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REDAKTORDAN 

 

Əziz həmkarlar! 

2004-cü ildə akademik Mirqasımov adına Urologiya Assosiasiyası yaradılmışdır. 

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

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

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

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

kil etmişdir. Məqsədimiz elmi yenilikləri həmkarlarımız arasında paylaşmaq, praktiki və 

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

inkişafına nail olmaq, xalqımızın uroloji və Reproduktiv sağlamlığının keşiyində durmaqdır.  

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

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

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

alaraq belə bir jurnal çapdan çıxarmağı qarşımıza məqsəd olaraq qoyduq. Bu jurnal təkcə 
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Urologiyanı yox Reproduktiv təbabətə aid olan bütün predmetləri özündə əks etdirərək Andro-

logiya, 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 

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

sahəsində çox işlər görülmüşdür. Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin respublikamızda 

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

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

köməklik göstərərək fəaliyyətimizə dəstək verəcəklər.  

 

Hörmətlə, 

AMEA-nın müxbir üzvü  

Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının akademiki,   

əməkdar elm və ictimai dövlət xadimi,  

professor Sudeif Bəşir oğlu İmamverdiyev  
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Oxucuların nəzərinə! 
 

“Urologiya və Reproduktiv Təbabət” jurnalı Andrologiya və Reproduktiv Təbabət 

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.
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URETRANIN STRİKTURA VƏ OBLİTERASİYASI 

ZAMANI APARILMIŞ ƏMƏLİYYATLARDAN SONRA 

RESİDİVLƏRİN PROFİLAKTİKASI 

 

S.B. İmamverdiyev, F.Ə. Əhmədov 

Azərbaycan Tibb Universiteteti, Bakı, Azərbaycan 

E-mail: fikret_132@hotmail.com 

 

 

PROFILACTIC MEASURES AGAINST RECURRENCIES 

AFTER THE SURGICAL PROSEDURES OF THE 

URETHRAL STRICTURES AND OBLITERATIONS 

S.B. İmamverdiyev, F.A. Ahmadov 

Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan 

E-mail: fikret_132@hotmail.com 

 

Summary: The aim of the study was to prevent recurrences after the urethroplasty 

procedures for urethral strictures and obliterations. As we know the treatment of urethral 

strictures and obliterations still challenging for most of urologists. 

Materials and methods: In this study we evaluated 101 patients who underwent 

urethroplasty procedures in our clinic between 2004-2019. From this 101 operated patients 26 

were performed visual internal urethrotomy (VIU), 6 Solovov technique, 64 Kholtsov-Marion 

technique and 5 were operated with urethroplasty technique with new approaches which 

developed by professor S.B. Imamverdiyev.  

After the surgical procedures for urethral strictures, from the time of urethral catheter 

removal we regularly invite the patients for intermittent urethral dilatations in order to prevent 

the stricture recurrences. We admit the patients to outpatient clinic for urethral dilatation once 

a week for a month and once in a three month afterwards. We usually use 18 f Foley catheter 

or 18 f bougie dilatators for urethral dilatation. 

Results. As a result of this intermittent urethral dilatation in urethroplasty or in VIU 

performed patient stricture recurrency rates decreased significantly based on our clinical 

practice. In this study we also noticed that the recurrency rates in strictures was considerably 

less in patients who operated with new technique which professor S.B. Imamverdiyev 

developed. The surgical procedure which is developed by professor S.B. Imamverdiyev is 

also superior to other urethroplasty techniques for its preservation of ejaculation.  

Keywords: Kholtsov-Marion technique, Solovov technique, technique developed by S.B. 

Imamverdiyev, the importance of suturing thechniques upon urethroplasty, Profilactic measures 

against recurrencies after the surgical prosedures of the urethral strictures and obliterations 

Açar sözlər: Xoltsov-marion əməliyyatı, Solovov əməliyyatı, S.B. İmamverdiyevin təklif 

etdiyi yeni üsulla əməliyyat, uretroplastika zamanı üretraya qoyulan tikişlətrin əhəmiyyəti, 

Kişilərdə uretranın strikturası və obliterasiyası əməliyyatından sonrakı residivlərin profilaktikası 
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Giriş: Kişiərdə uretranın zədələnmələrindən sonra yaranmış striktura və obliterasiya-

ların müalicəsi urologiyanın aktual prblemləri sırasında qalmaqdadır. Hal-hazırda da bu xəs-

təliklər zamanı aparılan əməliyyatlar bütün hallar üçün qane edici olmur. Dünya praktikasında 

tətbiq olunan mürəkkəb plastik əməliyyatlar Solovov, Marion-Xoltsov, Rusakov, Joqanson və 

başqaları striktura və obliterasiya uretranın 3 sm-dən artıq hissəsini tutursa, yaxud proksimual 

uretranın prostat hissəsini və onun sidiklikdən başlayan daxili dəliyini də prosesə cəlb etmiş 

olursa, rekonstruktiv əməliyyatların aparılması ağır bir işə çevrilir. Çox uzun seqmenti tutan 

fibrotik uretral darlıqlarda distal penil fasiokutanoz flep texnikasının 80 faiz hallarda fayda 

verdiyini göstərənlər var hətta bu proseduranın bukkal mukozal greftlə birlikdə istifadə olun-

ması da mümkündür (1,4). Məlumdur ki,arxa uretraın zədələri 10-15 % çanaq sümükləri 

zədənmiş şəxslərdə baş verir. Bu xəstələr daha çox gənc və orta yaşlarda olurlar və əlillik təh-

lükəsi ilə üzləşirlər ona görə də xəstəliyin sosial əhəmiyyət kəsb etməsi də şübhəsizdir.  

Material və müayinə üsulları: Hazırda təcrübəmiz 101 xəstənin müşahidəsini əhatə 

edir. Xəstələrin 26-da internal uretrotomiya(İU), 6-da Solovov üsulu ilə, 64-də Xoltsov 

Marion üsulu, 5-də isə S.B.İmamverdiyevin təklif etdiyi üsulla əməliyyatlar aparılmışdır (2). 

İU aparılmış xəstələrin 21-də əməliyyat 1-ci dəfə, 5-də isə 2-ci dəfə aparılmışdır. Bu 26 

xəstənin 21-də striktura 1,5 sm-dən cox deyildi, 5 xəstədə isə strikturanın uzunluğu 2 sm-ə 

catırdı. Əməliyyatlar vena daxili ümumi anesteziya ilə icra olunmuşdur. Əməliyyatdan sonra 

kateter, uretrada birincili əməliyyatlardan sonra 5 gün, 2-ci əməliyyatlardan sonra 7 gün sax-

lanılmışdır. Kateter uretradan xaric ediləndən 2 gün sonra bir qayda olaraq uretraya uretroto-

miya aparılarkən salınan kateter həcmində (N18) kateter salınır və 30 dəqiqə saxlanılır, sonra 

bu əməliyyat həftədə 1 dəfə bir ay müddətində təkrar olunur. Sonraki dövrlərdə uretraya kate-

terin salınması strikturanın etiologiyasına bağlı, strikturanın residiv baş verməsi ehtimalından 

asılı olaraq 3, 4, 5 həftədən bir icra edilir. Funksional göstəriciliər 3 ay müddətində stabil 

olarsa uretraya kateter salınmasına ehtiyac olmur. Əgər növbəti kateterizasiya müəyyən çətin-

liklə icra olunursa (Metallik buj və ya sərtləşmiş kateter salınmasına ehtiyac olur), o zaman 

bir aydan bir uretraya kateter salınması davam olunur. Beləliklə funksional nəticənin etibarlı 

olmasına nail olunur. Bu qrup xəstələrin birində (50 yaşlı) strikturanının residivinə meyillili 

olduğundan və xəstənin lazimi dövrdə uretraya təkrar kateter salınması üçün gəlmək imkanı 

yox idi (o başqa ölkədə işləyirdi), onun xahişi ilə Xoltsov-Marion əməliyyatı icra edildi (yaxşı 

uzaq nəticə ilə). Başqa bir (79 yaşlı) xəstədə 4 il əvvəl prostat vəzinin xoş xassəli hiperplazi-

yası diaqnozu ilə açıq adenomektomiya aparılandan sonra patohistoloji tədqiqat adenokarsi-

noma olmasını müəyyən etmiş və adenomektomiyadan 2 ay sonra xayalar xaric edilmişdir. 

Əməliyyatdan 4 il sonra xəstənin ümumi vəziyyətinin kafi olması fonunda kəskin dizurik əla-

mətlər ( 50-60 dəqiqədən bir çətinliklə sidik xaric etməsi, imperativ sidiyi xaric etmə çağırışı, 

və ona görə də sidik saxlamazlığı, qalıq sidik 50-70 ml ) ona son dərəcə əziyyət verdiyindən 

əməliyyat aparılmasına ehtiyac yarandı. Spinal anesteziya altında membranoz uretranın 

kəskin daralması (2,5 cm məsafədə) müəyyən olundu və uretrotomiya aparıldı və sonra 

uretranın daxili dəliyini tutmuş şiş kütlələri (30-40 gram) transuretral rezeksiya olundu 

(plazmakinetik enerji ilə ), uretraya 20N-li kateter salındı və 5 gündən sonra xaric edildi. 

Sidiyə getmə aktı xəstədə nəzərəçarpan dərəcədə yaxşılaşdı (4-5 saatdan bir yaxşı şırnaqla). 
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Əməliyyatdan əvvəl PSA 6 ng olduğundan xəstəyə antiandrogen də məsləhət görüldü. 

Xaric edilmiş şiş kütlələrinin tədqiqatının nəticəsi: prostat vəzi adenokarsinoması. Əməliyyat-

dan 23 ay sonra xəstənin ümumi vəziyyəti stabildir, kontrolumuzla vaxtaşırı antiandrogen 

müalicəsi alır, 30-40 gündən bir uretraya 18 N-li Foley kateteri salınıb 20-30 dəqiqə sidik-

likdə saxlanıldıqdan sonra xaric edilir.  

Qeyd olunanlardan aydın görünür ki, İU keçirmiş xəstələr uzun müddət urloqun 

nəzarətində olmalı, lazım olduqda təkrar-təkrar kateterizasiya olunmaqla keyfiyyətli həyat 

tərzini təmin etmək imkanı əldə edirlər. 

Qeyd etdiyimiz kimi 6 xəstədə Solovov əməliyyatı aparmışıq. Bu xəstələrin çanaq 

sümümklərinin zədələnməsi (5-də avto hadisə, 1-də odlu silahla oturaq sümüklərinin qəlpəli 

yerini dəyişməsi) nəticəsində uretra sidiklikdən qopmuşdur. Xəstələrin 5-də sidiyə getmə aktı 

bərpa olsa da cinsi fəaliyyət zamanı spermanın xaric olması pozulmuş idi. Bir xəstədə isə 

əməliyyatdan sonra 2-3 gündən bir kəskin sidik ləngiməsi baş verirdi və katetirizasiyaya ehti-

yac yaranırdı. Onun oturaq sümüklərinin odlu silahla zədələnməsi və sümüklərin yerdəyiş-

məsi baş verdiyindən Solovov əməliyyatının aparılması da son dərəcə ağır olmuş idi. Xəstə 3 

həftə sonra yaşadığı rayona gedir, kateterizasiya olunmur, kəskin sidik ləngiməsi baş verir, 

kateterizasiya mümkün olmur və sonra o, qasıqüstü sidikliyə qoyulmuş boru ilə yaşamalı olur. 

Xəstələrin 64-də Xoltsov-Marion əməliyyatı aparılaraq uzun müddət nəticələri izləmişik 

(5 il, müəyyən hissəsi daha uzun müdət). 

Bu qrup xəstələrdə əməliyyatdan sonraki dövrdə uretra strikturası əmələ gəlmə ehtimalı 

bir neçə səbəbdən asılıdır. Uretranın membranoz hissədə obliterasiyasının səbəbi böyük əhə-

miyyət kəsb edir. Çanaq sümüklərinin zədəsi ilə müşayət olunan uretranın obliterasiyası za-

manı çox hallarda aralıq nahiyyəsində urohematomanın əmələ gəlməsi, sonra onun irinləməsi, 

irinli fistulanın əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Belə hallarda episistostomik boru olmasına 

baxmayaraq aralıqda olan fistulanın ətrafında kobud çapıqlar yaranır. Əməliyyat zamanı distal 

uretranın obliterasiya zonasına doğru mobilizə olunması bir qayda olaraq çətin başa gəlir. 

Belə hallarda uretranın membarnoz hissəsi prostat vəzi hissəsindən sonra 0,5 sm qalmış olur. 

Distal uretranı, çapıqlar rezeksiya olunandan sonra, proksimal uretraya tikmək böyük təcrübə 

tələb edir, istənilən sayda tikişlərlə uretranın tamlığına nail olmaq texniki cəhətdən mümkün 

olmur. Belə hallarda 4 tikiş qoyulması (6, 12, 3, 9 saat əqrəbi nöqtələrində) uretranın bərpa 

olunmasını təmin edə bilər. Lakin müəyyən hallarda yaranmış şərait tikişlərin qeyd olunduğu 

kimi qoyulmasını əngəlləyir. O zaman tikişlər 10 ya 11, 1 ya 2, 5, 7 nöqtələrində qoyulur. 

Uretranın uc-uca daha etibarlı tikişlərlə təsbit olunması mümkün olmur. Belə hallarda anasto-

moz nahiyyəsindən distal hissədə uretranın həm sağda, həm də solda parauretral toxumalara 

3/0 sorulan sapla fiksə olunması anastomozun tutması prosesinə müsbət təsir göstərir. Belə 

qeyd etdiyimiz hallarda əməliyyatdan sonrakı dövrdə nəticələrin etibarlı olması üçün sidiyə 

getmə aktı bərpa olunandan sonra uzun müddət (bəzən 3 il müddətində) xəstəyə kateter (və ya 

nadir hallarda əvvəl buj, sonra kateter) salınması uretranın formalaşmasını təmin edir və 

strikturanın təkrar əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Praktikamızda deyilənlər belə reallaşır: 

adətən əməliyatdan 6-7 gün sonra episistostomik boru daha kiçik həcmli boru ilə əvəz olunur 

(N18, 16, ya da 14-ə), 1 ya 2 gündən sonra episistostomik boru çıxarılır. Bundan sonra 

qasıqüstü fistula 2-4 günə bağlanır. 
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Ondan sonra daha 2-3 gün gözlənir ki, fistula yolu etibarlı sağalsın. Bu proses 14- 15 

gün çəkir, sonra kateter xaric olunur. Sidiyə getmə akti bərpa olunandan 2 gün sonra uretraya 

N18 kateter salınır və 30 dəqiqə sonra xaric edilir. Bu proses 2-3 dəfə 2 gün ara verməklə 

təkrar olunur, sonra kateter salınması həftədə 1 dəfə (2-3 həftə) davam edir. Formalaşmış 

uretraya kateterin necə keçməsindən asılı olaraq sonrakı dövrlərdə kateterizasiya bir aydan 

bir, tədricən 40-50 gündən, iki aydan bir davam olunur. Bu proses bəzən 2-3 il də çəkə bilər. 

Belə nisbətən uzun müddət kateterizasiya bərpaedici əməliyyatdan qabaq parauretral toxuma-

ların kobud çapıqlı dəyişikliyə məruz qalmış halları üçün tətbiq olunur. Qeyd etdiyimiz 

dövrdə çapıqlar tədricən sorulur və uretranın strikturası əmələ gəlməsinin gerçək profilakti-

kası olur. Canaq sümüklərinin, xüsusən oturaq sümükləri nahiyyəsində olan sümük zədələn-

mələri ilə müşayiət olan uretranın zədələri, aralıqda infiltrat - fistula yaranması plastik əməliy-

yatlardan sonrakı reabilitasiya prosesinə böyük təsir göstərir və bərpaedici operasiyadan sonra 

uretranın təkrar strikturası yaranması ehtimalını artırır. Məhz buna görə uzun müddət belə 

travmaya məruz qalmış xəstələr nəzarətdə olmalı və dediyimiz istiqamətdə profilaktik tədbir-

lər həyata keçirilməlidir. 

Nəticə və müzakirələr: Xoltsov-Marion əməliyyatı keçirmiş bir qrup xəstələrdə reabili-

tasiya prosesi qısa müddətdə müəyyənləşir. Uretranın zədələnərək obliterasiyaya məruz qal-

masının səbəbi şəxsin sərt bir cism üzərinə aralıq nahiyyəsiylə düşməsi olur. Bu zaman ara-

lıqda infiltrat yaranmış olsa da episistostomiya fonunda aparılan əsasən konservativ müalicə 

plastik əməliyyat aparmaq üçün aralıqda şəraiti formalaşdırır. Belə xəstələrdə əməliyyatın eti-

barlı icra olunmasına təsir göstərən membranoz uretranın intakt olmasıdır. Distal və proksimal 

uretra uc-uca 6 tikişlə tikiləndən sonra (12, 6, 10-11 arası,1-2 arası, 4-5, 7-8 arası, 2/0 sorulan 

sapla) qoyulan tikişlərin arasıda selikli qişaya keçməyən 3/0 sorulan sapla tikişlər qoyulur və 

əslində anastomoz yeri tam qapanmış olur. Belə xəstələrdə əməliyyatdan sonra təkrar katetiri-

zasiya olunmağa ehtiyac olmur. 

Solovov əməliyyatı keçırmış 6 xəstənin müşahidəsi göstərdi ki, çanaq həlqəsi sümük-

lərinin zədələnmə dərəcəsi nəticələrə çox təsir edə bilər. Bir 24 yaşlı xəstədə çanaq sümüklə-

rinin odlu silahla zədələnməsi və uretranın sidikliyin boynundan yaralanması, sonra oblitera-

siyası baş vermişdi. Uzun müddət episistostomik boru ilə yaşamış, yataq vəziyyətində qal-

mışdı. Oturaq sümükləri elə zədələnmışdi ki, sümüklərin dislokasiyası yaranmış və ona görə 

də uretranın membrano-prostatik hissəsində hər hansı manipulyasiya kəskin çətinlik yaradırdı. 

