsiyyə edilir. Şişirilə bilən protezlərin ilk 

prototipi 1972-ci ildə yaransa da 1973-1990-cı illərdə AMS firması tərəfindən silindirlərin 

dizaynı və protez mexanizmlərində innovasiyalar edildi (4). Azərbaycanda ilk penil protez 

implantasiyası 2004-cü ildə S.B.İmamveridyev və İ.S.Əhmədov tərəfindən icra olunmuşdur 2).  

Bizim kilnik müşahidəmizdə olan penil protez implantasiyası icra olunmuş ağır formalı 

erektil disfunksiyaslı 42 xəstənin 29-a şişirilə bilə penil protez, 13-ə isə bükülə bilən penil 

protez qoyulmuşdur. Şişiriləbilən protezlər kimi AMS 700 CX, Coloplast Titan, bükülən bilən 



 
 

 

12 

 

 

UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT JURNALI  |  Cild 1  1/2018 

protezlər kimi isə AMS 600, AMS 650 istifadə olunmuşdur. Əməliyyat, 33 xəstədə qasıqüstü 

Pfannenşteyl kəsiyi, 8 xəstədə isə penoskrotal kəsiklə aparılmışdır.  

42 xəstənin ikisində ağrı olması və onun antibiotiklərlə aradan qaldırılması mümkün 

olmuşdur. 1 xəstədə isə 1 ildə sonra protezin dəridən xaricə çıxdığı müşahidə olunmuş, protez 

çıxarılaraq mağaralı cismlər yuyulmuş, 6 ay sonra təkrar yeni büküləbilən protez qoyulmuşdur. 

39 xəstədə əməliyyatın effekti yaxşı (92.8%), 3 xəstədə isə kafi (7.2%) olmuşdur. Xəstə məm-

nuniyyətinə gəldikdə 31 xəstə əməliyyatdan tamamilə razı (73.8%), 6 xəstə isə qismən razı 

qalmışdır (14.2%). 

Penisin ağlı qişasında fibroz əmələ gələrək, cinsi zəiflik, penil deformasiya ilə nəticələnən 

peyronie xəstəliyinin cərrahi müalicəsində məqsəd fibroz düyünü götürərək və ya götürmədən 

penis əyriliyi düzəldərək cinsi fəaliyyəti yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. İlk 1965-ci ildə Reed. M. 

Nesbit penil deformasiyalarda öz üsulunu təklif etmişdir. Sonradan bu üsulun bir neçə modifika-

siyası (Yahya, Kelami, Lue) istifadə olundu. Azərbaycanda ilk dəfə bu tip əməliyyatlar Azərbaycan 

Tİbb Universitetinin Urologiya kafedrasında 2004-cü ildə S.B.İmamverdiyev və İ.S.Əhmədov 

tərəfindən icra olunmuşdur (2). Hal hazırda peyronie cərrahiyəsi üç əsas qrupa bölünür: 

 Qısa tərəfin uzadılması – peyronie düyününün rezeksiyası + qreftləmə 

 Uzun tərəfin qısaldılması – Sadə plikasiya, Nesbit üsulu 

 Penil remodelling + penil protez implantasiyası 

Klinik müşahidəmizdə 52 peyronie xəstəsinə cərrahi əməliyyat icra olundu. 11 xəstədə 

(21%) əyriliyin dərəcəsi 60 dərəcədən az, 41 xəstədə isə (79%) 60 dərəcədən çox olmuşdur. 60 

dərəcədən çox əyriliyi olan xəstələrin hamısına peyronie düyünü rezeksiyası + qreftləmə, digər 

qrupa isə plikasiya üsulları tətbiq olunmuşdur.  

28 xəstədə H-vari rezeksiya və qreftlmə aparılmış, 20 (71.5) xəstədə yaxşı, 8 (28.5%) 

xəstədə isə kafi efeektivlik dərəcəsi əldə olunmuşdur. 22 xəstədə erektil funksiya saxlanılmış-

dır. K- vari rezeksiya aparılmış 13 xəstənin 8-də (61.5%) eefektivlik dərəcəsi yaxşı, 5 (38.5%) 

xəstədə isə kafi qiymətləndirilmişdir. 4 xəstədə ereksiya saxlanılmışdır. 1 xəstədə residiv mü-

şahidə olunmuşdur. 

Plikasiya icra olunmuş 11 xəstənin hamısında (100%) yaxşı qiymətləndirilmiş, 9 xəstədə 

ereksiya saxlanılmışdır.  

Xəstələrdə 4-6 həftə ərzində cinsi əlaqəyə girməmək məhdudiyyəti qoyulmuşdur. 

Oqrazm və eyakulyasiya 8 həftəyə tam bərpa olunmuşdur. 

Penil revaskulyarizasiya əməliyyatlarına isə aşağı epiqastrik arteriya ilə dorsal penil arte-

riya və/və ya dərin dorsal vena arasında anastomoz, penil səthi və dərin dorsal venaların liqasi-

yası əməliyyatları aiddir. Bizim müşahidəmizdə 3 belə əməliyyat icra olunmuşdur. 1 xəstədə 

arterial yetərsizlik səbəbiylə epiqastrik arteriya ilə dərin dorsal vena arasında anastomoz qoyul-

muş və dərin dorsal vena proksimaldan liqaturaya alınmışdır. 6-ci ay kontrolunda xəstə əməliy-

yatdan məmnun qalmadığını bildirmişdir. Dorsal vena liqasiyası isə 2 nəfərə icra olunmuş. 

Əməliyyatdan məmnunluq 1 xəstədə olmuşdur.  

Priapizimlə daxil olan 21 xəstənin yalnız 16-na əməliyyat edilmişdir. Əməliyyat olunma-

yan xəstələr 5 nəfər idi. Onlardan 4-ü 72 saatı keçməmiş bir vaxtda bizə müraciət etmişdir. 

Onlar adrenalinlə və NaCl 0,9%-li qarışıqlarla kavernoz cisimlərin yuyulması ilə müalicə olmuş 

və penis yumşaq vəziyyətə gəlmişdir. Bir xəstəyə nə qədər alternativ müalicə təyin edilsə də, 
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hissəsi olaraq yumşalma yaransa da priarizm keçməmiş, həmin xəstə əməliyyatdan imtina 

etdiyinə görə evə ambulator müalicəyə yazılmışdır. Qalan 16 xəstəyə isə konservativ müalicəyə 

kömək etmədiyindən onların 10-na Winter anastomozu, 2-nə spongikavernoz, 4-nə safenos-

pongiokavernoz anastomoz bir tərəfli həyata keçirilərək priapizm ləğv edilmişdir. 

Əməliyyatdan sonra 12 xəstədə cinsi fəaliyyət olmamışdır. İki Winter anastomozu qoyu-

lan xəstədə hissəvi ereksiya 1,4 aydan sonra müşahidə olsa da onlar normal cinsi əlaqədə ola 

bilməməmiş, yalnız precotial orqazm ola bilmişlər. 

Konservativ müalicə olunan xəstələrin 4-dən yalnız 3-də orta dərəcəli rigid penis 6-14 ay 

ərzində müşahidə olunmuşdur. 

Müzakirə. Erektil disfunksiyanın diaqnostikası BEFİ, fiziki müayinə, hormonal, penil 

rəngli doppler ultrasəs müayinsəi və süni ereksiya testi ilə həyata keçirilməlidir, yalnız ehtiyac 

duyduqda xüsusi müayinələrə əl atılmalıdır. ED-nın bütün formalarında əvvəlcə konservativ 

dərmanlar, sonra intrakavernoz və ya vakuum müalicəsi tətbiq edilməli, effektiv olmadıqda 

yalnız o zaman sonuncu müalicə kimi penil protez implantasiyası əməliyyatı edilməlidir. Gen 

mühəndisliyinin inkişafı ilə müəyyən olmuşdur ki endotel hüceyrələrində genetik mutasiya 

nəticəsində anormal zülal sintezi gedir ki bu da erektil disfunksiya ilə nəticələnir. Gələcəkdə 

mutasiyaya uğramış genləri normal genlərlə əvəz etməklə erektil disfunksiyanın müalicəsinin 

mümkün olacağı düşünülür.  

Peyronie xəstəliyinin cərrahi müalicəsi yalnız xəstəliyin stabil dövründə aparılmalıdır. 60 

dərəcədən yuxarı əyrilikdə düyünün H və ya K-vari rezeksiyası və ağlı qişa defektinin böyük 

gizli venanın bir parçası ilə qreftlənməsinin daha effektiv üsul olduğu qənaətinə gəldik. Hal-

hazırda ağlı qişa defektinini bərpası üçün kök hüceyrələrdən əldə olunmuş matris üzərində 

araşdırmalar aparılır. 
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OUR EXPERIENCE IN TREATMENT OF  

VESICULAR-VAGINAL FISTULAE 

Bakhyshov A.A.  

Medical University of Azerbaijan, Urology Department 

 

Authors declare the experience of treating 177 women with vesicular-vaginal fistulae 

(VVF), which have been observed for the last 40 years. The age varied from 17 years old to 62 

years old (the average age is 33). Etiological factors of the bladder’s injuries were: obstetrician 

interference - 56,2%, gynaecological operations – 43,5%, household trauma – 0,1%, 

autotrauma - 0,2%. Two women (0,1%) had VVF with the complete destruction of urethra, 

which came along as a result of Kolitus Per Uretram. Gynaecological operations leading to 

formations of VVF were due to oncological diseases in 96% of patients, festering ovarian cysts 

in 1.5% of patients, anterior colporaphy in 1% of patients and restoration of vaginal atresia in 

0,5% of patients.  

Depending on the fistulas diameter of the vaginal wall, authors noted the following forms 

of fistulas: pinpoint fistula – till 0,5 sm, small fistula – from 0,6 to 2 sm, large fistula – from 2,1 

to 4 sm, and the extensive fistula with urethral involvement over 4 sm. The bladder almost was 

separated from urethra and the rear wall was prolapsed inside of the vagina in 6 women. These 

kind of fistulas are called circular fistulas. 

Fistuloplasty was made via transvaginal interference in 83 women, via transvesical 

interference in 71 women, via transperitoneal interference in 18 women and the last but not 

least via joint interference in 5 women.  

Unlike stranded seams, single seams were sutured with kentug N2 on the split and 

mobilised bladder wall, then on the paravaginaltissue of the vaginal wall U–shaped seams were 

made with the threads of polyglucolateacidN2, and after that single stitch sutures N3were laid 

on the vaginal mucosa. In transvesicalfistuloplasty, single – row seams were sutured with 

poluglucianthread N0 on the vaginal walls, however, with the kentug thread N2seams were 

suturedon the muscular bladder wall and N3 seams were sutured on themucosal wall of the 

bladder. When suturing the extensive fistula, the bladder wall was also sutured in three rows. 

There is the specific method that has been developed by authors, which is transperitoneal 

fistuloplasty. Recovery process is notedin all operated patients, however, fistula has been 

disabled after the second operation in 4 patients. As a result of suppuration of the postoperative 

wound, secondary healing process of fistula is noted.  
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In case of near whereabouts of fistula, for example, towards the ureteric orifice having 

sutured fistula, it is highly recommended to carry out ureterocystoanastomosis. Authors 

observed two patients with above mentioned cases.  

In authors opinions, by suturing 3 row seams in fistuloplasty, it helps to eliminate 

interstitial space, which determines the successful termination of the operation. Successful 

results of plastic surgeries in vesical-vaginal fistulae depend on the suturing technique, urine 

derivation, and on practical experience of surgeon urologist, who performs these operations.  

Key words: Gynaecological and obstetricial traumas, vesicular-vaginal fistulae, 

vaginography, fistulography 

 

Giriş. Qadınlarda sidik-cinsiyyət fistullarının cərrahi müalicəsi haqqında elmi axtarış-

ların aparılması və xəstələrin müalicəsi 1977-ci ildən Azərbaycan Tİbb Universitetinin Uroloji 

Klinikasında Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor S.B.İmamverdiyev 

tərəfindən başlanmışdır. Onun rəhbərliyi ilə klinikada “Mamalıq və ginekoloji praktikada sidik 

yolları zədələnmələrinin cərrahi müalicəsi” (Ə.A. Bağışov, 1992), “Hipoxrom anemiyalı 

hamilələrdə böyrəklərin funksioonal vəziyyəti” (Ş.N.Qədimova, 2004), “Aşağı sidik yollarının 

funksiyasının pozulmaları olan qadınlarda çanaq dibi vəziyyətinin öyrənilməsi” (İ.Ş.Mahalov, 

2005), “Uzunmüddətli postmenopauza dövrü olan qadınlarda urogenital pozulmaların gedişinin 

klinik-diaqnostik xüsusiyyətləri” (A.Ə.Qocayeva, 2014) mövzularında tibb üzrə fəlsəfə 

doktorları dissertasiyaları müdafiə edilmişdir. S.B.İmamverdiyev (1991) transperitoneal 

fistuloplastika zamanı toxumaların adekvat vaskulyarizasiyasını saxlamaq məqsədi ilə fistul 

sahəsinin qənaətli ayrılmasını təklif etmişdir. 

Açar sözlər: mamalıq və ginekoloji travmalar, sidiklik-uşaqlıq yolu fistulları, vaginoqrafiya, 

fistulorafiya 

 

Sidiklik-uşaqlıq yolu fistullarının (SUYF) cərrahi müalicəsi mürəkkəb və həll olunmamış 

problemdir [1]. Son zamanlarda kiçik çanaq orqanlarında açıq geniş operativ müdaxilələrin, 

laparoskopik operasiyaların və cərrahi doğuşların (qeysəriyə əməliyyatlarının) sayının artması, 

sidik yollarının nəqliyyat travmaları və kriminal hadisələr zamanı zədələnməsinin xüsusi 

çəkisinin yüksəlməsi ilə, SUYF –nin mürəkkəb, müştərək və kombinə olunmuş formalarının 

rastgəlmə tezliyi artmışdır [2]. 

Statistik məlumatlar göstərir ki, SUYF 95,2% hallarda mamalıq və ginekoloji praktikada 

əmələ gəlir [3,4]. Bu fistullar əsasən patoloji təbii və cərrahi doğuşlar və ya genital orqanların 

şiş və həmçinin qeyri- şiş xəstəliklərinin operativ müalicəsindən sonra əmələ gəlir [5]. 

SUYF-nın cərrahi müalicəsi (fistuloplastika) üçün mövcud olan çoxsaylı əməliyyatlar 

həmişə effektli olmur və müxtəlif müəlliflərə görə 8-12% hallarda residiv verir [6]. Fistulun 

uşaqlıq yolunda lokalizasiyasından asılı olaraq fistuloplastika uşaqlıq yolundan (transvaginal), 

sidiklikdən (transvezikal) və qarın boşluğundan (transperitoneal) və kombinə edilmiş 

transveziko-vaginal yolla həyata keçirilir [7]. Son zamanlarda SUYF-ın laparoskopik yolla 

tikilməsinin tərəfdarları artmışdır [8,9]. Laparoskopik fistulorafiya xəstələrin tez reabilitasi-

yasını təmin edir, çarpayı günlərinin sayı kəskin azalır. Lakin, belə təcrübələr hələ azdır [10]. 

Açıldığı ildən (1975) klinikamızda bu yazının müəlliflərinin gərgin əməyi nəticəsində 
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sidik yollarının zədələnmələrinin cərrahi korreksiyası sahəsində çox böyük təcrübə toplan-

mışdır. Bu iş SUYF cərrahi müalicəsində bizim 40 illik təcrübəmizi ümumiləşdirir və 

fistuloplastikanın nəticələrinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. 

Material və metodlar. Azərbaycan Tibb Universitetinin Uroloi klinikasında son 40 il 

ərzində mülliflərin iştirakı ilə SUYF-na görə 177 xəstəyə fistulun tikilməsi- fistulorafiya aparıl-

mışdır. Bu müalicənin müəyyən nəticələri klinikada icra olunmuş dissertasiya işində öz əksini 

tapmışdır [7]. Xəstələrin yaşı 17 ilə 62 arasında dəyişmiş, orta yaş isə 33 olmuşdur. Xəstəlik 2-

3 aydan 30 ilə qədər davam etmişdir. Sidikliyin zədələnməsinin etioloji faktoru kimi mamalıq 

travmaları - 46,2%, ginekoloji əməliyyatlar- 53,5%, məişət travması - 0,1 %, avtotravmalar- 

0,2%, təşkil etmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, son 20 ildə əsasən ginekoloji fsitullara 

təsadüf edilmişdir. 

SUYF yaranmasına səbəb olan ginekoloji əməliyyatların 96,5%-i ginekoloji orqanların 

şiş xəstəlikləri, 1,0% hallarda yumurtalığın irinlənmiş kistası, 1% - ön kolporafiya, 0,3% - 

atreziya olunmuş uşaqlıq yolunun bərpasına görə aparılmışdır. 2 (1,1%) qadında uretranın 

destruksiyası ilə müşaiyət olunan geniş SUYF koitus per uretram nəticəsində əmələ gəlmişdir. 

Xəstələr fistulların sidiklik divarında lokalizə olunmasına görə fərqlənmişdir. Belə ki, 

mamalıq travmasından əmələ gəlmiş fistullar əsasən sidikliyin boynu və veziko-uretral 

nahiyədə, ginekoloji fistullar isə uşaqlıq yolunun güdülündə və tağ hissələrində yerləşmişdir. 

SUYF 167 xəstədə tək, 10 qadında bir neçə (çoxlu) olmuşdur. 

SUYF-nın ölçüləri tərəfimizdən onların uşaqlıq yolundakı dəliyinə görə qiymətləndiril-

mişdir. Bu üsulla nöqtəvi- 0,5 sm-ə qədər, kiçik - 0,6- 2 sm, böyük - 2,1- 4 sm və sidik axarını 

əhatə edən geniş (4 sm-dən artıq) fistullar ayrılmışdır. Təklif olunmuş təsnifata görə 28 xəstədə 

nöqtəvi, 39-də kiçik, 67-da böyük, 30 geniş, 13 həlqəvi fistullar aşkar olunmuşdur. Bəzi müşa-

hidələrdə (6 xəstə) travma nəticəsində sidikliyin boynu arxa tərəfdən uretradan qopmuş və si-

dikliyin arxa divarı sidik axarları dəlikləri ilə bərabər uşaqlıq yoluna sallanmıışdır. Belə fistullar 

tərəfimizdən həlqəvi fistullar adlandırılmışdır. Bir qadında avtotravma nəticəsində əmələ 

gəlmiş geniş sidiklik fistulu həm də sol tərəfdə böyük-cinsiyyət dodaqları nahiyəsinə açılmışdır. 

