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REDAKTORDAN 
 

Əziz həmkarlar! 

2004-cü ildə akademik Mirqasımov 

adına Urologiya Assosiasiyası yaradılmışdır. 

Yarandığı 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, 

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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2022-ci ildə Azərbaycan Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Assosiasiyasının təqvimi 
 

1. İldə 2 dəfə konqres 
1.1. Yanvar- 150 nəfərlik-Bakıda 
1.2. İyun-Quba və ya Lənkəranda 200 nəfərlik 

 
2. 9 dəyirmi masa 

1. Fevral-Bakı 
2. Mart-Bakı 
3. Aprel-Mingəçevir 
4. May-Balakən 
5. İyun- 
6. İyul-Qusar 
7. Avqust- 
8. Sentyabr-Gəncə 
9. Oktyabr-Şəmkir 
10. Noyabr-Ağcabədi 
11. Dekabr-Bakı 

 
3. Ayda 2 dəfə Media Holding dəstəyi ilə Vebinar. Cəmi 12 çıxış 
 
4. İldə 2 dəfə kurs 

4.1. May-Mikroskopik kurs - 2022 
4.2. Dekabr-Perkutan endoskopik kurs - 2022 
4.3. 2022-ci ildə Ramiz Əkbərlə birlikdə kitab nəşr etdirmək. Mövzu: “Yaşlı kişilərdə tez 
başlayan qocalığın səbəbləri və müalicəsi” 
4.4. Cəmiyyətin ildə 2 dəfə Urologiya və Reproduktiv Təbabət jurnalı çapdan çıxacaq: 
dekabr, iyun aylarında 
 

5. Qarşıda duran məsələlər: üzvlərin hər birinin iş yeri, telefonu, adı və soyadı. 
Assosiasiyanın üzvlülük biletinin təkrar hazırlanması, üzvlülük haqqı yığılması, saytın 
təmizlənməsi və assosiasiyanın  zonalar üzrə nümayəndələrinin təyin olunması. 
 
6. Üzvlülük haqqı ayda 4azn, cəmi 48 azn. 2 dəfəyə verilə bilər. 

Üzvlər ildə 2 dəfə assosiasiyanın jurnalını ödənişsiz əldə edə bilərlər. Kreditli böyük 
konqreslərdə iştirak haqqınını 50%-ni ödəməklə iştirak edə bilərlər. Kurslarda 50 % ödənişlə 
iştirak edə bilərlər. Jurnalda ödənişsiz məqalə çap oluna bilər. Ödənişsiz üzvlülük vəsiqəsi 
ala bilərlər. Dəyirmi masalarda ödənişsiz iştirak edə bilərlər. Androloji assosiasiyanın 
ofisində yeni ədəbiyyatdan istifadə edə bilərlər. 
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Oxucuların nəzərinə! 
 

“Urologiya və Reproduktiv Təbabət” jurnalı Andrologiya və Reproduktiv Təbabət 

Assosiasiyasının 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 

Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dillərində qəbul olunur.  

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

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

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

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

səhifələnməlidir. 

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

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

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

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

ünvanları, əlaqə telefonları və e-mail ünvanları yazılmalıdır. 

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

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

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

6. Açar sözlər 5 sözdən artıq olmamalıdır. 

7. Orijinal məqalənin tərkib hissəsi aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

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

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

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

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

məqalənin mətnindəki nömrələrlə üst-üstə düşməlidir. Ədəbiyyat siyahısı araşdırma 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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ON SURGICAL TREATMENT OF ENTEROVESICAL FISTULA 

 

S.B. Imamverdiyev, V.Y. Abdurahimova 

Azerbayjan Medical Univercity 

E-mail: vafa6@yandex.ru 

 

Keywords: enterovesical fistula, fistuloraphy 

Summary: This paper studies the surgical treatment of rarely - encountered enterovesical 

fistula. Based on descriptions of numerous comprehensive clinical observations, we investigate 

the details of causes, symptoms and surgical treatment of fistulae formed between the bladder 

and various parts of intestines. 

 

Açar sözlər: Bağrsaq-sidiklik fistulası, fistuloplastika 

 

Giriş: Bağrsaq-sidiklik fistulaları müasir təbabətin aktual problemlərindən biridir. Bu 

operativ müdaxilələrin, xüsusilə kiçik çanaq orqanlarının bəd xassəli şişlərinin müalicəsi 

zamanı cərrahi aqressiya və radikallığın artması ilə əlaqədardır (2, 4).  

Bu fistulalar cərrahiyyənin ən mürəkkəb sahələrindən biri hesab olunur. Yeni cərrahi 

texnologiyanın yaranmasına baxmayaraq, həzm sistemi fistulalarının aktual məsələ olaraq 

qalmasına səbəb odur ki, onların çoxu bir qayda olaraq əməliyyatdan sonrakı fəsad kimi 

meydana çıxır və ən yaxşı halda xəstəni uzunmüddətli müalicəyə, bəzən təkrari cərrahi 

müdaxilələrə düçar edir. Kolorektal şişlərin cərrahi müalicəsi zamanı 0,7-15% hallarda sidik 

axarları, sidik kisəsinin zədələnməsi müşahidə edilir (2, 5, 6).  

Sidiklik-bağırsaq fistulası yoğun bağırsaqla yanaşı, çox az hallarda nazik bağırsaqla sidik 

kisəsi arasında yarana bilir. 

Bu fistulanın yaranma səbəbləri içərisində yoğun bağırsağın divertikulaları (belə fistula 

səbəblərinin 50-60%-ni təşkil edir), Kron xəstəliyi, şüa nüalicəsi və travmalar da yer alır (3, 4). 

Fistula sidikliklə yoğun bağırsaq arasında yaranırsa, sidik kisəsində ağrı, sidiklə nəcis 

kütlələrinin xaric olması buna dəlalət edir. Sidik kisəsi-nazik bağırsaq fistulası isə diareya, 

bədən kütləsinin azalması ilə müşayiət olunur (1). 

Sidiklik-bağırsaq fistulası çox nadir hallarda özbaşına bağlanır, adətən cərrahi əməliyyat 

tələb edir. Bu qrup xəstələrin müalicəsi ilə bağlı ədəbiyyat məlumatları çox məhduddur. Moss 



 
 

10 

 

 

UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT JURNALI  |  Cild 4  2/2021 

R.B., Ryan A. (1990) entero-vezikal fistulası olan xəstələrin müalicəsinin xüsusi hazırlığı olan 

cərrahlar tərəfindən aparılmasını qeyd edir. Bu fikir başqa klinisistlər tərəfindən önə çəkilir (7, 8).  

İşin məqsədi: Yoğun bağırsaq ilə sidiklik arasında fistula yaranmış xəstələrin cərrahi 

müalicəsi barədə yanaşmamızı bölüşmək istəyirik. 

Material və metodlar: Son 10 il ərzində klinik təcrübəmizdə az da olsa, bu fistulalarla 

rastlaşmışıq və bu xəstələri fistulanın yaranma səbəbi, diaqnostikası və müalicəsi baxımından 

ən ağır xəstələr qrupuna aid etmək olar. Onlarda nazik bağırsaq və yoğun bağırsağın müxtəlif 

hissələri (S-vari və düz bağırsaq) ilə sidik kisəsi arasında fistulalar müəyyən edilmişdir. 

Diaqnostikada ciddi anamnez toplanmış, obyektiv, yerli, laborator, ultrasəs,KT müayinələri 

aparılmışdır. Diaqnozun dəqiqləşdirilməsində qalxan sistoqrafiyadan istifadə edilmişdir. 

Nəticələr və müzakirə: Ümumiyyətlə sidik-cinsiyyət fistulaları ağır patoloji proseslər 

sırasında xüsusi yer tutur. Bağırsaqla sidik sisteminin əlaqəsi yarandıqda bağırsaq 

möhtəviyyatının sidik yollarına keçərək ağır fəsadlar törədir, mənəvi sarsıntı insana ağır 

psixoloji təsir göstərir. Məlumdur ki, patoloji prosesə daha çox S-vari bağırsaq, nisbətən az 

nazik və ya kor bağırsaq məruz qalır. Bağırsaqda olan hava daim sidikliyə keçərək diskomforta 

səbəb olur, formalaşmış nəcis kütlələri sidiklik nahiyyəsində olan ağrıları daha kəskinləşdirir. 

Bir çox hallarda bağırsaq-sidiklik əlaqəsi olanlar maye qəbulunu məhdudlaşdırırlar və ona görə 

də sidik kisəsində iltihabi proses daha da ağır xarakter daşıyır. Bağırsaq sidiklik fistulası əmələ 

gəlməsinin əsas səbəbləri sırasında çanaq üzvlərində aparılan onkoloji əməliyyatlardan sonra 

yaranan fəsadları göstərmək olar. Buna misal olarq D.B.Kan-ın təsvir etdiyi bir müşahidəni 

göstərmək olar (1).  

53 yaşında qadına uşaqlıq boynunun xərçənginə görə aparılan əməliyyatdan sonra anuriya 

əmələ gəlir. Əməliyyatdan bir gün sonra hər iki böyrək açıq drenləşdirilir. Sonrakı günlərdə 

yüksək hərarət səngimir və müayinə zamanı kiçik çanaqda hematoma müəyyən edilir. 

Hematoma açıldıqdan sonra sidikdə nəcis kütlələri aşkar olur. Sonrakı müayinələr sidik axarı-

uşaqlıq yolu və sidik kisəsi-bağırsaq fistulasını üzə çıxarır. Sonradan qadına mərhələlərlə 

sidiklik-bağırsaq fistulasının ləğvi və bir müddət sonra uretero-sistoneostomiya (sağda Boari 

əməliyyatı, solda uretero-sistoanastomoz) aparılır. 

Sidik kisəsi-bağırsaq fistulasının yaranma səbəbləri çox müxtəlif ola bilər. Təcrübəmizdə 

uşaqlıq yolu-duz bağırsaq fistulasının ləğvi əməliyyatı qeyri-adiliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

Fistulanın əmələ gəlməsi səbəbi çox müəmmalı olması ilə diqqəti cəlb edir. 26 yaşlı qadın 2011-

ci ilin mart ayında klinikamıza siyimə aktının tez-tez, ağrılı olması ilə müraciət edərək sidiyin 

üfunətli olmasını və defekasiya zamanı bağırsaqdan maye axmasını qeyd edirdi. Uşaqlıq yolu 

tədqiq edilərkən məlum oldu ki, dərinlikdə bərk konsistensiyalı, dairəvi, qeyri- müəyyən bir 

cism əllənir. Xəstə ilə müzakirə məsələyə aydınlıq gətirmədi. Xəstənin qeydinə görə 

həmyaşıdları ilə keçirilən bir ziyafətdə yuxuya gedir və ayıldıqdan sonra özünü xəstə hiss edir. 

Hər halda duyulurdu ki, xəstə fistulanın əmələ gəlmə səbəbi barədə aydın danışmır, nəyi isə 

gizli saxlamağı lazım bilir.  

Birinci mərhələdə xəstəyə spinal anesteziya altında uşaqlıq yolundan yad cismin xaric 

edilməsi əməliyyatı aparıldı. Yad cisim dairəvi formalı pulverizator qapağı idi. Qapağın açıq 

hissəsi uşaqlıq yolunun arxa divarını keçərək düz bağırsağa, uşaqlıq yolunun ön divarını 

keçərək sidik kisəsini zədələmişdi. Apardığımız birinci əməliyyatdan sonra sidik yalnız uşaqlıq 
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yolundan xaric olurdu və bağırsaq möhtəviyyatı ilə qarışıq idi. Yad cisim uşaqlıq yolundan 

xaric edildikdən 3 ay sonra endotraxeal narkoz altında düz bağırsaq-uşaqlıq yolu və uşaqlıq 

yolu-sidik kisəsi fistulalarının uşaqlıq yolundan keçməklə ləğvi əməliyyatı uğurla icra edildi. 

Əməliyyatdan sonrakı dövr fəsadsız keçdi. Bu qadının sonrakı həyatı tam normal oldu.  

Digər müşahidədə sidiklik-bağırsaq fistulasının səbəbinin qeyri-müəyyən olması ilə 

diqqəti cəlb etmişdir. Xəstə A.S. 65 yaşında klinikaya qəbul olunmadan, ambulator şəraitdə 

müayinə olunmuşdu. Anamnezindən məlum oldu ki, 2013-cü ildə böyük həcmli fibromioma ilə 

əlaqədar uşaqlığın amputasiyası əməliyyatını keçirmişdir. Əməliyyatdan sonra özünü yaxşı hiss 

edirmiş. Yanaşı xəstəlik olaraq, I-tip şəkərli diabeti var və bununla əlaqədar 13 ildir ki, müalicə 

alir. Hazırda səhər və axşam 20 vahid insulin inyeksiyası ilə qanda şəkəri tənzim edir. Qeyri 

üzvləri tərəfindən yaşına bağlı dəyişikliklər müəyyən olunur. Xəstə son 20 ildən çox bir dövrdə 

II-III dərəcəli piylənmə ilə dəfələrlə həkimlərə müraciət etməli olmuşdur. Xroniki qəbizlikdən 

əziyyət çəkdiyini qeyd edir. Diqqəti cəlb edən o idi ki, 2017-ci ildə qəbizliklə bağlı narahatçılıq 

kəskinləşmiş, bağırsaq keçməməzliyi vəziyyəti yaranmış, müxtəlif işlədici dərman maddələri 

qəbul edərək, dəfələrlə imalə olunduqdan sonra vəziyyəti tədricən yaxşılaşmışdır. Amma 

bağırsaq keçməməzliyinə görə aldığı 

müalicələrdən sonra sidiyi xaric etməsi prosesi 

müəyyən qədər çətinləşmiş, gecə və gündüz tez-

tez sidiyə getməli olmuş, sidiyin üfunət iyli 

olması onu narahat etməyə başlamışdır. Xəstə 

qeyd edirdi ki, sidiyi daim bulanıq olur, sidiyi ilə 

arabir hava və nəcis elementləri xaric olur.  

Sidiyin laborator müayinəsi zamanı 1%0-ə 

qədər proteinuriya, bütün görmə sahəsini örtən 

leykositlər və nəcis elementləri müəyyən olundu. 

Diaqnozu dəqiqləşdirmər üçün qalxan sistoqra-

fiya aparıldı. Müayinə zamanı sidikliyə 300 ml 

30%-li urotrast yeridildi və rentgen şəkli çəkildi. 

Sistoqramda kontrast maddənin sidik kisəsindən 

S-vari bağırsağa keçməsi müəyyənləşdi (şəkil 1). 

30.08.2021-ci ildə endotraxeal narkoz 

altında əməliyyat aparıldı. Əməliyyat zamanı 

qasıqüstü nahiyyədə göbək və qasıq sümükləri arası əməliyyat çapıqları götürüldü. Sonra 

çapıqlar tədricən, dərin qatlarda da götürülərək qarın boşluğu açıldı. Periton boşluğundan sidik 

kisəsinin sol arxa divarının S-vari bağırsağın düz bağırsağa keçən hissəsi ilə tam çapıqlar 

içərisində olması üzə çıxdı. Peritondan xaric sidiklik açıldı. Sidikliyin defekti sağ sidik axarı 

mənfəzindən 3 sm yuxarıda olmaqla infiltratın içində idi. Əsasən periton daxilindən tədricən, 

daha çox halda iti yolla S-vari bağırsağın çapıqlardan ayrılması zamanı 3 sm uzunluğunda 

boylama bağırsaq yarası yarandı. Düz bağırsaqdan 20 №-li boru keçirildi və onun ucu yaranmış 

bağırsaq defektindən 7-8 sm yuxarı hissədə saxlanmaqla bağırsaq yarası 2 qat tikişlə bağlandı. 

