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I. UROONKOLOGİYANIN ƏSAS  

NƏZƏRİ PROBLEMLƏRİ 
 

 

 

ġiĢlər bir xəstəlik kimi qədim zamanlardan məlumdur. ġiĢlər haqqında mə-

lumata bizim eradan 1600 il əvvəl yazılmıĢ Ebers Papiruslarında rast gəlinir. 

Qalen ĢiĢlərin humoral pozğunluqlar nəticəsində, Parasels isə ətraf mühit 

faktorlarının təsiri nəticəsində yarandığını söyləmiĢdir. Bu günə qədər ĢiĢlərin 

əmələ gəlməsinə dair çoxlu sayda nəzəriyyələr irəli sürülmüĢdür. Müasir 

nəzəriyyələr nə qədər müxtəlif olsa da, bu nəzəriyyələrin əsasını kanserogen 

faktorların təsiri nəticəsində hüceyrə genomunun zədələnməsi və DNT rep-

likasiyasının pozulması təĢkil edir. 

ġiĢlərdən ölüm faizi ürək-damar xəstəliklərinin ölüm göstəricilərinə yaxın-

laĢmaqla dünya səhiyyəsinin ikinci dərəcəli problemini təĢkil edir. Onkoloji 

xəstəliklər içərisində prostat vəzinin xərçəngi birinci, sidik kisəsinin xərçəngi 

isə ağciyər xərçəngindən və kolorektal xərçəngdən sonra olmaqla dördüncü 

yerdə durur. 

ġiĢlərin epidemiologiyasını və risk faktorlarının öyrənilməsi ĢiĢlərin və ĢiĢ 

önü xəstəliklərin əmələ gəlməsinin azaldılmasına kömək edir. 

B virus hepatitinə qarĢı vaksinasiya hepatosellulyar xərçəngin, az yağlı və 

bitki mənĢəli qidaların qəbulu kolorektal xərçəngin, siqaret çəkmənin azaldıl-

ması isə ağciyər xərçənginin əmələgəlmə ehtimalının azalmasına səbəb olduğu 

sübut edilmiĢdir. 

 

1. Hüceyrə homeostazı və kanserogenez 

 

Kanserogenezin mexanizmlərinin öyrənilməsi üçün normal hüceyrə ho-

meostazının öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hüceyrələrin öz funk-

siyalarını yerinə yetirməsi və toxumada homeostazı təmin etməsi üçün 

aĢağıdakı funksiyaların yerinə yetirilməsi zəruridir: 

 Hüceyrələr DNT-nin normal strukturunu saxlamaqla dəqiq vaxtda 

proliferasiya olunmalıdır; 

 Toxumanın yerinə yetirdiyi funksiyalara uyğun olaraq differensiasiya 

etməlidir; 

 Proliferasiya-involyusiya tarazlığının təmin olunması üçün müəyyən 

vaxtdan sonra involyusiya olunmalıdır; 
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 Zədələyici amillərin təsiri nəticəsində DNT-də baĢ vermiĢ pozğunluqlar 

bərpa olunmalıdır. 

Hüceyrələr proliferasiya, differensiasiya və apoptoz funksiyalarını itirdik-

lərinə görə ĢiĢ hüceyrələrinə məxsus aĢağıdakı xüsusiyyətlər qazanırlar: 

 Hüceyrə bölünməsi tənziminin itirilməsi; 

 BölünmüĢ hüceyrələrin «ölməzliyi»; 

 Yeni damarların əmələ gəlməsinin induksiyası (angiogenez); 

 Metastaz. 

 

Hüceyrə bölünməsinin tənzimi  

ġiĢlər üçün xarakterik olan xüsusiyyətlərdən ən baĢlıcası ĢiĢ hüceyrələrinin 

bölünməsinin orqanizmin mərkəzi tənzim mexanizmlərinə tabe olmamasıdır. 

Bu baxımdan hüceyrə bölünməsinin mexanizmlərinin və onların tənzim 

olunmasının öyrənilməsi ĢiĢlərin patogenizinin tədqiqində böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Somatik hüceyrələr mitoz yolu ilə proliferasiya xüsusiyyətinə 

malikdirlər. Hüceyrə bölünməsi morfoloji olaraq iki mərhələyə bölünür: 

 kariokinez (nüvə bölünməsi)  

 sitokinez (sitoplazmatik bölünmə) 

Hüceyrə bölünməsində və ya siklində isə G1 (presintetik); S (sintetik), G2, 

(premitotik) və M (mitoz) fazaları ayırd edilir. Hüceyrələrdə G1 fazasında 

DNT sintezi üçün hazırlıq gedir, S fazasında DNT sintez edilir, G2 fazası isə 

bölünmə öncəsi hazırlıq mərhələsidir. Mitoz fazasında hüceyrənin bölünməsi 

həyata keçir ki, bu faza prometafaz, metafaz, anafaz və telofaz olaraq 4 

mərhələyə bölünür. 

Hüceyrələrdə S, G2 və M fazaları sabit olduğu halda, G1 fazası hüceyrə 

tipindən asılı olaraq müxtəlif olub, bir sıra amillərin, xüsusilə, mitogenlərin 

təsirindən dəyiĢə bilir. Hüceyrənin bölünməsi üĢün əlveriĢli Ģərtlər olmadıqda 

hüceyrə sikli məhz bu fazada saxlanılır. Bəzi hüceyrələr isə (hepatositlər, lim-

fositlər) bu fazada metabolik xüsusiyyətlərini saxlamaq Ģərtilə, lakin 

proliferasiya olunmadan hüceyrə siklindən çıxaraq G0 fazasına (hüceyrə 

bölünməsinin durdurulduğu) girmək qabiliyyətinə malikdirlər.  

 

Siklinlər və siklinə bağlı kinazalar 

Hüceyrələrin bu fazalar üzrə bölünməsində və differensiasiyasında xarici 

faktorlarla yanaĢı (böyümə faktorları) hüceyrə bölünməsinin daxili proqramı da 

mühüm rol oynayır. Son illər aĢkar edilmiĢ siklinlər və siklindən asılı kinazalar 

hüceyrə sikli fazalarının növbələĢməsini tənzim etmək xüsusiyyətinə 

malikdirlər. Siklinlər hüceyrə siklinin fazalarından asılı olaraq sintez olunur və 

siklindən asılı kinazaların (cyclin dependent kinases-CDK) iĢtirakı ilə öz 

funksiyalarını yerinə yetirirlər (1) (ġəkil 1.1). 
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Şəkil 1.1. Hüceyrə bölünməsində siklinlərin rolu 

 

Siklinlər requlyator, siklindən asılı kinazalar isə katalitik funksiya yerinə 

yetirirlər. Hüceyrə siklinin fazasından asılı olaraq sintez olunan siklinlər də 

müxtəlifdir (A, B, D1, D2, D4). Hüceyrə siklinin bir dövründən digərinə keçidi 

fərqli siklin – CDK kompleksi həyata keçirir.  

G1 fazasında Siklin D-CDK 4 və CDK 6 kompleksi Retinoblastoma 

proteinini (RbP) fosforlaĢdıraraq təsir göstərirlər. 

S fazasına keçid Siklin E zülalların (E1 və E2) CDK2-yə bağlanması ilə 

baĢlanır və Siklin E-CDK2  kompleksi DNT replikasiyasını təmin edən 

zülalları fosforlaĢdırır.  

Siklin A CDK2 kompleksi S fazasından baĢlayaraq G2 fazasının sonuna 

qədər, təsirə malikdir. 

G2 fazasından M fazasına keçid B siklinin və ona  müvafiq CDK1-in 

nəzarəti altındadır. Bu fazada əmələ gəlmiĢ B/CDK1 kompleksi fosforlaĢaraq  

aktiv vəziyyətə gəlir və hüceyrə bölünməsində, differensiasiyasında və DNT 

replikasiyasında iĢtirak edən digər zülalları fosforlaĢdıraraq onların da 

aktivləĢməsinə səbəb olur.  

Mitoz bölünməsinin sonunda isə siklinlər ubikvitin-proteasom sisteminin 

iĢtirakı ilə proteoliz olunaraq parçalanır (2,3). Siklinlər sintez və deqradasiya 

yolu ilə tənzim olunmaqla yanaĢı, onların aktivliyinə siklin inhibitorlarının 

(p21, p27) vasitəsi ilə də nəzarət olunur. 

Hüceyrə bölünməsində bu zülallarla yanaĢı siklindən asılı kinazalar 

tərəfindən tənzim olunan Retinoblastoma (RbP) zülalı da iĢtirak edir. Hüceyrə 
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siklində 2 mərhələdə G1S və G2M keçidində zədələnmiĢ DNT-ni qeyd edən 

nəzarət mexanizmi (checkpoint) mövcuddur. Müəyyən edilmiĢdir ki, bu 

mərhələdə hüceyrə siklinin «nəzarətdən çıxması» kanserogenezə səbəb olur. 

G1S keçidində siklindən asılı kinazaların əsas hədəfi Retinoblastoma (Rb) 

zülalıdır (4). G1 fazasında bu zülal E2F transkripsiya faktoru ilə birləĢir. Rb ilk 

dəfə ailəvi və ya sporadik retinoblastoma rastlanan xəstələrdə ĢiĢin yaran-

masına cavabdeh gen kimi aĢkarlanmıĢdır ( ġəkil-1.2). 

 

FosforlaĢma nəticəsində E2F transkripsiya faktoru ayrılaraq S fazası üçün 

zəruri olan genləri traskripsiya edir. Ġstirahət halında olan hüceyrədə RbP-E2F 

protein kompleksi əmələ gəlir və E2F-in hədəf genləri inaktiv halda olur.  RbP-

nin fosforlaĢması bu kompleksin parçalanmasına səbəb olur. Rb zülalının 

funksiyasının  itirilməsi hüceyrənin S fazasına nizamsız keçidinə və dolayısı ilə 

nəzarətsiz hüceyrə çoxalmasına yol açar (5,6).  

Şəkil -1.2.  Retinoblastoma zülalının və E2F faktorunun hüceyrə bölünməsində rolu 
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DNT-nin zədələnməsi zamanı p53 geninə bağlı zülalın sintezi  induksiya  

ölunur. Bu isə öz növbəsində Siklin və Siklindən asılı kinaza kompleksini 

inhibə edən p21 zülalını aktivləĢdirir. Bu isə G1-S keçidinin ləngiməsinə səbəb 

olmaqla DNT-nin bərpasına Ģərait yaradır. Buna görə də p53 geninin kodlaĢ-

dırdığı zülalın çatıĢmazlığı DNT mutasiyasının qız hüceyrələrə ötürülməsinə 

səbəb olur (7,8).  

Hüceyrə bölünməsinə nəzarət 

Hüceyrə siklinə nəzarət 2 mərhələdə həyata keçirilir:  

I. DNT sintezi və xromosomların ayrılması mərhələsində siklinlər və 

CDK kompleksi vasitəsi ilə fosforlaĢmanın kontrolu; 

II. Ubikvitin-proteasom sisteminin (UPS) yardımı ilə hədəf proteinin 26S 

proteasom kompleksi tərəfindən parçalanması. Ubikvitin liqaza (E3) fermenti 

çatmamazlığının xərçəng xəstəliyinin yaranmasında rolunu göstərən elmi 

araĢdırmalar var (9, 10) . 

P53 geni G1S keçidini tənzimləyən əsas faktordur. Bu gen DNT bərpa  fer-

mentlərinin sintezini induksiya etməklə genomun düzgün replikasiya edilərək 

qız hüceyrələrinə ötürülməsini təmin edir. P 53 geni tərəfindən sintez edilən 

protein DNT təmiri, ekzonukleaz aktivliik, angiogenezi tənzimləməklə yanaĢı 

hüceyrə siklinin dayandırılması, hüceyrə diferensiasiyası və apoptozda mühüm 

rola malikdir (11). 

G1-M keçidinin tənzimində Ataksiya Telangiektaziya geninin (AT) kodlaĢ-

dırdığı zülal iĢtirak edir. AT geninin mutasiyası immunçatıĢmazlıq, proqressiv 

serebelyar ataksiya, hüceyrə siklinin tənzimində qüsurlar və xərçəngə yüksək 

meyllə xarakterizə olunan ataksiya teleangiektaziya xəstəliyinin əmələ gəlmə-

sinə səbəb olur. AT geni siqnal transduksiyasında iĢtirak edən fosfatidil-inoitol 

-3-kinazaya  bənzər domenə malik xüsusi zülal kodlaĢdırır. Bu zülal G1S 

keiçdinə nəzarətdə,  p53 zülalının aktivləĢməsində və DNT-nin zədələnməsinin 

aĢkar edilməsində iĢtirak edir (12, 13). 

Son illər hüceyrə siklini tənzim edən digər bir ferment - nukleoprotein-

telomeraza öyrənilmiĢdir. Telomerazalar xromosomların terminal hissələrində 

yerləĢən ribonukleoprotein ferment kompleksi olub, xromosomların stabilliyini 

təmin edirlər (14,15,16). Bu ferment telomeraza RNT molekulundan (TERC) 

katalitik subvahiddən  (TERT) Est1 və digər zülallardan və diskerindən təĢkil 

olunmuĢdur (ġəkil-1.3). Müəyyən edilmiĢdir ki, normal hüceyrələrin bölün-

məsini xromosomların uc hissəsində yerləĢmiĢ telomerlər müəyyən edir. 50-60 

bölünmədən sonra telomerlərin qısalması ilə əlaqədar hüceyrələr bölünmə 

qabiliyyətini itirirlər və bu hüceyrə, DNT-si zədələnmiĢ qüsurlu hüceyrə kimi 

qəbul edilərək  apoptozla hüceyrə populyasiyasından çixarılir. Germinativ və 

digər yüksək proliferasiya ilə xarakterizə olunan hüceyrələr (bazal epidermal 

hüceyrələr, hematopoetik hüceyrələr, limfositlər) yüksək telomeraza aktivliyinə 

malik olduğu halda somatik hüceyrələrdə telomeraza aktivliyi daha aĢağıdır. 
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ġiĢ hüceyrələrində normal hüceyrələrdən fərqli olaraq telomeraza fermentinin 

aktivliyinin yüksək olması ĢiĢ hüceyrələrinin proliferasiya qabiliyyətinin art-

masına səbəb olur. ġiĢlərin 85%-də bu fermentin yüksək dərəcədə ekspressiya 

olunduğu müəyyən edilmiĢdir.    

 

Hüceyrə siklinin pozulmasının uroloji şişlərin yaranmasinda rolu 

Karsinogenezin əsas səbəbi olaraq nəzarətsiz hüceyrə çoxalması və ona 

paralel apoptozun önlənməsi qəbul edilir. Hüceyrə çoxalmasının nəzarətdən 

çixmasında baĢlanğıc amil hüceyrə bölünməsinin müxtəlif mərhələrinin tənzim 

edən Siklin və kinazaların sintezini və onların aktivliyini tənzim edən  fer-

mentləri kodlaĢdıran genlərdəki mutasiyalardır. 

Von Hippel-Lindau anomaliyasında p53 genində anormallıq müĢahidə edilir 

ki, bu da nəticə etibarı ilə renal hüceyrə karsinomalarında və daha çox onların 

metastazlarında p53 mutasiyalarının rastlanmasının səbəbini izah edir. Bu 

xəstəliyin patogenezində Siklin D sintezinin artmasının da rolu vardır (17).  

Son illər öyrənilmiĢdir ki, sidik cinsiyyət sistemi ĢiĢləri də daxil olmaqla bü-

tün ĢiĢlərin 50%-inin yaranma səbəbi p53 genində baĢ verən mutasiyalara 

bağlıdır. 

Ġmmunhistokimyəvi tədqiqatlarla p53 mutasiyalarının sidik kisəsi karsino-

malarında sıx rastlandığı və bu halın karsinomanın əzələyə invaziya nisbətini 

artırdığı, digər klinik göstəricilərdən (ĢiĢin mərhələsi, differensasiya dərəcəsi, 

 Şəkil 1.3. Telomeraza kompleksinin hüceyrə bölünməsində rolu 
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limfatik zədələnmə) asılı olmayaraq residiv və xərçəngə bağlı ölüm göstəri-

cilərinə birbaĢa təsir etdiyi sübut edilmiĢdir. Ġlkin ĢiĢdə p53 mutasiyasının 

olmadığı qrupda sistektomiyadan sonrakı adyuvant kimyəvi terapiyanın 

proqnoza təsir etmədiyi görüldüyü halda, p53 mutasiyası olan qrupda bu cür 

müalicə proqnostik göstəriciləri təqribən 3 dəfə yaxĢılaĢdırmıĢdır (18). AĢağı 

dərəcədə diferensiasiya etmiĢ sidik kisəsi ĢiĢlərində mikroRNT -21 –in 

tənzimlənməsinin pozulması təyin edilir ki, burada da P-53 geninin rolu olduğu 

düĢünülür. (19). 

P53 geninin mutasiyalarına prostat xərçəngi olan xəstələrdə, xüsusi ilə xəs-

təliyin ağır gediĢə malik hormondan asılı olmayan və metastatik formalarında 

40-50% rastlandıgı bildirilir. P53 genində mutasiyalar 17-92 mikroRNT (13-cü 

xromosomda yerləĢir) və 20-a, 21 mikroRNT-nin həddən artıq ekspressiyasına 

bağlı baĢ verə bilir ki, bu da prostat xərçəngində hüceyrə proliferasiyası və 

hüceyrələrin apoptozdan yayınmasına səbəb olur (20, 21). 

G1S keçidində əsas nəzarət mexanizmi rolu oynayan gen olduğu sübut 

edilmiĢ Rb faktorunun da genitourinar  ĢiĢlərin patogenezində mühüm rolu var. 

Sidik kisəsi karsinomalarının təqribən 1/3 hissəsində Rb mutasiyası aĢkar 

edilmiĢ və bu qrup xəstələrdə ĢiĢin sürətli inkiĢafı və aĢağı yaĢama göstəriciləri 

qeydə alınmıĢdır. Rb faktorunun sidik kisəsi karsinomasına daxil edilməsi ĢiĢin 

böyüməsini önləmək qabiliyyətinə malikdir. 

Sidik kisəsi xərçəngi rastlanan xəstələrin 60%-nə qədərində 9-cu 

xromosomla bağlı dəyiĢikliklər aĢkarlanır (22). CDK inhibitorlarından olan 

p16 proteinini kodlayan gen bu xromosomda yerləĢmiĢdir. Digər tərəfdən gec 

mərhələ prostat xərçəngi xəstələrinin 50%-də p16 metilyasiya və inaktivasiyası 

təyin olunur. 

Hüceyrə siklinin müxtəlif fazalarına təsir edən p21, p 27, p57 proteinlərinin 

ekspressiyası ilə bağlı dəyiĢikliklərin sidik kisəsi, prostat xərçəngi və xayanın 

müxtəlif ĢiĢlərinin patogenezində rol oynadığı öyrənilmiĢdir (23). 

 

2. Apoptoz və kanserogenez 

 

Orqanizmdə olan hər bir hüceyrənin yaĢama müddəti və ölüm vaxtı genetik 

olaraq determinasiya olunmuĢdur. Hüceyrə ölümünün iki mexanizmi vardır: 

 Zədələyici amillərin təsiri nəticəsində – nekroz 

 Ġnduksiya olunmuĢ hüceyrə ölümü – apoptoz 

Apoptoz zamanı hüceyrə ölümünə səbəb olan mexanizmlər dəqiq ardıcıl-

lıqla baĢ verdiyinə görə apoptoza proqramlanmıĢ hüceyrə ölümü adı verilmiĢ-

dir. Apoptoz embrional inkiĢafın ilk dövrlərindən baĢlayır və bir sıra fizioloji 

proseslərin gediĢində mühüm rol oynamaqla proliferasiya edən hüceyrələrlə 

ölən hüceyrələr arasında tarazlığı tənzim edir. Orqanizmdə apoptozun 

aĢağıdakı  fizioloji proseslərdə rol oynadığı öyrənilmiĢdir. 
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1.  Apoptoz hüceyrələrin normal inkişafı və mitozu üçün zəruridir: 

 

 Menstruasiya zamanı endometriumun uĢaqlıq divarından ayrılması; 

 Embrional inkiĢaf zamanı neyronlararası sinapsların  əmələ gəlməsi; 

 Barmaqlararası pərdənin sorulması. 

 

2.  Orqanizm üçün təhlükə törədən hüceyrələrin məhv edilməsi: 

 

 Viruslarla infeksiyalaĢmıĢ hüceyrələr; 

 Ġmmun sistemin hüceyrələri (bu hüceyrələrdə olan apoptoz pozğunluqalrı 

nəticəsində autoimmun xəstəliklər baĢ verir); 

 DNT-si zədələnmiĢ hüceyrələr. Bu embrional inkiĢaf dövründə inkiĢaf 

qüsurlarına, yetkin dövrdə isə ĢiĢlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Hüceyrələr 

buna apoptozun induktoru olan P53 zülalının sintezini artırmaqla cavab 

verirlər. 

 ġiĢ hüceyrələri. 

 

 

Yetkin insan orqanizmində bir saniyə ərzində bir milyon hüceyrənin əmələ 

gəldiyi və öldüyü müəyyən edilmiĢdir. Bu tarazlığın pozulması kanserogenezə, 

baĢqa sözlə ĢiĢ hüceyrələri üçün xarakterik olan «hüceyrə ölməzliyinə» səbəb 

olur. Apoptozda baĢ verən qüsurlar normal hüceyrələrin ĢiĢ hüceyrələrinə 

transformasiyasında  əsas mexanizm olmaqla yanaĢı, onların ekstrasellulyar 

matriksdən asılı olmayaraq yaĢamasına imkan verir. Bu ĢiĢlərin asanlıqla 

metastaz verməsinə və immun sistemə qarĢı daha müqavimətli olmasına səbəb 

olur. Apoptozun mexanizmlərinin öyrənilməsi virusların onkogen təsirini 

öyrənməyə imkan vermiĢdir. 

Apoptoz nəticəsində ölmüĢ hüceyrələrdə aĢağıdakı dəyiĢikliklər baĢ verir:    

 Hüceyrələrin büzüĢməsi; 

 Hüceyrə səthində qovuqcuqların əmələ gəlməsi; 

 Xromatinin deqradasiyası; 

 Mitoxondrilərin dağılması və sitoxrom C-nin xaricə çıxması; 

 Hüceyrədaxili fosfolipidlərin hüceyrə səthinə ekspozisiyası; 

 Faqositar hüceyrələrin sitokinlər sekresiya edərək iltihabı inhibə etməsi. 

Bu dəyiĢikliklər nekroz zamanı hüceyrələrdə baĢ verən dəyiĢikliklərdən 

fərqlidir (Cədvəl -1.1 və Cədvəl -1.2). 
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Cədvəl 1.1.  

APOPTOZ və NEKROZUN PATOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

 Apoptoz Nekroz 

Ölümün xüsusiyyəti Bir hüceyrə Hüceyrə qrupu 

Hüceyrənin ölçüsü BüzüĢmə və Fraqmentasiya ġiĢmə 

Plazmatik membran  
Tamlığı saxlanır 

Qovuqcuqlar  

Hamar 

Erkən lizis 

Mitoxondri 

Hüceyrə membranının 

keçiricilyi artmıĢ, 

möhtəviyyatı sitoplazmaya 

çıxmıĢdır 

 (Sitoxrom C, Apaf1). 

Strukturu saxlanmıĢdır 

ġiĢmə  

Strukturu pozulmuĢdur 

Orqanellərin forması  
 

"Apoptotik cisimciklər" 

ġiĢmə  

Strukturu pozulmuĢdur 

 Nüvə 
Xromatin: 

Fraqmentasiya olunmuĢ 
Membran pozulmuĢdur 

DNT deqradasiyası Fraqmentasiya olunmuĢ  Diffuz  

Hüceyrə deqradasiaysı 
Faqositoz 
Ġltihab yoxdur 

Ġltihab var 

 
Cədvəl 1.2.  

APOPTOZ VƏ NEKROZUN MEXANİZMLƏRİ 

 

Təsiredici faktor Apoptoz Nekroz 

Ümumi stimullar 

 Endogen siqnallar 

 Ġntersellulyar siqnallar 

 Xəstəliklər 

 Xəstəliklər 

Spesifik stimullar 

1.Böyümə faktorlarının deprivasiyası: IL-2 

2.Ölüm aktivatorları: Sitokinlər, TNF-α, 

Lymfotoxin,Fas ligand  

3.Toksiki:  

4. Hormonlar, 

5.Radiasiya,  

6.Oksidantlar  
7.DNT zədələnməsi 

Toksiki amillər 
ĠĢemiya 

Radiasiya 

Sellulyar proseslər 

ProqramlaĢmıĢ reaksiyalar kaskadı 

Caspase aktivasiyası 

Internukleosomal endonukleazalar 
  

RNT transkripsiyası və 

zülal sintezi dayanmıĢdır. 

ATF tükənməsi 

Apoptoszun 

İnhibitorları 

Proteaza inhibitorları 

NAIP, crmA, p35  

Bcl-2 ailəsi zülalları 

Bcl-2; Mcl-1; Bcl-w; Bcl-xL  

 

Apoptozun 

Promotorları 

Bcl-2 ailəsi zülalları 

Bax; Bcl-x S; Hrk; Bak; Bid; Bik; Bad  
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Apoptozun mexanizmləri 

Son illər apoptozun mexanizmlərini izah etməyə imkan verən intrasellulyar 

fermentlər: Proteazalar - Kaspazlar (Caspases - Cysteine Aspartyl-Specific 

Proteases) və bunların aktivatorları və inhibitorları öyrənilmiĢdir. Apoptozun 

mexanizmlərinin öyrənilməsi xərçəngin patogenezinin anlaĢılmasında böyük 

irəliləyiĢlər əldə etməyə imkan vermiĢdir. Məlum olmuĢdur ki, kaspazlar 

apoptoz zamanı morfoloji dəyiĢikliklərdə iĢtirak edirlər (24). 

Kaspazların proteolitik təsiri onların zülalları asparagin turĢusu hissəsindən 

parçalamaq xüsusiyyəti ilə bağlıdır. Kaspazlar inaktiv zimogenlər (proferment) 

Ģəklində bütün hüceyrələrdə mövcuddurlar (prokaspazlar). Hüceyrəyə ölüm 

siqnalı ötürüldükdən sonra sitoplazmadakı prokaspazlar aktiv fermentativ təsirə 

malik kaspazlara çevrilir və təqribən 1 saat ərzində hüceyrə ölümü baĢa çatır. 

Ġnsanda Kaspaz zülallarının 11 növü öyrənilmiĢdir. Kaspaz-8 və Kaspaz-9 

baĢlanğıc kaspazlar hesab edilir və ölüm siqnalının effektor kaspazlar olaraq 

adlandırılan kaspaz 3 və kaspaz 7-yə ötürülməsində iĢtirak edirlər. Sonuncular 

hədəf proteinlərə qarĢı proteolitik təsir göstərərək apoptoza səbəb olurlar. 

Bir sıra xərçəng formalarında Kaspaz zülallarının genlərində mutasiyaların 

olduğunu müəyyən edilmiĢdir. 

 Hazırda apoptozun üç mexanizmi məlumdur: 

1. Ġntrasellulyar siqnallar, 

2. Hüceyrə səthində olan reseptorlara bağlanan ölüm faktorları (Fas Liqand 

-FasL, ĢiĢ nekrozu faktoru -TNF- , limfotoksin) 

3. Apoptoz induksiyaedici faktor (AİF)  

 

1. İntrasellulyar siqnallarla apoptoz 

Bütün hüceyrələrin mitoxondrilərinin membranında Bcl-2 zülalı vardır. Bü 

zülal Apaf-1 (apoptotic protease aktivating faktor-1) ilə birləĢir. Ġntrasellulyar 

siqnallar nəticəsində: 

 Bcl-2, Apaf-1 zülalından ayrılır; 

 Bax zülalı mitoxondri daxilinə keçərək sitoxrom-C-nin xaricə çıxmasına 

səbəb olur; 

 Xaricə çıxmıĢ sitoxrom-C, kaspaz - 9 molekuluna bağlanır. 

Əmələ gəlmiĢ kompleks (apoptosom) sitozolda aqreqasiya olunur. Kaspaz 

zülalları bir-birini aktivləĢdirərək: 

 Sitoplazma zülallarının deqradasiyasına; 

 DNT-nin deqradasiyasına səbəb olur. 

  

2. Reseptorlara bağlı apoptoz (Ekstrasellulyar) 

Hüceyrələrin membranında olan FAS (CD95) və TNF reseptorları ölüm ak-

tivatorlarını (FASL və TNF) birĢlədirərək Kaspaz 8-i aktivləĢdirilər. Bu zülalın 

aktivləĢməsi  kaspaz  kaskadının  aktivləĢməsinə  və  hüceyrənin  faqositozuna 
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səbəb olur (ġəkil -1.4). Bəzi xərçəng növlərində FAS miqdarında azalma ĢiĢ 

hüceyrələrinin FASL ilə apoptozunun zəifləməsinə səbəb olur. FAS miqdarı 

isə p53 ilə tənzimlənir. Bəzilərində isə apoptozun gediĢində iĢtirak edən 

Kaspaz 8-i bağlayan və apoptozu blokada edən FLİP zülalı aĢkar edilmiĢdir. 

 

Apoptoz induksiyaedici faktor (AİF) iştirakı ilə apoptoz 

Bu mexanizmdə apoptozun baĢ verməsində mitoxondrilərin membranında 

yerləĢən Apoptoz induksiyaedici faktor (AİF) iĢtirak edir. Hüceyrə apoptozu 

siqnallarının alınması ilə, Apoptoz induksiyaedici faktor (AİF) 

 mitoxondrilərdən ayrılır; 

 nüvəyə daxil olur; 

 DNT-yə birləĢir; 

 DNT-nin destruksiyasına və hüceyrənin ölümünə səbəb olur. 

Son illər müəyyən olunmuĢdur ki, bir sıra viruslar apoptozun mexanizmləri 

əsasında ĢiĢlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Papilloma viruslarının sintez etdiyi 

E6 zülalı apoptozun promotoru olan p53 zülalını inaktivləĢdirərək xərçəng törədir. 

Şəkil – 1.4. CASPASE zülallarının və “ölüm” liqandlarının iştirakı  

ilə apopotozun mexanizmləri. 
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Bir sıra ĢiĢlərdə isə virusların iĢtirakı olmadan apoptozun supressiya olun-

ması müəyyən edilmiĢdir. Ağciyər və yoğun bağırsaq xərçəngi hüceyrələrinin 

sintez etdiyi molekullar FASL-ın reseptorlarla birləĢməsinə mane olur. 

Beləliklə, sitotoksik T hüceyrələri ĢiĢ hüceyrələrini məhv edə bilmirlər. 

ġiĢ hüceyrələrin yaranmasında digər mexanizmlərlə yanaĢı apoptoz mexa-

nizmlərindən yayınma da mühüm yer tutur. Hüceyrə böyüməsi böyümənin sti-

mulyatorları və inhibitorlarının nəzarəti altında olduğu kimi, hüceyrənin 

yaĢaması da apoptozun inhibitorlarının və stimulyatorlarının nəzarəti altında-

dır. Apoptozu tənzim edən böyük bir gen ailəsi öyrənilmiĢdir. Bunlar içərisində 

aopotozu induksiya edən proapoptotik P53 geni xüsusi yer tutur. 

P53 geni 

ġiĢ inhibəedici xüsusiyyətlərə malik olub ĢiĢlərdə ən çox mutasiyaya məruz 

qalan genlərdən biridir. Bir çox funksiyalarla yanaĢı əsas funksiyası hüceyrə 

proliferasiyasını və apoptozunu tənzim etməkdir (25, 26). Normal hüceyrələrdə 

p53, xüsusi MDM2 zülalı ilə birləĢməsi heasbına qısa yarımparçalanma 

dövrünə (20 dəqiqə) malikdir. Hüceyrə kanserogen təsirlərə məruz qaldıqda 

p53 MDM2-dən ayrılaraq yarımparçalanma dövrü uzanır və eyni zamanda 

kopyalama faktoru olaraq aktivləĢir. Bu həmçinin digər genlərin də 

aktivləĢməsi ilə müĢayiət olunur. DNT-nin zədələnməsinə cavab olaraq ilk 

növbədə p53-ə bağlı olaraq hüceyrə sikli dayanmıĢ olur (ġəkil-1.5).  

 
Şəkil -1.5. P53  zülalının xarici stimullardan hüceyrənin qorunmasında rolu. Radiasiya, onko-

genlər və hipoksiya müxtəlif mexanizmlərlə P53 aktivliyinin artmasına səbəb olur. Bunun 

nəticəsində hüceyrə sikli dayanaraq DNT bərpa olunur. Əks təqdirdə hüceyrə apoptoza məruz 

qalır. 
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G1 mərhələsində hüceyrə siklinin dayanması üçün ilk növbədə bu genin 

iĢtirakı ilə CDKN1 kopyalanır. Bu isə öz növbəsində Sikiln/CDK kompleksini 

inhibə edərək hüceyrəni G1 fazasına girməsi üçün zəruri olan Rb (retinoblas-

toma) fosforlaĢmasından qoruyur. Hüceyrə siklinin dayanması zədələnmiĢ 

DNT-nin yeni hüceyrələrə ötürülməsinin qarĢısını alaraq DNT-nin bərpasına 

imkan verir. DNT bərpa olunarsa p53 MDM2 sintezini tənzimləyərək sintezi 

azalır. Əks təqdirdə hüceyrə apoptoza yönləndirilir. Lakin, p53-ün DNT zədə-

lənməsini ―nə cür hiss etdiyi‖ öyrənilməmiĢdir. Onkogen HPV (human 

papilloma virus), hepatit və EpĢteyn-Barr virusları tərəfindən kodlaĢdırılan 

zülallar p53 zülallarını bağlayaraq onların qoruyucu funksiyasının itirilməsinə 

və blastogenezə gətirib çıxarır. 

Radiasiya, müxtəlif mutagen agentlər, dərmanlar, DNT zədələnməsinə yol 

açan digər faktorlar hüceyrədəki FAS, APAF-1, Noxa, PUMA, Bax, BCL-2 

kimi hədəf prtoenlərinə p53 geni vasitəsi ilə təsir edirlər (25).  

 

Apoptoza uğramış hüceyrələrin tanınması 

Apoptoza məruz qalmıĢ hüceyrələr makrofaqlar tərəfindən xüsusi siqnallarla 

tanınaraq spesifik reseptorlara bağlanır. Bu reseptorlardan ən mühümü 

fosfatidilserin (FS) reseptorlarıdır. Normal hüceyrələrdə FS reseptorları dəqiq 

polyarlığa malik olub, yalnız hüceyrə membranının daxili səthində yerləĢmiĢ-

dir. Apoptoz nəticəsində FS hüceyrə səthinə çıxaraq zədələnmiĢ hüceyrələrin 

makrofaqlar tərəfindən tanınmasına səbəb olur. Makrofaqlar üzərində isə FS 

qalıqlarını bağlayan reseptorlar öyrənilmiĢdir. Belə ki, makrofaqların səthində 

olan CD14 reseptoru apoptoza uğramıĢ hüceyrələrin səthindəki İCAM3 ilə, 

endogen lektinlər isə N-asetil qlükozaminlə bağlanaraq faqositozda iĢtirak 

edir. Bundan baĢqa müəyyən edilmiĢdir ki, trombospondin FS qalıqlarının 

makrofaqlar üzərində olan b1, b3 və b5 inteqrinlərə bağlanmasına və 

apoptoza uğramıĢ hüceyrələrin faqositozuna səbəb olur. Buna oxĢar olaraq 

komplement (C1q) hüceyrələrin makrofaqlara bağlanmasında iĢtirak edərək 

onların məhv olmasına gətirib çıxarır (27). 

 

Apoptozu inhibə edən proteinlər. 

Apoptozu inhibə edən proteinlər (inhibitor of apoptosis - İAP) kaspazlara 

bağlanaraq, onları inhibə etməklə apoptozu önləyirlər. Normal toxumalarda bu 

zülallar olmurlar, lakin, bir çox ĢiĢ xəstəliklərində ĠAP təsirli 9 növ protein 

aĢkar edilmiĢdir. İAP təsirli zülallar intrasellulyar və ekstrasellulyar apoptozu 

inhibə edə bilirlər. 

XİAP (X-linked inhibitor of apoptosis) kaspaz 3, kaspaz 7 və kaspaz 9 

aktivliyini önləməklə apoptozun qarĢısını alır.  

CİAP-1, cİAP-2 ekstrasellulyar təsirli molekullar olub, onların ekspressiya-

sının sidik kisəsi ĢiĢlərində apoptozu əngəllədiyi bilinir. 
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Apoptozu inhibə edən proteinlərdən biri olan survivin ağciyər, süd vəzisi, 

yoğun bağırsaq, sidik kisəsi və prostat xərçənginin patogenezində rol oynayır. 

Ġnvaziv sidik kisəsi ĢiĢlərində bu faktorun sintezinin artdığı və survivin 

miqdarının artmasının proqnozun pis olması ilə korrelyasiya göstərdiyi təyin 

edilmiĢdir (26). 

 

Apoptoz və urogenital şişlər 

ġiĢ hüceyrələrinin əsas xüsusiyyətlərindən birinin onların apoptoz qabiliy-

yətinin pozulması olduğuna görə digər ĢiĢlərdə olduğu kimi urogenital ĢiĢlərdə 

də apoptoz mühüm bir kriteriya rolu oynayır. Urogenital törəmələrin inkiĢa-

fının müxtəlif mərhələlərində hüceyrələrin apoptoz qabiliyyətinin həm 

yüksəlməsi, həm də kəskin azalması müĢahidə edilə bilər. Məlumdur ki, irəli 

mərhələ ĢiĢ hüceyrələrinin əsas xüsusiyyətlərindən biri hüceyrələrin apop-

tozdan qorunma mexanizminin olmasıdır. Lakin, sürətlə böyüyən, DNT muta-

siyasına və güclü qan təchizatına malik ĢiĢlərdə hüceyrənin apoptozdan 

qorunma mexanizmi ilə yanaĢı apoptoz aktivliyi də artmıĢ olur. 

Yüksək dərəcəli differansasiya olunmuĢ prostatik intraepitelial neoplaziya 

(PİN) və prostat karsinoması zamanı apoptoz qabiliyyəti normal prostat toxu-

masına nisbətən yüksəlmiĢ olur. Lakin, bu digər ĢiĢlər ilə müqayisədə daha az 

nəzərə çarpır. Antiandrogen terapiya prostat xərçəngində apoptozun artmasına, 

bu da klinik yaxĢılaĢmaya səbəb olur. Hormon rezistent prostat xərçəngi 

yarandıqda apoptoz yüksələ də, kəskin azala da bilər. Bu xüsusiyyət ĢiĢin 

inkiĢaf mərhələsini göstərməklə yanaĢı, müvafiq terapiyanın effektiv olması 

ehtimalını təxmin etməyə imkan verir. Prostat xərçənginin irəliləməsi 

apoptozla bağlı bir çox genin fəaliyyətinin pozulması ilə əlaqədardır. 

Sidik kisəsi karsinomalarında ĢiĢ hüceyrəsi səthindəki FAS ölüm reseptor-

larının ekspressiyasının xəstəliyin irəliləməsinə paralel azaldığı təyin olunub. 

Sitotoksik T limfositlərin hədəf hüceyrələri (virus ilə infeksiya olmuĢ hücey-

rələr və bədxassəli hüceyrələr) öldürmək üçün FAS(CD95) ölüm reseptoru 

vasitəsi ilə apoptozu fəallaĢdırdığı bilinir. Sidik kisəsi ĢiĢlərində normal 

urotelial toxumada olmayan FAS-L ekspressiyası müĢahidə olunur ki, bu da 

nəticədə ĢiĢi infiltrasiya edən T-limfositlərin ortadan qalxmasına səbəb olur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, sidik kisəsi karsinomalarında apoptozun pozulması az 

differensasiya olunmuĢ, invaziv və aqressiv ĢıĢlərin yaranması ilə müĢayiət olunur, 

lakin bu faktorun ĢiĢin residiv vermə qabiliyyətinə təsiri sübut edilməmiĢdir. 

Kimyəvı terapiya və radioterapiyanın əsas təsir mexanizmi onların hüceyrə 

apoptozunu induksiya etməsi ilə bağlıdır. Prostat xərçəngi zamanı ekstrasel-

lulyar proapoptotik TRAİL-in tətbiqi eksperimentdə apoptozu artıraraq 

xərçəngin inkiĢafını önləmiĢdir və bu zaman sitotoksik yan təsir az olmuĢdur. 

TNF və FasL kimi faktorlar isə ağır yan təsirlərə malikdir.  

Sidik kisəsi xərçəngi zamanı apoptozu artırmaq üçün hüceyrələrə p53 
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geninin transferi tətbiq edilir. BaĢqa bir metod antiapoptotik xüsusiyyətə malik 

Bcl-2 zülalının inhibitorlarının tətbiqidir (28). 

 

MikroRNTekspressiyasının uroloji şişlərdə rolu 

Hüceyrədə zülal sintezi genetik və epigenetik mexanizmlərlə tənzim olunur. 

Genetik mezanizmlər geri dönməz xarakterli olub DNT mutasiyası, xromosom 

translokasiyası, delesiyası və amplifikasiyasından ibarətdir. Epigenetik mexa-

nizmlər geri dönəndir, embriogenez və ətraf mühit faktorları ilə bağlıdır. RNT-

lər protein kodlaĢdıran və protein kodlaĢdırmayan ( ncRNA) variantlara malik 

olur. MikroRNT nukleusda sintez edilərək xaric olunur və müvafiq protein 

kodlaĢdıran RNT-lərə bağlanaraq onların translasiyasına səbəb olur (29). 

Orqanizmdə 1000-ə yaxın miRNT bilinir və onlardan hər biri 100-dən 1000-

ə qədər geni hədəf alırlar. Ġlk dəfə leykoz xəstələrində miRNT sintez edən 

genlərin delesiyası aĢkar edilmiĢ, sonradan bir çox ĢiĢlərin inkiĢafında onların 

rolu sübut edilmiĢdir (29) . 

MiR-21 proqramlaĢdırılmıĢ hüceyrə ölümünün önlənməsində, hüceyrənin 

apoptozdan yayınmasında, antiapoptotik mexanizmlərdə iĢtirak edir və prostat 

xərçəngində onun ekspressiyasının artması rastlanır (21, 30). Digər tərəfdən 

miR-125b və miR-21-in prostat epitelial hüceyrələrinin androgendən asılı 

olmayan böyümələrinə səbəb olmaqla və apoptoza mane olmaqla androgendən 

asılı olmayan prostat xərçənginin patogenezində rol oynadığı öyrənilmiĢdir 

(31). 

Prostat xərçəngi zamanı miR-141-in exppressiyası yüksəlir və qan 

zərdabında təyin ediləbiləcək səviyyədə olur. Bu da prostat xərçənginin həm 

lokal, həm də metastatik formalarında miR-141-in təyin edilməsinin diaqnostik 

və proqnostik əhəmiyyəti olduğunu göstərir (32, 33). 

Sidik kisəsi xərçəngində mikroRNT-lərin ekspressiyasında müxtəlif 

dəyiĢikliklər aĢkar edilir. Ġlk növbədə miR-145-in səviyyəsinin azaldığı, bunun 

əksinə miR-21-in səviyyəsinin isə artdığı, miR -200b/c ekspressiyasında invers 

effekt təyin edilir (34) . Sidik kisəsi xərçəngində ĢiĢin diferensiasiya dərəcəsi 

ilə miRNT-lərin səviyyəsi arasında asılılıq rastlanmıĢdır. Belə ki, yüksək 

dərəcəli invaziv sidik kisəsi ĢiĢlərində miRNT-lərin səviyyəsi daha çox artır.  

Böyrək xərçəngində müxtəlif miRNT-lərin ekspressiyasında ciddi də-

yiĢikliklər aĢkar edilir. Juan et al böyrək hüceyrəli xərçəngdə 10 miRNT-nin 

(miR -200c, miR -185, miR -34a, miR-21, miR-142-3p, miR-155, miR-224, 

miR- 210, miR-592) səviyyəsi normal böyrəkdən fərqlənir (35). MiRNT-lərin 

ekspressiyasında fərqlilik histoloji strukturu oxĢar olan onkositomalar ilə 

böyrəyin xromofob xərçəngini diferensiasiya etməyə imkan verir. 

Müxtəlif uroloji ĢiĢlərdə miRNT-lərin ekspressiyasındakı dəyiĢikliklərin 

öyrənilməsi bu birləĢmələrin həmin ĢiĢlərin müalicəsində tətbiqi imkanlarının 

araĢdırılmasına səbəb olmuĢdur. Gen mühəndisliyi tətbiq edilərək 
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adenoviruslar tərəfindən miRNT-lərin sintezi əldə edilmiĢ və onların ĢiĢlərin 

müalicəsində tətbiqi eksperimental olaraq öyrənilmiĢdir (36). 

 

3. KANSEROGENLƏR 

 

AparılmıĢ tədqiqatlar nəticəsində ətraf mühitin bir sıra faktorlarının neop-

lastik transformasiya nəticəsində ĢiĢ törətməsi aĢkar edilmiĢdir. Bu faktorlar 

kanserogen faktorlar adlanır. Müxtəlif kimyəvi birləĢmələr, ultrabənövĢəyi və 

ionlaĢdırıcı Ģüalar, həmçinin bəzi viruslar kanserogen təsir göstərə bilər. 

Kansrogenlər aĢağıdakı qruplara bölünür: 

 Kimyəvi kanserogenlər; 

 Fiziki kanserogenlər; 

 Viral kanserogenlər; 

 Digər kanserogenlər. 

Epidemioloji araĢdırmalar nəticəsində insan orqanizmində olan ĢiĢlərin 80-

90%-nin ətraf mühit amillərinin təsiri nəticəsində baĢ verdiyi müəyyən edil-

miĢdir. Kanserogenlər tək halda və ya birlikdə təsir göstərərək normal hücey-

rələrin ĢiĢ hüceyrələrinə çevrilməsinə səbəb olurlar: məsələn, kimyəvi 

kanserogenlər ĢiĢin əmələ gəlməsinin baĢlanğıc mərhələsində, onkogen viruslar 

isə sonrakı mərhələlərdə iĢtirak etməklə neoplastik transformasiyaya səbəb 

olurlar. Bəzən kanserogen maddə mutasiya törətməklə ĢiĢin əmələ gəlməsinə 

səbəb olur. Siqaret tüstüsünün tərkibindəki benzopiren nukleotidlərdə ĢiĢ 

supressor P53 genlərini zədələməklə ağciyər xərçəngi törədir. 

 

Kanserogenezin mərhələləri 

Kanserogen maddələr hüceyrələrə təsir göstərərək ĢiĢ əmələ gətirmə 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq iki qrupa bölünür: 

Tam kanserogenlər  

Bu kanserogen maddələr digər amillərin təsiri və iĢtirakı olmadan hədəf 

hüceyrələri ĢiĢ hüceyrələrinə transformasiya edə bilirlər. 

Natamam kanserogenlər 

Bunlar isə yalnız digər kofaktorların iĢtirakı ilə ĢiĢ əmələ gətirmək xüsu-

siyyətinə malikdirlər. Müxtəlif kanserogenlər bir-birlərinin təsirini gücləndirə 

bilirlər və bu kanserogen maddələrin additiv təsiri adlanır. 

Kanserogen maddələrin normal hüceyrələrə təsir göstərərək onların ĢiĢ 

hüceyrələrinə çevrilməsində aĢağıdakı mərhələlər ayırd edilir: 

1. İnisiasiya: Kanserogen maddə toxumada fermentlərin təsiri nəticəsində 

bioloji ajktiv formaya çevrilir. Bundan sonra isə hüceyrə DNT-nə təsir gös-

tərərək genetik pozğunluğa və hüceyrə nekrozuna səbəb olur. Lakin, bu zədə-

lənmə DNT bərpa fermentləri tərəfindən bərpa olunur və nəticədə yeni qız 

hüceyrələrə ötürülmür. 
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2. Promosiya: Bu mərhələdə kanserogen maddə uzun müddət təsir gös-

tərərək inisiasiya olunmuĢ hüceyrələrdə yeni qız hüceyrələrinə ötürülən genetik 

pozğunluq yaradır və hüceyrələrdə displaziyaya səbəb olur. 

3. Latent dövr: Bu mərhələ promosiya mərhələsindən sonra gələrək 

davamiyyətinə görə müxtəlifdir. 

4. Proqressiya: Bu mərhələ ĢiĢin inkiĢafında birinci mərhələ olub, 

preneoplastik hüceyrələrdən ĢiĢ hüceyrələrinə geri dönməyən keçid baĢ verir. 

Əmələ gəlmiĢ hüceyrələr proliferasiya edən hüceyrə klonu üçün ana hüceyrəyə 

çevrilir. Bu hüceyrə isə proliferasiya edərək (klonal ekspansiya) makroskopik 

görünən ĢiĢ düyününə baĢlanğıc verir. 

5. Metastaz: Artan inkiĢaf nəticəsində ĢiĢ hüceyrələri səthi differensiasiya 

antigenlərini və adhezivliyini itirərək ilkin ĢiĢ kütləsini tərk edir və digər 

orqanlarda ikincili ĢiĢ ocağı əmələ gətirir. 

 

Kimyəvi kanserogenlər 

Kliniki müĢahidələr və epidemioloji tədqiqatlar göstərmiĢdir ki, bəzi kim-

yəvi maddələr uzun müddət təsir göstərdikdə insanda ĢiĢ törətmək xüsusiy-

yətinə malikdir. Kimyəvi kanserogenlər qrupuna müxtəlif üzvi və qeyri-üzvi 

birləĢmələr daxildir. Hazırda 800-dən çox kanserogen maddə məlumdur. Ġnsan 

adətən bu maddələrlə məiĢətdə, istehsalatda təmasda olur vəya bu maddələr 

oraqnizmə qida ilə daxil olur. Ġstehsalatda iĢlədilən bəzi maddələr ya dəridə, ya 

da daxili orqanlarda (sidik kisəsində) ĢiĢ törədirlər. Məsələn, asbest mezote-

lioma, dəri sənayesində iĢlədilən boya maddələri (anilin) isə sidik kisəsi xər-

çəngi törədir. Kimyəvi kanserogenlər təsir mexanizminə görə iki qrupa 

bölünür: 

1) Birbaşa təsir göstərən kanserogenlər. 

 Bu maddələr per se olaraq, heç bir biokimyəvi çevrilməyə məruz qalmadan 

kanserogendirlər (məsələn, DNT-yə inteqrasiya olunan maddələr )  

 2) Kimyəvi prokanserogenlər  

Kimyəvi prokanserogenlər orqanizmdə metabolik çevrilmələrə məruz 

qaldıqdan sonra kanserogen təsir göstərirlər və bunlar kimyəvi kanserogenlərin 

əksər hissəsini təĢkil edirlər. Bu maddələrin metabolizmində iĢtirak edən 

fermentlərin əsas funksiyası potensial hüceyrə toksinlərinin detoksikasiya-

sından və eliminasiyasından ibarətdir. Bu çevrilmənin birinci mərhələsi I faza 

fermentlərinin iĢtirakı ilə baĢ verir. Bu mərhələdə iĢtirak edən əsas fermentlər 

Sitoxrom p450 zülallarıdır. Hazırda bu zülalların 150-dən artıq növü öyrənil-

miĢdir. Kimyəvi maddə oksidləĢib və ya reduksiya olunaraq suda həll olan 

formaya çevrilir və II faza fermentləri tərəfindən konyuqasiya olunaraq 

orqanizmdən eliminasiya olunur. Ġkinci faza fermentlərinin əsas nümayəndəsi 

isə qlutation-S-transferazadır. Bu ferment metabolitləri qlütationla birləĢdirərək 

onları asanlıqla ekskresiya olunan hidrofil formaya çevirir. Ekzogen kimyəvi 
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maddələr isə bu proseslər nəticəsində kanserogenlik kəsb edirlər və bu 

metabolik aktivləĢmə adlanır. 

Kimyəvi kanserogen maddələrin aĢağıdakı növləri vardır: 

1) Birbaşa təsir göstərən alkilləşdirici maddələr 

 Zəif təsir göstərməsinə baxmayaraq kliniki nöqteyi-nəzərdən böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Çünki ĢiĢlərin müalicəsində istifadə edilən bir sıra 

dərmanlar (siklofosfamid, melfalan, busulfan, xlorambusid) bu qrupa aid edilir. 

Bu maddələrin leykoz və limfoid ĢiĢlər törətməsi müəyən edilmiĢdir. Bu 

maddələr hüceyrə DNT-ni zədələyərək ĢiĢ törədirlər. 

2) Polisiklik aromatik maddələr 

Dolayı təsir göstərirlər. Tütünün yanması nəticəsində və ət məhsullarının 

hisdə quruduluması zamanı əmələ gəlir. 

3) Aromatik aminlər 

Metabolik çevrilmələrə məruz qaldıqdan sonra təsir göstərirlər. Sənayedə 

dəri məhsullarının boyanmasında istifadə olunan bu maddələrin sidik kisəsi 

xərçəngi törətməsi müəyyən edilmiĢdir. Orqanizmə daxil olduqdan sonra 

böyrəklər tərəfindən eliminasiya olunarkən sidiyin tərkibindəki qlükuronidaza 

fermenti tərəfindən parçalanaraq kanserogenlik kəsb edirlər. 

4) Təbii kanserogenlər 

Hazırda bitki və mikroorqanizmlərdə 30-a qədər təbii kanserogen tapıl-

mıĢdır. Bunlardan ən güclüsü B1 aflotoksindir. Bu maddələrin əsasən 

hepatosellulyar karsinoma törətdiyi aĢkar edilmiĢdir.  

5) Nitrozaminlər 

Orqanizmdə metabolik dəyiĢikliklərdən sonra kanserogen xassə kəsb edərək 

mədə xərçəngi törətmələri aĢkar edilmiĢdir. 

 

Kimyəvi kanserogenlərin təsir mexanizmi 

Müasir dövrdə kimyəvi kanserogenlərin aĢağıdakı mexanizmlər əsasında ĢiĢ 

törətməsi müəyyən edilmiĢdir: 

1. Kovalent birləşmə 

Radioaktiv niĢanlanma üsulu ilə müəyyən edilmiĢdir ki, kimyəvi kansero-

genlər orqanizmə daxil olduqdan sonra hüceyrə makromolekulları ilə (DNT, 

RNT, zülallarla) birləĢirlər. Kanserogen maddələrin zülal molekullarını zədə-

ləməsi daha ətraflı öyrənilmiĢdir. Kanserogen maddələrin bəzi amin 

turĢularında kimyəvi qruplarla birləĢərək təsir göstərdiyi sübut edilmiĢdir. Bu 

maddələr DNT polimeraza və ya bəzi genlərin ekspressiya olunmasında iĢtirak 

edən zülallarla birləĢərək hüceyrə genomunun inteqrativliyini pozurlar. 

Kanserogen maddələrin lipidlərlə qarĢılıqlı təsir mexanizmi kifayət qədər 

ətraflı öyrənilmiĢdir. Lipidlər bu yolla peroksidləĢərək malondialdehid əmələ 

gətirir və DNT-nin zədələnməsinə səbəb olur. 

Son illər, oksidləĢmiĢ nukleotidlərin DNT molekulu daxilinə inkorporasiya 
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olunmasının qarĢısını alan fermentlər müəyyən edilmiĢdir. Bəzi kanserogen 

metallar bu fermentlərin fəaliyyətini pozmaq və ya inhibisiya etməklə 

kanserogenezə səbəb olurlar. 

2. DNT-nin zədələnməsi 

Kimyəvi kanserogenlərin əksəriyyəti DNT-ni zədələmək xüsusiyətinə 

malikdirlər və bu maddələr genotoksik maddələr adlanırlar. Bu maddələr bəzi 

genlərdə deyil, bütövlükdə genom səviyyəsində zədələnmə törədirlər ki, bu da 

ya hüceyrənin ölümünə, ya da yeni hüceyrələrə ötürülən mutasiyalara səbəb 

olur. Normal fizioloji Ģəraitdə də DNT endogen zədələnmələrə məruz qalır. 

Məsələn, gün ərzində spontan depurinləĢmə reaksiyaları nəticəsində genomdan 

10000-20000 əsas itirilir (37). Eyni zamanda peroksidləĢmə, deaminləĢmə və 

depurinləĢmə reaksiyaları nəticəsində isə genomda milyonlarla zədələnmə baĢ 

verir. Buna baxmayaraq, hüceyrə daxilində yüksək dəqiqliklə fəaliyyət 

göstərən mexanizmlər əsasında həm kimyəvi kanserogen maddələr, həm də 

digər kanserogen amillərin (ultrabənövĢəyi və ionlaĢdırıcı Ģüalar, oksigen və s.) 

təsiri nəticəsində zədələnmiĢ DNT bərpa olunmaq xüsusiyyətinə malikdir 

(DNT-nin bərpası bölümünə bax).  

DNT-nin zədələnməsi aĢağıdakı spontan kimyəvi reaksiyalarla müĢayiət 

olunur: 

 DNT əsaslarının hidrolizi; 

 Pirimidin halqasının açılması; 

 Purin imidazol halqasının əmələ gəlməsi; 

 DNT zəncirinin qırılması; 

 Zəncirdaxili və zəncirlərarası çarpaz rabitələrin əmələ gəlməsi. 

 

DNT zədələnməsinin nəticəsi 

 Ekzogen və endogen amillərin təsiri nəticəsində əmələ gəlmiĢ DNT zədə-

lənməsi müxtəlif hüceyrə zülalları tərəfindən tanınır. Bu tanınmaya qarĢı 

hüceyrə üç cür cavab reaksiyası verir: 

 DNT bərpa zülallarının sintezinin artması və DNT bərpa zülallarının 

prosesə cəlb olunması; 

 Sitokinezin dayanması; 

 Apoptoz. 

 Hüceyrə daxilində fəaliyyət göstərən protektiv mexanizmlərin olmasına 

baxmayaraq, bir sıra səbəblərdən baĢ vermiĢ zədələnmələr yeni qız hüceyrələrə 

ötürülür. ZədələnmiĢ nukleozid fosfat replikasiya zamanı DNT daxilinə 

inkorporasiya olunur və yeni qız hüceyrələrində DNT zəncirinin zədələnməsinə 

səbəb olur. Bu əsasən apoptoz və ya sitokinezin dövrəyə girməsi nəticəsində 

aradan qalxır. Bu baĢ verməzsə, sonrakı mərhələdə DNT əsaslarının ardıcıllı-

ğında daimi dəyiĢiklik baĢ verir. 

3. Mutagenlik 
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Bir sıra kimyəvi kanserogen maddələr mutasiya törətməklə ĢiĢlərin əmələ 

gəlməsinə səbəb olurlar. 

 

DNT-nin bərpası 

Ekzogen və endogen amillərin təsirindən zədələnmiĢ DNT hüceyrə daxilin-

də mövcud olan xüsusi zülallar tərəfindən bərpa olunur. DNT bərpasında olan 

pozğunluqlar ĢiĢlərin əmələ gəlməsinə, vaxtından əvvəl qocalmaya, anadan-

gəlmə qüsurlara və s. səbəb olur. DNT-nin bərpasında 130-dan cox genin 

iĢtirak etdiyi sübut edilmiĢdir (38). Son illər bu prosesdə iĢtirak edən çoxlu 

sayda zülallar öyrənilmiĢdir. Bu zülalların iĢtirakı ilə DNT-nin bərpasının 

aĢağıdakı mexanizmləri aĢkar edilmiĢdir. 

1. DNT-nin birbaşa bərpası 

Müxtəlif alkilləĢdirici birləĢmələr O
6 

–alkilquanin –DNT –alkiltransferaza 

fermentinin iĢtirakı ilə DNT-nin quanin əsasının O
6
 vəziyyətindən xaric 

edilərək fermentin aktiv sistein qalığına birləĢir. 

2. Əsasın eksiziyası ( kəsilməsi ) 

Bu yolla DNT-nin bərpa olunmasında zədələnmiĢ əsaslar qlikozilazalar tə-

rəfindən tanınaraq kəsilir. Bunun üçün qlikozilaza zədələnmiĢ əsasla dezok-

siriboza qalığı arasında olan qlikozil rabitəsini hidrolizə uğradır. Qlikozilaza 

isə apurin apirimidin endonukleaza, HAP1 ilə əvəz olunur. Bu ferment, 

zədələnmə nəticəsində DNT-də itirilmiĢ pirimidin əsaslarının yerini tanıyaraq 

DNT-ni kəsir və onu bərpa edir (39). 

3. Nukleotidlərin eksiziyası  

Nukleotidlərin kəsilməsində bir sıra endonukleazalar (XPF, XPG, FEN) 

iĢtirak edir. Sonra isə zəncir bərpa olunaraq bir-birinə tikilir.  

4. Qırılmış cüt DNT zəncirinin bərpası 

Cüt DNT zəncirinin qırılması ionlaĢdırıcı Ģüaların təsiri və oksidləĢmə 

nəticəsində baĢ verir. Bunun nəticəsində replikasiya və transkripsiya dayanır. 

Zəncir homoloji rekombinasiya mexanizmi ilə bərpa olunur. 

5. Homoloji rekombinasiya 

Bu bərpa mexanizmi DNT replikasiyası zamanı zədələnmiĢ matriks üzərin-

də baĢ verir. DNT polimeraza zədələnmiĢ yerdə dayanmaqla və həmin hissəni 

buraxmaqla bərpa prosesinə baĢlanğıc verir. Əmələ gəlmiĢ qüsur xüsusi nuk-

leoproteinin (RAD 51) və yeni sintez olunan zəncirin iĢtirakı ilə bərpa olunur. 

 

Fiziki kanserogenlər 

Qeyri ionlaşdırıcı şüalar 

Qeyri–ionlaĢdırıcı Ģüaların əsas növü ultrabənövĢəyi Ģüalardır. Ultrabənöv-

Ģəyi Ģüaların kanserogen təsiri təsir müddətindən, dozasından və orqanizmdə 

DNT-nin reparasiya mexanizmlərinin vəziyyətindən asılıdır. UltrabənövĢəyi 

Ģüaların təsiri nəticəsində yaranan ĢiĢlərə melanoma, bazal hüceyrəli xərçəng 
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və buynuz hüceyrəli xərçəng aiddir. Bu Ģüaların təsiri nəticəsində dəri 

xərçənginin əmələ gəlməsini sübut edən aĢağıdakı dəlillər mövcuddur: 

 Dəri xərçəngi bu Ģüaların təsirinin daha intensiv olduğu regionlarda və bu 

Ģüaların təsirinə daha çox məruz qalmıĢ Ģəxslərdə rast gəlinir; 

 Qeyri-melanoma xərçəng bu Ģüalarla daha çox ekspozisiya olunan nahi-

yələrdə (baĢda, boyunda, əllərdə) rastlanır; 

 Piqmentli dəri qeyri-melanoma xərçəngin əmələ gəlməsinə daha 

meyllidir. 

 Dəri piqmentasiyasının olmaması ( albinizm ) xəstəlik riskini artırır; 

 UltrabənövĢəyi Ģüaların təsirindən DNT zədələnməsinin bərpasında qü-

surla xarakterizə olunan xeroderma pigmentosum xəstələrində dəri xərçəngi 

daha çox rast gəlinir. 

  

 UltrabənövĢəyi Ģüalar timidin dimerləri əmələ gətirməklə DNT-nin zədə-

lənməsinə səbəb olur. Bundan baĢqa ultrabənövĢəyi Ģüaların DNT-nin C-onc 

genində bərpa olunmayan nöqtəvi mutasiya törətdiyi müəyyən edilmiĢdir (40). 

DNT-nin reparasiya fermentləri normal olarsa əmələ gəlmiĢ qüsurlar reparasiya 

olunmaqla hüceyrələrin neoplastik transformasiyasının qarĢısı alınır. 

Kseroderma piqmentozum xəstəliyi olan Ģəxslərdə endonukleazalarda qüsur 

olduğuna görə ultrabənövĢəyi Ģüaların təsiri nəticəsində dəri xərçənginin əmələ 

gəlmə ehtimalı yüksək olur. 

 Fiziki kanserogenlərin ĢiĢ törətməsi 2 mexanizmlə izah edilir:  

 Fiziki kanserogenlərlə ekspozisiya DNT-nin zədələnəməsinə səbəb olur; 

 Hüceyrə proliferasiyasının bu maddələrlə induksiyası onların transforma-

siya imkanlarının artmasına səbəb olur. 

Yanıqlardan sonra dəri xərçənginin, qida borusunun kimyəvi yanıqlarından 

sonra qida borusu xərçənginin rast gəlinmə ehtimalının yüksək olması fiziki 

amillərin təsiri ilə kanserogenez arasında əlaqənin olmasını göstərir. 

Hazırda fiziki kanserogenlər içərisində ionlaĢdırıcı və qeyri – ionlaĢdırıcı 

Ģüaların öyrənilməsi böyük kliniki əhəmiyyət kəsb edir. ĠonlaĢdırıcı Ģüaların ən 

çox rast gəlinən növləri rentgen Ģüaları və qamma Ģüaları, qeyri – ionlaĢdırıcı 

Ģüaların əsas növü isə ultrabənövĢəyi Ģüalardır. 

 

İonlaşdırıcı şüalanma 

Həm elektromaqnit Ģüaların (rentgen, qamma), həm də zərrəciklərin (alfa, 

betta, protonlar və neytronlar) hamısı kanserogendir. Müalicə məqsədilə bu 

Ģüaların təsirinə məruz qalmıĢ Ģəxslərdə leykozların əmələ gəlmə ehtimalı 10-

12 dəfə yüksəkdir. Qadınlarda uĢaqlığın və yumurtalığın ĢiĢlərinə görə aparıl-

mıĢ Ģüa terapiyasının isə leykozların əmələgəlmə ehtimalını 4 dəfə artırdığı 

müəyyən edilmiĢdir (41). ĠonlaĢdırıcı Ģüaların onkogen olması bilinsə də, on-

ların təsir mexanizmi tam öyrənilməmiĢdir. ĠonlaĢdırıcı Ģüaların disulfid 



I. Uroonkologiyanın əsas nəzəri problemləri 

30 

bağlarını və hidrogen rabitələrini qırmaqla DNT və zülalları zədələməsi və fer-

mentləri inaktivləĢdirməsi müəyyən edilmiĢdir. Bunu izah edən iki nəzəriyyə 

irəli sürülmüĢdür:  

 «Hədəf» nəzərəriyyəsi 

 Dolayı təsir nəzəriyyəsi 

Hədəf nəzəriyyəsinə görə ionlaĢdırıcı suallar «hədəf» molekullara təsir et-

məklə kanserogen təsir göstərir. Əsas «hədəf» molekulun DNT olduğu müəy-
yən edilmiĢdir. 

Dolayı təsir nəzəriyyəsinə görə ionlaĢdırıcı Ģüalar hüceyrələrə təsir göstə-

rərək intrasellulyar mayenin radiolizinə səbəb olur. ĠonlaĢmıĢ H2O
+
 və H2O

-
 

molekulları H
*
 və OH

*
 radikalları əmələ gətirir. Bu radikallar isə öz növbəsin-

də zəncirvari reaksiya əsasında yeni radikalların əmələ gəlməsinə səbəb olur.  

Yad cisimlər 

Bəzi yad cisimlər kanserogen təsirə malikdir: 
 Asbest: Asbest tozu ilə inhalyasiya xroniki iltihaba, mezoteliomaya və 

ağciyər xərçənginə səbəb olur. 

 İki valentli metallar: Nikel p53 supressor genində mutasiya törətməklə 
birləĢdirici toxumanın bədxassəli ĢiĢlərinə səbəb olur. 
 Schistosoma haematobium: Bu parazitlə infestasiya sidik kisəsinin 

xroniki iltihabına və xərĢənginə səbəb olur.  
 

4. VİRAL KANSEROGENEZ 

 
Kanserogen amillər içərisində viruslar xüsusi yer tutur. ġiĢlərin 15%-nin 

əmələ gəlməsində virus infeksiyalarının iĢtirak etdiyi ehtimal edilir. UĢaqlıq 
boynu xərçənginin, qaraciyər xərçənginin, KapoĢi sarkomasının əmələ gəlmə-

sində virusların rolu sübut edilmiĢdir. Bu sahədə aparılmıĢ tədqiqatlar virus-
ların onkogenezdə rolunu aĢkar etməklə yanaĢı, hüceyrə bölünməsi tənziminin 
və intrasellulyar siqnal transduksiyasının öyrənilməsində də yeni kəĢflərə səbəb 

olmuĢdur: məsələn, onkogenlər ilk dəfə retroviruslarda, RNT splaysinqi isə 
DNT ĢiĢ viruslarında aĢkar edilmiĢdir.  

Kanserogenez multifaktorial proses olduğuna görə, yalnız bəzi Ģəxslərdə 

immunosupressiya halında onkogen viruslarla yoluxma nəticəsində ĢiĢlərin 
əmələ gəlməsi müĢahidə edilir. QĠÇS-də bir sıra ĢiĢlərin (hepatosellulyar 
karsinoma, nazofarengeal xərçəng) rast gəlinmə tezliyinin yüksək olmaması, 
yalnız virus infeksiyalarının və immunosupressiyanın kanserogenezdə kafi 

olmadığını deməyə əsas vermiĢdir.  
Kanserogen viruslar çox müxtəlif olub, əsas hissəsini DNT tərkibli viruslar 

təĢkil edir. RNT tərkibli viruslardan isə retrovirusların və hepatit C viruslarının 

kanserogenezdə iĢtirak etdiyi müəyyən edilmiĢdir.  
Viral kanserogenezin mexanizmləri 

Bütün ĢiĢ viruslarının əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu viruslar birbaĢa 
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və dolayı yolla əsas tənzim mexanizmlərini (sellulyar, immun, mərkəzi, lokal) 

pozmaqla hüceyrə proliferasiyasını nəzarətdən çıxarırlar. Onkogenlərlə 
transfeksiya (bədxassəli ĢiĢlərdən ekstraksiya olunmuĢ DNT-nin xüsusi mü-
hitdə hüceyrələri transformasiya etmək xüsusiyyəti) olunmuĢ hüceyrələrdə 

olduğu kimi, ĢiĢ viruslarının hüceyrəyə daxil olması zamanı hüceyrə siklinin və 
apoptozun dayanması, hüceyrə immunitetinin yüksəlməsi baĢ verir. Digər 
tərəfdən, viruslar hüceyrələrə əlavə böyümə amilləri ilə təsir etməklə onların 

proliferasiya qabiliyyətini artırırlar. Bundan baĢqa viruslar aĢağıdakı me-
xanizmlərlə kanserogenezə səbəb olurlar: 

 Ġnteqrasiya olunmuĢ mutagenez – virusların DNT-si hüceyrə genomuna 

inteqrasiya oluanraq qonĢu genlərin ekspressiyasını artırırlar; 

 Viral onkogenlər – viruslar mutasiya olunmuĢ onkogenlərə malik ol-

maqla hüceyrələrdə ĢiĢ əmələ gətirirlər; 

 Apoptozun blokadası – xüsusi zilallar sintez edərək, hüceyrə tənzimində 

iĢtirak edən retinoblastoma proteinini (pRb) və p53 zülalını inhibə edərək 

apoptozun dayanmasına və hüceyrə ―ölməzliyinə‖ səbəb olurlar;  

 Ġmmunosupressiya – viruslar orqanizmin immun mexanizmlərini sup-

ressiya edirlər.  

Apoptozun induksiyası orqanizmin hüceyrələrinin virus infeksiyasına ver-

diyi əsas cavab reaksiyalarından biridir. Viral onkogenlərlə hüceyrə siklinin 

tənziminin pozulması suppressor p53 zülalının sintezinin artmasına və bu isə 

öz növbəsində apoptozda iĢtirak edən Bax, Bik genlərinin aktivləĢməsinə səbəb 

olur. Virusla yoluxmuĢ hüceyrələrdə p53 zülalı eyni zamanda sitotoksik T 

limfositlərindən gələn siqnallar vasitəsilə və autokrin mexanizmlərlə apoptozun 

baĢlanmasına səbəb olan ölüm genlərinin (Fas, Apo-1) ekspressiyasını artırır-

lar. Bir sıra DNT viruslarının p53 zülalını inaktivləĢdirdiyi, herpes virusların 

isə bir sıra antiapoptik zülallar (bcl-2, interleykin ĠL-10, bcl-10 və FLICE 

inhibitoru protein - FLIP) sintez etdiyi müəyyən edilmiĢdir (42). 

RbP (retinoblastoma protein) bir çox onkogen viral proteinlərin əsas hə-

dəfidir. RbP Histon deasetilaza kompleksi (HDAC1) ilə birləĢərək transkrip-

siya faktorunun repressiyasına və hüceyrə proliferasiyasının inhibə olunmasına 

səbəb olur. Son illər öyrənilmiĢdir ki, viral onkoproteinlər (papillomavirus E7, 

adenovirus E1A və EBV nuklear antigen (EBV NA-5) bu iki faktor arasın-

dakı əlaqəni qıraraq hüceyrələrin qeyri-məhdud proliferasiyasına səbəb olurlar.  

Virusların kanserogen təsiri nəticəsində hüceyrələrin transformasiya 

olunmasını göstərən aĢağıdakı dəyiĢikliklər baĢ verir: 

 Morfoloji dəyiĢikliklər: transformasiya olunmuĢ hüceyrələr daha çox 

dairəvi olurlar; 

 Biokimyəvi dəyiĢikliklər - qlikoliz sürətlənir; 

 Ġntersellulyar adheziya itir; 

 Kontakt tormozlanma itir; 
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 Hüceyrə sıxlığı artır: transformasiya olunmuĢ hüceyrələr çoxqatlı 

strukturlar əmələ gətirir; 
 Boy faktorlarına tələbat azalır. 
DNT şiş virusları 

DNT ĢiĢ virusları stabil və qeyri-stabil formada hüceyrə genomuna 
inkorporasiya olunurlar.  

Qeyri-stabil inteqrasiya - DNT viruslarının genlərinin kodlaĢdırdığı zülallar 

hüceyrənin replikasiya mexanizmlərini aktivləĢdirməklə yeni virus kompo-
nentləri törədirlər.  

Stabil inteqrasiya - DNT virusları onkoproteinlər kodlaĢdıran nəzarət genlə-
rinə malik olub, hüceyrə proliferasiyasını artırırlar.  

İnsanın papilloma virusu  

Bu virusların 100 tipi müəyyən edilmiĢdir. Dəri və selikli qiĢalarda ĢiĢ 
törədirlər. Sidik kanalında condiloma accuminata, qadınlarda uĢaqlıq boynu 

xərçəngini, larengeal papilloma bu virusla bağlıdır. Bu viruslar E7 və E6 
transformasiyaedici genlərə malikdirlər. 
 E7 geni retinoblastoma geninə Rb bağlanaraq, hüceyrə bölünməsinin 

nəzarətdən çıxmasına və artıq dərəcədə proliferasiyasına səbəb olur. 

 E6 geni isə p53 genini supressiya edərək DNT reparasiya pozğun-
luqlarının nəzarətdən çıxmasına və ĢiĢin proqressivləĢməsinə səbəb olur. 

 

Adenoviruslar 

Ġnsanlar üçün yüksək kanserogen olub, E1A və E1B transformasiyaedici 
genlərinə malikdir. E1A genin zülalı Rb və p53 geninə bağlanır və apoptozu 

inhibə edir və infeksiyalaĢmıĢ hüceyrələrin daha çox yaĢamasına səbəb olur. 
Hüceyrələrin differensiasiyası ləngiyir və onlar daim proliferasiya olunurlar. 

Hepatit B virusalrı 

Bu viruslar hepatosellulyar xərçəngə səbəb olurlar. Bu viruslar HBx zülalı 

kodlaĢdırma ardıcıllığına malik olub, hüceyrə sikli tənzimi geninə (Cyclin A) 
inteqrasiya olunurlar və onun artıq dərəcədə ekspressiyasına gətirib çıxarırlar. 
Bu isə hepatositlərin regenerativ proliferasiyasına və digər kanserogenlərə qarĢı 

həssaslığın artmasına səbəb olur. 
Epşteyn-Barr virusları ( EBV) 

Ġnsanın B limfositlərini yoluxdurlar və Burkitt limfomanın və nazofaringeal 

xərçəngin əmələ gəlməsinə səbəb olurlar. Daha çox endemik malyariya 
zonalarında rast gəlinir. Malyariya ilə xəstələnmə immunoqlobulinlərin artıq 
dərəcədə sintezinə səbəb olur. EBV ilə superinfeksiya viral transformasiyaedici 
faktorun (LMP-1) əmələ gəlməsinə təkan verir. Bu isə öz növbəsində apoptozu 

blokada edən bcl-2 zülalının sintez olunması və B limfositlərin artıq dərəcədə 
proliferasiya olunması ilə nəticələnir. Proliferasiya zamanı xromosom 
immunoqlobulinlərin ağır və yüngül zəncirlərindən ayrılır və nəticədə 

xromosom materialının digər xromosoma translokasiyası baĢ verir. 
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RNT tərkibli viruslar 

RNT tərkibli onkogen viruslar onkornaviruslar adlandırılır. Bu virusların 
əsas onkogen nümayəndələri retroviruslardır. Bu virusların limfoma, sarkoma, 
leykoz və süd vəzisi xərçəngi yaranmasında rolu bilinir və aĢağıda göstərilən 

xüsusiyyətlər ilə fərqlənirlər: 
 Qlikoproteinlə əhatə olunmuĢ təkzəncirli RNT-yə malikdir; 
 Hüceyrə daxilində replikasiya oluna bilirlər; 

 Bu virusların hamısı RNT-dən DNT sintez edə bilən tərs transkriptaza 
(reverse transkriptaza) fermentinə malikdir; 
 Bu viruslar ya spesifik transformasiyaedici genə (onkogenə) malikdir və 

ya «sahibin» protoonkogenlərini transformasiya edə bilirlər. 

 RNT üç tip struktur genindən ibarətdir: 
 Qrup spesifik antigen genləri 
 Polimeraza geni  

 QiĢa geni 
Bu viruslarla hüceyrələrin yoluxması üç formada manifestasiya olunur: 
 Qeyri-sitosidal infeksiya – sahib hüceyrənin artıq dərəcədə replikasiyası-

na, virus zülallarının xaricə çıxmasına səbəb olur, lakin, hüceyrənin ölümünə 

gətirib çıxarmır; 
 Latent infeksiya;  
 Transformasiyaedici infeksiya – ĢiĢə səbəb olur. 

Hepatit C virusları 

RNT tərkibli virus olub, 30-70% hallarda hepatosellulyar karsinomaya sə-
bəb olur. Bu virusla yoluxmuĢ xəstələrdə hepatosellulyar karsinomanın rast 

gəlinmə tezliyi sağlam Ģəxslərə nisbətən 100 dəfə yüksəkdir.  
Onkogenlər 

Virus onkogenləri tapıldıqdan sonra öyrənilən ikinci əsas məsələ onların 
mənĢəyi olmuĢdur. Nuklein turĢularının hibridləĢməsi ilə aparılan təcrübələr 

nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, normal hüceyrələr virus onkogenləri ilə 
oxĢar DNT ardıcıllığına malikdir. Hüceyrədaxili replikasiya zamanı viruslar 
hüceyrə genlərini öz genomuna daxil edirlər. Genlərin bu cür inteqrasiya olun-

ması isə transformasiya olunmuĢ hüceyrələrdə proliliferasiyanın dəyiĢikliyinə 
səbəb olur. 

Virus onkogenləri ilə homoloji genlərin bir çox eukariotlarda tapılması on-

ların hüceyrə genomunun əsas komponenti olduğun göstərmiĢdir. Bundan 
baĢqa, hüceyrənin inkiĢafının və həyat siklinin müxtəlif mərhələlərində müva-
fiq mRNT və onların kodlaĢdırdığı zülallar aĢkar edilmiĢdir. Onkogenlərin 
kodlaĢdırdığı zülalların biokimyəvi və histoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi 

nəticəsində onların böyümə faktorları olduğu aĢkar edilmiĢdir. V-sis geni 
trombositlərin böyümə faktorunun 109 amin turĢusundan 100-nü sintez dir. Bu 
onkogenlərlə böyümə faktorları arasında sıx əlaqənin olmasını göstərir. Müəy-

yən edilmiĢdir ki, hüceyrələrin onkogen transformasiyasında böyümə faktor-
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larının iĢtirak etdiyi autokrin tənzim mexanizmləri mühüm rol oynayır. 

Normal hüceyrələrdə tapılan bu cür genlərə protoonkogenlər adı verilmiĢdir. 
Protoonkogenlərin hüceyrələrin normal differensiasiyasında və digər hüceyrə-
daxili proseslərdə iĢtirak etdiyi müəyyən edilmiĢdir. Protoonkogenlərin struktu-

runun və ekspressiyasının pozulması onların onkogenlərə və hüceyrələrin ĢiĢ 
hüceyrələrinə çevrilməsinə səbəb olur. Onkogenlər sintez etdikləri zülalların 
funksional və biokimyəvi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq beĢ qrupa bölünür 

(Cədvəl-1.4) : 
1. Böyümə faktorları; 
2. Böyümə faktorlarının reseptorları; 
3. Siqnal transdyuserləri; 

4. Transkripsiya faktorları; 
5. Apoptozun tənzimləyiciləri və digər onkogenlər. 
 

Cədvəl 1.4.  
ONKOGENLƏRİN NÖVLƏRİ 

 

Onkogen Şişin növü Zülalın funksiyası 

Böyümə faktoru genləri 

Int-2, sis 
Süd vəzisi xərçəngi 

Fibroblast böyümə 
faktoru 

Trombositlərdən ayrılan 
böyümə faktoru 

Böyümə faktorları 

reseptorlarının genləri 

erbB, fms, ret, trk 

Süd vəzisi xərçəngi 
MEN-I sindromu 

Epidermal böyümə 

faktoru reseptoru 
Sinir böyümə faktoru 

reseptoru 

Protein kinaza 

reseptorları 

src, abl, raf 

Leykoz 

Protein-tirozin kinaza 

Serin-treonin kinaza 
 

Transkripsiya faktorları 

genləri 

Jun, fos,myc 

Burkit limfoma 
Kolorektal xərçəng 

AP-1 transkripsiya 

faktoru 
DNT birləĢdirici zülal 

Mitozun tənzimi genləri 

Bcl-2 

Qida borusu xərçəngi 

Süd vəzisi xərçəngi 
Apoptozun supressorları 

 
 

1. Böyümə faktorları 

Böyümə faktorları polipeptid təbiətli olub ekstrasellulyar siqnallar yolu ilə 
hədəf hüceyrələrdə proliferasiyanı stimulyasiya edirlər. Bəzi hüceyrələr bu 

siqnallara cavab verən spesifik reseptorlara sahibdirlər. Məsələn, trombositlər-
dən ayrılan böyümə faktoru (TABF) laxtalanma zamanı trombositlərdən sekre-
siya olunaraq fibroblastların proliferasiyasını sürətləndirir. Böyümə faktor-
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larının və onların hüceyrələrə təsir mexanizminin öyrənilməsi göstərmiĢdir ki, 

onkogenez, embriogenez kimi böyümə faktorlarının tənzim etdiyi proseslərin 
nəticəsindən ibarətdir. Bu proseslərdə böyümə faktorları hüceyrələrarası və 
hüceyrədaxili siqnalların ötürücüsü kimi iĢtirak edir. Normal hüceyrələrin ĢiĢ 

hüceyrələrinə çevrilməsi ya stimuləedici böyümə faktorlarının sintezinin 
artması, ya da inhibəedici böyümə faktorlarının sintezinin azalması nəticəsində 
baĢ verir. Transformasiyaedici böyümə faktoru -TBF bu cür təsir mexanizminə 

malikdir. - TBF-stimuləedici böyümə sitokinlərinə aid olduğu halda, -TBF 

epitel hüceyrələrinin proliferasiyasını və ĢiĢ hüceyrələrinə transformasiyasını 

inhibə edir (Cədvəl-1.3). 
 

Cədvəl 1.5.   

ŞİŞ BÖYÜMƏ FAKTORLARI 
 

Transformasiyaedici böyümə faktoru ( -TBF)  

Epidermal böyümə faktoru  (EBF)  

Ġnsulinəbənzər böyümə faktoru – 1 (ĠBF-1) 
Fibroblast böyümə faktoru (FBF)  
Hepatosit böyümə  faktoru (HBF) 

Fibronektin  
Transferrin  
Amfirequlin 

 

Böyümə faktorları müxtəlif hüceyrə tiplərinə (qan, sinir, mezenxim və epitel 
hüceyrələri) təsir göstərir. Bu faktorların hədəf hüceyrələrə təsiri mitogen 
effekt törədir və hüceyrələrin yetkin hüceyrələrə differensiasiya etməsində 

iĢtirak edir. 
Böyümə faktorlarının üç təsir mexanizmi məlumdur: 
 Endokrin – böyümə faktorları bu halda hormonlar kimi təsir göstərir. 

Müəyyən bir yerdə sintez olunur və qanla hədəf hüceyrələrə daĢınır; 
 Parakrin – böyümə faktorları müəyyən bir hüceyrə tərəfindən sintez 

olunur, lakin, həmin hüceyrədə reseptor olmadığına görə özünə deyil, qonĢu 
hüceyrələrə təsir göstərir. 

 Autokrin – böyümə faktoru sintez olunduğu hüceyrənin özünə təsir 
göstərir. 

 

2. Böyümə faktorları reseptorları 

Bəzi virus onkogenləri normal böyümə faktoru reseptorlarının dəyiĢilmiĢ 
forması olub daxili tirozin kinaza aktivliyinə malikdir. Bu reseptorlar üç 

domendən təĢkil olunmuĢdur (ġəkil-1.6);  
 Ġntrasellulyar katalitik tirozin kinaza domeni.  
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 Ekstrasellulyar liqand birləĢdirici domen,  
 Transmembran domen, 
Böyümə faktorları reseptorları informasiyanı bir istiqamətdə hüceyrə daxi-

linə ötürmək xüsusiyyətinə malikdir. Böyümə faktorları bu reseptorların birinci 
domeninə bağlanaraq tirozin kinazanı aktivləĢdirir. Spesifik sitoplazma zülal-
larının prosesə cəlb olunması və fosforlaĢması son nəticədə hüceyrə bölünmə-
sinə səbəb olur. Bu reseptorların mutasiyası və anormal ekspressiyası onların 

onkogenlərə çevrilməsinə səbəb olur. 
Bir sıra ĢiĢlər də normal hüceyrələrdə böyümə faktoru reseptorlarının miq-

darının və aktivləĢməsinin artması nəticəsində baĢ verir. Epidermal böyümə 

faktoru (EBF) reseptorlarının miqdarının artmasının dəridə, süd vəzisində və 
yoğun bağırsaqda ĢiĢlərin əmələ gəlməsinə səbəb olduğu öyrənilmiĢdir. Epider-
mal böyümə faktoru kimi erbB onkogeninin ekpressiya etdiyi zülalın mitogen 

təsirə malik olduğu müəyyən edilmiĢdir. Bu, transmembran reseptor olub, 
EBF-nin iĢtirakı olmadan aktivləĢərək mitogen siqnal generasiya etmək xüsu-
siyətinə malikdir. Bu onkogenin ekspressiyası süd vəzisi xərçənginin proqno-
zunun pisləĢməsi ilə paralellik göstərir. 

 

3. Siqnal transdyuserləri 

Liqandların hüceyrə səthindəki reseptorlara birləĢməsi intrasellulyar reak-

siyaların iĢə düĢməsinə və genlərin transkripsiyasının induksiyasına səbəb olur. 

Şəkil 1.6. Tirozin kinaza reseptorunun quruluşu 
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Bu reaksiyalar kaskadı intrasellulyar siqnal transduksiyası adlanır. Bir sıra 

protoonkogenlər intrasellulyar siqnal transduksiyası kaskadının nümayəndələ-
ridir. Bunlar iki əsas qrup təĢkil edir:  

1. Qeyri-reseptor protein kinazalar: 

 Tirozin kinazalar – abl, lck, src 
 Serin/treonin kinazalar – raf-1, mos, pim-1 
2. Quanozin trifosfat ( QTF )- birləşdirici zülallar. 

