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REDAKTORDAN 

 

Əziz həmkarlar! 

2004-cü ildə akademik Mirqasımov 

adına Urologiya Assosiasiyası yaradılmış-

dır. Yarandığı dövrdən başlayaraq bu icti-

mai birlik hər il toplantılar, dəyirmi masa-

lar, 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 sağlamlı-

ğının keşiyində durmaqdır.  

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

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

fayət hesab etmirik. Həm də Azərbaycanda elmin bu sahəsində jurnal olmadığını nəzərə ala-

raq belə bir jurnal çapdan çıxarmağı qarşımıza məqsəd olaraq qoyduq. Bu jurnal təkcə Urolo-

giyanı yox Reproduktiv təbabətə aid olan bütün predmetləri özündə əks etdirərək Andrologiya, 

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

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

əksini tapacaqdır. Bütün bunlardan yararlanan xalqımız olacaq.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan səhiyyəsində apardığı quruculuq işlərinin dava-

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

sində çox işlər görülmüşdür. Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin respublikamızda apar-

dığı 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. Assosia-

siyanın üzvlülük biletinin təkrar hazırlanması, üzvlülük haqqı yığılması, saytın təmiz-

lənməsi 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 kon-

qreslərdə 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 ofi-

sində 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 ginekolo-

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

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

Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dillərində qəbul olunur.  

Məqalələrin qəbulu və dərc edilməsi zamanı aşağıdakı qaydalara əməl olunması 

vacibdir: 

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

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

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

səhifələnməlidir. 

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

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

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

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

ünvanları, əlaqə telefonları və e-mail ünvanları yazılmalıdır. 

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

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

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

6. Açar sözlər 5 sözdən artıq olmamalıdır. 

7. Orijinal məqalənin tərkib hissəsi aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

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

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

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

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

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

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

Yuxarıdakı tələblərə cavab verməyən məqalə redaksiya tərəfindən qəbul olunmur. 

Qəbul olunmuş materiallar geri qaytarılmır. 

Redaksiya heyətinin məqalələri ixtisar etmək və düzəlişlər aparmaq səlahiyyətləri vardır. 



UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT JURNALI  |  Cild 5  1/2022 

 
 

 
8 

 

 

 

 

 

MÜNDƏRİCAT / СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

S.B. İmamverdiyev, F.Ə. Əhmədov 

KİŞİLƏRDƏ POST-TRAVMATİK URETRAL FİSTULANIN MÜALİCƏSİ .................. 9 

 

T.Ş. Novruzov, A.S. İbrahimov, C.A. Baloğlanov,  

A.Ş. İskəndərova, İ.S. Əhmədov  

PEYRONİ XƏSTƏLİYİ VƏ MÜALİCƏSİNDƏ YENİLİKLƏR ...................................... 15 

 

А.И. Неймарк, Б.А. Неймарк, Н.А. Ноздрачев 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ВИТАПРОСТ ФОРТЕ (РЕКТАЛЬНЫЕ 

СУППОЗИТОРИИ) И ВИТАПРОСТ (ТАБЛЕТКИ)   

У ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ....................................................................................... 20 

 

C.İ. Əhmədzadə, A.Ş. İskəndərova, A.S. İbrahimov,  

H.M. Lətifov, İ.S. Əhmədov 

TRANSURETRAL REZEKSIYA SINDROMU: PROSTAT VƏZININ 

TRANSURETRAL REZEKSIYASI ZAMANI PROSTAT KAPSULASININ 

RETROPERITONEAL PERFORASIYASI (CASE REPORT) ......................................... 27 

 

İ.F. Mahmudov, E.N. Əfəndiyev, R.N. Məmmədov  

KORONAVİRUS İNFEKSİYASININ REPRODUKTİV SİSTEM 

VƏ AŞAĞI SİDİK YOLLARINA TƏSİRİ ........................................................................ 33 

 

Э.Ш. Халилов 

ПРЕДИКТОРЫ ИСХОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ПОЧКИ ................................................... 41 

 

К.И. Абдуллаев, Х.Ш. Рзаев 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЯ И 

СТЕНТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

УРОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕННЫХ ............................................................................. 51 

 

M.İ. Mirzəyev  

SONSUZLUQ STRUKTURUNDA KİŞİLƏRİN  

MÜAYİNƏ PRİNSİPLƏRİ ................................................................................................. 57 

 



UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT JURNALI  |  Cild 5  1/2022 

 
 

 
9 

KİŞİLƏRDƏ POST-TRAVMATİK URETRAL  

FİSTULANIN MÜALİCƏSİ 

 

S.B. İmamverdiyev, F.Ə. Əhmədov 

Azərbaycan Tibb Universiteteti, Bakı, Azərbaycan 

 

 

Açar sözlər: Uretral fistula, post-travmatik uretral fistulalar, uretroplastika, Xoltsov-

Marion Əməliyyatı, uretral bujlama 

 

Uretranın fistulası az hallarda müşahidə olunan xəstəlik sayılır. Onun səbəbi uretranın 

iltihabı xəstəliyi, travması ola bilər. Bəzi cərrahi əməliyyatlardan sonra da uretranın fistulası 

yaranması barədə ədəbiyyatda məlumatlar var. Lau.İ.T, Onq QB (1981) müşahidəsində 

curcumcisia əməliyyatından sonra subqlandular uretral fistulası olan xəstənin müalicəsi təsvir 

olunmuşdur. Limaye R.D, Napsosk R.A.(1968) circumcisia əməliyyatından sonra penil uretral 

fistulasının əmələ gəlməsi müşahidəsi olmuşdur. Mehmet Yuccel,Şahin Kabay,Levent Şahin 

və başqaları (2009) 69 yaşlı kişidə posttravmatik ventral uretral fistulası olan bir xəstənin 

müalicəsini təsvir etmişlər. Bu xəstədə fistulaya səbəb 2 il öncə sidik ləngiməsinə görə 

uretraya salınmış Foley kateterin ballonunun mayesi buraxılmadan xəstənin özü güclə dartıb 

çıxardıqdan sonra olmuşdur. Spinal anesteziya altında fistula yolu dəridən sidik kanalına 

qədər mobilizə olunub, xaric edilir. Daimi kateter 3 həftə saxlanılaraq xəstənin sağalmasına 

nail olmuşlar. 

7 yaşlı oğlanda çanaq sümüklərinin travması və kəskin sidik ləngiməsi baş verəndən 

sonra qasıq üstü sistostomiya aparılır. 2 aydan sonra sidik fistulası xayalıq və anus arasında 

əmələ gəlir. Müayinə nəticəsində proksimal uretrada bir neçə daşın olması üzə çıxır. Bundan 

əlavə sidiklikdə də böyük daş əmələ gəlir. Lazer litotripsiyası ilə uretradakı daşlar əzilir. 

Suprapulik sistolitotomiya və proximal uc-uca uretraplastika 6 aydan sonra uğurla həyata 

keçirilir. Müəlliflər onu da qeyd edirlər ki, ədəbiyyatda sidik fistulasının xayalıqda, kavernoz 

cisminə açılması da təsvir olunmuşdur. 

29 yaşlı gəncdə rektovezical, rektouretral fistulası əmələ gəlməsini və müalicəsini təsvir 

edirlər. Xəstə güllə yarası alır vəbulbar uretra tam dağılır,vena safena zədələnir,sağ xaya 

zonası zədələnərək şişir,extraperitoneal anorektal zədə yaranır. Narkoz altında müəyyən olu-

nur ki, uretra bulbar hissədə zədələnib, rektum-uretra fistulası yaranıb, sidikliklə düz bağırsaq 

arası fistula əmələ gəlib. 

Xəstəyə siqma-kolostomiyası, episistostomiya əməliyyatı aparılır. 4 ay yarım keçəndən 

sonra arxa uretrada əməliyyat aparılır və əməliyyat zamanı dəqiqləşdirilir ki, rekto-uretral və 

veziko-rektal fistulalar spontan olaraq bağlanıblar. Bu əməliyyatdan 6 həftə sonra kolosto-

miya aradan götürülür. 

Ümumiyyətlə bir çox hallarda uretranın fistulası çanaq sümüklərinin sınıqları ilə birlik-

də yaranmış uretranın zədələnməsi zamanı yaranır. 

Müşahidəmizdə 6 xəstə uretranın fistulası ilə olmuşdur. Bunların 3-də aftomobil qəza-

sından sonra çanaq sümükləri zədələnmiş, uretranın tamlığı tam pozulmuş və aralıq nahiyyə-
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sində infiltrat yaranmışdır. Həyat göstərişilə episistostomiya aparılmış,aralıq nahiyyəsində 

urohematomanı aradan götürmək üçün də kəsik və sanasiya aparılmışdır. Qeyd etməliyik ki, 

çanaq sümüklərinin zədəsi ilə bərabər daxili üzvlərin travmaya məruz qalması müalicə prose-

sini xeyli ağırlaşdırır. Bir xəstənin müşahidəsi dediyimizə parlaq nümumə ola bilər. 

Xəstə M.S, 24 yaşlı, 14.10.2013-də ağır (18 tonluq kran) texnika altına düşür. Ağır şok 

vəziyyətində Bakı Tibb Mərkəzində simptomatik yardım, kəskin sidik ləngiməsinə görə açıq 

episistostomiya əməliyyatı keçirir. Xəstədə çanaq sümüklırinin, qabırğaların bir neçə yerdən 

sınığı olur, simptomatik müalicə olur. Vəziyyəti tədricən müəyyən qədər yaxşılaşır, ancaq 

stasionar şəraitdə qalsa da 2 aydan sonra ağırlaşır və 26.XII.2013-ildə Mirqasımov adına kli-

nik xəstəxanaya köçürülür. Təcili əməliyyat aparılır,: Laparotomiya,stranqulyasion bağırsaq 

keçməməzliyin ləğvi. Tədricən vəziyyəti yaxşılaşır, episistostomik boru ilə yaşayır. Uroloji 

klinikaya 2.V. 2014-ildə daxil olur. Yoxlama zamanı ümumi vəziyyətin kafi olması müəyyən-

ləşir. Episistostomik boru vasitəsilə bulanlıq sidik xaric olurdu. Aralıq nahiyyəsində 3 sm dia-

metrində infiltrat var idi, ortasından irinli möhtəviyyat xaric olurdu. İnfiltrat üzərində dəri əsa-

sən normal idi, yalnız fistula ətrafında hiperemik dəri qorunurdu. Qalxan uretroqrafiya zamanı 

kontrast maddə membranoz uretradan proksimala keçmirdi. 

6.V.2014-də endotraxeal narkoz altında uretranın bərpası əməliyyatı aparıldı. Fistula 

olan infiltrat xayalıqla duz bağırsaq arasında orta xəttdən başlayaraq sağ tərəfi əhatə edirdi. 

İnfiltrat toxumalardan tam ayrılandan sonra məlum oldu ki, proksimal uretranın ucu çapıqla-

şaraq tutulub və infiltratla birləşmişmişdir. İti yolla infiltrat tam ayrılaraq xaric edildi. Distal 

uretranın ucu çapıqlardan ayrılaraq 4 sm məsafədə sərbəstləşdirildi və gərginsizlik uc-uca 

anastomoz icra edildi. Sidiklik qasıq üstündən və uretral kateterlə drenləşdirildi (618). 

Əməliyyatdan 7 gün sonra episistostomik boru xaric edildi və qasıq üstü yara 3 günə 

tam bağlandı. 

Uretral kateter əməliyyatdan 15 gün sonra xaric edildi və siyimə aktı bərpa olundu (şəkil 1). 

 

 
Şəkil 1. 

 

Xəstə yaşadığı rayona gedəndən sonra özünü yaxşı hiss edir,siyimə aktı zamanı ara bir 

şırnağın zəifləməsini hiss edirmiş. Amma həkimə müraciət etməyib. Əməliyyatdan 3 ay sonra 
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siyimə zamanı aralıqdan sidiyin axmasını hiss etməyə başlayır. Müayinə zamanı aralıqda olan 

orta xətt boyu əməliyyat çapığının orta hissəsində 2 sm diametri tutan hiperemik dəri, dərialtı 

infiltrat müəyyən olundu. Xəstə qeyd edirdi ki, siyimə zamanı oradan nazik şırnaqla sidik 

xaric olur. Eyni zamanda uretranın xarici dəliyindən də sidik damcılarla xaric olur. Ultrasono-

qrafiya zamanı sidik kisəsində bir neçə 1 sm-dən böyük olmayan daşların olmasına şübhə 

yarandı. Uretraya salınan kateter (№14-16) aralıq hissəsindən proksimala keçmirdi. Venada-

xili ümumi narkoz altında 12.09.2014-də uretraskopiya 0,4sm daşın uretranın membranoz 

hissəsində olmasını göstərdi. Daş xaric etmək üçün endouretral litotripsiya aparıldı, daş xaric 

edildi. Sonra ensokopik yolla sidik kisəsində olan 5 daş (1 sm-ə qədər həcmdə) əzilərək xaric 

edildi. Sidikliyə 18№ li kateter salındı, kateter 5 gündən sonra xaric edildi və normal siyimə 

aktı bərpa olundu. 

Əməliyyatdan sonra 2 ay ərzində həftədə 2 dəfə uretraya 18№ kateter salınıb xaric edi-

lirdi. Sonrakı dövrlərdə bu şəxsin vəziyyəti tam normal oldu. 

Təsvir olunmuş müşahidə göstərdi ki uretraplastika keçirmiş xəstədə xroniki sistit fo-

nunda daşların əmələ gəlməsi, siyimə aktı zamanı anastomoz zonasında ilişib qalaraq fəsadlar 

əmələ gətirməsi ehtimalı olur. Ona görə də uretraplastika əməliyyatından sonra, xüsusən ay-

larla episistomik boru ilə yaşamış xəstələrdə daş əmələ gəlmə təhlükəsi diqqətdə olmalıdır. 

Uertral fistulanın əmələ gəlməsi sülh dövründə çox nadir rast gəlinən səbəbdən də ola 

bilər. Belə bir müşahidəni təqdim edirik. 

Xəstə Q.E., 28 yaşlı kişi tikinti sahəsində 2,5 metr hündürlükdən yıxılaraq armatura 

keçir. Armatur sağ qasıq nahiyyəsindən keçərək xayalığın altından uretranı zədələyir və sol 

bud sümüyünün altından keçir və sol sağrının aşağı hissəsində bayıra çıxır. Travmadan sonra 

yaşadığı rayon xəstəxanasında müşahidə olunur və siyimə aktı pozulduğuna görə ona troakar 

episistostomiya əməliyyatı aparılır. Klinikamıza o, travma alandan 1 həftə sonra qəbul olunur 

(8. IX. 2018). Anamnezindən məlum olur ki, travma alandan sonra siyimə çağırışları onu çox 

əziyyət verirdi və bu zaman sidik müəyyən qədər sol sağrı nahiyyəsindən xaric olurdu. Episisto-

mik boru qoyulandan 3 gün sonra sidik fistulası bağlanır. Müayinə zamanı sağ qasıq nahiyyə-

sində xayalığın sağ hissəsinin altına qədər uzanan 10x4sm həcmində açıq yara vardır (şəkil 2). 

 

 
Şəkil 2. 
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Bundan əlavə sol sağrının aşağı hissəsində 2-3 sm açıq yara və ətrafı 4x3 sm hiperemik 

vəziyyətdə olan açıq yara ətrafı dəri örtüyü vardır (şəkil 3). 

 

 
Şəkil 3. 

 

Xəstəyə simptomatik yardım göstərilərək 2 həftədən sonra ambulator müalicəyə göndə-

rildi. Dəri yaraları tam sağalandan sonra travma alınandan 3 ay sonra xəstəyə uğurla uretranın 

bərpası, Marion – Xoltsov əməliyyatı aparıldı. 

Beləliklə uretral fistula müxtəlif səbəblərdən əmələ gələ bilər. Müəyyən hallarda fistula 

dəliyindən sidik xaric olmasa belə travma nəticəsində yaranmış infiltrat tam sovrulmur və 

aylarla infiltratdan müəyyən qədər irinli möhtəviyyat xaric olur. 

Uretranın bərpası əməliyyatı aparılan zaman fistula ətrafı infiltrat tam toxumalardan 

ayrılaraq xaric edilməlidir. Proksimal uretranın mobilizəsi yalnız fistula infiltratının götürül-

məsindən sonra sidik kisəsindən uretraya salınan bujun kontrolu ilə mümkün olur, yaranmış 

çapıqlar əməliyyatın aparılmasını xeyli çətinləşdirir. Belə hallarda uretranın mobilizə olun-

ması əsasən iti yolla başa gəlir. Hazırlıqlı cərrahi təcrübə hesabına belə əməliyyatları uğurla 

aparmaq mümkündür. 