Sidikliyin divarı peritonla çapıqlar arasında idi. Çapıqlar kəsilib götürülərkən sidik kisəsi ilə 

periton toxuması arası zonada nəcis kütlələri var idi. Çapıq toxumalar nəcis kütlələrinin sidik 

Şəkil 1. Xəstə A.S.-in qalxan sistoqramması 
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kisəsi divarında əmələ gətirdiyi infiltrat zonası daxilində idi. Sanasiya aparıldı, yara sahəsi 

təmizləndi. Sidiklik toxumasını örtən periton normal toxumalar əldə olunana qədər çapıqlardan 

azad edildi, sidikliyin divarı normal toxumalara qədər rezeksiya olundu. Bu zaman 2,5 x3 sm 

diametrində defekt əmələ gəldi. Sidikliyin divarı 1 qat 2/0 №-li vikrillə bütün qatlardan 

keçməklə tikildi. Sonra qarın boşluğu tərəfdən periton qatın tamlığı bərpa olundu. Açıq 

sidiklikdən, qapadılmış defekt nahiyəsində əlavə olaraq daxili selikli qişaya 3/0№ li vikril sapla 

tikişlər qoyuldu. Foley kateteri ilə drenləşdirməklə sidik kisəsi 2/0 №-li vikrillə qapandı. Qarın 

boşluğuna (kiçik çanağa) əlavə dəlikdən boru salındı. Qat-qat tikişlərlə qarın boşluğu bağlandı, 

əməliyyat sona çatdı. 

Əməliyyatdan sonrakı dövr fəsadsız keçdi, 4 gündən sonra xəstə evə yazıldı. Əməliyyat-

dan 7 gün sonra ambulator şəraitdə qarın boşluğundakı boru xaric edildi. Öz evində olarkən 

xəstənin sidikliyində olan kateterin keçiriciliyi pozulur (iltihab elementləri, duz yığımları ilə), 

tenezmlər yaranır, sidiyi imperativ xaric etmək hissi onu çox narahat edir və nəhayət peritondan 

kənar qasıqüstü sidiklik yarasından sidiklik fistulası yaranır. Sonradan ambulator şəraitdə 

uretradakı Foley kateteri yenisi ilə əvəz olundu. Qasıqüstü fistula əməliyyatdan 3 həftə sonra 

tam bağlandı. Hazırda xəstənin vəziyyəti yaxşıdır, şəkərli diabetə görə müalicəsi davam 

etdirilir. Sonuncu xəstəlik tarixinin şərhi göstərir ki, bağırsaq-sidik kisəsi fistulası xroniki 

bağırsaq keçməməzliyi, xroniki kolit fonunda əmələ gələ bilər. Bu fəsadın əmələ gəlməsində 

yəqin ki, xəstənin ümumi vəziyyətini ağırlaşdıran şəkərli diabetin müəyyən rolu olmuşdur.  

Qeyd etdiyimiz kimi sidiklik-bağırsaq fistulası çox vaxt S-vari bağırsaq və ya düz 

bağırsaq arasında yaranır. Nisbətən az hallarda yoğun bağırsaq prosesə cəlb olunmadan nazik 

bağırsaq-sidiklik fistulası yarana bilər. Təcrübəmizdə belə bir müşahidə olmuşdur.  

Xəstə R.R. 28 yaşlı kişi 2006-cı ildə appendektomiya əməliyyatı keçirir. Xəstə qeyd 

edirdi ki, əməliyyat 4 saat çəkir və nəyə görə əməliyyatın uzun müddətli olması barədə ona 

məlumat verilmir. Sonrakı 4 il müddətində enterokolit diaqnozu ilə dəfələrlə medikamentoz 

müalicə almalı olur. Sonuncu 2 il müddətində 3 dəfə kəskin orxoepididimit keçirir. Klinikamıza 

müraciət edəndə tez-tez sidiyi xaric etməkdən, son 1 il ərzində sidikdə nəcisin, qida hissə-

ciklərinin və hava qabarcıqlarının olmasından şikayət edirdi. Sistoqrafiya zamanı kontrast 

maddə sidiklikdən kənara yayılmadı. Per-oral və venadaxili kontrastlaşdırma ilə aparılan çanaq 

nahiyəsinin KT-si zamanı sidik kisəsi divarının qalınlaşması və daxilində hava qabarcıqlarının 

olması müəyyən oldu. Bundan başqa nazik bağırsaq divarının qalınlaşması və onun 

sərhədlərinin sidiklik zirvəsi zonasında qeyri-müəyyən silinmiş olması diqqəti cəlb etdi.  

11.10.2011-ci ildə endotraxeal narkoz altında əməliyyat aparıldı. Məlum oldu ki, terminal 

nazik bağırsaq, kor və qalxan çənbər bağırsaq sidikliyin zirvəsi nahiyəsində konqlomerat əmələ 

gətirib. Texniki çətinliklərlə dəyişikliyə məruz qalmış bağırsaq hissələri rezeksiya olundu – 

sağtərəfli hemikolonektomiya, ileotransverzoanastomoz (uc-uca) icra olundu. Sidikliyin 

dəyişikliyə məruz qalmış hissəsi rezeksiya olundu. Sidik kisəsi daxilində kateter saxlanmaqla 

bağlandı. Qarın boşluğuna və paravezikal sahələrə boru salındı. 3 gündən sonra qarın 

boşluğundan, 5 gündən sonra isə paravezikal sahədən borular xaric edildi. Sidiklikdəki kateter 

isə 12 gün sonra xaric edildi. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə heç bir fəsad yaranmadı və xəstə 

normal həyat tərzində yaşamağa başladı.  
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Göründüyü kimi xəstədə qarın boşluğunda aparılmış əməliyyatdan bilavasitə sonra 

bağırsaq-sidiklik fistulası yaranmayıb. Sonrakı dövrlərdə bağırsaqlarda gedən xroniki iltihabi 

proseslər əməliyyatın aparılması ilə bağlı yaranmış hansısa şəraitdə, tədricən bağırsağ-sidik 

kisəsi fistulasının yaranmasına gətirib çıxarır. 

Beləliklə, bağırsaq-sidik kisəsi fistulası müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Xüsusi qeyd 

etmək istəyirik ki, əməliyyatdan sonunda sidikliyin drenləşdirilməsi qadınlarda uretral kateterlə 

aparıla bilərsə, kişilərdə qasıq üstü boru vasitəsilə drenləşdirilməsi daha etibarlıdır. Ədə-

biyyatda olan materiallarda qeyd olunur ki, bağırsaq-sidik yolları fistulalarının müalicəsində 

sidiklik defekti bağlananda böyük piylikdən, ya periton qişasından da istifadə etmək lazım ola 

bilər. Müəyyən hallarda “anus praeter naturalis” də məsləhət görülür. Təcrübəmiz göstərir ki, 

həm periton daxilindən, həm sidiklik tərəfdən yanaşmaqla toxumaları normal hüdudlara qədər 

azad edərək qarın boşluğunda və sidiklik daxilində toxumaları bərpa etmək mümkündür. 

Əməliyyatdan sonrakı dövrün idarə olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə xəstələr həkim 

nəzarətində olmalıdır. Əməliyyatdan sonra qısa müddətdə xəstənin evə yazılması təhlükəli 

fəsadların yaranması ilə nəticələnə bilər. Qarın boşluuna qoyulmuş borunun əməliyyatdan 7-8 

gün sonra xaric olunmasının səbəbi odur ki, sidiklik yarası qarın boşluğu tərəfdən məhz bu 

müddətə sağalır. 
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Успешный опыт применения препарата Витапрост® в терапии хронического 

простатита, а также появляющиеся работы по использованию препарата в терапии 

расстройств мочеиспускания послужили предпосылкой к проведению собственного 

проспективного исследования по сравнению эффективности комбинированного 

применения ректальных суппозиториев Витапрост® форте и таблеток Витапрост®, 

производства АО Нижфарм (STADA CIS) в реабилитации пациентов, перенесших 

инвазивные урологические процедуры. С января по июль 2015 г. под наблюдением 

находились 90 пациентов, которым была проведена биопсия простаты (63 человека) и 

уретроцистоскопия с биопсией мочевого пузыря (27). Все пациенты были 

рандомизированы на контрольную группу (n=50), в которой в течение 5 дней 

проводилась стандартная противовоспалительная терапия, и основную (n=40), 

пациентам которой помимо стандартной терапии назначали ректальные 

суппозитории Витапрост® форте в течение 10 дней с переходом на прием таблеток 

Витапрост® также в течение 10 дней. Эффективность терапии оценивали путем 

сравнения субъективных и объективных параметров до и после биопсии в обеих группах, 

частоты осложнений, нежелательных явлений. Отмечена хорошая переносимость 

обеих лекарственных форм Витапроста®. Объективные показатели (Qmax, объем 

простаты) в группах через 1 мес. достоверно не различались. Однако имело место 

статистически значимое более выраженное снижение субъективных показателей (I-

PSS, QoL) в основной группе (12,4±1,1 и 2,1±0,4 балла соответственно) по сравнению с 

контрольной (15,8±1,9 и 3,2±0,6 балла соответственно). Кроме того, у пациентов, 

принимавших Витапрост®, отмечены статистически достоверно лучшие показатели 

по шкале МИЭФ и индекса благополучия по визуальной аналоговой шкале. Использование 

препарата Витапрост® позволило снизить риск развития острой задержки 

мочеиспускания и частоты гемоспермии. Комбинированное использование препаратов 

Витапрост® форте и Витапрост® в реабилитации пациентов после инвазивных 

урологических вмешательств оправданно с позиции улучшения субъективных и 

объективных показателей у пациентов. 

Ключевые слова: Витапрост®, биопсия простаты, хронический простатит, 

цитомедины 
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Введение. Трансректальная биопсия простаты и уретроцистоскопия – часто 

проводимые урологические процедуры, что обусловлено актуальностью ранней 

диагностики наиболее распространенных онкоурологических заболеваний у мужчин: 

рака предстательной железы и мочевого пузыря. Оба вмешательства инвазивные. 

Частота инфекционно-воспалительных осложнений после указанных процедур 

колеблется в пределах от 2 до 10% [1–3]. Наряду с этим от 5 до 20% пациентов 

длительное время отмечают дизурию, боли в малом тазу и в мошонке, гематурию, 

гемоспермию, различные нарушения половой функции. Безусловно, наличие подобных 

случаев вызывает дополнительные сомнения, страхи и боязнь у пациентов, которым 

предстоит выполнение данных манипуляций. В стандартных случаях после биопсии и 

уретроцистоскопии назначают кратковременный курс антибактериальной терапии и 

противовоспалительное лечение [1–3]. Однако нередко после подобных 

диагностических процедур пациенты отмечают снижение качества жизни, что чаще 

всего связано с неадекватной реабилитацией. 

Препарат Витапрост® положительно зарекомендовал себя при использовании для 

профилактики и лечения хронического простатита, а также терапии расстройств 

мочеиспускания после перенесенной трансуретральной резекции простаты [4–6]. Для 

усиления терапевтического эффекта было решено использовать сочетание различных 

фармацевтических форм (суппозитории ректальные+таблетки) для улучшения 

реабилитации пациентов, достижения максимального терапевтического эффекта и 

комплаентности после выполненных диагностических урологических процедур 

(биопсия простаты, уретроцистоскопия). 

Обоснованием выбранного исследования служит благоприятное действие, оказы-

ваемое препаратом Витапрост® на ткани простаты, что усиливает противовоспали-

тельный эффект, препятствует развитию фиброза, ускоряет регенерацию тканей и 

способствует восстановлению кровотока в поврежденных зонах простаты (после 

биопсии простаты). Кроме того, препарат оказывает благоприятное влияние на ткани 

предстательной железы. 

Целью исследования стала оценка эффективности и безопасности назначения 

Витапроста (суппозитории и таблетки) в сочетании со стандартной противовоспали-

тельной терапией для реабилитации пациентов, перенесших биопсию простаты и 

уретроцистоскопию с биопсией мочевого пузыря. 

Материалы и методы. С января по июль 2015 г. В ГКБ № 57 под наблюдением 

находились 90 мужчин, которым были проведены инвазивные урологические диагнос-

тические вмешательства (биопсия простаты, уретроцистоскопия). Для исследования 

были отобраны пациенты в возрасте от 50 до 70 лет с сохранной половой функцией, без 

признаков инфекций мочеполовых путей до процедуры, готовые следовать указаниям 

врача и проходить контрольные обследования. 

У 63 пациентов уровень простатспецифического антигена (ПСА) был выше 4 нг/мл, 

и 27 мужчин ранее перенесли трансуретральную резекцию мочевого пузыря по поводу 

мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря. Критерии исключения: 
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инсулинозависимый сахарный диабет и активный гепатит С. Пациенты, которые не 

явились на контрольные обследования, также были исключены из исследования. 

Перед включением в исследование пациенты подписывали информированное 

согласие. 

После проверки соответствия критериям включения пациенты были рандомизиро-

ваны на две группы. В основную группу вошли 28 больных после биопсии простаты и 

12 – после цистоскопии с биопсией мочевого пузыря, в контрольную – 35 и 15 

соответственно. Всем пациентам в течение первых 5 дней после процедуры проведена 

стандартная антибактериальная (ципрофлоксацин 250 мг 2 раза в сутки перорально), 

противовоспалительная (свечи с индометацином 50 мг, 1 свеча 2 раза в день) и 

гемостатическая терапия. Пациентам основной группы дополнительно назначали 

Витапрост® форте первые 10 дней в виде ректальных суппозиториев с последующим 

переходом на таблетированную форму Витапроста на аналогичный срок. Больные 

контрольной группы получали только вышеописанную стандартную терапию. 

Шестидесяти трем пациентам была проведена трансректальная пункционная 

биопсия простаты по стандартной методике по 6 биоптатов из каждой доли, в ходе 

которой осуществлено также пальцевое ректальное исследование. Вмешательство 

выполнено под трансректальным ультразвуковым контролем (ультразвуковой аппарат 

Aloka с биплановым ректальным датчиком с частотой 5–7,5 MГц) биопсийным 

пистолетом «ProMag 2.5» с иглами 18-го калибра и глубиной вкола 20–22 мм. 

Двадцати семи пациентам была проведена уретроцистоскопия с биопсией мочевого 

пузыря. Перед введением цистоскопа осуществлена внутриуретральная инстилляция 

геля-любриканта и смазан тубус ригидного цистоскопа для снижения риска травмы 

уретры и предстательной железы. Во всех случаях использовали ригидный цистоскоп 

фирмы «Karl Storz» № 22 Fr. Осмотр мочевого пузыря проведен с использованием 12° и 

30° оптики, биопсия — «холодными» щипцами по стандартной методике из 

подозрительных участков. 