Bu xəstədə Solovov əməliyyatından 3 həftə sonra sidiyə getmə aktı bərpa olundu. O, yaşadığı 

rayona getdi, profilaktik katetirizasiya olunmadı. Bir həftə keçəndən sonra kəskin sidik ləngi-

məsi baş verdi, episistostomik boru ilə yaşamalı oldu, uretraya kateter salmaq mümkün 

olmadı və xəstə nəzarətdən yayındı. 

Sidikliyin boyun nahiyəsində, prostatik uretrada yaranmış uretranın obliterasiyası daha 

etibarlı üsul axtarışına sövq edirdi. Ona görə də 2008-ci ildən bəri S.B. İmamverdiyevin 

təklifi ilə fərqli, orjinal üsul tətbiq edilməyə başlanıldı 

(2). Bir xəstəlik tarixindən çıxarış təqdim edərək mürəkkəb dəyişikliyə məruz qalmış 

arxa uretranın obliterasiyasının bərpa edici əməliyyatdan sonrakı nəticəsini təqdim edirik.  

Xəstə V.V. 79 yaşında 17.10.2019 tarixində arxa uretranın prostatik hissəsinin oblitera-

siyası, adenomektomiya əməliyyatından sonrakı vəsizyyət, qasıqüstü sidik fistulası diaqonzu 
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ilə klinikamızın urologiya şöbəsinə qəbul olunub. Xəstədə işəmə aktı mümkün deyil, 

episistostomik boru ilə yaşayır. Anamnezindən məlum olur ki, xəstəyə 18.10.2018-ci ildə 

rayonların birində prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyasına görə spinal anesteziya altında 

açıq prostatektomiya əməliyyatı aparılmışdır, uretraya kateter salınmış və qasıqüstü yara 

qapadılmışdır. 1 ay sonra Foley kateteri uretradan xaric edilir, lakin işəmə akti bərpa olmadı-

ğından spinal anseteziya altında həmin həkim tərəfindən xəstəyə açıq episistostomiya əməliy-

yatı aparılır və sonra xəstə episistostomik boru ilə yaşayır. 05.02.2019-cu ildə Baki şəhərində 

yerləşən özəl xəstəxanaların birində ona yenə spinal anesteziya altında daxili İU cəhdi olunur. 

Məlum olur ki, uretranın proksimal hissəsi obliterasiyaya məruz qalmışdır. Əməliyyat 

uğursuz olur, sonra xəstə müxtəlif xəstəxanalara müraciət edir, xəstəxanaların birində ona 

uretroqrafiya aparılır, uretranın proksimal hissəsinin obliterasiyası rentgenoloji olaraq təsdiq 

olunur və xəstəyə sonraki müalicənin mümkün olmaması barədə məlumat verilir. Xəstənin 

şöbəyə qəbul olarkən müayinə göstəriciləri: HB 16 Q/L, EÇS-5mm/S, leykoformulada dəyi-

şiklik yox, EKQ: yaşla bağlı dəyişikliklər göstərir, A/T-130/80, nəbzi 78, ritmiki. Təqdim 

olunmuş uretroqrammada (həm də sidikliyə kontrast maddə yeridilib) membranoz uretradan 

başlayaraq prostatik uretra obliterasiyaya məruz qalıb, sidikliyin boynu nahiyyəsində nəzərə 

çarpan dəyişiklik yoxdur, episistostomik boru izlənilir (şəkil 1). 

 

 
Şəkil 1. 

 

Bizim tərəfimizdən sistoqrafiya aparıldı-sidikliyə 100ml 30% kontrast maddə yeri-

dildi, episistostomik boru sıxıldı və xəstəyə sidiyi xaric etmək təklif olundu (şəkil 2). 
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Şəkil 2. 

 

Şəkildə göründüyü kimi sidik kisəsinin boynu zonasında nəzərə çarpan dəyişiklik 

yoxdur, prostatik uretra görünmür, sidik kisəsində boru izlənir, sidiklik- ureteral refluks 

yoxdur. 

Ultrasəs (US) müayinəsi: böyrəklər, daxili üzvlərdə dəyişiklik yoxdur, sidik kisəsində 2 

sm həcmində daş müəyyən olunur, sidikliyin konturları normaldır. 

17.10.2019-cu ildə endotraxeal narkoz altında S.B.İmamverdiyev üsulu ilə arxa uretra-

nın plastikası əməliyyatı aparıldı: sidik kisəsinin ön divarı çapıqlardan ayrıldı, sidik kisəsi təd-

qiq edildi, daş xaric edildi. Arxa uretra zonası tam çapıqlaşmış, toxumalar o qədər sərtdir ki 

yalnız iti yolla böyük çətinliklə uretranın prostat vəzi hissəsində 1,5-2 sm məsafədə çapıqlar 

kəsilib götürülərək prostatik uretra yaradıldı. Sonra aralıqda orta kəsiklə uretra mobilizə 

olundu və mümkün qədər proksimala doğru çox qısa məsafədə (0,5-0,7 sm) membranoz 

uretra qalığı da daxil olmaqla sərbəstləşdirildi, sonra iti yolla çapıqlar kəsilərək əvvəlcədən 

hazırlanmış uretranın prostat vəzi hissəsinə yol açıldı. Açılmış kanala sidiklikdən 24 N-li buj 

rahat keçirilməsi üçün toxumalar kəsilib götürüldü. Sonra təklif etdiyimiz üsulla 4(2/0 vikril) 

tikişlə distal uretra 18N-li Foley kateter üzərində prostatik uretraya fiksə olundu tikişlər (saat 

əqrəbinin 11, 1, 5, 7 nöqtələrindən keçirildi). Uretra anastomozun distal hissəsindən 3/0 

vikrillə hər iki tərəindən parauretral toxumalara fiksə olundu. Aralıq yarası qat-qat tikildi, 

parauretral toxuma əlcək rezini ilə drenləşdirildi, qasıqüstü yaradan sidikliyə 18 N-li Foley 

kateteri salındı və yara qat-qat qapadıldı. Əməliyyatdan sonrakı dövr fəsadsız keçdi, 

episistostomik boru 10 gündən sonra xaric edildi, uretral kateter qalmaqla episistostomik yara 

5 günə sağaldı. Daimi kateter uretradan 20 gündən sonra xaric edildi. Xəstə 3 dəfə sidiyə 

getdi, sonra sidik ləngiməsi baş verdi. Yerli keyləşmə ilə (gel vasitəsilə) uretra 23 N-li buja 

qədər bujlandı, yenidən sidikliyə 18 N-li kateter salındı və 5 gündən sonra xaric edildi, işəmə 

aktı bərpa olundu (şəkil 3). 
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Şəkil 3. 

 

Müşahidə təsvirindən görünür ki, prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyasına görə 

aparılan açıq əməliyyatdan sonra şişin yatağına qoyulan hemostatik tikişlərin xəstənin 

reabilitasiya prosesində nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Prostatik uretranın adeno-

mektomiyadan sonra striktura və ya obliterasiyasının profilaktikasını təmin etmək üçün S.B. 

İmamverdiyevin təklif etdiyi üsul ən etibarlı sayıla bilər. Üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir 

ki, xaric edilmiş adenomanın yatağına 5 nöqtədə tikişlər elə qoyulur ki, sidikliklə prostat 

vəzinin yatağı arasında qıfvari əlaqə yaranır (şəkil 4). 
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Şəkil 4. 

 

Xüsusi əhəmiyyət kəsb edən tikişlər 3-9 nöqtədəki tikişlərdir. Bu tikişlər yataq kapsu-

lasını “qucaqlayaraq” onun kənarlarının bir-birinə birləşməsi təhlükəsini aradan götürmüş 

olur. Müqayisə üçün aşağıda təsvir olunmuş tikişlər veririk. (şəkil 5). 

 

 
Şəkil 5. 
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Müəlliflər (3) tikişlərin belə qoyulmasını məqbul sayırlar (şəkil 5) halbuki, adeno-

mektomiyadan sonra yaranmış yataq boşluğu sidikliklə əlaqəsini tam itirmiş olur, yataq 

boşluğunun iltihabi prosesə məruz qalması üçün daimi şərait yaranır və prostatik uretranın 

striktura və ya obliterasiya olunması təhlükəsi aradan götürülmür. Müasir dövrdə açıq prosta-

tektomiya əsasən böyük həcmli vəzlər zamanı (80 qramdan çox) aparılır deyə yatağın kateter 

ətrafında qapadılması əməliyyatdan sonrakı dövrdə müxtəlif fəsadların (davamlı dizuriya, 

yataqda iltihab, daş əmələ gəlməsi, prostatik uretranın kəskin daralması və s.) yaranmasına 

gətirib çıxara bilər. Tərəfimizdən təklif olunmuş üsul 1000-lərlə xəstədə tətbiq olunmuşdur və 

əməliyyatdan sonra prostatik uretrada fəsadla üzləşməmişik. 

Nəticələr: İU keçirmiş xəstələr bir il müddədində uretraya 18N –li kateterin sərbəst 

keçməsindən asılı olaraq ilk ay bir həftədən bir, sonrakı aylarda isə üç aydan bir bujlandıqda 

uretranın strikturasının residivi təhlükəsi aradan götürülür. Bu yanaşmaya itaət etmədikdə 

açıq əməliyyata ehtiyac yarana bilər. 

Marion-Xoltsov, Solovov və S.B. İmamverdiyevin təklif etdiyi üsullarla aparılan bərpa 

edici əməliyyatlardan sonra uretranın 18N-li kateterlə, və ya lazım olduqda bujla keçiricili-

yinə nail olmaq lazımdır. Bu nəticəyə nail olmaq üçün bir ay müddətində həftədə bir sonra 

müəyyən hallarda 2-3 aydan bir 4 ilə qədər qeyd olunanlara riayyət etmək məsləhətdir. 

Təklif edilən taktika uretranın zədələnmiş zonası ətrafında olan çapıq toxumaların uret-

ranın strikturasının residivinə səbəb olması təhlükəsini aradan götürür. Solovov əməliyyatı 

ehtiyac olan hallarda S.B. İmamverdiyev tərəfindən təklif olunmuş üsulla daha etibarlı nəticə 

əldə elunur və eakulyasiya prosesi normallaşır. 
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ACUTE DISEASES OF THE SCROTUM 

(torsion of the testis and torsion of the hydatid) 

 

K.I. Abdullaev, Kh.S. Rzayev 

“Urological center” clinic of Kamal Abdullayev, Baku 

 

 

Acute diseases of the scrotum - a complex of pathological conditions, United by one 

concept. Difficulties in the diagnosis of acute testicular diseases are of the same type of 

clinical picture, manifested by edema and hyperemia of the scrotum. Similar local symptoms 

are characteristic of non-specific inflammatory diseases of the testicle. Diagnosis is based on 

the clinical picture and testicular dopplerography(ultrasound), which show the actual blood 

flow Given the large number of etiological factors leading to the syndrome of edema and 

hyperemic scrotum, we consider the most common and have a significant impact on the 

formation of reproductive health of boys-torsion of the testis, acute lesions of the hydatid. In 

our clinic from 2007 to 2018, 252 patients were diagnosed with syndrome edematous 

scrotum. From them: 

In 117 patients - testicular torsion (5 patients due to timely treatment and surgery 

managed to save the testicle) 

From 135 patients’ hydatid torsion of the testicle. 

Key words: dopplerography, ultrasound, torsion of the testicle, torsion of the hydatid 

 

 

XAYALIĞIN KƏSKİN XƏSTƏLİKLƏRİ 

(xayanın və hidatidin burulması) 

 

K.İ. Abdullayev, X.Ş. Rzayev 

“Uroloji mərkəz” Kamal Abdullayevin klinikası, Bakı ş. 

 

 

Xayalığın kəskin xəstəlikləri, bir neçə patoloji vəziyyəti özündə birləşdirən anlayışdır. 

Kəskin xayalıq sindromunun diaqnostikasını çətinləşdirən əsas meyar xayalığın hipere-

miyası və ödemi ilə müşayiət olunan bir neçə klinik halın olmasıdır. Analoji yerli simptomlar 

həm də xayalığın qeyri-spesifik iltihabi xəstəlikləri üçün xarakterikdir. 

Diaqnoz klinikaya və faktiki qan təchizatını göstərən dopleroqrafiyaya əsasən qoyulur. 

Kəskin xayalıq sindromuna səbəb olan bir çox etioloji faktorları nəzərə alaraq oğlan usaq-

larının reproduktiv sağlamlığına təsir edən “xayalığın və hidatidin burulması” haqqında 

danışacağıq. 

Klinikamızda 2007-2018 ci illər arasında 252 pasientə “Kəskin xayalıq sindromu” 

diaqnozu qoyulmuşdur. Onlardan: 

117 xəstəyə xayanın burulması diaqnozu qoyuldu.5 xəstədə vaxtında aparılmış cərrahi 

müalicə (xayanın detorsiası) nəticəsində xayanı saxlamaq mümkün olmuşdur. Qalanlarında 
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isə gec müraciət olunduğu üçün xayanın qanqrenləşmasi nəticəsində orxioektomiya əməliy-

yatı icra edilmişdir. 

135 xəstədə hidatidin burulması aşkar edilmişdir. 

Açar sözlər: Doppleroqrafiya, ultrasəs, xayanın burulması, hidatidin burulması 

 

Relevance of the topic 

The problem of acute testicular diseases in children is one of the most urgent in 

pediatric urology and accounts for approximately 25% of all urgent pathology in childhood. 

Surgical diseases of the scrotum are constantly subject to close attention, both by urologists 

and pediatric surgeons. This is due to the difficulty of diagnosis, the ineffectiveness of 

conservative treatment, often leading to the death of such an important organ as the testicle. 

 

Material and methods 

Over the past 10 years, from 2007 to 2018, 252 patients with a diagnosis of edema 

scrotum syndrome were admitted to our clinic. Of them:in 117 children, testicular torsion was 

revealed (5 patients, thanks to timely treatment and detorsion in an open way, managed to 

save the testicle), the rest underwent orchiectomy due to the late period of treatment and 

testicular gangrene in 135 patients, testicular torsion hydatides were detected. 

Acute diseases of the scrotum are a complex of pathological conditions, united by one 

concept. The following diseases belong to this syndrome (tab. 1): 

Classification of acute scrotal organ diseases: 

 

Table 1. 

A. Infectious diseases: 

• Orchitis of specific and non-specific genesis. 

• Epididymitis of specific and nonspecific origin. 

• Orheoepididymitis. 

• Inflammatory diseases of the scrotum. 

B. Noncommunicable diseases: 

• Torsion of the testicle. 

• Acute lesions of hydatides. 

• Traumatic lesions of the scrotum. 

• Idiopathic heart attack of the testicle. 

• Acute hydrocele 

• Allergic edema of the scrotum 

 

Difficulties in diagnosing acute testicular diseases lie in the uniformity of the clinical 

picture, manifested by edema and hyperemia of the scrotum. Similar local symptoms are 

characteristic of non-specific inflammatory testicular diseases. Given the large number of 

etiological factors leading to the syndrome of edematous and hyperemic scrotum, we will 

consider the most common and having a significant effect on the formation of reproductive 

health of boys - this is testicular torsion and acute hydatide lesions. 

  

Testicular torsion 

According to our data, the disease is rare in adults and, as a rule, is most often 

diagnosed in children aged 10-15 years. Some urologists indicate a high frequency of 

testicular torsion in children under 3 years old and extremely rarely in newborns and the fetus.  

In the development mechanism of testicular torsion, the leading role is played by a sharp 
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sudden contraction of the cremaster muscle, the fibers of which have a spiral course! The 

degree of inversion varies from 180 to 720 °. When the testis is compressed, the blood vessels 

supplying it are squeezed, leading to necrosis. The leading role in testicular torsion is played 

by cryptorchidism, the intraperitoneal location of the testicle in the cavity of the vaginal 

process, perineal trauma and some anomalies of testicular development, which contribute to 

increased testicular mobility, contributing to increased testicular mobility own axis. 

 

Forms of testicular inversion (Scheme 1): 

1. Intravaginal (intrathecal) form (A). Torsion of the spermatic cord occurs in a 

segment of it located above the testicle, or in the cavity of its own vaginal membrane. Such a 

pathology is more often observed in children older than 3 years and prevails at the age of 10-

16 years. It is a consequence of the lack of connection on the posterior surface of the testis 

and tunicaevaginalis. Normally, this compound confers testicular resistance within the 

scrotum. 

2. Extravaginal (suprashell) form (B). Torsion of the spermatic cord occurs together 

with all the membranes outside the cavity of its own vaginal membrane - it occurs in 5% of all 

torsos. This torsion is characteristic of newborns and fetus is very rare in older children. The 

reason for this form is the lack of adhesion between the scrotum and the testicles. 

3. Torsion between the appendage and testicle (C) is extremely rare and only with the 

underdevelopment of the upper and lower ligaments of the appendage. 

 

 
 

The clinical picture of testicular torsion is characterized by severe symptoms similar to 

orchiepididymitis. The degree of its manifestation depends on the age of the child and the 

duration of the disease. So, in the first 6 hours of illness for newborns and infants, it is 

characteristic of inadequate anxiety, refusal to eat. At the same time, older patients suffer 

from sharp pains localized in the testicle, which radiate to the inguinal, lumbar region or 

down the abdomen. On palpation, the affected testicle is sharply painful, of a dense 

consistency, uniformly enlarged, pulled up to the scrotum root and not horizontal, but there is 

no swelling and hyperemia of the scrotum, as well as thickening of the spermatic cord. After 6 

hours, the symptoms of general symptoms join the above symptoms body reactions: lethargy, 

fever, chills, tachycardia, sometimes (more often in newborns and infants) - vomiting. On 

examination, marked swelling and hyperemia of the scrotum are noted. Sometimes it appears 
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in the form of a “glassy ball” (photo 1-2), that is, edema and hyperemia spread to both halves 

of the scrotum, which makes it difficult to determine the topography of the pathological 

process. 

