
  



 

 
Sidik-cinsiyyət orqanlarının 
anatomiya və fiziologiyası   

I 





  
BÖYRƏKLƏR 

Böyrəklər – ren, paxlaşəkilli, tutqun-qırmızı rəngli cüt üzvlər olub, 

peritonarxası sahədə, T12-L3 səviyyəsində yerləşmişdir. Böyüklərdə 

uzunluğu orta hesabla  10-12 sm, eni 6 sm və qalınlığı isə 3-4 sm–dir. 

Orta çəkisi kişilərdə 150, qadınlarda isə 120 qr-dır. Xarici səthi 

böyüklərdə hamar, yenidoğulmuşlarda və rüşeym dövründə 

paylıdır. 

İki kənarı – bayır - margo laterali və içəri - margo medialis, iki səthi – ön 

- facies anterior; və arxa - facies posterior, iki ucu- yuxarı - extremitas 

superior; və aşağı – extremitas inferior vardır.  

Bayır kənarı çıxıq olub arxa və bayır tərəfə çevrilmişdir. İçəri kənarı 

önə,içəri tərəfə baxır və ortasında böyrək qapısı – hilus renalis 

adlanan oyma vardır. Bu içəriyə  doğru dərinləşərək böyrək cibini – 

sinus renalis təşkil edir. Buradan böyrəyə böyrək arteriyası daxil 

olur, böyrək venası və sidik axarı xaric olur. .(Şəkil 2-1) 

Böyrəklərin boylama oxu orta 

xətdə 30 dərəcəli bucaq əmələ 

gətirir. Frontal müstəvi üzrə 

də böyrək 30 dərəcəli bucaq 

altında rotasiya olunmuşdur.  

Qaraciyərin hesabına sağ 

böyrək bir qədər aşağıda 

yerləşmişdir və qaraciyərdən  

yalnız nazik periton büküşü 

ilə ayrılmışdır. Bu, sağ 

böyrəyin şişlərinin qaraciyərə invaziya etməsində qoruyucu rol 

oynayır. Böyrəyi örtən parietal fassiya peritonun bu hissəsi ilə 

birləşərək qaraciyər – böyrək bağını əmələ gətirir. Buna görə də sağ 

Şəkil 2-1 Sol böyrək 



böyrəkdə cərrahi əməliyyatlar zamanı böyrəyin ehtiyatsız dartılması  

bu bağın hesabına qaraciyərin zədələnməsinə səbəb olur. 

Sol tərəfdə isə eyni qaydada dalaq-böyrək bağı əmələ gəlir və sol 

böyrəyin ehtiyatsız dartılması dalaqda qanaxmanın əmələ gəlməsinə 

səbəb olur. 

Sol böyrək arxa tərəfdən XI ,XII, sağ böyrək isə XII qabırğa ilə 

sərhədlənir və bu hissədə böyrəklər diafraqma və onu örtən parietal 

plevra ilə örtülmüşdür. Bunun kliniki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 

qabırğaların sınığı  zamanı böyrəklərin zədələnmə təhlükəsi nəzərə 

alınmalıdır. 

Böyrəklərin sintopiyası  aşağıdakı kimidir; 

Sağ böyrək – böyrəküstü vəzi, qaraciyər, yoğun bağırsaq, on iki 

barmaq bağırsaq, 

Sol böyrək – böyrəküstü vəzi, dalaq, mədə, mədəaltı vəzi, acı 

bağırsaq və yoğun bağırsaqla örtülmüşdür. (Şəkil 2-2) 

 

Böyrəklər daxildən xaricə 

doğru aşağıdakı qişalarla 

örtülmüşdür. 

Lifli kapsula – böyrəklə 

zəif birləşmişdir, asanlıqla 

soyulur. 

Böyrəyin 

fiksasiyasında iştirak edir. 

Piy kapsulu – böyrəyi hər 

tərəfdən əhatə edir. Arıq 

şəxslərdə miqdarı az olur. 

Böyrəyin fiksasiyasında iştirak edir. 
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Şəkil 2-2 Böyrəklərin sintopiyası(Campbell’s Urology)
 



Böyrək və ya Gerota fassiyası, böyrəyi və böyrəküstü vəzini piy 

kapsulu ilə birlikdə əhatə edir. Bu fassiya iki səfhədən təşkil 

olunaraq yuxarı tərəfdə birləşir, ön və arxa tərəfdə isə əks tərəfə 

keçir. Aşağıda isə bu fassiyanın səfhələri sərbəst qalır. Buna görə də 

böyrəkətrafı sahədə toplanmış maye (qan, irin, sidik)  asanlıqla 

çanağa yayılır. Gerota fassiyası bayır tərəfdən piy toxuması ilə 

tutulmuş olur. Buna paranefral  piy toxuması da deyilir. Böyrəyin 

yayılmış iltihabi prosesləri məhz bu sahəyə yayılaraq ikincili 

paranefritlərin əmələ qəlməsınə səbəb olur. 

Gerota  fassiyası mühüm anatomik baryer təşkil edir və böyrəklərdə 

başlayan patoloji proseslərin məhdudlaşmasında iştirak edir. Böyrək 

şişləri ilkin mərhələdə bu fassiya daxilində məhdudlaşır. 

Böyrək quruluşca iki  maddədən – xarici qabıq və daxili beyin 

maddədən təşkil olunmuşdur. Beyin maddə sıx və tutqundur, əsası 

qabıq maddəyə doğru yönəlmiş piramidlərdən təşkil olunmuşdur. 

Piramidlərin sayı 15-dən 35-ə qədərdir və zirvələri böyrək cibinə 

doğru yönəlmişdir. Piramidlər düz borucuqlardan təşkil 

olunmuşdur. Bir neçə piramid zirvəsi birləşərək bir ümumi məməcik 

əmələ gətirir. Bunların sayı 4-dən 20-yədək olub kiçik kasacıqlara 

açılır. 

Qabıq maddə 5-7 mm qalınlığında olub beyin maddədən fərqlənir. 

Qıvrım borucuqlardan və böyrək cisimciklərindən təşkil 

olunmuşdur. Qabıq maddə beyin maddənin içərisinə böyrək və ya  

Bertini sütunları şəklində daxil olur. Bertini sütunları ilə limfa 

damarları böyrəyin qapısına doğru gedir. 

Böyrəyin struktur və funksional vahidi nefrondur. Hər böyrək 

təxminən 1 milyon nefrondan təşkil olunmuşdur. Nefron iki əsas 

komponentdən  – kapillyar yumaqcıqdan və böyrək 

borucuqlarından təşkil olunmuşdur. Böyrək borucuqları histoloji 

cəhətdən bir-birindən fərqlənən bir neçə seqmentdən – proksimal 

borucuqlardan, Henle ilgəyinin enən və qalxan qolundan, distal və 

birləşdirici borucuqlardan təşkil olunmuşdur. Qabıq maddəyə yaxın 



yerləşmiş nefronlar yukstakortikal bir qədər dərində yerləşənlər isə 

yukstamedulyar nefronlar adlanır. 

Böyrəklərin vaskulyarizasiyası 

Hər böyrək bir, bəzən anomal olaraq iki və ikidən artıq arteriya ilə 

qidalanır. Böyrək arteriyası və böyrək venasından ibarət damar 

ayaqcığı II bel fəqərəsi səviyyəsində böyrək qapısından böyrəyə 

daxil olur. Böyrək venası arteriyadan öndə, həm vena, həm arteriya 

isə böyrək ləyəninin önündə yerləşmişdir. Böyrək arteriyası II bel 

fəqərəsi səviyyəsində aortanın lateral səthindən başlanır. 

Sağ böyrək arteriyası sola nisbətən daha uzundur və aşağı boş 

venanın arxasında dörd və daha çox seqmentar arteriyaya bölünür 

(Şəkil 2-3): 

1) Arxa seqmentar arteriya; 

2) Apikal seqmentar arteriya; 

3) Yuxarı seqmentar arteriya; 

4) Orta seqmentar arteriya; 

5) Aşağı seqmentar arteriya. 

 
Şəkil 2-3 Böyrəyin vaskulyarizasiyası (Campbell’s Urology) 

ARXA ÖN BAYIR 



Seqmentar arteriyalar anastomozlaşmır və bu səbəbdən bu 

arteriyaların okklüziyası müvafiq seqmentin infarktına səbəb olur. 

Seqmentar arteriyalar payarası – interlobar, onlar isə paycıqarası – 

interlobulyar arteriyalara bölünür. Hər bir böyrək piramidinin 

əsasında payarası arteriyalar qövsi – arcuat arteriya adlanır. 

Paycıqarası arteriyalar böyrək yumaqcığını əmələ gətirir. Qan, 

yumaqcığı efferent arteriola vasitəsilə tərk edir. 

 

 

Böyrək venası 

Postqlomerulyar kapillyarlar paycıqarası, qövsi, payarası və 

seqmentar venalara açılır. Adətən üç, bəzən isə beş vena birləşərək 

böyrək venasını əmələ gətirir. Böyrək arteriyalarından fərqli olaraq 

böyrək venaları anostomozlaşırlar. Bundan başqa paycıqarası 

venalar, subkapsulyar venoz kələf vasitəsilə perinefral toxuma 

venaları ilə anostomoz əmələ gətirirlər. 

Böyrəklərin innervasiyası 

Böyrəklər VIII döş – I bel seqmentlərindən preqanqlionar liflər alır. 

Postqanqlionar liflər qarın kələfindən ayrılaraq böyrək arteriyası 

üzərində böyrək kələfini, plexus renalis əmələ gətirir. 

Böyrəkdən limfa səthi və dərin limfa damarlarına yığışır. Bu 

damarlar bir neçə limfa kötüyü şəklində böyrək parenximasından 

xaric olur. Sağ böyrəkdən limfa kötükləri lateral paraortal, sol 

böyrəkdən isə interaortakaval və sağ parakaval limfa düyünlərinə 

drenaj olunur. 

Böyrəklərin homeostatik  funksiyaları 



1. Böyrəklər su-elektrolit balansını tənzim edən əsas orqandır. 

Böyrəklər artıq maye miqdarının eliminasiyasında və əksinə 

susuzluq zamanı mayenin orqanizmdə saxlanılmasında  iştirak edir. 

Böyrəklər Na,K və Ca –un miqdarını tənzimləyən əsas orqandır. 

Filtrasiya olunmuş Ca-un 65 faizi proksimal borucuqlarda 

reabsorbsiya olunur. PTH henle ilgəyinə və distal borucuqlara təsir 

etməklə Ca-un reabsorbsiyasını artırır. Na və K isə distal 

borucuqlarda aldosteronun təsiri hesabına tənzimlənir. 

2. Böyrəklər filtrasiya və sekresiya hesabına mübadilənin  son 

məhsullarının xaric edilməsində iştirak edir. Böyrəklər həm da bir 

sıra hormonların və dərmanların katabolizmində iştirak edir. 

3. Böyrəklər Na və su mübadiləsində iştirak etməklə və renin sintez 

etməklə arterial təzyiqi tənzimləyir. 

4. Böyrəklər eritropoetin sintez etməklə hemopoezi stimulyasiya 

edir. Eritropoetin hipoksiyaya cavab olaraq sintez olunur. Xroniki 

böyrək çatmamazlığında eritropoetinin sintezi zəiflədiyinə görə 

xəstələrdə anemiya baş verir. 

5. Böyrəklərdə olan 1-hidroksilaza fermenti  25(OH) erqokalsiferolu 

1,25(OH)erqokalsiferola çevirməklə  D vitamininin sintezində iştirak 

edir. 

6. Böyrəklər hidrogen, sulfat  və fosfat ionlarını xaric etməklə turşu-

qələvi müvəzinətinin tənzim olunmasında iştirak edir. 

7. Qlükoneogenez hesabına qanda qlükozanın miqdarını tənzim edir. 

 

 

 

SİDİK AXARLARI 



Sidik axarları – uretres, 22-30 sm 

uzunluğunda  silindrəbənzər və 

öndən arxaya doğru yastılaşmış 

boru şəklində üzvlər olub, böyrək 

ləyənindən başlayır və sidik 

kisəsinin  divarını çəp istiqamətdə 

dələrək oraya açılır. Ləyən – sidik  

axarı seqmentindən başlanma yeri 

dəqiq ayırd edilmir. Yerləşdikləri 

nahiyəyə görə iki hissəyə bölünür; 

qarın  hissə – ləyən - sidik axarı 

seqmentindən qalça damarlarına 

qədər olan hissə; və çanaq hissə – 

qalça damarlarından sidik kisəsinə 

qədər olan hissə. 

Sidik axarlarının  diametri  ayrı-

ayrı hissələrdə müxtəlifdir. 

Yuxarıdan aşağıya doğru 

aşağıdakı daralmalar əmələ  gətirir (Şəkil 2-4): 

 Ləyən-sidik axarı seqmenti səviyyəsində – diametri  

2mm-dir. 

 Sidik axarlarının  qalça damarları ilə çarpazlaĢdığı 

yerdə – diametri 4 mm- dir. 

 Sidik kisəsinə daxil olduğu yerdə – diametri 3-4 mm-

dir. 

Bu daralmaların kliniki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, xaric olan  

daşlar məhz bu daralmalarda  dayanaraq obstruksiyaya səbəb olur. 

Kiçik çanaqda sağ axar sağ xarici qalça arteriyası, sol axar – sol 

ümumi qalça arteriyasını çarpazlayır. Kişilərdə isə kiçik çanaqda, 



sidik axarları  toxum-daşıyıcı axacağın  arxasında qalmaqla onunla 

çarpazlaşır. 

Sidik axarlarının divarları üç qişadan təşkil olunmuşdur; selikli qişa 

– keçid epitellə örtülmüşdür, əzələ qişası – boylama və həlqəvi saya 

əzələ liflərindən təşkil olunmuşdur və birləşdirici toxuma qişası. 

Sidik axarları qanı bir neçə mənbədən alır; yuxarı hissəsi böyrək 

arteriyasından çıxan şaxələrlə, orta hissəsi kişilərdə xaya  

arteriyasından  qadınlarda isə yumurtalıq arteriyasından və 

aortadan  ayrılan şaxələrlə, çanaq hissəsi ümumi qalça və daxili qalça 

arteriyasından, sidik kisəsi və düz bağırsaq arteriyalarından ayrılan 

şaxələrlə qidalanır. 

Venoz qan eyni adlı venalara 

tökülür. 

Limfa  sidik axarlarının divarlarından nodi limfatici lumbales, aortici və 

iliaci interni düyünlərinə daşınır. 

Sidik axarlarının yuxarı hissəsi böyrək kələfi – plexus renalis, orta 

hissəsi xaya kələfi – plexus testicularis və plexus ovarici və aşağı  

hissəsi aşağı qarınaltı kələfdən –  plexus  hipogastricus inferiordan 

ayrılan şaxələrlə innervasiya olunur. 

 

 

 

SİDİK KİSƏSİ 

Sidik kisəsi- vesica urinaria-kiçik çanaqda, kişilərdə qasıq bitişməsi ilə 

düz bağırsağın arasında və qadınlarda  qasıq bitişməsinin arxasında, 

uşaqlıq ilə uşaqlıq yolunun önündə yerləşmişdir. Sidik kisəsinin 

hündürlüyü 14 sm və ən böyük köndələn diametri 10 sm-dir. Həcmi 

kişilərdə 750, qadınlarda isə 650 sm3-dir. Sidik kisəsinin forması 

Şəkil 2-4 Sidik axarının fizioloji 
daralmaları (Campbell’s Urology) 



sidiyin miqdarından, cinsdən, qonşu orqanların vəziyyətindən və 

hamilə qadınlarda hamiləliyin müddətindən asılı olaraq dəyişkəndir. 

Sidik kisəsinin yuxarıya 

doğru baxan zirvəsi – apex  

vesica, aşağı tərəfə 

çevrilmiş dibi – fundus 

vesica və ortada cismi – 

corpus vesica vardır. Bu 

hissələrdən başqa sidik 

kisəsinin iki səthi – ön 

səthi – facies anterior və dal 

səthi – facies posterior və 

iki kənarı vardır. Sidik 

kisəsinin sidik kanalı 

başlanan yeri boynu – 

cervix vesicae adlanır(Şəkil 2-

5). 

Sidik kisəsinin zirvəsindən uraxus başlanır. Bu göbəyə yaxınlaşdıqca 

fibrozlaşmış hissəyə keçir və obliterasiya olunmuş göbək arteriyaları 

ilə birləşir. Uraxusun sidik kisəsindən başlanan yerində əzələ lifləri 

daha zəif olduğuna görə bu nahiyədə divertikul daha çox rast 

gəlinir. Sidik kisəsi mezoperitoneal orqandır. Sidik kisəsinin yuxarı 

səthi peritonla örtülüdür və periton buradan qarın boşluğunun ön 

divarına keçir. Sidik kisəsi dolduqca  kiçik çanaqdan yuxarı qalxır və 

peritonu qarının ön divarından ayırır. Buna görə də sidik kisəsini 

doldurmaqla heç bir təhlükə olmadan punksiya etmək və ya 

episistostomiya əməliyyatı icra etmək olur. 

Sidik kisəsini örtən periton kişilərdə düz bağırsağın, qadınlarda isə 

uşaqlığın üzərinə keçir. Bunun nəticəsində sidik kisəsi – düz 

bağırsaq və qadınlarda, sidik kisəsi – uşaqlıq çalası əmələ  gəlir. 

Bunun kliniki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada toplanmış 

Şəkil 2-5 Sidik kisəsi (Gray’s Anatomy) 



mayeni kişilərdə düz bağırsaqdan, qadınlarda isə uşaqlıq yolundan 

barmaqla müayinə etməklə təyin etmək olar. 

Sidik kisəsinin  ön divarına gəldikdə isə bu qarının ön divarı ilə 

əhatə olunmuşdur və bu sahə boş birləşdirici toxuma ilə 

tutulmuşdur. Bu sahə Retzii boşluğu və ya spatium retropubicum 

adlanır. 

Sidik kisəsinin divarları selikli qişadan, selikaltı qatdan, əzələ 

qişasından, serozaltı qatdan və seroz qişadan təşkil olunmuşdur. 

Selikli qişa keçid epitellə örtülü olub əzələ qişası ilə selikaltı qat 

vasitəsi ilə hərəkətli bir surətdə birləşmişdir. Bunun nəticəsində sidik 

kisəsi boş olduqda selikli qişada çoxlu büküşlər əmələ gəlir. Lakin 

sidik kisəsinin dibində üçbucağa bənzər nahiyədə büküşlər olmur. 

Çünki burada selikaltı qat olmadığına görə selikli qişa əzələ qişası ilə 

vasitəsiz birləşmişdir. Bu nahiyəyə sidik kisəsi üçbucağı və ya Lyeto 

üçbucağı deyilir. Bu üçbucağın əsası sidik axarlarını birləşdirən şərti 

çəkilmiş xəttə, zirvəsi isə uretranın daxili dəliyinə uyğundur. Sidik 

kisəsi üçbucağının divarları üç qatdan təşkil olunmuşdur (Şəkil 2-6): 

1. səthi qat və ya səthi üçbucaq 

2. dərin qat və ya dərin üçbucaq və 

3. detruzor qatı. 

 

Sidik kisəsinin innervasiyası 
Sidik kisəsi, aşağı sidik kisəsi kələfi – plexus vesicalis inferior ilə 

innervasiya olunur. Bu kələf serozaltı qişada yerləşərək, simpatik və 

parasimpatik sinir liflərindən təşkil olunmuşdur. Sidik kisəsinin 

əzələləri əsasən parasimpatik sinirlərlə innervasiya olunur. 

Parasimpatik sinirlər S2-S4 oma seqmentlərindən başlayır və nn. 

Splanchnici pelvini tərkibi ilə gedərək aşağı qarınaltı kələfdən 

keçdikdən sonra sidik kisəsi kələfində sonra isə sidik kisəsinin əzələ 

qatında tamam olur. Parasimpatik stimulyasiya sidik kisəsi 

əzələlərinin və daxili sfinkterin boşalmasına və sidiyin qovulmasına 



səbəb olur. Parasimpatik sinirlərin iflici sidik kisəsinin atoniyasına 

səbəb olur. 

Sidik kisəsinə məxsus simpatik liflər, L1-L3 bel seqmentlərindən 

başlayır. Simpatik kötüyün tərkibində gedərək aşağı müsariqə 

qanqlionunda tamam olur. Buradan başlayan liflər isə qarınaltı 

kələfdən keçdikdən sonra sidik kisəsi əzələlərini və daxili sfinkteri 

innervasiya edir. Simpatik stimulyasiya daxili sfinkterin tonusunu 

artırır, sidik kisəsi əzələlərinin isə tonusunu zəiflədir. 

 
Şəkil 2-6 Sidik kisəsi (boylama kəsik)( Smith’s Urology) 

Sidik kisəsinin xarici sfinkteri iradi nəzarət altında olub S2-S4 

seqmentlərindən başlayan cinsiyyət sinirləri, nn.pudendi vasitəsilə 

innervasiya olunur. 

Sidik kisəsinin selikli qişasında və əzələlərində olan somatosensor 

liflər ağrı və sidik kisəsinin dolma hissiyyatını qəbul edirlər. Bu 



liflərin çoxu nn.splancnici pelvini yolu ilə gedərək mərkəzi sinir 

sisteminə çatırlar. Bəziləri isə plexus hipoqastricus içində simpatik 

sinirlərlə birlikdə I və II bel seqmentlərində onurğa beyninə daxil 

olurlar.  

 

PROSTAT VƏZİ 

Prostat vəzi – prostata, kiçik çanaqda sidik kisəsinin altında, düz 

bağırsağın  önündə yerləşmişdir. Yetkin şəxslərdə 

uzunluğu(hündürlüyü) 3 sm, eni 4 sm, çəkisi 20 qr-dır. 

Konsistensiyası sərt olub, forması şabalıda bənzəyir. Əsası – basis 

prostata sidik kisəsinə və zirvəsi – apex prostata aşağı, sidik-cinsiyyət 

diafraqmasına baxır.(Şəkil 2-7) Prostat vəzinin iki səthi vardır: ön – 

facies anterior və dal səthi – facies posterior düz bağırsağa 

söykənmişdir. Dal səthində orta xətt üzrə sagital istiqamətdə orta 

şırım gedir və vəzini iki paya sağ və sol paylara  bölür. Prostat 

vəzinin xoş xassəli hiperplaziyası zamanı bu şırım hamarlaşır və  

paylar böyüyür. Prostat vəzi birləşdirici toxuma və saya azala 

liflərindən təşkil  olunmuş kapsula ilə əhatə  olunmuşdur. Prostat 

vəzi kapsulunu və düz bağırsağı bir-birindən Denonvilye fassiyası 

ayırır. 

Prostat vəzinin zirvə-

sindən başlayan qasıq 

– prostat bağı, lig. 

pubo-prostaticum 

yuxarıya  doğru 

genişlənərək vəzi-ni 

qasıq sümüklərinə 

birləşdirir, yan 

tərəflərdə isə  prostat 

vəzi  anusu  qaldıran 

əzələnin  qasıq-

büzdüm hissəsinin üzə-

Şəkil 2-7 Prostat vəzi və toxum kisəcikləri  
                 (Gray’s Anatomy) 



rində yerləşib onu örtən  çanaqdaxili fassiya -  fascia endopelvina ilə 

rabitədədir. Buna görə da radikal prostatektomiya əməliyyatı zamanı 

bu fassiya vətər qövsündən bayır tərəfdə kəsilərək ayrılmalıdır. 

Prostat vəzinin əsasında sidik kisəsinin xarici boylama lifləri 

kapsulun saya əzələləri ilə qarışır, orta sirkulyar və daxilli boylama 

liflər isə aşağıya doğru gedərək prostatönü sfinkter əmələ gətirir. 

Strukturuna görə vəzi 70% vəzi elementlərindən, 30% isə 

fibromuskulyar stromadan təşkil olunmuşdur. Vəzi elementləri üç 

zonada yerləşmişdir. Mc-Neal-a görə prostat vəzi aşağıdakı 

zonalardan  təşkil olunmuşdur: 

1. Keçid zona;  

2. Mərkəzi zona;  

3. Periferik zona. 

Vəzi elementlərinin 5-10%-i keçid zonada, 25%-i mərkəzi zonada, 60-

70%-i isə perifferik zonada yerləşmişdir. Prostat vəzidə olan saya 

əzələlər və birləşdirici toxuma elementləri onun ventral hissəsində- 

fibromuskulyar zonada yerləşmişdir (Şəkil 2-8). 



 
Şəkil 2-8 Prostat vəzi (McNeal-ə görə) 

Prostat vəzinin xəstəliklərinin də zonalara görə rast gəlinmə tezliyi 

eyni deyildir. Belə ki, prostat vəzinin xoş xassəli hiperplaziyası keçid 

zonadan, xərçəngi isə 70-80 faiz hallarda periferik zonadan inkişaf 

edir. 

Prostat vəzinin daxilindən sidik kanalının prostat hissəsi – pars 

prostatica keçir. Bunun arxa divarında selikli qişa üzərində boylama 

bir büküş – crista uretralis vardır. Bu prostat vəzinin ortasında toxum 

təpəciyini əmələ gətirir. Toxum təpəciyinin üzərində sidik kanalının 

bu hissəsinə toxum tullayıcı axacaqlar açılır. Toxum təpəciyinin yan 

tərəflərində prostat vəzi sinusu yerləşir və burada uretraya prostat 

vəzi axacaqları açılır. 

Prostat vəzinin və daha doğrusu keçid zonanın sidik kanalını hər 

tərəfdən əhatə etməsi hesabına prostat vəzinin xoş xassəli 

A. Prostatın sxematik görünüşü, 
 
B. Lateral kəsik, 
 
C. Köndələn kəsik. 



hiperplaziyası sidik kanalının obstruksiyasına və kəskin sidik 

ləngiməsinə səbəb olur. 

Prostat vəzi əsasən aşağı sidik kisəsi arteriyasından ayrılan şaxələrlə 

qidalanır. Bu damarlar (bir neçə ədəd ) prostat sidik kisəsi bitişməsi 

səviyyəsində iki şaxəyə ayrılır. Uretral qrup damarlar 1, 5 və 7, 11  

istiqamətində vəziyə perpendikulyar olaraq daxil olur. Prostat 

arteriyasının ikinci şaxəsi – kapsulyar qrup arteriyalar vəzi 

kapsulunun üzərində şaxələnir. 

Venoz qan sidik kisəsinin və prostat vəzinin venoz kələfinə yığışır. 

Bu kələf presacral venaların əmələ gətirdiyi Batson kələfi ilə 

rabitədədir. Buna görə də prostat vəzinin xərçəngi oma və bel 

fəqərələrinə asanlıqla hemotogen yolla metastaz verir. 

Prostat vəzidən yığılan limfa, qapayıcı və daxili qalça düyünlərinə 

yığılır. 

Prostat vəzi öz sinirlərini aşağı qarınaltı kələfdən alır.  

Prostat vəzinin fiziologiyası 

Prostat vəzi tərəfindən ifraz olunan sekret toxum mayesinin 35-40%-

ni (1,5-2 ml) təşkil edir. Eyakulatın ilk fraksiyası məhz prostat şirəsi 

və spermatotozoidlərdən təşkil olunmuşdur. 

 

Prostat şirəsinin tərkibi 

 pH     6,6-7,2 

 Sıxlığı    1,027-1,030 

 Zülallar   25 mg/ml 

 Lipidlər   3mg/ml 

 Natrium   153 mM 

 Kalium   48 mM 



 Kalsium   30 mM 

 Maqnezium  20 mM 

 Xlor     38 mM 

 Bikarbonatlar 20 mM 

 Sitrat    98 mM 

 Sink    488 mg/ml 

 Spermin   2,4 mg/ml 

 Xolesterol  0,9 mg/ml 

 

Sitrat turşusu 
Digər toxumalarla müqayisədə prostat vəzidə sitrat turşusunun 

miqdarı iki dəfə artıqdır. Plazmadakı konsentrasiyasından isə 

500-1000 dəfə artıqdır. Mayalanmada rolu və spermatozoidlər 

üçün əhəmiyyəti tam öyrənilməmişdir. 

Poliaminlər 
Prostat şirəsində olan əsas poliaminlər spermin, spermidin və 

putressindir. Prostat şirəsinin spesifik qoxusu poliaminlərlə 

əlaqədardır. Maddələrin hüceyrə membranından keçməsində, 

hüceyrə proliferasiyasında iştirak edirlər.  

Prostaqlandinlər 
İnsanda tapılan prostaqlandinlərin 90-dan 15-i prostat şirəsində 

mövcuddur. Lakin toxum kisəcikləri prostaqlandinlərlə daha 

zəngindir. Prostaqlandinlər müxtəlif bioloji proseslərə, 

ereksiyaya, spermatozoidlərin hərəkətinə, eyakulyasiyaya və saya 

əzələlərin yığılmasına təsir göstərir. 

 

 

Sink 



Prostat vəzi Zn-lə zəngindir. Prostat vəzi xərçəngində Zn-in 

miqdarı azalır. Zn-nin antibakterial təsirə malik olması sübut 

edilmişdir. Xroniki prostatitli şəxslərin 85%-də Zn-in miqdarı 

azalmış olur. 

Prostat vəzidə aşağıdakı zülallar sintez olunur. 

1. Prostatik turş fosfataza 

2. Prostat spesifik antigen 

3. Prostat spesifik protein 

4.  - mikroseminoprotein 

5.  - mikro -  - inhibin 

Son illər aparılmış tədqiqatlar nəticəsində prostat vəzinin periferik 

endokrin orqanı olması aşkar edilmişdir. Prostat vəzidə üç tip 

nevroendokrin hüceyrəsi tapılmışdır. Bunlardan biri serotonin və 

tiroid stimuledici hormon, digər ikisi isə kalsitonin və somotostatin ifraz 

edir. 

 

XAYALIQ VƏ XAYA QİŞALARI 

Xayalıq – scrotum, xayalara və xaya artımına məxsus bir kisədir. 

Üzəri büküşlü olub sagital arakəsmə ilə iki hissəyə bölünmüşdür. Bu 

arakəsmə dəri üzərindəki tikişə - raphae scroti – uyğundur. Bu tikiş 

ön tərəfdə penis arxa tərəfdə isə aralıq tikişinə keçir. 

Xayalığın divarları aşağıdakı qatlardan təşkil olunmuşdur(Şəkil 2-9): 

Dəri – piqmentli olub elastiki liflərlə zəngindir. Bu liflərin 

hesabına öz həcmini dəyişə bilir. 

Səthi fassiya – qarnın səthi fassiyasının davamıdır. Lakın burada 

piy toxuması dartos - əzələ qişası ilə əvəz olunmuşdur. Səthi 

fassiyanın membranoz təbəqəsi isə Colles fassiyasını təşkil edir bu 

isə qarnın səthi fassiyasının membranoz təbəqəsinin – Scarp 

fassiyasının davamıdır. 



Xarici toxum fassiyası – qarnın xarici çəp əzələsinin – m. obliqus 

externus uzantısıdır. 

Xayanı qaldıran əzələ fassiyası – fascia cremasterica, qarnın daxili 

çəp əzələsinin – m. obliqus internus uzantısıdır. 

Daxili toxum fassiyası – köndələn fassiyanın uzantısıdır. 

Musculus cremaster –  eninə zolaqlı əzələ liflərindən təşkil 

olunmuşdur. Əzələ lifləri xayanı əhatə edərək onu qaldırır. N. 

genitofemoralis-in ramus genitalis şaxəsi ilə innervasiya olunur. M. 

cremaster budun içəri səthinə toxunduqda yığılır və kremaster 

refleks adlanır. Bu refleksin alınması L1 – L2 seqmentlərinin intakt 

olduğunu göstərir. 

Yataq qişası – seroz qişa olub peritonun yataq çıxıntısının 

uzantısıdır. Parietal və visseral səfhələrdən ibarətdir. Visseral 

səfhə xaya və xaya artımını hər tərəfdən örtür və xayanın dal 

tərəfində parietal səfhəyə keçir. Peritonun yataq çıxıntısı uşaq 

doğularkən tam qapanmış olur. Peritonun yataq çıxıntısının 

qapanmaması aşağıdakı anomaliyalara səbəb olur; 
Şəkil 2-9 Xayanın qışaları (Campbell’s Urology) 



1.Anadan gəlmə çəp qasıq xaya yırtığı 

2.Anadangəlmə hidrosele, yataq çıxıntısının periton boşluğu ilə 

əlaqəsi hesabına əmələ gəlir. 

3.Yataq çıxıntısının sisti,  yataq çıxıntısının proksimal və distal 

uclarının qapanması və kiçik bir sahədə mayenin toplanması 

hesabına əmələ gəlir. 

Xayalıq öz damarlarını bir neçə mənbədən alır. 

1. Xarici cinsiyyət arteriyasından ayrılan ön xayalıq şaxələri – 

rami scrotales anterior. 

2. Aralıq arteriyasından ayrılan arxa xayalıq şaxələri – rami 

scrotales posterior. 

3. Aşağı qarınüstü arteriyadan ayrılan xayanı qaldıran əzələ 

arteriyası a. cremaster. 

Venoz qan eyni adlı venalarla aşağı qarınüstü venaya, səthi aralıq 

venasına və penisin arxa venasına tökülür. 

Xayalığın limfa damarları cinsiyyət üzvünün limfa damarları ilə 

birlikdə qasığın səthi limfa düyünlərinə açılır. Buna görə də xayanın 

şişləri son mərhələdə xayalığa sirayət etdikdə qasığın səthi limfa 

düyünlərində metastaz əllənir. 

Xaya öz sinirlərini xaya və toxumdaşıyıcı axacaq kələflərindən alır. 

 

XAYALAR 

Xayalar – testes, ellips şəkilli cüt üzvlər olub xayalıqda yerləşmişdir. 

Yetkin şəxslərdə uzunluğu 4,5 – 5 sm-dir. Hər bir xayanın çıxıq bayır 

səthi  facies lateralis, basıq içəri səthi facies medialis, ön kənarı margo 

anterior və dal kənarı margo posterior, yuxarı ucu extremitas superior və 



aşağı ucu extremitas inferior vardır. Sol xaya sağ xayaya nisbətən 

böyük olub bir qədər aşağıda yerləşmişdir. 

Xayanın parenximası üç qişadan təşkil olunmuş kapsulla əhatə 

olunmuşdur. Bu kapsul  xayanın yataq qişasının visseral səfhəsi, ağlı 

qişa və damarlı qişadan təşkil olunmuşdur. 

Ağlı qişa xayanı xaricdən örtür və xayanın arxa kənarında daxilə 

doğru qalınlaşaraq xayanın orta divarını – mediastinum testis əmələ 

gətirir. Buradan xayanın parenximasına doğru arakəsmələr gedərək 

xayanı paycıqlara bölür. Bu paycıqların miqdarı 200 – 300-ə çatır. 

Ağlı qişa kollagen liflərlə yanaşı zəngin saya əzələ liflərinə 

malikdir.(Şəkil 2-9) 

 
Şəkil 2-9 Xaya və xaya artımı (Gray’s Anatomy) 

Histoloji cəhətdən xaya qıvrım toxum borucuqlardan və interstisial 

toxumadan təşkil olunmuşdur. İnterstisial toxuma isə xayanın 20 – 

30%-ni təşkil edərək Leydiq hüceyrələrindən, makrofaqlardan, 

damarlardan, sinirlərdən və limfa damarlarından ibarətdir . Toxum 

borucuqları silindrşəkilli olub 600–1200 ədəddir. Ümumi uzunluğu 

250 m-ə bərabərdir. Toxum borucuqları üç növdür 1) qıvrım toxum 

Xaya toru 



borucuqları 2) düz toxum borucuqları 3) xaya toru – qıvrım toxum 

borucuqları xayanın orta divarına yaxınlaşaraq düz borucuqlara 

keçir, düz borucuqlar isə bir-biri ilə birləşərək xaya torunu əmələ 

gətirir. Xaya torundan başlayan çıxarıcı borucuqlar – ductuli efferentes 

toxum mayesinin xaya artımına daşınmasında  iştirak edir. 

Xaya  üç mənbədən qidalanır: 1) xaya arteriyası – a. testicularis; 2) 

toxum daşıyıcı axacaq arteriyası – a. ductus  defferens; 3) A. cremaster. 

Bir dəqiqədə xaya toxumasına gətirilən qanın miqdarı sağ və sol 

xayada fərqlidir. Sol xayada 12,4 ml/100mq/dəq sağda isə 38,5 

ml/100mq/dəq-dir. Venoz qan xayadan xaya venaları ilə daşınır. 

Xaya venaları və xaya artımı venaları birləşərək tənəyəbənzər kələf – 

plexus pampiniformis əmələ gətirir. Bu kələf toxum ciyəsi ilə gedərək, 

qasıq kanalının səthi halqasından keçir və əvvəlcə cüt, sonra isə tək 

xaya venasını əmələ gətirir. Sol xaya venası perpendikulyar 

istiqamətdə sol böyrək venasına, sağ tərəfdə isə aşağı boş venaya, 

10% hallarda isə sağ böyrək venasına açılır. Sol tərəfdə xaya 

venasının düz bucaq altında böyrək venasına açılması hesabına sol 

tərəfdə toxum ciyəsi venalarının genişlənməsi sağ tərəfə nisbətən 

daha çox rast gəlinir. Xayada xaya venası ilə xaya arteriyasının 

gedişinə gəldikdə isə onlar yalnız damar divarı ilə bir-birindən 

ayrılmışdır. Damarların bu cür gedişi hesabına xayada temperatur 

tənzimi və xaya venasından xaya arteriyasına testosteronun passiv 

diffuziyası baş verir. Əks axınla temperatur tənzimi hesabına xayada 

temperatur bədən temperaturuna nisbətən 2-4 dərəcə aşağı olur. 

Xayanın qan təchizatı bir neçə səviyyədə tənzim olunur. Xaya 

arteriyasından qan axınının subkapsulyar miogen mexanizm ilə 

tənzim olunması sübut edilmişdir. Bundan başqa terminal 

arteriolaların fərqli dilatasiyası və konstriksiyası hesabına xayanın 

selektiv perfuziya olunması müəyyən edilmişdir. Xaya venalarında 

durğunluğun tez əmələ gəlməsinin səbəbi isə xaya venalarının çox 

nazik və zəif əzələ qişasına malik olmasıdır. 



Xayalar somatik innervasiyaya malik deyil, vegetativ sinirlərini isə 

böyrək kələfindən ayrılan sinirlərdən alır. Bu sinirlər, xaya arteriyası 

vasitəsilə xayaya daxil olur. 

Xayadan yığılan limfa damarlarının bir qismi xayanın orta divarına 

yığışır, digər qismi isə ağlı qişadan keçərək əlavə qişa-altı tor əmələ 

gətirir. Xayadan orta divara və serozaltı tora yığılan limfa, xaya 

artımının limfa damarlarına keçir. Bu damarlar 4-6 ədəd limfa 

damarını əmələ gətirir və toxum ciyəsi ilə gedərək qasıq kanalından 

qarın boşluğuna daxil olur. Sol xayadan limfa paraaortal və 

interaortakaval, sağdan isə parakaval, interaortakaval və qismən də 

paraaortal limfa düyünlərinə daşınır. 

 

XAYA ARTIMI 

Xaya artımı – epidedimis, 3-4 m uzunluğunda axacaqlardan təşkil 

olunmuş bir üzvdür. Bu axacaqlar yataq qişasına birləşmiş toxuma 

qişası ilə əhatə olunmuşdur. Xaya torundan çıxan aparıcı axacaqlar – 

ductuli efferentes əvvəlcə düz istiqamətdə gedir sonra isə qıvrılaraq 

xaya artımının paylarını əmələ gətirir. Ən yuxarı paycıq digər 

axacaqlar qəbul edərək xaya artımı axacaqlarını – ductuli epidedimidis 

o isə öz növbəsində xaya artımının quyruğunu əmələ gətirir və onun 

aşağı ucundan yuxarı qalxaraq toxum daşıyıcı axacağa keçir. 

Anatomik olaraq xaya artımının başı, cismi və quyruğu ayırd 

edilir(Şəkil 2-9). Xaya  artımı iki əsas hüceyrə tipindən – bazal və 

əsas hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Son illər bazal hüceyrələrin 

toxuma makrofaqları olması müəyyən edilmişdir.  

Xaya artımının başı və cismi xaya arteriyasından ayrılan yuxarı və 

aşağı xaya artımı şaxələri ilə quyruğu isə toxum daşıyıcı axacaq 

arteriyasından ayrılan şaxələrlə qidalanır. Bu şaxələrlə yuxarı və 

aşağı xaya artımı arteriyaları arasında anastomozlar vardır. 



Xaya artımının cismi və quyruğundan yığılan qan marqinal Haberer 

venalarına, başından toplanan qan isə tənəyəbənzər kələfə toplanır. 

Xaya artımının başından və cismindən yığılan limfa, xaya ilə eyni 

limfa düyünlərinə daşınır. Xaya artımının quyruğundan isə limfa 

xarici limfa düyünlərinə daşınır. 

Xaya artımının aşağıdakı funksiyaları vardır:  

Spermatozoidlərin nəqli – spermatozoidlər xaya artımında 

hərəkətsiz olduqlarına görə qamçılı hərəkətlə deyil, xaya artımı 

axacaqlarının spontan ritmiki yığılmaları ilə hərəkət edirlər. 

Spermatozoidlərin saxlanması – xaya artımının başından və 

cismindən quyruğuna doğru hərəkət edən spermatozoidlərin burada 

müəyyən müddət saxlanması müəyyən edilmişdir. 20-50 yaşlı 

şəxslərdə hər xaya artımında 150-200 mln spermatozoid olur və 

bunların 50%-i quyruq hissədə saxlanılır. Spermatozoidlər burada 

həyat qabiliyyətini saxlamaqla  qala bilirlər. Lakin eyakulyasiya 

olunmayan spermatozoidlərin aqibəti haqqında məlumatlar məlum 

deyildir. 

Spermatozoidlərin yetkinləşməsi – xaya artımı spermatozoidlərin 

yalnız saxlanmasında deyil, həm də onların yetkinləşməsində iştirak 

edir. Xaya artımına doğru miqrasiya edən spermatozoidlər burada 

yetkinləşərək hərəkiliklərini və aktivliklərini artırırlar. Xayalarda 

olan spermatozoidlərin yumurta hüceyrələri ilə mayalanma 

qabiliyyəti olmadığı müəyyən edilmişdir.  

Xaya artımında olan mayenin tərkibi qliserilfosforilxolindən, sial 

turşusundan, karnitindən və zülallardan  ibarətdir. Bu zülallar 

spermatozoidlərin yumurta hüceyrələri mayalamasında və onların 

qorunmasında böyük rol oynayır. İrəli hərəkət zülalları, 

spermatozoidlərin yaşama faktoru, turş epidedimal qlikoproteidlər 

spermatozoidlərin funksiyasına təsir edən əsas zülallardır. 



Spermatozoidlərin yumurta hüceyrəyə doğru hərəkətində iki zülalın 

iştirak etdiyi sübut edilmişdir. 

Xaya artımı prostat vəzi kimi hormondan asılı vəzidir. Digər əlavə 

cinsiyyət  vəzilərindən fərqli olaraq öz funksiyasını və strukturunu 

saxlamaq üçün daha yüksək androgen tələb edir. Temperaturun 

yüksək olması xayada olduğu kimi xaya artımının funksiyalarına 

mənfi təsir göstərir.   

 

TOXUMDAŞIYICI AXACAQ           

Toxumdaşıyıcı axacaq – ductus defferens, 30-35 sm uzunluğunda 

boruşəkilli orqan olub embrional dövrdə Wolf axacaqlarından inkişaf 

edir. Xaya artımı axacaqlarından başlayaraq prostat vəzinin 

yaxınlığında toxumtullayıcı axacaqlarda – ductus ejaculatorius tamam 

olur. Topoqrafik olaraq  beş hissəyə bölünür: 1) yataq qişası 

daxilində olan qıvrım hissə 2) xaya hissə 3) qasıq hissə 4) çanaq hissə 

5) ampulyar hissə. 

Toxumdaşıyıcı axacağın diametri 2,5–3 mm-dir. Divarları selikli 

qişadan, əzələ qişasından və birləşdirici toxuma qişasından təşkil 

olunmuşdur. 

Selikli qişa - dörd cür hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur: bazal 

hüceyrələr, əsas hüceyrələr, mitoxondri ilə zəngin hüceyrələr və 

qələməbənzər hüceyrələr 

Əzələ qişası – üç qatdan - daxili boylama, orta həlqəvi və xarici 

boylama qatlardan təşkil olunmuşdur. 

Toxumdaşıyıcı axacaq, toxumdaşıyıcı axacaq arteriyasından - a. 

ductus defferens ayrılan şaxələrlə qidalanır. Venoz qan eyni adlı vena 

ilə toxum kisəciyinin venoz kələfinə daşınır. 

Parasimpatik və simpatik sinir lifləri ilə innervasiya olunur. 

Parasimpatik liflər axacaqların peristaltikasında az əhəmiyyətlidir. 



Toxumdaşıyıcı axacaq simpatik, adrenergik liflərlə daha zəngindir 

və bu bütün qişalarda rast gəlinir. 

Toxumdaşıyıcı axacaq aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 

 Spermatozoidlərin nəql olunması, 

 Absorbsiya, 

 Sekresiya. 

Prostat vəzi kimi hormondan asılı orqan olub testosteronu 

dehidrotestosterona çevirə bilir. Kastrasiyadan sonra toxumdaşıyıcı 

axacaqlarda atrofiya müşahidə edilir. 

 

TOXUM CİYƏSİ  

Toxum ciyəsi – funiculus spermaticus – 15-20 sm uzunluğunda olub, 

qasıq kanalının dərin halqasından başlayaraq xayanın yuxarı ucunda 

tamam olur. Qarının ön divarının təbəqələrindən ayrılan üç 

konsentrik fassiya ilə əhatə olunmuşdur. Toxum ciyəsinin tərkibinə 

aşağıdakı anatomik strukturlar daxildir: 

 ToxumdaĢıyıcı axacaq 

 Xaya arteriyası 

 Xaya venaları 

 ToxumdaĢıyıcı axacaq arteriyası 

 ToxumdaĢıyıcı axacaq venası 

 Limfa damarları 

 Xayanı qaldıran əzələ arteriyası 

 N. genitofemoralisin ramus genitalis Ģaxəsi 

 Peritonun yataq cıxıntısının rudimenti 

Toxum ciyəsi daxildən xaricə doğru aşağıdakı qişalarla əhatə 

olunmuşdur; 



 Daxili toxum fassiyası  

 Xayanı qaldıran əzələ fassiyası  

 Xarici toxum fassiyası 

 

TOXUM KİSƏCİKLƏRİ 

Toxum kisəcikləri – vesicula seminalis, cüt üzvlər olub sidik kisəsinin 

dibi ilə düz bağırsağın arasında yerləşmişdir. Bu səbəbdən toxum 

kisəciklərinin vəziyyəti sidik kisəsinin və düz bağırsağın dolu və ya 

boş olmasından asılı olaraq müxtəlif olur. Quruluşca 15 sm 

uzunluğunda qıvrılmış borucuqlardan ibarətdir. Toxum kisəciyinin 

aşağı ucu nazikləşərək toxumçıxarıcı axacağa keçir və toxumçıxarıcı 

axacaqla birləşərək  toxum tullayıcı axacaq əmələ gətirir. 

Toxumtullayıcı axacaq isə prostat vəzini arxadan dələrək sidik 

kanalının prostat hissəsinə açılır. Toxum kisəciyinin divarı selikli 

qişadan, əzələ qişasından və birləşdirici toxuma qişasından təşkil 

olunmuşdur.(Şəkil 2-7) 

Selikli qişa girdə bazal hüceyrələrdən və silindrəbənzər 

hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. 

Əzələ qişası yığılaraq toxum mayesinin tullamaq qabiliyyətinə 

malikdir. 

Son illər toxum kisəciklərinin funksiyası haqqındakı təsəvvürlər 

xeyli dəyişilmişdir. Əvvəllər elə zənn edilirdi ki, toxum kisəcikləri 

toxum mayesi üçün rezervuardır. Əslində isə toxum kisəcikləri 

sekretor funksiya yerinə yetirir. Müəyyən edilmişdir ki, toxum 

kisəciklərinin ifraz etdiyi mayenin, spermatozoidlərin funksiyasında 

əhəmiyyətli rolu vardır. Bu maye  fruktoza, qlükoza, fruktoza, 

riboza, sorbitolla zəngindir. Toxum kisəcikləri olmayan şəxslərin 

eyakulatında fruktozanın olmadığı müəyyən edilmişdir. Fruktozanın 

ifrazı və toxum kisəciklərində konsentrasiyası androgenlərin və 

simpatik sinir sisteminin təsiri altındadır. Fruktoza 



spermatozoidlərin hərəkəti zamanı sərf olunan enerjinin əsas 

mənbəyidir. 