На 5-й день после вмешательства проведен мониторинг субъективных (I-PSS, QoL, 

ИЭФ, оценка болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале [ВАШ], наличие 

гемоспермии после биопсии простаты) и объективных (уровень лейкоцитурии и 

эритроцитурии в общем анализе мочи, объем простаты и максимальная объемная 

скорость мочеиспускания [Qmax]) показателей. Через 1 мес. После проведения биопсии 

простаты или мочевого пузыря было проведено контрольное обследование для оценки 

параметров эффективности (вышеуказанные субъективные и объективные показатели) и 

безопасности (развитие нежелательных явлений, отклонения в лабораторных 

показателях крови и мочи) проведенного лечения. 

Полученные результаты занесены в базу данных Microsoft Excel и с помощью 

встроенных статистических формул произведен расчет среднего значения, стандартного 

отклонения. Значимость межгрупповых отличий оценена с помощью критерия 

Стьюдента, достоверным считалось р<0,05. 

Результаты. Как видно из табл. 1, по клинико-лабораторным показателям группы 

были сопоставимыми. 
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В группе пациентов, которым проведена биопсия простаты, симптоматика нижних 

мочевыводящих путей была легкой или средней степени. Показатели ВАШ общего 

самочувствия в обеих группах свидетельствовали об исходном хорошем самочувствии 

пациентов. Объем простаты в обеих группах практически не отличался, показатели 

максимальной объемной скорости были выше 13 мл/с. Уровень ПСА в группах 

варьировался от 4 до 5,2 нг/мл. 

 

 

 
 

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о негативном влиянии биопсии 

простаты и биопсии мочевого пузыря на субъективные и объективные показатели 

пациентов. На 5-е сутки после проведения биопсии отмечено увеличение показателя I-

PSS, более выраженное в контрольной группе. 

Аналогичная тенденция имела место и в отношении качества, а также общего 

самочувствия (см. табл. 2). 

Показатель короткого варианта шкалы МИЭФ на этапе промежуточного контроля 

мы не использовали в связи с небольшим сроком после проведения биопсии. При оценке 

объективных показателей на 5-е сутки после биопсии в обеих группах было отмечено 

снижение Qmax и увеличение объема простаты (на 14,5 и 47 % в основной и контрольной 

группах соответственно) за счет ее отека. 

Изменения в общем анализе мочи отражают воспалительные изменения, 

характерные для пациентов, перенесших инвазивное вмешательство на нижних 

мочевыводящих путях. По сравнению с исходными данными в обеих группах 

наблюдалось увеличение количества лейкоцитов и эритроцитов, причем в контрольной 

группе эти показатели были в 2 раза больше, чем в основной. 
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Общая частота осложнений оказалась невысокой и не превысила 10% в обеих 

группах (табл.3). Обращает на себя внимание меньшая частота гемоспермии (57 против 

86%) и острой задержки мочеиспускания (7,5 против 12%) в основной группе по 

сравнению с контрольной. 

Как видно из табл. 4, через 1 мес. после выполненного вмешательства практически 

по всем анализируемым показателям статистически значимое преимущество 

продемонстрировали пациенты основной группы. 

Не было отмечено случаев нежелательных явлений, связанных с применением пре-

парата Витапрост. Кроме того, прием Витапроста не сопровождался отклонениями 

лабораторных показателей. 

Обсуждение. Разработка и последующее внедрение в клиническую практику пос-

ледних технических усовершенствований (роботическая и лапароскопическая хирургия 

предстательной железы, биполярная и лазерная хирургия мочевого пузыря) определили 

актуальность своевременной диагностики рака мочевого пузыря и предстательной 

железы на ранних стадиях в связи с тем, что функциональные и онкологические резуль-

таты данных методов позволяют значительно улучшить не только онкологические 

результаты лечения, но и повысить качество жизни пациентов [1–3]. 

 

 
 

Биопсия простаты и уретроцистоскопия в сочетании с биопсией мочевого пузыря 

являются рутинным урологическим вмешательством. Качество выполнения последних 

зависит от технической оснащенности, навыков и опыта врача, выполняющего данные 

манипуляции, а также от оснащенности патоморфологической службы и опыта 

морфолога, консультирующего полученный гистологический материал. 

Несмотря на кажущуюся малотравматичность, проведение данных манипуляций 

сопряжено с риском развития серьезных осложнений. Помимо геморрагических, нередко 

возникают инфекционно воспалительные осложнения, такие как острый простатит, 
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орхоэпидимит и даже бактериально-токсический шок, что служит существенным 

недостатком данных вмешательств. Многие пациенты, будучи информированными 

врачами о возможности их развития, воздерживаются от выполнения биопсии, что в 

некоторых случаях приводит к поздней диагностике онкоурологических заболеваний 

мочевого пузыря и простаты. 

В ряде случаев последствием биопсии является усугубление хронического 

воспалительного процесса в предстательной железе. Ятрогенная травма предстательной 

железы обусловливает ее увеличение в размерах за счет воспалительного отека и 

участков геморрагии; впоследствии в данных зонах развивается рубцовая ткань, что в 

свою очередь усугубляет нарушение функции простаты. Одним из негативных 

последствий для пациентов, которым выполняется биопсия предстательной железы, 

помимоонкологической настороженности является боязнь попадания на операционный 

стол в связи с прогрессирующими симптомами нижних мочевыводящих путей. В 

отсутствие последующего надлежащего лечения биопсия простаты и мочевого пузыря 

может стать триггером к усугублению симптомов мочевыводящих путей. Вышеука-

занные факты делают важным, с одной стороны, определение показаний к проведению 

инвазивных урологических вмешательств, с другой – разработку методов реабилитации 

предстательной железы после выполнения инвазивных вмешательств. 

Результаты наших предыдущих работ, свидетельствующие об эффективности 

использования препарата Витапрост плюс®, суппозитории ректальные, после выпол-

нения трансуретральной резекции предстательной железы [6], а также возрастающая 

популярность применения цитомединов в урологической практике [4, 5] послужили 

научно-практическим обоснованием для проведения настоящего исследования. 

Компанией Нижфарм, входящей в холдинг STADA CIS, был разработан препарат 

Витапрост® форте, суппозитории ректальные. Один суппозиторий содержит 100 мг 

экстракта простаты.  

Витапрост® Форте оказывает органотропное действие на предстательную железу: 

уменьшает выраженность отека, лейкоцитарной инфильтрации, нормализует секретор-

ную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете 

ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря, а также улучшает микроцир-

куляцию за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, преп-

ятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе. Кроме влияния на ткани 

предстательной железы препарат улучшает микроциркуляцию крови в стенке мочевого 

пузыря за счет вазодилатации неповрежденных сосудов и этим способствует восста-

новлению доставки кислорода в ткани, испытывающие гипоксию, что стимулирует 

физиологическую репарацию. Оказывает противовоспалительное действие за счет 

улучшения трофики стенки мочевого пузыря и стимуляции регенераторных процессов. 

Активация органного кровотока способствует повышению адаптационной и сок-

ратительной активности детрузора, увеличивая емкость мочевого пузыря. Витапрост® 

Форте способствует нормализации параметров предстательной железы и эякулята, 

уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурию, улучшает половую жизнь [4, 5]. 
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Поскольку основными показаниями к применению препарата Витапрост® служат 

хронические заболевания и состояния (хронический простатит, доброкачественная гипер-

плазия предстательной железы, синдром гиперактивного мочевого пузыря), для лечения 

которых требуются длительные и нередко повторные курсы терапии, для удобства 

пациентов была разработана другая лекарственная форма – Витапрост® таблетки. 

Для реабилитации пациентов после выполнения инвазивных урологических 

вмешательств мы использовали следующую терапевтическую схему: в течение 10 дней 

применяли суппозитории с последующим переходом на таблетированную форму 

препарата также в течение 10 дней. Полученные результаты выявили статистически зна-

чимое уменьшение выраженности симптомов заболевания по шкале I-PSS, улучшение 

качества жизни, более выраженное снижение объема простаты и увеличение Qmax в 

группе пациентов, которым проводилась терапия препаратом Витапрост®. Кроме того, 

продемонстрировано достоверное преимущество в отношении снижения показателей 

эритроцитурии и лейкоцитурии как на 5-е сутки, так и спустя 1 мес. после 

вмешательства. 

Немаловажным фактором служит комфортность применения препарата 

(однократный прием), что позволяет достигать высокой комплаентности у пациентов. 

Витапрост® в таблетках применялся пациентами дважды в день, однако ни один пациент 

не выбыл из исследования по причине пропуска приема препарата. 

Заключение. Накопленный опыт позволяет нам рекомендовать суппозитории 

ректальные Витапрост® форте 10 дней и таблетки Витапрост® 10 дней в качестве 

реабилитационной схемы после проведения инвазивных урологических вмешательств. 
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A CASE OF A DERMOID CYST OF THE RIGHT TESTICLE IN  

A 12 YEARS OLD CHILD WITH HYDRONEPHROSIS OF  

THE LEFT KIDNEY 
 

K.I. Abdullaev, Kh.S. Rzaev, T.R. Akperov  

“Urologycal center” clinic of Kamal Abdullayev, Azerbaijan, Baku 

 

 

SOL BÖYRƏYİN HIDRONEFROZU OLAN 12 YAŞLI  

UŞAQDA SAĞ XAYANIN DERMOID KISTASI 

 

K.I. Abdullayev, X.Ş. Rzaev, T.R. Akperov  

"Uroloji Mərkəz" Kamal Abdullayevin klinikası, Azərbaycan, Bakı 
 

Dermoid xaya kistləri nadir şişlərdəndir, mövcud ədəbiyyatda yalnız 200 halda qeydə 

alınmışdır. Adətən kistlər xarici lokalizasiyalı olur, müşahidələrin yalnız 5%- də-daxili 

lokalizasiyalı olur. Dermoid xarakterli kistlər əksər hallarda ağrısız olurlar. Sol böyrəyin 

hidronefrozu ilə bağlı bizə müraciət edən 12 yaşlı oğlan uşağında ilk dəfə dermoid kistini aşkar 

etdik. Skrotumun müayinəsi zamanı sağ xayada bərklik aşkar edilmişdir. Xaya sıx elastik 

konsistensiyali, ağrısız, forması bir qədər dəyişmişdir. Xəstəyə eyni vaxtda sol tərəfli 

ureteropieloanastomoz və sağ xayanın kistinin enukleasiyası əməliyyatı icra edildi. 

Əməliyyatdan iki gün sonra gələcək müşahidə üçün evə buraxıldı. 

Açar sözlər: dermoid kistlər, MRT, USM, enukliasiya 

 

Relevance of the topic 

Testicular dermoid cysts are rare benign testicular tumors; only 200 cases have been 

reported in the available literature. As a rule, cysts are of external localization, and in only 5% 

of cases, they are internal. The dermoid cysts in most cases are painless formations. The right 

testicle is involved more often than the left (54% versus 46%). 

 

Material and methods 

There are various hypotheses explaining the formation of a dermoid cyst, including 

squamous metaplasia of the mediastinal testis and squamous metaplasia of the seminal 

epithelium. The predominant hypothesis is the origin of germ cells of cystic formations from 

the dermal tissue localized inside the testicle. The main structural component is keratin, not 

teratogenic elements or dermal adnexal structures, such as sebaceous glands or hair follicles. 

The wall of the cyst consists of fibrous tissue with complete or incomplete internal lining of the 

squamous epithelium. 

Ultrasound examination: a mass with the appearance of a “target” is determined (the 

central region of increased echogenicity surrounded by a translucent zone) or a sharply defined 

mass with hyperechoic edges, which is a calcification rim or a clearly defined solid mass. 
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Magnetic Resonance Imaging (MRI): a dermoid cyst creates a classic picture of a bull’s 

eye in MRI images, in which the difference in signal intensity is caused by its various tissue 

components. 

 

Differential diagnosis is carried out, first of all, with testicular tumors. 

We give a clinical observation 

We observed a dermoid cyst for the first time in a 12-year-old child who came to us about 

left kidney nephros. Examination of the scrotum revealed a seal in the right testicle. Testicle of 

tight elastic consistency, painless, its shape is slightly changed. Ultrasound examination: 

Hydronephrotic transformation of the left kidney GRADE III (Figure 1a). In the parenchyma 

of the right testicle, an intratesticular, clearly limited avascular formation of mixed 

echostructure with a combination of hyper- and hypoechoic rings according to the “onion skin” 

type is revealed (Figure 1c). 

 

  
 

 

 

The diagnosis was made: Hydronephrotic transformation of the left kidney GRADE III, 

dermoid cyst of the right testicle. The patient was simultaneously performed 

ureteropyeloanastomosis on the left and enucleation of the cyst of the right testicle. On the 

second day I was discharged home for further observation. Intraoperative: During the audit of 

the right half of the scrotum, a tumor-like formation of the testicle was found (Figure 2a, 2c). 

When opening the testicle's own membranes, dermoid cysts were found that filled the middle 

and lower segments of the testicle. Cysts removed (cyst enucleation). In section, the tumor has 

a thick whitish membrane with “cur The postoperative period was uneventful. A histological 

examination of the removed tissue revealed fragments of the dermoid cyst of the testis. 

Figure 1a. Hydronephrotic transformation 
of the left kidney GRADE III 

Figure 1c. Dermoid cyst by type  
“Peel of the onion” 
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In conclusion: Given the rarity of dermoid testicular cysts in children, especially in 

combination with other urological diseases, this case may be of some clinical interest for 

pediatric surgeons and urologists. 
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Figure 2a. Tumor formation of the 

testis 

Figure 2c. Cyst on a section: a thick 

whitish shell with “curdled” contents 
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EREKTİL DİSFONKSİYONUN İKİNCİ BASAMAK TEDAVİSİ 
 

Prof. Dr. Ramazan AŞCI 

OMÜTF Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

 

 

Erektil disfonksiyon (ED), yaşlanma ile görülme sıklığı artan ve 50 yaş üzeri erkeklerin 

yarısından çoğunun cinsel yaşamını etkileyen yaygın bir medikal durumdur. Türkiye’de 40 yaş 

üzeri erkeklerin %33’ü ED’den yakınmaktadır (1). Yaşlanma ile ED görülme sıklığı ve şiddeti 

artar. Vasküler hastalıklar, diyabet ve ilaçlar en önemli ED nedenidir. ED, kardiyovasküler 

hastalık belirtilerinden 3-5 yıl önce ortaya çıkmaktadır ve önemli kardiyovasküler hastalıkların 

öncü belirtisi olarak kabul edilir.  

Hekimlerin ilk ve temel görevi hastalığa yol açan nedenleri aydınlatmak ve olanaklı ise 

bunları uygun yöntemlerle tedavi etmektir. Buna karşın ED’li olguların çoğu hastalığının 

detaylı araştırılmasından daha çok, doğrudan tedavi olmak istemektedir. Tedaviye karar 

verilirken hasta ve partnerinin beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır. ED yaşamı tehdit 

eden medikal bir durum değildir, ancak yaşam kalitesini önemli oranda bozmaktadır. Dolayısı 

ile uygulanacak tedavilerin yararı, riski ve ederi hasta ve partneri ile tartışılmalıdır. Tedavi 

seçimine hastaların aktif olarak katılması sağlanmalıdır.  