 

 
Photo 1-2. (edema and hyperemia of the scrotum) 

 

Diagnosis is based on the clinical picture and testicular dopplerography (ultrasound), 

which shows the actual blood flow of the testicle. With torsion in the affected testicle, it is 

absent, and with inflammation of the appendage or other inflammatory processes, the blood 

flow is either normal or even slightly increased. Differential diagnosis with all diseases that 

are part of the acute diseases of the scrotum (with acute orchitis, torsion of the testicle, 

traumatic injury of genital gland, idiopathic testicular infarction, allergic edema), as well as a 

testicular tumor. 

 

Testicular Torsion Treatment 

After 4-6 hours, with testicular torsion at 720 degrees, a heart attack is inevitable (photo 

2-4). An early operation keeps the testicle viable in 65%, because despite the fact that 

ischemic necrosis of spermatogenic epithelium develops quite quickly, Leydig cells are more 

stable to ischemia, often persist. During the operation, the scrotum organs are revised, the 

spermatic cord (detorsion) is unwound, and the normal anatomical position of the testicle is 

restored. After untwisting the testicle, it is necessary to observe it for 15-20 minutes in order 

to identify signs of restoration of blood circulation. It is recommended to warm the testicle 

with napkins with warm furatsilin for 10-15 minutes, block the spermatic cord with 0.5% 

solution of novocaine with heparin (100 PIECES / kg). In the postoperative period, we 

prescribe antibiotics. And on the same day we write out for outpatient treatment (bed 3-5 

days’ regimen). 
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Photo 2-4. (when twisting the testicles at 720 degrees) 

 

Rare case. 

Patient: Zaur, 6 days 

Diagnosis: Torsion of the right testicle 

Operation: Right Orchiectomy 

 

 
 

Torsion hydatide 

This is a disease that most often occurs as a result of circulatory disorders as a result of 

its torsion. Therefore, in the literature this pathology is often called - testicular hydatid, 

hydatides of Morgagni, testicular appendix. The disease occurs at any age. Most often 

observed in children 10-13 years old. With torsion, the circulatory disturbance in the hydatide 

occurs, which leads to its edema or necrosis. If surgical treatment is not carried out at this 

stage of the disease, then secondary inflammation of the testis and appendage develops. 

Necroshydhydide can also occur without torsion due to circulatory disorders during 

microtrauma and inflammatory processes. In this case, lymphoid histiocytic stromal 

infiltration was found histologically in the suspension tissues, fresh and old ischemic sites. 

Clinical manifestations depend on the duration of the disease. The first symptom of the 

disease is pain in the affected testicle. Pain can radiate to other areas, so young children often 

complain of pain in the groin or even the abdomen, which can lead to an incorrect diagnosis 

and delay in treatment. At this stage, palpation (hand examination) of the scrotum, especially 

in the area of the location of the hydatide, is sharply painful. Clinically, the torsion hydatide 
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looks like orchiepididymitis. The difference is possible only with the help of ultrasound of a 

qualified specialist. 

In children with a symptoms of edematous and hyperemic scrotum, an operative 

revision of the testis is the surgical standard. (Fig. 1) 

 

 
Fig.1. 

 

Treatment 

The main treatment method is hydatide removal. This is the prevention of ascending 

venous thrombosis of the spermatic cord. Only a surgical method of treatment allows you to 

avoid testicular atrophy, which earlier, with the conservative treatment of erroneously 

diagnosed orchoepididymitis (without the use of ultrasound), under the mask of which acute 

torsion hydatide proceeds. If the operation has not been performed, then the testicle according 

to the literature can lose from 40 to 60% of its function. (Photo 4-5). However, with an erased 

(mild symptomatology) picture, conservative therapy is rarely possible. 

 

 
Photo 4-5. (torsion hydatides) 

 

PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

 

1. If there is a suspicion of testicular torsion and acute lesion of hydatides, an 

emergency operative audit of the scrotum organs and rehabilitation is indicated taking into 

account the revealed changes. 
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2. In patients with testicular torsion, it is necessary to evaluate the dynamics of the color 

change of the gland after unwinding of the spermatic cord and warming of the organ, as well 

as the preservation of pulsations of blood vessels. Preservation of the testicle in black or 

purplish-cyanotic color and the absence of bleeding of the parenchyma indicates the death of 

the testicle, which raises the question of its removal. 

3. In acute testicular diseases, an ultrasound examination of the scrotum organs is 

indicated. Clinical echographic analyzes determine the tactics of treating children with this 

pathology. To increase the efficiency of diagnosis of acute testicular diseases, a round-the-

clock operating mode of the ultrasound service in a pediatric urological and surgical hospital 

is necessary. 

 

Forecast 

Unfortunately, our experience shows that the diagnosis of testicular torsion and torsion 

is usually delayed, almost all patients receive conservative treatment for orchiepididymitis for 

a long time, which dooms the patient to gangrene and then testicular atrophy. If the testicular 

torsion is eliminated in the first 2 hours, good results are observed depending on the degree of 

torsion. In the next 4 hours, restoration of testicular function is still possible. If more than 48 

hours have passed since the onset of the disease, orchiectomy is inevitable. In cases of torsion, 

if the operation was not done, then the testicle according to the literature may lose from 40 to 

60% of its function and atrophy. With an unexpressed clinical picture, conservative treatment 

is acceptable. 
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ABSTRACT 

 

Erectile dysfunction adversely affects up to 20% of all men and is the most commonly 

treated sexual disorder. The public health implications of this condition are significant and 

represent a challenge for our healthcare system. The physiological pathways responsible for 

erections have been extensively studied, and much advancement has been made since the 

introduction of phosphodiesterase 5 inhibitors. Newer agents, such as dopaminergic and 

melanocortin receptor agonists, which target central erectogenic pathways, are under 

investigation. Newer formulations and delivery methods of existing medications such as 

alprostadil will also be introduced in the near future. Furthermore, low-intensity shockwave 

lithotripsy and stem cell regenerative techniques are innovative approaches to the treatment 

of erectile dysfunction. 

 

GİRİŞ 

 

Dünyada hal-hazırda 150 milyondan çox kişi və həmçinin onların partnyorları erektil 

disfunksiyadan (ED) əziyyət çəkir. Ümumiyyətlə ED məmnun edici cinsi əlaqə üçün penisin 

yetəri qədər sərtləşməməsi və ya sərtliyin davam etdirilə bilməməsidir. Əvvəllər ED-nin əsas 

səbəbinin psixoloji olduğu düşünülsə də, son zamanlar ED etiologiyasında çox vaxt orqanik 

bir patologiyanın rol aldığı müəyyənləşdirilmişdir (5). 

ED səbəbləri müxtəlif ola bilər, lakin orqanik ED səbəbləri arasında əsasən 

şəkərli diabet, hipertoniya, xroniki ürək xəstəlikləri ilə əlaqəli yaranan damar 

çatışmazlığı rast gəlinir. 

EAU tövsiyyələrinə əsasən ED müalicəsi şəkil 1-də verilmişdir. (8) 
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Şəkil 1. ED müalicəsində EAU tövsiyyələri 

  

Bir çox xəstələr PDE-5 inhibitorları ilə effektiv müalicə ola bilirlər. Lakin nitrat 

törəməsi işlədən ürək xəstələrində ola biləcək əlavə təsirlər və şəkərli diabet və ya əməliyyatla 

əlaqəli (əsasən radikal prostatektomiya) olaraq ciddi sinir zədəsi olan xəstələrdə PDE-5 

inhibitorlarının effektsizliyi alternativ müalicə üsullarına yönəlməyə səbəb olur. Bu baxımdan 

penil implantlar ideal müalicə üsulu olsa da, bir çox xəstələr cərrahi müalicə istəmir və ya 

bahalı olduğu üçün əməliyyatdan imtina edir. Bütün bunlara görə də hazırda dünyada ED 

müalicəsi üçün qalıcı və effektiv müalicə üsullarının axtarışı prioritet təşkil edir.  
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Bu məqalədə ED müalicəsinə tətbiq edilən yeniliklər, alternativ müalicə üsulları və 

gələcək məqsədlər barədə məlumatlar toplanmışdır.  

ED müalicəsini anlamaq və yenilikləri qavraya bilmək üçün əslində normal ereksiyanın 

fiziologiyasını bilmək lazımdır. 

Normal erektil funksiya üçün neyroloji qıcıqlanma ilə artmış arterial qan axını, 

kavernozal düz əzələ relaksasiyası, venoz qan axının azalması lazımdır. ED bu yollardan 

birində yaranan çatışmazlıqla bağlı inkişaf edir. 

Spongioz cism penisin ön tərəfində uretranı dəstəkləməkdədir. Kavernoz cismlər isə 

penisin dorzal hissəsində bir birinə qonşuluqda yerləşmişdir. Kavernoz cismlərin qanla 

dolması ilə ereksiya yaranır. Penis boş vəziyyətdəykən vaskulyar sinusları əhatələyən düz 

əzələlər tonik yığılma vəziyyətindədir. Bu vəziyyət aşağı səviyyəli qan axınını təmin edir. 

Seksual stimulyasiya ilə endotelyumda əmələ gələn neyromediatorlar düz əzələlərin 

relaksaksasiyasına və venoz axını bloklayaraq ereksiyaya səbəb olurlar. 

Kişi genital orqanları həm avtonom həm də somatik sinirlərlə inervasiya olunur. 

Xolinergik sinirlər, noradrenergik/xolinergik sinirlər (nitrik oksid yolu ilə), Vazointestinal 

Polipeptid (VİP) və Calsitonin Gene Related (CGRP) kimi bəzi faktorlar düz əzələ 

relaksasiyasına səbəb olur. Trabekulyar endotelyumda yerləşən muskarinik reseptorlar da NO 

istehsalını artırırlar. Nitrik Oksid (NO) düz əzələ hüceyrələrinə diffuz olub guanil siklaz ilə 

əlaqəyə girərək hüceyrə daxili cGMF səviyyəsini artırır. cGMP artışı düz əzələ relaksasiyası 

ilə nəticələnən və cGMP-dən asılı protein kinaz və ion kanalları yolu ilə təsir edən bir sıra 

hüceyrə daxili proseslərlə davam edir. Nəticədə hüceyrə daxili kalsium səviyyəsinin azalması 

və kalium kanallarının açılması ilə düz əzələ hüceyrələrinin hiperpolyarizasiyasına səbəb 

olur.VİP, CGRP və prostoqlandin vasitəsi ilə olan yollar da həmçinin hüceyrə daxili cAMP 

səviyyəsini artırmaqla düz əzələ relaksasiyasına səbəb olur. 

 

Yeni terapevtik hədəflər 

ED nevroloji,vaskulyar və hormonal qıcıq yollarının pozulması da daxil olan 

multifaktorlu, kompleks bir mexanizmə sahibdir. Bu mexanizmin əmələ gəlməsində 

neyrogenik nitrik oksid (nNOS), endotelial nitrik oksid (eNOS), siklik guanozin monofosfat 

(cGMP) və bir çox mediator rol oynayır. ED patofiziologiyası daha çox öyrənildikcə yeni 

müalicə üsulları bu neyromediatorları hədəfə alır. Yeni ED terapiyalarının məqsədi əsas 

səbəblərdən olan mikrovaskulyar anormallıqları düzəltmək, düz əzələ yığılmasını yenidən 

tənzimləmək, kavernoz fibrozlaşmanın qarşısını almaq, endotelyal revaskulyarizasiyanı 

artırmaq və neyrohormonal yolları tənzimləməkdir. 

 

A. Vazokonstruksiya ilə əlaqəli hədəflər 

 

1. Depo kontrollu kalsium girişi 

Depo kontrollu kalsium girişi vaskulyar düz əzələ tonusunun təənzimlənməsində vacib 

rola sahibdir. Get-gedə artan dəlillər depo kontrollu kalsium girişinin funksional tənzimlən-

məsində ORAİ1 və STİM1 adlı proteinlərin lazımlı olduğunu göstərir. ORAİ11 və STİM1 in 

dominant neqativ gen transferi diabetik ratlarda erektil funksiyanı düzəltmişdir. (11,12) 
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2. Endotelin reseptoru 

Endotelin-1(ET-1) reseptoru vaskulyar endoteldən sinez olunur. ED-li xəstələrin venoz 

qanında ET-1 səviyyəsinin yüksək olduğu məlum olmuşdur. ETA reseptor aktivasiyasının 

downrequlyasiyası ED-ni yüngülləşdirir. 

 

3. RhoA/Rho-kinaz yolu 

Y27632 kimi Rho kinaza inhibitorlarının hipertenziyalı, diabetik, yaşlı və kavernoz cismi 

zədəli olan ratlarda erektil funksiyanı yaxşılaşdırdığı göstərilmişdir. Selektiv Rho-kinaza 

inhibitoru olan azaindol-1 ratlarda uzun çəkən erektil aktivlik yaratmışdır. Bu məlumatlar Rho-

kinaza inhibitorlarının ciddi ED müalicəsində istifadə edilə biləcəyinə ehtimal verir. 

 

4. Adrenergik reseptorlar 

Alfa adrenoreseotorların blokadası uzun illərdir ED müalicəsində istifadə olunmasına 

baxmayaraq, adrenoreseptorların ereksiya mexanizmidəki rolu tam olaraq aydınlaşdırılmadı-

ğından bu müalicə üsulundan tam istifadə oluna bilmir. 

  

5. Angiotenzin reseptorları 

Əldə olunan sübutlara görə angiotenzin-2 at1 reseptoru vasitəsilə ED-ə səbəb olur. AÇF 

inhibitorlarının və ARB-in ereksiyaya faydalı olduğu bir çox çalışmada göstərilmişdir.  

 

B. Vazorelaksasiya ilə əlaqəli hədəflər 

 

1. NO istehsalının artırılması 

No-CGMF yolu ereksiya mexanizmində vacib rola malikdir. Bu yolun qorunması və 

artırılması ED üçün həll yolu ola bilər. Hal-hazırda əsas yanaşmalardan biri NOS-un substratı 

olan L-arginin miqdarını artırmaqdır. L-argininin pro-erektil digər maddələrlə kombinasiyası 

ED müalicəsində get-gedə önəm qazanmaqdadır. Lakin, L-arginin oral qəbulu zamanı qanda 

konsentrasiyası kifayət qədər olmur. Bunun səbəbi qaraciyər fermentlərinin və bağırsaq bak-

teriyalarının L-arginini parçalamasıdır. Buna görə də L-strulinin oral qəbulu daha məqsədə 

uyğun sayılır. L-sitrulin qaraciyərdə metobolizmə məruz qalmır və sonda böyrəkdə L-argini-

ninə çevrilir. Klinik çalışmalarda L-sitrulinin oral qəbulu yüngül ED müalicəsində effektli 

olduğu göstərilmişdir. 

NO konsenrasiyasını artırmağın digər bir yolu da endogen NOS-un kompetetiv inhi-

bitoru olan asimmetrik dimetilarginin azaldılmasıdır(ADMA). ADMA DDAH fermenti ilə 

metobolizə olur. Aterosklerotik ED-li heyvan modelləri üzərində DDAH-ın azalmasının ED-ə 

səbəb olduğu göstərilmişdir.  

eNOS-un antikoru ilə hazırlanan impaza NO-nu artıraraq ED-ni yaxşılaşdıran bir digər 

istifadə olunan preparatdır. Son çalışmalarda diabetik ED xəstələrində impaza və nebidonun 

birlikdə istifadəsi yaxşı nəticələr verdiyi göstərilmişdir. 

Bir çox çalışmalarda antioksidantların oksidatif stresə bağlı olaraq əmələ gələn ED 

müalicəsində effektli olduqları sübuta yetirlmişdir. Yaşlı heyvanlarda E vitamini müalicəsinin 

ED-ni yaxşılaşdırdığı göstərilmişdir. 
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2. cGMF-in miqdarını artımaq 

Guanil siklaza fermentinin stimulatorları endoteldən və sinir sitemindən asılı olmadan 

cGMF-artıraraq ED müalicəsində istifadə oluna bilər. Müxtəlif heyvan modellərində in-vivo 

və in vitro olaraq sGC stimulatorları və aktivatorlarının erektil funksiyanı yaxşılaşdırdığı 

müəyyən edilmişdir. 

  

3. NO və cGMF-dən asılı olmayan yollar 

No və CO dan başqa Hidrogen sulfid(H2S) də vaskulyar hemostasın kotrolunda yer alır. 

Son illərdə aparılan çalışmalarda erektil mexanizmdə H2S-in rolunun olduğu görülmüş-

dür. Ekzogen olaraq H2S verilməsi in-vivo heyvan modellərində ereksiyanı yaxşılaşırmışdır. 

PGE1 agonisti olan alprostadilin ED müalicəsində istifadəsi ilə GC-cGMF yolundan 

əlavə AC-cAMF yolunun aktivasiyası da ED müalicəsində faydalı ola biləcəyi sübuta yetiril-

mişdir. Əlavə olaraq VİP də cAMF yolu ilə korporal toxumanı genişlədirir. 

  

ED müalicəsində texnoloji yeniliklər 

 

1. Eksternal penil dəstək alətləri 

Penil rigidliyi və uzunluğunu təmin etməklə cinsi əlaqəyə imkan verən alətlər son 

zamanlarda satışa çıxarılmır. Bu alətlərlə əlaqəli hələlik heç bir araşdırma və təcrübə aparılm-

amışdır. 

  

2. Vakum cihazları və penil vibrator stimulyasiyası 

Vakum cihazları mənfi təqzyiq vasitəsi ilə penisə gedən qanı artıran alətdir. İlk dəfə 

1982-ci ildə FDA təsdiqini almışdır və 1996-cı ildə AUA tərəfindən oranik ED müalicəsində 

istifadəsi tövsiyyə olunmuşdur. 

Penil vibrator stimulyatorları ilk dəfə 1965-ci ildə ortaya çıxmışdır. Bu cihazlar titrəmə 

tezliyini tənzimləyərək sinir uclarından NO ifrazını artırır.  