9 xəstədə fistula residiv olmuşdur. Klinikamıza daxil olana qədər 2 nəfərə 1, 3 nəfərə 2, 3 qadına 

2, 1 qadına 5 dəfə ugursuz fistuloplastika əməliyyatları aparılmışdır. Fistuldan sidiyin fasiləsiz 

axması 13 qadında sidiklik daşlarının yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Sidikliyin böyük, geniş və həlqəvi fistullarının diaqnozu adətən çətinlik yaratmamış və 

vaginal müayinə zamanı qoyulmuşdur. Kiçik fistullara diaqnoz qoymaq üçün rəngli məhlullarla 

sınaqlar və «görüşən metal bujlar» fəndindən istifadə edilmişdir. Sərbəst sidik ifrazı aktının çox 

vaxt saxlandığı nöqtəvi fistulların diaqnozu əsasən sistoskopiya ilə qoyulmuşdur. Fistulun 

vaginal dəliyi rəngli sınaqların köməyi ilə aşkar olunmuşdur. Yuxarı sidik yollarında dəyişik-

likləri aşkar etmək üçün ultrasəs müayinəsi və ekskretor uroqrafiya aparılmışdır. 

Fistulun mövcudluğu, uşaqlıq yolunun və sidik kisəsinin həcmi, qonşu orqanların anato-

mik vəziyyəti və onların patoloji prosesə cəlb olunması vaginoqrafiya ilə təsdiq edilmişdir 

(şəkil 2). SUYF zamanı aparılan 168 vaginografiya zamanı 146-də müsbət nəticə alınmış və 

müayinənin spesifikliyi 89,4% olmuşdur. 
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Şəkil 2. Vaginoqram. 

 

1- kateterin balonu; 2- kontrastlaşmış uşaqlıq yolu; 

3- sidiklik (fistul dəliyindən keçmiş kontrast miaddə ilə dolmuşdur). 

 

SUYF olan xəstələrin əməliyyata hazırlanması ümumi möhkəmləndirici müalicə, sidiklik 

və uşaqlıq yolunun antiseptik məhlullarla sanasiyası, vulvit, kolpit, endoservit əlamətləri 

olduqda antibakterial müalicə, yerli dəri örtüyünün zədələnməsi zamanı antiseptik məlhəm və 

kremlərdən istifadə etməklə aparılmışdır[7]. Fistuloplastikanın aparılması vaxtı fistulun etiolo-

giyası, ətraf toxumaların vəziyyəti, yanaşı xəstəliklər və xəstənin vəziyyəti nəzərə alınmaqla 

təyin edilmişdir. Fistulun epitellə örtülməsi, nekrotik toxumaların sorulması və davamlı çapıq 

toxumasının əmələ gəlməsindən asılı olaraq bu müddət ən azı 3 ay, yayılmış irinli iltihabi 

proseslər olduqda 4-6 ay qəbul olunmuşdur. 

Müzakirə. Konservativ müalicə nəticəsində SUYF-nın bağlanması 5 xəstədə müşahidə 

edilmişdir. Təcrübə göstərir ki, ancaq ginekoloji fistulların sərbəst bağlanmaq ehtimalı vardır. 

Lakin, bu tasadüfi xarakter daşıyır. SUYF-nın əsas müalicə üsulu cərrahi müdaxilə- 

fistuloplastikadır. Plastik əməliyyat zamanı, icra yolundan asılı olmayaraq, fistul nahiyəsində 

çapıq toxumaların tamamilə kənar edilməsi, fistulun divarlarının kifayət qədər azad edilməsi 

(Ditelin ayrılma üsulu) əsas meyar kimi qəbul edilmişdir. Bu üsulla 177 xəstəyə 183 

fistuloplastika aparılmışdır. Plastik əməliyyat zamanı qonşu orqan və toxumalardan istifadə 

edilməmiş, ancaq yerli toxumalar hesabına birbaşa plastika icra edilmişdir. 

Transperitoneal fistuloplastika 18 xəstəyə aparılmışdır. Əməliyyat 8 xəstədə ümumi 

qəbul olunmuş üsulla, geniş fistulu olan 6, residiv fistulu olan 4 xəstədə isə klinikada işlənmiş 

üsulla aparılmışdır [7]. Transperitoneal fistuloplastika bizim fistulorafiya ilə məşgul olmağa 

başladığımız ilk zamanlara təsadüf edir. Bu yol sidikliyin intrapoperasiyon zədələnmələri 

zamanı daha çox istifadə olunur.  

Transvaginal yolla 83 xəstəyə plastik əməliyyat icra edilmişdir. Təcrübə göstərmişdir ki, 

bu yol fistul dəliyinə retroqrad salınmış Foley kateterinin köməyi ilə fistul nahiyəsini uşaqlıq 

yolu dəhlizinə yaxınlaşdırmaq mümkün olduqda mümkün olur. Fistuloplastika ilə məşğul 

olduğumuz ilk zamanlar fistul kənarı rezeksiya olunduqdan sonra sidiklik və uşaqlıq yoluna 
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klassik 2 sıralı tikişlər qoyulmuşdur. Son 15-17 il ərzində fistuloplastika zamanı bizim 

taktikamız ayrılmış sidiklik və uşaqlıq yolu divarlarının bir-birinə sıx yaxınlaşmanı tam təmin 

edən 3- sıralı tikişlərin qoyulmasından ibarət olmuşdur. Bu zaman fistul kənarından azad 

edilmiş sidiklik divarı № 2/0 ketqut sapları ilə tikildikdən sonra, uşaqlıq yolunun ayrılmış 

divarına (paravaginal toxumalar) № 2/0 poliqlikol sapları ilə tək-tək və ya U-vari tikişlər qoyul-

muşdur. Sonra isə selikli qişa eyni strukturlu 3/0 saplarla ayrı-ayrı tikişlərlə yaxınlaşdırılmışdır 

(şəkil 3). Uşaqlıq yolunda 1 sutka müddətinə yod mühlulları (betaden, yosept və.s) hopdurul-

muş tənzif tampon saxlanmışdır.  

Kombinasiya edilmiş transveziko-vaginal fistuloplastika 5 xəstədə icra edilmişdir. Bu 

xəstələrdə fistul nahiyəsi sidik axarı dəliklərinə yaxın yerləşmişdir. SUYF-nın sidik kanalını 

əhatə etdikdə və sidik axarı dəliklərinin kateterizə edilməsi ehtiyacı yarandıqda bu manipulya-

siya uşaqlıq yolundan həyəta keçirilmişdir. Destruküsiya olunmuş uretra yerli toxumalar he-

sabına rekonstruksiya edilmişdir. 

Fustuloplastika yolundan asılı olmayaraq bütün xəstələrdə sidiklik Foley kateteri ilə drenə 

edilmişdir. Kateter fistulun ölçülərindən və uretranın patoloji prosesə cəlb olunmasından asılı 

olaraq sidiklikdə 10-14 gün saxlanmışdır. Yüksək yerləşmiş və orta ölçülü fistullara görə 

əməliyyat olunmuş xəstələrə 3-4 gün, sidikliyin boynunda yerləşən və geniş fistullara görə 

fistuplastika aparılan xəstələrə 5-6 gün müddətinə yataq recimi təyin olunmuşdur. 

 

 
a        b 

Şəkil 3. Uşaqlıq yolundan fistuloplastika. 

 

a- fistulun ümumi görünüşü; 

b- fistulın tikilməsi. 

 

Transvezikal fistuloplastika 71 xəstəyə aparılmışdır. Bu zaman fistul dəliyinə anteqrad 

olaraq Foley kateteri salınır. Kateterin balonu 30-35 ml məhlulla doldurulur. Kateterdən dar-

taraq fistulun kənarı yara səthinə yaxınlaşdırılır. Fistula ətrafında dairəvi kəsik apararaq əvvəl 

sidikliyin divarı uşaqlıq yolundan 1,5- 2sm məsafədə ayrılır. Yalnız bundan sonra fistul dəliyini 

əhatə edən dairəvi kəsik, uşaqlıq yolu divarında aparılır. Bu kəsiyin tədricən aparılması sər-

bəstləşmiş uşaqlıq yolu divarına № 0 poliqlikol sapları ilə tək-tək tikişlər qoymağa imkan verir. 

Uşaqlıq yolu divarına qoyulmuş tikişlər bağlanılır. Sonra heç bir gərginlik olmadan sidikliyin 
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divarları bir-birinə yaxınlaşır. Sonra ikinci sıra tikişlər № 2/0 ketqut sapları ilə sidikliyin 

selikaltı və əzələ qatına qoyulur, selikli qişaya isə üçüncü sıra № 3/0 ketqut sapları ilə tikilir. 

Fistula dəliyi böyük olduqda belə 3 sıralı tikişlərin qoyulması yaxşı nəticə verir. 

Fistul dəliyi sidik axarı dəliklərinə yaxın olduqda, əvvəlcədən sidik axarı mobilizə edilir 

və fistul dəliyi tikildikdən sonra ureterosistoneostomiya icra edilir. Bizim praktikada bu hal 2 

xəstədə müşahidə edilmişdir.  

Əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə 5 xəstədə total makrohematuriya müşahidə olunmuş, 

2-sində kateter qan laxtaları ilə tutulduğu üçün onu dəyişdirmək zərurəti yaranmışdır. 1 xəstədə 

yaranın irinləməsi ilə əlaqədar fistulun ikincili sağalması müşahidə edilmiş və plastik əməliy-

yatdan 7 həftə sonra spontan bağlanmışdır. Sidikliyin geniş fistuluna görə uretrovezikoplasti-

kadan sonra 2 nəfərdə sidiyin saxlanmazlığı müşahidə olunmuşdur. Sidik saxlanmazlığını ləğv 

etmək məqsədi ilə bu xəstələrə 3-4 aydan sonra sərbəst slinqin suburetral implantasiyası (TVT 

əməliyyatı) aparılmışdır. Sidiyin stress inkontinensiyasının müasir üsulu olan bu əməliyyat 

Respublikamızda ilk dəfə bizim klinikamızda icra edilmişdir [11]. 

Nəticələr. Klinikamızda 177 xəstəyə aparılan fistuloplastika əməliyyatlarının hamısı 

uğurlu olmuş və 100% sağalma müşahidə edilmişdur. Hərçənd ki, sidikliyin residiv fistulu olan 

4 xəstədə təkrar fistuloplastika əməliyyatı aparılmışdır. 2 xəstədə əməliyyatdan sonra müşahidə 

olunan erkən (kateteri çıxarıldıqdan dərhal sonra) residiv fistul xoşbəxtlikdən sonradan spontan 

bağlanmışdır.  

Müxtəlif cərrahi yollarla aparılan fistuloplastik əməliyyatlar və kliniki müşahidələr aşa-

ğıdakı ümumi nəticələr çıxarmağa imkan vermişdir.  

1. Plastik əməliyyat vaxtının düzgün təyin edilməsi və xəstələrin əməliyyatönü hazırlığı 

və plastik əməliyyat yolunun düzgün seçilməsi fistuloplastikanın uğurlu olmasını təmin edən 

mühüm amillərdir. 

2. Fistuloplastika zamanı tərəfimizdən tətbiq edilən 3 sıra tikişlərin qoyulması, sidikliyin 

uşaqlıq yolu və sidiklik divarları arasında toxuma mayesinin yığıla biləcəyi boşluqların aradan 

qalxmasını və əməliyyatın uğurlu olmasını təmin edir.  

 3. Sidiklik- uşaqlıq yolu fistullarına görə aparılan plastik əməliyyatların uğurlu nəticələri 

tikiş materialından, tikişlərin qoyulma texnikasından, yaranın və sidikliyin adekvat drenaj edil-

məsindən, həmçinin əməliyyatı aparan cərrah-uroloqun bu sahədə təcrübəsindən asılıdır.  
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PARSİAL NEFREKTOMİYA: GÖSTƏRİŞLƏRİN SEÇİLMƏSİNƏ  
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PARTIAL NEPHRECTOMY: MODERN VIEW TO CHOOSE OF  

INDICATIONS AND OUR CLINICAL EXPERIENCE  

A.M.Bagirov, E.A.Mammadov 

 

Partial nephrectomy performs more frequently for incidentally discovered, small, law 

stage renal tumors, which with improving and widespread use noninvasive diagnostic methods 

(ultrasound, CT, MRI) detects more often. The main advantage of nephron-sparing surgery for 

renal cell carcinoma are prophylaxy renal insufficiency, major disadvantages includes the 

possibility local recurrence and perioperative complications. 

In this article we reviewed our practical experience in field partial nephrectomy and 

analysed indications to the nephron-sparing tactic in different pathology. In 1998 – 2018 years 

we performed 71 partial nephrectomies in 69 patients : 14 patients with nephrolithiasis: 4 

patient calicoectasia with non-functioning lower pole with stones and 3 cases due to an infected 

lower pole with stones, 2 calicoectasia and atrophy upper pole; 2 caliceal diverticula in middle 

section of kidney; 1 Fraley syndrome with stones in ectatic upper calyx, 2 patients with duplex 

pelvico-caliceal system and staghorn stone. 

1 patient was performed bilateral partial nephrectomy for giant hydatidcyst by 

laparotomy.  

In 15 patients indication for a partial nephrectomy is to remove a nonfunctioning upper 

pole secondary to complicated duplex anomalies of the kidney. One patient was with rare 

anomaly – trifid ureter, megaureter and III grade hydronephrosis of upper pole. In one case 

horseshoe kidney was complicated by hydronephrosis, dismembered subadventisial 

pyeloureteroplasty was combined with isthmotomy and partial nephrectomy of medial section 

of lower pole. 

Partial nephrectomy for benign renal tumors was performed in 5 patients, in one for 

oncocytoma, in 4 for angiomyolipoma, in one case bilaterally.   

Renal cell carcinoma was indication to partial nephrectomy in 32 patients. Elective 

indications were chosen in 29 patients, 11 patients with 4-7cm (T1b). Imperative indications 

were in 2 cases: one in a solitary kidney, in 1 cases with bilateral renal tumors. Renal 

insufficiency or another perioperative complications or local recurrence is not observed.  

Key words: Partial nephrectomy; nephrolithiasis; duplex pielocaliceal system; renal cell 

carcinoma 

Açar sözlər: Parsial nefrektomiya; nefrolitiaz; pelviokaliseal sistemin ikiləşməsi; renal 

hüceyrəli karsinoma 
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Giriş. Tibb elmində ilk parsial nefrektomiya əməliyyatı 1890-cı ildə Czerni tərfindən 

təsvir edilmişdir (1). Keçən 1 əsrdən çox zaman dövründə böyrəyin müxtəlif patologiyalarında 

parsial nefrektomiyaya göstərişlər (o cümlədən elektiv – seçici və mütləq göstərişlər) işlənib 

hazırlanmış, əməliyyatın cərrahi texnikası təkmilləşdirilmiş, müxtəlif işemiya üsulları və anti-

işemik müalicə üsulları öyrənilmiş, açıq cərrahi üsul və laparoskopik-robotik parsial nefrekto-

miya üsulları müqayisə edilmiş, ağırlaşmalar və onlara təsir edən faktorlar araşdırılmışdır.  

Parsial nefrektomiya əməliyyatına göstərişləri 2 qrupa bölmək məqsədəuyğun olar. 

I – Böyrəyin  şişə aid olmayan xəstəliklərində: 

1. Böyrək vərəmi 

2. Nefrolitiaz 

3. Kaliseal divertikula 

4. Böyrək anomaliyaları (kasa-ləyən sisteminin ikiləşməsi və çox hallarda üst qütb olmaq-

la böyrəyin yarısının hidronefrozu) 

5. Böyrəyin müəyyən seqmentinin qan dövranının pozulmasına bağlı nefrogen 

hipertoniya 

6. Böyrəyin travması 

5. Hidatid kistlər 

II – Böyrəyin şiş xəstəlikləri 

1. Böyrəyin xoşxassəli şişlərində  

2. Bəd xassəli böyrək şişlərində 

Bu məqalədə məqsədimiz parsial nefrektomiya əməliyyatına göstərişləri son dövrlərdəki 

ədəbiyyat materiallarını nəzərə almaqla işıqlandırmaq və bu sahədəki  kliniki təcrübələrimizi 

təhlil etməkdir. 

Klinik material 

1998-2018-illər arasında akad. M.A.Mir-Qasımov adına Respublika Klinik Xəstəxa-

nasında, Topçubaşov adına Cərrahiyyə İnstitunda, Azərbaycan Tibb Universitetinin Cərrahiyyə 

klinikasında və Bakı şəhərində yerləşən bir neçə özəl xəstəxanada tərəfimizdən 69 xəstədə 71 

parsial nefrektomiya əməliyyatı icra edilmişdir. Xəstələrin yaşı 17 ilə 68 arasında (ortalama 

44.7) olmuşdur. Diaqnoz və aparılan əməliyyatlar I cədvəldə təqdim edilir. 