Ġntrasellulyar reaksiyaların tənzimində onkogenlərin - supressor ĢiĢ genləri-
nin kodlaĢdırdığı zülallar böyük rol oynayır. Ġntrasellulyar siqnal transduk-
siyasında baĢ verən pozğunluqlar onkogenezə gətirib çıxarır. Hüceyrələrə 
mitogen siqnalın ötürülməsi aĢağıdakı mexanizmlərlə izah edilir (ġəkil-1.7) 

 
Şəkil – 1.7. Tirozin kinaza reseptorları ilə siqnal transduksiyası 

 
Hüceyrə səthində olan reseptorlara liqandın birləĢməsi nəticəsində resep-

torun hüceyrədaxili domeninə Girb2 zülalı birləĢir. Bu isə öz növbəsində Sos 
zülalını birləĢdirir. Girb2-Sos kompleksi Quanozin diofosfatı (GDP) Quanozin 
trifosfata çevirməklə Ras zülalını aktivləĢdiir. Bu çevrilmədə Ras GAP 
(Quanozin aktivləĢdirici protein) iĢtirak edir. Ras isə Ras-1 kinazanı aktivləĢ-

dirir. Raf-1 isə MAP kinazaların iĢtirakı ilə transkripsiya faktorlarının aktiv-
ləĢməsinə və hüceyrədə mitogen effektin meydana çıxmasına səbəb olur. 
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4. Transkripsiya faktorları 

Transkripsiya faktorları nüvə zülalları olub, hədəf gen və ya gen ailəsinin 
ekspressiyasının tənzimində iĢtirak edir. Bu faktorlar siqnal transduksiyasında 

son mərhələni təĢkil edir və gen ekspressiyasında ekstrasellulyar siqnalların 
modulyasiya olunmasını tənzim edir. Bu faktorların əsas nümayəndələrindən 
biri c-myc protoonkogenidir. Bu gen hüceyrə proliferasiyasında iĢtirak edən 
gen olub, xromosom translokasiyaları nəticəsində aktivləĢərək leykoz və 

limfomaya səbəb olur. 
 

5. Apoptozun tənzimləyiciləri 

Normal toxumalarda hüceyrə proliferasiyası ilə hüceyrə ölümü arasında ta-
razlıq vardır. Apoptoz və ya proqramlanmıĢ hüceyrə ölümü bu tarazlığın, eyni 
zamanda normal embriogenezin və orqan inkiĢafının əsas tənzimləyicisidir. 
Apoptoz yetkin hüceyrələrdə xarici amillərin (steroidlər, radiasiya) təsirindən 

yarana bilər. Hüceyrələrdə proliferasiyanın tənzim mexanizmlərinə tabe ol-
maması və apoptozun pozulması ĢiĢlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Apop-
tozu tənzim edən əsas faktor bcl-2 protoonkogenidir. Bu protoonkogen limfo-

mada xromosom translokasiyalarını öyrənərkən tapılmıĢdır. Bu genin mito-
xondrilərə, hüceyrə membranına və endoplazmatik retikuluma məxsus zülallar 
sintez etdiyi müəyyən edilmiĢdir. Apoptozun tənziminin normal olması üçün 

bax zülalının tələb olunur.  
 Bir sıra mexanizmlər nəticəsində protoonkogenlərin ekspressiyası və struk-

turu dəyiĢilərək onkogenlərə çevrilirlər. Genlərin transkripsiyasının artması 
aktivləĢmə adlanır. AktivləĢmənin mexanizmlərinin öyrənilməsi isə kansero-

genezin öyrənilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda protoonkogenlərin 
onkogenlərə çevrilməsi aĢağıdakı mexanizmlərlə izah edilir: 

1. Xromosom translokasiyası. Bir çox ĢiĢ hüceyrələrində xromosom ano-

maliyalarını öyrənmək mümkün olımuĢdur. Bu anomaliyalardan biri genlərin 
translokasiyasıdır. Filadelfiya xromosomunun xroniki mielogen leykemiyada 
rolu onkogenlərin bu mexanizm əsasında aktivləĢməsinə misal ola bilər. 

Xroniki mielogen leykemiyada heceyrələrin 95%-də, kəskin limfositik ley-
kemiyaların 25%-də xromosom tanslokasiyası ekspressiya olunur. Filadelfiya 
xromosomunda, 9-cu xromosomun c-abl onkogeni (tirozin kinaza kodlaĢdırır) 
daĢıyan seqmenti, 22-ci xromosomun bcr geni ilə birləĢir. Nəticədə hibrid 

BCR-ABL zülalı ekspressiya olunur. Bu zülal isə mitogen siqnalların hüceyrə 
mümbranınından nüvəyə ötürülməsində iĢtirak edən intrasellulyar zülallara 
birləĢərək leykozun inkiĢaf etməsinə səbəb olur.  

2. Genlərin amplifikasiyası. Bir sıra ĢiĢ hüceyrələrində bəzi genlərin amp-
lifikasiyası aĢkar edilmiĢdir. Bunu dihidrofolat reduktazanın inhibitoru olan 
metotreksat yeritməklə əldə etmək mümkün olmuĢdur. Nəticədə, dihidrofolat 

reduktaza genlərinin amplifikasiyası nəticəsində fermentin aktivliyi  400 dəfə 
artmıĢ və dərmana qarĢı rezistentlik yaranmıĢdır. Müəyyən edilmiĢdir ki, amp-
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lifikasiya nəticəsində bir sıra onkogenlərin kodlaĢdırdığı zülalların artması 

malignizasiyanın yüksəlməsinə səbəb olmuĢdur. Amplifikasiyanın əsasən 
Epidermal böyümə faktoru reseptorunda (epidermal growth factor receptor -
EGFR), MYC və RAS genləri ailəsində və 11q13 lokusunda baĢ verdiyi aĢkar 

edilmiĢdir. Müəyyən edilmiĢdir ki, D1 siklinin daxil olduğu 11q13 lokusu sidik 
kisəsi xərçəngində 20% hallarda amplifikasiyaya məruz qalır. 

3. Nöqtəvi mutasiyalar. Retroviruslarda tapılmıĢ V-ras onkogenin  

kodlaĢdırdığı zülalla adenilat siklazanın aktivliyini tənzim edən G-ras on-
kogeni ilə müqayisəsi nəticəsində əsasa və ya bir amin turĢusuna görə fərq-
lənirlər. AparılmıĢ tədqiqatlar onkogenin protoonkogendə baĢ verən nöqtəvi 
mutasiya nəticəsində yarandığını sübut etmiĢdir. 

  
5. METASTAZ VƏ İNVAZİYA 

 

Metastaz bədxassəli ĢiĢlərin əsas əlamətlərindən biri olub, ĢiĢ hüceyrələrinin 
uzaq orqanlarda kolonizasiyası və həmin orqanlarda ĢiĢin yaranmasıdır. Solid 
ĢiĢlərə görə müarciət edən xəstələrin təqribən 50%-də distant orqanlarda me-
tastazlar aĢkar edilir. Bədxassəli ĢiĢlər məhz, metastazvermə və invazivlik 

xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq yüksək leatllıqla müĢayiət olunurlar. Bu 
baxımdan ĢiĢlə müarciət etmiĢ xəstələrdə uzaq metastazalrın aĢkar edilməsi 
müalicə taktikasının seçilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir.  

  
Metastaz və invaziyanın mexanizmləri 
 

Metastaz və invaziya mürəkkəb və multifaktorial proses olub, ĢiĢlə orqa-
nizm arasındakı qarĢılıqlı əlaqədən asılıdır. ġiĢlərin meatstaz verməsində 

aĢağıdakı mexanizmlərin iĢtirak etdiyi aĢkar edilmiĢdir: 
1. Normal epitel hüceyrələrində ilkin transformasiya nəticəsində intersel-

lulyar əlaqələrin və normal hüceyrə arxitektonikasının itməsi; 

2. ġiĢlərin 2mm
3
-dən artıq böyüməsi üçün yeni damarların əmələ gəlmə-

sinin –angiogenezin induksiyası və bu damarların ekstrasellulyar matriksə 
penetrasiyası və yayılması; 

3. Hüceyrələr arasındakı əlaqələrin itməsi və ĢiĢ hüceyrələrinin dissemi-

nasiyası; 
4. Ətraf toxumalara penetrasiya etmiĢ ĢiĢin intravazasiya yerində inkiĢaf 

etməsi və ya embollar Ģəklində ayrılaraq bir biri ilə və qanın formalı 

elementləri ilə birləĢməsi; 
5. ġiĢ hüceyrələrinin spesifik və qeyri-spesifik mexanizmlər əsasında uzaq 

toxumalarda tutulub saxlanması; 

6. Distant sahələrdə ĢiĢin yenidən inkiĢafı üçün ĢiĢin neovaskulyarizasiyası. 
Metastazda hüceyrə adheziyasının rolu 

ġiĢlərin in situ formasından invaziv ĢiĢ formasına keçməsi üçün ĢiĢ hü-
ceyrələri bazal membrandan ətraf toxumaya keçməlidirlər. Normal bazal mem-
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bran hüceyrələrin penetrasiya etməsi üçün dəliklərə malik olmadığına görə ĢiĢ 

hüceyrələri tərəfindən destruksiya olunurlar. Digər tərəfdən bazal membranın 
əhatə olunduğu toxuma stroması fibroblastlardan, miofibroblastlardan və digər 
stromal hüceyrələrdən təĢkil olunduğuna görə bu hüceyrələr ĢiĢlərin invaziya-

sında iĢtirak edirlər. ġiĢlərin lokal invaziyası 3 mərhələdən ibarətdir: 
 ġiĢ hüceyrələrinin adheziyası; 
 Matriks destruksiyası; 

 Miqrasiya.  
 

1. Şiş hüceyrələrinin adheziyası.  

Normal toxumaların inkiĢafı hüceyrələrin proliferasiyası və differensiyası 
üçün zəruri olan hüceyrə adheziyasını tələb edir. Əks təqdirdə bu, hüceyrələrin 
involyusiyasına səbəb olur. Kanserogenez isə hüceyrə-hüceyrə adheziyasının 
iĢtirakı olmadan hüceyrələrin proliferasiyası və ətraf toxumalara infiltrasiyası 

ilə xarakterizə olunur. Hazırda hüceyrələrin bir-birinə və bazal membrana 
adheziyasını təmin edən dörd qrup qlükoprotein təbiətli hüceyrə adheziya 
molekulları müəyyən edilmiĢdir: (ġəkil -1.7) 

 

 
Şəkil – 1.8.   Metastazın mərhələləri 

 

 Kadherinlər; 

 Ġnteqrinlər; 
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 Selektinlər; 

 Ġmmunoqlobulin ailəsi molekulları. 

Kadherinlər  

Kadherinlər homotipik (eyni adlı) hüceyrələr arasında adheziyanı təmin 

edən, Ca-dan asılı adheziya molekullarıdır. Toxumaların morfogenezində və 

differensiasiyasında həlledici rol oynayır. Tək zəncirli, transmembran qlikopro-

teinlərdir. ġiĢ hüceyrələrinin səthində kadherinlərin azlığı ilə onların invaziv-

liyi və erkən metastaz verməsi arasında düz mütənasiblik müəyyən edilmiĢdir 

(43).  

İnteqrinlər 

Səthi hüceyrə reseptorlarının inteqrin ailəsi müxtəlif hüceyrə funksiya-

larında mühüm rol oynayır. Ġnteqrinlərin əsas funksiyaları aĢağıdakılardır: 

 Hüceyrə adheziyası; 

 Embriogenezdə hüceyrələrin miqrasiyası; 

 Limfositlərin çoxalmasının və funksiyalarının tənzimi; 

 Tromboz. 

Ġnteqrinlər, kadherinlərdən fərqli olaraq təkcə eyni adlı hüceyrələrin ara-

sında deyil, həm də hüceyrələrlə ekstrasellulyar matriks arasındakı adheziyada 

iĢtirak edirlər. Heterodimer qlikoproteinlər olub, a və b subvahidlərdən təĢkil 

olunmuĢdur. Ekstrasellulyar matriks liqandı kollagen, laminin, fibronektin, 

vitronektin, tenasin, von Willebrand faktoru və trombospondindir. Hüceyrə ad-

heziyasında iĢtirak etməklə yanaĢı, inteqrinlərin, apoptozu, gen ekspressiyasını, 

hüceyrə proliferasiyasını, invaziya və metastazı tənzim edən siqnal molekulları 

olduğu da müəyyən edilmiĢdir (44).  

Selektinlər 

Selektinlər ilk dəfə trombositlərin, leykositlərin və endotel hüceyrələrinin 

səthində aĢkar edilmiĢdir ( P-, L-, və E- selektinlər ).  

  

2. Matriks destruksiyası. 

ġiĢ hüceyrəsinin hüceyrə membranına adheziya olunmasından 2-8 saat sonra 

bazal membranda lizis müĢahidə edilir. Bu prosesdə stromal fibroblastların və 

ĢiĢ hüceyrələrinin ifraz etdiyi proteazalalar iĢtirak edir (stromelizin, interstisial 

kollagenaza, IV tip kollagenaza) və matriksin destruksiyasında iĢtirak edən 

proteazalar üç qrupda birləĢdirilir: 

 Serin proteazalar; 

 Aspartil proteazalar; 

 Matriks metalloproteinazalar. 

Matriksin destruksiyası təkcə fermentlərin təsiri ilə deyil, həmçinin prolife-

rasiya edən ĢiĢ hüceyrələrinin mexaniki təsiri və çoxalmaqda olan ĢiĢ 

hüceyrələrinin normal toxumalarda damarların okklüziyasına səbəb olması 

nəticəsində toxumaların qidalanmasının pozulması hesabına baĢ verir. 
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 3. Miqrasiya 

 ġiĢ hüceyrələrinin invaziya və metastaz yolu ilə yayılması onların hərəkətli 

olmasını tələb edir. Histoloji tədqiqatlarda ĢiĢ hüceyrələrinin leykositlər kimi 

amöbəbənzər psevdopodlara malik olması və bu psevdopodlarla ĢiĢ 

hüceyrələrinin toxumalar arasında hərəkət etməsi müəyyən edilmiĢdir. Bir sıra 

sitokinlər isə ĢiĢ hüceyrələrinə təsir göstərərək onların hərəkiliyini artırırlar 

(Cədvəl-1.5). 

 
 Cədvəl-1.6.   

ŞİŞ HÜCEYRƏLƏRİNİIN HƏRƏKİLİYİNİ ARTIRAN MEDİATORLAR 

 

Autokrin hərəkilik faktoru 

Autotaksin 

Səpələnmə faktoru 

Ekstrasellulyar matriks molekulları 

Laminin 

Trombospondin  

Fibronektin   

Kollagen 

 

Bir çox ĢiĢlər müəyyən orqanlara metastaz verməyə meyllidirlər. (Cədvəl- 

1.6) Məsələn, nefrosellulyar karsinoma ağciyərə, prostat vəzi xərçəngi sü-

müklərə, melanoma isə beyinə və ağciyərlərə metastaz verir.  

 
Cədvəl-1.7. 

İlkin şiş Metastaz verilən orqan 

Sidik kisəsinin xərçəngi Ağciyər, sümüklər 

Süd vəzisinin xərçəngi Ağciyər, sümüklər, qaraciyər 

Kolorektal xərçəng Yumurtalıqlar, qaraciyər 

Nefrosellulyar karsinoma Ağciyər, qaraciyər 

Ağciyər xərçəngi Sümüklər, beyin, qaraciyər 

Melanoma  Qaraciyər  

Prostat vəzi xərçəngi Sümüklər  

Xaya ĢiĢləri Ağciyərlər  

UĢaqlıq xərçəngi Periton, piylik, qaraciyər 

 

ġiĢlərin selektiv olaraq müəyyən orqanlara metastaz verməsi adheziv və boy 

faktorları ilə izah edilir. Məsələn, metastatik melanoma hüceyrələrinin səthində 

daha çox VLA-4 inteqrini ekspressiya olunur. Prostat vəzi xərçəngi və süd 

vəzisi xərçənginin sümüklərə metastaz verməsi ĢiĢ hüceyrələri tərəfindən 
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osteopontinin sintez olunması ilə əlaqədardır. 

ġiĢ hüceyrələrinin endotel hüceyrələrə adheziyası və bazal membarınn tam-

lığının pozulması trombositlərin həmin nahiyəyə cəlb olunması ilə müĢayiət 

olunur. Trombositlərin ifraz etdiyi maddələr endotel hüceyrələrinin retraksiya-

sına və ĢiĢ hüceyrəsi trombosit trombunun damar divarına möhkəm adheziyasına 

səbəb olur. Trombosit və ĢiĢ hüceyrələrindən ibarət trombun fibrinlə əhatə olun-

ması ehtimal olunur ki, onların immunokompetent hüceyrələrdən qorunmasında 

iĢtirak edir. ġiĢ hüceyrələrindən ibarət trombun əmələ gəlməsində həmçinin ĢiĢ 

hüceyrələrinin tromboplastinlə zəngin olması və əzi ĢiĢlər tərəfindən ifraz olunan 

prokoaqulyant-A böyük rol oynayır. Prokoaqulyant-A X faktoru aktivləĢdir-

məklə laxtalanma faktorlarının sonrakı aktivləĢməsinə səbəb olur.  

 

İmmun sistemin metastazda rolu 

Kanserogenezdə olduğu kimi ĢiĢlərin metastaz verməsində də immun sis-

temin rolu tam öyrənilməmiĢdir. Orqanizmdə potensial immunogen ĢiĢ ma-

terialının olmasına baxmayaraq orqanizmin immunokompotent hüceyrələri sir-

kulyasiya edən ĢiĢ hüceyrələrini orqanizmdən eliminasiya edə bilmirlər. Təcrü-

bələrlə sübut edilmiĢdir ki, limfositlər ĢiĢ hüceyrələri ilə aqqreqatlar əmələ 

gətirməklə ĢiĢ embolunun böyüməsinə və ĢiĢ hüceyrələrinin uzaq orqanlarda 

tutulub saxlanmasına səbəb olur. Bundan baĢqa leykositlər və monositlər bir sıra 

angiogen faktorlar ifraz etməklə ĢiĢin neovaskulyarizasiyasını induksiya edirlər. 

ġiĢ hüceyrələrinin səthində, onların sitotoksik T limfositləri tərəfindən tanınması 

üçün zəruri olan MHC I antigenləri olmaması və ya az ekspressiya olunması 

sirkulyasiya edən ĢiĢi hüceyrələrinın T hüceyrə immunitetinin nəzarətindən 

çıxmasına imkan verir. T limfositlərdən fərqli olaraq NK (natural killer) 

hüceyrələr ĢiĢ hüceyrələrini I sinif genlərin olmasına əsasən deyil, olmamasına 

əsasən tanıya bilir. Buna uyğun olaraq ĢiĢ heceyrəlri NK hüceyrələrin sitotoksik 

təsirindən çıxmaq üçün öz səthlərində HLA antigenlərinin ekspressiyasını ar-

tırırlar. Məsələn, müəyyən edilmiĢdir ki, bədxassəli melanomada ĢiĢ hüceyrələri 

öz səthlərində HLA-G antigenlərinin ekspressiyasını artırmaqla NK hüceyrə-

lərinin aktivliyini inhibə edirlər. HLA-E-nin isə NK hüceyrələrinin səthində olan 

inhibitor CD94/NKG2A reseptorunun liqandı olduğu müəyyən edilmiĢdir (45). 

 

Metastazın genetikası 

 Genetik tədqiqatlar nəticəsində ĢiĢlərin metastaz vermə xüsusiyyətinin 

onkogenlərlə sıx əlaqədar olması müəyyən edilmiĢdir. Metastatik onkogenlər 

içərisində ras, v-src, v-fms və r-53 genləri metastaz supressor genlər içərisində 

isə NM23 geni daha ətraflı öyrənilmiĢdir. NM23 geninin ĢiĢ hüceyrələrinə 

transfeksiyası onların miqrasiyasının inhibisiyasına səbəb olmuĢdur.  

 

Sümük metastazlarının molekulyar və bioloji mexanizmləri 
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Sümük metastazları rast gəlinmə tezliyinə görə ikinci yerdə durur və sümük-

lərdə ağrılarla, onurğa beyninin sıxılması, patoloji sınıqlarla və hemopoetik 

ağırlaĢmalarla müĢayiət olunur. Bu metastazalrın 70%-i isə süd vəzisi və pros-

tat vəzisi ilə əlaqədardır. ġiĢ hüceyrələrinin sümüklərdə kolonizasiyasının 

molekulyar mexanizmləri tam öyrənilməmiĢdir. Ilk dəfə Von Reklinghauzen 

ĢiĢ hüceyrələrinin kolonizasiyasının və böyüməsinin sümük iliyində baĢ verdi-

yini öyrənmiĢdir. Ondan sonra epitelial ĢiĢ hüceyrələri tərəfindən sümük ili-

yinin daha çox kolonizasiya olunması haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürül-

müĢdür. Müəyyən edilmiĢdir ki, sümük metastazalrı əksər hallarda çoxsaylı 

olub, appendikulyar skeletə nisbətən aksial skeletdə daha çox rast gəilnir. Ġlk 

dəfə Batson və Franks nazik divarlı paravertebral venoz kələfin venoz qan 

cərəyanını ləngitməklə ĢiĢ hüceyrələrinin kolonizasiaysında rol oynadığını 

öyrənmiĢlər. Sonrakı tədqiqatlar isə sümük metastazlarının baĢ verməsində 

digər amillərin də iĢtirak etdiyini göstərmiĢdir. 
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II. BÖYRƏK ŞIŞLƏRI 
 

 

1. KLİNİK ANATOMİYA 

 

Böyrəklər – ren, paxlaĢəkilli, tutqun-qırmızı rəngli cüt üzvlər olub, periton-

arxası sahədə, T12-L3 səviyyəsində yerləĢmiĢdir. Böyrəklərin uzunluğu orta 

hesabla  10-12 sm, eni 5-7 sm və qalınlığı isə 3-4 sm–dir. Çəkisi kiĢilərdə orta 

hesabla 150, qadınlarda isə 135 qr-dır. Böyrəyin ölçüləri cinsiyyətdən daha çox 

bədənin ümumi ölçülərinə paralellik göstərir. Xarici səthi böyüklərdə hamar, 

rüĢeym dövründə və yenidoğulmuĢlarda paylıdır. 

Ġki kənarı – bayır - margo lateralis və içəri - margo medialis, iki səthi – ön - 

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

və aĢağı – extremitas inferior  vardır. 

Bayır kənarı çıxıq olub arxa və bayır tərəfə çevrilmiĢdir. Ġçəri kənarı önə və 

içəri tərəfə baxır, ortasında böyrək qapısı – hilus renalis adlanan oyma vardır. 

Bu içəriyə  doğru dərinləĢərək böyrək cibini – sinus renalis təĢkil edir. (ġəkil 

2.1) Buradan böyrəyə böyrək arteriyası daxil olur, böyrək venası və sidik axarı 

xaric olur (1).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şəkil -2.1. Böyrəyin normal anatomiyası (Campbell’s Urology) 
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Böyrəklərin boylama oxu orta xətlə aĢağı qütb lateral olmaqla 30 dərəcəli 

bucaq əmələ gətirir. Frontal müstəvi üzrə də böyrəyin medial tərəfi önə doğru 

30 dərəcəli bucaq altında rotasiya olunmuĢdur. 

Qaraciyərin hesabına sağ böyrək sol böyrəyə nisbətən 1-2 sm aĢağıda 

yerləĢmiĢdir və qaraciyərdən  yalnız nazik periton büküĢü ilə ayrılmıĢdır. Bu, 

sağ böyrəyin ĢiĢlərinin qaraciyərə invaziya etməsində qoruyucu rol oynayır. 

Böyrəyi örtən parietal fassiya peritonun bu hissəsi ilə birləĢərək qaraciyər – 

böyrək bağını əmələ gətirir. Buna görə də sağ böyrəkdə cərrahi əməliyyatlar 

zamanı böyrəyin ehtiyatsız dartılması bu bağın hesabına qaraciyərin zədələn-

məsinə 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 sərhədə 

malikdir və bu hissədə böyrəklər diafraqma və onu örtən parietal plevra ilə 

örtülmüĢdür. Bunun kliniki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, qabırğaların sınığı  

zamanı böyrəklərin zədələnmə təhlükəsi nəzərə alınmalıdır.  

Böyrəklərin sintopiyası  aĢağıdakı kimidir: 

Sağ böyrək – böyrəküstü vəzi, qaraciyər, yoğun bağırsaq (qalxan çəmbər 

bağırsaq və onun qaraciyər əyriliyi), onikibarmaq bağırsaq; 

Sol böyrək – böyrəküstü vəzi, dalaq, mədə, mədəaltı vəzin quyruq hissəsi, 

nazik bağırsaq və yoğun bağırsaq (çəmbər bağirsağın enən hissəsi və dalaq 

əyriliyi) (ġəkil-2.2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böyrəklər daxildən xaricə doğru aĢağıdakı qiĢalarla örtülmüĢdür. 

 

 

 

 

Şəkil – 2.2.  Böyrəklərin sintopiyası (Campbell’s Urology) 
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Lifli kapsula – böyrəklə zəif birləĢmiĢdir, asanlıqla soyulur. Böyrəyin 

fiksasiyasında iĢtirak edir. 

Piy kapsulu – böyrəyi hər tərəfdən əhatə edir. Arıq Ģəxslərdə miqdarı az 

olur. Böyrəyin fiksasiyasında iĢtirak edir. 

Gerota fassiyası - böyrəyi və böyrəküstü vəzini piy kapsulu ilə birlikdə əhatə 

edir. Bu fassiya iki səhifədən təĢkil olunaraq yuxarı tərəfdə birləĢir, ön və arxa 

tərəfdə isə əks tərəfə keçir. AĢağıda isə bu fassiyanın səhifələri sərbəst qalır. 

Buna görə də böyrəkətrafı sahədə toplanmıĢ maye (qan, irin, sidik) asanlıqla 

çanağa yayılır. Gerota fassiyası bayır tərəfdən piy toxuması ilə tutulmuĢ olur. 

Buna paranefral piy toxuması da deyilir. Böyrəyin yayılmıĢ iltihabi prosesləri 

məhz bu sahəyə yayılaraq ikincili paranefritlərin əmələ qəlməsınə səbəb olur. 

Gerota fassiyası mühüm anatomik baryer təĢkil edir və böyrəklərdə baĢlayan 

patoloji proseslərin məhdudlaĢmasında iĢtirak edir. Böyrək ĢiĢləri ilkin 

mərhələdə bu fassiya daxilində məhdudlaĢır. 

Böyrək quruluĢca iki maddədən – xarici qabıq və daxili beyin maddədən 

təĢkil olunmuĢdur. Beyin maddə də öz növbəsində daxili və xarici zonalara 

bölünmüĢdür. Beyin maddə sıx və tutqundur, əsası qabıq maddəyə doğru 

yönəlmiĢ piramidlərdən təĢkil olunmuĢdur. Piramidlərin sayı 15-dən 35-ə qə-

dərdir və zirvələri böyrək sinusuna doğru yönəlmiĢdir. Piramidlər düz borucuq-

lardan təĢkil olunmuĢdur. Bir neçə piramid zirvəsi birləĢərək bir ümumi 

məməcik (papilla) əmələ gətirir. Bunların sayı 4-dən 20-yədək olub kiçik 

kasacıqlara açılır. Kasacıqlar iki sırada yerləĢmiĢlər. Ön cərgə kasacıqlar 

frontal müstəvi ilə 70 dərəcəli bucaq əmələ gətirirlər və ekskretor uroqram-

mada lateral vizualizə olunurlar. Arxa kasacıqlar isə frontal müstəvi ilə 20 

dərəcəli bucaq əmələ gətirirlər və uroqrammada medial yerləĢirlər. 

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

borucuqlardan və böyrək cisimciklərindən təĢkil olunmuĢdur. Qabıq maddə be-

yin maddənin içərisinə böyrək və ya Bertini sütunları Ģəklində daxil olur. Ber-

tini sütunları ilə limfa damarları böyrəyin qapısına doğru gedir. Qabıq maddə 

beyin maddə ilə müqayisədə qanla daha güclü təchiz olunur. Belə ki, qabıq 

qatında qanla perfuziya 5 ml/dəq/qr olduğu halda, beyin maddədə 0,7-

1ml/dəq/qr-dır. 

Böyrəyin struktur və funksional vahidi nefrondur. Hər böyrək təxminən 2 

milyon nefrondan təĢkil olunmuĢdur. Nefron iki əsas komponentdən – kapillyar 

yumaqcıqdan və böyrək borucuqlarından təĢkil olunmuĢdur. Böyrək yumaq-

cıqları afferent arteroladan, kapilyar yumaqcıqdan, efferent arterioladan, yuk-

staqlomerulyar aparatdan və Bowman kapsulasından ibarətdir (ġəkil-2.3). 

Afferent və qismən efferent arteriola distal borucuğa sıx təmas edərək yukstaq-

lomerulyar aparat əmələ gətirir. Bu aparatı təĢkil edən hüceyrələrin bir hissəsi 

distal borucuğun tutqun hüceyrələri olub, macula densa adlanır. Digər 

hüceyrələr isə afferent və efferent arteriolalara malik endotel hüceyrələri olub, 
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yukstaqlomerulyar hüceyrələr adlanır və içərisində renin qranulaları vardır. Bu 

aparat aldosteronun iĢtirakı ilə Na
+
 və glomerulyar filtrasiyanın tənzim olun-

masında iĢtirak edir. Qabıq maddəyə yaxın yerləĢmiĢ və qısa Henle ilgəyi olan 

nefronlar yukstakortikal, bir qədər dərində yerləĢənlər və uzun Henle ilgəyi 

olanlar isə yukstamedulyar nefronlar adlanır. Kortikal nefronların arterial qan 

təchizatı yukstamedulyar nefronlardan fərqlidir. Yukstakortikal nefronlarda 

efferent arteriola proksimal borucuğu müĢayiət etdiyi halda, yukstamedulyar 

nefronlarda isə Henle ilgəyini müĢayiət edərək vasa recta əmələ gətirir və 

birincidən fərqli olaraq sidiyin qatılaĢmasında iĢtirak edir. 

 

Şəkil -2.3. Böyrək yumaqcığının mikroskopik görünüşü (1- Bowman kapsulu, 2- damar     

qütbü, 3-macula densa, 4-böyrək borucuqları) 

 

Böyrək borucuqları histoloji cəhətdən bir-birindən fərqlənən bir neçə seq-

mentdən – proksimal borucuqlardan, Henle ilgəyinin enən və qalxan qolundan, 

distal və birləĢdirici borucuqlardan təĢkil olunmuĢdur.  

 

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. 70% -hallarda aortadan tək 

sağ və tək sol böyrək arteriyası çıxır. Sağ böyrək arteriyası sola nisbətən bir 

qədər yuxarıdan baĢlayır və aĢağı boĢ venanın arxasından keçdiyinə görə 

nisbətən daha uzun olur. Lakin nadir hallarda sağ böyrək arteriyasının aĢağı 

boĢ venanın önündə olduğu da rastlana bilər.  

Böyrəyə çatmazdan əvvəl böyrək arteriyası kiçik diametrli aĢağı böyrəküstü 

arteriya, perinefral, kapsulyar arteriya və böyrək qapısı nahiyəsində böyrək 
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ləyəninə və sidik axarının proksimal hissəsinə məxsus Ģaxələr verir. Böyrək 

venası arteriyadan öndə, həm vena, həm arteriya isə böyrək ləyəninin önündə 

yerləĢmiĢdir. Böyrək arteriyası II bel fəqərəsi səviyyəsində aortanın lateral və 

bir qədər arxa səthindən baĢlanır. 

Əlavə böyrək arteriyası sıx aĢkar edilən anatomik variant olub, daha çox sol 

tərəfdə və daha çox üst qütbdə rastlanır. Sağ böyrəyin aĢağı qütbünün əlavə 

arteriyası daha çox hallarda aĢağı boĢ venanın önündə yerləĢir. Əlavə böyrək 

arteriyaları nadir hallarda söliak, üst mezenterik və ya iliak arteriyalardan 

baĢlanğıc ala bilər (2,3). 

Böyrək arteriyası dörd və daha çox seqmentar arteriyaya bölünür (ġəkil2.4): 

1) Arxa seqmentar arteriya; 

2) Apikal seqmentar arteriya; 

3)Yuxarı seqmentar arteriya; 

4) Orta seqmentar arteriya; 

5) AĢağı seqmentar arteriya. 
 

Şəkil -2.4. Böyrəyin vaskulyarizasiyası (Campbell’s Urology) 

 
Seqmentar arteriyalar anastomozlaĢmır və bu səbəbdən bu arteriyaların 

okluziyası müvafiq seqmentin infarktına səbəb olur. Böyrəyin seqmentar 

arteriyaları böyrəyin posterolateral hissəsində avaskulyar xətt - Brödel xəttini 

əmələ gətirir. Brödel xətti böyrəyin lateral kənarında təqribən 1 sm arxa tərəfə 

doğru yerləĢmiĢdir. Avaskulyar sahə olduğuna görə nefrotomiya kəsiyi bu xətt 

üzrə aparılır. Seqmentar arteriyalar payarası – interlobar, onlar isə paycıqarası 
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– interlobulyar arteriyalara bölünür. Hər bir böyrək piramidinin əsasında 

payarası arteriyalar qövsü – arcuat arteriya adlanır. Paycıqarası arteriyalar isə 

afferent arteriolaya baĢlanğıc verir və sonda böyrək yumaqcığını əmələ gətirir. 

Qan, yumaqcığı efferent arteriola vasitəsilə tərk edir. Efferent arteriola isə 

peritubulyar kapilyar Ģəbəkəsini əmələ gətirərək proksimal və distal qıvrım 

kanalcıqları əhatə edir. 

 

Böyrək venası  

Postqlomerulyar kapilyarlar paycıqarası, qövsü, payarası və seqmentar ve-

nalara açılır. Beyin maddəsinin qidalanmasında vasa rektalar iĢtirak edir. 

Bunların çoxu yukstaqlomerulyar yumaqcıqların efferent arteriolundan, az bir 

hissəsi isə qövsü və paycıqarası arteriyalardan baĢlayır. Adətən üç, bəzən isə 

beĢ vena birləĢərək böyrək venasını əmələ gətirir. Böyrək arteriyalarından 

fərqli olaraq böyrək venaları anostomozlaĢırlar. Bundan baĢqa paycıqarası 

venalar, subkapsulyar venoz kələf (satellit kələf) vasitəsilə perinefral toxuma 

venaları ilə anostomoz əmələ gətirirlər. 

Sağ böyrək venası qısadır (2-4 sm), aĢağı boĢ venaya posterolateral olaraq 

açılır və adətən əlavə Ģaxələrə malik deyildir. Sol böyrək venası daha 

yuxarıdan baĢlanır, anterolateral yerləĢir və sağa nisbətən daha uzundur (6-10 

sm), aortanın önündən keçərək aĢağı boĢ venanın sol lateral tərəfinə açılır. 

Aortadan lateral tərəfdə sol böyrək venası üst tərəfdən sol böyrəküstü vena, 

arxadan lumbar vena və aĢağı tərəfdən qonadal venanı qəbul edir. 

Multipl böyrək venaları nisbətən sıx rastlanmayan bir anomaliyadır, daha 

çox böyrək qapısında ikiləĢmiĢ vena Ģəklində özünü biruzə verir. Sol tərəfdə 

böyrək venası retroaortik və preaortik hissədən ibarət ola bilər ki, bu embrioloji 

variant xüsusi ilə radikal nefrektomiya əməliyyatlarında diqqətə alınmalıdır. 

 

Böyrəklərin innervasiyası 

Böyrəklər VIII döĢ və I bel seqmentlərindən preqanqlionar liflər alır. 

Postqanqlionar liflər qarın kələfindən ayrılaraq böyrək arteriyası üzərində 

böyrək kələfini, plexus renalis əmələ gətirir. 

Limfa sistemi  

Böyrəklər və onların ətrafında 3 limfa sistemi mövcuddur. Böyrəyin 

parenximasından baĢlayan böyük limfa kələfi böyrək damarlarını müĢayiət 

edərək 4-5 böyük kanalla böyrək qapısına gəlir, lateral aortal limfa düyünlərinə 

açılır. Subkapsulyar limfa kələfi kapsulaltı toxumalardan limfanı daĢıyaraq 

böyrək qapısında digər eyni adlı kələflə birləĢir. Perinefral limfa kələfi isə 

subkapsulyar limfa kələfi ilə birləĢir, lakin, sərbəst Ģəkildə lateral aortal limfa 

düyünlərinə açılır. Böyrək ləyəni və ureterin üst qismindən limfa axarları 

böyrək qapısında limfatik kötüyə açılır (ġəkil-2.5 ). Lateral aortal limfa 

düyünləri böyük damarların iki tərəfində və m.psoas mayorun ön-içəri 
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tərəfində yerləĢir. Bu düyünlər hər iki tərəfdə bel limfa kötüyünü əmələ gətirir 

və xilus kisternasına açılır. Sağ və sol tərəflər arasında anastomozlar vardır.  

 

 
Şəkil-2.5. Böyrəklərin regional limfa dövranı (Campbell’s Urology) 

 

 

Böyrəkdən limfa səthi və dərin limfa damarlarına yığıĢır. Bu damarlar bir 

neçə limfa kötüyü Ģəklində böyrək parenximasından xaric olur. Sol böyrəkdən 

limfa kötükləri lateral para-, pre-, postaortal limfa düyünlərinə, sağ böyrəkdən 

isə pre-, postkaval, interaortakaval və sağ parakaval limfa düyünlərinə drenaj 

olunur. Nadir hallarda limfa damarları birbaĢa diafraqmadan yuxarı keçir və 

bəzi hallarda isə eyni tərəfin ümumi qalça limfa düyünlərinə açılır. 

 

Böyrəklərin homeostatik funksiyaları 

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

artıq maye miqdarının eliminasiyasında və əksinə susuzluq zamanı mayenin 

orqanizmdə saxlanılmasında iĢtirak edir.  

2. Böyrəklər qanda olan bir çox ionların Na, P, Mg, Cl, HCO3, SO4, K və 

Ca –un miqdarını tənzimləyən əsas orqandır. Filtrasiya olunmuĢ Ca-un 65%-i 

proksimal borucuqlarda reabsorbsiya olunur. Parathormon Henle ilgəyinə və 

distal borucuqlara təsir etməklə Ca-un reabsorbsiyasını artırır. Na və K reab-

sorbsiyası isə distal borucuqlarda aldosteronun təsiri hesabına tənzimlənir. 

3. Böyrəklər filtrasiya və sekresiya hesabına mübadilənin son məhsullarının 

(sidik cövhəri, sidik turĢusu, kreatinin) xaric edilməsində iĢtirak edir. 

4. Böyrəklər eyni zamanda bir sıra hormonların və dərmanların 
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katabolizmində iĢtirak edir. 

5. Böyrəklər Na və su mübadiləsində iĢtirak etməklə və renin sintez etməklə 

arterial təzyiqi tənzimləyir. 

6. Böyrəklər eritropoetin sintez etməklə hemopoezi stimulyasiya edir. Erit-

ropoetin hipoksiyaya cavab olaraq sintez olunur. Xroniki böyrək çatmazlığında 

eritropoetinin sintezi zəiflədiyinə görə xəstələrdə anemiya baĢ verir. 

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

1,25(OH) erqokalsiferola çevirməklə D vitamininin sintezində iĢtirak edir. 

8. Böyrəklər hidrogen, sulfat və fosfat ionlarını xaric etməklə turĢu-qələvi 

müvəzinətinin tənzim olunmasında iĢtirak edir. 

9. Qlükoneogenez hesabına qanda qlükozanın miqdarının tənzimində iĢtirak 

edir. 

10.  Böyrəklər xaric olan sidiyin sıxlığını artırıb azaltmaqla orqanizmdə 

olan mayelərin osmotik təzyiqini tənzim edir. 

 

2. BÖYRƏK ŞİŞLƏRİNİN TƏSNİFATI 

 

1994-cu ildə Barbaric tərəfindən böyrəyin həcmli törəmələrinin patohistoloji 

xüsusiyyətlərinə və radioqrafik görünüĢünə əsaslanan təsnifatı verilmiĢidr. 

Patohistoloji xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq böyrəyin həcmli törəmələri üç 

qrupda birləĢdirilmiĢdir (4): 

1) xoş xassəli 

2) bədxassəli 

3) iltihabi 

 
Cədvəl 2.1.  

BÖYRƏK ŞİŞLƏRİNİN PATOLOJİ TƏSNİFATI 

 

Bədxassəli Xoşxassəli İltihabi 

Böyrək xərçəngi Sadə kistlər Absess 

Limfoma Angiomiolipoma Pielonefrit 

Leyomiosarkoma Onkositoma Ksantoqranulamatoz pielonefrit 

Hemangioperisitoma Reninoma ĠnfeksiyalaĢmıĢ böyrək kistləri 

Liposarkoma Feoxromositoma Böyrək vərəmi  

ġvannoma  Leyomioma Revmatik qranuloma  

Osteosarkoma Hemangioma  

Fibroz zistiosifoma Kistik nefroma  

Neyrofibrosarkoma Fibroma  

Karsionoid Hemangioperisitoma  

Wilms ĢiĢi Hibernoma  

Mezoblast nefroma 
Böyrək arteriyasının 
anevrizması 

 

Leykemiya    
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Cədvəl 2.2.  

BÖYRƏYİN HƏCMLİ TÖRƏMƏLƏİNİN RADİOQRAFİK  

GÖRÜNÜŞÜNƏ ƏSASLANAN TƏSNİFATI 

 

Sadə kistlər Mürəkkəb kistlər Piy tərkibli ĢiĢlər Digər törəmələr 

Kist  Kistik nefroma Angiomiolipoma Böyrək xərçəngi  

Çoxzsaylı kistlər Böyrək xərçəngi Lipoma  Limfoma  

Peripelvikal kist  Hemorragik kist Hibernoma  Sarkoma  

Kasacığın 

diverfikulu 
Metastazlar Liposarkoma  Lobar nefroma 

 Wilms ĢiĢi  Absess 

 ĠnfeksiyalaĢmıĢ kist   Böyrək vərəmi  

 Limfoma   Onkositoma  

 Böyrək vərəmi   Fibroma  

 Böyrək arteriyasının anevrizması   Feoxromasitoma 

 Arteriovenoz malformasiya  Wilms ĢiĢi 

 Hidrokaliks   Reninoma 

   Leyomioma 

   Hemangioma  

   Adenokarsinoma 

 

ĠnkiĢaf etdiyi toxumanın histoloji tipinə görə böyrək ĢiĢləri aĢağıdakı kimi 

təsnif edilmiĢdir. 

Cədvəl 2.3 Böyrək şişlərinin təsnifatı: 

 I. Epitelial şişlər 

 1. XoĢxassəli epitelial ĢiĢlər 

 Kortikal papilyar adenoma  

 Renal onkositoma 

 Yukstaqlomerulyar hüceyrəli şiş 

 Metanefrik adenoma 

 2. Bədxassəli epitelial ĢiĢlər 

 Böyrək hüceyrəli karsinoma 

 II. Mezenximal şişlər 

 1.XoĢxassəli mezenximal ĢiĢlər 

1. Angiomiolipoma 

2. Medulyar fibroma 

3. Leyomioma 

4. Lipoma 

5. Hemangioma 

6. Limfaangioma 

 2. Bədxassəli mezenximal ĢiĢlər 
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 Sarkoma 

 Limfoma 

 III. Blastemal şişlər 

 Mezoblastik nefroma 

 Yetkin nefroblastoma 

 Şəffaf hüceyrəli sarkoma 

 IV. Neyroendokrin şişlər  

 

Böyrək ĢiĢlərinin 2004-cü il Ümumdünya Sağlamlıq TəĢkilatı (ÜST) tərə-

findən hazırlanan histoloji təsnifatı (5). 

Renal Hüceyrəli Şişlər 

 Papilyar adenoma 

 Onkositoma 

 ġəffaf hüceyrəli renal hüceyrə karsinoması 

 Multilokulyar Ģəffaf hüceyrəli renal hüceyrə karsinoması 

 Papilyar renal hüceyrə karsinoması (I tip; II tip) 

 Xromofob renal hüceyrə karsinoması 

 Bellininin toplayıcı kanal karsinoması 

 Renal medulyar karsinoma 

 Xp11 translokasyon karsinomaları 

 Neyroblastoma ilə birlikdə rastlanan renal karsinoma 

 Mutsinoz tubulyar və iyvari hüceyrəli karsinoma 

 Təsnif olunmayan renal hüceyrəli karsinoma 

Nefroblastik Şişlər 

 Nefrogenik qalıntı və nefroblastomatoz 

 Nefroblastoma 

 Kistik parsiyal diferensasiya göstərən nefroblastoma 

Metanefrik Şişlər 

 Metanefrik adenoma 

 Metanefrik adenofibroma 

 Metanefrik stromal ĢiĢ 

Yetkinlərdə Rastlanan Mezenximal Şişlər 

 Leyomiosarkoma 

 Angiosarkoma 

 Rabdomiyosarkoma 

 Bədxassəli fibroz histiositoma 

 Hemangioperisitoma 

 Osteosarkoma 

 Angiyomiyolipoma 

 Leyomioma 
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 Hemangioma 

 Limfangioma 

 Yukstoqlomerulyar hüceyrəli törəmə 

 ġvannoma 

 Solitar fibroz törəmə 

 Renomedulyar interstisiyal hüceyrəli törəmə 

Uşaqlarda Rastlanan Mezenximal Şişlər 

 Kongenital mezoblastik nefroma 

 ġəffaf hüceyrəli karsinoma 

 Rabdoid ĢiĢ 

 Yenidoğulanlarda sümükləĢmə (ossifikasiya) ilə özünü göstərən renal 

törəmə 

Qarışıq Mezenximal və Epitelial Şışlər 

 Kistik nefroma 

 QarıĢıq epitelial və stromal ĢiĢlər 

 Sinovial sarkoma 

Neyroendokrin Şişlər 

 Karsinoid 

 Neyroendokrin karsinoma 

 Primitiv neyroektodermal ĢiĢ 

 Neyroblastoma 

 Feoxromositoma 

Hematopoetik və Limfoid Şişlər 

 Limfoma 

 Leykoz 

 Plazmositoma 

Germinativ Hüceyrəli Karsinoma 

 Teratoma 

 Xoriokarsinoma 

Renal hüceyrəli karsinomanın 3 əsas histoloji tipi ayırd edilir: 

 Adi Ģəffaf hüceyrəli karsinoma (80-90%) 

 Papilyar (10-15%) 

 Xromofob (4-5%) 

Proqnostik cəhətdən xromofob tip törəmələr daha ağır gediĢlidir, papilyar 

törəmələr orta mövqe tutur, Ģəffaf hüceyrəli karsinoma isə nisbətən daha yaxĢı 

proqnoza malikdir. 
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3. XOŞXASSƏLİ BÖYRƏK ŞİŞLƏRİ 

 

XoĢxassəli böyrək ĢiĢləri böyrək və böyrəkətrafı toxumalarında olan çox-

saylı hüceyrə tiplərindən inkiĢaf edir. Böyrəyin xoĢxassəli həcmli törəmələri 

içərisində əsas yeri kistlər tutur. Asimptomatik həcmli törəmələrin 70%-ni isə 

böyrəyin sadə kistləri təĢkil edir. XoĢxassəli böyrək kistləri 50 yaĢdan yuxarı 

Ģəxslərin 50%-də rast gəlinir. Böyrək kistləri iki cəhətdən böyük kliniki 

əhəmiyyət kəsb edirlər:  

 Böyrək kistləri böyüyərək, böyrək parenximasının və ətraf orqanların 

sıxılması nəticəsində kliniki simptomların təzahür etməsinə səbəb olurlar; 

 Böyrək kistləri bədxassəli ĢiĢlərdən diferensiasiya edilməlidir. 

Hazırda müasir uroradioqrafik müayinə üsulları ilə böyrəyin sadə kistlərini 

böyrək xərçəngindən yüksək dəqiqliklə ayırd etmək mümkündur. Lakin, bəzi 

hallarda kistlərin böyrəyin kistoz xərçəngindən diferensasiyası yalnız cərrahi 

əməliyyat zamanı və ya əməliyyatdan sonra patohistoloji tədqiqat zamanı 

mümkün olur. 

 

Renal kortikal adenoma  

Kortikal adenoma ən çox ras gəlinən xoĢxassəli böyrək ĢiĢidir. KiĢilərdə 

qadınlara nisbətən 3 dəfə çox rast gəlinir. Rast gəlinmə tezliyi haqqında dəqiq 

məlumatlar olmasa da, autopsiyaların 7-22%-də aĢkar edilir (6). Bu törəmələrin 

rastlanması yaĢlanma ilə bağlı proqressiv artır, belə ki, 40 yaĢın altında yetkin 

Ģəxslərdə autopsiyalarda 10% aĢkar edılırkən, 70 yaĢın üzərində 40% rast gəlinir. 

Bu ĢiĢlər əsasən solitar olub, 25 % hallarda multisentrikdir. Kortikal adeno-

manın etioloji faktorları haqqında konkret məlumatlar yoxdur. Ġmmunohis-

tokimyəvi tədqiqatlar nəticəsində bu ĢiĢin distal qıvrım borucuqların epite-

lindən inkiĢaf etdiyi müəyyən edilmiĢdir. Kiçik, yaxĢı diferensiasiya olunmuĢ 

qlandulyar ĢiĢ olub, kliniki olaraq özünü nadir hallarda biruzə verir. 

Adenoma xoĢ xassəli ĢiĢlərə aid edilsə də, onları böyrək xərçəngindən fərq-

ləndirməyə imkan verən kliniki, histoloji və immunohistokimyəvi kriteriyalar 

mövcud deyildir. Həm böyrək adenomalarında, həm də ki, karsinomalarında 7-

ci və ya 17-ci xromosomun sayca çox olması (trisomiyası) olduğundan bu 

törəmələrin genetik üsullarla diferensiasiyası da mümkün deyildir. Əksər 

hallarda asimptomatikdir və ölçüsü 1 sm və daha kiçik olduğuna görə radio-

qrafik üsullarla aĢkar edilməsi çətinlik törədir.  

Renal kortikal adenoma kiçik ölçülü, dəqiq sərhədlərə malik törəmə olub, 

bazofil və eozinofil hüceyrələrdən təĢkil olunmuĢdur. 

 

Metanefrik adenoma 

1995-ci lldə Davis və b. tərəfindən böyrək adenomasının kifayət qədər bö-

yük ölçülərə malik, histoloji xüsusiyyətləri fərqli, klinik olaraq özünü biruzə 
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edən, lakin daha xoĢ gediĢə malik forması təsvir edildi (7). Bu məqalədə ade-

nomanın ölçüləri 0.3-15 sm olan, bel ağrıları, makrohematuriya və bir çox hal-

larda palpasiya edilən törəmə klinik əlamətlərinə malik 22 xəstə təsvir edildi. 

Daha sonra bəzi xəstələrdə polisitemiya, hiperkalsemiya rastlandığı göstərildi.  

Histoloji quruluĢuna gəldikdə bu törəmələr qeyri sellulyar stroma və 

tubulyar və ya papilyar mənĢəli kiçik bazofil epitelial hüceyrələrdən təĢkil 

olunmuĢdur və ona görə də metanefrik adenoma deyə adlandırılırlar. 

Metanefrik adenomanın hamartoma və nefroblastomatoz ilə histoloji oxĢar 

olduğu göstərilmiĢdir. Digər tərəfdən bu törəmələrin genetik olaraq papilyar 

renal hüceyrəli karsinomaya bənzədiyi aĢkar edilmiĢdir. 

Metanefrik adenoma xoĢxassəli törəmələrə aid olsa da o kliniki olaraq 

müəyyən əlamətlər göstərir və onu diaqnostik üsullarla böyrək xərçəngindən 

diferensiasiya etmək praktik olaraq mümkün deyildir. Bu cəhətləri nəzərə alıb 

müalicədə adenomanın ölçüsündən ve digər kliniki parametrlərdən asılı olaraq 

böyrək rezeksiyası və ya total nefrektomiya seçilə bilər. 

 

Renal onkositoma 

XoĢ xassəli böyrək ĢiĢlərinə aid olub, histoloji cəhətdən poliqonal formalı və 

qranulyar sitoplazmalı eozinofil hüceyrələrdən – onkositlərdən təĢkil olun-

muĢdur. (ġəkil-2.6) Distal qıvrım borucuqlardan inkiĢaf etdiyi ehtimal edilir.  

 

 
Şəkil 2.6.  A. Böyük ölçülü onkositoma (makropreparat);    B. Şiş hüceyrələri böyük nüvəyə 

malik eozinofil hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur  (mikropreparat) . 

 

Renal onkositomaların rast gəlinmə tezliyi haqqında dəqiq məlumatlar olmasa 

da onkositomanın solid böyrək ĢiĢlərinin 3-7%-ni təĢkil etdiyi ehtimal edilir. 

KiĢilərdə qadınlara nisbətən daha çox rast gəlinir. Makroskopik olaraq dəqiq 

sərhədlərə malik, lakin kapsulasız, açıq qəhvə rəngli törəmədir. Əksər hallarda 
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Şəkil-2.7. Onkositoma. Kontrastlı aksial şəkildə 

böyük ölçülü hipervaskulyar törəmə aşkar 
edilir.  

 

 

solitar olub ölçüləri 1-20 sm arasında dəyiĢir, nadir hallarda multifokal olur. 

Mikroskopik olaraq ölçü və konfiqurasiyası dəyiĢmiĢ böyük hüceyrələrdən iba-

rət olub, hamar və ya nahamar nüvə və bol eozinofilik dənəvər sitoplazmadan 

təĢkil olunur. 

 Digər böyrək ĢiĢlərindən fərqli olaraq onkositomalar daha böyük ölçülü 

mitoxondrilərin olması ilə xarakterizə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra 

böyrək hüceyrəli xərçənglə onkositoma arasında böyük histoloji oxĢarlıq vardır 

və onkositoma ilə onkositik hüceyrəli böyrək xərçəngini bir-birindən 

fərqləndirmək çətinlik törədir.  

Makroskopik olaraq onkositomalar homogen, ətraf toxumadan dəqiq sər-

hədlənmiĢ və kapsula daxilində yerləĢmiĢ, açıq qonur rəngli dairəvi ĢiĢlərdir. 

Mərkəzi hissədə fibroz atmaların olması sayəsində KT və MRT müayinə ilə bu 

ĢiĢlərə əməliyyatdan əvvəl diaqnoz qoymaq mümkündür. ġiĢ mərkəzində 

nekroz və hipervaskulyar sahələr ayırd edilmir. Onkositomalar ölçüsünə görə 

müxtəlifdir. Lakin, əksər hallarda 6 sm-dən böyük olumur. Təkcə böyrəklərdə 

deyil, həm də digər orqanlarda rast gəlinir və 6% hallarda iki tərəfli olur(8).  

Onkositomalar kliniki cəhətdən asimptomatik olub, əksər hallarda tə təsa-

düfən aĢkar edilir. Nadir hallarda bel nahiyələrində ağrı, makro və mikro-

hematuriya ilə təzahür edir. Makrohematuriya xəstələrin 20%-də rast gəlinir. 

Paranefral sahəyə hemorragiya 20%, perinefral piy toxumasına yayılma isə 11-

20% hallarda rast gəlinir. 

Kompüter tomoqrafiya (KT), 

Maqnit Rezonans Tomoqrafiya 

(MRT) və ultrasonoqrafik müa-

yinədə onkositomalara məxsus 

spesifik xüsusiyyətlər aĢkar edil-

mir. Kontrastsız KT-də böyrək 

parenximası ilə izodens, kontrast 

maddə yeridildikdən sonra isə 

homogen kontrastlaĢan törəmə 

olaraq izlənir (ġəkil 2.7). On-

kositomanın ölçüsü 5 sm-dən bö-

yük olduğunda mərkəzi hissədə 

çapıq toxuması aĢkarlana bilər. 

MRT T1A seriyalarında izo-hi-

pointens, T2A seriyalarında isə 

hiperintens olaraq kontrastlanma 

KT-da olduğu kimidir. Lakin bu 

əlamətlər diferensial diaqnosti-

kada adətən yetərli olmur və on-

kositoma diaqnozu çox hallarda 
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cərrahi müalicədən sonra histoloji olaraq təyin edilir.  

Histoloji cəhətdən onkositomaların 3 dərəcəsi ayırd edilir: 

I dərəcə – ĢiĢ, dairəvi nüvəli, eozinofil qranularla zəngin oxĢar hüceyrə-

lərdən təĢkil olunmuĢdur. 

II dərəcə – ĢiĢ, müxtəlif ölçülü, böyük və qeyri-müntəzəm nüvəli hücey-

rələrdən təĢkil olunmuĢdur. 

III dərəcə – mitoz çoxdur və nüvədə nəzərəçarpan atipiya qeyd edilir. 

III dərəcəli onkositomalarda ĢiĢ daxilində böyrək hüceyrəli xərçəng ele-

mentləri aĢkar edilir.  

Onkositomaların müalicəsində iki xüsusiyyəti nəzərə almaq vacibdir:  

1) Mövcud olan müasir radioqrafik müayinələr bu ĢiĢlərin diaqnostikasında 

spesifik və qənaətbəxĢ deyildir; 

2) Eyni ĢiĢ daxilində onkositoma hüceyrəli ilə yanaĢı bədxassəli ĢiĢ 

elementlərinin olması istisna deyildir. 

Onkositomalarda cərrahi taktika ĢiĢin ölçüsü, lokalizasiyası, digər klinik 

göstəricilərdən asılı olaraq böyrək rezeksiyası və ya radikal nefrektomiya Ģək-

lində ola bilər. Onkositomaların 4-13% hallarda multisentrik, bilateral olması 

və metaxron residiv verə bilməsini və ailəvi onkositomatoz olma ehtimalını 

nəzərə alıb, imkan daxilində orqan qoruyucu taktikaya üstünlük verilməlidir. 

 

Renal angiomiolipoma.  

Renal angiomiolipoma və ya hamartoma xoĢ xassəli böyrək ĢiĢi olub, iki 

formada – tuberoz sklerozla və onsuz - sərbəst xəstəlik kimi rast gəlinir. 1911-

ci ildə Fischer tərəfindən aĢkar edilmiĢ və 1951-ci ildə Morqan tərəfindən 

angiomiolipoma olaraq adlandırılmıĢdır. Histoloji olaraq perivaskulyar epite-

lioid hüceyrələrdən inkiĢaf etdiyi ehtimal edilir. Qadınlara kiĢilərdə nisbətən 

daha çox rast gəlinir. Yetkinlik dövründən əvvəl nadir hallarda rastlanır, bu da 

onun hormondan asılı inkiĢaf etdiyini göstərir. Rast gəlinmə tezliyi haqqında 

dəqiq məlumatlar olmasa da, ədəbiyyatda autopsiyaların 0,3%-də aĢkar edildiyi 

göstərilmiĢdir. Renal angiomiolipoma əksər hallarda ikitərəfli olur (9).  

Makroskopik olaraq böyük ölçülü olub, sarı rənglidir. Saya əzələ 

hüceyrələri, yetkin piy toxuması və qalın divarlı damar elementlərindən təĢkil 

olunmuĢdur (10). Mitoz nadir olsa da, pleomorfizm xarakterikdir (ġəkil-2.8) 

Angiomiolipoma tuberoz skleroz sindromu olan xəstələrdə təxminən 50% 

hallarda rast gəlinir. Tuberoz skleroz autosom-dominant xəstəlik olub, 

epilepsiya tutmaları, zehni gerilik və müxtəlif dəri xəstəlikləri ilə xarakterizə 

olunur. Xəstəliyin əmələ gəlməsində 9 və 16-cı xromosomlarda yerləĢmiĢ 

TSC1 və TSC2 genlərinin rol oynadığı müəyyən edilmiĢdir. TSC2 geni ĢiĢ 

supressor genlərə aid olub, bu genin və nəticədə onun kodlaĢdırdığı tuberin 

zülalının olmaması ĢiĢin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu xəstələrdə angio-

miolipoma daha sürətli inkiĢaf etmək xüsusiyyətinə malikdir. Belə ki, bu qrup 
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Şəkil 2.8. Renal angiomiolipoma (makro və mikropreparat). Angiomiolpoma (makropreparat). 

Şiş piy toxumasından, saya əzələlərdən və qan damarlarından təşkil olunmuşdur 

(mikropreparat). 

 

xəstələrdə ĢiĢin illik böyümə sürəti 20% olduğu hallarda, solitar angiomiolipo-
malarda 5%-dir. Tuberoz skleroz olan xəstələrdə angiomiolipoma daha çox 30 
yaĢlarında rastlandığı halda, digər qrupda bu xəstəlik daha çox 50 yaĢdan sonra 

rast gəlinir (11). 
Oesterling və əməkdaĢları müəyyən etmiĢlər ki, 82% xəstələrdə ĢiĢin ölçüsü 

4 sm-dən böyük olduğu hallarda simptomatikdir. 10% hallarda isə xəstəliyin 
ilk əlaməti peritonarxası qanaxmadır. 23% xəstələr isə ĢiĢin ölçüsünün kiçik 

olmasına baxmayaraq özünü kliniki olaraq biruzə verir (12).  
Angiomiolipomalar kliniki baxımdan müxtəlif Ģəkildə təzahür edir:  

 Bu ĢiĢlər, çox zaman qarın boĢluğu orqanlarının xəstəliklərinə görə 

aparılan kompüter tomoqrafiya müayinəsində təsadüfən aĢkar edilir;  

 Nisbətən çətin sezilən kliniki əlamətlər anemiya və hipertoniyadır; 

 Böyük ölçülü ĢiĢlər mədəni və on iki barmaq bağırsağı sıxaraq qastrom-

testinal əlamətlər törədir; 

  ġiĢdaxili qansızma nəticəsində xəstələr bel nahiyəsində kəskin, qəfləti 

ağrı və hipotenziyadan Ģikayət edirlər. 
Angiomiolipomanın əsas xüsusiyyətlərindən və ağırlaĢmalarından biri Wun-

derlich sindromu adlanan və xəstələrin 10%-də rast gəlinən massiv retroperi-
toneal qanaxmadır. Bu sindromun əsas simptomları bel nahiyəsində olan ağrı, 

hematuriya, palpasiya olunan kütlə və hipovolemik Ģokdur. 
Diaqnostikada müxtəlif müayinə üsulları tətbiq edilsə də əsas müayinə üsulu 

kompüter tomoqrafiya hesab edilir. KT-da dəqiq sərhədlərə malik, kortikal 
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lokalizasiyalı törəmə kimi aĢkarlanır. ġiĢ daxilində az da olsa piy toxumasının 

olması (-20 ilə -140 Hounsfield vahidi arasında) böyrək hüceyrəli xərçəng 
diaqnozunu istisna edir (13). Kontrastlı KT-də əzələ və qan damarları olan nahi-
yələr intensiv kontrastlaĢarkən piy toxuması kontastlaĢmır (ġəkil-2.9). Lakin, 5% 

hallarda angiomiolipomalarda piy toxuması olmaz, 14% hallarda piy toxumasını 
kompüter tomoqrafik müayinədə aĢkar etmək mümkün olmur və bu hallarda renal 
karsinoma ilə diferensial diaqnostika yalnız histoloji üsulla mümkündür. 

 
Şəkil 2.9. İnsidental kiçik ölçülü 

angiomiolipoma (oxla göstərilmişdir).   

Şiş piy sıxlığına malikdir 

Şəkil 2.10. Angiomiolipoma. USM - Sagital 

sonoqrammada 1 sm ölçülü hiperexogen 

törəmə aşkar edilir 

 

Digər tərəfdən angiomiolipomalar üçün patoqnomonik əlamət hesab edilən 

böyrək parenximasında makroskopik piy toxuması olması renal karsinomalarda 

da rastlana bilər. Bu ĢiĢin osseoz metaplaziyası, nekrozlaĢma hesabına lipid 

vakuolaların yaranması, ekzofit inkiĢaf edən ĢiĢin perirenal piy toxumasını əha-

tə etməsi hesabına baĢ verə bilir. Müayinə zamanı ĢiĢ daxilində kalsifikatların 

olması ĢiĢin böyrək hüceyrəli xərçəng olması ehtimalını artırır.  

MRT angiomiolipomaların diaqnostikasında ciddi üstünlüklərə malik olma-

sa da, törəmənin lokalizasiyası və toxumalara yayılmasını dəqiqləĢdirməyə im-

kan verir. Retroperitoneal liposarkomalar ilə diferensasiya bu törəmələrin böy-

rək parenximasına nadir hallarda invaziya etdiyinə görə MRT ilə mümkün olur. 

Angioqrafiyada ĢiĢ vaskulyar, ultrasonoqrafik müayinədə isə yüksək exo-

gendir. Lakin, angioqrafik müayinə angiomiolipomanı böyrək xərçəngindən 

ayırmağa imkan vermir. 

Angiomiolipomaların müalicəsi haqqındakı fikirlər ziddiyyətlidir. Əksər müəl-

liflərin fikrinə görə 4 sm-dən kiçik angiomiolipomalarda cərrahi əməliyyat göstəriĢ 
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deyildir. 4 sm-dən böyük ĢiĢlərdə isə kompüter tomoqrafik və ultrasəs müayinəsi 

aparılmaqla ĢiĢin inkiĢaf dinamikası izlənir. ġiĢin ölçüləri artarsa və klininki 

əlamətlərlə özünü biruzə edərsə böyrək rezeksiyası əməliyyatı icra edilir. Angio-

miolipomanın ikitərəfli rastlanma ehtimalını, bu xəstələrdə gələcəkdə böyrək 

çatmazlığı olma riskini nəzərə alaraq böyrəyin törəmə olan hissəsinin selektiv 

embolizasiyası da orqan qoruyucu taktikanın variantı kimi seçilə bilər. Həyati 

təhlükə yaradan kəskin qanaxmalar zamanı total nefrektomiya icra edilir (14). 

Fibroma 

Fibroma, fibroz toxumanın olduğu bütün strukturlardan - böyrək parenxima-

sından, periferik toxumadan və böyrək kapsulundan inkiĢaf edə bilər. Fibroma 

böyrəyin nadir rast gəlinən xoĢxassəli törəməsi olub, peritonarxası fibrosarko-

malardan çətinliklə fərqləndirilir. Əksər hallarda böyrəyin periferiyasından 

xaricə doğru inkiĢaf edərək kliniki simptomlar aĢkar edilənə qədər böyük 

ölçülərə çatır. Medulyar fibromalar üçün isə hematuriya xarakterikdir. 

Müalicəsi cərrahi olub, nefrektomiya əməliyyatı aparılır. 

Lipoma  

Lipomalar böyrəyin nadir rast gəlinən xoĢ xassəli ĢiĢləri olub, böyrək kap-

sulunda və ya parenximasında olan adipositlərdən inkiĢaf etdiyi ehtimal edilir. 

Orta yaĢlı qadınlarda daha çox rast gəlinərək, böyük ölçülərə qədər inkiĢaf edir 

və bel nahiyəsində ağrı, hematuriya əlamətləri ilə özünü biruzə verir. 

Makroskopik görünüĢü digər orqanların lipomasından fərqli deyildir. Renal 

lipomalar, pararenal lokalizasiyaya malikdirlər. Mikroskopik olaraq periferik 

yerləĢmiĢ nüvəyə malik adipositlərdən ibarətdir. Bəzən digər hüceyrə element-

ləri də rast gəlinir və bu lipomalar angiolipomaların bir variantı kimi təsnif 

edilir. Periferik lipomaları intrarenal lipomalardan fərqləndirmək çətin olur.  

Ölçüləri çox böyük olduğuna görə əksər hallarda nefrektomiya əməliyyatı 

aparılır.  

Leyomioma 

Leyomioma ləng inkiĢaf edən böyrək ĢiĢlərindən olub, peripelvik toxuma-

dan və ya böyrək kapsulundan, nadir hallarda isə böyrək venasından inkiĢaf 

edir (15). Radioqrafik görüntüsü kistoz, solid və qarıĢıq olur və bir çox hallarda 

radioqrafik olaraq böyrək hüceyrəli xərçəngdən diferensiasiya edilmir. Mikro-

skopik olaraq iyəbənzər hüceyrələrdən təĢkil olunmuĢdur. Mitoz nadirdir. 

Böyük ölçülü leyomiomalarda nefrektomiya, kiçik ölçülü, periferik yerləĢmiĢ 

ĢiĢlərdə isə nefronsaxlayıcı əməliyyat göstəriĢdir (16). 

Multilokulyar kistik nefroma 

XoĢxasəli böyrək ĢiĢi olub, dəqiq sərhədlənmiĢ, birbiri ilə birləĢməyən çoxlu 

sayda kistlərdən təĢkil olunmuĢdur. Kistlər mikroskopik olaraq kubabənzər epi-

tellə örtülmüĢdür. Bimodal rast gəlinmə xüsusiyyətinə malikdir. 2-3 yaĢlarında 

ya da 30-40 yaĢlarında rast gəlinir . Kiçik yaĢlarda əsasən oğlan uĢaqlarında, 

yetkin yaĢlarda isə qadınlarda üstünlük təĢkil edir. UĢaqlarda daha çox asimp-
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tomatik olub, fiziki müayinə zamanı abdominal kütlə Ģəklində aĢkar edilir. 

Yetkin Ģəxslərdə isə abdominal ağrı, hematuriya, hipertenziya ilə təzahür edir. 

Kistik nefromalar əksər hallarda mərkəzi lokalizasiyalı olub, spesifik 

diaqnostik radioqrafik xüsusiyyətə malik deyildir. Təsadüflərin 10-20%-də kist 

kənarında kalsifikasiya aĢkar edilir. Hipervaskulyar variantlar rastlansa da, bu 

ĢiĢlərin əksər hissəsi angioqrafiyada avaskulyar və ya hipovaskulyardır. Hal-

hazırda kistik nefromanı böyrək hüceyrəli xərçəngdən və Wilms ĢiĢindən 

fərqləndirməyə imkan verən radioqrafik və kliniki əlamət yoxdur (17). 

Müalicəsi ölçüsü və digər böyrəyin funksional vəziyyətindən asılı olaraq 

böyrək rezeksiyası və ya nefrektomiyadır. 

Renal hemangioma 

Hemangioma daxili orqanlar içərisində ən çox qaraciyərdə rastlanır, böyrəklər 

ikinci yeri tutur. Renal hemangioma böyrəyin damar mənĢəli xoĢxassəli törəməsi 

olub kasa-ləyən sisteminə yaxın və ya daxili medulyar təbəqədə yerləĢir, 10% 

hallarda parenxima və ya kapsuladan inkiĢaf edə bilər. Böyrək hemangioması 

adətən həm solitar, həm də unilateral olur, ölçüləri əksər hallarda 1-2 sm olur, 

lakin nadir hallarda böyrəyin öz ölçülərinə çatacaq qədər böyük ola bilər. 

Böyrək hemangioması adətən özünü ağrılı və ya ağrısız makroskopik hema-

turiya ilə birüzə edər. Lakin biz öz klinik praktikamızda ədəbiyyatda rastlamadı-

ğımz klinik əlamətlər: uzun müddətli nefrogen hipertoniya və heç bir travma 

almadan böyrəyin spontan yırtılması əlamətləri ilə 2 xəstə müĢahidə etdik (ġəkil 

2.11 və 2.13). Hər iki xəstədə böyrək nahiyəsində kəskin ağrı böyrəyin spontan 

yırtılması və subkapsulyar hematomaya bağlı inkiĢaf etmiĢ, 1-ci xəstədə hipertonik 

kriz əlamətləri (AT 240/160), 2-ci xəstədə kollaptoid hal müĢahidə edilib. Nefro-

gen hipertoniya 1-ci xəstədə 16 il, 2-ci xəstədə 20 il müddətində davam etmiĢ, hər 

2 xəstədə həyata keçirilən radikal nefrektomiya əməliyyatından sonra hipertoniya 

əleyhinə müalicəyə ehtiyac qalmadan hipertoniya ortadan qalxmıĢdır (18). 

 

  
 

Şəkil 2.11. 36 yaşlı kişi xəstənin kompyuter tomoqrafiyası. Sol böyrək törəməsinin yırtılması və 

pararenal qan laxtaları təyin edilir (klinik müşahidəmiz). 
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Şəkil 2.12. 36 yaşlı xəstənin böyrəyin mikropreparatı. Böyrəyin daxili medulyar qatının 
kapilyar damarlarından inkişaf etmiş hemangioma (hematoksilen-eosin X 200) 

 

 
 

Şəkil 2.13. 46 yaşli kişi xəstənin kompyuter tomoqrafiyası. Sağ böyrəyin böyük ölçülü 

törəməsinin spontan yırtılması və çoxlu miqdarda qan laxtaları, toxuma ödemi, fibrotik 

dəyişikliklər təyin edilir(klinik müşahidəmiz). 
 

 
 

Şəkil 2.14. 46 yaşlı xəstənin böyrəyin mikropreparatı. Daxili medulyar qatın kapilyar 

damarlarından inkişaf etmiş hemangioma (hematoksilen-Eosin X 200) 
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Limfangioma 

Nisbətən nadir rastlanan böyrəyin xoĢxassəli törəmələrinə aid edilsə də, tər-

kibində sarkamatoz elementlərin olma ehtimalı göstərilmiĢdir. 30-40 yaĢlar 

arasında və daha çox qadınlarda təsvir edilmiĢdir. Nisbətən iri ölçülərə malik 

olması çox hallarda radikal nefrektomiya əməliyyatını əsas seçim edir, lakin 

kliniki situasuyadan asılı olaraq orqan qoruyucu taktikaya da üstünlük verilə 

bilər. 

Yukstoqlomerulyar törəmə (reninoma) 

Bu nadir rastlanan xoĢxassəli törəməni böyrəyin hemangioperisitomalarının 

bir növü hesab etmək olar, çünki yukstoglomerulyar aparatın afferent arteriola-

larının perisit hüceyrələrindən inkiĢaf edir və renin sekresiya edən qranulalara 

malikdir. Əsas kliniki əlamətləri hipertoniya və hipokaliemiya hesab edilir, bə-

zi hallarda poliuriya, polidipsiya, mialgiya da müĢahidə edilir. Limfangio-

malarda olduğu kimi 30-40 yaĢlar arasında daha çox qadınlarda rastlanır. 

Reniniomalar çox hallarda böyrəyin kortikal hissəsində, 3 sm-dən kiçik, 

kapsuladaxili, solid törəmə kimi ultrasəs və ya kompyuter tomoqrafiyada aĢ-

karlanır. Səciyyəvi kliniki əlamətlər ilə yanaĢı ikincili hiperaldosteronizm 

olarsa selektiv olaraq böyrək venasından alınan qan nümunəsində renin 

miqdarına görə diaqnoz dəqiqləĢdirilə bilər. Nisbətən kiçik ölçülü törəmə 

olduğuna görə cərrahi müalicədə əvvəl lokalizasiyası tam dəqiqləĢdirilərək 

böyrək rezeksiyasına üstünlük verilməlidir. 

 

 

BƏDXASSƏLİ BÖYRƏK ŞİŞLƏRİ 

 

Böyrək hüceyrəli karsinoma  

Böyrək hüceyrəli karsinoma uroloji ĢiĢlər arasında prostat və sidik kisəsi 

xərçəngindən sonra ən çox rast gəlinən heterogen ĢiĢlərə aid olub, yetkin 

Ģəxslərdə rastlanan bədxassəli ĢiĢlərin 3%-ni, böyrək ĢiĢlərinin isə 90-95%-ni 

təĢkil edir (19). ġəhər əhalisi arasında ĢiĢin rast gəlinmə tezliyi daha yüksəkdir. 

KiĢilərdə qadınlara nisbətən daha çox rast gəlinir, son məlumatlara görə nisbət 

təqribən 3-ün 2-yə yaxındır.  

Bir il ərzndə 100 min əhalidə təxminən 8.7 yeni renal hüceyrəli karsinoma 

aĢkar edilir. Son illərdə böyrək ĢiĢlərinin rastlanmasındakı artım ultrasono-

qrafiya və kompüter tomoqrafiyanın geniĢ tətbiqi ilə klinik əlamətlər olmadan 

təsadüfü aĢkar edilən xəstələrin sayının artmasına bağlıdır. Diaqnostikanın 

yaxĢılaĢmasına baxmayaraq diaqnostika anında xəstələrin 20-30%-də metastaz 

aĢkar edilir. Həyata keçirilən radikal əməliyyatlardan sonra xəstələrin təqribən 

20-40%-də residiv və ya metastaz inkiĢaf edir. Xəstələrin 40%-i renal hüceyrəli 

karsinomaya bağlı həyatını itirirlər. 
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UĢaqlarda bu ĢiĢ az rast gəlinir və bütün böyrək ĢiĢlərinin 2,3-6,6%-ni təĢkil 

edir (20). Oğlan və qız uĢaqlarında rast gəlinmə tezliyində fərq yoxdur. Bu ĢiĢ, 

ilkin xəbərdaredici klinik əlamətin olmaması, klinik əlamətlərin müxtəlif olma-

sı, Ģüa terapiyasına və kimyəvi terapiyaya rezistent olması ilə xarakterizə 

olunur. 

Etiologiyası 

Təcrübədə bir çox etioloji faktorların rolu öyrənilsə də, böyrək hüceyrəli 

xərçəngin əmələ gəlməsinə səbəb olan spesifik faktor müəyyən edilməmiĢdir. 

Epidemioloji araĢdırmalar böyrək xərçənginin piylənmə olan aĢağı sosial-

ekonomik Ģərtlərə malik Ģəhər əhalisində daha çox rastlandığını göstərir.  

Ətraf mühit faktorları arasında siqaretin böyrək xərçənginin rastgəlmə 

tezliyinə təsiri öyrənilmiĢ, epidemioloji göstəricilərə əsasən siqaret çəkən 

Ģəxslərdə böyrək hüceyrəli xərçəngin 1.4-2.3 dəfə daha çox müĢahidə edildiyi 

sübut edilmiĢdir (21). Son illərdə Avropa və ABġ-da tabak istifadəsinin 

azalması həmin ölkələrdə böyrək xərçənginin rastlanmasının və nəticədə 

böyrək xərçənginə bağlı ölüm hallarının azalmasına səbəb olmuĢdur (22). 

Müxtəlif qidalanma alıĢqanlıqlarının, o cümlədən heyvan mənĢəli yağ və 

zülalların çox istifadəsi, çay və kofe tükətiminin çox olmasının böyrək 

xərçəngini artırdığı güman edilsə də, qruplar arasında fərq statistik anlamlı 

olmamaıĢdır. Lakin piylənmə böyrək xərçəngində risk faktorları arasında 

müəyyən yer tutur və son illərdə piylənmə olan Ģəxslərin sayında ciddi artım 

olduğundan bu faktorun da etioloji amillər arasında xüsusi çəkisi artır (23). 

Böyrək hüceyrəli xərçənglə peĢə amilləri və sənaye kanserogenləri arasında 

səbəb-nəticə əlaqəsinin olmadığı müəyyən edilmiĢdir. Bəzi müəlliflər sənayedə 

arsen birləĢmələri ilə təmasın böyrək xərçəngini artırdığını göstərirlər. 

Uremik vəziyyətə səbəb olmuĢ ikitərəfli qazanılmıĢ çoxsaylı böyrək kistala-

rının renal hüceyrəli karsinoma riskini artırdığı, bu qrup xəstələrdə böyrək Ģi-

Ģinin 4-9%-ə qədər artırdığı göstərilmiĢdir. Lakin, sonrakı epidemiolojik 

çalıĢmalar bu riskin göstəriləndən daha aĢağı olduğunu aĢkar etmiĢdir. Ədəbiy-

yatda hemodializ, periton dializi ilə müalicə olunan, həm də böyrəkköçürmə 

əməliyyatı keçirmiĢ xəstələrdə renal karsinoma müĢahidə edilmiĢdir. Bizim 

klinik praktikamızda 7 il hemodializ ilə müalicə alan ikitərəfli qazanılmıĢ 

böyrək kistaları diaqnozlu bir xəstədə böyrək xərçənginə görə soltərəfli radikal 

nefrektomiya əməliyyatı həyata keçirilmiĢdir. 

Yatrogen faktorlar arasında əvvəllər kontrast maddə kimi istifadə edilən 

Torotrast və müalicə məqsədi ilə aparılan yerli radiasiyanın rolu qismən sübut 

edilmiĢdir. Antihipertensiv dərmanların uzun müddət qəbulunun və son mər-

hələ böyrək çatıĢmazlığının renal hüceyrə xərçənginin rast gəlinmə tezliyini 

artırdığı müĢahidə edilmiĢdir. 

Sitogenetikası 
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 Böyrək hüceyrəli xərçəngdə xromosom dəyiĢiklikləri kifayət qədər yaxĢı 

öyrənilmiĢdir. Böyrək hüceyrəli xərçəngin Von Hipel-Lindau (VHL) 

xəstələrində daha çox rast gəlindiyi məlumdur. Sitogenetik tədqiqatlar nəticə-

sində sporadik Ģəffaf hüceyrəli xərçəng zamanı da əksər hallarda 3-cü 

xromosomun VHL genində translokasiya və delesiya dəyiĢiklikləri rastlanır ki, 

bu da hər iki xəstəliyin oxĢar genetik əsasa malik olduğunu göstərir. Çox kiçik 

diametrli Ģəffaf hüceyrəli renal xərçəngdə belə 3-cü xromosomda dəyiĢiklik 

olması bu dəyiĢikliklərin təkanverici rol oynadığını sübut edir (24). 

Böyrək xərçənginin irəliləməsi və metastazı zamanı bir çox xromosom 

bölgələrində əlavə genetik dəyiĢikliklər müĢahidə edilir. Belə ki, 9p xromosom 

mutasiyası, 10q xromosom lokusu üzərində heteroziqotluğun itməsi pis 

proqnostik əlamətlərlə əlaqadardır. 14q xromosom aberrasiyası çox pis klinik 

gediĢ, yüksək histoloji və patoloji mərhələ ilə paralel aĢkar edilir. 

 Von Hippel-Lindau xəstəliyi nadir rast gəlinən (36.000 uĢaqdan 1-də) irsi 

xərçəng sindromu olub, bir sıra orqanlarda xərçəngin olması ilə xarakterizə 

olunur. Bu xəstələrdə əsasən, ikitərəfli multifokal böyrək ĢiĢləri, beyincik və 

onurğa beyni ĢiĢləri, feoxromositoma və retinal hemangioma rast gəlinir. Xəs-

tələrin 35-45%-i isə böyrək xərçəngindən ölür. Von Hippel-Lindau xəstəliyinin 

sitogenetikasının öyrənilməsi böyrək hüceyrəli xərçəngin sporadik və ailəvi 

formalarının əmələ gəlməsində mühüm rol oynayan supressor VHL geninin 

aĢkar edilməsinə səbəb olmuĢdur. Bu gen 213 amin turĢusundan ibarət zülal 

kodlaĢdırır. Digər supressor genlərdə olduğu kimi VHL genində də xəstəliyin 

baĢ verməsi üçün hər iki allelin mutasiya və ya inaktivasiyası vacibdir. 

VHL proteini B, C elonqinləri və CUL-2 ilə birləĢərək E3 ubiqutin komp-

leksi əmələ gətirir və requlyator proteinlərin deqradasiyasına səbəb olur. Bu 

protein hüceyrələrin ətraf mühit faktorlarına qarĢı cavab reaksiyasında (stress, 

hipoksiya) mühüm rol oynayan xüsusi faktora (hypoxia-inducible factor 1 

(HIF-1)) təsir göstərərək normada onun miqdarını aĢağı səviyyədə saxlamıĢ 

olur. (ġəkil- 2.15) VHL geninin mutasiyası HĠF-1 faktorunun ekspressiyasının 

pozulmasına və proangiogen böyümə faktorunun -(vascular endothelial growth 

factor –VEGF), ĢiĢ böyümə faktoru – α, qlükoza daĢıyıcısının (Glut 1) karbo 

anhydrase 9 (CA-9) və s.-nin artıq miqdarda ekspressiyasına səbəb olur (25). 

Digər tərəfdən VHL proteininin hüceyrə siklinə, diferensiasiyasına da təsir 

göstərdiyi müəyyən edilmiĢdir. Böyrək hüceyrəli xərçəngdə sitogenetik 

dəyiĢiklikləri protoonkogenlərin aktivləĢməsi ilə izah edən fikirlər irəli sürül-

müĢdür. Buna baxmayaraq, konkret bir onkogenin pozğunluğunun böyrək 

hüceyrəli xərçəng törətməsi müəyyən edilməmiĢdir. Lakin, xəstələrin çoxunda 

c-myc, c-erb, c-Ha-ras, c-fos, c-fms genlərinin artıq miqdarda, erb-B-2 geninin 

isə az ekspressiya olunması müĢahidə edilmiĢdir.  
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Şəkil- 2.15. VHL zülalının bioloji funksiyası. VHL zülalı HİF-1-in deqradasiyasında iştirak 

edir. Bu zülalın mutasiyası HİF faktorun akkumulyasiyasına və şiş angiogenezində, metabolik 

aktivliyində və autokrin stimulyasüiyasında iştirak edən VEGF, GLUT 1 və PDGF faktorların 

ekspressiyasının artmasına səbəb olur. 

 

İmmunobiologiyası 

AparılmıĢ tədqiqatlar əsasında böyrək ĢiĢlərinin immunogen olduğu müəy-

yən edilmiĢdir. Böyrək hüceyrəli xərçəngin, bu ĢiĢlərin immunogenliyini təmin 

edən bir sıra ĢiĢ antigenləri–RAGE-1, PRAME, MN-9, gp75 ekspressiya etdiyi 

öyrənilmiĢdir. Böyrək hüceyrəli xərçəngdən ĢiĢlə infiltrasiya olunmuĢ immun 

hüceyrələr- T helperlər və dendritik hüceyrələr ayrılmıĢdır. ġiĢ antigenlərindən 

MN-9 daha spesifik olub, ĢiĢlərin 75-90%-də ekspressiya olunur və sitotoksik 

ĢiĢ hüceyrələrini aktivləĢdirərək immun cavab reaksiyasının yaranmasına səbəb 

olur (26).  

Böyrək hüceyrəli xərçəngin immunogen olmasına baxmayaraq immuno-

tolerantlıq hesabına ĢiĢin immunoterapiyaya cavab vermə faizi 15-20%-dir. 

Ġmmun tolerantlığın yaranmasında 

 Dendritik hüceyrələrin aktivləĢməsi və prosesə cəlb olunmasında çatıĢ-
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mazlığın olması, 

 ġiĢ hüceyrələri tərəfindən toxuma uyğunluğu antigenlərinin (mayor 

histocompatibility complex - MHC) az ekspressiya olunması, 

 MHC antigenlərinin limfositlər tərəfindən qüsurlu prosessinqi, 

 Ġmmunosupressiv sitokinlərin (ĠL-10) çox ekspressiya olunması 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Böyümə faktorları 

 Transformasiyaedici boy faktorlarının (TGFα, β) böyrək hüceyrəli xərçən-

gin əmələ gəlməsində rol oynadığı öyrənilmiĢdir. Bu faktorların epidermal 

böyümə faktoru reseptorlarına (Epidermal growth factor reseptor-EGFR) bağ-

lanaraq autokrin mexanizmlər əsasında böyrək ĢiĢlərinin transformasiyasında 

və proliferasiyasında iĢtirak etdiyi məlumdur. 