Müşahidələrin birində fərqli vəziyyət yaranmışdı, 32 yaşlı kişidə aralığın bərk bir əşya 

üzərinə hündürlükdən düşərək zədəsi yaranmışdı. Sidik ləngiməsinə görə episistostomiya apa-

rılaraq aralıq nahiyyəsində urohematoma olduğuna görə kəsik aparılmş və sanasiya həyata ke-

çirilmişdir. Sonra aralıq yarasından xəstədə sidiyi xaric etmə hissi yarananda və o güc vurduq-

da yaradan müəyyən qədər sidik xaric olurmuş. Tədricən aralıq yarası sağalır və alınan trav-

madan 2 ay sonra sidik fistulası yolu aralıq nahiyyəsində olan çapıqlaşmış yaranın ortasında 

formalaşır. Xəstə tədricən oturaq vəziyyətdə aralıqda olan fistuladan sidiyi xaric etməyə baş-

layır və lazım biləndə episistostomik borunu sıxaraq 2-3 saatdan bir fistuladan sidiyi xaric 

edir. Uretroqrafiya zamanı distal uretranın bulboz uretraya qədər izlənməsi üzə çıxdı. Alınmı 

zədədən 4 ay sonra xəstəyə Marion-Xoltsov əməliyyatı uğurla həyata keçirildi. Xüsusi qeyd 

etmə lazmdır ki, uretrada aparılan bərpaedici əməliyyatlardan sonra xəstələr nəzarətdə olma-

lıdırlar. Anastomoz yaradılmış zonada uretranın daralma təhlükəsi uzun müddət qala bilər. Bu 
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proses çox fərdi xarakter daşıyır. Əgər anastomoz qoyularkən distal uretra bulboz nahiyyədə 

sonlanırsa proksimal uretranın isə mümbranoz hissəsi dəyişikliyə məruz qalmayıbsa uretranın 

həm distal həm proksimal hissəsləri etibarlı mobilizə olunaraq uc-uca tikilir. Belə hallarda 

uretranın bütün qatlarından keçməklə 6 nöqtədən 2/0 sorulan sapla tikiş qoyulur. (12, 6, 10, 2, 

4, 8 nöqtələrdə). Sonra 3/0 sapla selikli (uroteliyum) qişaya keçmədən əvvəl qoyulmuş tikişlə-

rin arasından tikişlər qoyulur. Beləliklə uretra tam qapadılır ki, sidik damcıları tenezm baş 

verən hallarda parauretral sahəyə keçə bilmir və ona görə də əməliyyatdan sonrakı dövrlərdə 

parauretritin yaranması üçün şərait aradan götürlmüş olur. Belə xəstələr əməliyyatdan sonra 

çox az hallarda uretranın bujlanmasına ya kateter salınmasına məruz qalır. 
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TREATMENT OF POST-TRAUMATIC URETHRAL  

FISTULAS IN MALE PATIENTS 

 

S.B.İmamverdiyev, F.A.Ahmadov 

Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbijan 

 

Aim: Aim of this study was to evaluate and find the effective treatment method for the 

male patients who had urethral fistula related trauma. 

Matherial and method: We included 6 patients treatment method who had trauma 

related urethral fistula. All of this patients opearated in Azerbaijan Medical University 

Department Of Urology between 2013-2019. The age group was between 7-32. All of theese 

patients operated by Choltsov-Marion technique urethroplasy. 
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Results and conclusion: The results showed that uretroplasy after serious trauma and 

fistula formation requires opearated in specialised hospitals which has skilled urologists on 

urethroplasty surgery. Whith careful surgical approach and frequent postoperative follow ups 

and well organised intermittent postoperative urethral dilatation experienced urologists can 

achieve better results. Once again based on our results we can conclude that in experienced 

hands urethral fistulas can be surgicelly treated without postoperative stricture formation or 

without recurrence of strictures. 

Keywords: Urethral fistulas, post-traumatic urethral fistulas, Choltsov-Marion 

technique, urethral dilatation 
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PEYRONİ XƏSTƏLİYİ VƏ MÜALİCƏSİNDƏ YENİLİKLƏR 

 

T.Ş. Novruzov, A.S. İbrahimov, C.A. Baloğlanov,  

A.Ş. İskəndərova, İ.S. Əhmədov  

E-mail: teymur.novruzov@gmail.com 

 

 

Abstract: Peyronie’s disease (PD) is a progressive localized fibrotic disease of tunica 

albuginea (TA) in the penis. It is also considered as a wound healing disorder with fibrous 

and non-elastic scar formation and calcified plaque formation. Clinically, these plaques can 

cause deformities such as curvature, shortening and contraction of the penis and pain. A 

better understanding of the etiopathology of this disease is important for the development of 

treatment strategies. 

Keywords: Peyronie’s disease, management, medical menegmant of Peyronie’s disease 

 

Giriş: 

Peyroni xəstəliyi penisin lokal, proqressiv xəstəliyidir. Xəstəlik penisin ağlı qişasında 

patoloji fibroz düyünlərin əmələ gəlməsi ilə xarakterizədir. Nəticədə penisdə əyilmə, qısalma, 

deformasiyalar, ağrılı ereksiya kimi klinik əlamətlər ortaya çıxır.  

Tarixə nəzər yetirdikdə penil əyrilik ilk dəfə 7 ci əsrdə Bizans imperatoru olmuş 

Herakliusda qeydə alınmışdır. Herakliusun əyri penisə sahib olduğu və sidik ifrazının və 

eyakulyasiyanın üzünə tərəf etdiyi bilinir. Bu xəstəlik barədə tarixdə çox yazılara rast gəlinsə 

də ilk dəfə 18-ci əsrdə Francois Gigot de La Peyronie tərəfindən tərif edilmişdir. Amerikada 

əvvəllər Van Buren xəstəliyi kimi tanınan bu xəstəlik Van Buren tərəfindən penisin kalsifika-

siyası və xroniki iltihabı kimi qeyd edilmişdir. 

Peyroni xəstəliyi hal hazırda ağlı qişayla məhdud və ağlı qişada fibroz, çapıq toxuma 

yaranması ilə gedən yara sağalma pozğunluğu olaraq qəbul edilir. Peyroni düyünləri adi halda 

əllənir. Ereksiya vəziyyətində isə bu düyünlər penisdə əyilməyə, deformasiyaya, ağrıya səbəb 

olaraq cinsi əlaqəyə mane olur. Xəstələrin bir qismində Peyroni ilə bərabər erektil disfunksiya 

da qeyd edilir.  

Peyroni xəstəliyi daha çox 40-70 yaş arasında rast gəlinsə də daha erkən və ya daha gec 

yaşlarda da görünə bilər. Ümumi rast gəlmə tezliyi 0.3-13.1 % arasıda dəyişir. Etiologiyası 

tam bəlli deyil. 10-13 faiz hallarda Dyuputren kontrakturası ilə eyni vaxtda rast gəlindiyi 

barədə tədqiqatlar var. Peyroni xəstəliyinin genetik ötürülməsi və təkrarlanan penil mikrotrav-

maların nəticəsi olduğu düşünülür. 

Patofiziologiyası: 

Peyroni xəstəliyinin patofiziologiyası tam aydınlaşdırılmamışdır. Mikrovaskulyar trav-

maların sağalmasındakı anormallıq, genetik anormallıqlar, sərbəst radikallar, hüceyrə requlya-

tor maddələr, E vitamini çatışmazlığı və s. mexanizmlər göstərilsə də genetik anormallıqlar 

nəticəsində mikrotravmaların sağalma prosesindəki pozğunluqlar əsas səbəb kimi qəbul olu-

nur. 
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Travma nəticəsində subtunikal venoz qanamalar nəticəsində trombosit laxtalanma fak-

torları, serotonin, PDGF-A, PDGF-B, TGF-B1 mühitə çıxır. İltihab sahəsində fibrin istehsalı 

artmaqla bərabər fibrinolitik aktivliyin azalması baş verir və nəticədə mühitdə həddən artıq 

fibrin toplanır. İltihab və travma sahəsində sərbəst radikallar toplanır. Bununla da kollagen 

toplanışı artır. Bu və digər bir sıra proseslər peyroni düyünlərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur.  

Peyroni xəstəliyinin cinsi aktiv hər kişidə olmaması, əsasən ağ irqdə rast gəlinməsi ge-

netik faktorların da bu xəstəlikdə rol oynadığını düşündürür. 

Peyroni xəstəliyinin iki mərhələsi var. Penil düyünlərin yarandığı ilk mərhələ aktiv mər-

hələ adlanır və iltihab proseslərinin davam etdiyi müddətdir. Bu müddət təxminən 12-18 ay 

davam edir və bu müddətdə penisdə ereksiya zamanı ağrı, penisdə əyilmə baş verir. İkinci 

mərhələ-xroniki mərhələ (və ya stabil mərhələ) dövründə penil ağrı azalmaqla bərabər əyrilik 

artır. 

Peyroni xəstəliyinin klinik əlamətləri mərhələdən asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Birinci 

unstabil mərhələdə penisdə ağrı, əyrilik, əllənən düyünlər müşahidə olunur. Bu mərhələdə 

simptomlar adətən qısa müddətli olur. Əyriliyin 3 aydır stabil qalması, ağrının azalması xəstə-

liyin stabil mərhələdə olduğunu göstərir. 

 

Müalicə: 

Xəstəliyin etiopatogenezinin tam aydın olmaması konservativ müalicəsində də çətinlik-

lər və qeyri-müəyyənliklər yaradır. Ümumi fikirə əsasən konservativ müalicə peyroni xəstəli-

yinin kəskin yəni unstabil mərhələsində effektli ola bilər.  

Vitamin-E-təbii antioksidant olub sərbəst radikalların yaranmasının qarşısını alır. İndi-

yə qədər vitamin E müalicəsinin peyroni xəstəliyində tam effektli olduöu heç bir araşdırmada 

göstərilə bilməmişdir. Lakin, vitamin E müalicəsinin peyroni düyünün həcminin azalmasına 

və əyriliyin azalmasına gətirib çıxardığı da iki müxtəlif araşdırmada göstərilmişdir. Müxtəlif 

fikirlərin olmasına baxmayaraq, ucuz olması və asan tapılması səbəbi ilə vitamin E peyroni 

xəstəliyinin müalicəsində olunur. 

Kalium Para aminobenzoat (POTABA) - Monoamin oksizad aktivasiyasını artıraraq 

fibrinolitik və iltihab əleyhinə təsir göstərir. Bəzi araşdırmalarda penil düyünləri kiçiltdiyi, 

lakin ağrı və əyriliyə təsir etmədiyi qeyd edilir. Lakin digər bir araşdırmada isə düyünləri ki-

çiltməsə də, ağrə azalmasında rolu olduğu göstərilib. Bahalıdır və əlavə təsirləri çoxdur. 

Tamoksifen - estrogen reseptor antoqonisti olub fibroblast hüceyrələrindən TGF-β ixra-

cını azaldır. Bu təsir mexanizmi vasitəsi ilə peyroni xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur. 

Tamoksifenin peyroni xəstəliyinin müalicəsindəki rolu barədə müxtəlif fikirlər olsa da, son 

araşdırmalar bu preparatın ağrı, əyilmə və düyünlərin həcminin azalmasında effekti yoxdur. 

Kolxisin - TGF-β ekspressiyasını inhibə edir, leykositaktivliyini azaldır. İltihab əleyhi-

nə olan bu xüsusiyyətinə görə kolxisini peyroni xəstəlyinin müalicəsində istifad edirlər.İlk 

araşdırmalarda xəstələrin yarısında ağrını, əyilməni azaltdığı və düyünün həcmini kiçiltdiyi 

göstərilmişdir. Lakin randomizə olunmuş araşdırmada kolxisinin plaseboya nisbətdə effekti-

nin üstün olmadığı aydınlaşmışdır. 

Karnitin - Endotel hüceyrələrində antiproloferativ təsir göstərir, hüceyrə təmirində işti-

rak edir. Randomizə bir araşdırmada karnitin (1 gr*gündə iki dəfə) tamoksifen (20 mg*gündə 
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iki dəfə) ilə müqayisə olunmuş və 3 ay sonra tamoksifenə nisbətən yaxşılaşma olduğu qeyd 

edilmişdir. Verapamillə kombinasiyalı istifadəsinin daha da effektli olduğu göstərilən araşdır-

ma da mövcuddur. 

Pentoksifillin - Fosfodiesteraz inhibitoru olmaqla fibrinolitik aktivliyi artırır. Randomi-

zə bir araşdırmada pentoksifillinin düyün həcminə və əyriliyə təsiri olduğu müəyyən edilmiş-

dir. Əyrilik dərəcəsində 36.9 % azalma qeyd edilmişdir.  

Fosfodiesteraz 5 inhibitorları (PDE-5 inhibitorları) - iNOS, NO siklik GMF, TGF-β 

1, oksidativ stres və miofibroblast inhibisiyası ilə antifibrin xüsusiyyətə malikdir. Retrospek-

tiv bir araşdırmada tadalafil istifadəsi ilə çapıq toxumanın plaseboya nisbətdə 69% azaldığı 

göstərilmişdir. Lakin PDE-5 inhibitorlarının peyroni xəstəliyində istifadəsi üçün daha çox 

araşdırmaya ehtiyac var. 

Koenzim Q10 - antioksidant təsiri ilə əyilmə və düyünün ölçülərinin azalmasına təsir 

etdiyi göstərilmişdir. 

 

Çapıq daxili müalicə: 

Kortikosteroidlər - İmmun cavabı azaltması səbəbi ilə istifadə olunur. Lakin düyün 

həcmi, ağrı və əyriliyə effekti olmadığı göstərilmişdir. Hal hazırda peyroni xəstəlyinin müali-

cəsində istifadəsi tövsiyyə olunmur. 

Kalsium kanal blokatorları (verapamil) - kollagenaza aktivliyini artırdığı və fibro-

blast proliferasiyasını azaltdığı göstərilmişdir. Randomizə olunmuş araşdırmada verapamilin 

ağrı, düyünün həcmi və əyriliyə ciddi effekti olmadığı qeyd edilmişdir. Eyni cür araşdırmalar 

nikardipin üçün də aparılmışdır.  

Klostridial kollagenaza - Dyuputren kontrakturasında uğurla istifadə edilən kollagena-

za oxşar patofizioloji xüsusiyyətlərə malik peyroni xəstəliyində də istifadə olunur. Peyroni 

düyünündəki tip I və tip III kollageni parçalanmasına səbəb olur. Hal-hazırda EAU protokol-

larında əyrilik dərəcəsinə və düyünün həcminə təsirinə görə 1 B tövsiyyə dərəcəsi ilə və B sü-

but dərəcəsi ilə tövsiyyə edilir. 

İnterferon - Fibroblast istehsalını, fibroblastdan kollagen istehsalını azaldaraq təsir 

göstərir. Çox mərkəzli randomizə edilmiş araşdırmada əyrilik dərəcəsi ə 30 dərəcədən yuxarı 

olan, 12 aydan yuxarı xəstəliyi olan 103 xəstə iştirak etmişdir və nəticədə İFN-α-2b (5x106 İU 

həftədə iki dəfə) qrupunda plaseboya görə əyrilik dərəcəsində xeyli azalma müşahidə edil-

mişdir. 

 Yerli-topikal müalicə: Çapıq daxili müalicə kimi lokal bir müalicə növüdür, lakin 

non invaziv tətbiq edilir. Tətbiqi rahat və əlçatan olduğu üçün peyroni xəstəliyinin qeyri cər-

rahi müalicəsində geniş istifadə edilir. 

İontoforez - təsir edici maddənin toxumaları keçib zədə nahiyyəsində yerli təsir etməsi 

üçün işlədilir. Hal hazırda verapamillə iontoforez üsulu təbiq edilməsi tövsiyyə olunur(EAU) 

 ESWT - Ekstrokorporal Şok Dalğa Terapiyası peyroni düyününə tətbiq edilməklə dü-

yünün həcmini azaltmaq və əyriliyi azaltmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Müxtəlif araşdırma-

larda fərqli nəticələr əldə olunsa da, ağrını azaltdığı və həm də erektil funksiyanı yaxşılaşdır-

dığı üçün ümumi həyat kryfiyyətinə müsbət təsir göstərir. 
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Traksiya (dartma) - toxumanın mərhələli traksiyası hüceyrə proliferasiyasına, kollage-

naz aktivasiyasına səbəb olduğu göstərilmişdir. Bir araşdırmada penil əyriliyin 10-45 dərəcə 

düzəldiyi qeyd olunub. Lakin digər bir araşdırmada əyriliyin düzəlmədiyi, buna qarşı isə penis 

uzunluğunun artdığı göstərilmişdir. 