 

Diaqnoz  Əməliyyat Xəstə sayı 

1.Böyrəyin mərcanvari və çoxlu daşları,  

kalikoektaziya  

 

 

 

 

 

 

 

2.Fraley sindromuna bağlı kalikoektaziya və 

kasacıq daşı 

3.Böyrəyin mərcanvari və çoxlu daşları və kasa-

ləyən sisteminin ikiləşməsinə bağlı  kalikoektaziya 

1.Böyrəyin aşağı qütbünün rezeksiyası, 

kalikolitotomiya 

2.Subkortikal pielolitotomiya, böyrəyin orta 

seqmentinin pazvari rezeksiyası  

3.Pielolitotomiya; böyrəyin üst qütbünün rezeksiyası  

4.Böyrəyin aşağı qütbünün rezeksiyası, 

pielolitotomiya  

4.Böyrəyin üst qütbünün rezeksiyası 

5.Böyrəyin aşağı qütbünün rezeksiyası, 

nefrolitotomiya və ureterektomiya  

6.Böyrəyin üst qütbünün rezeksiyası, nefrolitotomiya 

və ureterektomiya  

3 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

Hər iki böyrəyin exinokokk kistası  Laparotomiya; hər iki böyrəyin alt qütbünün 

rezeksiyası 

1 

Böyrəyin kasa-ləyən sisteminin ikiləşməsi və üst 

qütbün hidronefrozu 

1.Böyrəyin  üst qütbünün rezeksiyası  

2.Böyrəyin üst qütbünün heminefroureterektomiyası 

4 

11 
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Böyrəyin kasa-ləyən sisteminin üçləşməsi (trifid 

ureter), üst qütbün hidronefrozu və meqaureter  

Böyrəyin üst qütbünün rezeksiyası və ureterektomiya 1 

Nalvari böyrəkdə soltərəfli III dərəcəli hidronefroz Subadventisial pieloureteroplastika, istmotomiya və 

böyrəyin aşağı medial bölümünün rezeksiyası 

1 

1.Böyrəyin bədxassəli törəməsi (renal cell 

carsinoma)  

 

 

 

 

2.Böyrəyin ikitərəfli bədxassəli törəməsi 

 

3.Sol böyrəyin orta qütbünün və sağ sidik axarının 

yukstavezikal bölümünün şişi 

4.Sol yeganə böyrəyin törəməsi  

1.Böyrəyin üst qütbünün polyar rezeksiyası 

2.Böyrəyin aşağı qütbünün rezeksiyası 

3.Böyrəyin orta seqmentinin pazvari rezeksiyası 

4.Sağtərəfli nefrektomiya, sol böyrəyin üst qütbünün 

polyar rezeksiyas 

5. Sol böyrəyin orta seqmentinin pazvari rezeksiyası 

və sağtərəfli ureter rezeksiyası, Boarı ureteroplastika 

6.Yeganə böyrəyin pazvari rezeksiyası 

9 

6 

14 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Renal onkositoma 1.Polyar rezeksiya 1 

1.Renal angiomiolipoma 

 

2.İkitərəfli renal angiomiolipoma 

 

1.Polyar rezeksiya 

2.Pazvari rezeksiya 

3.Hər iki böyrəyin polyar rezeksiyası  

2 

1 

1 

Cədvəl 1. Anatrofik cərrahi əməliyyatlarda diaqnoz və əməliyyatın növü 

 

Klinik nəticələrin müzakirəsi 

Uroloji praktikada böyrək üzərində aparılan istənilən cərrahi əməliyyat zamanı həkim 

tərəfindən orqan qoruyucu (nefron qoruyucu) cərrahi taktikaya üstünlük verilməsi zəruridir. Bu 

xüsusi ilə kontrlateral böyrəyin anadangəlmə və ya qazanılma xəstəlik səbəbindən fəaliyyətində 

azalma olması ilə əlaqədar, sidikdaşı xəstəliyi kimi hər iki böyrəyi zədələyə biləcək səbəblərdən 

və ya şəkərli diabet kimi diabetik nefropatiya nəticəsində sonrakı yaşam müddətində böyrək 

çatışmazlığı ehtimalı olduğunda xəstə üçün daha ciddi əhəmiyyət kəsb edir, yeganə böyrəyin 

xəstəliklərində isə əməliyyatın istər yaxın, istərsə də uzaq nəticəsi üçün həyati vacib hesab 

edilir. Buna görə də böyrək parenximasının müəyyən hissəsinin funksional qabiliyyəti qorun-

muş olduğunda keçmiş dövrlərdə nefrektomiya əməliyyatı seçildiyi bir çox hallarda günü-

müzdə parsial nefrektomiya (böyrək rezeksiyası) əməliyyatlarına üstünlük verilir və bu taktika 

xəstələrin sonrakı yaşamlarını hemodializ kimi həyat keyfiyyətini azaldan müalicə üsulu tətbiq 

edilməsi zərurəti yaranmadan sürdürə bilməsinə yardım edir.  

1950-60-cı illərdə parsial nefrektomiya əməliyyatı ən çox böyrək vərəmi olan xəstələrdə 

tətbiq olunmuşdur (2, 3). Puigvert böyrək vərəmi zamanı uroqrafiyada xüsusi ilə üst qütbdə 

spontan amputasiya olunmuş funksiya etməyən kasacıqların olması və ya drenə olunmayan ona 

görə də müalicəyə cavab verməyən böyrək abseslərinin olmasının parsial nefrektomiyaya 

göstəriş olduğunu qeyd etmişlər (3). Nefrolitiaz zamanı parsial nefrektomiya əməliyyatları 

1960-cı illərdə uğurla tətbiq edilmiş, hətta solitar nefrolitiaz zamanı pielolitotomiya və nefroli-

totomiya  əməliyyatlarına alternativ olaraq düşünülmüşdür. Puigvert və Gittes yeganə böyrəyin 

nefrolitiazı zamanı 10 xəstədə parsial nefrektomiyanı təsvir etmişlər və bu qrup xəstələrdə 

parsial nefrektomiyaya göstərişin litogen fokusu ortadan qaldırmaqla və genişlənmiş kasacığı 

xaric etməklə residiv ehtimalını azaltması ilə izah etmişlər (4). Stewart müşahidələrində infek-

siyalaşmış daşlarda 28%, mərcanvari daşlarda isə 30% residiv aşkar etmişdir. Müəllif parsial 

nefrektomiya əməliyyatı tətbiq edilən qrupda residiv tezliyinin 3%-ə qədər endiyini təsvir 

etmişdir (5). 
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Nefrolitiaz və parsial nefrektomiya barəsindəki son illərdəki təcrübəyə gəldikdə bu 

əməliyyatların tətbiqində ciddi azalma olduğunu qeyd etməliyik. Bu fikrimizcə nefrolitiaza 

görə distansion və perkutan litotripsiya əməliyyatlarının üstünlük təşkil etməsi ilə bağlıdır. 

I.Khalaf və b.-nın 2013-cü ildə son 7 illik klinik təcrübələrinə əsaslanan məqalədə nefrolitiaza 

görə cərrahi əməliyyata məruz qalan xəstələrin yalnız 10.3%-də açıq cərrahiyyə seçildiyini, 

yalnız 7-də (1.4%) parsial nefrektomiya əməliyyatına üstünlük verildiyini qeyd etmişlər (6). 

Müəlliflər açıq cərrahiyyəyə əsas göstərişlərin perkutan nefrolitotomiyanın effektiv olmaması, 

kaliseal divertikulun, ureteropelvik stenozun olması, nalvari və ya ektopik böyrək, urinar trakt 

infeksiyası olduğunu bildirirlər. Rifaioglu və b. 2016-da dərc etdirdikləri məqalədə böyrəyin 

alt qütbünün atrofiyası ilə müşahidə olunan pelvik, orta və aşağı kasacığı tutan multipl daş 

zamanı perkutan nefrolitotomiya, roboflex ureterorenoskopiya əməliyyatını retroperinoskoik 

laparoskopik parsial nefrektomiya ilə kombinə edildiyini təsvir etmişlər (7).  

Cədvəldən göründüyü kimi nefrolitiaz xəstələrində biz 14 halda parsial nefrektomiya 

əməliyyatı tətbiq etmişik ki, bu da çox hallarda pielolitotomiya, nefrolitotomiya ilə, 2 xəstədə 

isə ikiləşmiş kasa-ləyən sistemi ilə əlaqədar parsial ureterektomiya əməliyyatı ilə  kombinə 

edilmişdir. Bizim klinik təcrübəmizdə böyrəyin  alt qütbünün rezeksiyası 8 xəstədə icra edildiyi 

halda, üst qütbün rezeksiyası 4 xəstədə, orta seqmentin pazvari rezeksiyası 2 xəstədə icra 

edilmişdir, xəstələrin 50%-də lokal pionefrotik dəyişikliklər aşkar edilmişdir (şəkil 1). Bir çox 

müəllif parsial nefrektomiyaya göstəriş olaraq kaliseal divertikulu qeyd etsələr də, biz daha çox 

ektatik kaliks termininə üstünlük veririk və çox hallarda kaliksin izolə genişlənmiş və 

infeksiyalaşmış olmasını birincili deyil, nefrolitiazın ağırlaşmasına bağlı olduğunu düşünürük. 

1 xəstəmizdə üst kaliksin ektaziyasını intrarenal urovazal konflikt və Fraley sindrom olaraq 

dəyərləndirdik, dolayısı ilə kasacıq daşının ikincili olduğunu qəbul etdik. 

İkitərəfli böyrək exinokokku müşahidəmizdə hər iki böyrəyin alt qütbünün birmərhələli 

transabdominal kəsiklə iri ölçülü exinokok kistası ilə birlikdə rezeksiyası haqqında daha öncə 

məqalə dərc etdirmişik (8).  

Parsial nefrektomiya və ya nefroureterektomiya əməliyyatına əsas göstərişlərdən biri 

böyrəyin duplex kasa ləyən sisteminə malik olması və üst qütbün terminal hidronefrozu hesab 

edilir. Bu qrup xəstələr daha çox uşaq yaşlarında aşkar edilir və bəzi hallarda ureterosele ilə 

müşayiət olunur. Erkən müdaxilə (ureteroselenin rezeksiyası, ureterovezikal stenoz olduğunda 

ureterosisoneostomiya) böyrəyin funksional rezervini qorumağa imkan verir. Lakin bir çox 

hallarda natamam ureter bifida və ya terminal polyar hidronefroz səbəbi ilə üst qütbün  

heminefroureterektomiyası əməliyyatına göstəriş olur. Molinaro və b. pediatrik qrupda 8 

xəstədə icra edilən böyrəyin üst qütbünün retroperitoneoskopik heminefroureterektomiya 

əməliyyatını təsvir etmişlər ((9). 

Bizim duplex kasa-ləyən sisteminə malik xəstə qrupumuzda 17 xəstə olmuşdur (yaş 15 – 

44; ortalama 23). 15 xəstədə böyrəyin üst qütbünün hidronefrozu olduğu halda 2 xəstədə duplex 

kasa-ləyən sistemi nefrolitiaz ilə ağırlaşmışdı (1 xəstədə üst qütbün, digər xəstədə isə alt qütbün 

kasa-ləyən sistemini dolduran mərcanvari daş aşkar edilmişdi.  

Bir xəstəmizdə isə üçləşmiş kasa-ləyən sistemi (trifid ureter), üst qütbün 3-cü dərəcəli 

hidronefrozu və meqaureter aşkar edilmiş (Şəkil 2), üst qütbün heminefroureterektomiyası 

yerinə yetirilmişdir, nadir klinik müşahidə tərəfimizdən daha öncə təsvir edilmişdir (10).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110570413000386#!
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Bir xəstəmizdə ləyən-sidik axarı seqmentinin stenozu olan nalvari böyrəkdə subadventi-

sial  pieloureteroplastika, istmotomiya əməliyyatlarından sonra böyrəyin  alt qütbünün medial 

hissəsinin ureterə təzyiq etdiyi aşkar edilmiş və həmin hissə renal işemiya yaradılmadan 

rezeksiya edilmişdir. 

Böyrəyin xoşxassəli törəmələrinə görə parsial nefrektomiya 4 xəstəmizdə həyata keçir-

mişik. Sol böyrəyin üst qütbünün iri ölçülü angiomiolipomasına görə əməliyyat xaric digər 

xəstələr böyrək hüceyrəli karsinoma şübhəsi ilə parsial nefrektomiyaya məruz qalmışlar. Bu 

qrup xəstələrdə intraoperasion olaraq peritumoral neoangiogenezin olmadığı və texniki olaraq 

böyrək rezeksiyasının daha rahat olduğu diqqəti cəlb etmişdir. 

Böyrəyin bədxassəli törəmələrinə görə 3 xəstədə mütləq göstərişə görə parsial nefekto-

miya əməliyyatı icra edilmişdir: 1 xəstəyə digər bir xəstəxanada 1 il əvvəl sağtərəfli nefrolitiaz 

və nefroskleroz, nefrogen hipertoniya diaqnozu təyin edilərək sağtərəfli nefrektomiya əməliy-

yatı həyata keçirilib. Bizim klinikada xəstəyə sol böyrəyin daşı, orta qütbün törəməsi diaqnozu 

təyin edildi (şəkil 3), daş qısamüddətli konservativ müalicə ilə həll edildi və sol böyrəyin 

pazvari rezeksiyası həyata keçirildi (11).  

2-ci xəstəyə sol böyrəyin orta qütbünün və sağ sidik axarının yukstavezikal bölümünün 

şişi, şəkərli diabet II tip, hipertoniya, II dərəcəli piylənmə diaqnozu təyin edildi. Sol böyrəyin 

orta seqmentinin pazvari rezeksiyası və sağtərəfli ureter rezeksiyası, Boarı ureteroplastika 

əməliyyatı həyata keçirildi.  

3-cü xəstəyə sağ böyrəyin irihəcmli (16 sm) törəməsi, sol böyrəyin üst qütbünün törəməsi 

(5.8 sm), total hematuriya, ağır gedişli şəkərli diabet II tip diaqnozu Tbilisi universitetində təyin 

edilmişdir, 12 günlük müayinə və hazırlıqdan sonra xəstə inkurabel olaraq ambulator müşahi-

dəyə göndərilmişdir. Tərəfimizdən qısa müddətli hazırlıqdan sonra xəstəyə sol böyrəyin üst 

qütbünün polyar rezeksiyası, sağtərəfli radikal nefrektomiya əməliyyatı icra edildi. 

Qeyd etməliyik ki, yeganə funksiya edən böyrəyi olan xəstələrdə böyrəyin əməliyyatdan 

sonrakı yaxın və uzaq dövrdə funksiyasını qorumaq cəhətdən işemiya yaradılmaması və ya 

müddətinin minimal tutulması həyati əhəmiyyət daşıyır (12). Bu xəstə qrupunda müvafiq anti-

işemik qoruma ilə 8-12 dəqiqə arasında böyrək ayaqcığı sıxılmış, əməliyyatdan sonrakı yaxın 

müddətdə böyrəyin adekvat funksiyası qorunmuşdur. Əməliyyatdan öncə subkompensasiya 

mərhələsində böyrək çatışmazlığı olan bir xəstədə kreatinin səviyyəsində yüksəlmə olmamış, 

digər 2 xəstədə kreatinin səviyyəsi normal göstəricilərdə qalmışdır. 

29 xəstədə seçici (elektiv) göstərişlərə görə parsial nefrektomiya icra edilmişdir. Bu 

qrupda 11 xəstədə şişin ölçüləri 4-7 sm arasında olmuşdur ki, bu xəstələrdə orqan qoruyucu 

taktika seçilməsinə əsas motivlər böyrək qütbü şişinin ekstarenal böyümüş olması, anamnezdə 

nefrolitiaz, digər böyrəyin kistası, şəkərli diabet və hipertoniya xəstəliyi olmuşdur.   

Nəticə olaraq parsial nefrektomiya əməliyyatının böyrəyin törəmələrində mütləq və seçici 

göstərişlərə görə, böyrək anomaliyaları (duplex kasa-ləyən sitemində üst qütbün hidronefrozu), 

nefrolitiaz (böyrək parenximasının seqmentar atrofiyası və kalikoektaziya) əsas seçim ola 

biləcəyi klinik praktikada daim diqqətdə saxlanılmasının zəruri olduğunu qeyd etməliyik. 
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Şəkil 1. Ekskretor uroqrafiya və kompyuter tomoqrafiya. Böyrəyin mərcanvari daşı və  

aşağı qütbünün  fibrozlaşmış, kalsinatlaşmış kistası. Xəstəyə böyrəyin aşağı  

qütbünün rezeksiyası, nefrolitotimiya icra edilmişdir. 

 

 
Şəkil 2. Ekskretor uroqrafiya. Üçləşmiş böyrək (triple kidney), üçləşmiş sidik axarı 

(trifid  ureter), böyrəyin yuxarı qütbünün III dərəcəli hidronefrozu. Böyrəyin yuxarı qütbünün 

rezeksiyası, ureterektomiya əməliyyatı icra edilib. 

 

 
Şəkil 3. Yeganə böyrəyin törəməsi və daşı. Kompüter tomoqrafiya 
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FACTORS OF UROLITHIASIS AMONG PEOPLE IN NORTHERN AND  
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Research work has been held on the basis of central hospitals of regions which are 

entered into Northern and North-West geographical zones of Azerbaijan Republic and at the 

base of Republic Clinic Hospital named after academician M.A.Mirgasimov, Urology 

Department, Azerbaijan Medical University.  

Subject of clinical observations are patients having examined and cured from urolithiasis 

by 2007-2011. Generally, 2305 patients have been observed. 1505 male patients 

(65,29±0,99%), 800 (34,71±0,99%) female patients. 2 =2305 and p<0,001. 867 patients 

(37,61±1,01%) live in cities, 1438 patients (62,39±1,01%) live in rural areas. If we make sex 

distribution among patient, we could see that 565 (37,54±1,25%) male patients live in cities, 

940 (62,46±1,25%) male patients live in rural areas, 302 (37,75±1,71%) female patients live 

in cities, 498 (62,25±1,71%) female patients live in rural areas- 2 =0,01 və p>0,05. 

In conclusion of our investigation, we can say that statistical difference is approved 

between sexes referring to sex, age, BMI, ezus factor and professional activity of urolithiasis 

patients. Also it is known that, relation are existing between urolithiasis and epidemiological 

risk factors. 

Açar sözlər: sidik daşı xəstəliyi, bədən kütlə indeksi, yaşı, cinsi. 

 

Giriş. Sidik daşı xəstəliyi (SDX) uroloji orqanlar sisteminin sidik cıxarıcı yolunda 

yaranan daş xəstəliyi və artıq miqdarda sidik duzlarının toplanması kimi başa düşülür.  

SDX sidik yolu infeksiyaları və prostat xəstəliklərindən sonra üçüncü sırada yer alır [1, 2].  

Tədqiqatlardan birində göstərilir ki, SDX-nin cinslər üzrə müşahidə səviyyəsi kişi/qadın 

nisbəti 2,2/1-dir. Bu nisbət yuxarı uroloji sistem daş xəstəliyində 2,06/1, aşağı uroloji sistem 

daşlarında 2,07/1 olaraq təşkil etmişdir [3].  