Tedaviye ED ye yol açan yaşam biçimi ve başka nedenlerle alınan ilaçların değiştirilmesi 

ile başlanır. Hipogonadik ED’li erkeklerde testosteron (T) tedavisi erektil işlevin düzelmesini 

sağlayacaktır. Ancak prostat kanseri ve benign prostat hiperplazisine bağlı şiddetli alt üriner 

sistem semptomları olan ED’li erkeklerde T yerine koyma tedavisinin kontrendike olduğu da 

anımsanmalıdır. T yerine koyma tedavisi başlamadan önce ve tedavi süresince parmakla rektal 

bakı ve serum PSA ölçümü ile olgular değerlendirilmelidir. 

Pelvik veya perineal travmalı genç erkeklerde penil revasküler cerrahinin uzun dönem 

sonuçları yüz güldürücüdür. Korporeal venookluziv hastalığı olanlarda venöz cerrahinin uzun 

dönem sonuçları ümit kırıcıdır ve önerilmemelidir.  

Spesifik tedavi istenmeyen durumlarda ED tedavisi için stratejik bir yaklaşım gereklidir. 

Bunun için Dünya Sağlık Örgütü’nün de desteklediği ED üzerine 4. Konsültasyon, Amerikan 

Üroloji Derneği (AUA) ve Avrupa Üroloji Derneği’nin (EAU) hazırladıkları ED kılavuzları 

hasta merkezli basamaklandırılmış tedavi önermektedir. ED’nin non-spesifik birinci basamak 

tedavisine sedanter yaşam, sigara ve yoğun alkol alışkanlığı ve obezite gibi ED’ye yol açan 

yaşam biçimlerinin değiştirilmesi ile başlanır. Birinci basamak tedavi fosfodiesteraz tip 5 enzim 

inhibitörleri (PDE5İ) gibi oral yoldan kullanılan ilaçlar ile vakum cihazı ve psikoseksüel 

tedavileri kapsar. İkinci basamak tedavide intrakavernozal enjeksiyon ve/veya intrauretral 

tedaviler önerilir. Üçüncü basamak ED tedavisi protez implantasyonu ve diğer cerrahi 

yöntemleri kapsar (Şekil 1).  

Bu çalışmada ED’nin ikinci basamak tedavisi gözden geçirilecektir. 
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Şekil 1. ED’de tedavi akış şeması. IU: Intrauretral, IKI: Intrakavernozal injeksiyon, 

PPI: Penil protez implantasyonu 

 

 

Şekil 2. ED’de lokal (penil) tedavi hedefleri. GS: Guanilat siklaz,  

GTP: Guanozin trifosfat, AS: Adenilat siklaz, PDE: Fosfodiesteraz enzim,  

ATP: Adenozin trifosfat, 1-AR: Alfa 1 adronerjik reseptör 
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Şekil 3. Intrakavernozal enjeksiyon yeri 

 

İkinci basamak ED tedavisi 

Arteriyel dilatasyon, kavernoz relaksasyon ve venöz dönüşün azaltılması erektil dokudaki 

düz kasların relaksasyonuna bağlıdır ve herhangi bir vazoaktif ajan ile uyarılabilir. Siklik 

guanosin monofosfat (cGMP) ve siklik adenozin monofosfat (cAMP) yolağı penisin kavernozal 

arter ve trabeküler düz kaslarının relaksasyonunda en önemli yolaklardır. Nitrik oksit (NO), 

karbon monoksit (CO), hidrojen sülfid (H2S) ve natriuretik peptid cGMP yolağını uyarırken, 

adenozinler (A1, A2A, A2B, A3), kalsitonin gen bağımlı peptid (CGRP), prostaglandinler 

(PGE1 ve PGE2) ve vazoaktif intestinal polipeptid (VIP) cAMP yolağında etkin 

mediyatörlerdir. Penis için lokal tedavi hedefleri Şekil 2’de gösterilmiştir (2). 

Son yıllarda intrakavernozal plateletten zenginleşirilmiş plazma (PRP) ve gen tedavileri 

insanlarda denenmiş ve yararlı sonuçlar bildirilmiştir. Ancak etkinlik ve sonuçları gösteren 

randomize kontrollü çalışmalar yetersizdir ve kılavuzlarda önerilmemektedir (3).  

 

Topikal/İntrauretral Tedavi 

Korpus spongiozum ile korpus kavernozumlar arasındaki geçişkenlik radyolojik olarak 

da gösterilmiştir (4). Topikal/intrauretral tedavi için alprostadil iki farklı formülasyon ile 

uygulanabilir (5). Bunlardan birincisi eksternal uretral meatus çevresine topikal krem şeklinde 

200-300 g dozda uygulanmasıdır. Krem (VITAROSTM) 200/300 mcg alprostadil 2.5% w/w 

dodecyl-2-n, n-dimethylaminopropionate hydrochloride formülü ile hazırlanmıştır. Topikal 

krem şeklinde uygulanan alprostadil sonrası hafif-şiddetli ED’li olgularda IIEF-EF skorunda 

plaseboya göre önemli düzelmeler gösterilmiştir (6). Penil eritem, yangı ve ağrı gibi yan etkileri 
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ilacın uygulanmasından iki saat sonra kaybolur. Sistemik yan etkisi olmayan intrauretral 

alprostadil krem 300g dozlarda eksternal meatustan uretra içine verildiğinde etkinliğinin daha 

iyi olduğunu gösteren çalışmalar vardır (7).  

İkinci uygulama yöntemi spesifik formüllü pellet şeklindeki 500 veya 1000μg 

alprostadilin (Medicated Urethral System for Erection, MUSETM) intrauretral uygulanmasıdır 

(5). Alprostadil polietilen glikol içinde süspanse edilmiştir. Bu formülün 500 μg dozda 

uygulamayla olguların %30-66’sında cinsel ilişki için yeterli ereksiyon sağlanabilmektedir (8). 

Şayet bu dozda yeterli ereksiyon elde edilemez ise doz 1000 μg’a artırılır. Penis köküne uretrayı 

kapatacak şekilde bir bantın (lastik konstriktör) takılması intrauretral alprostadilin etkinliğini 

artırır. Lokal ağrı, hipotansiyona bağlı baş dönmesi sık görülür. Uretral kanama, priapizm ve 

penil fibrozis ile üriner sistem enfeksiyonu nadir görülen yan etkilerindendir. İntrakavernozal 

farmakotedaviye göre etkinliği düşüktür.  

 

İntrakavernozal Farmokoterapi (İKFT) 

Oral ilaçlardan önce intrakavernozal enjeksiyon, ED patofizyolojisini araştırmada ve 

ED’nin tedavisinde önemli yer tutmuştur. Erektojenik ajanların intrakavernoz enjeksiyonu, en 

etkili ED tedavi yöntemidir ve henüz diğer medikal tedavi formlarından alınan yanıtlar onunki 

kadar başarılı değildir. 

ED’li olguların %15-20’sinde şiddetli kardiyak hastalık ve çoklu antihipertansif ilaç 

kullanma gerekliliği nedenleriyle PDE5 inhibitörü gibi oral ilaçlar kondrendikedir. Bu olgular 

ile oral farmakoterapinin etkisiz olduğu nörojenik ED’li (pelvik travma ve cerrahi) ve insüline 

bağımlı diyabetli olgularda İKFT, seçilecek etkin tedavi yöntemlerinden biridir. İlacın 

doğrudan kavernöz doku içine verilmesi (dolayısı ile sistemik yan etkileri daha azdır) ve bu 

nedenle çok etkili olması olguların İKFT seçimini artırmaktadır. Oral tedavinin başarısız 

olduğu ve ileri derecede penil vasküler hasarı olmayan olgular İKFT adayıdır.  

İntrakavernozal uygulandığında ereksiyon oluşturan ajanlardan papaverin non-selektif 

PDE (2, 3, 4, 5) inhibitörüdür. Alprostadil (PGE1) cAMP uyarıcısıdır ve NE salınım 

inhibisyonu yapar. FDA ve EMA IKFT’de tek ajan olarak kullanımını onaylamıştır. Fentolamin 

alfa (1 ve 2) adrenerjik reseptör blokeridir. Tek başına zayıf etkilidir. VİP (AviptadilTM) cAMP 

uyarıcısıdır. Forskolin ve CGRP tek başına kullanılmazlar ve elde edilmelerinde güçlükler 

vardır (5).  

Tek başına IKFT için kullanım onayı olan alprostadil (Caverject, Edex, Viridal, 

Türkiye’de Jectera) yeryüzünde en sık kullanılan ajandır. Primer olarak akciğerde metabolize 

olur. Ereksiyon, enjeksiyondan 5-20 dakika sonra başlar, bir saat ve üzerinde sürer. Tolerans 

gelişmez. Alprostadil 2,5-20g dozlarda optimal yanıt elde edilir. Psikojenik, organik ve mikst 

etiyolojili ED’li olgularda tedaviye 2.5g dozlarda başlanır (ve yanıta göre 5g’lık artışlarla en 

fazla 60g’a çıkılabilir) ve ereksiyon rijidite derecesi %90’lardadır. DM, metabolik sendrom 

ve düşük T seviyelerinde daha zayıf etkilidir. Haftada en fazla üç doz ve en az 24 saat ara ile 

uygulanmalıdır. Nörojenik ED’de ise 1.25g dozda başlanır ve 2.5g’lık artışlarla optimal doz 

bulunur.  

Etkinliğinin düşük ve yan etkilerinin fazlalığı nedeniyle papaverin tek başına IKFT’de 

kullanılmaz. 
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Vazoaktif ajanların kombinasyonları daha etkili ve yan etki profilleri daha düşüktür. 

Papaverin + fentolamin Bi-Mix, alprostadil + papaverin + fentolamin Tri-Mix, alprostadil + 

papaverin + pentolamin + atropin Quadri-Mix, VIP+fentolamin Invicorp ticari adlarıyla elde 

edilebilir.  

Başarı oranları ilaçlara ve kombinasyonlarına göre değişmektedir. Papaverin ile 

%50’lerin altında, papaverin+fentolamin kombinasyonu ile %90, alprostadil ile %70’lerin 

üzerinde ve papaverin+fentolamin+PGE1 kombinasyonu ile %92 oranında başarı 

bildirilmektedir (5). İlaçların dozları ve etkinlikleri tablo 1 de gösterilmiştir. Fenoksibenzamin 

moksilat, linsidomin gibi nitrik oksit donörleri, kalsiyum kanal blokerleri ve kalsitonin genine 

bağlı peptid (CGRP) gibi birçok ajanın ereksiyon oluşturduğu anlaşılmış olmasına rağmen, 

süregen klinik uygulamaya girememiştir.  

Alprostadil tek başına veya kombinasyon şeklinde unstabil kardiyak hastalığı olanlar, 

bilinen şiddetli venookluziv disfonksiyon varlığında (hızla kana karışarak senkop, 

hipotansiyona neden olur) ve şiddetli kanama diyatezi olanlarda (alprostadil platelet 

agregasyonunu önler) kullanılmamalıdır.  

Kandan geçişli hastalıklar nedeniyle enjeksiyon yerinde kanama durdurulmadan ilişkiye 

izin verilmemelidir. Penisin yapısal anomalisi (şiddetli penil kurvatür, fibrozis, Peyroni) olanlar 

ile venöz tromboz ve hiperviskositesi olanlarda priapizm riski yüksek olacağı için IKFT 

önerilmemelidir.  

İntrakavernozal enjeksiyon tedavisine karar verildiğinde ilk enjeksiyonun hemen daima 

klinisyen tarafından yapılması gerekir. Enjeksiyon yapılacak bölgenin tespiti, iğnenin açısı (45 

derece olmalı) ve dozun saptanması hastaya öğretilmeli, hastanın tek kullanımlık enjektörler 

veya kalem multi-enjeksiyon sistemi ile kendi kendisine enjeksiyon yapması sağlanmalıdır. 

Enjeksiyonlar aseptik şartlarda penisin proksimal yarısına dorsolateral bölgesinden yapılmalı, 

ardışık enjeksiyonların farklı bölgelerden yapılmasına özen gösterilmelidir (Şekil 3). Yüzeyel 

venler ve dorsal nörovasküler demetlere girilmemeli ve intratunikal, intraseptal veya 

intraüretral enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır. İğnenin çok derinlere batırılması ve kanırtılması 

kavernoz arter yaralanmasına yol açarak uzamış ereksiyon nedeni olabilir.  

Kendi kendine enjeksiyon için en önemli faktör hasta kompliyansıdır. Uzamış 

ereksiyondan kaçınmak için önceden belirlenmiş dozlarda günde bir adet enjeksiyon yeterlidir. 

Günde iki veya daha fazla enjeksiyon ve yüksek dozda ilaç enjeksiyonu genellikle priapizm ile 

sonuçlanmaktadır.  

İKFT genellikle iyi tolare edilen ve başarılı bir tedavi yöntemidir. Kullanılan ilaca bağlı 

olmak üzere başarısı %60-90 (ortalama %65) arasında değişmektedir. Uzamış ereksiyon, ağrılı 

ereksiyon ve erektil dokunun fibrozisi intrakavernozal enjeksiyonun en sık görülen yan 

etkileridir (Tablo 2). Enjeksiyondan sonra dört saat geçmesine rağmen, ereksiyonu devem 

olguların priapizmi tedavi edilmelidir.  

Sonuç olarak, ED tedavisinde hasta ve eşinin beklentileri ve tedavi yönteminin etkinliği 

yol göstericidir (bakınız Tedavi Akış Şeması). Uygulanacak tedavilerin yararı, riski ve ederi 

hasta ile tartışılmalıdır.  

 

Tablo 1. İntrakavernozal ilaç dozları (5) 
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İlaç Doz aralığı Etkinlik 

PGE1 5-40 µg %70 

Papaverin 20-80 mg %50 

Fentolamin 

Papaverin/fentolamin.   

0.5 mg/mL 

30 mg/mL + 0.5 mg/mL 

Monoterapötik olarak yetersiz 

%90 

Papaverin/fentolamin/PGE1 30 mg/mL + 1 mg/mL + 10 µg/mL %92 

VİP/fentolamin 25 µg + 1-2 mg %80 

 

Tablo 2. İntrakavernozal farmakoterapinin yan etkileri (5) 

 

İlaç 

 

Olgu sayısı 

(Yayın 

sayısı) 

Priapizm 

(%) 

 

Fibrozis 

(%) 

Ağrı 

(%) 

Karaciğer enzimlerinde 

yükselme (%) 

Papaverin 1527 (15) 7.1 5.7 4 1.6 

Papaverin/fentolamin 2263 (22) 7.8 12.4 11.6 5.4 

PGE1 

 

2745 (10) 

 

0.36 

 

0.8 

 

7.2 

 

0 
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Giriş. Çanaq üzvlərinin sallanması (ÇÜS) orta yaşlı, xüsusilə doğmuş qadınların 

keyfiyyətinə və əmək fəaliyyətinin davamına ciddi təhlükə yaradan ağır cərrahi patologiyadır. 