Toxum kisəcikləri düz bağırsağın orta arteriyasından, toxumdaşıyıcı 

axacaq arteriyasından və sidik kisəsinin orta arteriyasından ayrılan 

şaxələrlə qidalanır. Toxum kisəciyinin venaları birləşərək toxum 

kisəciyinin venoz kələfini – plexus venosus seminalis əmələ gətirir. 

Toxum kisəciyi aşağı qarınaltı kələfdən ayrılan sinirlərlə innervasiya 

olunur.      

  
KİŞİ CİNSİYYƏT ÜZVÜ 

Kişi cinsiyyət üzvü – penis, bir cüt mağaralı cisimdən və süngəri 

cisimdən təşkil olunmuşdur. Mağaralı cisim üç hissəyə bölünür: 

1)arxa hissə - penis kökü, 2) orta hissə - penis cismi, 3) ön hissə - 

penis başı. Mağaralı cisim qasıq sümüyünün aşağı hissəsinə 

birləşərək penis cisminin əsas hissəsini təşkil edir. Penis başının əsası 

enli olub penis başının tacı, cisminə keçən yeri isə şırımla əhatə 

olunaraq penis başının boynu adlanır. Penis başında sidik kanalının 

xarici dəliyi 

 Yüyən 

Şəkil 2-10 Kişi cinsiyyət üzvü (Gray’s Anatomy) 
 



yerləşmişdir. Penisin iki səthi – ön və arxa səthləri vardır.(Şəkil 2-10) 

 

Penisin mağaralı cismi kollagen liflərindən təşkil olunmuş ağlı qişa 

ilə əhatə olunmuşdur. Bu qişa xarici boylama və daxili həlqəvi 

liflərdən təşkil olunmuşdur. Elastiki və saya əzələ lifləri isə ağlı 

qişanın daxili səthindən başlayaraq müxtəlif istiqamətlərə gedərək 

kavernoz sinuslar əmələ gətirir. Kavernoz sinusların daxili səthi 

endotel epiteli ilə örtülür və qanla dolu olur. Ereksiya zamanı 

arakəsmələrin nazikləşməsi sinusların həcminin artmasına və artıq 

dərəcədə qanla dolmasına səbəb olur. 

Penisin mağaralı cisminin ağlı qişası orta xətdə birləşərək penis 

arakəsməsini əmələ gətirir. Lakin ağlı qişa üzərindəki yarıqların 

hesabına bu arakəsmə onları tam ayırmır. Mağaralı cisim arxa 

hissədə ayrılaraq penis ayaqcıqlarını əmələ gətirir. Arxa səthində 

olan arxa şırım – sulcus dorsalis damar və sinirlərə, aşağı, ventral 

səthində olan şırım isə sidik  kanalına məxsusdur. 

Penisin süngəri cismi mağaralı cismin aşağısında yerləşir. Süngəri 

cisim arxada qalınlaşaraq penis soğanağını, öndə isə enliləşərək 

penis başını əmələ gətirir. 

Mağaralı və süngəri cisim xaricdən daxilə doğru aşağıdakı qatlarla 

əhatə olunmuşdur; 

1. Dəri 

2. Səthi – Colles fassiyası 

3. Dərin – Buck fassiyası. 

Penisi örtən dəri çox elastik və hərəkətlidir. Buna görə də ereksiya və 

detumessensiya zamanı penisi tam örtür. Penisin dərisi onun 

boynuna çataraq pülük – preputium adlanan dəri büküşü əmələ 

gətirir. Pülüklə penisin başı arasında pülük boşluğu əmələ gəlir. Bu 

boşluqda Tyson vəzilərinin ifraz etdiyi kanserogen təsirə malik 



smeqma olur. Pülüyün azad kənarları girdə dəlik, pülük dəliyi 

vasitəsilə penisin zirvəsini əhatə edir. Bəzən pülük dəliyi 

anadangəlmə çox dar olduğuna görə penis başı xaricə çıxa bilmir və 

bu fimoz adlanır. Pülük aşağı tərəfdən yüyən vasitəsilə penis başının 

aşağı səthi ilə birləşir. 

Penisi örtən səthi fassiya bədənin səthi fassiyasının uzantısı olub 

xayalıqda ətli qişa – dartos adlanır. Həm dəri, həm də səthi Colles 

fassiyası dərin Buck fassiyası ilə hərəkətli birləşdiyinə görə çox 

mütəhərrikdir. 

Dərin – Buck fassiyası mağaralı cismi xaricdən əhatə etdikdən sonra 

iki səfhəyə ayrılaraq süngəri cismi də əhatə edir. Penisin sınıqları 

zamanı mağaralı cismin cırılması qanın Buck fassiyası daxilində 

toplanmasına səbəb olur. 

Penis arterial qanı daxili və xarici cinsiyyət arteriyalarından alır. 

Xarici cinsiyyət arteriyası xayalığın və penisin dərisini qidalandırır. 

Daxili cinsiyyət arteriyasından ümumi penis arteriyası ayrılır, bu isə 

penisin mağaralı və süngəri cisimlərinə şaxələr verir. Penis arteriyası 

aralıqda üç şaxəyə bölünür; 1) soğanaq – sidik kanalı arteriyası, 2) 

penisin arxa arteriyası, 3)penisin dərin arteriyası. 

Soğanaq-sidik kanalı arteriyası penis soğanağını və süngəri cismini, 

penisin dərin arteriyası isə penisin mağaralı cismini, qişalarını, 

pülüyü və penisin başını qidalandırır. 

Penisdən yığılan venoz qan, səthi və dərin  venalara axır. 

Penisdən limfa, səthi və dərin limfa damarları ilə qasıq limfa 

düyünlərinə daşınır. 

Penisin sinirləri hissi və hərəki olub, simpatik və parasimpatik sinir 

sistemindən ayrılır və ereksiya aktını tənzim edir. 

 



QADIN SİDİK KANALI 

Qadın sidik kanalı – uretra feminina kişi sidik kanalından qısa olub, 

uzunluğu 4 sm-dir. Sidik kanalının daxili dəliyi – ostium uretrae 

internum vasitəsilə sidik kisəsidən başlanır. Bu hissə saya əzələ lifləri 

– büzücü əzələ, selikaltı qat və selikli qişa ilə əhatə olunduğundan 

sidik kanalını tam qapayır. Bu qatlar estrogenlərin təsiri altındadır. 

Menopauza dövründə atrofiya olunduqlarına görə çox zaman 

gərginlik  (stress) inkontinensiyaya səbəb olur. 

Xarici dəliyi – ostium urethrae externum uşaqlıq yolu dəhlizində, 

uşaqlıq yolu dəliyinin üstündə xaricə açılır. Selikli qişada olan çoxlu 

sayda kiçik vəzilər sidik kanalına açılır. Bu vəzilər uretral 

divertikulların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Distal hissədə olan 

vəzilər, Skene vəziləri iki kiçik axacaqla xarici dəliyin yanlarından 

xaricə açılır. 

Qadın sidik kanalının əzələ qişası proksimal hissədə kanalı halqa 

şəklində əhatə edir. Orta hissədə isə bu liflər arxa tərəfdə 

birləşmədən uşaqlıq yolunun ön və yan divarlarına qədər davam 

edir. Bu əzələlərin yığılması kanalı uşaqlıq yolunun divarlarına tərəf 

qapayır. Distal hissədə bu əzələlər sidik kanalını və uşaqlıq yolunu 

əhatə edərək uretrovaginal sfinkter əmələ gətirir. 

Lig. suspensorium clitoridis və lig. prebourethralis sidik kanalının qasıq 

qövsünə fiksasiya edir. 



  



 

 
Uroloji xəstəliklərin simptomları

II 



  



ÜMUMİ MƏLUMAT 

Uroloji xəstəliklərin simptom və əlamətlərini dörd qrupa bölmək 

olar: 1) sidik-cinsiyyət üzvlərində ağrı 2) Sidik ifrazı pozğunluqları 3) 

Sidiyin kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri 4) sidik kanalından 

patoloji ifrazatlar və spermanın dəyişiklikləri. Uroloji xəstəliklər 

üçün həm də ümumi əlamətlər – üşütmə, hərarət, arıqlama və. s 

xarakterikdir. Bəzən ümumi əlamətlərdən biri uroloji xəstəliyin ilk 

əlaməti olur; məsələn böyrəyin bəd xassəli şişləri subfebril 

temperaturla başlayır və yaxud prostat vəzinin xərçəngi olan 

xəstələrdə sidik ifrazı pozğunluğu əlamətləri meydana çıxmamış 

arıqlama müşahidə edilir. 

Sidik-cinsiyyət orqanlarında ağrı təcili yardıma görə müraciətlərin 

əsas səbəblərindən biri olub, əsasən iltihabi xəstəliklər və sidik 

yollarının obstruksiyası nəticəsində meydana çıxır. İltihabi 

xəstəliklər parenximatoz orqanları cəlb etdikdə ağrı daha güclü olur. 

Ağrının əmələgəlmə mexanizmi parenximada iltihabi ödem və 

orqanı əhatə edən kapsulun genişlənməsidir. Məsələn pielonefritlər, 

prostatitlər və epidedimitlərdə ağrı bu səbəbdən meydana çıxır. 

Bundan başqa böyrəyin iltihabi xəstəlikləri böyrək ləyəni və sidik 

axarlarının peristaltikasını ləngitməklə urodinamikanın pozulmasına 

və əlavə olaraq böyrək kapsulunun daha da genişlənməsinə səbəb 

olur. 

Obstruktiv səbəblər nəticəsində meydana çıxan ağrı daş, qan laxtası 

ilə əlaqədardır. Lakin, ağrının intensivliyi daşın ölçüləri ilə düz 

mütənasib deyildir. Bəzən çox kiçik daş sidik axarının intramural 

hissəsində obstruksiya törədərək çox güclü ağrıya səbəb olur. 

Sidik-cinsiyyət orqanlarının şişləri obstruksiya törətmək və sinirlərə 

sirayət etməklə ağrı törədir. Buna görə də şişlərin törətdiyi ağrı 

xəstəliyin gec dövrlərində meydana çıxır 

Sidik-cinsiyyət orqanlarının xəstəlikləri çox zaman dispeptik 

əlamətlərlə müşayiət olunur və bu əlamətlər kəskin olduqda 



diaqnostik səhvlərə gətirib çıxarır. Sidik-cinsiyyət orqanlarının 

xəstəliklərində dispeptik əlamətlərin əmələgəlmə səbəbləri 

aşağıdakılardır; 

Renointestinal refleks – bu sidik-cinsiyyət və həzm sisteminin 

ümumi avtonom və sensor innervasiyaya malik olması ilə 

əlaqədardır. Böyrək ləyənindən və kapsulundan afferent qıcıqlar 

refleks yolu ilə pilorospazm törədir. 

Orqanların yaxınlığı – 1-ci fəsildə göstərildiyi kimi sidik-cinsiyyət 

orqanları sintopik olaraq digər orqanlarla sıx əlaqədardır; məsələn, 

böyrəklərin abdominal orqanlarla yaxınlığı hesabına bu orqanın 

şişləri intraperitoneal orqanların yerini dəyişdirməklə müvafiq 

əlamətlərin meydana çıxmasına səbəb olur. 

Peritonun qıcıqlanması – böyrəklər retroperitoneal orqanlar 

olduğuna görə onların iltihabı peritonun qıcıqlanması hesabına əzələ 

gərginliyi  və peritonun qıcıqlanma əlamətlərini törədir. Böyrəklərin 

xroniki xəstəlikləri (böyrəyin mərcanvarı daşları, hidronefroz və. s) 

bir çox hallarda qarın boşluğu orqanlarının xəstəliklərini simulyasiya 

edir. 

 

BÖYRƏK NAHİYƏSİNDƏ AĞRI 

Böyrək mənşəli ağrı ipsilateral qabırğa-onurğa bucağında, XII 

qabırğanın altında lokallaşır. Ağrı xarakterinə görə irradiasiya edən 

ağrı olub önə, qarının ön divarına və xayalığa yayılır. Əsasən iltihabi 

və obstruktiv səbəblər nəticəsində meydana çıxır. Ağrı çox zaman 

qəflətən başlayır və sancışəkilli olur. Böyrək mənşəli ağrının əsas 

səbəbləri aşağıdakılardır; 

 Sidik yollarının diskineziyası və funksional 

obstruksiyası 

 Sidik yollarının daĢ və konkrementlərlə okklüziyası və 

urostaz 



 Böyrək vərəmində sidik yollarının kazeoz kütlələrlə 

tutulması 

 Allergik səbəblər 

 Böyrək ĢiĢlərində sidik yollarının toxuma və qan 

laxtası ilə tutulması 

 Nefroptoz nəticəsində qan dövranının və 

urodinamikanın pozulması 

Bu səbəblər nəticəsində meydana çıxan böyrək sancısının patogenezi 

aşağıdakı kimidir; Yuxarıda göstərilən  səbəblər nəticəsində ilk 

növbədə böyrəkdə hemodinamik pozğunluqlar və urostaz baş verir, 

çünki bu səbəblərin təsirindən selikli qişada olan reseptorlar 

qıcıqlanaraq saya əzələlərin spazmına səbəb olur. Saya əzələlərin 

spazmı və urostaz ləyəndaxili hipertenziyaya gətirib çıxarır. Yuxarı 

sidik yollarında çoxlu miqdarda toxuma – damar reseptorları vardır 

və bu  reseptorlar böyrəklərin, damarların və kasa ləyən sisteminin 

innervasiyası ilə əlaqədardır. Bu səbəbdən, sidik yollarında olan 

istənilən urodinamik pozğunluq hemodinamik pozğunluğun əmələ 

gəlməsinə səbəb olur və bu özünü orqandaxili arteriyaların spazmı 

və venaların tonusunun azalması şəklində göstərir. Bunlar böyrəyin 

hipoperfuziyasına və sirkulyator hipoksiyaya səbəb olur. Böyrək 

ləyəni və sidik axarı seqmentinin vaskulyarizasiyası eyni olduğuna 

görə yuxarı sidik yollarında urodinamik və hemodinamik 

pozğunluqlar meydana çıxır. Beləliklə ilkin mərhələdə hiperkineziya 

və hipertenziya sonra isə hipokineziya və hipotenziya meydana çıxır. 

Təcrübələrlə təsdiq edilmişdir ki, sidik yollarının obstruksiyası 15 

dəqiqədən sonra nəbz təzyiqinin kortikal qatda 30%, medulyar qatda 

isə 25% artmasına səbəb olur. Əvvəlcə damar tonusunun azalması, 

45 dəqiqə sonra isə şuntun hesabına medulyar damarların qanla 

dolması 4 dəfə artır. 120 dəqiqədən sonra isə 4 dəfə azalmış olur. 

Göründüyü kimi sidik yollarının urodinamik pozğunluqları kəskin 

damar pozğunluqlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. 



Venoz durğunluq nəticəsində interstisial sahədə ödem əmələ gəlir və 

paralel olaraq limfa dövranı pozulur. Bu isə pozulmuş qan 

dövranının daha da pisləşməsinə səbəb olur. Beləliklə, böyrək və 

yuxarı sidik yollarının qan dövranı reflektoru, interstisial ödem və 

kapsulun gərginləşməsi hesabına pozulmuş olur. 

Yuxarıda göstərilən proseslər zamanı ləyəndaxili təzyiqin 

azaldılmasına yönəlmiş kompensator mexanizmlər işə düşür. İlk 

növbədə ləyəndaxili təzyiq fornikslərə ötürülərək pielo-renal 

reflüksa səbəb olur. Digər tərəfdən böyrəkdaxili təzyiq artan zaman 

yumaqcıq filtrasiyası zəifləyir və tam kəsilir. 

Böyrək mənşəli ağrılar zamanı xəstələr çox narahat olur və ağrı çox 

güclü olduğuna görə xəstələr yataqda rahatlıq tapmır. Pasternatski 

əlaməti kəskin müsbət olur. Xəstələrin temperaturu çox zaman 

normal və ya subfebril  olur, təzyiq yüksəlir. Sidiyin analizində 

dəyişikliklər çox rast gəlinir. Lakin böyrək sancısı zamanı ləyəndən 

sidik kisəsinə sidik daxil olmadığına görə sidiyin analizində 

dəyişikliklər olmaya bilər. Sidik yollarının spazmı aradan qalxdıqda 

isə sidikdə eritrositlər, zülal və duzlar tapılır. Buna görə də böyrək 

sancısı zamanı sidiyin analizinin nəticələrinin normal olması 

diaqnozu istisna etmir. 

Böyrək mənşəli ağrını qabırğaarası sinirlərin, xüsusilə T10 və T12 

sinirlərin qıcıqlanması nəticəsində meydana çıxan ağrıdan 

fərqləndirmək lazımdır. Bu ağrılar eyni yayılma xarakterinə malik 

olsalar da sinir mənşəli ağrılar sancışəkilli deyildir və gövdənin 

vəziyyəti və hərəkəti ilə əlaqədardır. Böyrək mənşəli ağrılar üçün isə 

bu xarakterik deyildir. 

 

 
SİDİK AXARI NAHİYƏSİNDƏ AĞRI 



Sidik axarı nahiyəsində ağrı kəskin olub, ikincili olaraq sidik 

axarının obstruksiyası nəticəsində əmələ gəlir. Ağrı, obstruksiyadan 

yuxarıda sidik axarının kəskin genişlənməsi və saya əzələlərin 

hiperperistaltikası hesabına baş verir. Ağrının xarakteri, irradiasiyası 

və digər yanaşı əlamətlər obstruksiyanın səviyyəsindən asılı olaraq 

müxtəlif olur. Ağrının lokalizasiyasına və irradiasiyasına görə daşın 

obstruksiya olunduğu yeri təyin etmək olur. Sağ sidik axarının orta 

hissəsinin obstruksiyası Mc-Burney nöqtəsində ağrı ilə müşayiət 

olunaraq kəskin apendisiti simulyasiya edir. Solda isə bu ağrı kəskin 

divertikulitlə diferensiasiya edilməlidir. Lakin ağrı həm də xayalara, 

qadınlarda isə cinsiyyət dodaqlarına irradiasiya edə bilər. Sidik 

axarının aşağı üçdə birinin obstruksiyası dizurik əlamətlərlə - sidik 

ifrazının tezləşməsi, sidik ifrazı zamanı ağrı və sidik kisəsi üzərində 

narahatlıqla müşayiət olunur. Bunları nəzərə alaraq hərtərəfli 

anamnez toplamaqla obstruksiya olunan nahiyəni təxmini olaraq 

təyin etmək olar. 

Sidik axarının tədricən meydana çıxan və qeyri-tam obstruksiya 

törədən patologiyaları ( şişlər, daşlar) nadir hallarda ağrı törədir. 

 

 

 

SİDİK KİSƏSİ NAHİYƏSİNDƏ AĞRI 

Sidik kisəsi nahiyəsində ağrı, ya sidik kisəsinin öz xəstəlikləri və ya 

digər sidik-cinsiyyət orqanlarının xəstəlikləri nəticəsində ikincili 

olaraq əmələ gəlir. Sidik kisəsi ilə əlaqədar ağrı, orqanın kəskin sidik 

ləngiməsi nəticəsində genişlənməsi hesabına əmələ gəlir. Sidik 

yollarının obstruksiyası tədricən baş verərsə sidik kisəsində 2 litr 

sidiyin olmasına baxmayaraq xəstə ağrı hiss etmir.  

Sidik kisəsinin iltihabi xəstəliklərində ağrı, sidik kisəsi dolduqca 

daha kəskin olur. Çox vaxt isə xəstələr sidik ifrazının sonunda kəskin 

ağrı hiss edirlər. Bu stranquriya adlanır. 



Sidik kisəsinin vərəmində və interstisial sistitlərdə xəstələr daimi 

ağrılardan şikayət edirlər. Bundan başqa, sistitlər zamanı xəstələr, 

distal uretraya irradiasiya edən ağrılardan şikayət edirlər. Sidik 

kisəsində ağrı sidik kisəsinin daşları zamanı da əmələ gələ bilər. Bu 

xüsusilə hərəkət zamanı daşların selikli qişanı qıcıqlandırması 

nəticəsində meydana çıxır.  

 

PROSTAT VƏZİ NAHİYƏSİNDƏ AĞRI 

Prostat vəzinin xəstəlikləri nəticəsində meydana çıxan ağrı qeyri-

dəqiq lokalizasiyalı olub irritativ sidik simptomları ilə xarakterizə 

olunur. Bu ağrılar kəskin, xroniki prostatitlər, prostat vəzinin 

xərçəngi və daşları nəticəsində meydana çıxır. Kəskin prostatitlərdə 

ağrının səbəbi  vəzi kapsulunun iltihab nəticəsində genişlənməsidir. 

Ağrı aralıq və ona yaxın nahiyələrdə meydana çıxır və qasıq 

nahiyəsinə və xayalığa irradiasiya edir. 

 

XAYALIQDA AĞRI 

Xayalıqda ağrı birincili və ya digər orqanlardan irradiasiya 

nəticəsində meydana çıxır. Birincili ağrıların səbəbləri travmalar, 

kəskin epidedimit, xayanın burulması və orxitdir. Ağrı həm də 

xayalığın özünün iltihabı nəticəsində meydana çıxır. İltihabi prosesin 

səbəbi  tük follikulunun iltihabı, Furnye qanqrenası və. s ola bilər. 

İkincili ağrılar əsasən böyrək mənşəli olub ağrının xayalığa 

irradiasiyası nəticəsində meydana çıxır. İnfeksiyalaşmış hidrosele, 

spermatosele və şişlər əsasən ağrı törətmir. Toxum ciyəsi venalarının 

varikoz genişlənməsi isə fiziki gərginlik nəticəsində artan ağrı 

törədir. Epidedimitlər və xayanın burulması nəticəsində meydana 

çıxan ağrının fərqləndirilməsinin  böyük kliniki əhəmiyyəti vardır. 

Xaya burulması əsasən prepubertat dövrdə baş verir. Prehn əlaməti 

(xayanın qasıq bitişməsinə doğru qaldırılması ağrını artırır) müsbət 

olur. Kəskin epidedimitlərdə isə bu əlamət həmişə mənfi olur. 



 

XARİCİ CİNSİYYƏT ÜZVÜNDƏ AĞRI 

Xarici cinsiyyət üzvündə ağrı iltihabi və qeyri iltihabi səbəblərlə 

əlaqədardır. Detumessensiya vəziyyətində olan ağrı əsasən iltihabi 

səbəblərlə əlaqədardır. Bu həm də sidik kisəsi və uretranın iltihabi ilə 

də bağlı ola bilər. Parafimoz nəticəsində cinsiyyət üzvünün 

kəsilməmiş pülük hesabına sıxılması qan dövranını pozaraq ağrı 

törədir. Tumessensiya vəziyyətində olan cinsiyyət üzvündə ağrı isə 

Peyroni xəstəliyi və priapizmlə əlaqədardır.  

 

 

SİDİYİN KƏMİYYƏT DƏYİŞİKLİKLƏRİ 

Poliuriya. Gün ərzində sağlam adamlarda qəbul olunan və xaric 

olan mayenin miqdarı bir-birinə bərabər olub 2300-2500 ml-dir. 

Qəbul olunan mayenin xaric olunmasında dəri, ağciyərlər və 

böyrəklər iştirak edir. Böyrəklər gün ərzində 1500-1700 ml sidik ifraz 

etməklə su-duz mübadiləsində mühüm rol oynayır. Lakin ifraz 

olunan sidiyin miqdarı mütləq olmayıb fizioloji və patoloji səbəblər 

nəticəsində 0,5 litrdən 15 litrə qədər dəyişə bilər. Sidiyin miqdarının 

2000 ml – dən artıq olması poliuriya adlanır. Çox zaman poliuriya 

izostenuriya və ya hipostenuriya ilə müşayiət olunur. Lakin şəkərli 

diabetdə sidiyin sıxlığı qlükozuriya ilə əlaqədar yüksək olur. 

Poliuriya çox zaman natrium, su və osmolyar yüklənməyə fizioloji 

cavab reaksiyası kimi və ya ikincili olaraq diuretiklərin təsiri 

nəticəsində əmələ gəlir. Bu yolla əmələ gələn poliuriyanın əsas 

səbəbləri aşağıdakılardır; 

 Amin turĢuları və qlükoza ilə hiperalimentasiya  

 Mannitol və sidik cövhəri qəbulu 

 Qida ilə artıq miqdarda natrium qəbulu 



 Ödem mayesinin qısa müddətdə sorulması 

Poliuriya çox zaman pollakiuriya və polidipsiya ilə müşayiət olunur. 

Psixiki xəstələrdə çoxlu miqdarda maye qəbulu – psixogen 

polidipsiya poliuriyaya, səbəb ola bilər. 

Poliuriya patoloji səbəblər nəticəsində yarana bilər. Bunun əsas 

səbəbi nefrogen və mərkəzi mənşəli şəkərsiz diabetdir. 

Nefrogen şəkərsiz diabet irsi xəstəlik olub yığıcı borucuqlarda 

akvoporin-2 zülalının ekspressiya olunmaması nəticəsində əmələ 

gəlir. ADH-un təsiri bu zülalla bağlı olduğuna görə böyrəklərin 

sidiyi qatılaşdırma qabiliyyəti zəifləyir və poliuriyaya səbəb olur.  

Şəkərsiz diabetli xəstələrdə isə Antidiuretik hormonun ( ADH ) ifrazı 

tam və ya qismən pozulur. Distal kanalcıqlardan suyun 

reabsorbsiyası pozulur və çoxlu miqdarda hipotonik sidik ifraz 

olunur. Nefrogen şəkərsiz diabetdən fərqli olaraq vazopressinə 

cavab müsbət olur. Poliuriya kəskin böyrək çatmamazlığının 2-ci 

mərhələsində və xroniki böyrək çatmamazlığında da rast gəlinir. 

Poliuriyalı xəstə aşağıdakı ardıcıllıqla müayinə olunmalıdır: 

1. Psixogen polidipsiyanı, çoxlu maye və duz qəbulunu istisna 

etmək. 

2. Sidiyin və qanın osmolyarlığını təyin etmək 

a) əgər sidiyin osmolyarlığı qanın osmolyarlığından çoxdursa 

qlükozuriyanı istisna etmək 

b) sidik izoosmotik olarsa böyrək xəstəliklərini və diuretik 

qəbulunu araşdırmaq 

 

 



3. Sidik hipoosmotik olarsa qatılaşdırma testini tətbiq etmək  

a) əgər sınaq müsbət olarsa çoxlu maye qəbulu haqqında 

düşünmək (psixogen və yatrogen) 

b) əgər sınaq mənfidirsə nefrogen və mərkəzi mənşəli şəkərsiz 

diabet haqqında düşünmək. 

4. Bu halda vazopressin təyin etmək; 

a) cavab müsbət olarsa mərkəzi mənşəli şəkərli diabet 

b) cavab mənfi olarsa nefrogen şəkərsiz diabet və renal səbəblər 

haqqında düşünmək. 

 

SİDİYİN RƏNGİ 

Normal sidik şəffaf olub sarı-samanı rəngdədir. Sidiyin sarı samanı 

rəngi tərkibindəki uroxrom piqmenti ilə əlaqədardır. Lakin 

qatılığından asılı olaraq rəngsiz şəffafdan, tünd sarıya qədər dəyişə 

bilər. Sidiyin rəngi duzların, dərmanların, metabolik məhsulların, 

irinin və bakteriyaların təsirindən dəyişə bilər. Hemoqlobin, sidiyi ət 

suyu rəngindən qonur qırmızıya, hematuriya isə qırmızı rəngə 

boyayır. Lakin, qırmızı rəng həmişə hematuriya əlaməti deyildir. 

Çuğundur yedikdən sonra sidiyin qırmızı rəngi betasianin 

piqmentinin ekskresiyası ilə əlaqədardır. Bundan başqa qırmızı 

rəngin səbəbi fenolftalein, əzələ travması ilə bağlı mioqlobinuriya  və 

ya hemoliz nəticəsində baş verən hemoqlobinuriya ola bilər. Əlavə 

olaraq Serratia marcessens bakteriyası “red diaper syndrome”-na səbəb 

ola bilər.  

Bəzi dərman preparatları sidiyi müxtəlif rəngə boyayırlar; məsələn, 

rifampisin, sidiyi narıncı-sarı rəngə, L-dopa və metronidazol 

qəhvəyi-qırmızı rəngə, nitrofuran törəmələri isə qəhvəyi rəngə 

boyayır. Porfirinuriyalarda sidiyin rəngi qırmızıdan qaraya qədər 

dəyişir. Biliverdin sidiyə yaşıl rəng verir. Homogentizin turşusu və 

metal tərkibli sidik isə havanın oksigeni ilə birləşərək qaralır. 



Normal sidik çalxalandıqda əmələ gələn köpük ağ rənglidir. 

Sarımtıl-yaşıl və ya  qonur rəngli köpük bilirubinin varlığını göstərir. 

Hepatitin başlanğıc mərhələsində urobilinogenin ekskresiyasının 

artması nəticəsində sidiyin rəngi sarı, daha sonra isə bilirubinin 

təsirindən qonur rəngə boyanır. 

Bulanıq sidik əsasən piuriya əlaməti olsa da, çoxlu miqdarda fosfat 

və ya karbonatlarla da əlaqədar ola bilər. Bunu fərqləndirmək üçün 

sidiyə 5-10 %-li sirkə turşusu əlavə edirlər. Bulanıqlılığın itməsi 

sidikdə fosfat duzlarının olmasını göstərir. Sidikdə karbonatlar 

olduqda isə şəffaflığın bərpa olması ilə yanaşı qaz qabarcıqları xaric 

olur. Sidiyin bulanıq rəngi uratlarla da bağlı ola bilər. Urat duzları 

əsasən pH-ı 6,0-dan aşağı olan sidikdə əmələ gəlib qələvi mühitdə 

həll olurlar. Sidikdə qırmızı rəngli çöküntü verirlər. Uratlarla bağlı 

olan qırmızı rəng qızdırıldıqda və ya qələvi əlavə edildikdə itir.  

Bir neçə damcı 12%-li xlorid turşusu əlavə etməklə sidiyin bulanıq 

rəngi yox olursa bu sidikdə oksalatların olmasını göstərir. 

Sidiyin bulanıq rənginin səbəblərindən biri də sidikdə hüceyrəvi 

elementlərin olmasıdır. Yastı epitel hüceyrələrinin olması ilə sidiyin 

bulanıqlığı artır.    

 

SİDİYİN SIXLIĞI 

Normal sidiyin sıxlığı 1,010–1,030  olub fizioloji və patoloji 

səbəblərdən dəyişir. Çoxlu maye qəbul etdikdə sidiyin sıxlığı 

azaldığı halda susuzluq, qusma, diarreya və digər dehidratasiya 

vəziyyətlərində sidiyin sıxlığı azalır. Kəllə-beyin travmalarında 

ADH-un ifraz olunmasının azalması nəticəsində və şəkərsiz diabetdə 

sidiyin sıxlığı azalır. Xroniki böyrək çatmamazlığında böyrəyin 

qatılaşdırma funksiyası azaldığına görə sidiyin sıxlığı 1,010-dan kiçik 

olur və hipostenuriya adlanır. Ağır metal duzları ilə zəhərlənmə və 

şəkərli diabet zamanı sıxlığı artır və hiperstenuriya adlanır. Kəskin 



böyrək çatışmazlığı və prerenal azotemiyada sidiyin sıxlığı 1,015-dən 

yüksək, kəskin tubulyar nekrozda isə 1,015-dən aşağı olur. 

Sidiyin sıxlığı əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstənin hidratasiya 

vəziyyətini əks etdirən əsas göstəricilərdən biridir. Bundan başqa 

sidiyin sıxlığı digər laborator göstəricilərə təsir göstərdiyinə görə 

böyük diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir. Sıxlığı aşağı olan sidikdə 

hamiləlik testləri yanlış mənfi ola bilər və yaxud sıxlığı yüksək olan 

sidikdə zülal testləri yanlış olaraq müsbət olur. Sidikdə qlükoza, 

zülal, kontrast maddələr, maqnezium sulfatın varlığı sidiyin 

sıxlığının yüksək olmasına səbəb olur.  

Xroniki qlomerulonefritlərin son mərhələsində böyrəyin 

qatılaşdırma və durulaşdırma funksiyası pozulduğuna görə xəstələr 

sıxlığı 1,010–1,012 olan sidik ifraz edirlər. Bu izostenuriya adlanır. 

Xəstə maye qəbul etməsindən asılı olmayaraq eyni sıxlıqlı sidik xaric 

edirsə (1,015–1,017) akkomodasiya pozğunluğu adlanır. 

Sidiyin sıxlığı urometr və ya refraktometrlə ölçülür. 

Sidiyin PH-ı Təzə ifraz olunmuş sidiyin pH-ı 5,85 olub zəif turşdur. 

Sağlam adamlarda sidiyin pH-ı 4,8-dən 8,0- ə qədər dəyişə bilər. 

Sidiyin pH- nı bilmək bir neçə baxımdan böyük kliniki əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Xəstədə urat duzlarının ifraz olunması sidiyin pH-nın 6,5-dən aşağı 

olmasını göstərir və əksər hallarda 5,5-dən aşağı olur. Çünki, qələvi 

mühitdə urat duzları asanlıqla həll olur. 

Kalsium daşları və nefrokalsinozu olan xəstələrdə sidiyin pH-ı qələvi 

olub 6,0-dan yüksəkdir. Renal Tubulyar Asidoz(RTA)-da sidiyin pH-

ı 6,0-dan aşağı düşmür. Sidik cövhərini parçalayan bakteriyaların 

(Proteus və Klebsiella) törətdiyi infeksiyalarda sidiyin sıxlığı 7.0-dən 

yüksək olur. Böyrək vərəmində, pielonefritdə, şəkərli diabetə bağlı 

diabetik ketoasidozda, hiperurikemiyada sidiyin pH-ı 5,5-dən kiçik 

olur. 



Renal tubulyar asidozda (RTA), hiperventilyasiyada və qusmalarla 

müşayiət olunan xəstəliklərdə, qələvi məhlullarla müalicədən və 

yeməkdən sonra sidiyin pH-ı qələvi olur. 

 

HEMATURİYA 

Sidikdə qanın olması hematuriya adlanır. Sidikdə qanın varlığı 

vizual və mikroskopik yolla təyin olunur. Sidikdə qanın varlığı 

mikroskopik yolla təyin edilirsə bu mikrohematuriya, adi gözlə təyin 

edilirsə makrohematuriya adlanır. Hematuriyanın səbəbləri 

araşdırılarkən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 1) hematuriyanın 

makroskopik və ya mikroskopik olması 2) sidik ifrazının hansı 

anında görünməsi 3) ağrı ilə müşayiət olunub olunmaması 4) sidikdə 

laxtaların varlığı 5) qan laxtalarının xarakteri. 

Çox zaman sidikdə ancaq mikroskopik görünən az sayda ( 3-

5)eritrosit varlığına zəif, 10-20 ədəd eritrosit varlığına isə ağır 

dərəcəli mikrohematuriya deyilir. Böyrəklərin polikistozunda, 

vərəmində, qlomerulonefritlərdə, pielonefritlərdə və böyrək 

şişlərində mikro-hematuriya rast gəlinir. 

Qadınlarda sidiyin müayinəsində 5 ədəd eritrositin olması normal 

sayılır. Sidikdə onun rəngini dəyişəcək qədər eritrositin ( 20-dən 

artıq) olması makrohematuriyanı göstərir. Xəstədə 

makrohematuriyanın varlığı diaqnostik çətinlik törətməsə də 

mikrohematuriyanı törədən xəstəliyin diaqnozu ətraflı müayinə 

tələb edir. Hematuriyanın sidik ifrazının hansı anında rast gəlinməsi 

diaqnostik baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hematuriya sidik 

ifrazının əvvəlində rast gəlinirsə bu patoloji prosesin sidik axarında 

olmasını göstərir və inisial hematuriya dalanır. Sidik ifrazı boyu rast 

gəlinən hematuriya total hematuriya adlanır və hematuriyanı 

törədən patoloji prosesin sidik kisəsində və yuxarı sidik yollarında 

olmasını göstərir. Terminal hematuriya isə sidik ifrazının sonunda 

rast gəlinir və sidik kisəsinin boynunun patoloji prosesləri ilə 



əlaqədardır. İnisial, total və terminal hematuriyanı təyin etmək üçün 

üç stəkan sınağından istifadə edilir. Bu məqsədlə 3 sınaq şüşəsi 

götürülür və nömrələnir. Xəstə sidiyin ilk porsiyasını 1-ci, orta 

porsiyasını 2-ci, son porsiyasını isə 3-cü qaba toplayır. 

Hematuriyanın ağrı ilə müşayiət olunmasının araşdırılması 

diaqnostik baxımdan əhəmiyyətlidir. Hematuriya əsasən sidik 

yollarının iltihabı və obstruksiyası zamanı ağrı ilə müşayiət olunur. 

Sidik yollarının şişləri ağrısız və qəflətən başlayan makrohematuriya 

ilə xarakterizə olunur.  

Sidikdə qan laxtalarının olması hematuriyanın ağırlıq dərəcəsini və 

uroloji səbəblərlə əlaqədar olmasını göstərir. Qan laxtalarının 

soxulcanvarı olması və ağrı ilə müşayiət olunması hematuriyanın 

yuxarı sidik yollarının xəstəliklərinin nəticəsidir. 

Yaşı 50-dən yuxarı olan xəstələrdə hematuriyanın əsas səbəbi sidik 

kisəsinin xərçəngidir. 

Hematuriyanı hemoqlobinuriya və mioqlobinuriyadan 

fərqləndirmək lazımdır. Sentrifuqa edilmiş sidiyin mikroskopik 

müayinəsində eritrositlərin varlığı hematuriyanı göstərir. Eritrositlər 

tapılmırsa plazmanın müayinəsi hemoqlobinuriyanı 

mioqlobinuriyadan fərqləndirməyə imkan verir. Bunu üçün qan 

nümunəsi götürülərək sentrifuqadan keçirilir və mikroskopiya edilir. 

Hemoqlobin haptoqlobinlə birləşdiyinə görə seruma al qırmızı rəng 

verir. Haptoqlobin suda həll olmadığına görə sidiyin tərkibinə 

keçmir. Mioqlobin isə suda həll olur və sidiklə xaric olur. Bu 

səbəbdən serum şəffaf olur.  

Hematuriyanın varlığı nefroloji və uroloji xəstəliklərin olmasını 

göstərir. Renal hematuriya çox zaman eritrosituriya, silindruriya və 

proteinuriya ilə müşayiət olunur. Hətta ağır dərəcəli uroloji 

hematuriyada sidikdə zülalın miqdarı 100-300 mq/dl-dən artıq 

olmur. Bu cür proteinuriya qlomerulyar və tubulyar böyrək 

xəstəlikləri ilə bağlı olur. 



Sentrifuqa edilmiş sidikdə eritrositlərin morfoloji xüsusiyyətləri 

hematuriyanın mənbəyini ayırd etməyə imkan verir. Qlomerulyar 

mənşəli hematuriyada sidikdə qeyri düzgün formalı, uroloji və 

tubulyar səbəblərlə bağlı hematuriyada isə dairəvi formalı 

eritrositlər tapılır.   

 

PROTEİNURİYA 

Sidikdə zülalın olması proteinuriya adlanır. Sağlam şəxslərdə gün 

ərzində sidiklə ifraz olunan zülalın miqdarı 80-150 mq və ya 0,03 q/l-

dir. Uşaqlarda 10 mq/24 saat, yetkin şəxslərdə isə 300mq/24 saat- dan 

artıq zülal ekskresiyası proteinuriyanı göstərir. Proteinuriya 

renovaskulyar, qlomerulyar, tubulointerstisial böyrək xəstəliklərinin 

və ya sidiyə artıq miqdarda zülalın keçməsi ilə xarakterizə olunan 

mieloma xəstəliyinin nəticəsi ola bilər. Bundan başqa proteinuriya 

ikincili olaraq qeyri-böyrək xəstəliklərinin və ağır fiziki işin nəticəsi 

ola bilər. 

Sidikdə zülalın miqdarı orqanizmin hidratasiya vəziyyətindən 

asılıdır. Aşağı sıxlıqlı sidikdə proteinuriyaya görə aparılan testlər 

yanlış olaraq mənfi olur. Normada sidikdə olan zülalların 30%-ni 

albuminlər, 30%-ni qlobulinlər, 40%-ni isə toxuma zülalları ( Tamm-

Horsfall) təşkil edir. Bu nisbət qlomerulyar filtrasiya, tubulyar 

reabsorbsiya və ya sekresiya pozğunluğu ilə xarakterizə olunan 

xəstəliklərdən asılı olaraq dəyişə bilər. Buna görə də bu zülalların 

elektroforezi proteinuriyanın etiologiyasını dəqiqləşdirməyə imkan 

verir. Tərkibində çoxlu miqdarda leykosit, epitel hüceyrələri və ya 

vaginal sekret olan sidiyin müayinəsi zamanı zülal testləri yanlış 

olaraq müsbət olur. Ginsburq və əməkdaşları proteinuriyanın daha 

dəqiq təyini üçün səhər sidiyində protein-kreatinin nisbətinin təyin 

olunmasını təklif etmişlər. 1qr kreatininə düşən zülalın miqdarının 

0,2 mq olması normal qəbul edilmişdir. Bu nisbətin 3,5 mq-dan artıq 

olması proteinuriyanın olmasını göstərir. 



Proteinuriyanın patofiziologiyası. 

Proteinuriyanın əsas səbəblərini 3 qrupda birləşdirmək olar: 1) 

qlomerulyar, 2) tubulyar, 3) plazmada qeyri normal zülalların 

artması nəticəsində meydana çıxan proteinuriya  

Qlomerulyar proteinuriya, proteinuriyanın əsas səbəblərindən biri 

olub membran keçiriciliyinin artması nəticəsində meydana çıxır. 24 

saat ərzində toplanmış sidikdə zülalın 1,0 qr-dan artıq olması 

qlomerulyar proteinuriyanın göstəricisidir. Qlomerulyar 

proteinuriyada sidikdə tapılan əsas zülal albumindir. Bu 

proteinuriyanın əsas səbəb olan xəstəliklər membranoz 

qlomerulonefrit, Lüpoid nefroz, şəkərli diabet və poststreptokok 

qlomerulonefritdir.  

Tubulyar proteinuriya böyrək borucuqlarında zülalların natamam 

sorulması nəticəsində əmələ gəlir. 24 saat ərzində xaric olan sidikdə 

olan zülalın miqdarı 2-3 qr-dan artıq olur və əsasən kiçik molekullu 

zülallar ekskresiya olunur. Bu tip proteinuriya Fankoni 

sindromunda, pielonefritdə, renal tubulyar asidozda rast gəlinir 

Plazmada qeyri-normal zülalların miqdarının artması nəticəsində 

meydana çıxan proteinuriyada böyrək yumaqcıqlarından filtrasiya 

olunan zülalların miqdarı artmış olur. Böyrək borucuqlarına daxil 

olan zülalların miqdarı reabsorbsiya həddini aşdığına görə sidikdə 

zülalın miqdarı artır. Başqa sözlə böyrək xəstəliyinin olmamasına 

baxmayaraq sidikdə zülal tapılır. Bu cür proteinuriya mieloma 

xəstəliyində rast gəlinir və zülallar əsasən immunoqlobulinlərdən 

ibarət olur. 

 

Proteinuriyanın təsnifatı 

1. Xəstəliklərlə əlaqəsinə görə; 



a) funksional – ağır fiziki iş, uzun müddət ayaqüstü durmaq, 

yüksək hərarət. 

b) patoloji 

2. Mənbəyinə görə; 

a) prerenal – ürək xəstəlikləri, leykozlar 

b) renal – nefrotik sindrom, qlomerulonefrit, böyrək vərəmi, 

pielonefrit 

c) postrenal 

3. Tərkibinə görə; 

a) selektiv 

b) qeyri-selektiv 

4. Xaric olan zülalın miqdarına görə; 

a) zəif 

b) xəfif 

c) ağır 

5. Davamiyyətinə görə; 

a) keçici 

b) fasiləli 

c) daimi 

Proteinuriyanın təyini 

Sidikdə olan zülalın miqdarını təyin etmək üçün müxtəlif üsullardan 

istifadə edilir. Ən sadə üsul sidiyin qaynadılması sınağıdır. Sınaq 

şüşəsinə tökülən sidiyin üst qatı qaynadılır. Sidiyin bulanması 

proteinuriyanın varlığını göstərir. Bir neçə damcı asetat turşusu 

əlavə edilmiş sidikdən qazın xaric olması eyni zamanda sidikdə 

karbonatların olmasını göstərir. Bundan başqa proteinuriyanı təyini 

üçün tetrabromfenolla boyanmış kağız indikatorlardan (dipstick və 

ya strip test) istifadə edilir. Bu indikatorlar zülalın təsirindən mavi 

rəngə boyanır. Bu üsulla sidikdə 20-30 mq zülal təyin olunur. Qələvi 

və aşağı sıxlıqlı sidikdə və ya sidikdə qeyri albumin zülalları 



olduqda bu test mənfi olur. Sidik zülallarının 3%-li sulfosalisil 

turşusu ilə çökdürülməsi daha dəqiq üsul olub 15mq/dl-dən aşağı 

miqdarda və qeyri albumin zülallarını təyin etməyə imkan verir. 

Yuxarıda göstərilən üsullarla sidikdə zülallarının varlığı təsdiq 

olunursa  24 saat ərzində xaric olan sidikdə zülalın miqdarı 

hesablanmalıdır. Xaric olan zülalın növünü təyin etmək üçün 

elektroforez üsulu tətbiq edilir. Bu üsul qlomerulyar və tubulyar 

proteinuriyanı fərqləndirməyə imkan verir. Qlomerulyar 

proteinuriyada sidik zülallarının 70%-ni albuminlər təşkil etdiyi 

halda. tubulyar proteinuriyada 10-20%-ni təşkil edir. 

Proteinuriyanın qiymətləndirilməsi 

Proteinuriya ilk növbədə davamiyyətinə görə qiymətləndirilməlidir. 

Keçici proteinuriya əsasən uşaqlarda rast gəlinir. Bu cür proteinuriya 

əsasən qızdırma, fiziki iş və stresslə əlaqədardır. Bu, yetkin şəxslərdə 

ürək çatmamazlığı nəticəsində baş verir. Fasiləli proteinuriya 

postural dəyişikliklərlə bağlıdır. Gün ərzində ekskresiya olunan 

zülal 1qr-dan artıq olmur. Uzun müddət ayaq üstə olan və gəzən 

şəxslərdə rast gəlinir. Daimi proteinuriya əsasən qlomerulyar 

mənşəli olur. Miqdari olaraq 24 saat ərzində xaric olan sidikdə 

ekskresiya olan zülal təyin edilir. 24 saat ərzində 2 qr zülal 

ekskresiya olunması və bu zülalın yüksək molekullu zülalların 

olması qlomerulyar proteinuriyanı göstərir. Əgər proteinuriya ilə 

yanaşı dismorfik eritrositlər də tapılırsa  xəstə həm də qlomerulyar 

hematuriyaya görə qiymətləndirilməlidir. Lakin hematuriya ilə 

müşayiət olunmazsa şəkərli diabet, amiloidoz və ya arterial 

qlomerulosklerozun olması düşünülməlidir. 

24 saat ərzində xaric olan sidikdə olan zülalın miqdarı 300-2000 mq 

olarsa və zülal aşağı molekullu zülallardan ibarət olarsa sidik 

elektroforez üsulu ilə müayinə edilməlidir. Normal zülallar tapılarsa 

bu proteinuriyanın zülalların plazmada yüksək konsentrasiyası 

hesabına baş verdiyini göstərir. Sonrakı müayinələrdə yüngül 

zəncirli immunoqlobulinlər və ya Bens-Cons zülalları tapılarsa 



mieloma xəstəliyi, hemoqlobin və ya mioqlobin olarsa 

mioqlobinuriya və ya hemoqlobinuriya diaqnozu qoyulur.     

 

 

  



 

 
Ümumi kliniki  müayinə  

üsulları 
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ÜMUMİ MƏLUMAT 

Digər xəstəliklərin diaqnozunda olduğu kimi uroloji xəstəliklərin 

diaqnostikasında da anamnez böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xəstəlik 

və həyat anamnezi xəstəliyin sidik-cinsiyyət orqanlarının 

xəstəliklərinin birincili və ya ikincili olmasını, xəstənin zərərli 

vərdişləri ilə əlaqəsini, kliniki gedişini müəyyən etməyə imkan verir. 

Bunları nəzərə alaraq uroloji xəstələrin anamnezi xüsusi ardıcıllıqla 

toplanılmalıdır. 