1995-ci ildə Yaponiyada aparılan araşdırmada göstərilir ki, əhalinin hər 100 min nəfərinə 

nəzərən kişilər arasında 100,1, qadınlar arasında isə 55,4 SDX xəstəsi düşür [4]. 
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İtaliyada SDX ilə xəstələnmə səviyyəsi 2012-ci ildə ümumi 4,14%, kişilərdə 4,53%, 

qadınlarda isə 3,78% olaraq müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda insanların yaşı artdıqca daş 

yaranma ehtimalı da artmış olur-xüsusilə 65-74 yaşları arasında [5]. 

Taylor və əməkdaşlarının tədqiqatında göstərilir ki, ABŞ-da SDX-nin yaranması üçün 

əsas risk faktorları artıq çəki və piylənmədir. Həmçinin göstərilir ki, çəki, BKİ və bel çevrəsi 

ölçüləri SDX yaranmasında yüksək rol oynayır [6].  

Yuxarıdakı istinadlardakı nəticələrdə göstərildiyi kimi, biz də tədqiqatımızda Azərbaycan 

respublikasının Şimal və Şimali-Qərb regiyonlarının əhalisi arasında SDX-nin yaranması ilə bu 

xəstəliyin epidemioloji risk faktorları arasındakı əlaqəliliyin öyrənilməsini və ilk dəfəolaraq 

bizim tərəfimizdən yaradılmış sidik daşı xəstəliyinin proqnozu 2015 (SDXP 2015) adlı riyazi 

alqoritmin təqdimatını qarşımıza məqsəd qoymuşuq. 

 

Material və metodlar 

Tədqiat işi Azərbaycan Tibb Universitetinin urologiya kafedrasının akademik 

M.Mirqasımov adına Respublika Kliniki Xəstəxanasının nəzdində olan bazası və Azərbaycan 

Respublikası Şimal və Şimali-Qərb coğrafi zonalarına daxil olan rayonların mərkəzi xəstəxa-

nalarının bazaları əsasında aparılmışdır. 

Kliniki müşahidənin predmetini 2007-2011-ci ilər ərzində SDX diaqnozu əsasında müa-

yinə və müalicə aparılmış xəstələr təşkil edir.  

Ümumi olaraq 2305 xəstə tədqiq edilmişdir. Xəstələrin 1505-i kişi (65,29±0,99%), 800-

ü isə (34,71±0,99%) qadın olmuşdur. 2 =2305 və p<0,001. 

Xəstələrdən 867-i (37,61±1,01%) şəhərdə, 1438-i (62,39±1,01%) kənddə yaşayan əhali 

qrupuna daxildir. Xəstələrin cinsləri üzrə bölgüyə baxsaq, kişi cinsinə daxil olanlarının 565-i 

(37,54±1,25%) şəhərdə, 940-ı (62,46±1,25%) kənddə, qadın cinsinə daxil olanların isə 302-i 

(37,75±1,71%) şəhərdə, 498-i (62,25±1,71%) kənddə məskunlaşan əhali qrupuna aiddir. 2 

=0,01 və p>0,05. 

Ümumi xəstələrin (2305 xəstə) stasionarda qalma müddəti 1-48 gün (12,59±0,17%) 

arasında dəyişmişdir. Kişi xəstələrinin (1505 xəstə) stasionarda qalma müddəti də eyni ilə 1-48 

gün (12,46±0,22%) intervalında olmuşdursa, qadın xəstələrində bu müddət 1-38 gün 

(12,85±0,27%) arasında dəyişmişdir. 

Ümumi xəstə sayı üzrə müşahidə etdiyimiz xəstələrin yaş intervalı 1-90 (43,75±0,36%) 

yaş arasında olmuşdur. Bu göstərici kişi xəstələrində də 1-90 (44,50±0,47%), qadın xəstələrində 

isə 4-87 (42,34±0,53%) yaş intervalında qeydə alınmışdır. 

Tədqiqatımızda işləmiş bütün hesblamalar SPSS-20 proqramında-Kraskela-Uollesa 

kriteriyası əsasında həyata keçirilmişdir.     

Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, tədqiqat işi Azərbaycan Tibb Universitetinin rəsmi 

icazəsi əsasında qeyd edilən rayonlarda həyata keçirilmişdir. Həmçinin əhalinin sayı və 

xəstələnmələr üzrə istinad etdiyimiz statistik göstəricilər Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsindən götürdüyümüz rəsmi məlumatlara əsaslanır. 
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Nəticələr və onların müzakirəsi   

SDX-nin epidemioloji risk faktorları üzrə təhlilinin nəticələri olaraq xəstələrin cinsi, yaşı, 

boyu, çəkisi, BKİ, qan qrupu, peşəsi və.s. ilə asılılıqlarının olub olmaması öyrənilmişdir. Bu 

məqsədlə hər bir epidemioloji risk faktoru ilə SDX-nin formalaşması arasındakı əlaqə sidik 

daşların mineral tərkibinə görə ayrı-ayrılıqda təhlil edilmişdir. İlk öncə xəstələrin cinsləri və 

yaşı ilə SDX-nin yaranması arasındakı əlaqə öyrənilmişdir.  

Cins risk faktorunun təhlilinə baxsaq, oksalat mineral təkibli daşlardan (1059 xəstə) 719-

u (67,89±1,43%) kişi, 340-ı qadın (32,11±1,43%), urat mineral tərkibli daşlardan (867 xəstə) 

573-ü (66,09±1,61%) kişi, 294-ü qadın (33,91±1,61%), fosfat mineral tərkibli daşlardan (379 

xəstə) isə 213-ü (56,20±2,55%) kişi, 166-ı (43,80±2,55%) qadın xəstələri olmuşdur. Mineral 

tərkib fərqinə görə daşların müşahidə səviyyəsi arasındakı statistik dürüstlük səviyyəsinə 

baxsaq, urat-fosfat 11,07 p<0,001, urat-oksalat 0,703 p>0,05, fosfat-okslat 

16,74 p<0,001 nəticələri alınmışdır.  

Sidik daşlarının mineral tərkibinə görə tendensiyası, cinslər üzrə paylanma səviyyəsi və 

ən əsası xəstələrin cinsi ilə daşların yaranması arasındakı bağlılığa baxsaq, statistik dürüstlük 

nəticəsi 17,224 p<0,000 olmuşdur.  

SDX-nin formalaşmasında xəstələrin yaş səviyyələrinin yüksək risk təşkil etdiyi artıq 

elmə məlumdur. Bu məqsədlə biz də tədqiqat qrupumuza daxil olan regiyonların əhalisi 

arasında SDX ilə onların yaş səviyyələrinin risk əlaqəsinin olub-olmamasını öyrənmişik. 

Alınmış nəticələr daşların mineral duz tərkibinə görə bölünmüşdür.  

Oksalat mineral tərkibli daşları olan xəstələrin minimum və maksimum yaşı 3-90 

(42,77±0,52yaş), urat 1-87 (43,98±0,60yaş), fosfat isə 11-87 (45,95±0,88yaş)-dir.  

Oksalat və urat mineral tərkibli daşlar xüsusilə 16-50 yaş qruplarında qeydə alınmışdır. 

Fosfat mineral tərkibli daşlar bir qədər də yüksək-16-60 yaş qruplarında müşahidə edilmişdir.  

Sidik daşlarının mineral tərkibinə görə tendensiyası, yaşlar üzrə paylanma səviyyəsi və 

ən əsası xəstələrin yaşı ilə sidik daşların yaranması arasındakı bağlılığa baxsaq, statistik 

dürüstlük nəticəsi 10,953 p<0,004 olaraq müəyyən edilmişdir.  

SDX-nin risk faktorları arasında ən mühümlərindən biri olan BKİ-nin tədqiqinin statistik 

şərhi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Oksalat mineral tərkibli daşlarda ümumi xəstə sayına nəzərən 

BKİ 15,3-46,1 kq/m2 (27,43±0,14 kq/m2) intervalında olmuşdur. Urat mineral tərkibli daşlarda 

ümumi xəstə sayına nəzərən BKİ 15,3-41,3 kq/m2 (26,90±0,16 kq/m2) olmuşdur. Fosfat 

mineral tərkibli daşlarda ümumi xəstə sayına BKİ 17,2-41,0 kq/m2 (27,37±0,26 kq/m2) 

olmuşdur.  

Sidik daşlarının duz tərkiblərinə görə müqayisəli təhlili ilə statistik dürüstlük nəticələrinə 

baxsaq, urat-fosfat mineral duz tərkibli daşlar arasında BKİ 6,996 p>0,05. Oksalat-urat 

BKİ 11,79 p<0,05. Oksalat-fosfat BKİ 17,98 p<0,01. 

Beləkilə, alınmış yüksək statistik dürüstlük nəticəsi göstərir ki, Azərbaycan respub-

likasının Şimal və Şimali-Qərb regiyonlarının əhalisində SDX-nin yaranması ilə BKİ arasında 

əlaqə vardır və bu eyni zamanda daşların mineral tərkibinə də öz təsirini göstərmiş olur. 
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İnsanın peşə fəaliyyətinin onun sağlamlığında müstəsna rolunun olması haqda tibb 

elmində çox saylı elmi tədqiqat işləri aparılmış və rəngarəng nəticələr əldə edilmişdir. Məlum 

olduğu kimi insanın peşə fəaliyyəti növünün onda SDX-nin yaranmasında mühüm rolu vardır.   

Sidik daşlarının mineral tərkibinə görə tendensiyası və peşə fəaliyyəti növü üzrə 

paylanma səviyyəsi ilə daşların yaranması arasındakı bağlılığa baxsaq, statistik dürüstlük 

nəticəsi 17,282 p<0,000 olaraq müəyyən edilmişdir.  

SDX-nin formalaşmasında epidemioloji risk faktorlarının təhlilində sidikdə olan 

dəyişikliklər də araşdırılmışdır. Bunun üçün SDX olan xəstələrdə aparılmış sidiyin ümumi 

analizinin nəticələri əsasında təhlil həyata keçirilmişdir. Bu təhlilə sidikdə selik, bakteriya, 

maya göbələyi və duzlar daxildir. Tədqiqatımızda sidiyin mikrobioloji tərkibi ilə SDX-nin 

yaranması arasındakı əlaqənin olub-olmaması məqsədi ilə təhlil aparılmışdır.  

Sidik daşlarının mineral tərkibinə görə tendensiyası, selik, bakteriya və maya göbələyin 

üzrə paylanma səviyyəsi ilə daşların yaranması arasındakı bağlılığa baxsaq, statistik dürüstlük 

nəticəsi selik üzrə 27,339 p<0.000, bakteriya 65,266 p<0.000, maya göbələyi 

42,158 p<0,000 olaraq müəyyən edilmişdir.  

Tədqiqatın digər bir hissəsi olaraq daşların mineral duz tərkibinə gəldikdə, oksalat və urat 

mineral duz tərkibli sidik daşları daha çox qeydə alınmışdır. Bu statistik olaraq da öz təsdiqini 

tapmışdır- 2305 p<0,000.  

SDX-nin epidemioloji və coğrafi risk faktorlarının tədqiqinin yekunu olaraq insanlar 

arasında xəstələnmə riskinin nə dərəcədə olma ehtimalının müəyyən edilməsi məqsədi ilə 

proqnostik riyazi alqoritmin verilməsi tədqiqat işimizin vacib məqamlarından biridir. Bu 

məqsədlə bizim tərəfimizdən ilk dəfə olaraq «SDXP2015» (sidik daşı xəstəliyinin proqnozu 

2015) proqramı işlənilib hazırlanmışdır. 

Bu riyazi alqoritmin yaranması prosesi haqda deyə bilərik ki, aparılmış epidemioloji və 

coğrafi risk faktorları əsasında müayinələrin nəticələrinin təhlili bu göstəricilərin SDX-nin 

proqnozaşdırılmasında, müalicə taktikasının hazırlanmasında xüsusi əhəmiyyət daşıdığını 

göstərdi. SDX-nin klinik gedişinin proqnozlaşdırılmasına müəyyən etmək üçün xəstə barəsində 

ümumi məlumatın, instrumental, obyektiv və laborator müayinələrin, epidemioloji və coğrafi 

risk faktorları əsasında göstəricilərinin təhlilinə xüsusi əhəmiyyət verilmişdir.  

Alqoritmin hazırlanmasında ilkin mərhələdə diskriminant analiz üsullarından istifadə 

edilmişdir. Kompüterdə Kruksal-Uollis diskriminant analiz üsulunun köməyi ilə xəstələrin 

bütün öyrənilən göstəriciləri işlənildikdən sonra proqnozun həll alqoritmi alınmışdır.  

Ehtimal nəzəriyyəsi üsullarının düzgün tətbiqi alınmış proqnostik meyarların bir-biri ilə 

korrelyativ asılı olmamasını tələb edir. Belə ki, korrelyativ asılı kəmiyyətlərin birtərəfli 

nəticələrinin üst-üstə düşməsi son nəticəni bir istiqamətdə dəyişə bilər. Ona görə də proqnostik 

alqoritm üçün öyrənilən göstəricilər içərisində asılı kəmiyyətlərdən yalnız biri saxlanılmışdır. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq MS Excel-2010 komponenti bazasinda Visual-Basic 

alqoritmik dilində xüsusi “SDXP2015” proqramı hazırlanmışdır.  

Hər bir göstəricinin qiyməti nəzərə alınıb Bayes düsturu tətbiq edilir və növbəti aposterior 

ehtimal hesablanılır. Göründüyü kimi hər bir konkret hal üçün–göstəricilərin hər hansı yığımı 

vəziyyəti üçün proqnozlaşma ehtimalı Bayes düsturlarının ardıcıl hesablanmasına gətirir. 
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Ekspert proqramının ilkin vəziyyəti 

 

Qeyd edək ki, proqramda hər hansı bir göstəricinin olmaması və ya səhv verilməsi halı 

da nəzərdə tutulmuşdur ki, bu halda proqram həmin göstəricinin qiyməti ümumiyyətlə nəzərə 

almamaq şərti ilə həmişə hansısa bir nəticəyə gəlməyə imkan verir.  

Lakin proqramın cavabının həqiqətə yaxın olması üçün təqdim olunan göstəricilərin 

bütün massivlə daxil olması məsləhətdir, belə ki, hər hansı bir göstəricinin və ya göstəricilər 

yığımının olmaması son nəticənin dəqiq qiymətləndirilməsi ehtimalını aşağı salır.  

Proqramın idarə olunması həkimdən fərdi kompüterdə istifadəçi rejimində elementar 

əməllərin yerinə yetirilmə bacarığından başqa bir şey tələb etmir. Əldə olunan göstəricilərin 

xüsusi xanalara yazılmasına proqram özü də nəzarət edir ki, qiymətin düzgün yazılmadığı və 

ya ümumiyyətlə göstərilmədiyi halda halda «Səhv» məlumatı verir ki, bu da hesablamada həmi 

göstəricinin nəzərə alınmayacağına işarədir.  

Proqram paralel olaraq hər 3 patologiya: urat, fosfat və ya oksalat daşı əmələgəlmə 

ehtimalını hesablayır və nəticə diaqramda əyanı təsvir olunur.  

Alqoritmin formalaşması üçün tədqiqat qrupumuza daxil olan 2305 xəstənin epidemioloji 

və coğrafi risk amilləri göstəriciləri Bayes düsturları bazasına yerləşdirilmiş və riyazi olaraq 

hesablamalar aparılmışdır. Bu riyazi alqoritmin əsas bazasını insanların cinsi (kişi və qadın), 

yaşı (il), BKİ dərəcəsi (kq/m2), yaşayış yeri (şəhər və kənd), qan qrupu (1, 2, 3, 4), fəsil tipləri 

(qış, yaz, yay və payız), peşəsi (fiziki, oturaq, tələbə, işləmir, təqaüdçü və əlil), sidikdə selik 

(var və yox), sidikdə bakteriya (var və yox) göstəriciləri təşkil edir. Eyni zamanda bu alqoritmdə 

sidik daşlarının yarana bilmə ehtimalı onların mineral duz tərkibinə görə bölünmüşdür-urat, 

fosfat və oksalat.  
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Bu alqoritmin əsas prinsipi sidik daşlarının yaranma ehtimalının olub-olmamasına 

əsaslanır. Belə ki, şkalada 0,5 vahid olaraq neytral zona müəyyən edilmişdir. Alqoritmin 

işləməsi üçün hər hansı bir insanda müvafiq epidemioloji: cinsi, yaşı, BKİ dərəcəsi, qan qrupu, 

peşəsi, sidikdə selik, sidikdə bakteriya və coğrafi: (yaşayış yeri, fəsil tipləri risk faktorları 

göstəriciləri bazaya yerləşdirilir və şkalalarda olan dəyişikliklər əsasında demək olar ki, həmin 

bu insanda sidik daşı yarana bilmə ehtimalı var yoxsa yox. Belə ki, əgər hər üç şkaladan (urat, 

fosfat və yaxud oksalat) hansındasa 0,5 göstəricisindən yüksəlmə yaranarsa deməli bu onu 

göstərir ki, həmin insanda sidik daşı yarana bilmə ehtimalı var. Yox əgər şkalalarda əksinə 0,5 

göstəricisindən aşağı nəticə alınarsa, bu o deməkdir ki, həmin şəxsdə daş yarana bilmə ehtimalı 

yoxdur.  

Təbii ki, bu nəticə mütləq deyil, bir ehtimaldır. Lakin qeyd etməliyik ki, hesablama 

nəticəsində əldə edilmiş nəticə ilə həmin insanlara sidik daşının yaranma ehtimalını azaltmaq 

məqsədi ilə müvafiq profilaktik tövsiyələr vermək mümkündür və tam yerində olar. Bu da nəticə 

etibarı ilə insanlar arasında SDX-nin yaranma tendensiyasında azalmaya xidmət etmiş olar.  

 

Yekun 

Tədqiqatımızın yekunu olaraq deyə bilərik ki, SDX olan xəstələrin cinsi, yaş səviyyəsi, 

BKİ, rezus faktoru, peşə fəaliyyəti və sidikdə olan bakterioloji dəyişikliklər ilə sidik daşı 

yaranma prosesi arasında yüksək statistik əlaqə təsdiq edilmişdir. Deməli, epidemioloji risk 

faktorları ilə SDX-nin formalaşması arasında yüksək əlaqə mövcuddur. 
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THE RESULTS OF THE METOD OF HEMOSTASIS USED IN THE OPEN 

SURGICAL OPERATION OF BENIGN PROSTATIC HYPEIRPLASIA (BPH) 

Talibov T.A. 