Dərman rezistentliyi 

Böyrək hüceyrəli xərçəng, məlum olan kimyəvi terapevtik dərman pre-

paratlarına qarĢı rezistentdir. Bu rezistentlyin (multidrug resistance-MDR) 

xüsusi transmembran gekoproteinlə (P-glikoproteini) əlaqədar olduğu və bu 

zülalın MDR-1 geni tərəfindən kodlaĢdırıldığı sübut edilmiĢdir. Bu qlikopro-

tein enerjidən asılı dərman nasosu kimi fəaliyyət göstərərək dərmanın hücey-

rədən çıxarılmasına səbəb olur (27). Bu nasosun fəaliyyəti Ca
+2

 bloka torları ilə 

inhibə olunduğuna görə verapamil, amiadronla ĢiĢin kimyəvi terapevtik dər-

manlara qarĢı həssaslığını yüksəltmək mümkündür.Böyrək hüceyrəli xərçəngdə 

dərmanlara qarĢı rezistentliyin ikinci mexanizmi qlutation redoks sikli 

tərəfindən dərmanın hüceyrədaxili detoksikasiyası ilə əqadardır. 

Proteazalar, adheziya və ekstrasellulyar matriks  

ġiĢ hüceyrələri, qonĢu hüceyrələr və ekstrasellulyar matriks arasında olan 

əlaqə ĢiĢin patogenliyinə mühüm təsir göstərir. Böyrək hüceyrəli xərçəngdə 

VHL geninin mutasiyasının nəticəsi olaraq fibronektinin sintezi və sekresiya-

sının pozulduğu müəyyən edilmiĢdir. Bu isə ĢiĢin invazivliyində və metas-

tazvermə xüsusiyyətində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Proteazaların (plazmin və 

metalloproteinazalar) ekspressiyasının artması, E-cadherin and cadherin-6-nin 

ekspressiyasının azalması isə ĢiĢn daha aqressiv gediĢi və yaĢama göstəricisinin 

azalması ilə müĢayiət olunur.  

Siklooksigenasa 2 (Cyclooxygenase 2 – COX-2)  

Böyrəklərin xronik iltihabının epitelial karsinogenezin etiologiyasında mü-

hüm rol oynadığı və bunun xroniki iltihabda COX-2-nin böyrək toxumasında 

artmasına bağlı olduğu ehtimal edilir. Belə ki, COX-2 normal toxumalarda çox 

cüzi konsentrasiyada olduğu halda hipoksiya, sitokin və mitogen faktorların 

təsiri ilə iltihablanmıĢ toxumada artır. Siklooksigenaza 2-nin artması prosto-

qlandinlərin sintezini artırır, prokarsinogenləri karsinogenlərə çevirir, apoptozu 

inhibisiya edir, angiogenezi stimulyasiya edir, ĢiĢ hüceyrələrinin invazivliyini 

yüksəldir. 
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 Digər tərəfdən COX-2-nin renal toxumada konsentrasiyasının böyrəyin 

premalignizasiya halı hesab edilən renal intrtubulyar neoplaziya (RĠN) zamanı 

artdığı təyin edilmiĢdir. Bu faktorun renal hüceyrəli karsinomanın yaranma-

sında və inkiĢafında mühüm rol oynadığı güman edilr. Eyni zamanda COX 2 

ekspressiyasının peritumoral iltihabı olan böyrək ĢiĢlərində, iltihabı olmayan 

ĢiĢlərə nisbətən daha çox artdığı müĢahidə edilmiĢdir. 

 

4.  PATOLOJİ ANATOMİYA 

 

Renal hüceyrəli karsinoma 

Yetkin xəstələrdə, xüsusi ilə 40 yaĢdan sonrakı dövrdə rastlanan böyrək 

ĢiĢlərinin 90%-ini renal hüceyrəli karsinoma təĢkil edir. Böyrək xərçəngi 

histoloji tipinə görə adenokarsinoma olub tubulyar hüceyrələrdən inkiĢaf edir. 

Renal karsinomanın histoloji cəhətdən altı tipi ayırd edilir (Cədvəl №2.4): 

Ģəffaf hüceyrəli (70-75%), papilyar (10-15%), xromofob (5%), Bellininin 

yığıcı borucuq ĢiĢi (1%), renal medulyar karsinom (<1%), mutsinoz tubulyar və 

iyvari hüceyrəli (<1%), təsnif olunmayan (4-5%). 

 

Cədvəl 2.4.  

BÖYRƏK HÜCEYRƏLİ XƏRÇƏNGİN HİSTOLOJİ TƏSNİFATI 

 

Hüceyrə tipi Xüsusiyyətləri 
Böyümə 

xüsusiyyəti 

Hüceyrə 

mənĢəyi 
Sitogenetikası 

ġəffaf hüceyrəli 
Çox rast gəlinir 

(70-75%) 

Asinar və ya 

sarkomatoid 

Proksimal 

borucuq 

VHL geni itməsi 

3p- xromosomun 

bir hissəsinin 

itməsi 

Papilyar 
Bilateral və multi-

fokal (10-15%) 

Papilyar və ya 

sarkomatoid 

Proximal 

borucuq 

7 və 17-ci 
xromosomların 

trisomiyası 

Xromofob 
Ağrısız gediĢli (4-

5%) 

Solid, tubulyar, 

və ya 

sarkomatoid 

Kortikal yığıcı 

borucuq 
Hipodiploid 

Yığıci borucuq 

ĢiĢi (Bellini) 
Çox aqressiv (1%) 

Papilyar və ya 

sarkomatoid 

Medulyar yığıcı 

borucuq 
Təyin olunmayıb 

Medulyar 

hüceyrəli 

Çox aqressiv 

(<1%) 

Papilyar və ya 

sarkomatoid 

Medulyar yığıcı 

borucuq 
Təyin olunmayıb 

Mutsinoz 

tubulyar və 

iyvari hüceyrəli 

Metastaz və ölüm 

rastlanmır (<1%) 

Tubulyar və 

mutsinoz stromal 

Medulyar yığıcı 

borucuq 

1,4.6,8,13 və 14-cü 

xromosomlarda 

itmə; 7, 11, 16, 17-

ci xromosomlarda 

artıĢ 

Təsnif 

olunmayan 
4-5%    
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ġiĢlərin histoloji xüsusiyyətləri ilə onların proqnozu arasında asılılıq olduğu 

müəyyən edilmiĢdir. Histoloji kriteriyalar içərisində nüvənin dəyiĢiklik dərəcəsi 

daha böyük proqnostik əhəmiyyət kəsb edir. ġiĢ hüceyrələrinin nüvəsi normal 

hüceyrələrin nüvəsinə oxĢar olduqca proqnostik cəhətdən daha xoĢ hesab edilir.  

Bu ĢiĢlərin nuklear xüsusiyyətləri çox müxtəlifdir. Nüvənin və nüvəciyin 

ölçüsündən və formasından asılı olaraq müxtəlif dərəcələmə sistemləri təklif 

edilmiĢdir ki, bunların içərisində ĢiĢin histoloji proqnostik göstəricisi kimi 

Fuhrman sistemi daha geniĢ istifadə edilir (28) ( Cədvəl 2.5 və Ģəkil 2.16). 
 

Cədvəl 2.5. 

FUHRMAN SİSTEMİ 
 

Dərəcə I Nüvə kiçik ölçülü və dairəvidir. Nüvəcik yoxdur və ya zəif nəzərə çarpır. 

Dərəcə II Nüvə orta ölçülü (15mm), qeyri-dəqiq konturludur. Kiçik nüvəciyə malikdir. 

Dərəcə III Nüvə böyük ölçülü (20mm), qeyri-dəqiq konturludur, nüvəcik böyükdür. 

Dərəcə IV 
Nüvənin ölçüləri 3-cü dərəcəyə uyğundur. Nüvəcik çoxpaylı və xromofillə 

zəngindir. 

 
Şəkil – 2.16. Böyrək hüceyrəli xərçəngin Fuhrman sistemi üzrə dərəcələri. a) I dərəcənin mik-

roskopik müayinəsində düzgün və eyni formalı nüvələr aşkar edilir. b) II dərəcənin mikrosko-

pik müayinəsində I dərəcə ilə müqayisədə daha böyük və müxtəlif formalı və ölçülü nüvələr 

aşkar edilir. Xromatin daha sıxdır və nüvəcik ayırd edilir. c) Bu dərəcədə sıx xromatinə malik 

nüvələr və nüvəcik daha böyükdür. d) Bu dərəcədə böyük ölçülü, pleomorf nüvə və böyük 

ölçülü nüvəcik aşkar edilir. 
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Şəkil 2.17. Böyrək hüceyrəli xərçəng (makroskopik və mikroskopik görünüşü) 

 

Şəffaf hüceyrəli renal hüceyrə karsinoması 

ġəffaf hüceyrəli xərçəng böyrək ĢiĢlərinin 70-75%-ni təĢkil edir. ġiĢ hücey-

rələri dairəvi və poliqonal hüceyrələr olub, incə vaskulyar sinusoidlərlə və 

retikulin lifləri ilə əhatə olunur. Sitoplazma xolesterol, xolesterol efirləri, 

fosfolipidlər və qlikogenlə zəngin olur.  

ġəffaf hüceyrəli renal hüceyrəli karsinoma böyrək adenomaları kimi proksi-

mal qıvrım borucuqlardan, böyrək hüceyrəli xərçəngin digər histoloji variant-

ları (xromofob və papilyar xərçəng) isə nefronun daha distal hissələrindən 

inkiĢaf edir.  

Qranulyar (dənəvər) hüceyrəli xərçəng mitoxondrilərlə zəngin eozinofill 

hüceyrələrdən təĢkil olunur. 50%-i vimentin pozitivdir. Vimentin pozitivlik 

sarkomatoid xərçəng üçün daha xarakterikdir. Bundan baĢqa, demək olar ki, 

bütün böyrək ĢiĢləri keratin 8 və keratin 18 ekspressiya edirlər. 

Böyrək hüceyrəli xərçəng makroskopik olaraq dairəvi olub, diametri bir 

neçə santimetrdən tutmuĢ, qarın boĢluğunu tutan nəhəng ĢiĢlərə qədər müxtəlif 

olur (ġəkil-2.17). Həqiqi kapsula malik deyildir, lakin, sıxılmıĢ parenximadan 

və fibroz toxumadan təĢkil olunmuĢ psevdokapsulla əhatə olunmuĢlar. ġiĢ 

daxilində nekroz və hemorragik ocaqların miqdarı müxtəlif dərəcədə dəyiĢir və 

10-25% hallarda kistoz degenerasiya rast gəlinir və solid formaya nisbətən 

proqnozun daha yaxı olması ilə fərqlənir. Yuxarı sidik yollarının keçid hücey-

rəli xərçəngindən fərqli olaraq böyrək hüceyrəli xərçəngin əksər formaları 

infiltrativ deyildir.  
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Gerota fassiyası ilkin mərhələlərdə ĢiĢin ətraf toxumalara sirayət etməsində 

baryer rolu oynasa da son mərhələlərdə invaziya olunur. Böyrək hüceyrəli 

xərçəng əksər hallarda birtərəfli, 2% hallarda isə sinxron və asinxron olaraq 

ikitərəfli olur və unifokaldır. ġiĢ inkiĢaf etdikcə 10% hallarda böyrək venasına 

və aĢağı boĢ venaya tromb Ģəklində yayılır və ya qonĢu orqanlara və əzələlərə 

invaziya edir (29).  

Papilyar renal hüceyrəli karsinoma 

Tubulopapilyar ĢiĢlər böyrək ĢiĢlərinin 14%-ni təĢkil edir. Daha çox 50-60 

yaĢlar arasında rastlanır. Eyni zamanda uĢaq yaĢlarında rastlanan böyrək 

hüceyrəli xərçəngin əksər hallarda papilyar quruluĢa malik olduğu göstərilir. 

Bu ĢiĢlər makroskopik olaraq kiçik ölçülü, psevdokapsulaya malik ĢiĢlər olub, 

böyrəyin qabıq qatında yerləĢir. Ġmmunohistokimyəvi cəhətdən digər böyrək 

ĢiĢlərindən fərqlənmir. Papilyar renal hüceyrəli karsinomanın I tip və II tip 

olaraq morfoloji və bioloji cəhətdən 2 alt tipi ayırd edilir. 

I tip papilyar xərçəng daha aĢağı mərhələ və dərəcəyə malik olub, kiçik 

ölçülü olurlar. Bu tipdə 7p və 17p xromosom artımları müĢahidə edilir. Mikro-

skopik olaraq bazofil və solğun sitoplazmalı tək sıralı papilyar quruluĢdadır. 

II tip papilyar xərçəng daha yüksək dərəcə və mərhələ ilə səciyyəvidir, daha 

pis proqnostik gediĢə malikdir. Xromosom dəyiĢiklikləri də I tipə nisbətən 

daha geniĢ spektrə malikdir və daha dərindir. II tipdə geniĢ eozinofilik 

sitoplazmalı hüceyrələrdə yüksək dərəcəli nuklear dəyiĢikliklər rastlanır və 

nukleol olur (30). 

Xromofob tip renal hüceyrəli karsinoma 

Bu tip karsinomalar 60 yaĢlarında daha çox olmaqla 45 yaĢdan yuxarı 

böyrək xərçənginin 5%-ni təĢkil edir. Sporadik və irsi ola bilər. Ġrsi forması 50 

yaĢlarında ortaya çıxır, çoxsaylı bilateral lokalizasiyalı papilyar və xromofob 

karsinomalar, onkositomalar, onkositozis və hibrid törəmələr ilə üzə çıxır (31).  

Makroskopik olaraq solitar, dəqiq sərhədlərə malik, solid quruluĢlu, kortikal 

bir törəmədir. Çox zaman T1 və ya T2 mərhələsində aĢkar edilir, təqribən 10% 

hallarda renal kapsuladan kənara çıxır, 4% hallarda renal venaya invaziya (T3) 

aĢkar edilir.  

Mikroskopik olaraq geniĢ poliqonal hüceyrələrin əmələ gətirdiyi solid ada-

cıqlar və trabekulalardan təĢkil olunur, hüceyrələr solğun və eozinofilik sito-

plazmalı olur. Onkositomadan hüceyrə nüvəsinin nahamar konturlu olması ilə 

fərqlənir. Histokimyəvi olaraq Hale-nin kolloidal dəmir boyası ilə hüceyrə 

sitoplazmaları pozitiv boyanır. 

Renal medulyar karsinoma 

Böyrəyin yığıcı borucuqlarından inkiĢaf edən nadir bir törəmə olub, ən çox 

10-40 yaĢlar arasında rast gəlinir. Çox aqressiv gediĢə malik olub, ilkin aĢkar 

edildiyində əksər hallarda boyun nahiyəsi limfa düyünlərində və ya beyində 

metastaz aĢkar edilir. Metastazlar həm limfatik, həm də qan damarları ilə limfa 
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düyünlərinə, qaraciyər və ağciyərə ola bilər. Bu ĢiĢlər yığıcı borucuq ĢiĢlərinin 

çox aqressiv bir forması olub, kimyəvi terapiyaya da həssas deyildir (32). 

Makroskopik olaraq mərkəzdə yerləĢir, sərhədləri qeyri-düzgün olur, 

ölçüləri 4-12 sm arasında dəyiĢir. Kəsik üzündə qansızma və nekroz sahələri 

görünür. Mikroskopik olaraq Bellininin yığıcı borucuq karsinomasına bənzəyir, 

tubulyar, solid, adenoid kistik quruluĢda olub, ĢiĢ hüceyrələri yüksək mitotik 

aktivliyə malikdirlər və yüksək dərəcədə angiolimfatik invaziya müĢahidə 

edilir. ġiĢ hüceyrələri mutsin boyası ilə pozitiv reaksiya verir, lakin kolloidal 

dəmir ilə neqativ boyanır. 

Mutsinoz tubulyar və iyvari hüceyrəli karsinoma 

2004-cü il Dünya Sağlamliq TəĢkilatının təsnifatına əsasən yığıcı borucuq-

lardan inkiĢaf edərək mutsin yaradan miksoid epitelial neoplaziya belə adlan-

dırılmıĢdır. Qadınlarda daha çox olmaqla 50-55 yaĢ arası daha çox rastlanır. 

Nisbətən xoĢxassəli gediĢə malikdir, belə ki, cərrahi əməliyyatdan sonra residiv 

müĢahidə olma ehtimalı olsa da uzaq metastaz və ya ölüm müĢahidə 

edilməmiĢdir. 

Makroskopik olaraq 3-10 sm ölçülərə malik, dəqiq sərhədləri olan medulyar 

qatda yerləĢmiĢ sarı-qəhvərəngli törəmə kimi görülür. Renal venaya invaziya 

etmir. Uzun yığıcı borucuqlaradan inkiĢaf edir. Mutsinoz tubulyar və iyvari 

hüceyrəli renal karsinomalarda adətən 1, 4, 6, 8, 13 və 14-cü xromosomlarda 

itmə izlənərkən, 7, 11, 16 və 17-ci xromosomlarda artım rastlanmıĢdır. 

Təsnif olunmayan renal hüceyrəli karsinoma 

Bu qrupa histoloji quruluĢuna görə digər böyrək karsinomalardan fərqlənən, 

heç bir qrupa aid edilə bilməyən xəstələr aid edilir. Götürülən cərrahi nümunə-

lərin retrospektiv təhlili bu qrupun karsinomaların 4-5%-ni təĢkil etdiyini de-

məyə imkan verir. Təsnif olunmayan karsinomaların əsas xüsusiyyətləri 

bunlardır: 

 ĢiĢ tiplərinin qarıĢıq olaraq birlikdə olması; 

 mutsin ifrazı, epitelial və stromal elementlərin qarıĢıq olması; 

 təsnif olunmayan hüceyrə tiplərinin olması; 

 morfologiyada sarkomotoid elementlərin olması. 

Hüceyrələrdə sarkomatoid dəyiĢikliklər renal karsinoma diaqnozu qoyulan 

xəstələrin təqribən 1-5%-də və ən çox da Ģəffaf hüceyrəli renal karsinoma 

zamanı aĢkar edilir. Əvvəllər sarkomatoid diferensiasiyanı ayrı subtip kimi 

qəbul etsələr də, daha sonra bu dəyiĢikliklərin bütün növ renal hüceyrə 

karsinomasını müĢahidə edə biləcəyi anlaĢıldı. 

Sarkomatoid ĢiĢlər iyəbənzər hüceyrələrdən ibarətdir. Aqressiv gediĢli olub, 

proqnozu pisdir. Pleomorf mezenximal hüceyrələrlə oxĢar olub, fibrosarko-

madan çətin diferensiasiya olunur.  
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5. KLİNİKA 

 

Böyrək ĢiĢlərinin əksəriyyəti peritonarxası sahədə yerləĢdiyinə görə inkiĢa-

fının nisbətən gec mərhələlərinə qədər asimptomatikdir. ġiĢ yalnız böyük ölçü-

lərə çatıb, digər orqanlara təzyiq və ya invaziya etdikdə və ya böyrəyin kasa-lə-

yən sisteminə yayılaraq dağılma göstərdikdə müəyyən əlamətlərin üzə 

çıxmasına səbəb olur. Qeyri-invaziv müayinə üsullarının geniĢ tətbiq edilməsi 

və bu müayinə üsullarının yüksək diaqnostik dəqiqliyi nəticəsində böyrək 

ĢiĢlərinin 50%-i təsadüfən aĢkar edilir (33). Böyrək ĢiĢlərində simptomların 

təzahür etməsi aĢağıdakı səbəblərlə izah edilir. 

 ġiĢin lokal böyüməsi 

 Paraneoplastik sindromlar 

 Qanaxma (total hematuriya və ya peritonarxası qansızma) 

 Metastatik xəstəlik 

Ağrı, hematuriya və bel nahiyəsində palpasiya edilən həcmli törəmədən 

ibarət olan klassik triada xəstələrin 10-15%-də rast gəlinir (34) (Cədvəl 2.6). 

Bu triada ultrasəs və kompüter tomoqrafiya geniĢ tətbiq edilməzdən əvvəl ən 

sıx rastlanan əlamətlər hesab edilirdi. Hazırda bu əlamətlər xəstəliyin çox 

irəlilədiyini göstərdiyinə görə ―gecikmiĢ triada‖ olaraq adlandırılır. Digər 

tərəfdən müasir diaqnostik üsullar olan dövrdə törəmənin palpasiyası həm az 

informativ olduğuna, həm də ablastik cəhətdən doğru olmadığına görə tətbiq 

edilməsi fikrimizcə məqsədəuyğun deyildir. 

Ağrı ĢiĢin qonĢu orqanlara (xüsusi ilə sinir kötükləri və ya sümüyə) sirayiət 

etməsi, ĢiĢ nekrozu, və ya sidik yollarının qan laxtası ilə obstruksiyası 

nəticəsində əmələ gəlir. Bu əlamət xəstələrin ilkin müraciətində 41% hallarda 

rastlanır. Hematuriya isə böyrək ĢiĢlərində ikinci ən çox rast gəlinən əlamət 

olub xəstələrin 38%-də müĢahidə edilir, ĢiĢin kasa-ləyən sisteminə invaziyası 

və nekrotik dəyiĢikliklər nəticəsində medulyar qatda yerləĢmiĢ damarların 

divarında arroziya nəticəsində baĢ verir.  

Hazırda ilkin aĢkar olunan böyrək ĢiĢlərinin 50%-ə qədəri heç bir klinik əla-

mət müĢahidə olunmadan təsadüfən aparılan müayinələr (ən çox ultrasono-

qrafik) zamanı aĢkar edilir (insidental). 

ĠrəliləmiĢ böyrək ĢiĢlərinin əlamətlərindən biri də mono və ya bilateral 

klinostatik varikosele və ya aĢağı ətrafların ödemidir. Göstərilən əlamətlər ĢiĢin 

vena sisteminə invaziyasına və ya iri həcmli törəmənin aĢağı boĢ venanı 

sıxmasına bağlı ola bilər.  

Böyrək hüceyrəli xərçəng digər uroloji ĢiĢlərdən fərqli olaraq paraneoplastik 

sindrom daha çox müĢayiət olunur. Paraneoplastik sindromlar böyrək hüceyrəli 

xərçəngli xəstələrin 10-40%-də rast gəlinir (35). Məlum olduğu kimi, böyrəklər 

prostaqlandinlərin, 1,25 dihidroksixolekalsiferolun, renin və eritroproteinin 

sintezində iĢtirak edir. Böyrək ĢiĢlərində bu maddələr və bunlardan baĢqa 
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parathormonabənzər faktor, qlukaqon, xorionik qonadotropin və insulin artıq 

miqdarda sintez olunaraq müvafiq kliniki əlamətlərin yaranmasına səbəb olur. 

Böyrək hüceyrəli karsinomada ən çox rast gəlinən paraneoplastik sindromlar 

aĢağıdakılardır: 

 Hiperkalsemiya; 

 Polisitemiya; 

 Hipertenziya; 

 Stauffer sindromu; 

 Kaxeksiya; 

 Qızdırma; 

 Amiloidoz; 

 Neyromiopatiya; 

 Prolaktin, qonadotropin və enteroqlükaqonun miqdarının artması. 

Böyrəyin bədxassəli ĢiĢlərinin müĢayiət olunduğu sindromlardan biri də 

1961-ci ildə Stauffer tərəfindən öyrənilmiĢ Stauffer sindromudur. Bu sindrom 

qaraciyərdə metastaz olmadan qaraciyər funksiyalarının pozulması, hərarət, 

leykopeniya və qaraciyərdə ocaqlı nekrozla xarakterizə olunur. Xəstələrin 9-

33%-də rast gəlinir. 50% hallarda hepatosplenomeqaliya birlikdə rast gəlinir 

(36). Nefrektomiya əməliyyatından sonra 60-70% hallarda qaraciyərin funk-

siyaları bərpa olur. Bu əlamətlərin təkrar baĢ verməsi, əsasən ĢiĢin residivi ilə 

müĢayiət olunur.  
Cədvəl 2.6.  

BÖYRƏK HÜCEYRƏLİ XƏRÇƏNGDƏ SİMPTOMLARIN RAST GƏLİNMƏ FAİZİ 

 

 EÇS-in yüksəlməsi 55.6 

 Hipertenziya 37.5 

Anemiya 36.3 

Kaxeksiya, arıqlama 34.5 

Pireksiya 17.2 

 Stauffer sindromu 14.4 

 Hiperkalsemiya 4.9 

Polisitemiya 3.5 

Neyromiopatiya 3.2 

Amiloidoz 2.0 

 

Böyrək ĢiĢlərinin 16%-də hiperkalsemiya aĢkar edilir(37). Bu ĢiĢlərin hiper-

kalsemiya ilə müĢayiət olunması ilk dəfə 1941-ci ildə Albrigt tərəfindən 

öyrənilmiĢdir. Müəyyən edilmiĢdir ki, hiperkalsemiya, ĢiĢ tərəfindən sintez 

olunan peptidin (parathyroid hormone-related protein PHrP), paratiroid 

hormonla oxĢar biokimyəvi xüsusiyyətlərə və eyni təsir mexanizminə malik 

olması ilə əlaqədardır. (ġəkil 2.18) Digər tərəfdən ĠL-6-nın miqdarının artması 

nəticəsində osteolitik metastazlar da hiperkalsemiyanın əmələ gəlməsində 
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mühüm rol oynayır. Hiperkalsemiya kliniki olaraq qeyri-spesifik əlamətlərlə: 

anoreksiya, qusma, qəbizlik, vətər reflekslərinin zəifləməsi, letargiya və ümumi 

zəifliklə təzahür edir. Nefrektomiya əməliyyatı əksər hallarda qanda kalsiumun 

normal səviyyəyə düĢməsinə səbəb olur.  

Böyrək ĢiĢlərində xəstələrin 22%-də hipertenziya müĢahidə edilir (38). Bu 

xəstələrdə hipertenziyanın səbəbi olaraq daha çox reninin miqdarının artması 

göstərilir, lakin hipertenziya polisitemiya, ureteral obstruksiya, arterivenoz 

fistula, serebral metastazlar və ya hiperkalsemiya ilə də bağlı ola bilər.  

Böyrək hüceyrəli xərçəngdə müxtəlif hematoloji sindromlarla müĢayiət 

olunur. Xəstələrin 28-88%-də anemiya rast gəlinir. Xəstələrin 20%-də isə 

anemiya ilk əlamət kimi üzə çıxır. Bununla yanaĢı xəstələrdə polisitemiya, 

leykositoz, trombositoz kimi əlamətlər də müĢahidə edilir. 

Böyrək ĢiĢlərində eritropoetinin miqdarının naməlum səbəblərdən 

yüksəlməsi müəyyən edilmiĢdir. ġiĢin təsirindən baĢ vermiĢ hipoksiyaya cavab 

olaraq eritropoetinin həm normal böyrək hüceyrələri həm də ĢiĢ hüceyrələri 

tərəfindən sintez olunması ehtimal edilir. Polisitemiyanın eritropoetinin 

təsirindən yarandığı bilinir. 

Leykositoz inkiĢafı ĢiĢ toxumasının nekrozuna və ya sitokin sintezinə bağlı 

ola bilər. Qranulosit-makrofaq koloniya stimulyasiya edən faktorun (GM-CSF) 

leykositoz ilə bağlı olduğu fikri irəli sürülmüĢdür [39]. 

Böyrək ĢiĢlərinə məxsus spesifik laborator göstərici olmasa da xəstələrin 53 

%-də EÇS-in artması müəyyən edilmiĢdir. Lakin, bu, ĢiĢə məxsus 

patoqnomonik əlamət hesab edilmir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.18. Böyrək şişlərində paraneoplastik sindromun əmələ gəlmə mexanizmi 

Xərçəng 

PTHrP 

reseptoru 

PTHrP 

Kəskin faza 

reaksiyaları 

Anoreksiya 

Sitokinlər                       

İL-6,5,8 

Depressiya 

Katobolik 

metabolizm 
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DİAQNOSTİKA 

 

Ultrasəs müayinəsi 

Ultrasəs müayinəsi böyrək ĢiĢlərinin diaqnostikasında çox qiymətli müayinə 

metodu olub, böyrəkdə həcmli törəmənin olmasını və solid törəmələri kistal-

lardan ayırd etməyə imkan verir və böyrək ĢiĢlərinin əksəriyyəti ultrasəs (80%) 

müayinəsi ilə aĢkar edilir (40) (ġəkil 2.19). Renal hüceyrəli karsinomaların bö-

yük qismi izoexogen (86%) olduğu halda, bir qismi hipoexogen (10%), az bir 

hissəsi hiperexogen olur (41). 3 sm-dən kiçik törəmələrin normal parenxima-

dan daha exogen olduğu məlumdur. Kiçik ĢiĢlər dəqiq kənarlı və hamar olur. 

Solid törəmələr qeyri-düzgün formalı olub, pis demarkasiya olunmuĢ 

sərhədlərə malik olur. Böyük ölçülü törəmələrdə mərkəzi zonada nekroz və 

kalsifikatların olması sıx rastlanan əlamətdir.  

Ultrasəs müayinəsinin əsas üstünlüklərindən biri solid, kistoz və qarıĢıq 

törəmələrin asanlıqla fərqləndirilməsidir. Sadə kistaların əsas sonoqrafik 

əlaməti oval və ya dairəvi olması, dəqiq ayırd edilən nazik divara malik olması 

və daxili exogenliyin olmamasıdır. Kistaların çox yaxĢı səs keçiriciliyi olub, 

kistanın kənarından baĢlayan akustik kölgəlik verirlər.  

 

Şəkil 2.19. Kiçik ölçülü böyrək hüceyrəli xərçəng. Boylama USM-də izoexogen, homogen və solid 

törəmə aşkar edilir. Rəngli doppleroqrafiyada isə penetrasiya edən vaskulyarizasiya vardır. 

 

 

Kompüter tomoqrafiya 

KT, xüsusi ilə yeni texnologiyalar əsasında hazırlanmıĢ tək kanallı spiral 

KT, çoxkanallı KT ĢiĢlərin aĢkar edilməsində, mərhələsinin və invaziya olma-

sının dəqiqləĢdirilməsində əsas müayinə üsulu olub, həcmli kistoz törəmələrin 

bədxassəli ĢiĢ və ya sadə kista olmasını müəyən etməyə imkan verir. Ölçüsü 
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0,5-1.0 sm olan Ģlərin diaqnostikasında daha etibarlı müayinə üsulu hesab 

edilir. KT müayinədə sıxlığı 15-20 HU-dən yüksək olan böyrəkdə aĢkar edilən 

istənilən həcmli törəmə böyrək hüceyrəli xərçəng kimi qiymətləndirilməlidir 

(42). KT müayinədə böyrək hüceyrəli xərçəng aĢağıdakı xüsusiyyətləri ilə 

xarakterizə olunur: 

1. Böyrək hüceyrəli xərçəng 95% hallarda ekzofit olduğundan müayinədə 

böyrək konturlarının nahamar olması və qabarma müĢahidə edilir; 

2. Kontrastsız tomoqrafiyada kiçik törəmələr homogen və izodens, böyük 

ölçülü törəmələr isə izodens, nekrotik sahələrlə əlaqədar heterogen və ya he-

morragik ocaqlar nəticəsində hiperdensdir. Kontrastsız KT-da 12HU-dən yük-

sək bütün həcmli törəmələr bədxassəli olaraq dəyərləndirilir. 3 sm-dən böyük 

ĢiĢlərin 30%-də, kiçik ĢiĢlərin isə 3%-də kalsifikasiya aĢkar edilir; 

3. Kontrastlı tomoqrafiyada böyrək hüceyrəli xərçəng kontrastlaĢır, lakin, 

kontrastlaĢma normal parenxima ilə müqayisədə daha zəifdir. Kiçik ĢiĢlər 

homogen, böyük ĢiĢlər isə heterogen kontrastlaĢır. 

Venadaxili rentgenkontrast məhlul yeridilməklə əldə edilən KT müəyyən 

mərhələlərlə kontrastın normal böyrək toxuması, solid kütlə tərəfindən 

tutulması, xaric olması, damarların vəziyyəti haqqında qiymətli məlumat verir.  

Ġlk faza kortikomedulyar fazadır, kontrast yeridildikdən 25-70 saniyə ara-

sında olur. Bu mərhələdə kontrast maddə renal kapilyarlar, kortikal borucuqlar 

və onların ətrafındakı toxumada olur, lakin distal borucuqlara daxil olmadığına 

görə korteks və medulla qatları asanlıqla diferensiasiya olunur. Bu fazada renal 

arteriya və vena yaxĢı kontrastlaĢır, ĢiĢin damara invaziyası olarsa aĢkar edilir. 

Digər tərəfdən çoxkanallı KT-da böyrək damarlarının intrarenal arxitektonikası 

aĢkar edilə bilər ki, bu da böyrək rezeksiyası zamanı olduqca faydalı ola bilər. 

Nefroqram mərhələsi 80-180 saniyələri əhatə edir, kontrast maddənin 

qlomerulalardan keçib, Henli ilgəyi və yığıcı borucuqlara keçmə fazasıdır. Bu 

mərhələdə solid kütlələrin kontrastlaĢması baĢ verir və kiçik ölçülü renal 

karsinomaların aĢkar edilməsinə imkan verir. 

Ekskretor faza 180-ci saniyədə baĢlayır, bu mərhələdə ĢiĢin kasa-ləyən 

sisteminə münasibəti qiymətləndirilir. Bu faza hiperdens kista ilə solid kütləni 

diferensiasiya etməyə imkan verir, belə ki, bu mərhələdə hiperdens kistalarda 

kontrastlaĢma dəyiĢikliyi olmazkən, bədxassəli törəmələrdə 15 HU –dən çox 

kontrastlığın azaldığı müĢahidə edilmiĢdir (42). 

Böyrəyin xoĢxassəli ĢiĢləri ilə kistoz böyrək hüceyrəli xərçəngin fərqlən-

dirilməsi mühüm və vacib problemlərdən biridir. Bu törəmələrin diferensia-

siyasında kistanın divarının qalınlığına, konturlarına, septaların sayına və qa-

lınlığına, kalsifikasıyaların miqdarı, xarakteri və lokalizasiyasına, solid kompo-

nentin olmasına, kistanın daxilində olan mayenin sıxlığına fikir vermək 

lazımdır. Bosniack bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq bu cür törəmələri dörd 

kateqoriyada təsnif etmiĢdir (43):  
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I kateqoriya kistlər ağırlaĢmamıĢ, sadə xöĢxassəli kistlər olub, incə, hamar 

divarlara malikdir, arakəsmə və ya kalsifikasiyası yoxdur. Kontrast maddə 

inyeksiyasından sonra kontrastlaĢmazlar. USM, KT və MRT-də dərhal diaqnoz 

qoyulur. 5 sm-dən kiçik ölçüyə malik olduğunda müalicəyə ehtiyac olmur 

(ġəkil 2.20). 

 

 
Şəkil 2.20. a - Sol böyrəyin sadə kisti (Bosniak I kateqoriya kist); b- konrastlı  

tomoqrammada kist kontrastlaşmamışdır. 

 

 

II kateqoriya kistlər minimal ağırlaĢmıĢ kistlər olub, xoĢxassəlidir. Sep-

talara malikdir və septalarda kalsinatlar ayırd edilir, infeksiyalaĢmıĢ, hiperdens 

kistlərdir. Çox hallarda müalicəyə göstəriĢ olmur (ġəkil 2.21).  

III kateqoriya kistlər radioqrafik olaraq xoĢxassəli kistalardan asanlıqla 

diferensiasiya edilmir. Bu kistlərin divarları qalın, kənarları qeyri-hamardır, 

septalar kontrastlaĢırlar. Bu qrupa infeksiyalaĢmıĢ hemorragik kistlər, multilo-

kulyar kistik nefroma, kistik neoplazma kimi patologiyalar daxildir. Bu törə-

mələrin bir çöxunun xoĢxassəli olmasına baxmayaraq bəziləri bədxassəlidir 

(ġəkil 2.21). 

IV kateqoriya kistlərdə kontrastlaĢma göstərən solid komponent üstünlük 

təĢkil edir və əksər hallarda böyrək hüceyrəli xərçəngdir və cərrahi müalicə 

zəruridir (44) (ġəkil 2.22 ). 
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Şəkil 2.21. Bosniak II kateqoriya kist, A- aksial kontrastlı KT-də sol böyrək kisti. Törəmə 

kontrastlaşmamışdır, nazik, kalsinatlaşmış arakəsməyə malikdir. B - Bosniak  III kateqoriya 

kist, aksial kontrastlı KT-də sağ böyrəyin böyük ölçülü (15sm) kisti. Törəmə kontrastlaşma-

mışdır, divarları qeyri-bərabər qalnlaşmışdır. Hemorragik kist və ya kistoz xərçəngə bənzər 
əlamətlərə malikdir. Histoloji müayinə nəticəsində toplayıcı borucuqdan inkişaf edən xərçəng 

olduğu aşkar edilmiĢidir. 

 

Şəkil 2.22. Sağ böyrəyin şişi. Bosniak IV kateqoriya kist (MRT). T1 yüklü şəkildə arakəsməli,   

kontrastlaşan kist. Bosniak IV kateqoriya kist (KT). 

 

Bu təsnifatda II və III kateqoriya kistlərin diferensiasiyası çox zəruridir və 

müəyyən çətinlik yarada bilər. Buna görə də dansitometrik olaraq ölçülə bil-

məyən, minimal kalsifikasiya və divar qalınlaĢması olan 3 sm-dən böyük intra-
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renal kistləri 2F olaraq ayırırlar və qrupta dinamik radioloji tədqiqlər zəruri olur. 

Digər tərəfdən renal hüceyrəli karsinomaların 10%-ni kistoz strukturaya 

malik törəmələr təĢkil edir. Kontrast maddə inyeksiyasından sonra 10-15 HU-

dan artıq kontrastlaĢma karsinoma lehinə olaraq qəbul edilməlidir.  

Ultrasonoqrafiya bəzi xoĢxassəli törəmələrin, xüsusi ilə angiomiolipomaların 

diaqnostikasında və müĢahidəsində əlveriĢli üsuldur. Rəngli Doppler ultrasono-

qrafiya bir sıra xəstələrdə böyrək xərçənginin mərhələsini müəyyən etməyə, ĢiĢ 

trombunun böyrək venasına, aĢağı boĢ venaya və ya ürəyin sağ qulaqcığına ya-

yılmasına diaqnoz qoymağa imkan verir. Lakin, USM regionar limfa düyünlə-

rinin böyüməsini dəqiq müəyyən etməyə imkan vermir. Digər tərəfdən piylənmə 

və bağırsaqlarda köp olan xəstələrdə ultrasəs müayinəsinin həssaslığı azalır.  

 

İntravenoz pieloqrafiya 

Ġntaravenoz pieloqrafiya həssaslığının və spesifikliyinin olmamasına bax-

mayaraq böyrək ĢiĢlərinin diaqnostikasında böyrəklərin funksional vəziyyətini 

öyrənmək üçün həyata keçirilir (ġəkil 2.23). Digər tərəfdən orqan saxlayıcı 

cərrahi taktika seçildikdə ekskretor uroqrafiya rezeksiya ediləcək toxumanın və 

kasacığın sərhədlərini dəqiqləĢdirməyə yardım edir. 

Lakin, kasa-ləyən sisteminin deformasiyasına səbəb olmayan periferik ĢiĢləri 

aĢkar etməyə imkan vermir. ĠVP-da aĢkar edilən ĢiĢlərin əsas xüsusiyyəti ĢiĢin 

qeyri-hamar konturlara malik olması, ĢiĢ daxilində kalsinatların olması, yüksək 

toxuma sıxlığı və kasa-ləyən sistemində dolma defektinin olmasıdır (45). Ġntrave-

noz pieloqrafiyada böyrəyin ön və arxa səthində yerləĢmiĢ və kasa-ləyən sistemini 

deformasiya etdirməyən ĢiĢləri aĢkar etmək mümkün deyildir.  

 
Şəkil 2.23. Böyrəyin keçid hüceyrəli xərçəngi (retroqrad və ekskretor uroqrafiya) 



II. Böyrək şişləri 

85 

 
Şəkil 2.24. Bilateral və çoxsaylı böyrək xərçəngi (kompüter tomoqrafiya) 

Maqnit rezonans tomoqrafiya 

Hazırda MRT-nin istifadəsinə xəstədə böyrək çatıĢmazlığı, kontrast mad-

dələrə həssaslıq olan hallarda üstünlük verilir. Böyrək hüceyrəli xərçəng T1 

yüklü Ģəkillərdə heterogen və hipointensiv, T2 yüklü Ģəkillərdə normal böyrək 

parenximası ilə müqayisədə hiperintensivdir (ġəkil 2.25). Vaskulyar invaziya-

lar və venoz trombun aĢkar olunmasında digər müayinə üsulları ilə müqayisədə 

diaqnostik dəqiqliyi daha yüksəkdir.  
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Şəkil 2.25. Böyrək xərçəngi (MRT) 

 

MRT radikal nefrektomiya öncəsi retroaortik renal vena, aberrant vena kava 

inferior kimi vaskulyar anomaliyaların aĢkar edilməsində qiymətli üsuldur. 

Böyrəyin vaskulyar anotomiyasının MRT ilə öyrənilməsi orqansaxlayıcı əmə-

liyyatlarda faydalı olur. Gadolinum istifadə edilərək arteriyal və venoz fazada 

əldə edilən MR görüntüləri xüsusi ilə laparoskopik əməliyyatlarda gərəklidir.  

KT-nın ən böyük üstünlüyünün geniĢ anatomik sahələri tədqiq etməyə 

imkan verməsi olsa da, xəstənin radiasiyaya məruz qalması, yod birləĢmələrinə 

qarĢı idiosinkraziya olarsa və dekompensasiya olmuĢ böyrək çatıĢmazlığında 

böyrəklərin funksional vəziyyətinin tədqiqinin mümkün olmaması əsas 
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çatıĢmayan cəhətləridir. MRT glomerulyar filtrasiyası aĢağı olan xəstələrdə, 

yod preparatlarına qarĢı həssasliq olanlarda gadolinum istifadə edilməklə 

böyrək funksiyasını yoxlamağa imkan verir (46). 

 

Skrininq  

Renal hüceyrəli xərçəng xəstəliyində diaqnozun törəmənin orqanla məhdud, 

metastaz vermədən aĢkar edilməsinin proqnoz cəhətdən müstəsna əhəmiyyəti 

var. Yeni xəstələrin 50-60%-i klinik əlamətlər olmadan təsadüfən aĢkar 

olunmasına baxmayaraq, diaqnoz qoyulan anda 25% xəstələrdə metastaz təyin 

edilir. Radikal nefrektomiya və ya böyrək rezeksiyası həyata keçirilən 

xəstələrin təqribən 30%-də residiv rastlanır. ġiĢin ətraf toxuma və orqanlara 

invaziyası və uzaq metastazlar müalicənin uzaq dövr nəticələrini pisləĢdirir. 

Ġrəli mərhələ xəstəlikdə immunoterapiyaya cavab 15-30%-dir. Buna görə də 

renal karsinoma genitourinar sistemin ən öldürücü törəməsi hesab edilir. Bu 

cəhətdən xəstəliyin erkən və ya insidental aĢkarlanması zəruridir.  

Lakin böyrək ĢiĢlərində əhali arasında skrininq aparılmasının çatıĢmayan 

cəhətləri də vardır: 

 renal karsinomanın ümumi əhali qrupunda geniĢ yayılmıĢ olmaması 

(100 000 əhalidə il ərzində 8.9 xəstə) skrininq zərurətini məhdudlaĢdırır; 

 klinik əhəmiyyəti olmayan törəmələrin aĢkarlanması və bu xəstələrin gə-

rəksiz, bir sıra hallarda zərərli müayinə və müalicəyə məruz qalma ehtimalı 

yüksəkdir. Bu qrupa misal kimi autopsiyada təqribən 10-20% səviyyəsində 

rastlanan böyrək adenomalarının göstərmək olar. 

Tarama məqsədi ilə sidik təhlilində mikrohematuriya və böyrəklərin ultrasəs 

müayinəsinin yeri araĢdırılmıĢ, hematuriyanın böyrək parenximasının törəmə-

lərində yalnız gec mərhələdə üzə çıxmasına görə sidik təhlilinin informativ olma-

dığı qənaətinə varılmıĢdır. Ultrasəs müayinənin böyrək ĢiĢlərinin erkən diaqnos-

tikasında rolu müstəsnadır. Lakin ədəbiyyatda ümumi əhali qrupunda aparılan 

USM-in aĢkar olunan xəstə sayına görə maliyyəti doğrultmadığı bildirilir. Bizim 

fikrimizcə müəyyən irsi anamnez (nəsildə renal karsinoma), yaĢ dövrü, siqaret 

çəkmə kimi amillər olan kiĢilərin ildə 1 dəfə USM müayinəsi məqsədəuyğundur. 

Lakin, renal karsinoma nöqteyi nəzərindən müəyyən risk qrupları vardır ki, 

bu risk qruplarında olanların vaxtaĢırı müayinəsi zəruridir. Əsas risk qrupunu 

terminal böyrək çatıĢmazlığı və böyrəklərin qazanılma kistik xəstəliyi olan 

xəstələr təĢkil edir. Belə ki, son mərhələ böyrək çatıĢmazlığı olan xəstələrin 

təqribən 80%-də böyrəklərin qazanılma kistik xəstəliyi yaranır və bu xəstələrin 

1-2%-də renal karsinoma inkiĢaf edir. Bu rəqəmi normal əhali qrupunda böy-

rək xərçənginin rastlanma tezliyi ilə müqayisə etdikdə bu risk qrupunda renal 

karsinoma rastlanmasının 100 dəfəyə qədər daha yüksək olduğu aydın olur.  

Bu qrup xəstələrdə ultrasəs müayinəsi ilə tarama və Ģübhəli hallarda kompyüter 

tomoqrafiya müayinəsi dializin 3-cü ilindən baĢlayaraq həyata keçirilməlidir. 
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Biz öz klinik müĢahidələrimizdə 1 xəstədə dializin 6-cı ilində qazanılma kistik 

xəstəlik fonunda renal karsinoma aĢkar edilmiĢ və xəstəyə radikal nefrekto-

miya əməliyyatı həyata keçirilmiĢdir. 

Von-Hippel Lindau xəstəliyi olan Ģəxslərdə daha çox ikitərəfli və multisen-

trik omaqla renal böyrək karsinoması digər klinik əlamətlərlə bərabər xəstələ-

rin təqribən 50%-də rastlanır. Bu qrupda böyrək ĢiĢləri erkən yaĢlarda (11 ya-

Ģından baĢlayaraq) təsadüf olunmuĢdur, lakin daha çox 30-40 yaĢlarında mü-

Ģahidə olunur. Ona görə də Von-Hippel Lindau xəstəliyi olan Ģəxslərdə və 

onlarla genetik qohumluğu olanlarda 15-20 yaĢlarından baĢlayaraq vaxtaĢırı 

abdominal ultrasəs müayinəsi və ya kompyüter tomoqrafiya tövsiyə olunur. 

Göstərilən qruplardan baĢqa ailəvi papilyar renal hüceyrəli karsinoma olan 

xəstələrin yaxınlarının və tuberous sklerozis xəstələrində böyrək xərçəngi riski 

normal əhali qrupuna görə yüksəkdir və bu qrupun da müvafiq müayinələrlə 

müĢahidəsi məsləhət görülür. Bunun əksinə olaraq autosomal-dominant böyrək 

polikistozu olan xəstələrin böyrək ĢiĢi riski yüksək deyildir və bu qrupda 

tarama aparılması tövsiyə edilmir. 

 

BÖYRƏK ŞİŞLƏRİNİN TƏSNİFATI 

Böyrək ĢiĢlərinin təsnifatı bölümündə 2002-ci ildə təklif edilmiĢ və klinik 

praktikda geniĢ tətbiq edilən TNM təsnifatı təqdim edilmiĢdir. Bu bölümdə hər 

bir mərhələdə təyin edilən klinik əlamətlərə və əldə edilən müayinə nəticələrinə 

əsasən dəyərləndirmə aparılacaqdır.  

Böyrək ĢiĢlərinin proqnozuna təsir edən faktorlar içərisində histoloji faktor-

dan sonrakı sıranı anotomik faktorlar tutur. Anatomik faktor olaraq ĢiĢin ölçü-

ləri, venoz invaziya, renal kapsula invaziyası, adrenal invaziya, limfatik metas-

taz və uzaq (distant) metastaz nəzərdə tutulur.  

Bu faktorlar nəzərə alınmaqla 2002-ci ildə böyrək ĢiĢlərinin təsnifatında 

TNM klassifikasiyası təklif olunmuĢdur: 

T – Birincili törəmə 

Tx Birincili törəmə təyin edilə bilmir 

T0 Birincili törəmə əlamətləri yoxdur 

T1 Törəmə ≤ 7 sm ölçüyə malikdir və böyrəklə məhdudlaşır 

T1a Törəmə ≤ 4 sm ölçüyə malikdir və böyrəklə məhdudlaşır 

T1b Törəmə >4 sm, lakin ≤ 7 sm ölçüyə malikdir 

T2 Törəmə > 7 sm ölçüyə malikdir və böyrəklə məhdudlaşır 

T3 Törəmə böyük venalara, böyrəküstü vəziyə və ya paranefral toxumaya  

invaziya etmişdir, lakin Gerota fassiyasından kənara çıxmır  

T3a Törəmə böyrəküstü vəziyə və ya paranefral toxumaya invaziya  

etmişdir, lakin Gerota fassiyasından kənara çıxmır
1
 

T3b Törəmə böyrək venalarına, onun seqmentar şaxələrinə və ya aşağı boş 

venaya diafraqmadan aşağıdakı bölümdə əsaslı şəkildə invaziya etmişdir
2
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T3c Törəmə aşağı boş venaya diafraqmadan yuxarıdakı bölümdə 

 əsaslı şəkildə invaziya etmişdir 

T4 Törəmə Gerota fassiyasından kənara çıxmışdır 

1. Paranefral toxumaya böyrək sinusu daxildir. 

2. Seqmentar Ģaxə olaraq böyrək venalarının əzələ divarına malik Ģaxələri 

nəzərdə tutulur. 

Ġlk baxıĢda mükəmməl görünən bu təsnifatda çatıĢmayan cəhət törəmənin 

böyrəküstü vəziyə və ya paranefral toxumaya, yaxud böyrək venalarına, 

onların seqmentar Ģaxələrinə və ya aĢağı boĢ venanın subdiafraqmal bölümünə 

invaziya etməsinin eyni qruplarda birləĢdirilməsidir. Fikrimizcə bu situasiyalar 

klinik və proqnostik cəhətdən bir-birindən kəskin fərqlidir və müxtəlif 

qruplarda təqdim edilməlidir. 

Regional limfa düyünlərində metastazın rastlanmasına görə: 

N Regional limfa düyünləri 

Nx Regional limfa düyünləri təyin edilə bilmir 

N0 Regional limfa düyünlərinə metastaz təyin edilmir 

N1 1 regional limfa düyünündə metastaz var 

N2 1-dən çox regional limfa düyünündə metastaz var 

Böyrək ĢiĢlərində limfadenomektomiya zamanı 8 və daha çox limfadüyünü 

nümunəsi alınır ki, bu limfa düyünlərinin heç birində metastaz rastlanmasa 

nəticə neqativ hesab edilir (N0). 

Distant Metastaz: 

MX Distant metastaz təyin edilə bilmir 

M0 Distant metastaz yoxdur 

M1 Distant metastaz vardır 

TNM mərhələləri: 

I mərhələ T1 N0 M0 

II mərhələ T2 N0 M0 

III mərhələ T3 N0 M0 

T1, T2, T3 N1 M0 

IV mərhələ T4 N0, N1 M0 

 Hər hansı T N2 M0 

 Hər hansı T hər hansı N M1 

1997-ci ildə Beynəlxalq Xərçəng Əleyhinə Ġttifaq (UĠCC) və Amerikan Xər-

çəng üzrə Komitə (AJCC) TNM təsnifatına dəyiĢiklik edərək ĢiĢlərin 2.5 sm-

dən kiçik olmasını T1, böyük olmasını T2 olaraq təsnif etməyi ləğv etmiĢlər və 

bu ölçünün kliniki, proqnostik əhəmiyyəti olmadığı qənaətinə gələrək ≤ 7 sm 

olan bütün ĢiĢləri T1 olaraq təsnif etmiĢlər. Eyni zamanda 1-4 sm ölçüyə malik 

monolateral törəmələrdə həm radikal, həm də parsial nefrektomiya zamanı çox 

yaxĢı nəticələr alındığını diqqətə alaraq bu ölçüdəki böyrək xərçəngini T1a 
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olaraq, 4-7 sm ölçüdəki törəmələri T1b olaraq adlandırmıĢlar. 

T3a mərhələsində xərçəngin birtərəfli olaraq böyrəküstü vəziyə və ya 

böyrək sinusundakı piy toxumasına invaziyası nəzərdə tutulmuĢdur. Ġkitərəfli 

böyrəküstü vəz invaziyası çox nadir rastlanır və hematogen yayılmanı göstər-

diyinə görə fikrimizcə uzaq metastaz olaraq qiymətləndirilməlidir. 

T3b mərhələsində aĢağı boĢ venaya metastatik tromb və ya invaziya aĢkar 

edilir, T3c mərhələsində metastatik tromb boĢ venanın supradiafraqmal 

bölümünə, bəzi hallarda ürəyin sağ qulaqcığına qədər uzanır. Kliniki təcrübələr 

aĢağı boĢ venaya invaziyanın metastatik tromba nisbətən daha ağır gediĢə 

malik olduğunu göstərir (47).  

Biz kliniki müĢahidələrimizdə sağtərəfli radikal nefrektomiya həyata keçir-

diyimiz 3 xəstədə böyrək xərçənginin aĢağı boĢ venaya invaziyasını aĢkar etmi-

Ģik, hər iki xəstədə aĢağı boĢ vena divarının boylama rezeksiyası icra edil-

miĢdir. Nisbətən kiçik sahədə (4 sm) vena kavaya invaziya olan 1-ci xəstədə 

əməliyyat sonrası residivsiz yaĢama 4 il, sağqalma müddəti 4 il 10 ay olmuĢdur 

(ġəkil 2.26 ). 2 –ci xəstədə infrahepatik bölgədə nisbətən uzun məsafədə 

(təqribən 6 sm) aĢağı boĢ vena invaziyası olmuĢ və əməliyyatdan sonra 

sağqalma müddəti 14 ay olmuĢdur. Hər iki xəstədə ümumi yaĢam müddəti 5 

ildən az olması müĢahidələrin azsaylı olmasına baxmayaraq yuxarıda qeyd 

edilən fikri təsdiq etmək cəhətdən diqqətəlayiqdir. AĢağı boĢ venaya və 

mədəaltı vəzin baĢına  invaziya aĢkar edilən 3- cü xəstəmizdə  cərrahi 

əməliyyat: sağtərəfli radikal nefrektomiya, aĢağı boĢ venanın boylama 

rezeksiyası, mədəaltı vəzin baĢının rezeksiyası həyata keçirilib və xəstəyə 

sonrakı 3 ay müddətində α interferonla müalicə aparılaraq 6 ay müddətində 

residivsiz nəzarət altındadır.  
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ġəkil 2.26. Sağ böyrəyin irihəcmli törəməsinin aĢağı boĢ venaya invaziyası. 

Ağ ox - ĢiĢ toxuması; - qara ox - aĢağı boĢ venaya invaziya  (klinik 

müĢahidəmiz)      

 

Venoz tromb kompüter tomoqrafiyada venanın həcminin böyüməsi, mən-

fəzdaxili sahədə sıxlığın azalması və ya dolma defektlərinin olması kimi 

əlamətlər əsasında aĢkarlanır. Xüsusi ilə sağ böyrəyin irihəcmli törəmələrində 

renal vena və ya aĢağı boĢ venada tromb olması böyrək venasının qısa olması 

və törəmənin aĢağı boĢ venanı sıxması nəticəsində kompüter tomoqrafiyada ya-

lançı neqativ cavab alına bilər. Bu cəhətdən MRT aĢağı boĢ vena trombunu aĢ-

kar etmək, trombun distal və proksimal sərhədlərinin qiymətləndirmək cəhət-

dən daha informativdir. Vena kavaqrafiya nadir hallarda MRT-yə əks-göstəriĢ 

olduqda vəya alınmıĢ cavab qaneedici olmadıqda həyata keçirilir. Venoz trom-

bozun dəqiqləĢdirilməsində Doppler ultrasonoqrafiyanın kifayət qədər infor-

mativ olmadığı təsbit edilmiĢdir. 

Böyrək xərçənginin T4 mərhələsinin diaqnostikasında ĢiĢin Gerota fassiyası 

xaricində olan toxuma və orqanlara invaziyasına diqqət edilir. Klinik müĢahi-

dələrimizdə kompüter tomoqrafiyanın böyrək xərçənginin parietal periton, 

yoğun bağırsaq müsariqəsi kimi toxuma və ya orqanlara invaziyasının 

aĢkarlanmadığı təsbit edilmiĢdir. Belə hallarda çoxkanallı KT və MRT-nin 
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informattivliyi geniĢ araĢdırılmalıdır. 

 

Böyrək xərçənginin mərhələsinin təyin edilməsində proqnostik cəhətdən də 

ciddi bir əlamət hesab edilən renal hilus və retroperitoneal limfadüyünlərinə 

metastazın aĢkar edilməsidir. 1987-ci ildə qəbul edilmiĢ TNM təsnifatında N1 

≤2 sm, N2 - 2 - 5 sm, N3 - > 5 sm olaraq qəbul edilmiĢdi, 1997 və 2002 TNM 

təsnifatlarında mərhələnin təyinində limfadüyünün ölçüsü deyil, sayı əsas alın-

dı. Studer və b.-nın məlumatına görə 2 sm-dən kiçik limfadüyünlərinin neop-

lastik prosesə deyil, daha çox ikincili iltihabi dəyiĢikliklərə bağlı olduğu 

müĢahidə edilir (48). Lakin biz öz praktikamızda bir çox halda 1-2 sm arasında 

ölçüyə malik parakaval, interaortakaval, paraaortal və böyrək sinusu 

limfadüyünlərində limfadisseksiya sonrası histoloji müayinədə metastaza 

rastlamıĢıq (Ģəkil 2.27; Ģəkil 2.28) və ona görə də böyrək xərçənginə görə 

aparılan radikal nefrektomiya zamanı 1 sm-dən böyük regionar 

limfadüyünlərinin disseksiyasının zəruri olduğunu düĢünürük. 
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ġəkil 2.27. Sağ böyrəyin xərçənginin limfadüyünlərinə metastazı. Ox 

retrokaval və ox interaortakaval limfadüyününə metastaz (klinik müĢahidəmiz)  

 

 

 
 

ġəkil 2.28. Sol böyrəyin xərçənginin paraaortal ( ox) və böyrək sinusu (ox) 
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limfadüyünlərinə metastazı (klinik müĢahidəmiz)  

 

 

Soltərəfli renal karsinomada adətən para-, pre-, postaortal limfadüyünlərinə, 

sağtərəfli patologiyada isə pre-, parakaval və interaorto-kaval limfadüyünlərinə 

metastaz müĢahidə edilir. Lakin ədəbiyyatda ĢiĢin ümumi qalça limfadüyün-

lərinə, supradiafraqmatik limfadüyünlərinə metastaz vermə ehtimalından bəhs 

edilir. Biz öz kliniki praktikamızda 2 böyrək xərçəngi diaqnozu qoyulan 

xəstədə eyni tərəfin ümumi qalça limfa düyünlərində diametri 5 sm-dən böyük 

metastaz (1 xəstədə ilkin diaqnoz təyin edilən zaman, 2-ci halda böyrək xər-

çənginə görə radikal nefrektomiyadan 4 il 6 ay sonra), 1 xəstədə isə mezenterik 

limfa düyünlərinə yayılmıĢ metastaz aĢkar etdik.  

Böyrək xərçəngində metastazların təyin edilməsi üçün abdominopelvik 

kompüter tomoqrafiya ilə yanaĢı ağ ciyərlərin rentgenoqramması, ağciyər tərə-

findən Ģikayət varsa və ya rentgenoqramda dəyiĢiklik aĢkar edilirsə uyğun na-

hiyənin KT-si icra edilməlidir. Qaraciyərin funksional testləri, sümük ağrıları 

varsa qanda qələvi fosfataza təyini ĢiĢ metastazlarının aĢkarlanmasında 

əhəmiyyətlidir. 

Böyrəyin həcmli proseslərində diferensial diaqnostikanın həyata keçirilmə-

sində nadir hallarda böyrəyin perkutan iti uclu iynə biopsiyasına və ya nazik 

uclu iynə ilə aspirasiyasına göstəriĢ yarana bilər: 

 Böyrək törəmələrində biopsiya ikincili metastatik ĢiĢlərin diaqnostikası 

(ağciyər, süd vəzisi, mədə-bağırsaq traktı xərçəngi, bədgediĢli melanomalarda) 

məqsədi ilə həyata keçirilə bilər. Bu cür metastatik ĢiĢlər adətən multifokal 

olurlar. Lakin birincili törəmə ilə böyrəkdə aĢkar edilən törəmənin arasında 

uzun zaman keçərsə və böyrəkdəki ocaq unifokal olarsa daha çox birincili renal 

hüceyrəli karsinoma düĢünülməlidir;  

 Limfoma mənĢəli həcmlı proses massiv retroperitoneal və ya distant lim-

foadenopatiya, bəzi hallarda splenomeqaliya olduğunda nəzərə alınır və biopsi-

ya bu halda diaqnozun dəqiqləĢməsinə yardım edər və radikal nefrektomiyaya 

ehtiyac ortadan qalxar;  

 Böyrəyin absesi ilə xərçənginin diferensial diaqnostikasında biopsiya 

yararlı ola bilər. Belə ki, bel ağrıları, piuriya və temperatur daha çox urinar 

infeksiya üçün xarakterik olsa da hər iki patologiyada rastlanır. KT və MRT-

nin diaqnostik imkanları yetərli olmadıqda biopsiyaya əl atılır və abses aĢkar 

edilirsə boĢluq drenaj edilərək müalicəvi effekt əldə edilir. 

Lakin iki faktor böyrəyin həcmli proseslərinin diferensial diaqnostikasında 

biopsiya və ya nazik iynə aspirasiyasına göstəriĢi kəskin məhdudlaĢdırır: 

1. Renal hüceyrəli karsinomanın diaqnostikasında biopsiyanın həssaslığı 

yalnız 80%, spesifikliyi isə 95% olaraq dəyərləndirilir. Böyrəyin həcmli pro-

seslərində aparılan iynə biopsiyalarında yalançı neqativ cavab alınması ehti-
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malı çox da aĢağı deyildir və ona görə də əldə edilmiĢ bioptatlarda bədxassəli 

hüceyrələrin rastlanmaması renal hüceyrəli karsinomanı tamamı ilə inkar 

etməyə imkan vermir. 

Digər tərəfdən, böyrəkdə kistalar xaricində rastlanan bütün törəmələrin 83-

90%-i renal hüceyrəli karsinomadır. Rastlanan xoĢxassəli törəmələr isə daha 

öncə qeyd edildiyi kimi angiomiolipoma istisna olmaqla çox zaman 

malignizasiyaya meyillidir və onların müalicəsində ölçüsündən asılı olaraq 

böyrək rezeksiyası və ya radikal nefrektomiya seçilə bilər. Angiomiolipomalar 

tipik ultrasonoqrafik və KT əlamətlərinə malik olduğu üçün onların 

diaqnostikası əksər hallarda çətinlik törətmir. 

2. Böyrəyin həcmli prosesə görə biopsiyası qanaxma, renal arteriyada 

psevdoanevrizma, arterio-venoz fistula, infeksiya, pnevmotoraks, qaraciyər 

zədələnməsinə bağlı hemorragiya, mədəaltı vəzin zədələnməsi və pankreatit, 

ĢiĢ hüceyrələrinin biopsiya zonasına yayılması kimi ağırlaĢmalara yol aça, 

0.031% hallarda letal nəticəyə səbəb ola bilər (49). Ən çox rastlanan ağırlaĢma 

profuz hematuriyadır (5-7%), lakin hematransfuziyaya az hallarda göstəriĢ 

olur. Biopsiya bölgəsinə ĢiĢ hüceyrələrinin yayılması ehtimalı 0.01% kimi 

kiçik ehtimalla göstərilsə də hər halda biopsiyanı məhdudlaĢdıran amillərdən 

hesab edilir (50). 

Son dövrlərdə USM, KT və ya MRT nəzarəti ilə həyata keçirilən biopsi-

yaların daha etibarlı bir üsul olduğu və müəyyən göstəriĢlər əsasında həyata 

keçirilməsinin yararlı olacağı qeyd edilir. Müxtəlif səbəblərdən radikal cərrahi 

əməliyyatlara əks-göstəriĢ olduqda krioablasiya və ya radiotezlikli dalğalarla 

ablasiya kimi üsullar əsas seçim olur ki, bu zaman ablasiya öncəsi perkutan 

biopsiya sıx tətbiq edilən bir müayinə metodu hesab edilir. 

 

PROQNOSTİK FAKTORLAR 

Renal hüceyrəli karsinoma zamanı proqnoza təsir edən faktorları araĢdır-

madan öncə bu xəstəliyin təbii seyri haqqında ümumi məlumatları gözdən 

keçirmək zəruridir. Qeyd etməliyik ki, cərrahi müalicə renal karsinomanın 

mərhələsindən asılı olmayaraq demək olar ki, yeganə müalicə üsulu olduğu və 

anesteziloloji xidmətin yaxĢılaĢmasına bağlı olaraq bu xəstələrdə cərrahi 

müalicəyə mütləq əks-göstəriĢlərin ciddi Ģəkildə azaldığına görə müĢahidə 

olunan xəstələrin sayı məhduddur. Ona görə də müĢahidə olunan xəstələr əsas 

etibarı ilə kiçik ölçülü böyrək törəmələrində xəstələrin cərrahi müalicədən 

imtina etməsi zamanı mümkün olur.  

Böyrək törəmələrində Chawla və b. tərəfindən 2006-cı ildə 287 xəstədə 34 

aylıq müĢahidə əsasında metaanaliz təqdim edilmiĢdir. Ortalama diametri 2.6 

sm olan törəmələrin illik orta böyüməsi 0.28 sm olmuĢ, müĢahidə dövründə 3 

xəstədə metastatik inkiĢaf aĢkar edilmiĢdir. 131 xəstədə aparılan patohistoloji 

tədqiqatlarda törəmələrin 92%-i bədxassəli olaraq qiymətləndirilmiĢ, 89% 
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hallarda törəmənin dərəcəsi aĢaği olaraq təyin edilmiĢdir. Müəlliflər sürətlə 

böyüyən törəmələrin zəif sürətlə böyüyən və ya böyüməyən törəmələrə 

nisbətən daha aqressif gediĢli olduğu qənaətinə gəlmiĢlər (51). 

Ədəbiyyatda kiçik diametrli törəmələrin xoĢxassəli olma ehtimalının daha 

yüksək olduğu, törəmənin diametrinin atrması ilə bədxassəli olması arasında 

əlaqə qeyd edilir. Bəzi mənbələrdə metastaz riski üçün törəmənin 3 sm-lik 

ölçüsü kriteriya kimi göstərilmiĢsə də, bu göstərici bir çox araĢtırmada öz 

təsdiqini tapmamıĢdır. Von-Hippel-Lindau sindromu zamanı renal karsinoma 

rastlanan xəstələrin 52-də 3 sm-dən kiçik törəmələrdə metastaz aĢkar edildiyi 

halda (təəssüf ki, müəllif ümumi xəstə sayını və metastazın rastlanma faizini 

təqdim etmir), bu qrupda 3 sm-dən böyük törəmələrdə 25% ərəfəsində 

metastaz olduğu bildirilmiĢdir (52). 

Bizim kliniki müĢahidələrimiz də törəmənin diametri ilə metastaz riski 

arasında birbaĢa paralellik olmadığını təsdiq edir. Belə ki, müĢahidələrimiz 

çoxsaylı xəstələrdə metastaz rastlanmasının dəqiq statistik təhlilinə 

əsaslanmasa da qeyd etməliyik ki, bir çox hallarda diametri 10 sm-dən böyük 

olan böyrək hüceyrəli xərçəng diaqnozu patohistoloji dəqiqləĢdirilmiĢ 

xəstələrdə metastaz aĢkar edilməzkən, diametri 3.2 sm olan bir xəstəmizdə 

paraortal limfa düyünlərində metastaz limfadisseksiya sonrası təsdiq edildi. 

Böyrək xərçəngində proqnoza təsir edən faktorları 3 qrupa bölmək olar: 

1. Spesifik kliniki əlamətlər və ya simptomlar; 

2. Müxtəlif laborator göstəricilər; 

3. ġiĢə bağlı faktorlar: ĢiĢin mərhələsi, ölçüsü, histoloji tipi, nüvə 

dəyiĢikliklərinin dərəcəsi. 

Spesifik kliniki əlamətlər olaraq anoreksiya, kaxeksiya, arıqlama, yüksək 

temperatur böyrək xərçəngində pis proqnostik əlamətlər hesab edilir. Bu 

simptomlar törəmə ilə və ya immun hüceyrələt tərəfindən sintez olunan TNF-α, 

ĠL-1, ĠL-6 təsiri ilə üzə çıxır (53). Lakin kliniki müĢahidələr böyrək 

xərçəngində temperaturun yüksəlməsinin bütün hallarda göstərilən faktorlara 

bağlı olmadığını göstərir. Biz 2 xəstədə temperaturun yüksəlməsinin profuz 

hematuriyaya bağlı sidik axarının qan laxtaları ilə okluziyasına, o cümlədən 1 

xəstədə sidik kisəsinin tamponadasına bağlı olduğunu müĢahidə etdik. Bu 

xəstələrin hər ikisi radikal nefrektomiya əməliyyatından sonra 7 və 10 illik 

müĢahidə altında residivsiz həyatlarını davam etdirirlər. 

Laborator göstəricilər 

Laborator göstəricilər olaraq proqnoza təsir edən əsas faktorlar anemiya, 

hipoalbuminemiya, EÇS-in yüksəlməsi, hiperkalsiemiya, polisitemiya, 

leykositoz, trombositoz geniĢ öyrənilmiĢdir. Anemiyanın bəzi hallarda yanaĢı 

xəstəliklərə və ya total hematuriyaya bağlı ola biləcəyi nəzərə alınmalıdır.  

EÇS-in yüksəlməsi renal hüceyrəli karsinomanın proqnozunun təyin 

edilməsində, cərrahi əməliyyat sonrası klinik gediĢinin qiymətləndirilməsində 
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ciddi bir göstərici hesab edilir. EÇS-in yüksəlməsi Ģəffaf hüceyrəli böyrək 

xərçəngində təqribən 50% hallarda, papilyar hüceyrəli karsinomada 30% 

hallarda qeydə alınır. EÇS-in artması metastatik xəstəlikdə 75% olarkən, 

metastaz olmayan hallarda 47% rastlanır. EÇS-in cərrahi əməliyyat sonrası 

normaya dönməməsi gizli metastaz, təkrar yüksəlməsi isə residiv nöqteyi 

nəzərindən dəyərləndirilməlidir.  

Biz profuz hematuriya olan 62 yaĢlı bir xəstəmizdə kəskin anemiya (Hb 52 

q/l), EÇS-in yüksəlməsi (88 mm/saat) aĢkar etdik. Radikal nefrektomiya 

əməliyyatından sonra 3 ay müddətində hər iki göstərici normala döndü və xəstə 

10 ildən artıq müddətdir ki, residivsiz həyatını davam etdirir. Bir klinik mü-

Ģahidənin statistik anlamı olmasa belə çox yüksək EÇS-in sürətlə düzəlməsinin 

proqnostik əhəmiyyəti cəhətdən qeyd edilməlidir. 

Hiperkalsemiyanın böyrək xərçəngində proqnoza mənfi təsir göstərdiyi 

bilinir. Hiperkalsemiyanın patogenezi, polisitemiya, leykositoz haqqında 

məlumat xəstəliyin klinikasında təqdim edilmiĢdir.  

Renal hüceyrəli karsinomada müĢahidə edilən trombositozun ĠL-6 ilə bağlı 

olduğu hesab edilir. Digər tərəfdən trombositozun dərəcəsinin ciddi bir proq-

nostik əlamət olduğu hesab edilir. Belə ki, trombosit sayısı ilə ĢiĢin mərhələsi, 

ölçüsü, renal venaya metastatik tromb, perinefrik toxumaya invaziya, limfatik 

və uzaq metastaz arasında əlaqə olduğu fikri irəli sürülmüĢdür. Trombosit 

sayının 450 000-dən az olduğu hallarda 5 illik sağqalma ehtimalı 70% olduğu 

halda, 450 000 və ondan çox olan hallarda bu ehtimalın 38% olduğu müĢahidə 

edilmiĢdir (54). 

Göstərilən ümumiiĢlək laborator göstəricilərdən baĢqa ĢiĢə xas olan bəzi 

proteinlərin, bədxassəli ĢiĢ hüceyrələri tərəfindən sintez olunan, lakin ĢiĢə xas 

olmayan proteinlərin, ferritinin böyrək xərçəngində proqnoza təsiri öyrənil-

miĢdir.  

Bədxassəli ĢiĢ hüceyrələri tərəfindən sintez olunan, lakin ĢiĢə xas olmayan 

proteinlərdən alfa-katenin səviyyəsinin aĢağı olması, sĠCAM-1 səviyyəsinin 

360 ng/ml səviyyəsinin üzərində olması proqnozun pis tərəfə dəyiĢməsi 

göstəriciləri hesab edilir. Sonuncu faktorun yüksək olması antitumor immun 

cavab reaksiyasının yoxluğunun səbəbini izah edir. 

ġiĢ hüceyrələri tərəfindən sintez olunan qlikolitik ferment piruvat kinazanın 

bir forması olan Tu M2-PK səviyyəsi böyrək xərçəngində artır, radikal 

nefrektomiyadan sonra 11 həftə ərzində normala dönməzsə metastazı göstərə 

biləcəyi təyin edilmiĢdir (55). Digər bir zülal olan MUCĠ mutsin səviyyəsi 

böyük ölçülü, renal vena tutulumu olan (tromb və ya invaziya), metastaza 

malik törəmələrdə yüksək olaraq təyin edilmiĢdir. CD-44 qlikoproteinin 

səviyyəsi ilə böyrək xərçəngində xəstəliyin inkiĢafı və xəstənin yaĢama 

müddəti arasında mütənasiblik təsbit edilmiĢdir (56) . 

Renal hüceyrəli karsinomda qanda dəmirin depo forması olan ferritinin 
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səviyyəsinin yüksəldiyi bilinir. Kırkalı və b. 1999-cu ildə yerinə yetirdikləri bir 

araĢdırmada ferritinin böyrək venası qanında səviyyəsinin ĢiĢin ölçüləri və 

həcmi ilə bağlı olduğunu, yerli irəliləmiĢ və ya metastaza malik törəmələrdə isə 

periferik qanda da səviyyəsinin yüksəldiyini təyin etmiĢlər (57) . 

 

Şişə bağlı faktorlar 

Bu faktorlar arasında ilk sıranı ĢiĢin mərhələsi təĢkil edir. Bir çox araĢ-

dırmalarda ĢiĢin mərhələsi ilə 5 və 10 illik sağqalma arasında əlaqə aĢkar 

edilib. Orqanla məhdudlaĢmıĢ renal karsinomaların 5 illik sağqalma nisbətinin 

70-90% olduğu, ĢiĢ perirenal piy toxumasına invaziya edirsə bu göstəricinin 

15-20% azaldığı bildirilir (58). Digər müəlliflər böyrək rezeksiyası icra edilmiĢ 

xəstələrdə törəmənin ölçüsü ≤4 sm olduğu hallarda (T1a) 10 illik xərçəngə 

bağlı sağqalmanın 90%, 4.1-7sm olan törəmələrdə (T1b) 71%, >7 sm olan 

hallarda 62% olaraq müəyyən etmiĢlər (59). 

T3a mərhələsinə ĢiĢin perinefral piy toxumasına və böyrəküstü vəzilərə 

yayılması aid edilir və bu zaman 5 illik sağqalmanın 42-57% dəyiĢdiyi göstə-

rilir. Lakin bir çox müəllifin də qeyd etdiyi kimi ĢiĢin perirenal piy toxumasına 

və ya böyrəküstü vəziyə invaziyası çox fərqlidir və sonuncu proqnoza fərqli 

dərəcədəvə çox daha ağır təsir göstərir. Digər tərəfdən yalnız böyrəyin üst 

qütbünün törəmələri böyrəküstü vəzilərə birbaĢa invaziya edir, bir çox hallarda 

ĢiĢin hematogen yolla böyrəküstü vəziyə yayılması rastlana bilər. Renal 

karsinomada böyrəküstü vəzin ĢiĢə cəlb olunması 1-2% hallarda rastlanır. 

T3b mərhələsində törəmə böyrək venalarına, onun seqmentar Ģaxələrinə və 

ya aĢağı boĢ venaya diafraqmadan aĢağıdakı bölümdə əsaslı Ģəkildə invaziya 

etmiĢ olur vəya göstərilən damarlarda metastatik tromb aĢkar edilir. ġiĢin bu 

mərhələsi ilkin diaqnoz qoyulan xəstələrin 4-9%-ni təĢkil edir. Böyrək venası 

divarına invaziya etməyən və tam çıxarılan trombun proqnoza təsir etmədiyi 

göstərilir (60). Bir araĢdırmada renal venaya invaziyanın 5 illik yaĢama 

ehtimalını 69%-dən 25%-ə qədər azaltdığını aĢkar edilmiĢdir. Kim və b. 2004-

cü ildə təqdim etdiyi metaanalizdə venoz tromb olmayanlarda 3 illik yaĢama 

müddəti 89% olduğu halda, böyrək venalarında tromb olanlarda 76%, diafraq-

maaltı aĢağı boĢ vena trombu olanlarda 63%, diafraqmaüstü vena cava trombu 

olanlarda (T3c) 23% göstərmiĢdir (60).  

Regionar limfadüyünlərinə metastaz orqanla məhdud renal karsinomada 2-

9% olarkən, venoz invaziya və ya distant metastazlı xəstələrdə 45% rastlanır. 

Lımfatik metastaz proqnoza mənfi təsir göstərir, bu qrup xəstələrdə 5 illik 

sağqalma 5-30% arasında dəyiĢərkən, 10 illik sağqalma 0-5% arasında olur. 

Böyrək xərçəngində həyata keçirilən limfadisseksiyanın (sol böyrəyin törəmə-

lərində paraortal, sağ böyrəyin törəmələrində isə retrokaval və interaortokaval) 

xəstəliyin gediĢinə təsiri haqqında ziddiyyətli fikirlər olsa da, əksər müəlliflər 

bu cür limfadisseksiyanın xəstəliyin mərhələsinin dəqiqləĢdirilməsi və 
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proqnostik cəhətdən yararlı olacağı barədə həmfikirdirlər.  

Distant metastazlar renal karsinomada proqnoza ciddi Ģəkildə təsir göstərən 

faktor olub xəstələrin ümumi vəziyyəti, metastazın lokalizasiyası və sayı, 

metastazın yaranmasına qədər keçən müddət, arıqlama, anemiya, hiperkalse-

miya (Ca-un ≥10 mg/dl olması), laktatdehidrogenaza aktivliyinin 1.5 dəfə 

yüksək olması kimi faktorlara bağlı sağqalma müddətində rolu dəyiĢir. 

Metastatik karsinomada 1 illik yaĢam 50%, 5 illik 5-30%, 10 illik 0-5% olaraq 

ərəfəsində olur. Xəstəliyin ilk ilində metastaz yaranması proqnoz cəhətdən 

daha pis hesab edilir. Visseral metastazlar pulmonar metastazlara nisbətən daha 

aqressiv gediĢə malikdir. Tək metastazlarda xəstənin sağqalma müddəti 

çoxsaylı metastazlara nisbətən uzundur. 

Metastazı olan böyrək xərçəngi xəstələrində müalicə taktikası seçiləndə bu 

törəmələrin radiorezistent və ximiorezistent olduğu, immunoterapiyanın 25%-ə 

qədər effktivliyi nəzərə alınmalıdır. Bu xəstələrdə ilk növbədə radikal 

nefrektomiya əməliyyatı yerinə yetirilir, metastazı cərrahi olaraq xaric etmək 

mümkün olduğunda radikal nefrektomiya ilə simultan olaraq, xəstənin ümumi 

vəziyyəti imkan vermirsə birinci əməliyyatdan qısa müddət sonra həyata 

keçirilir. Ədəbiyyatda bir çox metastatik renal karsinoma xəstələrində radikal 

nefrektomiya əməliyyatından sonra metastazın spontan reqressiyası təsvir 

edilmiĢdir, bu müĢahidələr daha çox ağciyərə solitar metastazlarla bağlıdır. 

Bizim bir klinik müĢahidəmizdə xəstə sağ ağ ciyərin yuxarı payında tapılan 

diametri 2.4 X 2 sm olan törəməyə görə müayinə edilmiĢ və xəstəyə sol 

böyrəyin irihəcmli blastoması diaqnozu təyin edilmiĢdir. Xəstə təklif edilmiĢ 

nefrektomiya + pulmonar lobektomiya əməliyyatından imtina etdiyinə görə 

xəstəyə unilateral Chevron kəsiyi ilə transabdominal nefrektomiya əməliyyatı 

həyata keçirilib. 2 ay sonra xəstəyə alfa Ġnterferonla kurs müalıcə aparılıb. Əmə-

liyyatdan sonrakı dövrdə 7 il müddətində xəstə müĢahidə altındadır. Xəstənin 

ümumi vəziyyəti kafidir, metastazlarda böyümə müĢahidə edilməyib. 

Ən vacib proqnostik faktorlardan biri də renal karsinomanın histoloji tipidir. 

Hər bir histoloji tipin proqnoza təsir xüsusiyyətləri müvafiq hissədə verilmiĢdir. 

ġiĢin dərəcəsi Fuhrman sisteminə görə və nuklear morfometriyanın nəticələ-

ri (nüvə və nüvəciyin ölçüsü) əsas alınaraq qiymətləndirilir. Son illərdəki 

tədqiqatlarda böyrək xərçənginə bağlı 5 illik sağqalma göstəricisi Fuhrman də-

rəcəsi 1, 2-3, 4 olan xəstələrdə müvafiq olaraq 89%, 65% və 46% olaraq müĢa-

hidə edilmiĢdir (61). 

Histoloji dəyiĢikliklər arasında proqnoza ciddi Ģəkildə mənfi təsir göstərən 

faktorlardan biri də ĢiĢin stukturunda sarkomatoid elementlərin olmasıdır. Bir 

metaanaliz nəticəsinə görə sarkomatoid elementlər olduqda renal karsinomada 

5 və 10 illik sağqalma göstəricisi 22% və 15% olaraq təsbit edilibdir (62). 

Bir çox tədqiqatlarda ĢiĢin nekrozunun Ģəffaf hüceyrəli böyrək xərçəngində 

letallığı təqribən 2 dəfə artırdığı təyin edilib. Bu faktorun lokalizə ĢiĢlərdə 
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proqnoza təsir etdiyi, metastatik ĢiĢlərdə ciddi bir faktor olmadığı bidirilir (63). 

Renal karsinomanın T1-T2 mərhələrində ĢiĢin kasa-ləyən sisteminə inva-

ziyası proqnoza mənfi təsir göstərən faktorlardan biri hesab edilir. T3 və T4 

mərhələsində bu cür invaziyanın proqnostik anlamı olmadığı hesab edilir (64). 

Bütün göstərilən proqnostik faktorlar nəzərə alinaraq müəyyən alqoritmlər 

hazırlanıb ki, bunlar da klinik əlamətlərlə yanaĢı ĢiĢin mərhələsi, limfatik 

metastaz, uzaq metastaz, ĢiĢin ölçüsü, nuklear dərəcə, ĢiĢin nekrozu, vaskulyar 

invaziya kimi göstəricilər nəzərə alınmaqla residiv və letallıq ehtimalını 

hesablamağa yardım edir. 

 

7. DİGƏR BƏDXASSƏLİ BÖYRƏK ŞİŞLƏRİ 

Metastatik şişlər 

Böyrəyin metastatik ĢiĢləri birincili ĢiĢlərə nisbətən daha çox rast gəlinir. 

Böyrəyin çox güclü vaskulyarizasiyası ĢiĢ hüceyrələrinin bu orqanda depozi-

siyası və böyüməsinə əlveriĢli Ģərait yaradır. Autopsiyanın nəticələrinə əsasən 

xərçəng xəstəliyindən ölənlərin 12%-də böyrəkdə metastazların olması müəyyən 

edilmiĢdir (65). Böyrək metastazları əsasən hematogen yolla, az hallarda isə 

qonĢu orqanlardan (böyrəküstü vəzi, yoğun bağırsaq, mədəaltı vəzi) birbaĢa 

olaraq –invaziya yolu ilə yayılır. Böyrək toxumasına metastaza səbəb olan əsas 

ĢiĢlər isə ağciyər, süd vəzisi, qinekoloji, xaya və kolorektal ĢiĢlər və melano-

madır. Ağciyər xərçəngindən ölən xəstələrin 20%-də böyrək metastazları rast 

gəlinir ki, bunların 60%-i bilateraldır (66). Metastatik ĢiĢlər çoxsaylı, kiçik dü-

yünlər Ģəklində olub, xüsusilə baĢlanğıc dövrdə klinik əlamətlərlə təzahür etmir.  

KT əsas müayinə üsuludur və bu ĢiĢlər çox hallarda 3 sm-dən kiçik hipo-

dens (5-30 Hounsfield) kütlə Ģəklində aĢkar edilir və kontrast maddə yeridildik-

də böyrək parenximasına nisbətən daha az kontrastlaĢır (67). Böyük ölçülərə 

malik olduğunda mərkəzində nekroz sahəsi aĢkarlanır. Renal vena invaziyası 

xarakterik deyildir. Arterioqrafiyada isə bu ĢiĢlər hipovaskulyardır. 
 

Böyrək sarkomaları 

Böyrəyin sarkoması yetkin Ģəxslərdə bütün bədxassəli böyrək ĢiĢlərinin 1-

2%-ni təĢkil edir və yaĢ artdıqca rast gəlinmə tezliyi artır (68). Böyrəyin 

sarkoması digər sidik-cinsiyyət orqanlarının (prostat vəzi, sidik kisəsi) sarko-

malarına nisbətən daha letaldır. Mezenximal mənĢəli olub, qısa müddətdə 

böyük ölçülərə çatması bu ĢiĢlərin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. (ġəkil 2.27)  
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Şəkil -2.29. Leyomiosarkoma (makropreparat və kompüter tomoqrafiya) 

 

 

Əsas histoloji tipi isə leyomiosarkoma olub, bu ĢiĢlərin 50-60%-ni təĢkil edir.  

Digər histoloji tiplərə isə liposarkoma, rabdomiosarkoma, fibrosarkoma, 

karsinosarkoma, histiositoma, angiosarkoma, və hemangioperisitoma aiddir. 

Böyrək sarkomasının əsas simptomları və əlamətləri palpasiya olunan kütlə, 

abdominal və ya bel ağrısı və hematuriyadır. Böyrək hüceyrəli xərçəngin sar-

komatoid variantı ilə çox oxĢar olduğuna görə kliniki və radioqrafik əlamətlərə 

görə diferensiasiya çətinlik törədir. Sarkomaya məxsus əlamət ĢiĢin kapsuldan 

və sinusətrafı toxumalardan inkiĢaf etməsi və limfadenopatiyanın olmamasıdır. 

Leyomiosarkomalar parenxima daxilinə deyil, daha çox paranefral sahəyə 

doğru böyümək xüsusiyyətinə malikdir. ġiĢ daxilində piy və sümük toxu-

masının olması lipo və osteosarkomanın, angioqrafiyada ĢiĢin hipervaskulyar 

olması isə hemangioperisitomanın göstəricisidir. Əsasən psevdokapsulla əhatə 

olunur, lakin, ĢiĢ hüceyrələri tərəfindən infiltrasiya olunduğuna görə əməliyyat 

zamanı çətin disseksiya olunur. Yüksək dərəcəli sarkomalar çox zaman 

metastaz verir və metastaz əsasən ağciyərlərdə rast gəlinir.  