Vakum cihazı - Peyroni xəstəliyində istifadə prinsipi eyniylə traksiya cihazındakı 

kimidir. 

Radioterapiya - aşağı doza radiasiya(20 Gr) NO sintetazanı induksiya edir və leykosit 

adheziyası ilə iltihabəleyhinə təsir göstərir. Lakin radioterapiyanın peyroni xəstəliyində istifa-

dəsi barədə araşdırmaların azlığı bu metodun tətbiqini məhdudlaşdırır. Həm də radioterapiya-

nın mənfi təsirləri də bu metoddan istifadə olunmasını çətinləşdirir. 

Kök hüceyrə müalicəsi - Adipose derived stem cell(ADSC) müalicəsinin penisin he-

modinamikasını yaxşılaşdırdığı və peyroni xəstəliyinin yaranmasınamane olduğu təcrübi araş-

dırmalarla göstərilmişdir. Son zamanlarda tətbiq olunan bu metodun hələ daha çox araşdırıl-

mağı lazımdır. 

Nəticə: Peyroni xəstəliyi kəskin və xroniki fazalardan ibarətdir. Konservativ müalicə 

yalnızca kəskin mərhələdə tövsüyyə olunur. Konservativ müalicə üçün istifadə olunan üsul-

ların heç birisi öz təsdiqini tam tapmasa da, bu barədə araşdırmalar davam etdirilməlidir. Bir 

neçə metodun kombinasiyalı istifadəsi effekti daha da gücləndirir.  

Peyroni xəstəliyinin digər bir müalicə üsulu və hal hazırda əsas müalicə üsulu cərrahiy-

yədir. Cərrahi əməliyyata göstərişlər xəstəliyin xroniki mərhələsi, konservativ müalicənin 

effekt verməməsi, penisdə əyriliyin həddən artıq çox olması, əyriliyin cinsi əlaqəyə imkan 

verməməsi, penisin uzunluğunda bariz qısalma, ciddi penil ağrılardır.  
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Представлены результаты исследования, показавшего высокую эффективность и 

безопасность комбинированной терапии препаратом Витапрост форте в форме ректаль-

ных суппозиториев в течение 30 дней с последующим приемом препарата Витапрост в 

таблетках в течение 90 дней у пациентов с доброкачественной гиперплазией предста-

тельной железы и умеренно выраженной инфравезикальной обструкцией. 

Отмечалось как субъективное, так и объективное выраженное улучшение состоя-

ния пациентов: существенно снижалась выраженность клинических проявлений инфра-

везикальной обструкции, умеренно уменьшался объем предстательной железы, повы-

шалось качество жизни. 

 

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, 

инфравезикальная обструкция, экстракт предстательной железы  

 

Введение 

Лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), одного 

из самых распространенных урологических заболеваний, представляет собой важную 

задачу современной урологии в связи с нерешенностью многих вопросов, которые нуж-

даются в дальнейшем изучении [1-5]. Пациентам с ДГПЖ назначаются разные группы 

лекарственных средств, но у одних препаратов недостаточно исследованы механизмы 

действия, а у других – отсутствуют конкретные показания к применению. Кроме того, 

нет единых критериев эффективности медикаментозного лечения ДГПЖ и рекоменда-

ций по его длительности. 

В последние годы при заболеваниях предстательной железы стали использовать 

препараты биологического происхождения, выделенные из предстательной железы 

крупного рогатого скота. Доказано, что эти препараты оказывают органотропное 

действие, то есть влияют на процессы дифференцировки в популяции клеток, из кото-

рых они выделены [6]. Кроме того, они обладают противовоспалительным и иммуно-

модулирующим эффектом, влияют на показатели гемостаза, усиливают синтез анти-

гистаминовых и антисеротониновых антител, улучшают микроциркуляцию в поражен-

ном органе. Биорегуляторные пептиды назначают как при хроническом простатите [6-

9], так и при ДГПЖ [10-12]. 
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В настоящее время препарат Витапрост представлен как ректальными суппозито-

риями в дозировках по 50 и 100 мг, так и таблетированной формой в дозировке 100 мг, 

что позволяет врачу варьировать режим приема препарата. 

Ранее нами проводилось исследование, подтвердившее эффективность препарата 

Витапрост форте в форме ректальных суппозиториев 100 мг при ДГПЖ [17]. После от-

мены препарата в отдаленном периоде симптомы заболевания возобновились. С учетом 

полученного опыта было принято решение оценить возможность применения препа-

рата Витапрост в таблетированной форме для поддержания клинического результата, 

достигнутого при использовании ректальных суппозиториев Витапрост форте. 

 

Цель исследования 

При планировании исследования были поставлены основная, первичные и вто-

ричная цели. 

Основной целью стала оценка эффективности и безопасности сочетания лекарствен-

ных препаратов Витапрост форте 100 мг в форме ректальных суппозиториев и Витапрост в 

форме таблеток 100 мг в лечении пациентов с ДГПЖ. 

Первичными целями исследования были: 

 оценка динамики симптомов ДГПЖ по Международной шкале оценки 

тяжести симптомов заболеваний предстательной железы (International 

Prostate Symptom Score – IPSS) на фоне терапии препаратами Витапрост 

форте 100 мг (суппозитории ректальные) и Витапрост (таблетки) 100 мг; 

 определение степени выраженности инфравезикальной обструкции, обуслов-

ленной ДГПЖ, по данным трансректального ультразвукового исследования, 

урофлоуметрии, определенияобъемаостаточноймочи на фоне терапии 

Витапростом форте 100 мг (суппозитории ректальные) и Витапростом 

(таблетки) 100 мг. 

Вторичная цель – оценка переносимости комбинированной терапии препаратами 

Витапрост форте 100 мг (суппозитории ректальные) и Витапрост (таблетки) 100 мг на 

основе анализа зарегистрированных нежелательных явлений и изменений лаборатор-

ных показателей клинического, биохимического анализов крови и клинического ана-

лиза мочи. 

 

Материал и методы 

В исследовании приняли участие 60 больных, соответствовавших критериям 

включения, – мужчины с диагнозом ДГПЖ, находящиеся на амбулаторном лечении и 

наблюдении, с умеренно выраженной инфравезикальной обструкцией (максимальная 

объемная скорость мочеиспускания 5,0-15,0 мл/с), подписавшие информированное 

согласие. 

В исследование не включались пациенты, которые на момент первого визита: 

 нуждались в оперативном вмешательстве или применении любого другого 

вида лечения ДГПЖ (помимо оговоренного ниже) с целью предотвращения 

прогрессирования заболевания и нанесения вреда здоровью пациента; 
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 имели диагностированные заболевания мочеполовой системы, в том числе 

почек, мочевого пузыря, простаты (кроме ДГПЖ и простатита), уретры, 

которые могли стать причиной нарушения мочеиспускания; 

 имели выраженные нарушения функции печени и/или почек и/или других 

жизненно важных органов, сопровождающиеся декомпенсацией их функций; 

 не были способны адекватно отвечать на вопросы исследователя, 

заполнять необходимые документы и применять исследуемые препараты; 

 участвовали в исследовании какого-либо другого лекарственного препарата 

и/или метода лечения. 

Методом типологического отбора пациентов разделили на две равные группы (по 

30 человек), сопоставимые по возрасту и клиническим проявлениям. Средний возраст 

первой группы составил 58,07 ± 3,35 года, второй – 59,34 ± 2,83 года. У 10 (33,3%) 

пациентов первой группы и 11 (36,6) второй группы были обнаружены сопутствующие 

патологии, среди которых преобладали заболевания сердечно-сосудис- той системы 

(ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь первой-второй стадии). По 

результатам проведенных обследований, состояние пациентов, включенных в исследо-

вание, оценивалось следующим образом: 

 суммарный балл по IPSS в среднем составил 15,67 ± 1,34 (от 6 до 25 баллов); 

 индекс оценки качества жизни в среднем равнялся 4,06 ± 0,3 балла; 

 среднее значение максимальной скорости потока мочи, по данным урофлоу-

метрии, составило 9,94 ± 0,72 мл/с (от 6 до 13 мл/с); 

 количество остаточной мочи в мочевом пузыре в среднем составило 27,07 

± 5,79 мл (от 0 до 65 мл); 

 объем предстательной железы в среднем составил 51,55 ± 4,79 см³ (от 25,6 

до 76,5 см³); 

 уровень простатического специфического антигена в среднем составил 1,23 

± 0,33 нг/мл (от 0,1 до 3,6 нг/мл). 

Пациентам первой группы был назначен Витапрост форте суппозитории ректаль-

ные 100 мг по одному суппозиторию один раз в сутки в течение 30 дней. Пациенты 

второй группы получали Витапрост форте суппозитории ректальные 100 мг по одному 

суппозиторию один раз в сутки в течение 30 дней, затем Витапрост таблетки по одной 

таблетке два раза в сутки в течение 90 дней. 

Дизайн исследования подразумевал четыре визита, в ходе которых проводились 

сбор анамнеза, физикальное обследование, анкетирование посредством IPSS, лабора-

торное (клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, 

определение уровня простатического специфического антигена в сыворотке крови) и 

инструментальное (трансректальное ультразвуковое исследование предстательной же-

лезы и семенных пузырьков, урофлоуметрия, определение объема остаточной мочи) 

исследование. 

При первом посещении после установления диагноза все пациенты получили 

Витапрост форте (с у ппозитории ректальные) 100 мг на 30 дней. Через 30 дней после 
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первого визита состоялся второй визит, и пациенты второй группы получили препарат 

Витапрост (таблетки) на 90 дней лечения (180 таблеток). Через 60 дней от начала при-

менения препарата (третий визит) выполнялась оценка эффективности проведенного 

лечения. Через 120 дней от начала лечения (четвертый визит) оценивались отдаленные 

результаты проведенного лечения больных ДГПЖ. 

 

Результаты 

Все 60 пациентов с ДГПЖ, полу чавших Витапрост Форте в течение 30 дней, к 

моменту завершения лечения отметили положительный эффект. В таблице приведены 

результаты лечения больных ДГПЖ по критериям, рекомендованным Международным 

консультативным комитетом по ДГПЖ [13]. 

Исходно у пациентов обеих групп выявлены сопоставимые клинические данные, 

которые выражались в увеличенном объеме предстательной железы, сниженной макси-

мальной скорости потока мочи, высоком суммарном балле по IPSS и ухудшении ка-

чества жизни. Через 30 дней лечения (этап применения ректальных суппозиториев) сос-

тояние пациентов обеих групп улучшилось, что проявилось умеренным уменьшением 

объема предстательной железы, улучшением показателей пассажа мочи (максимальной 

объемной скорости, объема остаточной мочи) и повышением качества жизни. 

В отдаленном периоде (через 120 дней наблюдения) отмечено различие в основ-

ных оцениваемых параметрах между группами. У пациентов первой группы, полу-

чавших только ректальные суппозитории в течение 30 дней, результаты сохранялись на 

достигнутом уровне. У пациентов второй группы, получавших Витапрост форте в 

форме ректальных суппозиториев в течение 30 дней и далее Витапрост в форме табле-

ток в течение 60 дней, наблюдалось прогрессивное улучшение основных параметров, 

достоверно отличающееся от показателей первой группы. Ни у одного из 60 больных 

ДГПЖ в процессе лечения не зарегистрировано нежелательных явлений, что свиде-

тельствует о хорошей переносимости и безопасности препаратов Витапрост форте и 

Витапрост. 

Обсуждение результатов Проведенное клиническое исследование показало, что 

применение препарата Витапрост форте в форме ректальных суппозиториев в течение 

30 дней в качестве монотерапии положительно влияло как на субъективные, так и на 

объективные симптомы ДГПЖ. Препарат существенно снижал выраженность клини-

ческих проявлений заболевания и инфравезикальной обструкции (по данным урофлоу-

метрии, определения объема остаточной мочи), умеренно уменьшал объем предста-

тельной железы и улучшал качество жизни пациентов. Следует отметить, что у 75-95% 

больных ДГПЖ имеет место сопу тству ющий хронический простатит [14-16], который 

усугубляет клиническое течение основного заболевания. Использование препарата 

Витапрост форте в форме ректальных суппозиториев способствовало снижению ак-

тивности сопутствующего воспалительного процесса в предстательной железе [7,8]. 

Последующий прием препарата Витапрост в таблетках позволил добиться в отдален-

ном периоде улучшения достигнутых результатов, достоверно отличающихся от груп-

пы сравнения. 
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Положительная динамика в клиническом течении ДГПЖ на фоне приема препа-

рата Витапрост обусловлена его специфическим прямым и непрямым органотропным 

действием [6], этиопатогенетическим механизмом его действия и ослаблением проли-

феративной активности клеток предстательной железы [11], усилением синтеза анти-

гистаминовых и антисеротониновых антител [6], уменьшением отека и снижением ак-

тивности воспалительного процесса в предстательной железе за счет улучшения в ней 

микроциркуляции [7,8]. Комбинированное лечение ДГПЖ препаратом Витапрост форте 

в форме ректальных суппозиториев с последующим назначением препарата Витапрост 

в таблетках позволяет добиться более выраженных клинических результатов и замед-

лить прогрессирование заболевания. 

С учетом того что в ходе лечения не зарегистрировано каких-либо побочных эф-

фектов, а также статистически достоверных изменений клинико-лабораторных показа-

телей в обеих группах, можно констатировать хорошую переносимость Витапроста и в 

форме ректальных суппозиториев, и в форме таблеток. 

 

Заключение 

Полученные в ходе настоящего исследования результаты позволяют рекомендо-

вать следующую схему лечения: Витапрост форте в форме ректальных суппозиториев в 

течение 30 дней с дальнейшим применением Витапроста в таблетках в течение 90 дней 

у пациентов любого возраста с ДГПЖ и умеренно выраженной инфравезикальной 

обструкцией. 
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USE OF VITAPROST FORTE (RECTAL SUPPOSITORIES) AND 

VITAPROST (TABLETS) IN PATIENTS WITH BENIGN 

PROSTATIC HYPERPLASIA 

 

A.I. Neymark, DM, Prof., B.A. Neymark, DM, Prof., N.A. Nozdrachev, PhD 

Altay Medical State University, Barnaul 

E-mail: neimark.b@mail.ru 

 

Provided the results of a study that showed high efficacy and safety of com-

bination therapy with Vitaprost Forte in the form of rectal suppositories for 30 days 

followed by taking Vitaprost in tablets for 90 days in patients with BPH of all age 

groups with moderate infravesical obstruction. There was a noticeable improvement 

in both subjective and objective symptoms of BPH, namely: significantly reduced the 

severity of clinical manifestations of the infravesical obstruction disease, moderately 

decreased prostate volume and improved quality of patients’ life. 

Keywords: benign prostatic hyperplasia, infravesical obstruction, prostate extract 
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Açar sözlər: TUR sindromu, Kapsula perforasiyasi, Monopolyar rezektoskop 

Keywords: Transurethral resection syndrome, Capsule perforation, Monopolar resectoscope  

 

 

ABSTRACT 

 

Transurethral resection syndrome is a serious and life-threatining condition during or 

after surgery. This complication happens when surgeon uses monopolar resectescope and 

hypotonic fluid for irrigation. After perforation of bladder neck or other localization this fluid 

is absorbing by retroperioneal space. In the last step patient enters dilutional hyponatremia 

status. This complication’s incidence is around between 0.78% and 1.4%. 

We report a case of patient who is 67 years old with TUR syndrome. Patient had a 

perforation during last part of resection and immediately intubated by anesthesiologist. After 

recognition of hyponatremia, patient was successfully managed surgical and conservatively. 

The patient was discharged from hospital in a good condition without any complication.  
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XÜLASƏ 

 

TUR sindromu ciddi ve həyati risk faktoru daşıyan bir ağırlaşmadır. Bu sindrom prostat 

vəzinin transuretral monopolyar rezeksiyası zamanı istifadə olunan hipotonik məhlulun perfo-

rasiya olunmuş bölgədən retroperitoneal absorbsiya olunmasıdır. Prostat kapsulasının perfo-

rasiyası hipotonik məhlulun sorulmasına ve sonda hiponatremiyaya səbəbiyyət verir. Bu ağır-

laşma 0.78%-1.4% hallarda görülür. 

Biz burada 67 yaşında bir xəstənin TURP zamanı keçirmiş olduğu TUR sindromu 

haqqında məlumat veririk. Xəstə əməliyyatın sonlarına doğru baş vermiş kapsula perforasiya-

sına bağlı hiponatremiyaya görə dərhal intubasiya edilmiş ve reanimasiya şöbəsinə keçiril-

mişdir. Xəstə inotropik dərmanlarla konservativ olaraq uğurla müalicə edilib evə göndəril-

mişdir. Xəstə heçbir fəsadlaşma olmadan evə göndərilmişdir. 