Urology department of Azerbaijan Medical University 

 

Scientific novelty. Increase the efficiency of the operation, minimizing bluding and the 

likelihood of other complications, the imposition of hemostatic sutures in open surgery (of BPH) 

Materials and methods. In the presented work are investigated the nearest and distant 

results of hemostasis method for stop of bleeding in open surgery of BPH, proposed by the 

Imamverdiyev S.B. 

The obtained results show that the proposed method of hemostasis completely solves the 

most serions problem- bleeding, in open surgery (of BPH) 

Discussion of the study. Thirty years of observation shows that in operated patients there 

are almost no early and late bleedings. Also, such postoperative complications as urethral 

stricture, stenosis of the bladder neck. Formation of the pre-bladder, chronic cystitis were not 

observed. 

Conclusion.  So, the method we used for transvesical adenomectomy completely solved 

the problems of ideal hemostasis and restoration of the physiological integrity of the 

vesicourethral segment. 

Key words: benign prostatic hyperplasia, open prostatectomy 

Açar sözlər: Prostat vəzin hiperplaziyası, açıq prostatektomiya 

 

Giriş. Prostat vəzinin xoş xassəli hiperplaziyası (PVXH) ahıl və qoca yaşlı kişilər ara-

sında ən çox təsadüf olunan  patologiyadır (1,2)  Xəstəliyin əlamətləri  40 yaşlı kişilər arasında 

18%, 50 yaşda 29 %,60 yaşda 40%, 70 yaşda 56 % hallarda past gəlinir (3 ) 

PVXH-nın müalicəsi konservativ və cərrahi üsulla aparılır (1,2,) Xəstəliyin radikal 

müalicəsi cərrahi üsulla aparılir. Son illərdə endocərrahiyyənin inkişafı  PVXH-nın acıq 

cərrahiyyəsni  nəzərə carpan dərəcədə  azaltmışdır. Hazırda xəstəliyin müalicəsində “qızıl 

standart” prostatın  transuretral  elektrorezeksiya əməliyyatıdır.  Lakin,  PVXH -sı zamanı  TUR 

əməliyyatını bütün hallarda tətbiq etmək mümkün olmur (2,5). Buna görə də xəstəliyin 

müalicəsi zamanı acıq adenomektomiya  da  əsas müalicə üsulu olaraq qalmaqdadır. PVXH -sı 

zamanı   tətbiq olunan  acıq adenomektomiya həmişə gözlənilən nəticələri verməyərək bir sıra 

qorxulu fəsadlarla ağırlaşır. Bu fəsadlar içərisində ən çox təsadüf olunan prostatın yatağından 
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olan qanaxmadır Son illərin məlumatına görə transvezikal  adenomektomiyalar zamanı  5-10% 

hallarda qanaxma müşahidə olunur(6,7) 

Digər tərəfdən PVXH tətbiq olunan transvezikal adenomektomiya zamanı və ondan 

sonrakı dövrdə baş verən erkən və gecikmiş qanaxmalar yaşlı orqanizmin hemostaz  və 

hemodinamika sistemini pozur, immun müdafiə   qabiliyyətini  zəiflədir.  Nəticədə ürək- damar 

xəstəliklərinin kəskinləşməsi,  böyrək, qara ciyər çatışmazlağına və irinli septiki ağırlaşmalarin 

inkişafına şərait yaradır (1998). Bundan əlavə əməliyyat vaxtı etibarlı hemostaz olmadıqa, 

qanaxmanı saxlamaq ücün müxtəlif müalicə üsullarından istifadə olunur. Bu da çox vaxt   

tromboembolik  fəsadların baş verməsinə səbəb olur.  Təqdim olunan  işdə bu problemin həlli 

yollarının  izahı verilmişdir (1). 

Elmi yenikik. PVXH-nın açıq cərrahiyyəsi  zamanı  hemostatik tikişləri tətbiq etməklə 

qanaxma  və  baş verə biləcək digər fəsadları minimuma endirməklə əmməliyyatın effektivliyini 

artırmaq. 

Müalicə və metod. PVXH –nın aciq cərrahiyyəsi zamanı  müşahidə olunan ən qorxulu 

fəsadlardan biri qanaxmadır.  Buna görə də qanaxmanı saxlamaq üçün çoxlu sayda üsullar təklif 

olunmuşdur.   Lakin,  təklif  olunmuş üsulların  çoxu əməliyyat vaxtı olan qanaxmanı bilavasitə 

azaltsa da, əməliyyatdan sonra baş verən qanaxmalar kimi yaxın  və “uretranın strikturası ”, 

“sidik kisəsi  boynunun stenozu”,  “kisə önü boşluğunun əmələ gəlməsi ”,   “xroniki sistit”  kimi 

uzaq fəsadların  baş verməsinə  səbəb olur.   Bütün çatışmayan  cəhətlər 1985-ci ildə prof. S.B. 

İmamverdiyev(8) tərəfindən təklif olunmuş yeni hemostaz üsulu ilə aradan qaldırılmışdır. Bu 

üsula müəlliflik  şəhadətnaməsi və Patent  verilmişdir( № 167 от 18.12.1987)  

Tikişlərin qoyulması texniki  cəhətdən sadədir. Sidik kisəsi köndələn istiqamətdə kəsilə-

rək açıldıqdan sonra adenoma ilə sidik axarlarının mənfəzləri arasında  (adenomaya yaxın)  əsas 

damar qruplarının  yerləşdiyi nöqtələrə saat siferblatının  5 və 7, daha sonra isə 12 rəqəminə 

müvafiq uretranın ön divarına selikaltı  və əzələ qatından keçməklə  provizor tikişlər qoyulur. 

Qoyulmuş provizor tikişlər  bağlanmır,sıxıcı ilə tutularaq qaldırılır. Qeyd etmək lazımdır 

ki, adenoma soyulmamışdan əvvəl 5,7 və 12 rəqəmlərində müvafiq qoyulmuş provizor tikiş-

lərin özünün də yardımçı əhəmiyyəti vardır. 

Birincisi adenoma soyulduqdan sonra yatağın  bütün qatlarından keçən provizor  tikişləri 

tarıma çəkib qaldırdıqda qanaxma azalır. Digər tərəfdən adenoma soyulduqdan sonra  qanaxma  

şiddətli olduqda,yatağın bütün qatların keçən yeni hemostatik tikişləri qoyarkən sidik axarla-

rının mənfəzləri səhvən tikişə düşə bilər. Provizor tikişlər istiqamətləndirici rol oynayaraq 

ketqut tikişlərin qoyulduğu nöqtələrin müəyyənləşdirilməsini asanlaşdırır. Ən nəhayət, 

provizor tikişlər sonrakı hemoststik tikişlərin yatağın  bütün  qatlarından keçməklə qoyulmasına 

xidmət edir.  Provizor tikişlər qoyulduqdan sonra adi bimanual üsulla adenoma  soyulur.       

Adenoma çıxarılan kimi qanaxmanı  müvəqqəti olaraq saxlamaq üçün  vəzi yatağı 1-2 dəqiqə 

müddətində tənzif tamponla  tamponada edilir. Tənzif tampon çıxarıldıqdan sonra əvvəlcədən 

qoyulmuş provizor tikişlər tarıma çəkilib qaldırılır. 

Bu zaman saat siferblatının 5 və7 rəqəminə müvafiq  yatağın bütün qatlarından keçmək 

şərti ilə  0№-li ketqut  sapla U-vari tikişlər qoyularaq bağlanılır.Sonra saat siferblatanın 12 
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rəqəminə müvafiq uretranın ön divarında U-vari ketqut tikiş qoyularaq bağlanılır. Əgər adeno-

manın ölçüləri  böyükdürsə  və qoyulmuş tikişlərdən sonra qanaxma müşahidə olunursa, bu 

zaman saat siferblatanın  3 və 9 rəqəmlərinə müvafiq  U-vari tikişlər qoyularaq bağlanır. 

Ketqut tikişlər bağlandıqca əvvəlcədən qoyulmuş provizor tikişlər çıxarılır. Qoyulmuş  

tikişlər yatağı büzüb kiçildərək, qanaxmanı kəskin surətdə azaldır. 

Qeyd etməliyik ki, hemostatik tikişlərin qoyulması bəzi hallarda öz xüsusiyyətləri ilə 

seçilir. Belə ki,adenoma düyünlərinin retrotriqonal inkişaf etmiş formalarında 5 və 7 rəqəmlə-

rinə müvafiq provizor tikişləri qoymaq mümkün olmur. Çünki sidik  axarlarının  mənfəzləri  

adenomanın üzərində olur. 

Digər tərəfdən adenomanı soyduqdan sonra U-vari  tikişləri qoyarkən sidik axarı mənfəz-

ləri tikişə götürülə bilər. Belə hallarda sidiklik  tərəfində adenomanın üzərində selikli qişada 

köndələn  istiqamətdə  kəsik aparılır. Sonra  selikli  qişa soyularaq arxaya çəkilir.  

Bundan sonra  vəzi adi bimanual üsulla soyulur. Hemostaz yaratmaq üçün yeni hemos-

tatik tikişlər saat siferblatının 4,8,12 sonra isə 3 və 9  rəqəmlərinə müvafiq qoyularaq  bağlanır. 

Bəzi hallarda adenomanın həcmi böyük olduqda sidik axarlarının mənfəzləri arasında 

qanaxma olur. Belə olduqda yuxarıda qoyulan tikişlərdən əlavə sidik axarlarının mənfəzləri 

arassında yataq divarına tikiş qoyulur.  

Qeyd etməliyəm ki, yan divarlara qoyulmuş  düyünlü tikişlər hemostaz yaratmaqla yanaşı 

gələcəkdə yatağın sağalıb çapıqlaşmasını  təmin edərək,yan divarların bir-birinə birləşməsinin 

qarşısını da alır. Bu da gələcəkdə sidikliyin boynunun stenozunun  və uretranın  strukturasının  

əmələ gəlmə ehtimalını  minimuma   endirir. 

Yatağa tikişlər qoyulduqdan sonra  sidikliyə uretradan  Foley kateteri,qasıqüstü yaradan  isə 

1 sm diametrində rezin drenaj boru və 0,2sm diametrində polietilen suvarma borusu (irriqator) 

salınır. Sidiklik hermetik tikilir.yatağı sıxmaq üçün Foley  kateterinə 250-300q. Yük asılır. 

Təqdim etdiyimiz üsulla son 30 ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Urologiya 

kafedrasının bazlarında 2000-dən çox açıq adenomektomiya əməliyyatı icra edilmişdir. 

Xəstələr 49 -95 yaş arasında olmuşlar.  

Tədqiqatın müzakirəsi. Müşahidələr göstərir ki,  əməliiyyat olunmuş xəstələrdə demək 

olar ki, erkən və gecikmiş  qanaxmalara təsadüf olunmamışdır. Digər tərəfdən əməliiyatdan 

sonra baş verən “uretranın strikturası”, “sidik kisəsi  boynunun stenozu”,   “kisə önü boşluğunun 

əmələ gəlməsi ”,   “xroniki sistit”  kimi uzaq fəsadlar  müşahidə olunmamışdır.   

Yekun. Qeyd etməliyəm ki  transvezikal  adenomektomiya zamanı çoxlu sayda hemostaz 

üsullarının olmasına baxmayaraq, “ideal hemostaz”  və “kisə-uretral”  seqmentin   fizioloji  

tamamlığının”  bərpası son illərə kimi  problem olaraq qalmaqdadır.   Məhz  son 30 ilin müşa-

hidəsi göstərir ki təklif olunmuş hemostaz üsulu bu problemi   həll etmişdir. 
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YEARS OF EXPERIENCE IN APPLICATION OF NEPHROPEXY 

Abdurahimova V.Y. 

 

Summary: The article is devoted to surgical treatment of patients with nephroptosis. 

Many years of experience accumulated through the application of S.B. İmamverdiyev’s four 

methods of nephropexy has been studied. Rational methods of nephropexy are described such 

as subcapsular along the posterior surface of the lower pole, by paranephral fatty tissue of the 

lower pole, by the  fatty tissue with conducting the muscle flap or prolene mesh over it. The 

data concerned with the number and results of the operations performed allows the use of the 

differentiating approach to applying the methods in question.  Worked out methods of 

nephropexy are simple, reliable, less traumatic, requires little time for performing. Due to these 

features it is recommended for clinical use to improve the results of the surgical treatment of 

nephroptosis. 

Key words: nephroptosis, nephropexy 

Açar sözlər:  nefroptoz, nefropeksiya 

 

Giriş: Klinik urologiyada nefroptozun cərrahi müalicəsi diqqəti cəlb edən məsələlərdən 

biridir. Bu müalicə üsulu, mahiyyəti böyrəyin fiksasiyasından ibarət olan nefropeksiya 

əməliyyatıdır. Nefropeksiyanın təklif olunmuş metodlarının və onların modifikasiyalarının 

sayının 300-dən artıq olması onların çoxunun az effektli olmasını sübut edir (1, 2). 

Nefropeksiya bir sıra tələblərə cavab verməlidir. O, fizioloji, az travmatik olub etibarlı 

fiksasiyanı təmin etməli, böyrəyin ətrafında fibroplastik dəyişikliklər törətməməli, böyrəyə 

təkrar cərrahi müdaxilə ehtiyacı yarandıqda prosesi çətinləşdirməməli və əməliyyatın texnikası 

onun cərrah və uroloqların daha geniş dairəsi tərəfindən aparılmasına  imkan verməlidir (3). 

 Qeyd edilən tələblərə cavab verən nefropeksiya üsullarının axtarışı Azərbaycan Tibb 

Universitetinin uroloji klinikasında da aparılmış və bu professor S.B.İmamverdiyev tərəfindən 

4 orijinal üsulun təklifi ilə nəticələnmişdir. Bu üsulların tətbiqi ilə nefroptozun cərrahi müalicəsi 

sahəsində çoxillik təcrübə toplanmışdır.  

İşin məqsədi: Klinikamızda nefropeksiyanın tətbiqi sahəsində toplanmış coxillik təcrü-

bənin araşdırılması. 

Material və metodlar: ATU-nun uroloji klinikasında qeyd edilən üsullarla nefropek-

siyaya 470 nəfər xəstə məruz qalmışdır. Onlardan 397 (85%) nəfəri qadın, 73 (15%) nəfəri isə 

kişi olmuşdur. Əsas yaş qrupunu 16-55 yaş (orta yaş 31,6) təşkil etmişdir. Xəstələrdə nefropek-

siyaya göstərişin müəyyələşdirilməsində və əməliyyatın nəticələrinin öyrənilməsində ekskretor 

uroqrafiya (uzanmış və ayaqüstə vəziyyətlərdə) müayinəsindən istifadə edilmişdir.  
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Tədqiqatın nəticələri və müzakirə: İlk üsul professor S.B.İmamverdiyev tərəfindən 

1979-cu ildə təklif olunmuş böyrəyin arxa səthindən keçməklə subkapsulyar nefropeksiya 

üsuludur. (Müəlliflik şəhadətnaməsi № 1796162, 8 oktyabr 1992-ci ildə SSRİ elm və texnika 

üzrə Dövlət Komitəsi yanında kəşflər üzrə Komitə tərəfindən verilmişdir). 

Əməliyyatın texnikası: Əməliyyat stolunda xəstəyə böyrək vəziyyəti (qaldırılmış yastıqla 

böyrü üstə)  verilir. XI qabırğaarası sahədə 8-9 sm  uzunluqda kəsiklə peritonarxası sahə açılır. 

Arıq xəstələrdə qabırğadan kənar hissədə kəsik əzələlərarası, qabırğaarası sahədə əzələlər 

kəsilməklə aparılır. Böyrək küt və iti üsulla ətraf toxumalar ilə olan bitişmələrdən azad edilir. 

Manipulyasiyaları rahatlaşdırmaq üçün böyrəyin aşağı qütbündə paranefral piy  toxuması 

saxlanır və 0-1 №-li  liqaturaya alınır. Sonra m. psoas minor-dan  eni 1,5-2,0 sm, uzunlugu 7-8 

sm olan  əzələ loskutu ayrılır. Loskut elə ayrılmalıdır ki, onun əsası böyrəyin aşağı qütbünün 

orta hissəsinin medial kənarında yerləşsin. Onun distal ucu ketqut liqaturasına alınır və tutqac 

kimi istifadə olunur. Loskutun subkapsulyar keçirilməsinin rahatlığı üçün onun eni 1,5 sm-dən 

az, 2,0 sm-dən isə artıq olmamalıdır.   

Ayrılmış əzələ loskutunun yatağına ketqutla hemostatik tikişlər qoyulur. Böyrəyin aşağı 

qütbü qaldırılır. Onun arxa səthində aşağı qütbün orta hissəsinin medial  kənarında fibroz 

kapsula boylama olaraq 1,5-2 sm məsafədə kəsilir. Bu kəsikdən böyrəyin xarici kənarı 

istiqamətində küt üsulla köndələn tunel hazırlanır və o, lateral kənarda medialdakına paralel 

eyni kəsiklə sonlanır. Prof. S.B.Imamverdiyev tərəfindən 1983-cu ildə təklif edilmiş sıxıcı alət 

(şək. 1a) ayrılmıs əzələ loskutunun kapsula altından kecirilməsini rahatlasdırır. Bu sıxıcı fibroz 

kapsulanı və parenximanı zədələmədən əzələ loskutunun böyrəyin aşağı qütbünün arxa səthi 

ilə subkapsulyar olaraq asanlıqla keçirməyə imkan verir. Sıxıcının qolları onun dəstəyilə demək 

olar ki, düz bucaq təşkil edir. Qolların uzunluğu 7,5 sm, hər qolun eni 0,15 sm, qalınlığı 0,2 sm 

olub ucunda diametri 0,8 sm olan oval formalı pəncərəsi var. Sıxıcı bağlı halda böyrəyin frontal 

oxuna paralel olaraq bayırdan içəriyə doğru subkapsulyar keçirilir (şək. 1b). Bağlı halda olan 

sıxıcının oval ucları kapsulanın altından çıxarıldıqdan sonra o, böyrəyin səthinə perpendikulyar 

vəziyyətə qədər çevrilir (şək. 1c). Sıxıcı təxminən 1,5 sm-ə qədər açılır, əzələ loskutun ucu 

götürülür (şək. 1d), sonra sıxıcının dəstəyi yenə əvvəlki vəziyyətə qaytarılır və əzələ loskutu 

çətinliksiz subkapsulyar keçirilir (şək. 1e). Böyrəyə  fizioloji vəziyyət verilir, kecirilmiş əzələ 

loskutunun ucu 0-1 №-li sorulmayan tikişlə qabırğaarası əzələlərə fiksə edilir (şək. 1f). Bu əzələ 

loskutunu  böyrəyin  fibroz kapsulasına fiksə etmək ücün tikişlərin qoyulmasına ehtiyac qalmır. 