Liposarkomalar rast gəlinmə tezliyinə görə ikinci yerdə durur. Peritonarxası 

sahədə isə bu ĢiĢlər leyomiosarkomaya nisbətən daha çox rast gəlinir və birinci 

yerdə durur. Piy toxumasının varlığı bu ĢiĢləri böyrək hüceyrəli xərçəngdən 

diferensiasiya etməyə imkan verdiyi halda angiomiolipomadan diferensiasiyası 

çox zaman çətinliklərə səbəb olur.  

Müalicə məqsədilə böyrək qonĢu orqanlarla birlikdə en bloc xaric edilir. 

Ətrafların sarkomalarından fərqli olaraq Ģüa müalicəsi və ximioterapiya böyrək 

sarkomalarının müalicəsində effektiv deyildir.  

 

Böyrək limfoması və leykemiya  

Autopsiyalarda müxtəlif limfoma və leykozlardan ölən xəstələrin 34%-də 

böyrək metastazları aĢkar edilir. Lakin klinik olaraq manifestasiya olmuĢ 

limfomalı xəstələrin yalnız 3-8%-də bu metastazlar radiolojik aĢkar edilə bilir 
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(69). Böyrəyin bu ĢiĢləri klinik olaraq əsasən son mərhələdə manifestasiya 

olunur. Non-Hodgkin limfomada böyrək metastazları daha çox rast gəilnir. 

Birincili renal limfomalar isə nadirdir. Böyrək metastazları 90% hallarda 

hematogen metastazlarla, 10% hallarda isə retroperitoneal limfa düyünlərindən 

birbaĢa baĢ verir. Retroperitoneal limfoadenopatiyalardan birbaĢa invaziya olan 

hallarda hidroureteronefroz sıx rastlanan, müalicəsi ciddi çətinliklərlə müĢaiət 

olunan bir fəsad kimi ortaya çıxır. Makroskopik olaraq bu ĢiĢlər böyrəkdə olan 

kiçik düyünlər Ģəklində inkiĢaf edir və tədricən böyüyərək radioqrafik olaraq 

aĢkar edilə bilən böyük ölçülərə çatır. (ġəkil-2.28)  

KT renal limfomaların diaqnostikasında əsas müayinə üsuludur. Tək və 

çoxsaylı həcmli törəmə kimi aĢkar edilir və birinci halda böyrək hüceyrəli xər-

çəngdən diferensiasiyası çətinlik törədir (70). Angioqrafiyada hipovaskulyar 

olması limfomaların tipik xüsusiyyətidir. Massiv retroperitoneal limfadeno-

patiya, splenomeqaliya və digər nahiyələrdə olan adenopatiya limfomaya Ģübhə 

yaratmalıdır. Həm renal limfomalar həm də leykozlar əksər hallarda asimpto-

matik olsalar da, simptomatik hallarda hematuriya, bel ağrısı, ümumi zəiflik və 

hərarətlə müĢayiət olunur. 

 
Şəkil –2.30. A- B-hüceyrəli non-Hodgkin limfomalı xəstədə hər iki böyrəkdə metastaz (qara 

rəngli oxla göstərilmişdir) və retroperitoneal adenopatiya və qarın divarında həcmli törəmə 

(ağ rəngli oxla göstərilmişdir) B- Sağ böyrəyin limfoma metastazı (qara rəngli oxla 

göstərilmişdir) və retroperitoneal adenopatiya  (ağ rəngli oxla göstərilmişdir) 

 

Burkitt limfomalarında fokal zədə olmadan və konturları dəyiĢmədən böy-

rəyin disseminasiya olmuĢ Ģəkildə zədələnməsi və nəticədə ümumi böyüməsi 

müĢahidə oluna bilir ki, bu da böyrəyin interstisial toxumasının bədxassəli 
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limfositlər tərəfindən yayılmıĢ infiltrasiyasına bağlı olur (71). Limfomalı 

xəstələrdə yayılmıĢ böyrək böyüməsi olan bütün hallarda yayılmıĢ infiltrasiya 

ehtimalı nəzərə alınmalıdır. Kontrast maddə inyeksiyası sonra heterogenlik və 

məhdud hipodens sahələr aĢkar edilə bilər ki, bu da diaqnostikanı asanlaĢdırır. 

 

Böyrəyin digər bədxassəli şişləri 

Böyrəyin digər bədxassəli ĢiĢlərinə renal karsinoid, yetkin tip Wilms ĢiĢi, 

primitiv neyroektodermal ĢiĢlər və kiçik hüceyrəli xərçəng aiddir. Karsinoid 

ĢiĢlər normada böyrəklərdə olmayan neyroendokrin hüceyrələrdən inkiĢaf edir. 

Böyrəkdə olan primitiv kök hüceyrələr və sinir darağının toxuması bu ĢiĢlərə 

baĢlanğıc verə bilir. Bu ĢiĢlərdə sidikdə və plazmada serotonin və onun 

metabolitlərinin miqdarı yüksəkdir və bu diaqnostik kriteriya hesab edilir. 

Xəstələrin çoxu asimptomatikdir, bəzilərində isə karsinoid sindrom rast gəlinir. 

KT məlumatları qeyri spesifikdir. ġiĢin ekssiziyası əsas müalicə üsuludur.  

Wilms ĢiĢi 3% hallarda yetkin Ģəxslərdə rast gəlinir. Bu ĢiĢlər 20% hallarda 

15-20 yaĢlarında, 80% hallarda isə 30-70 yaĢlarda rast gəlinir (72). Histoloji 

quruluĢu və patoloji təsnifatı uĢaqlarda olan ĢiĢlərlə oxĢardır. KT müayinədə 

intrarenal, hipovaskulyar heterogen törəmə olub, böyrək hüceyrəli xərçəngdən 

diferensiasiya edilmir. Klinik əlamətləri böyrək hüceyrəli xərçəngdə olduğu 

kimidir. Proqnozu uĢaqlarla müqayisədə daha pisdir. 

  

8. LOKAL BÖYRƏK XƏRÇƏNGİNİN MÜALİCƏSİ 

 

Radikal nefrektomiya lokal böyrək xərçənginin əsas müalicə üsuludur. 

Radikal nefrektomiya böyrək arteriyası və venasının ablastik prinsiplərə uyğun 

olaraq erkən bağlanmasını, böyrəyin Gerota fassiyası ilə birlikdə xaric edilmə-

sini, ipsilateral adrenalektomiyanı və diafraqma ayaqcıqlarından baĢlayaraq 

aorta bifurkasiyasına qədər limfadenektomiyanı əhatə edir. Kliniki müĢahidələr 

I mərhələ ĢiĢlərdə radikal nefrektomiya əməliyyatından sonra 5 illik yaĢama 

göstəricisinin 75-95%, paranefral piy toxuması və ya böyrəküstü vəziyə invazi-

ya olanlarda 65-80%, aĢağı boĢ venaya tromb olan hallarda 40-60%, limfa 

düyünlərinə metastaz olanlarda 10-20%, metastatik xəstəliyi olanlarda 0-5% 

olduğunu göstərmiĢdir.  

Renal hüceyrəli karsinoma zamanı ipsilateral böyrəküstü vəzə invaziya 1.2-

10% arasında,  

T1-3N0M0 renal hüceyrəli karsinoma diaqnozu qoyulan xəstələrdə limfa dü-

yünlərində metastaz 3.3% rastlanırkən, Avropa Xərçəng AraĢdırma və Müalicə 

Dərnəyinin (EORTC) bir tədqiqatının nəticəsinə görə radikal nefrektomiya zamanı 

adrenalektomiya 21%, limfadenektomiya 27% hallarda tətbiq edilmiĢdir (73) .  

Ġpsilateral adrenalektomiyaya göstəriĢ böyrəküstü vəzə birbaĢa təmas edən 

böyrəyin üst qütbünün irihəcmli törəməsi və KT-da böyrəküstü vəzin kontur-
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larının dəqiq aĢkar edilməməsi və ya törəmə tərəfindən itələnmiĢ olması hesab 

edilir. Weight və b. yerli yayılmıĢ böyrək hüceyrəli xərçəngə görə radikal 

nefrektomiya əməliyyatı həyata keçirilən 3107 və parsiyal nefrektomiyaya mə-

ruz qalan 911 xəstədə adrenal vəziyə invaziya və metastaz araĢdırmıĢlar. Bu 

xəstələrin 1541-nə ipsilateral adrenalektomiya icra edilib, 2477 xəstədə böy-

rəküstü vəzilər təftiĢ edilib. 95 xəstədə (2.4%) böyrəküstü vəzidə ĢiĢ hücey-

rələri aĢkar edilib, o cümlədən 40 xəstədə birbaĢa invaziya, 41 xəstədə ipsi-

lateral metastaz və 7 xəstədə kontrlateral metastaz, 7 xəstədə isə ipsilateral 

invaziya və kontrlateral metastaz aĢkar edilib. Müəlliflər böyrəküstü vəzə 

invaziya və metastaz riskinin aĢağı olduğunu və kontrlateral böyrəküstü vəziyə 

də metastaz riskini nəzərə alaraq kompüter tomoqrafiyada və intraoperasion 

təftiĢ zamanı böyrəküstü vəziyə metastaz və ya invaziya olmayan hallarda 

ipsilateral adrenalektomiyanın gərəkli olmadığı qənaətinə gəlmiĢlər (74). 

Tam regional limfadenektomiyanın aparılması haqqındakı fikirlər isə zid-

diyyətlidir. Limfadenektomiyanın müalicəvi rolunu Ģübhə altına alan aĢağıdakı 

müddəalar mövcuddur:  

1. ġiĢ həm limfatik, həm də hematogen yolla eyni dərəcədə metastaz vermə 

xüsusiyyətinə malikdir. 

 2. Böyrəklərin limfa drenajı müxtəlif və geniĢ olduğuna görə ekstensiv 

limfadenektomiya belə bütün metastazların xaric edilməsinə imkan vermir.  

3. Bir sıra xəstələrdə regional limfa düyünlərində metastazlar olmadan 

disseminasiya olunmuĢ metastazlar rast gəlinir.  

Limfatik metastaz olan xəstələrdə 5 illik yaĢama ehtimalının 5-30%, 10 illik 

yaĢama ehtimalının 0-5% olduğu bildirilir. Digər tərəfdən, geniĢ limfadenek-

tomiyanın bir çox mikrometastaz olan limfadüyününü xaric etyməyə imkan 

verdiyi və ĢiĢə bağlı yaĢama müddətinə statistik anlamlı Ģəkildə müsbət təsir 

etdiyi qeyd edilir. Eyni zamanda limfadenektomiya ĢiĢin mərhələsini daha 

dəqiq müəyyənləĢdirməyə imkan verir və nəticədə proqnozunu dəqiqləĢdir-

məyə, ĢiĢin metastatik mərhələsində müalicənin tam qəbul edilmiĢ formasını 

seçməyə imkan yaradır. 

T1-3N0M0 böyrək xərçəngində limfa düyünlərində metastaz 3.3% rastlanır-

kən, ĢiĢin ölçüsü ≤ 4 sm olduğu hallarda bu göstərici 2.5% olaraq aĢkarlanmıĢdır. 

Lokal renal karsinoma zamanı KT-da limfadenopatiya aĢkar edilməyən hallarda 

limfadenektomiya icra edilən xəstələrdə 5 illik sağqalma 79% olurkən, limfa-

denektomiyasız qrupda bu göstərici 78% olaraq təsbit edilmiĢdir (75). Statistik 

anlamlı fərq olmadığına görə son dövrlərdə əməliyyat öncəsi radiolojik 

tədqiqlərdə limfadüyünlərində böyümə aĢkar edilməyən və əməliyyat zamanı 

palpasiya edilən limfadüyünü olmayan hallarda limfadisseksiya tövsiyə edilmir.   

Digər tərəfdən onkoloji cərrahiyyədə limfodisseksiyanı zəruri edən səbəb-

lərin renal karsinomada da öz keçərliyini qoruduğunu söyləmək olar: 

 mərhələlərin daha doğru təyini; 
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Şəkil-2.31. Radikal nefrektomiyada 

cərrahi kəsik (Stewart's Operative 

Urology, 2nd ed. Baltimore, Williams 

& Wilkins, 1989.) 

 

 

 ĢiĢin lokal təkrarının azaldılması; 

 yaĢama müddətinin artması. 

Kompüter tomoqrafiyada limfa düyünlərində metastazın aĢkarlanması hər 

zaman mümkün olmur və eyni zamanda hər böyümüĢ limfa düyünündə me-

tastaz olduğunu da söyləmək mümkün deyildir. Bir araĢdırmada KT-nin nəti-

cəsinə görə limfatik metastaz olan xəstələrin yalnız 42%-də metastaz patohisto-

loji olaraq təsdiq edildiyi halda, əməliyyat öncəsi neqativ hesab edilən xəstə-

lərdə 4.1% hallarda metastaz aĢkarlanmıĢdır (48). Bu kimi tədqiqatlar limfadis-

seksiyanın ĢiĢin mərhələsini daha doğru təyinin yardım etməklə radikal nefrek-

tomiya sonrası müalicə taktikasını dəqiqləĢdirməyə imkan verdiyini göstərir. 

Limfadisseksiyanı çətinləĢdirən və onun effektivliyini azaldan cəhətlərdən bi-

ri böyrəklərin limfa drenajının qarmaĢıq olması və dəyiĢikliklər göstərməsidir. 

Sağ böyrəyin limfa düyünləri prekaval, postkaval, interaortakaval olaraq, sol 

böyrəyin limfa düyünləri isə paraortik, preaortik və postaortik yeləĢmiĢdir. Bir 

tədqiqatda sağ böyrəyin törəməsi limfa düyünü pozitiv olan xəstələrin 46%-də 

interaortakaval, 30%-də postkaval, 23%-də prekaval, 27%-də hilusa aid limfatik 

metastaz, sol böyrəyin törəməsi olan  hallarda isə 40% paraaortal, 40% 

postaortal, 40% isə hilus nahiyəsində limfatik metastaz aĢkar edilmiĢdir (76). 

 

Əməliyyatın texnikası  

Əməliyyat məqsədilə cərrahi kəsik xəs-

tənin habitusundan, ĢiĢin lokalizasiyasından 

və ölçüsündən asılı olaraq seçilir. Qarın 

boĢluğu orqanlarına metastazların təftiĢi və 

böyrək damarlarına ablastik bağlanması 

məqsədilə subkostal transperitoneal kəsik 

(unilateral Chevron) tətbiq edilir (ġəkil-

2.29). Böyrəyin yuxarı qütbündən inkiĢaf 

edən böyük həcmli ĢiĢlərin xaric edilmə-

sində isə torokaabdominal kəsik istifadə 

edilir. YaĢlı və astenik bədən quruluĢu olan 

xəstələrdə, böyrəyin üst qütbündən inkiĢaf 

edən kiçik həcmli ĢiĢlərin xaric edilməsi 

zamanı, parsiyal nefrektomiya tətbiq 

edildikdə isə lümbotomik kəsik icra edilir.  

Biz öz kliniki praktikamızda transpe-

ritoneal Chevron kəsiyinə üstünlük veririk 

və bu kəsiyin böyrəyin törəməsinə təmas 

etmədən birbaĢa böyrək damarlarına yaxın-

laĢmağa, abdominal orqanlara invaziya və ya 

metastaz olduğunda zəruri müdaxilənin 
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həyata keçirilməsinə, gərəkdiyində aĢağı boĢ venanı mobilizasiya etməyə imkan 

verdiyinə görə nəzərə çarpacaq üstünlüklərə malik olduğuna inanırıq. Bəzi 

müəlliflər bel kəsiyinin qanaxmanın az olması, mədə-bağırsaq dekompessiyasına 

ehtiyac olmaması, əməliyyat sonrası ağrının az olması və fiziki aktivliyin tez 

bərpası kimi üstünlüklərindən bəhs edirlər. Biz öz müĢahidələrimizdə 

transperitoneal kəsik tətbiq edilən zaman bir qayda olaraq ciddi qanitirmənin 

olmadığını, nəzərəçarpacaq anemiya olmadığı hallarda hemotransfuziyaya 

göstəriĢ yaranmadığını gördük. Bunun əksinə ĢiĢin paranefral toxumalara və 

xüsusi ilə qalça-bel əzələlərinə invaziya etdiyi hallarda lümbotomik kəsik tətbiq 

edildiyində ciddi hemorragiya müĢahidə etdik. 

Böyrəyin yuxarı qütbünün nisbətən kiçik törəmələrində və orqansaxlayıcı 

əməliyyatlar zamanı tətbiq etdiyimiz lümbotomik kəsik adi bel kəsiyindən 

ciddi Ģəkildə fərqlidir. Belə ki, xəstə tam yan vəziyyətində deyil, natamam yan 

vəziyyətində yerləĢdirilir və kəsik XI-ci qabırğanın alt kənarı ilə XII qabırğanın 

ucuna yaxın nahiyədən baĢlayaraq önə doğru 10- 12 sm uzunluğunda aparılır 

(ön lümbotomiya). Bu kəsik ekstraperitoneal olmaqla yanaĢı böyrəyi ətraf 

toxumalardan ayırmadan damar ayaqcığına yaxınlaĢmağa imkan yaradır. 

Subkostal transperitoneal kəsiklə aparılan radikal nefrektomiya zamanı 

laparatomiyadan sonra qarın boĢluğu təftiĢ edilir. Soltərəfli nefrektomiya 

zamanı damarların bağlanması məqsədilə parietal periton kəsilərək enən çənbər 

bağırsaq medial istiqamətdə ayrılır (ġəkil 2.30). Bu məqsədlə eyni zamanda 

liq. splenocolica kəsilir. Sağtərəfli nefrektomiya zamanı isə qalxan çənbər 

bağırsaq və on iki barmaq bağırsaq parietal periton kəsilməklə medial 

istiqamətdə ayrılır. Sağ böyrəyin yuxarı qütbünün irihəcmli törəmələrinin dis-

seksiyası zamanı portal venaya açılan sağ və sol portal dalların, ekstrahepatik 

öd axarlarının zədələnməməsinə diqqət edilməlidir. 
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Şəkil 2.32.  Qarın boşluğu açıldıqdan sonra  böyrəyi  aşkar etmək üçün parietal periton 

kəsilərək medial istiqamətdə çəkilir (Stewart's Operative Urology, 2nd ed. Baltimore,  

Williams & Wilkins, 1989.) 

 

Böyrək damarlarının üzəri açıldıqdan sonra ayaqcıq disseksiya edilir (ġəkil 

2.31). Ġlk öncə lumbar, adrenal və qonadal venalar bağlanaraq böyrək venaları 

mobilizasiya edilir. Sonra isə böyrək arteriyası disseksiya edilərək 2-0 ipək 

sapla bağlanır və daha sonra eini qaydada böyrək venası bağlanır (ġəkil 2.32 və 

2.33). Sağ tərəfdə böyrək venası qısa olduğuna görə venanın ayrılması zamanı 

aĢağı boĢ venanın zədələnməməsinə diqət edilməlidir. 

 
Şəkil 2.33. Böyrək arteriyasının mobilizasiyası və ekspozisiyası  

( Stewart's Operative Urology, 2nd ed. Baltimore, Williams & Wilkins, 1989.) 
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Şəkil 2.34. Böyrək damarları sıxıcı ilə tutulur və bağlanaraq kəsilir (Stewart's Operative 

Urology, 2nd ed. Baltimore, Williams & Wilkins, 1989.) 

 

 

 
Şəkil -2.35. Torakoabdominal kəsiklə sağ böyrəyin yuxarı qütbündə olan şişin ekspozisiyası.  
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(Stewart's Operative Urology, 2nd ed. Baltimore, Williams & Wilkins, 1989.) 

 

Sonrakı mərhələdə  böyrək Gerota fassiyası ilə birlikdə iti və küt üsulla ayrı-

lır. Sonra isə sidik axarı mümkün olduqca distal bağlanaraq kəsilir və böyrək 

və böyrəküstü vəzi xaric edilir.  

Limfa düyünləri ya en bloc, böyrəklə birlikdə və ya ayrılıqda xaric edilir. 

Radikal nefrektomiya zamanı düzgün həyata keçirilən disseksiya zamanı hilus 

bölgəsindəki bütün limfa düyünləri xaric edilir. Sol tərəfdə üst sərhəd böyrək 

ayaqcığı və alt sərhəd aĢağı mezenterik arteriya olmaqla paraortik limfadüyün-

ləri xaric edilir. Sağ tərəfdə aĢağı boĢ venanın sağı və arxası, interaortakaval 

limfadüyünləri xaric edilir.  

GeniĢlədilmiĢ limfadisseksiya zamanı limfa düyünlərinin disseksiya edilmə-

sinə diafraqma ayaqcıqlarından, yuxarı müsariqə arteriyasının baĢlanğıc yerin-

dən baĢlanır. Bu mərhələdə aortanın ön səthindən baĢlanan  qarın kötüyünün və 

üst mezenterik arteriyanın zədələnməməsinə diqqət edilməlidir. Bu nahiyədən 

baĢlayaraq aĢağı müsariqə arteriyasına qədər paraaortal və parakaval limfa 

düyünləri, onlarla birlikdə simpatik qanqlionlar və sinirlər də xaric edilir. Xiloz 

assitin profilaktikası məqsədilə ciciterna chili diafraqmanın sağ ayaqcığının 

medial hissəsində tapılır və bura daxil olan limfa damarları qorunub saxlanır.  

Torakoabdominal kəsik böyrəyin yuxarı qütbündən inkiĢaf edən böyük 

həcmli ĢiĢlərin xaric edilməsi zamanı icra edilir. Bu kəsik eyni zamanda döĢ 

boĢluğuna  və böyrəküstü vəziləri çox asan təftiĢ etməyə bu nahiyədə asanlıqla 

manipulyasiya etməyə imkan verir. Əməliyyat məqsədilə bel kəsiyində olduğu 

kimi uzadılır və əməliyyat masasının ayaq və baĢ tərəfləri endirilməklə sın-

dırılır. Kəsik VII, VIII və ya IX qabırğaarası sahədə, orta qoltuq xəttindən 

baĢlamaqla   orta xəttə, göbəyə qədər aparılır. Dərialtı toxumalar və əzələlər iti 

üsulla kəsilərək döĢ və qarın boĢluğu açılır.  

Ağciyər zədələnməməsi üçün tamponlarla qorunur. Qaraciyər yuxarıya doğ-

ru dartılır. Böyrək damarlarının daha yaxĢı görünməsi məqsədilə lig. Hepa-

tocolica kəsilərək  

Böyrək arteriyası, sonra isə böyrək venası 2-0 ipək sapla bağlanır və və 

transabdominal yolla aparılan nefrektomiyada olduğu kimi nefrektomiya icra 

edilir.  

 

Radikal nefrektomiyaya bağlı ağırlaşmalar 

Böyrək ĢiĢlərində aparılan cərrahi əməliyyatlar zamanı təqribən 20%  müx-

təlif ağırlaĢmalar rastlanır, 2%-dən az hallarda letal nəticə müĢahidə olunur 

(77). AğırlaĢmalar ĢiĢin xüsusiyyətlərinə (irəli mərhələ, qonĢu orqanlara inva-

ziya), tətbiq edilən cərrahi texnikaya və cərrahın səriĢtəsinə bağlı olur. 

Əməliyyatdaxili ağırlaĢmalar arasında ilk sıranı hemorragiyalar tutur. 

Qanaxma aĢağı boĢ vena və ya onun Ģaxələrindən: sağ qonadal və adrenal ve-
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na, lumbar venalar, dartılma zamanı renal venanın aĢağı boĢ venaya birləĢdiyi 

nahiyədən yırtılması hesabına ola bilər. Limfadisseksiya zamanı mezenterik 

arteriya, adrenal və lumbar arteriyalardan hemorragiya müĢahidə edilə bilər. 

Nadir hallarda ikincili qanaxmalar müĢahidə edilə bilər ki, buna səbəb böyrək 

ayaqcığından və ya ətraf orqan və ya toxumalardakı damarlardan əməliyyat za-

manı diqqətdən yayınaraq liqaturaya alınmayan damar zədələnmələri ola bilər.  

Biz bir müĢahidəmizdə əlavə dalağın venasından qanaxma ilə rastlaĢdıq, 

əlavə dalaq çıxarılaraq hemostaz təmin edildi. BaĢqa bir müĢahidədə isə sağ 

ovarial vena ĢiĢlə invaziya olmuĢdu, traksiya zamanı aĢağı boĢ venadan qopdu, 

Satinski sıxıcısı qoyularaq aĢağı boĢ venanın defekti 3/0 prolenlə tikildi və 

hemorragiya önləndi. 

Sağtərəfli radikal nefrektomiya zamanı qaraciyər zədələnmələri rastlana bi-

lər. Səthi zədələnmədə koaqulyasiya, hemostatik süngər tətbiqi ilə qanaxma 

dayandırılır və ya  böyrək kapsulası və zədələnmiĢ parenximadan keçən 2/0 

xrom ketqutla matras tikiĢ qoyulur.  Ġntrahepatik öd axarları və ya iri qan da-

marları zədələnmiĢ olduqda qaraciyər rezeksiyasına göstəriĢ yaranır. 

Sol böyrəyin üst qütbünün törəmələrində disseksiya zamanı dalağın zədə-

lənməsi baĢ verə bilər. Səthi yaralanmalarda koaqulyasiya, hemostatik süngərlə 

qanaxma durdurulur və ya dalaq kapsuluna  3/0 vikril tikiĢi qoyulması 

sınaqdan keçirilir. Bu metodlar yetərsiz olduqda splenektomiya icra edilir və 

əməliyyatdan sonrakı dövrdə pnevmokokka qarĢı peyvəndləmə aparılması 

tövsiyə edilir. 

Soltərəfli əməliyyatlarda mədəalti vəzin quyruq nahiyəsində yaralanma ola 

bilər ki, bu zaman pankreasın quyruq hissəsi rezeksiya edilir, əməliyyatdan 

sonra qidalanma parenteral aparılır və antifermentativ preparatlar (kontrikal, 

trasilol, somatostatin) 7-10 gün müddətində tətbiq edilir. Əməliyyat zamanı 

pankreasın zədələnməsi diqqətdən yayınmıĢsa qoruyucu borudan Ph-ı qələvi və 

amilazası yüksək olan ifrazat müĢahidə olunur. Bu zaman yuxarıda qeyd edilən 

müalıcə tətbiq edilir, bir çox hallarda fistula tədricən bağlanır və ya psevdo-

kista formalaĢır. Pankreatik fistula yarandığında distal pankreatektomiya, nadir 

hallarda isə pankreatikoyeyunostomiya əməliyyatına göstəriĢ yarana bilər. 

Radikal nefrektomiya zamanı nadir rastlanan ağırlaĢmalardan biri də mədə-

bağırsaq traktında olan yaralanmalardır. Bu zədələnmələr klinik situasiyaya 

uyğun Ģəkildə bərpa edilir, gərək olduğunda drenaj əməliyyatları tətbiq edilir. 

Qastrointestinal invaziya ehtimalı olduğunda öncədən bağırsaq təmizliyi 

aparılaraq radikal cərrahi əməliyyata hazır olmaq lazım gəlir. 

Radikal nefrektomiya zamanı aparılan limfodisseksiya ilə bağlı limfoselin 

yaranması və intaoperasion lumbar damarlardan qanaxma müĢahidə edilə bilər. 

Hemorragiya xüsusi ilə sağtərəfli patologiyalarda interaortakaval limfadüyün-

lərinin xaric edilməsi zaman rastlanır. Lakin diqqətlə həyata keçirilən dissek-
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siya və kiçik arteriya və venaların, limfatik axarların liqaturaya alınması hər iki 

ağırlaĢmanı önləməyə yardım edir. 

Radikal nefrektomiya əməliyyatından sonra yerli residiv inkiĢaf etmə 

ehtimalı ilk 5 il ərzində ildə 2% olaraq bildirilmiĢdir  (78). Bu qrup xəstələrdə 

təkrar cərrahi rezeksiya ilə 51%-ə qədər 5 illik sağqalma əldə edilmiĢdir.  

 

9. LOKAL BÖYRƏK XƏRÇƏNGİNDƏ NEFRONQORUYUCU 

ƏMƏLİYYAT 

 

Böyrək ĢiĢlərində parsial nefrektomiya və ya nefron qoruyucu nefrektomiya 

əməliyyatı ilk dəfə Czerny tərəfindən 1887-ci ildə həyata keçirilmiĢ və 1890-cı 

ildə təsvir edilmiĢdir. Azərbaycan ədəbiyyatında böyrək rezeksiyası və bu 

əməliyyatlar zamanı hemostazı ilk dəfə 1979-cu ildə Efendiev N.L təsvir 

etmiĢdir (79). Son on illikdə böyrək ĢiĢlərini erkən mərhələdə aĢkar etməyə 

imkan verən müasir müayinə üsullarının tətbiqi, iĢemik böyrək zədələnməsinin 

profilaktikası məqsədilə tətbiq edilmiĢ yeni metodlar, hemostaz üsullarının 

təkmilləĢməsi nefronqoruyucu cərrahi əməliyyatlara göstəriĢləri artırmağa 

imkan vermiĢdir. Renal karsinomalarda orqan qoruyucu  əməliyyatlara 

göstəriĢlər aĢağıdakılardır (Cədvəl 2.7): 
Cədvəl 2.7.  

BÖYRƏK HÜCEYRƏLİ XƏRÇƏNGDƏ NEFRONQORUYUCU  
ƏMƏLİYYATA GÖSTƏRİŞLƏR 

 

Mütləq göstərişlər: 
1. Solitar böyrəyin ĢiĢi: 

 Renal ageneziya; 

 Neferktomiya; 

2. Bilateral böyrək ĢiĢi. 

3. Dekompensasiya olmuĢ böyrək çatıĢmazlığı. 

Nisbi göstəriĢlər: 

1. Böyrək ĢiĢi və kontralateral: 

 Böyrək arteriyasının stenozu; 

 Hidronefroz (ureteropelvik stenoz, vezikoureteral reflüks); 

 Rekurrent pielonefrit; 

 Subkompensasiya olmuĢ böyrək çatıĢmazlığı; 
 Nefrolitiaz. 

2. Böyrək çatıĢmazlığına səbəb ola bilən xəstəlik olması: 

 ġəkərli diabet; 

   Hipertonik nefroskleroz. 

3. Genetik böyrək hüceyrəli xərçəng və ya multifokal ĢiĢlər: 

 Von-Hippel-Lindau xəstəliyi; 

 Papilyar renal hüceyrəli karsinoma. 

Seçici (elektiv) göstərişlər: 

1.Təsadüfən aĢkar edilmiĢ 4sm-dən kiçik ĢiĢlər; 

2. Böyrəkdə periferik yerləĢmiĢ törəmələrin olması. 
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Parsial nefrektomiya əməliyyatından sonra 5 illik residivsiz sağqalma öl-

çüsü 4 sm-dən kiçik törəmələrdə 100%, ölçüsü 4-7 sm olan törəmələrdə 90%, 7 

sm-dən böyük törəmələrdə 66% olaraq göstərilmiĢdir (80). Elektiv göstəriĢlərə 

görə aparılan nefron qoruyucu əməliyyatların nəticəsi daha yaxĢıdır ki, bu da 

ĢiĢin mərhələsinin daha aĢağı olmasına bağlıdır. Törəmənin ölçüsü 2.6-4.0 sm 

olan və seçici göstəriĢlərə görə nefron qoruyucu əməliyyat aparılan qrupda 

lokal residiv 31-76 aylıq müĢahidə müddətində 0.7% olaraq rastlanmıĢdır ki, 

bu da mütləq göstəriĢlərə görə parsial nefrektomiya icra edilən qrupdan 10 dəfə 

azdır. Digər bir çalıĢmada kiçik diametrli və aĢağı mərhələli böyrək xərçən-

gində nefron qoruyucu cərrahi əməliyyat sonrası 5 illik sağqalma 96% olarkən, 

radikal nefrektomiyadan sonra bu göstərici 100% olmuĢdur Nefron qoruyucu 

əməliyyatlardan sonra yerli residiv olduğunda radikal cərrahi əməliyyat yararlı 

ola bilər. Lakin residiv aĢkarlandığında 25-67% hallarda metastatik xəstəlik 

müĢahidə olunur ki, bu da xəstəliyin proqnozunun pis gediĢ alması deməkdir. 

Renal hüceyrəli karsinomada 4-25% arasında ilkin multifokal törəmə olur 

ki, bunun əməliyyat öncəsi aĢkarlanması hər zaman mümkün olmur (81). ġiĢin 

ölçüsünün 4 sm-dən böyük olması, diferensiasiya dərəcəsinin az olması, vas-

kulyar invaziyanın olması, papilyar və qarıĢıq histoloji tiplərin olması multi-

fokallıq ehtimalını artırır. Von-Hippel Lindau xəstəliyi olanlarda, irsi renal 

hüceyrəli karsinomada, papilyar törəmələrdə ilkin olaraq ĢiĢin multisentrik ol-

ma ehtimalı yüksəkdir. 

2010-cu ildə renal karsinoma zamanı gizli multifokallığı araĢdıran bir təd-

qiqatda 560 radikal nefrektomiya preparatının patohistoloji müayinəsi əsasında 

bu hal 7.9% aĢkar edilib. Gizli multifokallıq ən çox nisbətən kiçik ölçülü (2-4 

sm) törəmələrdə olduğu qeyd edilmiĢdir ki, bunun səbəbi fikrimizcə aĢkar 

edilən ilkin multifokal ĢiĢlərin tədqiqat qrupundan çıxarılmasıdır (82). 

Bunun əksinə törəmənin yüksək diferensiasiyası, nuklear dərəcənin azlığı, 

papilyar və ya xromofob histoloji tip və törəmənin insidental aĢkarlanmıĢ ol-

ması proqnostik nöqteyi nəzərdən yaxĢı əlamətlər hesab edilir (83). Bir böyrək-

də renal hüceyrəli karsinoma aĢkarlandığında digər böyrəkdə müəyyən zaman 

sonra karsinoma əmələ gəlməsi ehtimalı 1-4% olaraq təyin edilmiĢdir (84). 

T1 və T2 mərhələlərində parsiyal nefrektomiya ilə radikal nefrektomiyanın 

yaxın və uzaq nəticələrini araĢdıran çoxmərkəzli bir tədqiqatda böyrək 

rezeksiyası zamanı perioperativ (plevral zədələnmə - 5.1%, qanaxma -30.1%) 

və postoperativ (urinar fistula - 4%) ağırlaĢmaların nefrektomiyaya nisbətən 

daha çox rastlandığı qeyd edilir. Parsiyal nefrektomiya həyata keçirilənlərdə 

qanda kreatinin səviyyəsi orta hesabla 1.3 mg/dl olarkən, nefrektomiya qru-

punda bu göstərici 1.5 mg/dl olmuĢdur. 9.3 il müĢahidə müddətində xəstəliyin 

inkiĢafına bağlı ölüm hallarının (rezeksiya qrupunda 3%, nefrektomiya 

olunanlarda 1.5%), digər səbəblərə bağlı ölüm də daxil edilərsə (rezeksiya 
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qrupunda - 25%, nefrektomiya olunanlarda -18.3%) orqan qoruyucu taktika 

seçilənlərdə nisbətən yüksək olduğu müĢahidə edilmiĢdir (85). 

Digər tərəfdən son illərdəki bir çox tədqiqatlarda radikal nefrektomiya 

zamanı böyrəyin yanaĢı patologiyalarına bağlı, xüsusilə proteinuriya olan 

xəstələrdə  böyrək çatıĢmazlığı və dializ zərurəti yarana biləcəyi, ona görə də 

texniki imkanların olduğu hallarda orqan qoruyucu cərrahi əməliyyatlara üs-

tünlük verilməsinin məqsədəuyğun olduğunu qeyd edirlər (86). Digər tədqi-

qatlarda isə həm böyrəyin xoĢxassəli törəmələrində, həm də böyrək xərçən-

gində parsiyal nefrektomiya icra olunan xəstələrdə nefrektomiya qrupuna 

nisbətən daha az kardiovaskulyar ağırlaĢmalar müĢahidə edilmiĢ, 5 və 10 illik 

yaĢama nisbətləri də statistik anlamlı Ģəkildə yüksək olmuĢdur (87, 88). 

Göründüyü kimi əməliyyatın yaxın və uzaq nəticələri haqqında məlumatlar 

ziddiyyətlidir və ona görə də parsiyal nefrektomiya ilə radikal nefrektomiya 

nəticələrinin böyük randomizə qruplarda öyrənilməsi zəruridir. 

 

Əməliyyatın cərrahi texnikası 

Nefron qoruyucu cərrahi əməliyyat olaraq müxtəlif metodlar təklif edil-

miĢdir: sadə enukleasiya, sağlam parenxima sərhəddində enukleorezeksiya 

(ekskavasiya), pazvari rezeksiya, polyar seqmentar rezeksiya, heminefrekto-

miya (böyük köndələn rezeksiya) və ekstrakorporal parsial nefrektomiya 

sonrası autotransplantasiya. Bu əməliyyatlarda əsas məqsəd törəmənin sağlam 

toxumalar sərhədində tamamilə rezeksiyası və mümkün olduğu qədər 

funksional böyrək parenximasını qorumaqdır.  
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Şəkil2.36. Böyrəyin yuxarı qütbünün köndələn rezeksiyası 
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Şəkil 2.37.  Böyrəyin üst qütbünün polyar rezeksiyası. Makropreparat (klinik müşahidəmiz) 

(Esas new 2, 11160) 

 

 

Nefron qoruyucu əməliyyatlarda adətən ön lümbotomik kəsik seçilir. Böy-

rək tamamilə ətraf toxumalardan disseksiya edilərək, böyrək ayaqcığı əldə 

edilir və böyrək arteriyası asıcıya götürülür. Xaric ediləcək törəmənin sərhə-

dləri dəqiqləĢdirilir, böyrəyin səthi əlavə törəmələrin olub olmadığı cəhətdən 

yoxlanır, lazım olduğunda intaoperasion ultrasəs müayinəsi aparılır. Kiçik 

ölçülü periferik törəmələrdə böyrək arteriyası sıxılmaya bilər. Lakin əksər 

hallarda hemorragiyanı azaltmaq renal arteriyaya və ya böyrək ayaqcığına 

Satinski sıxıcısı qoyulur.  

Böyrək arteriyasının sıxılması rezeksiya zamanı qanitirməni azaltmaqla ya-

naĢı böyrək parenximasının turqorunu azaltmağa və intrarenal strukturalara 

daha rahat müdaxilə etməyə imkan verir. Novick C.A. renal arteriya 

okkluziyasına vena və arteriyaya birlikdə sıxıcı qoyulmasına nisbətən üstünlük 

verdiyini qeyd edir. Müəllif öz fikirini venanın sıxılmamasının renal iĢemiyanı 

azaltdığını və venoz damarlardan geriyə axımın qorunmasının hemostatik tikiĢ-

lərin yerinin seçilməsi üçün əhəmiyyətli olduğunu irəli sürərək əsaslandırmağa 
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çalıĢır. Lakin təəssüf ki, müəllif renal venanın sıxılmamasının iĢemiyanı hansı 

patogenetik mexanizmlə azaltdığını izah etmir və bu iddianı konkret eksperi-

mental və ya kliniki tədqiqatın nəticələri ilə dəstəkləmir. Eyni zamanda Novick 

C.A. böyrəyin mərkəzinə yaxın yerləĢmiĢ törəmələrdə anatrofik əməliyyat 

zamanı kəsilən böyük vena Ģaxələrindən qanaxmanı azaltmaq məqsədi ilə renal 

venanın da sıxılmasının zəruri olduğuna diqqəti yönəldir (89). 

Bilen Y.C. 2007-ci ildə Uroonkologiya kitabında nəĢr etdirdiyi məqaləsində 

həm açıq, həm də laparoskopik böyrək rezeksiyalarında böyrək arteriyasının 

sıxılması ilə böyrək ayaqcığının sıxılması ilə yaradılan iĢemiya metodlarının 

arasında ciddi fərqin olmadığını, hər iki üsulun qansız bir Ģəraitdə rezeksiyanı 

tamamlamağa imkan verdiyini qeyd etmiĢdir. Müəllif bu üsullardan birinin 

digərinə qarĢı üstünlük daĢımadığını göstərməklə yanaĢı böyrək damarlarının 

tam disseksiyasının məqsədəuyğun olmadığını, damarlar arasında bir qədər piy 

toxuması qalmasının damar sıxıcısı qoyularkən travmanı önləmək üçün zəruri 

olduğuna diqqət çəkir (90). Bununla müəllif dolayısı ilə də olsa arteriya və 

venanın disseksiya edilmədən birlikdə okluziyasının tərəfdarı olduğunu bildirir. 

Thompson RH və b. böyük bir xəstə qrupunda yeganə böyrəyin xərçənginə 

görə rezeksiyasını həyata keçirərkən böyrək ayaqcığını disseksiya etmədən ar-

teriya və venaya birlikdə damar sıxıcısı qoyulması ilə iĢemiya yaratmıĢlar. Müəl-

liflər məqalədə tətbiq edilən antiiĢemik qoruma üsulundan bəhs etməsələr də, az 

hallarda (2%) böyrək çatıĢmazlığına görə dializ üsulunu tətbiq etmiĢlər (91,92). 

Biz retrospektiv təhlil zamanı azsaylı klinik təcrübəmizin statistik anlamlı 

nəticələr çıxarmağa imkan verməsə də damar ayaqcığına sıxıcı qoyulmasının 

tək renal arteriyanın sıxılmasına nisbətən iki üstün cəhətinə diqqət etdik: 

 Renal vena və arteriyanın sıxılması tək arteriyaya sıxıcı qoyulmasına 

nisbətən böyrək rezeksiyası zamanı qanitirməni azaltmağa imkan verir. 

 Total damar okluziyası selektiv arteriya okluziyasına nisbətən tam qansız 

mühitdə iĢləməyə imkan yaratmaqla cərrahi müdaxilənin anatrofik bölümünün 

daha az müddətdə tamamlanaraq iĢemiya müddətinin daha qısa olmasına və nə-

ticədə böyrəyin funksional qabiliyyətini nisbətən daha yaxĢı qorumağa kömək 

edir. 

Böyrəyin isti iĢemiyası müddətinin onun funksional vəziyyətinə ciddi təsir 

göstərə biləcəyi bildirilir, hansı iĢemiya müddətinin böyrək üçün zərərli olma-

dığı geniĢ müzakirə edilmiĢdir. ĠĢemiya və reperfuziya üsulları tətbiq edilməklə 

həyata keçirilən eksperimental tədqiqatlarda 30 dəqiqəlik normotermik iĢemiya 

zamanı böyrək kanalcıqlarında müəyyən degenerativ dəyiĢikliklərin (hidropik 

vakuolizasiya, mitoxondriumlarda kristaların azalması) olduğu aĢkar edilmiĢdir 

(93). 60 dəqiqəlik normotermik iĢemiyanın renal tubuluslarda ağır degenerativ 

dəyiĢikliklərə (mitoxondrium kristalarının itməsı, mikrovilluslarda ödem, epitel 

hüceyrələrində yüksək dərəcədə hidropik vakuolizasiya) səbəb olduğu müĢahi-

də edilmiĢdir (93). 
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AntiiĢemik qoruma məqsədi ilə ümumi qəbul edilmiĢ əsas metod damar 

sıxıcısı qoyulmazdan 5-10 dəqiqə əvvəl 200-250 ml 10%-li mannitol infu-

ziyasıdır (4, 5). Məqsəd diurezi stimulyasiya etməklə bərabər iĢemik dövrdə 

böyrəyin kapilyar və tubulus sistemində hiperosmolyar mühit yaradaraq hücey-

rə ödeminin qarĢısını almaqdır. Digər tərəfdən mannitolun böyrəyin oksidativ 

zədələnmələrinə qarĢı qoruyucu təsirə malik olduğu qeyd edilmiĢdir. Mannitol 

infuziyası canlı donorlardan renal transplantasiya zamanı böyrəyin antiiĢemik 

qorunması məqsədi ilə tətbiq edilən əsas qoruma üsulu hesab edilir (93). 

Bizim praktikamızda da böyrəyin iĢemiyası ilə həyata keçirilən bütün cər-

rahi əməliyyatlarda mannitol infuziyasını əsas antiiĢemik qoruma üsulu olaraq 

tətbiq etdik, bəzi xəstələrdə renal protektiv məqsədlə mannitol ilə furosemidin 

kombinasiyasını tətbiq etdik. Tərəfimizdən mannitol böyrək parenximasında 

hiperosmolyar mühit yaradılması üçün preiĢemik dövrdə, furosemid isə böyrək 

qan dövranını yaxĢılaĢdıraraq və natriuretik təsir göstərməklə diurezi artırmaq 

məqsədi ilə postiĢemik dövrdə - renal arteriya və ya böyrək ayaqcığı sıxıcısı 

açıldıqdan dərhal sonra tətbiq edilmiĢdir. 

Aktoz T və həmkarları 2007-ci ildə dərc etdirdikləri məqalədə renal iĢe-

miyada melatoninin antiiĢemik məqsədlə tətbiqi imkanını araĢdırmıĢlar. Müəl-

liflər 10 mq/kq dozada melatonin və 100 mq/kq vitamin E tətbiq edilən qrupları 

30 və 60 dəqiqəlik iĢemiya sonrası qanda malondialdehid (MDA), superoksid 

dismutaza (SOD) və katalaza aktivliyini ölçərək və histopatoloji müayinə ilə 

müqayisə etmiĢlər. Melatonin qrupunda MDA səviyyəsi daha aĢağı, SOD 

yüksək olaraq aĢkarlanmıĢ, histoloji müayinələrdə renal tubuluslarda 

degenerativ dəyiĢikliklərin daha həfif olduğu müĢahidə edilmiĢdir (94). 

Daha öncədən antiiĢemik qorumanın növü seçilir. 30 dəqiqədən az müddətdə 

iĢemiya planlanırsa antioksidant təsirli dərmanların venadaxili infuziya edilməsi 

(mannitol, kalsium antaqonisti olan verapamil) yetərli olur. Biz öz klinik 

praktikamızda kalsium antaqonistlərinin hemorragiya riskini artırdığını müĢahidə 

etdik və və böyrək arteriyasını sıxmazdan həmən əvvəl 200 ml 20%-li 

mannitolun venadaxili infuziyasını həyata keçirtdik. mannitolun isə postiĢemik 

ödemi önlədiyi məlumdur. 30 dəqiqədən artıq müddətli iĢemiya ön görülərsə 

böyrəyin səthinin steril buzlarla örtülməsi ilə lokal hipotermiya tətbiq edilir.  

ġiĢdən bir neçə millimetr kənarda böyrək kapsuluna və böyrək paren-

ximasına elektrorezeksiya həyata keçilir. Böyrək sinusu bölgəsində seqmentar 

damarlar 3/0 Vikril-lə liqaturaya alınır və ya tikilir. Kasa-ləyən sistemində 

yaranmıĢ defekt 3/0 xrom-ketqutla bərpa edilir. YaranmıĢ toxuma defektinə 

paranefral piy toxuması, nadir hallarda hemostatik süngər, ayaqcıq üzərində 

parietal periton parçası və ya böyük piylik qoyulmaqla 2/0 xrom ketqutla 

böyrək kapsulu parenximanı örtəcək Ģəkildə tikilir.  

Böyrəyin qütbündə yerləĢməyən törəmələrdə adətən pazvari rezeksiya 

seçilir. Nisbətən böyük ölçülü törəmələrdə və ya mərkəzi lokalizasiyaya malik 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aktoz%20T%22%5BAuthor%5D
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ĢiĢlərdə renal arteriya və bəzi hallarda renal vena damar sıxıcısına götürülür. 

Mərkəzi törəmələrdə üç ölçülü KT və bir sıra hallarda angioqrafiya tətbiq 

edilərək damar arxitektonikası öncədən öyrənilir. Renal hilusda damarlar 

disseksiya edilərək 3-4 millimetrlik sağlam parenxima ilə birlikdə törəmə 

rezeksiya edildikdən sonra renal damarların və kasa-ləyən sisteminin tamlığı 

bərpa edilir və parenximaya tikiĢlər qoyulur. 

Polyar nefrektomiya zamanı böyrək arteriyası parenximaya daxil olduğu 

yerə qədər disseksiya edilərək seqmental apikal və ya bazilyar arteriya bağlana 

bilər. Bu mümkün olarsa qısa müddət sonra iĢemik zona demarkasiya xətti 

Ģəklində özünü biruzə edər və rezeksiyanın sərhədləri dəqiqləĢər. 

Heminefrektomiya (böyük köndələn rezeksiya) renal arteriya sıxılmaqla və 

çox hallarda hipotermiya ilə icra edilir. Rezeksiya tamamlandıqdan sonra iri 

damarların liqaturaya alınmasına və kasa-ləyən tamlığının bərpasına diqqət 

edilməlidir. 

Nadir hallarda böyrək qapısı nahiyəsində yerləĢmiĢ nisbətən böyük ölçülü 

ĢiĢlərdə nefron qoruyucu əməliyyat zərurəti yaranarsa ekstrakarporal parsial 

nefrektomiya və autotransplantasiya əməliyyatına göstəriĢ ola bilər. Ureterin 

qan təchizatı qorunaraq orta 1/3 hissədə rezeksiyası həyata keçirilir və böyrək 

damarları disseksiya edilərək ana damarlara yaxın kəsilir. Qısa isti iĢemiyadan 

sonra böyrək 100 sm su sütunu təzyiqlə 500 ml 4ºC Ringer məhlulu ilə per-

fuziya edilir və buzlu fizilioji məhlulun içərisində qoyulur. Reperfuziya zamanı 

no-reflow fenomeninin profilaktikası məqsədi ilə tərəfimizdən təklif edilərək 

renal transplantasiyada müvəffəqiyyətlə tətbiq edilən mərhələli hipotermik 

perfuziya üsuluna əl atıla bilər. SoyudulmuĢ böyrək rezeksiya edildikdən sonra 

qalça damarlarına vaskulyar anostomoz və ureterosistoneostomiya icra edilir. 

Anastomozlara bağlı ağırlaĢma (tromboz, vezikoureteral reflüks) riskinin 

artmasına və əməliyyat müddətinin uzanmasına baxmayaraq ekstrakarporal 

parsial nefrektomiya törəmənin rahat rezeksiyası, böyrək parenximasının mak-

simal qorunması, isti iĢemiyanın qısamüddətli olması kimi mühüm üstün-

lüklərə malikdir və nefron qoruyucu əməliyyatlara mütləq göstəriĢ olan 

nisbətən böyük ölçülü törəmələrdə alternativ əməliyyat hesab edilir. 

Kiçik ölçülü renal karsinomada ĢiĢi əhatə edən psevdokapsul müĢahidə 

olunur ki, 90% hallarda böyrək ĢiĢlərində peritumoral infiltrasiya olmur. Lakin 

bu yalançı kapsullar bir sıra hallarda ĢiĢlə invaziya edilmiĢ ola bilir və bu 

kapsulun olmasına əsaslanaraq icra edilən enukleasiya əməliyyatları inkomplet 

rezeksiyaya və əməliyyatdan nisbətən qısa müddət sonra yerli residivə səbəb 

ola bilər. Buna görə də rezeksiya zamanı ĢiĢin makroskopik təyin edilən sər-

hədlərindən bir neçə millimetr çox böyrək parenximası kəsilməsi, enukleasiya 

seçilən hallarda isə törəmənin yatağının koaqulyasiyası tövsiyə edilir. 

Əməliyyatdan sonrakı dövr 

Nefron qoruyucu əməliyyatlardan sonra yerli residiv 1.4-10% hallarda rast-
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lanmıĢdır. Residivlərin əsas səbəbi kimi ĢiĢin ilkin olaraq multisentrik olmasının 

aĢkarlanmaması və ya rezeksiya sahəsində cuzi miqdar ĢiĢ toxumasının qalması 

hesab edilir. Parsiyal nefrektomiyadan sonra preparatda cərrahi sərhədin pozitiv 

olması ĢiĢin residiv ehtimalını artırsa da, çoxmərkəzli bir tədqiqatda bu faktorun 

ĢiĢə bağlı yaĢama müddətinə ciddi təsir göstərmədiyini aĢkar etmiĢlər (95). 

Əməliyyatın əsas ağırlaĢmalarına qanaxma, sidik fistulu, ureteral obstruk-

siya, böyrək və ya yara infeksiyası və böyrək çatıĢmazlığı aiddir. Ġntraopera-

sion hemorragiyanın önlənməsi üçün renal arter disseksiyası və damar 

sıxıcısına alınması zəruridir. Əməliyyat sonrası dövrdə rastlana bilən profuz 

hematuriya və ya drenajdan qan axması seqmentar böyrək arteriyasının embo-

lizasiyası ilə dayandırıla bilmirsə təkrar müdaxilə (hemostatik tikiĢ qoyulması 

və ya nefrektomiya) gərəkir. Ġstər intra, istərsə də postoperasion hemorra-

giyalar xüsusilə böyrək çatmazlığı olan xəstələrdə həyati təhlükə yarada bilər.  

Əməliyyatdan sonrakı dövrdə rezeksiya səthindən az miqdarda sidiyin 

sızaraq drenajla xaric olması adi haldır. Urodinamikanın pozulmadığı hallarda 

sağalma dövründə sidik sızması dayanır, 3 həftə müddətində sidik xaric olması 

spontan kəsilmirsə ureteral stend tətbiq edilir. Nadir hallarda sidik fistulu təkrar 

müdaxilə zərurəti yaradır.  

Böyrək çatmazlığı yeganə və ya yeganə funksiya edən böyrəyin nisbətən 

böyük törəmələrində mütləq göstəriĢə görə aparılan orqan qoruyucu 

əməliyyatdan sonra rastlanır. ĠĢemiya müddətinin uzun olmasına və ya böyrək 

parenximasının az qalmasına görə baĢ verir ki, dərəcəsindən asılı olaraq 

konservativ müalicə və ya hemodializ seçilə bilər.  

Nefron qoruyucu əməliyyatlardan sonra ĢiĢin mərhələsindən asılı olaraq 

xəstələr müĢahidə altında tutulur. T1 mərhələsində əməliyyat olunanlarda ildə 

1 dəfə US müayinəsi, qan və sidik analizləri yetərli olarkən, T2 və T3 

mərhələsində əməliyyat aparılmıĢ xəstələrdə əlavə olaraq KT, döĢ qəfəsi 

rentgenoqrafiyası, kreatin klirensi kimi müayinələr tətbiq edilir. Xüsusi ilə 

əməliyyatdan sonrakı ilk 2 ildə lokal residiv ehtimalı yüksək olduğundan bu 

qrupda 6 ayda 1 dəfə müayinə aparılır.  

Böyrək parenximası az qalmıĢ (50% və daha az) olan xəstələrdə qlomerul-

yar hiperfiltrasiya və ona bağlı qlomerulopatiya, proteinuriya, nəticədə böyrək 

çatmazlığının artması müĢahidə oluna bilər. Sutkalıq sidikdə 150 mq-dan çox 

zülal olan hallarda az proteinli pəhriz və angiotenzin inhibitor dəmanları tətbiq 

edilərək böyrək çatıĢmazlığının artması gecikdirilə bilər.  

 

Laparoskopik radikal və ya nefron qoruyucu cərrahiyyə 

1990-cı illərdən baĢlayaraq böyrək xərçənginin cərrahi müalicəsində laparo-

skopik radikal nefrektomiya və laparoskopik parsiyal nefrektomiya (böyrək re-

zeksiyası) əməliyyatları tətbiq edilməyə baĢlanmıĢdır. Hər iki cərrahi üsul gü-

nümüzdə dünyanın müxtəlif laparoskopik mərkəzlərində geniĢ istifadə olunur. 
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Hazırda respublikamızda uroloji praktikada laparoskopiya geniĢ tətbiq edil-

məsə də metodika haqqında qısa məlumat verməyi məqsədəuyğun hesab etdik. 

Laparoskopik radikal nefrektomiya (LRN) transperitoneal, retroperitoneal 

və əl yardımı texnika ilə həyata keçirilə bilər (ġəkil 2.38). LRN 10 sm-dən 

kiçik T1-T2 renal tumorlarda, aĢağı boĢ vena trombozu və ya irəli dərəcə 

limfatik metastaz olmayan böyrək ĢiĢlərində göstəriĢdir. Transperitoneal LRN 

nisbətən böyük törəmələrdə seçilir, retroperitoneoskopik üsula daha öncə 

laparotomiya keçirmiĢ xəstələrdə üstünlük verilir, yoğun bağırsağın 

mobilizasiya edilməməsi, periton dializinə ehtiyac olmaması, əməliyyatın daha 

qısa sürməsi kimi üstün cəhətləri var. Əl yardimlı LRN üsulunda 7-8 sm-lik bir 

kəsiklə əl qarın boĢluğuna yerləĢdirilir və disseksiyaya yardım edir, daha çox 

laparoskopiyanı öyrənmə dövründə istifadə edilir. 

 

 

 
Şəkil 2.38. Laparoskopik böyrək əməliyyatlarında xəstənin əməliyyat masasında vəziyyəti 
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ġəkil-2.39 Laparoskopik nefrektomiyada sidik axarının mobilizasiyası 
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ġəkil- 2.40 Laparoskopik nefrektomiyada böyrək venasının bağlanması 

 

 

 

 



II. Böyrək şişləri 

123 

 
 

 

 

ġəkil- 2.41 Böyrəyin yuxarı qütbünün kəsilib ayrılması 
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ġəkil-2.42 Laparoskopik nefrektomiyanın laparoskopik görüntüləri (Ġzahı 

mətndə verilmiĢdir) 
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Xəstənin anamnezində qarın boĢluğu və ya böyrək əməliyyatlarının olması, 

paranefral sahədə iltihabi dəyiĢikliklər, irəli dərəcədə piylənmə LRN-ya 

əməliyyatına nisbi əks-göstəriĢ hesab edilir. Xəstələr laparoskopiyada 

müĢahidə oluna bilən hiperkapniya və karbon-dioksidlə qaz emboliyası riski, 

qanaxma ehtimalı və açıq cərrahiyyə keçilməsi kimi gözlənən ağırlaĢmalar 

haqqında məlumatlandırılmalıdır ( ġəkil-2.42) 

Parsiyal nefrektomiyada adətən ön lümbotomik kəsik tətbiq edilir. 

Törəmənin lokalizasiyasına uyğun olaraq böyrək tamamı ilə və ya qismi 

disseksiya edilir və rezeksiya ediləcək hissənin sərhədləri dəqiqləĢdirilir. Sonra 

böyrək damarları Satinski damar sıxıcısı və ya laparoskopik bulldoq sıxıcısı 

qoyulacaq qədər sərbəstləĢdirilir. Vena daxilinə antiiĢemik məqsədlə mannitol 

və furosemid infuziya edilərək damarlar birlikdə və ya tək böyrək arteriyası 

sıxılır. Rezeksiya tamamlandıqdan sonra kasa-ləyən sistemindəki defektlər 

öncədən böyrək ləyəninə retroqrad yerləĢdirilmiĢ sidik axarı kateteri ilə metilen 

mavisi məhlulu yeridilməklə aĢkarlanır və 3/0 xrom-ketqut ilə bərpa edilir. 
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Böyrək parenximası yara kənarından 1-1.2 sm keçməklə ətraf piy toxuması və 

böyrək kapsulu götürülərək tikilir. ĠĢemiyanın uzun olmamasına, hemostaza, 

böyrək arteriyası və venasında zədələnmə olmamasına diqqət edilməlidir. 

Böyrək xərçənginə görə aparılan açıq parsiyal nefrektomiya əməliyyatlarına 

elektiv göstəriĢlərdən biri ĢiĢin ekstrarenal istiqamətdə yerləĢməsi və ya 

qütblərdən birində olması hesab edilir, ĢiĢin böyrək sinusunda arteriya və vena 

elementlərinə və ya kasa ləyən sisteminə bitiĢik yerləĢməsi bu əməliyyata nisbi 

əks göstəriĢ hesab edilir. Lakin son illərdə robotik laparoskopiya texnikası hilar 

bölgədə yerləĢən törəmələrdə də müvəffəqiyyətli parsiyal nefrektomiya həyata 

keçirməyə imkan verir (96). 

Laparoskopik böyrək cərrahiyyəsində 9.5% hallarda ciddi cərrahi ağırlaĢ-

malar müĢahidə edilir. Laparoskopik parsiyal nefrektomiya əməliyyatlarında 

ağırlaĢmaların nisbəti böyük ölçüdə cərrahın öyrənmə əyrisinə, dolayısı ilə 

təcrübəsinə bağlıdır. Robotik texnika tətbiq edən təcrübəli cərrahların həyata 

keçirdikləri parsiyal nefrektomiya zamanı əməliyyat müddəti, iĢemiya müddəti 

daha qısa olur və ağırlaĢmalar da nisbətən az rast gəlinir (97). 

Əməliyyat zamanı ən  çox rastlanan ağırlaĢmalar qanaxma, bağırsaq zədə-

lənməsi, solid orqan (dalaq, qaraciyər) və ya diafraqma zədələnməsi, neyro-

muskulyar zədələnmələr, əməliyyatdan sonrakı dövr ağırlaĢmaları isə bağırsaq 

keçməzliyi, troakarın yerındə yırtıq yaranması, dərin vena trombozu, sidik 

ləngiməsi olmuĢdur. Laparaskopik parsiyal nefrektomiyada bu ağırlaĢmalara 

əlavə olaraq sidik fistulu yarana bilər ki, bu da çox hallarda ureteral stend 

yerləĢdirilərək müalicə edilə bilir. 

Laparoskopik parsiyal nefrektomiya zamanı qanaxmanı azaltmaq üçün böy-

rək ayaqcığının damar sıxıcısına alınması sıx tətbiq edilir. Ġsti iĢemiya dövrünü 

azaltmaq üçün hilar disseksiya aparılandan sonra damar sıxıcısının 

ekstrakorporal yerləĢdirilməsi və rezeksiya baĢlandıqdan sonra ciddi hemor-

ragiya olarsa sıxılması aparılaraq isti iĢemiya müddəti aparılmaya və ya 

azaldıla bilər ki, bu da renal funksiyanın qorunmasına yardım edər (98).   

Breda və b. çoxmərkəzli bir klinik tədqiqatda böyrək ĢiĢi olan 1347 xəstədə 

(ĢiĢin ölçüsü 2-4 sm, orta hesabla 2.8 sm) laparoskopik parsiyal nefrektomiya 

zamanı müxtəlif hemostatik agentlər: trombin əsaslı jelatin matriks, öküz 

albumini əsaslı adheziv maddə, fibrin yapıĢqanı, sianoakrilat yapıĢqanı, regene-

rə edilmiĢ selluloza tətbiq etmiĢlər. Müəlliflər bu hemostatik agentlərin əməliy-

yat zamanı hemorragik ağırlaĢmaları  və urinar fistula riskini azaltdığını qeyd 

edirlər (99).   

Bu ağırlaĢmalardan baĢqa ədəbiyyatda bir neçə xəstədə portun yerləĢ-

dirilməsi nahiyəsində metastaz təsvir edilmiĢdir ki, bu da törəmənin torbaya 

yerləĢdirilmədən xaric edilməsi və ya parçalara ayrılaraq xaric edilməsinə bağlı 

olmuĢdur (100). 
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10. MİNİMAL İNVAZİV  ÜSULLARLA MÜALİCƏ 

 

Böyrək xərçəngində açıq və ya laparoskopik radikal nefrektomiya əsas müa-

licə üsulu hesab edilir, törəmənin ölçüsünün 4 sm-dən kiçik olması və 

törəmənin periferik yerləĢmiĢ olması nefron qoruyucu cərrahi taktikaya (açıq 

və ya laparoskopik) üstünlük verilməsinə Ģərait yaradır. Lakin bu xəstəlik bir 

çox hallarda yüksək cərrahi risk daĢıyan yaĢlı və yanaĢı xəstəliklərə malik 

xəstələrdə təsadüf olunur ki, bu da daha az invaziv müalicə metodlarına əl 

atılmasını zəruri edir. Az invazif müalicə üsulları eksperimental tədqiqatlardan 

sonra günümüzdə bir çox klinik mərkəzlərdə alternativ üsul olaraq tətbiq edilir. 

 

Renal krioablasiya 

Renal krioablasiya törəmənin sürətlə - 20ºC-dən aĢağı temperatura qədər 

dondurularaq əridilməsi ilə ĢiĢ toxumasının yox edilməsinə əsaslanır. 3 sm-dən 

kiçik periferik yerləĢmiĢ solid törəməsi olan yaĢlı və digər yüksək cərrahi riski 

olan xəstələrdə üstünlük verilr. Gənc yaĢlı xəstələr, 4sm-dən böyük və kistik 

törəmələr krioablasiya əməliyyatına əks göstəriĢ hesab edilir.  
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ġəkil- 2.43 Renal krioablasiya 
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Eksperimentlərdə toxumanın sürətlə dondurularaq tədricən əridilməsinin 2 

faktorla toxuma nekrozuna səbəb olduğu öyrənilib. 1. Donma hüceyrə içində 

kristalların əmələ gəlməsinə, hüceyrə orqanel və membranının zədələnməsinə 

səbəb olur (kəskin zədələnmə). 2. Donma damar endotelini zədələyərək mikro-

sirkulyasiyanı pozur və immunoloji sensibilizasiya yaradır (ikincili zədələn-

mə). Digər tərəfdən urotelial toxumanın donmaya daha az həssas olduğu, 

zədələndiyi halda isə 1 ay müddətində regenerasiya olduğu öyrənilmiĢdir.  

Renal krioablasiya laparoskopik, retroperitoneoskopik və ya perkutan üsulla 

tətbiq edilir. Dondurma məqsədi ilə maye azot, maye arqon və ya helium qazı 

istifadə edilir (ġəkil -2.43) . 

Laparoskopik krioablasiya üsulu tətbiq edilən xəstələrdə parsiyal nefrekto-

miya üsulu ilə müqayisədə daha çox yerli residiv riski daĢıyır, lakin krioabla-

siyada perioperativ ağırlaĢma riski azdır və ona görə də bu üsul yüksək cərrahi 

risk daĢıyan yaĢlı və yanaĢı xəstəlikləri olan xəstələrdə göstəriĢdir (101). 

 

Yüksək radiotezliklə ablasiya (RFA) 

Yüksək tezlikli dalğalar istifadə edilərək toxumaların isidilməsi və nəticədə 

hüceyrə ölümünə, iĢemiyaya, koaqulyasiya və toxuma nekrozuna əsaslanan 

müalicə üsuludur. Kiçik ölçülü böyrək törəmələrinin müalicəsində laparosko-

pik, retroperitoneoskopik, perkutan olaraq tətbiq edilir. Perkutan üsul seçil-

diyində RFA zamanı törəmədə və onun ətrafında baĢ verən dəyiĢiklikləri 

izləmək üçün US, KT və ya MRT üsulları tətbiq edilir. 

Yüksək radiotezliklə ablasiya üçün 400-500 kHz tezlikli alternativ elektrik 

cərəyanı törəməyə xüsusi elektrodlarla ötürülür. Alternativ cərəyanın təsiri ilə 

ionlar titrəĢir və sitoplazmadakı müqavimət toxumanın isinməsinə səbəb olur. 

Toxumanın 60 - 100º C arasında isinməsi buxarlanma və karbonizasyon yolu 

ilə hüceyrələrin ani məhvinə səbəb olur, 50-55º C 4-6 dəqiqə isidilmə isə 

hüceyrə daxilində enerji daĢıyıcı fermentlərin denaturasiyasına yol açmaqla 

toxuma nekrozuna gətirib çıxarır. RFA nəticəsində parenximada isidilmə 

zonasında damarlarda tromboz müĢahidə edilmiĢdir ki, bu da toxumada ikincili 

nekroza səbəb olur. 

RFA üçün müxtəlif termal ablasiya sistemləri istifadə edilir. Hazırda ən çox 

tətbiq edilən üsulda 14-15 G problar ĢiĢ toxumasına yeridilərək onun içəri-

sindəki daha nazik elektrodlar çətir Ģəklində açılır və daha sonra 150-200 Watt 

enerji verilməklə patoloji toxumada 2-3 seans olaraq 10-12 dəqiqə müddətində 

70º C və onun üzərində temperatur yaradılır. Bu metod sedasiya və ya ümumi 

anesteziya altında həyata keçirilir və əksər hallarda xəstələr 24 saat müddətində 

ambulator müüĢahidəyə göndərilirlər. Fotiadis və b. perkutan RFA üsulu ilə 

böyrək ĢiĢinin ablasiyasının ĢiĢ toxumasının içərisinə etanol inyeksiyası ilə 28 

xəstədə kombinə etmiĢlər və subkapsulyar hematomalar xaricində ciddi 
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ağırlaĢma müĢahidə etmədən qənaətbaxĢ nəticə əldə etmiĢlər (102). 

Yüksək radiotezliklə ablasiya üsulunun 3 sm-dən kiçik və multifokal törə-

mələrdə müvəffəqiyyətlə tətbiq edildiyi, daha böyük törəmələrdə residiv ehti-

malının yüksəldiyi, 5 sm-dən böyük ĢiĢlərdə isə effektiv olmadığı göstərilmiĢ-

dir (103). Digər tərəfdən bu üsulun onkositoma və papilyar törəmələrdə Ģəffaf 

hüceyrəli xərçəngə nisbətən daha effektiv olduğu bildirilir. Metodun tətbiqi 

zamanı sidik fistulu, bağırsaq yaralanması və bağırsaq keçməzliyi, ləyən-sidik 

axarı seqmentinin fibroza bağlı obstruksiyası  kimi ciddi ağırlaĢmalar təsvir 

edilmiĢdir. 

 

Yüksək intensivlikli fokuslanmış ulıtrasəs (HİFU) ilə renal ablasiya 

Bu metod pyezoelektrik effekti ilə yaradılan ultrasəs dalğalarının linza və ya 

parabolik ötürücülər vasitəsi ilə fokuslanmasına əsaslanır. KT və ya MRT ilə 

müĢahidə altında 5000-20000 W/cm
2
 enerji istifadə edilərək 0.8-1.6 

MegaHertz tezlikli dalğalar 100-160 mm dərinlikdə toxumalara fokuslana bilir, 

həmin nahiyədə 1 sm
3
 toxuma 90 º C temperatura qədər isidilir. Qəbul edilir ki, 

ötürücü ilə fokus nöqtəsi arasındakı toxuma təsirə məruz qalmır, hədəf 

toxumada isə zülalların denaturasiyası, koaqulyasiya nekrozu baĢ verir (104).   

Yüksək intensivlikli fokuslanmıĢ ulıtrasəs ilə renal tumor ablasiyası digər 

ablasiya üsulları ilə müqayisədə az invazivdir, lakin klinik effektivliyi yetərli 

dərəcədə sübut edilməmiĢdir. Digər tərəfdən ablasiya zamanı törəmənin 

sərhədlərinin dəqiq təyin edilə bilməməsi, qabırğaların lokalizasiyası və 

tənəffüs aktı ultrasəs dalğalarının fokuslanması üçün əlavə çətinlik yaradır. 

Lazer termal ablasiya 

Metod lazer dalğaları yaradan baĢlığın törəmənin içərisinə yerləĢdirilərək 

həyata keçirilən termal ablasiyadan ibarətdir. Bu məqsədlə 830-980 nm 

dalğaya malik Diode lazer və ya 1040 nm dalğalı Neodmium YAG lazer 

istifadə edilir.  20-25 Watt gücünə malik lazer enerjisi ilə 20 dəqiqə 

müddətində lazer baĢlığının ətrafındakı toxumada 55º C-ə qədər temperatur 

yüksəlir və nəticədə koaqulyasiya nekrozu baĢ verir. 

Lazer termal ablasiyanın böyrək xərçənginin müalicəsində tətbiqi geniĢ 

yayılmamıĢdır. Ədəbiyyatda yalnız inoperabel xəstələrdə diametri 3.8 sm-ə 

qədər ölçüdə ĢiĢlərdə tətbiqi haqqında məlumat vardır (105). Lazer termal 

ablasiya maqnetik rezonans tomoqrafiya ilə yönləndirilərək yerinə yetirilib. 16 

ay müddətində müĢahidə zamanı bu xəstələrdə ĢiĢin ölçülərinin kiçilmədiyi, 

lakin MRT müayinəsində böyrəyin fəaliyyətini təyin etmək üçün istifadə edilən 

gadolinium tutan törəmə toxumasının 50%-ə qədər azaldığı təsbit edilmiĢdir.  
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11. LOKAL İNKİŞAF ETMİŞ BÖYRƏK XƏRÇƏNGİNİN MÜALİCƏSİ 

 

 AĢağı boĢ vena trombozu və ya invaziya 

Böyrək xərçənginin  əsas böyümə xüsusiyyətlərindən biri intraluminal 

olaraq böyrək venasına, oradan isə proksimaml istiqamətdə aĢağı boĢ venaya 

və sağ qulaqcığa yayılmasıdır. Böyrək hüceyrəli xərçəngdə aĢağı boĢ venanın 

ĢiĢlə tutulması 4-10% hallarda rast gəlinir. AĢağı ətraflarda ödem, uzanmıĢ 

vəziyyətdə boĢalmayan varikosele, penil və skrotal ödem, proteinuriya, mikro 

və ya makrohematuriya, renal və ya hepatik disfunksiya, malobsorbsiya 

sindromu, tromboz olmuĢ hemarroidlər və səthi qarın venalarının  geniĢlənməsi 

bundan Ģübhələnməyə əsas verir.  

AĢağı boĢ venaya ĢiĢin yayılmasının aĢkar edilməsi cərrahi taktikanın 

seçilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu məqsədlə KT və abdominal 

ultrasonoqrafiyadan istifadə edilir. Ultrasəslə müayinə venoz trombozun 

proksimal sərhədlərini dəqiqləĢdirməyə imkan verir, lakin piylənmə, 

meteorizm kimi faktorlar müayinənin dəqiqliyini azaldır, mütəxəsisin 

səriĢtəsindən asılı olması isə digər çatıĢmayan cəhətidir. KT böyrək venası və 

ya aĢağı boĢ venaya yayılan trombu aĢkar etməyə əksər hallarda imkan verir, 

lakin trombun dəqiq sərhədərini aĢkar etmir. Kontrast venakavoqrafiya əsas və 

ən dəqiq müayinə üsulu hesab edilir. Lakin, MRT qeyri-nivaziv və dəqiq 

müayinə üsulu olduğuna görə daha geniĢ tətbiq edilir. Dual faza MR 

angioqrafiya və 3 ölçülü MRT görüntüləri trombun təyinində və səviyyəsinin 

müəyyənləĢdirilməsində digər diaqnostik üsullardan daha çox məlumat verir.  

Renal karsinomada ĢiĢə bağlı trombozun səviyyəsi Neves və Zinke-nin 

1987-ci ildə təklif etdiyi təsnifata görə 4 mərhələyə bölünür (106):  

I mərhələ - ġiĢ trombu böyrək venasını tutur və aĢağı boĢ venaya 2 sm-lik 

bir sahəyə yayılmıĢdır, lakin aĢağı boĢ venanın mənfəzini qapatmır. 

II mərhələ - ġiĢ trombu renal venanın aĢağı boĢ venaya açıldığı yerdən 2 

sm-dən çox yayılma göstərir, aĢağı boĢ venanın mənfəzini tutur, lakin tromb 

vena cava-nın intrahepatik bölümünün altında bitir. 

III mərhələ - Tromb vena cava-nın intrahepatik bölümünə yayılır.  

IY mərhələ - AĢağı boĢ vena trombu diafraqmanın üzərinə və ya ürəyin sağ 

qulaqcığına yayılır (ġəkil 2.44). 

Böyrək xərçəngində venoz trombozun xəstənin  yaĢama müddətinə mənfi 

təsir etdiyi məlumdur. Subhepatik kaval trombozda 5 illik sağqalma 30% 

olurkən, intrahepatik tromboz olanlarda 18%, trombun sağ qulaqcığa 

yayılmasında isə 0% olaraq məlumat verilir. Kaval trombozun səviyyəsi ilə 

yanaĢı trombun solid və ya parçalana bilən olması da proqnoza ciddi Ģəkildə 

təsir göstərir. Əməliyyatdan sonra 5 illik sağqalma solid kaval trombozlarda 

41% olarkən, parçalan bilən trombozlarda 15% olmuĢdur (107). 
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ġəkil 2.44 Böyrək xərçəngində aĢağı boĢ vena trombozlarının mərhələləri 

 

Perirenal və ya infrahepatik kaval trombu xaric etmək üçün transperitoneal 

Chevron kəsiyi orta xəttdən əks tərəfə doğru uzadılır və ya bilateral Chevron 

kəsiyi istifadə edilir. Böyrəyin üst qütbünün böyük həcmli törəmələrində və ya 

intahepatik mərhələ kaval trombozlarda torakoabdominal kəsik tətbiq edlir. 

Renal arteriya və ureter bağlanaraq kəsildikdə sonra böyrək venasının Ģaxələri 

bağlanır və böyrək ətraf toxumalardan tamamilə azad edilir. 

AĢağı boĢ vena böyrək venalarından yuxarı və aĢağı doğru, əks tərəfin 

böyrək venası və arteriyası disseksiya edilərək damar asıcısına alınır. AĢağı boĢ 

venaya renal venalardan distal və proksimala doğru Satinski sıxıcısı, antiiĢemik 
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qorumadan sonra (vena daxilinə 200 ml 20%-li mannitol məhlulu infuziya 

edilir) əks tərəf böyrək arteriyası və venasına bulldog tipli damar sıxıcıları 

qoyulur. Törəmə olan tərəfdə böyrək venası aĢağı boĢ venaya birləĢən yerdə 

sirkulyar kəsilir və böyrək dartılaraq kaval trombla birlikdə xaric edilir. AĢağı 

boĢ venanın mənfəzi fizioloji məhlulla yuyularaq yoxlanır və anestezioloqun 

müsbət pulmonal təzyiq yaratmasından dərhal sonra suprarenal vena cava-ya 

qoyulmuĢ Satinski sıxıcısı qısa müddətli açılaraq aĢağı boĢ venadakı kiçik 

tromb parçaları xaric edilir. AĢağı boĢ venanın defekti 4/0 və ya 3/0 prolenlə 

tikilərək vaskulyar sıxıcılar açılır (ġəkil 2.45). 

Ciancio və b. böyrək xərçənginə bağlı aĢağı boĢ vena trombozunu xaric 

etmək üçün qaraciyər transplantasiyası texnikasının tətbiq etmiĢlər. Bu 

məqsədlə triradiyal kəsik tətbiq edilərək Rochard retraktoru yerləĢdirilir və hər 

iki böyrək ayaqcığı, qaraciyər qapısı, subdiafraqmal aĢağı boĢ vena disseksiya 

edilir. Gərəkli hallarda diafraqmanın mərkəzi tendonu kəsilərək sternotomiya 

aparılmadan ürəyin sağ qulaqcığına çatan kaval trombozlar xaric edilə bilər. 

Müəlliflər üç böyük hepatik venanın mənsəblərinin görülməsi və bu venalardan 

trombun xaric edilə bilməsi üçün ―pringle‖ manevrasından istifadə edilməsi 

zərurətini qeyd edirlər (108).    

 

-  
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ġəkil 2.45. AĢağı boĢ vena trombozlarının xaric edilməsinin mərhələləri 

 

Törəmənin vena cava inferior-a sirayiət etdiyi hallarda invaziv qismin 

tamamilə xaric edilməsinin proqnoza müsbət təsir göstərdiyi, qeyri-tam 

rezeksiyada proqnozun metastatik xəstəlikdəki kimi ümidverici olmadığı 

məlumdur. AĢağı boĢ venanın tam rezeksiyası tələb olunan hallarda 

politetrafluoretilen (PTFE) damar protezləri istifadə edilir ki, bu zaman 

uzunmüddətli antikoaqulyant tətbiqi tələb olunur. 

Təqribən 1% hallarda boĢ vena trombunun proksimal istiqamətdə yayılaraq 

ürəyin sağ qulaqcığına çatdığı bildirilir (73). Bu cür trombların çıxarılması 

üçün kardiopulmonal by-pass, hipotermiya və qan dövranının dayandırılması 

zəruri olur. 

Renal karsinomada aĢağı boĢ vena tromblarının xaric edilməsi əməliyyatları 

həyata keçirilmiĢ xəstələrdə tromboz, sepsis, retroperitoneal qanaxma, böyrək 

və qaraciyər çatıĢmazlığı kimi ağırlaĢmaların rastlanması 11- 71.4%, letallıq 

3.4-16% olaraq bildirilmiĢdir (73). 

Nadir hallarda kaval tromboz ilə yanaĢı törəmənin aĢağı boĢ venaya 

invaziyası rastlanır. Bu zaman aĢağı boĢ venanın qismi (boylama) rezeksiyası 

ilə böyrək venasının divarı ilə vena cavaya keçən invaziv törəmə xaric edilə 

bilər. Bizim praktikamızda renal karsinoma diaqnozu ilə 3 xəstədə bu cür 

rezeksiya həyata keçirilmiĢdir (bu xəstələrin haqqında məlumat yuxarıda 

verilmiĢdir –bax səh). 1 xəstədə isə peritonarxası sahənin irihəcmli 
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miksosarkomasına bağlı aĢağı boĢ venaya invaziya rastlanmıĢ və aĢağı boĢ 

venanın boylama rezeksiyası aparılmıĢdır. 

 

Digər orqanlara invaziya etmiş  böyrək xərçəngi 

Böyrək xərçənginə məxsus əlamətlərdən biri də metastazlar olmadan böyük 

ölçülərə çataraq qonĢu orqanlara invaziya etməsidir. Bu xəstələrin əsas Ģikayəti 

ĢiĢin paraspinal əzələlərə, sinir köklərinə və qarnın arxa divarına invaziya 

etməsi nəticəsində  güclü ağrıların olmasıdır. Az hallarda qaraciyərə, on iki 

barmaq bağırsağa və mədəaltı vəziyə, bağırsaq müsariqəsinə və ya divarına 

invaziya baĢ verir. Bu hallarda böyrək xərçəngi adrenokortikoid karsinomadan, 

infiltrativ  keçid hüceyrəli xərçəngdən, peritonarxası sarkoma və limfomadan 

diferensiasiya edilməlidir.  

Cərrahi müalicə böyrək hüceyrəli xərçəngin müalicəsində effektiv müalicə 

üsulu olduğuna görə lokal invaziv böyrək ĢiĢlərində radikal nefrektomiya ilə 

yanaĢı invaziya olunmuĢ qonĢu orqanın en bloc rezeksiyası aparılır. Böyük 

həcmli ĢiĢlərin parsial ekssiziyası tövsiyə edilmir, çünki, hissəvi rezeksiya 

olunmuĢ xəstələrin 12%-i 1 ilə qədər yaĢamıĢdır. Əksər mənbələrin məluma-

tına görə T4 mərhələsində olan ĢiĢlərdə 5 illik yaĢama göstəricisi 5%-dir (108). 

Bizim klinik praktikamızda böyrək xərçənginin mədəaltı vəzin quyruq 

hissəsinə invaziyasına 42 yaĢlı qadın xəstədə rastladıq (Ģəkil 2.46).  
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ġəkil 2.46. Sol böyrəyin mədəaltı vəzin quyruq hissəsinə invaziya etmiĢ 

irihəcmli xərçəngi (klinik mü.ahidəmiz)  

 

Chevron kəsiyi ilə transperitoneal soltərəfli radikal nefrektomiya və 

pankreasın quyruq hissəsinin rezeksiyası əməliyyatı həyata keçirildi. Erkən 

əməliyyatdan sonrakı dövrdə  10 gün müddətində sutkalıq 50 – 30 000 vahid 

kontrikal infuziya edildi, əməliyyatdan 1 ay sonradan baĢlayaraq α-Ġnterferon 

terapiyası həyata keçirildi 2 il 6 ay müddətində heç bir ağırlaĢma rastlanmadı.  

1 xəstədə sağ böyrəyin irihəcmli xərçənginin onikibarmaq bağırsağın 

adventisiyasına, mədəaltı vəzin baĢına və aĢağı boĢ venanın divarına (təqribən 

5 sm məsafədə) invaziya etdiyi KT-da təsbit edildi və cərrahi eksplorasiyada 

təsdiq edildi (ġəkil 2.47). ġiĢ onikibarmaq bağırsağın adventisiyası ilə birlikdə 

xaric edilmiĢ, mədəaltı vəzin baĢ hissəsi və aĢağı boĢ vena mənfəzi 1/3 

daraldacaq Ģəkildə təqribən 7 sm  boylama rezeksiya edilmiĢdir. Histoloji 
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müayinədə rezeksiya sərhədində ĢiĢ toxuması təyin edilməmiĢdir. Xəstədə 

əməliyyatdan sonrakı 10 gün müddətində sutkada 30 000 vahid olmaqla 

kontrikal preparatı ilə antifermentativ müalicə aparılmıĢdır. Əməliyyatdan 15 

gün sonra xəstədə sağ aĢağı ətraf venalarında dərin venoz tromboz və ağciyər 

arteriyasının seqmentar trombozu əlamətləri rastlanmıĢdır. Erkən dövrdə 

fraksipain, sonrakı dövrdə kumarin ilə aparılan antikoaqulyant terapiyadan 

sonra xəstənin vəziyyəti yaxĢılaĢmıĢdır və xəstəyə α interferon ilə 

immunoterapiya aparılmıĢdır. Xəstə 6 ay müddətində residivsiz müĢahidə 

altındadır. 

 

 

 
ġəkil 2.47 Sağ böyrəyin irihəcmli xərçənginin onikibarmaq bağırsağın 

adventisiyasına ( ox), mədəaltı vəzin baĢına ( ox), aĢağı boĢ venaya ( ox) 

invaziyası. 

 

 

Digər bir kiĢi xəstəmizdə soltərəfli radikal nefrektomiya zamanı ĢiĢin böyük 

bir sahədə parietal peritona və enən çənbər bağırsağın müsariqəsinə invaziya 

etdiyi aĢkar edildi. Peritonun müvafiq bölümünün və mezenteriumun sağlam 

toxuma sərhədlərində eksiziyası icra edildi və bu zaman bəzi iri diametrli 
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müsariqə damarları liqaturaya alınsa da bağırsaq divarının qan təchizatında 

dəyiĢiklik görülmədi. Qeyd etməliyik ki, bu invaziya haqqında KT-da müvafiq 

əlamətlər təsvir olunmamıĢdı, lakin ĢiĢin çənbər bağırsağı kompressiya etdiyi 

qeyd edilmiĢdi.  

Lokal ekstensiv böyrək xərçənginin müalicəsində Ģüa müalicəsinin rolu 

ziddiyyətlidir. Lakin, bir çox tədqiqatlar əməliyyatönü Ģüa müalicəsinin 

yaĢama göstəricisini yaxĢılaĢdırdığını göstərmiĢdisə də bu sonrakı tədqiqatlar-

da öz təsdiqini tapmamıĢdır. Əməliyyatdan sonra Ģüa müalicəsinin də yaĢama 

göstəricisinə təsir göstərmədiyi və nazik bağırsaqlar üçün riskli olduğu öyrənil-

miĢdir. Son dövrlərdə daxili üzvlərə invaziya etmiĢ böyrək xərçəngində posto-

perativ dövrdə əsas üstünlük verilən müalicə üsulu sistemik immunoterapiya və 

onun effektiv olmadığı hallarda yeni nəsil kimyəvi terapiya preparatlarıdır. 

 

12. METASTATİK BÖYRƏK XƏRÇƏNGİNİN MÜALİCƏSİ 

 

Nefrektomiya 

Böyrək ĢiĢlərinin 30%-də ilkin müayinə zamanı metastazlar aĢkar edilir. 