 

 

GİRİŞ 

 

Prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyası zamanı TURP qızıl standart olaraq illərdir öz 

yerini qoruyur. Standart bir əməliyyat olmağına baxmayaraq hər zaman ağırlaşmasız olmur. 

Ağırlaşmalar arasında intraoperativ və postoperativ qanama, uretral darlıq və kapsulanın per-

forasiyası vardır (ağır forması-TUR sindromu). Monopolyar alətin hipotonik məhlul ilə istifa-

dəsi zamanı bu perforasiya o məhlulun retroperitoneal olaraq absorbsiya olunmasına gətirib 

çıxarır. Nəticədə xəstə hipervolemik və hiponatremik statusa girir. Ağır formaları hiperkale-

miya ilə də nəticələnə bilər. 

TUR sindromu əməliyyatın ilk 15 dəqiqəsindən postoperativ 24 saata qədər görülə bilər. 

Nə zaman natrium konsentrasiyası <120 mEq/L olarsa bu xəstələrdə ölüm riski 50%-ə qədər 

yüksəlir. Yaşanan hiponatremiya ve hipoosmolyarlıq kəskin serebral və ya bronxial ödemə 

gətirib çıxara bilər. TUR sindromu əksərən irriqasiya zamanı istifadə olunan 1.5%-li qlisin 

məhlulunun absorsiya olunması zamanı baş verir. TUR sindromunun xəstədə klinik göstərici-

ləri ürək bulanma, qusma, konfuziya, yüksək arterial təzyiq ve bradikardiya olaraq özünü gös-

tərmişdir.  

Biz burada 67 yaşında bir xəstənin TUR sindromu zamanı klinik olaraq idarə edilməsi 

və uğurla müalicə olunmasını göstərmək istəyirik. 

 

XƏSTƏ TƏQDİMATI VƏ MÜŞAHİDƏ 

 

Xəstə 67 yaşında, (boy 1.70, çəki 90 kq) bir neçə ildir aşağı sidik yolları simptomların-

dan şikayətlənir. Sidiyə çıxarkən təzyiqin azalması, bəzi zamanlar kəsik-kəsik sidiyə çıxma, 

gecələr 2-3 dəfə sidiyə qalxma, sidiyə getdikdən sonra sidiyi tam boşaltmama hissi xəstəni 

uroloqa gəlməyə məcbur etmişdir. Xəstəyə ilk olaraq konservativ müalicə: alfa-blokator 

(tamzulosin) və antibiotik təyin edilmişdir. Xəstə 1 ay bu müalicəni almış, şikayətləri bir 

qədər azalmışdır. Ancaq xəstə mütəmadi dərman müalicəsi almaq istəməmiş və cərrahi üsulla 

prostat vəzinin böyümüş hissəsinin götürülməsini tələb etmişdir. USM-də xəstənin prostat 
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kütləsi 87 qr (66mm, 48mm, 53 mm) olub, sidik kisəsinə doğru böyümüş 26mm x 20mm 

ölçüdə hamar konturlu hipoexogen homogen düyün izlənmişdir. Qalıq sidik 40 ml, sistit əla-

mətləri görülmüşdür. Xəstənin əməliyyatdan öncə İPSS (Beynəlxalq prostat simptomları 

hesablama şkalası) xalı 20, ümumi PSA dəyəri 4 olaraq qeydə alınmışdır. Xəstənin anamne-

zindən xroniki qəbizliyinin olduğu öyrənilmişdir. Xəstə 10 il müddətində qanduruldurucu isti-

fadə etmiş və əməliyyatdan 7 gün öncə dərman qəbulunu dayandırmışdır.  

Xəstə spinal anesteziya altında əməliyyata alınmışdır. Əməliyyatın başlanma zamanında 

xəstənin nəbzi 89`, arterial qan təzyiqi 140/90 mm.c. süt, EKQ normal, spO2 98% olaraq 

qeydə alınmışdır. TURP əməliyyatı monopolyar rezektoskop ilə litotomiya vəziyyətində baş-

lanmışdır. Uroloq irriqasiya üçün Trusol məhlulu (Sorbit, Mannit) istifadə etmişdir. Toplam 

istifadə olunmuş Trusol məhlulu 21 lt olmuşdur. Ümumi intraoperativ qanama 400 ml olaraq 

hesablanmışdır. Əməliyyat müddəti 70 dəqiqə olmuşdur. Xəstənin qanamaya meylli olması və 

aralıqlarla rezeksiya zamanı prostat paylarından qanasması cərrahı texniki olaraq çətinliyə 

məruz qoymuşdur. Əməliyyatın sonlarına doğru rezeksiya edilmiş materialın sidik kisəsindən 

Jane şprisi ilə yuyulmasına başlanmışdır. Ancaq yuyulma zamanı geri gələn mayedə heçbir 

prostat materialı görülməmiş, sadəcə şəffaf maye izlənmişdir. Xəstənin qarın nahiyyəsində 

gözlə görülən şişkinlik yaranmağa başlanmışdır. Xəstə dərhal intubasiya edilmiş və supin 

vəziyyətə gətirilmişdir. Təcili olaraq əməliyyatxanaya ümumi cərrah çağırılmışdır. Qarın 

boşluğuna laparoskopik olaraq girilmiş və retropitoneal olaraq perforasiya olunmuş bölgə 

izlənmişdir. Hipertonik məhlul olan Ringer ilə periton boşluğu yuyulmuşdur. Qarın boşluğuna 

drenaj boru qoyulmuş və insiziya yerleri tikilərək əməliyyat sona çatdırılmışdır. Xəstəyə ötü-

rücü tel vasitəsi ilə 22Fr 3 yollu kateter qoyulmuş və dərhal Reanimasiya şöbəsinə keçirilmiş-

dir. Təxmini hesablamalara görə 2 lt-ə yaxın hipotonik məhlul retroperitoneal olaraq absorbsi-

ya olunmuşdur. Xəstənin bu sırada arterial təzyiqi 180/110 mm.c. süt və bradikardiyası (50 

bpm) qeydə alınmışdır. Elektrolit analizi nəticəsində natrium kosentrasiyasının 129mmol/l-ə, 

kaliumun isə 3,44 mmol/l-a düşdüyü izlənmişdir. Xəstənin hemoqramında leykositlərin (5-

10,84 10^3/μL), neytrofillərin (3-10,07 10^3/μL) və EÇS-in (55-80mm/saat) kəskin artımı 

izlənmişdir. Hemoqlobin (11,8-8,7 g/dL) və hematokrit seviyyəsinin (33,6-26,6 %) azalması 

qeydə alınmışdır. (Sütun 1) 

Xəstəyə Reanimasiya şöbəsində qan transfuziyasına başlanılmışdır. Xəstəyə daimi ara-

lıqlarla hipertonik məhlul ilə infuziya olundu. İkili antibiotik müalicəsi, inhalyasiya və irriqa-

siya get-gedə xəstənin dəyərlərinin normala dönməsinə səbəb oldu və əməliyyatdan 2 gün 

sonra xəstənin ekstubasiya olması ilə nəticələndi. Xəstə şöbədə gündəlik parenteral olaraq 

Genium 40 mg, Asistan 300 mg, Kleksan 0,6 ml, Deksametazon 4 mg qəbul etmişdir. Xəs-

tənin EKQ ve döş qəfəsi Xray görüntüləri normal olaraq görülmüş, elektrolit konsentrasiyaları 

normala qayıtmışdır. Xəstənin kateteri və drenajı çıxarılmış, evə heçbir fəsad olmadan kafi 

vəziyyətdə göndərilmişdir.  
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Sütun 1. Əməliyyat önü və sonrası qan dəyərlərində olan göstəricilər 

 

Leykosit 5 10,84 

EÇS 55 mm/saat 80 mm/saat 

Hematokrit 33 26,6 

Hemoqlobin 11,8 8,7 

Serum Natrium 133 mmol/l 129 mmol/l 

Serum Kalium 5,3 mmol/l 3,44mmol/l 

       Preop    Postop 

 

MÜZAKİRƏ 

 

Prostat vəzinin rezeksiyası zamanı yaşanan TUR sindromu qanamadan sonra ikinci ən 

təhlükəli ağırlaşmadır. TUR sindromu tezliyi son 10 illikdə 8%-dən 1.4%-ə qədər düşmüşdür. 

Bunun səbəbi yeni metodların, alətlərin, diaqnostik cihazların texnoloji cəhətdən inkişaf etmə-

sidir.  

Monopolyar rezektoskop istifadəsi zamanı hipotonik məhlulun (Glisin, sorbitol, manni-

tol) perforasiya olan bölgədən periton boşluğuna dolması və sərbəst elektrolitlərin bu minvalla 

sorulması TUR sindromunu ortaya çıxarır. Bu irriqasiya məhlulunun sorulması kəskin hiper-

volemiya və hiponatremiyaya (ağır hallarda hiperkalemiya) səbəb olur. Araşdırmalar göstərir 

ki, Glisin sorulması exokardioqram dəyişikliklərinə səbəb olur. Kumar və dostlarının 2019-cu 

ildə nəşr etdiyi raporda 24 saata qədər T dalğası depresyonu və ardınca Troponin yüksəlişi 

qeydə alınmışdır. Klinik olaraq TUR sindromunun ilk göstəricisi mental statusun dəyişikli-

yidir. Xəstə spinal anesteziyada olarkən bunu izləmək mümkündür.  

Xəstənin sindromda olduğu dərhal tanınmalı və müdaxilə olunmalıdır. TUR sindromun-

dan qorunmaq üçün endoskopik prosedurlarda hipotonik məhlulun istifadəsindən qaçınmaq 

lazımdır. TURP müddətinin 90 dəqiqəni keçməsi, xəstənin uzun illər qan durulducu dərman-

lar istifadə etməsi qanama və sindrom tərəfdən əhəmiyyət kəsb edir. Böyük vəzilərdə bu fak-

torlara diqqət etmək lazımdır.  

İntraoperativ müdaxilə olaraq rezektoskop vasitəsilə mayenin dren edilməsi (İqlesias 

metodu), suprapubik Reuter trokarı və ya kateter vasitəsilə mayenin çıxarılması istifadə edilə 

bilər. Xəstə dərhal monitorizə edilməli və Reanimasiya şöbəsində hemodinamik nəzarətə alın-

malıdır. Xəstə hemodinamik olaraq stabil deyilsə diuretik istifadəsindən qaçınılmalıdır. Xəstə-

nin serum natrium səviyyəsi 5 mEq/l-ə düşmüşsə və asimptomatikdirsə böyrək funksiyasına 

nəzarət edərək əlavə müalicə yazmamaq olar. Pulmonar ödem şüphəsi varsa dərhal diuretik 

başlanıla bilər. Ağır sindrom formalarında serebral ödem riski olduğundan hipertonik məhlul 

istifadəsi lazımdır. Hipertonik məhlul osmotik diurez yaradır və serebral ödemi azaldır. 

Marien və dostlarının 2016-cı ildəki araşdırmasında məsləhət görülən müalicə, Reanimasya 

şöbəsində infuziya olaraq 100 mL bolyusların 10 dəqiqə aralıqlarla verilməsidir. Xroniki böy-

rək xəstələrində hemodializ dərhal hiponatremiyanı normala çevirir. Əlavə olaraq elektrolit 

dəyişiklikləri səbəsilə nefroloq konsultasiyası da məsləhət görülür.  

Biz burada xəstəyə dərhal uğurlu laparoskopik olaraq retroperitoneal drenaj qoyduq. 

Hansı ki, İbrahimi və dostları 2021-ci ildəki məqalələrində laparoskopik drenaj metodunu 
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“qızıl standart” olaraq göstərmişdirlər. Xəstəxana şəraiti və təcrübə baxımından laparotomiya 

da bir seçim ola bilər. Xəstəmiz Reanimasiyada hemodinamik olaraq stabilliyi qorunmuş infu-

ziya və inotropik dərmanlarla müalicə edilmişdir. Prostat kapsulasının perforasiya olunması 

bir neçə səbəbdən baş verə bilir: xəstənin intraoperativ olaraq qanaması, əməliyyat müddəti-

nin uzanması, endoskopik alətlərin uyğun olmaması və s. Bu xəstədə qan durulducu vasitələ-

rin dayandırılmasına baxmayaraq əməliyyat daxili qanama olması əməliyyatın həm müddətini 

artırmış, həm də cərrahın texniki imkanlarını azaltmışdır. 

Son illərdə yeni metodlar və alətlər demək olar ki, bu ağırlaşmaları ən az səviyyəyə en-

dirmişdir. Lazer ablasyon texnikaları, enukleasyon medtodları, vaporizasiya və bipolyar re-

zeksiya cərrahi olaraq ən yaxşı alternativlər olaraq qəbul edilir.  

 

NƏTİCƏ 

 

Rezeksiya zamanı sərbəst elektrolitlərin sistemik olaraq sorulması kapsula perforasiyası 

nəticəsində olur. Bu sindromdan qaçınmaq üçün düzgün cərrahi metod və xəstənin preopera-

tiv olaraq vəziyyətini yaxşı dəyərləndirmək lazımdır. Sindrom zamanı bu ağırlaşmanı tanımaq 

və dərhal həm cərrahi, həm də qeyri-cərrahi müalicə yolu seçilməlidir. Hal-hazırda ölkəmizdə 

prostat vəzinin rezeksiyası üçün ən yaxşı alternativ bipolyar rezeksiya metodudur. Çünki, bu 

üsul zamanı irriqasiya üçün hipotonik (qlisin, mannitol) yox, hipertonik (normal salin) məhlul 

istifadə olunur.  

 

MÜƏLLİF PAYI 

 

Bütün müəlliflər bu məqalədə pay sahibidir və yekun əl yazmanı oxumuş, təsdiq etmiş-

dirlər.  

Müəllifin bu məqalədə heç bir kənar maraq gözləntisi yoxdur.  
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EFFECT OF CORONAVIRUS INFECTION ON THE REPRODUCTIVE 

SYSTEM AND LOWER URINARY TRACT 

 

I.F. Mahmudov, E.N. Efendiev, R.N. Mammadov  

Azerbaijan Medical University, Department of Urology 

  

 

The article is devoted to a review of the effect of the virus COVID-19 on the organs of 

the genitourinary system, as well as the role of androgens during illness. Research on the 

effect of the virus COVID-19 on the genitourinary system is actively conducted and requires 

analysis for a long time period. The goal is to identify long-term complications and persistent 

changes in physiological parameters and anatomical - histological structures. 

The obtained results will improve the quality of diagnosis, treatment of coronavirus 

infection and its complications. 

Keywords: coronavirus infection, COVİD-19, androgens, testosterone, chronic 

recurrent cystitis 

Açar sözlər: koronavirus infeksiyası, COVİD-19, androgenlər, testosteron, xroniki 

residivləşən sistit 

 

Koronavirus infeksiyasının sidik-cinsiyyət sistemi üzvlərinə təsiri xüsusi maraq doğu-

rur, lakin bu günə qədər bu barədə coxsaylı məlumatlar yoxdur. Uzaq ağırlaşmaların, anato-

mo-histoloji struktur və fizioloji parametrlərdəki davamlı dəyişikliklərin, həmçinin onların 

reqressiyasının mümkünlüyünün müəyyənləşdirilməsi üçün tədqiqatlar aktiv şəkildə davam 

etdirilir ki, bu da uzun müddətli nəticələrin analizini tələb edir. Alınan nəticələr koronavirus 

infeksiyasının və onun ağırlaşmalarının diaqnostika, müalicə və profilaktikasını əhəmiyyətli 

şəkildə yaxşılaşdırmaqla yanaşı xəstəliyin bu və ya digər şəkildə gedişini, orqan, sistemlərin 

funksiyasındakı dəyişiklikləri proqnozlaşdırmağa imkan verəcək. Bunlara əsasən də ağırlaşma 

və dəyişikliklərin aradan qaldırılması, yaxud minimuma endirilməsi üçün aparılacaq tədbirlər 

barədə fikir yürütmək mümkün olacaq. 
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 Bu icmal COVİD-19-un sidik cinsiyyət sistemi üzvlərinə, xüsusən də aşağı sidik yolları 

və reproduktiv orqanlara təsiri, həmçinin SARS-CoV-2-nin gedişində androgenlərin roluna 

həsr olunub. 