Anamnezdə sidik–cinsiyyət orqanlarını zədələyən  xəstəliklərin 

olması haqqında məlumat mövcud xəstəliyin diaqnostikasını 

asanlaşdırır. Şəkərli diabet, diabetik  neyropatiya ilə ağırla. maqla 

sidik ifrazı və cinsi pozğunluqların yaranmasına səbəb olur. 

Anamnezdə vərəm xəstəliyinin olması sidik axarlarının 

obstruksiyasının, böyrək funksiyalarının pisləməsinin və xroniki 

sidik-cinsiyyət infeksiyalarının səbəblərini aydınlaşdırmağa imkan 

verir. Arterial hipertoniya xəstəliyi olan şəxslərdə periferik damar 

xəstəliyi olduğuna görə belə xəstələr eyni zamanda cinsi 

pozğunluqlardan şikayət edirlər. Digər tərəfdən arterial 

hipertoniyanın müalicəsində işlədilən preparatlar libidonun 

zəifləməsinə və impotensiyaya səbəb ola bilər. Oraqvarı hüceyrə 

anemiyası olan şəxslər arasında papilyar nekrozun və priapizmin 

rast gəlinmə tezliyi daha yüksəkdir.      

Anamnezin toplanması zamanı xəstənin qəbul etdiyi dərman 

preparatları haqqında məlumata xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bir 

çox dərmanlar libido və ereksiyaya mənfi təsir göstərərək cinsi 

pozğunluq törədir. Psixotrop dərman preparatları eyakulyasiyaya və 

orqazma mənfi təsir göstərir. Əvvəllər keçirilmiş əməliyyatlar 

haqqında məlumat toplamaq bir çox pozğunluqların səbəbini 

tapmağa kömək edir. İnfravezikal obstruksiyalara görə aparılan 

cərrahi əməliyyatlar sidik inkontinensiyasını, kiçik çanaqda aparılan 

cərrahi əməliyyatlar isə eyakulyasiya pozğunluğunun əsas 

səbəblərindən biri ola bilər. 



Xəstənin zərərli vərdişləri ( siqaret, alkoqol) ilə bir sıra uroloji 

xəstəliklər arasında sıx əlaqə vardır. Siqaret çəkən şəxslərdə bir sıra 

urotelial şişlər, xüsusilə sidik kisəsinin şişləri daha çox rast gəlinir. 

Xroniki alkoqolizm periferik neyropatiyaya səbəb olmaqla cinsi və 

sidik ifrazı pozğunluqlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bundan 

başqa xroniki alkoqolizm estrogenlərin qaraciyərdə metabolizmini 

pozmaqla libidonun azalmasına səbəb olur. 

Xəstələrin həyat anamnezi hərtərəfli toplanılmalıdır, çünki bir sıra 

uroloji xəstəliklər genetik və ailəvi olmaqla ailənin bir neçə üzvündə 

rast gələ bilər. Məsələn, böyrəklərin polikistozu, tubulyar skleroz, 

tubulyar asidoz və sistinuriya genetik xəstəliklərdəndir. 

 

OBYEKTİV MÜAYİNƏ   

Ətraflı obyektiv müayinə uroloji xəstəliklərin diaqnostikasının əsas 

komponentlərindən biridir. Obyektiv müayinədə əldə edilən 

nəticələr xəstəliyin sonrakı müayinə planını qurmağa və müvafiq 

müalicə üsulu seçməyə imkan verir. Baxma (inspeksiya) xəstə 

haqqında ümumi təsəvvür yaradır. Dəri örtüyü və selikli qişalar 

sarılığa və avazımaya görə diqqətlə nəzərdən keçirilməli, xəstələrin 

qidalanma vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Kaxeksiya, şişlərin, 

piylənmə isə endokrin xəstəliyinin əlaməti ola bilər. 

hiperpiqmentasiya və arıqlama hiperkortisizmin əlamətidir. Gineko-

mastiya alkoqolizmin, endokrin pozğunluğunun və ya prostat vəzi 

xərçənginə görə aparılan hormonal müalicənin nəticəsi ola bilər. 

Aşağı ətraflarda olan ödemlər ürək və böyrək çatmamazlığının, 

nefrotik sindromun və retroperitoneal limfadenopatiyanın nəticəsi 

ola bilər. 

Böyrəklər 

Əvvəlki fəsillərdə qeyd edildiyi kimi, böyrəklər periton arxası 

sahədə yerləşərək ətraf orqanlar tərəfindən (qabırğalar, bel əzələləri, 

qarın orqanların) çox yaxşı mühafizə olunurlar. Buna görə də yetkin 



şəxslərdə böyrəkləri palpasia etmək çox çətindir. Qadınlarda və 

uşaqlarda sağ böyrəyin aşağı qütbünü dərin nəfəs alma zamanı 

əlləmək mümkündür. Kişilərdə isə demək olar ki, heç bir böyrəyi 

əlləmək mümkün deyildir. 

Böyrəkləri palpasiya etmək üçün xəstə yataqda uzadılır. Bir əllə 

böyrək onurğa-qabırğa bucağında  sıxılmaqla qaldırılır. Digər əllə isə 

dərin nəfəsalma zamanı qabırğa qövsünün altında dərin palpasiya 

edilir. Bu zaman diafraqma ilə aşağı hərəkət edən böyrəyin aşağı 

qütbünü əlləmək olar.Yeni doğulmuşlarda əzələ və dərialtı piy qatı 

zəif inkişaf etdiyinə görə böyrəkləri öndən baş barmaq, arxadan isə 

digər barmaqla təzyiq etməklə palpasiya etmək mümkündür. 

Böyrəkləri perkussiya etmək, palpasiyaya nisbətən daha asandır. 

Perkussiya hər iki tərəfdə onurğa qabırğa bucağında çox ehtiyatla 

aparılır. Çünki, böyrək və böyrək ətrafı toxumanın  iltibahı çox ağrı 

olduğuna görə kobud perkussiya ağrının artmasına səbəb olur . 

Böyrək arteriyasının stenozu, anevriması və arteriovenoz fistulası 

auskultasiyası zamanı qarında sistolik küy eşidilir. Böyrəklırin 

fizikal müayinəsi zamanı tapılan əsas dəyişiklik həcmli törəmələrdir. 

Uzaqlarda  bunun əsas səbəbi sistlər və böyrəyin xoş xasəli şişləridir. 

Sidik kisəsi 

Normal sidik kisəsinin perkussiya və palpasiya olunması üçün 

içərisində ən azı 150 ml sidik olmalıdır. İçərisində 500 ml.sidik olan 

sidik kisəsini, genişləndiyinə görə görmək mümkündür. Perkussiya, 

genişlənmiş sidik kisəsinə diaqnoz qoymaq üçün daha əlverişlidir. 

Sidik kisəsinin perkussiyası qasıq bitiməsinin yuxarı sərhəddindən 

başlanır və küt səs timpanik səsə keçənə qədər davam etdirilir. 

Bundan başqa, arıq şəxslərdə və uşaqlarda sidik kisəsini, bir əllə bel 

nahiyəsindən qaldırmaq, digər əllə isə sidik kisəsi üzərinə sıxmaqla 

palpasiya etmək mümkündür. 



Sidik kisəsinin şişlərini və şişin ətraf toxumalara invaziya etməsini  

təyin etmək üçün sidiklik bimanual müayinə edilir. Sidiklik, 

qadınlarda uşaqlıq yolu ilə qarnın ön səthi, kişilərdə isə düz 

bağırsaqla qarnın ön səthi arasında palpasiya edilir. Bu müayinə, 

indurasiya olunmuş sahələri müəyyən etməklə yanaşı, sidik 

kisəsinin hərəkiliyini təyin etməyə imkan verir. 

Kişi cinsiyyət üzvü 

Kişi cinsiyyət üzvünün obyektiv müayinəsi, onun bir çox 

xəstəliklərinə diaqnoz qoymağa və müayinə planını müəyyən 

etməyə imkan verir. Xəstə sirkumsiziya olunmamışdırsa pülük geri 

çəkilməklə cinsiyyət üzvünün başı, şişə və balanopostitə görə 

müayinə edilir. Cinsiyyət üzvünün xərçəngi, əsasən, sirkumsiziya 

olunmayan şəxslərdə, cinsiyyət üzvün başında və ya pülükdə rast 

gəlinir. Buna görə də cinsiy.üzvündən qanlı ifrazatla müraciət edən 

xəstələrdə ətraflı müayinə aparmaq üçün pülük, dorzal səth üzrə 

boylama istiqamətdə kəsilərək müayinə  edilməlidir. Bəzən, 

uşaqlarda və sirkumsiziya olunmayan şəxslərdə pülüyü arxaya 

dartmaq mümkün olmur və bu fimoz adlanır. Fimozun ağrılı 

olmamasına baxmayaraq. sidik ifrazına çətinlik törədir. 

Arxaya dartılmış pülük, cinsiyyət üzvünün başını sıxaraq parafimoz 

törədr. Bu, qan dövranı pozğunluğuna və ödemə səbəb olur. 

Parafimoz, əksər hallarda yatrogen səbəblərlə  bağlı olur. Müəyyən 

müddət keçdik sonra, parafimoz  vəziyyətində olan pülüyü əvvəlki 

vəziyyətinə qaytarmaq olmur. Sirkulmsiziya olunmazsa cinsiyyət 

üzvü başının nekrozuna səbəb olur. 

Cinsiyyət üzvünün müayinəsi zamanı uretranın xarici dəliyinin 

yerinə və vəziyyətinə fikir verilir. Uretranın  xarici dəliyi ventral 

səthə (hipospadiya) və ya dorzal səthə (epispadiya) yaxın yerləşə 

bilər. Uretranın xarici dəliyi bəzən çox dar  olduğu (meatostenoz) 

üçün sidik ifrazının çətinləşməsinə səbəb olur. Bu şəxslərdə, 



obstruksiyanı aradan qaldırmaq üçün meatotomiya əməliyyatı icra 

edilir. 

Cinsiyyət üzvün başı xoraya və vezikulalara görə diqqətlə müayinə 

edilməlidir. Bu əlamətlərin olması herpes virus infeksiyasına, şişə və 

zöhrəvi xəstəliklərə şübhə doğurmalıdır. 

Cinsiyyət üzvünün başı və sidik axarının xarici dəliyi, zöhrəvi 

ziyillərə görə (condyloma accuinata) diqqətlə müayinə edilməlidir. 

Sidik kanalının xarici dəliyi və qayığa bənzər çuxur baş və şəhadət 

barmaqları ilə aralanaraq müayinə edilir. Cinsiyyət üzvün cismində 

fibroz düyünlərin olmasına fikir verilir. Bu düyünlər əsasən Peyroni 

xəstəliyində ağlı qişanın fibrozlaşması nəticəsində baş verir. Bunun 

nəticəsində cinsiyyət üzvünün deformasiyası baş verir. 

Cinsiyyət üzvün ventral səthi boyunca əllənən sərtlik, periuretral və 

uretranın strikturasının əlaməti ola  bilər. 



Xayalıq və orqanları 

Xayalıq dəri və nazik əzələ qatından təşkil olunaraq xayaları, xaya 

artımlarını və qismən toxum ciyəsini əhatə edir. Xayalar oval formalı 

olub bərk və hamardır. Yetkin şəxslərdə uzunluğu 6,0 ei 4,0 sm-dir. 

Xaya artımı isə xayaların arxasında  yerləşmişdir. Toxum daşıyıcı 

axacaqlar hər bir xayanın yuxarı ucunda bərk silindirik törəmə kimi 

əllənir. 

Xayalığın müayinsi zamanı ilk növbədə xayalığın ölçülərinə, səthinə, 

xayalıq qırışlarının formasına və xayalığın üzərində genişlənmiş 

damaların olub olmamasına fikir verilir. 

Xaya ilk növbədə dermatoloji elementlərə görə müayinə olunmalıdır. 

Cinsiyyət üzvündən fərqli olaraq, xayalıq tər və piy vəziləri və piy 

follikulları ilə zəngin olduğuna görə, xayalığın dəri xəstəlikləri çox 

rast gəlinir. 

Xayalar barmaqların ucu ilə ehtiyatla palpasiya edilir. Kiçik ölçülü 

xayalar hipoqonadizm və ya Klaynfelter xəstəliyi kimi digər 

endokrinoloji patologiyaları göstərir. Xayalarda olan sərt həcmli 

törətmələr şişlərin varlığına şübhə doğurur. Xayaların bərk həcmli 

törəmələri bədxassəli, toxum ciyəsinin törəmələri isə xoşxassəli  olur. 

Fiziki müayinə zamanı xaya artımını fərqləndirmək lazımdır. Xaya 

artımının həcmli törəmləri əksər hallarda xoşxassəli olur. 

Xaya qışalarının hidropsu (hidrosele) zamanı yataq qişası ilə xaya 

arasına maye toplandığına görə xayalığın ölçüləri böyüyür. 

Palpasiya ilə yanaşı xayalığın işıqlandırılması, diafonoskopiya 

diaqnozu dəqiqləşdirməyə, mayeni bərk konsistensiyalı 

törəmələrdən fərqləndirməyə imkan verir. Şişlər, 10% hallarda 

reaktiv hidrosele ilə müşayiət olunduğuna görə hidroselenin tam 

transilluminasiya olunmasına fikir verilir. Şübhə olarsa xayalıq 

USM-si aparılır. 



Xayalıq səthində genişlənmiş toxum ciyəsi venaları varikosele 

xəstəliyinin əsas əlamətidir. Bu sol tərəfdə daha çox rast gəlinir. Sağ 

tərəfdə qəflətən əmələ gələn və uzandıqda boşalmayan varikoz 

genəlmə peritonarxası sahənin şişlərinə şübhə doğurmalıdır. 

Xəstələrdə xarici qasıq halqasının müayinəsi, qasıq-xaya yırtığının 

diaqnozunda böyük əhəmiyət kəsb edir. Bunun üçün xayaığın dərisi 

qaşıq kanalını xarici dəliyinə doğru invaginasiya edilir. Digər əlin 

barmaqlarını daxili qasıq halqasının üzərinə qoyulur və xəstə aşağı 

əyilir. Yırtıq olarsa, həkim, barmağının ucunda təzyiq hss edir. 

Düz bağırsağın və prostat vəzinin müayinəsi 

Düz bağırsağın və prostat vəzinin digital müayiəsi uroloji müayinə 

məqsədi ilə müraciət edən 40 yaşından yuxarı, bütün şəxslərdə 

aparılmalıdır. Çünki, prostat vəzinin xərçəngi 55 yaşında yuxarı 

şəxslər arasında ölümün ikinci əsas səbəbidir. Məhz prostat vəzinin 

digital rektal müayinəsi ilə prostat vəzin xərçənginə müalicə oluna 

bilən mərhələdə diaqnoz qoymaq mümkündür. Bundan başqa 

kolorektal xərçəng, 25% hallarda Qvayak testi ilə birgə aparılan 

rektal müayinələrdə aşkar edilə bilər. 

Rektal müayinə obyektiv müayinənin sonunda aparılmalıdır. 

Müayinə, xəstə ayaq üstə duraraq və müayinə stolun üstünə əyilərək 

aparılır. Müayinə üçün xəstə ayaqlarını aralayaraq müayinə stoluna 

yaxınlaşır. Gövdəsini 900 bükərək dirsəklərini müayinə stolunun 

üzərinə qoyur. Uroloq müayinə üçün cərrahi əlcək geyinir və əlcəyin 

şəhadət barmağı indiferent yağlayıcı maye ilə yağlanır. 

Müayinə zamanı sağrılar aralanaraq anal dəliyi müayinə olunur. 

Babasil düyünlərinin qanlı və irinli ifrazatın olmasına fikir verilir. 

Sonra isə yağlanmış şəhadət barmağının distal falanqı düz bağırsağa 

daxil edilir və sfinkterin tonusu qiymətləndirilir. Tonusun zəifliyi 

eyni zamanda  sidik kisəsi əzələlərinin və sfinkterinin zəifliyi 

haqqında düşünməyə imkan verir. Spastik anal sfinkter haqqında da 

eyni mühakimə yürütmək mümkündür.  



Düz bağırsaq sfinkteri relaksasiya olundunduqdan sonra şəhadət 

barmağı axıra ədər düz bağırsağa salınır və daxili babasil 

düyünlərinin, stenozun, fistulanın, həcmli törəmənin və s. olmasına 

görə müayinə edilir.  Prostat vəzinin müayinəsi üçün barmaq düz 

bağırsağın selikli qişası üzərində sürüşdürülür. Normada prostat 

vəzi, şabalıd böyüklükdə olub konsistensiyası baş barmaq 

hündürlüyünün (tenar) konsistensiyasına uyğundur. Selikli qişa 

üzərində orta xətt üzrə prostat vəzinin orta şırımı əllənir. 

Prostat vəzinin adenomasında, xərçəngində və xroniki prostatitlərdə 

prostat vəzinin ölçüləri bu və ya digər dərəcədə böyüyür və orta 

şırım hamarlaşır, konsistensiyası dəyişir. Kəskin prostatitlərdə, 

prostat vəzinin digital müayinəsi çox ehtiyatla aparılmalıdır. 

Müayinə zamanı, selikli qişa üzərində vəzin temperaturu yüksək, 

vəzi gərgin və ağrılı olur. Abses olarsa vəzi üzərində fluktasiya hiss 

edilir. Kəskin prostatitlərdə prostat vəzinin massajı və kobud 

müayinəsi əks göstərişdir. Bu ağrılı olmaqla yanaşı bakteriyaların 

toxum daşıyıcı axacaqla disseminasiyasına və ikincili epidedimitin, 

ağır hallarda isə qram-mənfi septsesimiyaya səbəb ola bilər. 

Prostat vəzinin müayinəsi zamanı, vəzi üzərində olan bərkimiş 

nahiyələrin o,masına fikir vermək lazımdır. Bu cür bərkimələr 

qranulyasion prostatit, vərəm mənşəli spesifik prostatit və qeyri-

spesifik infeksiyalar nəticəsində yaranan fibroz,  prostat vəzin daşları 

və prostat xərçəngi ola bilər. 

Prostat vəzinin xərçəngi, əsasən vəzin periferik zonasında (85% 

hallarda) inkişaf edir. Buna görə də ilkin mərhələdə demək olar ki, 

obstruktiv simptomlar olmadığına görə asimtomatik olur. 

Prostat vəzi, şişin inkişaf etmiş mərhələlərində ətraf toxumalara 

sirayət etdiyinə görə hərəkətsiz olur.  

Digital rektal müayinənin Prostat Spesifik Antigen (PSA) müayinəsi 

ilə birgə aparılması onun diaqnostik əhəmiyyətini artırır. Lakin, 

PSA-nın miqdarının normal olması, prostat vəzinin xərçəngini 



istisna etmir, çünki, 30% hallarda prostat vəzinin xərçəngi olmasına 

baxmayaraq nəticə mənfi olur. Prostat vəzidə olan  düyünlərin 

biopsiyası, 50% hallarda onların bədxassəli olmasını təsdiq edir. 

PSA-nın qanda müayinəsi, prostat vəzinin digital müayinəsindən 4 

gün sonra aparılmalıdır. Əks halda, antgenin qana keçməsi ilə 

əlaqədar nəticələr yanlış müsbət olur. 
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SİDİYİN MÜAYİNƏSİ 

Sidik-cinsiyyət orqanlarının xəstəliklərinin diaqnostikasında 

laborator müayinə üsulları xüsusi yer tutur. Uroloji praktikada 

sidiyin, qanın, uretral ifrazatın laborator müayinələri xəstəlik 

haqqında qiymətli məlumatlar verməklə həkimə müayinə planını 

müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu nöqteyi-nəzərdən sidiyin 

kəmiyyət və keyfiyyət analizi, sidiyin hormonal və biokimyəvi 

tərkibinin öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bundan başqa 

sidiyin analizi təkcə uroloji xəstəliklərin deyil, digər orqanların 

xəstəliklərinin diaqnostikasında da əvəzsiz müayinə üsuludur. 

Sidiyin analizi bu qədər böyük əhəmiyyətə malik olduğuna görə 

sidiyin müayinəsi zamanı bütün tələblər və şərtlər gözlənilməlidir. 

Əks təqdirdə əldə edilmiş nəticələr yanlış diaqnoza səbəb ola bilər. 

Praktikada sidik analizinin yanlış nəticələrinin səbəbləri 

aşağıdakılardır: 

4. Sidiyin müvafiq şərtlər əsasında toplanmaması; 

5. Götürülmüş sidik nümunəsinin çox saxlanması; 

6. Sidiyin tam müayinə edilməməsi; 

7. Müayinə aparan şəxsin təcrübəsizliyi; 

8. Alınmış laborator nəticələrin kifayət dərəcədə qiymətləndirilməməsi. 

 

1) Sidiyin toplanması 

Müayinə üçün, sidiyin müayinə zamanı toplanması daha münasib 

hesab edilir. Şəkərsiz diabet, oraqvarı hüceyrə anemiyası, diabetik 

nefropatiya olan xəstələrdə, sidiyin sıxlığının və proteinuriyanın 

təyini üçün səhər vaxtı, ilk sidik nümunəsi götürülür. Sidik 

nümunəsi xəstə səhər yeməyi yedikdən dərhal sonra toplanırsa və ya 

nümunə götürüldükdən sonra bir neçə saat saxlanırsa sidiyin PH-ı 

qələvi olur. Qələvi sidikdə isə bakteriyalar sürətlə çoxalır, eritrositlər 

və silindrlər parçalanır. Buna görə də sidik nümunəsi xəstə yemək 



yedikdən bir neçə saat sonra alınmalı və bir saat ərzində müayinə 

olunmalıdır. 

Sidik nümunələrinin qatılığı xəstələrin hidratasiya vəziyyətindən də 

asılıdır. Böyrəyin funksional sınaqları və proteinuriyanın dəqiq 

diaqnostikası üçün 24 saatlıq sidik nümunəsi toplanmalıdır. 
 

2) Sidiyin toplanma qaydası 

Hematuriya və ya proteinuriyası olan xəstələrdə, yaxud da sidik-

cinsiyyət sisteminin infeksion xəstəliklərinin diaqnostikasında sidik 

nümunələrinin düzgün toplanması böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Ardıcıl toplanmış bir neçə sidik nümunəsinin müayinəsi 

hematuriyanın və infeksiyanın mənbəyini müəyyənləşdirməyə 

imkan verir.  

Ev şəraitində toplanmış sidik nümunələri müayinə üçün demək olar 

ki, yararlı deyildir. Sidiyin qəbul edilmiş qaydalar əsasında 

toplanmaması və evdən laboratoriyaya sidiyin gətirilməsi üçün 

keçən vaxt sidik analizinin nəticələrinə təsir göstərir. 

Sidiyin müayinəsi üçün götürülən nümunə bütün rektal və genital 

müayinələrdən əvvəl alınmalıdır. 

Kişilərdən sidiyin müayinəsi üçün sidiyin orta porsiyası götürülür. Bu 

məqsədlə: 

1. Cinsiyyət üzvünün başı aseptik məhlulla silinir; 

2. Sidiyin ilk porsiyası (15-30 ml) toplanmadan atılır; 

3. Orta porsiya (50-100 ml) steril qaba toplanır; 

4. Sidik kisəsi tam boşaldılır. 

Götürülmüş nümunənin (orta porsiya) bir qismi makroskopik və 

mikroskopik müayinə üçün hazırlanır, qalan hissəsi isə ehtiyac varsa 

əkilmə üçün steril qabda saxlanılır. 



Yaşlı şəxslərdə (kişi) qalıq sidiyin təyini üçün sidik nümunəsi 

götürüldükdən sonra sidik kisəsi kateterizasiya olunaraq qalıq 

sidiyin miqdarı ölçülür. 

Qadınlardan müayinə üçün sidiyin orta porsiyasını toplamaq kişilərlə 

müqayisədə daha çətindir. Qadınlarda sidik nümunəsi götürmək 

üçün: 

1. Xəstə ginekoloji müayinə stolunda litotomiya vəziyyətində uzadılır; 

2. Vulva və uretra antiseptik məhlulla silinir; 

3. Cinsiyyət dodaqları ayrılır; 

4. Xəstə ilk porsiyanı xaric etdikdən sonra vulvaya steril qab 

yaxınlaşdırılaraq orta porsiya toplanır; 

5. Qadın sidik kisəsini adi qayda ilə tam boşaldır. 

Kiçik yaşlı uşaqlardan sidik nümunəsi almaq üçün sidik kanalının 

xarici dəliyinin ətrafı yuyulduqdan sonra plastik torba ilə örtülərək 

sidik nümunəsi alınır. Lakin sidiyin əkilməsi üçün kateterizasiya və 

aspirasiya üsulu da tətbiq edilir. Həm oğlan, həm də qız uşaqlarında 

sidiyin sidik kisəsinin punksiyası ilə aspirasiyası daha geniş tətbiq 

edilir. Bu məqsədlə: 

1. Qasıqüstü nahiyə antiseptik məhlulla silinir; 

2. Qasıq bitişməsindən 1-2 sm yuxarı dəri anesteziya edilir; 

3. 10 ml-lik şpris və 22 №-li iynə ilə 90°-altında punksiya edilərək sidik 

aspirasiya olunur. 

 

FUNKSİONAL BÖYRƏK SINAQLARI 

Uroloji praktikada böyrəklərin sidik ifraz etmə və şlak məhsullarını 

ekskresiya etmək qabiliyyətini öyrənmək üçün funksional böyrək 

sınaqları tətbiq edilir. Sidiyin ümumi analizində və qanın biokimyəvi 

analizində dəyişiklik olarsa diaqnozu dəqiqləşdirməkdə yardımçı 

müayinə üsulları kimi funksional böyrək sınaqları aparmaq lazımdır. 

Bu sınaqların köməyi ilə böyrək çatışmamazlığı və onun dərəcəsi 



daha erkən dövrdə aşkar edilir. Praktikada tətbiq edilən əsas 

funksional sınaqlar aşağıdakılardır: 

 Klirens testləri (inulin, kreatinin, sidik cövhəri) 

 QatılaĢdırma və durulaĢdırma sınaqları 

 Fenolsulfonftaleini

n ekskresiyası 

sınağı  

Bunlardan başqa sidiyin 

sıxlığının və osmolyarlığının 

ölçülməsi də böyrəyin 

funksional vəziyyətini 

qiymətləndirməyə imkan 

verən sadə laborator 

müayinə üsullarıdır. 

Klirens testləri 

Bir maddənin böyrək klirensi, böyrəyin həmin maddəni ekskresiya 

etmə qabiliyyətinin göstəricisi olub bir dəqiqədə plazmadan onun 

təmizlənməsi ilə ifadə edilir. Bu məqsədlə orqanizmin özündə əmələ 

gələn maddələrdən (kreatinin, sidik cövhəri və endogen klirens) və 

ya orqanizmə yeridilmiş maddələrdən (inulin, mannitol və ekzogen 

klirens) istifadə edilir. 

Böyrək klirensini öyrənmək üçün tətbiq edilən 

maddələr yumaqcıqlardan filtrasiya olunaraq nə 

reabsorbsiya, nə də sekresiya olunurlar. Digər 

tərəfdən bu maddələr qanın zülalları ilə 

birləşmədiklərinə görə plazmadan tam şəkildə 

filtrasiya olan şəxslərdə və uşaqlarda alınmış nəticəni 

düzəltmək üçün 1,73/A əmsalından istifadə edilir. A–

Kreatinin klirensinin 
normal qiymətləri 

Normada plazmada 
kreatinin miqdarı: 

Kişilərdə – 0,7-1,3 
mq/dl 
Qadınlarda – 0,6-1,1 
mq/dl 

Sidikdə kreatinin miqdarı 
isə: 

Kişilərdə – 14-26 
mq/gün/kq 
Qadınlarda – 11-20 
mq/gün/kq 

 



Klirensi ölçülən şəxsin bədən səthinin m2-lə sahəsidir. 

Bu boy və çəkiyə görə hazırlanmış monoqramlardan 

istifadə etməklə  hesablanır. Bu əmsalı tətbiq etsək 

kreatinin klirensi:  

C = UV/P+1,73/A (ml/dəq/1,73 m2) 

U–Sidikdə kreatinin (mq/dl) P–Plazmada kreatinin (mq/dl)         V–Sidiyin həcmi (ml/dəq) 

Kreatinin klirensi 

Bu sınaqda təkcə sidik nümunəsi götürüldükdə və ya sidik və qan 

nümunələri ilə eyni vaxtda götürülmədikdə  yanlış nəticələr alınır. 

Kreatinin əzələ kütləsi ilə əlaqədar olduğuna görə yalnız plazma 

kreatinin qiyməti böyrəyin funksiyasını düzgün əks etdirmir. Bu 

məqsədlə Qlomerulyar Filtrasiya Sürətini (QFS) öyrənmək üçün 

Cockroft-Gault düsturundan istifadə edilir. 

QFS (ml/dəq) = (140-yaş)  çəki / 72    Plazma 
Kreatinini (mq/dl) 

Qadınlarda kreatinin klirensi kişilərə nisbətən 15 % az 

olduğuna görə alınan qiymət 0,85-ə vurulur. 

Xroniki böyrək çatmamazlığında, böyrək venasının trombozunda, 

kəskin nefritlərdə, pielonefritlərdə və kəskin böyrək 

çatmamazlığında QFS-i azalır. 

Bir sıra dərman preparatları (aminoqlükozidlər, penisillin) plazma 

kreatinini artırmaqla QFS-nin qiymətinin azalmasına səbəb olur. 

Bundan başqa, C vitamini, levodopa, sefalosporinlər, simetidin və 

trimetoprim plazma kreatinini artırır. 

Ət məhsullarında çoxlu miqdarda kreatinin olduğuna görə sınaqdan 

3 gün əvvəl ət yeyilməməlidir. 



Yaş artdıqca böyrək arteriyalarındakı skleroz nəticəsində 

yumaqcıqların sayı azaldığına görə QFS-nin 1 % azaldığı müəyyən 

edilmişdir. 

Plazma kreatinin və sidik cövhərinin diferensial dəyişiklikləri: 

I. Plazma sidik cövhərinin kreatinindən asılı olmadan artması. 

1) Hiponatremiya və susuzluq 

2) Ürək çatıĢmazlığı 

3) Mədə - bağırsaq qanaxmaları 

4) Kortikosteroidlərlə müalicə 

5) Zülal xəstəliyi olmaqla zülallı qida məhsullarının qəbulu 

II. Kreatininin izolə olunmuĢ yüksəlməsi 

1) Rabdomioliz 

2) Kreatinin sekresiyasın blokada edən dərmanların qəbulu 

3) Kreatinin sintezinin artması 

 

III. Sidik cövhərinin izolə olunmuĢ azalması 

1) Hamiləlik 

2) Qaraciyər çatmamazlığı 

3) Hiperhidratasiya 

4) Az miqdarda zülal qəbulu 

IV. Sidik cövhəri və kreatinin paralel artması 

1) Xroniki böyrək çatmamazlığı 

2) Kəskin böyrək çatmamazlığı 

 

İnulin klirensi 



QFS-ni ölçmək üçün istifadə edilən ən əlverişli maddə inulindir. 

İnulin orqanizmdə metabolizmə uğramır. Plazma zülallarına 

bağlanmadığına görə yumaqcıqlardan tam filtrasiya olunur. 

Reabsorbsiya olunmadan sidiklə xaric olur. 

İnulin Klirensi QFS-nin ən dəqiq göstəricisidir, lakin plazmadakı 

qatılığının sabit saxlanması üçün daimi infuziya tələb edir. İnulin 

klirensi aşağıdakı düsturla hesablanır: 

Cinulin (ml/dəq)= UV/P 

U – sidikdə inulin miqdarı (mq/ml) 

P – plazmada inulin miqdarı (mq/ml) 

V – bir dəqiqəlik sidiyin həcmi (ml/dəq) 

 

Zimnitski sınağı 

Zimnitski sınağı funksional böyrək sınağı olub, böyrəyin 

akkomodasiya  qabiliyyətini qiymətləndirməyə imkan verir. Sınaq 3 

saatdan bir götürülmüş sidik nümunələrində sidiyin sıxlığının və 

miqdarının ölçülməsinə və mıüqayisə edilməsinə əsaslanır. Sidiyin 

sıxlığı və miqdarı fizioloji və potoloji səbəblərdən asılı olaraq (böyrək 

və ürək xəstəlikləri, susuzluq, qəbul edilən mayenin miqdarı, qida 

qəbulu və s.) sutka ərzində dəyişir. 

Zimnitski sınağı digər funksional böyrək sınaqlarından fərqli olaraq, 

adi qida və maye qəbulu rejimində aparılır: Xəstə, 24 saat ərzində hər 

üç saatdan bir sidik kisəsini boşaldır. Götürülmüş sidik 

nümunələrində (cəmi 8 nümunə) sidiyin sıxlığı və miqdarı təyin 

edilir. Normal şəxslərdə gündüz vaxtı ifraz olunan sidik, diurezin 

75%-ni təşkil edir. Sıxlığı isə 1010-dan yüksək olur. Axırıncı sidik 

porsiyalarının sıxlığı adətən yüksək olur. Alınmış nəticələrin 

müxtəlif olması böyrəyin akkomodasiya qabiliyyətinin qənaətbəxş 

olduğunu göstərir. Bir sıra xəstəliklər zamanı (ürək və xroniki 

böyrək çatmamazlığı) gecə vaxtı ifraz olunan sidiyin miqdarı artır. 



Götürülmüş bütün sidik nümunələrində sıxlığın 1010-dan aşağı 

olması isə böyrəyin akkomodasi qabiliyyətinin pozulmasını göstərir 

və hipostemeriya adlanır. Sidiyin sıxlığının 1020-dən yüksək olması 

böyrək çatmamazlığının olmasını istisna edir. 

 

BÖYRƏYİN QAN AXINININ ÖYRƏNİLMƏSİ 

Böyrəyin qan axınını ölçmək üçün paraaminohippur turşusunun 

(PAH) klirensi öyrənilir. PAH turşusu üzvü turşu olub, böyrəyin qan 

axınının ölçülməsi üçün çox geniş istifadə edilir. 

Fick prinsipinə görə böyrəyə daxil olan maddə böyrəkdən xaric olan 

maddəyə bərabərdir 

Böyrək parenximasına daxil olan maddənin miqdarı 

(mq/dəq)= PPAH   BPA 

PPAH – plazmada olan PAH konsentrasiyası (mq/ml) 
BPA – böyrək plazma axımı (ml/dəq) 

Böyrəkdən ayrılan 

maddə miqdarı = UPAH    V və ya BPA=UPAH   V/PPAHm  

olacaq 

UPAH – sidikdə PAH-ın miqdarı 
V – sidiyin miqdarıdır (ml/dəq) 

BQA = BPA /(1-Hematokrit) 
BQA-böyrək qan axını 

Bu üsulla tapılan qiymət 1200 ml/dəq-dir. Böyrək 

yumaqcıqlarından keçən plazmanın müəyyən vaxt 

ərzindəki miqdarını Qlomerulyar Filtrasiya Sürətinin 

(QFS) qiymətini və Böyrək Plazma Axının (BPA) 



qiymətinə bölməklə hesablamaq mümkündür. Bu 

miqdar Filtrasiya Fraksiyası (FF) adlanır.  

FF=QFS/BPA    100 

FF-nın normal qiyməti kişilərdə 17-20 %, qadınlarda 
isə 17-23 %-dir. 

Kəskin qlomerulonefritdə ilk mərhələdə yalnız QFS azalır, BPA isə 

normal qalır. Ağır hallarda və xəstəliyin son mərhələsində isə həm 

QFS, həm də BPA azalır. Lakin əksər hallarda QFS daha çox 

azaldığına görə FF çox aşağı olur. Pielonefritdə erkən dövrdə BPA 

azaldığı halda QFS uzun müddət normal qalır. Essensial 

hipertoniyada isə QFS normal olduğu halda BPA azalır. 

Fraksional natrium ekskresiyası böyrək borucuqlarının funksiyasını, 

daha doğrusu tubulyar reabsorbsiyanı qiymətləndirmək üçün 

fraksional natrium (Na) ekskresiyası ölçülür. Bildiyimiz kimi, normal 

şəxslərdə filtrasiya olunan natriumun (Na) 99 % borucuqlarda 

reabsorbsiya olunur. 1 %-i isə sidiklə xaric edilir. Beləliklə, fraksional 

natriumun ekskresiyası sidiklə tam xaric olunan natriumun faizlə 

ifadəsidir. 

FNa = QFS  PNa = CCr  PNa = UCr  V/PCr  PNa 

və 

ENa = UNa  V 
QFS–qlomerulyar filtrasiya sürəti (ml/dəq) 
PNa–plazmada Na konsentrasiyası (mq/ml) 
UNa–sidikdə Na konsentrasiyası 
CCr–kreatinin klirensi (ml/dəq) 
PCr–plazmada kreatinin konsentrasiyası (mq/dəq) 
UCr–sidikdə kreatinin konsentrasiyası (mq/ml) 
V–sidiyin həcmi (ml/dəq) 
 

FENa= ( FNa /ENa)  100 = (UNaxV) 



[(UCr  V)/PCr]  
PNa 

və ya 

FENa(%)= (UNa / PNa) / (UCr / PCr)  100 

Fraksional natrium ekskresiyasının öyrənilməsi prerenal 

azotemiyanı oliquriya ilə müşayiət olunan kəskin tubulyar 

nekrozdan diferensiasiya etməyə imkan verən ən etibarlı testdir. 

FENa, kəskin qlomerulonefrit və prerenal azotemiyada <1, kəskin 

tubulyar nekrozlarda və kəskin obstruktiv hallarda FFNa>3. 

Böyrəyin funksional vəziyyətini qiymətləndirməyə imkan verən 

göstəricilərdən biri də böyrək çatışmazlığı indeksidir. (BÇİ) 

BÇİ=UNa:UCr/PCr 

BÇİ kəskin tubulyar nekrozu prerenal azotemiyadan fərqləndirməyə 

imkan verir. 

Prerenal azotemiyada 90% hallarda BÇİ<1, kəskin tubulyar nekrozda 

isə 95% hallarda BÇİ2-dir.  

 

 

QATILAŞDIRMA VƏ DURULAŞDIRMA SINAĞI 

Qatılaşdırma və durulaşdırma sınağı Folqard sınağı da adlanır. Bu 

sınaq böyrəyin qatılaşdırma və maye xaric etmə qabiliyyətini 

qiymətləndirməyə imkan verir.  

 

QatılaĢdırma sınağı 



Kanalcıq epitelinin fakültativ reabsorbsiya xüsusiyyətini əks 

etdirməklə, xüsusilə diffuz tubulopatiyalarda kanalcıq epitelinin 

vəziyyəti haqqında mühakimə yürütməyə imkan verir. 

Göstərişlər: 

Böyrəyin beyin maddəsinin zədələnməsinin üstünlüyü ilə gedən 

uroloji xəstəliklərdə böyrəyin qatılaşdırma funksiyasının 

öyrənilməsi. 

Sınağın icra edilməsi: 

12 saat ərzində xəstə yataq vəziyyətində qalmaqla maye qəbulu 

dayandırılır. Hər iki saatdan bir sidik nümunəsi götürülür və sıxlığı 

ölçülür. Normada müayinənin sonunda sidiyin maksimal sıxlığı 

1,030 və ya ondan artıq olmalıdır. Sidiyin sıxlığının 1,020-dən aşağı 

olması böyrəyin qatılaşdırma qabiliyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə 

pozulmasını göstərir. Sınaq aparılarkən sidiyin endogen maye 

hesabına (ödemin çəkilməsi) durulaşmasını istisna etmək lazımdır. 

Buna görə də diurez 800 ml olduqda sınağı etibarlı hesab etmək olar. 

Bundan başqa sınaq aparılarkən sidikdə şəkərin miqdarı təyin 

edilməlidir. Qlükozuriya zamanı sidiyin sıxlığı çox olduğuna görə 

alınan nəticə böyrəyin qatılaşdırma qabiliyyətini düzgün əks 

etdirməyəcəkdir. 

Əks göstərişlər: 

Ümumi qan dövranı pozğunluğunda və qanda qeyri-zülali azotun 

miqdarının (sidik cövhəri) artması hallarında sınağın aparılması 

məsləhət görülmür. 

 

Durulaşdırma sınağı 

Maye yüklənməsi zamanı borucuq epitelinin fakultativ 

reabsorbsiyanı məhdudulaşdırmaq qabiliyyətini əks etdirir. 



Göstərişlər: qatılaşdırma sınağında olduğu kimidir.  

 

Sınağın icra edilməsi: 

Xəstə sınaq müddətində yataq vəziyyətində olur. Xəstə, səhər sidik 

kisəsini tam boşaltdıqdan sonra acqarına 15-30 dəqiqə ərzində 1,5 l 

su içir. Normada 4 saat ərzində hər 30 dəqiqədən bir xaric olan 

sidiyin miqdarı, qəbul edilən mayenin həcminə bərabər, sıxlığı isə 

1,003-dən aşağı olmalıdır. Böyrək çatışmazlığında və ekstrarenal 

etiologiyalı ödemlərdə su yüklənməsi sidiyin həcminə az təsir 

göstərir və sıxlığı cüzi dəyişir. 

Əks göstərişlər 

Kəskin nefritlərdə, kəskin ürək çatışmazlığında, 

eklampsiyada və oliquriyalı xəstələrdə durulaşdırma 

sınağının aparılması əks göstərişdir. 

 
Fenolsulfoftalein (FSF) sınağı. 

Ac saxlanmış xəstəyə 600-800 ml su verilir. 30 

dəqiqədən sonra vena daxilinə 1 ml/6 mq FSF 

inyeksiya edilir. İnyeksiyadan 15, 30, 60 dəqiqə sonra 

sidik nümunələri alınır və sidikdə xaric edilən FSF-in 

miqdarı kalorimetrik üsulla təyin edilir. 

FSF sınağının qiymətləndirilməsində 15-ci dəqiqədə 

xaric edilən FSF-in miqdarı QFS-nin qiymətini əks 

etdirdiyinə görə ilk 15 dəqiqədə xaric edilən FSF-nin 

qiymətlərinə baxılır. İlk 15 dəqiqədə xaric olan FSF-in 



miqdarı 28-50%-dir. FSF-in ifrazının azalması QFS-nin 

azalmasını göstərir. Məsələn, obstruktiv 

uropatiyalarda 15-ci dəqiqədə ifraz olunan FSF-nin 

miqdarı aşağı olur. 

QFS-nin normal olduğu hallarda, FSF sınağı böyrəyin 

qan axınını və ya tubulyar funksiyasnı əks etdirir. 

Lakin, böyrək qan axınının ölçülməsində PAH, 

tubulyar funksiyanın ölçülməsində isə fraksional Na 

ifrazı daha dəqiq sınaqlar hesab edilir. Yüksək arterial 

təzyiq, ürək çatmamazlığı və pielonefrit nəticəsində 

yaranan uremiyalarda FSF-in ifrazı kəskin şəkildə 

azalır. Bu halda FSF-in ifrazının azalması, böyrək 

plazma axınının azalmasından çox, tubulyar sekresiya 

qabiliyyəti ilə əlaqədardır. 

Xroniki qlomerulonefritlərin latent dövründə, böyrək 

plazma axınının və tubulyar sekresiyanın azalmasının 

nəticəsində FSF-nin ifrazı da azalmış olur. 

  



 

 
İnstrumental  müayinə  üsulları 

V 



  



SİDİK KİSƏSİNİN KATETERİZASİYASI 

Sidik kisəsinin kateterizasiyası müayinə və müalicə məqsədi ilə 

uroloji praktikada geniş istifadə edilir. Tətbiq edilən kateterin 

növündən asılı olaraq yumşaq və sərt kateterlər ayırd edilir. 

Yumşaq kateterlər kauçukdan, polietilendən və silikondan 

hazırlanır. Silikondan hazırlanan kateterlər infeksiyaya daha 

rezistent hesab edilir. Kateterlərin sidik kanalında saxlanma müddəti 

14-21 gündür. Uroloji praktikada ən çox istifadə olunan yumşaq 

kateterlər Foley, Nelaton və Tieman kateterlərdir.(Şəkil 5-1) Foley 

kateteri uzun müddət sidik kisəsinin drenajı üçün tətbiq edilir və 

ucunda sidik kisəsində saxlanmasını təmin edən 50 ml-lik balon 

vardır. Sidik kisəsinin yuyulması üçün üç kanallı Foley 

kateterlərindən istifadə olunur. Kanalın biri balona, digəri sidik 

kisəsinə maye vurmaq, üçüncüsü isə sidik kisəsinə yeridilmiş 

mayenin xaric olunması üçündür. Nelaton kateteri düz boru 

şəklindədir və ucu kütdür. Tieman kateterinin ucu sivri və 

əyilmişdir. Bu kateteri prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyasında, 

Foley və Nelaton kateterlərinin salınmasında çətinlik olduqda tətbiq 

edilir. Açıq nefrostomiya və sistostomiyada ucları genişlənmiş 

Pezzer və Malekot kateterlərindən istifadə edilir. Bu kateterlərin 

ucları xüsusi metal mil vasitəsilə gərilərək düzəldilir. Mil 

çıxarıldıqdan sonra isə genişləndiyinə görə balon vəzifəsini görərək 

kateterin çıxmasına mane olur. Bu kateterlərin diametrləri daha 

geniş olduqlarına görə drenaj rolunu daha yaxşı yerinə yetirirlər. 

Metal kateterlər arxa uretranın formasına uyğun əyilmişdir. Metal 

kateterlərdə sidik kanalının zədələnmə ehtimalı daha böyükdür. 

Kateterlərin diametrləri müxtəlif olur. Kateterin nömrəsi Şaryer 

şkalasına əsasən müəyyənləşdirilir və kateterin diametrinin 

millimetrlərlə ifadəsidir. 1 French və ya 1 Charriere 0.33mm-dir. 

Kateterin nömrəsi üzərində Ch və ya F (Charriere və French) olaraq 

yazılır.  



Göstərişlər: 
Kəskin və xroniki sidik ləngiməsi zamanı sidik kisəsinin 

boşaldılması, sidik kisəsinə dərman preparatlarının yeridilməsi, 

qalıq sidiyin ölçülməsi, sistoqrafiya zamanı sidik kisəsinə kontrast 

maddələrin yeridilməsi. 

 

Əks-göstərişlər: 
Sidik kanalının iltihabı xəstəlikləri, kəskin prostatit və epidedimit  

 

Kateterizasiyasının texnikası 
Kateterizasiya, xəstə yataqda uzadılaraq icra edilir. 

Kateterizasiyadan əvvəl sidik kanalı vizual müayinə edilir, sidik 

axarının xarici dəliyinin diametrinə, yerləşməsinə və iltihab 

 

 

 

 

 

Şəkil 5-1 Sidik kanalı kateterləri (Smith’s Urology) 



əlamətlərinin olmasına fikir verilir. Sidik kanalının diametrinə 

uyğun kateter seçilir. Kateterizasiya aseptikanın bütün qaydalarına 

əməl etməklə icra edilməlidir. Bu məqsədlə kateterizasiyanı icra 

edən şəxs steril rezin əlcək geyindikdən sonra cinsiyyət üzvünün 

başını və ya cinsiyyət dodaqları antiseptik məhlulla silir. Sidik 

kanalına tərkibində anestetik olan (2%-li lidokain) lubrikant(Catagel) 

yeridilir və 3-5 dəqiqə gözlənir. Kateterizasiya kişilərdə icra edilirsə 

sol əlin III və IV barmaqları ilə cinsiyyət üzvü tac şırım nahiyəsində 

tutularaq yuxarı qaldırılır, I və II barmaqlarla sidik kanalının xarici 

dəliyi aralanır. Sağ əldə olan pinsetlə kateterin ucundan IV və V 

barmaqlar arasında arxa hissəsindən tutaraq kateter sidik kisəsinə 

yeridilir. Sidik kisəsinə daxil olduqdan sonra kateterin balonu 10-20 

ml maye ilə doldurularaq aşağı çəkilir.  

Qadınlarda sidik kanalı qısa olduğuna görə kateterizasiya kişilərlə 

müqayisədə daha asan aparılır. Qadınlarda cinsiyyət dodaqları 

antiseptik maddələrlə silindikdən sonra aralanır və eyni qayda ilə 

kateter qoyulur. 

Kateterizasiya zamanı kateterin diametri müayinənin məqsədinə 

uyğun olmalıdır. Diaqnostika və sidik kisəsinin boşaldılması üçün 

əsasən 16 və ya 18 Fr kateterdən istifadə edilir. Müalicə məqsədilə 

əsasən silikondan hazırlanmış və bir qədər kiçik diametrli kateterdən 

istifadə edilir. Prostat vəzidə və sidik kisəsində aparılan 

əməliyyatlardan sonra sidik kisəsinin yuyulması üçün kateterizasiya 

məqsədilə 3 yollu 20-24 Fr Foley kateteri istifadə edilir. Ehtiyatsız və 

düzgün aparılmayan kateterizasiya sidik kanalının zədələnməsinə, 

uretrorragiyaya, sonrakı dövrdə isə sidik kanalının strikturasına 

səbəb olur. Sidik yollarının iltihabı xəstəlikləri zamanı 

kateterizasiyanın icra edilməsi iltihabın yayılmasına və urosepsisə 

səbəb ola bilər. 