40%-də isə sonrakı dövrdə metastazlar baĢ verir. Metastaz aĢkar edilən böyrək 

xərçəngi olan xəstələrdə adyuvant sistemik kimyəviterapiya və ya sitokin 

müalicəsinə cavab reaksiyaları 20%-dən aĢağı olur, tam cavab isə nadir 

hallarda rastlanır. Bu qrupda radikal və ya paliativ cərrahi əməliyyatlardan 

sonra 0.8-7.0% hallarda remissiya əldə etmək mümkün olur 

Metastatik böyrək xərçəngi zamanı cərrahi müalicə 2 səviyyədə həyata 

keçirilə bilər: 1. Radikal nefrektomiya ilə paralel və ya nefrektomiyadan sonra 

metastazların tamamilə cərrahi olaraq xaric edilməsi – metastazektomiya. 

Nefrektomiya ilə yanaĢı solitar metastazların xaric edlməsi isə 5 illik yaĢama 

göstəricisinin 35% artmasına səbəb olmuĢdur. 2. Metastazlar çıxarıla 

bilməyəcək hallarda sistemik terapiyadan öncə ilkin törəmənin çıxarılması – 

sitoreduktiv nefrektomiya əməliyyatı.  

Metastazların tamamilə xaric edilməsinin mümkün olmadığı hallarda radikal 

nefrektomiya bir neçə səbəbdən zəruridir:  

1. Nadir hallarda olsa belə radikal nefrektomiya əməliyyatından sonra meta-

statik ocaqlarda spontan reqressiya və ya uzunmüddətli remissiya əldə edilir. 

Bu metastazlar bir qayda olaraq ağciyərlərdə olan solitar metastazlardır. 

Marcus və b. təqdim etdikləri 99 metastazlı böyrək xərçəngi diaqnozlu xəstə-

lərin ağciyər metastazı olanların  4-də (4.4%) ortalama 24.3 ay remissiya əldə 

etmiĢlər (109). 

Biz öz klinik praktikamızda 2 xəstədə metastazları xaric etmədən 

sitoreduktiv nefrektomiya əməliyyatını icra etdik. 1-ci xəstədə soltərəfli iri 

həcmli böyrək törəməsi olan profuz hematuriya və yüksək bədən temperaturu 

Ģikayətləri ilə müraciət edən 68 yaĢlı kiĢi xəstədə kompyuter tomoqrafiyada 
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mezenterial limfa düyünlərində disseminə limfatik metastazlar təyin edildi. 

Xəstəyə nefrektomiya icra edildi və metastaz histoloji olaraq verifikasiya 

edildi. Postoperativ dövrdə 10 aylıq kliniki remissiyadan sonra qusma, 

anoreksiya kimi əlamətlər üzə çıxdı və 11-ci ayda letal nəticə müĢahidə olundu. 

Ġkinci xəstədə (53 yaĢ) ilkin olaraq döĢ qəfəsi rentgen müayinəsində sol ağ-

ciyərin yuxarı payında metastatik ocaq (2.4 X 2.0 sm)  təyin edilmiĢdi, sonrakı 

müayinədə sol böyrəyin irihəcmli törəməsi aĢkar edildi (ġəkil 2.43). Xəstəyə 

döĢ qəfəsi cərrahı ilə birlikdə birmərhələli radikal nefrektomiya və sol 

ağciyərin lobektomiyası təklif edildi, lakin xəstənin istəyi ilə bu əməliyyatı iki 

mərhələdə həyata keçirmək qərara alındı. Soltərəfli radikal nefrektomiya 

əməliyyatından 3 ay sonrakı müayinədə ağciyər metastazının ölçüləri sabit 

qaldığına görə planlanan sol ağciyərin lobektomiyası əməliyyatı ertələndi, α 

Ġnterferon ilə kurs müalicə aparıldı. Xəstə 7 il müddətində müĢahidəmiz 

altındadır, sağlamlığı qənaətbaxĢdır, iĢ qabiliyyəti tamdır, metastaztazlarda 

böyümə və ya reqressiya təsbit edilməmiĢdir. 

 

 

 

 
 

ġəkil 2.48 Sol böyrəyin irihəcmli törəməsi və həmin xəstədə ağciyərin sol 

yuxarı payında sol böyrək xərçəngi mənĢəli metastatik ocaq (klinik 

müĢahidəmiz)   

 

 

2. Metastatik böyrək xərçəngində ilkin törəmə kimyəvi terapiyaya cavab 

vermədiyinə görə nefrektomiya zəruridir. Müxtəlif mərkəzlərdə aparılan 

tədqiqatlarda yanaĢı xəstəliklərinə  görə sitoreduktiv nefrektomiya aparıla 

bilməyən xəstələrin yalnız 4-6%-də immunoterapiyaya obyektiv cavab əldə 
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edilirkən, nefrektomiya əməliyyatından sonra müsbət cavab xəstələrin 30-32%-

də müĢahidə edilmiĢdir. Bu immun cavab reaksiyası elementlərinin, xüsusilə 

limfositlərin birincili törəmə tərəfindən tutularaq neytrallaĢdırılması və belə-

liklə böyrək ĢiĢinin immuniteti zəiflətdiyi ilə izah edilir. 

Bəzi müəlliflər cərrahi müalicənin xəstənin immunitetini aĢağı salaraq 

immunoterapiyaya cavabı zəiflətfiyini göstərərək bir çox hallarda sitoreduktiv 

nefrektomiyanı immunoterapiyadan sonra aparmağı tövsiyə edirlər. Lakin 

randomizə olunmuĢ çoxmərkəzli tədqiqatlar nefrektomiya + immunoterapi-

yanın həm xəstəliyin inkiĢafı, həm də xəstələrin yaĢam müddətləri cəhətdən 

daha üstün olduğunu göstərir. Son illərdə laparoskopik nefrektomiya əməliy-

yatlarının geniĢ tətbiq edilməsi cərrahi əməliyyat ilə immunoterapiya 

arasındakı müddəti qısaltmağa imkan yaratmıĢdır. 

3. Güclü ağrı, hematuriya və paraneoplastik simptomların (yüksək tempera-

tur, anemiya, hipertoniya, hiperkalsemiya, anoreksiya) olması paliativ nefrek-

tomiyaya göstəriĢ hesab edilir. Belə hallarda əməliyyat xəstələrdə ağrikəsici 

qəbuluna, hematransfuziyaya və digər simptomatik müalicələrə ehtiyacı azaldır 

və göstərilən əlamətlərin müvəqqəti də olsa aradan qalxmasına yardım edir. 

Son illərdə angiogenezin inhibisiyasına yönəldilən tirozin kinaza inhibi-

torları ilə məqsədli terapiyanın metastatik renal karsinomada tətbiqi imkanları 

geniĢ araĢdırılır. Kliniki müĢahidələr bu terapiyanın (Sunitinib və Sorafenib) 

istifadəsi zamanı da ilkin sitoreduktiv nefrektomiyanın zəruri olduğunu təsdiq 

edir (110). Metastatik böyrək hüceyrəli xərçəngdə nefrektomiya əməliyya-

tından əvvəl və sonra sunitinib ilə terapiyanın aparılması bu ağır qrup 

xəstələrdə 2 ildən çox yaĢama müddətinin əldə edilməsinə imkan yaradır (111). 

Metastazektomiya 

Metastatik renal karsinomada tam metastazektomiyanın istər nefrektomi-

yaya simultan olaraq, istərsə də nefrektomiyadan qısa müddət sonra həyata 

keçirilməsinin xəstənin 3 və 5 illik sağqalma müddətlərinə müsbət təsir gös-

tərdiyi bir çox müəlliflər tərəfindən qeyd edilir. Kavolius və b. 278 xəstəlik bir 

qrupda tam metastazektomiya zamanı 5 illik sağqalmanın 44% olduğunu, 

natamam rezeksiya zamanı bu göstəricinin 14%-ə endiyini qeyd etmiĢlər (112). 

Metastazın xəstəliyin ilkin aĢkarlanması zamanı mövcud olması, sonradan 

inkiĢaf edən metastazlara nisbətən proqnoza daha çox mənfi təsir göstərir. 

Bəyrək xərçəngində ən çox rastlanan ağciyər metastazlarıdır ki, bu hallarda 

metastazın multipl olması proqnoza mənfi təsir edən əsas faktorlardan biri 

hesab edilir. Ağciyər lokalizasiyalı solitar metastazların nefrektomiya sonrası 

reqressiya göstərdiyi və ya uzunmüddətli remissiya əldə edildiyi klinik nümu-

nələr haqqında ədəbiyyatda məlumatlar vardır. Lakin metastazın çıxarılması 

mümkün olan hallarda bu əməliyyatların həyata keçirilməsi zəruridir. Bir 

məqalədə ağciyər metastazlarının tam rezeksiyası zamanı 5 illik sağqalma 

44%, tam olmayan rezeksiyalarda isə 22% olaraq göstərilmiĢdir (113).  
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Renal karsinomaya bağlı sümük metastazları Ģiddətli ağrı və neyroloji 

əlamətlərlə müĢahidə olunur. Xüsusilə tək və periferik yerləĢmiĢ sümük 

metastazlarının tam rezeksiyası zamanı xəstələrdə sağqalma müddəti digər 

lokalizasiyalı metastazlara nisbətən daha yüksək olur. 

Qaraciyər metastazları xəstəliyin proqnozuna ciddi Ģəkildə mənfi təsir 

göstərir və adətən tək qaraciyərdə metastaz olması nadir rastlanır. Bir çox 

müəlliflər hepatik metastazektomiyanın xəstəliyin kliniki seyri cəhətdən əsaslı 

fayda vermədiyi qənaətindədirlər. 

Beyin metastazları aqressif gediĢə malik olmaqla fərqlənirlər, belə ki 

adekvat müalicə tətbiq edilmədikdə sağqalma müddəti 3 ay ərəfəsində olur. 

Lakin metastazın cərrahi rezeksiyası və adyuvant radioterapiya ilə sağqalma 

müddəti artır, neyroloji əlamətlər geriləyir. Gamma knife ilə müalicə digər bir 

alternativ müalicə üsuludur (114). 

 

Kimyəvi terapiya  

Metastatik renal hüceyrəli karsinoma zamanı kimyəvi terapiya, hormonal 

terapiya və ya radioterapiya nadir hallarda və məhdud dərəcədə effektiv ola 

bilir. Kimyəvi terapiyaya rezistentliyin əsas səbəbi MDR-1 (multi-drug 

rezistant 1) və MRP (multi-drug rekistance –associated protein) genlərinin 

ekspressiya olunması ilə əlaqədardır. Böyrək ĢiĢləri təkcə tək preparatla 

aparılmıĢ sitotoksik kimyəvi terapiyaya deyil, kombinəolunmuĢ kimyəvi 

terapiyaya da rezistentdir. 2000 xəstəni əhatə edən klinik çoxmərkəzli təhlil 

irəliləmiĢ renal karsinomada gemsitabin, fluorurasil, vinblastin kimi güclü 

sitotoksik preparatların təbiqi və ya onların kombinə olunması 10%-dən az 

hallarda müəyyən klinik effekt əldə edilmiĢdir. Sonrakı mərhələdə gemsitabin 

kapesitabin adlı yeni preparatla kombinə edilmiĢ, 11% hallarda müalicəyə 

müsbət cavab reaksiyası olsa da yan təsirlərin çox olması müalicəni davam 

etdirməyə imkan verməmiĢdir.  5-ftorurasilin immunoterapiya (interleykin-2) 

ilə kombinə edilməsindən alınan nəticələr daha ümidverici olmuĢdur. 

Radioimmunterapiya və hormonal vasitələrin tətbiqi real klinik effektə və 

yaĢama müddətinin artmasına səbəb olmamıĢdır. Radioterapiya isə yalnız renal 

karsinomanın cərrahi olaraq xaric edilə bilməyən beyin və sümük metastaz-

larında digər müalicə üsulları ilə effekt əldə edilmədikdə palliativ müalicə kimi 

tətbiq edilir. Rades və b. onurğa beyninə metastaz vermiĢ və kompressiyaya 

səbəb olan renal hüceyrəli karsinomalarda qısa müddətli radioterapiyanın 

nəticələrini (1 X 8 Gy) digər sxemlə (5 X 4 Gy) müqayisə edərək bənzər on-

koloji nəticələr əldə etmiĢlər (29% xəstələrdə motor funksiyalarda yaxĢılaĢma 

əldə edilib), lakin qısamüddətli radioterapiya qrupunda yan təsirlər daha az 

olmuĢdur (115). 

 

İmmunoterapiya 
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Metastatik böyrək xərçənginin immmunoterapiyası orqanizmin immun 

funksiyalarının ĢiĢin inkiĢafına təsir etməsinə və bu funksiyaların stimulyasiya 

oluna bilinməsi mexanizminə əsaslanır. Ġmmunoterapiya aktiv və passiv ol-

maqla iki qrupa bölünür. Aktiv immunoterapiya, ĢiĢ olan orqanizmin, ĢiĢə im-

mun cavab reaksiya induksiya edən immun materialla immunlaĢdırılmasına, 

passiv immunoterapiya isə orqanizmə immunoloji reagentlərin yeridilməsinə 

əsaslanır.  

Keçən on illikdə rekombinant DNT texnikasının inkiĢafı çoxlu miqdarda 

təmizlənmiĢ limfokinlər (sitokinlər) almağa imkan vermiĢdir. Bu limfokin-

lərdən klinikada tətbiq olunan ilk limfokin isə interferon olmuĢdur. Ġlk vaxtlar 

yalnız antiviral xüsusiyyətləri öyrənilmiĢ olan interferonun sonralar digər təsir 

xüsusiyyətlərinə malik olduğu da aĢkar edilmiĢdir: 

 Ġmmunomodulyator; 

 Antiproliferativ; 

 Angiogenezin inhibisiyası; 

 Səthi antigenlərin ekspressiyasını artırması. 

Ġnterferonların antiproliferativ təsiri tam öyrənilməsə də onların hüceyrə 

siklində G0/G1 fazasını uzatdığı aĢkar edilmiĢdir. 

Ġnterferonlar təbii qlikoproteinlər olub, antigenlik xüsusiyyətinə və hüceyrə 

mənĢəyinə görə bir neçə qrupa bölünür. I tip interferonlar virus infeksiyaları 

tərəfindən bir çox hüceyrələrdə induksiya olunur və interferon  (leykositlər 

tərəfindən sintez olunur) və interferon -  (fibroblastlar tərəfindən sintez olu-

nur) olmaqla iki qrupa bölünür. II tip interferonlar isə (interferon ) T 

limfositlərdə antigen və mitogenlərin təsiri nəticəsində sintez olunur.  

Nefrektomiyadan sonra 1-2% hallarda spontan  reqressiya böyrək hüceyrəli 

xərçəngin biologiyasında immunoloji mexanizmlərin iĢtirak etməsini irəli 

sürməyə imkan vermiĢdir. Bunun nəticəsində ilk dəfə 1983-cü ildə metastatik  

böyrək hüceyrəli xərçəngin müalicəsində interferon alfa tətbiq edilmiĢdir. 

Müalicə məqsədilə interferon, həftədə 5 gün və hər gün 3 milyon vahid 

olmaqla əzələ daxilinə yeridilməklə tətbiq edilmiĢdir. Xəstələrin 26%-də tam, 

16,5%-də isə parsial remissiya aĢkar edilmiĢdir. Orta yaĢama göstəricisi 44-49 

həftə olmuĢdur. AparılmıĢ tədqiqatlar nəticəsində interferonla müalicənin 

qlikoprotein təbiətli xüsusi bir maddə ilə ―kidney restricted glycoprotein‖ 

əlaqədar olduğu aĢkar edilmiĢdir. Belə ki, bu maddənin pozitiv ekspressiyası 

zamanı müalicəyə rezistentlik olduğu müəyyən edilmiĢdir. Hazırda interferonla 

müalicə dozası olaraq həftədə 3 gün, 3 milyon vahid interferon tətbiq edil-

məkdədir. 3 ay müddətində aparılmıĢ müalicədə nəticə alınmazsa müalicənin 

dayandırılması tövsiyə edilir.  

Ġnterferonla müalicənin əlavə təsirləri hərarət, dəri səpkiləri, zökəm 

əlamətləri, ümumi halsızlıq və leykopeniyadır. 

İnterleykin-2 
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T hüceyrə böyümə faktoru olan Ġnterleykin-2 kəĢf edildikdən sonra böyrək 

hüceyrəli xərçəngin müalicəsində yeni imkanlar açılmıĢdır. AktivləĢmiĢ T 

limfositləri tərəfindən sintezlənən və zülal təbiətli bu sitokin ĢiĢə birbaĢa təsir 

etməsə də orqanizmin immun sistemini oyatmaqla ĢiĢ əleyhinə təsir göstərir. 

Digər tərəfdən ĠL-2 bəzi limfositləri ĢiĢ əleyhinə təsir göstərə bilən limfosit 

populyasiyasına (limphokine –activated killer cells- LAK) çevirir və sitotoksik 

T hüceyrələrin aktivliyini artırır. ĠL-2-nin təsiri dozasına və istifadə sxeminə 

bağlıdır. Bir çox araĢtırmalarda Ġl-2 ĠFN və TNF (Tumor necrosis factor) kimi 

sitokinlərlə birlikdə tətbiq edilmiĢdir. National Cancer Institute-da ĠL-2 və 

LAK-la aparılmıĢ kombinə müalicədə cavab 33% olmuĢdur. ĠL-2 ilə müalicəyə 

tam cavab vermiĢ xəstələrdə yaĢama göstəricisi 10 il olmuĢdur. 

ĠL-2 əsas əlavə təsiri mayenin orqanizmdə retensiyası, hipotenziya, oliqu-

riya və ödemlərdir. 

Angiogenezə təsir edən yeni müalicə üsulları 

Son illərdə renal karsinomanın bütün subtiplərinin və o cümlədən Von-

Hippel Lindau (VHL) xəstəliyinin molekulyar səviyyədə öyrənilməsi yeni 

məqsədli preparatların hazırlanmasına imkan yaratmıĢdır. VHL proteinin ol-

maması və ya mutasiya, metilyasiya nəticəsində inaktivləĢməsi Hypoxia-

inducible faktor (HĠF) yaranmasına səbəb olur. VHL proteini HĠF ilə birləĢərək 

onun deqradasiyasına səbəb olur. Bu protein olmadıqda HĠF-in akumulyasiyası 

baĢ verir ki, nəticədə Endothelial Growth factor (VEGF) və Platelet-derived 

growth factor (PDGF) sintez olunur və angiogenezi stimulyasiya edirlər. Renal 

karsinomada hipervaskulyarizasiya olduğu bilinir və digər tərəfdən Ģəffaf hü-

ceyrəli tipdə ĢiĢ hüceyrələri tərəfində  yüksək miqdarda VEGF-in  sintez 

olduğu aĢkarlanıb.  

Böyrək ĢiĢinin patogenezində göstərilən mexanizmlərin iĢtirakının öyrə-

nilməsi angiogenezin inhibisiyasına yönəldilən məqsədli terapiya adlandırılan 

yeni preparatların hazırlanmasına imkan verdi. (ġəkil) Bu preparatlardan həm 

VEGF, həm də PDGF reseptorlarını inhibə edərək onların təsirini ortadan 

qaldıran Sunitinib və Sorafenib metastatik renal karsinomada geniĢ istifadəyə 

baĢlanıb, VEGF üzərində bu cür təsirə malik Axitinib kliniki sınaq mərhələ-

sindədir. VEGF-in antitelləri hesab edilən Bevacizumab yeni hazırlanmıĢdır. 

Temsirolimus birbaĢa olaraq HĠF-in hipoksiyanın təsirindən gen transkrip-

siyasını nizamlayan təsirə malik Mammalian Target of rapamycin (mTOR) 

kinaza ABġ-da sınaqlardan keçirilərək istifadəyə baĢlanmıĢdır. 

Preklinik tədqiqatlar göstərdi ki, Sunitinib tirozin kinaza reseptor inhibitoru 

kimi təsir göstərərərk ĢiĢin proliferasiyasını, damar endotelial böyümə faktoru 

reseptoruna təsir edərək endotelial hüceyrələrin artmasını, trombositar böyümə 

faktorunun ekspressiyasının qarĢısını alaraq perisitlərin, stromal hüceyrələrin 

və fibroblastların çoxalmasını önləyir. Klinik tədqiqatlar Sunitinib preparatının 

böyrək xərçəngində əhəmiyyətli dərəcədə ĢiĢ əleyhinə təsir göstərərək ĢiĢdən 
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azad yaĢam və sağqalma müddətini α Ġnterferon ilə müqayisədə statistik 

anlamlı olaraq daha çox artırdığını göstərmiĢdir (116).  

Son illərdəki tədqiqatlar əsas alınaraq Avropa Urologiya Assosasiyası meta-

statik renal karsinomanın müalicəsində Sunitinib preparatını ilk üstünlük 

verilən dərman kimi tövsiyə edir, Sorafenib ikinci sıra dərman preparatı kimi 

təqdim edilir. Temsirolimus-un pis proqnostik göstəricilərə malik metastatik 

böyrək xərçəngində α Ġnterferona nisbətən daha effektiv ola biləcəyi qeyd 

edilir. 

Bu dərman preparatlarının əsas yan təsirləri arterial hipertoniya, ümumi 

zəiflik, sümük iliyinə və dəriyə toksik təsir, mədə bağırsaq sistemi ilə bağlı 

dəyiĢikliklərdən ibarətdir. Sunitinib əlavə olaraq hipotiroidizmə, everolimus və 

temsirolimus immunsupressiyaya, metabolik pozğunluqlara, interstisial 

pnevmoniyaya yol aça bilər (117).   
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III. Pediatrik uroonkologiya 

1. Wilms şişi 

Wilms ĢiĢi pediatrik urologiyada ən çox rast gəlinən böyrək ĢiĢi 

olub, rast gəlinmə tezliyinə görə dördüncü yerdə durur və 15 yaĢdan 

kiçik uĢaqlarda sidik-cinsiyyət sisteminin ĢiĢlərinin 80%-dən 

çoxunu təĢkil edir (1). ġiĢ ən çox 2-4  yaĢlarında  rast gəlinir 

(xəstəliyin yaĢa görə zirvə nöqtəsi 2,59). Bu ĢiĢ haqqında ilk 

məlumat 1814-cü ildə Rance tərəfindən verilsə də, ĢiĢin ətraflı 

təsviri Wilms tərəfindən 1899-cu ildə həyata keçirilmiĢdir. Bu  

patologiya Wilms ĢiĢi ilə yanaĢı, böyrəyin embrioması və 

nefroblastoması adları ilə də məlumdur. Wilms ĢiĢi metanefrogen  

blastemanın anormal inkiĢafı nətıcəsində əmələ gəlir və üç klinik 

variantda rast gəlinir (2): 

1. sporadik forma; 

2. familial forma;  

3. genetik sindromlarla birlikdə. 

Wilms ĢiĢi 15% hallarda aĢağıdakı anomaliyalarla birlikdə rast 

gəlinir. Bu anomaliyalar: 

 Aniridiya;  

 Hemihipertrofiya; 

 Sidik-cinsiyyət sisteminin anomaliyaları – 44% hallarda rast 

gəilnir. Ən çox rast gəlinən anomaliyalar renal hipoplaziya, 

hipospadiya, kriptorxizm və psevdohermafroditizmdir. 

Wilms ĢiĢi ilə birlikdə rast gəlinən sindromlara isə aĢağıdakılar 

aiddir: 
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 Beckwith sindromu (makroglossiya, mikrosefaliya, giqantizm, 

umbilikal hernia,  demensiya);  

 Denys-Drash sindromu (Wilms ĢiĢi, psevdohermafroditizm və 

glomerulopatiya);  

 18 –ci xromosomun trisomiyası; 

 Periman sindromu (fetal giqantizm, renal displaziya); 

 WAGR sindromu (aniridiya, demensiya, sidik-cinsiyyət 

sisteminin anomaliyaları).  

Molekulyar genetikası 

Knudsen və Stronga görə Wilms ĢiĢi suppressor genlərin 

funksiyasının itməsi ilə xarakterizə olunan iki mutasiya nəticəsində 

baĢ verir. Birinci mutasiya suppressor genin I allelinin 

inaktivasiyası nəticəsində baĢ verir və preziqotik və postziqotik  

mərhələləri əhatə edir. Preziqotik irsən ötürülür və bütün 

hüceyrələrdə baĢ verərək familial Wilms ĢiĢinin əmələ gəlməsi ilə 

xarakterizə olunur. Postziqotik mutasiya isə spesifik hüceyrələrdə 

baĢ verərək sporadik Wilms ĢiĢinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Ġkinci mutasiya isə suppressor genin II allelinin inaktivasiyası 

nəticəsində baĢ verir (3).  

Wilms ĢiĢi ilə bağlı iki gen ətraflı öyrənilmiĢdir. WT1 geni böyrəyin 

blastema hüceyrələri və yumaqcıq epiteli üçün toxuma-spesifik gen 

olub, 11-ci xromosomda yerləĢmiĢdir. Böyrəyin formalaĢması baĢa 

çatdığı ərəfədə bu genin ekspressiyası azalır. WT2 geni isə 11-ci 

xromosomun p15 lokusunda yerləĢib Beckwith sindromu olan 

xəstələrdə müəyyən edilmiĢdir. Bu sindromla yanaĢı xəstələrdə tez-

tez Wilms ĢiĢi rast gəlinir (2,3).   
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Wilms ĢiĢinin bəzi formalarında 16-cı xromosomun uzun qolunun 

delesiyası müĢahidə edilir ki, bu zaman anaplastik dəyiĢikliklər 

üstünlük təĢkil edir və proqnoz pis tərəfə dəyiĢir. ĠRXB geni 

mRNT-nin aĢağı səviyyədə olması, 16-cı xromosomun uzun 

qolunun delesiyası diffuz anaplaziya və immatur Wilms ĢiĢinin 

inkiĢafı ilə müĢayiət olunur ki, bu qrupda daha çox residiv və letal 

nəticələr rastlanır (4). 

  

Patologiya 

Makroskopik olaraq Wilms ĢiĢi inkapsulyasiya olunmuĢ solid və ya 

kistik böyrək ĢiĢidir. Kəsiklərdə əksər hallarda hemorragiya, nekroz 

ocaqları və kistlər ayırd edilir (Şəkil-3.1.) Ġntrarenal inkiĢafa 

meyllidir. Kasa-ləyən sistemində deformasiyalar aĢkar edilir. 40%-

hallarda böyrək venasına invaziya olunur. Tipik Wilms ĢiĢi 

epitelial, stromal və blastemal elementlərdən  təĢkil olunur. Bu 

histoloji tip 90% hallarda rast gəlinir və sağalma faizi mərhələdən 

asılı olaraq 90%-dir (5). Bəzən bu  
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elementlərlə yanaĢı qığırdaq, piy və əzələ elementləri də rast gəlinir 

(teratoid Wilms ĢiĢi). Digər histoloji tipdə isə əsəasən sarkomatoid 

və anaplastik hüceyrələr üstünlük təĢkil edir və proqnostik olaraq 

daha pis olması ilə xarakterizə olunur (4, 6).  

 

 

Təsnifatı  

Wilms ĢiĢi histologiyasına görə iki qrupa ayrılır. 

I. Tipik formalar 

1. Multilokulyar kistoz forma: Əsasən tək tərəflidir. Yetkin 

Ģəxslərdə də rast   gəlinir və  daha çox qadınlarda görülür. 

XoĢxassəlidir. 

 Şəkil-3.1. Wilms ĢiĢi (makropreparat və ĢiĢin mikroskopik görünüĢü) 
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2. Anadangəlmə mezoblastik nefroma: Prenatal diaqnostikada bu 

uĢaqlarda polihidroamnion olur. Ən çox oğlan uĢaqlarında rast 

gəilnir. Kəsiklərdə leyomiomaya daha çox bənzəyir. XoĢxassəlidir. 

3. Rabdomiosarkoma tipi: Son dərəcə nadir rast gəlinir. 

II. Atipik formalar 

Bu formalar 10% rast gəlinir və ölən xəstələrin 60%-də bu histoloji 

tipə rast gəlinir.  

1. Anaplastik tip: 2% hallarda rast gəlinir. Diffuz və fokal 

anaplaziya ilə xarakterizə olunur. Yüksək dərəcədə mitotik aktivliyə 

malikdir. Böyük yaĢlı uĢaqlarda daha çox rast gəlinir. 

2. Rabdoid tip: 2% hallarda rast gəlinən bu tipdə ölüm göstəricisi 

daha yüksək olub 82% təĢkil edir. Əksər hallarda beyinə və mərkəzi 

sinir sisteminə metastazlar verir. Bu tipdə ayrıca olaraq beyin 

ĢiĢinin əmələ gəlmə riski daha yüksəkdir. 

3. Şəffaf hüceyrəli sarkoma: 3 % hallarda rast gəlinir. Ən çox 

oğlan uĢaqlarında  olur. Xarakterik xüsusiyyəti sümüklərə metastaz 

verməsidir.  

Şişin mərhələlərə görə təsnifatı 

Wilms ĢiĢinin mərhələlərə görə təsnifatı ĢiĢin anatomik yayılmasına 

əsasən aparılır. Hazırda istifadə edilən iki əsas təsnifat sistemi 

mövcuddur: 

1. National Wilms Tumor Study Group (NWTSG) - 

ximioterapiyadan əvvəl və cərrahi əməliyyata bağlı təsnifat 

sistemi  

2. Ġnternational Society of Pediatric Oncology (SĠOP)- 

ximioterapiyadan sonra aparılan təsnifat sistemi 
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Wilms ĢiĢinin mərhələlərə görə təsnifatında 5 mərhələ ayırd edilir 

(7).  

Mərhələ I: ġiĢ böyrəkdə məhdudlaĢmıĢdır və rezeksiya oluna bilər. 

Böyrək kapsulu intaktdır. Cərrahi sərhəd xaricində ĢiĢ hüceyrələri 

tapılmır. 

Mərhələ II: ġiĢ böyrək sərhədlərini keçmiĢdir, lakin tam rezeksiya 

oluna bilər. Kapsulyar penetrasiya, ĢiĢin böyrək sinusuna və böyrək 

venasına yayılması rast gəlinir. Cərrahi sərhəd xaricində ĢiĢ 

hüceyrələri tapılmır. 

Mərhələ III: Qarın boĢluğuna qeyri-hematogen yayılmıĢ  ĢiĢ 

toxuması mövcuddur. Limfa düüynlərində metastazlar vardır. 

Cərrahi sərhəd xaricində ĢiĢ hüceyrələri tapılır. 

Mərhələ IV: Çanaqdan və qarın boĢluğundan kənarda hematogen 

və ya limfa düyünlərində metastazlar vardır.  

Mərhələ V: Diaqnostikada bilateral Wilms ĢiĢi aĢkar edilir. 

 Klinikası 

Ən çox rast gəlinən əlamət abdominal kütlə və qarnın diametrinin 

böyüməsidir. 30% hallarda qarında qeyi-lokal ağrı rast gəlinir. Bel 

nahiyəsində kəskin ağrı ĢiĢdaxili qanaqxmanın  əlamətidir. 

Hərarətlə birlikdə qəflətən baĢlayan ağrı, abdominal kütlə, 

hipertenziya və anemiya subkapsulyar hemorragiyanın olduğunu 

göstərir. 25% hallarda mikrohematuriya, 25-63% hallarda isə 

hipertenziya müĢahidə edilir. Hipertenziya ĢiĢin mexaniki təsiri  

hesabına iĢemiya və ya ĢiĢin renin ifraz etməsi nəticəsində baĢ verir. 

Bundan baĢqa ĢiĢin AKTH (adrenokortikotrop hormon) ifraz etməsi 

nəticəsində xəstələrdə KuĢinq sindromu, hipoqlikemiya və 
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eritropoetin ifraz etməsi nəticəsində isə polisitemiya inkiĢaf etdiyi 

hallar da məlumdur. 

Diaqnostikası 

Xəstəliyin diaqnostikasında ilkin müayinə üsulu ekskretor 

uroqrafiya və ultrasonoqrafiyadır. Bu ĢiĢlər kasa-ləyən sistemində 

deformasiya törətdiyinə görə ekskretor uroqrafiya ilə aĢkar edilə 

bilir. Kalsifikasiya nadir hallarda rast gəlinir, onun olması əvvəllər 

baĢ vermiĢ hemorragiyanı göstərir və yumurta qabığı Ģəklindədir. 

10% hallarda müayinə zamanı böyrək vizualizə olunmur və bu sidik 

axarının və ya böyrək venasının tam obstruksiya olunduğunu 

göstərir. USM törəmənin hidronefroz və kistoz bir törəmədən ayırd 

edilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. USM-nin nəticəsində 

böyrək törəməsi aĢkar edilirsə sonrakı mərhələdə KT və ya MRT 

müayinə həyata keçirilir. Bu müayinə üsulları ĢiĢ toxumasının ətraf 

toxumalar invaziya dərəcəsini dəqiqləĢdirməyə xüsusilə, aĢağı boĢ 

venada ĢiĢ trombunun olmasını və limfa düyünlərində metastazların 

olmasını qiymətləndirməyə imkan verir (Şəkil- 3.2 ). Digər tərəfdən 

KT böyrəklərin funksional vəziyyətini dəyərləndirməyə imkan 

verir, rezeksiya olunacaq toxumanın sərhədlərini təyin etməyə 

yardım edir və eləcə də ağciyərlərə metastazların diaqnostikasında 

əhəmiyyət kəsb edir (8).  

Wilms ĢiĢlərində metastaz ən Ģox ağciyərlərdə rastlanır, nisbətən 

böyük xəstə qruplarında əməliyyatdan əvvəl 33% halda ĢiĢin çanaq 

boĢluğuna doğru yayılması olmasına baxmayaraq əməliyyatdan 

sonrakı dövrdə çanaq boĢluğunda metastaz və ya residiv 

rastlanmamıĢdır, ona görə də artıq Ģüalanmadan qaçmaq üçün 
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müĢahidə zamanı metastaz və ya residiv axtararkən çanaq 

boĢluğunun KT-nə göstəriĢ yoxdur (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xəstəliyin proqnostik faktorları 

 

Histologiya: ġiĢin histoloji xüsusiyyətləri bu ĢiĢlərin əsas 

proqnostik göstəricisidir. Anaplaziya pis proqnostik göstərici kimi 

qiymətləndirilir. Bu halda residiv ehtimalı orta göstəricilərlə 

 Şəkil- 3.2. Wilms ĢiĢi  (A.L.Baert, K.Sartor. İmaging of kidney cancer ) 
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müqayisədə 4, letallıq isə 9 dəfə yüksəkdir. Fokal və diffuz olur. 

Fokal olması zamanı proqnoz daha yaxĢıdır. 

Xəstənin  yaşı: Neonatal dövrdə rastlanan ĢiĢlərin 7%-i böyrək 

mənĢəli ĢiĢlər olur ki, bunun da böyük qismini mezoblastik 

nefroma, qalan hissəsini isə Wilms ĢiĢləri tutur. Bu yaĢ qrupunda 

nadir rastlanan bədxassəli rabdoid ĢiĢlər istisna olmaqla digər 

hallarda nefroureterektomiya əməliyyatı yaxĢı nəticə verir, kimyəvi 

terapiyaya göstəriĢ olmur (10). 

Xəstənin yaĢının artması ilə qeyri-metastatik ĢiĢlərdə residiv 

ehtimalının daha yüksək olması haqqında məlumatlar vardır. Ġki 

yaĢından kiçik, I mərhələ və yaxĢı histoloji kriteriyalara məxsus 

ĢiĢlərdə proqnoz daha yaxĢıdır. 

Cərrahi müalicə: 

NWTSG  protokoluna əsasən ilk növbədə ĢiĢin mərhələsi təyin 

edilir və nefrektomiya əməliyyatı aparılır. Əməliyyat məqsədilə 

köndələn laparotomiya (unilateral Chevron) edilir və abdominal 

orqanlar təftiĢ edilir. Radikal nefrektomiya və limfa düyünlərinin 

disseksiyası icra edilir.  

Radikal nefrektomiya zamanı unilateral adrenalektomiya 

əməliyyatına göstəriĢin olub-olmaması ĢiĢin lokalizasiyasından və 

ətraf toxumalara invaziya dərəcəsindən asılı olaraq individual həll 

edilməlidir. Moore və b. 58 xəstədə radikal nefrektomiya ilə yanaĢı 

adrenalektomiya icra etmiĢlər və patohistoloji müayinədə 1 xəstədə 

böyrəküstü vəziyə invaziya, 3 xəstədə ətraf piy toxumasına invaziya 

aĢkar etmiĢlər (11).  

ġiĢ böyük olduqda və qonĢu orqanlara  sirayiət etdikdə 

əməliyyatdan əvvəl ximioterapiya aparılır. Əməliyyat zamanı 
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ağırlaĢmalar 20%-dir. Multimodal terapiya ( cərrahi müadxilə,  Ģüa 

müalicəsi və ximioterapiya) bu ĢiĢlərdə uğurlu müalicənin əsas 

göstəricisidir. NWTSG aĢağıdakı hallarda əməliyyatönü 

ximioterapiyanın aparılmasını tövsiyə edir: 

1. ġiĢin intrakaval yayılması: 5% hallarda rast gəlinir və 40% 

hallarda cərrahi ağırlaĢma ilə müĢayiət olunur.  

2.  Cərrahi yolla xaric edilə bilinməyən ĢiĢlər:   

3. Bilateral Wilms ĢiĢi 

 

 Əməliyyatdan sonrakı dövrdə müalicə sxemi aĢağıdakı kimidir: 

 1.  Mərhələ I, Tipik formalar və Mərhələ I Anaplastik tip: 

 Nefrektomiya + ximioterapiya (Aktinomisin və Vinkristin)  

 2. Mərhələ II  Tipik formalar: 

 Nefrektomiya + ximioterapiya (Aktinomisin və Vinkristin)  

 3. Mərhələ III və IV Tipik formalar və şəffaf hüceyrəli 

sarkomanın bütün   mərhələləri 

Nefrektomiya +  şüa müalicəsi (1000 rad) + ximioterapiya 

(Vincristine+ actinomycin D+doxorubicin ) 

1. Mərhələ II, III Anaplastik tip formalar 

Nefrektomiya+şüa müalicəsi (1000 rad) + ximioterapiya 

(Vincristine+actinomycin D+doxorubicin ) 

Ximioterapiya    dozaları (NWTS-ə görə) 

Ximioterapiyanın aparılma müddəti I mərhələ, tipik formalarda 24 

həftə, digər formalarda 65 həftədir. 
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Aktinomisin- D: 15mg/kg/gün, 5 gün fasiləsiz verilir. 3 ay 6 

həftədə bir və sonra isə 12-13 həftədə bir doza təkrarlanır. 

Vinkristin: 1,5mg/m
2
,  8-10 həftə həftədə bir sonra isə Aktinomisin 

D ilə müalicənin əvvəlində və sonunda verilir. 

Doxorubisin: 20mg/m
2
, 12 həftə 3 gün. Aktinomisinlə müalicə 

baĢladıqdan 6 həftə sonra baĢlanır. 13 aydan kiçik uĢaqlara 

ximioterapiya   yarım doza ilə aparılır. 

 Şüa müalicəsi 

ġüa müalicəsi cərrahi əməliyyatdan 1-3 gün sonra baĢlanır. 

Atipik formalarda residiv ehtimalı yüksək olduğuna görə müalicə 

2000 cGy-lə baĢlanır. I və II mərhələ tipik formalarda və I 

mərhələ anaplastik formalarda Ģüa mülicəsinə göstəriĢ yoxdur. III 

mərhələ tipik formalarda müalicə dozası 1000cGy-dir. II,III  və 

IV mərhələ anaplastik tipdə isə müalicə dozası 1200-4000 cGy-

dir. 

Qeyri-operabel şiş 

Müalicə taktikasının seçilməsi zamanı ĢiĢin cərrahi müdaxilə ilə 

xaric edilməsinin mümkünlüyü müəyyən edilməlidir. ġiĢin qeyri-

operabel olması əməliyyatönü müayinələrə deyil, əməliyyat zamanı 

əldə edilmiĢ məlumatlara əsaslanmalıdır. Əməliyyatdan əvvəl 

müayinələrlə mərhələsi müəyyən edilmiĢ və kimyəvi müalicə almıĢ 

xəstələrdə ĢiĢin yanlıĢ olaraq aĢağı mərhələli ĢiĢ kimi diaqnostika 
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ehtimalı yüksəkdir. Ġnoperabel olduğu müəyyən edilmiĢ ĢiĢlər III 

mərhələ ĢiĢlər kimi qiymətləndirilməli və uyğun müalicə 

aparılmalıdır. Kimyəvi müalicədən 6 həftə sonra təkrar müayinə 

aparılır. Təcrübələrlə müəyyən edilmiĢdir ki, ilk 4 həftə ərzində 

ĢiĢin ölçülərində kiçilmə müĢahidə edilir. ġiĢin ölçüləri kiçildikdən 

sonra ĢiĢ xaric edilir. 

Barber və b. əməliyyatönü dövrdə ĢiĢin mərhələsinin təyin 

edilməsinin bütün hallarda əməliyyat zamanı əldə edilən 

göstəricilərlə uyumlu olmadığını, ĢiĢin xaric edilə bilirliyini təyin 

etmək üçün əsas göstəricinin ĢiĢin həcmi olduğunu qeyd edirlər. 

Belə ki, ĢiĢin həcminin 1000 cm3-dan böyük olması ciddi risk 

faktoru təĢkil etmiĢdir, ĢiĢin həcminin 400 cm3-dan kiçik olmasının 

isə proqnoza müsbət təsiri qeyd edilmiĢdir. Bütün hallarda 

neoadyuvan kimyəvi terapiyanın aparılması tövsiyyə edilmiĢ, lakin 

bu terapiyanın IY mərhələ Wilms ĢiĢlərində effektivliyinin 

öyrənilməsi zərurəti qeyd edilmiĢdir (12). 

 

Metastaz və residivlərin müalicəsi 

Wilms ĢiĢlərində metastazlar ən çox ağciyərlərdə rats gəlinir. 

Ağciyər metastazlarında 1200cGy Ģüa müalicəsi aparılır. 

Metastazların ən çox rast gəlindiyi ikinci orqan qaraciyərdir. Tipik 

formalarda 2000cGy, anaplastik tipdə isə 2-4 həftə ərzində 3000 

cGy dozada Ģüa müalicəsi aparılır. Sümük və mərkəzi sinir sistemi 

metastazlarında da Ģüa müalicəsi aparılır. Bir tədqiqatda Wilms 

ĢiĢlərində I mərhələdə 4 il ərzində sağqalma 98%, o cümlədən 

anaplastik 85%, II mərhələdə uyğun göstəricilər 96% və 70%, III 

mərhələdə 95 və 56%, IY mərhələdə 90% və 17% olaraq 

göstərilmiĢdir. I qrupda nefrektomiya və 18 həftəlik kimyəvi 
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terapiya aparılarkən, digər qruplarda nefrektomiya + radioterapiya + 

24 həftəlik kimyəvi terapiya aparılmıĢdır. Residiv ĢiĢlərdə üçlü 

kimyəvi terapiya aparılır. 

Son illərdə Wilms ĢiĢinə görə müalicə almıĢ 8 xəstədə 

uzunmüddətli müĢahidə zamanı renal hüceyrəli karsinoma 

yaranması təsvir edilmiĢdir və bunun səbəbi olaraq kimyəvi və 

radioterapiyanın təsiri ilə yanaĢı genetik həssaslığın da ola biləcəyi 

qeyd edilmiĢdir (13).  

Wilms ĢiĢlərində xromosomal və epigenetik dəyiĢikliklərin 

molekulyar səviyyədə öyrənilməsi ilə hüceyrədaxili siqnal yollarına 

təsir edərək müalicəyə pis tabe olan formalarda, residiv və 

metastazlarda müalicənin effektivliyini artırmaq yolları öyrənilir 

(14). 

 

Bilateral Wilms 

Bilateral Wilms ĢiĢi sinxron olaraq uĢaqlarln 5%-də, metaxron 

olaraq isə 1%-də rast gəlinir. Sinxron ĢiĢlərdə böyrək çatıĢmazlığı 

xəstələrin 9,1%-də, metaxron ĢiĢlərdə isə 18,8%-də müĢahidə edilir. 

Bilateral ĢiĢlərdə digər anadangəlmə anomaliyaların rast gəlinmə 

faizi daha yüksəkdir və sağqalma faizi daha aĢağı olub 75 %-dir. 

YaĢama göstəricisi yaĢdan asılı olub 3 yaĢdan kiçik uĢaqlarda daha 

aĢağıdır (15). 

Bilateral ĢiĢlərdə müayinə və müalicə taktikası ĢiĢin biopsiyası və 

əməyyatönü ximioterapiyadan ibarətdir. Bu taktika nefrektomiya 

faizinin 50% azalmasına səbəb olmuĢur. Bilateral Wilms ĢiĢlərində 

böyrək rezeksiyası icra edilirkən böyrək parenximasının minumum 
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40%-nin qorunması terminal böyrək çatıĢmazlığının profilaktikası 

üçün yetərli olur (16). Hamilton və b. National Wilms Tumor Study 

Group-un 188 xəstəlik bilateral Wilms ĢiĢi qrupunu təhlil etmiĢlər. 

Yalnız 6 xəstədə bilateral nefrektomiyaya göstəriĢ olmuĢ, xəstələrin 

12.3%-də müalicə zamanı terminal böyrək çatıĢmazlığı 

yaranmıĢdır, xəstələrin 29%-də residiv və ya xəstəliyin proqressiv 

inkiĢafı müĢahidə edilmiĢdir. 8 illik müĢahidə müddətində 

mülayimgediĢli hitoloji tip bilateral Wilms ĢiĢlərində ĢiĢdən azad 

yaĢama 74%, ümumi sağqalma 89% olmuĢdur, bədgediĢli histoloji 

tip olan xəstələrdə müvafiq göstəricilər uyğun olaraq  40 və 45% 

olmuĢdur (17).   

Təkrar müayinədən sonra aĢağıdakı taktika seçilir: 

1) birtərəfli  radikal nefrektomiya  və   əks tərəfdə parsial 

nefrektomiya ; 

2) bilateral  parsial  nefrektomiya  

3)  birtərəfli  radikal nefrektomiya .  

Bu halda 2 illik yaĢama göstəricisi  80%-dən yüksəkdir. 
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NEYROBLASTOMA  

Neyroblastoma uĢaqlarda ən çox rast gəlinən solid, ekstrakranial ĢiĢ 

olub 90% hallarda 5 yaĢın altında təsadüf edilir. UĢaqlarda rast 

gəlinən ĢiĢlərin 8-10%-ni təĢkil edir. 1 yaĢdan kiçik uĢaqlarda ən 

çox rastlanan ĢiĢlərdir, oğlanlarda qızlara nisbətən az fərqlə 
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Təsadüflərin 50%-də ĢiĢ metastatik mərhələdə aĢkar edilir (1).  
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Sinir darağını təĢkil edən postqanqlionik simpatik neyroblastlardan 

inkiĢaf edir. Simpatik zəncir boyunca istənilən yerdə: boyunda, döĢ 

qəfəsində, çanaqda, peritonarxası sahədə və ya böyrəküstü vəzilərdə 

inkiĢaf etsə də əsasən peritonarxası sahədə (75%), böyrəküstü 

vəzilərdə (50%) və paravertebral qanqlionlarda (25%) rast gəlinir. 

Müxtəlif lokalizasiyalı olması ilə əlaqədar olaraq klinik 

manifestasiyası çox müxtəlifdir. Bu ĢiĢlər spontan reqressiya etmək, 

xoĢxassəli ĢiĢə differensiasiyaya etmək və ya bədxassəli ĢiĢ 

kilnikası ilə təzahür etmək xüsusiyyətinə malikdirlər (2). 

Genetikası 

Neyroblastoma adətən sporadik formada rastlanır. Lakin 1-2% 

hallarda familial forma qeydə alınmıĢ və xəstəliyi autosomal 

dominant yolla keçdiyi fikri irəli  sürülmüĢdür. Familial formaların  

20%-də bilateral adrenal və ya multifokal  birincili ĢiĢə  təsadüf 

edilir.  

Neyroblastomada proqnostik əhəmiyyətli xromosom delesiyaları, 

translokasiyaları və gen amplifikasiyaları Ģəklində bir sıra kariotip 

anomaliyaları aĢkar edilmiĢdir. 1-ci xromosomun delesiyası 

xəstələrin 70-80%-də rast gəlinmiĢdir. Bu delesiyalar 1-ci və 17-ci 

xromosomlar arasındakı translokasiya ilə birlikdə rastlana bilər. 

Eyni zamanda Bcl-2 ekspressiyasının artması, 11-ci, 14-cü və 17-ci 

xromosomlarda delesiyalar da təyin edilir (3).   

N-myc onkogen amplifikasyonu neyroblast kök hüceyrələrinin 

nəzarətsiz çoxalması ilə müĢahidə edilir. Neyroblastomaların 20-

27%-də, III və IY mərhələ ĢiĢlərin 30-40%-də  rastlanan bu 

dəyiĢiklik pis proqnostik əlamət hesab edilir (4). 

Embriologiya və  spontan reqressiya  
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 1963-cü ildə  Beckwith  və  Perrin  böyrəküstü vəzilərdə təsadüfən  

aĢkar edilmiĢ kiçik ölçülü neyroblast düyünlərini  in situ 

neuroblastoma adlandırmıĢlar.  Aparılan araĢdırmalar nəticəsində 

bu düyünlərin  klinik neyroblastoma ilə müqayisədə 40-45 dəfə çox 

rast gəlindiyini, lakin bu düyünlərin yaĢ artdıqca reqressiya etdiyini 

göstərmiĢdir (5).  

Patologiya  

Neyroblastomanın patohistoloji təsnifatı 1984-cü ildə Shimada 

tərəfindən verilmiĢdir. Bu təsnifat  qanglionevroma və 

neyroblastoma kimi subtipləri müəyyən etməyə imkan vermiĢdir. 

Qanglionevroma tam differensiasiya etmiĢ xoĢxassəli ĢiĢlərdir.  

Shimada təsnifatı ĢiĢdə stromanın nə dərəcədə inkiĢaf etdiyini 

müəyyən etməyə imkan verir. Stromanın zəif inkiĢaf  etdiyi ĢiĢlər 

daha pis proqnoza malik olub 10%-dən aĢağı yaĢama göstəricisinə 

malikdir.  

Stroma ilə zəngin ĢiĢlər 3 yarımqrupa bölünürlər: nodulyar, qarıĢıq 

və yaxĢı differensiasiya etmiĢ. Son iki qrup ĢiĢlər 

qanglioneyroblastoma və ya qeyri-yetkin  qanglionevromaya 

bənzərlik göstərir və yüksək yaĢama göstəricisi ilə xarakterizə 

olunur. Stromanın zəif inkiĢaf etdiyi ĢiĢlər də xəstənin yaĢından, 

hüceyrələrin mitotik tezliyindən və yetkinlik dərəcəsindən asılı 

olaraq xoĢ və bəd gediĢli olmaqla iki yarımtipə bölünür (6). 

 Qanglionevromalar daha yuxarı yaĢ qrupuna aid uĢaqlarda arxa 

divararalığında və peritonarxası sahədə rast gəlinir.  

 Klinikası 

 Xəstəliyin klinik  manifestasiyası çox müxtəlifdir. Xəstələrin 

çoxunda palpasiya edilən abdominal kütlə aĢkar edilsə də, bir 

çoxunda da xəstəliyin metastastik mərhələsinə uyğun olaraq 
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periorbital ekximozlar, sümük –oynaq ağrıları rast gəlinir. Torakal 

metastazlarda təngnəfəslik, öskürək və digər respirator simptomlar 

müĢahidə edilir. ġiĢin onurğa kanalına invaziyası və spinal 

kompressiya  nəticəsində nevroloji Ģikayətlər meydana çıxır. 

Birincili ĢiĢlərin 65%-i qarın boĢluğunda rast gəlinir və fizikal 

müayinədə bərk konsistensiyalı həcmli törəmə palpasiya olunur. 

Pelvikal neyroblastomalar ĢiĢlərin 4%-ni təĢkil etməklə  sidik kisəsi 

və düz bağırsağın sıxılması nəticəsində qəbizlik və sidik ləngiməsi 

ilə təzahür edir.  

Xəstələrin 90%-də neyroblast hüceyrələr tərəfindən yüksək 

miqdarda adrenalin sekresiya edildiyindən arterial təzyiqin 

yüksəlməsi əsas klinik əlamətlərdən hesab edilir. Adrenalinin qanda 

və ya onun metabolitlərinin sidikdə aĢkar edilməsi diaqnozun 

dəqiqləĢdirilməsində ilk mərhələni təĢkil edə bilər. 

Metastazlar diaqnoz qoyularkən  neyroblastomalı xəstələrin 70%-də 

rast gəlinir və çox müxtəlif klinik simptom və əlamətlərlə təzahür 

edir. Həm lokal, həm də sekresiyası nəticəsində feoxromositomaya 

bənzər simptomlar: paroksizmal hipertenziya, baĢ ağrıları və 

ürəkdöyünmə müĢahidə edilir. Vazoaktiv intestinal polipeptidin 

sekresiyası nəticəsində ağır dərəcəli diarreya və hipokalemiya baĢ 

verir. Neyroblastomanın qeyri-adi manifestasiyalarından biri də 

ataksiya, mioklonus, opsoklonus (gözlərin müxtəlif istiqamətli 

hərəkəti)  xarakterizə olunan kəskin mioklonik ensefalopatiyadır. 

Bu neyroblastoma və normal sinir toxumasına qarĢı anticisimlərin 

təsiri ilə izah edilir (7). 

Diaqnoz 

Xəstələrin 90-95%-nin sidiyində  katexolaminlərin son 

metabolitləri,  vanillilmandel və homovanil turĢusu rast gəlinir. 

Effektiv müalicə ilə bu metabolitlərin səviyyəsi azalar (8). ġiĢin 

sümük iliyinə  metastatik disseminasiyası nəticəsində uĢaqlarda 
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anemiya, trombositopeniya, qaraciyərin prosesə qoĢulması 

nəticəsində isə koaqulopatiya  rast gəlinir. Klassik neyroblastomada 

eritrositlərin çökmə sürəti və qeyri-spesifik kəskin faza zülallarının 

miqdarı artır. Metastatik neyroblastomaların  96%-də isə qeyri-

spesifik neyron-spesifik enolazanın miqdarı yüksəlir və pis 

proqnostik göstərici hesab edilir. 

Xəstəliyin diaqnozu əsasən instrumental müayinə üsullarına əsasən 

qoyulur.  USM, KT və MRT ilə ĢiĢin ilkin  lokalizasiya və 

yayılması haqqında məlumat əldə etməyə imkan verir. 

 

ġəkil 3.3   Soltərəfli irihəcmli neyroblastoma. 

Radioqrafik müayinə abdominal kütlə aĢkar edilmiĢ bütün uĢaqlara 

tövsiyə edilir. Ġcmal uroqramma, uroloji sonoqrafiya, KT, MRT və 

sümüklərin sintiqrafiyası standart diaqnostik müayinə üsulları hesab 

edilir. Ġcmal uroqramma abdominal və mediastinal kalsifikasıyanı, 

ultrasonoqrafiya isə ĢiĢin exogenliyi və ölçüsünü təyin etməyə  
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imkan verir. Sonoqrafiyada əldə edilmiĢ məlumatlar KT və MRT 

tomoqrafiya aparılaraq qəqiqləĢdirilməlidir. Ümumi sedasiya ilə 

aparılan bu müayinələrlə əlavə olaraq ĢiĢin damarlara invaziyası, 

distant metastazlar və regional limfa düyünlərində metastazlar aĢkar 

edilir. 

Sümük metastazlarının aĢkarlanması məqsədi ilə sümüklərin 

sintiqrafiyası  aparılır. Metayodobenzilguanidin (MIBG) 

katexolaminergik hüceyrələr tərəfindən tutulduğuna görə sümük 

metastazlarının aĢkarlanması məqsədi ilə tətbiq edilir (9). 

Nəticələrin neqativ olması hallarında isə 99Tc difosfonatla 

sintiqrafiya aparılır. 

Mərhələlər üzrə təsnifat 

Neyroblastomanın mərhələsinin təyin edilməsi müalicəsi üçün 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Digər tərəfdən ĢiĢin mərhələsi adyuvan 

ximioterapiyaya təsir göstərən əsas proqnostik göstəricidir. 

Beynəlxalq Neyroblastoma Təsnifat Sistemi (International 

Neuroblastoma Staging System (INSS)) xəstəliyin klinik, 

radioqrafik və cərrahi qiymətləndirilməsinə əsaslanır (10). 

 

Cədvəl 4.1. Beynəlxalq Neyroblastoma Təsnifat Sistemi 

 

   

Mərhələ Xüsusiyyətləri 

1 

 

Mikroskopik rezidual  xəstəliklə və olmadan tam 

ekssiziya olunmuĢ lokalizə ĢiĢ.    Mikroskopik müayinədə 

ipsilateral limfa düyünlərində ĢiĢ hüceyrələri aĢkar 

edilmir. 
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Mərhələ Xüsusiyyətləri 

2A Tam ekssiziya olunmamıĢ lokalizə ĢiĢ. Mikroskopik 

müayinədə ipsilateral limfa düyünlərində ĢiĢ hüceyrələri 

aĢkar edilmir.     

2B Tam və ya natamam ekssiziya olunmamıĢ lokalizə ĢiĢ. 

Ġpsilateral qonĢu olmayan lifa düyünləri ĢiĢə görə 

pozitivdir. BöyümüĢ kontralateral  limfa düyünləri 

mikroskopik müayinədə ĢiĢ hüceyrələrinə görə neqativ 

olmalıdır. 

3 

Regional limfa düyünləri cəlb olunmaqla və ya olmadan 

orta xəttdən əks tərəfə infiltrasiya edən qeyri-rezektabel 

ĢiĢ. kontralateral regional limfa düyünləri cəlb olunmaqla 

loklizə birtərəfli ĢiĢ və ya limfa düyünlərinə yayılan və ya 

bilateral infiltrasiya edən qeyri rezektabel ĢiĢ. 

        

4  Limfa düyünlərinə, sümük iliyinə sümüklərə,  qaraciyərə, 

dəriyə və digər orqanlara disseminasiya edən hər hansı 

ilkin ĢiĢ 

  

4S  1 yaĢdan kiçik uĢaqda limfa düyünlərinə, sümük iliyinə 

sümüklərə,  qaraciyərə, dəriyə və digər orqanlara 

disseminasiya edən lokalizə ilkin ĢiĢ 

  

 

Cədvəl 4.2. Neyroblastomada risk qrupunun təsnifatı 

  

Risk 

qrupu 

INSS 

mərhələ 

Yaş  

(günlər) 

N-myc 

Statusu 

DNA 

Indexi 

Shimada 

Histopatologiyası 

Aşağı  1 Hər hansı Hər hansı Hər  Hər hansı 
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Risk 

qrupu 

INSS 

mərhələ 

Yaş  

(günlər) 

N-myc 

Statusu 

DNA 

Indexi 

Shimada 

Histopatologiyası 

hansı 

  2A, 2B <365 Hər hansı Hər 

hansı 

 Hər hansı 

  2A, 2B ≥365  Neqativ   Hər 

hansı 

 Hər hansı 

  2A, 2B ≥365  Pozitiv   Hər 

hansı 

 XoĢ  

  4S <365 Neqativ  >1.0  XoĢ  

Orta  3 <365 Neqativ  Hər 

hansı 

 Hər hansı 

  3 ≥365 Neqativ  Hər 

hansı 

 xoĢ 

  4 <365 Neqativ  Hər 

hansı 

Hər hansı  

  4S <365 Neqativ  1.0  XoĢ  

  4S <365 Neqativ  Hər 

hansı 

 Pis  

Yüksək 2A, 2B ≥365 Neqativ Hər 

hansı 

Pis  

  3 <365 Neqativ Hər 

hansı 

 Hər hansı 
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Risk 

qrupu 

INSS 

mərhələ 

Yaş  

(günlər) 

N-myc 

Statusu 

DNA 

Indexi 

Shimada 

Histopatologiyası 

  3 ≥365 Neqativ Hər 

hansı 

Pis  

  3 ≥365 Neqativ  Hər 

hansı 

Hər hansı 

  4 <365 Neqativ  Hər 

hansı 

Hər hansı 

  4 ≥365  Hər hansı Hər 

hansı 

Hər hansı 

  4S <365  Pozitiv  Hər 

hansı 

Hər hansı 

 

 

Klinik müxtəliflik 

Xəstələrin yaĢı proqnoza və xəsətliyin gediĢinə təsir göstərən əsas 

faktorlardan biri hesab edilir. 1 yaĢ və daha kiçik yaĢlı uĢaqlarda 

yaĢama göstəricisi daha yüksəkdir (11). Yeniyetmə yaĢlı xəstələrdə 

isə xəstəliyin ağrısız və simptomsuz olması xarakterikdir (12). ġiĢin 

lokalizasiyası da xəstəliyin gediĢinə və proqnozuna təsir göstərən 

əsas göstəricilərdən biridir.  Belə ki, qeyri-adrenal lokalizasiyalı və 

torakal ĢiĢlər daha yyüksək yaĢama göstəricisi ilə xarakterizə 

olunurlar. 

ġiĢin mərhələsi əsas proqnostik faktorlardan biridir. I mərhələ və 

tam ekssiziya edilmiĢ ĢiĢlərdə yaĢama göstəricisi 100%-dir. II 
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mərhələ və natamam ekssiziya edilmiĢ ĢiĢlərdə də proqnoz xoĢdur 

(13). 

Ġrəli mərhələ regional xəstələrdə və III vəIV mərhələ ĢiĢlərdə isə 

daha intensiv müalicə tələb olunur.   I, II, III və IV-S mərhələ 

ĢiĢlərdə yaĢama göstəricisi 75-90% olduğu halda,  IV mərhələ 

ĢiĢlərdə 2 illik yaĢama faizi 19-30%-dən yüksək deyil (14). 

Bioloji müxtəliflik 

Neyroblastomaların 30%-də N-myc onkogeninin amplifikasiyası və 

buna uyğun olaraq bəzi sitogenetik dəyiĢikliklər aĢkar edilmiĢdir. 

N-myc onkogeni ilə xəstəliyin patogenezi arasında əlaqə 

öyrənilməsə də bu onkogenin amplifikasiyası xəstəliyin əsas 

proqnostik göstəricilərindən biri hesab edilir. Seeger və əməkdaĢları 

öyrənmiĢlər ki, N-myc onkogeninin amplifikasiyası ĢiĢin sürətli 

inkiĢafı və pis proqnozla nəticələnir (15). AĢağı mərhələ xəstələrin 

5-10%-də, irəli mərhələ xəstələrin isə 30-40%-də N-myc 

onkogeninin amplifikasiyası aĢkarlanmıĢdır. Lakin pis proqnoza 

malik xəstələrin hamısında N-myc onkogeninin amplifikasiyası 

müĢahidə edilməmiĢdir. 

 ġiĢ hüceyrələrinin DNT statusu və ploidiya əsas proqnostik 

göstəricilərdən biri hesab edilir. Sitometrik üsullarla müəyyən 

edilmiĢdir ki,‖ hyperdiploid‖ kariotip xoĢ proqnozla, DNA 

diploidiya və tetraploidiya isə aĢağı yaĢama faizi ilə müĢayiət 

olunur (16). 

Neyroblastoma diaqnozu təyin edilən xəstələr yaĢ, mərhələ, N-myc 

amplifikasiyası, DNT indeksi, Shimada histopatoloji dərəcəsi 

nəzərə alınaraq aĢağı, orta və yüksək risk qrupuna bölünür. Bu risk 

qruplarına bölünmə xəstələrdə cərrahi rezeksiya ilə sağalma əldə 

edilə biləcək, maksimal adyuvan kimyəvi terapiya göstəriĢ olan 

xəstələri seçməyə imkan verəcəkdir (17). 
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Müalicəsi 

Neyroblastomanın müalicəsinə aĢağıdakı yollarla aparılır: cərrahi 

müdaxilə, Ģüa müalicəsi, ximioterapiya. Kimyəvi terapiyanın 

yüksək toksikliyi və bir çox hallarda pis proqnoza malik olması 

yeni bir müalicə üsullarının: əks-cisimciklərlə terapiya (18), 

xərçəng hüceyrələrinə qarĢı yaradılmıĢ vaksinlərlə immunoterapiya 

və hədəfə yönəlik (target) terapiya (19) uğurla sınaqdan 

keçirilmiĢdir. 

Cərrahi müalicə 

Cərrahi müalicə lokalizə olunmuĢ hallarda ĢiĢin xaric edilməsi, ĢiĢin 

mərhələsinin təyin  edilməsi, xəstəliyin diaqnostikası və histoloji 

müayinə üçün materialın göndərilməsi məqsədini daĢıyır. 

Əməliyatdan əvvəl ĢiĢin böyük damarlara invaziya etməsi, ĢiĢin 

lokalizasiyası və hərəkiliyi nəzərə alınmalıdır. ġiĢin ölçülərinin 

böyük olduğu hallarda əməliyyatdan əvvəl ximioterapiya 

aparılmalıdır. 

 

Aşağı risk xəstəliyin müalicəsi (I,II, III və IV-S mərhələ) 

 

 I mərhələ neyroblastomada sağalma göstəricisi 90%-dir.  Bu risk 

qrupunda əsas müalicə cərrahi müdaxilə və müĢahidədir. Əgər ĢiĢin 

50%- rezeksiya olunmuĢdursa II mərhələ aĢağı risk xəstəliyin 

müalicəsi yalnız ximioterapiyadır. Digər aĢağı risk qrupu xəstələrdə 

ximioterapiya yalnız həyat və ya orqan üçün təhlükəli simptomlar 

(onurğa beyninin kompressiyası, bağırsaq və böyrək iĢemiyası, 

koaqulopatiya, respirator distress sindrom) olduqda aparılır. 

Ximioterapiya 6-24 həftə carboplatin, cyclophosphamide, 

doxorubicin, and etoposidlə aparılır. Ximioterapiyaya cavab 

verməyən simptomatik orqan və həyati təhlükəli ĢiĢlərdə Ģüa 

müalicəsi aparılır. 
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AĢağı risk qrupuna aid 4S  mərhələ xəstələrin müalicəsi xəstəliyin 

klinikasından asılı olaraq aparılır. Klinik stabil xəstələrdə müalicə 

tələb olunmur. AğırlaĢmıĢ hallarda ximioterapiya aparılır (20). Ġlkin 

ĢiĢin cərrahi yolla xaric edilməsi nəticəni dəyiĢmir. 

 

 
 

Şəkil 3.4 Neyroblastoma (MRT) A-ximioterapiyadan əvvəl; B-

ximioterapiyadan sonra. 

 

 

Orta risk xəstəliyin müalicəsi 

 

 Orta risk xəstələrdə sağalma göstəricisi 76-90%-dir. 3-cü mərhələ 

ĢiĢlərdə xəstəliyin proqnozu xəstələrin yaĢından asılı olaraq 

müxtəlifdir. 1 yaĢdan kiçik xəstələrdə sağalma göstəricisi 80% 

olduğu halda, yuxarı yaĢlarda bu göstərici intensiv müalicə fonunda 

50-70%-dir. Bu risk qrupunda böyrəklərin prosesə qoĢulduğu 

abdominal neyroblastomada yalnız ximioterapiyadan sonra 

nefrektomiya əməliyyatı aparıla bilər. 

Bu risk qrupunda olan və 3-cü mərhələ  ĢiĢlərdə  12-24 həftə 

ximioterapiya aparılır. Ximioterapiyaya cavab verməyən 
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simptomatik xəstələrdə və 24 həftə ximioterapiya aparılmıĢ rezidual 

ĢiĢlərdə Ģüa müalicəsi aparılır. 

  

4-cü mərhələ ĢiĢlərdə yaĢama göstəricisi yaĢdan asılı olaraq 

müxtəlifdir. Bir yaĢdan kiçik uĢaqlar da xəstəlikdən azad 5 illik 

yaĢama göstəricisi hüceyrə ploidiyasından asılı olaraq (hiperploid 

olarsa nəticə daha yaxĢıdır) 50-80%-dir. 

   

  

Yüksək risk xəstəliyin müalicəsi (III və IV mərhələ) 

Bu risk qrupunda uzun müddətli yaĢama göstəricisi 10-40%-dir. Bu 

qrup xəstələrdə intensiv müalicə kursuna baxmayaraq 5 ildən sonra 

residiv ehtimalı yüksəkdir. Bu qrupda sümük iliyi transplantasiya 

olunmuĢ və 6 ay 13-sis-retinoy turĢusu ilə müalicə almıĢ xəstələrdə  

xəstəlikdən azad  yaĢam göstəricisi daha uzundur. Bu  qrupda 

cərrahi əməliyyatla ĢiĢin xaric edilməsi yaĢam müddətini uzatmır. 

Böyük ölçülü ĢiĢlərdə yalnız 13-18 həftə ximioterapiyadan sonra 

cərrahi əməilyyat aparılır (19). 
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Rabdomiosarkoma (RMS) 

Rabdomiosarkoma  uĢaqlarda ən çox rast gəlinən yumĢaq toxuma 

sarkomalarından biri olub, pediatrik yumĢaq toxuma sarkomalarının 

50, solid ĢiĢlərin isə 15%-ni təĢkil edir (1). Neyroblastoma və 

Wilms ĢiĢindən sonra uĢaqlarda ən çox rast gəlinən üçüncü ĢiĢdir. 

20% hallarda genitourinar mənĢəli olub, əsasən sidik kisəsi, prostat 

vəzi və paratestikulyar nahiyədən inkiĢaf edir (2). 

Xəstəlik bimodal rastgəlinmə xüsusiyyətinə malik olub, 60% 

hallarda 6 yaĢdan kiçik, ən çox isə iki yaĢda rast gəlinir (3). 

Etiologiyası, Epidemiologiyası və Genetikası  

Xəstəliyin əmələ gəlməsində genetik meyl və bu xəstəliklə bağlı 

olan bəzi sindromlar aĢkar edilmiĢdir. Li-Fraumeni sindromunda və 

neyrofibromatozda sarkomaların rast gəlinmə tezliyi daha 

yüksəkdir. 

 Xəstəliyin iki əsas histoloji yarımtipi olan embrional və alveolyar 

yarımtiplərində 1 və ya 2-ci xromosomla 13-cü xromosomun 

tronslokasiyası və bunun nəticəsində ximerik zülalın əmələ gəlməsi 

müəyyən edilmiĢdir. I və ya II xromosomun DNT birləĢdirici zülalı 

(PAX7 və ya PAX3) 13-cü xromosomun FKHR geni ilə birləĢərək 

RMS-in patogenezində iĢtirak edir (4). PAX3-FKHR geninin 

ekspressiyası pis proqnostik göstərici hesab edilir (5). 



III. Pediatrik uroonkologiya 

 

185 

Embrional RMS-də isə 11 xromosomda hetereziqotluğun itməsi 

aĢkar edilmiĢdir. Bu zona insulinəbənzər böyümə faktoru geninin 

lokalizasiya yeri olduğuna görə bu faktorun artıq ekspressiyası 

RMS hüceyrələrinin stimulyasiyasına səbəb olur (6). 

Patohistologiya və yayılma xüsusiyyəti 

Embrional RMS əsas rabdomiosarkoma yarımtipi olub genitourinar 

ĢiĢlərin əksər hissəsini təĢkil edir və bu histoloji tip əsasən gövdə və 

ətraf əzələlərindəm inkiĢaf edərək sarcoma botryoidi adlanır. 

Polipoid variantı sidik kisəsi və uĢaqlıq divarında, leyomiomatoz 

tipi isə paratestikulyar nahiyədə rast gəlinir (7).  

Ġkinci tip olan alveolyar tip isə əsasən gövdə və ətraflarda rast 

gəlinərək pis proqnozla, distant metastazlarla, yüksək residiv faizi 

ilə xarakterikdir (8, 9). 

III tip olan differensiasiya olunmayan forma da pis proqnoza 

malikdir. Pleomorfik RMS adlanan bu tip embrional və alveolyar 

RMS-in anaplastik variantıdır (10). 

Son illərdə Jo və b. rabdomiosarkomanın epiteloid adlandırılan yeni 

histopatoloji tipini təsvir etmiĢlər. Karsinoma və ya melanomaya 

bənzər bu tip daha çox aĢağı ətraflarda rastlanmaqla pis proqnostik 

göstəricilərə malikdir (11). 

   

 Cədvəl 4.3. Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group 

təsnifatı  

Grup I Lokal şiş  tam rezeksiya olunmuşdur   

   InkiĢaf etdiyi orqanda məhdudlaĢmıĢdır 
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Grup I Lokal şiş  tam rezeksiya olunmuşdur   

   QonĢu nahiyəyə yayılma 

Grup II Regional yayılma olmaqla total rezeksiya    

  Mikroskopik residual ĢiĢ 

  Positive limfa düyünləri,lakin  mikroskopik residual ĢiĢ 

yoxdur 

  Positive limfa düyünləri,lakin düyün və sərhəddə 

mikroskopik residual ĢiĢ   

Grup 

III 

 Böyük rezidual ĢiĢlə natamam rezeksiya 

    

   Yalnız biopsiyadan sonra 

    Ġlkin ĢiĢin böyük ölçülü rezeksiyasından sonra 

Grup 

IV 

Distant metastazlar vardır   

  Serebrospinal, plevral və ya peritoneal mayedə  positive 

citologiya 

 

  

 Cədvəl 4.4.   Rabdomiosarkomanın mərhələlər üzrə və TNM 

təsnifatı 

 

Mərhələ 1:  XoĢ nahiyə, qeyri- metastatik 

Mərhələ  2: Pis, kiçik , neqativ düyünlər, qeyri- metastatik   

Mərhələ 3 Pis, böyük, pozitiv düyünlər, qeyri- metastatik   

Mərhələ 4  Ġstənilən nahiyə, metastatik 
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Şiş 

T1— ĠnkiĢaf etdiyi nahiyədə məhdudlaĢmıĢdır 

 

T2—Ətraf toxumalara fiksasiya olunmuĢdur 

 T2a ≤5 cm 

T2b >5 cm  

Histologiya 

G1 XoĢ histologiya (embrional, botryoid) 

G2 Bəd histologiya (alveolyar, differensiasiya olunmayan) 

 

Regional limfa düyünləri 

N0 Regional limfa düyünləri klinik olaraq cəlb olunmamıĢdır 

N1 Regional limfa düyünləri klinik olaraq cəlb olunmuĢdır 

  

Metastazlar 

M0 Metastazlar yoxdur 

M1 metastazlar vardır 

 

Klinikası 

 

Rabdomiosarkomalı xəstələrdə klinik gediĢ ĢiĢin lokalizasiyasından 

asılı olaraq dəyiĢir. Ən çox oğlanlarda rastlanan sidik kisəsi boynu 

lokalizasiyalı ĢiĢlər pollakiuriya, hematuriya, sidik kisəsi boynunun 

obstruksiyası, konstipasiya əlamətləri ilə özünü göstərir (12). 

Prostat lokalizasiyalı rabdomiosarkomalarda sidik ləngiməsi daha 

çox rastlanır (10).  

Paratestikulyar RMS-lər xayada böyük həcmli və ağrısız ĢiĢ kimi 

aĢkar edilir. Bu törəmələr neonatal (3-4 aylıq dövr) və yeniyetmə 

dövründə (13-19 yaĢlarında) daha çox rastlanır. Neonatal RMS 

daha yaxĢı proqnoza malikdir(13).  
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Qızlarda sarcoma botryoidi tipli sidik kisəsi boynu RMS-lər 

uretradan prolaps Ģəklində aĢkar edilə bilər. Böyük ölçülü törəmələr 

və ya sidik ləngiməsi ilə ağırlaĢma qarnın aĢağı yarısında ĢiĢkinlik 

olaraq üzə çıxa bilir. Vaginal və vulvar rabdomiosarkoma 

ĢiĢkinliyin olması və vaginal qanaxma ilə göstərər. 

 

Diaqnostika 

Xəstəliyin diaqnostikası klinik əlamətlərin düzgün təhlili, sidik 

kisəsi və prostat lokalizasiyalarında endoskopik müayinə və ĢiĢin 

endoskopik və ya transrektal biopsiyasına əsaslanır. Xəstəliyin 

mərhələsinin təyinində KT və MRT, döĢ qəfəsi rentgenoqrafiyası, 

sümük sintiqrafiyası tətbiq edilir. Paratestikulyar RMS-lər limfatik 

metastaz verdiyinə görə KT-da limfa düyünlərinin vəziyyəti 

araĢdırılmalıdır. 

Müalicə  

RMS-də əsas effektiv müalicə ĢiĢin radikal cərahi ekssiziyasıdır. 

ġiĢin çanaqda lokalizasiyası zamanı əvvəllər pelvik ekzentrasiya 

əməliyyatı tövsiyə edilirdi və ĢiĢin ekssiziyasından sonra isə Ģüa 

müalicəsi və ximioterapiya aparılırdı. Son dövrlərdə bu taktikaya 

dəyiĢiklik edilmiĢ, biopsiyada sidik kisəsinin RMS-sı diaqnozu 

təyin edildikdən sonra kimyəvi terapiya və ya radioterapiya 

aparılaraq ĢiĢin cərrahi olaraq xaric edilməsi və sidik kisəsinin 

qorunmasına çalıĢılır (14). Lakin neoadyuvant kimyəvi və ya 

radioterapiya ilə ĢiĢin ölçüləri kiçilməzsə və sidik kisəsi boynu 

prosesə cəlb olunduğunda sistektomiya göstəriĢ olur. 

Prostat vəzi lokalizasiyalı rabdomiosarkomada radikal 

prostatektomiya və əməliyyat sonrası kimyəvi və ya radioterapiya 
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göstəriĢdir. Bu qrup xəstələrdə residual ĢiĢ qaldığında və ya yetərli 

adyuvant terapiya aparılmadığında proqnoz pisdir. 

Kimyəvi terapiyada vinkristin, daktinomisin, siklofosfamid 

müalicəsi standart olaraq qəbul edilir. Cərrahi əməliyyatdan sonra 

makroskopik rezidual ĢiĢ qalan xəstələrdə 5 illik sağqalma 70% 

müĢahidə edilərkən, mikroskopik rezidual ĢiĢ qalanlarda bu 

göstərici 80%, radikal cərrahiyyə olan qrupda isə 90% olmuĢdur 

(10). 

Paratestikulyar RMS zamanı radikal orxektomiya, toxum ciyəsinin 

proksimal ucunun təcili histoloji müayinəsi, 10 yaĢından böyük 

uĢaqlarda isə kimyəvi terapiyadan öncə retroperitoneal 

limfadisseksiya aparılır. I və II mərhələ 3 illik sağqalma nisbəti 

90%-dir (10). 
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Klinik anatomiya 

Sidik axarları – ureteres, 22-30 sm uzunluğunda silindrəbənzər və öndən 

arxaya doğru yastılaĢmıĢ boru Ģəklində üzvlər olub, böyrək ləyənindən baĢlayır 

və sidik kisəsinin divarını çəp istiqamətdə dələrək oraya açılır. Ləyən – sidik 

axarı seqmentindən baĢlanma yeri dəqiq ayırd edilmir. YerləĢdikləri 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 (1).  

 
Şəkil- 4.1 Sidik axarının anatomik daralmaları və normal ureteroqramma. LSS- ləyən sidik 

axarı seqmenti, SD-sidik axarının dəliyi (Campbell’s Urology) 

 

Sidik axarlarının diametri ayrı-ayrı hissələrdə müxtəlifdir. Yuxarıdan aĢa-
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ğıya doğru aĢağıdakı daralmalar əmələ gətirir (ġəkil-4.1): 

 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 klinik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, xaric olan daĢlar məhz 

bu daralmalarda dayanaraq obstruksiyaya səbəb olur. 

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

qalça arteriyasını çarpazlayır. KiĢilərdə isə kiçik çanaqda, sidik axarları toxum-

daĢıyıcı axacağın arxasında qalmaqla onunla çarpazlaĢır. 

Sidik axarlarının divarları üç qiĢadan təĢkil olunmuĢdur; selikli qiĢa – keçid 

epitellə örtülmüĢdür, əzələ qiĢası – boylama və həlqəvi saya əzələ liflərindən 

təĢkil olunmuĢdur və birləĢdirici toxuma qiĢası. 

Sidik axarları qanı bir neçə mənbədən alır; yuxarı hissəsi böyrək arteri-

yasından çıxan Ģaxələrlə, orta hissəsi kiĢilərdə xaya arteriyasından qadınlarda 

isə yumurtalıq arteriyasından və aortadan ayrılan Ģaxələrlə, çanaq hissəsi ümu-

mi qalça və daxili qalça arteriyasından, sidik kisəsi və düz bağırsaq arteriyala-

rından ayrılan Ģaxələrlə qidalanır.  

Venoz qan eyni adlı venalara tökülür. 

Limfa sidik axarlarının divarlarından nodi limfatici lumbales, aortici və 

iliaci interni düyünlərinə daĢınır. 

Sidik axarlarının yuxarı hissəsi böyrək kələfi – plexus renalis, orta hissəsi 

xaya kələfi – plexus testicularis və plexus ovarici və aĢağı hissəsi aĢağı qarın-

altı kələfdən – plexus hipogastricus inferiordan ayrılan Ģaxələrlə innervasiya 

olunur (2,3). 

Böyrək ləyəninin sidik axarlarının epitelial ĢiĢləri sidik- cinsiyyət orqan-

larının digər ĢiĢlərinə nisbətən az rast gəlinməklə, böyrək ĢiĢlərinin 5-7%-ni, 

urotelial ĢiĢlərin isə 5%-ni təĢkil edir. Sidik axarlarının ĢiĢləri isə böyrək ləyəni 

ĢiĢlərindən 4 dəfə az rast gəlinir. Bu ĢiĢlər kiĢilərdə qadınlara nisbətən 2 dəfə 

çox rast gəlinir (4). YaĢ artdıqca urotelial ĢiĢlərin rast gəlinmə tezliyi artır. Yu-

xarı sidik yollarının urotelial ĢiĢləri ilə Balkan nefropatiyası arasında əlaqənin 

olduğu müəyyən edilmiĢdir. Bu xəstələrdə böyrəklərdə urotelial ĢiĢlərin əmələ 

gəlmə ehtimalı 100 dəfə yüksəkdir. Lakin, bu xəstələrdə sidik kisəsinin 

xərçənginin rast gəlinmə tezliyinin artmadığı sübut edilmiĢdir.  

 

Etiologiyası və risk faktorları 

Digər ĢiĢlər kimi, böyrək ləyəni və sidik axarlarının urotelial ĢiĢlərinin etio-

logiyası tam öyrənilməmiĢdir. Bu ĢiĢlərin etiologiyasında digər kanserogen 

faktorlara nisbətən siqaret çəkmənin daha çox rol oynadığı müəyyən edilmiĢ-
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dir. Siqaret çəkmənin yuxarı sidik yollarının ĢiĢlərinin 70%-nin etiologiyasında 

əsas etioloji faktor olduğu məlum olmuĢdur (5). Çəkilən siqaretin miqdarı və 

müddəti arasında düz mütənasiblik  mövcuddur. Belə ki, 40 ildən artıq siqaret 

çəkən Ģəxslərdə urotelial ĢiĢlərin rast gəlinmə riski 7,2 dəfə artıqdır (6). Risk 

faktoru kimi kofe içməyin bu ĢiĢlərin əmələ gəlməsinə təsiri aĢağıdır. Lakin 

gündə 7 fincandan artıq kofe içən Ģəxslərdə urotelial ĢiĢ riski anlamlı Ģəkildə 

yüksəlir (7).  

Yüksək dozada və uzun müddət analgetik qəbulunun bu ĢiĢlərin əmələ gəl-

məsində əsas risk faktorlarından biri olduğu müəyyən edilmiĢdir. Analgetik 

nefropatiyanın əsas manifestasiya forması olan papilyar nekroz ilə urotelial 

ĢiĢlərin rastlanması bib-biri ilə bağlı deyil, lakin müəyyən sinergizm müĢahidə 

edilir (7). Uzun müddət analgetik qəbulunun (xüsusi ilə fenasetin) əsas pa-

toqnomonik əlaməti olan kapilyaroskleroz yuxarı sidik yollarının  urotelial ĢiĢ-

lərinin 15%-də aĢkar edilmiĢdir (8). Xroniki infeksiyalar, daĢlar və uzun müd-

dətli irritasiya, əsasən buynuz hüceyrəli xərçəngin risk faktorları hesab edilir. 

Siklofosfamidin parçalanma metaboliti olan akroleinin bu ĢiĢlərin əmələ gəl-

məsində əsas faktor olduğu öyrənilmiĢdir (9). Yuxarı sidik yollarının ĢiĢlərinin 

etiologiyasında irsiyyətin rol oynadığı sübut edilmiĢdir. Yoğun bağırsağın 

qeyri-polipoz ĢiĢləri, yoğun bağırsaqların çox saylı sinxron və metaxron ĢiĢləri 

ilə  xarakterizə olunan Linch II sindromunun çox zaman böyrək ləyəni və sidik 

axarlarının urotelial ĢiĢlərinin müĢayiət olunduğu məlumdur (10). 

  

Urotelial şişlərinin lokalizasiyası və yayılması 

Sidik axarının ĢiĢləri əksər hallarda sidik axarının aĢağı, nadir hallarda isə 

yuxarı üçdə birində rast gəlinir. Babian və Johnsona görə ĢiĢlərinin 73%-i sidik 

axarının distal hissəsində, 24%-i sidik axarının orta üçdə birində, 3%-i isə 

proksimal hissəsində rast gəlinir (11). Yuxarı sidik yollarının keçid hüceyrəli 

xərçəngi 1,6-6% hallarda (sinxron və ya metaxron) ikitərəfli olur. Sidik kisəsi-

nin xərçəngi olan xəstələrin isə 2-4%-də baĢ verir. Yuxarı sidik yollarının uro-

telial ĢiĢləri proqnozunun pis olması ilə xarakterizə olunur. Bu xəstələrin 19%-

də ilkin müraciət zamanı metastatik xəstəlik aĢkar edilir. Böyrək ləyəni ĢiĢləri 

isə sidik axarının ĢiĢləri ilə müqayisədə daha xoĢ proqnoza malikdir (12). 

Yuxarı sidik yollarının keçid hüceyrəli ĢiĢləri epitelial yayılma, limfatik və 

ya hematogen yolla böyrəklərə və ya qonĢu orqanlara yayıla bilər. Yüksək 

dərəcəli ĢiĢlər daha yüksək yayılma xüsusiyyətinə malikdir. Müəyyən edilmiĢ-

dir ki, ĢiĢ hüceyrələri epitel hüceyrələri ilə proksimal və distal istiqamətdə 

yayılma xüsusiyyətinə sahibdirlər. Belə ki, tədqiqatlar göstərmiĢdir ki, böyrək 

ləyəninin ĢiĢinə görə nefrektomiya və natamam ureterektomiya olunmuĢ 

xəstələrdə sidik axarının güdülündə ĢiĢin residiv vermə halları çox yüksəkdir. 
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Proksimal istiqamətdə isə ĢiĢin bu yolla yayılma ehtimalının daha aĢağı olduğu 

müəyyən edilmiĢdir. Yuxarı sidik yollarının keçid hüceyrəli ĢiĢi olan xəstələrin 

30-75%-də xəstəliyin müəyyən mərhələsində sidik kisəsinin ĢiĢi inkiĢaf edir 

(13). ġiĢ limfatik yolla, əsasən paraaortal, parakaval və ĢiĢin lokalizasiyasından 

asılı olaraq ipsilateral ümumi qalça və çanaq limfa düyünlərinə yayılır. Bu 

ĢiĢlər hematogen yolla isə  qaraciyər, ağciyər və sümüklərə yayılır.   