 Giriş. Coronavirus infeksiyasının patogenezi, diaqnostika, müalicəsi, həmçinin müxtə-

lif ağırlaşmaların öyrənilməsi aktual problemlərdəndir, belə ki, bu xəstəlik zamanı və ondan 

sonra inkişaf edən ağırlaşmalar bütün tibb mütəxəssislərinin diqqətini cəlb edir. Bütün dün-

yada hökm sürən epidemioloji şəraitdə SARS-CoV-2-nin patogenezinin hərtərəfli öyrənilməsi 

öz aktuallığını saxlayır. İndiyə qədər aparılan tədqiqatlar göstərir ki, koronavirus infeksiyası 

zamanı virus bütün orqan və sistemlərə birbaşa və ya dolayısı ilə təsir etdiyi üçün bütün orqa-

nizm zərər görür. Bu zaman zədələnmə və ağırlaşmaların həcmi, dərəcəsi ilə xəstəliyin kliniki 

gedişinin ağırlığı arasında həmişə korrelyasiya olmur. Xəstələrin bir qismində koronavirus 

infeksiyası simptomsuz və ya zəif klinik əlamətlərlə keçdiyindən onlar baş verə biləcək ağır-

laşmaların müalicə və profilaktikasına lazımi diqqət yetirmirlər. Sağaldıqdan sonra isə bu 

ağırlaşmaların inkarı və ya erkən aşkarlanması üçün diaqnostik müayinələrdən keçmirlər. 

Digər təfəfdən bu problemin kifayət qədər öyrənilməməsi də öz təsirini göstərir.Baş verə bilə-

cək fəsadlarla bağlı xəstələrin sonrakı müşahidəsinin vacibliyi, sağaldıqdan sonra diaqnostika, 

müalicə və profilaktika tədbirləri səhiyyə qarşısında duran ciddi məsələlərdəndir. 

 SARS-CoV-2-nin patogenezində androgenlərin rolu. Hal-hazırda dünya alimləri 

koronavirus infeksiyasının hərtərəfli öyrənilməsi ilə aktiv şəkildə məşğul olurlar. Uroloji ba-

xımdan SARS-CoV-2-nin sidik-cinsiyyət sistemi üzvlərinə təsiri xüsusi maraq kəsb edir, 

lakin bu barədə məlumatlar elə də çox deyil. Tədqiqatlar aktiv şəkildə davam etdirilir, baş 

verə biləcək sonrakı ağırlaşmalar, anatomo-histoloji, fizioloji parametrlərdəki dərin dəyişik-

liklər, həmçinin onların reqressiya imkanlarini müəyyənləşdirmək üçün əldə olunan məlumat-

ların uzun müddət ərzində təhlili tələb olunur. Alınan nəticələr koronavirus infeksiyasının və 

onun ağırlaşmalarının nəinki diaqnostika, müalicə, profilaktikasını yaxşılaşdıracaq, eləcə də 

xəstəliyin bu və ya digər nəticələrini, baş verə biləcək fəsadları minimuma endirəcək tədbir-

ləri proqnozlaşdırmağa imkan verəcək. 

SARS-CoV-2-nin testosteronun (Ts) səviyyəsinə və xayaların hemodinamikasına təsiri 

sübut olunmuşdur. Qanda ümümi Ts-nun səviyyəsini və testikulların hemodinamik göstərici-

lərini əks etdirən kompleks müayinə zamanı Ts-nun başlanğıc səviyyəsi ilə müqayisədə azal-

dığı, həmçinin testikulların qan dövranının pisləşdiyi müəyyən olunmuşdur. Alınan nəticələr 

sağaldıqdan 6 ay sonra koronavirus infeksiyasının reproduktiv sistemə uzun müddətli, davam-

lı təsirini göstərir. Xəstəlikdən sonra 6-cı aya doğru qan zərdabımda Ts-nun səviyyəsinin da-

vamlı azalması müşahidə olunur. 

SARS-CoV-2 angiotenzin-çevirici ferment-2 (ACE-2) reseptorları ilə yüksək eynilik 

təşkil edir. Bu isə renin-angiotenzin sistemde disbalansa, bu da öz növbəsində vazokonstruk-

siyaya və iltihab effektinin inkişafına səbəb olur. SARS- Cov-2 virusu ilə ilk olaraq endoteli 

zədələnir. Bəzi müəlliflər endoteliit termini də işlədirlər (1). Bu zaman endotelidə və damarla-

rın saya əzələ hüceyrələrində ACE-2-nin ekspressiyası ürək qan-damar sisteminin ümumi 

zədələnmə sisteminə cəlb olunmasına səbəb olur. Endotelin zədələnməsi endotelial disfunksi-

ya, perivaskulyar iltihabla müşaiyət olunur ki, bu da zədələnmənin daha da artmasına və müx-

təlif orqanlarda mikrosirkulyasiyanın sistemli şəkildə pozulmasına gətirib çıxarır(2). 
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Hal-hazırda androgen səviyyəsi və ağırlığı ilə SARS-CoV-2 xəstəliyinin proqressivləş-

məsi arasında qarşılıqlı əlaqələr haqda məlumatlar meydana çıxmışdır. S.Mohamed və həm-

karları COVİD-19-da androgenlərin rolu barədə ədəbiyyat qiymətləndirməsi aparmış, həmçi-

nin androgenlərə həssaslığa COVİD-19-un proqressivləşməsinin proqnozlaşdırıcısı kimi bax-

mışlar (3). Məlumdur ki, koronavirus hüceyrəyə ACE-2 reseptoru və TMPRSS2 proteazanın 

köməyi ilə daxil olur. Androgen reseptorlar isə TMPRSS2-nin transkripsiyasına və müvafiq 

olaraq SARS-CoV-2-nin daxil olmasına səbəb ola bilər. Koronavirus infeksiyası ilə hospitali-

zasiya olunan çoxsaylı xəstələr içərisində statistik məlumatlara əsasən həm də androgenetik 

alopesiya (kişilərdə saç tökülmə növü) və prostat vəzi xərçəngi (androgen terapiya almayan 

xəstələr) olanlara da rast gəlinmişdir ki, onlarda infeksiya müxtəlif ağırlaşmalarla keçmişdir 

(4;5). 

M.Montopoli və həmkarları Veneto əyalətində (İtaliya) COVİD-19 infeksiyasına məruz 

qalmış xəstələrin statistik analizini apararaq müəyyən etmişlər ki, kişilərdə qadınlara nisbətən 

daha ciddi ağırlaşmalar inkişaf etmiş, daha çox hospitalizasiyaya (60/40%), intensiv terapiya-

ya (78/28%) ehtiyac yaranmış və onlarda ağır kliniki gediş müşahidə olunmuşdur (6). Sivkov 

və həmkarlarının işlərində qadınlarda estrogenlərin COVİD-19-a qarşı müdafiə təsiri barədə 

ehtimallar qeyd edilmişdir (7). 

 Yuxarıdakı icmalların müəllifləri (6;7) qeyd edirlər ki, androgen reseptorların yüksək 

ekspressiyası TMPRSS2-nin transkripsiyasına səbəb olmaqla ağır xəstəlik olan COVİD-19-un 

yaranma riskini artıra bilər. Eyni zamanda intensiv müalicə alan xəstələrin çoxunda Ts-nun 

səviyyəsinin aşağı düşməsi pis proqnoz və ölümdən xəbər verə bilər. M.S.Mohamed və həm-

karları sistein-adenin-quaninin (CAG) polimorfizmi ilə şərtləndirilmiş androgen reseptorları-

nın fərdi variasiyaları haqda məlumatlar verirlər ki, bunlar da Ts-nun hətta aşağı səviyyəsində 

belə həssaslıq simptomlarını izah edə bilər. Müəlliflər həmçinin qeyd edirlər ki, CAG nukleo-

tidlərinin polimorf təkrarlarının uzunluğu prostat vəzi xərçənginin patofiziologiyası ilə əlaqə-

lidir. Qısa təkrarlı CAG androgen reseptorların ekspressiyası ilə geri korrelyasiya edir və 

prostat xərçəngi riskini artırır. Androgen reseptorların yüksək ekspressiyası isə COVİD-19-un 

daha ağır gedişinə səbəb ola bilər. 

 Beləliklə, bir qədər ziddiyyətli məlumatlar alınır.Bəzi tədqiqatlar xəstəlik riskinin art-

ması və COVİD-19-un ağır gedişatından xəbər verir, digər tərəfdən isə intensiv müalicə alan 

xəstələrin əksəriyyətində statistik olaraq Ts-nun səviyyəsinin aşağı olması müşahidə olunur. 

Bu işlərdə müəyyən çatışmazlıqlar mövcud olduğundan daha geniş və dəqiq tədqiqatların 

aparılması vacibdir (nəzarət qrupları, Ts-nun xəstəlikdən əvvəl, gedişi zamanı və sonrakı sə-

viyyəsi və s.). COVİD-19-un Ts-na təsiri barədə alınan məlumatlara əsasən demək olar ki, ko-

ronavirus infeksiyası zamanı qanda androgen səviyyəsi dəyişkən xarakterli olur, xəstəlik anın-

da pik vəziyyətinə çatır (koronavirusun hüceyrəyə keçməsi) və xəstəliyin ən yüksək proqressiv 

vaxtında tədricən azalır, sağaldıqdan sonra uzun müddət Ts-nun səviyyəsi aşağı olaraq qalır. 

Həmçinin sübut olunmuşdur ki, androgen çatışmazlığı terapiyası TMPRSS2-nin ekspressiyasını 

azaldır ki, bu da SARS-CoV-2-nin inkişafında androgenlərin iştirakına sübutdur (6). 

İnfeksiyanın qarşısının alınması, bu xəstəliyə yoluxmuş kişilərdə isə simptomların ağır-

lığının azaldılması üçün androgen çatışmazlığı terapiyasından istifadə imkanları barədə düşü-

nülür. Bu üsulun perspektivliyi ondan ibarətdir ki,androgen reseptorlarının antoqonistlərinin 
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effekti geri dönəndir. Bundan əlavə S.Nachman və həmkarları transdermal estrogen yapışqan-

lardan istifadə olunması imkanlarını öyrənirlər. İşin məqsədi transdermal estrogen yapışqanın 

tətbiqinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi, COVİD-19-a yoluxmuş kişilərdə intubasiya tez-

liyinin azaldılması imkanlarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir (8). 

 SARS-CoV-2 və reproduktiv sistem. A.V.Sivkov və həmkarları eyakulyatda korona-

virusun olması ehtimalı barədə məlumat verərək, 15 yaşdan yuxarı SARS-CoV-2 təsdiqlən-

miş 38 kişini əhatə edən tədqiqatın nəticələrini dərc etmişlər. Xəstələrdən 23-ü (60,5%) xəstə-

liyin sağalma, 15-i (39,5%) isə kəskin mərhələdə olmuşdur. Virus komponentlərinin 6 xəstə-

nin eyakulyatında kəskin, 2-də isə sağalma mərhələsində iştirakı müəyyən olunmuşdur (7;9). 

Lakin alınan nəticələr müayinə olunan nümunələrdə aşkarlanan virus komponentlərinin infek-

sion təhlükəliliyini sübut etmir. Buna əsaslanaraq müəlliflər belə nəticəyə gəlirlər ki, əgər ko-

ronavirus kişi reproduktiv sistemində çoxala bilməsə də, orada müəyyən müddət qalmaq im-

kanı var (7). Beləliklə, bu gələcək tədqiqatlarda öz təsdiqini taparsa, o zaman koronavirus in-

feksiyasının profilaktikası üçün kontrasepsiya üsullarına baxılması məqsədə müvafiq olacaq. 

Həmçinin COVİD-19-un reproduktiv orqanlara yayılması imkanlarını nəzərə alaraq nəinki 

virus komponentlərinin eyakulyatda aşkarlanmsı və infeksiyanın cinsi yolla keçməsi, eləcə də 

virusun eyakulyatın digər komponentlərinə, həmçinin spermotozoidlərin DNT-nin fraqmenta-

siyasına təsiri barədə də suallar meydana çıxır(10). Melnikov və həmkarları ekstrakorporal 

mayalanma proqramına daxil olunan normospermiya göstəriciləri olan və 2 qrupa bölünmüş 

73 kişinin spermasının müayinəsini aparmışlar.1-ci qrupa SARS-CoV-2 keçirməmiş, PZR 

üsulu ilə İgG aşkarlanmayan 35, 2-ci qrupa koronavirus infeksiyası keçirmiş, PZR-lə İgG aş-

karlanan 38 kişi daxil olub. Spermoqrammanın müqayisəli analizi 2-ci qrupda müayinə 

olunan materialda spermotozoidlərin ümumi sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını göstər-

mişdir (p<0,05). Həmçinin cəld hərəkətli (p<0,05) və hərəkətli spermotozoidlərin ümumi sayı 

da (p<0,05) əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır (11). Beləliklə, müəlliflər COVİD-19-un kişi-

lərdə fertilliyin azalmasının əsas faktorlarından biri olduğunu göstərmişlər. 

 SARS-CoV-2 və aşağı sidik yolları. Əvvəllər papillomavirusun xüsusilə reproduktiv 

yaşlı qadınlar arasında tez-tez rast gəlinən xroniki residivləşən sistitin (XRS) etiologiyasında 

və infertillikdə iştirakı qeyd olunmuşdur (12;13;14). Həmçinin sidiyin bakterial-virus mikro-

biologiyası barədə məlumatlar var (15;16;17). Müasir ədəbiyyatda XRS-in inkişafında virus 

infeksiyasının iştirakı ilə bağlı tədqiqatlar haqda məlumatlar yer alsa da, virus etiologiyalı 

sistitin diaqnostika və müalicəsi barədə EAU-nun tövsiyyələri hələlik yoxdur. İndiyə kimi 

XRS-in inkişafında herpes, sitomeqalovirus infeksiyasının rolu sübut olunmuşdur. İndi isə ko-

ronavirus infeksiyasının sidik və reproduktiv sistemə təsirinin öyrənilməsi məsələsi ciddi şə-

kildə durur. 

Son tədqiqatlarda koronavirusun sidiklə xaric ola bilməsi barədə məlumatlar yer almış-

dır. L.Pengin aldığı nəticələrə görə SARS-CoV-2 RNT-si müayinə olunan bütün nümunələrdə 

(qan, sidik, anal, yuxarı tənəffüs yolu yaxmalarında) rast gəlinmişdir (18). Digər tədqiqatçılar 

da öz işlərində sidikdə koronavirusun olduğunu təsdiqləmişlər (19;20). Lakin geniş həcmli bir 

tədqiqatda (koronaviruslu xəstələrin 72 sidik nümunəsində) heç bir test müsbət nəticə vermə-

mişdir (21). Beləliklə, sidikdə virusun olması məsələsi növbəti tədqiqatların aparılmasını tələb 

edir. 
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 COVİD-19-un angiotenzin-çevirici ferment 2 reseptorları ilə uyğunluğu barədə artıq 

çox qeyd olunub (3;7;22;23). Həmçinin müəyyən olunmuşdur ki, ürək, qalça bağırsaq, qida 

borusu, sidik kisəsi, böyrəklər və testikullar ACF2-yə malikdirlər ki, koronavirus infeksiyası 

zamanı bu orqanların kəskin zədələnməsi bununla izah olunur (7;24). Lamb və həmkarları 

COVİD-19 xəstələrində de novo sidik-cinsiyyət sisteminə aid ağır simptomların inkişaf 

etdiyini müşahidə etmişlər, xüsusən 24 saat ərzində sidik ifrazı tezliyinin artması (gündüz13, 

gecə 4 dəfədən çox olması) qeyd olunmuşdur. Müayinə olunanların bir qismi sidik ifrazı ilə 

bağlı ağrı və diskomfort olduğunu bildirmişlər. Bu simptomlar sidik yollarının infeksiyası 

olmadan sidiyin əkilməsi zamanı müəyyən olunmuşdur, həmçinin xəstələrin anamnezində 

sidik yollarının infeksiyası, böyrəklərin, prostat vəzinin, sidik kisəsinin kəskin və xroniki 

xəstəlikləri qeyd olunmamışdır (25). Bu cür tədqiqatlar N.Dhar və həmkarları tərəfindən də 

aparılmış və oxşar nəticələr alınmışdır (26). Alınan nəticələrlə bağlı L.E.Lamb və həmkarları 

bu xəstələrin sidiyində iltihab sitokinlərinin olmasını yoxlamışlar. Məlumdur ki, koronavirus 

infeksiyasının ağırlığı iltihab və sitokinlərin səviyyəsinin artması ilə birbaşa əlaqəlidir. Nəti-

cədə sidikdə iltihab sitokinlərinin (İL-6, İL-8və İL-10) nəzarət qrupuna nisbətən miqdarının 

yüksək olduğu müəyyən edilmişdir (25). Beləliklə, müəlliflər COVİD-19-la əlaqəli sistitin 

əmələ gəlməsinin mümkünlüyünu qeyd edirlər. 