  

3. Aşağı sıxlıqlı ekstra korporeal şok dalğası 

ED müalicəsində Ekstra korporeal şok dalğası (Lİ-ESWL) istifadəsi 1990cı ildən araş-

dırılmağa başlayıb. US vasitəsi ilə verilən şok dalğalarının VEGF ifrazını artıraraq angioge-

nezi artırdığı müəyyən edilmişdir.  

  

4. İmpuls maqnit sahəsi müalicəsi 

İlk dəfə 32 xəstə və 20 sağlam könüllü üzərində təcrübə aparılmışdır. Simfiz pubisin 

çevrəsindən dolanaraq penisin dorzal səthinə bir maqnit halqa təsbit edilmişdir. Daha sonra 

get-gedə artan maqnetik qıcıq verilmişdir. Çalışma nəticəsində maqnetik qıcığın sadə, non 

invaziv bir metod olmaqla ED xəstələrində istifadə edilə biləcəyi qənaətinə gəlinmişdir. 

  

5. Yeni penil implantlar 

Hələlik inkişaf mərhələsində olan və nikel-titan örtüklü bir penil implant isti tətbiqi ilə 

rigid və flask hala gələ bilir. Bu alətin üstünlüyü ereksiyanı təmin etmək üçün pompaya və ya 

rezervuara ehtiyac görülməməsidir. 
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Digər bir yeni iplant KK içinə birbaşa vazodilatator verə bilən bir kanul və skrotal 

rezervuardan ibarətdir. 

 

         

 

 

 

 

 

                            

6. Alternativ müalicə üsulları 

Bəzi bitkilərin NO-cGMF yoluna təsir etdikləri və bu səbəblə də ED müalicəsində 

istifadə edilə bldikləri müəyyən edilmişdir. Lakin bu barədə yetəri qədər çalışmalar yoxdur. 

Phoneutreia nigrivinter hörümçəyinin və Tityus serralutus əqrəbinin zəhərləri priaizm 

yaratdığından onların zəhərindən ED müalicəsində istifadə etmək olar. 

 

Gələcək hədəflər 

Kök hüceyrə müalicəsi 

Kök hüceyrələr bədənin bütün hüceyrələrinə prolferasiya ola bilirlər. Mezenximal kök 

hüceyrə(MSC) ex-vivo mühitdə asanlıqla çoxala bilir. Kök hüceyrə istifadəsi ilk dəfə Dr Tom 

Lui və komandası tərəfindən tətbiq edilmişdir. Kavernoz sinir zədələnməsi olan təcrübə hey-

vanlarında ya intrakavernoz ya da major pelvik qanqliona tətbiq edilmişdir. Müalicə qrupunda 

nNOS-un və sinir regenerasiyasının artdığı və sinirlərin daha çox qorunduğu göstərilmişdir. 

 

Toxuma mühəndisliyi 

Urologiya sahəsinə baxılanda toxuma mühəndisliyi ilə xüsusilə korporal cismlər və 

tunica albuginea düzəldilməsi mövzusunda xeyli araşdırma olduğu görülür. Yoo və koman-

dası toxuma mühəndisliyi ilə istehsal edilən qığırdaq çubuqları dovşanlarda korporeal boşluğa 

müvəffəqiyyətlə köçürmüşdürlər. 

 

Gen müalicəsi 

Oral, intrakavernoz, intrauretral medikal müalicələr və penil protezlər ED-ni tam həll 

etsə də hər birinin əlavə təsirləri və müəyyən maliyyə problemləri var. Həmçinin medikal 

müalicədən fayda görməyən, lakin invaziv müalicə almaq istəməyən də bir çox xəstə var. Bu 

səbədən də son zamanlarda ED müalicəsi üçün gen mühəndisliyi prioritet qazanır. 

• Kavernoz boşluğa yerləşdirilən 
kanul və rezervuar 

• Rezervuardan kavernoz boşluğa 
vazodilatator verilməsi 

• KK zədələnmir. Digərlərinə görə 
ucuz 

Lim P. Rec Adv Res update 2003 

• Nikel-Titaniumlu penil implant 
• İsti tətbiqi ilə ereksiya və boşalma 
• Pompa və ya rezervuar yoxdu 
• Hələ inkişaf mərhələsində 

                          Le B. J Urol2013 
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Gen mühəndisliyi ilə defektli bir gen səbəbiylə mühitə lazımi qədər verilə bilməyən 

maddələr istehsal oluna bilər,normal hüceyrələrdə suprafizioloji təsir yaratmaq olar, mühitə 

hüceyrələri sitotoksik təsirdən qoruyacaq maddələrin ifrazı mümkün ola bilər. 

 

NƏTİCƏ 

  

ED-nin farmokoloji müalicəsi üçün erektil funksiyada iştirak edən müxtəlif yollara təsir 

edən preparatlar istehsal ediləcəkdir. Texnologiyadakı inkişaf da gələcəkdə cinsəl problem-

lərin həllinə öz tövhəsini verəcək. Toxuma mühəndisliyi, gen mühəndisliyi ümüd verici olsa 

da bu sahələr hələ yolun başlanğıcındadır və gələcək üçün çox çalışmalara və yeniliklərə ehti-

yac vardır.  
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YAYILMIŞ NƏCİS PERİTONİTİN İDARƏ EDİLƏN 

VAKUUMYARADICI AKTİV LAPAROSTOMİK  

SANASİYA PROQRAMI İLƏ MÜALİCƏSİ 

 

İ.İ. Bəkirov1, M.G. Mahmudov, Ə.M. Rüstəm,  

B.M. Zeynalov, Ə.M. Əhmədov, N.Y. Bayramov 
1Əbdülrəhman Əl Faisal xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsi, Riad, Səudiyyə Ərəbistanı, 

Azərbaycan Tibb Universitetinin I cərrahi xəstəliklər kafedrası, Bakı, Azərbaycan 

 

Açar sözlər: abdominal travma, yatrogen travma, yayılmış nəcis peritoniti, laparostomiya, 

vakuumlu sanasiya  

Xülasə: Bu tədqiqat işi yayılmış nəcis peritoniti olan xəstələrin müalicəsində idarə 

edilən laparostomik vakuumyaradıcı aktiv sanasiya proqramının rolunun dəyərləndirilməsi 

məqsədi ilə yerinə yetirilmişdir. İdarə edilən aktiv laparostomiya metodikası 2018-2019-cu 

illərdə 39-75 yaşlı yayılmış nəcis peritoniti olan 3 (2 qadın), passiv metodika isə 2014-2019-

cu illərdə 27-66 yaşlı 11 xəstədə (6 qadın) tətbiq edilmişdir. Aktiv (vakuumlu sanasiya) 

qrupda 1-4, passiv qrupda isə 2-4 dəfə təkrar sanasiya aparılmış, müalicə müddəti müvafiq 

surətdə, 45,2±7,6 və 51,6±9,2 gün təşkil etmişdir. Aktiv qrupda təkrar sanasiyalara göstəriş-

lərə lənggedişli peritonitin davam etməsi (2 xəstədə), VAC sisteminin afunksionallığı səbəbin-

dən dəyişdirilməsi (1 xəstədə 1, 1-də 2, 1-də 3 dəfə), klinik-tomoqrafik olaraq ilgəklərarası (1) 

və çanaq absesinin (1) formalaşması olmuşdur. Passiv qrupda kəskin peritonitin davam 

etməsi (5) və kəskinləşməsi (2), lənggedişli peritonit (2), qarındaxili abseslərin (2) forma-

laşması təkrar sanasiyaların aparılmasına əsaslar yaratmışdır. Passiv qrupun 1 xəstəsində 

uzun müddət davam edən və konservativ aradan qaldırılan nazik bağırsaq fistulizasiyası baş 

vermiş, 1 xəstə isə olmüşdür (səbəb: ağır sepsis, poliorqan çatmazlığı). 

 

 

TREATMENT OF DIFFUSE FECAL PERITONITIS BY CONTROLLED 

VACUUM CREATING ACTIVE LAPAROSTOMY 

 

I.I. Bakirov1, M.G. Mahmudov, A.M. Rustam, 

B.M. Zeynalov, A.M. Ahmadov, N.Y. Bayramov 
1Abdulrahman Al Faisal Hospital Surgery Department, Riad, Saudi Arabia 

Department of I Surgical Diseases, Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan 

 

Keywords: abdominal trauma, iatrogenic trauma, common feces peritonitis, laparostomy, 

vacuum suction 

Abstract: This study was conducted to evaluate the role of laparostomy with active 

vacuum-assisted suction in the treatment of advanced diffuse fecal peritonitis. The controlled 

active laparostomy technique was used in 3 patients (2 women) with fecal peritonitis 39-75 

years old in 2018-2019, and the passive method was used in 11 patients (6 women) aged 27-
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66 in 2014-2019. In the active (vacuum suction) group 1-4, and in the passive group 2-4 times 

after the reintroduction, the duration of treatment was 45.2 ± 7.6 and 51.6 ± 9.2 days, 

respectively. The indication for revision in the active group were continued delayed 

peritonitis (2 patients), reversal of the VAC system due to functional failure (in 1 patient once, 

in other 1 patient twice and in 3 patients three times), clinically and tomographic 

confirmation of interloop abscess (1) and pelvic abscess (1). In the passive group continued 

peritonitis (5), aggravation (2), slow progression (2), and formation of intraabdominal 

abscesses (2) provided the basis for recurrent sanitation. One patient in the passive group 

had a long-lasting and conservatively eliminated enteric fistula, and one patient expired (due 

to severe sepsis and multiorgan failure). 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО КАЛОВОГО ПЕРИТОНИТА 

УПРАВЛЯЕМОЙ ВАКУУМСОЗДАЮЩЕЙ АКТИВНОЙ 

ПРОГРАММОЙ ЛАПАРОСТОМИЧЕСКОЙ САНАЦИИ  
 

И.И. Бакиров1, М.Г. Махмудов, А.М. Рустам,  

Б.М. Зейналов, А.М. Ахмадов, Н.Ю. Байрамов 
1Хирургическое отделение больницы Абдулрахман Аль Фаисал,  

Риад, Саудовская Аравия,  

Кафедра хирургических болезней – I, Азербайджанского  

Медицинского Университета, Баку, Азербайджан 

 

Ключевые слова: абдоминальная травма, ятрогенная травма, распространенный 

каловый перитонит, лапаростомия, вакуумная санация  

Резюме: Настоящая работа выполнена с целью изучения роли программы, управ-

ляемой вакуум-создающей активной лапаростомической санации в лечении больных с 

распространенным каловым перитонитом. Методика управляемой активной лапарос-

томии была применена в 2018-2019 гг. у 3 больных (женщин 2) с распространенным 

каловым перритонитом в возрасте 39-75 лет, а пассивная методика лапаростомии у 

11 больных (женщин 6) в возрасте от 27 до 66 лет в 2014-2019 гг. В активной группе 

(ваккумная санация) была использована повторная санация 1-4, а в пассивной - 2-4 

раза. При этом сроки стационарного лечения составляли 45,2±7,6 и 51,6±9,2 сутки, 

соответственно. Показаниям к повторной санации в активной группе являлись продол-

жение вялотекущего перитонита (у 2 пациента), замена VAC-систему ввиду ее 

нефункционирования в последующие сутки (1 раз у одного, 2 раза у одного и 3 раза у 

одного пациента), клинико-то-мографическое выявление сформированного абсцесса 

межпетлевой (1) и тазовой (1) локализации. Продолжение острого перитонита (у 5 

больных) и его обострение (2), вялотекущий перитонит (2), сформированные внутриб-

рюшные абсцессы (2) в группе пассивной лапаростомии обусловливали проведению 

необходимых повторных санаций. В 1 случае в пассивной группе развивалась фистули-
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зация тонкой кишки, которая была ликвидирована после продолжительного консерва-

тивного лечения. 1 пациент в данной группе умер (причина: тяжелый сепсис, полиор-

ганная недостаточность). 

 

Yayılmış peritonitin (YP) və abdominal sepsisin ağır formalarının müalicəsində, 

intraabdominal hipertenziyanın profilaktikasında və qarındaxili qanaxmalara nəzarət prose-

sində qazanılmış mühüm nailiyyətlərə baxmayaraq bəzi klinik hadisələr əlverişsiz gedişinə, 

ağır proqnozuna görə daha optimal və rasional vasitələrin tətbiqinə əsaslar yaradır. Qarın 

boşluğunun fasiləsiz davamlı yuyulması, xüsusilə vakuum terapiyanın meydana çıxması və 

onun YP-in müalicəsi arsenalına əlavə edilməsi arzuedilən nəticələrin payının artmasına 

səbəb olmuşdur [1-3]. Cərrahi taktikanın və texnologiyaların daimi təkmilləşdirilməsinə, ən 

yeni innovasion texnologiyaların tətbiq dairəsinin günbəgün genişlənməsinə, anestezioloji və 

reanimatoloji xidmətin keyfiyyətinin artmasına baxmayaraq irinli, o cümlədən nəcis peritoni-

tinin yayılmış formalarına görə irinli-infeksion ağırlaşmalar 17-100% həddlərindədir, letallıq 

isə olduqca yüksəkdir, 43-78% aralığında dəyişir [4,5] və əhəmiyyyətli yaxşılaşma (intraope-

rasion və yara ağırlaşmalarının yüksək tezliyi) qeyd edilmədiyindən məcburi təkrar cərrahi 

əməliyyatların payı yüksəkliyi ilə seçilir [6,7].  

Belə vəziyyət peritoneal dializ və proqramlaşdırılmış relaparotomiyalara differensial 

yanaşma prinsiplərini ortaya cıxardı və keçən əsrin sonuncu onilliyində proqramlaşdırılmış 

sanasion relaparotomiyalara marağı artırdı. Bu, ilk növbədə anesteziologiya və reanimatologi-

yanın imkanlarının artması ilə əlaqədar idi [9-11]. 

Keçən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq cərrahi əməliyyatların qarın boşluğunun boş 

sahələrinin drennləşdirilməsi ilə tamamlanması, drenajların sayından və mənfəzinin ölçülərin-

dən asılı olmayaraq adekvat sanasiyanı təmin etmədiyindən əksər müəlliflər tərəfindən 

effektli hesab edilmədi [12-16].  

70-ci illərdən başlayaraq iltihabi prosesə davamlı təsir edən yeni müalicə üsulu – perito-

neal dializ abdominal cərrahlığa yol açmağa başladı və uzun illər yayılmış irinli peritonitin 

müalicəsində hakim mövqe tutdu [17-20]. Metodun qarın boşluğunun mexaniki təmizlənməsi 

(yuyulması) ilə yanaşı antitoksik təsiri də sübut olundu. Lakin qapalı metodun qüsurları 

(vizual və dinamik bakterioloji nəzarətin olmaması, drenaj(lar)ın tutulması və erkən fəaliyyət-

sizliyi, qeyri-adekvat sanasiya, intraabdominal ağırlaşmaların inkişafında effektsizlik, qarın-

daxili hipertenziyanın inkişafı və b.) alternativ, daha effektli müalicə üsullarının axtarışını 

tələb etdi. [6, 21, 22]. 

Açıq qarın texnikası (AQT) adlandırılan laparostomiya metodikası 80 illik tarixə 

malikdir. Yumşaq toxumaların döyüş (hərbi) mənşəli səthi yaralarının tam qapadılmasının 

məqsədəuyğun hesab edilməməsi prinsipinə uyğun olaraq II dünya müharibəsinin əvvəllə-

rində Britaniya cərrahı Ogilvie cərrahi əməliyyatdan sonra qarın boşluğunu ilk dəfə açıq sax-

lamış, daxili orqanların üzərinə vazelinlə hopdurulmuş tamponlar qoymuş, onları yara defek-

tinin altına etibarlı yerləşdirmiş, sonda yara kənarlarını Elastoplast® zolaqları və ya tikişlərlə 

bir-birinə qismən yaxınlaşdırmışdır [23]. Açıq qarın çərrahlığı ideyası 1970-ci illərin 

əvvəllərində daha da möhkəmləndi və abses boşluğunun açılması, davamlı sanaiyası və 

drenləşdirilməsinə bənzər cərrahi taktika klinik praktikaya dayanıqlı yol açdı [24]. 
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Digər tərəfdən vakuum laparostomiyası olan xəstələrin reanimasiya və İT şöbəsində 

müalicəsi daha artıq zaman tələb edir, həmin xəstələrə qulluq çətindir, müalicə müddətində, 

sağalmaya qədərki dövrdə laparostomiya üçün vasitəni (qurğunu) bəzən bir neçə dəfə 

dəyişmək lazım gəlir [25, 26]. Açıq qarını idarə etmək çətindir, onun özü bəzi hadisələrdə 

xəstəliyi və onun gedişini ağırlaşdırır, 25% hadisələrdə isə letallıqla tamamlanır [27]. Bu 

səbəbdən mümkün ağırlaşmaların profilaktikası məqsədi ilə qarın boşluğunu müvəqqəti 

qapadılma üsullarına tələbat artmaqdadır. Ona görə də müxtəlif tədbirlər, məsələn, yaraların 

mənfi təzyiqlə müalicəsi, “Bogota” kisəsi, Witmann plastrı, ssorulan torlar, yara kənarlarını 

saxlayan fərqli düymələr, zəncirlər və fərqli digər qurğular, sistemlər təklif edilmişdir. Bu 

vasitələr daxili orqanları mexaniki zədələnmələrdən, xüsusilə bakterial çirklənmələrdən və 

qurumadan qorumalı, maye itkisinin və visseral ödemin qarşısını almalı, və nəhayət, mümkün 

qədər ucuz və əlçatan olmalıdır [28, 29]. 

Hazırda fasiləsiz intraperitonel lavajla birgə aparılan vakuum laparostomiyanı əvəz edən 

ikinci üstün metod mövcud deyil. Səthi yaraların daimi aktiv yuyulması (suvarılması) və 

vakuum sistemi ilə davamlı aspirasiyası üçün geniş tətbiq dairəsi qazanmış bu konsepsiya qarın 

boşluğu cərrahlığına da intensiv yol tapmaqdadır [30, 31]. Üstünlüklərinin qənaətedici olmasına 

baxmayaraq bu texnika bahalıdır, istifadəsi çətindir və nəticələrin interpretasiyası ziddiyyətlidir.  