 

Patoloji anatomiya 

Böyrək ləyəni və sidik axarlarının urotelial ĢiĢlərinin 90%-ni keçid hüceyrəli 

xərçəng təĢkil edir (7) (ġəkil 4.2). Histopatoloji xüsusiyyətəlri sidik kisəsinin 

urotelial ĢiĢlərinin histopatoloji xüsusiyyətləri ilə eynidir. Böyrək ləyəni və 

sidik axarlarının urotelial ĢiĢlərinin 0,7-7%-ni buynuz hüceyrəli xərçəng təĢkil 

edir (14). Bu ĢiĢlər böyrək ləyənində sidik axarlarına nisbətən 6 dəfə çox rast 

gəlinir və əsasən böyrək ləyəninin infeksiaylaĢmıĢ mərcanvari daĢlarının səbəb 

olduğu uzun müddətli irritasiya nəticəsində yaranır. Cərrahi, Ģüa və kimyəvi 

terapiyaya pis tabe olur. Adenokarsinoma, böyrək ləyəni və sidik axarlarının 

nadir rast gəlinən ĢiĢlərindən olub, urotelial ĢiĢlərin 1%-ni təĢkil edir. Böyrək 

ləyəninin buynuz hüceyrəli ĢiĢləri kimi əsasən daĢlarla, xroniki obstruksiya və 

iltihabla müĢayiət olunur. Spires bu ĢiĢləri histoloji xüsusiyyətlərinə görə 

aĢağıdakı tiplərə ayırır (15); 

 
Şəkil 4.2  Böyrək ləyənin keçid hüceyrəli xərçəngi (makropreparat və şişin  

mikroskopik görünüşü) 

 

 Musinoz 

 Tubulovilloz 
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 Papillyar  

Musinoz və tubulovilloz ĢiĢlər intestinal adenokarsinoma ilə oxĢar olub, 

ĢiĢlərin 93%-ni təĢkil edir. Papillyar ĢiĢlər isə fibromuskulyar ayaqcığa malik 

olub kubabənzər hüceyrələrlə örtülmüĢdür. Bu ĢiĢlərdən, yalnız musinoz ĢiĢlər 

xoĢ proqnoza malik olub, əsasən yaĢlı Ģəxslərdə rast gəlinir. 

 

Yuxarı sidik yollarının qeyri-epitelial şişləri 

Çox nadir hallarda, yuxarı sidik yollarında sarkoma–leyomiosarkoma, arsi-

nosarkoma, leyomioma, neyrofibroma, angiosarkoma və xırda hüceyrəli xər-

çəng rast gəlinir. 

             

Klinikası 

Xəstəilyin əsas kliniki əlaməti makrohematuriyadır. Bu əlamət xəstələrin 

75%- də rast gəlinir. Kasa-ləyən sisteminin tədricən geniĢlənməsi nəticəsində 

xəstələrin 18%-də bel nahiyəsində küt ağrılar baĢ verir. Xəstələrin 6%-də 

dizurik əlamətlər, xəstəliyin son mərhələlərində isə arıqlama, anoreksiya və 

sümük ağrıları müĢahidə edilir(16). 

Diaqnostikası 

Ekskretor uroqrafiya. 

Yuxarı sidik yollarının urotelial ĢiĢləri ekskretor və retroqrad uroqrafiyada 

radioĢəffaf intraluminal dolma defekti kimi görünür. Xəstələrin 50-75%-də dolma 

defekti, 10-30%-də isə obstruksiya və ona bağlı hidronefroz rast gəlinir (17, 18). 

 Retroqrad pieloqrafiya  

Retroqrad pielpoqrafiya böyrəyin kasa-ləyən sistemini ekskretor uroqrafiya-

ya nisbətən daha dəqiq müayinə etməyə imkan verir (ġəkil-4.3).  
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Şəkil- 4.3  Böyrək ləyəninin keçid hüceyrəli xərçəngi (oxlarla dolma defekti göstərilmişdir- 

retroqrad pieloqrafiya) 
 
 
Bu müayinə üsulu ekskretor uroqrafiyada dəqiq vizualizə olunmayan və ob-

struksiyaya səbəb olan ĢiĢlərin diaqnostikası üçün daha məqsədəuyğundur. 
Diaqnostik dəqiqliyi 75%-dən yüksəkdir. Dolma defektinin dəqiq görünməsi 
üçün kontrast maddə 2-3 dəfə durulaĢdırılmalıdır. Retroqrad uroqrafiya baĢa 
çatdıqdan sonra kateter yuxarıya doğru yeridilərək sidiyin sitoloji müayinəsi 
üçün sidik nümunəsi götürülür.  

  

Kompüter tomoqrafiya və maqnetik rezonans 
KT urotelial ĢiĢlərin həm diaqnostikası, həm də mərhələlər üzrə təsnifatı 

üçün əhəmiyyətli müayinə üsuludur. KT digər rentgenoloji müayinə üsullarına 
nisbətən daha həssas olduğuna görə kasa-ləyən sistemini daha dəqiq görməyə 
imkan verir (ġəkil 4.4). Ekskretor uroqrafiyada radioĢəffaf olan urat daĢları 
radiosıxlıqları 100 HV ( 80-250 ) –dən yüksək olduqlarına görə radiopozitiv 
görünür. Keçid hüceyrəli xərçəng isə 46-70 HV malik olub müayinə zamanı 
yumĢaq toxuma kütləsi kimi görünür (19). Bu törəmələrin diaqnostikası üçün 
əvvəlcə kontrastsız, sonra isə kontrastlı tomoqrafiya aparılır. Böyrək ləyəninin 
böyük infiltrativ ĢiĢlərini böyrək xərçəngindən diferensiasiya etmək çətin olur. 
KT-da keçid hüceyrəli xərçəng normal böyrək parenximasına nisbətən daha 
zəif attenuasiyaya malikdir. KT ĢiĢ daxilində hemorragiya və nekrozu aĢkar 
etməyə imakan verir. KT-da buynuz hüceyrəli xərçəngin intralüminal inkiĢaf 
edən keçid hüceyrəli xərçəngdən fərqli olaraq ekstralüminal inkiĢaf etdiyi 
görünür. Buynuz hüceyrəli xərçəng 20% hallarda daĢla birgə rast gəlinir.  

Son dövrlərdə yuxarı sidik yollarının intralüminal mənĢəli obstruksiyası 
səbəblərini araĢdırmaq və urotelial ĢiĢləri erkən mərhələdə aĢkar etmək üçün 
maqnetik rezonans tomoqrafiya və xüsusi ilə kontrastlı (Gadolinum) MRT 
geniĢ tətbiq edilir (18). 
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Şəkil 4.4  Sağ böyrək ləyəninin keçid hüceyrəli xərçəngi (KT) 

Ultrasonoqrafiya 

 

Ultrasonoqrafiya urotelial ĢiĢlərlə rentgen neqativ ĢiĢlərin diferensiasiya-

sında əhəmiyyətli olsa da, bu ĢiĢlərin mərhələlər üzrə təsnifatında və son 

diaqnozun qoyulmasında az əhəmiyyətlidir (ġəkil 4.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil-4.5 Böyrək ləyəninin keçid hüceyrəli xərçəngi (USM) 

 

Sistoskopiya 

Yuxarı sidik yollarının urotelial ĢiĢləri əksər hallarda sidik kisəsinin ĢiĢləri 

ilə müĢayiət olunduğuna görə bunun istisna edilməsi üçün sistoskopiyanın 

aparılması vacibdir. Hematuriya zamanı aparılan sistoskopiya qanaxmanın 

lokalizasiyasını dəqiqləĢdirməyə imkan verir. Müxtəlif kimyəvi agentlərin 

yardımı ilə aparılan fluoressent sistoskopiya hematuriyaların kliniki 

dəyərləndirilməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb edir (20). 

 

Ureteroskopiya və nefroskopiya 

Müasir dövrdə uroloji praktikaya rigid və elastik endoskopların dərindən 

nüfuz etməsi ilə əlaqədar uretroskopiya urotelial ĢiĢlərin diaqnostikasında geniĢ 

tətbiq edilməkdədir. Uretroskopiyanın tətbiq edilməsi nəticəsində  standart 

müayinə rejiminin nəticələrinin dəqiqliyi 58%-dən 83%-ə qalxmıĢdır. Bu 

müayinə üsulu ilə böyrək ləyəninin ĢiĢlərinə 86%, sidik axarlarının ĢiĢlərinə isə 

90% hallarda dəqiq diaqnoz qoymaq mümkündür (21). Uretroskopiya zamanı 

ağırlaĢmalar 7% rast gəlinir. Ən təhlükəli ağırlaĢma isə sidik axarının 

perforasiyası nəticəsində ĢiĢ hüceyrələrinin ekstravazasiyası, tamlığı pozulmuĢ 

selikli qiĢaya ĢiĢ hüceyrələrinin implantasiya olunma ehtimalının artması və 
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sidik axarının strikturasıdır. Kiçik ölçülü endoskopik biopsiya maĢalarının 

olması müayinə zamanı biopsiya aparmağa imkan verir. Bu maĢalarla kiçik 

toxuma parçaları götürülsə də keçid hüceyrəli xərçəngin xarakterik endoskopik 

görünüĢü dəqiq diaqnoz qoymağa imkan verir.  

ġiĢ hüceyrələrinin peritonarxası sahəyə yayılma ehtimalı olduğuna görə 

perkutan nefroskopiyanın böyrək ləyəni və sidik axarlarının urotelial ĢiĢlərinin 

diaqnostikasında tətbiqi əks-göstəriĢdir. 
 

Sitopatologiya 

Ən ideal Ģəraitdə belə ifraz olunmuĢ sidik nümunəsinin sitopatoloji müayi-

nəsi yuxarı sidik yollarının urotelial ĢiĢlərinin diaqnostikasında qeyri-həssas 

müayinə üsuludur. AĢağı dərəcəli ĢiĢlərdə xəstələrin 80%-də sitopatoloji müa-

yinənin nəticələri normaldır. Sidik kisəsinin ĢiĢlərində olduğu kimi urotelial 

ĢiĢlərdə də ĢiĢin dərəcəsi ilə sitoloji müayinənin nəticələri arasında düz 

mütənasiblik vardır. Murphy və əməkdaĢlarının apardığı tədqiqatların nəticələ-

rinə əsasən sitoloji müayinənin nəticələri II mərhələ ĢiĢlərin 45%-də, III 

mərhələ ĢiĢlərin 78%-də, IV mərhələ ĢiĢlərin isə 83%-də dəqiq olmuĢdur (16). 

Ureteroskopiya və pieloskopiya zamanı bir neçə Ģübhəli nahiyədən biopsiya 

götürülməsi metodun effektivliyini artırır (22). Sidik axarlarından kateteriza-

siya olunaraq götürülmüĢ sidik nümunələrinin sitoloji müayinələrinin nəticələri 

daha dəqiq olmuĢdur. Gill və əməkdaĢları urotelial ĢiĢlərin diaqnostikası üçün 

fırçalı biopsiya - brush biopsy üsulunu təklif etmiĢlər. Bu müayinənin nəticə-

lərinin dəqiqliyi 78%-dir (21). Bu müayinə üsulunda ağırlaĢmalar az rast gəli-

nir və xəstələr təərfindən yaxĢı qəbul edilir. Buna baxmayaraq güclü qanaxma 

və sidik axarının perforasiyası kimi ağırlaĢmalar rast gəlinmiĢdir. Bundan 

baĢqa biopsiya zamanı ĢiĢ hüceyrələrinin qonĢu nahiyələrə yayılması da istisna 

olunmur. Sidik axarı və boyrək ləyəninin aydın vizualizasiya olunan ĢiĢlərində 

bu müayinə üsulu göstəriĢ deyildir. 

Boorjian və b. sidik axarı və böyrək ləyəni ĢiĢlərində biopsiyadan dərhal 

sonra lazer ablasiya üsulu ilə müalicə tətbiq edərək biopsiyanın invazivliyini 

minimuma endirməklə yanaĢı xəstələrin 83%-də 6 aydan artıq müĢahidə müd-

dətində residiv müĢahidə etməmiĢlər və bu qrupda nefroureterktomiyanın uzaq 

nəticələrinin biopsiya icra edilməyən analoji xəstə qrupundan fərqlənmədiyini 

müĢahidə etmiĢlər (23). 

Nefroureterektomiya əməliyyatından sonra çıxarılan preparatın histopatoloji 

müayinəsi ĢiĢin aqressivliyi, residiv və metastaz ehtimalı nöqteyi nəzərindən 

informativ ola bilər (24). ġiĢin diferensiasiya dərəcəsi, limfovaskulyar invaziya 

ilə yanaĢı ĢiĢin daxilində nekroz ocaqlarının olması da proqnostik cəhətdən 

mənfi əlamət olaraq müstəqil prediktiv göstərici hesab edilməlidir (25). 
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Urotelial şişlərin mərhələlər üzrə təsnifatı 

Urotelial ĢiĢlərin mərhələlər üzrə təsnifatı ĢiĢin toxumalara invaziya dərin-

liyinə əsaslanır və TNM sisteminə əsasən təsnif olunur. Tədqiqatların əksəriy-

yətində rastlanan ĢiĢlərin böyük qismi aĢağı dərəcəli və aĢağı mərhələlidir. 

Urotelial şişlərinin  mərhələlər üzrə təsnifatı 

Tis - in situ xərçəng 

Ta – səthi / papillyar 

T1 – ġiĢ selikli qiĢanın xüsusi qatına invaziya  etmiĢdir 

T2 - ġiĢ selikli qiĢanın əzələ qatına invaziya etmiĢdir 

T3 - Peripelvikal/periureteral/renal invaziya 

T4 - ġiĢ qonĢu oprqanlara yayılmıĢdır 

 

N0 – Limfa düyünlərində metastaz yoxdur 

N1 – Diametri 2 sm-dən kiçik limfa düyünlərində metastaz vardır 

N2 - Diametri 2-5 sm olan bir limfa düyünündə və ya diametri 5 sm-dən 

kiçik olan bir neçə limfa düyünündə metastaz vardır 

N3 - Diametri 5 sm-dən böyük limfa düyünündə metasataz vardır  

 

M0 – Uzaq meatstazlar yoxdur  

M1 - Uzaq meatstazlar vardır 

 

Uroteilal şişlərin müailcəsi 

 

Terapevtik müalicə 

Böyrək ləyəni və sidik axarının urotelial ĢiĢlərinin terapevtik müalicəsi 

kimyəvi terapevtik preparatların (mitomycin C, thiotepa,  Calmette-Guérin 

basili (BCG) instillyasiyasından ibarətdir. Bu preparatlar perkutan yolla, 

kateterlə, vezikoureteral refluksu olan xəstələrdə isə intravezikal yolla yeridilir. 

Çoxsaylı kiçik ölçülü in situ xərçəngin müalicəsində bu müalicə üsulu daha 

məqsədəuyğun hesab edilir (26, 27). Yuxarı sidik yollarının irəli mərhələ və 

metastatik urotelial karsinomalarında metastaz vermiĢ sidik kisəsi xərçəngində 

olduğu kimi gemsitabin + metotreksatla aparılan kimyəvi terapiyanın digər 

kimyəvi terapiya sxemlərinə görə daha effektiv olduğu bildirilir (28). 

Yuxarı sidik yollarının urotelial xərçəngində ĢiĢin aĢağı sidik yollarına 

yayılması ehtimalını minimuma endirmək məqsədi ilə radikal cərrahiyyə 

öncəsi adyuvant topikal kimyəvi terapiya tətbiq edilə bilir (29).  

Son illərdə irəliləmiĢ və ya metastatik pelvis və ureter xərçənginin müalicə-

sində böyrək xərçənginin müalicəsində yer alan antiangiogenez təsirə malik mul-

tipl kinazaların, o cümlədən sorafenib-in tətbiqi haqqında məlumatlar var (7).      
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Cərrahi müalicə 

Nefroureteroektomiya   

Bu əməliyat ləyən sidik axarı ĢiĢlərinin əsas müalicə üsuludur. Əməliyyat 

abdominal və ya  bel kəsiyi ilə kombinə edilmiĢ aĢağı tən orta kəsiklə  icra 

edilir. Əməliyyat böyrəyin, sidik axarının, sidik axarının intramural hissəsi 

daxil olmaqla sidik kisəsinin həmin nahiyədə 2sm rezeksiya olunmasını əhatə 

edir. Əməliyyat zamanı xaric edilməmiĢ sidik axarında ĢiĢin residiv ehtimalı 

33-77%-dir (30). Ġpsilateral çanaq limfadenektomiyası tearpevtik əhəmiyyət 

kəsb etməklə ĢiĢin mərhələsini təyin etməyə imkan verir. Sidik kisəsi sidik 

axarı seqmentinin tam kəsilib götürülməsi üçün sistotomiya icra edilə bilir. 

Sidik axarı mənsəbinin və onun birləĢdiyi sidik kisəsi divarının birikdə kə-

silib götürülməsi üçün daha çox hallarda endoskopik üsul – transuretral insiziya 

(TUĠ) ilə rezeksiya üsulu tətbiq edilir (31). Li və b. kasa-ləyən sisteminin 

urotelial ĢiĢlərində sidik axarının distal hissəsini, sidik axarı mənsəbini və sidik 

kisəsi divarını rezeksiya etmək məqsədi ilə tətbiq edilən 3 üsulu: intravezikal, 

ekstravezikal və TUĠ üsulunu onkoloji nəticələr cəhətdən müqayisə edərək hər 

üç usulun lokal residivləri önləmək üçün effektiv olduğu qənaətinə gəlmiĢlər və 

TUĠ üsulunu daha az travmatik olaraq standart üsul olaraq tövsiyyə etmiĢlər (32). 

Sidik axarının distal hissəsində yerləĢən ĢiĢlərdə sidik axarının reimplanta-

siyası ilə aparılan seqmentar rezeksiya keçid hüceyrəli xərçəngin multifokal 

təbiətə malik olması ilə əlaqədar olaraq 25% hallarda residiv  verir.  

Total nefroureterektomiyada 5 illik yaĢama göstəricisi:  

 Mərhələ   Tis, Ta, T1 - 91%  

 Mərhələ   T2 - 43%  

 Mərhələ   T3/T4 or N1/N2 - 23%  

 Mərhələ   N3/M1 - 0% 

Son illərdə urotelial ĢiĢlərdə nefroureterektomiya əməliyyatlarının əl yar-

dımlı laparoskopik metodla həyata keçirilməsi haqqında məqalələr dərc edilir 

və bu üsulun az invaziv olmaqla açıq cərrahiyyə qədər effektiv müalicə üsulu 

olduğu qeyd edilir (33, 34). 

Nefroureterektomiya əməliyyatından sonra proqnoz böyrək ləyəni və ya 

ureter lokalizasiyalı xərçənglərdə bir-birindən fərqli deyildir (35). 

 

Endoskopiya 

Urotelial ĢiĢlərin müalicəsində retroqrad ureteroskopik ablasiya  üsulu da 

tətbiq edilir. Bu üsul ölçüsü 1 sm-dən kiçik, aĢağı dərəcəli ĢiĢlərdə, yaĢlı və 

açıq əməliyyata əks-göstəriĢ olan ĢiĢlərin müalicəsində tətbiq edilir. Bu zaman 

ĢiĢlərin ablasiyası məqsədilə Neodymium: yttrium-aluminum-garnet(Nd:YAG) 

(5-6 mm penetrasiya)  holmium: yttrium-aluminum-garnet (Ho:YAG) (0.5 mm 
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penetrasiaya)  və lazerlərindən istifadə edilir (23, 36). Böyrək ləyəni və sidik 

axarlarının urotelial ĢiĢlərinin ureteroskopik müalicəsinin residiv faizi uyğun 

olaraq 40 və 25%-dir (37). Müalicədən əvvəl ĢiĢin əməliyyatönü dərəcəsini və 

ĢiĢin bədxassəli olmasını təyin etmək məqsədi ilə biopsiya aparılır. 

 
Ədəbiyyat 

1. BalakiĢiyev K.: Ġnsanın Normal Anatomiyası, 1992 

2.  Williams et al., 1995. Williams PL, Bannister LH, Berry MM, et al: Gray's 
Anatomy,  38th ed.New York, Churchill Livingstone, 1995. 

3. Walsh P.C., Retic A.B.,  Stamey T.A., Vaughan E.D.: Campell’s Urology, 9th ed. 

Philadelphia, W.B.Saunders 2007. 

4. Fraley EE:  Cancer of the renal pelvis. 
In: Skinner DG, deKernion JB, ed. Genitourinary Cancer,  Philadelphia: WB 

Saunders; 1978: 134. 

5. Greenlee RT, Murray T, Bolden S, Wings PA: Cancer statistics, 2000.  CA 
Cancer J Clin  2000; 50:7. 

6. McLaughlin JK, Silverman DT, Hsing AW, et al: Cigarette smoking and cancers 

of the renal pelvis and ureter.  Cancer Res  1992; 52:254. 

7. Kaplon DM. Urothelial Tumors of the Renal Pelvis and Ureters  
Editor: Schwartz. BF Web Medicine 2011, p 8. 

8. Ross RK, Paganini-Hill A, Landolph J, et al: Analgesics, cigarette smoking, and 

other risk factors for cancer of the renal pelvis and ureter.  Cancer Res  1989; 49:1045. 
9. Godec CJ, Murrah VA: Simultaneous occurrence of transitional cell carcinoma 

and urothelial adenocarcinoma associated with xanthogranulomatous pyelonep-

hritis.  Urology  1985; 26:412. 
10. Lynch HT, Ens JA, Lynch JF: The Lynch syndrome II and urological 

malignancies.  J Urol  1990; 143:24. 

11. Anderstrom C, Johansson SL, Pettersson S, Wahlquist L: Carcinoma of the 

ureter: A clinicopathologic study of 49 cases.  J Urol  1989; 142:280. 
12. Babaian and Johnson, 1980.  Primary carcinoma of the ureter.  J 

Urol  1980; 123: 357. 

13. Kakizoe T, Fujita J, Murase T, et al: Transitional cell carcinoma of the bladder 
in patients with renal pelvic and ureteral cancer.  J Urol  1980; 124: 17. 

14. Bennington JL, Beckwith JB: Tumors of the kidney, renal pelvis, and ureter. 

Atlas of Tumor Pathology, Second Series, Fascicle 12,  Washington, DC, Armed 
Forces Institute of Pathology, 1975.  

15. Spires SE, Banks ER, Cibull ML. Adenocarcinoma of renal pelvis. Arch Pathol 

Lab Med 1994; 118(9): 872. 

16. Murphy DM, Zincke H, Furlow WL: Management of high grade transitional 
cell cancer of the upper urinary tract.  J Urol  1981; 135:25. 

17. Fein AB, McClennan BL: Solitary filling defects of the ureter.  Semin 

Roentgenol  1986; 21: 201. 



III. Pediatrik uroonkologiya 

 

202 

18. Chahal R, Taylor K, Eardley I, Lloyd SN, Spencer JA. Patients at high risk for 

upper tract urothelial cancer: evaluation of hydronephrosis using high resolution 
magnetic resonance urography. J Urol. 2005; 174(2): 478-82. 

19. Lantz EJ, Hattery RR: Diagnostic imaging of urothelial cancer.  Urol Clin 

North Am  1984; 11: 576.  
20. Sarosdy MF, Kahn PR, Ziffer MD, Love WR, Barkin J, Abara EO. Use of a 

multitarget fluorescence in situ hybridization assay to diagnose bladder cancer in 

patients with hematuria. J Urol. 2006; 176(1): 44-7. 

21. Streem SB, Pontes JE, Novick AC, et al: Ureteropyeloscopy in the evaluation 
of upper tract filling defects.  J Urol  1986; 136:388. 

22. Guarnizo E, Pavlovich CP, Seiba M, et al: Ureteroscopic biopsy of upper tract 

urothelial carcinoma: Improved diagnostic accuracy and histological considerations 
using a multi-biopsy approach.  J Urol  2000; 163:52. 

 23. Boorjian S, Ng C, Munver R, Palese MA, Vaughan ED Jr, Sosa RE. Impact of 

delay to nephroureterectomy for patients undergoing ureteroscopic biopsy and laser 
tumor ablation of upper tract transitional cell carcinoma. Urology. 2005; 66(2): 283-7. 

24.Remzi M, Haitel A, Margulis V, et al. Tumour architecture is an independent 

predictor of outcomes after nephroureterectomy a multi- institutional analysis of 1363 

patients. BJU Int 2009; 103:307-11. 
25. Zigeuner R, Shariat SF, Margulis V, et al. Tumour necrosis is an indicator of 

aggressive biology in patients with urothelial carcinoma of upper urinary tract. Eur 

Urol  2010; 57(4): 575- 581. 
26. Smith AY, Vitale PJ, Lowe BA, Woodside JR: Treatment of superficial 

papillary transitional cell carcinoma of the ureter by vesicoureteral reflux of 

mitomycin C.  J Urol  1987; 138:1231. 
27. Raman JD, Scherr DS. Management of patients with upper urinary tract 

transitional cell carcinoma. Nat Clin Pract Urol. 2007; 4(8): 432-43. 

28. von der Maase H, Hansen SW, Roberts JT, et al. Gemcitabine and cisplatin 

versus methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin in advanced or metastatic 
bladder cancer: results of a large, randomized, multinational, multicenter, phase III 

study. J Clin Oncol. 2000; 18(17): 3068-77.  

29. O'Donoghue JP, Crew JP. Adjuvant topical treatment of upper urinary tract 
urothelial tumours. BJU Int.  2004; 94(4): 483-5. 

30. Bloom NA, Vidone RA, Lytton B: Primary carcinoma of the ureter: A report of 

102 new cases.  J Urol  1970; 103:590. 

31. Lughezzani G, Sun M, Perotte P, et al. Should bladder cuff excision remain the 
standart of care at nephroureterectomy in patients with urothelial carcinoma of the 

renal pelvis? A population based study. Eur Urol  2010; 57(6): 956- 962. 

32. Li WM, Shen JT, Li CC, et al. Oncologic outcomes following three different 
approaches to the distal ureter and bladder cuff in nephroureterectomy for primary 

upper urinary tract urotelial carcinoma. Eur Urol  2010; 57(6): 963- 969. 

33. Waldert M, Remzi M, Klingler HC, Mueller L, Marberger M. The oncological 
results of laparoscopic nephroureterectomy for upper urinary tract transitional cell 



III. Pediatrik uroonkologiya 

 

203 

cancer are equal to those of open nephroureterectomy. BJU Int. 2009; 103(1): 66-70. 

34. Brown JA, Strup SE, Chenven E, Bagley D, Gomella LG. Hand-assisted 
laparoscopic nephroureterectomy: analysis of distal ureterectomy technique, margin 

status, and surgical outcomes. Urology. 2005; 66(6): 1192-6. 

35. Raman JD, Ng C, Scherr DS, et al. Impact of tumor location on prognosis for 
patients with upper tract urothelial carcinoma managed by radical 

nephroureteroectomy. Eur Urol  2010; 57(6): 1072 - 1079. 

36. Gerber GS, Steinberg GD: Endoscopic treatment of renal pelvic and ureteral 

transitional cell carcinoma.  Tech Urol  1999; 5:77. 
37. Krambeck AE, Thompson RH, Lohse CM, Patterson DE, Segura JW, Zincke 

H, et al. Endoscopic management of upper tract urothelial carcinoma in patients with a 

history of bladder urothelial carcinoma. J Urol. 2007; 177(5): 1721-6. 

 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

252 

 

 

 

V.SİDİK KİSƏSİNİN XƏRÇƏNGİ 

 

1. KLİNİK ANATOMİYA 

 

Sidik kisəsi - vesica urinaria - kiçik çanaqda, kiĢilərdə qasıq bitiĢməsi ilə 

düz bağırsağın arasında və qadınlarda qasıq bitiĢməsinin arxasında, uĢaqlıq və 

uĢaqlıq yolunun önündə yerləĢmiĢdir. Sidik kisəsinin forması sidiyin miqda-

rından, cinsdən, qonĢu orqanların vəziyyətindən və hamilə qadınlarda 

hamiləliyin müddətindən asılı olaraq dəyiĢkəndir. 

Sidik kisəsinin yuxa-

rıya doğru baxan zirvəsi – 

apex vesica, aĢağı tərəfə 

çevrilmiĢ dibi – fundus 

vesica və ortada cismi – 

corpus vesica vardır. Bu 

hissələrdən baĢqa sidik 

kisəsinin iki səthi – ön 

səthi – facies anterior və 

arxa səthi – facies 

posterior və iki kənarı 

vardır. Sidik kisəsinin 

sidik kanalı baĢlanan yeri 

boynu – cervix vesicae 

adlanır (ġəkil 5.1). 

Sidik kisəsinin zirvə-

sindən uraxus baĢlanır. 

Bu göbəyə yaxınlaĢdıqca 

fibrozlaĢmıĢ hissəyə keçir və göbəyə bağlanır. 

Sidik kisəsi mezoperitoneal orqandır. Sidik kisəsinin yuxarı səthi peritonla 

örtülüdür və periton buradan qarın boĢluğunun ön divarına keçir. Sidik kisəsi 

dolduqca kiçik çanaqdan yuxarı qalxır və peritonu qarnın ön divarından ayırır. 

Buna görə də sidik kisəsini doldurmaqla peritonu zədələmədən punksiya etmək 

və ya episistostomiya əməliyyatı icra etmək olur. 

Sidik kisəsini örtən periton kiĢilərdə düz bağırsağın, qadınlarda isə uĢaqlığın 

üzərinə keçir. Bunun nəticəsində sidik kisəsi – düz bağırsaq və qadınlarda, sidik 

Şəkil 5.1. Sidik kisəsi (Gray’s Anatomy) 
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Şəkil-5.2. Sidik kisəsinin selikli qişası 

(mikropreparat) 

kisəsi – uĢaqlıq çalası (Duqlas boĢluğu) əmələ gəlir.  

Sidik kisəsinin ön divarına gəldikdə isə bu qarnın ön divarı ilə əhatə 

olunmuĢdur və boĢ birləĢdirici toxuma ilə tutulmuĢdur. Sidik kisəsi boynu 

nahiyəsində bu sahə Retzii boĢluğu və ya spatium retropubicum adlanır. 

Sidik kisəsinin divarları selikli qiĢadan, selikaltı qatdan, əzələ qiĢasından, 

serozaltı qatdan və seroz qiĢadan təĢkil olunmuĢdur (1). 

 

Sidiki kisəsinin selikli qişasının normal quruluşu 

Sidik kisəsinin selikli qiĢası 3-

7 qat keçid epitelindən və xüsusi 

qatdan (lamina propria) təĢkil 

olunmuĢdur. Epitel hüceyrələri 

quruluĢca çox müxtəlifdir. Bazal 

membran üzərində yerləĢən bazal 

hüceyrələr aktiv proliferasiya xü-

susiyyəti daĢıyır və kubabənzər 

formaya malikdir. Səthi qatda 

olan hüceyrələr çətir Ģəkilli olub 

bir-biri ilə möhkəm rabitələrlə 

birləĢmiĢdir (Şəkil-5.2. ) 

Bazal membrandan altda xü-

susi qat yerləĢmiĢdir. Xüsusi qat 

çoxlu miqdarda kollagen və az 

miqdarda elastiki liflərdən iba-

rətdir və bu qatda incə və ni-

zamsız yerləĢmiĢ əzələ lifləri var. 

Lamina propia-da yerləĢmiĢ əzələ liflərini xüsusi ilə biopsiya materialında əzələ 

qiĢasının lifləri ilə qarıĢdırılmamalıdır. Bu törəmənin invaziya dərəcəsini 

qiymətləndirmək üçün zəruridir. 

Selikli qiĢa xüsusi qat sayəsində əzələ qiĢası ilə hərəkətli Ģəkildə 

birləĢmiĢdir. Bunun nəticəsində sidik kisəsi boĢ olduqda selikli qiĢada çoxlu 

büküĢlər əmələ gəlir. Lakin, sidik kisəsinin dibində üçbucağa bənzər nahiyədə 

büküĢlər olmur. Çünki, burada selikaltı qat olmadığına görə selikli qiĢa əzələ 

qiĢası ilə vasitəsiz birləĢmiĢdir. Bu nahiyəyə sidik kisəsi üçbucağı və ya Lyeto 

üçbucağı deyilir. Bu üçbucağın əsası sidik axarlarını birləĢdirən Ģərti çəkilmiĢ 

xəttə, zirvəsi isə uretranın daxili dəliyinə uyğundur. Sidik kisəsi üçbucağının 

divarları üç qatdan təĢkil olunmuĢdur (ġəkil-5.3)  

 səthi qat və ya səthi üçbucaq 

 dərin qat və ya dərin üçbucaq  

 detruzor qatı. 
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Səthi üçbucaq 

Sidik axarlarının əzələlərinin boylama lifləri dəlik səviyyəsində ayrılaraq 

sidik kisəsi boynunda dağılır və səthi üçbucağı əmələ gətirir. Bəzi liflər isə 

üçbucağın əsasında əks tərəfə keçərək qarĢı tərəfin boylama lifləri ilə birləĢir. 

Digər liflər isə orta arxa tərəfdə uretraya daxil olur (ġəkil-4.3). KiĢilərdə bu 

liflər toxum təpəciyinə qədər davam edərək eyakulyator kanalların əzələləri iə 

birləĢərək sidik kanalı darağını - crista uretralis əmələ gətirir. Qadınlarda isə bu 

liflər uretranın sonuna qədər davam edir. 

 

Dərin üçbucaq 

Waldeyer qılafını əmələ gətirən liflər sidik kisəsinin əsasında davam edərək 

dərin üçbucağı əmələ gətirir. Bu üçbucağın üst lifləri də qarĢı tərəfə keçir və əks 

tərəfə məxsus liflərlə birləĢərək üçbucağın əsasını (Merciere bağı) təĢkil edir. 

Dərin və səthi üĢbucaq bir-birindən asanlıqla ayrılır. 

 

Əzələ qatı  

Sidik kisəsinin əzələ qatı müxtəlif istiqamətlərdə yönəlmiĢ əzələ liflərindən 

təĢkil olunmuĢdur. Əzələ və ya detruzor qatı daxili və xarici boylama, orta 

sirkulyar qatlardan təĢkil olunmuĢdur. Bu qatlar digər yerlərdə qarıĢıq olduğu 

halda, sidik kisəsi boynunda üç qata ayrılır. Bu nahiyədə saya əzələlələr digər 

liflərdən farmakoloji və morfoloji xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. KiĢilərdə 

daxili boylama qat uretranın daxli dəliyini keçərək uretranın divarının daxili 

boylama qatı Ģəklində davam edir. Orta sirkulyar qat isə sidik kisəsi boynu 

səviyyəsində kontinensiyanı (sidiyi saxlama qabiliyyətini) təmin edən sirkulyar 

preprostatik sfinkteri əmələ gətirir.  

 Xarici boylama qat isə sidik kisəsi boynunun arxa tərəfində daha qalındır. 

Orta xətt üzrə burada olan liflər sidiklik üçbucağının zirvəsi ilə birləĢir.  

Beləliklə detruzoru təĢkil edən əzələ lifləri sidik kisəsi boynunda xüsusi 

Ģəkildə istiqamətlənərək anatomik olaraq dəqiq fərqləndirilməyən, lakin kon-

tinensiyanı təmin edən funksional sfinkter əmələ gətirir. 

 

Sidik kisəsinin bağ aparatı 

Sidik kisəsi xarici tərəfdən üst tərəfdə pelvik peritoneal qiĢa (seroza), digər 

səthlərdə isə birləĢdirici toxuma təbəqəsi (adventisiya) ilə əhatə olunmuĢdur. 

Əzələ qiĢası ilə adventisiya arasında piy toxumasi olur, bu toxumaya əzələ 

qiĢasında, hətta lamina propria qiĢasında rast gəlmək olar. Sidik kisəsi bir sıra 

bağlarla ətraf orqanlara və çanaq sümüklərinə möhkəm təsbit olunmuĢdur. Sidik 

kisəsinin serozaltı qatı və ya baĢqa adla sidik kisəsi fassiyası çanaq fassiyasının 

davamı olub qasıq bitiĢməsi və oturaq tini arasında qalınlaĢaraq vətər qövsü 

əmələ gətirir. KiĢilərdə lig. puboprostaticum adlanan bu bağ vasitəsilə (sağ və 
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sol) sidik kisəsi qasıq sümüklərinə, arxada isə rektovezikal bağlarla düz 

bağırsağa birləĢmiĢdir. Bundan baĢqa düz bağırsağın ön səthindən uretranını 

prostat hissəsinə m. rectouretralis lifləri uzanır. Sidik kisəsi zirvəsindən 

baĢlayan, orta xətdə qarnın ön divarının arxa səthindən göbəyə doğru uzanan 

tən orta göbək bağı - liq. umbilicale medianum sidik kisəsini göbəyə təsbit 

edir. Bunlardan baĢqa sidik kisəsinin fiksasiyasında periton büküĢləri olan və 

sidik kisəsinin yan tərəflərindən göbəyə doğru gedən liq. umbilicalis medialis 

və liq. umbilicalis lateralis iĢtirak edir. Liq. umbilicalis medialis içərisində 

obliterasiya olunmuĢ göbək arteriyaları, liq. umbilicalis lateralis içərisində isə 

art. epigasrica inferior yerləĢmiĢdir. 

 

Sidik kisəsinin vaskulyarizasiyası 

Sidik kisəsi əsasən yuxarı sidik kisəsi arteriyası -art. vesicalis supersior 

vasitəsilə vaskulayrizasiya olunur. Bu arteriya sidik kisəsinin yuxarı və orta 

qismini qidalandırır. Art. vesicalis inferior daxili qalça arteriyasından ayrılaraq 

sidik kisəsinin əsasına, prostat vəziyə və toxum kisəciklərinə Ģaxələr verir. Bun-

dan baĢqa sidik kisəsi art. obturatoria və art. glutea inferior-dan Ģaxələr alır. 

Sdik kisəsi adventisiaysı və ətrafı venoz kələflərlə zəngindir. Bunlardan bir 

qismi arteriyaları müĢayiət etdiyi halda bir qismi sərbəstdir. Bu kələflərdən 

yığılan qan sidik kisəsi və prostat vəzinin ön, arxa və yan tərəflərini əhatə edən 

vezikal və prostat vəzi kələflərinə (plexus Santorini) və daxili qalça venasına 

daĢınır. 

Limfa sistem 

Sidik kisəsinin limfa damarları submukozal,muskulyar və perivezikal ol-

maqla üç kələfdə toplanır. Hər üç kələf subadventisial qatda birləĢir.Sidik kisəsi 

boynundan,sidik kisəsi üçbucağından çıxan limfa damarları sakral,daxili və 

xarici qalça limfa düyünlərinə daĢınır. Sidik kisəsinin ön səthindən çıxan limfa 

damarları prostat vəzinin limfa damarları ilə birlikdə xarici qalça limfa 

düyünlərinə daĢınır. Arxa səthindən çıxan limfa damarları isə daxili qalça limfa 

düyünlərinə daĢınır. Sidik kisəsinin xərçəngi əsasən obturator, sakral və xarici 

qalça limfa düyünlərinə metastaz verir. 

Sidik kisəsinin innervasiyası 

Sidik kisəsi həm simpatik, həm də parasimpatik sinirlərlə innervasiya olunur. 

Sidik kisəsinə məxsus simpatik liflər, T11-12 və L1-L3 bel seqmentlərindən 

baĢlayır. Bu liflər simpatik kötüyün tərkibində gedərək lümbal splanxnik sinirə, 

sonra plexus aorticus-a keçir. Bundan isə əvvəlcə pexus hypogastricus superior 

sonra isə sağ və sol hipoqastrik sinir olaraq aĢağıya doğru gedir, plexus 

pelvini ilə birləĢərək sidik kisəsi və uretranı innervasiya edir. Lifləri α və β 

adrenergikdir. Sidik kisəsi boynu və proksimal uretrada α-adrenergik, digər 

hissələrdə isə β-adrenergik liflər üstünlük təĢkil edir. Simpatik stimulyasiya 

daxili sfinkterin tonusunu artırır, sidik kisəsi əzələlərinin tonusunu isə zəiflədir. 
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Parasimpatik sinirlər S2-S4 oma seqmentlərindən baĢlayır və nn. splanchnici 

pelvini tərkibi ilə gedərək aĢağı qarınaltı kələfdən keçdikdən sonra sidik kisəsi 

kələfinin əmələ gəlməsində iĢtirak edir və daha sonra isə sidik kisəsinin əzələ 

qatında tamamlanır. Parasimpatik stimulyasiya sidik kisəsi əzələlərinin və 

daxili sfinkterin boĢalmasına və sidiyin qovulmasına səbəb olur. Parasimpatik 

sinirlərin iflici sidik kisəsinin atoniyasına səbəb olur. Sidik kisəsinin əzələləri 

əsasən parasimpatik sinirlərlə innervasiya olunur.  

Sidik kisəsinin selikli qiĢasında və əzələlərində olan somatosensor liflər ağrı 

və sidik kisəsinin dolma hissiyyatını qəbul edirlər. Bu liflərin çoxu nn.splan-

cnici 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.  

Sidik kisəsinin xarici sfinkteri iradi nəzarət altında olub S2-S4 seqment-

lərindən baĢlayan cinsiyyət sinirləri, nn. pudendi vasitəsilə innervasiya olunur. 

 

Ureterovezikal birləşmə 

Sidik axarları sidik kisəsinə daxil olarkən nizamsız və spiral Ģəkildə 

yönəlmiĢ əzələ lifləri düzlənərək sidik kisəsinin divarı içərisində boylama isti-

qamət alır. Ġntravezikal adlanan bu hissə 1,5 sm olub, detruzorla sarılan intra-

mural hissəyə və yalnız selikli qiĢa altında yerləĢən və 0,8 sm uzunluqda olan 

submukozal hissəyə bölünür. Sidik axarlarının distal hissələrində boylama liflər 

dəliklər səviyyəsində tamamlanmayıb Lyeto üçbucağı içərisində də davam edir 

və sidik axarlarının dəlikləri altında yerləĢən detruzor lifləri ilə birləĢir.  

Sidik kisəsinə girməmiĢ olan distal sidik axarı (yukstavezikal hissə) 3-4 sm 

uzunluqda fibromuskulyar Waldeyer qılafı əhatə olunmuĢdur. Bu qılaf yuxarıya 

doğru izləndikdə içərisindəki əzələ liflərinin sidik axarı lifləri ilə möhkəm 

birləĢdiyi görülür. Distal hissədə isə intramural hissəni hər tərəfdən əhatə edir, 

sidik axarı sidik kisəsinə girib submukozal hissəyə keçdikdə Waldeyer qılafının 

lifləri təkrar geriyə dönərək qılafın əsasını əmələ gətirir. Sidik axarının 

submukozal hissəsi öndə yalnız selikli qiĢa ilə örtülüb, arxadan detruzora 

söykənmiĢdir. Sidik axarlarının sidik kisəsinə daxil olduğu yer anatomik olaraq 

sidik kisəsinin zəif yeri olduğuna görə intravesikal təzyiqin artması və detruzor 

liflərinin atoniyası selikli qiĢanın bu nahiyədən xaricə doğru qabarmasına və 

Hutch divertikulunun əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. 

Ureterovezikal birləĢmə (UVB) sidiyin sidik kisəsinə sərbəst keĢməsinə 

(efluks) imkan verdiyi halda sidik axarına qayıtmasına (refluks) imkan vermir. 

Sidik axarları peristaltika etməklə sidiyi minimal təzyiqə qarĢı asanlıqla sidik 

kisəsinə boĢalda bilir. Sidik kisəsi dolduqca isə submukozal hissə detruzora 

sıxılaraq passiv qapaq rolunu oynayır. Lyeto üĢbucağının gərilməsi də 

intramural hissənin daha artıq qapanmasına səbəb olmaqla refluksun qarĢısını 

alır. Sidiyə getmə aktı zamanı isə detruzorun yığılması ilə yanaĢı Lyeto 
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üçbucağının yığılması həm sidiyin sidik kisəsinə keçməsinə, həm də refluksun 

əmələ gəlməsinə imkan vermir.  

 
Şəkil-5.3.  Sidik kisəsi (boylama kəsik) ( Smith’s Urology) 

 

Xarici sfinkter 

Sidik kisəsinin xarici sfinkteri və ya rabdosfinkter çanaq diafraqmasının 

eninəzolaqlı əzələ liflərindən təĢkil olunmuĢdur. Bu liflər kiĢilərdə omeqa (Ω), 

qadınlarda isə halqa Ģəklində olub, öndə daha qalın, arxada bir qədər nazikdir. 

Bu sfinkter kiĢilərdə membranoz uretranı tam, qadınlarda isə uretranın orta 1/3-

ni tam Ģəkildə əhatə edir. Xarici sfinkter kiĢilərdə 2,5 sm uzunluğunda və 6 mm 

qalınlığında, qadınlarda isə 1 sm uzunluğunda, 1 -2 mm qalınlığındadır. 

Histoloji olaraq xarici sfinkter iki qrup liflərdən təĢkil olunmuĢdur. YavaĢ 

yığılan liflər zəif amplitudlu olub, uzun müddət yığılma xüsusiyyətinə malikdir. 

Bu liflər sfinkterin 35 %- ni təĢkil edir. Sürətlə yığılan liflər isə yüksək 

amplitudlu olub, sfinkterin 65%-ni təĢkil edir. Bu liflərin bir hissəsi qısa 

müddətli, digər hissəsi isə uzun müddətli yığılma qabiliyyətinə malikdir. YavaĢ 

və uzun müddətli yığılan liflər sürəkli tonus üçün, sürətli, lakin qısa müddətli 

yığılan liflər isə gərginlik vəziyyətində tonusu artırmaq üçündür (2, 3).  
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2. SİDİK KİSƏSİNİN XƏRÇƏNGİNİN EPİDEMİOLOGİYASI 

 

Sidik kisəsinin xərçəngi sidik cinsiyyət orqanlarının ĢiĢləri içərisində prostat 

vəzi xərçəngindən sonra ikinci yeri tutur, rast gəlinmə tezliyinə görə bütün 

ĢiĢlər arasında ABD-də kiĢilərdə 4-cü yeri, qadınlar arsında 8-ci yeri tutur. 

KiĢilərdə ümumi ĢiĢlərin 5,5%-ni, ABD-də kiĢilərdə 6%, qadınlarda 2%-ni 

təĢkil edir (4). KiĢilərdə qadınlara nisbətən 3-4 dəfə çox rast gəlinir. Sidik 

kisəsinin xərçənginin rast gəlinmə tezliyi hər iki cinsdə yaĢ artdıqca yüksəlir, 

belə ki, 40 yaĢın altında bu patologiya nadir olduğu halda, yeni diaqnoz qoyulan 

xəstələrin 90%-i 60 yaĢın üstündədir. Sidik kisəsi istənilən yaĢ dövründə, hətta 

uĢaqlarda da rast gəlinsə də əsasən 50-70 yaĢlı Ģəxslərdə rast gəlinir.  

Müxtəlif ölkələrdə sidik kisəsinin xərçənginin yayılma nisbəti fərqli olub 

Qərbi Avropa ölkələrində (xüsusilə Ġtaliya, Hollandiyada hər 100 000 əhali 

sayına 30-dan artıq) və ABD-də sıx rastlandığı halda, Hindistan, Çin kimi 

Asiya ölkələrində bu rəqəm 4-7 ərəfəsindədir. Türkiyədə kiĢilər arasında ən 

yayılmıĢ xərçənglərdən biri olub hər il 100 000 əhali arasında təqribən 13 xəstə 

aĢkar edilir. Sidik kisəsi xərçəngindən ölüm göstəricisi isə kiĢilərdə 2,6%, 

qadınlarda isə 1,4% təĢkil edir. Son illərdə Avropada və ABġ-da sidik kisəsi 

xərçəngi rastlanma sıxlığında statistik anlamlı azalma müĢahidə edilir ki, bu da 

tabak istifadəsinin məhdudlaĢması ilə izah edilməlidir. Digər tərəfdən sidik 

kisəsi ĢiĢlərinə görə ölüm hallarında da ciddi azalma təyin edilir, bu da erkən və 

qeyri-invaziv sidik kisəsi ĢiĢi diaqnozunun qoyulması və müalicədə daha 

radikal və effektiv üsulların tətbiqinə bağlıdır (5).  

 

Etiologiyası və risk faktorları 

Sidik kisəsi xərçənginitn etiologiyası digər ĢiĢlərin etiologiyası kimi tam 

öyrənilməmiĢdir. Xəstəliyin yaranmasında və inkiĢaf etməsində siqaretin, 

analgetiklərin, anilin boyalarının, virus infeksiyasının, kimyəvi terapevtik pre-

paratların və parazitar infeksiyaların rolu haqqında kifayət qədər məlumat 

vardır. Təcrübələrlə sidik kisəsi ĢiĢlərinin kanserogenlərlə induksiya olunması 

sübut edilmiĢdir. Kanserogenlər hədəf hüceyrələr - sidik kisəsinin keçid epiteli 

hüceyrələrində zədələnmə törətməklə ĢiĢin əmələ gəlməsinə baĢlanğıc verirlər. 

ġiĢ hüceyrələrini normal hüceyrələrdən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərə 

nəzər salaq: 

 apoptotik mexanizmlərdən özünü qoruya bilmə mexanizminin olması; 

 ĢiĢ hüceyrəsinin özünün inkiĢafını təmin edən siqnallar yaratması; 

 ĢiĢ hüceyrəsinin inkiĢafı önləyici siqnallara həssaslığı itirməsi; 

 qeyri-məhdud çoxalma qabiliyyəti; 

 angiogenezin artması; 

 toxumalara invaziya qabiliyyəti; 

 metastaz vermə qabiliyyəti. 
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Müasir onkoloji tədqiqatlarla normal hüceyrələrin ĢiĢ hüceyrələrinə trans-

formasiyasında genetik dəyiĢikliklərin böyük rolu olduğu sübut edilmiĢdir. Bu 

dəyiĢiklikləri izah edən bir neçə mexanizm öyrənilmiĢdir. Bu mexanizmlər 

içərisində onkogenlərin induksiyası mühüm yer tutur. Sidik kisəsi xərçəngində 

p21 ras, c-myc, və c-jun genlərinin rolu öyrənilmiĢdir (5). Bundan baĢqa, sidik 

kisəsi xərçəngində hüceyrə proliferasiyasını, zədələnmiĢ DNT-nin bərpasını və 

apoptozu tənzim edən ĢiĢ supressor genlərin delesiyası (bu genlərin tənzim edən 

xromosomun bir parçasının itirilməsi) və inaktivasiyası genetik mexanizmlər 

içərisində xüsusi yer tutur. Bu genlər 17p (p53 geni), 13q (Rb geni), 9p (p15, 

p16 genləri) xromosomlarında yerləĢmiĢdir. Bu genlər ĢiĢ hüceyrələrinin 

inkiĢafını önləyici (supressor) xüsusiyyətlərə malikdir və sidik kisəsi xərçəngi 

olan xəstələrdə bu genlərdə mutasiyalar sıx rastlanır. 3-cü və 8-ci xromosom-

ların qısa qolunda olan delesiyalar invaziv sidik kisəsi törəmələrini müĢayiət 

edir (6). 

17p xromosom lokasiyasına malik p53 geninin hüceyrə proliferasiyasını 

önləyici təsirə malik olduğu təyin edilmiĢdir. p53 geninin kodlaĢdırdığı protein 

DNT təmirində iĢtirak edir, ona görə də DNT zədələnməsi zamanı bu zülalın 

sintezi artar. p53 gen mutasiyası nəticəsində normal zülallardan daha uzun 

ömürlü anormal zülallar sintez olunar ki, bu da onların hüceyrə nüvəsində 

toplanmasına və hüceyrə proliferasiyasına səbəb olur. Hüceyrə nüvəsində p53 

zülalı toplanması əzələyə invaziya edən sidik kisəsi xərçəngində rastlanır, 

immunoterapevtik və kimyəvi müalicəyə cavab, cərrahi əməliyyatdan sonra 

residivin proqnozlaĢdırılmasında bir faktor olaraq istifadə edilir (7). 

13q lokalizasiyalı Retinoblastom geni hüceyrə siklinin G1 mərhələsindən S 

mərhələsinə keçməsini önləyən fosfoproteinləri kodlaĢdırır və ona görə də bu 

genin delesiyası və ya mutasiyası patoloji hüceyrə çoxalmasına səbəb ola bilər. 

4-6 siklin kinaza pRB-nin fosforilaziyasını önləyir. Bu fermentlərdəki hər hansı 

dəyiĢiklik pRb-nin fosforilizasiyasına və nəticədə hüceyrə proliferasiyasına yol 

açar. Rb zülalında olan dəyiĢikliklər sidik kisəsi xərçənginin bədxassəlik və 

invazivlik dərəcəsinin yüksək olmasını göstərir və xəstələrin yaĢam müddətinə 

mənfi təsir edən proqnostik faktor hesab edilir. 

Kanserogenezdə üçüncü genetik mexanizm böyümə faktorlarını və onların 

reseptorlarını kodlaĢdıran genlərin amplifikasiyasıdır (sayca çoxalması). Sidik 

kisəsi xərçəngində epidermal böyümə faktoru (EBF) resptorlarının daha çox 

ekspressiya olunması aĢkar edilmiĢdir. Bioloji aktiv formalarda EBF-n sidiklə 

daha çox ifraz olunması müəyyən edilmiĢdir. EBF-in geni 7-ci xromosomda 

yerləĢmiĢdir və bu xromosomun trisomiyası sidik kisəsi xərçəngi ilə müĢayiət 

olunur. Epidermal böyümə faktorunun sidik kisəsi xərçənginin irəli mərhə-

ləsində xəstəliyin gediĢinə təsir göstərən əsas faktorlardan biri hesab edilir və 

ona görə də müstəqil bir proqnostik göstərici kimi istifadə edilə bilər. 

Böyümə faktorlarının kodlaĢmasında iĢtirak edən erB-2 onkogenin pozğun-
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luqlarının bir çox xərçəng formaları ilə, o cümlədən, sidik kisəsi xərçəngi ilə 

əlaqədar olması müəyyən edilmiĢdir. erB-2 bir transmembran qlikoprotein olub 

tirozin kinaza aktivliyi yaradır. Bu zülalin artıq miqdarda ekspressiyası 

törəmənin inkiĢafı, metastaz yaratması kimi xüsusiyyətlərinə təsir edərək 

xəstənin yaĢama müddətinin azalmasına səbəb olur (8). 

Sidik kisəsi xərçənginin yaranmasında, inkiĢafında, metastaz və proqnozun-

da neoangiogenezin rolu mühümdür. Urotelial karsinogenezdə neoangiogenezin 

molekulyar-genetik mexanizmi vascular endothelial growth factor (VEGF), 

angiopoietin-1 və -2 (Ang-1 və Ang-2) sekresiyasındakı dəyiĢikliklərlə izah 

edilir (9). 

Catto və b. son illərdə apardığı tədqiqatlarda 200 genin non-invaziv sidik 

kisəsi xərçənginin genotipik strukturasında rolunu və genetik dəyiĢikliklərin 

proqnostik təsirini araĢdırmıĢlar. Nəticədə non-invaziv sidik kisəsi xərçənginin 

proqnozuna ciddi Ģəkildə təsir göstərən 11 gen təyin edilmiĢdir. Bunlardan 

apoptoz və immun cavab reaksiyasını təmin edən FAS (Tumor necrosis faktor 

qrupuna aid olub CD95 kimi də bilinir), DNT replikasiyası və təmirində iĢtirak 

edən LĠG3 (Ligase III), hüceyrə siklinə təsir edən BRCA2 (breast cancer 2), 

hüceyrə adheziyasını təmin edən ICAM1 (Intercellular adhesion molecule 1), 

homofilik hüceyrə adheziyasına təsir edən DSC2 (Desmoglein 2), embrioge-

nezə təsir edən KRT18 (Keratin 18) genləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir (10). 

Sidik kisəsi xərçənginin ailəvi formalarının olduğu, yaxın qohumlarda gənc 

yaĢlarında keçid hüceyrəli sidik kisəsi xərçəngi rastlanması təsvir edilmiĢdir və 

bu faktorun təsiri epidemioloji tədqiqatlarla da təsdiq edilmiĢdir. Lakin 

xərçəngin bu lokalizasiyasının ailəvi formasına hansı genlərdəki lokusların 

dəyiĢikliyinin cavabdeh olması əlavə tədqiqatlarla dəqiqləĢdirilməlidir. 

Ġnsan papilloma virusu (HPV) infeksiyasının rastlanması ilə sidik kisəsi 

ĢiĢinin mərhələ və diferensiasiya dərəcəsi arasında korrelyasiya aĢkar edil-

miĢdir. Moonen və b. Ta, T1 və T2- T4 mərhələsi sidik kisəsi xərçəngində uy-

ğun olaraq 0%, 12.5% və 18.2% HPV DNT-si aĢkar etmiĢlər, 1, 2,3-cü 

diferensiasiya dərəcəsi ĢiĢlərdə bu göstəricilər uyğun olaraq 0%, 3.3% və 10.6% 

olmuĢdur (11). 

 

Siqaret çəkmə 

Siqaret çəkmənin sidik kisəsinin xərçənginin əmələ gəlməsində rolu daha 

ətraflı öyrənilmiĢdir. Siqaret çəkən Ģəxslər siqaret çəkməyənlərə nisbətən sidik 

kisəsinin xərçəngi ilə 2-3 dəfə daha çox xəstələnirlər. Siqaret çəkmənin müddəti 

və çəkilən siqaretin miqdarı ilə xəstəliyin rast gəlinmə tezliyi arasında düz 

mütənasiblik vardır. 20 il müddətində siqaret istifadəsi sidik kisəsi xərçəngi 

riskini 2 dəfə, bu müddətin 40 il olması isə bu riski 5 dəfə artırır. Qadınlarda da 

siqaret çəkmənin sidik kisəsi xərçəngi cəhətdən risk faktoru olduğu bilinir. 

Siqaret çəkmənin dayandıranlarda sidik kisəsi xərçəngi riski nisbətən azalır, 
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lakin heç siqaret istifadə etməyənlərdəki səviyyəyə enmir (12). 

Siqaret tüstüsünün tərkibində sidik kisəsi xərçənginin yaranmasına birbaĢa 

təsir göstərən spesifik bir kimyəvi kanserogen maddə təyin edilməmiĢdir. Lakin 

4-aminobifenilin maddəsinin sidik kisəsi xərçənginin yaranmasında daha böyük 

rol oynadığı müəyyən edilmiĢdir. Siqaret dumanında olan polisiklik aromatik 

hidrokarbonatlar (PAH), aromatik aminlər (arilaminlər) N-nitrozo birləĢmələri, 

doymamıĢ aldehidlər karsinogenlərə aiddirlər (13). 

Qida ilə bol miqdarda karatinoidlər və C vitamini qəbulunun siqaretə bağlı 

sidik kisəsi xərçəngi riskini azaltdığı müəyyən edilmiĢdir. Bu fakt həmin mad-

dələrin 3-4-aminobifenil-hemoqlobin kompleksinin səviyyəsini azaltması ilə 

izah edilmiĢdir. 

 

Peşə faktoru  

Zərərli peĢə faktorlarının sidik kisəsi xərçəngində rolu XIX əsrin sonu – XX 

əsrin birinci yarısında sintetik boyaq sənayesində iĢləyənlərdə bu xəstələliyin 

rastlanmasının artması ilə üzə çıxmıĢdır. Hazırda, sidik kisəsi xərçəngi üçün 

risk faktoru olan 40-a qədər peĢə növü aĢkar edilmiĢdir. Sübut edilmiĢdir ki, 

boyaq istehsalında iĢləyən və aromatik aminlərin (2-naftilamin və benzidin) 

təsirinə məruz qalan Ģəxslər arasında və plastik ĢüĢə, qətran istehsalında istifadə 

edilən 4-aminobifenillə təmasda olan Ģəxslər arasında sidik kisəsi xərçəngindən 

ölüm göstəricisi 3 dəfə yüksəkdir (14).  

Alüminium, neft və rezin sənayesində iĢləyənlərdə yuxarıda göstərilən kan-

serogenlərdən baĢqa 2 xlor-anilin, ortotolidin kimi kimyəvi kanserogenlərlə də 

təmas müĢahidə edilir. Son illərdə iĢlənmiĢ avtomobil qazının təsirinə uzun 

müddət məruz qalan Ģəxslərdə sidik kisəsi xərçəngi riskinin yüksəldiyi 

müĢahidə edilmiĢdir. 

Sənayedə iĢlədilən polisiklik hidrokarbonatlar, bəzi boya və lak məhsulları, 

daĢ tozu damar endotelial böyümə faktoru (VEGF) sekresiyasına təsir göstərə-

rək neangiogenezi stimulyasiya edir və urotelial karsinomaların patogenezində 

yer alır (9). 

 

Qidalanma və su qəbulu 

Son illər qidalanmanın ĢiĢlərin etiopatogenezində rolu daha geniĢ öyrənil-

məkdədir. Qidalanmanın sidik kisəsinin xərçəngində rolu haqqında aĢağıdakı 

nəticələr əldə edilmiĢdir: 

 Qida rasionunda bitki yağları üstünlük təĢkil edən Ģəxslər arasında sidik 

kisəsi xərçəngi daha az rast gəlinir; 

 Kalium və -karotinlərin ĢiĢlərin inkiĢafına inhibisiyaedici təsiri vardır; 

 C, E və D vitaminlərinin xərçəngdən qoruyucu rolu vardır. 

Digər tərəfdən mütəmadi spirtli içki qəbulunun hepatik disfunksiyalara səbəb 

olaraq, zülal sintezinin azalmasına və nəticədə hüceyrə təmirində çatıĢmazlığa 
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yol açaraq karsinogenezə Ģərait yaratdığı güman edilir. 

Ġçilən suyun miqdarı və keyfiyyətinin sidik kisəsi xərçənginin rast gəlinmə-

sinə təsiri ehtimalı yüksəkdir. Su qəbulunun artırılması sidikdə potensial 

karsinogenlərin konsentrasiyasının azalmasına imkan yardaraq qoruyucu təsir 

göstərə bilər. Digər tərəfdən xlorlanmıĢ suda yaranan bəzi kimyəvi maddələrin 

və içməli suda arsen konsentrasiyası yüksək olmasının karsinogen təsiri ola 

bilər. 

Arsen birləĢmələrinin karsinogen təsiri xromosom dəyiĢiklikləri və DNT 

təmir mexanizmlərinin zərər görməsi ilə izah olunur. Son dövrdə nisbətən 

yüksək doza arsen təsiri ilə p53 geninin yerləĢdiyi 17p delesiyası arasında əlaqə 

aĢkar edilmiĢdir (15).  

  

Uroloji xəstəliklər 

Xroniki sistit və sidik kisəsinin uzun müddətli kateterizasiyası sidik kisəsinin 

xərçəngi ilə yüksək xəstələnmə göstəricisi ilə müĢayiət olunur. Sistit zamanı 

infeksiyalaĢmıĢ sidikdə olan nitrozaminlərin azot-oksid radikallarına çevrilərək 

DNT-nin zədələnməsinə səbəb olur, angiogenezi stimulyasiya edən böyümə 

faktorlarının, sitokin və proteazaların aktivliyi artır (16). 

Sidik kisəsi uzun müddətli kateterizasiya olunan paraplegiyalı Ģəxslərdə rast-

lanan sidik kisəsi xərçənginin 80%-i buynuz hüceyrəli xərçəng olmuĢdur (17). 

Şistosoma hematobium sistiti olan Ģəxslərdə həm keçid hüceyrəli, həm də 

buynuz hüceyrəli xərçənglə xəstələnmə daha çox rast gəlinir. ġistosomiazis 

olan xəstələrdə xroniki iltihabın induksiyasına bağlı yaranan genetik 

dəyiĢikliklər nəticəsində sidik kisəsində hiperplaziya, metaplaziya, displaziya 

və ən son sidik kisəsi xərçəngi inkiĢaf etdiyi düĢünülür. Genetik dəyiĢiklik 

olaraq ən çox p53 və siklinə bağlı kinaza inhibitor-2 ĢiĢ inhibisiya edici gendə 

olan mutasiyaların rolu göstərilmiĢdir. ġistosomianın endemik olduğu Misirdə 

sidik kisəsinin xərçəngi ən çox rast gəlinən xərçəng formasıdır. Burada buynuz 

hüceyrəli xərçəngin 80%-i Ģistosomiazla müĢayiət olunur (18). 

 

Dərman preparatları 

Sidik kisəsi xərçənginin əmələ gəlməsində fenasetin tərkibli analgetiklərin 

rolu öyrənilmiĢdir. Uzun müddət bu dərmanları qəbul edən Ģəxslər arasında 

sidik kisəsinin xərçəngi ilə xəstələnmə 2-6 dəfə yüksəkdir. 

Siklofosfamidlə (Cytoxan) müalicə olunan Ģəxslər arasında sidik kisəsinin 

xərçəngi 9 dəfə çox rast gəlinir və bu zaman siklofosfamidlə müalicə ilə sidik 

kisəsi xərçənginin inkiĢafı arasında adətən 10 ildən az vaxt keçir. Siklofos-

famidin son metabolik məhsulu olan akroleinin hemorragik sistit və sidik kisəsi 

xərçəngi törətdiyi aĢkar edilmiĢdir, digər tərəfdən siklofosfamidin immunsup-

ressiv təsirinin də rolu ola biləcəyi ehtimal edilir. Akroleini inaktivasiya etmək 

xüsusiyyətinə malik 2-merkaptoetan-sulfonat (Mesna) siklofosfamidin təsirin-



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

263 

dən yaranan sidik kisəsi xərçəngi riskini azaldır (19). 

 

Radiasiya 

Çanaq orqanlarının ĢiĢlərinə görə Ģüa terapiyası aparılmıĢ Ģəxslərdə sidik 

kisəsinin xərçənginin rast gəlinmə tezliyi daha yüksəkdir. Belə ki, uĢaqlıq 

boynunun xərçənginə görə Ģüa terapiyası ilə müalicə olunmuĢ qadınlar arasında 

sidik kisəsinin xərçəngi 2-4 dəfə, qalxanabənzər vəzinin xərçənginə görə radio-

aktiv yodla müalicə olunan Ģəxslər arasında isə sidik kisəsi xərçəngi 3 dəfə çox 

rast gəlinir. Prostat vəzi xərçəngi diaqnozu ilə radioterapiya alan xəstələrdə 5 il 

müddətində sidik kisəsi xərçəngi yaranması riski cərrahi əməliyyat olanlara 

nisbətən 50% daha yüksəkdir (20). 

 

Endogen faktorlar 

Triptofan metabolitləri: ġiĢlərin əmələ gəlməsində, yalnız ekzogen faktorla-

rın deyil, endogen faktorların da rolu sübut edilmiĢdir. Maddələr mübadiləsinin 

pozğunluğu nəticəsində əmələ gəlmiĢ endogen kanserogen birləĢmələrin rolu 

son illər daha ətraflı öyrənilməkdədir. Bu baxımdan triptofan mübadiləsinin 

pozğunluğunun kanserogen təsirinin öyrənilməsinə aid təcrübələr daha çoxdur. 

Laborator və klinik təcrübələrlə triptofan metabolizminin son məhsullarının 

sidik kisəsi xərçəngi törətməsi sübut edilmiĢdir. Praktiki sağlam Ģəxslərdə 

kanserogen təsirli bu maddələrin zərərsizləĢdiyi və sidikdə rast gəlinmədiyi 

halda, sidik kisəsi xərçəngi olan Ģəxslərdə triptofan mübadiləsinin son 

məhsullarının sidikdə olması müəyyən edilmiĢdir. 

 

3. SİDİK KİSƏSİ XƏRÇƏNGİNİN PATOLOJİ TƏSNİFATI 

 

Sidik kisəsinin ĢiĢləri histogenezinə görə müxtəlif olsa da, 90% epitelial ĢiĢ-

lərdir. Qeyri-epitelial ĢiĢlər isə sidik kisəsi ĢiĢlərinin 10%-ni təĢkil edir. Bu qru-

pa mezenximal törəmələr, sidik kisəsinə invaziya edən törəmələr və metastatik 

törəmələrdir. 

 AĢkar edilən sidik kisəsi törəmələrinin təqribən 60%-ini əzələ qiĢasına in-

vaziya etməyən yaxĢı diferensiasiya etmiĢ törəmələr təĢkil edir. Hazırda sidik 

kisəsi ĢiĢlərinin 1973-cü ildə Mostofi tərəfindən hazırlanmıĢ və Ümumdünya 

Səhiyyə TəĢkilatı tərəfindən təkmilləĢdirilmiĢ beynəlxalq histoloji təsnifatı 

qəbul edilmiĢdir (21). 

 

Sidik kisəsinin şişləri: 

I. Epitelial şişlər 

A. Keçid hüceyrəli papilloma 

B. Yastı hüceyrəli papilloma 

C. Keçid hüceyrəli xərçəng 
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D. Keçid hüceyrəli xərçəng variantları  

 Yastı hüceyrəli metaplaziya ilə 

 Qlandulyar metaplaziya ilə 

 Yastı hüceyrəli və qlandulyar metaplaziya ilə  

E. Yastı hüceyrəli xərçəng 

F. Adenokarsinoma 

G. Diferensiasiya olunmayan xərçəng 

II. Qeyri-epitelial şişlər 

A. XoĢxassəli 

B. Bədxassəli 

 Rabdomiosarkoma 

 Digər ĢiĢlər 

III. Qarışıq şişlər 

A. Limfoma 

B. Feoxromositoma 

C. Karsinosarkoma 

D. Bədxassəli melanoma 

E. Digər ĢiĢlər 

IV. Metastatik şişlər 

V. Təsnif olunmayan şişlər 

VI. Epitelin qeyri-şiş dəyişikliyi 

A. Məməyəbənzər sistit 

B. Fon Brunn yuvacıqları 

C. Kistoz sistit 

D. Qlandulyar metaplaziya 

E. Nefrogen adenoma 

F. Yastı hüceyrəli metaplaziya 

VII. Şişəbənzər zədələnmələr 

A. Follikulyar sistit 

B. Malakoplakiya 

C. Amiloidoz 

D.Fibroz polip 

E. Endometrioz 

F.Hamartoma 

G.Kistlər  

 

Klinik praktikada müalicə taktikasının seçilməsində və xəstəliyin proq-

nozunun müəyyənləĢdirilməsində böyük əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə ĢiĢlərin 

hüceyrə diferensiasiyasına əsaslanan təsnifatı da tətbiq edilir. 
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Hüceyrə diferensiasiyasına görə ĢiĢlər üç dərəcəyə bölünür (Ümumdünya səhiyyə 

təşkilatı (ÜST) 1973)(21). 

 Yüksək dərəcədə diferensiasiya etmiĢ xərçəng 

 Orta dərəcədə diferensiasiya etmiĢ xərçəng 

 AĢağı dərəcədə diferensiasiya etmiĢ xərçəng 

 

 

ÜST-in 2004 –cü il təsnifatına əsasən aĢağıdakı kimi təsnif edilmiĢdir: 

 Urotelial papilloma 

 AĢağı malignizasiya potensallı papilyar urotelial ĢiĢlər 

 AĢağı dərəcəli papilyar urotelial karsinoma 

 Yüksək dərəcəli papilyar urotelial karsinoma 

 

2004-cü ildə ÜST tərəfindən qəbul edilən yeni patoloji dərəcələndirmənin 

əsas üstünlüyü bütün histoloji kriteriyaların nəzərə alınaraq hər xəstə üçün 

dərəcənin təyin edilməsidir (22). Van-Rijin və b. bu dərəcələndirmə sistemi ilə 

sidik kisəsi ĢiĢinin proqnozuna təsir edə biləcək bütün histoloji xüsusiyyətləri 

nəzərə almaq üçün patohistoloq tərəfindən hər xəstə üçün orta patoloji dərəcə 

hesablanmasını (məs. 1.6, 2.3 və s.) təklif etmiĢlər ki, bu da sonrakı müalicə 

taktikasında nəzərə alınmalıdır (23). 

 
Cədvəl 5.1. 

SİDİK KİSƏSİ ŞİŞLƏRİNİN TNM TƏSNİFATI (24) 

 

T –   İlkin şiş  

Tx    Ġlkin ĢiĢ müəyyən edilmir 

T0    Ġlkin ĢiĢ haqqında məlumat yoxdur 

Ta    Qeyri-invaziv papilyar karsinoma 

Tis    Ġn situ xərçəng 

T1    ġiĢ subendotelial birləĢdirici toxumaya invaziya etmiĢdir 

T2    ġiĢ əzələ qatına invaziya etmiĢdir 

        T2a  ġiĢ səthi əzələ qatına invaziya etmiĢdir 

        T2b  ġiĢ dərin əzələ qatına invaziya etmiĢdir 

T3   ġiĢ perivezikal toxumaya invaziya etmiĢdir 

T3a - mikroskopik invaziya 
T3b – makroskopik (ekstravezikal kütlə)  

T4   ġiĢ qonĢu orqanlara (prostat, uĢaqlıq, vagina, çanaq və ya qarın divarına) invaziya etmiĢdir 

T4a – ġiĢ prostat, uĢaqlıq və ya vaginaya invaziya etmiĢdir 

T4b - ġiĢ çanaq və ya qarın divarına invaziya etmiĢdir 

N (Limfa düyünü) 

Nx    Regional limfa düyünü müəyyən edilmir 

N0    Rregional limfa düyünlərində metastaz yoxdur 

N1    2sm və ya kiçik ölçüdə bir limfa düyünündə metastaz vardır 

N2    2-5 sm ölçüdə bir limfa düyünündə və 5 sm-ə qədər ölçüdə bir neçə limfa düyünündə 

metastaz vardır 

N3     5 sm-dən böyük limfa düyünündə metastaz vardır 
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M   (Uzaq metastazlar) 

Mx     Uzaq metastazlar müəyyən edilmir 

M0     Uzaq metastazlar yoxdur 

M1     Uzaq metastazlar vardır 

 

Sidik kisəsi xərçənginin mərhələlər üzrə təsnifatı 

Sidik kisəsi xərçənginin müalicəsi ĢiĢin mərhələlərindən asılı olaraq müxtəlif 

olduğuna görə müalicədən əvvəl ĢiĢin mərhələsinin təyin edilməsi böyük kliniki 

əhəmiyyət kəsb edir. ġiĢin səthi və ya invaziv olmasından asılı olaraq müvafiq 

müayinə və müalicə planı müəyyənləĢdirilir. Səthi xərçəng formasında 

kompüter tomoqrafiya və sümüklərin sintiqrafiyası aparılmadığı halda, invaziv 

xərçəng formasında aparılması göstəriĢdir. 

 
Şəkil 5.4. TIS – carcinoma in situ, sidik kisəsinin epitelində məhdudlaşmış yüksək dərəcəli yastı 

formalı  xərçəng, Ta – Uroteldə məhdudlaşmış papilyar şiş, T1- lamina propria-ya invaziya 

etmiş papilyar şiş, T2- şiş detruzora invaziya etmişdir, T3- şiş ekstravezikal piy toxumasına 

invaziya etmişdir. 

 

ġiĢin birincili transuretral rezeksiyası ĢiĢin penetrasiya dərəcəsini müəy-

yənləĢdirmək üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sidik kisəsinin bimanual 

müayinəsi isə ĢiĢin infiltrasiya dərəcəsi haqqında çox az informativdir. 

ġiĢin səthi və ya invaziv olması müəyyən edildikdən sonra ĢiĢin invaziya 

dərəcəsi müəyyən edilməlidir. Bu məqsədlə kompüter tomoqrafiya, ultrasono-

qrafiya və maqnit rezonans tomoqrafiya tətbiq edilir. Bu müayinə üsullarından 
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transuretral ultrasonoqrafiya istisna olmaqla digər müayinə üsulları ĢiĢin əzələ 

infiltrasiyasının və ya ekstravezikal sahəyə yayılmasının diaqnostikasında 

kifayət qədər dəqiq nəticələrin alınmasına imkan vermir. 

 
Cədvəl 5.2.  

SİDİK KİSƏSİNİN KEÇİD HÜCEYRƏLİ XƏRÇƏNGİNİN MƏRHƏLƏLƏR  

ÜZRƏ TƏSNİFATI (25) 

 

ġiĢin mərhələləri ġiĢin lokalizasiyası 

Səthi şişlər 

Ta  

T1 

Tis 

 

ġiĢ selikli qiĢada yerləĢmiĢdir 

ġiĢ selikli qiĢanın xüsusi qatına invaziya etmiĢdir 

Epiteldaxili karsinoma in situ 

İnvaziv şişlər 

T2  

T3a 

T3b 

T4 

N+ 

M+ 

ġiĢ səthi əzələlərə invaziya etmiĢdir 

ġiĢ dərin əzələlərə invaziya etmiĢdir 

ġiĢ paravezikal toxuma sahəsinə invaziya etmiĢdir 

ġiĢ qonĢu orqanlara invaziya etmiĢdir 

 
Limfa düyünlərində metastazalr vardır 

Metastazlar 

 

Hazırda sidik kisəsi xərçənginin mərhələlər üzrə təsnif edilməsində aĢağıdakı 

müayinə üsullarından istifadə edilir: 

 Ultrasonoqrafiya; 

 Kompüter tomoqrafiya; 

 Maqnetik rezonans tomoqrafiya; 

 Limfadenektomiya; 

 DöĢ qəfəsinin rentgenoqrafiyası və kompüter tomoqrafiyası; 

 Sümüklərin sintiqrafiyası. 

Müxtəlif müayinə üsulları tətbiq edərək sidik kisəsi xərçənginin mərhələsi-

nin düzgün təyin edilməsi müalicə taktikasının (sidik kisəsinin qorunması, ra-

dikal cərrahi taktika, kimyəvi terapiya) seçilməsində həlledici əhəmiyyət kəsb 

edir (26). 

 

4. PATOHİSTOLOGİYA 

 

Sidik kisəsinin normal selikli qiĢası 3-7 qat keçid epitelindən təĢkil olun-

muĢdur. Epitelial hiperplaziya hüceyrə nüvəsi və ya quruluĢunda heç bir dəyi-

Ģiklik olmadan epitel qatları sayının artmasıdır. Urotelial metaplaziya qeyri-

keçid epitel ocaqlarının olmasıdır ki, bu da skvamoz və adenomatoz formalara 

malik olur. 

ġiĢönü xəstəliklərə aid edilən urotelial displaziya zamanı hüceyrələr böyük 

və girdə olur, hüceyrə nüvəsi polyarlığı itirərək bazal nahiyədə yerləĢir. Ciddi 

displastik dəyiĢikliklər olduqda epitel normal quruluĢla karsinoma in situ 
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arasında mövqe tutur və orta dərəcədə displaziya olan xəstələrdə 3.5 il ərzində 

15% xəstədə urotelial xərçəng inkiĢaf etmiĢdir (27). 

Xronik sistit və infravezikal obstruksiya zamanı xoĢxassəli proliferativ 

dəyiĢikliklərə bağlı az hallarda invertə olmuĢ papiloma rastlanır ki, bu 

patologiya preneoplastik proliferativ dəyiĢiklik hesab edilir. Papilyar urotelial 

dəyiĢikliklər quruluĢ və sitoloji olaraq belə təsnif edilir: 

 Hiperplaziya; 

 Displaziya; 

 Papilloma; 

 Papilyar neoplaziya; 

 Urotelial karsinoma. 

 

Leykoplakiya 

Leykoplakiya sidik kisəsini örtən keçid epitelinin yastı hüceyrəli metapla-

ziyasıdır. Xroniki iltihab, selikli qiĢanın uzun müddət kimyəvi və mexaniki 

qıcıqlanması keçid epitelinin metaplaziyasına səbəb olur. Kliniki olaraq sistitə 

məxsus kliniki əlamətlərlə təzahür edir. Sistoskopiyada selikli qiĢada yuxarıya 

doğru qabarmıĢ ocaqlar ayırd edilir. Buna görə də, əsasən sidik kisəsinin daĢı, 

xroniki sistit və Ģistiosomiaz olan xəstələrdə rast gəlinir. Xroniki sistitli xəstə-

lərin 50%-də məhz yastı hüceyrəli metaplaziya aĢkar edilmiĢdir. Leykoplakiya, 

xəstələrin 20%-də sidik kisəsinin buynuz hüceyrəli xərçənginə keçə bilir. 

 

Nefrogen adenoma 

Nefrogen adenoma (nefrogen metaplaziya) sidik kisəsinin nadir rast gəlinən 

xoĢxassəli ĢiĢi olub, histoloji cəhətdən nefronun yığıcı borucuqlarına bənzəyir. 

Ġlk dəfə 1949-cu ildə Devis və 1954-cü ildə Freidman və Kuhlembeck 

tərəfindən təsvir edilmiĢ və nefrogen adenoma adlandırılmıĢdır. Əsasən kiĢilər-

də rast gəlinir və dizurik əlamətlərlə müĢayiət olunur. Etiologiyasında endo-

skopik manipulyasiyaların, sidik kisəsi daĢının və selikli qiĢanın travmalarının 

rol oynadığı ehtimal edilir (28). 

 

Fon Brunn yuvacıqları  

Fon Brunn yuvacıqları xüsusi qatda yerləĢmiĢ epitel hüceyrələrindən ibarət 

adacıqlardır. Sistoskopiyada selikli qiĢa qeyri hamardır. Fon Brunn adacıqla-

rının bazal hüceyrələrin daxilə doğru proliferasiyası nəticəsində yarandığı 

ehtimal edilir.  
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Şəkil -5.5. Von Brunn yuvacıqları və cystitis cystica 

 

Cystitis cystica Fon Brunn adacıqlarına oxĢar olub mərkəzi hissədə maye 

toplanması ilə ondan fərqlənir( Şəkil -5.5). Qlandulyar sistit Cystitis cystica-ya 

oxĢar olub, keçid hüceyrələrində qlandulyar metaplaziyanın olması ilə ondan 

fərqlənir. Hüceyrələr silindrik quruluĢlu olub sitoplazmaları mutsinlə zəngin 

olur. Sistoskopiyada papilyar törəmə kimi ayırd edilir. Adenokarsinomaya 

baĢlanğıc verə bilir (29).  

 

Birincili karsinoma in situ (CIS) 

Birincili karsinoma in situ düz-yastı (papilyar olmayan), aĢağı diferensia-

siyaya (G3) malik keçid hüceyrəli karsinomanın bir növüdür. Ġn situ xərçəngin 

3 forması öyrənilmiĢdir: 

 Ġzolə olunmuĢ (birincili). Daha öncə və ya yanaĢı papilyar xərçəngin 

olmadığı qrup;  

 Ġkincili CĠS. Papilyar və ya nodulyar sidik kisəsi xərçənginə görə müalicə 

almıĢ xəstələrdə müĢahidə zamanı aĢkar edilən forma; 

 Sidik kisəsinin nodulyar və papilyar ĢiĢi ilə assosiasiya olunmuĢ (yanaĢı) 

forma.  

Bu bölgü proqnostik əhəmiyyətə malikdir. Birincili formada sidik kisəsinin 

invaziv xərçənginin inkiĢaf etmə riski 40%, ikincili formada isə 70-80% təĢkil 

etdiyi halda 3-cü qrupda ilkin diaqnostika zamanı invazivlik çox hallarda aĢkar 

edilir.  

CIS əksər hallarda Lyeto üçbücağında və sidiki axarlarının mənsəbləri 

ətrafında, nadir hallarda isə sidik kisəsinin ön divarlarında yerləĢir (Şəkil 5.6). 

Sitogenetik, molekulyar-genetik və immunohistoloji tədqiqatlarla in situ 

xərçəng formasında p53 geninin delesiyası və mutasiyası, bu genin kodlaĢ-

dırdığı zülalın pozğunluğu və 17-ci xromosomun aberrasiyası müəyyən 

edilmiĢdir. Carcinoma in situ yüksək dərəcəli səthi xərçəng xəstələrinin 25%-də 
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Şəkil 5.6. Sidik kisəsinin in situ xərçəngi. 

Pleomorf hüceyrələr polyarlığını və epitel 

nizamlı quruluşunu itirmişdir. 

 

rast gəlinir və bu xəstələrin 40-

83%-də əzələ invaziv ĢiĢ inkiĢaf 

edir (30). 

Karsinoma in situ histoloji ola-

raq nizamsız yerləĢmiĢ, anaplastik 

və bazal membrana penetrasiya 

etməyən aĢağı dərəcədə di-

ferensiasiya etmiĢ keçid hüceyrəli 

xərçəngdir. Uroteliumun bütün 

qatını və ya bir qismini tutan 

böyük, nizamsız hiperxromatik 

nüvəyə malik hüceyrələrdən təĢkil 

olunurr. Mitotik aktivlik uro-

teliumun orta və üst təbəqələrində 

daha yüksək olur. 

Mitoz sayı çoxdur, lakin hü-

ceyrə adheziyasına malik deyildir. 

Buna görə də sidiyin və ya sidik kisəsi yuyuntusunun sitoloji müayinəsi zamanı 

80-90% hallarda ĢiĢ hüceyrələri tapılır. Histoloji müayinə zamanı hüceyrə 

atipiyasından diferensiasiyası çox zaman çətinlik törədir. 

CIS praktiki olaraq yuxarı sidik yollarından tutmuĢ sidik kanalının distal 

hissəsinə qədər istənilən yerdə rast gəlinə bilir. Diaqnoz qoyularkən xəstələrin 

20%-də invaziya aĢkar edilir. 

 

Keçid hüceyrəli xərçəng 

Sidik kisəsi ĢiĢlərinin 90%-ni ke-

çid hüceyrəli xərçəng təĢkil edir. 

Histoloji cəhətdən epitel qatının çox-

luğu, hüceyrə polyarlığının itirilməsi, 

nüvə-sitoplazma nisbətinin artması, 

nüvəciyin iri ölçülü olması və mitoz 

sayının çox olması ilə fərqlənir. 

Papilyar, infiltrativ, nodulyar, qarıĢıq 

və intraepitelial böyümə formalarına 

malikdir (ġəkil 5.3). Keçid hüceyrəli 

xərçəng əsasən sidik kisəsi 

üçbücağından (sidik kisəsinin 

əsasından) və yan divarından inkiĢaf 

edir. ġiĢlərin 70%-i papilyar, 10%-i 

nodulyar, 20%-i isə qarıĢıqdır.  

Adenokarsinoma Şəkil 5.7.   Sidik kisəsinin xərçəngi 
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Adenokarsinomalar sidik kisəsinin birincili ĢiĢlərinin 2%-ni təĢkil edir (31). 

Adenokarsinomalar üç qrupa bölünür: 

 Birincili vezikal adenokarsinomalar; 

 Uraxus adenokarsinomaları; 

 Metastatik adenokarsinomalar. 

 

Birincili vezikal adenokarsinomalar 

Birincili vezikal adenokarsinomalar əsasən sidik kisəsinin boynunda və zir-

vəsində rast gəlinirlər. Bu qrup adenokarsinomalar sidik kisəsinin ekstrofiyaları 

zamanı aĢkar edilən əsas ĢiĢlərdir və xroniki iltihab, qıcıqlanma nəticəsində 

əmələ gəlirlər (32). Əksər hallarda pis diferensiasiya etmiĢ və invaziv ĢiĢlərdir. 

Histoloji cəhətdən papilyar və solid olmaqla iki qrupa bölünür. 

Radikal sistektomiya əsas müalicə üsuludur. Sitotoksik kimyəvi terapiyaya 

və Ģüa müalicəsinə rezistentdirlər.  

 

Uraxus adenokarsinomaları 

Uraxusun ĢiĢləri nadir rast gəlinib, əksər hallarda adenokarsinomadır. ġiĢin 

uraxus ĢiĢi kimi təsnif olunması üçün ĢiĢlə normal epitel arasında dəqiq 

demarkasiya xətti olmalıdır və ĢiĢ sidik kisəsi divarında, normal epitelin altında 

yerləĢməlidir. Uraxus ĢiĢləri prevezikal sahəyə invaziya edərək, göbəkdən xaric 

olan selikli-qanlı ifrazat Ģəklində təzahür edə bilir. Uraxus adenokarsinomaları 

sidik kisəsinin adenokarsinomaları ilə müqayisədə daha pis proqnoza malikdir. 