Ağırlaşmaların profilaktikası məqsədilə kateterizasiya aseptik 

şəraitdə və bütün qaydalara əməl edilərək, ehtiyatla icra edilməlidir. 



 

 

SİDİK KANALININ BUJLANMASI 

Bujlama müayinə və müalicə məqsədilə borulu orqana (sidik kanalı, 

sidik axarı) xüsusi alətin – bujun salınmasıdır. Uroloji praktikada 

əsasən sidik kanalının və sidik axarının bujlanması icra edilir. 

Göstərişlər: 
Sidik kanalının iltihabı mənşəli strikturaları, sidik kanalının iltihabı 

və çapıq mənşəli stenozları, diaqnostik məqsədlə sidik kanalının 

diametrinin və keçiriciliyinin müəyyənləşdirilməsi.  

Bujlamadan əvvəl müvafiq nömrəli bujun seçilməsi 

məqsədilə sidik kanalı elastik bujla bujlanır və normal 

və daralmış sahələrin diametri təyin edilir. Yaşlı 

şəxslərdə bujlama zamanı ağrısızlaşdırma aparılmır. 

Uşaqlarda isə bujlama narkoz altında icra edilir. 

Əks-göstərişlər: 
Sidik-cinsiyyət orqanlarının iltihabı xəstəlikləri və prostat vəzinin 

adenoması bujlamaya əks göstərişdir. 

Bujlamanın texnikası 
Bujlama, xəstə uzanmış vəziyyətdə icra edilir və həkim xəstənin sağ 
tərəfində dayanır. Sidik kanalının daralmış sahələrini 
müəyyənləşdirmək üçün əvvəlcə orta diametrli bujlar (№ 16-18) 
seçilir. Bujlama zamanı bujun sərbəst yeridilməsi və ağırlaşmaların 
baş verməməsi üçün əvvəlcə, cinsiyyət üzvü bud-qasıq büküşünə 
paralel tutulur və buj, sidik kanalının soğanağabənzər hissəsinə 
qədər salınır. Bundan sonra cinsiyyət üzvü bujla birlikdə orta xətt 
üzrə tutulur və buj membranoz hissəyə daxil edilir. Buj aşağı 
endirilərək sidik kisəsinə salınır. Əgər ilk sınaqla buj sidik kanalına 
keçmirsə buj zorla yeridilməməlidir. Bujun salınması zamanı sidik 
kisəsi sfinkterinin və sidik-cinsiyyət diafraqmasının spastik yığılması 



hesabına maneə hiss edilir. Buja zəif təzyiq etməklə bu maneə 
asanlıqla keçilir. Bujun salınması zamanı II və III mərhələdə 
ağırlaşmaların meydana çıxma ehtimalı çox olduğuna görə daha 
məsuliyyətli hesab edilir. Çətin hallarda ötürücü ilə salınan elastik 
bujlardan istifadə edilir və buj ötürücünün üzərində sidik kisəsinə 
qədər salınır. Əgər bir ötürücü ilə daralmış yerdən keçmək mümkün 
deyilsə, onda bir neçə ötürücü daralmış yerə qədər sidik kanalına 
salınır və tək-tək yoxlanılır. Bir ötürücü keçdikdən sonra digər 
ötürücülər çıxarılır və onun üzərində buj salınır. Bujlama zamanı 
əsasən artan nömrə ilə 2-3 buj salınır və axırıncı salınmış buj 5-10 
dəqiqə sidik kanalında saxlanır. Növbəti bujlama isə 2-3 gündən 
sonra aparılır. Bujlamaya isə axırıncı salınmış bujla başlanır və 
tədricən böyük diametrli buj salınır. 

Ağırlaşmalar: 
Uretrorragiya, prostatit, epidedimit, uretral qızdırma. 

 

XAYANIN BİOPSİYASI 

Xayanın biopsiyası histoloji müayinə məqsədilə xaya toxumasının 

götürülməsidir. Biopsiya açıq və qapalı üsulla aparılır. 

Xayanın biopsiyası əsasən azospermiyalı şəxslərdə azospermiyanın 

etiologiyasını dəqiqləşdirmək məqsədilə aparılır. Xayalar simmetrik 

olarsa, əsasən, birtərəfli biopsiya aparılır. Lakin, xayalar asimmetrik 

olarsa və ya həkim hər xayada müxtəlif patologiyadan şübhələnirsə 

ikitərəfli biopsiya aparılır. Xayaların ikitərəfli   atrofiyası   FSH-ın   

yüksək göstəriciləri ilə müşayiət olunursa, biopsiyada əsasən 

spermatogen epitelin yoxluğu aşkar edilir. Belə hallarda xayaların 

biopsiyası lüzumsuz hesab edilir. Oliqospermiya xayanın biopsiyası 

üçün göstəriş deyildir. Lakin natamam duktal obstruksiyaya şübhə 

vardırsa biopsiya aparılır və nəticələr spermatogenezin normal 

olduğunu təsdiq edir. 

Açıq biopsiya 



Xayanın açıq biopsiyası əsasən yerli anesteziya ilə icra edilir. 

Biopsiya götürüləcək xaya üzərində xayalığın dərisi tarım çəkir. 

Cərrah xayalığın ön bayır səthi üzərində 1,0 sm kəsik aparır. Xaya 

qişaları qatbaqat iti üsulla kəsilir və xayanın yataq qişası açılır. Yataq 

qişası 5-0 polipropilen sapla tutqaca alınır. Histoloji müayinə üçün 

toxuma nümunəsi iti uclu skalpellə götürülür. Qanaxmaya nəzarət 

edilir və yataq qişası 5-0 polipropilen sapla tikilir. Götürülmüş 

toxuma nümunəsi spirtin və ya qlutaraldehid məhlulunun içərisinə 

qoyulur. Xayanın histoloji quruluşunu dəyişdiyinə görə bioptatın 

saxlanması üçün formalin məhlulundan istifadə edilmir. Xayalığın 

dərisi 5-0 Monocril sapla tikilir. 

 

Perkutan xaya biopsiyası. 

Perkutan biopsiya üçün prostat vəzinin biopsiyasında tətbiq edilən 

biopsiya iynələrindən (16-18 №) istifadə edilir. Perkutan biopsiya 

açıq biopsiyadan fərqli olaraq xaya və xaya artımı arteriyasının 

zədələnməsinə səbəb ola bilər. Bu üsulla götürülmüş bioptatda 

borucuqların sayı daha az olur və histoloji strukturu açıq üsulla 

götürülmüş nümunələrdən fərqli olaraq qeyri-dəqiq olur. 

 

 

 

Perkutan xaya aspirasiyası. 

Perkutan xaya aspirasiyası 23 №-li iynə ilə icra edilir və perkutan 

xaya biopsiyasına nisbətən daha ağrısız olur. Bu üsulla haploid və 

diploid hüceyrələri və spermatogenezin olmasını təyin etmək olur. 

Aspiratın birbaşa mikroskopik müayinəsi isə spermatozoidlərin 

varlığı və hərəkiliyi haqqında məlumat almağa imkan verir. 



Xayanın biopsiyası zamanı ehtiyatsızlıq nəticəsində bəzi 

ağırlaşmalar baş verə bilər. Diqqətlə aparılmış biopsiyalarda 

ağırlaşmaların rast gəlmə ehtimalı aşağıdır. 

Ən çox rast gəlinən ağırlaşma, səhvən xaya artımının biopsiyasıdır. 

Xaya artımının biopsiyası xaya artımı axacaqlarının obstruksiyası ilə 

nəticələnir. Xayanın biopsiyası zamanı baş verən digər ağırlaşma 

hematomanın əmələ gəlməsidir. 

Bioptatın mikroskopik müayinəsi zamanı aşağıdakı patoloji nəticələr 

aşkar edilir. 

1. Germinativ hüceyrələrin olmaması 
Qıvrım borucuqların keçiriciliyi yoxdur və borucuqlarda germinativ 

hüceyrələr tapılmır. Borucuqlarda yalnız Sertoli hüceyrələri 

mövcuddur. Hüceyrələrin sitoplazması yağ vakuolları ilə zəngindir. 

Tunica propriada qalınlaşma yoxdur və Leydiq hüceyrələri normaldır. 

Kliniki olaraq FSH yüksəkdir, LH və testosteron normal 

səviyyədədir. Xayalarda hipoplaziya, azospermiya müşahidə olunur. 

2. Germinativ hüceyrə hipoplaziyası 
Qıvrım borucuqlarda yetkinləşmənin müəyyən mərhələsində 

dayanmış,  az sayda germinativ hüceyrələr tapılır. 

3. Yetkinləşmənin dayanması 
Xaya biopsiyalarında ən çox rast gəlinən nəticələrdən biridir. Sertoli 

bazal membranlarında və Leydiq hüceyrələrinidə qüsur yoxdur. 

Borucuqların diametri normaldır. Əksər hallarda spermatogenez 

spermatosit mərhələsində dayanmış olur. Klinik olaraq xəstədə 

oliqospermiya və ya azospermiya tapılır. 

 

4. Qeyri – yetkin spermatogenez 
Variskosele diaqnozu olan oliqospermiyalı xəstələrdə rast gəlinir. 

Spermatogenezin ritmi pozulmuş olur. Borucuqların mənfəzində 

spermatositlər tapılır. 



5. Hiperspermatogenez 
Spermatozoidlərin, spermatidlərin, spermatositlərin və 

spermatoqoniyaların nisbəti normaldır, lakin sayca azdırlar. Bu 

səbəbdən germinativ epitel nazikdir. Sertoli və Leydiq hüceyrələri 

normaldır.Follikulstimuləedici (FSH), Lüteinləşdirici ( LH ) və 

testosteron səviyyəsi normaldır. Əsas səbəbi yüksək temperaturdur. 

 

BÖYRƏKLƏRİN BİOPSİYASI 

Böyrəyin biopsiyası – histoloji müayinə məqsədilə açıq və ya perkutan yolla 

böyrək toxumasının götürülməsidir. Götürülmə üsulundan asılı olaraq 

açıq və perkutan böyrək biopsiyası ayırd edilir. Həm açıq və həm də 

perkutan biopsiya böyrək xəstəliklərinə dəqiq diaqnoz qoymağa, 

patoloji prosesin mərhələsini və proqnozu müəyyən etməyə imkan 

verir. 

Perkutan biopsiya 

Perkutan böyrək biopsiyasını klinikaya Brun və İensen daxil 

etmişdir. 

Göstərişlər: 
Qlomerulonefrit, nefrotik sindrom, pielonefrit, şəkərli diabet, sistem 

xəstəlikləri nəticəsində böyrəklərin zədələnməsi. 

Əks göstərişlər: 
Funksiya edən tək böyrək, hemorragik diatez, paranefral toxumanın 

iltihabi xəstəlikləri, böyrəklərin polikistozu, bədxassəli hipertoniya. 

Aparılma texnikası: 
Biopsiyadan əvvəl xəstə hazırlanmalıdır. Bu məqsədlə qanın 

laxtalanma müddəti, qan qrupu, rezus faktor təyin edilir və 

ekskretor uroqrafiya olunur. 



Biopsiya məqsədilə xəstə üzü üstə uzadılır və epiqastral nahiyəyə 

yastıq qoyulur. Punksiya ultrasəs müayinə aparatının nəzarəti 

altında, orta xəttdən 8-10 sm bayır tərəfdə və 12-ci qabırğadan 2 

barmaq aşağıda aparılır. Bioptat əsasən böyrəyin aşağı qütbündən 

götürülür. Biopsiya məqsədilə hazırda Silverman, yaxud True-Cut 

iynələrindən istifadə edilir. Biopsiyadan əvvəl dəri 0,5%-li novokain 

məhlulu ilə anesteziya edilir. Biopsiya olunacaq yer 0,5-0,75 sm 

uzunluğunda kəsilir. Punksiya nəfəsalmanın sonunda, xəstə nəfəsini 

saxlayaraq olunur. Götürülmüş bioptat histoloji müayinə üçün 10%-

li formalində, immunofuoressent müayinə üçün maye azotda, 

elektronmikroskopik müayinə üçün isə 1%-li qlutaraldehid 

məhlulunda saxlanır. 

Ağırlaşmalar: 
Böyrəklərin biopsiyası zamanı baş verən ağırlaşmalara 

mikrohematuriya, peritonarxası hematoma və bağırsaqların 

zədələnməsi aiddir. 

Açıq biopsiya 

Perkutan biopsiya ilə yanaşı bəzi hallarda böyrəklərin açıq biopsiyası 

da aparılır. Lakin açıq biopsiya klinikada geniş tətbiq edilmir. Açıq 

biopsiya kompleks klinik müayinədən sonra ümumi və ya peridural 

anesteziya altında icra edilir. Xəstə uroloji əməliyyatlarda olduğu 

kimi hazırlanır. 

Aparılma texnikası 
Adi qaydada kiçik ölçülü lümbotomiya edilir. Böyrək əldə 

edildikdən sonra böyrək kapsulu 1-1,5 sm kəsilir və böyrək 

toxumasından bioptat götürülür. Çox zaman böyrəyin aşağı 

qütbündən iki bioptat götürülür. Biopsiya olunmuş yer kapsula ilə 

birlikdə ketqutla tikilir. 

 

 



PROSTAT VƏZİNİN BİOPSİYASI 

Prostat vəzinin biopsiyası – histoloji müayinə məqsədiylə prostat vəzi 

toxumasından bioptatın götürülməsidir. Götürülmə yerindən asılı 

olaraq prostat vəzi biopsiyasının 2 növü ayırd edilir: 1) transrektal;                               

2) transperineal.  

 

Transrektal biopsiya 

Hazırda uroloji praktikada transrektal biopsiya geniş tətbiq edilir. Bu 

məqsədlə True-Cut biopsiya iynələrindən istifadə edilir. 

Göstərişlər: 
Biopsiya transrektal ultrasəs müayinəsinin, digital rektal müayinənin 

və prostat vəzi xərçəngi, markerlərinin nəticələrinə əsasən prostat 

vəzi xərçənginə şübhə olduqda müayinə və müalicə planını 

dəqiqləşdirmək məqsədilə icra edilir. 

 

Aparılma texnikası 
Prostat vəzinin biopsiyası transrektal ultrasəs aparatının və ya digital 

palpasiyanın müşayiəti ilə aparılır. Yalnız transrektal ultrasəs 

müayinəsində xərçəngə şübhəli sahələr olduqda biopsiya hökmən 

ultrasəs müayinə aparatının müşayəti ilə aparılmalıdır. 

Biopsiyadan əvvəl xəstəyə təmizləyici imalə edilir və profilaktik 

məqsədilə antibiotik verilir. Antibiotik qəbulu biopsiyadan 2-3 gün 

sonra da davam etdirilir. Biopsiya anesteziya edilmədən aparılır. 

Biopsiya üçün xəstəyə litotomiya vəziyyəti verilir. Lubrikantla 

yağlanmış işarət barmağının müşayiəti ilə biopsiya iynəsi düz 

bağırsağa salınır. Palpasiya ilə xərçəngə şübhəli sahə tapılır və iynə 

salınaraq biopsiya götürülür. 

Transperineal biopsiya 



Transperineal biopsiya məqsədilə xəstə litotomiya vəziyyətində 

uzadılır. Aralıq antiseptik məhlulla təmizlənir. Biopsiya iynəsinin 

salınacağı yer, anusdan 2-4 sm yuxarı, sağ və sol tərəflərdə 

anesteziya edilir. Biopsiya iynəsi salınır, şübhəli sahə hiss edildikdə 

biopsiya götürülür. 

 

 

 

 

 

SİDİK KİSƏSİNİN BİOPSİYASI 

Sidik kisəsinin biopsiyası – sistoskop vasitəsilə histoloji müayinə üçün sidik 

kisəsindən toxumanın götürülməsidir. 

Göstərişlər: 
Sidik kisəsi xəstəliklərinin (sidik kisəsinin vərəmi, sadə xorası, 

interstisial sistit, şişlər) diferensial diaqnostikası və sidik kisəsi 

şişlərinin birincili və ikincili olmasını müəyyənləşdirmək üçün 

aparılır. 

Aparılma texnikası 
Biopsiya məqsədilə sidik kisəsi furasilin və ya fizioloji məhlulla 

doldurularaq sistoskopiya edilir. Sistoskopla sidik kisəsinə biopsiya 

götürmək üçün ucluq salınır və patoloji nahiyədən toxuma 

nümunəsi götürülür. Lazım olarsa qanaxmaya qarşı tədbirlər 

görülür. 

Əks göstərişlər 
Sidik kanalının, prostat vəzinin və sidik kisəsinin iltihabi xəstəlikləri, 

böyük ölçülü adenoma biopsiyaya əks göstərişdir. 



 

KOMPÜTER TOMOQRAFİYA 

Kompüter tomoqrafiyanın nəzəriyyəsi ingilis fiziki Hounsfield və 

Amerikalı A. M. Cormak tərəfindən verilmişdir.  İlk dövrdə yalnız 

beyin patologiyalarının diaqnostikası üçün tətbiq edilsə də zaman 

keçdikcə yüksək diaqnostik dəqiqliyi hesabına digər orqanların 

xəstəliklərinin diaqnostikasında tətbiq edilmişdir. 

Kompüter tomoqrafiyada tətbiq edilən enerji rentgen  şüalarıdır. Bu 

üsulda müayinə olunan orqanın təsviri, kəsiklər şəklində alınır. 

Bunun hesabına orqan və toxumalar bir-birinin üzərinə 

superpozisiya olunmur. Adi rentgenoqrafiyadan fərqli olaraq 

rentgen şüaları daha yaxşı yönəldildiyinə görə yayılma bucağı çox 

kiçilir və toxumaların sıxlıq fərqi daha qabarıq olur. 

Kompüter tomoqrafiyada, rentgen şüaları nazik dəstə şəklində 

xəstənin bədənindən keçdikdən sonra xətt şəklində düzülmüş 

detektorlar tərəfindən absorbsiya olunur. Həm rentgen şüası 

lampaları, həm də detektorlar xəstə ətrafında dönmək xüsusiyyətinə 

malikdir. Xəstə isə onların yerləşdiyi müstəviyə perpendikulyar 

istiqamətdə sabit sürətlə hərəkət edə bilir. Xəstə hər kəsik alındıqdan 

sonra tədricən hərəkət etdirilir. Daha müasir KT cihazlarında (spiral 

KT) eyni zamanda həm xəstə, həm də detektorlar və rentgen lampası 

hərəkət etdirilir. Müayinə zamanı detektorlara düşən rentgen şüaları 

kompüterlərin köməyi ilə riyazi çevrilmələrdən sonra təsvir şəklinə 

gətirilir. Əgər rentgen şüaları toxumalar tərəfindən çox udularsa ağ, 

az udularsa qara rəngdə görünür. 

Kompüter tomoqrafiyada əsasən 1 sm ölçüdə ardıcıl kəsiklərlə 

təsvirlər alınır. Daha kiçik və aydın olmayan törəmələrin ölçülməsi 

üçün 0,5 sm ölçüdə kəsiklər tətbiq edilir. 

Suyun rentgen şüalarını zəiflətmə ölçüsü "0" olaraq qəbul edilir və 

digər toxumalar bununla müqayisə edilərək şkalada göstərilir. Bu 

şkalaya "Hounsfield şkalası" və bu şkaladakı vahidlərə isə 



"Hounsfield vahidləri" HV (Hounsefield unit, HU) deyilir. Bu şkalada 

vahidlər -1000, 0; +1000 intervalında dəyişilir. Bu şkala üzrə havanın 

sıxlığı –1000, suyun sıxlığı 0, sümüyün sıxlığı isə +1000 qəbul edilir. 

Törəmələrin sıxlığı isə yerləşdikləri orqanın və ya toxumanın 

sıxlığına nisbətən izodens, hipodens və hiperdens olaraq adlandırılır. 

Kompüter tomoqrafiyada toxumanın quruluşu ilə HV arasında sabit 

və dəqiq bir əlaqə yoxdur; məsələn, böyrəküstü vəzinin maye ilə 

dolu sisti ilə adenoması eyni HV-yə malik ola bilər. 

Kompüter tomoqrafiya istənilən böyrək patologiyasının 

diaqnostikasında tətbiq edilə bilər. Əsasən böyrək abseslərində 

travmalarında, şişlərin mərhələlərə görə bölünməsində tətbiq 

edilir.(5-10, 5-11) 

 

 

 

 

Hounsfield şkalası 
Hava    
 -1000 
Piy toxuması   -
75; -100 
Su     
 0 
Yumşaq toxumalar +40; +60 
Kalsifikat   
 +100; +200 
Sümük    
 +200; +1000 

 

Kompüter tomoqrafiyanın üstünlükləri 



 Təsvirlər kəsiklər Ģəklində alındığına görə kəsik 

daxilində olan bütün orqanlar müayinə edilə bilir, 

 Müayinə  aparan Ģəxsin təcrübəsindən asılı deyil, 

 Ultrasəs müayinəsindən fərqli olaraq müayinənin 

nəticələrinə sümük və qaz sıxlıqları təsir göstərmir, 

 Toxuma sıxlıqları dəqiq fərqləndirdiyinə görə (piy, 

maye, yumĢaq toxuma) bir neçə toxumadan ibarət 

törəmələrin (angiomiolipoma) diaqnostikasında tətbiq 

edilə bilir, 

 KT-nın sıxlığı fərqləndirmə qabiliyyəti yüksək olduğuna 

görə daha kiçik orqanlar və törəmələr müayinə oluna 

bilir. 

Kompüter tomoqrafiyanın çatışmazlıqları 

 Radiasiya dozası ĠVP-yə  yaxındır, 

 Kaxeksiyalı xəstələrdə piy toxumasının olmaması 

üzündən nəticə qeyri-qənaətbəxĢ ola bilər, 

 Bahalı müayinə üsuludur, 

 Xəstənin hərəkəti, tənəffüsü və bağırsaqların 

peristaltikası nəticələrə təsir göstərir, 

 Böyrək ləyəni və sidik axarlarının patologiyalarında tam 

informativ deyildir. 
 

 

 

Kompüter tomoqrafiyaya göstərişlər 



 Böyrək ĢiĢlərinin diaqnostikası və mərhələlər üzrə 

təsnifatı, 

 Sidik kisəsi və prostat vəzi xərçənginin diaqnostikası və 

mərhələ üzrə bölgüsü, 

 Böyrəküstü vəzi ĢiĢlərinin diaqnostikası, 

 Solid törəmələrin xarakterinin diaqnostikası, 

 Böyrək travmalarının diaqnostikası, 

 Hematuriya və ya infeksiya ilə ağırlaĢmıĢ böyrəklərin 

polikistozunun diaqnostikası, 

 Abseslərin, perirenal və ya retroperitoneal kistoz 

törəmələrin diaqnostikası. 

Müayinənin texnikası 

Böyrəklər T12 və L3 fəqərələri arasında yerləşdiyindən ilk təsvir 

xəncərəbənzər çıxıntıdan göbəyə qədər olan sahəni əhatə edir. 

Böyrək hər 1 sm kəsiklərlə, xəstə uzanmış vəziyyətdə və nəfəsalma 

saxlanılaraq müayinə edilir. Sidik axarlarının distal hissəsində hər 

hansı bir patologiyaya şübhə, varsa, kəsiklər çanağa qədər davam 

etdirilir. İlk təsvirdən sonra mədə-bağırsaq sisteminin 

kontrastlaşdırılması üçün  xəstə kontrast maddə qəbul edir. Daha 

kiçik törəmələrin müayinəsi üçün 0,5 sm qalınlığında kəsiklər tətbiq 

edilir. 

Böyrək patologiyalarının diaqnostikası zamanı daha dəqiq məlumat 

almaq üçün venadaxili kontrast maddə vurulmazdan əvvəl və sonra 

müayinə olunur. Lakin, bu halda xəstə daha çox şüalanmaya məruz 

qaldığına görə yalnız İV kontrastlı maddələrlə çəkilmiş, təsvirlərlə 

kifayətlənmək mümkündür. Kontrast maddələr,  100-120 ml 

həcmində 1,5-2 ml/san olmaqla dirsək venasından vurulur. 

 



Kompüter tomoqrafik anatomiya 

Kompüter tomoqrafiyada Gerota fassiyası, piy kapsulu, böyrək 

parenximası, perinefral piy toxunması, böyrək damarları ayırd edilir. 

Böyrəyin yuxarı və aşağı qütbləri ovalşəkilli, böyrək cibi 

səviyyəsində  isə at nalı şəklində görünür. Böyrək cibi və piy 

kapsulu rentgen·neqativdir. Gerota fassiyası nazik səfhə şəklində 

böyrəyin piy kapsulu və retroperitoneal piy toxuması arasında ayırd 

edilir.  

Kontrast maddə yeridildikdən sonra angio-KT fazasında böyrək 

arteriyası, böyrəyin qabıq qatı və Bertini sütunları ayırd edilir. 

Nefroqram  fazasında böyrək parenximası homogen kontrastlaşır. 

Böyrəyin toplayıcı sistemi isə son fazada kontrastlaşır. Normal 

parenximanın sıxlığı Hounsfield şkalasına görə 30-50 HV-dir. 

Peritonarxası sahə, ekstraperitoneal fassial törəmələrlə üç sahəyə 

ayrılmışdır: ön pararenal sahə, perinefral sahə, arxa pararenal 

sahə.(Şəkil 6-1) 



 
Şəkil 5-2  

Ön pararenal sahə. Gerota fasciyasının ön səfhəsi ilə arxa parietal periton 

arasındakı sahədir. Bu sahədə mədəaltı vəzi, on iki barmaq bağırsağın 

enən, üfüqi və terminal hissələri qalxan və enən çənlər bağırsaqlar 

yerləşmişdir. Bu sahədə olan orqanların patologiyalarında Gerota 

fassiyasının ön səfhəsi qalınlaşmış olur. 

Perinefral sahə. Gerota boşluğu da adlanır və onun iki səfhəsi arasındakı 

sahəni əhatə edir. Konus şəklindədir. Ön səfhəsi yuxarıda diafraqma 

fassiyası, lateralda Gaferokonal fassiya ilə, aşağıda isə qalça fassiyası 

ilə zəif olaraq birləşmişdir. Bu sahənin aşağı zirvəsi qalça çuxuruna 

doğru açıqdır. Perinefral sahədə toplanmış mayelər (sidik, qan, irin) 

bu hissədən digər sahələrə asanlıqla yayılırlar. Arxa səfhə, qalça-bel 

və belin kvadrat əzələsinin fassiyaları ilə orta xətt üzrə birləşmişdir. 

ÖPRS 

PRS 

APRS 

 



Bu sahədə böyrəklər, böyrəküstü vəzilər, böyrək damarları, 

perinefral piy toxuması, böyrək ləyəni və sidik axarının proksimal 

hissəsi yerləşmişdir. 

Arxa pararenal sahə. Gerota fasciyasının arxa səfhəsi ilə köndələn fasciya 

arasında yerləşmişdir. Bu sahə piy toxuması ilə tutulmuşdur. Aşağıya 

doğru qalça darağına qədər açıqdır. Orta xətt üzrə isə köndələn və 

qalça-bel əzələsi fassiyası ilə birləşir və sağ və sol pararenal sahələri 

bir-birindən ayırır. Burada böyük orqanlar olmadığına görə 

xəstəliklər nadir hallarda rast gəlinir. Bu sahədə posttravmatik 

hematomalar, mədəaltı vəzi şişlərinin və pankreatitlərin bu sahəyə 

yayılması və osteomielit ağırlaşmaları rast gəlinir. 

 

Kompüter tomoqrafiyanın urolojiyada tətbiqi 

Kompüter tomoqrafiyada solid törəmələr böyrək parenximasından 

fərqli sıxlığa malikdirlər.(Şəkil 5-6, 5-7). Bu törəmələr böyrəyin 

normal konturlarını dəyişdirir və toplayıcı sistemin distorsiyasına 

səbəb olurlar. Kontrastlı tomoqrafiyada fərqli dərəcədə 

kontrastlaşırlar. Xoşxassəli törəmələrdə böyrək kapsulu düzgün 

konturludur. Adenomalar izo- və hipodens törəmələr şəklindədir. 

Bədxassəli törəmələrdə isə böyrək konturları nahamardır. Axırıncı 

mərhələlərdə Gerota fassiyasına invaziya edirlər. Tomoqrafiyada 

uzaq metastazlar və böyrək venasına invaziya, törəmənin bədxassəli 

olmasını göstərir. Buna görə də kompüter tomoqrafiya böyrək 

şişlərinin diaqnostikasında, mərhələlər üzrə təsnif edilməsində və 

müalicənin qiymətləndirilməsində tətbiq edilə bilir. 

Angiomiolipomalar piy toxuması ilə zəngin olduqlarına görə 

kompüter tomoqrafiya ilə daha asan müəyyən edilir. 

KT ultrasonoqrafiya ilə aşkar edilən kistoz və solid törəmələrin 

diferensiasiyasında daha informativ müayinə üsulu kimi tətbiq 

edilir. Sadə böyrək sistləri düzgün dairəvi, nazik divarlı, kənarları 



hamar, hipodens törəmələrdir.(Şəkil 5-3) Bunlar toplayıcı sistemin 

deformasiyasına səbəb olurlar və əsasən böyrək kapsulu daxilində 

yerləşirlər. Ağırlaşmış sistlər isə (sist daxilinə qanaxma və ya 

infeksiyalaşma) qalın divarlı olub arakəsmələrə malikdirlər, çox 

zaman kalsifikasiya olunurlar. Kontrast vurulduqda divarları 

kontrastlaşır. Sıxlıqları maye sıxlığından yüksəkdir. 

Sadə böyrək sistlərinin tomoqrafik müayinəsi ultrasəs müayinəsinə 

nisbətən daha informativ olub, diaqnostik dəqiqliyi 98%-dir.  

Obstruktiv uropatiyalarda kasa-ləyən sistemi və sidik axarı 

genişlənmişdir. Böyrək parenximası nazikləşmiş, kontrast maddə 

ifrazı ləngimişdir. Obstruksiyaya səbəb olan rentgen neqativ daşlar 

isə hiperdens sahələr şəklində görünürlər.(Şəkil 5-5, 5-8) 

Böyrək travmaları kompüter tomoqrafiyaya əsas göstərişlərdən 

biridir. Böyrək kontuziyaları: intrarenal, subkapsulyar, perinefral 

hematomalar və böyrək parenximasının cırılması KT-da daha dəqiq 

aşkar edilir. KT təkcə böyrəklərin deyil, eyni zamanda qonşu 

parenximatoz orqanların,  qaraciyərin və dalağın travmalarına eyni 

zamanda diaqnoz qoymağa imkan verir. 

Kontrastlaşmış sidik kisəsinin tomoqrafiyası onun intraperitoneal və 

ekstraperitoneal cırılmalarına diaqnoz qoymağa imkan verir. 

Kəskin pielonefritlərin tomoqrafik müayinəsində böyrək 

parenximasında pazşəkilli hipoperfuziya zonası aşkar edilir. 

Perinefral piy toxuması ödemli və bəzən maye toplantısı ilə zəngin 

olur. İnfeksiyalaşmış sistlər yalnız hiperdens olduqda sadə sistlərdən 

fərqləndirilir. Emfizematoz pielonefritlər KT – ilə daha dəqiq aşkar 

edilir.  

KT sidik axarlarının şişlərini daşlardan ayırmağa imkan verir. 

 



 

 

 

 

  

Şəkil 5-4 Böyrəklərin polikistozu Şəkil 5-3 Sadə böyrək sisti 

Şəkil 5-6 Sol böyrəyin şişi Şəkil 5-5 Hidronefroz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 5-7 Sağ böyrəyin şişi 
 

Şəkil 5-9 Sol böyrək 

ləyənin şişi 

 

Şəkil 5-8 Sağ böyrəyin 

mərcanvarı daşı 

 



Şəkil 5-11 Perinefral abses 

 
Şəkil 5-10 Peritonarxası hematoma 



MAQNİT REZONANS TOMOQRAFİYA  

Radioloji müayinə üsullarının sürətlə inkişaf etdiyi və təkmilləşdiyi 

dövrdə Maqnit Rezonans Tomoqrafiya (MRT) diqqət mərkəzində olan 

əsas müayinə üsuluna çevrilmişdir. Bu müayinə elektrik və maqnit 

sahələrinin müasir səviyyədə öyrənilərək tibbi praktikada tətbiq 

edilməsinin nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir. Bu müayinə 

üsulunun digər müayinə üsullarından daha üstün xüsusiyyəti 

yüksək toxuma kontrastlığına malik olmasıdır. Bunun hesabına 

patologiyanı yüksək həssaslıqla ayırd etməyə imkan verir. Bundan 

başqa MRT xəstənin vəziyyətini dəyişdirmədən çox müstəvili 

təsvirlərin alınmasına imkan verir. Müayinə digər radioloji müayinə 

üsullarından fərqli olaraq şüalanmaya əsaslanmır. Lakin daha bahalı 

olması müayinənin tətbiqinin məhdud olmasına səbəb olur. 

MRT-nın əsasını hidrogen elementi təşkil edir. Təbii maqnetik 

elementlər kimi toxumaların atomlarındakı neytron və protonlar da 

maqnetizm xüsusiyyətinə malikdirlər. Hidrogen protonunun 

(hidrogen insan orqanizmində ən çox rast gəlinən elementdir) öz oxu 

ətrafında hərəkəti nəticəsində spin (fırlanma) hərəkəti, spinin oxu 

boyunca da bir maqnetik dipol momenti əmələ gətirir. Maqnetik 

dipol momentinə malik olan proton və neytronların ətrafında təbii 

olaraq bir maqnit sahəsi əmələ gəlir. Xarici maqnit sahəsi olmazsa 

orqanizmdəki   hidrogen nüvələrinin dipolları nizamsız şəkildə 

düzülürlər və toxumanın yekun maqnetizmi sıfır olur. Əlavə maqnit 

sahəsinin iştirakı ilə bu dipollar xarici maqnit sahəsinin vektoruna 

paralel və antiparalel istiqamətdə düzülürlər. Paralel düzümlü 

dipolların sayı digərlərindən bir qədər artıq olur. Onlardan alınan 

siqnallar MRT təsvirlərini əmələ gətirir. 

MRT cihazının maqnit sahəsi qüvvətli və homogen maqnit sahəsi 

əmələ gətirir. Silindrşəkilli maqnit özül içərisində maqnit qradiyenti 

yaratmaq üçün üç ədəd lövhə qoyulmuşdur. Bunlardan biri əsas 

maqnit  sahəsinə paralel digər ikisi isə həm ona, həm də bir-birlərinə 

perpendikulyardır. Bu lövhələrin yaratdığı qradiyent əsas maqnit 



sahəsinin bir neçə faizini təşkil etməklə, zamanla dəyişir. Qradiyent 

lövhələri içərisində ötürücü və qəbuledici radiotezlikli sarğılar 

vardır(Şəkil 5-12). 

 
Şəkil 5-12 Maqnit rezonansı cihazının hissələri 

Xəstə cihaz içində yerləşdirilir, qradiyent lövhələrinin gücü 

tənzimlənir, alınan siqnallar Fourier transformatorunda analiz edilir 

və müxtəlif dəyişikliklərdən sonra təsvir formalaşır. 

Protonlar maqnit sahəsi içərisində, xarici sahəyə paralel və 

antiparalel  şəkildə düzülürlər. İki müxtəlif düzülüş arasındakı fərq, 

təsvirin alınması üçün əsas şərtdir. Əsas maqnit sahəsinə paralel və 

antiparalel düzülmüş, protonlar əsas maqnit sahəsinin gücü ilə 

irəliləmə hərəkəti yaradırlar. Bu hərəkət momentinin əsas maqnit 

sahəsinə paralel və köndələn vektor sahələri vardır. Yekun 

maqnitləşmə vektoru, əsas maqnit vektoru ilə eyni istiqamətdə 

olduğu üçün gücü çox kiçikdir. Bu baxımdan təsvirin əmələ 

gəlməsində əsas rol köndələn vektor sahəsinə aiddir. Bu məqsədlə 

müxtəlif radiotezlikli puls sekansları tətbiq edilir. 



Radiotezlikli dalğa verildikdən sonra protonlar köndələn düzülüşə 

keçirlər. Dalğanın  verilməsi kəsildikdə isə onlar əvvəlki (boylama) 

vəziyyətlərinə qayıdırlar. Bu boylama və köndələn relaksasiya 

adlanır və T1 və T2 olaraq işarə edilir. Bu relaksasiya periodları MRT 

müayinəsində təsvirin kontrastlığının və siqnalların intensivliyinin 

əsas determinantı hesab edilir.  

  

Uroloji praktikada tətbiqi 

Böyrəklər əvvəlki fəsillərdə deyildiyi kimi retroperitoneal 

orqanlardır. (Şəkil 5-13) Aksial anatomiya KT-da olduğu kimidir. 

Həm böyrəklərin həm də digər sidik-cinsiyyət orqanlarının MRT 

müayinəsində təsvirləri T1 və T2 dövrlərindən  asılı olaraq 

müxtəlifdir. 

MRT-nın T1 və T2 dövrlərindən asılı olaraq sidik-cinsiyyət 

orqanlarının təsvirləri 

Toxuma T1 dövrü T2 dövrü 

Piy toxuması Çox parlaq Parlaq 

Böyrəyin qabıq qatı Orta parlaq Parlaq 

Böyrəyin beyin 
maddəsi 

Tünd Orta parlaq 

Böyrəküstü vəzi Orta Orta 

Sidik kisəsi Orta Orta 

Prostat vəzi Orta Orta 

Toxum kisəcikləri Orta Parlaq 

Qan damarları Tünd Tünd 

T1 dövründə böyrək parenximası orta boz rəngdə görünür. Medulyar 

piramidlər qabıq qatından daha tünddür. T2 dövründə böyrəyin 

qabıq qatı daha parlaqdır. Qabıq və beyin qatları fərqləndirilmir. 

Böyrək ləyəni dolu olarsa parlaq görünür. Perinefral piy toxuması 

parlaq rəngdədir. Kapsul görünmür. Gerota fassiyası isə nazik, tünd 

xətt  şəklində görünür. 



Hidronefroz. MRT-da genişlənmiş kasacıq-ləyən sistemi sonoqrafik 

müayinədəki dəqiqliklə ayırd edilir. Genişlənmiş kasacıq-ləyən 

sistemi T1 dövründə tünd, T2 dövründə isə parlaq görünür. Pionefroz 

və qanaxma olmazsa obstruktiv ilə və qeyri-obstruktiv 

hidronefrozun siqnal intensivlikləri eynidir. 

Sistlər. T1 dövründə sadə sistlər tünd rəngdə görünür. Parenxima ilə 

kəskin sərhədlənmişlər (Şəkil 5-14). Sist içərisinə qanaxma varsa T1 

dövründə parlaq görünəcəkdir. Sadə sistlər T2 dövründə parlaq 

görünürlər. MRT-nın köməyi ilə 1 sm-dən  kiçik sistlər ayırd edilə 

bilir.  

Sist içərisində qanaxma varsa və ya infeksiyalaşmışdırsa divarı 

qalınlaşmış olaraq görünür. Qalın divarlı, içərisi hemorragik sistlərlə 

eyni görünüşlü şişlər bir-birindən diferensiasiya edilməlidir. 

Kəskin pielonefrit. T1 dövründəki təsvirlərdə siqnal intensivliyi 

azalmış, T2 dövründə isə artmış olur. Qalınlaşmış Gerota fassiyası 

ayırd edilir. Bundan başqa böyrəklərin ölçülərinin böyüməsi və 

kortikomedulyar diferensiasiyanın itməsi görünür. 

Böyrək absesləri. T1 dövründə izo- və hipointensiv, T2 dövründə isə 

izo- və ya hiperintensiv olurlar. 

Şişlər. T1 və T2 dövrlərində   böyrək parenximasına görə izo-, hipo- 

və hiperdens olurlar. Çox kiçik ölçülü şişlər ayırd edilməyə bilər. 

MRT ilə şişlərin diaqnostik dəqiqliyi 100%-dir. Renal 

adenokarsinomada MRT ilə heterogen, qeyri-düzgün quruluşlu 

kütlə şəklində görünür.(Şəkil 5-15). Kütlənin siqnal intensivliyi T1 

dövründə qabıq qatı ilə beyin qatının intensivlikləri arasındadır. T2 

dövründə isə hiperintensivdir. 

Angiomiolipoma bütün böyrək  şişləri arasında MRT-da xüsusi bir 

spesifikliyə malikdir. T1 və T2 dövrlərində dəqiq sərhədli 

hiperintensiv kütlə olaraq görünürlər. 



MRT ilə şişlərin mərhələlər üzrə təsnifi daha yüksək dəqiqliyə 

malikdir. MRT ilə böyrək qapısında böyümüş limfa düyünləri damar 

törəmələrindən asanlıqla ayrılır. 

Damar zədələnmələri. MRT ilə əsasən böyük damarlar görünür. 

Aorta, boş vena və böyrək venası asanlıqla göründüyü halda, böyrək 

arteriyasının gedişi qıvrım olduğuna görə hissə-hissə görünür. 

Aksessuar venalar asanlıqla ayırd edilir. Böyrək venasının trombozu, 

trombdan çıxan siqnalların köməyi ilə görünə bilir. 

Trombun şiş mənşəli olub-olmadığını ayırd etmək qeyri-

mümkündür. Böyük arteriovenoz malformasiyalar asanlıqla 

görünür. Böyrək arteriyasının anevrizması böyük olarsa ayırd edilir. 

Retroperitoneal qanaxma MRT ilə ayırd edilir. Həm T1, həm də T2 

dövründə parlaq görünürkən, hematomanın periferik hissəsində 

hemosiderin tərkibli makrofaqların varlığı hesabına tünd rəngli 

halqa ayırd edilir. 

Normal sidik axarı MRT-da çətinliklə görünür, T1 dövründə sidik 

axarının əzələsi zəif intensivlikli, ətraf piy toxumasının yüksək 

intensivlikli olduğu üçün genişlənməyən sidik axarını limfa 

düyunlərindən ayırmaq mümkün deyildir. Obstruksiya olarsa T1 

dövründə hipo, T2 dövründə isə hiper-intensiv olaraq görünürlər. 

Sidik kisəsi daxilindəki sidik və sidik kisəsinin divarı T1 dövründə 

tünd rəngdə görünür. Perivezikal piy toxuması isə parlaq rəngdədir. 

T2 dövründə isə həm sidik kisəsi içərisindəki sidik, həm də 

perivezikal piy toxuması ikisi də parlaq rəngdədir. (Şəkil 5-16) 

Sidik kisəsinin divarı tünd rəngdə olduğundan iki parlaq sahə 

arasında daha dəqiq ayırd edilə bilir. 

Bir çox uroepitelial patologiyalar MRT ilə dəqiq ayırd edilir. T2 

dövründə çox parlaq törəmələr kimi görünürlər. Ödem, venoz 

durğunluq və müxtəlif patologiyalarda iltihab şəklində görünür. 



Yastı formalı şişlər də eyni görünüşdə olduqlarına görə bir-birindən 

diferensiasiya edilməlidir. Qalın və ya polipoid törəmələr əsasən T1 

dövründə daha dəqiq görünürlər. Uroepitelial patologiyalar T1 

dövründə qismən tünd, T2 dövründə isə parlaq olduqlarına görə 

yalnız MRT ilə diaqnoz qoyula bilməz. 

Şişin ölçüsü 2 sm-dən böyükdürsə MRT ilə diaqnoz qoymaq 

mümkündür. Sidik kisəsi şişlərinin mərhələlər üzrə təsnif 

edilməsində MRT, kompüter tomoqrafiyaya nisbətən daha dəqiq 

müayinə üsuludur. Şişin invaziya dərəcəsi T2 dövründə daha dəqiq 

ayırd edilir. Carcinoma in situ və submukoz şişlər bir-birindən 

fərqlənmir. Perivezikal invaziyada da MRT ilə dəqiq diaqnoz 

qoyulur. T1 dövründə tünd rəngli şişin parlaq rəngdə görünən piy 

toxumasına invaziya etməsi dəqiq ayırd edilir. 

Prostat vəzi. MRT, prostat və periprostatik toxumaların 

anatomiyasını ən dəqiq şəkildə göstərən müayinə üsuludur. T2 

dövründə periferik, mərkəzi və keçid zonaları daha aydın görünür. 

Prostat vəzi kapsulu isə ayırd edilmir. Periprostatik venoz kələf T2 

dövründə parlaq rəngdə görünür. Periprostatik piy toxuması da həm 

T1, həm də T2 dövründə parlaq görünür. 

Prostat vəzi xərçəngi, adenoması və prostatit prostat vəzinin 

ölçülərində ciddi dəyişiklik törətməmişdirsə T1 dövründə görünmür. 

Yalnız, abseslər T1 dövründə zəif intensivlikli sahələr şəklində 

görünür. Prostat vəzinin patologiyaları üçün T2 dövründə alınan 

təsvirlər tətbiq edilir. 

Prostat vəzinin adenomasında mərkəzi zona genişləndiyinə görə 

MRT ilə periferik zona çətinliklə görünür. Hipertrofik toxuma izo-, 

hipo- və hiperintensiv görünə bilər. 

Prostat vəzi xərçəngi periferik zonada yerləşmişdirsə və lokal 

xarakterdədirsə T2 dövründə siqnal intensivliklərində azalma olaraq 

görülür. Mərkəzi zonadakı hər hansı bir şişin adenomadan 

diferensiasiyası çox çətindir. 



Xayalıq. Skrotal patologiyaların diaqnostikasında USM-si ilkin 

müayinə üsulu olmasına baxmayaraq, nəticələrin qeyri-qənaətbəxş 

olduğu hallarda MRT tətbiq edilə bilər. Xayalar əsasən koronal 

müstəvi üzrə daha yaxşı müayinə edilirlər. T1 dövründə, xayalar 

əzələlər kimi orta intensivlikdə, T2 dövründə isə piy toxumasından 

daha parlaq görünürlər.(Şəkil 5-17) Xayanın orta divarı zəif 

intensivlikli xətt şəklində, ağlı qişa isə xaya ətrafında hipointensiv 

olaraq görünür. Xaya artımları T1 dövründə orta intensivlikdə, T2 

dövründə isə parlaq, qismən heterogen törəmələr kimi görünürlər. 

Xaya şişləri T2 dövründə çəkilən təsvirlərdə asanlıqla ayırd 

edilir.(Şəkil 5-18) Şişlər, normal xayanın parenximasından daha 

hipointensivdirlər. T1 dövründə çəkilən təsvirlərdə şişlər xayalardan 

az fərqlənir. MRT ilə xaya şişlərinin diaqnostik dəqiqliyi 100%-dir. 

Travmada, xaya parenximasının tamlığı pozulmuşdursa, qanaxma 

və ağlı qişanın vəziyyəti MRT ilə asanlıqla ayırd edilir. 

Epidedimitdə və ortxitdə xayalığın ölçülərinin böyüməsi görünür. 

Xaya diffuz homogen olmayan hipointensivlik göstərir. Müayinə 

zamanı reaktiv hidrosele olarsa aşkar edilir. 

Hidrosele və spermatosele mayelərə məxsus siqnal xüsusiyyətləri 

göstərir. (Şəkil 5-19) Varikosele T2 dövründə çəkilən təsvirlərdə 

qıvrım, parlaq törəmələr kimi görünür. 

Ektopik xayalar normal xaya intensivliyində olduqları halda, 

atrofiya olunmuş xaya T2 dövründə alınan təsvirlərdə hipointensiv 

olaraq görünürlər. 



  

Şəkil 5-13 MRT-də böyrəklərin təsviri 

(normal) 
Şəkil 5-14 Böyrək sisti (kontrastsız təsvir) 
 

Şəkil 5-18 Xaya şişi Şəkil 5-17 MRT-də xayaların təsviri 

(normal) 

Şəkil 5-15 Sol böyrəyin şişi 
 

Şəkil 5-16 Sidik kisəsinin xərçəngi 

Şəkil 5-20 Nalvarı böyrək 

 



 

 

 

 

 

 

  
Şəkil 5-19 Hidrosele 



RADİOİZOTOP SİNTİQRAFİYA 

Radioizotop sintiqrafiya, parenximatoz orqan tərəfindən udulmuş 

radioaktiv izotopun qeyd olunmasına əsaslanan müayinə üsuludur. 