 Yekun. Ədəbiyyat təhlili göstərir ki, koronavirus infeksiyası və onun ağırlaşmaları 

müasir təbabətin respirator, hemodinamik, immuno-kompetent strukturları əhatə edən mürək-

kəb və həll olunmamış problemidir. Bütün dünyada bu sahədə aktiv şəkildə tədqiqatların apa-

rılmasına baxmayaraq, hələ də cox sayda həllini tapmamış vacib məsələlər var.Əldə olunan 

məlumatlar koronavirus infeksiyasının yalnız ixtisaslaşmış mütəxəssislər deyil, həmçinin uro-

loqlar, androloqlar, endokrinoloqlar və s. tərəfindən də öyrənilməsinin vacibliyini göstərir.Bu 

qrup xəstələrin müalicəsi də müvafiq olaraq çoxşaxəli-multidissiplinar aparılmalıdır.  
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Хотя радикальная нефрэктомия остается в настоящее время наиболее 

эффективным методом лечения пациентов раком почки, часть больных не получают 

выгоду от проведения данной процедуры. Мы провели литературный обзор факторов 

прогнозирования риска прогрессирования и выживаемости у пациентов местно-

распространенным раком почки после радикальной нефрэктомии. Значение клиничес-

ких и патоморфологических предикторов, позволяют распределить пациентов на груп-

пы риска прогрессирования, что позволит оптимизировать тактику лечения данной 

категории пациентов. 

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, радикальная нефрэктомия, раково-

специфическая выживаемость, предикторы 

 

Приблизительно у 30% пациентов с раком почки (РП) при постановке диагноза 

выявляется местная распространенность (Т3-4) болезни со средней 5-летней раково-

специфической выживаемостью (РСВ) - 11,7% [1].  

К местно-распространенному РП относятся опухоли с инвазией процесса на 

любые из нижеперечисленных структур: почечную или нижнюю полую вену, перире-

нальный жир, жировую клетчатку синуса почки, регионарные лимфатические узлы, а 

также при прорастании фасции Герота с или без вовлечения соседних органов (кишеч-

ника, селезенки, печени, ипсилатерального надпочечника, поджелудочной железы, ди-

афрагмы) [2]. 

Одним из проявлений местной распространенности опухолевого процесса явля-

ется наличия инвазии опухоли венозной системы, наблюдаемой в 4-10% случаях 

[3]. Существует два основных типа локализации опухолевого тромба в венозной систе-

ме: в почечной вене (ПВ) и в нижней полой вене (НПВ). В зависимости от уровня пора-

жения НПВ, опухолевый тромб располагается ниже или выше диафрагмы. Частота 

поражения ПВ у пациентов с местно-распространенным РП составляет 13–22%, тогда 

как вовлечение в процесс НПВ ниже диафрагмы встречается около 7%, а выше диаф-

рагмы - около 1% случаев [4].  

В настоящее время хирургическое лечение считается наиболее эффективным 

методом лечения пациентов с опухолевым тромбом, что подтверждается анализом 

многочисленных исследований, сравнивающих отдаленные результаты радикальной 

нефрэктомии (РН) и активного наблюдения [5]. По данным исследования Reese A. и 

коллег, включающих данные 2265 пациентов с РП и опухолевым тромбом, медиана и 
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годичная РСВ в группе активного наблюдения составила всего 5 месяцев и 29%, что 

значительно ниже чем у пациентов, перенесших хирургическое лечение. Аналогичные 

выводы получены в исследовании Hatakeyama S. и коллег: медиана РСВ составила 60 и 

8,2 месяца, соответственно в группах, перенесших хирургическое вмешательство и 

активное наблюдение [6].  

В целом, общая 5-летняя послеоперационная выживаемость у пациентов с РП и 

опухолевым тромбом в венозной системе значительно варьирует в исследованиях (от 

34 до 71%) и зависит от многочисленных факторов, в том числе от уровня опухолевого 

тромба [7]. В крупном многоцентровом ретроспективном анализе, включающих данные 

1192 пациентов с pT3a-c стадией РП, пациенты с изолированным опухолевым тромбом 

в ПВ (группа I, n=933) имели статистически более высокую общую выживаемость (ОВ) 

по сравнению с пациентами с инвазией в НПВ ниже (группа II, n=196) или выше (груп-

па III, n=63) диафрагмы. Медиана выживаемости в группах составила соответственно 

52, 25.8 и 18 месяцев. Однако, статистической разницы в ОВ у пациентов с инвазией в 

НПВ не выявлено. Размер опухоли ≥8,9 см, инвазия периренального жира, наличие 

регионарных и отдаленных метастазов, а также расположения опухолевого тромба над 

диафрагмой, установлены неблагоприятными прогностическими факторами послеопе-

рационной ОВ при мультивариантном анализе. Схожие результаты установлены в 

другом исследовании, где 5-летняя ОВ составила 70% у пациентов с тромбом в ПВ и 23% 

при расположении тромба в НПВ [6]. В исследовании QiTang и коллег, при медиане 

выживаемости 63 месяца, 5-летняя ОВ и РСВ составили 53,6% и 54,4% соответственно. 

Многофакторный анализ установил высокий уровень опухолевого тромба опухоли, 

наличие регионарных и отдаленных метастазов, а также инвазия надпочечника наиболее 

значимыми прогностическими предикторами низкой ОВ (p=0.001 для всех) [8]. 

Влияния уровня опухолевого тромба на послеоперационную РСВ считается пред-

метом обсуждения. В крупном проспективном исследовании Martínez-Salamanca J. и 

коллег, на 1122 пациентах с РП и опухолевым тромбом, при медиане наблюдения 24,7 

месяца, 5-летняя РСВ отличалась у пациентов в зависимости от уровня опухолевого 

тромба: 43.2% (ПВ), 37.0% (НПВ ниже диафрагмы) и 22.0% (НПВ выше диафрагмы). 

При многофакторном анализе размер опухоли, степень Фурмана, вовлечение регионар-

ных лимфатических узлов и уровень опухолевого тромба независимо коррелировали с 

выживаемостью [9]. В исследовании Gettman M. и коллег, на 303 пациентах с РП и 

опухолевым тромбом венозной системы, при распределении пациентов на группы, 

аналогичным исследованию Martínez-Salamanca J. и коллег, установлены предикторами 

низкой РСВ: уровень тромба выше диафрагмы, наличие метастатической болезни, 

высокая степень злокачественности и вовлечение периренального жира. Пятилетняя 

РСВ в группах составила соответственно 32%, 42% и 41%. В одном из исследований 

выявлено, что наличие опухолевого тромба выше диафрагмы, приводит к 1,7-кратному 

ухудшению РСВ по сравнению с пациентами, у которых опухолевый тромб находился 

ниже диафрагмы. Противоречивые данные получены в исследовании Miyake Н. и 

коллег, включающих данные 135 пациентов, перенесших РН с тромбэктомией. Показа-

тель РСВ не был статистически связан с уровнем тромба в общей когорте, однако был 
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значительно ниже у пациентов с опухолевым тромбом в НПВ. Одна, 3 и 5-летняя РСВ 

составила в группах 89.2%, 56.9% и 49.2% соответственно. Размер опухоли и наличие 

метастазирования оказались независимыми факторами РСВ при многомерном анализе. 

Отсутствие разницы выживаемости в группах вероятнее всего связано с малым коли-

чеством общего количества пациентов. В исследовании Moinzadeh A. и коллег, при рас-

пределении 153 пациентов на группы, сопоставимым вышеуказанным исследованиям, 

также не было установлена связь между уровнем опухолевого тромба и РСВ. Общая 10-

летняя РСВ статистически не отличалась в группах: 30%, 19% и 29%, соответственно 

(р>0.05 для всех групп). Кроме того, инвазия стенки венозной системы, а не уровень 

опухолевого тромба, установлен в исследовании Zisman A. и коллег на 207 пациентах с 

РП, как независимый фактор наиболее неблагоприятного исхода хирургического 

лечения.  

Таким образом, показатели РСВ значительно снижается при сочетании опухоле-

вого тромба в почечной вене и инвазии стенки нижней полой вены, а также при 

распространении процесса в лимфатические узлы или при наличии отдаленных метас-

тазов. Вышеперечисленные факторы установлены прогностическими факторами небла-

гоприятного исхода заболевания.  

При наличии метастатической болезни, уровень РСВ снижается до отметки 0-25% 

[10]. Ряд авторов утверждают, что наличие отдаленных метастазов, а не протяженность 

опухолевого тромба является наиболее приоритетным фактором неблагоприятного 

исхода заболевания. Однако, даже при наличии метастазов, РН с тромбэктомией может 

продлить выживаемость, особенно в сочетании с иммунотерапией. В исследовании 

Haferkamp A. и коллег, общая когорта пациентов (n=134) была разбита на две группы: 

перенесшие РН с тромбэктомией (группа I, n=111), из которых у 30-ти пациентов опре-

делялись отдаленные метастазы на момент оперативного вмешательства и пациентов, 

получившие только иммунотерапию (группа II, n=23). Медиана РСВ была выше в 

группе I – 19,8 месяцев (0-178,9), чем в группе II – 6,9 месяцев (0,1-23,6). Однако, 

наиболее высокие значения медианы РСВ получены у пациентов при сочетании хирур-

гического лечения с иммунотерапией в противовес только хирургическому: 13,5 против 

5,1 месяцев соответственно. Аналогичные результаты получены в ином исследовании, 

где 2-х летняя РСВ у пациентов с опухолевым тромбом в венозной системе была ста-

тистически выше после РН в сочетании с иммунотерапией в отличие от только 

нефрэктомии (41% и 52% против 32% и 45%). 

Консистенция венозного тромба считается одним из значимых факторов выжи-

ваемости и прогнозирования после хирургического лечения. Так, на основании прове-

денного ретроспективного исследования на 174 пациентах с РП и тромбозом венозной 

системы, Bertini R. и коллеги установили, что рыхлый тромб является предиктором 

плохой выживаемости для пациентов с опухолевым тромбом как в ПВ, так и в НПВ. 

Пациенты при наличии рыхлого венозного тромба имели более высокий риск 

регионарного или отдаленного метастазирования, чем при солидных тромбах. Кроме 

того, наличие рыхлого тромба ассоциирован с более высокой степенью злокачествен-

ности и патологической стадией опухоли, а также с высокой вероятностью инвазии в 
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периренальную клетчатку (р<0.05 для всех факторов). Медиана РСВ у пациентов с 

рыхлым и солидным тромбом составила 8 и 55 месяцев, соответственно (р<0.001).  

Исследование, опубликованное в 2019 году [11] на 128 пациентах с РП и 

опухолевым тромбом в ПВ, также уставило наличие рыхлого тромба как независимого 

прогностического фактора низкой РСВ (p=0.006), что вероятнее всего связано с более 

высоким риском гематогенного распространения опухоли. Рыхлый тромб, паранеоплас-

тический синдром, степень Фурмана 3/4 и наличия инвазии периренального жира уста-

новлены прогностическими факторами низкой РСВ выживаемости. Пациенты в зависи-

мости от количества прогностических факторов были распределены на 3 группы риска: 

низкого (без факторов), среднего (1-2 фактора) и высокого (3-4 фактора), статистически 

отличающимися 5-летней РСВ, составившая 100%, 68.6% и 0%, соответственно. 

Однако, недавно проведенное многоцентровое исследование MagerR. и коллег, вклю-

чающих данные 413 пациентов с РП и наличием тромба в НПВ, не установило статис-

тическую разницы в 5-летней РСВ между пациентами в зависимости от консистенции 

опухолевого венозного тромба (р=0.8).     

Влияния уровня венозного вовлечения на безрецидивную выживаемость при РП 

также остается дискутабельным. В многоцентровом исследовании AbelE. и коллег 

[12], которые ретроспективно проанализировали данные 432 случаев РП с венозным 

опухолевым тромбом. Частота встречаемости тромба в почечной, подпеченочной и 

надпеченочной НПВ составила 55.3%, 31.0% и 13.8%, соответственно. Пациенты были 

распределены на группы благоприятного (нет факторов), промежуточного (1-2 фак-

тора) и высокого (более 2-х факторов) риска в зависимости от количества клинических 

и патоморфологических независимых факторов (индекса массы тела ≤20 кг/м2, низкого 

уровня предоперационного гемоглобина, инвазии периренального жира, уровня тромба 

в РПВ, диаметра опухоли, степени Фурмана и гистологического типа опухоли). 

Пятилетняя безрецидивная выживаемость статистически отличалась в группах и сос-

тавила 79.1%, 55.1% и 22.1%, соответственно (р<0.001). В исследовании AlOtaibi M. и 

коллег, единственным независимым предиктором рецидива опухоли после РН с 

тромбэктомией установлен опухолевый тромб в НПВ выше диафрагмы. Общая 5-

летняя выживаемость и безрецидивная выживаемость составили 47% и 35% 

соответственно. Однако ретроспективный анализ 132 пациентов с РП при наличии 

венозного тромбоза, проведенного в институте Джона Хопкинсане установил связи 

между уровнем опухолевого тромба и безрецидивной выживаемостью. У 64 (48.5%) 

пациентов опухолевый тромб располагался в ПВ (группа 1), в 55 случаях (41.7%) в 

НПВ ниже (группа 2), а в 13 случаях (9.8%) выше диафрагмы (группа 3). Послеопера-

ционная одна и 3-летняя безрецидивная выживаемость составила 69% и 53%. Предик-

торами рецидивирования выявлены размер опухоли (р=0.015), степень злока-

чественности (р=0.007) и инвазия венозной стенки (р=0.027). Риск рецидивирования у 

пациентов с pN0M0 стадией болезни и опухолевым тромбом в ПВ или РПВ статисти-

чески не отличалась.     

Распространение опухоли в соседние органы считается одним из наиболее небла-

гоприятным фактором плохого исхода хирургического лечения. Эта группа пациентов 
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демонстрирует низкие результаты 5-летней выживаемости - 20-30%. Согласно TNM 

классификации 2017 года, вследствие плохого исхода заболевания пациентов с 

распространением опухолевого процесса за пределами фасции Героты, данная кате-

гория, как и пациенты с отдаленными метастазами, оцениваются одинаково - IV стадия. 

Хирургическое вмешательство остается стандартом лечения таких пациентов. Опухоли 

с поражением соседних органов часто сочетаются с агрессивными признаками, такими 

как степень Фурмана 3/4, лимфососудистой инвазии, наличием саркоматоидной 

дифференцировки и высокого процента некроза в опухоли. Клиническая оценка таких 

опухолей затруднена в связи с десмопластической реакцией, которая часто развивается 

вокруг опухоли. Ряд авторов установили, что только в 40% случаях патоморфологи-

чески выявляется истинное прорастание опухоли в соседние органы у пациентов с 

клинической оценкой радиологических методов как Т4 распространенность первичной 

опухоли [13]. Инвазия в соседние органы часто сопутствует метастатической болезни и 

только приблизительно в 1% случаях наблюдается изолированная инвазия соседнего 

органа без наличия регионарных или отдаленных метастазов [13]. Karellas M. и кол-

леги, проанализировали результаты лечения 38 пациентов с местно-распространенным 

РП, где основную массу (68%) составили пациенты с инвазией в соседние органы. 

Средний размер опухоли составил 11 (8-14) см. Четырнадцать пациентов (37%) имели 

положительный хирургический край. Наиболее частым резецируемым органом была 

печень (n=10). В конечном итоге, от прогрессирования заболевания умерло 34 из 38 

пациента (90%). Медиана послеоперационной выживаемости составила 11,7 месяцев. 

Статус хирургического края оказался единственным статистически значимым факто-

ром рецидивирования и выживаемости (р=0,006). Несмотря на низкий уровень встре-

чаемости таких пациентов, именно хирургическое лечение позволяет увеличить уро-

вень выживаемости по сравнению, с пациентами которым не проводилась нефрэкто-

мия. Так в исследовании Capitanio U. и коллег, на 310 пациентах с РП и клинически 

сТ4NxM0 распространенностью опухолевого процесса, с целью оценки эффективности 

хирургического лечения, пациенты были распределены на 2 группы: с (79.4%) или без 

(20.6%) хирургического вмешательства. Авторы пришли к выводу, что пациенты с 

заболеванием pT4N0M0 имеют 42-месячный эффект выживаемости после нефрэктомии 

по сравнению с теми, кто не подвергался оперативному вмешательству. Однако, при 

наличии метастазов в регионарных лимфоузлах, медиана выживаемости между 

группами не отличалась (9,3 против 9,1 месяцев, соответственно, р=0.9). Кроме того, 

опухоли с распространением процесса в соседние органы сопровождаются наличием 

саркоматоиднойдедифференцировки, которая способствует снижению показателей 

выживаемости после РН. Пациенты с рТ4 распространенностью опухолевого процесса 

и саркоматоидными изменениями, имеют значительно низкий уровень РСВ: 4,9 против 

17,7 месяцев для несаркоматоидной гистологии (р<0,001). Фактически, только 2 из 24 

пациентов с наличием саркоматоиднойдедифференцировки опухоли продолжали жить 

через 2 года после операции, что подчеркивает важность предоперационной иденти-

фикации этого фактора для знания вероятности исхода заболевания для пациента после 

РН [14]. 
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Вовлечение ипсилатерального надпочечника в опухолевый процесс, оценивае-

мого как Т4 распространенность первичной опухоли, многие авторы ассоциируют с 

наиболее худшими результатами выживаемости. В двух крупных исследованиях, час-

тота поражения ипсилатерального надпочечников вовремя РН составила 5.5% и 5.7%. 