Bu ĢiĢlər əsasən qaraciyərə, ağciyərə, sümüklərə və piyliyə metastaz verir (33). 

Uraxus en bloc kəsilib götürülməklə radikal sistektomiya əsas müalicə üsu-

ludur. Kimyəvi terapiya və Ģüa müalicəsi ĢiĢin müalicəsində qeyri-effektivdir. 

 

Metastatik adenokarsinoma 

Sidik kisəsi adenokarsinomalarının əsas formalarından biri metastatik və ya 

invaziv adenokarsinomadır. Bu ĢiĢlərin ilkin lokalizasiya yeri düz bağırsaq, 

mədə, uĢaqlıq, süd vəzisi, prostat vəzi və yumurtalıqlardır (34). Buna görə də 

metastatik adenokarsinoma diaqnozu qoyulduqdan sonra xəstə ilkin ĢiĢin 

lokalizasiya yerini müəyyən etmək üçün müayinə edilməlidir. 

 

Skvamoz hüceyrəli karsinoma 

BaĢqa adıyla buynuzlaĢma göstərən karsinoma, yastı hüceyrəli karsinoma 

adlandırılan bu forma Ģistozomiyazın geniĢ yayılmıĢ olduğu bəzi ölkələrdə çox 

rastlanırkən digər ölkələrdə sidik kisəsi xərçənginin 1-3%-ni təĢkil edir (35). 

Histolojik olaraq yastı epitel hüceyrələrdən inkiĢaf edib bəzi hissələrdə 

pulcuqlar Ģəklində buynuzlaĢan ocaqlar aĢkarlanarsa bu formaya skvamoz 
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fərqlilik göstərən urotelial karsinoma, bütün sahələrdə buynuzlaĢma varsa 

skvamoz hüceyrəli karsinoma olaraq qəbul edilir. ġistozomiyaz infeksiyası 

nəticəsində inkiĢaf edən skvamoz hüceyrəli karsinoma nisbətən gənc yaĢlı 

xəstələrdə rastlanır və əksər hallarda yaxĢı və ya orta diferensiasiya olunmuĢ 

forma olub, nisbətən az hallarda limfatik və ya uzaq metastazlarla müĢayiət 

olunur (36). 

Endemik ocaqlardan kənarda rastlanan skvamoz hüceyrəli karsinoma isə çox 

hallarda az diferensiasiya etmiĢ hüceyrələrdən ibarət olub adətən invaziv 

mərhələdə aĢkar edilir. Bu formanın patogenezində sidik kisəsi infeksiyası və 

daĢı, uzunmüddətli kateterizasiyanın rolu göstərilir və daha çox paraplegiyalı 

xəstələrdə rastlanır. Digər tərəfdən siqaret çəkmənin, siklofosfamid və BCG ilə 

yerli müalicənin patogenetik faktorlar arasında olduğu qeyd edilir. 

 

Sidik kisəsinin qeyri-urotelial şişləri 

 

Kiçik hüceyrəli xərçəng 

Kiçik hüceyrəli xərçəngin neyroendokrin kök hüceyrələrdən və dendrit 

hüceyrələrdən baĢlanğıc götürdüyü ehtimal edilir. ġiĢ keçid hüceyrəli xərçənglə 

birlikdə rast gəlinə bilir. Biokimyəvi və immunoloji müayinələr zamanı 

neyroendokrin hüceyrələrə məxsus markerlər tapılır. Bədxassəli ĢiĢlər olub er-

kən dövrdə damarlara və əzələlərə invaziya etmək xüsusiyyətinə malikdir. Bir 

çox hallarda kiçik hüceyrəli xərçəng ağciyərlərdən və prostat vəzidən sidik 

kisəsinə metastaz verdiyinə və yayıldığına görə bu orqanlar ĢiĢin ilkin 

lokalizasiyasının təyini məqsədilə müayinə edilməlidir. 

Müalicə sisplatin tərkibli sxemlə aparılsa da kimyəvi terapiya və radio-

terapiya bu ĢiĢlərin müalicəsində qeyri-effektivdir (37). 

 

Sarkomatoid karsinoma 

Nisbətən az rastlanan urotelial karsinomalara aiddir. Az diferensasiya etmiĢ 

epitelial və iyvari hüceyrəli sarkomatoid hissələrdən ibarət olur. Ġyvari 

hüceyrələr üstünlük təĢkil etdikdə birincili sarkomadan dierensasiya etmək 

çətinlik yaradır və bu hallarda immunohistokimyəvi üsullar tətbiq edilir. 

Epitelial elementlər sitokeratin ilə, mezenximal qisim isə vimentin ilə boyanır. 

Mezenximal elementlər əksər hallarda xondrasarkoma və osteosarkomadan, 

epitelial elementlər isə keçid hüceyrəli, buynuz hüceyrəli xərçəng və 

adenokarsinomadan ibarət olur (38).  

Karsinosarkoma proqnozu pis olan, limfatik və uzaq metastazlar verən 

törəmələrə aid edilir. Xəstəlik əsasən orta yaĢlı Ģəxslərdə rast gəlinir və əsas 

əlaməti makrohematuriyadır. Erkən dövrdə belə, sistoprostatektomiyanın 

aparılmasına baxmayaraq beĢillik yaĢama göstəricisi 20%-dir. Kimyəvi 

terapiyaya və Ģüa terapiyasına rezistendir. 
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Qeyri-epitelial sidik kisəsi şişləri 

Qeyri-epitelial sidik kisəsi ĢiĢləri üç qrupda birləĢdirilir. 

1. Sadə birləĢdirici toxuma ĢiĢləri: 

 Leyomioma 

 Leyomisarkoma; 

 Rabdomiosarkoma; 

 Xondrosarkoma; 

 Osteosarkoma; 

 Liposarkoma; 

 Dənəvər hüceyrəli mioblastoma. 

 

2. Qeyri-birləĢdirici toxuma mənĢəli ĢiĢlər: 

 Angiosarkoma; 

 Neyrosarkoma; 

 Neyrofibroma; 

 Feoxromositoma; 

 Melanoma. 

 

3. Ġkincili qeyri-epitelial ĢiĢlər: 

 Limfoma; 

 Leykemiya; 

 Plazmasitoma; 

 Mieloma. 

 

Leyomioma 

Leyomiomalar sidik kisəsinin xoĢxassəli mezenximal törəməsi olub bütün 

sidik kisəsi ĢiĢlərinin təqribən 0.5%-ni təĢkil edirlər. Əksər hallarda kiçik ölçülü 

olub simptomsuz gediĢə malik olurlar və insidental olaraq aĢkar edilirlər. 

Nisbətən böyük ölçüyə malik olduqda hematuriya, sidik ifrazının çətinləĢməsi 

kimi əlamətlərə səbəb ola bilər. 

Leyomiomalar submukozal mənĢəli olurlar və sistoskopiyada normal selikli 

qiĢada qabarma Ģəklində görülürlər. KT və ya MRT müayinələrində intrave-

zikal, nisbətən az hallarda isə ekstravezikal inkiĢaf edən dəqiq sərhədlərə malik, 

homogen, solid törəmə olaraq aĢkar edilirlər. Bəzi hallarda degenerativ 

dəyiĢikliklər nəticəsində kistik quruluĢa da malik olurlar. 

 

Leyomiosarkoma 

Rast gəlinmə tezliyinə görə yetkin Ģəxslərdə sidik kisəsi lokalizasiyalı qeyri 

epitelial bədxassəli törəmələr arasında ilk sıranı tutur. KiĢilərdə qadınlara nis-
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bətən təqribən 3 dəfə daha çox rastlanır. Patogenetik səbəbləri arasında radiote-

rapiya və siklofosfamid ilə kimyəvi terapiya göstərilir. Sidik kisəsi divarında 

submukozal düyün və ya xoralaĢan törəmə kimi aĢkarlanır. Radiodiaqnostik 

üsullarla leyomiomalardan fərqləndirmək çətinlik törədir. Lakin daha böyük 

ölçülərə malik olması, sərhədlərinin qeyri-dəqiq olması, nekrotik sahələrin var-

lığı diferensial əhəmiyyətə malikdir. Histoloji quruluĢunda nüvə dəyiĢikliklə-

rinin olması leyomiosarkoma diaqnozunun təsdiqi üçün əsas hesab edilir (39). 

Leyomiosarkomalar aqressiv gediĢə malik törəmələrdir, yerli residiv və ya 

uzaq metastazlar ilə özünü göstərir. Ona görə də cərrahi müalicədə geniĢ 

ekstirpasiya əməliyyatlarına üstünlük verilir. 

 

Rabdomiosarkoma 

Rabdomiosarkoma əzələ hüceyrələrindən inkiĢaf edən bədxassəli törəmə 

olub 10 yaĢından kiçik uĢaqlarda daha çox rastlanır. Oğlanlarda qızlara nisbətən 

3 dəfə çox rast gəlinir. Bir çox hallarda nefroblastoma, neyrofibromatoz kimi 

digər bədxassəli törəmələr ilə yanaĢı müĢahidə edilir. Böyüklərdə 

rabdomiosarkoma nadir rastlanan sidik kisəsi törəmələrinə aiddir. 

Rabdomiosarkomalar infiltrativ polipoid törəmələr Ģəklində olub bir çox 

hallarda sidik kisəsi boynunu əhatə edir və ona görə də obstruktiv əlamətlərə 

səbəb olur. Rabdomiosarkomaların sidik-cinsiyyət orqanları arasında ikinci çox 

rastlandığı lokalizasiya prostat vəzisidir və bir çox hallarda bu iki 

lokalizasiyanın diferensiasiyası çətinlik törədir (40). 

Rabdomiosarkomalar aqressiv gediĢə malik olan ĢiĢlərə aiddir, bu ĢiĢlər Ģua 

terapiyası və kimyəvi terapiyaya rezistent olduğuna Ģörə yeganə seçim radikal 

cərrahi müalicədir. 

 

Neyrofibroma 

Neyrofibromalar genitourinar sistemdə nadir rastlanan törəmələr olub daha 

çox sidik kisəsi lokalizasiyası üstünlük təĢkil edir. BaĢlanğıcını daha çox Lyeto 

üçbucağı nahiyəsindəki sinir kələflərindəki ġvann hüceyrələrindən alır, bəzi 

hallarda irsi neyrofibromatozun lokal təzahürü kimi ortaya çıxır. 

Lokal, diffuz və kələf Ģəklində olan formaları var. Sinirlər ətrafında yaranan 

düyünlər sidik kisəsi boynunun nəzərəçarpan qalınlaĢmasına və sidik 

axarlarının sıxılaraq ureterohidronefroz inkiĢafına, qonĢu orqanların (prostat, 

uretra, toxum qovuqcuqları, düz bağırsaq) təzyiqə məruz qalmasına bağlı 

əlamətlərin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Nadir hallarda neyrofibromalarda 

bədxassəli degenerasiya inkiĢaf edir və neyrofibrosarkoma inkiĢaf edir (41). 

 

Feoxromositoma 

Sidik kisəsi ĢiĢlərinin 0.1%-ni, bütün lokalizasiyalı feoxromositomaların 1%-

ni təĢkil edir (42). Əsasən Lyeto üçbucağı nahiyəsində detruzor təbəqəsində 
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olan xromaffin paraqanqlionar hüceyrələrdən inkiĢaf edir. Bu ĢiĢlərin 10%-i 

bədxassəli olub, regionar və distant limfa düyünlərinə metastaz vermək 

xüsusiyyətinə malikdir (43). Hormonal aktiv ĢiĢlər olub xəstələrin 60%-də sidik 

ifrazı zamanı katexolamin atılımına bağlı baĢ ağrısı, soyuq tər gəlməsi, tremor, 

hipertenziv kriz kimi əlamətlər müĢahidə edilir. Əsas simptomlardan biri də 

sidik ifrazı sonrası bayılmadır. Hematuriya xəstələrin 50%-də rast gəlinir.  

Sidik kisəsi feoxromositomaları adətən submukozal yerləĢmiĢ, dəqiq sər-

hədlərə malik, solid, homogen törəmələr olaraq aĢkarlanır. Bəzi hallarda hemor-

ragiya və ya nekroza bağlı kistoz dəyiĢikliyə uğramıĢ olur. Sidik kisəsinin 

hissəvi rezeksiyası (parsiyal sistektomiya) əsas cərrahi müalicə üsuludur. Hiper-

tenziv krizlərə səbəb olduğuna görə TUR-əməliyyatı əks göstəriĢdir. 

 

Hemangioma 

Sidik kisəsi hemangiomaları adətən kiçik ölçülü, geniĢ əsasa malik törəmələr 

olub, hər yaĢdakı xəstələrdə rastlanır. Lakin təqribən 50% hallarda anadangəlmə 

olur və uĢaq yaĢlarında üzə çıxar. Sarıbacak və b. bir xəstədə TUR + BCG ilə 

yerli instilyasiyalardan sonra arteriovenoz hemangioma rastlamıĢ və 

hemangiomanın yaranmasını BCG-nin təsiri ilə yerli iltihab əmələ gəlməsi və 

iltihabın isə vascular endothelial growth factor-un sintezini artırması ilə izah 

etmiĢlər (44). 

Hemangiomaların əsas klinik əlaməti ağrısız makrohematuriyadır. Transu-

retral rezeksiya effektiv müalicə üsuludur. Residiv və ya malignizasiya nadir 

hallarda olsa da rastlana bilər. 

 

5. SİDİK KİSƏSİ XƏRÇƏNGİNİN KLİNİKASI 

 

Xəstəliyin klinikası xəstəliyin hansı mərhələdə olmasından asılı olaraq 

müxtəlifdir. Xəstəliyin ilkin mərhələsində (Ta–T1) xəstələrin Ģikayətləri olmur. 

Xəstəliyin ilk əlamətlərindən biri hematuriyadır. ġiĢin sidik kisəsi boynunda 

yerləĢdiyi hallarda terminal hematuriya müĢahidə edilir. Hematuriyanın 

intensivliyi ilə ĢiĢin ölçüsü arasında birbaĢa əlaqə yoxdur. Bəzən kiçik ĢiĢlər 

profuz hematuriya və sidik kisəsinin tamponadasına səbəb ola bilər. Xəstəliyin 

baĢlanğıc mərhələsində bir dəfə baĢ vermiĢ hematuriyadan sonra uzun müddət 

hematuriya müĢahidə edilməyə bilər. 

ġiĢin inkiĢaf etməsi ilə digər simptomlar təzahür edir. Xəstələr dizurik 

əlamətlərdən və qasıqüstü nahiyədə olan ağrıdan Ģikayət edirlər. Ağrı baĢlanğıc 

dövrdə sidiyə getmə aktı ilə əlaqədar olsa da sonrakı dövrlərdə ĢiĢin infiltrasiya 

dərəcəsindən asılı olaraq daimi və intensiv olur. ġiĢin ölçülərinin böyüməsi 

nəticəsində sidik kisəsi həcminin azalması pollakiuriyaya, davam edən 
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hematuriya isə anemiyaya səbəb olur. 

ġiĢin sidik axarlarının dəliklərinə invaziya etməsi ilə bel nahiyəsində ağrı, 

diurezin azalması və böyrək çatıĢmazlığı əlamətləri meydana çıxır.  

Karsinoma in situ (CIS) 

Kliniki gediĢi müxtəlifdir. Bəzən uzun illər sidik kisəsi divarlarına invaziya 

etmədən davam etdiyi halda, bəzən də orqanın divarlarına infiltrasiya və erkən 

metastaz vermə ilə xarakterizə olunur. Xəstələr əsasən irritativ simptomlarla və 

makrohematuriya ilə müraciət edir. Xəstələrdə irritativ əlamətlər dominant 

olduğuna görə sidik kisəsinin iltihabi xəstəliklərindən çətin diferensiasiya 

olunur və diaqnozun qoyulması çətinləĢir. Digər tərəfdən digər müayinə üsulları 

ilə yanaĢı sistoskopiyada belə dəyiĢiklik aĢkar edilmir. Xəstələrin 50%-də 

yanaĢı olaraq papilyar ĢiĢ aĢkar edilir.  

Rutin müayinə sidikdə eritrositləri, leykositləri və zülalları aĢkar etməyə im-

kan verir. Sidikdə eritrosilər akar edilərsə ilk növbədə sidik daĢı istisna edil-

məlidir. Müayinələr zamanı daĢın və infeksiyanın aĢkarlanmaması CĠS Ģübhə 

doğurmalıdır. Dizuriya, sidiyə getmə aktı zamanı göynəmə və ağrı sidik yol-

larının infeksiyalarının da əsas əlaməti olduğuna görə diferensiasiyaya diqqətli 

yanaĢılmalıdır. Antibiotikoterapiya ilə aradan qalxmayan irritativ simptomlar 

zamanı CĠS olma ehtimalını nəzərə alaraq ətraflı uroloji müayinə aparılmalıdır. 

 

6. SİDİK KİSƏSİ ŞİŞLƏRİNİN DİAQNOSTİKASI 

 

Xəstələrin müayinəsi zamanı ilk növbədə xəstənin ümumi vəziyyəti qiymət-

ləndirilir. Bu xüsusilə makrohematuriyalı xəstələrdə böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Çünki, makrohematuriya qısa müddətdə posthemorragik anemiyaya səbəb 

olur və xəstələr ümumi zəiflikdən Ģikayət edir. Bu xəstələrdə çox zaman, sidik 

kisəsinin tamponadası baĢ verir. Xəstələri tez-tez sidiyə getmə duyğusu və sidik 

kisəsi üzərində ağrı narahat edir. Qarnın palpasiyası zamanı sidik kisəsinin 

konturlarını təyin etmək mümkün olur. Hətta kök Ģəxslərdə belə adətən sidik 

kisəsini palpasiya etmək olur. 

Sidik kisəsinin yayılmıĢ ĢiĢlərində bimanual müayinə ĢiĢin həcmini, hərəki 

olub-olmamasını və ətraf toxumalara nüfuz etməsini müəyyən etməyə imkan 

verir. Müayinənin nəticələrini düzgün qiymətləndirmək üçün müayinə narkoz 

altında kiĢilərdə rektal, qadınlarda isə vaginal yolla aparılır. 

Sidik kisəsi ĢiĢlərinin əsas əlaməti hematuriya olduğuna görə 80-90% hal-

larda sidik sedimentində təzə eritrositlər tapılır (45). Makrohematuriya vizual 

olaraq təyin olunduğu halda, mikrohematuriya zamanı sidiyin çöküntüsündə 

dəyiĢilməmiĢ və ya az dəyiĢilmiĢ eritrositllər mikroskopik təyin olunur. 

 

Sidiyin sitoloji müayinəsi 

Sidiyin sitologiyası urotelial karsinomanın diaqnostikasında qiymətli müayi-
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nə üsulu esab edilir. Sadə və ucuz metod olub, xəstəlik haqqında qiymətli 

məlumatlar əldə etməyə imkan verir. Müayinə üçün sidik sedimenti və ya sidik 

kisəsi fizioloji məhlulla irriqasiya edilərək yuyuntu suyu götürülür. Sidiyin 

sitoloji müayinəsi, hüceyrəarası rabitələrin zəif olduğu in situ karsinomada daha 

informativdir. CĠS zamanı xəstələrin 70-75%-də ĢiĢ hüceyrələri aĢkar edilir və 

bu biopsiya aparmağa əsas verir. Sitoloji müayinədə ĢiĢ hüceyrələrinin aĢkar 

edilməməsi karsinomanı istisna etmək üçün yetərli hesab edilmir. 

Yüksək diferensiasiya etmiĢ ĢiĢlərdə isə normal hüceyrələrdən differensia-

siya çətin olduğuna görə bu ĢiĢlərdə müayinənin informativliyi daha aĢağıdır. 

Yüksək diferensiasiya etmiĢ ĢiĢlərdə nəticələr 20% hallarda yanlıĢ mənfi olur, 

müayinənin dəqiqliyi sidik nümunələri üçün 17-70%, sidik kisəsi irriqasiya 

məhlulunda isə 70-98% olaraq bildirilmiĢdir. AĢağı diferensiasyalı xərçənglərdə 

bu nisbət hər iki nümunə üçün 95-100% -ə qədər yüksəlir (46). 

Urolitiaz, əvvəllər aparılmıĢ endoskopik müayinələr və Ģüa terapiyası müa-

yinənin nəticələrinə təsir göstərdiyinə görə bu hallarda nəticələrin qiymət-

ləndirilməsi çətinlik törədir. Bu hallarda, nəticələr 1-12% yanlıĢ müsbət olur.  

Sedimentdə sellulyarlığın artması, hüceyrələrdə nüvə-sitoplazma nisbətində 

dəyiĢiklik, pleomorfizm, nüvənin böyüməsi və hiperxromatik olması əsas 

bədxassəlilik göstəriciləridir. Bu dəyiĢiklərin dərəcəsinə uyğun olaraq sitoloji 

diaqnoz: 

 negativ; 

 atipik; 

 bədxassəliliyə Ģübhəli; 

 neoplastik 

olaraq dəyərləndirilir. Nüvə-sitoplazma nisbəti qorunmaqla hüceyrələrin bö-

yümüĢ olması, nüvənin xromatin tərkibinin qabalaĢması və artmıĢ olması 

reaktiv dəyiĢikliklər olaraq qəbul edilir. Bu cür sitoloji Ģəkil infeksiya, instru-

mental müayinə və urolitiaz zamanı rastlana bilər. Lakin papilyar törəmələrdə, 

yüksək diferensiasiyalı karsinomalarda da reaktiv dəyiĢikliklər görülür ki, bu da 

difernsial çətinlik yaradır. 

Spontan sidik ifrazı zamanı artefakt olaraq qarĢımıza çıxan hüceyrə degene-

rasiyası və ya yuyuntu mayesi üçün xarakterik olan hipersellulyarlıq atipik 

dəyiĢiklik olaraq dəyərləndirilməməlidir. Spontan sidik ifrazından sonra apa-

rılan sitoloji müayinədə hipersellulyarlıq neoplaziya kimi qiymətləndirilməlidir. 

Ġnvaziv törəmələrdə səthi uroteliumda dəyiĢiklik çox olduğundan neoplastik 

hüceyrələr az miqdarda tapılır.  

 

Şiş markerləri 

Sidik kisəsi xərçənginin diaqnostikasında ən çox istifadə edilən sistoskopiya 

üsulunun invaziv olması, sidiyin sitoloji müayinəsinin duyarlığının yetərli ol-

maması diaqnostikada müxtəlif ĢiĢ markerlərinin istifadə olunması zərurəti 
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yaratmıĢdır. Bu zərurət US müayinəsi və KT-nin informativ olmadığı Karsino-

ma in situ zamanı daha çox hiss edilir. CĠS diaqnostikasında Food and Drug 

Administration (FDA) tərəfindən təsdiq edilmiĢ iki test BTA stat (bladder 

tumor antigen) və NMP22 (nuclear matrix protein) istifadə edilir. 

BTA (bladder tumor antigen) testi ilə sidik kisəsi xərçənginin diaqnostikası 

immunoxromotoqrafik metod olub monoklonal antitellər əsasında ĢiĢ antigen-

lərinin təyin olunmasına əsaslanır. Müayinə sadə olduğuna görə ambulator 

Ģəraitdə icra edilə bilir. Müayinə üçün beĢ damcı sidik götürülərək müayinə 

lövhəsinin gözcüyünə damızdırılır. 5 dəqiqədən sonra nəticə qiymətləndirilir. 

Çəhrayı rəngin yaranması nəticənin müsbət olduğunu göstərir. Metod daha çox 

risk qruplarında tarama məqsədi üçün yararlıdır. Xəstəliyin son diaqnozu 

sistoskopiyaya və biopsiyaya əsasən qoyulur.  

Sidik kisəsi ĢiĢlərində BTA testi ilə bərabər mikrosatellit, immunocyt, 

sitokeratin kimi ĢiĢ markerləri də tətbiq edilir ki, bu da ilkin diaqnostikanın 90-

92%-ə qədər dəqiqliyini təmin edir (47). Müəlliflər ĢiĢ markerlərinin xüsusi ilə 

yüksək diferensiasiyalı sidik kisəsi törəmələrində sidiyin sitoloji müayinəsi ilə 

müqayisədə daha informativ olduğunu qeyd edirlər. 

Son illərdəki genetik tədqiqatların birində metilyasiya spesifik polimeraza 

zəncir reaksiyasını tətbiq edərək qeyri invaziv sidik kisəsi xərçənginin diaq-

nostikasında 2 genin (TWIST1 və NID2) diaqnostik informativliyi araĢdırıl-

mıĢdır. Nəticədə 496 sidik kisəsi xərçəngi olan xəstənin 466-da (94%) sidikdə 

bu 2 gen aĢkar edilmiĢdir. Sitoloji tədqiqatların həssaslığı 48% olaraq 

qiymətləndirilərkən bu 2 genin diaqnostik həssaslığı 90%, spesifikliyi isə 93 və 

96% olaraq göstərilmiĢdir (48). Qeyri invaziv bir diaqnostik üsulun bu qədər 

informativ olması onun gələcəkdə sidik kisəsi xərçənginin diaqnostikasında 

layiqli yerini alacağını göstərir. 

 

Sistoskopiya  

Müasir dövrdə yeni, informativ müayinə üsullarının uroloji praktikaya dərin-

dən nüfuz etməsinə baxmayaraq sistoskopiya əsas və aparıcı müayinə 

üsullarından biridir.  

Sistoskopiya sidik kisəsi ĢiĢlərinə erkən mərhələdə diaqnoz qoymağa imkan 

verir. Müayinə zamanı ĢiĢin ölçüsünə, inkiĢaf xarakterinə və lokalizasiyasına, 

sidik axarları mənsəblərinə münasibətinə diqqət edilir. Bu xüsusiyyətlər ĢiĢin 

müalicəsi və proqnozunun müəyyənləĢdirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Belə ki, sidik kisəsinin çoxsaylı ĢiĢləri residivvermə ehtimalının yüksək 

olduğunu göstərir. 

ġiĢlər inkiĢaf xarakterinə göə 3 qrupa bölünür: 

 Ekzofit; 

 Endofit; 

 QarıĢıq. 
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Təqribən 50% hallarda ekzofit ĢiĢlər aĢkar edilir. Papilloma nazik ayaqcıq 

üzərində inkiĢaf edən xovlu törəmə kimi görünür (ġəkil 5.8). Endofit infil-

trasiya edən ĢiĢlər isə sistoskopiyada selikli qiĢanı qabardan düyünlü törəmə 

Ģəklində görünür. ġiĢin sərhədləri qeyri-dəqiq, ətrafda isə selikli qiĢa ödemli və 

hiperemiyalı olur. ġiĢin mərhələsindən asılı olaraq xoralaĢma və fibrinoz ərp 

görmək mümkündür. 

 
Şəkil – 5.8  Sidik kisəsinin xərçəngi (sistoskopiya) 

 

Sistoskopik müayinə ilə ĢiĢin morfoloji quruluĢunu müəyyən etmək mümkün 

deyildir. Məsələn, in situ karsinoma zamanı selikli qiĢa tam normal və ya lokal, 

bəzən də diffuz yerləĢmiĢ qranulyar və xovlu sahələr Ģəklində görünür. 

XoralaĢma nadir hallarda rast gəlinir. Spesifik əlamətlər müəyyən edilmir.         

Sistoskopiyada sidik kisəsinin iltihabi xəstəlikləri ĢiĢlərə çox bənzədiklərinə 

görə sistoskopik mənzərəni qiymətləndirmək bəzən çətinlik törədir. Məsələn, 

xroniki sistitlərdə hiperemiya, bullyoz ödem, qansızma sahələri görünür. Bəzi 
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hiperemiya sahələrində ĢiĢəbənzər qabarma sahələri ayırd edilir. Son diaqnoz 

götürülmüĢ bioptatın histoloji müayinəsinə əsasən qoyulur. Son illər sidik kisəsi 

ĢiĢlərinin flüoressent sistoskopiya ilə diaqnostikası geniĢ tətbiq edilməkdədir. 

Bu müayinə üsulunun həssaslığı 96,9% olub, adi sistoskopiyaya nisbətən 20% 

yüksəkdir. Flüoressent sistoskopiyanın prinsipləri 1996-cı ildə Almaniyanın 

Münhen Ģəhərində Lüdviq Maksimilin universitetində iĢlənib hazırlanmıĢdır. 

Müayinə 5-aminolevulin turĢusunun (5-ALT) sidik kisəsinə yeridilməsindən 

sonra protoporfirinin (IX) ĢiĢ toxumasında seçici olaraq yüksək konsentrasiyada 

toplanmasına əsaslanır. Sidik kisəsi bənövĢəyi iĢıqlandırıldıqda protoporfin 

toplanmıĢ ĢiĢ toxuması flüoressensiya edir (ġəkil 5.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 5.9 Sidik kisəsinin adi və flüoressent sistoskopiyası. Adi sistoskopiyada aşkar edilməyən in 

situ xərçəng flüoressent sistoskopiya ilə aşkarlanmışdır (sağdakı şəkil) 

 

 

Müayinə məqsədilə sidik kisəsi 3%-li 5-ALT ilə doldurulur. 1-2 saatlıq 

ekspozisiyadan sonra sidik kisəsi sistoskopiya olunaraq müayinə edilir. ĠĢıq 

mənbəyi kimi D-light, Karl STORS iĢıq mənbəyindən istifadə edilir. BaĢqa adla 

fotodinamik sistoskopiya deyə də adlandırılan flüoressent sistoskopiya in situ 

xərçəngi, kiçik papillyar ĢiĢləri iĢıq mikroskopiyasına nisbətən daha yüksək 

həssaslıqla aĢkar etməyə və TUR - əməliyyatı zamanı ĢiĢlərin daha radikal 

rezeksiya olunmasına, dolayısı ilə residual törəmə ehtimalını azaltmağa və 

ĢiĢdən azad yaĢama müddətini artırmağa imkan verir (49). Kliniki əlamətlər 

olmayan və iĢıq mikroskopiyasında patologiya aĢkar edilməyən, lakin sitoloji 

müayinədə ĢiĢ hüceyrələri təyin edilən xəstələrdə flüoressent sistoskopiya ĢiĢin 

lokalizasiyasını dəqiqləĢdirməklə müalicə taktikasını seçməyə imkan yarada 

bilər (50). Son illərdə hexaminolevulinat vasitəsi ilə həyata keçirilən flüoressent 

sistoskopiyanın bu qrup xəstələrin aĢkar edilməsi və müĢahidə edilməsində 

uğurlu tətbiqi barəsində məqalələr dərc edilir (50, 51). 

 

Ekskretor uroqrafiya 

Ekskretor uroqrafiyanın sidik kisəsi törəmələrinin diaqnostikasında rolu 
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Şəkil 5.11. Sidik kisəsinin xərçəngi (USM) 

məhduddur. Uroqrafiya kiçik ölçülü papilyar urotelial törəmələr və ya 

karsinoma in situ olan hallarda yetərli informativliyə malik deyil, sidik axarını 

obstruksiya edən və ya sidik kisəsini deformasiya edən irəli mərhələ sidik kisəsi 

xərçəngində böyrəyin fəaliyyəti və sidik kisəsinin konturları barəsində məlumat 

verir (Şəkil – 5.7). Lakin bu məqsədlə vena daxili konstrast məhlul 

yeridilməklə KT, kontrast maddəyə allergiya olduqda isə Gadolinum ilə MRT 

icra edilməsi daha məqsədəuyğundur. 

Ekskretor uroqrafiya və ya retroqrad 

ureteropieloqrafiya ağrısız hematuriya 

olan və  yuxarı sidik yollarının törəmə-

lərinə Ģübhə olduğu hallarda göstəriĢdir. 

Ekskretor uroqrafiyanın aparılması 2 

məqsəd daĢıyır: 1) Böyrəklərin funksio-

nal vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; 2) 

Sidik kisəsi və yuxarı sidik yollarının 

xərçənginin diaqnostikası. Lakin, bu 

müayinə üsulu yalnız 1 sm-dən böyük 

ĢiĢlərə diaqnoz qoymağa imkan verir və 

30% hallarda səhv ehtimalı vardır. 

Sidik kisəsinin ön divarında yerləĢmiĢ 

və 1,0 sm-dən kiçik ĢiĢlər bu müayinə 

üsulu ilə demək olar ki, aĢkar edilmir.  

 

 

Ultrasonoqrafiya 

Sistoskopiyanın mümkün olmadığı və çətin olduğu hallarda (hematuriya, 

dizuriya, kiçik həcmli sidik kisəsi) ultrasəs tomoqrafiya əsas müayinə üsuludur. 

Diaqnostika məqsədilə transabdominal, tranvaginal, transrektal və transuretral 

variantlar tətbiq edilir. 

Transabdominal ultrasonoqrafiya 

(TAUS) bir qayda olaraq sidik kisəsi 

törəmələrinin diaqnostikasında ilk 

mərhələni təĢkil edir. TAUS zamanı 

sidik kisəsi törəməsi sidik kisəsi 

mənfəzinə və ya divarına doğru 

böyümüĢ hipo və ya izoexogen kütlə 

kimi aĢkarlanır (ġəkil 5.8). Metod 5 

mm-dən böyük ölçülü ĢiĢləri təsbit 

etmək üçün yararlı olub sidik kisəsinin 

arxa və yan divarlarının törəmələrində 

daha informativdir, sidik kisəsi 

Şəkil – 5.10. Sidik kisəsinin xərçəngi, EU 

(Sidik kisəsinin sağ yarısında dolma defekti) 
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qübbəsinin və ön divarın törəmələrinin gözdən qaçma ehtimalı yüksəkdir. Digər 

tərəfdən bu variant ĢiĢin ətraf orqanlara və sidik axarlarına invaziya etməsini və 

urodinamik pozğunluqları qiymətləndirməyə imkan verir. TAUS sidik kisəsi 

törəmələrinin ekstravezikal yayılması haqqında müyyən məlumat əldə etməyə 

imkan verdiyi halda, ĢiĢin sidik kisəsi divarına invaziya dərəcəsini dəyərlən-

dirmək üçün yararlı deyildir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, transabdominal ultrasəs tomoqrafiyanın nəticələri 

ĢiĢin ölçüsü ilə düz mütənasibdir. ġiĢin ölçüsü 5 mm-dən böyük olduqda 

müayinənin dəqiqliyi 82%, 5 mm-dən kiçik ĢiĢlərdə isə 38%-dir. Sidik kisəsinin 

boynunda olan ĢiĢlərin, prostat vəzi, toxum kisəcikləri və çanağın toxuma 

sahələrinin müayinəsi üçün transrektal ultrasonoqrafiyadan istifadə edilir. Bu 

variantın informativ dəqiqliyi isə 94%-dir. 

Sidik kisəsi ĢiĢlərinin mərhələlər üzrə təsnifində transuretral ultrasonoqra-

fiyanın daha dəqiq müayinə üsulu olması qəbul edilmiĢdir. Lakin, bu üsul 

ümumi praktikada az tətbiq edilməkdədir. Transrektal və transabdominal 

üsullara nisbətən daha  informativdir və sidik kisəsi divertikullarının içərisində 

yerləĢən törəmələri aĢkar etməyə imkan verir. 

Son illərdə transuretral US-ya alternativ olaraq endoluminal US (ELUS) – 

uretrosistoskopiya ilə yönləndirilmiĢ US tətbiq edilməyə baĢlanmıĢdır. Metod 

transuretral US-ya nisbətən müayinə zamanı uretra, prostat, sidik kisəsi 

travmalarını azaltmağa yardım edir və nisbətən kiçik ölçülü törəmələrin 

diaqnostikasında daha üstün üsul hesab edilir. ELUS 84% hallarda ĢiĢin patoloji 

mərhələsini dəqiq təyin etməyə imkan verir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 

kompüter tomoqrafiya ĢiĢin mərhələsinin təyinində 44%, maqnetik rezonans isə 

82% informativliyə malikdir (52).   

 

Kompüter tomoqrafiya (KT) 

Kompüter tomoqrafiya ilkin ĢiĢin ölçülərini və yayılma dərəcəsini müəyyən 

etməklə yanaĢı çanaq və paraaortal limfa düyünlərində, ağciyərdə və böyrək-

üstü vəzilərdə metastazların olmasını aĢkar etməyə imkan verir (ġəkil 5.12 ).  

ġiĢin penetrasiya dərəcəsini müəyyən etmək üçün KT transuretral 

rezeksiyadan əvvəl aparılmalıdır. 

Əks təqdirdə rezeksiya nəticəsində 

yaranan artefaktlar tomoqrafiyanın 

nəticələrinin qiymətləndirilməsində 

yanlıĢ nəticələrə səbəb ola bilər. 

TUR əməliyyatından sonra sidik 

kisəsi divarında fokal qalınlaĢma, 

perivezikal piy toxumasında 

dansitənin artması müĢahidə edilir ki, 

bu da yanlıĢlıqla daha irəli mərhələ 

Şəkil-5.12.  Sidik kisəsinin xərçəngi (KT) 
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sidik kisəsi ĢiĢi diaqnozu qoymağa səbəb ola bilər. Ona görə də TUR əməliyyatı 

keçirmiĢ xəstələrdə KT müayinəsinə göstəriĢ varsa interval ən az 7 gün 

olmalıdır. 

KT-da sidik kisəsi törəməsi divarda qalınlaĢma, 5% hallarda kalsifikasiya 

ocaqlarının olması və kontrast maddə tutulumunun artması Ģəklində aĢkar edilir. 

Kontrastsız tomoqrafiyada törəmənin dansitəsi sidik kisəsi divarı ilə eyni 

olarkən, vena daxili kontrast maddə yeridildikdən sonra ĢiĢ normal sidik kisəsi 

divarına nisbətən daha erkən – 60-cı saniyədə kontrastlanır. Bu ĢiĢin 

hipervaskulyarizasiyası ilə izah edilməlidir.  

 

  
 

 

ġəkil 5.10. Ətraf toxumalara invaziya edən sidik kisəsi xərçəngi –T3 (klinik 

müĢahidələrimiz) (0090 və slayd 4) 

 

 

Lakin, kompüter tomoqrafiya ĢiĢin mərhələlər üzrə təsnifində yüksək dəqiq 

müayinə üsulu deyildir. KT-nin diaqnostik dəqiqliyi ĢiĢin perivezikal sahəyə 

yayılmasının aĢkar edilməsində 65-85%, limfa düyünlərində metastazların 

təyinində 70-90%-dir (53). Bu müayinə üsulu ilə ĢiĢ ekstravezikal sahəyə böyük 

ölçüdə nüfuz etdikdə, limfa düyünlərində və qaraciyərdə metastazlar 1 sm-dən 

böyük olduqda dəqiq informasiya əldə etmək mümkündür. Adətən 1 sm-dən 

böyük ölçülü limfa düyünləri metastatik olaraq qəbul edilir. Lakin 1 sm-dən kiçik 

ölçülü olub mikroskopik metastazlara malik olan və ya 1 sm-dən böyük olub 

yalnız reaktiv dəyiĢikliklərə uğramıĢ limfa düyünlərinə rastlanma ehtimalı olduğu 

nəzərə alınılmalıdır. 
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Şəkil – 5.14. Sidik kisəsinin xərçəngi (MRT) 

 

 

 

 

Maqnit-Rezonans tomoqrafiya 

Maqnit-rezonans tomoqrafiya 

uroloji praktikada 90-cı illərdən 

tətbiq edilməkdədir. Sidik kisə-

sinin xərçənginin diaqnostika-

sında tətbiqində əsas məqsəd 

ĢiĢin invaziya dərəcəsini, baĢqa 

sözlə mərhələsini qiymətləndir-

məkdir. Lakin, qeyd etmək la-

zımdır ki, 1 sm-dən kiçik ĢiĢlər 

MRT zamanı həmiĢə aĢkar edil-

mir. ġiĢin ölçülərinin böyüməsi 

və invaziya dərəcəsinin artması 

ilə müayinənin diaqnostik im-

kanları yüksəlir. T3 mərhələ-

sində müayinənin dəqiqliyi 

96%-dir (54). 

MRT – sidik kisəsi orta 

həcmdə doldurularaq icra edilməlidir. DoldurulmuĢ mayenin həcminin az və ya 

çox olması alınmıĢ nəticələrin qiymətləndirilməsində çətinliklərin yaranmasına 

səbəb olur. Müayinənin paramaqnit kontrast maddələrlə aparılması alınmıĢ 

təsvirlərin intensivliyini artırmaqla diaqnostik dəqiqliyin yüksəlməsinə səbəb 

olur. 

Sidik kisəsi xərçəngi T1A görüntülərdə sidikdən yüksək, perivezikal piy 

toxumasından aĢağı intensivlikdə olub, sidik kisəsi əzələləri ilə izointensiv və 

ya az hiperintensiv olur. T2A görüntülərdə sidik kisəsi divarından yüksək, lakin 

sidikdən aĢağı intensivliyə malik orta və ya yüksək intensivlikli siqnallar qeydə 

alınır (ġəkil 5.14). Vena daxili kontrast məhlul yeridildikdə T1A görüntülərdə 

törəmənin kontrastlaĢması normal sidik kisəsi və ya hipertrofik iltihablaĢmıĢ 

sidik kisəsi toxumasına nisbətən daha erkən müĢahidə edilir. 

Maqnit-rezonans tomoqrafiya da KT kimi yüksək dəqiq müayinə üsulu de-

yildir. Lakin, MRT kompüter tomoqrafiya və radionuklid sümük sintiqra-

fiyasına nisbətən sümük metastazlarının aĢkar edilməsində daha dəqiq müayinə 

üsulu hesab edilir. Buna görə də xəstəliyin simptomları KT və sintiqrafiyanın 

nəticələri sümük metastazlarına Ģübhə yaradırsa, MRT-nın aparılması daha 

məqsədəuyğun hesab edilir. 

 

Sanal sistoskopiya 

Adi sistoskopiya invaziv bir metod olub uretranın, nadir hallarda isə prostat 

vəzinin zədələnməsi, hematuriyanın artması riski daĢıyır, anezteziya altında 
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aparılır. Digər tərəfdən sistoskopiya ilə sidik kisəsinin ön divarının və boy-

nunun və intradivertikulyar törəmələrin diaqnostikası çətindir. Bu problemləri 

ortadan qaldırmaq və sidik kisəsinin mənfəzinin görüntüsünü əldə etmək üçün 

son illərdə sanal sistoskopiya adlandırılan üsul tətbiq edilməyə baĢlanmıĢdır. 

Metodun mahiyyətini sidik kisəsinə hava və ya kontrast maye yeridilərək KT və 

ya dolu sidik kisəsi ilə aparılan MRT ilə əldə edilən çoxsaylı 3 ölçülü 

Ģəkillərdən əldə edilən məlumat əsasında sidik kisəsinin daxili görüntüsünün 

müvafiq kompüter proqramları əsasında əldə edilməsi təĢkil edir (55).  

Metodun üstün cəhəti sidik kanalı daralması, prostat vəzin hipertrofiyası 

kimi sistoskopiyaya əks göstəriĢ olan hallarda mümkün olmasıdır.  Digər 

tərəfdən bu xəstələrdə KT və ya MRT ümumi qəbul olunmuĢ əsas müayinə 

üsulları olduğu üçün xəstəyə əlavə müayinə aparılmadan sistoskopik görüntü 

əldə edilə bilməsi metodun üstün cəhəti hesab edilir.  

Metodun çatıĢmayan cəhəti isə 5 mm-dən kiçik ölçülü törəmələrin və in situ 

karsinoma kimi KT-da sidik kisəsi divarı qalınlaĢması və ya deformasiyasına 

səbəb olmayan, adi sistoskopiyada rəng dəyiĢikliyi və vizual fərqlə ayırd edilə 

bilən törəmələrin diqqətdən yayınmasıdır. 

 

Sümüklərin sintiqrafiyası 

Qələvi fosfatazanın normal olduğu hallarda sümüklərin sintiqrafiyası nadir 

hallarda metastazları aĢkar etməyə imkan verir. Beləliklə, invaziv sidik kisəsi 

xərçəngində metastazların varlığı döĢ qəfəsinin rentgenoqrafiyası, ekskretor 

uroqrafiya, döĢ qəfəsi və abdominal KT, sümüklərin sintiqrafiyası və qaraciyər 

testlərinə əsasən aĢkar edilir. Metastazların olması bu müayinələrin biri ilə 

təsdiq edilikdə, metastatik ĢiĢ nazik iynə aspirasiyası (NĠA) ilə histoloji olaraq 

təsdiq edilə bilinər.  

 

Sidik kisəsinin biopsiyası 

Sidik kisəsi ĢiĢlərində biopsiya iki məqsədlə aparılır: 1) ġiĢin histoloji olaraq 

təsdiq edilməsi və histoloji tipinin təyin edilməsi; 2) ġiĢin mərhələsini və ya 

invaziya dərəcəsinin müəyyən edilməsi. Hər iki istiqamətdə əldə edilən 

məlumat müalicə taktikasını müəyyən etməkdə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

ġiĢin histoloji quruĢuluĢunun anaplaziya və invaziya dərəcəsinin dəqiqləĢ-

dirilməsi müayinə və müalicə taktikasının seçilməsini müəyyən edir. Məsələn, 

biopsiya zamanı ĢiĢin selikli qiĢada yerləĢməsi (T1) müəyyən edilmiĢdirsə 

intravezikal immunoterapiya aparmağa göstəriĢ vardır, əks təqdirdə (T2, T3) bu 

müalicə metodu əhəmiyyətsizdir. 

Biopsiya iki üsulla aparılır. Soyuq biopsiya sistoskopla sidik kisəsinə yeri-

dilən maĢalarla götürülür (cold cup). Bu üsulla biopsiya zamanı bioptat yan-

madığına görə müayinə üçün tam yararlı olur. Bu müayinə ĢiĢin ölçüləri kiçik 

olduqda tətbiq edilir. Lakin, ĢiĢin invazivliyini qiymətləndirməyə imkan vermir. 
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Transuretral rezeksiya (TUR) ilə ĢiĢin biopsiyası daha geniĢ tətbiq edilir və 

aĢağıdakı üstünlüklərə malikdir: 

1. ġiĢi bir çox hallarda tam rezeksiya etməyə və ĢiĢin əsasından götürülmüĢ 

biopsiya ilə əməliyyatın radikallığını qiymətləndirməyə imkan verir; 

2. Müayinə üçün kifayət qədər material olur; 

3. Bioptatın histoloji müayinəsi ĢiĢin invaziya dərəcəsini müəyyən etməyə 

imkan verir. 

TUR biopsiya üsulunun əsas çatıĢmayan cəhəti isə bəzi hallarda koaqul-

yasiya artefaktlarının olması, daha çox hallarda isə ĢiĢin mərhələsinin təyin edil-

məsinin çətinlik yaratmasıdır. Belə ki, TUR zamanı əzələ qiĢasından nümunə 

alınaraq bu qata invaziya dərəcəsini təyin etmək hər zaman mümkün olmur və 

belə hallarda 49%-ə qədər mərhələnin yanlıĢ təyini müĢahidə olunur. Ona görə 

də ilkin TUR əsnasında əzələ qiĢası rezeksiya edilməmiĢsə təkrar TUR həyata 

keçirilməsi mərhələnin dəqiqləĢdirilməsi üçün zəruri olur. TUR zamanı əzələ 

qiĢası rezeksiya edilmiĢsə mərhələnin yanlıĢ təyini ehtimalı 14%-ə qədər aĢağı 

enər (56).   

 

Limfadenektomiya 

Çanaq limfadenektomiya regional limfa düyünlərinə metastazla müĢayiət 

olunan sidik kisəsi xərçənginin mərhələlər üzrə təsnifində daha dəqiq müayinə  

üsuludur. Perivezikal limfa düyünlərinə metastaz regionar limfa düyünlərinə 

nisbətən daha az rast gəlinir. Ona görə də invaziv sidik kisəsi xərçəngi zamanı 

oturaq, hipoqastral, xarici qalça və presakral limfa düyünlərinin xaric edilməsi 

total sistektomiya ilə birlikdə icra edilir.  

Sistektomiya və limfadenektomiyadan əvvəl distant metastazların olmasına 

görə döĢ qəfəsinin rentgenoqrafiyası və ya KT aparılmalıdır. Bu cəhətdən KT 

ilə daha kiçik törəmələr aĢkar edildiyinə görə daha həssas və dəqiq müayinə 

üsulu hesab edilir. Ağciyərdə tapılan həcmli törəmənin ölçüsü ilə onun 

metastatik ĢiĢ olma ehtimalı arasında düz mütənasiblik vardır. 1 sm-dən böyük 

kalsifikasiya olunmuĢ törəmələr ağciyərin birincili ĢiĢi və ya baĢqa bir ĢiĢin 

metastazı hesab edilir. 

 

7. SİDİK KİSƏSİ XƏRÇƏNGİNİN PROQNOSTİK GÖSTƏRİCİLƏRİ 

 

Sidik kisəsinin səthi ĢiĢlərinin əsas proqnostik göstəriciləri: 

 ĢiĢin dərəcəsi; 

 ĢiĢin ölçüsü; 

 ĢiĢin penetrasiya dərinliyi; 
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 limfatik invaziya; 

 urotelial displaziya; 

 ĢiĢin multifokallığı; 

 ĢiĢin residiv vermə tezliyidir. 

Bu göstəricilər içərisində ĢiĢin dərəcəsi, mərhələsi və in situ karsinomanın 

varlığı da mühüm yer tutur. Karsinoma in situ ilə müĢayiət olunan böyük ölçülü 

( 10qr), multifokal və selikli qiĢanın xüsusi qatına invaziya etmiĢ ĢiĢlərdə 

residivvermə və inkiĢaf tezliyi çox yüksəkdir. G3 diferensiasiya dərəcəsinə 

malik və xüsusi qata invaziya etmiĢ keçid hüceyrəli xərçəng, hətta endoskopik 

rezeksiyaya və BCG terapiyanın aparılmasına baxmayaraq 30% hallarda əzələ 

qatına invaziya edir. 

Diffuz in situ karsinomalı xəstələrdə isə ən mühüm proqnostik göstərici 

irritativ simptomların olmasıdır. 

Sidik kisəsi ĢiĢlərinin proqnozunu müəyyən etmək üçün hazırda müxtəlif 

göstəricilərdən istifadə edilir. Bu göstəricilər 3 qrupa bölünür:  

 kliniki; 

 histoloji; 

 bioloji. 

Kliniki göstəricilər: 

 ĢiĢin mərhələsi; 

 invaziya dərinliyi; 

 limfatik metastazların olması; 

 ĢiĢin ölçüsü; 

 böyümə xarakteri; 

 hidronefrozun olması; 

 anamnezdə ĢiĢin müddəti. 

Histoloji göstəricilər: 

 metaplaziyanın olması; 

 karsinoma in situ; 

 ĢiĢ hüceyrələrinin diferensiasiya dərəcəsi. 

Bioloji göstəricilər: 

 bioloji markerlərin ekspressiyası; 

 sitogenetik pozğunluqların olması; 

 onkogenlərin ekspressiyası; 

 telomerazanın ekspressiya olunması; 

 boy faktorlarının və ĢiĢ antigenlərinin ekspressiya olunması. 

 

Klinik proqnostik kriteriyalar 
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Sidik kisəsi törəmələrinin Ta və T1 mərhələləri qeyri invaziv sidik kisəsi 

xərçəngi olaraq qəbul edilir və bu 2 qrup arasında residiv cəhətdən fərq çox 
müəlliflər tərəfindən statistiki anlamlı olaraq göstərilmir. T1 mərhələsi lamina 
propria-ya invaziyadan baĢqa muscularis mukoza-ya invaziya olub olmadığına 

görə T1a və T1b subqruplara bölünmüĢ və bu qruplar arasında residiv, xəs-
təliyin daha irəli mərhələyə keçməsi, dərman müalicəsinə cavab və xəstəlikdən 
ölüm göstəricilərinə görə fərqli gediĢə malik olduğu təsbit edilmiĢdir. Bir 

araĢdırmada xüsusi qata invaziyanın dərəcəsi mikrometr ilə ölçülmüĢ və 
invaziyanın 1.5 mm-dən dərin olduğu hallarda 5 il müddətində xəstəliyin 
inkiĢaf etməsinin daha çox olduğu təsbit edilmiĢdir (57). 

ġiĢin multifokal olub-olmaması ciddi proqnostik faktorlardan biridir. Belə ki, 

törəmənin çoxsaylı olması 2 il ərzində residiv ehtimalını 2 dəfə artırır və uzun 
dövrdə ĢiĢin inkiĢafı və xəstəlikdən ölüm kimi göstəricilərinə əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir göstərir. 

ġiĢin ölçüsü də proqnozun təyin edilməsində mühüm kriteriyalardan biri 
hesab edilir və ĢiĢin ölçüsünün 2.5 sm-ə qədər olduğu qrupda 5 sm-dən böyük 
olduğu qrupa nisbətən residiv və digər göstəricilərin təqribən 3 dəfə artdığı 
müĢahidə edilmiĢdir.  

Transuretral rezeksiya ilə müalicə alan əzələyə invaziya etməyən sidik kisəsi 
xərçəngi xəstələrində 3 ay müddətində aparılan təkrar sistoskopiyada erkən 
residivin olması xəstəliyin residivvermə və proqressiv inkiĢafl cəhətdən 

proqnostik əlamət hesab edilməlidir. BCG ilə immunoterapiya alan noninvaziv 
yüksək rüsk qrupu sidik kisəsi törəmələrində ilk 3 ay ərzində residivin olması 
xəstəliyin gediĢinin aqressiv olduğunu göstərir və radikal cərrahi müalicə üçün 

əsas sayıla biləcək bir kriteriya kimi əsas alınır (58). 
ġiĢin histoloji müayinəsindən əldə edilmiĢ proqnostik faktorlar xəstəliyin 

sonrakı gediĢini müəyyən etməyə imkan verir. Bununla ĢiĢin histoloji quruluĢu, 
diferensiasiya dərəcəsi, limfa düyünlərinin zədələnməsi və invaziya dərinliyi 

dəqiqləĢdirilir. Qlandulyar metaplaziyalı keçid hüceyrəli xərçəng digər ĢiĢlərə 
nisbətən daha pis proqnoza malikdir. ġiĢin diferensiasiya dərəcəsi proqnostik 
olaraq daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yüksək diferensiasiya etmiĢ ĢiĢlərdə 

beĢ illik yaĢama göstəricisi 100% olduğu halda, az diferensiasiya etmiĢ ĢiĢlərdə 
51,4%-dir. Sidik kisəsi ĢiĢində ĢiĢin histoloji tipi və diferensiasiya dərəcəsinin 
proqnoza T3 mərhələsində digər faktorlardan asılı olmadan əhəmiyyətli dərəcə-

də təsir göstərdiyi qeyd edilmiĢdir. Bunun əksinə olaraq T2 mərhələsində dife-
rensiasiya dərəcəsinin müstəqil proqnostik faktor kimi tətbiqi tövsiyə edilmir. 

Tilki və b.-nın T2 mərhələ sidik kisəsi karsinomalarında radikal sistektomiya 
əməliyyatına məruz qalan 2605 xəstənin patohistologiyasını T2a və T2b 

altmərhələlərə bölərək xəstəliyin gediĢini (ĢiĢdən azad yaĢama müddəti) nəzərə 
alaraq təhlil etmiĢlər. Regional limfa düyünlərinə metastaz olan xəstələr ekartə 
edildikdən sonra 50.5 ay müĢahidə müddətində residivsiz yaĢam T2a qrupunda 

73.2% olarkən, T2b qrupunda bu göstərici 58.7% olmuĢdur. Böyük xəstə 
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qrupunda aparılan bu çoxmərkəzli tədqiqat altmərhələ qruplarına bölünmənin 

əhəmiyyətini göstərməklə bərabər ĢiĢin nisbətən erkən mərhələlərində radikal 
cərrahi taktikanın faydasını da önə çıxarır (59). 

Proqnoza təsir göstərən digər əsas faktor limfa düyünlərində metastazların 

olub-olmaması, metastaz varsa pozitiv limfa düyünlərinin sayı və ölçüsüdür. N1 
mərhələsində radikal sistektomiyanı müĢayiət edən effektiv bir limfadisseksiya 
proqnozun limfadüyünlərində neqativ nəticə alınması qədər qənaətbəxĢ 

nəticələrin alınmasını təmin edir. Lakin birdən artıq limfadüyünündə metastaz 
aĢkar edilərsə xəstəyə radikal cərrahiyyə sonrası Ģüa və ya kimyəvi terapiya 
göstəriĢdir. Radikal cərrahiyyə aparılan xəstələrdə residiv və yaĢam müddəti 
cəhətdən ən yaxĢı nəticələr orqanla məhdud və limfa düyünlərində neqativ 

nəticə alınmıĢ qrupda əldə edilirkən, törəmənin orqanın sərhədlərini keçmiĢ 
olması ilə yanaĢı limfa düyünlərində metastaz aĢkar edilməsi çox pis proqnoz 
olacağını gözləməyə əsas verir.  

Ġnvaziv sidik kisəsi xərçəngində ən mühüm proqnostik göstərici olaraq ĢiĢin 
mərhələsi (orqan divarına və ya ətraf toxumalara invaziya səviyyəsi) və diferen-
siasiya dərəcəsi hesab edilir. T2 törəmələrdə radikal cərrahiyyə sonrası 5 illik 
sağqalma göstəricisi 70% olduğu halda, T4 mərhələsində bu ehtimal 10% olaraq 

aĢkar edilmiĢdir. ≥T3 mərhələsində olan xəstələrin 50%-də ilkin diaqnoz aĢkar 
edildiyində yayılmıĢ metastazlar olur və bu xəstələr sistektomiya və kimyəvi 
terapiya aparılmasına baxmayaraq təqribən 1 illik yaĢam müddətinə malik 

olurlar. Böyük xəstə qruplarındakı müĢahidələrdə radikal sistektomiya əməliyyatı 
sonrası ĢiĢə bağlı ölümlərin böyük qisminin (86%) ilk 3 ildə olduğu, sonrakı 
illərdə ölümlərin daha çox somatik səbəblərə bağlı olduğu qeyd edilmiĢdir (60). 

Sidik kisəsi törəmələrinin sidik axarının intramural hissəsinə invaziya edərək 
obstruksiyaya yol açmasının proqnoza mənfi təsir göstərməsi barədə məlu-
matlar olsa da, sonrakı tədqiqatlarda bu faktorun müstəqil kliniki əhəmiyyəti 
təsdiq olunmamıĢdır. Bunun əksinə cərrahi sərhədlərdə xərçəng aĢkar edil-

məsinin proqnoza mənfi təsir göstərdiyi kliniki tədqiqatlarla təsdiq edilmiĢdir. 
Bəzi tədqiqatlarda ekstravezikal invaziyanın makroskopik və ya mikroskopik 
olması araĢdırılmıĢdır. Mikroskopik invaziya (T3a) ilə makroskopik invaziya 

T3b qrupları arasında xəstəliyin təbii gediĢi cəhətdən ciddi bir fərq aĢkar 
edilməmiĢdir. 

Sidik kisəsi xərçəngində ĢiĢin qonĢu orqanlara birbaĢa invaziyasının (T4) 

proqnoza ciddi Ģəkildə mənfi təsir göstərdiyi məlumdur. Bu qrupda prostat, 
toxum kisəciklərinə invaziya T4a olaraq dəyərləndirilirkən, düz bağırsaq, 
uĢaqlıq yolu, qarnın ön divarına yayılma T4b olaraq təsnif edilir. 

Sidik kisəsi ĢiĢinin prostat vəzisinə yayılması radikal prostatektomiya 

əməliyyatına məruz qalan xəstələrin təqribən 30%-də aĢkar edilir. Ġnvaziyanın 
forması və dərinliyinin proqnoza təsir göstərdiyi qeyd edilmiĢdir. Belə ki, 
prostatik uretrada CĠS aĢkar edildiyi və ya törəmənin prostat kanalcıqlarına 

yayılmasında 5 illik yaĢam nisbəti 71% olarkən, prostat stromasına yayılma 
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olduğunda bu nisbət 36%-ə endiyi təsbit edilmiĢdir (61). ġiĢin toxum kisələrinə 

yayıldığı hallarda isə 5 illik yaĢam 14% olaraq bildirilmiĢdir.  
Digər tərəfdən xəstəyə aid bəzi kiliniki göstəricilərin: xəstənin yaĢı, siqaret 

çəkməsi, anemiyanın səviyyəsi, eritrositlərin çökmə sürətinin sidik kisəsi 

ĢiĢlərinin proqnozunun müəyyən edilməsində rolu isbat edilmiĢdir. 

 

Yeni proqnostik faktorlar 

Son dövrlərdə bir çox yeni proqnostik faktorlar təyin edilərək klinik 
praktikada istifadəsinə baĢlanmıĢdır: 

 Hüceyrənin siklik bölünməsinə bağlı proteinlərin ekspressiyası; 

 Neoangiogenezə təsir edən faktorların artması; 

 Bazal membranın immun histokimyəvi boyanması dərəcəsi; 

 DNT mutasiyalarının dərəcəsinin ölçülməsi; 

 Hüceyrə səthi antigenləri və qan qrupu antigenlərinin təyini. 

 

Hüceyrə siklinə təsir edən genlər 

Məlumdur ki, hüceyrə bölünməs hüceyrə siklinə təsir edən proteinlərin və 
kinazaların yardımı ilə həyata keçirilir, bu maddələrin həddən artıq 
ekspressiyası xərçəngin yaranmasında ilk mərhələ olan proliferasiyaya yol açır. 

Hüceyrə siklini tənzim edən proteinlərin sintezinə təsir edən genlər arasında 
p53 və retinoblastom (Rb) genlərinin sidik kisəsi xərçənginin etiologiyasında və 
proqnozunun təyinində rolu geniĢ araĢdırılmıĢdır (62, 63).  

Retinoblastoma tumor supressor genində dəyiĢiklik olması keçid hüceyrəli 
sidik kisəsi xərçəngində proqnoza əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərir və 
ĢiĢin invaziv inkiĢafı ilə sıx əlaqədardır. Yüksək mərhələ və dərəcəli sidik kisəsi 
ĢiĢlərində Rb proteini ekspressiyasının dayanmıĢ xəstələrdə 3 və 5 illik yaĢam bu 

proteinin normal sintez olduğu xəstələrə nisbətən statistik anlamlı az olduğu təyin 
edilmiĢdir. Digər tərəfdən retinoblastom proteini ekspressiyasının kəskin 
azalması irəli dərəcə keçid hüceyrəli sidik kisəsi xərçəngində kimyəvi terapiyaya 

cavab reaksiyasının olmaması və proqnozun pis olmasına səbəb olur. 
p53 tumor supressor geni DNT zədələnməsinə cavab olaraq hüceyrə apopto-

zunu tənzim edən gen olub, mutasiyaları insanlarda rastlanan genetik defektlər 

arasında ĢiĢlərin patogenezində ən çox rol oynayan mutasiyalar olaraq bilinir. 
p53 geni 17-ci xromosomda yerləĢir ki, bu gendə sintez olunan zülal hüceyrə 
siklinin gecikməsinə səbəb olaraq DNT-nin reparasiyası üçün Ģərait yaradır. Bu 
xromosomdakı mutasiyalar anormal protein sintezinə və nəzarətsiz hüceyrə 

proliferasiyasına səbəb olur. p53 geni mutasiyaları sidik kisəsi səthi ĢiĢlərinin 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

291 

(Ta, T1, CĠS) irəliləməsi və yüksək dərəcə və yüksək mərhələ sidik kisəsi 

ĢiĢlərində proqnozun pisləĢməsi ilə müĢayiət olunur. p53 geninə bağlı anormal 
protein sintezinin T1 və CĠS olan xəstələrdə sidik kisəsi xərçənginə bağlı ölüm 
göstəricisinə ciddi təsir göstərdiyi, Ta, T2, T3a mərhələlərində xəstəliyin gedi-

Ģini ağırlaĢdıraraq residivi artırdığı, lakin T3b və T4 mərhələlərində ekstrave-
zikal yayılma və limfadüyünlərinə metastazlara təsir etmədiyi təyin edilmiĢdir. 

p53 genlərinin sidik kisəsi xərçənginin müalicəsinin effektivliyinə ciddi 

Ģəkildə təsir göstərdiyi qeyd edilir. p53 proteininin artıq miqdarda ekspressiyası 
radikal sistektomiya əməliyyatından sonra residiv riskini 40%-dən 75%-ə qədər 
artırdığı təsbit edilmiĢdir. Eyni zamanda bu proteinin artmasının MVAC 
kimyəvi terapiyasının və Ģua terapiyasının nəticələrinə mənfi təsir göstərdiyi 

müĢahidə edilmiĢdir. 
Retinoblastoma və p53 genlərinin paralel öyrənilməsi zamanı bu genlərin hər 

ikisində mutasiyaların olması proqnozun həm radikal cərrahiyyə, həm də 

kimyəvi və Ģua terapiyası alan qruplarda mənfi tərəfə dəyiĢdiyini, bu 
faktorlardan birində artma olduğunda ara nəticələr əldə edildiyi məlum 
olmuĢdur. Bu da hər iki faktorun müstəqil proqnostik əlamət olub sinergizm 
göstərdiyi deməkdir (62, 63). 

Hüceyrə bölünməsi siklinin mərhələlərinə təsir göstərən və proliferasiya 
faktorları olaraq bilinən K67 və PCNA (proliferating cell nuklear antigen) anti-
genlərinin ekspressiyası az diferensiasiya etmiĢ səthi sidik kisəsi törəmələrində 

(Ta, T1) residiv riskinin artmasına və xəstə sağqalma müddətinin azalmasına 
səbəb olur. 

 

Neoangiogenezə təsir edən faktorlar 

Neoangiogenezin stimulyasiyası və bunun nəticəsində ĢiĢ və ətrafındakı 
kiçik damarların çoxalması lokal xərçəngdə bəd xassə qazanmıĢ hüceyrələrin 
qan və ya limfa dövranı vasitəsi ilə daĢınaraq metastazların yaranmasına səbəb 
olmaqla proqnoza ciddi Ģəkildə mənfi təsir göstərir. Buna görə də ĢiĢ zonasında 

kiçik damar sayının müstəqil proqnostik faktor kimi istifadəsi düĢünülmüĢ və 
yüksək dərəcəli tumor vaskulyarizasiyasının metastaz riskini artıraraq sidik 
kisəsi xərçəngindən ölüm göstəricisini 2.5 dəfə artırdığı məlum olmuĢdur. 

Angiogenezə təsir edən faktorlar arasında əzələyə invaziya edən sidik kisəsi 
xərçəngində sidikdə yüksək konsentrasiyada tapılan vaskulyar endoteliyal 
böyümə faktoru (VEGF) əsas yer tutur. VEGF gen ekspressiyonu olan xəs-

tələrdə radikal sistektomiya və kimyəvi terapiya aparılmasına baxmayaraq sıx 
olaraq limfatik metastaz müĢahidə edilir və əməliyyatdan sonra sağqalma 
müddəti yüksək olmur. Eksperimental olaraq VEGF-in genetik inhibisiyası 
kimyəvi terapiyaya həssaslığı artırmıĢdır. 

Epidermal böyümə faktoru reseptoru (epidermal growing factor receptor- 
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EGFr) bütün epitel hüceyrələrində, o cümlədən keçid epitelinin bazal hüceyrə 

təbəqəsində tapılır, sidik kisəsi xərçəngində bu reseptorlar bütün uroteliuma 
yayılır. Xüsusilə aĢağı dərəcəli sidik kisəsi törəmələrində normadan artıq 
ekspressiyası proqnoza mənfi təsir göstərir, lakin yüksək dərəcəli sidik kisəsi 

xərçəngində proqnostik əhəmiyyəti yoxdur. Xərçəng toxumasından kənardakı 
sağlam quruluĢa malik uroteliumda da yüksək miqdarda tapılması bu faktorun 
prekanser xüsusiyyətlərə malik olması və ĢiĢönü dövrdə təyininin əhəmiyyətini 

güman etnməyə imkan verir. 
Angiogenezə, endotelial hüceyrə miqrasiyası və böyüməyə təsir edən digər 

bir faktor polipeptid böyümə faktorları qrupuna aid olan fibroplast böyümə 
faktorudur (FGFs). Angiogenezin artması sidik kisəsi xərçəngində pis proqnoza 

səbəb olan əsas faktorlar arasında yer tutduğuna görə bu faktorun proqnostik bir 
kriteriya kimi faydalılığı öyrənilmiĢdir. FGF-in turĢ və qələvə əsasa malik iki 
subtipi aĢkar edilmiĢdir (FGF 1 və FGF2). Fibroplast böyümə faktorunun hə iki 

subtipinin ekspessiyasının aĢağı diferensiasiyalı və metastatik sidik kisəsi 
xərçəngllərində yüksək səviyyədə olduğu təyin edilmiĢdir (64). 

Son illərdə sidik kisəsi xərçəngi zamanı proqnozun təyinində mikrometastaz 
ehtimalının aĢkar edilməsinə çalıĢılır və bunun üçün qan dövranındakı ĢiĢ 

hüceyrələrinin təsbit edilməsinə xüsusi diqqət göstərilir. Bu məqsədlə tərs 
transkripsiya polimeraz zəncir reaksiyası (RT-PCR), immunfloressensiya və ya 
maqnetik hüceyrə ayrımı, immunhistokimya üsulları tətbiq edilir. 

Sidik kisəsi törəmələrində mikrometastazları təsbit etmək üçün ən çox 
öyrənilmiĢ üsul RT-PCR metodu ilə sitokreatin (CK) ailəsi istifadə edilərək 
hədəf genlərin təyin edilməsidir. Bu metod 1- 10 milyon hüceyrə arasında tək 

bir xərçəng hüceyrəsini təyin etmək qabiliyyətinə malikdir. Lakin yalançı 
pozitiv cavabların da mümkün olması tədqiqatçıları bu məqsədlə sağlam 
insanlarda rastlanmayan uroplakin və epidermal böyümə faktorlarını PCR üsulu 
ilə təyin etməyə yönləndirmiĢdir (65). 

  

 

8. SİDİK KİSƏSİNİN SƏTHI ŞİŞLƏRİNİN (ƏZƏLƏYƏ İNVAZİV 

OLMAYAN) MÜALİCƏSI 

 

Sidik kisəsi keçid hüceyrəli ĢiĢlərinin 70%-ni əzələ qiĢasına invaziya 

etməyən səthi ĢiĢlər təĢkil edir ki, bunların da təqribən 70%-i Ta, 20%-iT1, 10-i 

isə Karsinoma in situ (CIS) olaraq qiymətləndirilir (66). Səthi ĢiĢlər olaraq 

adlandırılan bu ĢiĢlər kifayət qədər pleomorfizm göstərir və xüsusilə CĠS 

qrupunda olmaqla kifayət qədər bədxassəli gediĢ xüsusiyyətinə malikdir. Səthi 

sidik kisəsi ĢiĢləri müxtəlif müalicə sxemlərində müxtəlif olmaqla təqribən 70% 

hallarda residiv verir və 30%-ə qədər hallarda isə irəli dərəcə və mərhələ ĢiĢ 

olaraq özünü birüzə edir. 

Əzələyə invaziya etməyən sidik kisəsi ĢiĢlərində mərhələ və diferensiasiya 
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dərəcəsi nəzərə alınmaqla 3 risk qrupu ayırd edilir və bu qruplarda 

patologiyanın gediĢi nəzərə alınaraq müalicə taktikası seçilir (Cədvəl 5.3).  

 
Cədvəl 5.3.  

SİDİK KİSƏSİ SƏTHİ ŞİŞLƏRİNİN MÜALİCƏSI 

 

Risk qrupu: 
Mərhələ, diferensiasiya 

dərəcəsi 
Müalicə taktikası: 

AĢağı risk qrupu 
Ta, T1 ≤ 3 sm –tək törəmə, G1 TUR + tək doza intravezikal 

kimyəvi terapiya 

Orta risk qrupu 

Ta, G2 

T1 > 3 sm-tək törəmə, G2 

T1 multipl törəmə, G1 

TUR+ intravezikal kimyəvi 

terapiya və ya BCG 

Yüksək risk qrupu 

T1, G2, multipl törəmə 

Ta və ya T1, G3 

Carsinoma in situ 

TUR-dan sonra ilk 3 ayda  

residiv 

TUR + intavezikal BCG 

 

 

Sidik kisəsinin səthi xərçənginin immunoterapiyası 

 

Sidik kisəsinin ĢiĢlərində tətbiq edilən intravezikal immunoterapiya sidik 

kisəsinin divarında sitokinlərin ekspressiyasının induksiyası ilə xarakterizə 

olunan massiv və local immun cavab reaksiyası törətmək xüsusiyyətinə ma-

likdir. Bu məqsədlə istifadə edilən BCG (Bacille Galmette Guerin), vərəm 

çöplərinin attenuasiya olunmuĢ Ģtammı olub, orqanizmin immun cavab 

reaksiyalarına stimulə etmək xüsusiyyətinə malikdir.  

XX əsrin birinci yarısında aparılan autopsiyalarda patanatomlar vərəm aĢkar 

edilənlərdə xərçəng rast gəlinməsinin nəzərə çarpacaq dərəcədə az olduğunu 

müĢahidə etmiĢlər. 1969-cu ildə Mathe və əməkdaĢları kəskin limfoblastik 

leykozlarda BCG istifadə edərək müsbət nəticələr əldə etmiĢlər. BCG ilk dəfə 

1976-cı ildə Morales və əməkdaĢları tərəfindən 9 xəstədə intradermal və 

intravezikal yolla sidik kisəsinin səthi xərçənginin müalicəsi üçün tətbiq edilmiĢ 

və sonrakı təcrübələrdə səthi xərçəngin müalicəsində effektiv olduğu, residivləri 

azaltdığı sübut edilmiĢdir (67). 

BCG uroonkoloji praktikada üç məqsədlə tətbiq edilir: 

 TUR sonrası residivin profilaktikası məqsədi ilə; 

 in situ xərçəngin müalicəsində; 

 keçid hüceyrəli papilyar xərçəng olan xəstələrdə rezidual ĢiĢin müalicəsi. 

 

 

BCG-nin təsir mexanizmi 
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BCG-nin immun sistemi stimulyasiya etməsi və sidik kisəsinin səthi xərçən-

gində effektiv müalicə üsulu olması aĢkar edildikdən sonra BCG-nin təsir me-

xanizmi, onunla müalicənin prinsipləri öyrənilmiĢdir. AparılmıĢ tədqiqatlar nə-

ticəsində BCG ilə immunoterapiyanın aĢağıdakı prinsipləri iĢlənib hazır-

lanmıĢdır: 

 

 Lokal ĢiĢlər generalizə olunmuĢ ĢiĢlərə nisbətən immunoterapiyaya daha 

yaxĢı cavab verirlər; 

 Müalicədən əvvəl ĢiĢin ölçülərinin minimal olması vacibdir; 

 ġiĢ hüceyrələrinə BCG-nin uzunmüddətli və birbaĢa təsiri daha effektivdir. 

 

Müəyyən edilmiĢdir ki, BCG-nin ĢiĢ hüceyrələrinə birləĢməsində fibronek-

tin, yerli immun reaksiyaların yaranmasında isə T limfositlər iĢtirak edir və 

sidik kisəsində iltihabi reaksiya yaranır. BCG-nin təsir göstərməsi üçün onun 

adheziya olunduqdan sonra sidik kisəsinin divarına penetrasiya etməsi vacibdir. 

BCG-nin penetrasiya etməsində iki mexanizmin mövcud olduğu ehtimal edilir: 

1) Preparatın ĢiĢlə zədələnmiĢ selikli qiĢadan nüfuz etməsi; 

2) Preparatın ĢiĢ toxumasına aktiv nüfuz etməsi. 

BCG-nin təsir mexanizmində sitotoksik limfositlərin və T-helperlərin iĢtirak 

etdiyi sübut edilmiĢdir. BCG ilə instilyasiyadan sonra sidikdə interleykin 1,2,6-

nın,  interferonun, TNF (Tumor necrosis Facror) faktorunun miqdarının art-

ması preparatın təsir mexanizmində immunoloji mexanizmlərin iĢtirak etdiyini 

göstərir (68). NRAMP1 (the natural resistanse-accociated macrophage protein 

1) geni insanlarda Mycobacterium tuberculosis-ə qarĢı həssaslığı təmin edir, 

HGPX1 (human glutathione peroxidase 1) sidik kisəsi xərçənginin residivi ilə 

müĢayiət olunur. Bu 2 genin polimorfizmi sidik kisəsi xərçənginə görə BCG ilə 

immunoterapiya zamanı residivə səbəb olur (69).  

BCG ilə müalicə ĢiĢin endoskopik rezeksiyasından 2-4 həftə sonra aparılır. 

Müalicə məqsədilə 120 mg vaksin 50 ml izotonik məhlulda həll edilərək kateter 

vasitəsilə sidik kisəsinə yeridilir və 2 saat saxlanılır. Dərmanın 

konsentrasiyasının azalmaması məqsədilə maye qəbulu məhdudlaĢdırılır. 

Müalicə həftədə bir dəfə olmaqla, 6 həftə davam etdirilir. 

BCG ilə immunoterapiya ĢiĢ residivlərinin azalmasına səbəb olur. Yalnız 

TUR əməliyyatı aparılan xəstələrdə residivlər 42% olduğu halda, BCG ilə 

immunoterapiyada isə 17%-dir. BCG həm də rezeksiya olunmayan rezidual 

ĢiĢlərin müalicəsində tətbiq edilir. Bu, məqsədilə BCG terapiya rezeksiyadan 2-

3 həftə sonra aparılmalıdır. Rezidual ĢiĢlərin müalicəsində BCG ilə 

immunoterapiyanın effektivliyi 58-60%-dir (70, 71). 

 
Cədvəl  5.4.  

BCG İLƏ MÜALİCƏYƏ ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR: 
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Mütləq əks-göstərişlər 

 Immunosuppressiv  vəziyyətdə olan xəstələr 

 Transuretral rezeksiyadan dərhal sonra   

 Anamnezdə  BCG sepsisinin olması 

 Makrohematuriya  

 Travmatik kateterizasiya 

 Total inkontinensiya 

1. Nisbi əks-göstərişlər 

 Sidik yollarının infeksiyaları 

 Qaraciyər xəstəlikləri 

 Vərəm 

 YaĢlı xəstələr 

 

BCG ilə immunoterapiya in situ xərçəngin müalicəsində daha effektiv hesab 

edilir. Kliniki praktikaya bu müalicə üsulunun daxil edilməsi xəstələrin 70%-də 

ĢiĢin tam reqressiyasına səbəb olmuĢdur. BCG ilə immunoterapiyanın ĢiĢin 

proqressivləĢməsini ləngitdiyi müəyyən edilmiĢdir. Ümumiyyətlə, ĢiĢin proq-

ressivləĢməsi dedikdə, hüceyrə anaplaziyasının və ĢiĢin inkiĢaf mərhələsinin 

artması baĢa düĢülür. Doksorubisin qəbul edən xəstələrdə ĢiĢin proqres-

sivləĢməsi 37% olduğu halda, BCG ilə müalicədə 15%-dir. 

Oosterlink və b. CIS zamanı müəyyən qrup xəstələrdə xemoimmunoterapiya 

(Mitomicin C + BCG) həyata keçirmiĢlər və bu ikili müalicənin toksik təsiri 

artırdığı, xəstəlikdən azad yaĢama müddətinin isə BCG ilə monoterapiyaya 

bənzər olduğunu aĢkar etmiĢlər (72). 

BCG ilə immunoterapiyanın əsas ağırlaĢmaları aĢağıdakılardır (Cədvəl- 

5.4) : 

 

 Makrohematuriya – xəstələrin 40%-də müĢahidə edilir; 

 Sistit və dizurik əlamətlər – xəstələrin 75-80%-də rast gəlinir; 

 Granulomatoz prostatit, kistoz epididimit – xəstələrin 20%-də rast gəlinir; 

müalicə məqsədilə 3 ay müddətinə izoniazid (30 mq), rifampisinlə (600 mq) 

müalicə aparılır. 

 Ümumi ağırlaĢmalar – yüksək hərarət, allergik reaksiyalar, dəri səpgiləri, 

artralgiyalar.  
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Cədvəl 5.5. 

BCG TERAPİYANIN TOKSİKİ NƏTİCƏLƏRİNİN MÜALİCƏSİ: 

 

I dərəcə: Yüngül dərəcəli simptomlar < 48 saat 

Yüngül və ya orta dərəcəli irritativ simptomlar, hematuriya, hərarət < 38.5° C 

Taktika 

Sidik yolları traktının infeksiyasının istisna edilməsi məqsədilə sidiyin əkilməsi 

Simptomatik müalicə 

Antixolinergik preparatlar, spazmolitiklər, analgetiklər  

II dərəcə: Ağır dərəcəli simptomlar > 48 saat 

Ağır dərəcəli irritativ simptomlar, hematuriya simptomların davametmə müddəti > 48 saat 

Taktika I dərəcədə olduğu kimidir, əlavə olaraq: 

Sidiyin əkilməsi, döĢ qəfəsinin rentgenoqrafiyası, qaraciyər testləri 

Müalicə 

Ġnfeksionistin məsləhəti, mikobakterial infeksiya və ağırlaĢmaların müalicəsi  

Antibiotiklər 

Simptomlar müalicə olunana qədər izoniazid və rifampisin, 300 mg və 600 mg 

Monoterapiya tövsiyə edilmir. 

 III dərəcə Ağırlaşmalar (hemodinamik dəyişikliklər, davamlı yüksək hərarət) 

Allergik reaksiyalar (oynaq ağrıları, səpkilər) 

Taktika I və II dərəcədə olduğu kimidir, əlavə olaraq: 

 3-6 ay müddətinə Izoniazid, 300 mg/gün və rifampisin, 600 mg/gün 

Solid orqanların vərəmi (xaya artımı, qaraciyər, ağciyər, prostat vəzi) 

Izoniazid 300 mg/gün, rifampisin, 600 mg/gün, etambutol, 15 mg/kg/gün birdəfəlik doza ilə 3 - 

6 ay. 

BCG pirazinamidə rezistent olduğuna görə istifadə edilmir. 

Septiki Ģokda prednisone 40 mg/gün. 

 

İntravezikal interferon müalicəsi 

Ġnterferon (ĠFN) antigen amillər nəticəsində sintez olunan qlikoprotein olub, 

antiproliferativ, antiangiogen və immunostimuləedici təsir xüsusiyyətlərinə 

malikdir. Bundan baĢqa interferonun sitokinlərin sintezini, T və B limfositlərin 

və killer hüceyrələrin aktivliyini artırdığı, faqositləri stimulyasiya etdiyi müəy-

yən edilmiĢdir. Ġnterferonun bu xüsusiyyətləri digər ĢiĢlər kimi sidik kisəsi 

xərçənginin müalicəsində də sınaqdan keçirilmiĢdir (73). Müalicə məqsədilə 
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əsasən Ġnterferon-alfanın tətbiqi daha geniĢ öyrənilmiĢdir. Preparat 50 ilə 100 

milyon vahid arasındakı dozada istifadə edilmiĢdir. Ġnterferonla müalicə in situ 

xərçəng olan xəstələrin 30-35%-də, sidik kisəsinin papilyar ĢiĢi olan xəstələrin 

isə 25%-də TUR əməliyyatı aparılmadan ĢiĢin tam reqressiyasına səbəb 

olmuĢdur(74). AparılmıĢ tədqiqatlar nəticəsində interferon alfa-2b ilə müali-

cənin intravezikal agentlərlə müalicə almıĢ və bu dərmanlara qarĢı rezistentlik 

yaranmıĢ xəstələrə nisbətən, əvvəllər heç bir intravezikal müalicə aparılmayan 

xəstələrdə daha effektiv olduğu müəyyən edilmiĢdir. Lakin, sidik kisəsinin səthi 

ĢiĢlərinin rezeksiyasından sonra ĢiĢin profilaktikası məqsədilə tətbiq edilən 

intravezikal BCG terapiyasının interferona nisbətən daha effektiv olduğu sübut 

edilmiĢdir. 
Cədvəl 5.6. 

 
İMMUNOTERAPİYA 

 

 Intravezikal BCG terapiya CIS və residivlərin müalicəsində intravezikal kimyəvi 
terapiyaya nisbətən daha effektivdir. 

 BCG terapiya həmçinin yüksək dərəcəli Ta və T1 mərhələdə olan xəstəliyin 

müalicəsində də effektivdir. 

 BCG terapiya əlavə təsirlərinə görə aĢağı risk qrupuna aid xəstəliyin müalicəsində 

tövsiyə edilmir. 

 BCG yüksək dərəcəli ĢiĢlərin proqressivləĢməsini ləngidən yeganə preparatdır. 

 BCG terapiya sidik kisəsinin selikli qiĢasının zədələnməsi hallarında əks-

göstəriĢdir. 

 Ġnterferonla müalicə BCG terapiya ilə müqayisədə daha az effektivdir. 

 

ĠFN-un sidik kisəsi səthi xərçənginin müalicəsində BCG ilə sinergik təsirə 

malik olduğu və əlavə təsirlərinə görə BCG müalicəsi ala bilməyən xəstələrdə 

daha zəif toksikliyə malik ĠFN ilə daha effektiv BCG-nin kiçik dozalarının 

kombinasiyası tətbiq edilə bilər. Bu cür sinergik təsir dozaları azaldaraq 

dərmanların daha rahat qəbuluna Ģərait yaratmaqla bərabər müalicənin 

effektivliyini də yüksəldir.  

Digər tərəfdən bir çox tədqiqatlar ĠFN ilə BCG-nin kombinasiyasının daha 

öncə aparılan BCG ilə müalicənin yetərsiz olduğu hallarda effektiv ola 

biləcəyini sübut edir. Müəlliflər 6-8 həftəlik aĢağı doza BCG ilə 50 milyon 

vahid ĠFN kombinasiyasının BCG refrakter qrupda 1 il müĢahidə dövründə 

63%, 2 ildən sonra 53% xəstəliksiz sağqalma müĢahidə etmiĢlər (75). Bu 

nəticələr BCG ilə monoterapiya nəticə verməzsə ikinci seçimin ĠFN+ BCG ola 

biləcəyini söyləməyə imkan verir. 

ĠFN ilə BCG –nin bərabər tətbiqinin ilkin sidik kisəsi xərçəngində də daha 

effektiv olduğu ehtimal edilir, lakin bu istiqamətdə çoxsaylı xəstə qruplarının 

müqayisəli öyrənilməsi zəruridir.  
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Bropiminlə immunoterapiya 

Ġntravezikal immunoterapiya məqsədilə BCG və interferonla yanaĢı immu-

nomodulyator təsir göstərən bir sıra dərman preparatları da müalicə prak-

tikasında tətbiq edilir. Bu preparatlardan endogen interferon sintezini artıran bir 

aril pirimidini olan bropirimin daha geniĢ tətbiq edilməkdədir. Bropirimin B 

hüceyrə proliferasiyasını və makrofaq aktivliyini artıraraq antiviral, antibakte-

riyal, antikanser və immunmodulyator təsirə malikdir. 

Bropirimin ilə müalicə ilə BCG ilə intravezikal müalicəyə cavab alına 

bilməyən qrupda 30%-ə qədər hallarda təqribən 1 il remissiya əldə edilə 

biləcəyi göstərilmiĢdir. Preparatla müalicə oral yolla həftədə 3 gün olmaqla 12 

həftə müddətində aparılır. Lakin qaraciyər və ürəyə toksik təsirinin olması, 

ciddi neytropeniya və leykopeniyaya yaratması və effektivliyinin yetərli 

olmaması kliniki tətbiqinin məhdud olmasına səbəb olmuĢdur. 

 

T helper hüceyrələrlə adoptiv immunoterapiya 

Son illərdə bir çox lokalizasiyalı xərçənglərdə (melanoma, süd vəzisi xər-

çəngi) kimi sidik kisəsi xərçəngində də ĢiĢə spesifik immunoterapiya imkanları 

araĢdırılır (76). Metodun mahiyyəti ilkin metastaz təyin edilən limfa düyününün 

cərrahi yolla çıxarılması və limfatik düyündən əldə edilən limfositlərin ĠL2 və T 

hüceyrə böyümə faktorunun yardımı ilə in vitro mühitdə çoxaldılaraq T helper 

hüceyrələrinin suspenziyası əldə edilir və durulaĢdırılaraq vena daxili antigen 

stimulyasiya məqsədi ilə tətbiq edilir (77).  