XII qabırğa altında əlavə dəlikdən periton arxası sahə drenləşdirilir. Yara kor tikilir (4).  

Əməliyyatı qabırğaaltı kəsiklə də aparmaq olar, lakin biz XI qabırğaarası kəsiyə üstünlük 

veririk. Cünki, bu kəsik, bel əzələləri XII qabırğanın altında kəsilmədiyinə görə əməliyyatdan 

sonrakı yırtıqların yaranma ehtimalını aradan qaldırır və böyrəyin fiksasiyasını daha az 

travmatik və rahat icra etməyə imkan verir.  
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Şəkil 1. Subkapsulyar nefropeksiyanın mərhələləri 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, təsvir olunan nefropeksiya  üsulunda 7-8 sm uzunluqda əzələ  

loskutu  böyrəyin fiksasiyasını tam təmin edir. Müxtəlif müəlliflər tərəfindən təklif edilmiş 

subkapsulyar nefropeksiya üsulları və modifikasiyaları isə daha uzun əzələ  loskutlarını 

ayırmağı və onları böyrəyin üzərindən keçirməyi tələb edir. Bu isə böyrəyi bel əzələlərinə sıxır 

və əlbəttə ki, böyrəyin qan dövranına mənfi təsir göstərə bilir. Ayrılmış loskutun uzunluğu az 

olduqca, onun etibarsızlıq ehtimalı azalır. Bundan əlavə qeyd etmək lazımdır ki, uzunluğu az 

olan loskutun ayrılması əməliyyat kəsiyini uzatmamağa imkan verir.   

Eksperimental tədqiqatlarln nəticələrinə əsasən subkapsulyar nefropeksiyadan sonra 10 

gün ərzində əzələ loskutu ilə böyrək parenximası arasında lazımi qədər  möhkəm əlaqə yaranır. 

Bu fikri əsas tutaraq təsvir olunan üsulla subkapsulyar  nefropeksiyadan sonra xəstələrin 9-cu 

sutkada aktivləşdirilməsi təklif edilmişdir. Əməliyyatdan sonrakı yaxın və uzaq nəticələr bu 

qənaətin məntiqi olmasını sübut etmişdir.  

Klinikamızda subkapsulyar nefropeksiya üsulu ötən əsrin 80-ci  illərində, əsasən sırf 

nefroptozlu xəstələrdə tətbiq edilmişdir. Bu xəstələrin ümumi sayı 90 nəfər, onlardan 10-u kişi, 

80-ni qadın olmuşdur. Xəstələrin yaşı 16-57 yaş arasında olmuş, orta yaş 31,7 yaş təşkil 

etmişdir. Bütün xəstələrdə əməliyyatın nəticələri qənaətbəxş olmuşdur (5). 

Lakin 1986-cı ildə 1 nəfər xəstədə II dərəcəli nefroptozla yanaşı gedən, əlavə damarla 

sıxılma nəticəsində yaranmış ləyən - sidik axarı seqmentinin daralması ilə əlaqədar seqmentin 

plastikasından (ləyən-sidik axarı seqmentinin rezeksiyası və antevazal ureteropieloneostomiya) 

sonra qeyd olunan üsulla subkapsulyar nefropeksiyanın aparılması mümkün hesab edilmədi-

yindən böyrək ilk dəfə aşağı qütbün ətrafında müəyyən dərəcədə sklerozlaşmış paranefral piy 

toxuması ilə bel əzələlərinə fiksə edilmişdir. 

Bu xəstədə əməliyyatdan sonra izlənilən qənaətbəxş nəticələr nefropeksiyanın yeni üsulu 

ideyasının yaranmasına səbəb olmuşdur (S.B.İmamverdiyev, 1986). 3 il ərzində tək-tək 
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hallarda bu üsuldan istifadə edilmiş, dinamikada tam qənaətbəxş nəticələr alındıqdan sonra 

1989-cu ildən etibarən böyrəkətrafı piy toxuması yaxşı inkişaf etdiyi və fibroz kapsula ilə intim 

birləşdiyi hallarda nefroptozun cərrahi müalicəsi və böyrəyin əməliyyatdaxili məcburi 

mobilizasiyası zamanı onun profilaktikası məqsədilə tətbiq edilməyə başlanmışdır. 

Böyrəyin aşağı qütbünün paranefral piy toxuması ilə nefropeksiyanın texnikası: Xəstənin 

döş qəfəsinin quruluşu və böyrəyin başlanğıc normal yerləşmə xüsusiyyətinə əsasən Fyodorov 

bel kəsiyi və ya XI qabırğaarası (mümkün qədər əzələlərarası) kəsiklə lyumbotomiyadan sonra 

böyrəkətrafı fassiya açılır. Elə ilk andan etibarən böyrəyin aşağı qütbünün paranefral piy 

toxumasına çox qoruyucu yanaşılır. Sonuncu ehtiyyatla böyrəyin aşağı qütbü boyu tış kənarı 

daxil olmaqla və ondan 3-5 sm aşağı sidik axarından aşağıdan yuxarıya doğru ayrılır. Sonra piy 

toxuması iki sıxıcı arasında kəsilir və böyrək hissəsi ketqut liqaturasına alınır, bununla aşağı 

qütbdə piy toxumasından ibarət sanki bir “süpürgə” hazırlanır. Bu, böyrəyi asanlıqla hərəkət 

etdirməyə və bununla onu ətrafdakı patoloji bitişmələrdən xilas etməyə kömək edir. Sonra 

böyrəyə normal vəziyyət verilir və piy toxuması güdülü ilə 0-1 №-li sorulmayan tikiş vasitəsilə 

bel əzələlərinə fiksə edilir (şək. 2a).  

 

 
Şəkil 2. Böyrəyin aşağı qütbünün paranefral piy toxuması (a) və onun  

üzərindən əzələ loskutunun keçirilməsilə (b)  nefropeksiya 

 

Bu şəkildə təsbit olunmuş böyrək öz yerində yaxşı saxlanır və ona məxsus olan fizioloji 

tənəffüs ekskursiyasını yerinə yetirir. Buna elə əməliyyat vaxtı nəzarət etmək mümkün olur. 

Əməliyyatdan sonrakı 9 gün müddətində xəstə yataq rejimini gözləyir və bu dövrdə piy 

toxuması ilə bel əzələsi arasında yaranan çapıqlaşma sayəsində böyrəyin etibarlı təsbiti təmin 

olunur (6). 

Mərcanvarı və çoxlu daşların çıxarılması əməliyyatı zamanı və sonra aparılan bütün 

tədbirlər böyrəyin pozulmuş hemo- və urodinamikasının bərpasına yönəldilir. Ona görə də 

böyrəyin fiksasiyasının əzələ loskutu ilə sub- və ya suprakapsulyar üsullarla aparılması bu 

məqsədə çatmağa nəinki imkan vermir, hətta onun daha da pisləşməsinə gətirib çıxara bilir. 

Böyrəyin arxa səthindən köndələn istiqamətdə aşağı qütb boyunca aparılan subkapsulyar 

nefropeksiya üsulu (prof. S.B.İmamverdiyev, 1979) bunlar içərisində daha az travmatik olub 

böyrəyin uro- və hemodinamikasını pozmasa da, onun mərcanvarı daşın çıxarılması kimi geniş 

travmatik əməliyyatla eyni zamanda aparılması məqsədəuyğun hesab edilmir. Bütün hallarda 

əməliyyatın vaxtı uzanır, çox vaxt fibroz kapsula ilə böyrək toxuması arasında əmələ gələn 
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çapıqlar onu bu toxumalardan ayırmağa imkan vermir və subkapsulyar nefropeksiyanın 

aparılmasını çətinləşdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, mərcanvari və çoxlu nefrolitiaz zamanı da 

perinefrit, pedunkulit nəticəsində böyrəyin aşağı qütbü ətrafındakı  piy toxuması fibroz 

dəyişikliyə uğrayır və ondan nefropeksiya məqsədilə  istifadə edilməsinə əsas verir. Bu fikri 

əsas götürərək klinikada  böyrəyin aşağı qütbünün paranefral piy toxuması hesabına aparılan 

nefropeksiya üsulu (prof. S.B.İmamverdiyev, 1989) təklif  edildi. 

Böyrəyin mərcanvarı və çoxlu daşlarının çıxarılması əməliyyatları nefrostomiya və ya 

pielostomiya ilə başa çatır. Bu baxımdan böyrəyin fiksasiyasının onu əlavə travmaya 

uğratmadan paranefral piy toxuması hesabına aparılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin, 

nefrostomik borunun və peritonarxası sahədə saxlanılmış drenaj borunun işləməsi üçün normal 

şərait yaradır.  

Nefropeksiya əməliyyatından sonra adətən xəstələr ayaq hissəsi qaldırılmış çarpayıda 9 

gün müddətində yataq rejimi gözləyir və 10-cu gün aktivləşdirilir. Lakin mərcanvari daşın 

çıxarılması əməliyyatından sonra urodinamikanın bərpası üçün çarpayının ayaq hissəsi 

qaldırılmır. 

Bu qrup xəstələrdə yaxın və uzaq nəticələrin öyrənilməsi sübut edir ki, təklif olunan 

üsulla böyrəyin fiksasiyası böyrəyin bütün oxları üzrə patoloji hərəkətliliyini aradan qaldırır, 

fizioloji hərəkətliliyi saxlamaqla etibarlı fiksasiyanı təmin edir (7). 

225 nəfər xəstədə nefropeksiya böyrəyin aşağı qütbünün paranefral piy toxuması ilə 

aparılmışdır. Onlardan 130 nəfərdə nefropeksiya, böyrək və yuxarı sidik yollarının cərrahi 

müalicə tələb edən xəstəlikləri ilə yanaşı gedən nefroptozun cərrahi müalicəsi, 95 nəfərdə isə 

mərcanvari nefrolitiaz zamanı aparılmış üzvsaxlayıcı geniş cərrahi əməliyyat zamanı böyrəyin 

məcburi mobilizasiyası ilə əlaqədar onun profilaktikası məqsədilə aparılmışdır. 110 nəfər 

nefroptozlu xəstədən 38 nəfərində sırf nefroptoz, 72 nəfərində isə yanaşı uroloji patologiya ilə 

birgə aşkar edilmiş nefroptoz olmuşdur. 

Böyrəyin aşağı qütbünün paranefral piy toxuması ilə nefropeksiya tətbiq  etməyə başla-

dığımız vaxtdan etibarən ilk 2 il ərzində 38 nəfər sırf nefroptozlu xəstə bu üsul ilə əməliyyata 

məruz qalmışdır. Bu, böyrəyin aşağı qütbündə paranefral piy toxuması yaxşı inkişaf etmiş və 

müəyyən sklerotik dəyişikliyə uğramış xəstələr olmuşdur. Həmin dövrdə paranefral piy toxu-

ması orta və zəif inkişaf etmiş nefroptozlu xəstələrdə nefropeksiya klinikada işlənib hazırlan-

mış, yuxarıda təsvir etdiyimiz böyrəyin aşağı qütbünün arxa səthi ilə subkapsulyar nefropeksiya 

üsulu ilə aparılırdı. Subkapsulyar nefropeksiyanın nisbətən travmatikliyini nəzərə alaraq daha 

az travmatik üsulların axtarışı daim davam etdirilirdi. Piy toxuması ilə nefropeksiyadan sonra 

1 xəstədə müşahidə edilmiş residiv faktı və axtarışlar daha etibarlı fiksasiyanı təmin etmək 

məqsədilə böyrəyin aşağı qütbünün piy toxuması üzərindən əzələ loskutunun keçirilməsinə 

əsaslanan yeni nefropeksiya üsulunun təklifi ilə nəticələndi. 

Əməliyyatın texnikası: Yuxarıda qeyd edilən kəsiklə lyumbotomiyadan sonra eyni 

qaydada böyrəyin aşağı qütbündə piy toxumasından ibarət “süpürgə” hazırlanır. Böyrək çapıq 

birləşmələrdən azad olunduqdan sonra qalça-bel əzələsinin lateral hissəsindən uzunluğu 6 sm, 

eni 1 sm olan əzələ loskutu ayrılır və yatağına hemostatik tikişlər qoyulur. Sonra böyrəyə 

normal fizioloji vəziyyət verilir və o, aşağı qütbün piy toxuması hesabına 0-1 №-li sorulmayan 

sapla bel əzələsinə fiksə olunur. Son mərhələdə hazırlanmış əzələ loskutu fiksə olunmuş piy 
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“süpürgə”sinin üzərindən içəridən bayıra doğru keçirilərək ucu həmçinin bel əzələlərinə 0-1 

№-li sorulmayan sapla tikilir (şək. 2b). Bu şəkildə fiksə olunmuş böyrək öz yerində yaxşı 

saxlanır və ona məxsus olan fizioloji tənəffüs ekskursiyasını yerinə yetirir. Sonra peritonarxası 

sahədə drenaj boru saxlanmaqla yara qat-qat tikilir. Drenləşdirici boru 2-ci gün çıxarılır. Xəstə 

əməliyyatdan sonra 9 gün müddətində ayaq hissəsi 15-20 sm qaldırılmış funksional çarpayıda 

yataq rejimi keçirir, 10-cu gün isə aktivləşdirilir. 

Bu nefropeksiya üsulu əsasən xəstəliyin davametmə müddəti nisbətən qısa olan, 

böyrəkətrafı toxumalarda kobud sklerotik dəyişikliklər getməyən sırf nefroptozlu xəstələrdə 

tətbiq edilmişdir. 

2008-ci ilə qədərki dövr ərzində 95 nəfərdə nefropeksiya bu üsulla aparılmışdır. 

Xəstələrin yaşı 18-54 arasında (orta yaş 31,6) olmuş, onlardan 87-si qadın, 8-i kişi olmuşdur. 

Xəstələrin 62-də II dərəcəli, 33-də isə III dərəcəli nefroptoz diaqnozu qoyulmuşdur. Birtərəfli 

nefroptoz təyin edilmiş xəstələrdə müvafiq tərəfdən, ikitərəfli nefroptoz təyin edilmiş 16 xəs-

tədən 10 nəfərində sağtərəfli, 4 nəfərində soltərəfli, 2 nəfərdə isə hər iki tərəfdən - 1-də bir-

momentli, digərində isə mərhələli, 5 il fasilə ilə əvvəlcə soldan, sonra isə sağdan nefropeksiya 

aparılmışdır. 

Böyrəyin aşağı qütbünün piy toxuması üzərindən əzələ loskutunun keçirilməsi ilə 

nefropeksiya üsulu böyrəyə münasibətdə az travmatik, texniki cəhətdən sadə, fiksasiya baxı-

mından etibarlı olması qənaətbəxş yaxın və uzaq nəticələrlə təsdiqləndiyindən paranefral piy 

toxumasının orta dərəcədə inkişaf etdiyi hallarda nefroptozun cərrahi müalicə üsulu kimi 

istifadə edilmişdir (8). 

Cərrahiyyədə qarın divarı yırtıqlarının korreksiyası məqsədilə prolen torların geniş 

tətbiqini nəzərə alaraq 2008-ci ildən etibarən ATU-nun uroloji klinikasında nefropeksiyanın 

aparılmasında ondan istifadə edilməyə başlanmışdır. Prof. S.B.İmamverdiyev tərəfindən təklif 

edilmiş sonuncu yeni nefropeksiya üsulunda əvvəl təsvir olunmuş böyrəyin aşağı qütbünün piy 

toxuması üzərindən keçirilən əzələ loskutu əvəzinə prolen tordan istifadə edilir (8). 

Əməliyyatın texnikası: Fyodorov bel kəsiyi və ya XI qabırğaarası (mümkün qədər əzələ-

lərarası) kəsiklə lyumbotomiyadan sonra böyrəkətrafı fassiya açılır. Böyrəyin aşağı qütbünün 

paranefral piy toxumasından “süpürgə” hazırlanır (şək. 3a), böyrəyə normal vəziyyət verilir və 

o, bu piy toxuması güdülü ilə sorulmayan tikiş vasitəsilə bel əzələlərinə fiksə edilir (şək. 3b). 

Sonra 5-6 sm uzunluğunda və 2,5 sm enində hazırlanmış prolen tor aşağı qütbün fiksə olunmuş  

piy toxuması üzərində köndələn şəkildə yerləşdirilir və hər iki ucu 0-1 No-li sorulmayan 

tikişlərlə bel əzələlərinə fiksə edilir (şək. 3c).  
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a                                          b                                               c 

 

Şəkil  3. Böyrəyin aşağı qütbünün piy toxuması və onun  

üzərindən prolen torun təsbitilə nefropeksiya. 

 

Son 10 il ərzində bu üsulla 60 nəfər xəstədə nefropeksiya icra edilmişdir. Xəstələrdə 

əməliyyatın qənaətbəxş nəticələri üsulun effektivliyinə dəlalət edir. 

Yekun: Beləliklə, alınan nəticələr təsvir olunmuş bu nefropeksiya üsullarının yüksək 

efffektivliyini sübut edir. Qeyd etmək lazımdır ki, əməliyyatın nəticələrinin uğurluluğu onun 

travmatikliyinin azlığı ilə yanaşı, patogenetik əsaslandırılaraq tətbiq edilməsindən, xəstəliyin 

davametmə müddətindən, yanaşı gedən xəstəliklərin xarakterindən, əməliyyatdan sonrakı 

dövrdə fəsadların inkişafına qarşı və böyrəyin funksiyasının bərpasına yönəldilmiş müalicə 

tədbirlərindən, həmçinin xəstələrin sosial-əmək reabilitasiyası tədbirlərindən asılıdır. 

Klinikada nefropeksiya sahəsində toplanmış təcrübə və alınan nəticələr bu üsulların 

differensiasiyaedici yanaşmaqla tətbiqinə göstərişləri işləyib hazırlamağa imkan vermişdir. 