İşin məqsədi. Yayılmış nəcis peritonitin müalicəsində idarə edilən laparostomik aktiv 

vakuumyaradıcı sanasiya proqramının rolunun öyrənilməsi 

Proqramın metodikası. İlk cərrahi əməliyyatdan sonra operasion situasiyadan asılı 

olaraq laparotomiya yarasının birincili qapadılması ya mümkün olmur, ya da qarın boşluğu-

nun təkrar təftişi və sanasiyası ehtimalı yaranır. Bu vəziyyətlərdə laparotom yara açıq saxla-

nılır, yəni laparostomiya ilə tamamlanır. Qarının ön divarı tibbi polimer materiallarla və ya 

xüsusi “qıfıllı”, “zəncirli” vasitələrlə müvəqqəti bağlanılır. Bu hallarda periton boşluğuna 

qoyulmuş passiv drenajlarla gəlimin miqdarına və xarakterinə, həmçinin qarındaxili təzyiqin 

dəyişikliklərinə nəzarət edilir.  

Tərəfimizdən passiv laparostomiyanın sonunda müvəqqəti yara qapadıcısı kimi qarın-

daxili neqativ təzyiq yaradan birdəfəlik VAC qurğusu (sistemi) istifadə edilmişdir. VAC apa-

ratı (“Kinetic Concepts Incorporated”, USA) fəal qarın müalicəsi (active abdominal therapy; 

ABThera) prinsipi ilə işləyir, bir neçə hissədən ibarətdir: 1. visseral qoruyucu qat, 2. məsa-

məli süngər (mavi rəngli), 3. yapışdırıcı plastr, 4. sorucu boru və 5. neqativ təzyiq yaradan 

sorucu bölüm Əməliyyat yekunlaşdıqdan, passiv denajlar yerləşdirildikdən və təsbit edildik-

dən sonra (şək. 1a) visseral qoruyucu qat abdominal yaranın həcminə uyğun hazırlanır, kənar-

ları ellipsvari formada kəsilir, visseral orqanları tam əhatə etmək şərti ilə laparatom yarası və 

qarın divarı arasında yerləşdirilir (şək. 1b), üzərindən müvəqqəti seyrək dəri tikişləri qoyulur 

(şək. 2a). Sonra mərkəzi sorucu boru ilə VAC sisteminə qoşulmuş məsaməli süngər laparatom 

yaranın ölçüsünə uyğun kəsilir və visseral qoruyucu təbəqənin üzərində yaranın kənarları ara-

sına yerləşdirilir və o, yara kənarlarından 8-10 cm məsafəyə qədər yapışdırıcı plastrla dəriyə 

fiksə olunur (şək. 2b). 

Sorucu boru ilə birləşdirilmiş 1000 ml tutumlu kollektor vakuum sorucuya bərkidilir. 

Neqativ sorucuda təzyiq yaratmaq üçün 125 mm Hg st. seçilir. Daimi sorma effektinə görə 

peritondaxili maye, o cümlədən patoloji maye (nəcis, öd, sidik, irin və s.) süngərə doğru soru-
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lur və onun məsamələrinə hopur. 5-6-cı günlərdə, mayenin həcmi, qatılığı, özlülüyü və digər 

xarakterik cəhətlərinə görə bəzən daha erkən müddətlərdə süngərin məsamələri tutulur, onun 

sorma effekti azalır, sonda tükənir. Bu halda göstəriş əsasında (klinik simptomatika, 

abdominal USM və KT/MRT, laborator kənaraçıxmalar və b.) VAC qurğusu yenisi ilə dəyiş-

dirilir və ya xaric edilməklə laparotom yarası daimi qapadılır.  
 

 
a       b 

Şəkil 1. a - laparoskopik histerektomiya zamanı yoğun bağırsağın yatrogen zədələnməsi səbəbindən 

inkişaf etmiş yayılmış nəcis peritonitinə görə 54 yaşlı qadında icra edilmiş əməliyyatın sonu və  

b - visseral vərəqin (təcridedici sinterik təbəqənin) yerləşdirilməsi 
 

 
a       b 

Şəkil 2. a - təcridedici sintetik vərəq üzərindən müvəqqəti tikişlərin qoyulması 

b - sintetik vərəq üzərindən VAC sisteminə qoşulmuş süngərin yerləşdirilməsi və təsbiti 

 

İdarə edilən aktiv laparostomiya metodikası 2018-2019-cu illərdə 39 -75 yaşlı yayılmış 

nəcis peritoniti olan 3 (2 qadın), passiv metodika isə 2014-2019-cu illərdə 27-66 yaşlı 11 xəs-

tədə (6 qadın) tətbiq edilmişdir. Aktiv qrupda 1-4, passiv qrupda isə 2-4 dəfə təkrar sanasiya 

aparılmış, müalicə müddəti müvafiq surətdə 45,2±7,6 və 51,6±9,2 gün təşkil etmişdir.  



UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT JURNALI  |  Cild 4  1/2021 

 
 

 
36 

 

 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Aktiv (vakuum) qrupda təkrar sanasiyalara göstə-

rişlərə ləng peritonitin davam etməsi (2 xəstədə), VAC sisteminin afunksionallığı səbəbindən 

dəyişdirilməsi (1 xəstədə 1, 1-də 2, 1-də 3 dəfə), klinik-tomoqrafik olaraq ilgəklərarası (1) və 

çanaq absesinin (1) formalaşması olmuşdur. Passiv qrupda kəskin peritonitin davam etməsi 

(5) və kəskinləşməsi (2), ləng gediş (2), qarındaxili abseslərin (2) formalaşması təkrar sana-

siyaların aparılmasına əsaslar yaratmışdır. Passiv qrupun 1 xəstəsində uzunmüddət davam 

edən və konservativ aradan qaldırılan nazik bağırsaq fistulizasiyası baş vermiş, 1 xəstə isə 

ölmüşdür (səbəb: ağır sepsis, poliorqan çatmazlığı).  

Açıq qarın texnikasına göstərişlərə ağır abdominal sepsisin müalicəsi, qarındaxili hiper-

toniyanın profilaktikası və müalicəsi, qarındaxili zədələnmə hadisələrində qanaxmaya nəzarət 

aiddir [32, 33]. Barker et al. qarın boşluğunu müvəqqəti qapamaq üçün ilk dəfə bir qədər 

fərqli vakuum sarğı texnikası tətbiq etmişlər. Son məqalələrin birində bu müəlliflər 7 il 

ərzində əməliyyat olunmuş 112 xəstənin müalicəsinin nəticələri haqqında hesabat vermişlər: 

55,4% hadisələrdə müvəqqəti qapadılma hesabına ağırlaşmaların tezliyi minimal həddlərə 

qədər enmişdir. Steinberg ümumi peritonitə görə açıq üsulla müalicə edilmiş 14 xəstə 

haqqında məlumat vermişdir: daxili üzvlər tənziflə qapadılmış, müvəqqəti tikişlər qoyulmuş, 

48-72 saatdan sonra tənzif qatı çıxarılmış, tikişlər dartılmaqla yara defekti tam qapadılmışdır. 

1 xəstədə qarındaxili abses inkişaf etmiş, 1 xəstə isə ölmüşdür (7%). Suliburk et al. ağır 

travmalara görə vakuum sarğılı laparostomiya əməliyyatı keçirmiş 36 xəstənin məlumatlarını 

retrospektiv öyrənmişlər. 86% hadisələrdə yaralar 3-18 gün ərzində bağlanmış, yara 

infeksiyaları, o cümlədən absesslər inkişaf etməmiş, lakin 2 xəstədə mədəaltı vəzin və yoğun 

bağırsağın postravmatik perforasiya mənşəli fistulu yaranmışdır. 

Yekun. İdarə edilən aktiv vakuumyaradıcı laparostomik sanasiya sistemi bahalı müalicə 

metodikası olsa da yayılmış peritonitin gec mərhələlərinin müalicəsində effektli üsuldur və 

cərrahi praktikada onun tətbiqi məqsədəuyğundur.  
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Introduction. Radical cystectomy is the standard management for muscle-invasive 

urine bladder cancer. Due to its multiviscerality, radical cystectomy is accompanied by 

complications of varying severity in the early postoperative period and in the long-term 

period from one year or more. 

The purpose of the study. Analysis of the frequency, character and predictors of long-

term complications in patients with muscle-invasive cancer of urine bladder, which underwent 

radical cystectomy. 

The material for this study was data on 257 patients with urine bladder cancer who 

underwent radical cystectomy at the clinic of the National Center of Oncology in the period 

from 2008 to 2017. The following factors were analyzed: gender, age, body mass index, 

Charlson's comorbidity index, ASA functional class, the charcter and stage of the tumor, as 

well as factors associated with the operation.  

Results. The observation period ranged from 90 days after radical cystectomy to 3 

years. The rate of long-term complications was 30.7%. A total of 79 various complications 

were registered in 62 (24.1%) patients. Of these: 1 complication was recorded in 46 (17.9%) 

patients, 2 complications in - 15 (5.8%) patients, 3 complications in - 1 (0.4%) patient. 

Depending on the character of long-term complications, the main predictors were the 

experience of the surgeon (p = 0.002) and the Charlson's comorbidity index (p = 0.002) and, 

in some cases, age (p = 0.003). Also, the presence of infection in the urine before surgery (p = 

0.003) and urinary extravasation (p = 0.002), respectively, were statistically significant factors 

in the development of complications such as recurrent urinary tract infections, formation of 

kidney stones, renal failure and strictures of the anastomoses. 
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Output. Our study at this stage gives grounds for making a rather simple and clear 

recommendation: patients with a high risk of developing long-term complications of radical 

cystectomy, regardless of the method of urine diversion, should be operated by experienced 

surgeons in multidisciplinary, well-equipped clinics with high experience in performing of 

reconstructive surgical interventions. 

 

Введение. Радикальная цистэктомия (РЦ) является золотым стандартом лечения 

мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (РМП) [1.2.3]. Наряду с больными 

мышечно-инвазивным РМП, кандидатами для этой операции в настоящее время 

считаются также больные с множественными опухолями мочевого пузыря стадии Т1G3, 

а также все пациенты после неудачной мультимодальной терапии. В силу своей 

мультивисцеральности РЦ чревата осложнениями различной степени тяжести, как в 

раннем послеоперационном периоде, так и в отдаленные сроки от одного года и выше 

[4.5.6].  

Анализ базы данных PubMed, MedLine, Cochrane и многих других систем 

показывает, что преобладающая часть исследований посвящена изучению ранних 

послеоперационных осложнений, а проблема осложнений, которые развиваются в 

отдаленные сроки ушла на второй план, что, по нашему мнению, предает актуальность 

данной тематике. 

Цель исследования. Анализ частоты, характера и предикторов отсроченных 

осложнений у больных мышечно-инвазивным РМП, перенесших РЦ.  

Материал и методы исследования. Материалом для настоящего исследования 

послужили данные о 257 больных РМП, которым выполнена РЦ в клинике Националь-

ного центра онкологии в период с 2008 по 2017 года. Из медицинской документации 

изъята информация о демографических показателях (пол, возраст), о факторах, 

связанных с общим здоровьем пациентов (индекс массы тела, индекс коморбидности 

Чарлсона, функциональный класс по шкале Американского общество анестезиологии 

ASA), о характере и стадии опухолевого процесса, а также факторы, связанные с 

операцией, которые представлены в таблице 1.  

Все статистические расчеты производились с использованием блока статисти-

ческих программы SPSS Statistics v.17.0 for Windows (Chicago: SPSS Inc.). 

 

Таблица 1. Характеристика пациентов и выполненных операций 
 

Характеристика Показатель N % 

Пол Женский 16 6,2 

 
Мужской 241 93,8 

Возраст, лет Медиана (квартили) 58 (54-63) 

Индекс массы тела, кг/м2 < 20 8 3,1 

 20-24 85 33,1 

 25-29 111 43,2 

 30 и более 53 20,6 
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Индекс комрбидности Чарльсона 2-4 75 29,2 

 5-6 117 45,5 

 7-12 65 25,3 

Функциональный класс по ASA 2 241 93,8 

 3-4 16 6,2 

Уретерогидронефроз Нет 110 42,8 

 Односторонний 98 38,1 

 Двухсторонний 49 19,1 

Опухоль Первичная 210 81,7 

 Рецидивная 47 18,3 

Гистологический тип опухоли Уротелиальныйрак 245 95,3 

 Другие типы 12 4,7 

Клиническая стадия T1-2 N0 M0 99 38,5 

 T3 N0 M0 73 28,4 

 T4 N0-1 M0 69 26,8 

 Tx N2-3 M0 9 3,5 

 TxNx M1 7 2,7 

Хирург Хирург 1 111 43,2 

 Хирург 2 99 38,5 

 Хирург 3 33 12,8 

 Хирург 4 14 5,4 

Анестезия Эндотрахеальная 55 21,4 

 Комбинированная 202 78,6 

Характер операции Радикальная 183 71,2 

 Спасительная 37 14,4 

 По жизненным показаниям 37 14,4 

Цистэктомия Трансабдоминальная 177 68,9 

 Экстраперитонеальная 80 31,1 

Отведение мочи 
Илеоцистопластика по 

Хаутману 
121 47,1 

 Операция Брикера 58 22,6 

 Уретерокутанеостомия 78 30,4 

 

Примечание: ASA – Американское общество анестезиологов. 

 

Результаты. Период наблюдения составил от 90 суток после выполнения РЦ до 3 

лет. Из исследования исключены 26 (10%) пациентов, которые умерли в 30 и 90 дневный 

период. В таблице 2 представлены данные о частоте и характере поздних осложнений.  

Данные представленные в таблице 2 свидетельствуют о том, что частота отсро-

ченных осложнений составила 30,7%. Итак, всего зарегистрировано 79 осложнений у 

62 (24,1%) больных. Из них: 1 осложнение зафиксировано у 46 (17,9%) больных, 2 ос-

ложнения у – 15 (5,8%) больных, 3 осложнения – у 1 (0,4%) пациента. 

Частота стриктур резервуаро-уретрального анастомоза (РУА) после ортото-

пической реконструкции составила 2,8% (n=5). Клинические проявления стриктур РУА 

отмечались не ранее 6 месяцев после РЦ. Медиана времени до развития стеноза РУА 

составила 16,4 месяца. Из них в 3 (1,7%) случаях сужения РУА диагностировались 
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через 6, 8 и 11 месяцев после операции. В остальных 2 (1,1%) случаях через 23 и 34 

месяца. Статистически значимыми предикторами развития данного осложнения 

явились опыт хирурга и несостоятельность РУА с экстравазацией мочи в раннем 

послеоперационном периоде (р=0,002; р=0,03). Всем пациентам выполнено трансурет-

ральное рассечение зоны анастомоза уретротомом.  

 

Таблица 2. Частота и характер поздних осложнений 

 

Осложнения  Абс число % 

Стриктура РУА* 5 1,9 

Стриктура УИА** 9 3,5 

Стеноз уретеростомы 6 2,3 

Рефлюкс мочи 2 0,8 

Рецидивирующая ИМВП*** 14 5,4 

Нефролитиаз 5 1,9 

Цистолитиаз  2 0,8 

Спаечная болезнь 2 0,8 

Хроническая диарея 1 0,4 

ХПН**** 9 3,5 

Ацидоз 5 1,9 

Парастомальная грыжа 4 1,6 

Вентральная грыжа 8 3,2 

Кожные реакции 7 2,7 

Всего  79 30,7 

 

Примечание: * - резервуароуретральный анастомоз 

 ** - уретероинтестинальный анастомоз 

 *** - инфекция мочевыводящих путей 

 **** - хроническая почечная недостаточность 
 

Стриктуры уретероинтестинального анастомоза (УИА) наблюдались у 9 (3,5%) 

пациентов, 4 (2,2%) из которых было выполнено отведение мочи по Брикеру, а 

остальным 5 (2,8%) – по Хаутману. Клинически наличие стриктур УИА проявлялось 

болями в спине, тошнотой и повышением температуры тела вследствие обструкции 

мочевыводящих путей. Наличие гидронефроза и расширения проксимальных отделов 

мочеточника, выявленное при ультразвуковом исследовании, которое выполнялось на 

2-3 сутки после удаления мочеточниковых интубатов, давало основание полагать о 

наличии обструкции. Зачастую клиническая картина сопровождалась повышением 

показателя креатинина в крови, что являлось противопоказанием для проведения 

рентгенологического исследования с внутривенным контрастным усилением. В связи с 

этим прицельная визуализация суженного участка проводилась только лишь при 
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выполнении антеградного контрастирования мочевых путей при лечебно-

диагностических вмешательствах, что наглядно представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Антеградная урограмма после ортотопической илеоцистопластики 

 

Лечение стриктур УИА заключалось в использовании методов интервенционной 

медицины. Таким образом, во всех 9 случаях коррекция стриктур проводилась путем 

баллонной дилатации суженных участков анастомозов под местной анестезией в 

отделении инвазивной радиологии Национального центра онкологии МЗ АР. После 

проведения процедуры устанавливались JJ стенты сроком на 3 месяца. В 3 (1,7%) 

случаях процедура была проведена повторно. После проведения повторных дилатаций 

пациентам устанавливались годовые JJ стенты. Необходимо отметить, что ни в одном 

из случаев не было необходимости для выполнения нефростомии, что вероятнее всего 

связано с фактором многопрофильности медицинского учреждения. В результате 

анализа установлено, что основными факторами развития стриктур УИА являются 

высокие показатели ИМТ и наличие перенесенных лапаротомий до РЦ (р=0,001; 

р=0,021). 

Стеноз уретеростомы наблюдался у 6 (2,3%) пациентов, которым была выполнена 

уретерокутанеостомия. При этом необходимо отметить, что из 78 пациентов, которым 

выполнена УКС, лишь в 5 (2,8%) случаях мочеточники выведены на кожу по 

отдельности с обеих сторон. В остальных случаях дистальные концы мочеточников 

анастомозировались между собой и выводились на переднюю брюшную стенку в 

правой подвздошной области. Стеноз уретеростомы наблюдался именно у этой 

категории пациентов, которые были прооперированы на момент активного внедрения 

РЦ в клинике, что дает основание полагать, что опыт хирурга в данном случае является 

основным предиктором развития данного осложнения, однако при проведении 

статистических вычислений, ни с одним из предикторов связи не выявлено.  