Belə ki, J. Awwad et al., görə ÇÜS 20-29 yaşlı qadınların 20,4%, 30-39 yaşlı qadınların 50,3%, 

40-49 yaşlı qadınların 77,2%-də müşahidə edilir [1]. Xəstəliyin ilkin, başlanğıc formaları 30 

yaşa qədər qadınların 19%, 30-45 yaşlı qadınların 65%, 50 yaşdan yuxarı qadınların isə 17%-

də rast gəlməklə əzabverici urogenital disfunksiyalar və həzm diskomfortu ilə müşaiyət olunur 

[2]. Klinik olaraq xüsusilə gənc qadınlarda nəinki seksual, urodinamik çətinliklər və problemlər 

meydana çıxır, həmçinin onlar proqressivləşərək xəstələrin yarısında 40-50 yaşlarda genitali və 

düz bağırsağın müxtəlif ağırlıqlı sallanmaları, sonuncularla bağlı klinik əlamətlər və hətta 

təhlükəli cərrahi ağırlaşmaların inkişafına səbəb olur [4-6]. ÇÜS-nın erkən əlamətləri (cinsi 

əlaqə zamanı müxtəlif səslər, gərginlik zamanı sidikqaçma, fiziki gərginlik zamanı uşaqlıq 

yoluna hava daxil olması, sidiyin zəif şırnaqla, sıçrayışlı və ya səpələnməklə ifrazı) xəstələri 

bir o qədər narahat etmir, onlar mövcud vəziyyəti uzun illər gizlətməyə çalışır və həkimə 

müraciət etmirlər [7-9]. Sonrakı illərdə proses dərinləşir, proqressivləşir, düz bağırsağın bütün 

divarları, uşaqlıq yolu və boyunu, sonra uşaqlığın özü aralığın qazanılmış, o cümlədən doğuş 

mənşəi travmatik defektindən qismən, son mərhələlərdə isə tamamilə xaricə çıxır. Bu halda 

aralıq nahiyəsində yad cisim hissi, qarının aşağı mərtəbəsində və beldə dartıcı ağrılar, qəbizlik, 

ishal, nəcis və qazların saxlanılmaması, qanaxma, sidik ifrazının pozğunluqları, sidik 

saxlanılmaması, seksual rahatsızlıq və s. tipli ağır əlamətlər baş verir, sonda iltihabi-irinli, 

terapevtik (dermatoloji), uroloji və çərrahi ağırlaşmalar inkişaf edir [10, 11]. 

Beləliklə, ÇÜS probleminin təcrid olunmuş və müştərək cərrahi-ginekoloji aspektləri 

yetərli səviyyədə öyrənilsə də yanaşı uroloji patologiyalar və urodinamik pozğunluqların 

klinik-patogenetik xüsusiyyətləri, diaqnostikası və cərrahi müalicəsi prinsipləri kompleks elmi-

praktik araşdırmalardan kənarda qalmışdır. Daha doğrusu koloproktoloji, ginekoloji və uroloji 

çətinliklər və problemlər ayrılıqda öyrənilmiş, cərrahi (koloproktoloji, ginekoloji və uroloji) 

problemlər də eyni ilə ayrılıqda və müxtəlif vaxtlarda həll edilmişdir. Nəticədə bir tərəfdən 

müalicə xərcləri artmış, digər tərəfdən eyni xəstə 2-3 və daha çox anestezioloji vəsait istifadə 

edilməklə fərqli mütəxəssislər tərəfindən müvafiq sayda cərrahi əməliyytlar keçirmişdir.  
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Tədqiqatın məqsədi. Çanaq üzvlərinin sallanmaları zamanı fərqli cərrahi patologiyaların 

və urodinamik pozğunluqların simultan cərrahi korreksiyası hesabına müalicənin nəticələrinin 

yaxşılaşdırılıması və kompleks yanaşmanın üstünlüklərinin öyrənilməsi.  

Tədqiqatın material və metodları. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasında 2012-2021-ci illərdə ÇÜS ilə yanaşı urodinamik disfunksiya olan 24 qadın xəstə 

cərrahi müalicə olunmuşdur. Onların yaş həddləri 27-78 arasında (orta hesabla - 48,2±4,5) 

dəyişmişdir.  

Bütün xəstələrdə əməliyyatdan əvvəl, 1, 3, 6 və 12 aydan sonra kompleks funksional-

diaqnostika müayinələri və kompleks koloproktoloji, ginekoloji və uroloji təqib həyata 

keçirilmişdir. Diaqnostika prosesi rutin laborator müayinələr və görüntüləmə üsulları (baxış, 

digital (rektal, vaginal) müayinələr, abdominal, çanaq, intravaginal və endorektal USM, Rh-ji 

defekoqrafiya, histeroskopiya, sistoskopiya, çanaq KT və/və ya MRT) ilə başlamış, funksional 

metodlarla (təmaslı sfinkterometriya, anal manometriya) yekunlaşmışdır. Anal sfinkter 

əzələlərinin anatomik vəziyyəti endorektal USM, çanaq MRT, funksional vəziyyəti isə digital 

müayinə və anal sfinkterometriya üsulları ilə öyrənilmişdir. Rektoselenin dərəcəsi Rh-

defekoqrafiya, sistoselenin dərəcəsi isə qalıq sidiyin miqdarı, həmçinin çanaq USM və 

KT/MRT müayinələri ilə qiymətləndirilmişdir. Rh-defekoqrafiyada defekasiyadan əvvəl, 

defekasiya zamanı və dərhal sonra anorektal bucaq ölçülmüşdür.  

Sidik qaçırma səviyyəsi və çanaq dibinin çatmazlığı Valsalva sınagı ilə yoxlanılmışdır. 

Sidik kisəsi tam dolmuş qadın ginekoloji vəziyyətdə ginekoloji masaya uzadılır və ona 

gücənmə təklif edilir. Sidik saxlanılmaması isələrində uretranın xarici dəliyində sidik görünür. 

Gücənmə zamanı gücənmənin gücü (şiddəti) və müddəti nəzərə alınmaqla sidik itkisinin 

xarakteri vizual dəyərləndirilir [4].  

Öskürək sınağı. Sidik kisəsi tam dolmuş xəstəyə ginekoloji masada uzandıqdan sonra 3-

4 dəfə fasilələrlə aramsız öskürmə təklif edilir. Öskürək arası fasilələrdə xəstə dərindən nəfəs 

almalıdır. Öskürək zamanı sidik ifrazı olduqda sınaq pozitiv qiymətləndirilir və uretranın daxili 

sfinkter əzələsinin çatmazlığı hesab olunur [3, 6, 8].  

Canaq dibi əzələlərinin tonusu və gücü uşaqlıq yoluna eridilmiş II və III barmaqlarının 

və ya bir neçə barmağın bir-birindən aralanması ilə təyin edilir ().  

Diaqnostik müayinələrin nəticəsi kimi bütün qadınlarda uşaqlıq yolunun arxa (rektosele), 

7 qadında ön divarının sallanması (sistosele), sonuncu xəstələrdə və 3 kişi xəstədə urodinamik 

pozğunluqlar (sidik saxlanılmaması, sidik ifrazının ləngiməsi, sidiyin xaric olmasının 

çətinləşməsi, ağrılı və göynədici olması, kişilərdə haçalanması və s.) aşkar edilmişdir. 

Uşaqlığın, uşaqlıq tağının, əvvəllər uşaqlığın ekstirpasiyası (3 xəstədə) və uşaqlıq yolu üstü 

amputasiyası (1) açıq əməliyyatları keçirmiş xəstələrdə uşaqlıq güdülünün sallanması müəyyən 

olunmuşdur. Anestezioloji və cərrahi risk ASA təsnifatı ilə dəyərləndirilmişdir. 

Alınmış mühüm diaqnostik məlumatlar təhlil edilməklə hər bir xəstə üçün cərrahi 

müalicənin planlaşdırılması məqsədi ilə “yol xəritəsi” hazırlanmış və cərrahi müalicə taktikası 

sonuncu əsasında seçilmişdir.  

Cərrahi əməliyyat üsullarına görə xəstələr 2 qrupa ayrılmışdır: rektumun 5 sm-ə qədər 

sallanması hadisələrində Delorme əməliyyatı – 13 xəstədə (I qrup) və sallanmış hissənin 

uzunluğu 5 sm–dən çox olduqda (5-17 sm aralığında, orta hesabla 11,0±1,7 sm) 11-də Altmeier 
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əməliyyatı (II qrup). Bu xəstələriin hamısında yanaşı rektosele, I qrupun 4, II qrupun isə 6 

xəstəsində əlavə olaraq qabarıq sistosele aşkar edilmişdir. 

Rektoseleyə görə əsas əməliyyatdan dərhal sonra kolpolevatoroplastika (24), sistosele 

hadisələrində (10) transobturation tape (TOT) əməliyyatı, anal sfinkter çatmazlığının (ASÇ) 

III-IV dərəcələrində (4 xəstədə) isə sfinkteroplastika icra edilmişdir. Sonuncu əməliyyat vaginal 

girişlə yerinə yetirilmişdir. Uşaqlığın, uşaqlıq tağının (2) və uşaqlıq güdülünün (1) sallanmaları 

olan xəstələrdə arxa kolpolevatoroplastikadan sonra cərrahi əməliyyat ön kolporafiya ilə 

tamamlanmışdır (cədvəl 1). Urodinamik pozğunluqlarla ağırlaşmış yanaşı sistosele 

hadisələrində cərrahi əməliyyatın müvafiq mərhələsi - TOT əməliyyatı təcrübəli uroloqla birgə 

yerinə yetirilmişdir. 

 

Cədvəl 1. İcra edilmiş cərrahi əməliyyatlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik hesablamalar. Alınmış rəqəm göstəriciləri SPSS statistik paketinin 20.0 

versiyası ilə işlənilmişdir. Kəmiyyət göstəriciləri Wilcoxon (Mann-Whitney) üsulu ilə 

hesablanmış (U meyarı), keyfiyyət analizi aparmaq üçün χ²- meyarı (Pearson-un uyğunluq 

meyarı) və Student-in t testi istifadə edilmişdir. Qruplararası fərqin p<0,05 qiymətləri etibarlı 

sayılmışdır. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Delorme qrupunun 4 xəstəsində (30,8%) erkən dövrdə 

kiçik ağırlaşmalar (əməliyyat yarasının irinləməsi – 2, yara qanaxması – 1, tikis tutarsızlığı – 

1), ümumi ağırlaşma 1 xəstədə (7,7%) (aşağı ətraf venalarının varikozotromboflebiti), Altmeier 

qrupunun 3 xəstəsində (27,3%) kiçik (əməliyyat yarasının irinləməsi – 1, yara qanaxması – 1, 

canaq dibinin absesi – 1), 1 xəstədə isə (9,1%) kəskin ürək-ağciyər çatmazlığı inkişaf etmişdir. 

Sonuncu xəstə əməliyyatdan 2 gün sonra kardioloji şöbədə müalicə olunmuş, ümumi cərrahın 

nəzarəti altında müalicədən sonra evə yazılmışdır. Ölüm hadisəsi olmamışdır (cədvəl 2). 

Əməliyyatlar  Simultan əməliyyatlar müt. % 

 

 

Delorme əməliyyatı (13) 

Kolpolevatoroplastika 13 100,0 

Sfinkteroplastika 1 7,7 

Ön kolporafiya 2 15,4 

TOT əməliyyatı 4 30,8 

 

 

Altmeier əməliyyatı (11) 

Kolpolevatoroplastika 11 100,0 

Sfinkteroplastika 3 27,3 

Ön kolporafiya 1 9,1 

TOT əməliyyatı 6 54,5 
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Cədvəl 2. Cərrahi əməliyyat və əməliyyatdan sonrakı mühüm göstəricilər 

 

 

Konstipasiya simptomu 3 xəstədə aradan qalxmış, 1-də defekasiyanın tezliyi həftədə 1-2 

dəfədən 3-4 dəfəyə qədər artmış, işlədici preparatların qəbulu və dozası artırılmışdır. III-IV 

dərəcəli inkontinensiya dərəcəsi xəstələrdə II dərəcəyə enmişdir. Sonrakı müddətlərdə bu 

xəstələrdə ambulator şəraitdə nutritiv dəstək və bifedobek terapiyası aparılmış, onların həyat 

keyfiyyəti xeyli yaxşılaşmışdır. Çanaq dibinin absesi olan xəstədə düz bağırsağın sallanmış 

hissəsi USM nəzarəti altında punksiya edilmiş, boşluq drenləşmiş, boşaldılmış, yerli antiseptik 

sanasiyası hesabına sağalma baş vermişdir. Təkrar cərrahi əməliyyat tələb edən ağırlaşma və 

residiv hadisələri olmamışdır.  

Uzaq nəticələr 1-8 il ərzində 17 xəstədə (bütün xəstələrin 70,8%-i) öyrənilmişdir: 

Delorme qrupu – 11, Altmeier qrupu – 6. Müşahidə müddətində 2 ahıl və 1 postmenopauzal 

yaşlı xəstə somatik xəstəliklərdən vəfat etmiş, digər xəstələrlə isə rabitə yaratmaq mümkün 

olmamışdır. Uzaq nəticələr “çox yaxşı”, “yaxşı”, “kafi” və “qeyri-kafi”qiymətləndirilmişdir. 

Məmnunluq və həyat keyfiyyyəti səviyyəsi qeyri-kafi qiymətləndirilmiş xəstələr xroniki qəbiz-

lik, yarımçıq boşalma hissi, ağrılı cinsi əlaqə, cinsi həyatdan imtina və sidik ifrazının 

çətinləşməsindən şikayət etmişlər. “Çox yaxşı” nəticələrin payının azlığı xəstəlik anamnezinin 

və yaşlı kontigentin çoxluğu, “yaxşı” nəticələrin həcminin coxluğu isə rasional cərrahi taktikanın 

seçilməsi, adekvat simultan əməliyyatların icrası və icra keyfiyyəti ilə əlaqədar olmuşdur. 

Hər 2 qrupda residiv və ölüm hadisələrinin olmaması əlverişli fakt hesab edilmişdir. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə düz bağırsağın təcrid olunmuş sallanmalarında perineal 

əməliyyatlardan sonra residivlərin rastgəlmə tezliyi 8,5-47% aralığında tərəddüd edir [13-15]. 

Placer C. et al. (2015) görə Delorme prosedurundan sonra letallıq 0, residiv 9,9%-dir. Emile 

S.H. et al. görə (2017) bu əməliyyatdan sonra residivlərin tezliyi daha yüksəkdir (16%).  

Bordeianou L. et al. (2014), Karakayalı F. və arkadaşları (2015) düz bağırsağın düşməsinə 

görə diaqnostik-müalicəvi taktik və texniki çətinliklərlə üzləşdiklərini qeyd edirlər. Bizim 

Əməliyyatdaxili ağırlaşmalar 

 - qanaxma  

1 (I qrup)/1 (II qrup)  

İntraoperasion qanaxmanın orta həcmi (ml) 82,0±10,4/ 89,0±12,7 

(50-105)/(55-120)  

Əməliyyatın orta davam etmə müddəti (dəq) 100,5±5,1/122,2±9,3 

(65-140)/(85-160) 

Wexner (Clivlend) şkalasına görə postoperativ konstipasiya dəyərləri  6,5 (4-18) 

Wexner (Clivlend) şkalasına görə postoperativ inkontinensiya 

dəyərləri 

 

6,1 (3-8)) 

Əməliyyatdan sonrakı erkən ağırlaşmalar: 

 - yaranın irinləməsi 

 - yara qanaxması  

 - tikiş tutarsızlığı  

 - çanağın absesi  

2/1  

1/1  

1/1 

0/1 

Çarpayı-günlərin orta müddətləri (gün) 6,9±2,2/11,5±2,8 

(3-11)/(5-22) 

Letallıq 0/0 
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təcrübəmizdə analoji və daha ciddi cətinliklər yanaşı ağır somatik xəstəliklər, xəstəlik 

anamnezinin uzun olması, xəstəliyin gecikmiş (buraxılmış) formalarının rastgəlmə tezliyinin 

çoxluğu və yanaşı ÇÜS ilə əlaqədar olmuşdur.  