Radioaktiv izotopun aktivliyinin qeydiyyatı skaner və ya qamma 

kameralar tərəfindən həyata keçirilir. İlk vaxtlar I-131 O-

yodohippuranın tətbiqi ilə icra edilən bu müayinə üsulu 1960-cı 

ildən tətbiq edilməkdədir. Bunun ardınca Tc-99-un və digər 

radiofarmakoloji preparatların tətbiqi bu müayinə üsulunun daha da 

təkmilləşməsinə səbəb olmuşdur. Tc-99-un yarım xaric olma dövrü 6 

saat olduğuna görə 24 saatdan az müddətə davam edən müayinələr 

üçün ən ideal element hesab edilir. Onunla yanaşı, uroloji praktikada 

digər radiofarmakoloji preparatlardan, Ic-99-

dietiltriaminopentoasetat turşusu (DTPA), Tc-99-MAQ-3, 

dimerkaptokəhraba turşusu tətbiq edilməkdədir.  1980-cı ildən 

etibarən renal sintiqrafiya, kompüterlə birləşdirilərək daha geniş 

tətbiq edilməyə başladı. 

Sintiqrafiya funksional pozğunluqların diaqnostikasında yüksək 

həssaslığa malik olduğuna görə sidik sisteminin funksional 

pozğunluqlarında daha çox tətbiq edilir. Sintiqrafiyanın tətbiq 

edildiyi əsas xəstəliklər aşağıdakılardır. 

 Sidik yollarının obstruksiyası, 

 Sidik sistemi orqanlarının infeksiyaları, 

 Böyrəyin funksional vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, 

 Böyrək çatmamazlığının qiymətləndirilməsi, 

 Renovaskulyar xəstəliklərin qiymətləndirilməsi, 

 Transplantantın ağırlaĢmalarının diaqnostikası. 

Renal sintiqrafiya şişlərin və sidik daşlarının diaqnostikasında digər 

radioloji müayinələrdən geri qalsa da, bu müayinə üsulunda tətbiq 

edilən radiofarmakoloji preparatlar böyrəklərin funksiyasına mənfi 



təsir göstərmədiyinə görə bir sıra xəstəliklərin diaqnostikasında 

böyük üstünlüklərə malikdir. 

Renal sintiqrafiyada tətbiq edilən radiofarmakoloji preparatların bir 

qismi qlomerulyar filtrasiya ilə, digər qismi isə tubulyar sekresiya ilə 

xaric edilsə də, bəziləri tubulyar fiksasiya ilə tutulub xaric edilmirlər. 

Onların hər birinin xəstəliklərə uyğun kliniki tətbiq edilmə 

göstərişləri vardır. 

Tc-99-Di·etil·triamin·penta·asetat turşusu (DTPA) böyrəklərin 

perfuziyasını və böyrək çatmamazlığını öyrənmək üçün ən əlverişli 

preparat hesab edilir. 

Tc-99 di·merkapto·kəhrəba turşusu isə bir neçə saat ərzində 

böyrəklərdə toplandığına görə keçirilmiş pielonefritdən sonra 

(xüsusilə uşaqlarda) böyrək parenximasında  meydana çıxan 

anatomik dəyişiklikləri qiymətləndirməyə imkan verir. 

I-123 və I-Bi – isə böyrəklərin funksiyasının çox azaldığı hallarda 

belə böyrək parenximasında toplandığına görə xroniki böyrək 

çatmamazlığının diaqnostikasında tətbiq edilir. 

Müayinənin texnikası: 

Sidik yollarının funksional vəziyyətini qiymətləndirərkən müayinə 

oturaq vəziyyətdə, digər hallarda isə uzanmış vəziyyətdə aparılır. 

Xəstələrin adekvat hidratasiyası (oral yolla 10 ml/kq və ya IV 5% 

dekstroza) vacibdir. Sidik yollarının obstruksiyasına şübhə varsa 

sidik kisəsi kateterlə və ya spontan boşaldılır. Əks təqdirdə bu, 

radioaktivliyin proksimal hissədə retensiyasına səbəb olur. 

Radifarmakoloji preparatların dozası. 

DTRA, Qlukoheptonat, MAG-3 –200 mCi/kq. 

DMSA – 100 mCi/kq, hesabı ilə verilir. 



Renal sintiqrafiya, arxa vəziyyətdə, radiofarmakoloji preparatın 

venadaxili yolla bolyus yeridilməsindən sonra, 20-30 dəqiqə 

müddətində yüksək enerjili paralel dəlikli kollimator tətbiq edilərək 

dinamik çəkilişlərlə icra edilir. 

DTRA, MAQ-3 və Qlikoheptonat üçün 1-2 san fasilə ilə alınan 60 sm-

dəq toxuma fazası və boşalma fazası (1-2 dəq-lik fasilələrlə) çəkilir. 

Sinfiqrafiyanın kömpüterlə analizi. 

1) Renoqramın çıxarılması 

2) Total və fokal (split) funksiyasının hesablanması 

Renal sintiqrafiya zamanı alınan əyrilərə renoqramma deyilir. 

Radiofarmakoloji preparatın verilməsindən sonra renal aktivlik 

yüksələrək 3-5 dəqiqə ərzində pik əmələ gətirir. Tubulyar sekresiya 

ilə əlaqədar renoqramın enən hissəsi əmələ gəlir və sidik kisəsinin 

dolması başlanır. 20 dəqiqədən sonra isə aktivlik, pikin 20%-dən az 

olur. 

Normal sintiqramın qiymətləndirilməsi 

1) Radiofarmakoloji preparatın aktivliyi simmetrik olaraq aorta ilə 

eyni intensivlikdə hər iki böyrəyə daxil olur, 

2) 30 san. ərzində hər iki böyrəkdə parenximal aktivlik müşahidə 

edilir, 

3) Kasacıqlar, böyrək ləyəni və sidik axarları 3-20 dəq ərzində 

görünür,  

4) Renal aktivlik ilk əvvəl pik əmələ gətirir və 20 dəq ərzində azalır, 

5) Hidratasiya qeyri-adekvat olarsa kollektor sistemin görünməsi və 

boşalması fizioloji olaraq gecikə bilər. 

 

URETROSKOPİYA 



Uretroskopya – sidik kanalının endoskopik müayinə üsuludur. 

Uretroskopiyanın icra edilmə şəraitindən asılı olaraq quru və 

irriqasiyalı növləri var.  

Quru uretroskopiya həm ön, həm də arxa uretranın, irriqasiyalı 

uretroskopiya isə yalnız arxa uretranın müayinəsi üçün tətbiq edilir. 

Göstərişlər: 

1. Uretranın xroniki iltihabı xəstəlikləri, 

2. Uretranın neoplaziyaları, 

3. Eyakulyasiya pozğunluqları. 

Əks-göstərişlər: Sidik kanalının, prostat vəzinin, xaya və xaya 

artımlarının kəskin iltihabı xəstəlikləri müayinənin aparılmasına əks-

göstərişdir. 

Müayinənin texnikası: Uretroskop, 13-15 sm uzunluğunda tubuslar 

dəstindən, işıqlandırıcı və optik sistemdən ibarətdir.  Tubusların 

diametri Şaryer şkalası üzrə 21-27-yə qədər dəyişir. Qadınlarda 

uretroskopiya aparmaq üçün 5-6 sm-lik tubuslardan istifadə edilir. 

Hər bir tubus, müvafiq diametrli obturatorla təchiz  olunmuşdur. 

Tubus, uretraya salınarkən uretranın zədələnməməsi üçün tubusun 

içərisinə obturator salınır. Tubus qliserinlə sürtülərək sidik kisəsinin 

xarici sfinkterinə qədər uretraya salınır. Bundan  sonra obturator 

çıxarılır və işıqlandırıcı sistem daxil edilir. Tubus tədricən geri 

çəkilərək uretra optik sistem vasitəsilə diqqətlə müayinə edilir. 

İrriqasiyalı uretroskopiyada toxum təpəciyini və uretranın prostat 

hissəsini müayinə etmək daha əlverişlidir. 

 

SİSTOSKOPİYA 

Sistoskopiya - sidik kisəsinin endoskopik müayinə üsuludur.  



Göstərişlər: Sidik kisəsinin şişləri, sidik kisəsinin vərəmi,  

hematuriya, sidik kisəsinin daşı, sidik kisəsinin yad cisimləri, sidik 

axarlarının kateterizasiyası, endovezikal biopsiya, litotripsiya. 

Əks göstərişlər: Sidik kanalının, prostat vəzinin, xayalıq 

orqanlarının və sidik kisəsinin kəskin iltihabı xəstəlikləri, prostat 

vəzinin iri ölçülü adenoması və xərçəngi. 

Müayinənin texnikası: Müayinə, xəstə litotomiya vəziyyətində 

uzadılaraq aparılır.  Müayinə üçün yerli olaraq intrauretral 

anestetiklər tətbiq edilir. Müayinədən əvvəl uretranın xarici dəliyi 

müayinə edilir. Daralma olarsa meatotomiya əməliyyatlı aparılır. 

Episistostoma olarsa müayinəni episistostomik dəlikdən aparmaq 

mümkündür. 

Müayinədən əvvəl xəstə sidik kisəsini boşaldır. Sistoskopiya üçün 

əsasən 16-17 F endoskop götürülür. Sidik kanalının xarici dəliyi 

antiseptik məhlulla silinir və uretra daxilinə anestetik tərkibli 

lubrikant (Catagel) vurulur. Cinsiyyət üzvü qarına dik vəziyyətdə və 

gərgin  tutulur. Alət rəvan hərəkətlə sidik kanalının soğanağabənzər 

hissəsinə qədər salınır. Bu hissə keçildikdən sonra alət cinsiyyət 

üzvü ilə birlikdə aşağı əyilərək paralel (üfüqi) vəziyyətə gətirilir və 

irəli itələnərək sidik kisəsinə daxil edilir. Sidik kisəsinin görünməsi 

üçün sidik kisəsi daxilinə məhlul (Furasilin vəya fizioloji məhlul) 

vurulur və optik sistemin köməyi ilə sidik kisəsi müayinə edilir. 

Sidik kisəsi üçbucağı, sidik axarlarının dəlikləri, sidiyin axarlardan 

propulsiyası və bütün selikli qişa diqqətlə gözdən keçirilir. 

Supravezikal obstruksiyaya şübhə olarsa intravenoz indiqokarmin 

verilərək xromosistoskopiya aparılır. 
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BÖYRƏKLƏR 

Böyrəklər peritonarxası orqanlar olub, onurğa sütununun yan 

tərəflərində, T12-L3 fəqərələri səviyyəsində yerləşmişdir. Boylama 

oxları qalça-bel əzələsinə (m. iliopsoas) paralel olub 30°-li bucaq əmələ 

gətirir. Böyrəklərin yuxarı qütbləri orta xəttə daha yaxın 

yerləşmişdir. Sağ böyrək sol böyrəyə nisbətən 1,5-2,0 sm aşağıda 

yerləşməklə XII qabırğa ilə yuxarı və orta 1/3 səviyyəsində kəsişir. 

Sol böyrəyin kölgəliyi isə XII qabırğa ilə tən ortasında kəsişir. 30 % 

hallarda hər iki böyrək eyni səviyyədə, 5 % hallarda isə sol böyrək 

sağ böyrəyə nisbətən aşağıda yerləşmişdir.  

Böyrəklərin ölçüsü yaşdan və cinsdən asılı olaraq dəyişkəndir. 

Uşaqlarda böyrəklərin ölçüsü bədənə nisbətdə daha böyükdür, 

səthləri paylıdır. Onurğanın bel hissəsi qısa olduğuna görə 

böyrəklərin aşağı qütbü qalça darağının yuxarı kənarına daha yaxın 

yerləşmişdir. Yetkin şəxslərdə, kişilərdə böyrəklərin uzunluğu 11,3-

14,8, qadınlarda isə 11,7-14,3 sm-dir. Sağ böyrək normada soldan 1,5 

sm kiçikdir. Böyrəklərin 11,0 sm-dən kiçik, 17,0 sm-dən böyük 

olması anormal hesab edilir. 

Böyrəkətrafı piy toxumasının mövcudluğu nəticəsində rentgenoloji 

müayinə zamanı böyrəklərin sərhədlərini ətraf toxumalardan 

fərqləndirmək olur və icmal uroqrafiyada böyrəklər kənarları dəqiq 

ayırd edilən paxlaşəkilli kölgəlik kimi görünür. Böyrəklər hərəkətli 

orqanlar olub tənəffüs hərəkətləri zamanı və bədəninin 

vəziyyətindən asılı olaraq yerini dəyişir. Bu yerdəyişmə nəfəsalma 

və nəfəsvermə zamanı 3 cm, klinostatik vəziyyətdən ortostatik 

vəziyyətə keçdikdə isə 5 sm-dir. Ayaq üstə durduqda böyrəklərin 5 

sm və ya 1,5 fəqərə cismindən artıq yerdəyişməsi nefroptozun 

olmasını göstərir. Buna görə klinostatik və ortostatik vəziyyətdə 

çəkilən rentgen şəkillərini müqayisə etməklə nefroptozun dərəcəsini 

müəyyənləşdirmək olur.  



Makroskopik olaraq böyrəklər beyin və qabıq qatlarından təşkil 

olunmuşdur. Qabıq qatı (kortikal qat) qranulyar, beyin qatı isə cizgili 

quruluşdadır. Qabıq qatı böyrək yumaqcıqlarından və böyrək 

borucuqlarının qıvrım hissələrindən, beyin qatı isə böyrək 

borucuqlarından təşkil olunmuş piramidlərdən ibarətdir. Qabıq qatı, 

piramidlər arasında sütunlar şəklində böyrək sinusuna qədər uzanır. 

Piramidlərin əsası qabıq qatına, zirvələri isə beyin qatına doğru 

yönəlmişdir. Hər iki böyrəyin içəri kənarı basıq olub böyrək qapısı 

adlanır və L1 və L2 fəqərələrin köndələn çıxıntıları səviyyəsində olur. 

Böyrək qapısı içəriyə doğru genişlənərək böyrək cibini və ya 

sinusunu əmələ gətirir. 

Böyrəyin beyin qatında olan piramidlər kiçik kasacıqlara, bunlar da 

böyük kasacıqlara açılır. Kiçik kasacıqların sayı 6-8, böyük 

kasacıqların sayı isə 3-4 ədəddir. Böyük kasacıqlar birləşərək böyrək 

ləyənini əmələ gətirir. Kiçik kasacıqların, piramidləri əhatə edən 

hissəsi tağ – forniks adlanır. Böyrək tağı, kiçik kasacığın proksimal 

hissəsi və burada olan venoz və limfa damarları birlikdə böyrəyin 

fornikal aparatını təşkil edir. Yuxarı sidik yollarının okklüziyası, 

kəskin pielonefrit, nefroptoz, fornikal aparatın funksional və üzvi 

zədələnməsinə səbəb olur. Bu isə özünü klinik olaraq pielo-renal 

reflüks və rezorbtiv qızdırma şəklində göstərir. 

Böyrək parenximasına münasibətinə görə böyrək ləyəninin 

intrarenal və ekstrarenal formaları ayırd edilir. Birinci halda böyrək 

ləyəninin əsas hissəsi böyrək sinusunun daxilində, ikinci halda isə 

ondan kənarda yerləşmişdir.  

Normada böyrəyin qabıq qatının qalınlığı 12 mm-dir. Ekskretor 

uroqrammaya əsasən renokortikal indeksi (RKİ) hesablamaqla 

böyrəyin qabıq və beyin qatında olan dəyişiklikləri qiymətləndirmək 

mümkündür. 

 

RKI  = 1– A  B / C  D  100 
 



A- toplayıcı sistemin hündürlüyü  
B- toplayıcı sitemin eni  
C– böyrəyin hündürlüyü 
D- böyrəyin enidir. 

RKI nefrosklerozun dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan verir. 

Normada indeks 60-72%-dir. Bu qiymətin 60%-dən aşağı olması 

böyrək büzüşməsinin olmasını göstərir. 

 

 

Anormal nefroqram 

Nefroqram, kontrast maddənin 

vena daxilinə yeridilməsindən 

sonra böyrək parenximasının 

kontrastlaşaraq görünməsidir. 

Nefroqramın alınması həm 

böyrək borucuqlarının, həm də 

filtrasiya nəticəsində 

borucuqların kontrastlaşması 

hesabına baş verir. Vaskulyar 

nefroqram yalnız CT-də kontrast 

maddənin bolus şəklində 

verilməsi nəticəsində alınır. IVP-

də alınan nefroqram isə tubulyar 

nefroqramdır. Sağlam adamlarda 

nefroqramın sıxlığı kontrast maddənin dozasından asılıdır. Kontrast 

maddənin borucuqdaxili konsentrasiyası reabsorbsiyadan asılı 

olduğuna görə dehidratasiya vəziyyətində olan şəxslərdə daha sıx 

nefroqram alınır. Nefroqram, kontrast maddənin bolus şəklində 

vurulmasından 30-120 san sonra alınır. Böyrək disfunksiyasında zəif 

sıxlıqlı nefroqramın alınması və toplayıcı sistemin pis 

kontrastlaşması əsas rentgenoloji əlamətdir.  

Rentgenoloj i  müayinədə  

aşkar olunan dəyiş ik l ik lər  

A. Böyrək konturunda çöküntü 

Fetal lobulyasiya 

Xroniki atrofik pielonefrit 

Böyrək infarktı 

Dalaq basığı 

B. Böyrək konturunda qabarma 

Sadə böyrək sisti 

Adenokarsinoma 

Hematoma 

Lokal hipertrofiya 

Ksantoqranulomatoz pielonefrit 

Subkapsulyar hematoma, abses 

C. Böyrək konturunun görünməsi 

Böyrək aplaziyası 

Nefrektomiya 

Böyrəyin ektopiyası 

Böyrəyin atrofiyası 

Perirenal hematoma, abses 



Böyrək arteriyasının stenozu, sidik yollarının obstruksiyası və 

qlomerulonefritlər, nefroqramın azalmasına səbəb olur. Böyrəklərin 

ölçüləri və konturlarını ultrasəs müayinəsi ilə qiymətləndirmək olsa 

da, nefroqramma ilə böyrəklər daha dəqiq 

qiymətləndirilir.Rentgenoloji müayinə ilə böyrək konturundakı 

aşağıdakı dəyişiklik-ləri aşkar etmək olur. (Cədvəl 6-1) 

 

 

Böyrək kalsinatları 

Rentgenoloji müayinədə, nefroqrammada rast gəlinən 

dəyişikliklərdən biri də kalsinatlardır. Kalsinatlar böyrəyin qabıq 

qatında (nefrokalsinoz) və ya toplayıcı sistemin içərisində olur 

(nefrolitiaz). Kalsinatların əmələgəlmə səbəbləri müxtəlifdir. Diffuz 

kalsifikasiya, multilokulyar böyrək sistlərində əmələ gəlir. 

Nekrozdan sonra meydana çıxan kalsinatlar böyüməyə meylli olur 

və əsasən kortikal qatda yerləşir. Xroniki qlomerulonefritlərdə də 

kalsinatlar əmələ gələ bilər. Bu halda kortikal qatda dənəvər 

quruluşlu kalsinatlar müşahidə olunur, medulyar qatda isə 

kalsinatlar olmur. Kalsinatlar bəd və xoşxassəli törəmələrdə, şiş 

toxumasına kalsium ionlarının çökməsi nəticəsində əmələ gəlir. 

Hiperparatiroidizmdə və ya hiperkalsemiyada metastatik 

kalsifikasiya nəticəsində böyrək parenximasında kalsinatlar əmələ 

gəlir. Bu halda kalsinatlar böyrək piramidlərində yerləşir. Medulyar 

süngəri böyrəkdə, böyrək piramidlərinin zirvələrində kiçik ölçülü 

kalsinatlar əmələ gəlir.(Şəkil 6-1) Kalsinatlar xroniki pielonefritdə 

böyük ölçülü və qeyri-müəyyən 

formalı olur. 

Kasa-ləyən sistemində rast gəlinən daşların 90% rentgen pozitivdir. 

Əsasən kalsium oksalat və fosfat tərkibli olur. Maqnezium fosfat 

daşları orta dərəcədə rentgen pozitivdir. Urat və ksantin daşları 

rentgen neqativdirlər. Bu daşlar kasa-ləyən sistemində dolma defekti 

Cədvəl 6-1  



törədirlər. Mərcanvarı daşlar böyüməyə meyllidirlər və tədricən 

böyüyərək kasa-ləyən sistemin şəklini alırlar. Böyrək infeksiyaları 

nəticəsində ikincili olaraq əmələ gəlmiş daşlar quruluşca çoxlu sayda 

qatlardan təşkil olunurlar. 
 

Kasa-ləyən sisteminin quruluş dəyişiklikləri 

Normada kasacıq tağları (fornikslər) kəskin konturludur. Tağların 

konturlarının kütləşməsi keçirilmiş pielonefritin, papilyar nekrozun, 

papilyar atrofiyanın və obstruksiyanın əlamətidir. Kasacıqların 

genişlənməsi obstruktiv səbəblərlə yanaşı, qeyri-obstruktiv səbəblər 

nəticəsində vezikouretral reflüks, sidik axımının artması, 

anadangəlmə meqakaliks nəticəsində də baş verə bilər. Kasacıqların 

genişlənməsi, həmin yerdə parenximanın çapıqlaşması və 

piramidlərin atrofiyası, xroniki atrofik pielonefritin göstəricisidir. 

Papilyar nekrozda, kasacıqların kənarları qeyri-hamar olmaqla, kasa-

ləyən sistemində nekroza uğrayaraq qopmuş toxumanın hesabına 

dolma defekti müşahidə edilir. Papilyar nekroz əsasən, şəkərli 

diabet, oraqvarı hüceyrə anemiyası, çoxlu analgetik qəbulu ilə sıx 

əlaqədardır. Papilyar nekrozda böyrək məməciklərində, qopmuş 

toxuma hesabına boşluqlar əmələ gəlir və İVP zamanı kontrast 

maddə ilə asanlıqla dolur. 

Kasa-ləyən sistemində bu cür boşluqların digər səbəbləri 

divertikullar, kasacığın absesləri və medulyar süngəri böyrəkdir. 

Pionefroz papilyar boşluqların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Nadir 

hallarda, intrarenal abseslər kasa-ləyən sisteminə açılmaqla 

boşluqların əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

 

Böyrək ləyəninin dəyişiklikləri 



Kasacıqlarda genişlənmə omadan rast gəlinən pieloektaziya normal 

variant olub əsasən ekstrarenal böyrək 

ləyənində rast gəlinir. Böyrək ləyəni 

leykoplakiya və renal xolesteatoma 

nəticəsində qarışıq və tam dolmamış 

şəklində görünə bilər. Renal leykoplakiya 

böyrək ləyəni epitelinin buynuzlaşması 

nəticəsində yaranır və malignizasiyaya 

meyllidir. Digər əlamətlər olmadan rast 

gəlinən pieloektaziya, və sidik axarı 

seqmentinin kompensasiya olunmuş 

obstruksiyasının göstəricisidir. Diuretik 

testi tətbiq etməklə obstruksiyanın dekompensasiya mərhələsində 

olmasını dəqiqləşdirmək mümkündür.  

Böyrək vərəminin ilk mərhələsində İVP əlamətləri normal ola bildiyi 

kimi kasacıqların lokal və generalizə olunmuş genişlənməsi, tağların 

destruksiyası müşahidə edilə bilər.(Şəkil 6-2) Sonrakı mərhələlərdə 

infundibulyar daralma çoxsaylı abseslər, parenximal kalsinatlar və 

tuberkuloma müşahidə edilir. 

Böyrək ləyəni şişləri nadir rast gəlinməklə müxtəlif ölçüdə dolma 

defektinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. (Şəkil 6-3) 

 

SİDİK AXARLARI 

Sidik axarları peritonarxası üzvlər olub təxminən 25 sm 

uzunluğunda boruşəkilli əzələvi orqanlardır. Kontrast maddə 

olmadan rentgenoloji müayinə ilə aşkar edilmir. Ləyən-sidik axarı 

seqmentindən başlayaraq qalça-bel əzələsinin içəri kənarı ilə sidik 

kisəsinə qədər uzanırlar. Böyük çanaqda oma-qalça oynağının 

ventral hissəsində xarici qalça arteriyaları ilə çarpazlaşırlar. Sidik 

kisəsinə arxa, aşağı tərəfdən daxil olaraq sidik kisəsi üçbucağına 

açılırlar. 

Şəkil 6-2 Böyrək vərəmi 



Sidik axarlarında İVP-də asanlıqla ayırd edilən 3 daralma 

mövcuddur: 
1. Ləyən-sidik axarı seqmenti; 
2. Sidik axarlarının qalça arteriyaları ilə çarpazlaşma yeri; 
3. Sidik axarlarının sidik kisəsinə daxil olma yeri. 

 

Sidik axarlarının ölçü dəyişiklikləri 

Normal quruluşlu, qısa sidik axarı böyrəyin ektopiyasında rast 

gəlinir. Nefroptozda sidik axarı normal uzunluqda, lakin qıvrılmış 

və bir qədər genişlənmiş olur. 1 sm-də artıq diametrli sidik axarı 

dilatasiya olunmuş hesab edilir. Sidik axarlarının genişlənməsi lokal 

və diffuz ola bilər. Diffuz dilatasiya infravezikal obstruksiya, sidik 

axarı-sidik kisəsi birləşməsinin obstruksiyası və vezikoureteral 

reflüksu nətiəcsində meydana çıxır.  

Sidik axarında fokal dilatasiya əsasən sağ tərəfdə, sidik axarının 

qalça arteriyaları ilə çarpazlaşma yerindən yuxarıda rast gəlinir. 

Bundan başqa sağ sidik axarını genişlənməsi hamiləlik zamanı 

müşahidə edilir və doğuşdan sonra bir neçə həftə davam edir.  

Sidik axarlarının obstruktiv mənşəli genişlənməsinin əsas səbəbi 

daşdır. Daşların ən çox obstruksiya yeri ləyən-sidik axarı seqmenti, 

sidik axarı- sidik kisəsi birləşməsidir. Sidik axarının obstruksiyası 

axarın strikturası nəticəsində də yarana bilər. Sidik axarlarının 

vərəmi, şişlər və iltihabi xəstəliklər sidik axarlarının strikturasına 

səbəb ola bilər. 

Sidik axarlarının birtərəfli və orta üçdə birində rast gəlinən 

obstruksiyası ağciyər, böyrək, süd vəzisi xərçənginin metastazlarının 

nəticəsində yarana bilər. Sidik axarlarının birincili şişləri də 

obstruksiyanın səbəbi ola bilər. 

Sağ sidik axarında obstruksiya səbəblərindən biri də onun retrokaval 

yerləşməsidir. Bu halda sidik axarının daha çox medial yerləşməsinə 

diqqət göstərilməlidir.  



Sidik axarının hissəvi obstruksiyası, retroperitoneal həcmli 

törəmələri və ya psoas absesi nəticəsində yarana bilər. Hər iki sidik 

axarının diffuz dilatasiyası əsasən sidik kisəsinin və ya distal 

obstruksiyanın nəticəsidir. Kişilərdə posttravmatik, iltihab nəticəsi 

və ya yatrogen strikturalar dilatasiyanın səbəbləri ola bilər. 

Yaşlılarda isə prostat vəzinin xoşxassəli adenoması infravezikal 

obstruksiyanın əsas səbəbidir. Uşaqlarda arxa uretranın klapanları 

qadınlarda isə sistosele, divertikul və uşaqlığın prolapsı 

obstruksiyaya səbəb olur. Retroperitoneal fibroz çanaq girəcəyində 

ikitərəfli obstruksiya törədir. 

 

Sidik axarlarının say dəyişiklikləri 

Sidik axarlarının ən çox rast gəlinən anomaliyası duplikasiyadır. Sidik 

axarının duplikasiyası böyrək daxili toplayıcı sistemin duplikasiyası 

ilə birgə rast gəlinir. Tam və hissəvi duplikasiya ayırd edilir. Tam 

duplikasiyada yuxarı qütbdən başlayan sidik axarı sidik kisəsinə 

distal və medial hissədə açılır. Bu cür sidik axarı infeksiyalaşmaya və 

konkrementlərin əmələ gəlməsinə daha meyllidir.  

Sidik axarlarının quruluş dəyişikləri içərisində ən çox rast gəlinən 

rentgenoloji əlamət, damar təzyiqi nəticəsində əmələ gələn 

basılmadır. Bu, arterial və venoz damarların anormal yerləşməsi və 

ya venaların varikoz genişlənməsi nəticəsində meydana çıxır. 

Sidik axarının qısalması və «təsbeh» şəkilli quruluşu sidik 

axarlarının vərəmində rast gəlinir. Sistin və urat daşları, tam və 

hissəvi obstruksiya törətməklə rentgenoloji olaraq dolma defekti 

şəklində görünür. 

Sidik axarlarının funksional anomaliyaları isə a) spazm; b) atoniya 

və c) reflüks olmaqla qruplaşdırılır. 



Sidik axarının spazmı müxtəlif intralüminal obstruksiyalar 

nəticəsində baş verir. Rigid sidik axarı isə fibroz və qranulyasiyanın 

nəticəsidir.  

 

SİDİK KİSƏSİ 

Sidik kisəsi rentgenoloji olaraq, kontrast maddə ilə dolu olarkən 

ayırd edilir. Sidik kisəsinin zirvəsi, boynu, dibi və cismi 

fərqləndirilir. Sidik kisəsinin zirvəsi, yuxarıya doğru uzanan sidik 

kisəsi - göbək bağına keçir. Zirvəsi ilə dibi arasında yerləşən hissə isə 

sidik kisəsini cismi adlanır. Kontrast maddə ilə dolmuş sidik kisəsi 

qadınlarda ovalşəkilli, kişilərdə isə şarşəkillidir, divarlarının 

konturları dəqiqdir. Sidik kisəsinin aşağı kənarı qasıq bitişməsinin 

yuxarı kənarı səviyyəsindədir. 

Sidik kisəsində aşağıdakı rentgenoloji dəyişikliklər tapıla bilər. 

 

Miqdar və forma dəyişiklikləri 

Sidik kisəsinin divertikulu çox böyük olduqda duplikasiya olunmuş 

sidik kisəsi kimi görünə bilər. Sidik kisəsi boynunun və ya sidik 

kanalının obstruksiyalarında, sidik kisəsi çox genişlənmiş görünür. 

Sidik kisəsinin ölçülərinin kiçilməsi əsasən xroniki infeksiyalarda 

(vərəm) rast gəlinir. Divarları qalınlaşır və trabekulyasiya müşahidə 

edilir. İnterstisial sistitlərdə də sidik kisəsinin ölçüləri kiçilmiş 

görünür. 

 

Kontur dəyişiklikəri 

Sidik kisəsinin kontur dəyişikliklərinin səbəblərindən biri sürüşən 

yırtıqlarda sidik kisəsinin daxili qasıq halqasından yırtıq kisəsinə 

daxil olmasıdır. Sidik kisəsi divarlarının qeyri-hamar olması şişlərdə, 

qonşu orqanların şişlərinin sidik kisəsinə invaziya edən şişlərində və 



ya fokal divardaxili hematomalarda rast gəlinir. İntralüminal dolma 

defektinin əsas səbəbi, kişilərdə, prostat vəzinin xoşxassəli 

hiperplaziyası, qadınlarda isə sistosele ilə əlaqədardır. Dolma 

defektlərinin digər səbəblərinə rentgen neqativ daşlar, sidik kisəsinin 

lokal xərçəngi, sistitis glandularis, uşaqlarda ureterosele aiddir. 

Neyrogen sidik kisəsi isə konusvari, qum saatı şəklində, yığılmış, 

hipertonik, geniş və hipotonik, elipsoid formalarda görünə bilər. 

 

Sıxlıq dəyişiklikləri 

Sidik kisəsi boşluğunda və divarlarında qazın olması emfizemator 

sistitdə, pnevmaturiyada və diabetli xəstələrdə rast gəlinir. Sidik 

kisəsi divarlarında kalsium duzlarının çökməsi sidik kisəsinin 

şişlərində və Shistosomiaz-da rast gəlinir. Sıxlıq dəyişiklərinin əsas 

səbəbi sidik kisəsinin daşlarıdır. Sidik kisəsi daşları kalsium və urat 

duzlarından ibarət olur. Daşlar sidik kisəsi divertikulunun içərisində 

də yerləşə bilər. 

 

Funksional dəyişikliklər 

Sidik kisəsində sidiyin retensiyası neyrogen sidik kisəsində, kəskin 

və xroniki infravezikal obstruksiyalarda baş verir. Vezikoureteral 

reflüks, sidik kisəsi divarında iltihabla, infravezikal obstruksiya, 

sidik axarlarının ektopiyası və sidik axarlarının duplikasiyası ilə 

əlaqədardır.  

 

SİDİK KANALI 

Kişi və qadın sidik kanalının rentgen anatomiyası normal 

anatomiyaya müvafiq olaraq bir-birindən fərqlənir. Kişi sidik kanalı 

daha uzun olub sidik kisəsindən başlayaraq sidik kanalının xarici 

dəliyinə qədər davam edir. Normal rentgenoqrammada hamar 



konturlu olub, ayrı-ayrı yerlərdə diametri müxtəlifdir. Aydın seçilən 

iki əyrilik əmələ gətirir: 

1. Qasıqaltı əyrilik (curvatura subpubica) 

2. Qasıqönü əyrilik (curvatura prepubica) 

Sidik kisəsinin xarici sfinkteri sidik kanalını iki yerə bölür; ön və arxa 

uretra. Ön uretrada soğanağabənzər (bulboz) və süngəri (və ya 

renal), arxa uretrada isə zarlı (membranoz) və prostat hissələri ayırd 

edilir. 

Qadın sidik kanalı isə kişi sidik kanalı ilə müqayisədə daha qısa və 

enlidir. Rentgenoloji müayinə zamanı konturları hamar, qısa və enli 

zolaq şəklində görünür. 

Uretroqrafiyada rast gəlinən əsas rentgenoloji əlamətlər 

aşağıdakılardır. 

Sidik kanalının strikturaları 
Əsasən travmadan və keçirilmiş 

iltihabi xəstəliklərdən sonra yaranır, 

yaxud yatrogen mənşəli olur. Çanaq 

sümüklərinin sınıqları zamanı əsasən 

zarlı hissə zədələnir. Qonoreya 

uretritindən sonra əsasən soğanağa-

bənzər hissədə striktura müşahidə 

edilir. Strikturalar zamanı retroqrad 

uretro-qrafiyada, strikturadan distal 

hissədə dilatasiya, kontrast 

maddənin heç keçməməsi və 

proksimal hissəyə doğru uzanan 

nazik kontrast zolağı ayırd edilir. (Şəkil 6-3). Bəzən kontrast ekstra-

vazasiyası görünür. 

 

 

Arxa uretranını qapaqları 

Şəkil 6-3 Sidik kanalının strikturası 



Əsasən oğlan uşaqlarında rast gəlinir və obstruktiv uropatiya 

şəklində manifestasiya olunur. Retroqrad uretroqrafiyada qapaq 

divara sıxıldığına görə rentgenoloji dəyişiklik olmaya bilər. Miksion 

sistoqrafiya ən informativ müayinə üsuludur. 

Sidik kanılının fistulaları 
İnfeksiya, travma və yatrogen mənşəli olub bəzən strikturalarla 

birlikdə rast gəlinir. 

Sidik kanalının 

divertikulları 
Çox nadir hallarda ana-dangəlmə 

olur. Əsasən iltihabi mənşəlidir. 

Rent-genoloji olaraq kontrast-la 

dolmuş genişlənmə kimi 

görünür. (Şəkil 6-4)  

 
 Şəkil 6-4 Sidik kanılının divertikulu 



  



 

 

Uroloji xəstəliklərin rentgenoloji 
müayinə  üsulları 
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ÜMUMİ MƏLUMAT 

Təbabətin digər sahələrində olduğu kimi urologiyada da rentgenoloji 

müayinə üsullarının rolu əvəzsizdir. XX əsrin son illərində yeni 

müayinə üsullarının və cihazlarının praktikaya daxil edilməsinə 

baxmayaraq rentgenoloji müayinə öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Bu 

müayinə üsulları 1895-ci ildə W. Rentgen tərəfindən kəşf edilmiş 

rentgen şüalarına və onun toxumalardan keçmə xüsusiyyətlərinə 

əsaslanır. Bu şüalar da işıq dalğaları, radiodalğalar və infraqırmızı 

şüalar kimi elektrik və maqnetik xüsusiyyətlərinə malikdir. 

Maddədən keçərkən maddə molekullarını və atomlarını 

ionlaşdıraraq aktivləşdirirlər. İşıq dalğaları ilə eyni sürətə 

malikdirlər.  

Rentgen şüaları orqanizmin toxumalarından asanlıqla keçməklə, bir 

qismi toxuma və orqanlar tərəfindən udulur. Orqanizm tərəfindən 

bu şüaların udulması ayrı-ayrı toxumalarda müxtəlifdir: sümük, 

kalsinatlar, metal yad cisimlər bu şüaları daha çox udma 

qabiliyyətinə malik olduğu halda, parenximatoz orqanlar su, piy 

toxuması çox az, hava tərəfindən isə heç udulmur. Rentgen 

şüalarının toxumalar tərəfindən bu cür fərqli udulması radioloji və 

ya rentgenoloji kontrastlığın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yumşaq 

toxumaların və piyin rentgen şüalarını fərqli udması orqanların 

görünməsinə imkan verir. Belə ki, icmal uroqrafiyada böyrəyi əhatə 

edən piy toxumasının hesabına onun konturlarını fərqləndirmək 

mümkün olur. 

Digər tərəfdən şüaların yumşaq toxumalar tərəfindən udulması ilə  

su tərəfindən udulması arasında fərq az olduğuna görə dolu sidik 

kisəsində şişi, kasa-ləyən sistemini böyrək parenximası ilə 

fərqləndirmək mümkün deyildir. 

Rentgen şüalarının diaqnostikada tətbiqi, onların aşağıdakı 

xüsusiyyətlərinə əsaslanır: 

1-Penetrasiya xüsusiyyəti 



Rentgen şüaları orqanizmin toxumalarından keçərkən bu toxumalar 

tərəfindən absorbsiya və penetrasiya olunurlar. Bu səbəbdən rentgen 

şüaları, rentgen plyonkası üzərində ağdan qaraya qədər dəyişən bir 

görüntünün əmələ gəlməsinə səbəb olurlar. Rentgen şüalarını daha 

çox absorbsiya edib zəiflədən toxumalar rentgenoqrammada ağ və 

ya boz rəngdə görünür və rentgen pozitiv adlanırlar. Az absorbsiya 

edən toxumalar isə (ağciyər, bağırsaqlar) qara rəngdə görünülür və 

rentgen neqativ adlanırlar. 

2- Fotoqrafik xüsusiyyəti 
İşıq və ultrabənövşəyi şüalar kimi plyonka üzərindəki gümüş 

bromidə təsir göstərərək görüntü əmələ gətirilər. Bu şəkildə əldə 

edilən rentgen şəklinə radioqram və ya rentgenoqram deyilir. 

3- Fluorossensiya xüsusiyəti 
Rentgen şüaları sink-kadmium kristallarından ibarət olan ekran 

üzərinə düşdükdə fluorossensiya törədir. Bu isə rentgenoskopiyada 

tətbiq edilərək orqanları müayinə etməyə imkan verir. 

Radioqrafik olaraq orqan və toxumaların görünməsi aşağıdakı 

səbəblərlə əlaqədardır. 

1. Orqanların fassiyalar içərisində yerləşməsi və ya piy toxuması ilə 

əhatə olunmaları; 

2. Ağciyər və bağırsaqların içərisində qazın olması; 

3. Sümüklərin tərkibində kalsium duzlarının olması; 

4. Patoloji olaraq əmələ gəlmiş qaz, piy və kalsium duzları; 

5. Orqanların içərisinə və ətrafına yeridilmiş kontrast maddələr. 

 

KONTRAST MADDƏLƏR 

Uroradiologiyada sidik-cinsiyyət orqanlarını görülməsini 

asanlaşdırmaq üçün tətbiq edilən kontrast maddələr yod tərkibli 

maddələrdir. Bu maddələrin tətbiqi, onların farmakoloji 

xüsusiyyətlərinə deyil, orqanlarda paylanma və xaric olunma 

xüsusiyyətlərinə bağlıdır. Kontrast maddələr rentgen şüalarını 



intensiv şəkildə udduğuna görə içərisində kontrast maddə olan 

orqanlar rentgenoqrammada ağ rəngdə görünürlər. Vena daxili 

uroqrafiyada və kompüter tomoqrafiyada intravenoz yolla tətbiq 

edilirlər. İntrakavitar yolla tətbiq edilməklə (sistoqrafiya, 

uretroqrafiya) orqanların boşluğunu öyrənməyə imkan verir. 

Hazırda işlədilən kontrast maddələr ionlu, yüksək-osmolyar və 

qeyri-ionlu, zəif osmolyar olmaqla iki qrupa bölünürlər. Kontrast 

maddələrin osmolyarlığa görə təsnifatı qan serumunun osmolyarlığı 

ilə müqayisəsinə əsaslanır. 

Yüksək osmolyar kontrast maddələrə benzoy turşusunun meqlumin və 

natrium duzları olan kontrast maddələr aiddir. Bu maddələr 

məhlulda dissosiasiya edərək kationa və rentgenkontrast aniona 

parçalanırlar. Zəif osmolyar kontrast maddələr (yopamidol, 

yopramid, omnipak, yohekzol) maye mühitdə dissosiasiya etmirlər, 

diuretik xüsusiyyətləri zəif olduğuna görə toplayıcı sistemdə yüksək 

konsentrasiyada toplana bilərlər. Əlavə təsirləri daha azdır. Qan 

zülalları ilə daha az birləşirlər.  

İntravaskulyar yeridilmiş kontrast maddələrin plazmada qatılığı 

getdikcə azalaraq müəyyən müddətdən sonra intra- və 

ekstravaskulyar sahələrdə sabit paylanma səviyyəsinə çatırlar. 

Normal şərtlər daxilində yarım xaric olma dövrü 1-2 saatdır. 

Kontarst maddələr hematoensefalik baryeri keçmirlər. 98%-i 

böyrəklər, 2%-i isə qaraciyər və bağırsaqlarla xaric olur. 

Böyrəklərdən, qlomerulyar filtrasiya ilə ifraz olunurlar. Reabsorbsiya 

olunmadıqlarına görə, borucuqlarda suyun reabsorbsiyası qatılığın 

daha da artmasına səbəb olur. Böyrək çatışmazlığında kontrast 

maddələrin ekstrarenal yollarla ifrazı artır. 

Kontrast maddələrin əlavə təsirlərinə idiosinkraziya tipli övrə, 

bronxospazm, qırtlaq və üzün ödemi kimi reaksiyalar və yaxud 

anafilaktik tipli reaksiyalar aiddir. Bu reaksiyaların patogenezi 

kontrast maddələrin: 1) allergik təsir; 2) hiperosmolyarlığı; 3) 



birbaşa xemotaksik; 4) bu təsirlərin cəmi ilə izah edilir. Kontrast 

maddələrin əlavə təsirləri ilk beş dəqiqə ərzində üzə çıxan erkən və 

bir saat sonra meydana çıxan gecikmiş; təzahürlərinə görə kiçik və 

böyük; ağırlığına görə yüngül, orta ağır, ağır olurlar. 

Kontrast maddələrin əlavə təsirlərinin profilaktikası üçün 

aşağıdakıları yerinə yetirmək tövsiyə olunur. 

 Allergik anamnezin öyrənilməsi; 
 Zəif osmolyar maddələrdən istifadə etmək; 
 Sınaq qoymaq; 
 Kortikosteroidlərlə və antihistamin dərmanlarla 
profilaktik müalicə aparmaq. 

Kortikosteroidlər kontrast maddə yeridilməzdən 12 və 2 saat əvvəl 

(metilprednizolon) yeridilir. 

Kontrast maddələr potensial nefrotoksik maddələr olduqlarına görə 

kontrast nefropatiya, kəskin böyrək çatmamazlığının əsas 

səbəblərindən biridir. Kontrast maddənin yeridilməsindən sonra 

qlomerulyar filtrasiyanın 25-50% azalması və ya plazma kreatininin 

0,5-1 mq/dl artması kontrast nefropatiya kimi qiymətləndirilir. 

Şəkərli diabetli və ürək çatmamazlığı olan xəstələr və plazma 

kreatinini 3,5 mq/dl-dən artıq olan xəstələr kontrast nefropatiya və 

böyrək çatmamazlığının əmələ gəlməsi baxımından yüksək risk 

qrupuna aid edilir. 

 

KORTİKAL NEFROQRAM 

Böyrək parenximasının kapilyarlarda, yumaqcıqlarda və proksimal 

borucuqlarda olan kontrast maddə hesabına görülməsinə kortikal nefroqram 

deyilir. Kortikal nefroqram, kontrast maddə bolus şəklində 

vurulduqdan 1-2 dəqiqə sonra görünür. Kontrast maddənin 85%-i 

filtrasiya, 15%-i isə borucuqlarla sekresiya olunur. Normal şəxslərdə 

kontrast maddənin nefron və yumaqcıqlara keçməsi 3 dəqiqə 

ərzində baş verir. Beləliklə böyrəyin qabıq və beyin qatının 



radioqrafik sıxlığı bərabərləşir və kortikomedulyar fərq aradan 

qalxır. Nefroqramın görünməsi kontrast maddənin qıvrım 

borucuqlarda, Henle ilgəyində və yığıcı borucuqlarda toplanması 

hesabına baş verir. Kapilyarlardakı kontrast maddə isə kontrastlığın 

10%-ni verir. Nefroqramın sıxlığı isə yumaqcıq filtrasiyası və 

kontrast maddənin plazmadakı qatılığı ilə düz mütənasibdir. 

Xəstənin hidratasiya vəziyyəti isə qıvrım borucuqlarda kontrast 

maddənin sıxlığına və nefroqramın keyfiyyətinə təsir göstərmir. 

Antidiuretik hormon (ADH) yığıcı borucuqlarda suyun reab 

sorbsiyasına təsir göstərməklə son nəticədə sidikdə kontrast 

maddənin qatılığını dəyişir. Kontrast maddənin sidikdə qatılığı 

dehidratasiyalı xəstələrdə daha yüksək olur. Buna görə də venadaxili 

uroqrafiyadan əvvəl xəstələrin maye qəbulunu azaltmaqla daha 

keyfiyyətli uroqramma almaq mümkün olur.  

 

İCMAL UROQRAFİYA 

İcmal uroqrafiya, bütün rentgenkontrast müayinə üsullarından əvvəl icra 

edilməsi zəruri olan müayinə üsuludur. Uroloji xəstəliyə şübhəli olan 

xəstələr ilkin olaraq icmal uroqrafiya olunmalıdır. Bir çox hallarda 

digər müayinə üsulları tətbiq 

edilmədən diaqnoz qoymağa 

imkan verir. İcmal uroqrafiya, 

xəstə uzanmış vəziyyətdə 30x40 

sm-lik rentgen plyonkalarına 

çəkilir və böyrəklərin yuxarı 

qütbündən, qasıq bitişməsinin 

alt kənarından 2 sm aşağıya 

qədər olan sahəni əhatə 

edir.(Şəkil 7-1) 

Müayinədən əvvəl xəstənin 

qida rasionundan qaz əmələ 

Şəkil 7-1 İcmal uroqramma 



gətirən qidalar çıxarılır. Təcili hallar istisna olmaqla xəstələr işlədici 

dərmanlar qəbul edir və xəstə imalə edilir. Xəstəyə qazın əmələ 

gəlməsini azaldan preparatlar (simetikon) verilir. Yaxşı hazırlanmış 

xəstələrin rentgen şəklində, mədə-bağırsaq sisteminə aid 

xəstəliklərin olmaması sidik sistemini daha dəqiq qiymətləndirməyə 

imkan verir. 

İcmal uroqrafiyaya əsasən sidik sistemi aşağıdakı ardıcıllıqla 

qiymətləndirilir. 

 Böyrəklərin sayı 

 ölçüsü 

 konturları  

 yerləĢməsi 

Sidik axarlarında kontrast konkrementlərin və görünən 

rentgenopozitiv kölgəliklərin sidik sisteminə aid olması araşdırılır. 

Sidik axarında olan rentgenopozitiv kölgəliklər kalsifikasiya 

olunmuş müsariqə düyünləri, qalça arteriyalarının kalsifikasiyaları 

və çanaq flebolitlərindən diferensiasiya edilməlidir. Flebolitlər 

əsasən çoxsaylı və mərkəzləri rentgen neqativ olur. 

Çanaq anormal qaz toplanmasına, kalsifikasiyaya, maye 

kölgəliklərinə və yumşaq toxuma kütlələrinə görə qiymətləndirilir. 

Qalça-bel əzələsinin kölgəlikləri, intraabdominal və retroperitoneal 

kölgəliklərin olması baxımından araşdırılır. Qalça-bel əzələlərinin 

kölgəliklərinin itməsi və ya yerdəyişməsi retroperitoneal 

hematomanın, şişin və absesin olması haqqında düşünməyə imkan 

verir. Lakin nəzərə alınmalıdır ki, 15 % hallarda qalça-bel əzələsinin 

kölgəlikləri olmaya bilər və ya asimmetrik olur. 