У 2 (0,8%) пациентов после ортотопической деривации мочи наблюдался 

рефлюкс мочи, что в дальнейшем стало причиной рецидивирующих инфекционных 

осложнений в мочевыводящих путях. Рецидивирующая инфекция мочевыводящих 

путей (ИМВП) в отдаленные сроки после РЦ развилась в 14 (5,4%) случаях, факторами 
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развития которой явились возраст (р=0,003), индекс коморбидности Чарлсона (р=0,002) 

и метод деривации мочи (из 14 пациентов, у которых развилась ИМВП, 11 была 

выполнена уретерокутанеостомия) (р=0,001). Необходимо отметить, что если 

положительный посев мочи являлся независимым предиктором развития тяжелых 

осложнений в раннем послеоперационном периоде (ОШ – 4,05; ДИ 1,68-9,78; р=0,002), 

то в развитии ИМВП в отдаленные сроки данный фактор не продемонстрировал 

достоверной значимости (р=0,078) [7]. 

У 6 (2,3%) больных в сроки от 1 года и выше после РЦ независимо от метода 

деривации мочи развилась мочекаменная болезнь. Из них зафиксировано 5 (1,9%) 

случаев нефролитиаза (рисунок 2 а, б) и 2 (0,8%) случая формирования камней в 

илеальных резервуарах после ортотопической реконструкции (рисунок 3 а, б).  

 

 
-а-      -б- 

Рисунок 2. Нефролитиаз слева у пациента после РЦ через 2 года 

 

 
-а-       -б- 

Рисунок 3. Мочевые камни в ортотопическом резервуаре 

 

Распределение пациентов в группе нефролитиаза в зависимости от метода 

отведения мочи представлено следующим образом: 3 (1,2%) случая после УКС, 1 

(0,4%) случай после операции Брикера, и еще 1 (0,4%) случай после илеоцистопластики 

по Хаутману, у которого наряду с нефролитиазом также выявлен 3,0 см камень в 

резервуаре, который наглядно представлен на рисунке 3. Необходимо отметить, что у 

другого пациента, с камнем в илеальном резервуаром, при радиологическом исследо-
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вании, камней в почках не выявлено. Факторами развития мочекаменной болезни после 

РЦ в нашем исследовании явилось наличие рецидивирующей ИМВП (р=0,001). 2 

(0,8%) Пациента от предложенного хирургического лечения отказались. 1 (0,4%) паци-

енту выполнена перкутанная нефролитотрипсия + трансуретральная цистолитотрипсия, 

еще 1 (0,4%) пациенту по поводу камня в резервуаре также выполнена трансуретраль-

ная цистолитотрипсия и 2 (0,8%) больным по поводу камней в почках выполнена 

перкутанная нефролитотрипсия.  

Осложнения со стороны кишечного тракта наблюдались у 3 (1,2%) больных. Из 

них, в 2 (0,4%) случаях через 6 и 9 месяцев наблюдалась кишечная непроходимость, 

причиной которой был спаечный процесс в брюшной полости. Еще в 1 (0,4%) случае у 

больного наблюдалась хроническая диарея, причиной которой, по нашему мнению, 

стала реанастомозирование тонкой кишки, что привело к обширной резекции терми-

нального отдела тонкой кишки, где происходит всасывание эссенциальных кислот. 

Именно при нарушении всасывания последних, и наблюдается хроническая диарея. 

Анализ факторов развития вышеуказанных осложнений в отдаленные сроки показал, 

что опыт хирурга имеет статистически значимую разницу (р=0,002), так, как все 3 

случая хирургического вмешательства приходятся на время активного внедрения РЦ в 

клинике, на то время, когда длительность хирургической операции составляла более 

300 минут и опыт хирургической бригады составлял всего лишь 20 операций. 

В сроки от 4 месяцев и выше у 9 (3,5%) пациентов наблюдалась хроническая 

почечная недостаточность (ХПН). Важно отметить, что при анализе статистически 

значимой разницы по такому критерию, как метод отведения мочи не было выявлено. 

Такие критерии, как наличие инфекции в моче (р=0,003), ИКЧ (р=0,002) и уровень 

креатинина в крови до операции (р=0,0001) продемонстрировали достоверную зави-

симость и были расценены, как основные предикторы развития ХПН. Все пациенты по 

поводу ХПН наблюдались и получали лечение в специализированных учреждениях, и 

лишь 2 (0,8%) пациента получали программный диализ. 

Метаболический ацидоз развился у 5 (1,9%) пациентов и наблюдался в течение 2 

лет после РЦ. Наиболее частыми проявлениями метаболического ацидоза были 

гиперхлоремический ацидоз (1 случай), нарушение водноэлектролитного баланса (2 

случая) и нарушения всасывания витамина В12 (2 случая). Лечение метаболических 

нарушений проводилось путем медикаментозной коррекции. Основным предиктором 

развития данного осложнения оказался один единственный фактор – метод отведения 

мочи (р=0,0001). Всем пациентам, у которых были развиты метаболические осложне-

ния, была выполнена ортотопическая илеоцистопластика. 

Осложнения со стороны кожи и передней брюшной стенки были выявлены у 19 

(7,4%) пациентов. Из них у 4 (1,6%) больных была парастомальная грыжа, у 8 (3,2%) – 

вентральная грыжа и у 7 (2,7%) пациентов наблюдались кожные реакции (рисунок 4 а, б). 
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- а -       - б - 

Рисунок 4. Кожные реакции после операции Брикера (а), кутанеостомии (б) 

 

Анализ факторов развития парастомальных и вентральных грыж продемонстри-

рвал статистически значимую связь между такими переменными, как возраст (р=0,003) 

и ИКЧ (р=0,002). Необходимо отметить, что у большинства пациентов, у которых 

развилась вентральная грыжа, прослеживалась связь с наличием эвентрации в раннем 

послеоперационном периоде. В развитии кожных реакций у пациентов после гетерото-

пического отведения мочи (УКС, операция Брикера) статистически значимой разницы 

ни с одним из факторов, которые подверглись анализу не установлено. По-нашему мне-

нию, данное осложнение вероятнее всего связано с индивидуальной непереносимостью 

клеящей субстанции уростомического пакета и уходом за уростомой. 

Обсуждение. Изучение частоты и характера осложнений РЦ в отдаленные сроки 

является актуальной проблемой. В результате проведенного анализа проблемы поздних 

осложнений РЦ установлено, что в литературе большинство из работ посвящены 

изучению конкретного осложнения. Публикации, посвященные анализу поздних 

осложнений в целом, в рамках рандомизированных исследований весьма незначи-

тельны. В силу данного обстоятельства проведение сравнительного анализа резуль-

татов нашего исследования и результатов других исследований представляет 

определенные трудности. Помимо этого, если при изучении ранних послеоперацион-

ных осложнений РЦ, есть их четкая классификация (Clavien-Dindo), то в случае 

поздних осложнений, таковой единой классификации еще не принято. Не менее 

важным фактом является время наблюдения, в период которого оцениваются эти 

осложнения. В большинстве исследований началом отсчета для поздних послеопера-

ционных осложнений считается время от 3-х месяцев после РЦ, а период наблюдения 

зависит от общей выживаемости [8.9.10].  

Итак, в нашем исследовании частота поздних осложнений в целом составила 

30,7%. По данным литературы в различных сериях исследований этот показатель 

соответствует частоте от 19 до 41% независимо от метода отведения мочи и периода 

наблюдения [9.10.11.12]. 

По данным R. Hautmann и соавторов за 20 летний период наблюдения с общей 

выживаемостью больных РМП 28,3% частота поздних осложнений, связанных с РЦ 

составила 40,8%, в структуре которых преобладали гидронефроз, послеоперационные 
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грыжи, кишечная непроходимость, инфекции мочевых путей, камнеобразование и 

стриктуры анастомозов. Авторы сделали вывод, что поздние осложнения связаны, 

прежде всего, с опытом хирурга и методом отведения мочи [13]. 

Перепечай В.А. и соавторы оценили частоту, характер и факторы прогноза 

отсроченных осложнений 350 РЦ, выполненных за 20 летний период. Осложнения 

оценивались в сроки от 90 суток после операции (≥ 91 сут) с соблюдением тех же 

принципов классификации и принципов учёта, что и при регистрации ранних и поздних 

послеоперационных осложнений. Выявлено, что с увеличением срока наблюдения, 

нарастает частота осложнений, которая напрямую коррелирует с хирургическим 

опытом (95% ДИ 1,0: 2,8; р<0,05) [14].  

Проанализировав еще ряд исследований, которые проведены на небольших 

сериях цистэктомий, но с длительным периодом наблюдения после РЦ установлено, 

что преобладающая часть осложнений в отдаленные сроки развивается у пациентов 

пожилого и старческого возраста с различными сопутствующими патологиями. Данный 

факт указывает на то что, чем выше ИКЧ, тем выше частота осложнений. Вторым по 

значимости предиктором оказался факт интраоперационной кровопотери и высокие 

показатели ИМТ [15,16]. По нашему мнению, если данные критерии объединить в одно 

целое, то можно рассматривать эти факторы, как один предиктор, называемый опытом 

хирурга, так как при анализе интра и ранних послеоперационных осложнений, крово-

потери и осложнения, связанные с повышенным и высоким ИМТ наблюдаются в основ-

ном у хирургов с небольшим опытом выполнения РЦ [].  

Недостатком нашего исследования является короткий период наблюдения после 

РЦ. В целом анализ результатов данного исследования продемонстрировал все те же 

результаты, которые представлены в литературе. Хотелось бы отметить, что нам 

удалось разделить факторы прогноза отсроченных осложнений на факторы, связанные 

с самим пациентом (ИМТ, ИКЧ) и факторы прогноза со стороны медицинского пер-

сонала (опыт хирурга). Продолжение данного исследования позволит нам более четко и 

детально изучить частоту и предикторы отсроченных осложнений радикальной 

цистэктомии с различными видами деривации мочи, а также сформировать рекомен-

дации по ведению этих больных в различные сроки после операции. 

Вывод. Проведенное нами исследование на данном этапе дает основание сделать 

довольно простую и чёткую рекомендацию: пациенты с высоким риском развития 

отсроченных осложнений РЦ независимо от метода деривации мочи должны 

оперироваться опытными хирургами в многопрофильных, хорошо оснащенных клиниках 

с большим опытом выполнения реконструктивных хирургических вмешательств. 
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SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED 

GENITOURINARY FISTULA 

 

Summary 

This paper studies one of the complex and unexplored issues – genitourinary fistulas 

with a special emphasis on the surgical treatment of its complicated cases. We analyze the 

causes of failure of these surgeries based on our experience in treatment of genitourinary 

fistulas. We present causes of complication of genitourinary fistulas, as well as their 

diagnosis, principles and details of its surgical treatment, based on numerous patients in 

severe conditions. 

Key words: genitourinary fistula, fistuloraphy 

 

Ключевые слова: мочеполовой свищ, фистулорафия 

 

Введение: Мочеполовые свищи у женщин наиболее часто (более 90% всех случаев) 

возникают, после родовых травм и акушерско-гинекологических операций (1,4,7).  

Систематизация мочеполовых свищей облегчает подходы в практической 

деятельности (1,3). Различают: 1. Пузырные свищи: а) пузырно-влагалищные; б) 

пузырно-маточные; в) пузырно-придатковые;  

2. Мочеточниковые свищи: а) мочеточниково-влагалищные; б) мочеточниково-

маточные;  

3. Свищи с повреждением уретры: а) уретровлагалищные; б) уретро-пузырно-

влагалищные  

4. Комбинированные свищи: а) мочеточниково-пузырно-влаглищные; б) кишечно-

мочеполовые свищи,  

5. Сложные мочеполовые свищи. 

В настоящее время лечение пациентов с мочеполовыми свищами является 

сложной и нерешенной проблемой (2,5,6,8). 

Цель работы: Имея солидный опыт лечения больных с мочеполовыми свищами 

мы анализировали причины неудачных вмешательств. 

Материалы и методы: К настоящему времени наш опыт лечения мочеполовых 

свищей охватывает более чем 400 женщин. Занимаясь хирургией этой группы больных 
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с 1977-года, с каждым годом обращало внимание уменьшение акушерских свищей. В 

последние более чем 15 лет мы не наблюдали акушерские свищи. 

Конечно, трудно объяснить причину неудачных операций в разных лечебных 

учреждениях. Обращало внимание то, что нередко хирурги в региональных больницах, 

а в последние 20 лет и в приватных больницах, определив наличие мочеполового свища 

старались в ближайшие 10-15 дней после гинекологического вмешательства 

осуществить фистулопластику. Как правило, операция заканчивалась неудачей. 

Результаты и обсуждение: На отдельных примерах можно наблюдать причины 

неудачных операций. 

Больная Н.Ш., 45 лет поступила в нашу клинику 31.10.2017 года. 

Страдает мочеполовым свищем 5 лет. Из анамнеза: в мае 2012 года в одном из 

районов республики (г. Хачмаз) перенесла под эндотрахеальным наркозом операцию 

экстирпации матки по поводу доброкачественной опухоли. После операции в связи с 

частыми кровотечениями из влагалища отправилась на лечение в Исламскую Респуб-

лику Иран (г. Ардебил), где при исследовании в глубине влагалища обнаружили 

объемное образование в диаметре 5 см и предложили операцию. 

Больная не согласилась, вернулась в Баку и при участии врача, который выполнил 

ей экстирпацию матки, в одной из частных клиник г. Баку в октябре 2012 года (т.е. 

через 5 месяцев после первой операции) под спинальным обезболиванием провел 

чрезвлагалищную манипуляцию для удаления этого образования (операция непонятная, 

эпикриза этой операции нет). В течение 18 дней после этой операции больная была на 

постоянном катетере. После удаления постоянного катетера, из влагалища самопро-

извольно стала выделяться моча. Через 4 месяца после появления мочепузырного 

свища в феврале 2013 года больная обратилась в урологическую больницу г. Баку, где 

профессором клиники под эндотрахеальным наркозом ей произведена чрезпузырная 

фистулопластика. Операция длилась 6 часов. В ходе операции были стентированы обе 

почки. Мочевой пузырь дрениравался постоянным катетером 22 дня. Затем катетер и 

стенты из почек были удалены, но выздоровление не наступило. Через 8 месяцев после 

повторной операции, в той же больнице тем же профессором была повторная попытка 

ликвидации рецидива пузырно-влагалищного свища. Под эндотрахеальным наркозом 

произведена чрезпузырная ликвидация свища, в левую почку установлен стент. 

Операция длилась 6,5 часов и завершилась закрытием надлобковой раны, дренирова-

нием мочевого пузыря уретральным катетером. Через 3 недели были удалены постоян-

ный катетер и стент из левой почки, однако свищ не закрылся, вся моча протекала 

через влагалище. Следует отметить, что больная обратила наше внимание на то, что 

после и первой, и второй фистулопластики в послеоперационном периоде она испыты-

вала мучительные дизурические явления, тенезмы, в течение дня ей многократно 

вводили болеутоляющие, спазмолитические, временами наркотические средства – и все 

это существенно не облегчали ее состояние. В нашу клинику она поступила через 4 

года после повторной операции морально измученной, с большими сомнениями в 

выздоровлении от тяжелого недуга. 
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При осмотре больной (рост 170 см, объем массы тела 25,6, Нb 110г/л) обращало 

внимание отсутствие мацерации в области половых губ и вo влагалище. 

После соответствующей подготовки, 02.11.2017 года под эндотрахеальным нар-

козом произведена 3-я операция по ликвидации пузырно-влагалищного свища. Следует 

отметить, что первая операция по удалению матки была выполнена разрезом 

Пфанненштиля, а две предыдущие операции с целью ликвидации пузырно-влагалищ-

ного свища, надлобковым срединным разрезом. Нами операция выполнена также 

нижнее – срединным разрезом. С самого начала операция была технически трудной. 

Образовавшиеся рубцы, уменьшение емкости мочевого пузыря существенно услож-

няли любую манипуляцию. Ревизия показала, что свищ начинается левее от правого 

устья на 2 см, а левое устье открывается непосредственно у края левой части свища. 

Рубцовые ткани вокруг, глубина раны, уменьшение емкости и подвижности пузыря 

очень затрудняли манипуляции. Без перемещения левого устья ликвидация свища не 

представлялась возможной. Сначала, были освежены края фистулы, после чего ее 

размеры достигли 3 см в поперечном направлении. Была вскрыта брюшная полость для 

надежного контроля мобилизации левого мочеточника в рубцово-измененных тканях 

забрюшинного пространства. Выполнена антирефлюксная уретероцистонеостомия по 

Грегуару, затем наложены швы через все слои мочевого пузыря викрилом № 2/0 (семь 

швов поперечно), затем между первыми швами викрилом № 4/0 на слизистую мочевого 

пузыря. Брюшная полость зашита наглухо, забрюшинно в область уретероцистостомии 

установлена дренажная трубка (через дополнительное отверстие в левой подвздошной 

области). После этого через влагалище зашита рана влагалища викрилом 1/0 П-

образными швами (также поперечно). Поверхностные края влагалищной раны зашиты 

узловыми швами викрилом 4/0. 

Затем рана мочевого пузыря зашита послойно, с надлобковым установлением в 

него катетера Фолея № 20. 

Операция длилась 9,5 часов, послеоперационный период проходил гладко. Через 

5 дней удалена трубка из забрюшинного пространства.  