Gönüllü D. və ark. görə (2015) istər qarın, istərsə də perineal girişli əməliyyatlardan sonra 

konstipasiya və inkontinensiya dərəcələri əhəmiyyətli səviyyədə (p<0,05) enmişdir. Eyni 

vəziyyət bizim tədqiqatda da alınmışdır. 

Yekun. Çanaq üzvlərinin müştərək sallanmalarında perineal əməliyyatlar təhlükəsiz 

olsalar da onların icrası yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən (koloproktoloq, ginekoloq, 

uroloq) ibarət əməliyyat briqadasının iştirakını tələb edir. Bu günə qədər mövcud 

əməliyyat üsullarının riskləri, təhlükələri, tipik səhvləri, təkrar cərrahi əməliyata səbəb olan 

hadisələr araşdırılır, onların həlli istiqamətində elmi-praktik təcrübələr, xüsusilə azinvaziv, 

laparoskopik (robotik) işlər davam etdirilir [21, 22]. Lakin, hazırda residivlərin və təhlükəli 

ağırlaşmaların tezliyinin azalması baxımından mühüm irəliləyişlər əldə edilməmişdir. 

Təcrübəmizə əsaslanaraq bu əməliyyatların yüksək praktik nəticələrinə görə yüksək ixtisaslı 

mütəxəssislərdən ibarət ixtisaslaşmış mərkəzlərdə (şöbələrdə) icrasını tövsiyə edirik.  

 

Nəticələr: 

1. Çanaq üzvlərinin müştərək sallanmalarında rektal (Delorme, Altmeier prosedur-

ları), vaginal, uroloji (TOT) əməliyyatlar seçilərkən ilk növbədə xəstəliyin 

anamnezi, müddəti, çanaq dibinin əzələ-bağ aparatının vəziyyəti (çanaq 

USM/KT/MRT və funksional müayinələr), düz bağırsağın, uşaqlığın, uşaqlığın 

tağının (boyununun, güdülünün) və ya uşaqlıq yolunun sallanmış hissəsinin sal-

lanma səviyyəsi, uzunluğu kimi amillərə əsaslanaraq müştərək çanaq patologiyala-

rıının eynimomentli cərrahlığının mümkünlüyü və üstünlükləri təsdiq edilmişdir.  

2. Reproduktiv yaşlı, hətta yaşlı qadınlarda, o cümlədən postmenopauzal dövrdə eyni 

vaxtda vaginal və perineal əməliyyatlar (kolpolevatoroplastika, ön kolporafiya, 

sfinkteroplastika (həmçinin vaginal girişdən) və TOT əməliyyatının birgə tətbiqi 

elmi-etiopatogenetik əsaslandırılmalıdır. Uzaq nəticələrin təhlili zamanı əlverişli 

məlumatlar (residivlərin olmaması), xəstələrin məmnunluq və həyat keyfiyyəti 

səviyyəsinin yüksək olması aşkar edilmişdir. 
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УРОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОПУШЕНИИ ОРГАНОВ ТАЗА 

И ИХ ОДНОМОМЕНТНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  

 

С.С. Иманова, Б.М. Зейналов, *И.С. Ахмедов  
Кафедры хирургических болезней I и *урологии  

Азербайджанского Медицинского Университета 

 

Цель. Улучшение результатов хирургического лечения больных с опушением 

органов таза  

Материал и методы. В Учебно-Хирургической Клинике Азмедуниверситета 

(2012-2021 гг.) было проведено хирургическое лечение выпадения прямой кишки с 

сопутстствующим ректоцеле перинеальными доступами 24 больным женского пола, 

среди последних 13 больным была выполнена процедура Delorme, а 11 операция Altmeier 

и одномоментные операции по укреплению расслабленных стенок органов таза. Средний 

возраст пациентов составлял 48,2±4,5 (от 27 до 78 лет).  

Результаты. В обеих группах встречались малые ранние осложнения (нагноения 

раны, кровотечения из ран, абсцесс дна таза, недостаточность швов). Осложнения, 

требующие повторные хирургические операции, не наблюдались. Рецидивы и летальных 

исходов не встречались.  
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Вывод. Результаты исследования показали, что при опушении органов таза 

возможно одномоментное выполнение перинеальных операций в прямой кишке 

(процедура Delorme, операция Altmeier), гениталий и укрепляющие мышечно-

связочного аппарата органов малого таза операции (кольполеваторопластика, передняя 

кольпорафия, сфинктеропластика, в том числе вагинальным доступом, операция TOT 

при цистоцеле и др.). Оценка отдалённых результатов хирургического лечения в течение 

1-8 г. не выявила случаев рецидива пролапса органов таза и хирургических осложнений, 

требующих повторных операций. 

Ключевые слова: опушение органов таза, ректоцеле, цистоцеле, уродинамические 

дисфункции, фекальная инконтиненция, уринарная инконтиненция 

 

 

URODYNAMIC DISORDERS WITH PUBESCENCE OF THE PELVIC  

ORGANS AND THEIR SIMULTANEOUS SURGICAL CORRECTION 

 

Imanova S.S., Zeynalov B.M., * Ahmedov I.S.  

Department’s of Surgical diseases I & *Urology Azerbaijan Medical University 

 

Aim. Improving the results of surgical treatment of patients with pubescence of the pelvic 

organs 

Material and methods. In the Educational-Surgical Clinic of the Azmed University 

(2012-2021), surgical treatment of rectal prolapse with concomitant rectocele perineal 

approaches was performed in 24 female patients, among the latter 13 patients underwent the 

Delorme procedure, and 11 Altmeier operations and simultaneous operations to strengthen the 

relaxed walls organs of the pelvis. The average age of the patients was 48.2 ± 4.5 (from 27 to 

78 years). 

Results. In both groups, there were minor early complications (wound suppuration, 

bleeding from wounds, pelvic floor abscess, suture insufficiency). Complications requiring 

repeated surgery were not observed. Relapses and deaths did not occur. 

Conclusion. The results of the study showed that with pubescence of the pelvic organs, 

it is possible to simultaneously perform perineal operations in the rectum (Delorme procedure, 

Altmeier operation), genitals and operations that strengthen the musculo-ligamentous apparatus 

of the pelvic organs (colpolevatoroplasty, anterior colporrhaphy, sphincteroplasty, including 

vaginal access, TOT operation for cystocele, etc.). Evaluation of long-term results of surgical 

treatment within 1-8 years did not reveal cases of recurrence of pelvic organ prolapse and 

surgical complications requiring repeated operations. 

 

Keywords: pubescence of the pelvic organs, rectocele, cystocele, urodynamic dysfunction, 

fecal incontinence, urinary incontinence 
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СРАВНЕНИЕ МОНОПОЛЯРНОЙ И БИПОЛЯРНОЙ ТУР 

ОПЕРАЦИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЧАСТНЫХ 

БОЛЬНИЦАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЬНЫХ 
 

П.Р. Насиров 

Медицинский центр «Стимул» (Stimul Hospital), Баку, Азербайджан 

E-mail: pnassirov@hotmail.com 

 

В статье изложены результаты исследования по монополярной (МТУРП) и 

биполярной (БТУРП) трансуретральной резекций предстательной железы (ТУР) по 

поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), проведенных 

у 49 последовательных больных в трех частных клиниках. Приведены данные современ-

ной научной урологической литературы о технической характеристике операций ТУР, о 

показаниях и осложнениях.  

Основная цель статьи – дать рекомендации практикующим врачам общего 

профиля и начинающим урологам, по адекватной подготовке больных с ДГПЖ для ТУР-

операции простаты, оптимизация выбора эндоурологических инструментов и ирри-

гационных растворов с учетом уменьшения интраоперационных и постоперационных 

осложнений.  

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

(ДГПЖ), монополярная трансуретральная резекция (МТУРП), биполярная трансурет-

ральная резекция (БТУРП), трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ).  

 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является 

наиболее часто встречающимся заболеванием мочеполовой системы у пожилых мужчин, 

но может проявляться уже в возрасте 40-50 лет. Социальную значимость и актуальность 

этой проблемы подчеркивают демографические исследования, свидетельствующие о 

значительном росте населения планеты в возрасте старше 60 лет, темпы которого 

существенно опережают рост населения в целом [1].  

Трансуретральная резекция (ТУР) предстательной железы – «золотой стандарт» 

хирургического лечения ДГПЖ при объеме ПЖ не более 100 см3. [2,8,9]. ТУР – это раз-

новидность эндоскопической электрохирургической операции, при которой удаление 

тканей (резекция) и коагуляция сосудов осуществляются током высокой частоты при 

помощи специального инструмента – резектоскопа, проведенного по уретре. 

Резектоскоп состоит из металлических тубусов, оптики, электротома и специальной 

резекционной петли. (Рис. 1) Операция заключается в удалении ткани простаты этой 

петлей, введенной в простатический отдел уретры резектоскопом [2, 8, 9]. 
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Рис. 1. Резектоскоп фирмы STORZ (Германия) в разобранном виде на  

инструментальном столике. Баку, Stimul Hospital, Январь, 2020 г. 

 

Абсолютные показания к выполнению ТУР простаты (по данным Европейской 

Ассоциации Урологов – EAU Guidelines) являются:  

 рефрактерная (невосприимчивая к лечению) задержка мочи 

 рецидивирующая (повторяющая) задержка мочи 

 рецидивирующая гематурия, не поддающаяся медикаментозному лечению 

ингибиторами 5-альфа-редуктазы 

 камни мочевого пузыря 

 почечная недостаточность вследствие ДГПЖ [7,8].  

 

Относительное показание к операции ТУР простаты является: 

 морфологические изменения в мочевом пузыре или верхних мочевых путях, 

такие как дивертикул мочевого пузыря, вызванной при инфравезикальной 

обструкцией простаты,  

 хроническая и рецидивирующая инфекция мочевых путей, вызванная 

инфравезикальной обструкцией 

 постоянный и увеличивающийся объем остаточной мочи больше 100 мл 

 

Важно помнить, что, уродинамические показатели и размер предстательной 

железы не являются абсолютным показанием к операции. Окончательное решение 

также зависит от готовности пациента к операции, экономических, социальных и прочих 

причин [2, 8, 9]. 

Подготовка больного с ДГПЖ на ТУР-операцию, стационарное лечение и послео-

перационная реабилитация – многогранный процесс, который имеет целый ряд особен-

ностей, связанных с возрастными, морально-этическими, социально экономическими, 
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культурными и другими факторами [1, 2]. Необходимо помнить об особенностях этих 

больных и самой болезни ДГПЖ, так как в большинстве случаев – это больные пожилого 

и старческого возраста, с другими сопутствующими заболеваниями, такими как 

сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца и болезнями опорно - 

двигательной системы [6,7,8,9].  

Монополярная ТУР (МТУР) является наиболее ранней и распространенной 

конфигурацией трансуретральной резекции. Высокочастотный ток от генератора 

резекции (коагуляции) подается на резектоскоп, удерживаемый урологом. Плотность 

тока высока, и когда этот электрод касается тканей тела, возникает выраженный эффект 

локального нагрева на кончике резекционной петли. Ткань удаляют «сбриванием» 

кусочков простаты. Затем ток распространяется по всему телу и возвращается в 

генератор через пластину пациента (часто неправильно называемую «пластиной 

заземления»). Эта пластинка должна находиться в хорошем контакте с пациентом (часто 

на ягодичной области) на площади не менее 70 см3 (Рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема отведения тока при мнополярной резекции и режующая петля. 

  

Неправильное применение пластины пациента является наиболее частой причиной 

сбоя резекции и коагуляции, а также случайных ожогов в области пластины [10]. Кроме 

генератора тока высокой частоты, в систему для электрорезекции также входят, 

осветитель, волоконный световод, система подачи жидкости и рабочая педаль [9].  

МТУР обычно используется 3,2% раствора «Турусол» на 3000 мл для ирригации 

мочевого пузыря. Раствор содержит 2,7% сорбита, 0,54% маннита и воду для инъекций, 

которая не содержит электролитов [12]. Вовремя МТУР простаты определенное 

количество ирригационной жидкости попадает в кровь путем внутрисосудистой 

абсорбции раствора, что может привести к нежелательному ТУР-синдрому – 

артериальной гипотензии, тахикардии, тошноте, рвоте, отеку легких вследствие 

гипоосмолярной гипергидратации.  

Биполярная ТУР (БТУР) идентична традиционной методике ТУР. Биполярный 

резектоскоп тоже подключается к высокочастотному генератору, а в качестве раствора 

для орошения используется изотонический физиологический раствор (NaCl от 0,9% до 

3000 мл). В отличие от монополярного резектоскопа ток не проходит через весь организм 

больного, а ограничивается расстоянием между электродами (активным и пассивным) 

резекционной петли внутри резектоскопа (Рис. 3).  
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Рис. 3. Схема отведения тока при биполярной резекции и режующая петля 

 

Материалы и методы исследования. 

Лабораторные исследования. Основные предоперационные лабораторные тесты 

представлены общеклиническим и биохимическим анализом крови, общим анализом 

мочи, определением содержания в сыворотке крови креатинина, исследованием 

факторов свертывающей системы крови, серологическими реакциями Вассермана, 

наличие гепатитов и ВИЧ инфекции. Исследования выполнялось по общепринятым 

лабораторным методикам.  

Исследование общего ПСА (PSA total) - простатоспецифического антигенав 

сыворотке крови проводилось всем больным предоперационном периоде, с целью 

диагностики или исключения рака предстательной железы (РПЖ). Это исследования 

выполнялось по общепринятым лабораторным методикам на автоматизированным 

аппарате ROCHEHITACHI – Cobas E 411. 

Цистоскопическое исследование было выполнено непосредственно перед ТУР 

операцией, пациентам с гематурией, подозрением на стриктуру уретры, камнями 

мочевого пузыря, раком мочевого пузыря и дивертикулом, ригидном цистоскопом 

фирмы STORZ (Германия).  

Бактериологическое исследование мочи проводилось методом секторального 

посева на кровяном агаре. Чувствительность микрофлоры к антибиотикам определяется 

методом дисков.  

Предоперационные урографические, урофлометрические и радиоизотопные 

методы исследования не выполнялось. Пациенты, принявшие участие в исследование, 

были проинформированы о цели исследования и дали добровольное согласие.  

Ультразвуковые исследования.  Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек, 

мочевого пузыря и простаты выполнялось с использованием аппаратов типа GE Voluson 

E10, GE Voluson E6 и Medison SONACER5 с конвексными датчиками с частотой 3,5 МГц.  