Авторы оценили потенциальные предикторы поражения надпочечников и обнаружили, 

что в 89% случаях поражение надпочечников имело место, когда опухоль почки нахо-

дилась в верхнем полюсе или была многоочаговой. Кроме того, поражение почечной 

вены установлен предиктором высокой вероятности распространения опухоли на 

ипсилатеральный надпочечник. При мультивариантном анализе исследования Ito К. и 

коллег, определены следующие предикторы ипсилатерального поражения надпочечни-

ков: размер опухоли более 5,5 см, клиническая стадия Т3-4 и наличие лимфатических 

или отдаленных метастазов. Одиночное, ипсилатеральное поражение надпочечников 

встречается с частотой от 1% до 5%. В исследовании, проведенного Siemer S. и коллег 

на 1010 пациентах с РП, перенесших нефрэктомию с рутинным удалением ипсилате-

рального надпочечника, поражения надпочечника встречалась преимущественно у 

пациентов с pT3-4 размером первичной опухоли (82%) с частотой в 5.5%. Пятилетняя 

выживаемость у пациентов с и без удаления надпочечника статистически не отличалась 

(75% против 73% соответственно). Авторы пришли к выводу, что адреналэктомия 

вовремя нефрэктомии вероятнее всего принесет пользу только 2% пациентов с одиноч-

ным, ипсилатеральным поражением надпочечников у которых отсутствуют регионар-

ные и отдаленные метастазы [15].  

Кроме того, хотя адреналэктомия не увеличивает частоту осложнений [15], при-

сутствует теоретический послеоперационный риск надпочечниковой недостаточности. 

YokoyamaH. и коллеги установили, что резерв адренокортикальной функции нару-

шается через 2 недели после операции. Многие авторы пришли к единому консенсусу, 

что ипсилатеральнаяадреналэктомия вовремя РН, вероятно, применима для пациентов с 

подозрением на инвазию в надпочечник радиологических методов или интраопе-

рацинной визуализации. Кроме того, пациенты с инвазией в надпочечник и наличием 

метастатической болезни не получат пользу от ипсилатеральной адреналэктомии. 

Инвазия периренального жира и жировой клетчатки синуса почки также счита-

ются признаками местной распространенности процесса и обладают относительно 

схожими результатами исхода заболевания, а патологическое знание этих результатов 

имеет важное значение в прогнозировании дальнейшего исхода заболевания. Ретрос-

пективный обзор 1087 пациентов с РП показал, что частота поражения пациентов с 

инвазией в периренальный жир или жировую клетчатку синуса почки составляет при-

мерно 17%, а 5-летняя РСВ - 36%. Однако, наиболее низкой РСВ обладали пациенты 

при сочетанной инвазии опухоли в периренальный жир и/или жировую клетчатку сину-

са почки (при медиане 12,5 месяцев, 5-летняя РСВ была аналогичной пациентам со ста-

дией pT4 и составила 0%). Хотя некоторые исследования не показали, что инвазия 

перинефрического жира является независимым прогностическим предиктором, два 

многоцентровых, крупномасштабных исследования установило, что инвазия перире-

нального жира значительно коррелирует с плохим прогнозом и является независимым 
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прогностическим предиктором низкой РСВ [16]. Размер опухоли более 7 см выявлен 

значимым фактором периренальной инвазии, а РСВ идентична с пациентами при 

местной распространенности опухоли [16], тогда как пациенты с размером опухоли 

менее 7 см имели безрецидивную выживаемость, характерной для рТ2 первичных опу-

холей, что подтверждается данными о частоте местного рецидивирования: 44% и 15% у 

пациентов с опухолью ≤7 и >7 см. Однако, некоторые данные опровергают эквивалент-

ность исхода болезни при инвазии периренального жира и жировой клетчатки синуса 

почки. Исследование, проведенное в клинике Мейо, показало, что инвазия жировой 

клетчатки синуса почки обладает более агрессивным течением заболевания, чем при 

инвазии периренальной клетчатки, что подтверждается данными 5-летней РСВ: 26% 

против 51%, соответственно.  

В исследовании Bonsib S. и коллег на 100 пациентах с РП выполнена оценка зави-

симости инвазии почечного синуса у пациентов с местно-распространенностью опухо-

левого процесса от размера опухоли и степени Фурмана. В 49 случаях размер опухолей 

составил T1-2, а в 46 - T3 или T4. Ни в одном случае при отсутствии инвазии в почеч-

ный синус не отмечалось распространения опухоли за пределы капсулы почки. Инвазия 

в почечный синус чаще встречалась у пациентов с опухолью высокой степени Фурма-

на: 17% и 71% при опухолях со значением Фурмана 1/2 и 3/4, соответственно. Авторы 

установили, что инвазия в почечный синус повышается на 28% у пациентов с местно-

распространенными опухолями в сравнении с локализованными. Таким образом, инва-

зия почечного синуса коррелирует с размером первичной опухоли рТ3-4 и чаще встре-

чается при значении Фурмана 3/4.  

Наиболее неблагоприятным фактором плохой выживаемости у пациентов с 

местно-распространенной опухолью РП считается наличие метастазов в регионарных 

лимфатических узлах. Так, наличие регионарных метастазов (pN1) являющимся силь-

ным независимым предиктором плохой выживаемости приводит к значительному сни-

жению 5-летней РСВ по сравнению с пациентами pN0, составляющая 6% и 59%, соот-

ветственно. Пациенты с регионарными или отдаленными метастазами и наличием опу-

холевого тромба в почечные вены имеют более низкую 5-летнюю РСВ - 6% по сравне-

нию с пациентами с pN0M1 и pN1M0 болезнями, составившая 15% и 17%, соот-

ветственно. Кроме того, риск смерти от прогрессирования у пациентов с регионарными 

метастазами значительно варьирует от размера опухоли и степени злокачественности. 

В крупном проспективном исследовании [17], включающих данные 11374 пациентов, в 

11% случаях выявлены метастазы в регионарных лимфатических узлах после РН после 

лимфадиссекцией. Общая 5-летняя РСВ составила 38,4% против 83,8% у пациентов с и 

без узловых метастазов, соответственно. В многопараметрическом анализе, пациенты с 

узловыми метастазами и pT1, pT2, pT3 и pT4 размером первичной опухоли имели в 2.0, 

3.2, 3.6, 6.0 раза выше вероятностью умереть после нефрэктомии, соответственно, чем 

при отсутствии метастазов (все р<0,001). Кроме того, определена вероятность смерти 

от прогрессирования заболевания и степенью Фурмана у пациентов с метастазами в 

лимфаузлах, где степень Фурмана I, II, III и IV соответствовал вероятности умереть от 

прогрессирования заболевания в 2.7, 3.1, 3.5 и 3,9 раза (все р<0.001). В целом, пациенты 
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с pT4 размером опухоли подвергаются наибольшему риску метастазирования в лимфа-

тические узлы с частотой поражения до 35%. Более поздние данные подтверждают 

выигрыш 5-летней РСВ при проведении лимфадиссекции забрюшинных лимфатичес-

ких узлов против отсутствия диссекции: 59% против 33%, соответственно. Более того, 

количество положительных лимфатических узлов и количество удаленных узлов уста-

новлены независимыми предикторами РСВ (p=0,001). Риск смерти увеличивается на 

16% для каждого положительного узла и снижается на 8% для каждого удаленного узла 

(p<0.001).  

Выводы: Хотя РН остается наиболее эффективным методом лечения пациентов с 

местно-распространенным РП, в связи с отсутствием точных предоперационных мето-

дов оценки распространенности опухолевого процесса, только часть пациентов без 

лимфатического или отдаленного метастазирования получат выгоду от хирургического 

лечения. Хотя многие исследования установили уровень тромба и наличие инвазии 

венозной системы как независимые неблагоприятные факторы выживаемости, именно 

сочетание данных фактора с другими патоморфологическими факторами позволяет 

наиболее точно оценить риск прогрессирования заболевания после нефрэктомии. 

Вмешательства при местно-распространенном РП, особенно при наличии опухолевой 

венозной инвазии, требуют надлежащего предоперационного планирования и превос-

ходной хирургической техники в учреждении, способном к сложным хирургическим 

случаям, с пониманием того, что даже в лучших руках могут иметь место неблагопри-

ятные клинические исходы.  
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Conclusion: Although radical nephrectomy remains currently the most effective method 

of treating patients with kidney cancer, some patients do not benefit from this procedure. We 

conducted a literature review of predicting risk factors for progression and survival in 

patients with locally advanced kidney cancer after radical nephrectomy. The importance of 

clinical and pathomorphological predictors allows us to distribute patients to risk groups for 

progression, which will optimize the treatment tactics of this category of patients. 

Keywords: renal cell carcinoma, radical nephrectomy, cancer-specific survival, predictors 
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TRANSURETHRAL LASER URETEROLITHOTRIPSY AND 

STENTING AS AN EFFECTIVE METHOD FOR RESTORING 

URODYNAMICS IN PREGNANT WOMEN 

 

K.I. Abdullaev, Kh.Sh. Rzaev. 

“Urological Center” Kamal Abdullayev Clinic, Baku 

 

 

According to the literature, KSD occurs in approximately 0.1-0.15% of pregnant 

women. The work is based on the analysis of the results of the study and treatment of 10 

pregnant women with gestational age from 11 to 35 weeks, suffering from urolithiasis. 

Ultrasound was used to determine the location, size of stones and the condition of the upper 

urinary tract. A renal stent was installed in 8 patients. 2 patients underwent transurethral 

lithotripsy with stent placement. 6 patients were able to pass the stent next to the stone. 

Performing a contact ureterolithotripsy during pregnancy avoids a long stay of the stent in 

the upper urinary tract. 

Keywords: urolithiasis (UCD), urinary tract infection (UTI), upper urinary tract (UTI), 

CKD, ultrasound, SSAR, ureterolithotripsy, stent, antireflux stent 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь(МКБ), инфекции мочевых путей(ИМП), 

верхние мочевые пути (ВМП), ХПН, УЗИ, ПМР, уретеролитотрипсия, стент, анти-

рефлюксный стент 

 

Актуальность 

Мочекаменная болезнь (МКБ) считается одним из наиболее распространённых 

урологических заболеваний. По данным литературы МКБ встречается приблизительно 

у 0.1-0.15% беременных у которых почечная колика может создать такие риски для 

беременности как преждевременные роды, преждевременный разрыв оболочек, гипок-

сия плода, невынашывание и преэклампсию. Исходя из литературных данных, чем 

дольше длится колика, тем выше риск беременности. У женщин с калькулёзным пиело-

нефритом в 15% случаев наступают преждевременные роды.  
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 Целью работы. Оценка эффективности уретеролитотрипсии и стентирования у 

беременных, профилактика, а также выявление осложнений дренирования верхних 

мочевых путей (ВМП) и их профилактика. 

 

Материал и методы исследования 

Работа основана на анализе результатов исследования и лечения 10 беременных 

со сроком беременности от 11 до 35 недель, страдающих мочекаменной болезнью. У 6 

пациенток данная беременность была первой, у 4 повторной. У 8 женщин мочекамен-

ная болезнь была диагностирована впервые, у 2 длительность заболевания мочекамен-

ной болезнью составила от 2 до 3 лет. Из них 1 беременная ранее перенесла дистан-

ционную литотрипсию. В 2х случаях камни локализовались в лоханке, в 1 случае в ча-

шечках, в 7 случаях в мочеточнике. Двусторонний уролитиаз имел место у 3 больных. 

С выраженной почечной коликой поступило 5 беременных. По данным литературы к 3 

триместру физиологический гидронефроз развивается у 90% беременных. Гидронефро-

тическая трансформация, имела место у 8 наблюдаемых больных в основном в правой 

почке. В 7 случаях расширение полостной системы почек было вызвано обтурацией 

мочевых путей камнем, 

У 1 больной оно было обусловлено гормональным и обструктивним факторами 

характерными для беременности: Расширение верхних мочевых путей обусловлено 

повышением уровня гестагенов крови (синтезируемый плацентой гормон приблизи-

тельно с 16-20 недели беременности), воздействие которых расслабляет мочевые пути и 

механическое сдавление мочеточника увеличенной маткой. Гестационным пиелонеф-

рит был выявлен у 4 пациенток, анемия у 3.  

 

Эпидемиология и риски, ассоциированные с гестационным пиелонефритом 

Инфекция мочевых путей и мочекаменная болезнь являются самыми частыми 

причинами люмбо-абдоминальной боли у беременных. Более того, эти состояния – 

самые частые неакушерские показания для окозания урологической помощи. 

Заболеваемость гестационным пиелонефритом на современном этапе относи-

тельно невысока: по данным ряда авторов она состовляет от 5,3 (по данным D.A.Wing 

et al -0,5%) -до составляет 14 (по данным J.B. Hill 1,4%), на 1000 беременностей. 

Как с наличием эндотоксина, так и с лихорадкой ассоциированы повышенная сок-

ратимость миометрия и риск преждевременных родов, а у 1/3 пациенток с гестацион-

ным пиелонефритом эндотоксин способствует развитию гемолитической анемии. 

Интенсивная боль в почке (почечная колика) и её продолжительность более 24 часов 

сопряжены с высоким риском (до 29%) прерывания беременности/ преждевременных 

родов. В целом, у женщин с диагнозом острого гестационного пиелонефрита вероят-

ность преждевременных родов составляет 10,3%, что статистически значимо чаще, по 

сравнению с беременными без пиелонефрита (7,9%, p<0,001). Острый пиелонефрит 

ассоциирован с повышенным риском хорионамнионита (соотношение рисков 1/3) и 

риском оперативного родоразрешения (соотношение рисков 1/2). В то же время, не 

выявлено взаимосвязи гестационного пиелонефрита с крайне низкой массой тела 
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плода, преэклампсией, антенатальной или неонатальной гибелью плода. Вышеперечис-

ленные риски обусловливают чрезвычайную важность своевременной и профессио-

нальной урологической помощи этой категории пациенток. Необходимость проведения 

рациональной антибактериальной терапии при гестационном пиелонефрите сегодня не 

вызывает сомнений.  

Катетеризация, стентирование мочеточника и в крайнем случае пункционная неф-

ростомия- сохраняют свою актуальность. 

 

Боль в почке у беременных является показанием к стентированию в 3х случаях 

 обструкция камнем  

 инфекции мочевыводящих путей (ИМП) 

 сдавливание мочеточника маткой 

 

Диагностика 

Также при поступлении всем пациенткам было проведено УЗИ, общеклинические 

и биохимические анализы крови и мочи, посев мочи на флору и чувствительность к 

антибиотикам, проба Реберга и др.  

 

Лечение 

Решение о проведении консервативного или оперативного лечения основывалась 

на ряде факторов, к которым относятся размеры, место расположения камней, степень 

выраженности структурных изменений мочевых путей и активность воспалительного 

процесса. Предпочтение отдаётся консервативному методу лечения. 

На первом этапе проводится консервативное лечение (инфузионная, антибактери-

альная, спазмолитическая и обезболивающая терапия). Лечение возникшей патологии 

нельзя откладывать. Развиваясь, болезнь может принести негативные последствия для 

женщины и ребенка. Это именно тот случай, когда прием антибиотиков во время бере-

менности оправдан. Нужно подбирать максимально безопасные для плода антибио-

тики, в зависимости от триместра. За ходом лечения необходимо строго следить, поэ-

тому при острой форме рекомендуется стационар. Постельный режим (около 1 недели) 

рекомендован в острой фазе болезни, при сильных болях, температуре. Далее жела-

тельно проводить время в движении, чтобы восстановить уродинамику. 

Назначаемые препараты: 

 антибиотики — воздействуют на возбудителя патологии: пенициллины, 

нутрифоновый ряд лекарств, цефалоспорины и другие лекарства, согласно 

триместру беременности; 

 Эффективен прием канефрона и санкола, обладающие спазмолитическими, 

противовоспалительными и болеутоляющими действиями. Это раститель-

ные препараты, позволяющие снять лекарственную нагрузку на организм; 

 Дезинтоксикационные мероприятия  
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Дренирование ВМП выполняется в случае отсутствия эффекта от консерватив-

ного лечения. Почечный стент был установлен 8 больным. 2 пациенкам было произве-

дена трансуретральная уретеролитотрипсия Holmium лазером, уретеролитоэкстракция 

петлей Дормиа, с установкой стента. 6 пациенткам удалость провести стент рядом с 

камнем, в 1 случае не удалось установить стент.  