Установленный в мочевой пузырь катетер через 16 дней сменен на №16. Через 24 

дня после операции катетер из мочевого пузыря удален и восстановилось самостоя-

тельное мочеиспускание, но первые 2 дня через надлобковую рану в незначительном 

количестве выделялась моча. Затем надлобковый мочевой свищ самопроизвольно зак-

рылся, то есть не пришлось пользоваться постоянным катетером. Через 29 дней после 

операции женщина выздоровела. Из больницы она выписалась 09.12.2017 года. Ее 

стали беспокоить частое мочеиспускание (через каждые 1-1,5 часа). Симптоматическое 

лечение с применением м-холинолитиков намного улучшили ее состояние. 21.12.2017 

года под внутривенным наркозом был удален стент из левой почки (через 49 дней 

после операции). Постепенно дизурические явления уменьшались, через 9 недель после 

операции мочу удерживала более 3-х часов, а через 3 месяца в медикаментозном 

лечении не нуждалась. 

Приведенный пример яркое свидетельство неправильной тактики оператора по 

ликвидации свища в первые два раза. Левое устье находилась прямо у края свищевой 
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раны, и только перемещение левого мочеточника позволяло надежно выполнить 

фистулорафию. Кроме того, влагалищная рана нами была зашита через влагалище, хотя 

операция выполнялась чрезпузырно. И еще, на наш взгляд, очень важно было дрени-

ровать мочевой пузырь через надлобковую рану, ибо хронический цистит, повторные 

вмешательства на мочевом пузыре существенно влияли на детрузор, емкость пузыря 

уменьшилась и после первых двух операций постоянный уретральный катетер 

буквально мучили женщину, тенезмы не давали ей покоя. 

И все это не могло не отразиться на заживлении раны. Касаясь дренирования 

мочевого пузыря, после операции ликвидации пузырно-влагалищного свища мы 

определились в мысли о необходимости обязательного выявления отношения больной 

к удержанию постоянного уретрального катетера. Некоторые лица настолько плохо 

переносят эту манипуляцию, что при решении вопроса о доступе к фистулорафии этот 

фактор обязательно следует учитывать. Имеет большое значение и анамнестические 

данные. 

Так, если женщина до операции по поводу гинекологического заболевания стра-

дала хроническим циститом, в той или иной степени испытывала дизурию, то после 

операции по ликвидации пузырно-влагалищного свища больные не могут спокойно 

переносить наличие уретрального катетера. Два примера из нашей практики окон-

чательно убедили нас в основательности такого подхода.  

Занимаясь лечением мочеполовых свищей более 40 лет, добившись 100% положи-

тельных результатов в последние 35 лет, в 2-х случаях в 2017 году нас постигла неудача. 

Женщина 39 лет, (рост 168, ожирение 1 степени) после ампутации матки возникла 

пузырно-влагалищная фистула. Хирург, выполнивший операцию, через 2 недели после 

ампутации матки попытался ликвидировать осложнение чрезвлагалищным доступом. 

Однако вмешательство было неудачным. В нашу клинику она поступила через 3 месяца 

после неудачной фистулорафии. Из анамнеза стало ясно, что до гинекологической 

операции, в течение 3-х лет она периодически амбулаторно лечилась от обострения 

хронического цистита. При влагалищном исследовании определялся мочепузырный 

свищ около 1,7 см, глубже от наружного отверстия уретры на 7-8 см. После 

соответствующей подготовки 18.07.2017 г. под эндотрахеальным наркозом произведена 

чрезвлагалищная фистулорафия. После операции начиная с первых суток, больная 

бурно реагировала на наличие постоянного катетера. Тенезмы, частые позывы к 

мочеиспусканию не давали ей покоя, хотя катетер функционировал нормально. В 

течение суток для ликвидации беспокоящих ее симптомов многократно применялись 

спазмолитики, болеутоляющие средства и м-холинолитики. Из влагалища моча не 

выделялась. Через 14 дней после операции в мочевой пузырь был введен 100 мл 

физиологического раствора (больше она не удерживала) и удален катетер. Женщина 

стала нормально мочиться, удерживала мочу около часа. Выписалась из клиники с 

соответствующей рекомендацией по лечению частого мочеиспускания. Через 3 дня после 

выписки из больницы по телефону она сообщила, что, вновь моча постоянно стала 

вытекать из влагалища. Через 3 месяца больная была госпитализирована и 23.10.2017 

года под эндотрахеальным наркозом ей прозведена чрезпузырная фистулопластика. 
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Послеоперационный период протекал без особенностей. Через 15 дней надлобковый 

катетер № 20 сменен на № 18, на следующий день на № 16. Через 20 дней после 

операции надлобковая трубка была удалена, в течение 2-х дней рана перестала 

промокать. Выписалась из клиники через 27 дней после операции в хорошем состоянии. 

Другое наблюдение, которое отличалось тем, что слева была удвоенная почка и 

при операции по ликвидации мочепузырного свища это аномалия не была выявлена. 

Больная А.Н., 51 года, рост 168, ожирение 2 степени, имеется анемия 2 степени, 

самостоятельное мочеиспускание отсутствует, вся моча вытекает через влагалище. При 

исследовании, на 6-7 см глубже от наружного отверстия уретры определяется свищевая 

рана около 2 см. Установлено, что за 6 месяцев до поступления в нашу клинику 

перенесла операцию экстирпацию матки, после которой на 8-й день моча стала 

вытекать из влагалища. После соответствующей подготовки, включая переливание 

эритроцитарной массы, 12.07.2017 года под эндотрахеальным наркозом произведена 

чрезвлагалищная фистулорафия. В послеоперационном периоде очень реагировала на 

наличие постоянного катетера, лекарственные средства существенно не улучшали ее 

состояние. Через 12 дней после операции катетер был удален, причем предварительно 

заполнив мочевой пузырь 100 мл физиологическим раствором. При этом из влагалища 

моча не выделялась. Самостоятельное, но частое мочеиспускание восстановилось. 

Выписана домой. Через неделю она вновь обратилась в клинику с жалобами на пос-

тоянное выделение мочи из влагалища. У этой больной в анамнезе, еще до экстирпации 

матки, было неоднократное лечение по поводу цистита и по существу симптомы 

хронического цистита, в той или степени, дизурические явления не проходили. 

Через 45 дней после первой операции чрезвлагалищной фистулорафии 25.09.2017 

года под эндотрахеальным наркозом нижнесрединным надлобковым разрезом больной 

выполнена чрезпузырная операция по ликвидации свища. Операция была технически 

довольно трудной из-за ожирения, глубины раны. Гинекологическая операция ей было 

выполнена поперечным надлобковым разрезом. Устья мочеточников были почти у края 

свища. Он располагался всего на 1,5 см дальше от них.  

В мочеточники были введены мочеточниковые катетеры и после освежения краев 

свищевого хода на стенку пузыря наложены поперечные викриловые (№ 2/0) швы, 

слизистая пузыря между первыми швами укреплена швами викрилом 3/0. Влагалищная 

рана защита также поперечно через влагалище. Мочевой пузырь был дренирован через 

надлобковую рану катетером Фолея № 20. Послеоперационный период протекал отно-

сительно спокойно, для снятия периодических тенезмов применяли м-холинолитики.  

Начиная с 12 дня, надлобковый катетер был сменен на катетер № 16, еще через 

день на №14, а через 2 дня катетер удален. Через 20 дней после операции надлобковая 

рана закрылась без применения постоянного катетера. Через год после операции 

отмечала, что до 4-х часов удерживает мочу, однако периодически отмечает боли в 

области левой почки, временами применяет аналгетики. При УЗ исследовании было 

обнаружено небольшое расширение чашечно-лоханочной системы слева и ей было 

назначено растительные мочегонные. Через 2 года после операции вновь больная 

обратилась в клинику из-за усиления болей в области левой почки, согласилась на 
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проведение рентгенологического исследования. Была проведена экскреторная 

урография. На обзорном снимке изменений не было. На экскреторных урограммах 

состояние правой почки было без особенностей, слева определялось удвоение почки, 

имелось небольшое расширение полостей верхней половины и сравнительно дважды 

больше нижней половины почки (рис.1). На предложение стентирования левой почки, 

больная не согласилась. 

 

 
Рис. 1. Экскреторная урограмма А.Н. через 2 года после операции 

 

Получала симптоматическое лечение. В марте 2020 года, т.е. через 29 месяцев 

после успешной фистулопластики из-за усиления болей в области левой почки, 

периодических атак острого пиелонефрита и гидронефротической трансформации 

слева, под эндотрахеальным наркозом выполнена нефрэктомия слева. При операции 

было установлено резкое увеличение размеров, в основном нижней половины почки, 

мочеточники мобилизованы на протяжении 7-8 см от лоханки. Мочеточник верхней 

половины был расширен незначительно, а нижней половины до 1,7 см в ходе операции 

не пытались разобраться в наличии полного или неполного удвоения мочеточников. Hа 

разрезе удаленной почки гнойные изменения были в нижней половине почки. Больная 

имела ожирение, оперировалась повторно, перед операцией настоятельно просила о 

нефрэктомии. Люмботомический разрез был небольшой, послеоперационный период 

протекал гладко, через 4 дня была выписана домой. Самочувствие больной вполне 

удовлетворительное. 

В данном наблюдении обращает внимание то, что, дважды подвергая больную 

операции по ликвидации мочепузырного свища, мы не имели сведений о наличии 

удвоения левой почки. 

Повторные исследования не выявили эти изменения. Причина кроется в квали-

фикации врачей УЗИ. Но нами сделан соответствующий вывод: при обследовании 

больных с мочеполовыми свищами непременно провести исследования по четкому 

определению состояния почек и верхний мочевых путей. Иначе в ходе фистулорафии 

из-за наличия грубых изменений в задней стенке пузыря, в зоне устьев, не имея 
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предварительных сведений, можно одно из устьев полно удвоенной почки взять в швы 

с последующими результатами.  

В практике лечения больных с мочеполовыми свищами возможны случаи комби-

нированных свищей. В одном из наших наблюдений было установлено наличие 

пузырно-влагалищно-кишечного свища. 

Больная 26 лет обратилась в марте 2011 года с жалобами на выделение мутной с ихо-

розным запахом мочи из влагалища, а также выделения жидкости из кишечника во время 

дефекации. При осмотре, во влагалище пальпировался твердый предмет (непонятное 

образование округлой формы) конец которого находился в глубине влагалища. 

Из анамнеза ничего толком выяснить не удалось, объяснения женщины были 

невразумительные. Чувствовалось, что она причину возникших изменений скрывает. 

Отмечала только то, что после сна в кругу своих друзей она стала больной. 

Под спинальным обезболиванием проведена операция извлечения из влагалища 

твердого предмета. Им оказался колпачок дезодоранта или какого-то другого средства 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Извлеченное инородное тело 

 

Удалив инородное тело, мы обнаружили повреждение стенки мочевого пузыря и 

передней стенки прямой кишки, т.е. открытая часть этого предмета была в глубине 

влагалища и краями повредила кишечник и мочевой пузырь. 

После операции вся моча у нее вытекала из влагалища, а во время дефекации 

выделения из влагалища были с примесью кишечного содержимого. 

Через 3 месяца после извлечения инородного тела из влагалища 19.06.2011 года 

под интубационным наркозом выполнена одномоментная операция по ликвидации 

свища прямой кишки и свища задней стенки мочевого пузыря. Мочевой пузырь 

дренировался 18 дней постоянным катетером. Наступило выздоровление. В течении 

года после операции женщина была под наблюдением, жалоб не было. 

После гинекологических операций возможны осложнения, угрожающие жизни 

женщины. В одном нашем наблюдении, у 45 летней женщины после экстирпации 

матки отмечена анурия. После 6 сеансов гемодиализа у больного (через 10 дней после 

гинекологической операции) начинается обильное выделение мочи из влагалища и 

необходимость в дальнейшем гемодиализе отпала. Явления азотемии прошли, и боль-

ная обратилась в нашу клинику через 12 месяцев после гинекологической операции. 
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Было установлено: двусторонний уретерогидронефроз и мочеточниково-влагалищный 

свищ справа. Под эндотрахеальным наркозом нижнесрединным разрезом произведена 

операция уретероцистонеостомия по Грегуару справа, а левый мочеточник удалось 

освободить от лигатур в зоне круглой связки матки. Обе почки дренированы уретераль-

ным стентом. Забрюшинная клетчатка с обеих сторон дренирована через дополнитель-

ные разрезы в подвздошных областях. При операции брюшная полость вскрывалась, 

что существенно помагло в мобилизации мочеточников в рубцово-измененных тканях. 

Операция завершилась дренированием брюшной полости. Послеоперационный период 

протекал гладко, мочевой пузырь дренировался катетером Фолея №20 12 дней. Больная 

выписана из клиники с выздоровлением. 

Повторные вмешательства, перенесенные пациентами, резко осложняют выпол-

нение восстановительных операций.  

Примером может служить следующее наблюдение.  

Больная Г.Д., 62-х лет поступила в клинику 30.10.2019 года. Установлен диагноз: 

мочеточниково-влагалишный свищ справа, ожирение 2 степени.  

Из анамнеза: в 1990 году перенесла открытую операцию по поводу кисты левого 

яичника. В 1994 году повторная открытая операция: удаление обеих яичников из-за 

наличия кист. В июне 2019 года в одном из городов республики Украина больной 

выполнена экстирпация матки с придатками. Операция начата лапароскопическим 

методом, но продолжена открытым способом. Через 4 дня больная выписана домой, 

однако через 7 дней после операции у нее возникло профузное кровотечение из 

влагалища. Была доставлена в гинекологическую клинику одной из больниц г. Киева, 

срочно выполнена релапаротомия, кровотечение остановлено. 

На следующий день у женщины постоянно из влагалища стала выделяться моча, 

была обследована и выявлена наличие уретеро-влагалищного свища справа. От 

предложенной ей чрезкожной нефростомии справа больная отказалась.  

При обращении в нашу клинику на представленной МР-томограмме определялся 

дефект в юкставезикальном отделе правого мочеточника и наличие умеренного 

уретерогидронефроза (рис. 3).  

 

 
Рис.3. МР-томограмма больной Г.Д. до операции 
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Нами выполнена экскреторная урография. На урограммах видны хорошая 

функция обеих почек с уретерогидронефротической трансформацией второй II степени 

справа (рис.4). 

 

 
Рис.4. Экскреторная урограмма больной Г.Д. до операции 

  

Операция нами произведена 01.11.2019 года (т.е. через 5 месяцев после 

гинекологической операции). 

Под эндотрахеальным наркозом разрезом Пирогова в правой подвздошной 

области обнажена забрюшинная клетчатка. Из-за резко выраженных рубцовых измене-

ний обнаружение и мобилизация мочеточника происходила в основном острым путем. 

После освобождения мочеточника из сращений до участка дефекта и по возможности 

кверху до средней трети установлено, что уретероцистонеостомия невозможна из-за 

дефицита мочеточника. Решено выполнить операцию Демеля (рис. 5).  

 

 
Рис.5. Операция Демеля 

 

Мочеточник дренирован стентом. Вмешательство завершено глухим ушиванием 

мочевого пузыря и дренированием его постоянным катетером № 20. Операция длилась 

5,5 часов.  

Послеоперационный период протекал гладко. Катетер из мочевого пузыря удален 

через 12 суток, восстановилось нормальное мочеиспускание. Через 30 дней после 
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операции удален стент из правой почки. При УЗИ мочевого тракта через 6 месяцев 

после операции состояние почек, верхних мочевых путей и мочевого пузыря без 

особенностей. Через год после операции самочувствие нормальное. 

Таким образом, представленные вашему вниманию некоторые клинические 

наблюдения свидетельствуют о сложности патологических изменений в тканях малого 

таза, которые усугубляются по мере повторения хирургического вмешательства из-за 

неудачности предыдущей операции. В процессе повторных операций возникает 

необходимость вскрывать брюшную полость, манипулировать в пограничных органах 

малого таза. Все это требует наличие у оператора общехирургического опыта, чтобы 

надежно осуществить необходимую операцию. 
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ABSTRACT 

 

The documentation of renal parenchymal alterations after various renal stone surgeries 

including standard percutaneous nephrolithotomy(sPNL), mini percutaneousnephrolithotomy 

(mPNL), flexible ureteroscopy (FURS), ultra mini percutaneousnephrolithotomy(umPNL) 

and simultaneous bilateral endoscopic surgery (SBES), endoscopic combined intrarenal 

surgery (ECIRS) may guide the clinical management. In this study, we aimed to measure 

preoperative and postoperative changes in creatinin, urinary neutrophil gelatinase-associated 

lipocalin(NGAL), cystatin C, renal parenchymal measurements to evaluate renal parenchyma 

damage in patients who underwent standard percutaneous nephrolithotomy (sPNL), mini 

percutaneousnephrolithotomy (mPNL), flexible ureteroscopy (FURS), ultra mini percutaneo-

usnephrolithotomy (umPNL) and simultaneous bilateral endoscopic surgery (SBES), endos-

copic combined intrarenal surgery (ECIRS) due to kidney stone. 

 

Məqsəd:  

Standart perkutan nefrolitotomiya (sPNL), simultane bilateral endoskopik cərrahi 

(SBEC) ultra mini-perkutan nefrolitotomiya (umPNL), mini-perkutan nefrolitotomiya 

(mPNL) və fleksible ureteroskopiya (FURS) istifadə edilərək tətbiq edilən böyrək daşı cərra-

hilərinin böyrək parenximası üzərində mümkün təsirlərinin öyrənilməsi kliniki istifadə 

zamanı yol göstəricisi ola bilər. Bu araşdırmada, əməliyyatdan öncəki və əməliyyatdan son-

rakı kreatinin, sistatinC, “neutrophilgelatinase-associatedlipocalin” (NGAL) səviyyələrini 

ölçməklə böyrək parenximasının qalınlığı ölçülür; Standart perkutan nefrolitotomiya (sPNL), 

mini-dərialtı nefrolitotomiya (mPNL), ultra mini-dərialtı nefrolitotomiya (umPNL), retrograde 

intrarenal cərrahiyyə (RIRC) və eyni simultane bilateral endoskopik cerrahi (SBEC) istifadə 

edilən böyrək daşlarının təsirinin qiymətləndirilməsi. 