В повседневной практике в урологии используют два основных метода 

ультразвукового исследования (УЗИ): трансабдоминальный и трансректальный. При 

трансабдоминальном УЗИ выполняется сканирование почек, мочевого пузыря и 

предстательной железы, оценивается состояние паренхимы почек, изменение чашечно-

лоханочной системы, подвижность почек, позволяет быстро и эффективно 

визуализировать мочевой пузырь, определить объем остаточной мочи [3,4]. Недостаток 

метода – низкое качество визуализации паренхимы предстательной железы (ПЖ), 

большая погрешность при определении ее размеров и объема, особенно при затруднении 

накопления мочи в мочевом пузыре.  
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«Золотой стандарт» инструментального обследования предстательной железы – 

трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ). Его выполняют ректальным 

датчиком, который вводят в прямую кишку пациента, в положении лежа на левом боку 

с коленями, поджатыми к животу [3, 4, 8]. При трансректальном исследовании 

ультразвуковой датчик находится в непосредственной близости к предстательной 

железе, что позволяет существенно улучшить качество визуализации и дать наиболее 

четкое определение размеров, объема и состояния тканей (наличие опухолей и очагов 

деструкции) ПЖ. 

 

 

Рис. 1. Трансректальное ультразвуковое исследования простаты до и после ТУР операции 

 

Примечание: на левой половине рисунка узел боковой доли простаты не 

резецирован при первой ТУР операции и вызывает обструкцию задней уретры. Правый 

рисунок 4 месяца после повторных ТУР операции.  

  

  Результаты исследования. Проведено 49 операций, из которых 24 (49%) БТУР, 

25 (51%) МТУР операций. Возраст больных составил от 55 до 85 лет. Общий объем 

простаты составил от 45 до 80 г. Острая задержка мочи, вызванная часто 

инфравезикальной обструкцией простаты, наблюдалась у 10 больных, в среднем 

возрасте ~ 70 лет. Симультанные операции – ТУР простаты + герниопластика по 

Лихтенштейну, по поводу ДГПЖ и с паховой грыжи, проведены в общей сложности у 17 

больных. Из 49 больных у 7 была проведена симультанная эндоскопическая операция по 

поводу мочекаменной болезни – стриктуры задней уретры (3), цистолитотрипсия (2) и 

уретеролитотрипсия (2). Показана таблица (см. ниже), в которой больные распределены 

по возрастным группам, типам операций, сопутствующим хирургическим заболеваниям, 

анестезии и осложнениям. У одного больного (63 лет, БТУРП операция) при 

гистопатологическом исследовании (ТУРП материал) был выявлен рак предстательной 

железы. На следующем этапе этому больному была проведена открытая радикальная 

простатаэктомия в плановом порядке.  
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Таблица. Распределение больных по возрастным группам, типам операций, 

сопутствующим хирургическим заболеваниям, анестезии и осложнениям 

 
 Возрастные группы Количество больных Частота % 

55 – 60 7 14,2 

60 – 65 15 30,6 

65 -70 11 22,4 

70 - 75 8 16,3 

>75 8 16,3 

Трансуретральная резекция ПЖ (ТУР)   

Биполярный ТУР  

 

24 48,9 

Монополярный ТУР 

 

25 51,0 

Сопутствующие хирургические заболевания    

Левосторонняя паховая грыжа  6 12,2 

Правосторонняя паховая грыжа  8 16,3 

Двухсторонняя паховая грыжа  3 6,1 

Стриктура задней уретры 3 6,1 

Камень мочевого пузыря  2 4,1 

Камень мочеточника 2 4,1 

Анестезия 

 

  

Спинальная 37 75,5 

Эпидуральная 9 18,3 

Комбинированная - спинальная с эндотрахеальной 3 6,1 

Осложнения   

Ретроградная эякуляция  28 57,1 

Эректильная дисфункция 23 46,9 

ТУР синдром 0 0 

Острое воспаление мочевыводящих путей 2 4,1 

Стриктура задней уретры 3 6,1 

 

Заключение и обсуждения.  

Размер аденомы больше 50 мл не для начинающих ТУР операции, больше 100 мл 

только для опытных эндоскопических хирургов, альтернатива – открытая 

аденомэктомия.  

При больших размерах предстательной железы (>80 г), биполярная резекция 

предстательной железы (БТУР) является относительно безопасным методом резекции по 

сравнению с монополярной резекцией (МТУР), с учётом риска ТУР-синдрома. 

Биполярная резекция также устраняет необходимость в пластине и использует 

значительно меньше энергии. Во время ирригации (орошения), NaCl не поглощается в 

кровь путем внутрисосудистой абсорбции и вероятность ТУР-синдрома резко снижается 

[2, 8, 10, 11].  

Тем не менее, необходимо полностью осознавать, что изотонические растворы не 

могут предотвратить тяжелую сердечную и легочную недостаточность, в случаях 

поглощения большого объема ирриганта. Соответственно, БТУР предлагает 
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теоретическое преимущество, заключающееся в предоставлении большего времени для 

выполнения резекции и контроля гемостаза.  

БТУРП был связан с относительно более высокой частотой стриктур уретры. Из 3-

х стриктур, две были прооперированы биполярным методом. В настоящем исследовании 

не было обнаружено значительно более высокой частоты стриктур уретры в биполярной 

группе. Возможно, это больше всего связано с диаметром оболочки резектоскопа и 

продолжительностью послеоперационного катетера. Хронические инфекции 

мочевыводящих путей (хронический эпидидимит, хронический простатит) у пожилых 

мужчин не являются противопоказанием к выполнению хирургически «чистых» 

операций в пахово-мошоночной области.  

Этот же метод дешево обходится в частных клиниках, так как для ирригационного 

раствора используются изотонические растворы.  

Профилактика ТУР синдрома вовремя монополярной резекции должна включать:  

 гидростатическое давление ирригационного раствора «Трусол» не должно 

превышать 50 см воды 

 время резекции не должно превышать 60 минут 

 желательно оперировать пациента под регионарной (спинальная или 

эпидуральная) анестезией для контроля сознания и над ранними проявлениями 

ТУР- синдрома – беспокойство, спутанное сознание, одышка и слабость [9, 12].  

Следует отметить, что на время полувыведения абсорбированной жидкости влияет 

не только объем и состав ирригационного раствора, но и исходный уровень азотемии. 

Поэтому, почечные пробы (мочевина, креатинин, мочевая кислота) обязательно должны 

быть включены в лабораторные исследования в предоперационной подготовке больного 

при ТУР-операциях [5, 6]. 

Во всех случаях после операции ТУР материал должен быть направлен на 

гистопатологическое исследование, даже если ПСА до операции был в пределах нормы. 

Положительный ответ подтверждающий РПЖ от гистологии, тогда, когда вы 

оперировали больного по поводу ДГПЖ, случается редко, но к сожалению, как правило 

вызывает не довольствие со стороны больного самого и близких, особенно в частных 

клиниках.  

Эпидуральная анестезия предпочтительнее спинальной, особенно при 

симультанных операциях с учетом контроля постоперационных болей [6, 11]. 

Антибактериальное лечение за 24 часа до операции снижает риск развития 

послеоперационной инфекции у больных с острой задержкой мочи и/или при обращении 

с катетером Фолея in situ.  

Однако, успех операции во многом зависит от умения и опыта уролога и 

нередко – от технического обеспечения операционного блока, наличия опытного 

анестезиолога и реанимационной бригады.  

Повышение эффективности оперативных методов лечения заболеваний 

предстательной железы путем предотвращения развития интраоперационных 

осложнений при ТУР предстательной железы и в послеоперационный период является 

одной из актуальных проблем урологии. Хорошо продуманный многоцентровое 
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рандомизированное контрольное исследование с долгосрочным наблюдением и 

анализом затрат по-прежнему необходим. 
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XÜLASƏ 
 

MƏHDUD XƏSTƏ SAYI OLAN ÖZƏL XƏSTƏXANALARDA  

PROSTAT VƏZİN MONOPOLYAR VƏ BİPOLYAR  

TUR ƏMƏLİYYATLARININ FƏRQLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

P.R. Nəsirov  

Stimul Hospital, Bakı, Azərbaycan 

 

Məqalədə prostat vəzisi hiperplaziyası olan, üç xəstəxanada, bir il ərzində ümumi sayı 49 

xəstədə, ardıcıl aparılan prostat vəzisinin monopolyar və bipolyar transuretral rezeksiyası 

(TUR) əməliyyatlarına dair müəllifin tədqiqat nəticələri verilmiş, adı çəkilən əməliyyatlara aid 

müasir ədəbiyyat məlumatları şəhr edilmişdir. Məqalənin əsas məqsədi ümumi profil 

həkimlərinə və endouroloji praktikaya yeni başlayan uroloqlara, prostat vəzisi hiperplaziyasına 

görə TUR əməliyyatları göstəriş olan xəstələrə müvafiq yanaşma, bu xəstələrə optimal 

endouroloji alət və cihazların, irriqasiya məhlullarının seçmə konsepsiyasını çatdırmaqla, əmə-

liyyatdaxili və əməliyyatdan sonrakı ağırlaşmaları azaltmaq, xəstəxanalarda, cərrahi müali-

cənin optimal yolunu tətbiq etməkdir.  

Açar sözlər: prostat vəzisinin monopolyar (TURP-M) və bipolyar (TURP-B) transuretral 

rezeksiyası, transrektal ultrasəs müayinəsi (TRUS) 

   

 

SUMMARY 
 

COMPARATIVE EVALUATION OF MONOPOLAR AND  

BIPOLAR TUR OF THE PROSTATE IN PRIVATE HOSPITALS  

WITH LIMITED CASELOAD OF PATIENTS 

 

P.R. Nasirov  

Stimul Hospital, Baku, Azerbaijan  

 

The article discusses research experience of monopolar (TURP-M) and bipolar (TURP-

B) transurethral resections of the prostate (TUR) for benign prostatic hyperplasia (BPH) 

performed in 49 patients, approximately the same number of patients in each group, in three 

private hospitals, during one year. Information from modern urological literature on the 

technical characteristics of TUR operations, indications and complications are given. The main 

purpose of the article is to give recommendations to practicing general practitioners and young 

urologists for adequate management of patients with BPH for TURP of prostate surgery, 

optimization of the choice of endourological instruments and irrigation solutions, taking into 

account reduction of intraoperative complications. 

Keywords: monopolar transurethral resection (TURP-M), bipolar transurethral 

resection (TURP-B) of the prostate, transrectal ultrasound (TRUS) 
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MİKROSKOPİK SUBİNGUİNAL VARİKOSELEKTOMİYA VƏ 
İNGUİNAL VARİKOSELEKTOMİYANIN MÜQAYİSƏLİ 

ARAŞTIRMALARI 
 

Rahima Nazarova, Cavid Əhmədzadə, Aidə İskəndərova,  
Teymur Novruzov, İlham Əhmədov 

Azərbaycan Tibb Universiteti, Urologiya kafedrası 
Medistyle özəl klinikası, Bakı, Azərbaycan 

 
 
Giriş: Varikosel kişi sonsuzluğunun ən çox görülən və düzəldilə bilən səbəblərindən 

biridir. Bu məqalədə, ədəbiyyatdakı aktual araşdırmalar işığında, varikosel müalicəsində 
mikroskopik varikoselektomiya metodunun digər metodlarla müqayisədə üstün və çatışmayan 
hissələri araşdırılmışdır və müxtəlif metodların müqayisəsi üzrə tədqiqatlar nəzərdən 
keçirilirmişdir. 

Varikosel, tənəyəbənzər kələf venalarının refluksa bağlı genişlənməsidir. Varikosel 75-
95% nisbətində sol tərəfdə görülür. İkitərəfli baş vermə ehtimalı 10% -dir. Lakin müasir 
ədəbiyyatda Doppler Ultrasonoqrafiyanın (USG) geniş tətbiqi ilə subklinik varikosellər də daxil 
olmaqla bu nisbətin 30-80% olduğu bildirilir. Fiziki müayinə varikosel diaqnozunda ən 
qiymətli üsuldur və diaqnoz üçün əlavə görüntüləmə üsulları çoxda tələb olunmur. Varikosel 
müalicəsində tətbiq edilən ən yaxşı üsulda; Varikoselin təkrarlanması, arteriya zədələnməsi və 
əməliyyatdan sonra hidroselin əmələ gəlməsi kimi komplikasyon nisbətləri ən aşağı olmalı, 
əməliyyatdan sonrakı sperma parametrlərinin yaxşılaşmalı və hamiləlik nisbətləri digər 
üsullardan yüksək olmalıdır. Araşdırmalarımıza əsasən, bu məqsədlərə çatmaq üçün ən yaxın 
cərrahi üsul olaraq mikroskopik varikoselektomiyaya üstünlük verilməlidir.  

 
Açar sözlər: varikosel, varikoselektomiya,subinguinal,inguinal 
 
Müalicə: Varikosel kişilərin 15% -ində mövcuddur və əsasən varikoselin müalicəsi üçün 

cərrahi üsullar - retroperitoneal, inguinal, subinguinal və laparoskopik kimi makrocərrahi və 
mikrocərrahi üsullarla yanaşı perkutan embolizasiya methodu istifadə edilir. Mikrocərrahi üsul 
postoperativ hidrosel, testikulyar atrofiya və azoospermiya kimi komplikasyon nisbətini azaldır 
Buna görə də, ideal texnika bütün daxili və xarici spermatik venaların bağlanmasına və 
spermatik arteriyaların limfa damarlarının qorunmasına yönəldilməlidir. 
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Mikroskopik inguinal varikoselektomiyanın aparılması: (10) 
Alətlər: Subinguinal metodla eynidir. 
Skrotumun yan tərəfinə uyğun olaraq simfiz pubisdən iki barmaq genişliyində 3 sm-lik 

bir kəsik aparılır, (palpasiya olunan xarici halqanın üstündə) Scarp fassiyası kəsilir və xarici 
çəp aponevrozun və xarici halqanın üzərindəki birləşdirici toxuma disseksiya olunur. Retraktor 
daxil edilir, xarici halqadan başlayaraq daxili halqa boyunca uzanan aponevroz lifləri kəsilir. 
İlioinguinal sinir qorunur. Xarıcı çəp aponevroz açılır və spermatik kord tapılır. Kord qaldırılır 
və spermatik kordona paralel uzanan hər hansı bir xarici spermatik damarlar müəyyən edilir və 
bağlanır. Xarici halqadan-spermatik korddan pudendal venaya qədər hər hansı bir kremasterik 
venalar tapılıb bağlanır. Kordun daxilini aşkar etmək üçün daxili spermatik fassiya kəsilir və 
disseksiya edilir. Optik lupaların və ya operativ mikroskopun köməyi ilə bütün internal 
spermatik damarlar müəyyən edilir və mikroskop altında diseksiya edilir və sonra tikişlər və ya 
cərrahi kliplərlə bağlanır. Vas deferens, vazal damarlar, testis arteriyası (və ya arteriyaları) və 
limfa damarlarının ligasyasından və zədələnməsindən mümkün qədər qaçınılmalıdır. 

 
Mikroskopik subinguinal varikoselektomiyanın aparılması: (10) 
Alətlər: Əməliyyat mikroskopu (6-10 x və 10-12 x böyütmə); damar forsepləri; Jacop 

klempi; Kittner dissektoru və lazım olarsa Doppler probu. 
Mikroskopik subinguinal varikoselektomiya müddətində bütün daxili spermatik venalar, 

xarici spermatik venalar bağlanarkən, eyni zamanda daxili spermatik arteriya şaxələri, limfa 
sistemi və vaz deferens qorunmalıdır. Bu üsulda xayanın doğuzdurulması mümkün olduğu üçün 
xarici spermatik, kremaster və qubernakukyar venalar kimi venoz axımın bütün yollarını tapıla 
bilir. 