Belə ki, təklif olunmuş nefropeksiya üsulları universal olmayıb, onların seçilməsi xəstədə 

əməliyyat zamanı böyrəkdə və böyrəkətrafı toxumalarda aıkar edilmiş yerli dəyişikliklərin 

xarakterindən asılıdır. 

Nefroptoz zamanı böyrəkətrafı piy toxumasında müəyyən dərəcədə sklerozlaşma və fibroz 

kapsula ilə intim birləşmələrin inkişaf etdiyi hallarda aşağı qütbün paranefral piy toxuması ilə 

nefropeksiya böyrəyin etibarlı fiksasiyasını təmin edir. Bu üsul həmçinin böyrəyin məcburi 

mobilizasiyası aparılmış əməliyyatların sonunda böyrəyin fiksasiyası məqsədilə tətbiq edilə bilər. 

Nefroptoz zamanı paranefral piy toxuması orta və yaxşı inkişaf etdikdə aşağı qütbün 

paranefral piy toxuması üzərindən əzələ loskutunun və ya prolen torun keçirilməsi ilə 

nefropeksiyanın aparılması məqsədəuyğundur. Işlənib hazırlanmış bu üsullar böyrəyin təbii 

anatomo-topoqrafik vəziyyətini bərpa etməyə, bu zaman ona məıxsus olan fizioloji hərəkətliliyi 

saxlamağa, funksional vəziyyətini normallaşdırmağa, nefroptoza məxsus olan simptomları 

aradan qaldırmağa imkan verir.   

Böyrəkətrafı piy toxuması çox zəif inkişaf etdiyi hallarda böyrəyin aşağı qütbünün arxa 

səthi ilə subkapsulyar nefropeksiyanın tətbiqi məqsədəuyğundur. 

Təklif olunmuş cərrahi müalicə üsullarının texniki sadəliyi, az travmatikliyi, tez həyata 

keçirilməsi, xəstənin intubasion narkoz altında qalma müddətinin qısa olması əməliyyatdan 
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sonrakı fəsadları nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldır, ümumilikdə xəstənin stasionarda qalma 

müddətini xeyli qısaldır. 
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LAPAROSCOPIC RADICAL NEPHRECTOMY -  THE PLACE IN  

THE SURGICAL TREATMENT OF KIDNEY TUMOURS 

Naghiyev R.N. 

Azerbaijan Medical University, department of urology 

 

Objective/Aim: Evaluation of retrospective results of treatment of patients with kidney 

cancer, who have undergone a laparoscopic or a retroperitoneoscopic radical nephrectomy. 

Materials and Methods: A retrospective analysis was carried out of the results of 

laparoscopic surgical treatment of 185 patients with kidney tumors during the period from 2010 

to 2015 years.  Amongst the participants there were 116 men (62.7%) and 69 women (37.3%) 

aged 29-86 (average age of 58.1 years). 150 patients (81.1%) have performed radical 

nephrectomy by transperitoneal access, while 30 patients (16.2%) experienced identical 

process through retroperitoneal access. 5 cases (2.7%) hybrid technique was utilized. 97 

patients performed nephrectomy on the right side, 88 patients on the left side. 178 patients 

(96.2%) had a single kidney tumours, while 7 (3.8%) had multiple tumours ranging between 2-

8. 15 patients, who experienced a laparoscopic radical nephrectomy, had a thrombus in kidney 

vein (level I under Mayo classification). 1 patient had a thrombus in vena cava (level II). 

Results: Only one of the patients suffered a fatal outcome. 12 patients (6.5%) had a 

conversion. The duration of operation ranged between 50-215 minutes (average of 104.3 

minutes), time of insufflation ranged between 36-205 minutes (average of 96.2 minutes). 

Average intraoperative blood loss constituted 147.8 ml. Patients spent 2-18 days (average 4.1 

days) in the hospital after the surgery.  

Conclusion: There is an obvious advantage to utilizing a laparoscopic or a 

retroperitoneoscopic intervention in order to treat kidney cancer. The process constitutes 

minimal invasiveness, low death rates, minimal intraoperative blood loss and fast rehabilitation 

of the patients. 72% of patients who have who have experienced surgical intervention, such as 

radical nephrectomy, spent only 3-4 days in the hospital.  

Key words: Kidney tumour, laparoscopic radical nephrectomy, retroperitoneoscopic 

radical nephrectomy 

Açar sözlər: Böyrək şişləri, laparoskopik radikal nefrektomiya, retroperitoneoskopik 

radikal nefrektomiya 

 

Giriş. Böyrək şişləri böyüklərdə bütün şişlərin 2-3%-ni, uşaqlarda isə 25% təşkil edir. 

Böyrəklərin şiş xəstəliklərinin 90%-nı isə keşid-hüceyrəli xərçəng təşkil edir [1, 2]. Kişilər və 
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qadınlar arasında bu xəstəliyin rast gəlmə tezliyi 1.5:1 təşkil edərək, əsasən 60-70 yaşlı 

xəstələrdə müşahidə edilir. Bu xəstəliyin etioloji faktorlarına: qenetik faktor, siqaret çəkmə, 

piylənmə və hipertoniya aiddir [3, 4]. Böyrək şişlərin müalicəsi cərrahi və ablasiya üsulları ilə 

aparılır. Müxtəlif ablasiya növlərini (RFA, HİFU, krio, lazer və s.)  xüsusi seçilmiş qrup xəstə-

lərdə və böyrəkdə kiçik ölçülü şişlər olduqda icra etmək mümkündür. Böyrək törəmələrinin 

radikal müalicə üsulu isə cərrahi əməliyyat hesab edilir. Son 20 ildə böyrək şişlərinin müalicə-

sində açıq əməliyyatlarla yanaşı, azinvaziv olan laparoskopik üsul uğurla tədbiq edilir. Laparos-

kopik üsulla böyrək şişləri zamanı aparılan bütün cərrahi əməliyyatlar icra olunur - radikal 

nefrektomiya, ureternefrektomiya, böyrək rezeksiyası. 

İlk dəfə 1990-cı ildə Clayman və h. tərəfindən aparılmış laparoskopik nefrektomiya 

əməliyyatından sonra, böyrək xərçəngi zamanı bu  əməliyyatın icra edilməsi barədə fikirlər 

səslənməyə başladı [5]. Ənənəvi olaraq radikal nefrektomiya açıq üsulla aparıldı və disseksiya 

zamanı şiş toxumalarının disseminasiya qorxusu ilk mərhələrdə laparoskopik üsulun tətbiqini 

məhtudlaşdırırdı. Lakin, sonrakı illərdə bir çox müəlliflər geniş klinik material üzərində tədqi-

qatlar apararaq, laparoskopik üsulun onkoloji radikallıq baxımından açıq əməliyyatla eyni 

olamasını və uzaq nəticələrin fərqlənməməsini sübut etmişdirlər [6]. Böyrək şişlərinə görə 

laparoskopik radikal nefrektomiyanın (LRN) aparılmasına göstərişlər əsasən Avropa Uroloqlar 

Assosiasiyasının rəhbərliyində əks olunmuşdur. Bura T1, T2 mərhələsində olan, böyrək kapsu-

lasını keçməyən, ölçüləri 10 sm böyük olmayan törəmələr aiddir [1].  

LRN transperitoneal və retroperitoneal girişlərlə icra oluna bilər. Transperitoneal giriş 

retroperitoneal girişlə müqaisədə daha geniş əməliyyat sahəsinə malikdir. Bu səsəbdən LRN 

aparılmasında transperitoneal giriş daha çox tədbiq edilir [7].  

Laparoskopik üsülun azinvazivlik, daha az intraoperativ qanaxma miqdarı, gözəl kos-

metik effekt, qısa reabilitasiya və hospitalizasiya dövrü baxımından açıq əməliyyatdan üstün 

olması bu qrup xəstələrin cərrahi müalicəsində seçim əməliyyatı olaraq qəbul edilmişdir [8]. 

Lakin, bu gün ədəbiyyatda LRN-nın şişin hansı mərhələ və ölçüdə aparılması haqqında müxtəlif 

fikirlər var. Beləki, LRN törəmənin T1 və T2 mərhələrində aparılması açıq cərrahi müalicəyə 

real alternativ olaraq qəbul edilir [9].  Lakin, şişin ölçülərinin maksimal nə qədər olması və 

hansı lokalizasiyada olmasına dair müxtəlif fikirlər mövcuddur və cərrahın individual təcrübəsi 

ilə əlaqaləndirilir [10]. Ümumilikdə, urologiyada laparoskopik əməliyyatların tədbiqi il bə il 

genişlənməsi müşahidə edilir. Törəmənin mərhələsi və ölçüsünün konkret olaraq hansı hallarda 

laparoskopik əməliyyatın aparılmasına göstəriş olub olmaması məsələsi isə hələ də açıq olaraq 

qalır.  

Təqdim etdiyimiz tədqiqatın məqsədi böyrək şişinin mərhələsi və ölçüsündən asılı olaraq 

transperitoneal və retroperitoneal yanaşmalar ilə aparılmış LRN intraoperativ və yaxın postope-

rativ nəticələrinin təhlili aparmaqdır. 

Material və metodlar. Tərəfimizdən 2010-2015-ci illərdə Prof. S.B.İmamverdiyevin 

rəhbərliyi altında Azərbaycan Tibb Unviersitetinin Urologiya kafedrasında və İstanbul Univer-

sitetinin Tİbb Fakültəsinin Urologiya kafedrasında böyrək şişlərinə görə LRN üsulu ilə cərrahi 

müalicə almış 185 xəstənin retrospektiv təhlili aparılmışdır. Bunlardan 116 (62,7 %) kişi, 69 

(37,3 %) qadın, yaşları: 29-86 arası (orta 57,5±0,9 yaş) olmuşdur. LRN 150 xəstəyə (81,1 %)  

transperitoneal, 30 xəstəyə (16,2 %) retroperitoneal yanaşmalar ilə, 5 xəstəyə (2,7 %)  isə hibrid 
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texnikası ilə icra edilmişdir. Laparoskopik giriş  34 (28,4%) xəstədə Hasson texnikası ilə, 151 

(81,6%) xəstədə isə Veress iyləsi vasitəsi ilə aparılmışdır. Adətən LRN üç port yerləşdirilərək 

aparılır - 161 (87,0%) xəstə. Lakin, bəzi hallarda orqanın ekartasiyasına ehtiyac olduqda əlavə 

olaraq dordüncü port yerləşdirilir - 19 (10,3%) xəstə. Hibrid texnikası ilə icra edilmiş  əməliyyat 

zamanı 5 xəstələrə (2,7%) 6 port yerləşdirilmişdir [11]. Əvvəl üç port qoyularaq retroperitoneal 

girişlə girilir, böyrək arteriyası bağlandıqdan sonra daha üç port əlavə edilərək transperitoneal 

yanaşmaya keçilir. LRN 97 xəstədə (52,4%) sağtərəfli, 88 xəstədə (47,6%) soltərəfli 

aparılmışdır. 178 xəstədə (96,2%) müayinələr zamanı böyrəkdə bir törəmə, 7 xəstədə (3,8 %) 

isə çoxsaylı törəmələr (2-8 arası) aşkar edilmişdir. Xəstələrdə böyrək şişlərinin yerləşməsi 

Cədvəl 1 təqdim edilir. 
 

Törəmənin lokalizasiyası Xəstələrin sayı 

Abs.  % 

Yuxarı qütb 56 30,2 

Orta seqment 61 33,0 

Aşağı qütb 68 36,8 

Cəmi 185 100 

Cədvəl 1. Böyrək şişlərinin lokalizasiyasına görə xəstələrin təhlili 

 

Qeyd etmək istəyirik ki, 106 (57,3%) xəstədə müxtəlif yanaşı xəstəliklər müşahidə 

olunurdu. 61 (33%) LRN -dan əvvəl, fərqli  zamanlarda (2 aydan 25 ilə qədər) müxtəlif əməliy-

yat keçirmişdirlər. Bu əməliyyatların diapazonu cətinlik dərəcəsinə görə herniaplastikadan - 

aorta klapanının dəyişilməsi və böyrək transplantasiyasına qədər dəyişirdi. Bu qrup xəstələr 

anestezioloji risk, əməliyyatın aparılması və əməliyyatdan sonrakı dövrün gedişatı baxımından 

daha ciddi yanaşma tələb edir, bir çox hallarda diğər profilli mütəxəsislərin konsultasiyalarına 

ehtiyac duyulurdu. Qarın boşluğu və retroperitoneal sahə orqanlarında əməliyyat keçirmiş 

xəstələrdə LRN aparılan zaman xeyli texniki cətinliklərlə üzləşilir.  

LRN apardığımız 16 xəstədə (8,6%) böyrək venasında tromb aşkar edilmiş (Mayo 

təsnifatı - səviyyə I), 1 xəstədə (0,5%) isə aşağı boş venanın trombu müşahidə edilmişdir 

(Səviyyə II) [12]. Aşağı boş venada trombu olan xəstəyə hibrid texnikası ilə uğurlu LRN 

əməliyyatı aparılmışdır. Reqionar (limfotik) metastazlar 17 (9,2%) xəstədə, uzaq metastazlar 

10 (5,4%) xəstədə olmuşdur. 

Xəstələrin qəbulu zamanı əsas şikayyətləri: ağrı – 90 xəstə (48,7%) və hematuriya – 43 

xəstə (23,2%) olmuş, 5 xəstədə dizuriya (2,7%), 3 xəstədə (1,6%) hərərətin qalxması, 3 xəstədə 

(1,6%) isə dispepsiya müşahidə edilmişdir. 40 xəstədə (21,6%) böyrək törəməsi hec bir 

şikayyətlərin olmadığı halda, təsədüfi tapıntı olaraq aşkar edilmişdir (Cədvəl 2). 
 

 

Əsas şikayyət 

Xəstələrin sayı 

Abs % 

Ağrı 90  48,7% 

Hematuriya 43 23,2% 

Dizuriya 5 2,7% 

Hərarətin qalxması 3 1,6% 

Dispepsiya 3 1,6% 

Erektil disfunksiya 1 0,6% 

Təsadüfi 40 21,6% 

Cəmi 185 100% 

Cədvəl 2. Hospitalizasiya zamanı xəstələrin şikayyətləri 
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Nəticələr. Tədqiqatda LRN əməliyyatı icra edilmiş 185 xəstənin 1 (0,5%) ölüm müşahidə 

edilmişdir. 80 yaşlı kişi xəstə əməliyyatdan 6 gün sonra poliorqan çatmamazlığından vəfat 

etmişdir. 12 xəstədə (6,5±1,8%) konversiya – açıq əməliyyata keçid olmuşdur. Bunun səbəbi 6 

xəstədə əməliyyat zamanı qanaxma, 4 xəstədə çoxsaylı çapıq toxumaları, 2 xəstə isə böyük 

ölçülü törəmə (14-15 sm) olmuşdur.    

Əməliyyatın müddəti 50 - 215 dəqiqə arası (orta - 108,5±2,2 dəq.), insuflyasiya müddəti 

36-205 dəqiqə arası (orta – 96,7±2,2 dəq.) olmuşdur. Əməliyyat zamanı orta qanitirmə miqdarı 

143,1±14,4 (10-1500) ml təkil etmişdir. 138 xəstədə (74,6%) makropreparat əlavə Gibson 

kəsiyi aparılaraq, 33 xəstədə (17,8%) port dəliyi genişləndirilərək, 11 xəstədə (5,9%) lumboto-

mik kəsikdən, 1 xəstədə (0,5%) Şevron kəsiyinnən 2 xəstədə (1,1%) isə Pfannenştil kəsiyi 

vasitəsi ilə xaric edilmişdir. 185 xəstədən 10-da (5,4%) xoş xassəli törəmə aşkar edilmişdir. 

Ümumiyyətlə, histoloji tipə görə - 173 xəstədə (93,5%) keçid-hüceyrəli xərçəng, 1 xəstədə 

(0,5%) - sarkoma, 4 xəstədə (2,2%) - onkositoma, 4 xəstədə (2,2%) angiomiolipoma, 2 xəstədə 

(1,1%) – kistoz nefroma müəyyən edilmişdir. Əməliyyat zamanı 15 xəstədə (8,1±2,0%) müx-

təlif fəsadlar olmuşdur.  

Tədqiqatdakı 185 xəstədən 175-də bəd xassəli törəmələr olmuşdur. Bunlardan şişlər 78 

xəstədə - T1, 59 xəstədə – T2, 38 xəstədə – T3 mərhələsində olmuşdur. Histoloji qradasiya görə 

18 xəstədə (10,3%) - Fuhrman1, 92 (52,6%) - Fuhrman 2, 54 (30,8%) - Fuhrman 3 və 11 (6,3%) 

xəstədə Fuhrman 4 mərhələsində olmuşdur. Törəmələrin ölçüləri 2,5 – 15 sm arası, orta - 

6,75±0,2 sm  olmuşdur.  

Əməliyyatdan zamanı bütün xəstələrə drenləşdirici boru qoyulmuş, müddəti 1-8 gün arası 

(orta - 3,18±0,08 gün) olmuşdur. Əməliyyatdan sonarkı dövrdə 30 xəstədə (16,2±2,7%) müx-

təlif fəsadlar müşahidə edilmişdir (Clavien I-IV). Bunlardan  27 xəstədə  yüngül fəsadlar (I-II 

mərhələ), 3 xəstədə isə ağır fəsadlar (III-V mərhələ) olmuşdur. Hospitalizasiya dövrü 2-18 gün 

arası (orta 4,06±0,18 gün) təşkil etmişdir.  

Əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstələrin ağrı hiss etməsi şkalası ilə dəyərləndirilmişdir. 

Beləki, 6 (3,3±1,3%) xəstədə 0 bal, yani ağrı olamamışdır, 105 (57,1±3,6%) xəstədə – 1 bal 

(yüngül ağrı), 73 (39,7±3,6%) xəstədə 2 bal (orta ağrı) olmuşdur. Müxtəlif müddətdə 1 xəstədə 

(0,5±0,5%) lokal metastaz, 13 (7,1±1,9%) xəstədə uzaq metastazlar olmuşdur. Əməliyyatın 

kosmetik effekti xəstələr tərəfindən aparılmış sorğu ilə dəyərləndirilmişdir. Beləki, 117 

(63,6±3,5%) xəstə kosmetik effekti “Əla” olaraq, 58 (31,5±3,4%) xəstə “Yaxşı” olaraq, 9 

(4,9±1,9%) xəstə isə “Kafi” olaraq dəyərləndirmişdirlər. 