Skeletdə olan sıxlıq dəyişiklikləri, anomaliyalar, degenerativ və 

destruktiv dəyişikliklər, osteolitik və osteoblastik metastazlar, 



birincili şişlər spina bifida, sakral ageneziya, qasıq bitişməsi 

aralanmaları və sınıqların olması araşdırılır. 

Qarın boşluğunda olan qaz kölgəliklərinin olmasına fikir verilir. 

Diabetli xəstələrdə emfizematoz pielonefrit nəticəsində böyrək 

proyeksiyalarında qaz kölgəlikləri ola bilər. 

İcmal uroqramma pozitiv kölgəliklərin sidik sisteminə aid olması 

baxımından öyrənilir. 
 

 



SİDİK SİSTEMİNƏ AİD OLAN KALSİNATLAR 

I - Renal kalsinatlar 

A) Fokal renal kalsinatlar 

1. Vərəm 

2. Abses 

3. İnfrakt 

4. Fibroma 

5. Renal adenokarsinoma 

6. Böyrək arteriyasının 

aterosklerozu 

7. Wilms şişi 

8. İntrarenal hematoma 

 

B) İntralüminal renal kalsinatlar 

Böyrək kasacıqlarının və 

böyrək ləyəninin daşları 

C) İntrafubulyar renal kalsinatlar 

I. Medulyar nefrokalsinoz

  

1. Renal tubulyar asidoz 

2. Birincili hiperkalsiuriya 

3. İdiopatik 

hipekalsemiya 

4. Sarkoidoz 

5. D-hipervitaminozu  

6. Oksaloz 

7. Şeqren xəstəliyi 

 

II. Kortikal nefrokalsinoz 

1. Qlomerulonefrit 

2. Transplantantın 

ayrılması 

3. Kortikal nekroz  

4. Alport xəstəliyi 

 

II - Uroepitelial kalsinatlar 

1. Şiştosomiaz 

2. Vərəm 

3. Adenokarsinoma 

4. Amiloidoz 
 

III - Kişi cinsiyyət sisteminə aid kalsinatlar 

1. Prostat vəzi kalsinatları 

2. Oraqvari hüceyrə anemiyasında süngəri cisim kalsinatları  

3. Toxumadaşıyıcı axacaq kalsinatları 

 





 EKSKRETOR UROQRAFİYA 

Ekskretor uroqrafiya böyrək və sidik yollarının kontrast maddələrin 

ekskresiya olunmasına əsaslanan rentgenoloji müayinə üsuludur. 1929-cu 

ildə Swick tərəfindən təklif edilmişdir. Uroloji praktikaya yeni 

müayinə üsullarının daxil edilməsinə baxmayaraq ekskretor 

uroqrafiya sidik sistemi haqqında anatomik və funksional məlumat 

almağa imkan verir. Hazırda sidik sisteminin kontarstlaşdırılıması 

üçün zəif osmolyar kontrast maddələrdən (Omnipak) istifadə edilir 

və 1 kq çəkiyə 100-150 mq olmaqla vurulur. 

Böyrək və sidik yollarının 

anadangəlmə inkişaf qüsurları, 

tez-tez təkrarlanan sidik sistemi 

infeksiyaları, hematuriya, sidik 

sistemi üzvlərinin travmaları, 

urolitiaz, böyrək mənşəli ağrılar, 

uroepitelial şişlər, renovaskulyar 

hipertoniya, böyrək və sidik yol-

larının vərəmi ekskretor 

uroqrafiya-nın aparılmasına 

göstərişdir.  

Qaraciyər və böyrək 

çatışamazlığı, kontrast 

maddələrə qarşı hiper həssaslıq 

və arterial hipotenziya, ekskretor 

uroqrafiyaya əks göstəriş-dir. 

Zəif osmolyar kontrast maddə-

lərin tətbiqi, kortikosteroidlər və 

antihistamin preparatlarla pre-

medikasiya ekskretor 

uroqrafiyaya olan əks göstərişlərin azalmasına səbəb olmuşdur.  

Şəkil 7-2 Normal ekskretor uroqramma 



Orta ağır və ağır dərəcəli böyrək çatışmazlığı olan xəstələrə iki 

səbəbdən ekskretor uroqrafiya etmək əks göstərişdir. 1) Bu 

xəstələrdə böyrəklərin ekskretor funksiyası mühüm dərəcədə 

pozulduğuna görə ekskretor uroqrafiya bu xəstələr haqqında çox az 

məlumat verir; 2) Kontrast maddələr, mövcud olan böyrək 

çatışmazlığının əlamətlərinin kəskinləşməsinə səbəb olur. 

Ekskretor uroqrafiyadan əvvəl xəstə müayinəyə hazırlanmalıdır. 

Xəstə müayinənin mahiyyəti haqqında məlumatlandırılır və allergik 

anamnez toplanır. Müayinədən əvvəl xəstəyə kontrast maddə ilə 

sınaq qoyulur. Müayinədən bir gün əvvəl xəstə qida qəbul etmir. 

Xəstəyə işlədicilər verilir və imalə edilir. Qaz toplanmasına qarşı 

xəstə köp əleyhinə preparatlar (karbolen, espumizan) qəbul edir. 

Ekskretor uroqrafiyadan əvvəl xəstələr icmal uroqrafiya edilir.  

Aşağıdakı səbəblərə görə ekskretor uroqrafiyadan əvvəl icmal 

uroqrafiyanın olunması vacibdir. 

1) Kontrast maddə kasa-ləyən sistemində olan rentgen pozitiv və 

neqativ daşların üzərinə örtməklə onların görünməməsinə səbəb 

olur. 

2) Bağırsaq təmizliyini qiymətləndirmək üçün ekskretor 

uroqrafiyadan əvvəl icmal uroqrafiyanın edilməsi vacibdir. 

3) Digər orqanlarda olan patoloji rentgenoqrafik dəyişiklikləri 

müəyyənləşdirmək üçün. 

Sidik yollarını kontrastlaşdırmaq məqsədi ilə vena daxilinə 5-10 

dəqiqə müddətində kontrast maddə yeridilir.  

Vena daxilinə yeridilmiş kontrast maddələr birinci dəqiqədə 

böyrəkləri diffuz şəkildə kontrastlaşdırırlar. İlk 2-3 dəqiqə ərzində 

çəkilmiş rentgen şəkilləri ilə nefroqram fazasını təsbit etmək 

mümkündür. Üçüncü dəqiqədən başlayaraq böyrəyin toplayıcı 

sistemi və yuxarı sidik yolları kontrastlaşır.(Şəkil 7-2) Bu fazada 



(kontrast maddənin yeridilməsindən 5 dəq sonra) ilk ekskretor 

uroqramma çəkilir. İlk uroqrammaya baxmaqla böyrəklərin 

funksional xüsusiyyətlərini və urodinamikanı nəzərə alaraq növbəti 

uroqrammanın neçənci dəqiqədə çəkilməsi müəyyənləşdirilir. Əgər 

ilk uroqrammada böyrəklərin və yuxarı sidik yollarının funksional 

pozğunluğu aşkar edilmirsə növbəti uroqramma 15-20 dəqiqədə 

çəkilir. Bu şəkildə kasa-ləyən sistemini və yuxarı sidik yollarını hər 

iki tərəfdə aydın görmək mümkündür. Bu halda üçüncü (sonuncu) 

uroqramma kontrast maddənin yeridilməsinin 25–30-cu dəqiqəsində 

çəkilir. Bununla kontrast maddənin yuxarı sidik yollarından 

evakuasiyasını dəqiqləşdirmək və enən sistoqramma almaq 

mümkündür. Əgər birinci uroqrammada böyrək və sidik yollarının 

funksiyasında və uroqdinamikada dəyişiklik müşahidə edilirsə 

növbəti uroqrammalar arasındakı vaxt uzadılır. İkinci şəkil 30-cu 

dəqiqədə, üçüncü 60-cı dəqiqədə, dördüncü 1,5-2 saatda çəkilir. 

Uroloji praktikada ekskretor (venadaxili) uroqrafiyanın müxtəlif 

modifikasiyaları tətbiq edilir. Bunlar xəstənin və xəstəliyin 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq seçilir. 

1. Dəqiqəlik ekskretor uroqrafiya – Hipertoniyalı xəstələrdə tətbiq 

edilir və vena daxilinə kontrast maddənin yeridilməsindən sonra 

1, 2, 3, 4, 5 dəqiqələrdə çəkilir. 

2. Gecikmiş uroqrafiya – Birtərəfli, vizualizə edilməmiş böyrəklərdə, 

obstruksiyanın olub olmamasını araşdırmaq üçün tətbiq edilir. 

3. Lateral və çəp vəziyyətdə çəkilmiş uroqrafiya – Böyrəyin ön və 

arxa səthində yerləşmiş həcmli törəmələrin varlığını 

dəqiqləşdirmək üçün çəkilir. 

4. Ayaqüstə çəkilmiş uroqrafiya – nefroptozun dərəcəsini 

dəqiqləşdir-mək üçün sidik axarları tam görünmədikdə və hissəvi 

obstruksiyalar zamanı çəkilir. 



5. Su ilə yükləmə və diuretiklə uroqrafiya – xəstə 500-1000 ml maye 

qəbul edir və ya vena daxilinə diuretik vurmaqla uroqrafiya 

olunur. Ləyən-sidik axarı seqmentinin daralmalarını aşkar etmək 

üçün tətbiq edilir. 

6. Yüksək dozalı uroqrafiya – Kontrast maddənin dozası 2-3 dəfə 

artırılmaqla uroqrafiya olunur. Kök xəstələrə tətbiq edilir. 

7. İnfuzion uroqrafiya – 60-70 ml 76%-li uroqrafin və ya digər 

kontrast maddə eyni miqdarda fizioloji məhlulla qarışdırılaraq 

damcı üsulu ilə vena daxilinə yeridilir. Sidikdə kontrast maddənin 

yüksək konsentrasiyası alındığına görə sidik yollarının görünməsi 

asanlaşır. 

8. Kompression uroqrafiya – Sidik axarlarının, qarının ön və ya yan 

tərəflərindən sıxılması ilə icra edilən uroqrafiya metodudur. İlk 

uroqramma kontrast maddə yeridildikdən sonra, sidik axarları 

sıxılmamış, ikinci uroqramma sıxılma anında, üçüncü isə 

kompressiya olunmadan çəkilir. Bu yolla çəkilmiş uroqrafiyada, 

birinci uroqramma böyrək və sidik yollarının həqiqi funksiyasını, 

ikinci uroqramma sidiyin evakuasiyasının dinamikasını, üçüncü 

isə müvəqqəti kompressiya hesabına 

kasacıq-ləyən sistemində olan anatomik 

dəyişiklikləri görməyə imkan verir. 

 

RETROQRAD PİELOQRAFİYA 

Retroqrad pieloqrafiya, retroqrad yolla 

kontrastlaş-mış sidik axarlarının və kasa-ləyən 

sisteminin rentgenoloji müayinə üsuludur. 

Kontrast maddə sistoskopiya olunaraq 

sidik axarına yeridilmiş kateterlə vurulur. 

(Şəkil 7-3) 



Retroqrad pieloqrafiya 1906-cı ildə Walker və Lichtenberq tərəfindən 

təklif edilmişdir. Son illər yeni müayinə üsullarının praktikaya daxil 

edilməsi nəticəsində retroqrad pieloqrafiyanın tətbiqi 

məhdudlaşmışdır. 

Retroqrad pieloqrafiyaya göstərişlər aşağıdakı-lardır.  

1. Ekskretor uroqrafiyada aşkar edilən dolma defektlərinin 

dəqiqləşdirilməsi;  

2. Ekskretor uroqrafiyada dəqiqləşdirilməyən obstruksiyaların 

diaqnostikası; 

3. Yuxarı sidik yollarının fistulalarının 

diaqnostikası; 

4. Kontrast maddəyə qarşı sınaq müsbət olduqda və böyrək 

çatışmazlığı olan xəstələrdə kontrast maddənin vurulmasına əks- 

göstəriş olduqda; 

5. Sidik axarları ilə superpozisiya olunan rentgen neqativ daşların 

diaqnostikası; 

6. Sidik axarlarının proksimal hissəsinin daralmalarının uzunluğunu 

müəyyənləşdirmək. 

Aşağı sidik yollarının və kişi cinsiyyət orqanlarının kəskin iltihabi 

xəstəlikləri retroqrad pieloqrafiyanın olunmasına əks göstərişdir.  

Retroqrad pieloqrafiya zamanı sidik yolları yüksək dərəcədə 

kontrastlaşdığına görə bağırsaq təmizilyinin aparılması mütləq 

deyildir. Müayinədən əvvəl xəstə, icmal uroqrafiya olunmalıdır. 

Retroqrad pieloqrafiya məqsədilə xəstə sistoskopiya edilir və 

müayinə olunacaq sidik axarına kateter salınır. Sidik axarı kateteri 

sidik axarına 18-20 sm yeridilir və sidik axarına 3-5 ml kontrast 

maddə vurulur və rentgen şəkli çəkilir. 

Hər iki tərəfdə eyni zamanda retroqrad pieloqrafiya etmək əks 

göstərişdir. Digər tərəfdə, yalnız 2-3 gündən sonra müayinə aparmaq 

tövsiyə edilir. 

Şəkil 7-3 Retroqrad pieloqrafiya 



Retroqrad pieloqrafiyanın ən çox rast gəlinən ağırlaşması pielonefrit 

və pielorenal reflyuksdur. 

Retroqrad pieloqrafiya zamanı baş verə biləcək ağırlaşmaların 

profilaktikası üçün kontrast maddə 10 ml-dən çox olmayaraq, aşağı 

təzyiqlə vurulmalıdır. Müayinə qurtardıqdan sonra profilaktik 

məqsədilə xəstəyə 2-3 gün müddətinə antibiotik verilir. 

 

ANTEQRAD PİELOQRAFİYA 

Anteqrad pieloqrafiya, yuxarı sidik yollarının, kontrast maddənin sidiyin axını 

istiqamətində vurulmasından sonra rentgenoloji olaraq müayinə edilməsidir. 

Kontrast maddələrin yeridilmə üsulundan asılı olaraq anteqrad 

pieloqrafiyanın iki növü vardır: 

 Transkutan – punksion 

 Nefro(pielo)stomik 

Böyrəyin funksiyasının azalması ilə gedən uroloji xəstəliklərin 

diaqnostikasında ekskretor və retroqrad ureteropieloqrafiyaya əks göstəriş 

varsa transkutan – punksion anteqrad pieloqrafiya olunur. Nefrostomiya və 

pielostomiya əməliyyatlarından sonra drenaj borunun düzgün qoyulmasını 

dəqiqləşdirmək, yuxarı sidik yollarının keçiriciliyini və kasa-ləyən 

sisteminin tonusunun bərpa olunmasını müəyyən etmək üçün nefrostomik və 

ya pielostomik anteqrad pieloqrafiya icra edilir. 

Böyrək ətrafı toxumanın iltihabı xəstəlikləri, koaqulopatiyalar anteqrad 

pieloqrafiyanın aparılmasına əks göstərişdir.  

Nefrostomik və ya pielostomik anteqrad pieloqrafiya üçün xəstə uzanmış 

vəziyyətdə olmaqla nefro- və pielostoma borusu dəridən 1-2 sm aralı sıxıcı 

ilə sıxılır və boru spirtlə silinir. Həmin nahiyədən kasa-ləyən sisteminə 5-10 

ml kontrast maddə yeridilir və rentgen şəkli çəkilir.  

Transkutan punksion anteqrad pieloqrafiya məqsədilə xəstə üzü üstə 

uzadılır. Punksiya olunacaq nahiyə - XII qabırğa ilə arxanı düzəldən 

əzələnin (m. erector spinae) kəsişmə yeri antiseptik məhlulla silinir. Rentgen-



televizyon aparatın nəzarəti ilə toxumalar qatbaqat 0,5 % novokain məhlulu 

ilə anesteziya edilir və porşen geri çəkilərək iynənin kasa-ləyən sistemində 

olub olmaması dəqiqləşdirilir. Şprisdə sidiyin olması iynənin kasa-ləyən 

sistemində olmasını göstərir. Buna əmin olduqdan sonra şprisə 10-20 ml 

sidik çəkilir və həmin iynə ilə kasa-ləyən sisteminə 10 ml kontrast vurulur. 

Bundan sonra ortostatik və klinostatik vəziyyətdə rentgen şəkli çəkilir. İynə 

çıxarılmazdan əvvəl kasa-ləyən sisteminə antibiotik yeridilir və iynə 

çıxarılaraq yerinə aseptik sarğı qoyulur. Kasa-ləyən sistemində götürülmüş 

sidik ehtiyac olarsa antibiotiklə həssaslığın təyini üçün bakterioloji 

laboratoriyaya göndərilir.  

Anteqrad pieloqrafiyanın əsas ağırlaşması müayinədən sonra kəskin 

pielonefritin başlanmasıdır. Bu ağırlaşmanın profilaktikası üçün kontrast 

maddə kasa-ləyən sisteminə çox zəif təzyiqlə yeridilməlidir. 

 

 

ANGİOQRAFİYA 

Angioqrafiya, kontrast maddə yeritməklə böyrəyin damar sisteminin rentgenoloji 

müayinə üsulu olub 1929-cu ildə təklif edilmişdir. Uzun müddət əhəmiyyətli 

diaqnostik müayinə üsulu kimi tətbiq edilməsinə baxmayaraq 1980-cı ildən 

başlayaraq yeni, qeyri-invaziv müayinə üsullarının (Doppler sonoqrafiya, 

MRT və s.) uroloji praktikaya daxil edilməsi nəticəsində tətbiqi 

məhdudlaşmışdır. Buna baxmayaraq, müalicəvi angioqrafiya – perkutan 

translüminal angioplastika, embolizasiya, damar stentlərinin qoyulması 

uroloji praktikada tətbiqi genişlənməkdədir. (Şəkil 7-4) 

Göstərişlər: 

1. Böyrək damarlarının xəstəlikləri, 

2. Əməliyyatdan sonrakı damar ağırlaşmalarının (trombozların) 

diaqnostikası, 

3. Böyrək şişlərində damar ayaqcığının vizualizasiyası, 

4. Böyrəyin travmaları - böyrək damarlarının tamlığını digər müayinə 

üsulları ilə dəqiqləşdirmək mümkün olmadıqda, 



5. Böyrək damarlarının anomaliyaları ilə bağlı hematuriya 

6. Böyrəyin rezeksiyasında, peritonarxası şişlərin, böyrək və böyrəküstü 

vəzi şişlərində cərrahi əməliyyatdan əvvəl, 

7. Naməlum mənşəli arterial hipertoniya. 

Müayinədən 3-4 gün əvvəl qida 

rasionundan qaz əmələ gətirən 

məhsullar (kartof, kələm, noxud, süd və 

s.) çıxarılır. Xəstəyə qazın əmələ 

gəlməsini azaldan preparatlar (simetikon 

1tab  3 dəfə) verilir. Əməliyyat-dan bir 

gün əvvəl xəstəyə səhər və axşam 

təmizləyici imalə edilir. Hər iki tərəfdə 

bud-qasıq nahiyələri tükdən təmizlənir.  

Müayinənin texnikası 

A) Angioqrafiya məqsədilə kontrast 

maddə yeridiləcək kateter, Seldinger metodu ilə transfemoral yolla 

daxil edilir. Bu məqsədlə 50-60 sm 

uzunluqda kateterdən istifadə edilir. 

Əməliyyat nahiyəsi antiseptik 

məhlulla silindikdən sonra bud arteriyası qasıq bağı səviyyəsində 

palpasiya olunaraq fiksasiya edilir. Dəri və dərialtı toxumalar 

anesteziya edildikdən sonra, qasıq bağından 2 sm aşağı dəri 

üzərində itiuclu skalpellə 0,3-0,5 sm kəsik aparılır və iynə (və ya 

troakar) ilə punksiya edilir. İynənin xarici ucu 45°-li bucaq altında 

əyilərək iynənin stileti çıxarılır və içərisinə elastik ötürücü salınır. 

Ötürücü proksimal istiqamətdə salınaraq fiksasiya edilir və iynə 

çıxarılır. Bundan sonra isə ötürücünün müşayiəti ilə kateter bud 

arteriyasına salınır. Kateter aortaya qədər tədricən yeridilməklə 

ötürücü xaric edilir. Ötürücü çıxarıldıqdan sonra kateterə adaptor 

və şpris birləşdirilərək aortaya novokain və heparin məhlulu 

yeridilir. Qeyri selektiv angioqrafiya zamanı kateter L1-L2 

fəqərələri səviyyəsinə qədər aortaya daxil edilir və kateterə 20-30 

ml kontrast maddə vurularaq rentgen şəkli çəkilir. Kateter 

Şəkil 7-4 Selektiv renal angio-

qrafiya. A - Anevrizma 



çıxarıldıqdan sonra punksiya yeri 5-10 dəqiqə möhkəm sıxılır və 

hematomanın əmələ gəlməməsi üçün üzərinə 1-2 saat müddətinə 

yük qoyulur. 

B) Selektiv Angioqrafiya. Damar şəklinin daha dəqiq vizualizasiyası 

üçün aparılır. Selektiv angioqrafiyanın aparılma texnikası 

transfemoral aortoqrafiyadan fərqlənmir. Lakin, selektiv 

angioqrafiyada qıvrım uclu ("piqtail") kateterlərdən istifadə 

etməklə kateter böyrək arteriyasının içərisinə salınır. Bu məqsədə 

kateter böyrək arteriyasının başlanma yerinə qədər rentgen-

televizyon qurğunun nəzarəti ilə salınır, və ötürücünün köməyi ilə 

ucu düzəldilərək böyrək arteriyasının mənfəzinə salınır və bir 

qədər yeridilərək, içərisinə 7-10 ml kontrast maddə vurularaq 

arterioqramma çəkilir. Kateter aortadan çıxarılarkən damar 

divarının zədələnməməsi üçün ötürücü salınaraq kateter 

düzəldilir. 

Həm aortoqrafiya, həm də selektiv angioqrafiya kontrast maddənin 

sirkulyasiyasının 4 fazasını almağa imkan verir: arterioqramma, nefroqramma, 

venoqramma və ekskretor uroqramma. Bu fazaların hər biri, müxtəlif böyrək 

xəstəliklərində spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. 

Renal angioqrafiya böyrək xərçəngini (adenokarsinoma) metastazlardan, 

limfomadan və digər şişlərdən fərqləndirməyə imkan verir və böyrək 

sistləri şişlərdən damarsız həcmli törəmə olmasına görə asanlıqla 

fərqləndirilir. 

C) Farmako-Angioqrafiya. Böyrək arteriyasına 0,5 mq angiotenzin 

vurulmaqla aparılır. Angiotenzinin təsirindən böyrəyin qan axını 

50% azalır. Lakin, normal damarlardan fərqli olaraq yeni 

törəmələr angiotenzinə cavab vermirlər və kontrast maddə ilə 

normal damarlardan fərqli olaraq daha aydın görünürlər. 

D) Digital Subtraksion Angioqrafiya. Bu üsulla kontrastlı şəkillər 

kontrastsız şəkillərdə elektron üsulu ilə çıxarılır və hətta 

venadaxili yolla yeridilmiş kontrast maddələr böyrək arteriyasının 

görünməsinə səbəb olur. Böyrək arteriyasının stenozunun və 



güclü vaskulyarizasiya olunan şişlərin diaqnostikasında 

qənaətbəxş olsa da, daha kiçik diametrli damarlarda olan patoloji 

dəyişiklərin diaqnostikasında selektiv angioqrafiyadan istifadə 

edilir. 

 

LİMFANGİOADENOQRAFİYA 

Limfangioadenoqrafiya, limfa damarlarının və düyünlərinin kontrastlı 

rentgenoloji müayinə metodu olub sidik-cinsiyyət orqanlarının şişlərində, 

limfa düyünlərinə metastazların diaqnostikası məqsədilə tətbiq edilir. 

 

Müayinənin texnikası 
Ayaq arxasında I və II barmaqlararası sahəyə 1,5 ml 1%-metilen abısı 

və ya 1,5 ml 0,4% indiqokarmin boyağı vurulur və ayağın arxa 

səthində 2 sm kəsik aparılaraq boyanmış limfa damarı tapılır. Limfa 

damarına 10 dəqiqə ərzində 3-5 ml kontrast maddə vurulur. 24-48 

saatdan sonra rentgen şəkli çəkilir. Normal limfa düyünləri dəqiq 

konturlu olub bərabər dərəcədə kontrastlaşır. Formaları girdə və ya 

ovalşəkilli olur, sağ və sol tərəflərdə limfa düyünləri bir-birindən 

fərqli ola bilər. Metastazlar zamanı böyük ölçülü və ya qeyri-bərabər 

kontrastlaşmış limfa düyünləri və anormal limfa dövranı aşkar 

edilir. Lakin normal rentgenoqramma metastazların olmasını istisna 

etmir və çanağın bir sıra limfa düyünlərini aşkar etməyə imkan 

vermir. 

 

UROKİMOQRAFİYA 

Urokimoqrafiya, sidik yollarının saya əzələlərinin yığılma xüsusiyyətini 

öyrənməyə imkan verən müayinə metodudur. Müayinənin iş prinsipi 

kimoqrafiyada olduğu kimi saya əzələlərin yığılmasının, xəstə və 

rentgen plyonka arasında yerləşdirilmiş kimoqrafik şəbəkənin 

köməyi ilə qeyd olunmasına əsaslanır. Şəbəkənin yarıqları arasından 



keçən rentgen şüaları saya əzələlərin sistola və diastolasını fiksasiya 

edir. Saya əzələlərin sistola fazası yarıq şəklində, diastola fazası ilə 

dişciklər şəklində qeyd edilir. Dişciklərin amplitudasına əsasən, sidik 

orqanlarının yığılması haqqında fikir yürütmək mümkündür. 

Urokimoqrafiya, yığılma dalğasının istiqamətini, yığılmanın 

ölçüsünü və amplitudasını öyrənməyə imkan verir. Normal 

urokimoqrafiyada dişciklərin amplitudu 3-4 mm-dir. Atoniya 

olduqda dişciklərin olmaması, stenozlarda isə yüksək amplitudlu 

dişciklər qeyd edilir. Urokimoqrafiya hidronefroz, meqaureter, 

reflüks zamanı, cərrahi əməliyyatın xarakterini və həcmini 

müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

 

SİSTOQRAFİYA 

Sistoqrafiya, sidik kisəsinin rentgenkontrast müayinə üsulu olub 

sistoskopiyaya yardımçı müayinə üsulu kimi aşağı və yüksək osmolyar 

kontrast maddələr yeritməklə tətbiq edilir. 

Göstərişlər: 

1. Sidik kisəsinin anomaliyaları,  

2. Sidik kisəsi-sidik axarı refluksu, 

3. Ureterosele, 

4.    Sidik kisəsinin divertikulu, 

5. Sidik kisəsinin ĢiĢləri, 

6. Sidik kisəsinin daĢları və yad cisimləri,  

7. Sidik kisəsi fistulaları, 

8. Sidik kisəsinin travmaları. 

 



Əks göstərişlər: 
Aşağı sidik yollarının, prostat vəzinin və xaya artımının kəskin 

iltihabi xəstəlikləri sistoqrafiyaya əks göstərişdir. 

 

 

Müayinənin texnikası: 

Sistoqrafiyanın məqsədindən və növündən asılı olaraq müxtəlifdir. 

Kontrast maddənin yeridilməsindən asılı olaraq enən və qalxan 

(retroqrad) sistoqrafiya ayırd edilir. Sidik kisəsində episistomik boru 

olarsa kontrast maddə boru ilə sidik kisəsinə yeridilir. 

Enən sistoqrafiya əsasən ekskretor uroqrafiyanın sonunda kontrast 

maddə sidiklə xaric edildikdən əvvəl rentgen şəkli çəkilməklə alınır. 

Retroqrad və ya qalxan sistoqrafiya xəstə rentgen stolunda uzanaraq 

aparılır. Uşaqlarda müayinə göstəriş olarsa, ümumi anesteziya 

altında aparılır. Müayinə məqsədilə sidik kisəsi kateterizasiya 

olunan və sidik kisəsinə 250-300 ml 10-15%-li kontrast maddə 

vurulur. Rentgen neqativ konkrementlər, yad cisimlər və böyümüş 

prostat vəzi görünmədiyinə görə sidik kisəsinin yüksək faizli 

kontrast maddələrlə kontrastlaşdırılması tövsiyə edilmir. Sidik kisəsi 

fistulalarının diaqnostikasına isə yüksək qatılıqlı kontrast maddələr 

tətbiq edilir. Döş fəqərələri səviyyəsində onurğa beyni zədələnməsi 

olan xəstələrdə hipertenziv krizin baş verməməsi üçün kontrast 

maddə çox yavaş vurulmalıdır. Sidik kisəsi kontrastlaşdırıldıqdan 

sonra ön-arxa və ehtiyac olarsa (divertikulların olması) yan və çəp 

proyeksiyalarda rentgen şəkli çəkilir. 

Sidik kisəsinin şişlərində "çöküntülü" sistoqrafiya tətbiq edilir. Bu 

məqsədlə sidik kisəsi kateterizasiya olunaraq sidik tam xaric edilir və 

sidik kisəsinə 200 ml 15–10%-li - Barium sulfat vurulur. Selikli 

qişanın tam kontrastlaşması üçün kateter sıxılır və xəstə 30-40 dəqiqə 

hərəkət edir. 30-40 dəqiqədən sonra sidik kisəsinə vurulmuş kontrast 

maddə boşaldılır və şəffaf maye gələnə qədər antiseptik məhlulla 



yuyulur. Bundan sonra sidik kisəsinə 150-200 ml oksigen vurularaq 

rentgen şəkli çəkilir. 

Sidik kisəsinin infiltrativ şişlərinə şübhə olduqda polisistoqrafiya 

aparılır. Kontrast maddə sidik kisəsinə porsiyalarla vurulmaqla eyni 

rentgen plyonkasında hər porsiya yeridildikdən sonra rentgen şəkli 

çəkilir. Bu üsulla şişin yeri və hərəkiliyi haqqında məlumat əldə 

edilir. 

Ağırlaşmalar: 
Sidik kisəsinin kontrast maddə yeridilərkən həddən artıq 

genişlənməsi (hematuriya, sistit) və reflüks olan xəstələrdə kəskin 

pielonefrit həmləsinin başlanmasıdır. 

MİKSİON SİSTOQRAFİYA 

Miksion sistoqrafiya, siyimə aktı zamanı, kontrastlaşmış sidik kisəsinin rentgenoloji 

müayinə üsuludur. Həm yetkin şəxslərdə həm də uşaqlarda sidik ifrazı 

pozğunluqlarının patofiziologiyasının və aşağı sidik yollarının 

anotomiyasının qiymətləndirilməsində 

tətbiq edilir. (Şəkil 7-5) 

Göstərişlər: 

 Sidik kisəsi sidik axarı 

reflyuksu, 

 Ureterosele, 

 Ektopik sidik axarı, 

 Arxa uretranın klapanları, 

 Sidik kisəsi boynunun 

kontrakturası, 

 Sidik kanalının divertikulu. 

Bunlardan başqa, miksion sistoqrafiya, yetkin şəxslərdə neyrogen 

sidik kisəsinə bağlı sidik ifrazı pozğunluqlarında tətbiq edilir. 

Şəkil 7-5 Normal miksion sisto-

uretroqramma (qadında) 



Qadınlarda isə bu müayinə üsulu ilə gərginlik inkontinensiyası 

(stress incontinence) haqqında əhəmiyyətli məlumat almaq 

mümkündür. 

Müayinənin texnikası: 
Sidik kisəsi kateterizasiya olunaraq tam boşaldıldıqdan sonra 300 ml 

30%-li uroqrafin məhlulu ilə doldurulur. Sidik axarının daha yaxşı 

görünməsi üçün xəstənin çanağı 30° bucaq altında çəp vəziyyətdə 

çevrilir. Foley kateteri çıxarılır və siyimə anında rentgen şəkli çəkilir. 

 

URETROQRAFİYA 

Uretroqrafıya, kontrastlaşmış sidik kanalının rentgenoloji müayinə 

üsuludur. 

Göstərişlər: 

 Sidik kanalının anomaliyaları, 

 Sidik kanalının strikturaları, 

 Sidik kanalının ĢiĢləri. 

Əks göstərişlər: 
Sidik kanalının, prostat vəzinin və xaya artımının kəskin iltihabi 

xəstəlikləri. 

Uretroqrafiyanın iki növü var:  1) qalxan(retroqrad) və 2) enən 

(miksion). 

Müayinənin texnikası: 
Müayinə olunan xəstə sol çəp 

vəziyyətdə uzadılır. Bunun üçün 

sol ayaq diz və bud-çanaq 

oynaqlarında bükülərək gövdəyə 

yaxınlaşdırılır və bayıra doğru 

uzaqlaşdırılır. Sağ ayaq isə açılmış 

vəziyyətdə arxaya və bayıra doğru 

Şəkil 7-6 Normal uretroqramma 



uzaqlaşdırılır. Bu vəziyyətdə çanaq müayinə stolu ilə 40°-li bucaq 

əmələ gətirir. Cinsiyyət üzvü sol buda paralel vəziyyətdə olur. sidik 

kanalına 15-30%-li 20-30 ml kontrast maddə vurulur və həmin anda 

rentgen şəkli çəkilir. Arxa uretranın müayinəsi üçün əsasən enən 

sistoqrafiya tətbiq edilir. (Şəkil 7-6)  

 

VEZİKULOQRAFİYA 

Vezikuloqrafiya, toxum kisəcklərinin rentgenkontrast müayinə üsulu olub, 

onun anotomik quruluşu, inkişaf anomaliyaları və destruktiv dəyişiklikləri 

haqqında ətraflı məlumat almağa imkan verir. Kontrast maddənin 

yeridilməsindən asılı olaraq qalxan və enən vezikuloqrafiya ayırd 

edilir. 

Qalxan vezikuloqrafiya məqsədilə toxum tullayıcı axacaqlar 

tapılaraq, kateterizasiya olunur və kontrast maddə vurularaq, 

rentgen müayinə edilir. Enən vezikuloqrafiya məqsədilə isə 

rentgenkontrast maddə toxumdaşıyıcı axacağa yeridilir. Enən 

vezikuloqrafiya texniki cəhətdən daha əlverişli olduğuna görə daha 

geniş tətbiq edilir.  

 

 

Göstərişlər: 
Toxum kisəciklərinin vərəmində 

toxumdaşıyıcı və toxumtullayıcı 

kanalların obstruksiyasına şübhə 

olduqda, prostat vəzi və sidik kisəsi 

xərçənginin toxum kisəciklərinə 

sirayət etməsini dəqiqləşdirmək 

məqsədilə aparılır. 

Əks göstərişlər: 



Cinsiyyət orqanlarının kəskin iltihabi xəstəlikləri müayinənin 

aparılmasına əsas göstərişdir. 

Müayənin texnikası: 
Enən vezikuloqrafiya məqsədilə 

kontrast maddə axacaqlara birbaşa 

punksiya və ya vazotomiya 

olunaraq yeridilir. Toxum kisəciklərinin tam kontrastlaşması üçün 2-

3 ml kontrast maddə yeridilir.(Şəkil 7-7) Artıq miqdarda yeridilmiş 

kontrast maddə toxumtullayıcı axacaqlarla arxa uretraya və sidik 

kisəsinə yayıldığına görə qeyri-informativ vezikuloqramma 

alınmasına səbəb olur. Daha dəqiq məlumat almaq üçün ikitərəfli 

vezikuloqramma aparılır.  

 
RENAL VENOQRAFİYA 

Renal venoqrafiya, böyrəyin venoz damar yatağının rentgenkontrast 

müayinə üsuludur. (Şəkil 7-8) 

Göstərişlər: 
Böyrək və peritonarxası sahənin şişlərində aşağı boş venanın və 

böyrək venasının şişlə invaziya olunmasını öyrənmək üçün, böyrək 

venasının stenozuna şübhə olduqda, böyrək venasının 

kateterizasiyası. 

Əks göstərişlər: 
Flebitlər və kontrast maddələrə qarşı 

həssaslıq. 

 

Müayinənin texnikası: 
Böyrək venasının 

kontrastlaşdırılmasının bir neçə 

metodu mövcuddur. "Fizioloji" 

Şəkil 7-7 Normal vazoseminal vezikulo-

qrafiya; V-toxmdaşıyıcı axacaq, E-toxum-
tullayıcı axacaq. 



kontrastlaşdırma metodu ilə kontrast maddə selektiv renal 

angioqrafiyada olduğu kimi böyrək arteriyasına vurulur və venoz 

fazada (8-9 saniyə sonra) rentgen şəkli çəkilir. Bu üsulla müayinə 

zamanı venoz damar yatağının təsviri qeyri-dəqiq alınır. 

Böyrək venalarının rentgenkontrast müayinəsi üçün renal 

venoqrafiya olunur. 

Müayinə məqsədilə xəstə angioqrafik müayinə stolunda uzadılır və 

çanaq nahiyəsinin altına yastıq qoyulur. Sağ bud üçbucağında qasıq 

bağından 3-4 sm aşağı, bud venasının 

pulsasiya nöqtəsi tapılır. Həmin 

nahiyədə dəri 0,5%-li 10 ml 

novokainlə anesteziya olunur. Dəri 0,5 sm kəsilir və sıxıcı ilə dərialtı 

toxumalar aralanır. 50%-li bucaq altında bud venasının hər iki divarı 

punksiya olunur və mandren çıxarılır. İynə geri çəkilir: venoz qan 

gələrsə iynəyə ötürücü salınır. Ötürücü 20 sm salındıqdan sonra 

punksiya yeri sıxılır və iynə xaric edilir. Ötürücünün müşayiətilə 

venaya fırladıcı hərəkətlə kateter yeridilir və eyni zamanda ötürücü 

tədricən geri çəkilir. Kateter yeridildikdən sonra 5-10 ml qan 

çəkilərək atılır və kateterə 10 ml 0,5% novokain və 5 ml izotonik 

məhlulda 2500 TV heparin yeridilir. Rentgen-televizyon qurğunun 

nəzarəti altında kateterin əyri ucu I-II bel fəqərəsi səviyyəsində 

böyrək venasına salınır. Venaya təkrar 10 ml 0,5%-novokain və 5 ml 

izotonik məhlulda 1 ml heparin məhlulu yeridildikdən sonra böyrək 

venasına 20-30 ml kontrast maddə vurulur və rentgen şəkli çəkilir. 

Müayinə qurtardıqdan sonra ötürücü təkrar salınaraq kateter 

çıxarılır. Paravazal olaraq bud venası ətrafına 20 ml 0,5% novokain 

məhlulu vurulur. Damar 5-10 dəqiqə sıxılır və sıxıcı sarğı qoyulur. 

Ağırlaşmaları: 
Bud arteriyasının punksiyası, ötürücünün paravazal yeridilməsi, 

kateterin düzgün olmayaraq kiçik venalara yeridilməsi nəticəsində 

kontrast maddənin təzyiqiylə venoz damarın cırılması və 

qanaxmanın baş verməsi, kontrast maddənin ekstravazasiyası. 

Şəkil 7-8 Normal sağ böyrək venası 

(oxla göstərilmişdir) 



  



 

 
Uroloji xəstəliklərin ultrasəs 

müayinə üsulları 

VIII 



  



ULTRASONOQRAFİYA 

İnsan qulağı 16-20000 Hs tezlikli səsləri eşitmə qabiliyyətinə 

malikdir. Tezliyi 16 000 Hs-dən kiçik olan səslər infrasəslər, 20000 

Hs-dən yüksək olan səslər isə ultrasəs adlanır. 

Ultrasəs müayinəsi məqsədilə tezliyi 2-10 MHs olan ultrasəs tətbiq 

edilir. Tibbi praktikada, müayinə məqsədilə tətbiq edilən 

ultrasəslərin alınması puls-exo prinsipinə əsaslanır. Ultrasəs 

müayinəsi radioloji müayinə üsullarından fərqli olaraq, ionlaşdırıcı 

radiasiyaya malik deyildir, qeyri-invazivdir, kontrast maddənin 

yeridilməsinə ehtiyac olmur, orqan haqqında anatomik və fizioloji 

məlumat almaq mümkündür. Ultrasəs müayinəsi (USM) ekskretor 

uroqrafiya ilə müqayisədə böyrəyin həcmli törəmələrinin 

diaqnostikasında kompüter tomoqrafiya (CT ) ilə müqayisədə isə 

prostat vəzinin və xayalıq orqanlarının diaqnostikasında daha 

informativdir. 

USM cihazlarında ultrasəs dalğası elektrik impulslarının təsiri ilə 

piezoelektrik kristalların ehtizaza gəlməsi ilə əldə edilir. Piezoelektrik 

kristallar elektrik sahəsində polyarlıqlarına uyğun olaraq yığılmaq 

və genişlənmək qabiliyyətinə malikdir. Bununla yanaşı, bu kristallar 

ultrasəs dalğasının təsirində həcmlərini dəyişdirdikdə elektrik sahəsi 

yaradırlar. Bu cür enerji dəyişdirici maddələrə transduserlər deyilir. 

Ultrasəs transduserləri həm səs dalğaları yaratmaq, həm də qeyd 

etmək xüsusiyyətinə malikdirlər. Transduser çox qısa amplitudlu səs 

dalğası göndərdikdən sonra toxumadan əks olunan səs dalğasını 

qeyd edir. Əks olunan səs dalğaları isə piezo-elektrik kristalının 

formasını dəyişdirərək elektrik siqnalı əmələ gətirir.  

İnsan bədənində səsin sürəti 1,5 mm/san olduğunu bilərək səs 

dalğasının əks olunmasına keçən zamana əsasən orqanın dərinliyini 

hesablamaq mümkündür.  

 



NORMAL SİDİK-CİNSİYYƏT ORQANLARININ SONOQRAFİK 

ŞƏKİLLƏRİ 

Böyrəklərin müayinəsi 

Sonoqrafik olaraq yetkin şəxslərin böyrəyi, boylama oxu 9-12 sm 

olan lobyaşəkilli orqandır. Konturları hamardır. Qabıq (kortikal) qatı 

qütblərdə daha qalındır; Qaraciyər və dalağa görə daha 

hipoexogendir. Neonatal dövrdə və ilk altı ayda isə izo- və 

hiperexogen ola bilər. Piramidlər qabıq qata nisbətən hipoexogendir. 

Normal böyrəyin qabıq qatının qalınlığı 1,0 sm-dir. 

Sonoqrafik müayinədə böyrəyin lokalizasiyası dəqiqləşdirildikdən 

sonra hərəkətliliyi, yerləşməsi, ölçüləri, konturları, parenximal və 

mərkəzi ultrasəs dəyişiklikləri, ləyən və perinefral boşluqlar 

müayinə edilir. Böyrək ləyəni intra- və ekstrarenal ola bilər. Böyrəyin 

toplayıcı sisteminin görünməməsi isə xəstənin hidratasiya 

vəziyyətindən və diurezdən asılıdır. 

Sidik axarlarının proksimal və distal hissələri, genişləndikdə 

görünür. Lakin, distal hissə, bəzən genişlənmədən də görülə bilir.  

Sidik kisəsi yalnız dolu olduqda görünür. Divarlarının qalınlığı 

sidiyin həcmindən asılı olaraq müxtəlifdir. Sidik kisəsi boş olduqda 5 

mm, dolu olduqda isə 3 mm-dir. 

Böyrəklərin ultrasəs müayinəsi üçün xüsusi hazırlıq tələb olunmur. 

Böyrək damarları isə hidratasiya vəziyyəti qənaətbəxş olan 

xəstələrdə daha yaxşı görünür. Böyrəklərin daha dəqiq müayinəsi 

üçün, müayinə bir neçə müstəvi üzrə aparılır. Xəstəyə nəfəs alıb-

vermək tapşırmaqla əlverişli müayinə vəziyyəti seçilir. 

 



Sidik kisəsinin müayinəsi 

Sidik kisəsinin müayinəsində transabdominal, transrektal, 

transuretral yollar tətbiq edilir. Transabdominal yolla standart 

vəziyyətlərdə (köndələn və sagital) sidik kisəsinin ön divarının 

görünməsi üçün müayinə frontal müstəvi üzrə aparılır. Müayinə 

zamanı, intralüminal inkişaf edən həcmli törəmə aşkar edilərsə, xəstə 

dekukbital vəziyyətdə müayinə edilir və kütlənin hərəkətliliyi və 

ayaqcığın ölçüsü qiymətləndirilir. Çanaq orqanlarının və onlara aid 

həcmli törəmələrin müayinəsində də dolu sidik kisəsi "akustik 

pəncərə" olaraq istifadə edilir. Çanaq orqanlarının müayinəsi zamanı 

bu orqanların kistoz törəmələrinə şübhə olduqda sidik kisəsi 

boşaldıldıqdan sonra müayinə edilir. 

 

Sidik kanalının müayinəsi 

Qadın sidik kanalı, sidik kisəsi dolu olduqda göstəricini aşağıya 

yönəltməklə müayinə edilir. Lakin, yüksək tezlikli transvaginal və 

transperineal yolla daha yaxşı görünür. Kişi sidik kanalı daha səthi 

olduğuna görə yüksək tezlikli düz göstəricilərlə müayinə edilir. 

Müayinə üçün, sidik kanalı lidokainli gellə doldurularaq müayinə 

edilir. Penis uretradorsal səthdən, bulboz uretra isə skrotal və 

perineal yolla müayinə edilir. 

 

Prostat vəzinin müayinəsi 

Prostat vəzinin müayinəsi, transabdominal transrektal və 

transvezikal yollarla aparılır. Bunlardan transrektal yol daha 

informativdir. Bu yolla vəzinin həcmi və çəkisini hesablamaq 

mümkündür. Prostat vəzinin sonoqrafik anatomiyası olaraq McNeal 

tərəfindən təklif edilmiş zonal anatomiya tətbiq edilir. Yetkin 



şəxslərin prostat vəzisində periferik, mərkəzi, keçid zonalar və ön 

fibromaskulyar stroma ayırd edilir. Prostat vəzinin ultrasəs 

müayinəsində sidik kanalı ayırdedici nöqtə hesab edilir. Sidik 

kisəsinin boynundan toxum təpəciyinə qədər sidik kanalı üfüqi 

müstəvi ilə 30°-li bucaq əmələ gətirir. 

Prostat vəzini transrektal ultrasəs müayinəsinə göstərişlər 

aşağıdakılardır: 

 Prostat vəzinin digital rektal müayinəsində anormal 

dəyiĢikliklər aĢkar edilən xəstələrdə, 

 ġiĢ markerlərinin (PSA turĢ fosfataza) yüksək olduğu 

hallarda, 

 Prostat vəzi xərçənginin mərhələlərinin təyin 

edilməsində, 

 Sonoqrafik biopsiya məqsədilə, 

 Prostat vəzi xərçənginin müalicəsinin nəticəsini 

qiymətləndirmək məqsədilə. 

Prostat vəzinin transrektal yolla, aksial müstəvi üzrə müayinəsində 

vəzi ön uretra və onu əhatə edən əzələlərə nisbətən hipoexogen 

görünür. Vəzinin mərkəzi hissəsi periferik zonadan cərrahi kapsulla 

ayrılmışdır. Prostat vəzinin əsasında, uretranın hər iki tərəfində 

toxumtullayıcı kanallar görünür. Toxum təpəciyi səviyyəsində isə 

kanalları görmək mümkün deyil.  

 

 

SİDİK-CİNSİYYƏT ORQANLARININ 

XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ 
ULTRASONOQRAFİK ƏLAMƏTLƏR 



Müasir dövrdə tibbin digər sahələrində olduğu kimi urologiyada da 

ultrasəs müayinəsi qeyri-invaziv olması, asan tətbiq edilməsi, şüalanma 

effektinin olmaması ilə əlaqədar olaraq geniş tətbiq edilir. Ultrasəs 

müayinəsi ilə böyrəklərin ölçüləri, konturları, parenximanın qalınlığı, 

exogenliyi, toplayıcı sistemə və böyrək sinusuna aid dəyişikliklər və 

patologiyalar asanlıqla aşkar edilir. Bu qayda üzrə sidik kisəsinin 

konturları, divar dəyişiklikləri, çanaqda olan həcmli törəmələr, 

limfadenomeqaliyalar, xayalar, prostat vəzi müayinə edilir. Bundan başqa, 

retroperitoneal sahə ultrasəs müayinəsi ilə asanlıqla müayinə edilir. 