 

Material və metod:  

2017-ci ilin dekabrından 2018-ci ilin iyun ayına qədər böyrək daşları əməliyyatı 

keçirən 7 uşaq və 70 yetkin xəstə araşdırmaya daxil edildi. Hər xəstədən əməliyyatdan 

əvvəlki dövrdə, əməliyyatdan sonrakı 2-ci saatda və 1 ayında sidik nümunələri götürüldü. 

Nümunələr 4 dərəcə 15 dəqiqə ərzində santrifüjdən sonra - 80 C-də saxlanıldı. Əməliyyatdan 

sonrakı ilk ayda xəstələrin radioloji qiymətləndirmələri sidik sistemi ultrasəs (USG) və ya 

kontrastsız tam abdomen kompyuterı tomoqrafiyası (CT) ilə aparıldı. Radioloji qiymətlən-

dirmədə yuxarı, orta və aşağı poldan böyrək parenximal qalınlığı, antero-posterior və kranio-
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kaudal böyrək uzunluğu ölçümləri aparılmışdır. Qalıq daş miqdarı hesablandı. Xəstələrin 3 

ayrı zamanda Serumcreatinin, sistatin C, xəstələrin dəyərləri ölçüldü. Sidik nümunələrində 

NGAL səviyyəsi ELISA üsulu ilə öyrənildi və serum kreatinin ilə normallaşdırıldı. EGFR 

(qiymətləndirilən glomerular filtrasiya sürəti) hesablandı. Əldə olunan məlumatlar SPSS 20.0 

proqramı ilə müvafiq statistik metodlardan istifadə edilərək təhlil edilmişdir. 

 
Şəkil 1. Modifikasiya olunmuş Galdakao – Valdivia supinlitotomiya pozisiyası 

 

MATERİAL VƏ METOD 

 

Perspektiv araşdırmada 01.12.2017-30.06.2018 tarixləri arasında Marmara Universiteti 

Tibb Fakültəsi Uroloji Klinikasında böyrək daşları əməliyyatı edən ardıcıl uşaqlar və yetkin 

xəstələr tədqiqata daxil edildi. İş qrupunu cəmi 7 uşaq və 70 yetkin xəstə təşkil etdi. Bu 

araşdırma üçün T.C. Səhiyyə Nazirliyinin Marmara Universiteti Tibb Fakültəsi Etika 

Komitəsi 09.2018.204 nömrəli qərarı ilə razılıq alındı. Bundan əlavə, araşdırma Marmara 

Universiteti Elmi Tədqiqat Layihələr Komissiyası tərəfindən SAG-C-TUP-200318-0103 

nomrəli layihə dəstəyi ilə dəstəkləndi. 

Etika komitəsinin təsdiqində qeyd olunmayan, lakin araşdırmamıza daxil olan minimal 

invaziv cərrahi müdaxilələr standart PNL, miniperkutan nefrolitotomiya və fleksibl ureteros-

kopiyadan istifadə edilən cərrahi müdaxilələrdir. Mövcud ədəbiyyatda, fleksibl ureteros-

kopiya istifadə edilən cərrahi müdaxiləyə retrogradintrarenal cərrahiyyə (RIRC) deyilir, PNL 

və fleksibl ureteroskopiyanın birlikdə istifadə olunması ilə birtərəfli böyrəyə edilən cərrahi 

müdaxilənin adı, endoskopik birləşmiş intrarenal cərrahiyyə (EKİRC), eyni seansda ikitərəfli 

böyrək daşı səbəbi ilə hər iki böyrəyə PNL və fleksibl ureteroskopiyanın birlikdə istifadə 

olunması ilə edilən müdaxilə, ikitərəfli endoskopik əməliyyat (SBEC) olaraq adlandırılır.  

 

NƏTİCƏLƏR 

 

Tədqiqata daxil olan ümumi xəstələrin orta yaşı 41 (1-80) idi. Cins bölgüsünə baxdıqda 

xəstələrin 38 (49.4%) kişi, 39 (50.6%) qadın idi. Boy və çəki bölgüsünü nəzərə alaraq 

xəstələrin orta uzunluğu 165.00 (80-180) sm, orta çəkisi 72.00 (7-108) kq olaraq hesablandı. 

Kruskal Wallis Testi olan xəstələrin orta boy və yaş dəyərlərində statistik cəhətdən əhəmiy-

yətli bir fərq aşkar edildi. (boy üçün p = 0.011, yaş üçün p = 0.018). Xəstələrə tətbiq olunan 
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cərrahi texnikaya görə, standart perkutan nefrolitotomiya (sPNL), eyni vaxtda ikitərəfli 

endoskopik cərrahiyyə (SBEC), endoskopik birləşmiş daxili intranenal cərrahiyyə (EKİRC), 

ultra miniperkutan nefrolitotomiya (umPNL), ikitərəfli RIRC, ikitərəfli PNL, FURS olaraq 8 

qrupa ayrıldı. (Cədvəl.4-5, Qraf.3) 

Tədqiqata daxil olan xəstələrin əməliyyatdan əvvəl, əməliyyatdan sonra 2-ci saat və 

əməliyyatdan sonrakı 1-ci ay düzəldilmiş sidik NGAL, kreatinin, kistatin C, səviyyələri, böy-

rək parenximası ölçüləri qiymətləndirildi.  

Xəstələrin əməliyyatdan əvvəl düzəldilmiş orta NGAL dəyəri 3.66 (0.94-17.80) ng / ml 

/ kreatinin, əməliyyatdan sonrakı 2-ci saat düzəldilmiş orta sidik NGAL dəyəri 5.53 (0.08-

14.11) ng / ml / kreatinin, əməliyyatdan sonrakı 1 aylıq bir düzəldilmiş orta sidik NGAL 

dəyəri 6.63 (0.42-14.51) ng / ml / kreatinin, əməliyyatdan əvvəl orta serum Kreatinin dəyəri 

0.78 (0.16-1), 61) mq / dL, postoperativ 2-ci saatlıq orta serum kreatinin dəyəri 0.80 (0.27-

2.33) mq / dL, əməliyyatdan sonrakı 1-ci aylıq orta serum kreatinin dəyəri 0.79 (0.14) -1.43) 

mq / dL, əməliyyatdan əvvəlki orta serum Cystatin C dəyəri 0.90 (0.4-1.75) mq / L, 

əməliyyatdan sonrakı 2-ci saat orta serumu Cystatin C dəyəri 0.95 (0, 42-1,76) mg / L, 

əməliyyatdan sonrakı 1-ci aylıq orta serum Cystatin C dəyəri 0.95 (0.4 - 1.9) mq / L, 

əməliyyatdan əvvəl orta EGFR dəyəri 94.81 (47.42) -206,50) ml / dəq / 1,73m2, 

əməliyyatdan sonrakı 2-ci saatlıq orta EGFR dəyəri 94,34 (30,95-188,04) ml / dəq / 1,73m2, 

əməliyyatdan sonrakı 1-ci aylıq orta EGFR dəyəri 101,21 (36,76-324,50) ml / dəq / 1,73m2 

olaraq təyin olundu. Ultra mini PNL qrupu və RIRC qrupu müqayisə edildikdə, orta kreatinin 

səviyyəsində (p = 0.029) statistik cəhətdən əhəmiyyətli bir fərq tapıldı. Tədqiqat qrupunda 

xəstələrin 30 (39%) sağında, 35 (45.5%), 12 (15.6%) ikitərəfli, əməliyyat öncəsi antero-

posterior böyrək uzunluğu 56 (21 - 90) əməliyyat etdi. Mm ilə təyin olundu. Əməliyyat 

öncəsi mini PNL qrupu və standart PNL qrupu müqayisə edildikdə, orta antero-posterior böy-

rək uzunluqlarında (p = 0.024) statistik cəhətdən əhəmiyyətli bir fərq tapıldı. Əməliyyatdan 

qabaqkı ultra mini PNL qrupu və SBEC qrupu müqayisə edildikdə, orta antero-posterior 

böyrək uzunluqlarında (p = 0.017) statistik cəhətdən əhəmiyyətli bir fərq tapıldı. 

Xəstələrin orta əməliyyat müddəti 90.00 (30.00 - 420.00) dəqiqə, daşsız dərəcəsi 67.5% 

(52 xəstə), əməliyyatdan sonrakı orta antero-posterior böyrək uzunluğu 54.00 (4.00 - 93.00) 

mm olaraq təyin olundu. Ultra mini PNL qrupu və standart PNL qrupu müqayisə edildikdə, 

əməliyyatdan sonrakı orta antero-posterior böyrəyin (p = 0.008) uzunluğunda statistik əhə-

miyyətli bir fərq tapıldı. Ultra mini PNL qrupu və SBEC qrupu müqayisə edildikdə, əməliy-

yatdan sonrakı orta antero-posterior böyrəyin uzunluğunda (p = 0.016) statistik cəhətdən 

əhəmiyyətli bir fərq tapıldı. Əməliyyat vaxtlarını bir-biri ilə müqayisə etdikdə, ortalama 

əməliyyat vaxtında statistik cəhətdən əhəmiyyətli bir fərq (p = 0.009) tapıldı. 

 

MÜZAKİRƏ 

 

Artan texnoloji imkanlar sayəsində laparoskopik və açıq daş əməliyyatları xəstə üçün 

daha rahat və daha aşağı fəsad dərəcələrinə malik olan minimal invaziv əməliyyatlarla əvəz 

edilmişdir. RİRC, sPNL, mPNL, umPNL, bu gün daş müalicəsində çox istifadə olunan müa-

licə üsullarıdır. Avropa Urologiya Assosiasiyasına görə, 2 sm-dən böyük böyrək daşları üçün 
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ilk müalicə seçimi olaraq sPNL, 2 sm-dən aşağı ləyən, üst və orta kaliks daşlarında ESWL və 

ya endouroloji cərrahiyyə əməliyyatları (RIRC, sPNL) tövsiyə olunur. Aşağı kaliks daşla-

rında, daşın ölçüsündən və kaliks anatomiyasından asılı olaraq ESWL və ya endouroloji 

əməliyyat tövsiyə olunur. 

Müalicə olunmamış sidik yolları infeksiyası, aksestraktında tümör varlığı, mümkün 

böyrək şişləri və hamiləlik PNL-nin əks göstərişdir. Perkutan nefrolitotomiya qanaxma üçün 

yüksək riskli bir müdaxilə olduğundan antikoaqulyant terapiya alan xəstələrdə diqqətli dəyər-

ləndirilmə aparılmalıdır. İstifadə olunan antikoagulyant növündən və xəstənin trombemboliya 

riskindən asılı olaraq antikoaqulyant terapiyasını dayandırmaq və ya dəyişdirməsi və ya əmə-

liyyat təxirə salmaq lazım ola bilər. Bu xəstələrdə əməliyyatdan əvvəl və sonra laxtalanma 

parametrlərinə nəzarət edilməlidir. 

PNL-dən sonra ən çox görülən ağırlaşmalar temperatur və qanaxmadır. Digər ağırlaş-

malara isə transfüzyon və ya angioembolizasiya tələb olunan qanaxma və plevrada maye top-

lanması (hidrotorax), sidik ekstravazasiyası, sepsis, qonşu orqan zədələnmələri və ölüm 

daxildir. Böyrək daş terapiyasının məqsədi ən az ağırlaşma ilə ən çox müvəffəqiyyət qazan-

maqdır. İstifadə olunan alətlərin miniatürləşdirilməsi ilə bağlı, yetişkin xəstələrdə də mPNL 

geniş yayılmışdır. 

Hazırda standart perkutan nefrolitotomiya, ikitərəfli simultane sinxron cərrahiyyə, 

mini-perkutan nefrolitotomiya, ultra mini perkutan nefrolitotomiya və fleksible ureterosko-

piya böyrək daşının müalicəsində uğurla istifadə olunur. Ancaq ədəbiyyatda böyrək daşı 

əməliyyatlarında istifadə edilən alətlərin ölçüsünün böyrək parenximasına təsirini açıq 

şəkildə göstərən heç bir məlumat yoxdur. Esteban və həmkarları meyit və heyvan (donuz) 

modellərindən istifadə etdikləri bir araşdırmada Mikro PNL və mini PNL daxil olmaqla 

standart PNL ölçüsünə qədər (4.8 Fr-dən 30 Fr-ə qədər) Amplaz boru və balon dilatator 

köməyi ilə böyrəyə giriş edilib. Bu araşdırmada 24Fr və üzəri dilatasyon da böyrək kapsu-

lunu əhəmiyyətli dərəcədə yırtdığı müşahidə edilib və bu yırtıqların PNL ilə əlaqəli olan 

komplikasyon göstəricisini artıra biləcəyi qənaətinə gəlinib. Bununla birlikdə, 22 Fr-dən 

aşağı dilatasyon da minimal böyrək parenximasının zədələnməsinə səbəb olduğu və böyrək 

kapsulundakı gərilmələrin daha az olduğu üçün PNL-də istifadə olunan alətlərin ölçüsünün 

azalması ilə baş verə biləcək fəsadların və böyrək parenximasının zədələnmə ehtimalı aza-

lacağı qənaətinə gəlinmişdir. Kiçik alətlərin istifadəsi ilə giriş edildikdə daşsızlıq göstəricisi 

daha yüksək və əməliyyat müddətinin daha uzun ola biləcəyi təklif edilmişdir. Bununla 

birlikdə, bu araşdırmada həm əməliyyatdan öncə, həm də əməliyyatdan sonrakı müddətdə 

böyrək funksiyalarının təqib edilməsi üçün biokimyəvi markerlər və radioloji testlər istifadə 

edilməmişdir. 

Tədqiqatımızda, əməliyyatdan əvvəl mini PNL qrupu və standart PNL qrupu müqayisə 

edildikdə, orta medial antero-posterior böyrək uzunluğunda statistik cəhətdən əhəmiyyətli bir 

fərq tapıldı (p = 0.024). Əməliyyatdan əvvəlki ultra mini PNL qrupu və SBEC qrupu müqa-

yisə edildikdə, orta antero-posterior böyrək uzunluqlarında statistik cəhətdən əhəmiyyətli bir 

fərq tapıldı (p = 0.017) (Cədvəl 4). Xəstələrin orta əməliyyat müddəti 90.00 (30.00 - 420.00) 

dəqiqə, daşsızlıq dərəcəsi 67.5% (52 xəstə), orta postoperativ anterio-posterior böyrək 

uzunluğu 54.00 (4.00 - 93.00) mm olduğu izlənildi. Ultra mini PNL qrupu və standart PNL 
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qrupu müqayisə edildikdə, əməliyyatdan sonrakı orta antero-posterior uzunluğunda statistik 

əhəmiyyətli bir fərq tapıldı (p = 0.008). Ultra mini PNL qrupu və SBEC qrupu müqayisə edil-

dikdə, əməliyyatdan sonrakı orta antero-posterior böyrəyin uzunluğunda statistik cəhətdən 

əhəmiyyətli bir fərq tapıldı (p = 0.016). Əməliyyat vaxtlarını bir-biri ilə müqayisəsində orta 

əməliyyat vaxtında statistik cəhətdən əhəmiyyətli bir fərq tapıldı (p = 0.009). 

Əməliyyatdan sonrakı böyrək parenximasının zədələnməsinin biokimyəvi markerlə-

rinin qiymətləndirilməsi, kifayət qədər dəlil olmadığına görə hazırda mümkün görünmür. 

Bundan əlavə, böyrək parenximal zədələnməsinə səbəb olmayan və ya ən az parenximal 

zədələnməyən cərrahi müdaxilənin təyini hələ kifayət qədər məlumat olmadığına görə təyin 

olunmamışdır. Ancaq bu məlumatlar fonunda cərrahi üsullar və istifadə olunan alətlərin 

ölçüsü ilə bağlı araşdırmaların sürətlənməsini düşünmək olar. 

Bu araşdırmanın ədəbiyyatdakı araşdırmalarla müqayisədə güclü cəhətləri olmasına 

baxmayaraq mənfi cəhətləri də var. Birincisi, tədqiqata cəlb olunan xəstələrin sayının az 

olmasıdır. Daha çox xəstə cəlb olan tədqiqatlarla bizim tədqiqatın məlumatları dəstəklənə 

bilər. İkinci məhdudiyyət, texniki imkanların olmaması səbəbindən intrarenal təzyiq ölçmə-

lərinin aparılmamasıdır. 

 

Nəticə və faydalar 

 

Tədqiqat nəticəsində xəstələrin kreatinin, sistatin C, sidikdə NGAL səviyyəsi və EGFR 

dəyərlərinin oxşar olduğu, umPNL qrupu və sPNL qrupu müqayisə edildikdə əməliyyatdan 

əvvəlki və əməliyyatdan sonrakı orta anterio-posterior böyrək uzunluqlarında statistik cəhət-

dən fərq olduğu müəyyən edilmişdir. UmPNL qrupu və SBEC qrupu müqayisə edildikdə, 

əməliyyatdan əvvəlki və əməliyyatdan sonrakı anterio-posterior böyrək boylarında statistik 

cəhətdən əhəmiyyətli bir fərq aşkar edildi. Digər qruplarla müqayisədə SBEC qrupu əməliy-

yatdan əvvəlki və əməliyyatdan sonrakı kreatinin səviyyəsində, əməliyyatdan əvvəlki və 

əməliyyatdan sonrak EGFR dəyərlərində yüksəlmə müşahidə edildi. Buradan çıxan nəticə 

budur ki, kombinə əməli yyatlar böyrək parenximasına daha çox mənfi təsir göstərə bilər. 

Ancaq bu nəticəni daha çox xəstənin iştirak etdiyi tədqiqatlarla sübut etmək lazımdır. 

Böyrək daşı əməliyyatından əvvəl aparılan böyrək funksiyası analizləri nəzərə alaraq, 

tətbiq olunan cərrahi üsuldan asılı olaraq əməliyyat sonrası dövrdə inkişaf edə bilən böyrək 

funksiyası pozğunluqlarının proqnozlaşdırılması, icra ediləcək cərrahi metodun seçiminə təsir 

göstərə bilər. Bu araşdırmanın nəticələri, daha çox sayda xəstə olan tədqiqatlarla dəstəklə-

nərsə, uroloqlara cərrahi üsulların seçilməsində rəhbər ola bilər. 
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