Əməliyyatdan sonrakı birinci ildə xəstələrin yaşama keyfiyyəti– onkoloji xəstələrin yaşa-

ma keyfiyyəti (EGOC) şkalası ilə dəyərləndirilmişdir [13].  0-Pasient tam aktivdir, şikayyətləri 

yoxdur - 127 (69,0%) xəstə.1-Pasientin  fiziki aktivliyi bir qədər məhduddur, lakin ambulator şə-

raitdə yüngül az hərəkətli işləri görə bilir (ev işləri, ofis işləri) - 47 (25,6%) xəstə. 2-Pasient am-

bulator şəraitdə öz tələbatlarını tam ödəyir, lakin aktiv hərəkətləri məhduddur - 10 (5,4%) xəstə. 

Müzakirə. Xəstələrdə böyrək şişlərinin təsadüfi aşkar edilməsinin yüksək faizinin olma-

sını qeyd etmək istiyirik. Beləki, bizim tədqiqatda böyrək xərçəngi 25%-dən çox təsadüfi və ya 

qeyri spesifik şikayyatləri olan xəstələrdə aşkar edilmişdir. Bu xəstəlik əksər hallarda simptom-

suz keçir. Müxtəlif ədəbiyyat mənbələrində böyrəyin keçid-hüceyrəli xərçəngin təsadüfi aşkar 

edilməsi 50% çatır [14]. Klassik simptomlar triadası: bel ağrısı, hematuriya, əllənən törəmə 
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yalnız 6-10% xəstələrdə təsadüf edir [15]. Fikri tamamlayaq, profilaktik müayyinələrin aparıl-

masın vacibliyini bir daha vurğulamaq istiyirik. 

Əməliyyatdan sonrakı dövrdə hospitalizasiya müddətini təhlil edərək  (orta 4,1 sutka), 

qeyd etmək istəyirik ki, 19% xəstələr 2-ci sutkada, 53% xəstələr isə 3-4 sutkada kafi vəziyyətdə 

evə yazılmışdırlar. Bu isə, belə ağır qrup xəstələrin daha tez reabilitasiyasını və normal həyata 

qayıtmasını təmin edir və laparoskopik əməliyyatların böyük üstünlüyünü əks edir.  

Təqdim etdiyimiz tədqiqat urologiyada videoendocərrahi müalicə metodlarının tədbiqi-

nin effektivliyini bir daha göstərir. Azinvazivlik, çox aşağı ölüm faizi, əməliyyatdan sonrakı 

fəsadların az olması, minimal qanitirmə, gözəl kosmetik effekt, qısa hospitalizasiya və reabili-

tasiya dövrü böyrək xərçəngi olan və radikal nefrektomiya keçirmiş xəstələrdə laparoskopik və 

retroperitoneoskopik əməliyyatların tədbiqinin aşkar üstünlüklərini göstərir və açıq cərrahi 

müalicəyə real seçim olaraq qəbul edilir.  
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The pharmacological method is one of effective ways in struggle against ischemic and 

operational stress, particulary at operations concerning difficult stone cases (nephrotomy, 

resection, etc.). Taking into account a role of lipid peroxidation in damage of ischemic organs, 

we experimentally researched and have introduced in clinical practice a synthetic antioxidant, 

3-oxypiridine analogue (Emoxipin) for pharmacological protection of kidney from ischemia. 

Experimental research were conducted on 20 rabbits (2,5-3 kg), subdivided on 4 groups (on 5 

in each). The model of experiment was creation the ischemic and operational stress of the 

kidney. Here, we researched the effectiveness of Lazix, Verapamil and Emoxipin in struggle of 

ischemic injury. The histological research of preparations of the removed kidneys was 

performed after painted those by gematoxiline-eozinum and picrofuxinum by Van-Gizon. 

The application of antioxidant Emoxipin for protection of kidney from normothermic 

ischemia is justified and effective. However, the best results can be achieved only applying it in 

a complex with Lazix and Verapamil. 

Açar sözlər: böyrək, işemiya, rezeksiya 

 

Giriş: Nefrolitiaza və ya böyrək şişinə görə aparılan müdaxilələr zamanı böyrəyin qan 

dövranının müvəqqəti dayandırılması daşın rahat çıxarılmasına və ya şişin asan enukleorezek-

siasına kömək edir, cəərrahi müdaxilənin keyviyyətini, radikallığını artırır və əməliyyatın 

“quru” orqan üzərində aprılmasını təmin edir [4].  

Böyrəyin qan dövranının müvəqqəti dayandırılması üsulları içərisində (damar ayaqcığı-

nın instrumental, turniket və ya əl ilə sıxılması, a. renalis ayrıca sıxılması və s.) bir öz praktika-

mızda yalnız böyrək arteriasının sıxılmasına üstünlük veririk [4,5]. Əlbəttə ki, “quru” orqan 

üzərində hər hansı bir müdaxilənin aparılması nə qədər əlverişli olsa da, böyrəyin qan dövra-

nının pozulması postişemik fəsadları ilə qorxuludur. Nefrolitiaz zamanı ortaya çixan hidronef-

rotik dəyişikliklər, urodinamikanın pozulması, yanaşı gedən infeksiya böyrəyin strukturunda 

bəzi dəyişiliklərə gətirib çıxarır, onun funksiasını zəiflədir. Bu vəziyyətdə daşın çıxarılması və 

ya törəmənin enukleorezeksiyası zamanı böyrək toxuması əlavə olaraq cərrahi zədələnməyə 

məruz qalır. Buradan aydın olur ki, müdaxilələr zamanı böyrəyi əməliyyat stresindən və işemik 

zədələnmədən qorumaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə operativ urologiyada iki 

üsul öz tətbiqini tapmışdır: böyrəyin lokal hipotermiyası yaxud onun farmakoloji müdafiəsi 

[4,8]. Məlumdur ki, lokal hipotermiya üsulunun istifadəsi zamanı müvəffəqiyyətin əldə edil-

məsi üçün əsas şərtlərdən biri əvvəlcədən xəstəyə vensdaxili Mannitoloun yeridilməsidir. Bu, 

hipotermik işemiya zamanı, hüceyrədaxili ödemi və suyun kanalcıqdaxili kristallaşmasınə azal-

dır [8,11]. Bundan əlavə bu gün böyrək törəməlirinin rezeksiyası zamanı daha çox laparoskopik və 

robotik cərrahiyyədən istifadə edilir – hansı ki böyrəyi buzla soyudulmasını mümkünsüz edir. 
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Farmakoloji üsul isə özünün sadəliyi hesabına texniki cəhətdən mürəkkəb manipulya-

siyaların aparılmasını tələb etmir, böyrəyin işemiyadan müdafiəsi baxımından daha çox nəzəri 

cəlb edir. 

Material və metodlar: Bu məqsədlə klinikamızda böyrək damarının sıxılması zamanı 

prof. İmamverdiyev S.B. təklif etdiyi Furosemid-i (Lazix) (3 mq/kq) uğurla tətbiq edirik. 

Furosemid kanalcığın mənfəzi tərəfindən təsir edərək kanalcıq epitelisi hüceyrələrində Na-un 

müştərək nəqli sistemini selektiv olaraq qarşısını alır. Bu, istifadə olunan enerjinin azalmasına 

və ATF - in hüceyrələrdə toplanmasına gətirib çıxarır. Bunun nəticaəsində böyrək toxumasının 

hipoksiyaya qarşı rezistentliyi artır. Furosemid həmçinin böyrəyin qan dövranını gücləndirir, 

böyrəyin qabıq hissəsində qanın yenidən paylanmasını təmin edir, hipokoaqulyasiyaya səbəb 

olutr [4,6]. 

Bununla yanaşı, “kalsium paradoksu” və “no-reflow” fenomeninin işemik pozğunluqların 

inkişafında böyük rolunu nəzərə alaraq, biz Furosemid ilə yanaşı kalsium kanallarının blokatoru 

– Verapamil-dən (İzoptin) (0,2mq/kq) istifadə edirik. Kalsium antaqonistlər, xüsusən 

Verapamil, membranaları stabilləşdirməklə hüceyrəni Ca akkumulyasiyasından qoruyur, 

postişemik arteriolyar spazmın inkişafının qarşısını alır [2,3,9,10]. 

 Orqanın işemik zədələnməsi hüceyrə strukturlarını və orada gedən biokimyəvi 

prosesləri dərindən və hərtərəfli əhatə edir. Son illər aparılan çoxsaylı tədqiqatlar göstərdi ki, 

orqanın işemik zədələnməsində hüceyrənin ion tarazlığının pozulması ilə yanaşı lipidlərin 

peroksid oksidləşməsinin (LPO) aktivləşməsi prosessi də mühüm rol oynayır. İşemiyaya məruz 

qalmış orqanın qanında reperfuziya dövründə LPO aktivləşməsi hüceyrənin membranı və enerji 

mənbəyinin ağır zədələnməsi nəticəsində həyat fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olur [1,2,9]. 

Yuxarıda qeyd olunanları əsas tutaraq biz böyrəyin əməliyyat stressi və işemiyası müba-

rizədə Furosemid və Verapamil-lə komleks şəkildə antioksidant təsirli preparatın tədqiqi və 

kliniki praktikaya tətbiqi məsələsini qarşıya məqsəd qoymuşduq. Tədqiqat üçün bizim tərəfi-

mizdən Emoksipin preparatı seçilmiçdir. 

Emoksipin antihipoksik. Antiaqreqant və angioprotektor təsirə malik güclü antioksidant-

dir. Öz unikal xüsusiyyətlərinə görə o oftalmologiya, kardiologiya, nevrologiya və nefrologi-

yada müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur [1,6]. Bunlara baxmayaraq, onun hansısa bir üzvün, xüsu-

sən böyrəyin, normotermik işemiyasından işlədilməsi haqqında ədəbiyyatda məlumat yox idi. 

Sözsüz ki, Emoksipin-nin monoterapiya və ya kompleks şəklində işlədilməsinin effektivliyi də 

məlum deyil. Bu suallara cavab tapmaq üçün biz 4 qrupa bölünmüş 20 dovşan (çəkisi 2 – 2,5kq) 

üzərində eksperimental tədqiqat işi aparmışıq. 

Experiment zamanı biz dovşanların böyrəyi üzərində həm normotermik işemiya (a. 

renalis 30 dəqiqə sıxılması) həm də operativ stress (nefroromiya icra olunmuşdur) modellərini 

qurmuşduq. Birinci qrup dovşanlar nəzarrət qrupu təşkil edirdi və burada heç bir qoruma 

aparılmamışdır. İkinci qrupda dovşanlara a.renalis sıxmamışdan 15 dəq əvvəl, sıxıcını damar 

üzərindən götürdükdə və sonrakı 5 gün ərzində Lazix (3mq/kq) və İzoptin (0,2 mq/kq) vurul-

muşdu. Üçüncü qrupdakı dovşanlara eyni qaydada ancaq Emoksipin (1 mq/kq) vurulmuş. 

Dördüncü qrupdakılara Lazix (3mq/kq), İzoptin (0,2 mq/kq), Emoksipin (1 mq/kq) 

vurulmuşdu. Əməliyyatdan 7 gün sonra bütün qruplardakı dovşanlara nefrektomiya aparılmış 

və büyrəklər üzərində hisyoloji müayinələr aparılmışdır. 

Nəticələr: Birinci qrupun preparatlarında böyrəyin həm qabıq, həm də beyin maddələ-

rində əhəmiyyətli struktur dəyişikliklər müşahidə olunur (şəkil 1A). Qabıq maddədə ödem, 

böyrək cisimciklərinin şişməsi aşkar edilir. Yumaqcıq, kapsulunun boşluğu və divarların şiş-

məsindən təin edilmir. Böyrək cisimciklərin dəgər böyük hissəsi büzüşmüşdür. Böyrək 

stromasının ayrı-ayrı dmarların mənfəzində aqreqasiya olunmuş eritrositlərin fonunda hemosi-

derin çöküntüləri tapılır. Həmçinin geniş perivaskulyar skleroz aşkar edilir (şəkil 1B).  
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İkinci qrupda dəyiçikliklər ocaqlı xarakter daşıyır, distal kanalcıqlara nisbətən epitel 

proksimal kanalcıqlarda daha çox saxlanılmışdır. Distal kanalcıqların mənfəzi sərbastdir (şəkil 

2A). Böyrək stromasının venaları doluqanlıdır. Kiçik arteriaların divarları fibroz dıyişikliklərə 

məruz qalmışdır. Arteria divarların keçiriciliyi, bəzi yerlərdə isə tamlığı pozulmuş, bunun nəti-

cəsində ocaqlı qansızma meydana çıxmışdır (şəkil 2B).  

Üçüncü qrupun preparatlarında böyrəyin qabıq maddəsinin kapsulaltı sahələrində 

mezangial toxuma və yumaqcıq endotelinin hüceyrəvi elementlərinin konturları aydın nəzəzrə 

çarpmır, endotel hücyrələrin və podositlərin sitoplazması şişkindir ki, bunlar paraktiki olaraq 

nefronların kapsul boşluqların yoxluluğuna gətirib çıxarmışdır (şəkil 3A). Bununla yanaşı qabıq 

və beyin maddənin sərhəddində yumaqçıqlar mezangial hüceyrələr və yumaqcıq kapsulları 

yuxarıda təsvir olunmuş sahələrlə müqayisədə daha az dəyişikliklərə məruz qalmışlar. Qabıq 

maddənin kapsulaltı sahələrinin vaskulyarizasiyası digər qruplara nisbətən 4-5 dəfə güclüdür 

(şəkil 3B). Ümumiyyətlə, bu qrupun preparatlardakı dəyişiklilər ağırlıq dərəcəsinə görə ikinci 

qrupdkılara oxşardır, lakin onlar əsasən qabıq maddədə rast gəlinirlər. 

Dördüncü qrup dovşanların böyrək preparatlarında qabıq maddənin kapsulaltı sahələrin 

yumaqcıq və kanalcıqların mikrostrukturu normaya yaxınlaşır. Qabıq və beyin maddənin 

sərhəddində nefronun proksimal və distal kanalcıqlarda az miqdarda ocaqlı mikrostuktur 

dəyişiklikləri vardır (şəkil 4A). Böyrək cismcikləri, kapsul və yumaqcıqların boşluğunda 

dəyişiklik yoxdur. Van Gizon üsulu ilə boyanmış preparatlarda böyrək yumaqcıqların perikap-

sulyar toxuması, kapsulu və onun mənfəzi norma daxilindədir (şəkil 4B). 

Müzakirə: Aparılmış eksperimental tətqiqatın analizi əminliklə sübut edir ki, Emoksipi-

nin böyrəyin işemik zədələnməsindən qorumaq məqsədi ilə işlədilməsieffektlidir. Lakin daha 

yüksək nəticəni Emoksipin preparatının Furosemid və Verapamil ilə kompleks şəkildə tətbiq 

zamanı əldə etmək olar. Bu isə, böyrəyə normotermik işemiyanın və cərrahi manipulyasiyadan 

yaranan əməliyyat stresin mənfi təsirinin qarşısını almağa imkan verir. Əldə edilmiş nəticələr 

bizə, artıq uzun illərdir ki, farmakoloji qorunma altında “quru” orqan üzərində nefronqoruyucu 

əməliyyatlar aparmaqa imkan verir. 

 

 
Şəkil №1 - I-ci qrup dovşanın böyrəyindən alınan mikropreparat 

(A-hematoksilin – eozin ilə boyanmış, böyütmə 300)  

(B-Van Gizon üsulu ilə bayanmış, böyütmə 150) 
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Şəkil №2 - II-ci qrup dovşanın böyrəyindən alınan mikropreparat 

(A-hematoksilin – eozin ilə boyanmış, böyütmə 300)  

(B- Van Gizon üsulu ilə bayanmış, böyütmə 150) 
 

 
Şəkil №3 - III-cü qrup dovşanın böyrəyindən alınan mikropreparat 

(A-hematoksilin – eozin ilə boyanmış, böyütmə 300)  

(B- Van Gizon üsulu ilə bayanmış, böyütmə 150) 
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Şəkil №4 - IV-ü qrup dovşanın böyrəyindən alınan mikropreparat 

(A- hematoksilin – eozin ilə boyanmış, böyütmə 300) (B- Van Gizon üsulu ilə bayanmış,150) 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Бердичевский Б.А. др./Мембранологические аспекты пересадки почки и 

обоснование антиоксидантной защиты транслантанта/ Урология. 2000. 

№2. С.18-20 

2. Биленко М.В. /Ишемические и реперфузионные повреждения органов/ М. 

1989. 368 стр. 

3. Джавад-заде С.М. /Сравнительная оценка влияния оперативного лечения и 

дистационной ударно-волновой литотрипсии на функцию почек и 

некоторые параметры кальциевого гомеостаза у больных нефролитиазом/ 

Автор. дисс... кан. мед. наук. Баку. 1992. 20 стр.  

4. Имамвердиев С.Б. /Оперативное лечение коралловидного и 

множественного нефролитиаза/ Азернешр. Баку. 1993. 107 стр. 

5. Лопаткин Н.А., Яненко Э.К. /Лечение коралловидного нефролитиаза/ 

Материалы IV-го Всесоюзного съезда урологов. Москва. 1990. С. 19-20 

6. Машковский М.Д. /Антигипоксанты и антиоксиданты/ М. Лекарственные 

средства. 2000. Т.2. С.185-186 

7. Харлан Е. /Мочегонные средства/ Базисная и клиническая фармакология. 

Под ред. Бертрам Г. 1998. Т1. С. 294-305 

8. Assimos D.G. /Anatrophic nephrolithotomy/ Urology. 2002. V57. №1. P. 161-165 

9. Bonventre J.V., Weinberg J.M. /Kidney preservation ex vivo for transplantation/ 

Ann Rev Med. 1992. 43. P. 523-553 

10. Dawidson J. /Improvement of cadaver renal transplantation outcomes with 

verapamil: a review/ Am J Med. 1991. May 17;90(5A). P.37S-41S 

11. Martin X., Tolley D. et al. /The difficult stone case: definition and management    

/Eur Urol. 2001. V40. №1. Curric Urol P.1-9 

 



 
 

 

58 

 

 

UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT JURNALI  |  Cild 1  1/2018 

Qeydlər/Notes 
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