Böyrək patologiyaları 

Böyrək sistləri. Digər orqanların sistlərində olduğu kimi? böyrək 

sistlərində də səs dalğasının keçiriciliyinin qüvvətlənməsi, qeyri 

exogen olması, divarlarının kəskin konturlu olması, oval və ya 

dairəvi formalı olması xarakterik əlamətlərdir. Müayinə zamanı sist 

daxilində arakəsmələrin olması, daxili exogenlik, tubulyar kontura 

malik olması sistoz yenitörəmələrə, infeksiyalaşmış və ya 

hemorragik sistlərə şübhə yaratmalı və əlavə müayinələr 

aparılmalıdır. (Şəkil 8-1) 

Böyrək sistlərinin çoxu nefrogen tipli sadə kortikal sistlərdir. 

Parapelvikal, infundibulyar və kalisial sistlər isə pielogen tipdədir. 

Parapelvikal sistlər tək, birdən çox və simptomatik ola bilirlər. 

Müayinə zamanı hidronefrozla differensiasiya edilməlidir. 

Travma və cərrahi biopsiya nəticəsində yaranan psevdoanevrizmalar 

və splenorenal şuntlar da sistlərdən fərqləndirilməlidir. Bu məqsədlə 

rəngli Doppleroqrafiya tətbiq edilir. 

Böyrəklərin polikistozunda parenximanın exogenliyi artmış olur və 

müxtəlif ölçülü sistlər aşkar edilir. Müayinə zamanı digər 

parenximatoz orqanlarda da sistlər tapılır. (Şəkil 8-2) 

Mültilokulyar sistoz nefromada dəqiq konturlu, exogen arakəsmələrlə 

ayrılmış, 10 sm ölçülü sistlər aşkar edilir. Toplayıcı sistemdə 

distorsiya rast gəlinir. (Şəkil 8-3) 



Qazanılmış böyrək sistləri uzun müddət hemodializ olunan xəstələrdə 

rast gəlinir. Sonoqrafik olaraq böyrəyin ölçüləri normal və ya 

kiçilmişdir. Kortikomedulyar diferensiasiyanın itməsi ilə birlikdə, 

bütün böyrəyi tutan müxtəlif ölçülü sistlər aşkar edilir.  

Renal adenokarsinoma, yetkin şəxslərdə həcmli solid törəmələrin ən 

çox rast gəlinən səbəbidir. İzo- və ya hipoexogen solid törəmə 

şəklində rast gəlinir. Qanaxma, absesləşmə və ya nekroza bağlı 

kistoz sahələr müşahidə edilir və ya nadir hallarda tamamilə sistoz 

quruluşlu olur, cəmi 10% hallarda kalsifikasiya olunur. Yalnız rəngli 

Doppleroqrafiya ilə kütlələrin bədxassəli olması fərqləndirilir. (Şəkil 

8-4) 

Xoşxassəli solid törəmələri ultrasəs müayinəsi ilə renal 

adenokarsinomadan fərqləndirmək olmur. Bədxassəli olması istisna 

edilənə qədər törəmələr bədxassəli törəmə kimi qəbul edilməli və 

metastazlara görə diqqətlə müayinə edilməlidir. 

Angiomiolipoma piy toxumasının exogenliyi ilə izo- və ya 

hiperexogen, müxtəlif ölçüdə, homogen renal kütlə kimi görünür. 

Vaskulyar və miomatoz toxumanın varlığından və nisbətindən asılı 

olaraq hipoexogen və ya qarışıq exogen olur. Doppleroqrafiya ilə 

renal adenokarsinomadan fərqləndirilir. 

Adenomalar sonoqrafik olaraq renal adenokarsinomadan ayırd 

edilmir. Böyrək parenximasına görə hipo-, izoexogen, aydın 

konturlu, homogen və solid kütlələrdir. 

Metastatik böyrək şişləri əksər hallarda kiçik ölçülü, çoxsaylı, qeyri-

dəqiq konturlu hipoexogen kütlələr şəklində görünür. Lakin, böyük, 

solitar və exogen kütlələr şəklində olması da istisna edilmir. Ağciyər 

və melanoma metastazlarında perinefral boşluğun infiltrasiyası 

müşahidə edilir. 

Böyrəyin infeksion və iltihabi xəstəlikləri və kəskin pielonefritin 

ağırlaşmamış hallarında böyrəklər adi quruluşdadır. Ödem və ya 



fokal bakterial nefritlə əlaqədar diffuz və ya fokal olaraq exogenliyin 

azalması ilə böyrəklərdə böyümə müşahidə edilir. Nadir hallarda 

parenxima hiperexogen olur. İltihabi proses yalnız parenxima ilə 

məhdudlaşarsa böyrək sinusunda hiperexogenlik müşahidə edilər. 

Emfizematoz pielonefritdə parenximada, sinusda və ya hər ikisində 

qaza aid, akustik kölgəli hiperexogen sahələr görünür. Bəzən bütün 

böyrək sahəsi qazla örtülmüş kimi görünür və bağırsaq qazlarından 

ayırd edilmir. 

Abseslər qeyri-dəqiq konturlu, nekrotik toxuma və mayedən ibarət 

sistoz törəmələrdir. Böyrək sistlərindən, şişlərdən və kasacıqların 

divertikullarından fərqləndirilməlidir. Abseslərin toplayıcı sistemə 

və ya perinefral sahəyə invaziya etməsi ultrasəs müayinəsinə 

nisbətən kompüter tomoqrafiya ilə daha yaxşı qiymətləndirilir. 

Pionefroz üçün genişlənmiş kasa-ləyən sistemi içərisində exogen 

debris və ya maye-debris səviyyələrinin olması xarakterikdir. 

Pionefrozun diaqnostikasında sonoqrafik müayinənin dəqiqliyi 2–

90%-dir. Kasa-ləyən sistemi içərisində qaz kölgələrinin olması da 

infeksiyanın olmasını təsdiq edir. (Şəkil 8-5) 

Ksantoqranulomatoz pielonefritdə kalsifikasiya, daş, sist və solid 

kütlə komponentlərindən ibarət mənzərə müşahidə edilir və 

bədxassəli törəməyə bənzəyir. Diffuz ksantoqranulomatoz 

pielonefritdə böyrək böyümüşdür. Kortikomedulyar diferensiasiya 

itmiş olur, çoxsaylı hipoexogen sahələr görünür. 

Böyrək vərəmində sonoqrafik əlamətlər xəstəliyin mərhələlərindən 

asılı olaraq müxtəlifdir. Böyrək normal quruluşda, destruksiya və 

kalsifikasiya olunmuş şəkillərdə görünür. Hipoexogen kazeoz-

nekroz sahələr nekrotik toxumalarla dolu kasacıqlardan 

fərqləndirilmir. Sonoqrafik görünən çapıqlaşmış kasacıqlar, papilyar 

nekroz və kasacıqların divertikulu səhvən bir-birinə oxşadıla bilər. 



Anadangəlmə anomaliyalar. Böyrəyin anadangəlmə anomaliyaları 

çox zaman uşaqlıqda aşkar edilir. Ekskretor uroqrafiyada funksiya 

edən tək böyrək aşkar edilirsə, böyrəyin ageneziyasını və ya 

böyrəyin ektopiyasını dəqiqləşdirmək üçün sonoqrafik müayinə 

aparılır. At nalı böyrək, (Şəkil 8-6) medial xəttə yaxın, fibroz toxuma və 

ya parenxima ilə birləşmiş kimi görünür. Çox zaman böyrəklərin 

hipoplaziyası və rudimentar böyrəyi sonoqrafik müayinədə aşkar 

etmək çətinlik törədir. Belə hallarda CT, angioqrafiya və ya retroqrad 

pieloqrafiyadan istifadə edilir. 

Böyrək daşları akustik kölgəsi olan, hiperexogen və kəskin sərhədli 

törəmələrdir. Daşların akustik kölgəlikləri qaz kölgəliklərinə 

nisbətən daha kəskindir. Sonoqrafik müayinədə rentgen neqativ 

daşlar asanlıqla görünür. Sonoqrafik müayinədə daşlar damar 

divarındakı kalsinatlardan fərqləndirilməlidir. Sonoqrafik müayinə 

daşların diaqnostikasında rentgenoqrafiyadan daha çox, CT-dən isə 

az həssasdır. 1,5 mm-dən böyük daşlar sonoqrafik müayinədə daha 

asan və dəqiq görünür.(Şəkil 8-1) 

Renal obstruksiya. Ultrasonoqrafik müayinə ilə pelvikaliektaziya 

asanlıqla aşkar edilir. Lakin bunu ekstrarenal böyrək ləyənindən, 

parapelvikal sistlərdən, çoxlu diuretik qəbulu zamanı genişlənmiş 

kasa-ləyən sistemindən fərqləndirmək lazımdır. Bunlar çox zaman I 

dərəcəli hidronefrozla qarışdırılır. (Şəkil 8-7) 

 

Sidik axarının patologiyaları 

Sonoqrafik müayinədə ləyən-sidik axarı seqmentində, sidik axarlarının 

yuxarı 1/3-də və uretrovezikal hissədə olan daşlar asanlıqla ayırd edilir. 

Sidik axarlarının orta 1/3-də olan daşlar obstruksiya törədərsə 

hidroureteronefroz aşkar edilir. Bu üsulla sidik axarlarının şişlərinə diaqnoz 

qoymaq mümkün deyildir. 

 



Sidik kisəsinin patologiyaları 

Sidik kisəsinin sonoqrafik müayinəsi sidik kisəsi dolu olaraq aparılır. 

Müayinə ilə divarların qalınlığı, divertikullar, trabekulyasiya və həcmli 

törəmələr asanlıqla aşkar edilir. Ekstravezikal həcmli törəmələr içərisində 

uşaqlığın, yumurtalıqların və prostat vəzinin şişləri xüsusi yer tutur. 

Uretrosele əsasən ureterovezikal nahiyədə müxtəlif ölçülü sist şəklində 

görünür. 

Sidik kisəsinin daşları intralüminal, akustik kölgəli, exogen törəmələrdir. 

Bəzən divara yapışmış kimi görünür. Qan laxtaları akustik kölgə 

göstərməyən, exogen törəmə şəklində görünür. 

Sistit kəskin mərhələdə diffuz və ya fokal divar qalınlaşması kimi görünür. 

Fokal parietal qalınlaşma xərçəngdən fərqləndirilməlidir. Hemorragik 

sistitdə intralüminal exogen debrislə birlikdə divar qalınlaşmsı və fokal 

kalsifikasiya görünür.  

Sidik kisəsinin şişləri. Ultrasonoqrafik müayinə sidik kisəsi şişlərinin 

diaqnostikası, şişin mərhələsinin təyini və dinamik müşahidəsi, məqsədilə 

tətbiq edilir. Lakin, ultrasonoqrafiya sidik kisəsinin şişlərinin 

diaqnostikasında dəqiq müayinə üsulu deyildir. Sidik kisəsi divarındakı hər 

hansı qalınlaşma şişə şübhəli törəmə kimi müayinə edilməlidir.  

Divar qalınlaşması hipoexogendirsə və trabekulyasiya ilə müşayiət edilirsə 

invaziv prostat xərçəngi, infravezikal obstruksiya ilə əlaqədar divar 

qalınlaşması, endometrioz, neyrofibromatoz kimi xəstəliklər nəzərə 

alınmalıdır. Sidik kisəsinin ən çox rast gəlinən xərçəngi–keçid hüceyrəli 

xərçəngi xroniki infeksiya və sidik kisəsinin daşı ilə birlikdə rast gəlinir. 

Bəzən sidik kisəsi divertikulunda yerləşir. Ultrasonoqrafik müayinə ilə 

çanaq orqanlarının və limfa düyünlərinin müayinəsi sidik kisəsi 

xərçənginin diaqnozunu dəqiqləşdirməyə imkan verir. 

Sidik kisəsinin şişlərində transuretral ultrasonoqrafiya daha kəskin ölçülü 

dəyişiklikləri görmək olur və təkcə sidik kisəsi deyil, uretranın prostat 

hissəsi və prostat vəzini müayinə etməyə imkan verir. Transrektal 

ultrasonoqrafiya, əsasən prostat vəzinin şişlərinin diaqnostikasında tətbiq 



edilsə də sidik kisəsinin arxa divarının şişlərinin diaqnostikasında da tətbiq 

edilə bilər. 

Ultrasonoqrafiya ilə postmiksion rezidual sidiyin miqdarı təyin edilir. 

 

Prostat vəzinin xəstəlikləri  

Prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyası. Prostat vəzi ellipsəbənzər 

formada olduğuna görə ultrasonoqrafik müayinə ilə vəzin həcmini 

ölçmək mümkündür. Bu məqsədlə  

V = A  B  C  0,523 

düsturundan istifadə edilir. 

A – vəzinin hündürlüyü; 
B – vəzinin eni; 
C – vəzinin uzunluğudur. 

Ultrasonoqrafik təyin edilmiş həcmi bilməklə prostat vəzinin çəkisini 

təyin etmək mümkündür. Prostat vəzi toxumasının sıxlığının =1 - 

1,05 olduğunu nəzərə alsaq, prostat vəzinin çəkisini  

m = v 
düsturu ilə hesablamaq mümkündür. 

Bu üsulla prostat vəzinin çəkisini 87-93% dəqiqliklə hesablamaq 

mümkündür. Prostat vəzinin çəkisi 20 qr-dır. Yaş artdıqca prostat 

vəzinin çəkisi artır. 40 qr-dan artıq olması yaşlı adamda böyümə 

kimi qəbul edilir. 

Prostat vəzinin çəkisinin ultrasonoqrafiya üsulu ilə təyin edilməsi 

müalicə taktikasının seçilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Çünki, prostat vəzi adenomasının transuretral rezeksiyası və lazer 

müalicəsi vəzin 60 qr-dan az olduğu hallarda tətbiq edilir. 



Ultrasonoqrafik müayinədə prostat vəzinin adenoması periferik 

zonaya nisbətən daha hipoexogen görünür. Bundan başqa vəzidə 

kalsinatlar və hiperexogen düyünlər görünə bilər. Ultrasonoqrafiya 

ilə prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyasını xərçəngdən 

diferensiasiya etmək mümkün deyildir. Lakin, vəzi konturlarında 

assimetriyanın olması xərçəngə şübhə doğurmalıdır.  

Xroniki prostatitdə vəzin qeyri-homogen quruluşda olması, 

kalsifikasiyalar, toxumtullayıcı kanalın kalsifikasiyası, kapsulun 

qalınlaşması, periprostatik venaların genişlənməsi və toxum 

kisəciklərinin böyüməsi görünür. Kəskin prostatitlərdə vəzi 

hipoexogen görünür. Prostat vəzinin absesində ultrasonoqrafik 

müayinənin diaqnostik əhəmiyyəti böyükdür. 

 

Prostat vəzinin xərçəngi 

Prostat vəzinin xərçəngi 70-75% hallarda periferik zonadan, 20-25% 

hallarda keçid zonadan, 5-10% hallarda isə mərkəzi zonadan inkişaf 

edir. Transabdominal üsul az diaqnostik olduğundan prostat vəzinin 

xərçənginin diaqnostikasında transrektal ultrasonoqrafiya (TRUS) 

tətbiq edilir. Bu üsul prostat vəzinin diaqnostikası ilə yanaşı 

xərçəngin mərhələsini təyin etməyə imkan verir. Digital rektal 

müayinədə palpasiya edilməyən xərçəngə 60% hallarda bu üsulla 

diaqnoz qoyulur. TRUS prostat vəzin müxtəlif kvadrant və 

sekstantlardan dəqiq biopsiya götürməyə imkan verir. Prostat 

vəzinin xərçəngi 60% hallarda hipoexogen, 40% hallarda isə izo- və 

hiperexogendir. 

Ultrasonoqrafik müayinə ilə vəzin həcmini təyin etməklə PSA-nın 

məlum miqdarına əsasən PSA-nın sıxlığını ölçmək mümkündür. 

 

Xayalıq və xayalıq orqanlarının xəstəlikləri 



Ultrasonoqrafik müayinə 1974-cü ildən xayalıq və xayalıq 

orqanlarının xəstəliklərinin diaqnostikasında tətbiq edilir. 

Ultrasonoqrafiya ilə xayalığın və xayalıq orqanlarının aşağıdakı 

patologiyaları aşkar edilir:  

1. Xayalığın həcmli törəmələrinin lokalizasiyası və xarakteri, 

2. Xayanın şişləri, 

3. Xayalığın travmaları, 

4. Kriptorxizm, 

5. Xaya burulması, 

6. Xaya artımının sistləri və iltihabı. 

Ultrasonoqrafik müayinədə xayalar homogen, qranulyar, orta 

dərəcədə exogen quruluşdadır. Yetkin şəxslərdə 3-5  2-4  3 sm 

ölçüdədir. Ölçüləri və çəkisi yaş artdıqca azalır. Xayanın ağlı qişası 

müayinə zamanı fərqləndirilmir. Xaya toru isə hipoexogen sahə kimi 

izlənir. Xaya artımı xayaya nisbətən daha hiperexogendir. 

Xayanın şişləri normal xayadan daha hipoexogendir. Seminoma 

dəqiq sərhədli, homogen, hipoexogen törəmə şəklində ayırd edilir. 

Embrional karsinoma qeyri-dəqiq konturlu, kistoz sahəli hipoexogen 

kütlə şəklində görünür. Xoriokarsinomada nekroz, kalsifikasiya 

sahələri görünür və, qarışıq exogen olur. 

Limfoleykozda diffuz, hipoexogen və böyük ölçülü xaya görünür. 

Xaya sistləri sistlərə məxsus sonoqrafik xüsusiyyətlərə malik olub 

qeyri exogendir. 

Xayanın absesləri orxoepidedimitin ağırlaşmasının nəticəsi olub, 

sonoqrafik müayinədə xayanın ölçülərinin böyüməsi, hipoexogen, 

maye dolu törəmə şəklində görünür.  

Hidrosele xayanın anterolateral hissəsini əhatə edən qeyri-exogen 

maye toplantısı şəklində görünür. İçərisində arakəsmələrin və 



exogen törəmələrin olması hematosele və ya pioselenin olmasını 

göstərir. 

Xaya yırtıqları xayalıq içərisində bağırsaq ilgəkləri və ya piylik aşkar 

edilir. 

Kəskin epidedimitdə xaya artımı böyümüş və qalınlaşmış şəkildə, 

heterogen və hipoexogen görünür. 
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ÜMÜMİ MƏLUMAT 

Kişi dölsüzlüyünün diaqnostikasında tətbiq edilən müayinələr 

içərisində toxum mayesinin müayinəsi xüsusi yer tutur. Bu müayinə 

toxum mayesinin miqdarının, turşuluğunun, spermatozoidlərin 

hərəkiliyinin, canlılığının və morfologiyasının öyrənilməsini əhatə 

edir. Toxum mayesinin bu parametrləri stressin, mövsümlərin, 

infeksion xəstəliklərin və müxtəlif somatik xəstəliklərin təsirindən 

dəyişir. Dölsüzlüyün diaqnostikasında toxum mayesinin müayinəsi 

ilə yanaşı spermatogenezə təsir edən hormonların laborator analizi, 

xaya bioptatının histoloji müayinəsi, genetik və biokimyəvi 

müayinələr böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Kişi dölsüzlüyünün diaqnostikasında xəstədən ətraflı anamnez 

toplandıqdan və fizikal müayinədən sonra toxum mayesi toplanaraq 

müayinə edilir. Toxum mayesinin müayinəsi zamanı aşağıdakı 

xüsusiyyətlərinə fikir verilir. 

1. Həcmi: Toxum mayesinin normal həcmi 2-6 ml-dir. Həcmin 1 ml-

dən az olması toxum kisəciklərinin və toxumdaşıyıcı axacağın 

ageneziyası və ya toxumdaşıyıcı axacağın obstruksiyası 

nəticəsində baş verir. Bu halda toxum mayesinin biokimyəvi 

analizində fruktoza aşkar edilmir. Toxum mayesi, həmçinin 

retroqrad eyakulyasiya ilə bağlı ola bilər. 

2. Qoxusu və rəngi: Toxum mayesi spesifik qoxuya malikdir. Toxum 

mayesinə bu qoxunun verən prostat vəzidən ifraz olunan 

spermindir. Toxum mayesinin qoxusuz və anormal qoxulu olması 

infeksiyalar və prostat vəzinin patoloji sekresiyası ilə əlaqədardır. 

Rəngi, bozumtul ağdır. Abstinensiya zamanı toxum mayesi sarı 

rəngli olur. Bundan başqa infeksiyalar zamanı toxum mayesi 

kəskin qoxulu və sarı olur. Antibiotiklər və leykositlər toxum 

mayesinə ağ rəng verir. Hemospermiya zamanı toxum mayesi 

qırmızı rəngdədir. 



3. Toxum mayesinin pH-ı: Toxum mayesinin pH-ı 7,4-7,6-dır. 

Kəskin prostatit, vezikulit və epidedimitdə pH 7,6-dan yüksək, bu 

orqanların xroniki infeksiyalarında isə 7,4-dən aşağıdır. 

4. Koaqulyasiya və durulaşma: Toxum mayesinin düzgün 

dəyərləndirilməsi üçün toxum mayesi 3-4 günlük abstinensiyadan 

sonra toplanmalıdır. Toxum mayesi eyakulyasiyadan 20-30 dəqiqə 

sonra durulaşır. Toxum mayesinin durulaşması (liquefaction) 

toxum kisəciklərinin ifraz etdiyi proteinkinaza fermenti ilə 

əlaqədardır. Buna görə də toxum kisəciklərinin ageneziyasında 

toxum mayesi durulaşmır. Durulaşma müddətinin 30 dəqiqədən 

artıq olması isə prostat vəzinin funksional pozğunluğunu göstərir.  

5. Spermatozoidlərin sayı: Toxum mayesində olan 

spermatozoidlərin sayılması üçün durulaşma müddəti başa 

çatdıqdan sonra pipetin 0,5 bölgüsünə qədər toxum mayesi, qalan 

hissəsinə isə 1%-li fenollu natrium bikarbonat çəkilir. Qarışığın ilk 

porsiyası atılır, orta porsiyadan isə əşya şüşəsinin üzərinə 

qoyularaq örtülür və mikroskopiya edilir. 5 böyük kvadratda 

spermatozoidlər sayılır. Alınan rəqəm milyona vurularaq 1 ml-də 

olan spermatozoidlərin sayı tapılır. Mayalanma üçün 20 mln/ml 

spermatozoid olması vacibdir. Bakterial və virus infeksiyaları, 

stress və yorğunluq spermatozoidlərin sayının azalmasına səbəb 

olur. 

6. Spermatozoidlərin morfologiyası: Morfoloji olaraq normal 

spermatozoidlər baş, boyun və quyruq hissələrindən ibarət 

olduğuna görə spermatozoidlərin bu hissələrinin mikroskopik 

müayinəsi vacibdir. Spermatozoidlərin dəqiq morfoloji müayinəsi 

üçün optik spermatozoid analizatorlarından istifadə edilir. 

Normal şəxslərdə spermatozoidlərin 60%-i normal formalıdır. 

Müayinə zamanı ikibaşlı, iyşəkilli, qeyri-yetkin və kiçik 

spermatozoidlər də tapılır. Virus infeksiyalarında və varikoseledə 

2-3%-dən artıq qeyri-yetkin spermatozoidlər müşahidə edilir. 



7. Spermatozoidlərin hərəkiliyi: Spermatozoidlərin hərəkətini 

müayinə etmək üçün toxum mayesi əşya şüşəsi üzərində 0,01-0,03 

mm qalınlığında yayılmalıdır. 0,01 mm-dən nazik yaxmada 

spermatozoidlərin irəliləmə hərəkətini görmək mümkün deyildir. 

Götürülmüş nümunənin 20°C-dən aşağı və 37°C-dən yuxarı 

temperaturda müayinə edilməsi spermatozoidlərin hərəkiliyinin 

zəifləməsinə səbəb olur. Daha dəqiq məlumat almaq üçün toxum 

mayesi 1-2 saat ərzində müayinə edilməlidir. Normada 

eyakulyasiyadan sonra spermatozoidlərin 60%-i hərəkətli 

olmalıdır. Toxum mayesinin özlülüyünün çox olması, leykositlərin 

yüksək miqdarı, toxum mayesində N. gonorrea, Chlamidia 

trachomatis, ureaplazmanın olması spermatozoidlərin hərəkiliyinin 

azalmasına səbəb olur. Spermatozoidlər xaya artımında hərəkilik 

qazanırlar. L-karnitin, natrium, kalium və kalsium ionları və -

qlükozidaza spermatozoidlərin hərəkiliyini artırır. 

 

TOXUM MAYESİNİN BİOKİMYASI 

Toxum mayesi bir neçə vəzinin (prostat vəzi, xayalar, toxum 

kisəcikləri, Kuper vəziləri) ifraz etdiyi sekretlərdən təşkil 

olunduğuna görə mürəkkəb biokimyəvi tərkibə malikdir. Bu 

maddələrin biokimyəvi baxımdan öyrənilməsi dölsüzlüyün 

diaqnostikasında böyük praktik əhəmiyyət kəsb edir. 

Toxum kisəciklərinin sekretində fruktoza, fibrinogen, 

prostaqlandinlər və C vitamini vardır. Toxum mayesində 

fruktozanın olmaması toxum kisəciklərinin ageneziyasının 

göstəricisidir. Toxum mayesində fruktozanın miqdarı 0,7-5 mq/ml-

dir. Toxum mayesindəki fibrinolizin qadın cinsiyyət yollarında 

koaqulyasiya olmuş toxum mayesini durulaşdırır. Toxum mayesində 

2,4 mmol/dl sink, 90-980 BV/dl turş fosfataza vardır. 

Toxum mayesində olan karnitinin, fosforilxolinin və qlükozidazanın 

əsas hissəsi xaya artımları tərəfindən ifraz olunur. 



Transferrin dəmir daşıyıcı zülal olub FSH-təsiri altında Sertoli 

hüceyrələri tərəfindən sintez olunur. 

Akrozin spermatozoidlərin başında olan akrosomal proteazadır. 

Spermatozoidlərin penetrasiyasında, xromatinin 

dekondensasiyasında iştirak edir.  

 

DÖLSÜZLÜKDƏ İMMUNOLOJİ MÜAYİNƏ 

Dölsüz kişilərin 3-7%-də spermatozoidlərə qarşı anticisimlər aşkar 

edilmişdir. Normada sprematozoidlərə qarşı anticisimlərin sintez 

edilməsi xaya-qan (hematotestikulyar) baryerinin hesabına mümkün 

deyildir. Bundan başqa, əmələ gəlmiş spermatozoidlərin yarısı 

eyakulyasiya zamanı atılmayaraq xaya artımı tərəfindən rezorbsiya 

olunur. Cinsi orqanların travmalarında və xəstəliklərində 

antigenlərin hematotestikulyar baryerdən ekstravazasiyası, 

avtosensibilizasiyaya səbəb olur və spermatozoidlərə qarşı 

anticisimlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Autoimmun 

mexanizmlərin supressiya olunmasında Tsuppressorlar və toxum 

mayesində olan E2 prostaqlandinlər də iştirak edir. Anticisimlərin 

əmələ gəlməsinə səbəb olan xəstəliklər içərisində orxit, epidedimit, 

xaya burulması, kriptorxizm və varikosele xüsusi yer tutur. 

Vazektomiya olunmuş xəstərin 60%-də spermatozoidlərə qarşı 

anticisimlər tapılmışdır. 

Spermatozoidlərə qarşı sintez olunan anticisimlər spermatozoidlərin 

funksiyalarına müxtəlif şəkildə təsir göstərir. Anticisimlərlə əhatə 

olunmuş sprematazoidlər uşaqlıq boynunun selikli qişasına 

penetrasiya etmək qabiliyyətini itirirlər. Bəzi anticisimlərin isə 

akrosom reaksiyanın vaxtından əvvəl başlamasına səbəb olduğu 

müəyyən edilmişdir. 

Son illər immunoloji müayinələr nəticəsində bu anticisimlərin 

müxtəlif formaları öyrənilmişdir. Toxum kisəciklərində yaranan 

laktoferrin əsas antigen olaraq qəbul edilmişdir. 



Qan qrupu antigenləri toxum mayesindən spermatozoidlər 

tərəfindən tutulsalar da autoimmun antigen deyillər. 

Spermatozoidlərdə HLA antigenlərinin olması məlumdur. Qanda 

spermatozoid anticisimləri IgG və IgM, toxum mayesində isə IgG və 

IgA-dır. İmmunoqlobulinlər cinsi orqanlara qıvrım kanalcıqlardan, 

xaya artımından və prostat vəzidən daxil olurlar. 

Anticisimlərin aşkar edilməsi üçün aqqlütinasiya, 

immunoflürosesnsiya və radioimmun testləri tətbiq edilir. 

Aqqlütinasiya testi. Makroskopik və mikroskopik yolla icra edilir. 

Makroskopik aqqlütinasiyanın icrası texniki cəhətdən çətin 

olduğuna görə əsasən mikroskopik aqqlütinasiya tətbiq edilir. 

Anticisim olmayan maddələr (lipoproteinlər) də aqqlütinasiyaya 

səbəb ola bilir. 

İmmunoflüorossensiya testi. Çox həssas test olub 

immunoflüorossantla anticisimlərin üzərində təsbit edilməsinə 

əsaslanır. Bu testdə əsas rol oynayan anticisimlər IgG və IgM-dir. 

Radioimmun test. Radioaktiv cihazlarla, nişanlanmış aktinomisin D 

iştirakı ilə aparılır. Aktinomisin D spermatozoidlərin ölümünə 

səbəb olaraq DNT-yə yapışır.  

 

DÖLSÜZLÜKDƏ HORMONAL DƏYİŞİKLİKLƏR 

Kişi dölsüzlüyünün səbəblərinin 3%-i hormonal pozğunluqlarla 

əlaqədardır. Lakin spermatozoidlərin sayı 1 mm3-də 5 mln-dan 

artıqdırsa hormonal pozğunluqların olma ehtimalı çox aşağıdır. 

Normada FSH (follikul stimuledici hormon)-ın sekresiyası mənfi əks-

əlaqə mexanizmi üzrə inhibinin iştirakı ilə tənzim olunur. Birincili 

hipoqonadizmdə Leydiq və Sertoli hüceyrələrinin hipofunksiyası ilə 

əlaqədar olaraq qonadotropinlərin miqdarı artır, testosteronun 

miqdarı aşağı və ya normal olur.(Cədvəl  9-1) 



Cədvəl 9-1 

 FSH LH Fesfosteron 

Norma Normal Normal Normal 

Germinal aplaziya  Normal Normal 

Hiperqonadotropik 

hipoqonadizm 
  

Normal 

və ya  

Hipoqonadotropik 

hipoqonadizm 
   

Hipotalamus və hipofizin xəstəlikləri nəticəsində qonodatropinlərin 

sekresiyasının azalması testosteronun qanda miqdarının azalmasına 

və spermatogenezin dayanmasına səbəb olur. 

Dölsüzlüyün hormonal səbəbləri araşdırılarkən toxum mayesində 

spermatozoidlərin sıxlığı 5 mln-dan az olarsa, qanda FSH, LH və 

testosteronun miqdarı təyin edilməlidir. Əgər testosteronun miqdarı 

normadan az, LH isə normaldırsa testosteron və testosteronun 

sərbəst fraksiyası səhər qan nümunəsi götürülərək təyin edilməlidir. 

Əgər testosteronun miqdarı yenə aşağı olarsa onda qanda 

prolaktinin miqdarı təyin edilir və hipofizin CT müayinəsi aparılır. 

Görmə sahəsinin pozğunluqları və ya güclü baş ağrıları mərkəzi 

sinir sisteminin şişlərinin olmasını göstərir. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, hipofizin şişlərində prolaktinin miqdarı normal ola bilər. Lakin 

prolaktin ifraz edən şişlərdə makroadenomalar (1 sm-dən böyük) və 

yüksək səviyyəli (200 mq/ml) prolaktin ifrazı aşkar edilir. Bəzən 

xəstələrdə beynin şişlərini aşkar etmək mümkün olmur və bu cür 

idiopatik hiperprolaktinemiyada testosteronun və qonadotropinlərin 

miqdarı normal olur. 

 

AZOSPERMİYA 



Eyakulatda spermatozoidlərin olmamasıdır. Bu spermatogen epitelisinin 

ağır dərəcəli zədələnməsini göstərir. Azospermiya zamanı 

eyakulatda sprematogenezin tam diferensiasiya etməmiş qeyri-

yetkin hüceyrələri tapıla bilər. Azospermiyanın səbəbləri 

müxtəlifdir. Xayaların hipoplaziyası, ikitərəfli kriptorxizm, xayaların 

travmatik zədələnməsi, varikosele, xromosom anomaliyaları, 

qonodatoksinlər azospermiyaya səbəb olan əsas etioloji amillərdir. 

Azospermiyalı xəstənin müayinəsi zamanı spermatogenezin 

olmamasını və toxumdaşıyıcı axacağın fiziki və ya funksional 

obstruksiasiyanı istisna etmək lazımdır. Bu məqsədlə ilk növbədə 

toxum mayesi sentrifuqa edilməlidir. Spermatozoidlərin az da olsa 

varlığı axacaqların ikitərəfli obstruksiyasını istisna edir və xəstə 

oliqospermiyaya görə müayinə edilir. axacaqların obstruksiyası 

müxtəlif səviyyələrdə ola bilər. Bu anadangəlmə (toxumdaşıyıcı 

axacağın anadangəlmə olmaması) və qazanılma (vazektomiya) 

səbəblər nəticəsində yarana bilər. Bu səbəblər istisna edilərsə xəstədə 

hormonal göstəricilər müayinə edilir. Hormonal göstəricilər 

normaldırsa xaya biopsiya olunur və spermatogen epitelin vəziyyəti 

histoloji olaraq qiymətləndirilir. Histoloji müayinədə spermatogen 

epitelin olması axacaqların obstruksiyasını göstərir və belə xəstələr 

vazoqrafiya olunur. Obyektiv müayinədə xayalar normadan 

kiçikdirsə və FSH-ın miqdarı normadan 2-3 dəfə artıqdırsa bu nəticə 

germinativ hüceyrələrin ağır dərəcəli pozğunluğunu göstərir. Bu 

halda proqnoz pisdir. Laborator yolla yüksək FSH və LH, lakin 

normal və ya normadan aşağı testosteron aşkar edilirsə bu xayaların 

funksional pozğunluğunu göstərir. FSH, LH və testosteronun 

normadan aşağı olması hipoqonoadotropik hipoqtonadizmin 

olmasını göstərir. Bu xəstələr endokrinoloq tərəfindən tam müayinə 

olunaraq, panhipopituitarizm və hipofizin şişləri istisna edilməlidir. 

 

OLİQOSPERMİYA 

Oliqospermiya, toxum mayesinin 1 ml-də spermatozoidlərin sıxlığının 20 

mln-dan az olmasıdır. Oliqospermiya ilə yanaşı spermatozoidlərin 



hərəki pozğunluğu (astenospermiya) müşahidə edilir. Ağır dərəcəli 

oliqospermiyalarda (5-10mln), xəstənin hormonal göstəriciləri (FSH, 

LH, T) hərtərəfli qiymətləndirilməlidir. Əgər FSH, LH və T normal 

deyildirsə xəstə endokrinoloq tərəfindən tam müayinə edilməlidir. 

Hormonal dəyişikliklər müvafiq müalicə ilə aradan qaldırılır. 

Oliqospermiya normal hormonal göstəricilərlə müşayiət olunursa, 

empirik konservativ müalicə aparılır. 

 

ASTENOSPERMİYA 

Spermatozoidlərin hərəki pozğunluqları astenospermiya adlanır. 

Astenospermiyanın səbəbləri içərisində spermatozoidlərin struktur 

pozğunluqları, urogenital infeksiyalar, uzun müddətli abstinensiya, 

spermatozoidlər əleyhinə anticisimlər xüsusi yer tutur. 

Astenospermiyanın əmələ gəlməsində anticisimlərin böyük rolu 

olduğuna görə astenospermiyalı xəstələrdə anticisimlərin aşkar 

edilməsi üçün immuninoloji testlər tətbiq edilir. Müayinədə 

anticisimlərin tapılması imuunosupressiv müalicə aparmağa 

göstərişdir. Mikroskopiyada leykositlərin tapılması, piospermiyanın 

olmasını göstərir. Bu xəstələrdə urogenital infeksiyaların 

səbəblərinin və törədicinin tapılması üçün sidiyin müayinəsi tövsiyə 

edilir. 



 

 

Azospermiya 

 
 

Toxum mayesinin 

sentrifuqası 

Spermatozoid 

yoxdur 
 

Spermatozoid 

var 

Toxum daşıyıcı 

axacaqların olmamasını 

istisna et 

Toxum daşıyıcı 

axacaqlar yoxdur 

Oliqospermiya 

Toxum daşıyıcı 

axacaqlar var 

 

Hormonal 

müayinə 

FSH və xayalar 

normaldır 

 

FSH, LH 

FSH, LH, T 

norma 

 

FSH>2x-3x 

norma LH, T 

normal 

 
 

Xaya biopsiyası 
Germinativ 

çatmamazlıq 

Testikulyar 

çatmamazlıq 

 

Endokrinoloji 

müayinə 

Hipoqonadizm Spermatogenez 

var 

Spermatogenez 

yoxdur 

 

 

VazoqramX 

Cədvəl 9-2 Azospermiyalı xəstənin müayinə alqoritmi 



Varikosele asteno- və oliqospermiyaya səbəb olduğuna görə cərrahi 

yolla müalicə olunmalıdır. Spermatozoidlərin yaşama müddəti 

normal olarsa spermatozoidlərin ultrastruktur dəyişikliklərini aşkar 

etmək məqsədilə elektron mikroskopu ilə müayinə olunur. 

Kartagener sindromunda hərəkət-siz spermatozoidlər aşkar edilir. 

 



 

Astenospermiya 

Anticisimlərin 

iiimmunoloji 

müayinəsi 

 

Anticisimlər yoxdur 

 

Anticisimlər var 

İmmunosupressiv 

müalicə 

 

Piospermiya var 

Piospermiyanı 

istisna etmək 

 

Piospermiya 

yoxdur 

Hərəkilik 

<5%-10% 

İnfeksiyanın 

müayinəsi 

Hərəkilik 

>5%-10% 

Spermatozoidlərin 

yaşama müddətinin 

təyini 

Transrektal 

ultrasonoqrafiya 

Yaşama müddəti 

aşağıdır 

 

Normal 

Elektron 

mikroskopiya 

Ultrastruktur 

dəyişiklikləri 

Obstruksiya 

yoxdur 

Obstruksiya 

var 

Varikosele, sistem 

xəstəlikləri və s. 

Cədvəl 9-3 Astenospermiyalı xəstənin müayinə alqoritmi 
 



  

 

 
 

Sidik ifrazı pozğunluqları 

  

X 





PRERENAL OLİQURİA 

Böyrəklərin sağlam olmasına baxmayaraq böyrəklərdən keçən qan 

miqdarının azalması nəticəsində yaranan oliquriyalara prerenal oliquriya 

deyilir. Az maye qəbulu, çox tərləmə, çox qusma və yüksək hərarət 

oliquriyaya səbəb ola bilər. Prerenal oliquriyada sidiyin həcmi 400 

ml, sıxlığı isə 1,025-dən yüksəkdir. 

Prerenal oliquriyalarda böyrəklərdən keçən qan miqdarı 600-ml-dən 

azdır (normada 1200 ml-dir). Bu zaman yumaqcıqlardan süzülən 

qlomerulyar filtratın miqdarı da 70 ml-dən aşağıdır. Bu səbəbdən 

böyrək borucuqlarında filtratdakı duz və suyun əksər hissəsi 

reabsorbsiya olunduğuna görə oliquriya baş verir. Qanda sidik 

cövhəri retensiya olunur və "prerenal uremiya" baş verir. 

Prerenal oliquriyalarda oliquriyanın digər səbəbi hipovolemiya 

nəticəsində ADH-un hipersekresiyasıdır. 

Prerenal oliquriyaya səbəb olan amillər aradan qaldırılmazsa, qısa 

müddətdə (6-48 saat) böyrəklərin hipoperfuziyası nəticəsində 

tubulyar nekroz və kəskin böyrək çatmamazlığı baş verir. 

Prerenal oliquriyanın səbəbləri: 

I. İntravaskulyar maye həcminin azalması. 

 Qanaxmalar 

 Qastrointestinal maye itkisi 

 Tərləmə 

 Mayenin üçüncü sahədə toplanması 
a) yanıqlar 

b) peritonitlər 
c) pankreatitlər 

II. Ürək debitinin azalması 

 Ürək çatmamazlığı 

 Kardiogen şok 



 Perikardın tamponadası 

III. Periferik vazodilatasiya. 

 Qram-mənfi sepsis 

 Anafilaktik şok 

 Antihipertenziv preparatlar 

IV. Böyrək damarlarının rezistentliyinin artması. 

 Cərrahi əməliyyatlar 

 Anesteziya 

 Hepatorenal sindrom. 
 

Prerenal oliquriyaların xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır. 

 Sidikdə Na-un miqdarı 10 mEq (1-dən azdır). 

 Sidiyin osmolyarlığı yüksəkdir (400 mosm(1-dən 

yüksəkdir)). 

 Sidik sedimenti yüksəkdir. 

 Proteinuriya yoxdur. 

 Sidik kreatininin plazma kreatininə nisbəti 20-dən 

yüksəkdir. 

 

RENAL OLİQURİYA VƏ ANURİYALAR 

Renal oliquriya və anuriyalar böyrəklərdə olan potoloji proseslərin hesabına 

ifraz olunan sidiyin miqdarının azalmasıdır. Renal oliquriya və 

anuriyalara səbəb olan xəstəliklər böyrəyin anatomik  strukturlarına 

uyğun olaraq üç qrupda birləşdirilir. 

I. Qlomerulyar xəstəliklər. 

 Qlomerulonefritlər 
II. Tubulointerstisial xəstəliklər. 



 Kəskin kanalcıq nekrozu 

 Kəskin interstisial nefrit 
III. Renovaskulyar xəstəliklər. 

 Ateroembolik xəstəliklər. 

 Böyrək venalarının trombozu 

 Vaskulitlər. 

Sidik miqdarının birdən azalması, sidiyin rənginin ət yuyuntusu 

rəngində olması, proteinuriya, silindruriya, hipertenziya və 

periorbital ödem kəskin qlomerulonefrit diaqnozunu qoymağa  

imkan verir. Sürətlə proqressivləşən qlomerulonefritlərdə oliquriya 

daha çox  rast gəlinir. 

Tubulointerstisial xəstəliklər içərisində kəskin tubulyar nekroz və 

kəskin interstisial nefrit əsas yer tutur. Kəskin tubulyar nekrozun iki 

tipi, işemik və toksiki tipi ayırd edilir. Böyrəyin hipoperfuziyasına 

səbəb olan amillər işemik tubulyar nekroza gətirib çıxarırlar. 

Toksiki tipli kəskin tubulyar nekrozun səbəbləri antibiotiklər, ağır 

metal duzları və endogen toksinlərdir. 

Bir tərəfli böyrək arteriyasının trombu bel ağrısına, yüksək 

temperatura, ürəkbulanma, qusmaya və hematuriyaya səbəb olur. 

Lakin oliquriya iki tərəfli tromboz zamanı rast gəlinir. Sidikdə zülal 

olur. 

Prerenal oliquriyanın xüsusiyyətləri. 

 Sidiyin osmolyarlığı 350 mosm-dan azdır. 

 Sidiyin osmolyarlığının plazmanın osmolyarlığına 
nisbəti 1,1-dən kiçikdir. 

 Sidikdə Na-un konsentrasiyası 10 mmol/l-dən 
yüksəkdir. 

 Sidikdə kreatinin miqdarının plazma kreatininə 
nisbəti 20-dən kiçikdir. 



 Sidiyin sıxlığı 1,020-dən kiçikdir. 

 Hematuriya, silindruriya və proteinuriya vardır. 

Cədvəl 10-1 Oliquriyada sidiyin analizinin diaqnostik parametrləri. 

Parametr lə r  Prerenal Renal 
Postrena

l 

1 Sidiyin osmolyarlığı (m0 sm) >500 <350 (KTN) DƏY 

2 
Sidiyin osmolyarlığının plazma 

osmolyarlığına nisbəti 
>1,3 <1,1 DƏY 

3 Sidikdə Na-un miqdarı mmol/l <20 >40 DƏY 

4 
Sidikdə kreatininin plazma kreatininə 

nisbəti 
>40 <20 <20 

5  Böyrək çatışmazlığı indeksi (%) <1 
>2 (KTN) 

<1 (QN) 
>2 

KTN - kəskin tubulyar nekroz  

DƏY - diaqnostik əhəmiyyəti yoxdur 

QN - Qlomerulonefrit 



POSTRENAL ANURİYA 

Sidik axarının iki tərəfli obstruksiyalarında obstruktiv və ya postrenal 

anuriya baş verir. Sidik kisəsi, uşaqlıq və yumurtalıqların xərçənginin 

son mərhələsində və uşaqlığın böyük həcmli fibromalarında da 

postrenal oliquriya və ya anuriya baş verir. 

İki tərəfli böyrək daşının obstruktiv uropatiyaya səbəb olması nadir 

hallarda rast gəlinir. Lakin, bir böyrək funksiya etməzsə və digər 

sidik axarı daşla obturasiya olunarsa anuriya müşahidə edilir. Nadir 

hallarda  bir sidik axarını tutan daş, reflektoru yolla digər  sidik 

axarında spazma səbəb olaraq anuriyaya səbəb olur. 

Retroperitoneal fibroz hər iki sidik axarını tədricən sıxmaqla 

oliquriyaya son  mərhələdə isə anuriyaya səbəb olur. Kişilərdə daha 

çox rast gəlinir. Tədricən inkişaf edərək ikitərəfli hidronefroza səbəb 

olur. Arıqlama, iştahasızlıq, bel ağrıları və anemiya xəstəliyin əsas 

simptomlarıdır. 

 

POLLAKİURİYA 

Tez-tez sidik ifrazı pollakiuriya və pollakisuriya adlanır. Gün ərzində 5 

dəfədən artıq sidik ifrazı pollakiuriya olaraq qəbul edilir. Lakin bu 

zaman diurez normal və ya normadan çox olur. Pollakiuriya tez-tez, 

lakin, az miqdarda sidik ifrazını xarakterizə etmək məqsədilə 

işlədilir. Xəstənin tez-tez və eyni zamanda bol sidik ifraz etməsi heç 

də pollakiuriya deyildir. Pollakiuriya dizuriya ilə birgə və ya onsuz 

müşayiət olunur. Pollakiuriyanın səbəbləri aşağıdakılardır:  

I. Sidik kisəsi həcminin azalması 

 Hamiləliyin son ayları 

 Çanaq şişləri, yumurtalığın sistləri, uşaqlığın 
fobromioması  

 Sidik kisəsinin şişləri 



 Sidik kisəsinin vərəmi 

 İnterstisial sistit 

 Radiasion sistit 

 

II. İnfravezikal obstruksiyaya səbəb olan xəstəliklər 

 Prostat vəzini adenoması 

 Prostatit 

 Uretranın strikturaları 

 Neyrogen sidik kisəsi 

 Medikamentoz sistitlər 

III. Sidik kisəsinin iltihabı və qıcıqlanması 

40 yaşdan yuxarı kişilərdə infravezikal obstruksiyalar içərisində əsas 

səbəb prostat vəzinin adenomasıdır. Diqital-rektal müayinədə 

prostat vəzinin ölçülərinin böyüməsi aşkar edilir. Lakin, yalnız orta 

payın böyüməsi hallarında prostat vəzinin ölçüləri normal olur. 

Bütün hallarda sidik ifrazından sonra sidiyin retensiyası aşkar edilir. 

Pollakiuriyanın səbəblərindən biri də sidik kisəsinin tam 

boşalmamasıdır. İlk simptomlardan biri də nikturiyadır. Tenezmlərin 

və pollakiuriyanın olmasına baxmayaraq, xəstə dərhal sidik ifraz 

etməyərək bir qədər gözləməli olur (hesitancy) və sidik şırnağı zəif 

olur. Lakin xəstələr sidik kisəsi tam dolmamış sidik ifrazına ehtiyac 

hiss edirlər (urgency). Bu simptomlar uzun müddət olduqda prostat 

vəzidə durğunluğun artması hesabına daha çox rast gəlinir, sidiyin 

retensiyası artdıqca pollakiuriya da artmış olur. Son mərhələdə 

xəstənin tam obstruksiya hesabına sidik ifraz edə bilməməsi ilə 

yanaşı inkontinensiya, infeksiya qoşulduqda isə dizuriya müşahidə 

edilir. 



Sistitlərdə ağrılı pollakiuriyaya rast gəlinir. Ağrı sidik ifrazının 

sonunda daha güclü olur. Sidikdə bakteriya, zülal, leykositlər və 

epitel hüceyrələri tapılır. 60 yaşından yuxarı qadınların 10%-də, 

kişilərin isə 1%-də sidik infeksiyaları rast gəlinir. Sistitlərin əsas 

törədicisi Esherichia colidir. Sistit əlamətlərinin olmasına baxmayaraq, 

bakteriya tapılmırsa vərəmdən şübhələnmək lazımdır. Böyrək 

vərəmi ilə yanaşı sistit də rast gəlinir.  