Pampiniform venalarının şişirilib ortaya çıxarılmasını asanlaşdırmaq üçün xəstə Supin və 
ya biraz tərs Trendelenburg vəziyyətində uzandırılır. Venadaxili və ya ümumi anesteziya ilə 
əməliyyat başlayar. Xarici qasıq həlqəsinin üzərindən 3-4smlik eninə insizya aparılır. Subkutan 
təbəqələrin açılmasından sonra Skarp fassiyasına çatılır. Skarp fassiyasını işarə barmağı ilə 
dissektə edərək spermatik kordu göz önünə çıxarıdırıq. Babkok klempi ilə kordu yavaşca xaricə 
çıxarırıq və Kremasterik bağlantıları korddan ayırırıq. Kordu qaldırdıqda gördüyümüz xarici 
spermatik venalar kliplənir və ya bağlanılır. Mikroskopun köməyi ilə spermatik fassiya açılır 
və genişlənmiş venalar təsbit edilir. 
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Adətən qonadal arteriya ən çox genişlənmiş venaya bitişik olaraq tapılır. Pulsatil damar 
qorunduqdan sonra venalar bağlanır. Vaz deferens və vazal venalar təyin edilir və qorunmaya 
alınır. Daxili xaya venaları tanındıqdan sonra Mosquito klempi ilə limfatiklərdən və ya başqa 
toxumalardan ayrılaraq bağlanılır və adətən 4-0 və ya 2-0 ipək ilə bağlanılır. 

Bütün daxili spermatik venalar bağlandıqdan sonra xaya doğuzdurulur və qanaxma olub-
olmadığı yoxlanılır. Xaya Skrotuma yerləşdirildikdən sonra Kord əllənir və Skarp fassiyasına 
sütur atılır. Dərialtı və dəri də tikildikdən sonra əməliyyat yekunlaşdırılır. 

 
MSİV və MİV sonrası postoperativ baxım və ağırlaşmalar: 
Xəstələr eyni gün və ya ertəsi gün səhəri evə buraxılır. Əməliyyatdan sonra 2-4 günə 

qədər hərəkət limiti verilir. 3-4 ay sonra sperma analizi üçün xəstə klinikamıza dəvət olunur. 
Varikoselektomiyadan sonra erkən və gec postoperativ dövrdə xəstələr kontrol olunmalıdır. 
Əməliyyat sonrası əgər arteriyaya zərər vurularsa xaya atrofiyası və limfatik sistemin 
obstruksiyası baş verərsə Hidrosel riski ola bilər. Həmçinin bəzi xaya venalarının gözdən 
qaçması nəticəsində residivləşmə mümkündür. 

 
Araşdırmalar və nəticələri: 
Çayan və dostları 540 xəstəyə mikrocərrahi varikoselektomiya etdiyi bir araştırmada 

50%-dən çox xəstədə total motil spermdə artım və spontan hamiləliklərin 7 aylıq dövründə 36.6 
%-ə qədər artım qeydə almışlardır. 

Goldstein və dostları 1500 mikrocərrahi varikoselektomiya sonrası xəstələrdə 
hamiləliklərin (qadın faktorunu çıxdıqda) 1 il sonra 43%, 2 il sonra 69% olaraq bildirmişdilər. 
Residiv vermə 1% xəstədə görülmüşdür, heç bir xəstədə hidrosel və ya atrofiya olmamışdır.  

Kadıoğlu və dostlarının 38 xəstəlik çalışmasında 24 kişinin 5 -də (21%) mikrocərrahi 
varikoselektomiya sonrasında eyakulyatda sperma görülmüş və 14 pellet (+) xəstənin 12-də 
(85.7%) sperma parametrlərində artış müşahidə edilmiş və 3 xəstədə (21.4%) spontan hamiləlik 
olmuşdur 

Al- Kandari və dostlarının bir araştırmasında ortalama yaşı 28 olan 100 xəstə üzərində 
Marmar üsulunun komplikasyalarına baxılmışdır. 74 xəstə sol tərəfli və 26 xəstə ikitərəfli 
əməliyyat olunmuşdur. Ortalama 1.2 xarici spermatik vena və 14 xəstədə sol və sağ tərəfdə 
daxili spermatik vena aşkar edilmişdir. Hər iki tərəfdə ortalama 1.3 arteriya görülmüşdür. 

2011-ci ildə Diegidio və digərləri sonsuzluğu olan 5000 kişi xəstə ilə aparılan 33 
araşdırmanı təhlil edərək oxşar nəticələr əldə etmişlər. Hamiləliyin ümumi nisbətinin 38,37% 
olduğu bildirildi ki, bu da mikrocərrahi subinguinal və inguinal əməliyyatı keçirmiş qrup üçün 
ən yüksək göstəricidir (müvafiq olaraq (44,75% və 41,78%). Digər cərrahi üsullar mikrocərrahi 
varikoselektomiya ilə müqayisədə hamiləlik nəticələrinin göstəriciləri daha aşağı nisbətdədir. 
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Məsələn, laparoskopik üsulda hamiləlik nisbəti 27,5%, Bernardi cərrahiyəsində 30,1%, Palomo 
cərrahiyyə texnikası üçün isə 34,2% təşkil etmişdir. 

MSİV və MİV əməliyyatlarının müqayisəli araşdırmaları: (8) 
Inguinal varikoselektomiya ilə müqayisədə, subinguinal metodun istifadəsində diqqət 

tələb edən daha çox internal spermatik vena və arteriyalarla vardır. Testis arteriyasının 
kapilyarlara ən çox ayrıldığı lokalizasiya onun qasıq kanalından keçdiyi hissədə baş verir. 
Subinguinal səviyyədə olan internal spermatik arteriyaların təyin edilməsi, inguinal səviyyəyə 
nəzərən 3 dəfədən çoxdur. Birlikdə götürüldükdə, bu məlumatlar subinguinal kəsiklə 
mikroskopik diseksiyanın daha çətin olduğunu göstərir. Eynilə, subinguinal metodla 
müqayisədə inguinal metodda xarici inguinal halqa səviyyəsində arterial sıxılma səbəbindən 
xaya arteriyasının pulsasiyasını müəyyən etmək çətin ola bilir. 

Həmçinin, inguinal əməliyyat keçirmiş və ya disseksiyaya mane olan kəskin piylənmə 
kimi məhdud vəziyyətlər istisna olmaqla, mikroskopik inguinal varikoselektomiya ilkin seçim 
müalicəsi olmalıdır. 

Mikrocərrahi texnikadan istifadə edərək subinguinal və inguinal metodu müqayisə edən 
az sayda tədqiqat var. İtaliyadan olan bir qrup tədqiqatçı lokal anesteziya altında böyüdücü 
lupadan istifadə edərək inguinal və subinguinal varikoselektomiyanın intraoperativ və 
postoperativ nəticələrini müqayisə ediblər. Spermatik korda inguinal yanaşma arteriyanın daha 
asan qorunması və residiv vermə göstəricilərində azalma, əməliyyatdan sonrakı ağrı isə 
subinguinal qrupla müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olub. Subinguinal qrupda damar və 
arteriyaların sayı daha çox olsa da, əməliyyat müddəti, spermoqramma göstəricilərinin 
yaxşılaşması görülüb və hamiləlik nisbəti baxımından 2 metod arasında əhəmiyyətli fərq 
aşkarlanmayıb. 

Şiraşi və dostlarının etdiyi müqayisəli araşdırmasında 41 subinguinal 40 inguinal üsul 
müqayisə edilib. Bütün xəstələr 18 yaşdan yuxarı olmuş və heç bir xaya əməliyyatı 
keçirməmişdir. İnguinal varikoselektomiya edilmiş 1.3-2 % xəstədə residiv vermə 
görülmüşdür. Buna səbəb olaraq gubernakulyar və xarici spermatik venanın tapılmaması 
göstərilmişdir. Hopps bildirmişdir ki, MSİV-da ortalama 11.1 vena tapılmış ancaq inguinal 
texnikada 8.7 vena aşkar edilmişdir. Subinguinal metodda 0%, inguinal metodda 1.3 % hidrosel 
görülmüşdür. (24 ay içərisində)  

İnguinal əməliyyat keçirmiş və ya disseksiyaya mane olan kəskin piylənmə kimi məhdud 
vəziyyətlər istisna olmaqla, mikroskopik inguinal varikoselektomiya ilkin seçim müalicəsi 
olmalıdır. 

 
MSİV və MİV əməliyyatlarından sonra ağırlaşmalar: 
Mikroskopik subinguinal varikoselektomiya (MSIV) xarici halqanın bir qədər altındakı 

pubik ramusun 3-4 sm yuxarısında aparılır. MSIV-də testis arteriyalarının sayı əhəmiyyətli 
dərəcədə yüksəkdir və bu üsulda daha çox arteriyaya rast gəlmə ehtimalı çoxdur. Lakin 
əməliyyatdan sonrakı ağırlaşma kimi heç bir xəstədə hidrosele müşahidə olunmayıb, 1 MİV və 
2 MSIV xəstəsində residivlik müşahidə olunub. Mikrocərrahiyyə qrupunda sperma sayı və 
hərəkətliliyi artmış xəstələrin sayi digər metodlara nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək 
olmuşdur. Subinguinal və inguinal arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərq yoxdur. 

Yeniyetmələrdə edilən bir araşdırmada; MSIV və MIV əməliyyatları müqayisə 
edilmişdir. Bu araşdırmanın nəticələrinə görə, MİV-də əməliyyat müddəti əhəmiyyətli dərəcədə 
qısadır. Saxlanılan arteriyaların və əlaqəli venaların sayı və arteriya ölçüsü MIV-də 1,2 arteriya, 
7,3 vena və 1,3 mm, MSIV-də isə 1,6 arteriya, 11,5 vena və 1,1 mm-dir. Əməliyyatdan sonra 
bir xəstədə hidrosele, üç xəstədə isə subinguinal yanaşmada müalicədən sonra davamlı xaya 
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ağrıları müşahidə edilmişdir. Subinguinal və inguinal yanaşmalarla testis böyüməsi baxımından 
oxşar müvəffəqiyyət dərəcələri əldə edilmişdir.  

 
MİV sonrası göstəricilər: 
Məqsəd: 
 Bu işin məqsədi mikrocərrahi varikoselektomiya edilən kişilərdə əməliyyatdan sonra 

sperma parametrlərinə (spermanın konsentrasiyası, hərəkətliliyi və morfologiyası) əlavə olaraq 
serum testosteron (T), İnhibin B, FSH, LH, SHBG və həmçinin serum 17-hidroksiprogesteron 
(17-OHP) səviyyəsində yaxşılaşma olub-olmadığını qiymətləndirməkdir. 

Araşdırmada (6) varikosel əməliyyatının inhibin B səviyyələrinə təsiri 30 sonsuz kişidə 
tədqiq edilmişdir. Varikosel müalicəsi alan kişilərdə, müalicədən əvvəl 133,9 +/- 13,4-dən 
müalicədən sonra 167,8 +/- 16,1 ng/l-ə qədər serum İnhibin B səviyyələrində əhəmiyyətli artım 
müşahidə edilmişdir. Varikosel müalicəsi serum inhibin B səviyyələrini artıra bilər ki, bu da 
spermatogenezin və Sertoli hüceyrə funksiyasının yaxşılaşdığını göstərir. 

 FSH, LH, serum 17-OHP və testosteronun serum səviyyələrində əhəmiyyətli 
dəyişikliklər müşahidə edilməmişdir. (7) Serum SHBG səviyyəsi 32.9 +/- 3.5-dən 28.6 +/- 3.4 
nmol/l-ə qədər azalmis və sərbəst androgen indeksi 66 +/- 5.9 –dən müalicədən sonra 85 +/-
6.8-ə qədər artmışdır.  

Sperm analizi - sperma konsentrasiyasında, müalicədən əvvəl 6,5 +/- 1,9-dan müalicədən 
sonra 19,3 +/- 4,9 x 106/ml-ə qədər və sperm hərəkətliliyində 17 +/- 3 –dən 32 +/- 4%-ə 
əhəmiyyətli dərəcədə artış görülür. 

 
Şəkil 1. Əməliyyatdan sonra göstəricilərin müqayisəli  

dəyərləndirilməsinə aid nümunəvi cədvəl 
 

 Subinguinal İnguinal P-dəyəri 
Yaş 13.1 ± 2.7 13.7 ± 3.0 0.22 
Ağrı 8 (20%) 10 (25%) 0.60 
Sağ testikulyar həcm (mL) 8.5 ± 3.1 8.6 ± 3.5 0.76 
Sol testikulyar həcm (mL) 7.0 ± 2.8a 7.2 ± 3.1a 0.56 
LH (IU/L) 1.9 ± 0.9 1.9 ± 1.1 0.49 
FSH (IU/L) 2.8 ± 1.3 3.2 ± 1.6 0.38 
Total testosteron (ng/mL) 1.9 ± 1.1 1.7 ± 0.9 0.78 
Sol skrotal ağrı 14/41 (34%) 10/40 (25%) 0.47 

 
Mikroskopik varikoselektomiyanın sperma parametrlərinə, serum və 
intratestikulyar testosteron səviyyələrinə təsiri: (6) 
Daha yüksək FSH olan kişilərdə bilateral varikosel ehtimalı daha yüksəkdır. 

Əməliyyatdan sonra analizlərdə FSH <10 mIU/mL olan kişilərdə yüksəlmiş FSH olanlarla 
müqayisədə mütləq ümumi sperma sayında (20,4M-ə qarşı 0,8M), sperma konsentrasiyasında 
(5,2M/mL-ə qarşı 1,4M/ml,) ümumi hərəkətlilik sayı (5,1M qarşı 1,4M,) daha yüksək artım 
olub. Gözlənildiyi kimi, yüksək FSH olan kişilərdə testis həcmi daha kiçik idi (12 cc-yə qarşı 
14 cc). Anormal və normal FSH olan kişilər arasında hərəkətliliyin dəyişməsi əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənmirdi. 

Normal FSH səviyyəsi (<10 mIU/ml) olan kişilər arasında mikroskopik varikoselekto-
miya əməliyyatından sonra ümumi sperma sayı, sperma konsentrasiyası və ümumi hərəkətlilik 
sayında əhəmiyyətli irəliləyişlər qeydə alınmışdır. (şəkil 1)(9) 

Bu, varikoselin bərpasından sonra sperma parametrlərinin yaxşılaşmasının xayada androgen 
səviyyələrindəki dəyişikliklərdən başqa digər amillərlə bağlı ola biləcəyini deməyə əsas verir. 
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Nəticə: 
Xarici spermatik venaların, kremasterik, qubernakulyar venaların və arteriyaların daha 

çox aşkar edilə bilmə mümkünlüyü həmçinin, komplikasyaların və residiv vermə azlığı bizi 
mikroskopik varikoselektomiyanı qızıl standart metod olaraq qəbul etməyə vadar edir. 
Təcrübəli əllərdə bu mikrocərrahiyə üsulundan hər zaman müsbət nəticə almaq mümkündür. (1)  
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