Срочное дренирование ВМП для восстановления нарушенного оттока мочи 

из почки требуется при таком неотложном состоянии, как обструктивная уропатия бере-

менных, потенцирующий риск развития обструктивного пиелонефрита. Среди больных 

со стентированием почки у одной пациентки наблюдалась атака пиелонефрита.  

 

Среди показаний к срочному дренированию ВМП мы считаем: 

 почечная колика; 

 камни обеих мочеточников; 

 сопутствующие акушерские осложнения (многоводие, многоплодие); 

 обезвоживание при многократной повторяющейся рвоте; 

 наличие одной функционирующей почки; 

 хроническая почечная недостаточность. 

 

Осложнения 

Стентирование мочеточников имеет как преимущества, так и недостатки.  

Из преимуществ следует указать меньший риск дренажной нозокомиальной ин-

фекции, быстрое устранение почечной колики и улучшения состояния беременной, 

отсутствие наружных дренажных трубок и мочеприемников, что улучшает качество 

жизни беременной и повышает благоприятный прогноз при родоразрешении.  

Среди недостатков (осложнений) внутреннего стентирования по данным лите-

ратуры различают: 

 как ранние: гематурия, ПМР, инфекции мочевыводящих путей. 

 так и поздние: миграция, фрагментация стентов, гнойно-септические 

осложнения плода и матери, гестационный пиелонефрит, калькулезный 

пиелонефрит, дизурия, связанная с раздражением дистальным концом 

стента шейки мочевого пузыря, индивидуальная непереносимость стента 

и ряд других. 

В нашей практике мы не наблюдали гематурию, ПМР, миграцию, фрагментацию 

стентов, гнойно-септические осложнения плода и матери, калькулезный пиелонефрит.  

В то же время, и в разделе клинических рекомендаций ЕАУ по мочекаменной бо-

лезни, и в публикации H. Ihii et al. отмечается, что у беременных стентирование и чрес-

кожная нефростомия сопряжены с повышенным риском их инкрустации дренажём, с 

плохой их переносимостью и необходимостью их замены каждые 4-6 недель, а также с 

рецидивами инфекции мочевых путей. 

 Однако беременным учитывая триместр мы устанавливаем стенты с антиреф-

люксной и карботановой защитой от 3х до 4х месяцев. Сдерживают инкрустацию 
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стента и не требующей их замену и камнеобразование соблюдение водной нагрузки, 

диеты. 

 

Профилактика осложнений стентирования 

Так, в рандомизированном исследовании M. Teleb et al. в группе длительного 

стентирования инфекции мочевых путей возникали чаще, чем в группе уретероли-

тотрипсии (18% и 9,5%, соответственно). Профилактика вышеуказанных осложне-

ний, на наш взгляд, должна проводиться по нескольким направлениям. Оперативное ле-

чение МКБ на этапе прегравидарной подготовки: проведение плановых операций 

по удалению камней почек, мочеточников и мочевого пузыря с последующей диетоте-

рапией, а также своевременное и полноценное лечение мочевых инфекций. Выполне-

ние контактной уретеролитотрипсии во время беременности, позволяет избежать дли-

тельного нахождения стента в ВМП.  

 

Выводы 

 Вопросами ИМП И МКБ у беременных должны заниматься урологи 

совместно с акушерами- гинекологами.  

 Самым информативным и малоинвазивным методом диагностики при МКБ у 

беременных является УЗИ 

 Уретеролитотрипсия Holmium лазером у уретеролитоэкстракция петлей 

Дормиа-эффективная и безопасная процедура  

 Устанавливаемые стенты должны быть с антирефлюксной и карботановой 

защитой. 

 Двусторонний нефролитиаз или уролитиаз единственной почки со сниже-

нием функции, нарастающая ХПН является абсолютным показанием для 

прерывания беременности. 

 

Заключение 

 Наш опыт ведения беременных с уролитиазом свидетельствует в пользу 

необходимости к дренированию верхних мочевых путей по показаниям и 

срокам, стентами с антирефлюксной и карботановой защитой. 

 

По нашему мнению, и по данным современных клинических исследований, такой 

подход не только не повышает, напротив, снижает риск рецидивов пиелонефрита, не 

сопряжён с дополнительными урологическими или акушерскими рисками и, в конеч-

ном итоге, может существенно снизить риски для здоровья беременных пациенток, 

одновременно существенно повысив качество их жизни.  

Таким образом, урологи совместно с акушерами - гинекологами должны контро-

лировать состояние беременной и плода. Такой комплексный подход позволит снизить 

количество инфекционных осложнений во время беременности. 
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SONSUZLUQ STRUKTURUNDA KİŞİLƏRİN  

MÜAYİNƏ PRİNSİPLƏRİ 

 

M.İ. Mirzəyev  

Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu, Bakı 

 

 

Açar sözlər: Kişi sonsuzluğu, xronik prostatit, polimeraz zəncirvari reaksiya, testoste-

ron, Follikolostimuləedici hormon, Luteinləşdirici hormon, normozoospermiya, astenozo-

ospermiya, azoospermiya, oliqozoospermiya, nekrospermiya, aspermiya 

 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə görə andrologiyanın əsas istiqamətlə-

rindən biri kişilərdə reproduktiv funksiya pozğunluqlarının aşkara çıxarılması və onun müali-

cə yollarının öyrənilməsindən ibarətdir. Dünyada bütün nigahların 19-20%-i sonsuzluqla nəti-

cələnir [1,2,3].. Bizim apardığımız müayinərə görə Azərbaycanda da bütün nigahların 20%-i 

sonsuzluqla nəticələnir. Ümumiyyətlə rəsmi nigahda olub, qorunmadan bir il müddətində 

ardıcıl cinsi əlaqə nətcəsində hamiləlik baş vermirsə, belə nigah sonsuz nigah adlanır [3,4]. 

Sonsuzluq 1-cili və 2-cili olmaqla 2 yerə bölünür [5,6,7]. Sonsuzluq xüsusilə tibbi-sosial 

əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda sonsuzluq strukturunda kişi faktoru 45-50% təşkil edir. Xüsusilə 

qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda son illər iqtisadiyyatın yüksək inkişaf tempi əhalinin 

sosial rifahının yaxşılaşmasına, yoxsulluğun minimuma endirilməsinə səbəb olmuşdur ki, bu 

da sonsuz nigahların azalmasına doğu tendensiyaya səbəb olmuşdur. 

Tədqiqatlarımızın da məqsədi, kişi sonsuzluqu strukturunda kişilərin düzgün müayinə 

yollarının araşdırılması və sonsuzluqla məşğul olan gənc praktik tibb işçilərinə lazımi tövsiyə-

lər verməkdir. 

Tədqiqatın material və metodları: Tədqiqat üçün material araşdırılmaq üçün Elmi Təd-

qiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitu və Evrolab tibb mərkəzindən götürülmüşdür. Bizim 

tədqiqatlarımız 01.01. 2018-cü ildən 01.01.2019-cu il tarixə qədər olan dövrü əhatə etmişdir. 

Bu müddət ərzində 283 nəfər xəstə 1-cili, yəni ilk dəfə olaraq müraciət etmişdir. Müraciət 

etmiş xəstələrin yaş həddi 6-59 yaş arasında olmuşdur. Bir il müddətində 283 nəfər pasientdən 

257 nəfərinə sonsuzluq diaqnozu qoyulmuşdur. Bunlardan 223 nəfəri 1-cili sonsuzluq, 34 

nəfəri isə 2-cili sonsuzluqla müraciət etmişdir. 

Digər diaqnozlarla müraciət etmiş xəstələrin sayı aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 

 

Cədvəl 1. 

 

Sonsuzluq Erektil 

disfunksiya 

Zifaf gecəsi 

sindomu 

Prostat vəzin xoş 

xassəli hiperpl. 

Cinsi inkişafdan 

qalma 

Kəskin və xr. 

uretrit 

Sidik daşı 

xəstəlyi 

257 10 2 2 5 6 1 

 

Materialların toplanmasında və araşdırılması məqsədi ilə, Androloji xəstələrin qəbulu 

sənədləşdirilməsinin kompyuter variantı, proqramından istifadə edilmişdir. Toplanaraq arxiv-
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ləşdirilmiş müayinə və müalicə məlumatları hərtərəfli təhlil edilmiş və nəticələr müzakirə 

olunmuşdur. Sonsuzluq diaqnozu ilə müraciət etmiş xəstələrdə sonsuzluğun müddəti isə 1 

ildən 21 ilə qədər olmuşdur. Müraciət etmiş xəstələrin hamısı fizikal və klinik -laborator müa-

yinələrdən keçirilmişdir. Tədqiqat aparılmasında aşağıdakı müayinə üsullarından istifadə edil-

mişdir. 

1. Müayinə aparılması üçün toxum mayesi (2-7 gün cinsi əlaqədə olmamaq şərti ilə) 

masturbasiya üsulu ilə alınmışdır. Toxum mayesi alındıqdan 60 dəqiqə sonra otaq temperatu-

runda, Qoryaev kamerasında 5 böyük kvadratda 400 dəfə böyüdülməklə adi mikroskopla 

müayinə edilmişdir. 

2. Zəncirşəkilli Polimeraz Reaksiyası (ZPR) 

Müayinə olunmuş kişilərdə rast gəlinən kəskin və xronik prostatit, uretrit, epididimit, 

vezikulit kimi xəstəliklər törətməklə spermatogenezin pozulmasına səbəb olaraq mayalanma 

prosesinin pozulmasına gətirib çıxaran bir sıra hüceyrədaxili gizli infeksiyalar aşkar edilmiş-

dir. 

Bunlardan xlamidiya traxomatis, ureoplazma ureoliticum, ureoplazma parvum, miko-

plazma hominis, mikoplazma genitalium, H. papillomavirus, SHV-2, (sadə herpes virusu - 2 ), 

SHV-1 (sadə herpes virusu-1), SMV (sitomeqalovirus), qonoreya, trixomonas vaginalisi gös-

tərmək olar. Genital infeksiyalrın aşkar edilməsində müayinə materialı kimi urogenital qaşın-

tıdan istifadə edilmişdir. 

3. Təyinatına müvafiq olaraq, hormonal müayinə İFA (immunoferment analiz) üsulu ilə 

yerinə yetirilmişdir. LH (lüteinləşdirici hormon), FSH (follikulu stimmuləedci hormon), PRL 

(prolaktin), Testesteron, TSH (tireostmuləedici hormon, T3-frae,T4 frae, estradiol- un qanda 

miqdarı yoxlanmışdır. D vitamini və ASA (antispermal anitellər) müayinə edilmişdir. 

4. Xayaların və prostat vəzinin USM (ultrasəs müayinəsi). 

5. Toxum mayesinin bakterioloji müayinəsi aparılmışdır. 

Tədqiqatın nəticələrinin müzakirəsi: Tədqiqatlarımız 01.01.2018-ci ildən 01.01. 2019-

cu ilə qədər olan dövrü əhatə etmişdir. İl ərzində müraciət etmiş 

280 nəfər pasientdən 257 nəfərində sonsuzluq diaqnozu təsdiq edilmişdir. Sonsuzluq 

diaqnozu qoyulmuş xəstələrin 34 nəfərində (13, 28%) yanaşı xəstəlik olaraq 1-2-3 və 4-cü 

dərəcəli varikosele (xaya venalarının varikoz genişlənməsi) aşkar edilmişdir. Bunlardan 15 

nəfərinə (51%) varikoselektomiya əməliyyatı edilmişdir. Yanaşı xəstəlik kimi varikosele 

aşkar edilmiş və hipoqonadizm diaqnozu qoyulmuş xəstələrin hamısı USM-dən (ultrasəs) keç-

mişdir. Sonsuz kişilərin 12 nəfərində hiponadizm (hiperqonadotrop və ya hipoqonadotrop) 

(4.7%) təsbit edilmişdir. 

Hipoqonadizmli xəstələrin hamısında spermatozoidlərin 1 ml-dəki konsentrasiyası o ml 

olmuşdur. Yəni toxum mayesində hətta sentrafuqadan sonra belə spermatozoidlər aşkar edil-

məmişdir. 

Toxum mayesinin müayinəsi zamanı spermatogenezin pozulması aşağıda göstərilmiş 

cədvəldə təsvir edilmişdir. 
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Cədvəl 2. 

 

 
 

Umumdünya Səhiyyə Təşkilatını 2010-cu ildə verdiyi normalara uyğun olaraq sonsuz-

luq strukturunda spermatogenezin norma və pozğunluqları aşağıda göstərilən qaydalarla təsnif 

edilmişdir. Normozoospermiya; 1 ml-də spermatozoidlərin konsentrasiyası 15 ml və artıq, 

proqressiv spermatozoidlərin hərəkətlilk %- i isə 32% və daha artıq, spermada leykositlərin 

sayi <1, spermatozoidlərin həyat qabiliyyəti 58% -dən çox olmalıdır. 

Yuxarıda təsvir edilmiş 2 saylı cədvəldə, normozoospermiyalı xəstələrin sayı 87 nəfər 

(33,85%), astenozoospermiyalı xəstələrin sayı 97 nəfər (37,7%), (spermatozoidlərin sayı 15 

mln-dan çox, proqressiv hərəkətli spermatozoidlərin sayı 32%-dən az), oliqoastenozoospermi-

yalı xəstələrin sayı 33 nəfər 11% (1 ml-dəki spermatozoidlərin sayı 5 mln-dan az, proqressiv 

hərəkətli spermatozoidlərin sayı 32%- dən az), oliqozoospermiyalı xəstələrin sayı 11 nəfər 

4.3% (1 ml-dəki spermamatozoidləri sayı 5 mln-dan az və və proqressiv hərəkətlilərin olma-

ması), azoospermiyalı xəstələrin sayı 27 nəfər 10.5% (toxum mayesində spermatozidlərin ol-

maması), nekrospermiyalı xəstələrin sayı 1 nəfər 0.4% (toxum mayesindəki spermatozoidlərin 

hamısısnın hərəkətsiz olması), aspermiyalı xəstələrin sayı 1 nəfər 0.4% (masturbasiya yolu ilə 

toxum mayesinin xaric olmaması) müəyyən edilmişdir. 

Toplanmış materiallrın araşdırılması zamanı məlum olmuşdur ki, sonsuzluq diaqnozu 

ilə müraciət etmiş pasientlərin 164 nəfərində (63,8%) müxtəlif epitel daxili gizli infeksiyalar 

(xlamidiya, ureoplazma ureolitikum və ureoplazma parvum, mikoplazma hominis, mikoplaz-

ma genitalium, sitomeqlovirus, sadə herpes virusu 2, papillamovirusun müxtəlif ştamları) və 

bir çox patogen anaerob və aerob banal infeksiyalar aşkar edilmişdir. Müayinə edilmiş xəstə-

lərin spermatogenez pozulmayan (normozoospermiya) 87 nəfərinin 86-də (98.7%) hüceyrə 

daxili gizli infeksiyalar və ya hansısa banal anaerob və ya aerob mikroblar tapılmışdır. 1 nəfər 

normozoospermiyalı xəstədə (0.4%) heç bir infeksiya tapılmamışdır. Toplanmış müayinə ma-

teriallarının araşdırılmasından sonra belə nəticəyə gəlmək olar ki, sonsuz nigahlarda, müraciət 

etmiş pasientlərdə hətta spermatogenez pozulmamış olsa belə bütün pasientlər Ümumdünya 

Səhiyyə Təşkilatının təklif etdiyi təyinata uyğun olaraq tam müayinə olunmalıdır. Əgər xəstə-

də hər hansı infeksiya olsa, spermatogenezin pozulmamasına baxmayaraq nigahda ən yüngül 

halda hamiləliyin baş tutmaması və ya hamiləlik baş versə belə hamiləliyin düşüklə nəticələn-

məsi və ya dölün inkişafdan qalması halları labüddür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən cütlükdə hər hansı infeksiyanın olub olmaması müayinə 

edilməmiş qadınlarda Fallob borularının keçiriciliyinin yoxlanmasını təklif edirlər ki, bu da 

infeksiyanın Fallop borularına düşməsinə və gələcəkdə boruların tutulmasına səbəb olur. 

Müayinə olunmuş xəstələrdə hər hansı infeksiyanın olması spermatogenezin azoospermiya 

kimi ağır pozğunluğuna səbəb ola bilir ki, vaxtında pasientin müalicəyə cəlb olunması sper-

matogenezin bərpa olunmasına və hətta nəticə etibarı ilə hamiləliyin də baş verməsi halları 

müşahidə olunmuşdur. 
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