Sidik kisəsi şişlərində və daşlarında da ağrılı pollakiuriya rast 

gəlinir. Lakin, xəstələrdə nikturiya çox az rast gəlinir və hematuriya 

olur. Sidik kisəsinin daşlarında sidik ifrazının sonunda ağrı daha 

şiddətli olur. Bəzən, sidik ifrazı zamanı fasilələr olur. 

 

İNKONTİNENSİYA 

İnkontinensiya və ya sidik saxlamamazlıq sidiyin qeyri-iradi olaraq xaric 

olunmasıdır. Xəstədən toplanmış hərtərəfli anamnez 

inkontinensiyanın etiologiyasını aydınlaşdırmağa imkan verir. 

İnkontinensiyanın aşağıdakı növləri vardır: 

1. Daimi və ya həqiqi inkontinensiya: Sidiyin qeyri-iradi, istənilən 

vəziyyətdə və daim xaric olmasıdır. Daimi inkontinensiyanın əsas 

səbəbi urogenital fistulalardır. Urogenital fistulalar əsasən, mamalıq 

travmasından, ginekoloji əməliyyatlardan sonra rast gəlinir. Daimi 

inkontinensiyanın ikinci əsas səbəbi sidik kanalına və qadınlarda 

cinsiyyət yollarına açılan ektopik sidik axarıdır. Ektopik sidik axarı 

çox zaman böyrəyin displastik yuxarı seqmentindən başladığına 

görə xaric olan sidiyin miqdarı az olur. Lakin, xəstələr sidiyin çox 

hissəsini normal şəkildə xaric edirlər. Ektopik sidik axarı kişilərdə 

xarici sfinkterdən proksimal hissədə, sidik kisəsinin boynunda və 

sidik axarının prostat hissəsində xaricə açıldığına görə onlarda 

inkontinensiyaya səbəb olmur. 

2. Gərginlik inkontinensiyası (stress incontinence). Öskürmə, 

gülmə, gücənmə, asqırma və digər qarındaxili təzyiqi artıran 



vəziyyətlərdə sidiyin qeyri-iradi xaric olmasıdır. İnkontinensiyanın 

bu növü əsasən qadınlarda, doğuşlardan sonra və menopauza 

dövründə rast gəlinir. Kişilərdə prostatektomiya əməliyyatından 

sonra, xarici sfinkterin zədələnməsi nəticəsində baş verir. 

3. Paradoksal inkontinensiya – xroniki sidik ləngiməsində, sidiyin 

artıq miqdarda retensiyası nəticəsində baş verir. Xəstələr sərbəst 

sidik xaric edə bilmədikləri halda sidik qeyri-iradi olaraq damcı ilə 

xaric olur. Bu, əsasən yaşlı kişilərdə, prostat vəzinin adenomasının 

son mərhələsində və neyrogen sidik kisəsində rast gəlinir. 

 



ENUREZ 

Enurez yuxu zamanı sidiyin qeyri-iradi xaric olmasıdır. Gecə baş 

verdiyinə görə, enuresis nocturna adlanır. Əsasən uşaqlarda rast 

gəlinməsinə baxmayaraq yetkinlik dövründə də müşahidə edilir. 3 

yaşına qədər uşaqlarda yuxu zamanı sidik ifrazı fizioloji hal kimi 

qəbul edilir. Oğlan uşaqlarında daha çox rast gəlinir. Enurezdə uşaq 

gecə 1 və ya 2 dəfə bütün sidiyini xaric edərək yatağını isladır. 

Enurezli oğlan uşaqlarında fimozun olmasına fikir verilməlidir. 

Balanit, uretrit, sistit və meatostenoz enurezə səbəb ola bilər. 

Hipotiroidli uşaqlarda enurez rast gəlinir və əvəzedici müalicə ilə 

aradan qalxır. Uşaqda qəflətən enurezin başlanması şəkərli və ya 

şəkərsiz diabetin başlanmasına şübhə doğurmalıdır. 

Enurezli uşaqların bir qismində L5 və S1 fəqərə qövslərinin tam 

bitişməməsi - spina bifida aşkar edilir. Lakin, enurezin əmələ gəlmə 

mexanizmi tam aşkar edilməmişdir. 

Enurezli uşaqlarda müayinələr nəticəsində baş beyində üzvi 

pozğunluqlar rast gəlinməsə də davranış pozğunluqları (nitq 

pozğunluqları, disleksiya, aqressivlik) müşahidə edilir. 

 

HEMOQLOBİNURİYA 

Sidiklə hemoqlobinin xaric olunması hemoqlobinuriya adlanır. Mənşəyinə 

görə həqiqi və  "yalançı" (psevdo) hemoqlobinuriya ayırd edilir. Kəskin 

qlomerulonefritdə yumaqcıqlardan filtrasiya olunan eritrositlərdən 

bir qisminin hemolizə uğraması nəticəsində sidikdə oksihemoqlobin 

və methemoqlobin tapılır. Bu, "pseudo-hemoqlobinuriya" adlanır. 

Həqiqi hemoqlobuniruyada hemoqlobin yumaqcıqlardan filtrasiya 

olunaraq sidiyə keçir. Hemoliz nəticəsində qanda artan hemoqlobin 

plazmada olan -qlobulinlə–haptoqlobulinlə birləşir və 

yumaqcıqlardan filtrasiya olunmur. Hemoqlobin haptoqlobin-

hemoqlobin kompleksi ilə retikulo-endotelial sistemə daşınaraq 



bilirubinə çevrilir. Plazmadakı hemoqlobinin miqdarı 40 mg%-ə 

keçərsə haptoqlobin tam saturasiya olduğuna görə sərbəst qalan 

hemoqlobin sidiyə keçir və hemoqlobinuriyaya səbəb olur. 

Hemoqlobinin miqdarından və methemoqlobinə çevrilməsindən asılı 

olaraq sidiyin rəngi çəhrayı, qırmızı, qəhvəyi və qara olur. 

Hemoqlobinuriyada sidiyin sentrifuqa etdikdə rəngi dəyişmir. 

Hematuriyada sidik bulanıq olduğu halda, hemoqlobinuriyada 

şəffafdır. Benzidin sınağı hemoqlobinuriyada mavi-yaşıl olur. 

 

MİOQLOBİNURİYA 

Mioqlobinuriya, sidiklə mioqlobin xaric olunmasıdır. Mioqlobinin 

hesabına sidiyin rəngi qırmızımtıl-qonur olur. Hemoqlobinuriyadan 

fərqləndirmək üçün spektroskopik müayinə aparılır. Əsasən "Sıxılma 

sindromunda" (crash syndrome) əzələlərin əzilməsi nəticəsində baş 

verir. Mioqlobinin bir hissəsi sidiklə xaric olur, bir hissəsi isə 

kanalcıqlarda çökərək böyrək çatışmazlığına səbəb olur. Bundan 

başqa, paralitik və paroksizmal hemoqlobinuriya uzun sürən 

istirahətdən sonra, gərgin fiziki iş və ya məşqlərdən sonra baş verir. 

Paroksizmal mioqlobinuriyanın etiologiyası məlum deyildir. 

Vaxtaşırı kəskin əzələ ağrıları ilə yanaşı sidikdə mioqlobin tapılır.  

 

PİURİYA 

Piuriya, sidikdə irinin olmasıdır. Qadınlarda sidik, kişilərdə isə sidik-

cinsiyyət orqanlarının iltihabı xəstəlikləri nəticəsində baş verir. Bu 

cür sidiyin mikroskopik müayinəsində çoxlu miqdarda leykosit, 

bəzən eritrosit silindrlər və epitel hüceyrələri tapılır. Aktiv iltihabi 

proseslərdə təzə ifraz edilmiş sidikdə bioloji potensiala malik "canlı" 

leykositlər tapılır. Bunlara aktiv leykositlər və Şternheymer-Malbin 

hüceyrələri aiddir. Bu hüceyralər sidik sedimentində, supravital 

boyanma nəticəsində aşkar edilir. Bu hüceyrələr 2-3 dəfə böyümüş, 

dairəvi formalı leykositlərdir. Bu leykositlərin nüvələri paylı, 



sitoplazmaları dənəlidir. Şternheymer-Malbin hüceyrələri kəskin 

pielonefritlərin 50%-də, xroniki pielonefritlərin 25%-də rast gəlinir. 

Piuriyada sidik qızdırmaqla və ya 10%-li sirkə turşusunun əlavə 

edilməsi ilə şəffaflaşmır. Kliniki olaraq başlanğıc (inisial), son 

(terminal) və tam (total) piuriya ayırd edilir. Piuriyanın növünü 

aydınlaşdırmaq üçün 3 stəkan sınağı aparılır. 

Birinci stəkanda irinin olması sidik kanalının; 

ikinci stəkanda irinin olması prostat vəzinin və toxum kisəciklərinin; 

üçüncü stəkanda irinin olması isə böyrəklərin və ya sidik kisəsinin 

iltihabi xəstəliklərini göstərir. 

 

 

Bakteriuriya və  piuriya arasında dissosiasiya. 

A. Piuriyasız bakteriuriya. 

1) Asimptomatik bakteriuriya 

2) Kontaminasiya  

B. Bakteriuriyasız piuriya 

1) Kulturanın antibiotiklərlə və antiseptiklərlə inhibə edilməsi 

(kontaminasiya nəticəsində) 

2) Sidik-cinsiyyət orqanlarının vərəmi 

3) Böyrək və sidik kisəsinin daĢları 

4) Analgetik nefropatiya 

5) Kimyəvi sistitlər 

6) Kəskin qlomerulonefrit 

7) Xlamidiya uretritlər 

C. Bakteriuriya ilə birlikdə rast gəlinən piuriya. 

D. "Yalançı" piuriya 

1) Vaginal ifrazat 

 

 

 

 

PNEVMATURİYA 



Pnevmaturiya, sidikdə qaz qabarcıqlarının olmasıdır. Nadir hallarda rast 

gəlinən əlamət olub, həzm traktı ilə sidik yolları arasında fistulanın 

və ya qaz əmələ gətirən sidik infeksiyasının olmasını göstərir. 

Bundan başqa, sistoskopiya, uretroskopiya və ya sidik kisəsinə 

oksigenin yeridilməsindən sonra müşahidə edilə bilər. 

 



LİPURİYA 

Lipuriya, sidikdə yağ dənəcəiklərinin olmasıdır. Makroskopik olaraq 

sidiyin səthində yağ pərdəsi kimi görünür. Uzun borulu sümüklərin 

sınıqlarından sonra böyrək kapillyarlarının piy emboliyası 

nəticəsində, nadir hallarda isə şəkərli diabetdə baş verir. 

 

XİLURİYA 

Xiluriya, sidikdə limfanın olmasıdır. Sidik süd rəngində olur. Sidik 

yolları ilə iri limfa damarları arasında əlaqənin olması nəticəsində 

meydana çıxır. Bu travma, şiş, iltihabı proseslər nəticəsində yaranır. 

Sidik yollarının və limfa damarlarının zədələnməsinə səbəb olan 

filyariozda xiluriya müşahidə edilir. 

 

SİLİNDRURİYA 

Silindruriya, sidiklə silindrlərin olmasıdır. Silindrlər distal borucuqlarda 

və yığıcı borucuqlarda protein matriksi içində hüceyrə və hüceyrə 

qalıqlarının bərkiməsi nəticəsində meydana çıxan törəmələrdir. 

Böyrək borucuqlarında Tamm-Horsfall tubuloproteinlərinin çökməsi 

nəticəsində əmələ gəlirlər. Leykositlərin, eritrositlərin və tubulyar 

hüceyrələrin bu tubuloprotein matriksi içərisində tutulması 

nəticəsində hüceyrəvi silindrlər əmələ gəlir. Normada sidikdə rast 

gəlinmir. Bu səbəbdən sidik sedimentinin mikroskopiyasında 

silindrlərin tapılması böyrək xəstəliklərinin göstəricisidir. 

Silindrlər əksər hallarda albuminuriya ilə birlikdə rast gəlinsə də 

qranulyar və hialin silindrlər albuminsiz sidikdə rast gəlinir. 

Hialin silindrlər Tamm-Horsfall zülalından böyrək borucuqlarında 

əmələ gəlirlər. İyşəkilli, yarımşəffaf və homogen törəmələrdir. Qələvi 

sidikdə rast gəlinmir. Hialin silindrlər kəskin qlomerulonefritdə, 



nefrotik sindromda, mielomada, ürək çatmamazlığında və ortostatik 

albuminuriyada rast gəlinir. 

Qranulyar silindrlər degenerasiya olunmuş hüceyrələrdən əmələ 

gəlir. Bu silindrlər qonur rəngli olub, kənarları kəskin, səthi 

dənəlidir. Bu silindrlər qlomerulonefritdə, diabetik nefropatiyada, 

aterosklerozda rast gəlinir. 

Mumabənzər silindrlər digər silindrlərə nisbətən daha böyükdür, 

sarı rənglidir və homogendir. Tubulyar degenerasiyanın 

göstəricilərindən biridir. Hialin silindrlərdən fərqli olaraq qələvi 

sidikdə daha davamlıdır. Xroniki nefritdə, amiloid nefrozda rast 

gəlinir. 

Yağ silindrləri yağların Tamm-Horsfall zülalları ilə birləşməsi 

nəticəsində əmələ gəlir. Nefrotik sindromda və ağır 

proteinuriyalarda rast gəlinir. 

Eritrosit silindrləri eritrositlərin büzüşməsi və hialin silindrlərlə 

birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. Hematuriyanın qlomerulyar 

mənşəli olmasını göstərir. Kəskin qlomerulonefritdə bakterial 

endokarditdə və sepsisdə rast gəlinir.  



  



 
 

Urodinamik müayinə üsulları 

  

XI 





ÜMUMİ MƏLUMAT 

Sidik ifrazının pozğunluqları ilə müşayiət olunan xəstəliklərin 

diaqnostikasında urodinamik müayinələr xüsusi yer tutur. Bu 

müayinələr hidrodinamikanın qanunlarının sidik ifrazına tətbiq 

edilməsinə əsaslanır. Sidik ifrazı dinamik proses olduğuna görə 

onun pozğunluqlarının araşdırılması da dinamik göstəricilərə 

əsaslanır.  

Urodinamik müayinələr infravezikal obstruksiyaların, dizuriyaların, 

inkontinensiyaların və neyrogen sidik kisəsinin diaqnostikasında 

tətbiq edilir. Əvvəllər həkim yalnız sidik şırnağının vizual 

müayinəsinə əsasən şırnağın gücü və obstruksiya haqqında 

müəyyən bir nəticəyə gəlirdisə, 1950-ci ildən etibarən aşağı sidik 

yollarını sidik ifrazı zamanı flüoroskopiya ilə müayinə etmək 

mümkün oldu. 1960-cı ildən etibarən isə hidrodinamikanın 

qanunları aşağı sidik yollarının fiziologiyasına tətbiq edilməyə 

başladı.  

Urodinamik müayinələrə əsasən sidik kisəsinin funksional vəziyyəti, 

sfinkterin və sidik şırnağının xüsusiyyəti haqqında məlumat əldə 

etmək mümkündür. Sidik ifrazı sidik kisəsi əzələlərinin 

yığılmasından və sidik kisəsi sfinkterinin müqavimətindən asılı 

olduğuna görə bunların disfunksiyası sidik ifrazının pozulmasına 

səbəb olur və sidiyin axma tezliyində müəyyən pozğunluqlar 

şəklində özünü göstərir. 

 

SİDİYİN AXMA TEZLİYİ 

Sidiyin axma tezliyi və ya urofloumetriya sidiyin axma sürətini 

ml/san ilə qiymətləndirən urodinamik müayinə üsuludur.(Şəkil 11-1) 

Urofloumetriyaya göstərişlər. 

1. Sidik ifrazı (miksion) disfunksiyaların diaqnostikası, 



2. İnfravezikal obstruksiyaların diaqnostikası, 

3. Aşağı sidik yollarının funksiyalarını dəyişdirən əməliyyatlardan əvvəl 

və sonra.  

Normada sidiyin axma sürəti kişilərdə 20-25 ml/san, qadınlarda isə 

25-30 ml/san-dir. Bu göstəricilərin dəyişməsi yaş və ifraz olunan 

sidiyin miqdarı ilə düz mütənasibdir. Bu göstəricilərin 15 ml/san-dən 

aşağı olması aşağı sidik yollarında obstruksiyanın olmasına göstərir.  

 
Şəkil 11-1a Normal urofloumetriya və onun elementləri 

 

 
Şəkil 11-1b Normal uroflouqramma 

Sidiyin axma sürətinə təsir edən əsas faktor sidik kisəsi boynunun 

rezistentliyidir. Rezistentliyin yüksəlməsi isə mexaniki və funksional 



səbəblərlə bağlıdır. Funksional səbəblər içərisində sidik kisəsinin 

daxili və xarici sfinkterinin aktivliyi əsas yer tutur. Sidik kisəsinin 

daxili sfinkterinin hiperaktivliyinə qadınlarda nadir hallarda rast 

gəlinir. Kişilərdə isə sidik kisəsi boynunun neyrogen disfunksiya və 

distal obstruksiya nəticəsində hipertrofiyası hesabına baş verir. 

Xarici sfinkterin hiperaktivliyi isə əsasən kimyəvi, bakterial, 

hormonal faktorların təsirindən və ya funksional xarakterli ola bilər. 

Mexaniki səbəblər içərisində qadınlarda yatrogen mənşəli 

zədələnmələr, sistosele, kişilərdə isə prostat vəzinin adenoması və 

uretranın strikturaları xüsusi yer tutur. Urofloumetriyada əsas 

kriteriyalar aşağıdakılardır. 

a) Maksimal axma sürəti. Urofloumetriyada ən əhəmiyyətli göstərici 

olub kişilərdə 20-25 ml/san, qadınlarda isə 25-30 ml/san olması 

normal hesab edilir. Dolu sidik kisəsi ilə axma sürətinin 15 ml/san-

dən az olması infravezikal obstruksiyanın olmasını göstərir; 

b) Gecikmə müddəti. Sidik ifrazına başlama istəyi ilə sidik ifrazına 

başlama müddəti arasında keçən vaxtdır. Normada 10 san-dən 

azdır. 

c) Xaric olan sidiyin həcmi. Xəstənin xaric etdiyi sidiyin ümumi 

həcmidir. Normada 200-300 ml-dir. 

d) Axma müddəti. Sidik ifrazının başlanması ilə qurtarması 

arasındakı zaman fərqidir. 

e) Sidiyin orta axma sürəti. Xaric olan sidiyin həcminin axma 

müddətinə olan nisbətidir. 

Cədvəl 11-1 Yetkin şəxslərdə normal urodinamik göstəricilər 

Göstərici Kişi  Qadın  

1 Sidiyin həcmi (ml) 450-600 320-590 

2 Siyimədən əvvəl intravezikal təzyiq (sm. su süt.) 34-50 28-48 

3 İntravezikal açılma təzyiqi (sm. su süt.) 59-79 40-72 

4 Maksimal intravezikal təzyiq (sm. su süt.) 69-97 56-88 



5 Axma müddəti 27-53 18-46 

6 Maksimal axma sürəti (ml/san) 14-26 14-36 

7 Orta axma sürəti (ml/san) 10-20 11-21 

8 Maksimal uretral təzyiq (sm. su süt.) 70-105 60-90 

 

Urofloumetriyada rast gəlinən patoloji göstəricilər aşağıdakılardır: 

1. Sidik kisəsi əzələlərinin (detruzorun) hiperaktivliyi, 

Maksimal axma sürəti qısa müddətdə baş verir. Detruzorun qüvvətlə 

yığılması və sidik kisəsi boynunun qısa müddətdə açılmasının nəticəsidir. 

2. Maksimal və orta axma sürətlərinin aşağı olması – infravezikal 

obstruksiyalarda rast gəlinir. 

3. Detruzor – sfinkter dissinergiyası – neyrogen sidik kisəsi olanlarda 

detruzorla sfinkterin qeyri-sinergist fəaliyyəti nəticəsində baş verir. 

4. Fluktuasiya edən detruzor yığılmaları – Detruzor yığılmaları sidik 

kisəsində davamlı təzyiq yaratmayıb alçaq təzyiqli dalğalanmalar göstərir. 

 

SİSTOMETRİYA 

Normal sidik kisəsi funksiyasının əsas göstəriciləri onun həcmi, 

akkomodasiya, yığılma, dolma hissiyyatı və iradi nəzarətdir. Sidik 

kisəsini funksional cəhətdən qiymətləndirmək üçün bu göstəricilər 

sistometriya üsulu ilə müayinə edilir. Dolmuş sidik kisəsinin təzyiq-

həcm münasibətinin qrafik qeyd edilməsi sistometriya adlanır. Alınmış 

qrafiklərə isə sistometroqram deyilir.  

Sistometriya 2 üsulla aparılır: 

1) Sidik kisəsinin fizioloji olaraq sidiklə dolması gözlənilir və 

intravezikal təzyiq dolma müddətində ardıcıl mərhələlərlə ölçülür; 



2) Sidik kisəsi maye və ya qazla doldurularaq təzyiq-həcm 

dəyişikliyi öyrənilir.  

Normada sidik kisəsində sidiyin və ya mayenin miqdarı 100-200 ml 

çatdıqda dolma hissiyyatı yaranır. Siyimə duyğusu isə 400-500 ml-də 

hiss edilir. Lakin, sidik kisəsi akkomodasiya qabiliyyətinə malik 

olduğuna görə dolma fazası ərzində həcmi artmaqla təzyiq sabit 

saxlanır. Akkomodasiya qabiliyyəti həcmin təzyiqə nisbəti ilə ifadə 

edilir. 

Dolma fazasında sidik kisəsinin əzələləri yığılmır. Siyimə üçün şərait 

olarsa sidik kisəsi əzələləri iradi olaraq yığılır və sidik kisəsi tam 

boşalana qədər davam edir. Ehtiyac olarsa, əzələlərin yığılması iradi 

olaraq inhibə edilir. Sidik kisəsi əzələlərinin yığılma qabiliyyəti və 

iradi nəzarət sistometriya ilə təyin edilir. Bu, inhibə edilməyən sidik 

kisəsi aktivliyini və xəstənin siyimə aktını iradi olaraq idarə etməsini 

aşkar etməyə imkan verir. 

Sistometriya sidik kisəsinin kollektor tipini, detruzorun tonusunu, 

siyimə zamanı isə uretral müqaviməti və detruzorun yığılma 

qabiliyyətini təyin etməyə imkan verir. 

Göstərişlər: 

Sidik kisəsinin boşalmaması ilə müşayiət olunan xəstəliklər 

(adenoma, prostat vəzinin xərçəngi, neyrogen sidik kisəsi və 

uretranın strikturaları) sistometriyanın aparılmasına göstərişdir. 

Əks göstərişlər: 

Sidik-cinsiyyət orqanlarının kəskin iltihabi xəstəlikləri 

sistometriyanın aparılmasına əks göstərişdir. 

Sistometriya məqsədilə su manometrindən istifadə edilir.  

 

Sistometriyanın texnikası 



1. Müayinədən əvvəl xəstə sidik kisəsini boĢaldır, 

2. Steril Ģəraitdə sidik kisəsi kateterizasiya olunur, 

3. Rezidual (qalıq) sidik təyin edilir, ehtiyac olarsa nümunə götürülərək 

laboratoriyaya göndərilir, 

4. Kateter manometrlə birləĢdirilir, 

5. Sidik kisəsi doldurulmaqla təzyiq və həcm dəyiĢikləri qeyd edilir, 

6. Xəstəyə sidik kisəsində dolma hissiyyatını xəbər verməsi söylənilir və bu 

hissiyyatın duyulması qeyd edilir, 

7. Sidik kisəsi tam dolduqda siyimə duyğusunun yaranması qeyd edilir, 

8. Sidik kisəsi əzələlərini təhrik edici test kimi xəstəyə öskürmək təklif 

olunur,  

9. Kateter çıxarılır. 

 

Sistometriya ilə aşağıdakı məlumatlar əldə edilir. 

1. Rezidual sidiyin miqdarı. Normada sidik kisəsi tam boşalır. Sidik 

kisəsində 20-30 ml sidik qalır. Rezidual sidik sidik kisəsindəki 

sidiyin 10%-ni keçərsə sidik kisəsinin funksiyalarının pozulmasını 

göstərir. 

2. İntravezikal təzyiq. Ortostatik vəziyyətdə 20-50mm su süt., 

Klinostatik vəziyyətdə isə 5-15 mm su süt.-dur. 

3. İlk siyimə duyğusu. Sidik kisəsinin hissi afferent sinirlərinin 

vəziyyətini əks etdirir. Sidik kisəsinin dolması ilə düz mütənasib 

olub 50-150 ml həcmdə hiss edilir. Detruzorun 

dekompensasiyasında və hissi pozğunluqlarda daha böyük 

həcmlərdə hiss edilir.  



4. Maksimal sistometrik həcm. Dolma sürətindən, detruzorun və 

hissi sinirlərin funksional vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir. 

Normada 400-500 ml-dir. Hiperaktiv sidik kisəsində 50-150 ml, 

dekompensasiya hallarında isə 500-1000 ml-dir. 

5. Dolma anında intravezikal təzyiq. Normada sidik kisəsində geniş 

intervalda dəyişməsinə baxmayaraq, təzyiq dəyişikliyi cüzi olur. 

Hiperaktiv hallarda təzyiq sürətlə artır. 

6. İradi detruzor yığılmaları. Sidik kisəsi kateterlə blokada edilərək 

maksimal amplitudlu detruzor yığılmaları qeyd edilir. ( izometrik 

detruzor yığılmaları). Normada xəstələrin 2/3-si yataqda oturaraq 

və ayaqüstü sidik kisəsi əzələlərini yığa bilirlər. 

 

 

 

 

SFİNKTEROMETRİYA 

Sidik kisəsi sfinkterinin funksional aktivliyini, iradi sfinkterin 

elektromioqrafik aktivliyini öyrənməklə və ya intrauretral təzyiqi 

ölçüb həm daxili, həm də xarici sfinkterinin əzələ aktivliyini 

öyrənməklə qiymətləndirmək mümkündür. Son metod 

profilometriya, təzyiq profilinin ölçülməsi metodu adlanır. 

Uretral təzyiq profili uretrada sfinkterin bütün səviyyələrində 

(uretranın daxili dəliyindən sfinkter seqmentinin sonuna qədər) 

təzyiqin ölçülməsinə əsaslanır. Profilometriya qaz, su perfuziyası, 

membran kateter və transduser üsulları ilə icra edilir. Qaz və su 

perfuziyası üsulları qeyri-dəqiq üsullar olduğuna və alınan nəticələr 

qənaətbəxş olmadığına görə əsasən membran kateter və transduser 

üsullarından istifadə edilir.  

 



MEMBRAN KATETER ÜSULU 

Təzyiq profilinin ölçülməsi üçün tətbiq edilən membran kateterlər 

çox kanallı olduqlarına görə eyni zamanda bir neçə ölçü aparmağa 

imkan verir. Hal-hazırda istifadə edilən kateterlər 4 kanallı olub 

xarici diametri 7F-dir. Kanalların ikisi kateterin ucunda tamamlanır. 

Bunlar sidik kisəsinin doldurulması və sistometriya üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Digər iki kanal isə kateterin ucundan 7 sm yuxarıda 

yerləşərək üzəri membranla örtülmüş balona malikdir. Balon maye 

ilə doldurularaq təzyiqi ölçmək üçün transduserə birləşdirilir. 

Kateter üzərində 1 sm intervalla rentgenopozitiv bölgülər 

işarələnmişdir. 

 

MİKROTRANSDUSER ÜSULU 

Bu üsulla əldə edilən nəticələr, membran kateter üsulunda əldə 

edilən nəticələr kimi dəqiqdir. Bir kateter üzərində iki 

mikrotransduser yerləşdirilmişdir. Bunlardan biri kateterin ucunda 

yerləşdirilərək sidik kisəsi daxilindəki təzyiqi, digəri isə kateterin 

ucundan 5-7 sm yuxarı yerləşərək uretradaxili təzyiqi ölçməyə 

imkan verir. 

 

SFİNKTER ELEKTROMİOQRAFİYA 

Elektromioqrafiya sfinkterin funksional aktivliyi haqqında məlumat 

versə də, sistometriya ilə aparıldıqda daha qiymətli məlumatlar əldə 

etməyə imkan verir. Sfinkterin elektromioqrafik müayinəsi üçün 

səthi və iynə elektrodlardan istifadə edilir. Səthi elektrodlar daxili 

sfinkter səviyyəsində intraluminal yerləşdirilməklə 

elektromioqrafiya aparmağa imkan verir. İynə elektrodlar isə anal 

sfinkterə tətbiq edilir. Uretral sfinkterin birbaşa iynə elektrodlarla 

müayinəsi daha dəqiq məlumat almağa imkan verir. Anal sfinkter 



xüsusən elektromioqrafik müayinə üçün əlverişli olub xarici 

sfinkterin aktivliyini əks etdirir. 

 

 

PERFUZİON PROFİLOMETRİYA 

Perfuzion profilometriya xəstə uzanmış vəziyyətdə icra edilir. 

Müayinədən əvvəl xəstə sidik kisəsini boşaldır. Müayinə intrauretral 

təzyiqi qiymətləndirməyə imkan verir. Maksimal bağlanma təzyiqini 

ölçmək üçün intrauretral təzyiqlə yanaşı intravezikal təzyiq də 

ölçülür. Membran kateter və ya mikrotransduser üsulu ilə aparılan 

profilometriya 4 göstəricini təyin etməyə imkan verir. 

1) Sfinkter ətrafında yaranan maksimal təzyiq; 

2) Uretranın bağlanma təzyiqi; 

3) Bağlanma təzyiqinin sfinkter boyunca paylanması; 

4) Sfinkterin funksional uzunluğunun anatomik uzunluğuna olan nisbəti. 

A. Maksimal təzyiq. Bu göstərici uretranın daxili dəliyindən xarici 

dəliyinə qədər olan təzyiqin göstəricisidir. Bu göstəriciyə əsasən 

sfinkter seqmenti ətrafında olan təzyiq müəyyən edilir. (Şəkil 11-

2) 



 
Şəkil 11-2 Uretral təzyiq profili və onun komponentləri 

B. Bağlanma təzyiqi. İntravezikal təzyiqlə intrauretral təzyiq 

fərqinin göstəricisidir. Bu göstərici sfinkterin funksional 

aktivliyini və onun müxtəlif faktorlara qarşı cavab reaksiyasını 

qiymətləndirmək üçün əsas göstəricidir.  

C. Bağlanma təzyiqinin paylanması. Kateter çıxarılarkən sfinkterin 

müxtəlif səviyyələrində təzyiqin ölçülməsi ilə təyin edilir.  

D. Sfinkterin funksional uzunluğu. Sfinkterin funksional uzunluğu 

pozitiv bağlanma təzyiqinin (uretral təzyiqin sidik kisəsi daxili 

təzyiqindən çox olduğu) mövcud olduğu hissədir. Uretral 

sfinkterin funksional effektliyi onun anatomik uzunluğu ilə deyil, 

funksional uzunluğu ilə ölçülür.  

Qadınlarda təzyiq profili sidik kisəsinin boynu səviyyəsində 

nisbətən kiçik, uretranın orta 1/3-də maksimal, buradan xarici dəliyə 

qədər isə yenə kiçikdir. Maksimal bağlanma təzyiqi uretranın orta 

1/3-dir. Kişilərdə isə uretranın bağlanma təzyiqi prostat hissədə 

maksimaldır. Bu membranoz uretraya qədər davam edir, bulboz 

uretrada isə minimaldır. 



  



  



 
 

Uroloji şiş markerləri 

  

XII 





PROSTAT SPESİFİK ANTİGEN (PSA) 

1971-ci ildə Ablin tərəfindən, prostat vəzidə tapılmışdır. 1979-cu ildə 

Wang tərəfindən prostat vəzidən təmiz şəkildə alınmış və Prostat 

Spesifik Antigen adlandırılmışdır. 1988-ci ildən uroloji praktikada şiş 

markeri kimi istifadə edilməkdədir. 

PSA 7% karbohidratdan ibarət bir zəncirli qlikoproteindir. molekul 

kütləsi 34'000 daltondur. Kallikrein ailəsinin serin proteazası olub, 

tripsin və ximotripsin aktivliyinə malikdir. Yarımparçalanma dövrü 

76 saatdır. PSA prostat vəzinin asinus epitel hüceyrələri tərəfindən 

sintez edilir. PSA geni (HKLKZ) 19-cu xromosomda yerləşmişdir. 

Fizioloji rolu eyakulatı lizis edərək durulaşdırmaqdır. Substratı 

toxum kisəciklərində hazırlanan və toxum mayesinin 

pıxtalaşmasında iştirak edən seminogelindir. 

PSA-nın toxum mayesində miqdarı 0,5-5,0 mq/l, qanda isə 1,0-4,0 

nq/ml-dir. Qanda birləşmiş və sərbəst şəkildə olur. Birləşmiş 

fraksiyası 1-ximotripsinlə və 2-makroqlobulinlə kompleks əmələ 

gətirir və fermentativ olaraq qeyri-aktivdir. Sərbəst fraksiyanın 

miqdarı cüzidir. Birləşmiş fraksiyanın artması prostat vəzinin 

xərçəngi, sərbəst fraksiyanın artması isə prostat vəzinin xoşxassəli 

hiperplaziyası ilə bağlıdır.  

PSA-nın ekspressiyası androgenlərin təsiri altındadır. Prostat vəzinin 

normal arxitektonikasının pozulmasına səbəb olan amillər PSA-nın 

plazmada artmasına gətirib çıxarır. Prostat vəzinin masajı, 

biopsiyası, prostatitlər, prostat vəzinin adenoması və xərçəngi, 

plazmada PSA-nın miqdarının artmasına səbəb olur. Yanlış müsbət 

nəticələrin alınmaması üçün PSA-nın plazmada konsentrasiyasının 

təyin edilməsi prostat vəzinin masajından və digital rektal 

müayinədən 3 gün sonra tövsiyə edilir. 

Prostat vəzinin digital rektal müayinəsi (DRM) ilə birgə PSA-nın təyini 

prostat vəzi xərçənginin erkən diaqnostikası üçün ən effektiv metod 



hesab edilir. Lakin, nəzərə alınmalıdır ki, prostat vəzi xərçəngi olan 

xəstələrin 24%-də PSA-nın miqdarı normaldır. 

Digital rektal müayinənin (DRM) nəticələri normal, PSA-nın miqdarı 

isə yüksəkdirsə transrektal ultrasonoqrafiya (TRUS) ilə prostat vəzinin 

həcmi və exogenliyi təyin edilir. Prostat vəzinin adenoması 

hiper·exogen, xərçəngi isə hipo·exogendir. 

TRUS ilə prostat vəzinin həcmini təyin etməklə PSA sıxlığını təyin 

etmək mümkündür. PSA sıxlığı PSA-nın miqdarının prostat vəzi 

həcminə nisbətidir. PSA sıxlığı ≥0,15 olarsa DRM və TRUS nəticələri 

normal olsa da prostat vəzi biopsiya olunmalıdır. 

PSA-nın miqdarı radikal prostatektomiyadan 3 həftə sonra sıfıra 

enməlidir. Bu baxımdan PSA cərrahi əməliyyatın və kimyəvi 

terapiyanın nəticələrini qiymətləndirməyə imkan verir. Radikal 

prostatektomiya əməliyyatından sonra PSA-nın 0,1nq/ml yüksək 

olması rezidual xərçəngin nəticəsidir. PSA miqdarının sıfıra 

endikdən sonra təkrar yüksəlməsi isə xərçəngin residiv verməsini 

göstərir. 

PSA-nın miqdarının kimyəvi terapiyadan sonra 50%, 

orxektomiyadan sonra 6 ay ərzində 80% enməsi nəticənin müsbət 

olmasını göstərir. 

 

PROSTATİK TURŞ FOSFATAZA (PTF) 

Digər toxumalarla müqayisədə prostat vəzidə turş fosfataza aktivliyi 

200 dəfə yüksəkdir. Eyakulatda turş fosfatazının yüksək miqdarı 

prostat vəzi ilə bağlıdır. Digər fosfatazalar kimi prostatik turş 

fosfataza, üzvi fosfatları qeyri-üzvi fosfora və spirtə parçalayır. 

Prostatik turş fosfataza, tərkibində 7% karbohidrat olan 

qliko·proteiddir. Molekul kütləsi 102'000 daltondur. Normal miqdarı 

2-7mq/dl-dir. Spermatozoidlərin metabolizmində iştirak edir. Prostat 



vəzi xərçəngində miqdarı yüksəlir. Xərçəng metastazlarının 

təyinində istifadə edilən şiş markeridir. Prostat vəzi xərçənginin 

metastazlarının 75%-də miqdarı yüksəlir. PTF palpasiya edilən şiş 

düyünlərinin olduğu hallarda həmişə artır. Diferensiasiya etməmiş 

və androgenə qeyri-həssas prostat xərçəngində miqdarı normal qalır. 

PTF radikal prostatektomiyadan və kimyəvi terapiyadan 1 həftə 

sonra normal səviyyəyə qayıdır. Əks halda metastazların olması 

düşünülməlidir. 

PAF-ın miqdarı prostat vəzi xərçənginin mərhələsi ilə düz 

mütənasibdir. A-mərhələsində 33%, B-mərhələsində 21-79%; C-

mərhələsində 31-84%; D-mərhələsində 74-94% artdığı müəyyən 

edilmişdir. 

PTF-nin miqdarı təkcə xərçəngdə deyil, rektal müayinədən, 

sistoskopiyadan sonra və xroniki prostatitdə də yüksəlir və 48 

saatdan sonra normal səviyyəyə düşür. 

 

QƏLƏVİ FOSFATAZA (QF) 

Bağırsaq epitelində, böyrək borucuqlarında, osteoblastlarda, 

qaraciyərdə və plasentada yüksək miqdarda tapılır. Normal miqdarı 

30-90 V/l-dir.  

Bədxassəli uroloji şişlərinin müalicəsinin dinamik müşahidəsində 

QF-nın təyini böyük əhəmiyyət kəsb edir. QF-nın yüksək miqdarı 

qaraciyər və sümük metastazlarında 90% xəstələrdə artır. Bundan 

başqa hepatobiliar xəstəliklərində, Pecet xəstəliyində və raxitdə 

miqdarı yüksəlir. 

 

TOTAL TURŞ FOSFATAZA (TTF) 



Total turş fosfatazalar adı altında qaraciyər, böyrək, dalaq, sümük 

iliyi və prostat vəzidən ifraz olunan bütün fosfatazalar birləşdirilir. 

Kliniki baxımdan ən əhəmiyyətlisi prostatik turş fosfotazadır. TTF-

nın miqdarı 4,0 V/l-dir. TTF-nın 25-30%-i prostat vəzi tərəfindən 

sintez olunur. TTF davamsızdır, 37°C və pH 7-dən yüksək olduqda 

aktivliyini itirir. 

Qanda TTF-nın miqdarının artması şişin invazivliyini və uzaq 

metastazları göstərir. Prostat vəzi xərçənginin sümük 

metastazlarının 60-75%-də; periprostatik toxumalara yayılma 

(invaziya) hallarının 20-25%-də; şişin orqan daxilində 

məhdudlandığı halların 5%-də artır. Yüksəlmiş TTF-in qanda 

miqdarı orxektomiyadan 3-4 gün sonra, estrogenlə müalicədən 2 

həftə sonra azalır. 

TTF-nın miqdarı kəskin böyrək çatmamzlığında və böyrək şişlərində 

də yüksəlir. 

 

LAKTATDEHİDROGENAZA (LDH) 

Laktatdehidrogenaza, hidrogen ionlarının ötürücüsü olub süd turşusunun 

piroüzüm turşusuna çevrilməsində iştirak edir. 

L-laktat + NAD + LDH      Piruvat + NADH + H+ 

Dörd polipeptid zəncirdən ibarət olub, molekul kütləsi 134'000 daltondur. 

Normal miqdarı 100-200 V/l-dir. 

Plazmada LDH-ın miqdarı dərman preparatlarının (narkotik analgetiklər, 

anestetiklər, sulfanidlər) qəbulundan sonra, miokard infarktı, limfoma, 

böyrək, sidik kisəsi və prostat vəzi xərçəngində artdığına görə 

diaqnostikada LDH-ın izofermentlərinin təyinindən istifadə edilir. LDH-1, 

LDH-2 izofermentləri miokardda, böyrəklərdə və eritrositlərdə, LDH-4 və 

LDH-5 isə qaraciyərdə və eninəzolaqlı əzələlərdə tapılır. 



Kəskin tubulyar nekrozda və pielonefritli xəstələrin 30%-də LDH-ın 

miqdarı artır. Bundan başqa LDH-ın miqdarı qeyri-seminomatoz 

germinativ şişlərdə, semionomada və neyroblastomada LDH-ın  miqdarı 

yüksək olur. 

Prostat vəzi xərçəngində LDH1/LDH2 nisbəti 1-dən yüksək olur. 

Sidik kisəsinin, böyrəyin və prostat vəzinin şişlərində LDH-ın miqdarı 

sidikdə də artır.  

 

SOMATOTROP HORMON (SH) 

Hipofizin ön payında, asidofil hüceyrələrdə sintez olunur. 191 amin 

turşusundan ibarət polipeptid hormondur. 

Molekul kütləsi 21'500 daltondur. Normal miqdarı 2-10nq/ml-dir. 

Böyrək və ağciyər xərçəngində, hipofizin adenomasında miqdarı 

artır. 

 

XORİONİK QANODOTROPİN (XQ) 

Qlikoproteid təbiətli olub plasentanın sinsitio·trofoblastları 

tərəfindən sintez olunur. İki müxtəlif  və  subvahidlərindən 

ibarətdir. Spesifik olan -XQ-dir. Molekul kütləsi 45'000 daltondur. 

Normal miqdarı 3-5BV/ml-dir. 

Germinativ hüceyrəli şişlərdə və trofoblast şişlərində miqdarı artır. 

Qeyri-seminomatoz germinativ xaya şişlərində XQ-lə yanaşı, 

alfafetoproteinin miqdarı da artır. Müalicə taktikasının seçilməsində 

və müalicənin nəticələrinin müşahidəsində kliniki əhəmiyyət kəsb 

edir. 



XQ – xoriokarsinomalı xəstələrin 98%-də qeyri-seminomatoz 

germinativ xaya şişlərin 70%-də artır və miqdarı şişin həcmi ilə düz 

mütənasibdir. 

XQ-ın yarımparçalanma dövrü 15-20 saat olduğuna görə, şişin 

cərrahi yolla müalicəsindən sonra sıfra enməlidir. 

 

RENİN 

Böyrəyin yukstaqlomerulyar aparatında sintez olunan hormondur. 

370 amin turşusundan ibarət olub, molekul kütləsi 37'200 daltondur. 

Yarım parçalanma dövrü 15-20 dəqiqədir. Əsas metabolizm yeri 

qaraciyərdir. Qanda normal  miqdarı 1,5-5,7 ng/ml-dir. 

Renin, renin-angiotenzin-aldosteron sisteminin əsas komponenti olub, 

substratı qaraciyərdə sintez olunan angiotenzinogendir. Reninin 

sintezinə aşağıdakı faktorlar təsir göstərir: 

1) Afferent arteriolada baroreseptor mexanizmi; 

2) Henle ilgəyinin qalxan qolunda və distal kanalcıqda makula densa'dan 

nəql olunan Na
+
 və Cl

-
 ionlarının qatılığı; 

3) Simpatik sinir sistemi. 

Xörək duzu qəbulunun azaldılması, plazma renin aktivliyinin 

artmasına səbəb olur. 

Reninin miqdarının artmasına səbəb olan xəstəliklər aşağıdakılardır. 

I. Ġkincili hiperaldosteronizmlə birlikdə. 

A. Wilms ĢiĢi və yukstaqlomerulyar aparatın (YQA) hemangio-

perisitoması kimi renin ifraz edən böyrək ĢiĢləri, hiperreninemik 

hipertoniya, böyrəyin parenximatoz xəstəlikləri. 

B. Normotenziv, ödemli  xəstəliklər (nefrotik sindrom, sirroz, hepatit, 

ürək çatmamazlığı). 

C. Normotenziv anemik xəstəliklər. 



II. Ġkincili hiperaldosteronizm olmadan. 

Diuretik qəbulu, plazma həcminin azalması, feoxromositoma, bəzi 

dərman preparatlarının qəbulu (nitroprussid, saralazin, spironolakton, 

kontraseptivlər). 

Plazma renin miqdarının ölçülməsindən iki həftə əvvəl  hipertenziv 

dərmanların qəbulu dayandırılmalıdır. Estrogenlərin  6 ay, 

veroşpironun isə 6 həftədən artıq qəbulu plazma renin miqdarını 

yüksəldir. 

Renal hipertenziyanın diaqnostikası üçün hər iki böyrək venasından 

alınan qan nümunəsində reninin miqdarı təyin edilir. Normal 

böyrəklə müqayisədə işemik böyrək venasından alınan qan 

nümunəsində reninin miqdarı 1,5 dəfə artıq olur. Xəstə testdən 1 ay 

əvvəl hipotenziv preparatlar, diuretiklər və oral kontraseptivlər 

qəbul etməməli və xörək duzunun qəbulunu məhdudlaşdırmalıdır. 

Plazma renin aktivliyinin azalmasına səbəb olan xəstəliklər 

aşağıdakılardır. 

I. Böyrəküstü vəzinin qabıq qatının arterial hipertenziya ilə müĢayiət olunan 

xəstəlikləri. 

II. Böyrəküstü vəzinin qabıq qatının xəstəlikləri olmadan hiporenin arterial 

hipertoniyalar. 

Plazma renin aktivliyinin azalmasına səbəb olan preparatlar 

aşağıdakılardır: klonidin, rezerpin, prazozin, metildopa. 

 

PROLAKTİN 

Hipofizin ön payında, eozinofil hüceyrələrdə sintez olunan 

polipeptid hormondur. Molekul kütləsi 24'000 dalton olub, 198 amin 

turşudan ibarətdir. Prolaktinin normal miqdarı kişilərdə 1,6-16,0 

ng/dl, qadınlarda 0,2-14,0 ng/dl-dır. 



Prolaktin laktasiyanın başlanmasını və davam etməsini təmin edən 

əsas hormondur. Prostat vəzinin inkişafına androgenlərlə sinergist 

təsir göstərir və prostat vəzi tərəfindən Zn-in tutulmasını artırır. 

Toxum mayesində sitrat turşusunun və fruktozanın miqdarına təsir 

göstərir. 

Prolaktinin miqdarı böyrək şişlərində, germinativ hüceyrəli xaya 

şişlərində, xroniki böyrək çatmamazlığında, prolaktinomada, ağciyər 

şişlərində və fizioloji olaraq doğuşdan sonra artır. 

 

ALFA-FETOPROTEİN (AFP) 

Alfa-fetoprotein, onkofetal antigen şiş markeri* olub, embrional 

inkişaf dövründə dölün qaraciyərində və mədə-bağırsaq sistemində 

sintez olunan zülaldır. Yetkin dövrdə miqdarı azalır. Normal 

miqdarı 9-10 BV/ml-dir. 

AFP-in miqdarı hepatosellulyar xərçəngdə yüksəlir. Qaraciyər 

şişlərinin müalicəsinin dinamikasında, müalicəyə cavabın 

izlənməsində tətbiq edilir. 

AFP-in miqdarı qeyri-seminomatoz, germinativ xaya şişlərinin 

(embrional karsinoma, teratokarsinoma) 70%-də yüksəlir. 

Teratokarsinomalı xəstələrin 75%-də miqdarı 40nq/ml-dən yüksək 

olur. Seminomalarda miqdarı dəyişmir. Xaya şişlərinin 

diaqnostikasında HCG-l birlikdə tədqiq edilir. 

Xayanın xoşxassəli şişlərində AFP-nın və HCG-nin miqdarı artmır. 

Seminomada AFP(-) HCG-in 7-15% (+). Xoriokarsinomada AFP (-), 

HCG (+) sarılıq kisəsi karsinomada AFP (+), HCG (+), embrional 

karsinomada və teratokarsinomada AFP (+) HCG (+) dir. 

                                                           
*
 Karsinoembrional antigen (KEA) və toxuma polipeptid antigeni də buraya aiddir 



AFP yumurtalıqların, ağciyərin, mədəaltı vəzin və mədənin 

bədxassəli şişlərində də yüksəlir. 
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True-Cut, 82, 83 
Tumessensiya vəziyyəti, 38 
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uroxrom piqmenti, 40 
Walker, 135 
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