Adoptiv immunoterapiya texniki tətbiq imkanları və metodun effektivliyi 

Sherif və b. tərəfindən T4bN0-2 olan 12 xəstədə araĢdırılımıĢdır, 6 xəstədə tex-

niki səbəblərdən (kontaminasiya, yetərsiz limfosit ekstraksiyası) metod tətbiq 

edilməzkən, 6 xəstədə spesifik immunoterapiya icra edilmiĢ, ciddi yan təsir və 

ya ağırlaĢma rast gəlinməmiĢdir. Müəlliflər metodun icra edilə bilmə imkan-

larını və nəticələrini nisbətən böyük xəstə qruplarında öyrənməyi məqsədəuy-

ğun hesab edirlər. Lakin T helper hüceyrələrlə adoptiv immunoterapiya meto-

dunun metastatik sidik kisəsi xərçəngində sistektomiyadan sonra aparılmasının 

tosik təsirə malik kimyəvi terapiyaya alternativ effektiv müalicə üsulu ola 

biləcəyini bildirirlər (77). 

 

Sidik kisəsinin səthi xərçənginin kimyəvi müalicəsi 

Ġmmunoterapiyanın klinki pratkikaya daxil edilməsi ilə kimyəvi terapiyanın 

sidik kisəsinin səthi xərçəngində tətbiqi məhdudlaĢmıĢdır. Müalicə məqsədilə 

əsasən adyuvant intravezikal kimyəvi terapiya tətbiq edilir. Bu isə əsasən 

cərrahi əməliyyatdan sonra tətbiq edilir. Bir sıra xəstələrdə isə aĢağıdakı 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

299 

hallarda neoadyuvant terapiya aparılır: 

 TUR əməliyyatının aparılması mümkün olmayan və sistektomiyaya əks-

göstəriĢ olan hallarda sidik kisəsinin çoxsaylı səthi ĢiĢləri; 

 Əvvəlki TUR əməliyyatı qeyri-radikal aparıldıqda; 

 Ġn situ karsinoma olduqda; 

 Ġmmunoterapiya məqsədilə istifadə edilən preparatların tətbiqi mümkün 

olmadıqda. 

Ġntravezikal kimyəvi terapiya aĢağıdakı üstünlüklərə malikdir:  

 ġiĢə birbaĢa təsir göstərən dərman preparatlarının yüksək konsentrasiyası 

alınır; 

 Dərman preparatlarının qana sorulması zəif olduğuna görə toksik təsir 

aĢağı səviyyədə olur; 

 Papilyar ĢiĢin dərmanı absorbsiya etmə xüsusiyyəti yüksək olduğuna görə 

dərmanın ĢiĢə təsiri normal selikli qiĢaya nisbətən daha güclü olur; 

 Dərman preparatı ĢiĢin subklinik formalarına da təsir edir (78). 

Neoadyuvant kimyəvi terapiyanın əsas məqsədi sidik kisəsi törəmələrində 

residivi önləmək və ya residivin mümkün olduqca daha gec müddətdə baĢ 

verməsini təmin etməkdir. Residivin yaranmasında səbəb olaraq ilkin müdaxilə 

zamanı yetərsiz rezeksiya nəticəsində residual törəmə qalması və rezeksiya 

sırasında sərbəst ĢiĢ hüceyrələrinin uroteliumun zədələnmiĢ bölgələrinə implan-

tasiya etməsi göstərilir. Sonuncu səbəbi ortadan qaldırmaq üçün rezeksiya 

sırasında distillə su ilə perfuziya tətbiq edilməklə bərabər rezeksiyanın sonunda 

kimyəvi terapevtik maddənin ilk dozasının tətbiqi məqsədəuyğun hesab edilir.  

Əməliyyat zamanı və ya əməliyyatdan dərhal sonra tətbiq edilən tək doza 

kimyəvi preparatla instilyasiya aĢağı dərəcəli risk qrupuna malik xəstələrdə 

yetərli hesab edilir. Lakin TUR əməliyyatı zamanı sidik kisəsinin perforasiyası 

müĢahidə edildiyi hallarda instilyasiya əks göstəriĢdir, perforasiya diqqətdən 

qaçarsa kimyəvi preparatla instilyasiya ciddi ağırlaĢmalara (paravezikal abses, 

urosepsis) səbəb ola bilər. 

Hazırda intravezikal kimyəvi terapiya məqsədilə aĢağıdakı preparatlardan 

istifadə edilir. 

 Tiotepa; 

 Mitomicin C; 

 Doxorubisin; 

 Etoglusid; 

 Epirubicin 

 Gemsitabin.  

 

Trietilentiofosforamid (tiotepa) 

Tiotepa alkilləĢdirici dərman olub sitotoksik təsiri DNT ilə kovalent bağ-

lanaraq zülal sintezini inhibisiya etməsi ilə izah edilir. Tiotepa endoskopik 
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rezeksiyadan sonra rezidual xəstəliyin müalicəsində və xəstəliyin residivlərinin 

profilaktikasında tətbiq edilir. Ġntravezikal 1 mg/mL olmaqla 30-60 mg dozada 

istifadə edilir. Müalicə hər həftə olmaqla 4-8 həftə aparılır, sonra isə ayda bir 

dəfə olmaqla 1il müddətində davam etdrilir. Ġnstillyasiya əməliyyatdan dərhal 

sonra aparılır. Yalnız endoskopik rezeksiya ilə müqayisədə tiotepa ilə intrave-

zikal instillyasiya residivlərin 40% azalmasına səbəb olduğu sübut edilmiĢdir.  

 Lakin, səthi xərçəngin müalicəsində tiotepanın effektinin BCG terapiya ilə 

müqayisədə daha aĢağı oduğu müəyyən edilmiĢdir. 

Tiotepa ilə müalicə zamanı baĢ verən ağırlaĢmar dərman preparatının ümumi 

qan dövranına sorulması ilə əlaqədardır. Əsas ağırlaĢmalar mielosupressiya 

nticəsində leykopeniya və tronbositopeniya və kimyəvi sistitdir. 

  

Mitomisin C 

Mitomisin C (MMC) alkilləĢdirici preparat olub, DNT-yə bağlanaraq onun 

sntezini azaldır. Sidik kisəsi xərçənginin müalicəsində effektiv olduğu 1967-ci 

ildə müəyyən edilmiĢdir. Üç həftə aparılan müalicə rejimində mitomisinin 

ablativ effekt törətdiyi müəyyən edilmiĢdir. 20-40 mg mitomisin 20-40 ml 

fizioloji məhlulda həll edilərək intravezikal yeridilir. Müalicənin ilk seansı TUR 

əməliyyatından dərhal sonra aparılır və həftədə bir dəfə olmaqla 6-8 həftə 

davam etdirilir. AparılmıĢ tədqiqatlar tiotepa ilə müqayisədə mitomisinin daha 

güclü ablativ təsirə malik olduğu müəyyən edilmiĢdir.  

Bizim kliniki təcrübələrimiz sidik kisəsi ĢiĢlərində T1 və T2a mərhələlərində 

(bir çox xəstələrdə T≥3sm vəya mulltifokal ĢiĢ) açıq parsiyal sistektomiya 

əməliyyatı zamanı və əməliyyatdan sonra 6 ay 15 gün aralıqla, 6 ay isə 1 ay 

aralıqla Mitomicin C ilə aparılan intravezikal kimyəvi müalicənin 5 illik 

müĢahidə müddətində residivləri 60%-ə qədər önlədiyini göstərmiĢdir. 

Preparatın ağırlaĢmalarına kimyəvi sistit və ona bağlı makrohematuriya, 

sidik kisəsinin həcminin kiçilməsi və mielosupressiya aiddir. 

 

 Doxorubicin 

Doxorubicin hydrochloride (Adriamycin) antitumoroz aktivliyə malik antra-

siklin antibiotikidir. DNT və zülal sintezini pozmaqla təsir göstərmək xüsu-

siyyətinə malikdir. Ġstifadə dozası 30-80 mg olmaqla fizioloji məhlulda 1mg/ml 

olmaqla həll edilərək intravezikal yeridilir. Müalicə 16 həftə müddətində 

həftədə bir dəfə aparılır.  

Müalicəyə cavab alınmasının 38- 56% hallarda mümkün olduğu, TUR əməliy-

yatına əlavə olaraq tətbiq edildiyində 18% residivləri önlədiyi məlumdur (79).  

Ümumi ağırlaĢmaları nadir hallarda, lokal ağırlaĢmalar isə daha çox rast gə-

linir. Əsas yerli ağırlaĢması kimyəvi sistit (40%) və ona bağlı makrohema-

turiyadır (90%).  
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Etoqlusid 

Etoqlusid podofillin derivatı olub alkilləĢdirici preparatlara aiddir. Hüceyrə 

bölünməsini dayandırmaqla təsir göstərir. Müalicə həftədə bir dəfə olmaqla 4 

həftə, sonra isə ayda bir dəfə olmaqla bir il müddətinə aparılır. Rezidual səthi 

ĢiĢlərin etoqlusidlə müalicəsi ilə xəstələrin 45%-də nəticə müsbət olmuĢdur. 

 Tiotepa ilə müqayisədə əlavə təsirləri daha az rast gəlinir. 

 

Epirubicin 

Adriamsinin antrasiklin derivatı olub (4 epidoxorubicin), intravezikal instil-

yasiya məqsədilə sintez edilmiĢdir. Sitotoksik aktivliyi və lokal əlavə təsirləri 

daha aĢağıdır. Səthi ĢiĢlərin həm müalicəsində, həm də profilaktikasında effek-

tivliyi instilyasiya məqsədi ilə tətbiq edilən digər kimyəvi preparatlarla bən-

zərdir. 8 həftəlik müalicə rejimindən sonra xəstələrin 59%-də müalicəyə tam 

cavab əldə edilmiĢdir.  

Əlavə təsirləri doxorubisinlə müqayisədə daha az rast gəlinir. Kimyəvi sistit 

xəstələrin yalnız 10%-də müĢahidə edilir. 

 

Gemsitabin 

Gemsitabin (deoxycytydine) molekul çəkisi digər yerli istifadə edilən kim-

yəvi preparatlara nisbətən daha aĢağı olan (299 dalton) geniĢ spektrli antitumor 

təsirinə malik bu dərman maddəsi 2002-ci ildə sintez edilmiĢdir. Təsir mexa-

nizmi hüceyrə böyüməsini inhibisiya etməsi və apoptozu induksiya etməsi ilə 

izah edilir. Molekul çəkisinin az olması intravezikal tətbiqi zamanı daha az 

toksikliyin olması və yan təsirlərin az rastlanmasını təmin edir.  

Bu dərman preparatı ilə böyük qruplarda yerli müalicənin nəticələri məlum 

olmadığına görə müalicə sxemləri də tam iĢlənib hazırlanmamıĢdır. Daha çox 

40 mg/ml konsensentrasiyalı dərman preparatı 2 saat ekspozisiya müddəti 

olmaqla 6 həftə müddətində həftədə 1 dəfə tətbiq edilmiĢdir. Lakin yüksək 

riskli və BCG müalicəsindən sonra residiv müĢahidə edilən qruplarda həftədə 2 

dəfə olmaqla 3 həftəlik sxem də təklif edilmiĢdir. 

Gemsitabin invaziv sidik kisəsi xərçəngində monoterapiya və ya sisplatin ilə 

kombinasiyada sistemik olaraq tətbiq edilmiĢ və ümidverici nəticələr əldə edil-

miĢdir. Gemsitabinlə sisplatinin kombinasiyası ilə aparılan kimyəvi terapiya 

yerli yayılmıĢ sidik kiəsi ĢiĢlərində bir çox hallarda ĢiĢin tam sorulmasına səbəb 

ola bilər ki, bu da sistektomiyanın müəyyən dövr üçün təxirə salınmasına Ģərait 

yarada bilər (80).  

 

Termo-kimyəvi terapiya 

Termoterapiya deyə adlandırılan yerli temperaturun yüksəldilməsinə 

əsaslanan müalicə üsulunun lokal tətbiq edilən bir çox kimyəvi terapevtik 

agentin təsirini artırdığı təyin edilmiĢdir. Ġntravezikal kimyəvi terapiya ilə 
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xüsusi kateterin yardımı ilə 915 MHz mikrodalğa hipertermiyasının (40-60 

dəqiqə 42˚C) kombinasiyasının residiv ehtimalı yüksək olan xəstə qrupunda 

belə kifayət qədər effektiv olduğu müĢahidə edilmiĢdir. 

Termo-kimyəvi terapiya Mitomicin C ilə müalicə alan Ta, T1 GIII kimi 

yüksək risk qrupu xəstələrdə əsas müalicə üsulu olaraq ablativ məqsədlə tətbiq 

edildiyində 75% hallarda ablasiya əldə edilmiĢ və 20 aylıq müĢahidə 

müddətində 80% residiv rastlanmamıĢdır. Profilaktik məqsədlə tətbiq edildikdə 

3 illik müĢahidə müddətində 60%-ə qədər effektiv olmuĢdur. BCG ilə 

müalicənin nəticəsiz qaldığı hallarda bu müalicə üsulu xəstəliyin inkiĢafını 

böyük ölçüdə önləməyə imkan yaratmıĢ, 2 il ərzində 65%-ə qədər hallarda 

residiv aĢkar edilmiĢdir. Lakin göstərilən nəticələr məhdud sayıda mərkəzdə 

tətbiq edilərək nisbətən kiçik xəstə qruplarında əldə edildiyindən metodun daha 

ətraflı öyrənilməsinə ehriyac vardır. 

 

Karsinoma in situ-nun müalicəsi 

Ümumi kimyəvi terapiya və Ģüa terapiyası in situ xərçəngin müalicəsində az 

effektiv olduğu üçün hazırda intravezikal kimyəvi terapiya in situ xərçəngin 

əsas müalicə üsulu hesab edilir. Müalicə məqsədilə etoqlusid, tiotepa, 

doksorubisindən, mitomisin C tətbiq edilir. Bu preparatlarla müalicənin 

effektivliyi təqribən 50%-dir, lakin 3 illik müĢahidə müddətində xəstəliksiz 

sağqalma 30%- ə qədər enir. 

Ġntravezikal BCG terapiyası CĠS zamanı effektiv bir müalicə üsulu olub, 50-

65% xəstələrdə ĢiĢin tam reqressiyasına səbəb olur və residivsiz sağqalma 

intavezikal kimyəvi terapiya qrupuna nisbətən 20% daha yüksəkdir. Redorta və 

b. prostat axacaqlarına invaziya edən CĠS zamanı (T1G2, T1G3) BCG ilə 

instilyasiyanın effektivliyini araĢdırmıĢlar, 40 ay müĢahidə müddətində 82% 

effekt əldə etmiĢlər (81). 

2002- ci ildə yeni lokal və sistemik tətbiq edilə bilən kimyəvi terapevtik pre-

parat olan Gemsitabin-in sintez edilməsi ilə intravezikal kimyəvi terapiyanın 

imkanları artmıĢdır. Gemsitabinin ilkin kliniki təcrübələrdə yan təsirlərinin 

nəzərə çarpacaq dərəcədə az olması ilə bərabər BCG refrakter formalarda belə 

45% hallarda effektiv olduğu müĢahidə edilmiĢdir. 

Yan təsirlərin çox olması və BCG ilə müalicəyə ilkin refrakter CĠS hallarının 

az olmaması BCG ilə interferon alfa-2b kombinasiyası və ya BCG+bropirimine 

müalicə sxemlərinin tətbiqinə təkan vermiĢdir. Hər iki metodun daha böyük 

xəstə qruplarında və daha ətraflı öyrənilməsinə ehtiyac vardır. 

CĠS zamanı müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirilən müalicə üsullarından biri də 

fotodinamik terapiya adlandırılan üsuldur. Üsulun mahiyyəti iĢığa həssaslıq 

yaradan bir dərman preparatları (hematoporfirin, 5-aminolevulinik turĢu-5 ALA) 

ilə intravezikal instilyasiya sonrası oksigenli mühitdə lazer iĢığı tətbiq edərək 

lokal hüceyrə ölümünə səbəb olmaqdır. Bu preparatların xərçəng hüceyrəsində 
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toplanması normal hüceyrələrdən daha çox olduğu üçün iĢıq Ģüalarına da daha 

həssas olurlar. Bu müalicə üsulu ciddi irritativ simptomlara, sidik kisəsi divarının 

fibrozuna (10%), dermal zədələnmələrə (20%) səbəb ola bilir. 

BCG və kimyəvi terapiya ilə nəticə əldə edilməyən və invaziv formaya ke-

çən CĠS xəstələrində daha aqressiv müalicə üsulları: radioterapiya, 

radio+kimyəvi terapiya, sistektomiya və urinar diversiya tətbiq edilir. 

 

9.  SİDİK KİSƏSİ SƏTHİ XƏRÇƏNGİNİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ 

 

Sidik kisəsi xərçəngi diaqnozu qoyulmuĢ xəstələrin 70%-də səthi xərçəng, 

25%-də invaziv xərçəng, 5%-də infiltrativ xərçəng ilə yanaĢı metastazlar aĢkar 

edilir. Effektiv müalicə üsulları tətbiq edilmədikdə səthi xərçəng irəliləyərək 

sidik kisəsinin əzələ təbəqəsinə, qonĢu orqanlara invaziya edir və ya metastaz 

verir. Bu göstəricilər sidik kisəsi xərçənginin səthi formasının müalicəsi 

problemlərinin həll edilməsinin daha aktual olduğunu göstərir. 

 

Sidik kisəsi xərçənginin transuretral rezeksiyası  

Sidik kisəsinin səthi xərçənginin müalicəsi əsasən transuretral rezeksiyası ilə 

baĢlanır. Nadir hallarda əməliyyatdan əvvəl kimyəvi və immunoterapiya 

aparılır. Sidik kisəsində çoxsaylı kiçik törəmələrin olması və CĠS imunote-

rapiyanın və kimyəvi terapiyanın aparılmasına göstəriĢdir. TUR-əməliyyatı 

diaqnostik- müalicəvi məqsəd daĢıyır.  

Birinci məqsəd ĢiĢin sayının, ölçüsünün və yerləĢməsinin sidik axarlarının 

dəliklərinin ĢiĢlə invaziya olunub-olunmadığının dəqiqləĢdirilməsi ilə yanaĢı 

histopatoloji mərhələnin təyini üçün yetərli toxumanın alınmasıdır. Bunun üçün 

preparatda koaqulyasiyaya bağlı artefaktlar olmasın deyə kiçik ĢiĢlərdə və CĠS 

Ģübhəsi varsa ilk növbədə bir neçə dəyiĢikliyə uğramıĢ sahədən ―cold cup‖ 

biopsiyası aparılmalıdır. Histoloji müayinədə ilə ilk növbədə ĢiĢin səthi və ya 

invaziv olması (T) və diferensiasiya dərəcəsi (G) müəyyən edilir. 

Müalicəvi məqsədlə TUR+Mitomicin instilyasiyası tətbiq edilir ki, bu zaman 

ilk növbədə ĢiĢ tatamilə elektrorezeksiya edilərək ortadan qaldırılır. Ġnvaziv 

ĢiĢlərdə isə bu hədəfə çatmaq mümkün deyilsə invaziyanı təsdiq etmək üçün 

əzələ toxumasından nümunə alınmaqla TUR aparılır və mərhələ təyin edilərək 

sonrakı taktika seçilir. 

 

Texnikası 

Əməliyyat yerli, peridural və ya ümumi anesteziya altında aparıla bilər. 

Lokal anesteziya nadir hallarda qadınlarda səthi və kiçik törəmələrdə tətbiq 

edilir. Xüsusilə yan divarları tutan nisbətən böyük törəmələrdə TUR əsnasında 
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əzələlərin spastik yığılmalarının obturator sinirin zədələnməsi təhlükəsi 

yaratdığı nəzərə alınaraq ümumi anesteziyaya üstünlük verilir. Obturator reflek-

sin sidik kisəsi perforasiyasına səbəb olmasını önləmək üçün bu lokalizasiyalı 

törəmələrdə axım sürətinin və sidik kisəsi doluluğunun azaldılması, bəzi 

hallarda isə obturator sinir blokadası tövsiyə edilir. Peridural anesteziya 

rezeksiya məhlulunun sorulmasına bağlı mental dəyiĢiklikləri erkən aĢkar 

etməyə imkan verir və hemorragiya riskini azaldır. 

TUR-a 0˚ və ya 12˚linza ilə ureteroskopiya ilə baĢlanır. Uretroskopiya strik-

turaları, kiĢilərdə prostatın böyüməsinin və uretral tıörəmələri aĢkar etməyə 

imkan verir. Sonra 30˚ və ya 70˚linza tətbiq edilərək triqon, sidik axarları 

mənsəbləri, arxa və yan divarlara baxılır. Sidik kisəsi qübbəsini və ön divarı 

tədqiq etmək üçün 120˚-lik linza və ya bükülə bilən sistoskoplar tətbiq edilir. 

TUR əsnasında sidik kisəsinə sitolitik və dolayısı ilə ablativ xüsusiyyətə 

malik distillə su ilə davamlı perfuziya tətbiq edilir. Uzun sürən rezeksiyalarda 

rezorbtiv sindromu önləmək üçün izotonik məhlul, mannitol, sorbitol və ya 

qlisin mühitinə üstünlük verilməlidir. 

Əməliyyat elektrorezeksiya ilgəyi ilə 3 rejimdə: rezeksiya, koaqulyasiya və 

qarıĢıq tip olaraq aparılır. Rezeksiya vibrasiya edici dalğalarla, koaqulyasiya isə 

qığılcımĢəkilli dalğalarla həyata keçirilir, qarıĢıq tipdə hər iki dalğalar istifadə 

edilir. Rezeksiya ilgəyi 10, 12, 15, 18, 20 min inç ölçüdə olur, kiçik diametrli 

ilgəklər daha dəqiq rezeksiyaya imkan yaratdığı halda, böyük ölçülü ilgəklər 

hemostaz üçün yararlıdır. 

Ta görüntüsü verən tək, kiçik ĢiĢlər xaric, ĢiĢ toxuması səthi əzələ təbəqəsi 

daxil olmaqla rezeksiya edilməlidir. GötürülmüĢ toxuma nümunəsinin histoloji 

müayinəsi müalicə taktikasının seçilməsini müəyyən edir. TUR əməliyyatı 

zamanı diametri 3 sm-dən kiçik olan ĢiĢlərin rezeksiyası heç bir çətinlik 

törətmir. ġiĢin əsası (əzələ qiĢası daxil olmaqla) rezeksiya edilərək histoloji 

müayinəyə göndərilir. TUR ilə müalicə olunan səthi xərçəng formalı xəstələrdə 

beĢ illik xəstəlikdən azad yaĢama göstəricisi 70%-dir. 

Sidik axarı mənsəbini zədələmiĢ olan qeyri-invaziv törəmələrdə ureter ori-

fisinin rezeksiyası zərurəti yaranır ki, bu da əməliyyatdan sonrakı yaxın dövrdə 

reflüks təhlükəsinə, uzaq dövrdə isə ureter strikturasına səbəb ola bilər. Ureter 

strikturasını önləmək üçün sidik axarına əməliyyatdan sonrakı yaxın dövrdə 

sidik axarı kateteri qoyulur. Reflüks olması və ya sidik axarı kateteri qoyulması 

ĢiĢ hüceyrələrinin yuxarı sidik yollarına daĢınmasına və həmin nahiyələrdə ĢiĢ 

hüceyrələrinin implantasiyasına yol aça bilər. Bu ciddi ağırlaĢmanı önləmək 

üçün rezeksiyadan dərhal sonra Mitomicin C ilə instilyasiya və kateterin bu 

preparatın məhlulu ilə isladılmasının tətbiq edilməsini tövsiyə etmək olar. 

Sidik kisəsi divertikullarında rastlanan törəmələrədə divertikul qapısından 

rezektoskopla daxil olmaq çətinlik yaradır, bu mümkün olduğunda isə 

divertikul divarında əzələ qiĢası olmadığı üçün TUR perforasiyaya səbəb ola 
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bilir. Bu səbəblərdən divertikulun törəmələrində lazerlə ablasiya tətbiq edilə 

bilər, lakin daha çox açıq rezeksiya əməliyyatına üstünlük verilir. 

TUR əməliyyatının əsas ağırlaĢmaları əməliyyat zamanı və əməliyyatdan 

sonra baĢ verən qanaxma və sidik kisəsinin perforasiyasıdır. Əməliyyatdan 

dərhal sonra görülən hemorragiyalar yetərsiz hemostaz aparılmasına bağlı 

olduğu halda, 2-ci gün ərzində baĢlanan hematuriyalar adətən kimyəvi 

preparatların intravezikal instilyasiyası nəticəsində baĢ verir. 1-ci halda 

hemostatik müalicə yetərsiz olarsa təkrar koaqulyasiyaya ehtiyac yarana bilər, 

2-ci halda isə sidik kisəsi soyuq distillə su ilə perfuziya edilərək laxta yaranması 

önlənir və hemostatik terapiya (vitamin C, dicinon, transamin) tətbiq edilərək 

adətən 5-6 gün davam edən hematuriyanın intensivliyi azaldılır. 

TUR icra edilərkən perforasiya aĢkar edilərsə ilk növbədə erkən dövrdə 

kimyəvi preparatlarla intravezikal instilyasiya ertələnir. Perforasiya 

intraperitoneal isə və TUR zamanı perfuziya edilən mayenin bir hissəsi geri 

qayıtmırsa açıq cərrahi əməliyyatla sidik kisəsi defekti tikilir və qarın boĢluğu 

qısa müddətə drenə edilir. Açıq cərrahi əməliyyat zamanı törəmənin daha 

radikal rezrksiyası və kimyəvi preparatlarla intravezikal instilyasiya da 

unudulmamalıdır. Kiçik və ekstraperitoneal perforasiyalarda sidik kisəsinə 6-8 

gün müddətinə kateter qoyulması və antibiotikoterapiya sidik kisəsindəki 

defektin bərpası üçün yetərli ola bilər. 
Cədvəl 5.7. 

 

TUR əməliyyatından sonra sistoskopik izləm 

 AĢağı risk qrupuna aid olan xəstələr (50%) 3 aydan sonra sistoskopiya 

olunmalıdır. Nəticə neqativ olarsa təkrar sistoskopiya 9-cu ayda, sonra isə 5 

il ərzində hər il aparılır.  

 Orta risk qrupuna aid olan xəstələr isə histoloji və subyektiv faktorlar nəzərə 

alınmaqla yuxarıdakı sxemlərə uyğun orta bir sxem seçilərək aparılır. 

 Yüksək risk qrupuna aid olan xəstələr (15%) 3 aydan sonra sistoskopiya 

olunmalıdır. Nəticə neqativ olarsa 2 il ərzində hər 3 aydan bir, üçüncü ildə 

hər 4 aydan bir, 5 ilə qədər isə hər 6 aydan bir sistoskopiya olunur. 

 

Təkrar TUR 

Bir sıra hallarda ĢiĢin ölçülərinin böyük olması, ĢiĢin anatomik olaraq çətin 

rezeksiya olunan yerdə yerləĢməsi, əməliyyat zamanı baĢ verniĢ qanaxma və 

perforasiya riski ĢiĢin tam endoskopik rezeksiyasına imkan vermir. Bu hallarda 

təkrar TUR əməliyyatına göstəriĢ yaranır. Bir neçə gün və ya həftə ərzində ilkin 

yerdə aparılan təkrar rezeksiya zamanı ĢiĢin aĢkar olunma ehtimalı 40%-dir. 

Təkrar TUR əməliyyatı T1 mərhələsində olan ĢiĢlərin aĢkar edilməsində 

əhəmiyyətlidir. Belə ki, təkrar əməliyyat nəticəsində götürülmüĢ bioptatların 

25%-də ilkin rezeksiya zamanı mərhələnin aĢağı olaraq dəyərləndirildiyi aĢkar 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

306 

edilmiĢdir (56). Bu ehtimal xüsusilə, ilkin bioptatda əzələ liflərinin aĢkar 

edilməməsi hallarında daha yüksəkdir. Əzələ liflərinin aĢkar edilməməsi 

hallarında T1 mərhələsində olan ĢiĢlərin yanlıĢ diaqnostka riski 64%, əzələ olan 

hallarda isə 30%-dir. Təkrar TUR əməliyyatı ilkin əməliyatdan 2-6 həftə sonra 

aparılır ki, bu müddətə perifokal iltihabın ortadan qalxması üçün yetərli hesab 

edilir (82). 

Müəyyən edilmiĢdir ki, TUR əməliyyatından sonra erkən residivlərin əsas 

səbəblərindən biri ĢiĢ hüceyrələrinin implantasiyasıdır. Ġlkin ĢiĢlər sidik kisə-

sinin boynundan inkiĢaf etdiyi halda, implantasiya nəticəsində əmələ gəlmiĢ 

residiv ĢiĢlər isə əsasən sidik kisəsinin zirvəsində rast gəlinir. Ġmplantasiyaların 

və residiv ĢiĢlərin profilaktikası məqsədilə əməliyyatdan sonra intravezikal 

kimyəvi terapiya aparılır. Bu məqsədlə mitomisin C ən effektiv adyuvant kim-

yəvi preparat hesab edilir. Ġlk 6 saat ərzində aparılmıĢ instilyasiya residivləri 

azaltdığı halda, 24 saat sonra aparılmıĢ müalicənin residivlərin prtofilak-

tikasında kifayət qədər effektiv olmadığı müəyyən edilmiĢdir. 

 

Qeyri-invaziv sidik kisəsi xərçəngində sistektomiya 

Qeyri-invaziv sidik kisəsi xərçəngində sistektomiya əməliyatına üstünlük 

verilməsi xəstəliyin inkiĢafı və invaziv və ya daha təhlükəlisi metastatik 

formaya keçmə ehtimalı olan hallarda məqsədəuyğun hesab edilir. Avropa 

Uroloqlar Assosasiyasının 2009 –cu il rəhbərliyində bu qrupda sistektomiyaya 

göstəriĢlər belə sıralanmıĢdır (83): 

 AĢağı diferensiasiyalı (G3) residiv törəmələr 

 T1 G3 sidik kisəsi xərçəngi 

 CĠS ilə müĢtərək rastlanan yüksək dərəcəli (G3) ĢiĢlər 

 BCG terapiyasının effekt vermədiyi və xəstəliyin inkiĢafı müĢahidə edlən 

qrup 

Göstərilən qruplarda sistektomiya əməliyyatının ertələnməsi xəstələrin 

yaĢama müddətinə mənfi təsir göstərdiyi müĢahidə edilmiĢdir. 

 

10. İNVAZİV SİDİK KİSƏSİ XƏRÇƏNGİNİN MÜALİCƏSİ 

 

İnvaziv sidik kisəsi xərçəngində transuretral rezeksiyası 

Ġnvaziv sidik kisəsi xərçəngində TUR əməliyyatının tətbiqi haqqında fikirlər 

ziddiyyətlidir. T2-mərhələsində olan və yalnız səthi əzələlərə invaziya edən kiçik 

ĢiĢlər istisna olunmaqla TUR əməliyyatı invaziv sidik kisəsi xərçənginin müa-

licəsi üçün qeyri-effektiv müalicə üsulu hesab edilir. Çünki, TUR əməliyyatı ilə 

ĢiĢin tam rezeksiya edilərək xaric edilməsi ehtimalı yüksək deyildir. T3-

mərhələsində isə ĢiĢin bu üsulla rezeksiyası mümkün deyildir. Digər tərəfdən 

hətta T2-mərhələsində regionar limfa düyünlərinin 10%-də metastazların olması 

nəzərə alınarsa TUR əməliyyatı zamanı bu düyünlərinin xaric edilməməsi 
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əməliyyatı radikallıq nöqteyi-nəzərdən qeyri-qənaətbəxĢ olduğunu göstərir. 

Hazırda invaziv sidik kisəsi ĢiĢlərində TUR əməliyyatı aĢağıdakı hallarda 

tətbiq edilir: 

1. Sistektomiya əməliyyatına əks-göstəriĢ olduqda; 

2. Sidik kisəsinin səthi əzələlərinə invaziya edən (T2) yüksək diferensiasiyalı 

kiçik ölçülü ĢiĢlərində. 

T2-mərhələsində olan bir törəməni transuretral rezeksiya etmək üçün ilk 

növbədə ĢiĢin ekzofit hissəsi rezeksiya edilir, sonra onun əsasını təĢkil edən sidik 

kisəsi divarı kəsilib götürülür. Bu mərhələdə patohistoloji müayinədə invaziya 

dərəcəsini düzgün qiymətləndirmək üçün imkan daxilində koaqulyasiyadan 

istifadə etməmək gərəkir. Son olaraq törəmənin kənarları rezeksiya edilir və hər 

üç sahədən xaric edilən toxumalar ayrı qablarda histoloji müayinəyə göndərilir. 

 

Lazer terapiyası 

Sidik kisəsi ĢiĢlərinin müalicəsi üçün müxtəlif lazer növlərindən istifadə 

edilir. Lazer enerjisi ĢiĢ toxuması tərəfindən selektiv absorbsiya olunmaq 

xüsusiyyətinə malikdir. Pietrow və Smith sidik kisəsi ĢiĢlərinin müalicəsi üçün 

neodymium: YAG lazeri tətbiq etmiĢlər. Arqon lazeri 1 mm dərinlikdə pe-

netrasiyaya malik oluduğna görə yalnız kiçik ölçülü ĢiĢlərin müalicəsi üçün 

tətbiq edilir. Neodimium-yttrium-aluminium-qarnet (Nd: YAG) lazeri isə 

yüksək penetrasiya xüsusiyyətinə (4-15 mm) malikdir. Son dövrlərdə holmium: 

YAG lazer də sidik kisəsinin həm qeyri-invaziv, həm də invaziv ĢiĢlərinin 

müalicəsində tətbiq edilir (84). 

Lazer müalicəsi, yüksək risk qrupuna daxil olan xəstələrdə və xəstə 

sistektomiya əməliyyatından imtina etdikdə tətbiq edilir. 

 

Neoadyuvant kimyəvi terapiya 

Radikal cərrahi müalicə aparılan invaziv sidik kisəsi xərçəngi olan xəstələrin 

50%-də residiv və metastazların inkiĢafı müĢahidə olunur və residivlərin böyük 

qismi ilk 2 il ərzində 1/3 hissəsi yerli residiv olmaqla rastlanır. Bu xəstə 

qrupunda 5 illik sağqalma nisbəti 50%-dən aĢağıdır. Bu nəticələrin qeyri qəna-

ətbaxĢ olması sistektomiya öncəsi perioperativ dövrdə və ya radioterapiyadan 

əvvəl kimyəvi terapiya zərurəti yaratmıĢdır ki, bu da neoadyuvant kimyəvi 

terapiya olaraq adlandırılmıĢdır. 

Neoadyuvant kimyəvi terapiyanın əsas üstünlükləri aşağıdakılardır: 

Mikrometastazları ortadan qaldıraraq residiv və metastaz riskini azaldır; 

Kimyəvi terapiyaya ilkin cavab reaksiyası olmayanlarda cərrahi əməliyyat 

sonrası faydasız kimyəvi terapiya zərurətini ortadan qaldırır; 

Xərçənginn mərhələsini aĢağı salmağa imkan yaradaraq bəzi hallarda orqan 
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qoruyucu taktikanın seçilməsini mümkün edir; 

Bəzi hallarda metastatik xəstəlik olan qrupda radikal cərrahiyyəni mümkün 

edə bilər. 

Neoadyuvant kimyəvi terapiyanın əsas çatıĢmayan cəhətləri aĢağıdakılardır: 

Kimyəvi terapiyaya həssas olmayan qrupda radikal cərrahi müalicə 

gecikdirilir; 

Kimyəvi terapiyanın yan təsirləri cərrahi müalicə zamanı ağırlaĢma riskini 

atrırır və urinar diversiya üsulunun seçilməsinə təsir edir; 

Ən müasir diaqnostika üsulları belə yalnız 70% hallarda sidik kisəsi ĢiĢinin 

mərhələsini düzgün təyin etməyə imkan verir ki, bu da təqribən 30% hallarda 

ehtiyac olmadan kimyəvi terapiya aparılması deməkdir. 

T2 –T4a mərhələ sidik kisəsi xərçəngi olan xəstələr neodyuvant kimyəvi 

terapiya üçün əsas namizədlərdir. Bu məqsədlə xəstənin yaĢı, kreatinin klirensi 

və digər göstəricilər nəzərə alınaraq sisplatinlə monoterapiya və ya kombinə 

edilmiĢ terapiya seçilə bilər. 

Neoadyuvant kimyəvi terapiyaya təqribən 60-70% hallarda müsbət cavab 

müĢahidə olunur, 30% hallarda bu müalicə nəticəsində ĢiĢin mərhələsi aĢağı 

düĢür və radikal cərrahiyyə mümkün olur. Son illərdə böyük xəstə qruplarında 

aparılan randomizə araĢdirmaların nəticələrinə görə bu terapiya ölüm riskini 

10% azaldaraq 5 illik sağqalma nisbətini 50%-dən 55%-ə yüksəltməyə imkan 

yaratmıĢdır. 

Digər tərəfdən neoadyuvant kimyəvi terapiya və radioterapiya aparılaraq 

müəyyən qrup invaziv sidik kisəsi xərçəngi olan xəstələrdə orqan qoruyucu 

taktika da seçilə bilər. Bu metod tətbiq edilən xəstələrin təqribən 40%-də orqan 

qoruyucu taktikanı davam etdirmək mümkün olur. Kimyəvi terapiya+ 

radioterapiya xəstənin həyat keyfiyyətini artırmaq və seksual yaĢamı qorumaqla 

5 illik 42-63%-ə qədər sağqalma ehtimalı yarada bilər ki, bu da sistektomiya 

əməliyyatına əks göstəriĢ olan və ya cərrahi müalicədən imtina edən xəstələrdə 

metodun seçilməsi gərəkdiyini göstərir. 

 

Adyuvant kimyəvi terapiya 

Sidik kisəsinin invaziv xərçəngi radikal cərrahi müalicə aparılmasına baxma-

yaraq residiv verə və uzaq metastazlarla müĢahidə oluna bilər. Mümkünn re-

sidiv və metastazları önləmək üçün cərrahi əməliyyatdan sonra tətbiq edilən 

kimyəvi terapiya adyuvant olaraq adlandırılmıĢdır. Adyuvant kimyəvi terapiya 

xəstəliyin klinik gediĢinə müxtəlif müəlliflərin məlumatına görə 12% ilə 73% 

arasında müsbət təsir göstərir, xərçəngə bağlı ölüm riskini isə 25%-ə qədər 

azaldır (85). 

Adyuvant kimyəvi terapiyanın əsas üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, cərrahi 
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əməliyyat və patohistoloji müayinə əsasında xərçəngin mərhələsi, histoloji tipi, 

limfatik yayılma dəqiqləĢdirilmiĢ olur və ona görə də müalicə sxemi daha 

düzgün seçilir, kimyəvi rezistent formalarda lazımsız terapiya aparılmır. Bu 

taktikanın əsas çatıĢmayan cəhəti isə əməliyyatdan sonra xəstənin vəziyyətinin 

stabilləĢməsi dövründə gizli metastazların inkiĢaf etməsi, dolayısı ilə adyuvant 

kimyəvi terapiyanın gecikməsidir. Digər tərəfdən radikal sistektomiya kimi ağır 

cərrahi əməliyyat keçirmiĢ xəstələrdə kimyəvi terapiyaya baĢlamaq adətən 

zaman alır və bəzi hallarda mümkün olmur. 

 

Parsiyal sistektomiya 

Sidik kisəsinin hissəvi (parsiyal) rezeksiyası da adlandırılan sidik kisəsi 

qoruyucu cərrahi müalicə olub, ĢiĢin sağlam toxuma sərhədlərində kəsilib 

götürülməsidir. Hissəvi rezeksiyasının aĢağıdakı variantları icra edilir: 

 Elektroeksiziya; 

 Seqmentar rezeksiya; 

 Hemirezeksiya; 

 Sidik kisəsinin autoplastikası ilə geniĢ rezeksiyası; 

 Sidik axarlarının reimplantasiyası ilə rezeksiya. 

 

Sidik kisəsinin hissəvi rezeksiyası aĢağıdakı hallarda aparılır. 

 ġiĢ tək olduqda; 

 ġiĢin ölçüsü 5-6 sm-dən böyük olmamalıdır; 

 Makroskopik dəyiĢiklik olmayan nahiyələrdə in situ karsinoma və digər 

ağır displastik dəyiĢikliklər olmamalıdır; 

 Uraxus adenokarsinoması; 

 Sidik iksəsinin nadir rast gəlinən ĢiĢləri (feoxromositoma, osteosarcoma); 

 Sidik kisəsi divertikulu daxilində olan ĢiĢlər (86). 

 

Parsiyal sistektomiyanın əsas üstün cəhəti orqan qoruyucu cərrahi əməliyyat 

olmaqla sidiyi saxlama qabiliyyətinin və erektil funksiyanın qorunmasıdır, 

nəticədə radikal cərrahi əməliyyatlara nisbətən az invaziv hesab edilməlidir. Bu 

əməliyyat növünə lokalizasiyası və ya sidik axarı mənsəbinə təmasına görə 

TUR ilə tam xaric edilməsi mümkün olmayan T1 və T2 mərhələ sidik kisəsi 

xərçəngində, sistektomiya əməliyyatına əks-göstəriĢ olan T3 mərhələ ĢiĢlərdə 

neoadyuvant kimyəvi terapiya öncəsi göstəriĢ olur. Sidik kisəsinin hissəvi 

rezeksiyasından sonra beĢillik yaĢama göstəricisi 70,5% təĢkil edir (87).  

Hissəvi rezeksiyaya əks-göstəriĢlər: 

 Multifokal ĢiĢlər; 

 Ġn situ xərçəng; 

 Sidik kisəsi üçbucağında yerləĢmiĢ yüksək dərəcəli ĢiĢlər; 

 Prostatik uretraya invaziya; 
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 ġiĢin ekstravezikal invaziyası; 

 ġiĢin adekvat sərhədlərdə kəsilib çıxarılmasının mümküm olmaması; 

 ġiĢin rezeksiyası nəticəsində sidik kisəsinin tutumunun adekvat olmaması 

. 

Bəzi müəlliflərə görə yuxarıdakı məhdudiyyətlər neoadyuvant kimyəvi tera-

piya aparılmaqla geniĢləndirilə bilər. Ġn situ karsinoma olduqda isə cərrahi 

əməliyyat icra edildikdən sonra intravezikal BCG terapiya aparılır. Sidik 

kisəsinin invaziv ĢiĢlərində regionar limfa düyünlərində metastazların olma 

ehtimalı yüksək olduğuna görə limfa düyünlərinin çıxarılması tövsiyə edilir. 

Limfa düyünlərinin histoloji müayinəsi xəstəliyin mərhələsini təyin etməkdə və 

müalicə planının seçilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bəzi müəlliflər ĢiĢin sidik axarlarına invaziyasının, dolayısı ilə reimplanta-

siya zərurətinin orqan qoruyucu taktika üçün əks göstəriĢ olduğu fikrindədirlər. 

Bizim kliniki təcrübəmizdə sidik kisəsinin Lyeto üçbucağı nahiyəsində yerləĢən 

və sidik axarlarına invaziya edən törəmələr zamanı yerinə yetirilən parsiyal 

sistektomiya əməliyyatından sonra 5 ildə artıq müddət residivsiz yaĢam sürən 

xəstələrimiz vardır. Lakin bu nəticələrin kliniki əhəmiyyətinin yüksək olması 

üçün nisbətən böyük randomizə xəstə qruplarında nəticələrin sistektomiyanın 

nəticələri ilə yaĢam müddəti və həyat keyfiyyəti kriteriyaları nəzərə alınaraq 

təhlil edilməlidir. 

Sidik kisəsi xərçəngində parsiyal sistektomiya əməliyyatına üstünlük ver-

məyən uroloqların ən əsas arqumentləri ondan ibarətdir ki, radikal sistektomiya 

əməliyyatları zamanı xaric edilən sidik kisəsinin divarının selikaltı qiĢasında bir 

çox hallarda ĢiĢ toxumasının yayılması (linutus plastica) aĢkar edilir ki, orqan 

qoruyucu cərrahiyyə zamanı bu cür yayılma önlənə bilmir. Fikrimizcə orqan 

qoruyucu taktikaya qərar vermək üçün ĢiĢətrafı lokalizasiyadan götürülən 

toxumadan ―frozen‖ üsulla ekspress histologiya selikaltı yayılmanın olub-

olmadığını təyin edə bilər və ya rezeksiyadan sonra cərrahi sərhədlərdə bu cür 

yayılma aĢkarlanarsa sonrakı müddətdə radikal sistektomiya yerinə yetirilə bilər. 

Parsiyal sistektomiya əleyhinə ikinci arqument limfatik disseksiya ilə ĢiĢin 

mərhələsinin dəqiqləĢdirilməməsi və limfatik yayılmanın önlənməməsidir. Bu 

tez də parsiyal sistektomiya zamanı müvafiq tərəfdə aparılan regional 

limfadisseksiya ilə ortadan qalxar.  

Orqan qoruyucu taktika əleyhinə üçüncü arqument rezeksiya əməliyyatlarının 

sonrakı radikal sistektomiya üçün texniki çətinlik yaratmasıdır. Biz Ģəxsi klinik 

təcrübəmizdə sidik kisəsi rezeksiyasına məruz qalmıĢ xəstələrdə aparılan radikal 

sistektomiya əməliyyatlarında əlavə texniki çətinliklər müĢahidə etmədik. 

 

 Əməliyyatönü hazırlıq 

Əməliyyatdan əvvəl çanaqda, qarın boĢluğunda və döĢ qəfəsində metastatik 

xəstəliyin istisna edilməsi məqsədilə KT aparılması vacibdir. ġiĢin multifokal-
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lığını və CĠS istisna etmək üçün sistoskopiya və biopsiya olunmalıdır. Diver-

tikulun ĢiĢləri kimi yüksək risk qrupuna aid olan xəstələrdə əməliyyatdan əvvəl 

multimodal müalicənin əməliyyatönü kimyəvi terapiyanın və Ģüa müalicəsinin 

aparılması məqsədəuyğun hesab edilir. Əməliyyat zamanı implantasiya 

metastazının profilaktikası məqsədilə sidik kisəsi sistostomiyadan öncə distillə 

su ilə doldurulur və əməliyyat sırasında distillə su ilə irriqasiya olunur (distillə 

su sərbəst hüceyrələrə sitolitik təsirə malikdir), rezeksiyadan sonra isə sidik 

kisəsi mitomisinlə instilyasiya edilir. 

 

Əməliyyatın texnikası 

Xəstə arxası üstə cərrahi masa üzərinə uzadılır və çanağın açılması üçün 

masanın baĢ və ayaq tərəfləri aĢağı əyilir. Sidik kisəsi steril distillə su ilə 

doldurulur. Əməliyyatdan əvvəl sistoskopiya ĢiĢin lokalizasiyasını tapmağa kö-

mək edir. Simfiz və göbək arasında orta xətt üzrə Ģaquli kəsik aparılır. Perito-

narxası sahəyə girilir. Periton sidik kisəsindən disseksiya olunur. ġiĢ olan 

nahiyədə sidik kisəsi damarları (daha çox yuxarı sidik kisəsi arteriyası) bağ-

lanaraq mobilizə olunur (ġəkil 5.15-5.17). Sistotomiya aparılır. ġiĢin sərhədləri 

görülərək ətrafından bir neçə tutucu tikiĢ qoyulur. ġiĢ kənarlarından 2 sm 

olmaqla sağlam toxuma sərhəddində elektrik bıçağı ilə kəsilərək rezeksiya 

olunur. Frozen biopsiya üsulu ilə cərrahi sərhədlərdə CĠS və ciddi displaziyanın 

olmadığı təyin edilməlidir, göstərilən əlamətlərin aĢkar edilməsi sistektomiya 

əməliyyatına göstəriĢ olaraq qəbul edilir. 

Sidik kisəsinin divarlarının ĢiĢ toxuması ilə birlikdə rezeksiyası adventisiya 

qiĢası və perivezikal piy toxumasını əhatə edəcək Ģəkildə yerinə yetirilir. Sidik 

kisəsinin ön və yan divarlarında yerləĢən törəmələrdə bir qayda olaraq ekstra-

vezikal rezeksiya aparılır, arxa və arxa-yan divarlarda yerləĢən törəmələrdə 

transvezikal rezeksiyaya üstünlük verilir.  

Sidik axarı mənsəbinə və ya sidik axarı divarına invaziya təyin edildiyində 

sidik axarının intramural hissəsinin rezeksiyası və ureterosistoneostomiya 

yerinə yetirilir. Bizim praktikamızda reimplantasiya bir qayda olaraq ekstra-

vezikal Lich-Gregoir üsulu ilə həyata keçirilmiĢdir. Ġnvaziya yalnız selikli qiĢa 

səviyyəsində isə sidik axarının 1 sm-lik distal qismi rezeksiya edilə və sidik 

axarının intravezikal repozisiyası yetərli ola bilər. Qeyd etməliyik ki, bir çox 

müəlliflər ureterosistoneostomiya zərurətini parsiyal sistektomiya üçün əks-

göstəriĢ hesab etsələr də, bizim praktikamızda T2 mərhələ sidik kisəsi xərçən-

ginə görə sidik kisəsi rezeksiyası və ureterosistoneostomiya əməliyyatına məruz 

qalan və 5 ildən çox müddətdə residivsiz olan klinik müĢahidələr var. 

Əməliyyatın sonrakı mərhələsini regional limfa düyünlərinin disseksiyası 

təĢkil edir. Tərəfimizdən limfadisseksiya KT müayinədə böyümə təyin edilən 

limfa düyünləri olduğunda və ya T2, T3a mərhələ solid sidik kisəsi 

xərçənglərində yerinə yetirilmiĢdir. 
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Sağlam toxuma sərhəddində histoloji müayinəyə (frozen sections) material 

göndərilir. Sidik kisəsi ilk qatı 2/0 xrom ketqut, ikinci qatı 3/0 vikril saplarla iki 

qat tikiĢlərlə tikilir. Sidik kisəsi 3 mənfəzli Foley boru ilə kateterizasiya olunur. 

Nisbətən gənc yaĢlı kiĢilərdə drenaj üçün 8 və 12 ölçülü episistostomik borular 

da tətbiq edilə bilər. Dərialtı toxumalar qatbaqat tikilir. Əməliyatdan sonra ilk 3 

gün distillə su ilə irriqasiya həyata keçirilir,  kateter 6-7-ci gün, drenaj boru 

qoyulmuĢsa 8-9 –cu gün çıxarılır. 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil -5.15. Sidik kisəsinin şiş olan nahiyədə damarlar 

bağlanaraq mobilizə olunması 
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Şəkil-5.17.  Sidik kisəsinin ikiqat 

tikişlərlə tikilməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. RADİKAL SİSTEKTOMİYA 

 

Göstərişlər  

KiĢilərdə radikal sistoprostatoktemiya və qadınlarda en bloc limfadenekto-

miya ilə birlikdə aparılan ön ekzenterasiya, metastazlar olmadıqda əzələ invaziv 
sidik kisəsi xərçənginin standart cərrahi müalicə üsulu hesab edilir. Orqanla 
məhdud sidik kisəsi xərçəngində, xüsusilə limfatik düyünlərdə limfadisseksiya 

sonrası metastaz təyin edilmirsə radikal sistektomiya əməliyyatı xəstələrin 
uzunmüddətli yaĢaması nöqteyi nəzərindən yaxĢı nəticələr verir (88). Sidik 
kisəsi xərçəngində TUR və neoadyuvant kimyəvi terapiya ilə təyin edilə bilən 

ĢiĢ qalmadığı hallarda (P0) belə sistektomiya əsas müalicə üsulu olaraq seçilə 
bilir və bu qrupda proqnoz CĠS və ya limfavaskulyar invaziya olan qrupa nis-
bətən nəzərəçarpacaq dərəcədə daha yaxĢıdır (89). Ağır yanaĢı xəstəliklər və 
metastazlar olduğu hallarda alternativ müalicə üsulu tətbiq edilsə də, lokal 

simptomlar olan hallarda (davamlı hematuriya) isə hətta regional və distant me-
tastazların olmasına baxmayaraq palliativ məqsədlə sistektomiya aparıla bilər.  

Sidik kisəsinin invaziv ĢiĢlərində radikal sistektomiyaya göstəriĢlər aĢağı-

dakılardır: 

 Sidik kisəsinin, hissəvi rezeksiyaya əks-göstəriĢ olan ĢiĢləri; 

 Ġnvaziv residiv ĢiĢlər; 

 Ġntravezikal BCG terapiyaya cavab verməyən in situ karsinoma; 

 Sidik kisəsinin çoxsaylı invaziv ĢiĢləri; 

 AĢağı diferensiasiyalı, tez residiv verən (T1G3). 

 

Limfadenektomiyanın rolu 

Çanaq limfadenektomiyası invaziv sidik kisəsi xərçənginin cərrahi müalicəsinin 
əsas tərkib hissəsini təĢkil edir. Çanaq limfa düyünlərinə metastazlar rast gəlinmə 

faizi ĢiĢin mərhələsinə uyğun olaraq artır. Belə ki, T2 mərhələsində cərrahi 
müdaxilə zamanı limfa düyünlərində metastazların rast gəlinmə faizi 10-30%, T3 
mərhələsində isə 30-65%-dir. Oturaq və xarici qalça düyünlərində metastazlar daha 
çox rast gəlinir. GeniĢləndirilmiĢ limfadisseksiya distal paraaortal, parakaval və 

Şəkil – 5.16. Sidik kisəsinin şiş 

kənarından 2 sm olmaqla rezeksiyası 
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presakral limfa düyünlərinin xaric edilməsini əhatə edir (90). Əməliyyat zamanı 

xaric edilən limfa düyünləri ilə xəstəliyin residiv vermə faizi arasında düz 
mütənasiblik vardır. Əməliyyat zamanı 15 limfa düyünü xaric edilmiĢ xəstələrdə 
residivsiz 10 illik yaĢama göstəricisi 25% olduğu halda, 15-dən artıq limfa düyünü 

xaric edilmiĢ xəstələrdə isə bu göstərici 36%-dir (91). 
May və b. 2556 radikal sistektomiya həyata keçirilmiĢ xəstə qrupunu əhatə 

edən çoxmərkəzli bi araĢdırma əsasında limfatik düyünlərin pozitivlik dərəcəsi 

ilə xəstəliyin proqnozu arasında ciddi bir asılılıq olduğunu, 20%-dən artıq 
limfatik düyünlərdə pozitiv cavab olmasının xəstəliyin gediĢinə mənfi təsir 
göstərdiyini, limfatik metastaz olmasının adyuvant kimyəvi terapiyaya göstəri-
Ģin seçilməsində əsas faktorlardan biri olduğunu qeyd etmiĢlər (92).  

Radikal sistektomiyanın ağırlaşmaları 

Radikal sistektomiyadan sonra ilk 30 gün ərzində letallıq göstəricisi 0.3-

3.9%-dir (93. Ümumi ağırlaĢma göstəricisi minor ağırlaĢma olaraq 18-58%, 

mayor ağırlaĢma 5-25%-dir (93, 94). AğırlaĢmalar üç qrupda birləĢdirilir: 

 YanaĢı xəstəliklər nəticəsində meydana çıxan ağırlaĢmalar; 

 Sidik kisəsi və ətraf orqanların çıxarılması zamanı meydana çıxan 

ağırlaĢmalar; 

 Sidik kisəsinin rekonstruksiyası və sidiyin diversiyası zamanı meydana 

çıxan ağırlaĢmalar. 

Klinik praktik olaraq ağırlaĢmalar 3 qrupa bölünür: 

-Medikal; 

-Cərrahi; 

-Yaranın sağalması ilə bağlı. 

Radikal sistektomiya olunan xəstələrdə medikal səbəblər arasında ilk sıranı 

tutan ağırlaĢmalar ürək-ağciyər sistemi ilə bağlıdır. YaĢlı xəstə qrupunda yanaĢı 

rast gəlinən xəstəliklər içərisində ürək-ağciyər sistemi xəstəliklərinin əsas yer 

tutması bu sistemə bağlı ağırlaĢma ehtimalını artırır. Bu baxımdan xəstələrdə 

ürəyin və ağciyərin funksiyalarının qiymətləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Xəstələrdə ağciyər emboliyasının rast gəlinmə ehtimalı orta hesabla 0-6%, 

pnevmoniya 0-4%, kəskin respirator çatmazlıq 0-3.8%, reintubasiya 0-1.9%, 

ürək infarktı 0-4%, kardial aritmiya 0-7.2%, o cümlədən ürək dayanması 0-

1.3%, dərin vena trombozu 0-5.3% olaraq göstərilmiĢdir. Medikal səbəblər 

arasında ikinci sıranı septisemiya (0-9.6%), hemodializ tələb edən kəskin 

böyrək çatıĢmazlığı (0-7%), urinar infeksiya (0-12.8%), pielonefrit (0-7.4 %), 

ciddi metabolik pozğunluq - delirium (0-4%) tutur (93). 

Cərrahi ağırlaĢmalara gəldikdə ilk növbədə intraoperativ qanaxma riski 

nəzərə alınmalıdır. Radikal sistektomiya əməliyyatı zamanı qanitirmə 600-1700 

ml olaraq, əməliyyatdan sonrakı dövrdə hemorragiya 0-9% olaraq 

qiymətləndirilir. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə peritonit riski 0-0.8%, paralitik 

bağırsaq keçməzliyi 0-22.7%, nazik bağırsaq keçməzliyi 0-7%, enteranasto-
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mozdan sızma 0-8.7%, gastrointestinal qanaxma 0-1.3%, uretero-enteral 

anastomozun strikturası isə 3% olaraq qeydə alınmıĢdır ki, ağırlaĢmaların 

xarakterindən də görüldüyü kimi bu qruplarda əsas diversiya üsulu ortotopik 

enterosistoplastika olmuĢdur. Düz bağırsağın zədələnmələri 0-1.7% rast gəlinir. 

Limfadisseksiyaya bağlı 0-3.5%-də müdaxilə tələb edən, 0-5.4%-də isə müda-

xiləyə ehtiyac olmayan limfosel müĢahidə edilmiĢdir (93). GeniĢləndirilniĢ 

pelvik limfadisseksiya limfosel rastlanma ehtimalını artırır. 

Yara sağalmasına bağlı ağırlaĢmalar yaranın ikincili sağalması 0-8%, pelvik 

hematoma 0-2%, pelvik-abdominal abses 0-4.4%, fistula 0-4% olaraq rastlanmıĢ-

dır. Diversiyaya bağlı ağırlaĢmalar 0-16% olaraq, o cümlədən sidik sızması 0-

7.7%, stomal nekroz 0-1.7%, pouch-un nekrozu 0-0.7% olaraq qeyd edilir (93). 

Xəstələrin əməliyyatdan sonrakı dövrdə erkən aktivləĢdirilməsi və əməliy-

yatdan əvvəl fraksiparin tipli antikoaqulyantların təyin edilməsi dərin vena 

trombozu və ağciyər arteriyası embolizminin önlənməsində əhəmiyyətlidir. 

Əməliyyatdan sonra metoclopramide preparatını tətbiq etməklə nazoqastral dre-

nin nisbətən erkən xaric edilməsi paralitik bağırsaq keçməzliyinin önlənməsinə 

yardım edir (94). 

  

Əməliyyatönü hazırlıq 

Radikal sistektomiya əməliyyatı bilateral çanaq limfadenektomiya ilə bir-

likdə kiĢilərdə sistoprastatektomiyanı, qadınlarda isə ön ekzentrasiyanı – 

uĢaqlığın, uĢaqlıq borularının, yumurtalıqların, sidik kisəsinin, sidik kanalının 

və uĢaqlıq yolunun ön divarının xaric edilməsini əhatə edir. Qadınlarda aparılan 

sistektomiya zamanı sidik kanalına invaziya etməyən törəmələrdə onun 

saxlanması sidik kisəsinin ortotopik rekonstruksiyasına imkan verə bilər. 

Əməliyyat olunacaq xəstələrin əməliyyatdan əvvəl qiymətləndirilməsi və 

hazırlanması əməliyyatdaxili və əməliyyatdan sonrakı dövrdə meydana çıxan 

ağırlaĢmaların profilaktikasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xəstələrə əməliy-

yatdan 2 həftə əvvəl aspirin qəbulunu dayandırmaq və ağciyər ağırlaĢmalarının 

profilaktikası məqsədilə siqaret çəkməmək tövsiyə edilir. Xəstədə ĢiĢin 

histologiyası, dərəcəsi və yayılması əməliyyatdan əvvəl TUR biopsiya ilə qiy-

mətləndirilir. Prostat vəzi və sidik kanalının prostat hissəsinin keçid hüceyrəli 

xərçəngində radikal sistoprostatektomiya əməliyyatı ilə yanaĢı uretrektomiya 

planlaĢdırılır. Xəstələrdən ətraflı anamnez toplanır və obyektiv müayinə aparı-

lır. Xəstələrin radiolji müayinəsinə çanaq və qarın boĢluğunun KT müayinəsi, 

labarator müayinələrə isə qanın ümumi analizi, qanda elektrolitlərin təyini və 

qaraciyər testləri daxildir. Bağırsaq xəstəliyi olan xəstələrdə kontrastlı 

rentgenoqrafiya və kolonoskopiya aparılmalıdır. 

Xəstələrdə bağırsaqların təmizənməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əməliy-

yatdan 2 gün əvvəl xəstələr yalnız maye qəbul edir. Kolorektal cərrahiyyənin 

tələblərinə uyğun bağırsaq hazırlanması həyata keçirilir. Bu məqsədlə əməliy-
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yatdan əvvəlki gün xəstə bir paket (3.7 litr) polietilen qlikol (PEG) məhlulu içir 

və ya xəstəyə 2 dəfə natrium fosfat imaləsi aparılır.  

Əməliyyatdan bir gün əvvəl isə per os antibiotiklər və antianeorob prepa-

ratlar (neomisin və ya eritromisin + metronidazol kombinasiyası) qəbul edilir. 

Cərrahi kəsikdən həmən öncə ikinci nəsil sefalosporin ilə antibiotik profi-

laktikası təmin edilir, vena daxili antianeorob olaraq metronidazol tətbiq edilir. 

Antianaerob preparat əməliyyatdan sonra daha 2 gün, antibiotikoterapiya ileal 

konduitlərdə 6-7 gün, kontinent rezervuarlarda kateter çıxarıldıqdan sonrakı ilk 

2 gün daxil olmaqla davam etdirilir. Bir qayda olaraq xəstələr qidalandırılmağa 

baĢladığında oral antibiotikoterapiyaya keçilir. 

 

Kişilərdə radikal sistektomiya 

Cərrahi kəsik 
Əməliyyat göbəkdən aĢağı köndələn və ya boylama kəsiklə baĢlanır. Köndələn 

kəsik olaraq Pfannenstiel və ya Cherney kəsiyi tətbiq edilir. Pfannenstiel kəsiyi 
qasıq bitiĢməsindən 2 sm yuxarı aparılır. Düz əzələ yatağı köndələn Ģəkildə kəsilir 
və səhifələr yuxarı və aĢağıya doğru düz əzələdən disseksiya olunaraq ayrılır. Düz 
əzələ orta xətt üzrə boylama istiqamətdə ayrılır. Cherney kəsiyi Pfannenstiel kəsiyi 
ilə oxĢar olub, ondan fərqli olaraq düz əzələ qasıq bitiĢməsindən köndələn Ģəkildə 
ayrılır. Köndələn kəsik daha kosmetik olmasına baxmayaraq boylama kəsikdən 
fərqli olaraq əməliyyatdan sonrakı yırtığın əmələ gəlmə riski daha yüksəkdir. 

 Boylama kəsiklər orta xətt üzrə və ya paramedian olaraq aparılır. Orta xətt 
üzrə aparılan boylama kəsiklər paraaortal limfa düyünlərinin disseksiyasına 
göstəriĢ olduğu hallarda proksimal istiqamətdə geniĢləndirilə bilindiyinə görə 
daha çox tətbiq edilir.  

 

Əməliyyatın texnikası 

Əməliyyat zamanı xəstə arxası üstə uzadılaraq cərrahi masanın baĢ tərəfi bir 
qədər endirilir. Əməliyyatdan əvvəl mədəyə nazoqastral boru salınır və sidik 
kisəsi 18-20 French Foley kateterlə kateterizasiya olunaraq balonu 20 ml 
fizioloji maye ilə doldurulur. Boylama və ya köndələn kəsik aparılır. Biz öz 
praktikamızda göbəklə simfiz arasında orta xətt üzrə boylama kəsik tətbiq 
edirik. Düz əzələ aralandıqdan sonra Retzius sahəsi və periton boĢluğu açılır. 
Qarın boĢluğu metastazlara görə diqqətlə təftiĢ olunur. Uraxus tapılaraq 
göbəkdən aĢağı liqaturaya alınıb bağlanır(ġəkil 5.18- 5.21).  
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Şəkil-5.19. Cloquet  limfa düyünü xaric edildikdən və xarici qalça damarları ayrıldıqdan sonra 

çanaq limfa düyünlərinin disseksiyası.(From Walsh PC, Schlegel PN: Radical cystectomy. In 

Marshall FF, ed: Textbook of Operative Urology. Philadelphia, WB Saunders, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil –5.18.  A, Sağ çanaq və qalça düyünlərinin disseksiyasının başlanğıc yerindən qalça 

damarları boyunca kəsiyin aparılması,  B – Periton kəsildikdən sonra sağ qalşa damarlarının 

və çanaq limfa  düyünlərinin  aşkarlanması  ( Walsh PC, Schlegel PN: Radical cystectomy. In 

Marshall FF, ed: Textbook of Operative Urology. Philadelphia, WB Saunders, 1996) 
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Şəkil – 5.20.  Lateral göbək bağı və sağ sidik axarı kəsildikdən sonra sidik kisəsinin sağ lateral 

ayaqcığının disseksiyası.  (From Walsh PC, Schlegel PN: Radical cystectomy. In Marshall FF, 

ed: Textbook of Operative Urology. Philadelphia, WB Saunders, 1996.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil – 5.21.  Rektovezikal nahiyədə peritonun və prostat vəzinin lateral hissəsində endopelvik 

fassiyanın kəsilməsi(From Walsh PC, Schlegel PN: Radical cystectomy. In Marshall FF, ed: 

Textbook of Operative Urology. Philadelphia, WB Saunders, 1996 
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Sistoprostatektomiya məqsədilə ilk növbədə peritonun parietal qiĢasında 

onun sidik kisəsinə təmas edən hissəsi sidik kisəsi üzərində qalmaqla elektokoa-

qulyator ilə kəsik aparılır. Disseksiya perivezikal sahəyə doğru geniĢlədilərək 

toxumçıxarıcı axacaqlar azad edilərək kəsilir. Sonra hər iki tərəfdə daxili qalça 

arteriyaları disseksiya olunur və onun ön Ģaxələri liqaturaya alınaraq bağlanır və 

beləliklə sidik kisəsinin yan divarları tamamilə, arxa yan divarları qismən 

disseksiya edilir. 

Sidik axarları peritonarxası sahədə, ümumi qalça arteriyalarından bir qədər 

proksimal istiqamətdə tapılaraq disseksiya olunur və qalça damarlarından bir 

qədər aĢağıda sıxıcıya alınaraq kəsilir. Sidik axarlarının proksimal hissəsinin 

ucundan kiçik bir parça kəsilərək histoloji müayinəyə göndərilir. Sidik axarı 

proksimal istiqamətdə iĢemiyanı önləmək üçün adventisiya və periureteral 

toxuma qorunaraq disseksiya olunur. Disseksiyadan sonra sidik axarının 

proksimal hissəsi müvəqqəti olaraq liqaturaya alınır. Sidik axarının hidrostatik 

dilatasiyası ureteroenteral anastomozun qoyulmasını asanlaĢdırır. Lakin 

fikrimizcə böyrək çatmazlığı zamanı bu manevr məqsədəuyğun deyildir, bu cür 

hallarda sidik axarına 10 və ya 8 nömrəli drenaj boru yerləĢdirilərək fiksasiya 

edilir və sidiyin müvəqqəti pasajı təmin edilir. Sidik axarlarının distal hissəsi 

liqaturaya alınaraq traksiya olunur və arxa- medial hissədən küt üsulla ayrılaraq 

Denonviller sahəsi lateral tərəfdən açılır. Bu düz bağırsaqla sidik kisəsi arasında 

olan sahəni aĢkar etməyə imkan verir. 

Endopelvik fassiya prostat vəzinin hər iki tərəfindən küt uclu qayçı ilə dis-

seksiya olunur. Kəsilmə xətti olaraq düz bağırsağı qaldıran əzələnin çanaq 

səthini daxildən örtən parietal fassiya ilə prostat vəzinin lateral səthini örtən 

visseral fassiyanın bitiĢməsi seçilir. Fassiya sıxıcı ilə qaldırılaraq onun altında 

olan damarlardan ayrılır və medial istiqamətdə prostat bağına qədər kəsilir. 

Kəsik küt üsulla prostat vəzinin hər iki tərəfində arxaya doğru uzadılır. Sidik 

kisəsi tən orta göbək bağından tutularaq ventral istiqamətdə dartılır. Sidik kisəsi 

ilə düz bağırsaq arasında olan periton büküĢü koaqulyator ilə kəsliir. Düz 

bağırsaq, sidik kisəsi, toxum kisəcikləri və prostat vəzi arasında olan sahə küt 

üsulla ayrılaraq açılır. Prostat vəzinin zirvəsində Denonviller fassiyasının iki 

səhifəsinin birləĢməsi nəticəsində bu sahə obliterasiya olunur. Küt uclu qayçı 

ilə bu sahə prostat vəzinin zirvəsinə doğru açılır. Cərrahın barmağı ilə prostat 

vəzinin zirvəsini və sidik kanalında olan kateteri hiss etməsi bu sahənin tam 

açıldığını göstərir 

Prostat vəzi arxaya-yuxarıya doğru dartılaraq liq. puboprostaticus aĢkar 

edilir. Bu bağ qasıq sümüyü ilə bitiĢmə nöqtəsində kəsilir. Prostat vəzinin 

zirvəsinə 2-0 vikril sapla tikiĢ qoyularaq venoz kələfdən qanaxmanın qarĢısı 

alınır. Bu tikiĢdən proksimal hissədə sidik kanalı kəsilərək içərisində olan 

kateterlə birlikdə yuxarı dartılır və sidik kisəsi xaric edilir. Son hemostaz apa-
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rılır. Çanaq reperitonizə olunmur. Çanaq boĢluğuna iki ədəd drenaj boru qo-

yulur, sidik kisəsinin ortotopik plastikası planlanmırsa çanaq boĢluğunu drenə 

etmək üçün əlavə olaraq uretral yerləĢdirilmiĢ Foley kateteri də istifadə edilə 

bilər. 

Biz öz praktikamızda radikal sistoprostatektomiya zamanı retroqrad dis-

seksiya üsuluna üstünlük veririk. Sidik kisəsinin yan divarları və sidik axarları 

disseksiya edildikdən sonra bilateral olaraq çanaq fassiyası kəsilir və prostatın 

yan divarları küt üsulla disseksiya edilir. Sonra puboprostatik bağlar kəsilərək 

prostatın zirvəsi əldə edilir və həmin bölgədə dorzal venaya 2/0 vikrillə 

hemostatik tikiĢ qoyulur. Vena kompleksi və uretra kəsilərək prostat, toxum 

qovuqcuqları və sidik kisəsinin arxa divarı retroqrad olaraq disseksiya edilir və 

sistoprostatektomiya tamamlanır. 

 

Qadınlarda radikal sistektomiya 

Qadınlarda radikal sistektomiya ön ekzentrasiya adlandırılan sidik kisəsi, 

yumurtalıqların, Fallop borularının, uĢaqlıq, uĢaqlıq boynu, uĢaqlıq yolunun ön 

divarı, uretranın cərrahi disseksiya və ektomiyasının regional limfadisseksiya 

ilə birlikdə yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Son dövrlər ortotopik sidik 

diversiyalarının geniĢ tətbiq edilməyə baĢlandığından qadınlarda uretranın 

qorunması geniĢ müzakirə edilməkdədir. Müxtəlif müəlliflərin məlumatlarına 

görə sidik kisəsi xərçəngi 2-12% hallarda uretraya invaziya edir və uretra 

qorunduğu hallarda müvafiq olaraq 2-13% hallarda xərçəngin uretrada residivi 

aĢkar edilir. Uretrektomiya əməliyyatına göstəriĢ olaraq xərçəngin sidik kisəsi 

triqonu və boynu nahiyəsinə invaziyası hesab edilir. Əməliyyat öncəsi 

sistoskopiya və biopsiya uretrektomiya qərarı üçün yetərli məlumat vermədiyi 

hallarda əməliyyatdaxili frozen biopsiya aparılaraq neqativ nəticə alınarsa 

uretranın qorunması və ortotopik diversiya üsuluna qərar verilir. 

Qadınlarda radikal sistektomiya məqsədi ilə vaginal kəsik üsulu təklif edil-

miĢdir, lakin bu üsul geniĢ yayılmamıĢdır. Ön aĢağı laparotomik kəsik pelvik 

limfadenektomiya, sistektomiya, uretrektomiya, histerektomiya, salpinqoofo-

rektomiya və parsiyal vaginektomiya imkanı yaradır, ona görə də daha geniĢ 

tətbiq edilir. Eksternal iliak və obturator limfadenektomiya yerinə yetirildikdən 

sonra əməliyyat pelvik disseksiya ilə davam etdirilir. 

Daxili qalça arteriyasının əsas ön Ģaxəsi olan yuxarı sidik kisəsi arteriyası 

2/0 vikril ipliklə bağlanaraq kəsilir, sonra orta və aĢağı sidik kisəsi arteriyaları 

liqaturaya alınır və kəsilir. Ureterlər qan dövranı qorunaraq disseksiya edilir və 

rezeksiya edilərək proksimal ucundan frozen biopsiya alındıqdan sonra 8 və ya 

10 nömrəli borularla intubə edilir. 

UĢaqlıq önə doğru dartılaraq siqma və düz bağırsağın ön konturları təyin 

edilir. Cul-de-sac bölgəsində kəsik aparılaraq uĢaqlıq yolu rektosiqmoidal 

bağırsaqdan disseksiya həyata keçirilir. Bu mərhələdə uĢaqlıq yoluna povidon 
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yodlu tampon yerləĢdirilərək antiseptika təmin edilir və vaginanın arxa divarı 

daha asan təyin edilir. UĢaqlıq boynu palpasiya edilir və lazım gəldiyində 

kardinal bağlar hissəvi liqaturaya alınaraq kəsilir, sonra uĢaqlıq boynundan 

aĢağıda vaginada koaqulyator ilə kəsik icra edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 5.22. Qarın divarı kəsildikdən sonra uraxus qalığı iki sıxıcı arasında  

tutularaq kəsilir və liqaturaya alınır. 
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Şəkil 5.23. Periton  Lateral göbək bağı boyunca girdə bağa qədər  kəsilir,  

girdə bağ sıxıcıya alınır və kəsilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 5.24.  Uşaqlıq boruları və yumurtalıqlar sidik kisəsi və uşaqlıq ilə birlikdə çıxarılır. 

Qonadal damarlar yumurtalıqlardan yuxarı hissədə liqaturaya alınaraq kəsilir. 
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Şəkil 5.25. Sidik kisəsi peruretral adventisial toxuma ilə birlikdə proksimal istiqamətdə 

mobilizə olunur  və sidk kisəsinə yaxın hissədən kəsilir. 
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Şəkil 5.26. A. Sidik kisəsinin lateral ayaqacığının ayrılması.   

B. Yuxarı vezikal arteriyanın bağlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şəkil  - 5.27.  A və B; Uşaqlıq yolu üzərindən kəsiyin aparılması  C: Kəsik uşaqlıq yolunun 

anterolateral hissəsinə qədər aparılır. D. Uşaqlıq yolunun ön divarı, sidik kisəsinin arxa divarı 

və sidik kanalı en bloc xaric edilir. 
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Şəkil 5.28. Uşaqlıq yolunun bağlanması 

 

Sonra sidik kisəsinin ön tərəfdən disseksiyası həyata keçirilir. Uretrektomiya 

aparılması planlandığında endopelvik fassiya açılaraq pubouretral bağlar kəsilir 

və dorsal vena liqaturaya alınır. Beləlikə vaginanın böyük qismi rezeksiya 

edilərək və uretrektomiya aparılaraq ön ekzentrasiya əməliyyatı tamamlanır 

(ġəkil 5.22-5.28 ). 

Ortotopik sidik diversiyası öngörülürsə uĢaqlıq yolu disseksiyası və rezeksi-

yası uretranın və rabdosfinktorun innervasiyasını qorumaqla hissəvi aparılır. Bu 

məqsədlə sidik kisəsi boynunun disseksiyası zamanı klitorun kavernoz cismini 

innervasiya edən sinirlərin və vaginanın lateral divarlarının qorunmasına diqqət 

edilir. Vagina hissəvi rezeksiya edilir və uretranın sidik kisəsi boynuna bitiĢik 1 

sm-lik bölümü xaric edilir, uretranın distal qismi anastomoz üçün hazırlanır. 
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Çanaq limfadenektomiyası 

Çanaq limfa düyünlərinin disseksiyası radikal sistektomiya ilə birlikdə en 

bloc olaraq icra edilir. Əməliyyatdan əvvəl Ģüa müalicəsi aparılmıĢdırsa oturaq 

sinirin və qalça damarlarının zədələnmə riski yüksək olduğuna görə limfa-

denektomiya adətən aparılmır. Limfa düyünlərinin disseksiyası aortanın bifur-

kasiya yerindən baĢlayaraq (disseksiyanın yuxarı sərhədi) lateral istiqamətdə 

qalça damarları və n.genitogemoralis istiqamətində davam etdirilir. N.genito-

femoralis limfadisseksiyanın lateral, endopelvik fassiya isə aĢağı sərhədini 

təĢkil edir. Limfa damarlarının proksimal hissəsi, limfoselin əmələ gəlməməsi 

üçün diqqətlə bağlanır. Xarici qalça arteriyası və venası ümumi qalça arteriya-

sının bifurkasiya yerinə qədər disseksiya olunur. Disseksiya zamanı aĢağı boĢ 

vena və qalça venalarından ayrılan kiçik damarlar liqaturaya alınaraq bağlanır. 

KiĢilərdə spermatik damarlar lateral istiqamətdə çəkilərək qorunur. Qadınlarda 

isə infundibulopelvik bağ ovarial damarlarla birlikdə liqaturaya alınaraq kəsilib 

bağlanır. Disseksiya medial istiqamətdə sidik kisəsinə qədər davam etdirilir. Bu 

nahiyədə tez-tez rast gəlinən əlavə oturaq venanın zədələnməməsinə diqqət 

yetirilir. Limfa düyünləri bundan sonra art.hipoqastrica boyunca disseksiya 

olunur. Cloquet limfa düyünü bud kanalı girəcəyində mobilizə olunur və 

disseksiya olunmuĢ limfa düyünlərinə sıxıcı qoyularaq xaric edilir.  

 

12. SİDİYİN DİVERSİYASI 
 

Sidiyin diversiyası məqsədilə əsasən nazik və yoğun bağırsaqlardan istifadə 

edilir. Bu konduitlərin hər biri özünəməxsus göstəriĢlərə, əks-göstəriĢlərə və 

ağırlaĢmalara malikdir. Bir sıra ağırlaĢmalar isə demək olar ki, bütün kon-

duitlərdə eynidir. Sidiyin diversiyasına əsas göstəriĢlər aĢağıdakılardır: 

 Sidik kisəsinin xərçəngi; 

 Böyrək funksiyalarını pisləĢdirən və konservativ müalicəyə tabe olmayan 

neyrogen sidik kisəsi; 

 Sidik kisəsinin radiasiyaya bağlı zədələnmələri; 

 Qadınlarda ağır formalı inkontinensiyalar; 

 Ağır gediĢə malik xroniki çanaq ağrı sindromu. 

Sistektomiya əməliyyatı aparıldıqdan sonra sidiyin diversiyası məqsədilə 

müxtəlif cərrahi əməliyyat növləri iĢlənib hazırlanmıĢdır. Bu əməliyyatları 

aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq mümkündür: 

I. Sidiyin xaricə diversiyası (ureterokutaneostomiya); 

II. Sidiyin izolə nazik və ya yoğun bağırsaq seqmentinə diversiyası 

(inkontinant Briker rezervuarı, kolonik konduit); 

III. Sidik axarlarının bağırsaqların müxtəlif Ģöbələrinə köçürülməsilə sidiyin 

daxili diversiyası (ureterosiqmostomiya, MAINZ-pouch II); 
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IV. Sidiyin izolə yoğun bağırsaq seqmentinə kontinant rezervuar yaratmaqla 

diversiyası (Kock pouch, Mainz pouch I, Ġndiana pouch); 

V. Bağırsaq rezervuarı yaratmaqla ortotopik sidik kisəsinin rekonstruksiyası. 

Nazik bağırsaq seqmentindən ortotopik sidik kisəsi formalaĢdırılması fizio-

loji olduğuna görə uroonkoloji praktikada tətbiq edilməsi daha məqsədəuyğun 

hesab edilir. 

Bu cərrahi əməliyyatlar nə qədər müxtəlif olsalar da qarĢıya qoyulması 

zəruri olan əsas məqsədlər aĢağıdakılardır: 

 Adekvat həcmli rezervuarın yaradılması; 

 Sidiyin reflüksunə imkan verməyən antireflüks anostomozların tətbiqi; 

  Xəstənin iradəsi ilə sidiyi xaric edə bilən və sidiyi saxlama qabilyyəti 

olan rezervuarın formalaĢdırılması; 

 Alçaq təzyiqli rezervuarın yaradılması; 

 Rezervuarın minimal absorbtiv olması. 

Sidiyin diversiyası məqsədilə aparılan cərrahi əməliyyatlar xəstənin fərdi 

anatomiyasına, xəstəliyin xüsusiyyətlərinə, böyrəklərin funksional vəziyyətinə, 

hidronefrozun olub-olmamasına və xəstənin seçiminə uyğun olaraq aparılır. 
 

Bağırsaq seqmentinin seçilməsi 

Sidiyin diversiyası məqsədilə seçilən bağırsaq seqmentləri müxtəlif olub 

xəstənin vəziyyətindən, böyrəklərin funksional xüsusiyyətlərindən, keçirilmiĢ 

cərrahi əməliyyatlardan və diversiyanın xarakterindən asılı olaraq müxtəlifdir. 

Sidiyin diversiyası məqsədilə mədə, acı bağırsaq, qalça bağırsaq və yoğun 

bağırsaqdan istifadə edilir. Hər bir bağırsaq Ģöbəsi özünə məxsus üstünlüklərə 

və çatıĢmayan cəhətlərə malikdir. Mədə sidik kisəsinin əvəz edilməsi, konduit 

və kontinent diversiya məqsədilə istifadə edilə bilər. Mədədən rekonstruktiv 

əməliyyatlar məqsədi ilə bağırsaqlarda aparılmıĢ əməliyyatlar nəticəsində 

qısalmıĢ bağırsaq seqmentlərinin istifadə edilməsi qidalanma problemi 

törətdikdə istifadə edlir. Bu seqmentin istifadəsi nəticəsində meydana çıxan 

əsas ağırlaĢmalara hematuriya-dizuriya sindromu və metabolik alkaloz aiddir. 

Sidikdə olan duzların daha az absorbsiya olunması, protonların və xlor 

ionlarının daha çox ekskresiya olunması və daha az seliyin sekresiyası olunması 

digər bağırsaq seqmentlərinə nisbətən mədənin üstünlükləridir. Urodinamik 

nöqteyi nəzərdən bağırsaq diversiyasi ilə oxĢardır. Bağırsaq seqmentləri ilə 

müqayisədə elektrolit balansının pozğunluqları daha az rast gəlinir. Diversiya 

məqsədi ilə yoğun bağırsaq seqmentləri seçildikdə bakteriuriya 60-80% rast 

gəlindiyi halda mədənin seçilməsi hallarında bu göstərici 25%-dir. 

Mədənin seçilməsi ilə aparılmıĢ rekonstruktiv cərrahi əməliyyatlardan sonra 

erkən dövrdə baĢ vermiĢ ağırlaĢmalara anostomozun ödemi və mədənin 

atoniyası nəticəsində retensiya, hıçqırma, anostomoz yerindən qanaxma, gec 

ağırlaĢmalara isə dumpinq sindrom, steatoreya, kiçilmiĢ mədə sindromu, 

gətirici ilgək sindromu, anemiya və hipoproteinemiya aiddir. 
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Ciddi elektrolit balansı pozğunluğu törətdiyinə görə acı bağırsaqdan sidik 

sisteminin rekonstruktiv əməliyyatlarında adətən istifadə edilmir. Çox nadir 

hallarda bağırsaq seqmentinin seçilməsində alternativ olmadıqda elektrolit 

itkisinin çox olmaması məqsədilə acı bağırsağın distal hissəsi istifadə edilir. 

 Qalça və yoğun bağırsaq sidik traktının rekonstruktiv əməliyyatlarında ən 

çox istifadə edilən bağırsaq seqmentləridir. Qalça bağırsaqın çox hərəkətli və 

zəngin qan təchizatına malik olması, sidik axarı anastomozlarının qoyulmasının 

və konduitlərin formalaĢdırılmasının daha əlveriĢli olması bu seqmentin daha 

geniĢ istifadə edilməsinə imkan verir. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstələrin 

10%-də bağırsaq keçməzliyi rast gəlinir. 

 Yoğun bağırsağın nazik bağırsaqlardan fərqli olaraq qarın boĢluğunda az 

hərəkətli olması əməliyyat zamanı bağırsaq seqmentinin mobilizə olunmasını 

tələb edir. Lakin, diametrinin daha böyük olması, qarın və çanaq boĢluğunun 

istənilən yerinə mobilizə edilməsinin mümkünlüyü, Ģüa terapiyasından sonra 

istənilən Ģöbənin seçilmə imkanının olması və əməliyyatdan sonra qida 

həzmində dəyiĢikliyin olmaması bu seqmentin üstünlükləridir. Nazik bağırsaq 

seqmentlərindən fərqli olaraq bağırsaq keĢməzliyi 4% təsadüf edilir.  
 

Bağırsaqların mobilizasiyası 

Bağırsaqlar qalxan çənbər bağırsaqdan baĢlayaraq mobilizə olunur. Qarın 

divarı sağ tərəfdən bir qədər yuxarı qaldrılır və qalxan çənbər bağırsaqla 

birlikdə kor bağırsaq medial istiqamətdə çəkilərək avaskulyar Toldti xətti üzrə 

parietal periton kəsilir. Nazik bağırsaq müsariqəsi onikibarmaq bağırsağın 

retroperitoneal hissəsi görünənə qədər mobilizə edilir. 

Enən çənbər bağırsaq və S-bənzər bağırsağın müsariqəsi isə enən çənbər 

bağırsağın lateral kənarından Toldti xətti üzrə kəsilərək böyrəyin aĢağı qütbünə 

qədər mobilizə edilir. S-bənzər bağırsaq müsariqəsi oma sümüyündən, qalça 

damarlarından və distal aortadan aĢağı müsariqə arteriyasına qədər ayrılaraq 

proksimal istiqamətdə çəkilir. Mobilizə edilmiĢ yoğun bağırsaq nazik bağırsaq 

ilgəkləri ilə birlikdə nəm tamponlarla izolə edilərək əməliyyat sahəsi açılır. 
 

İleal Konduit (Briker əməliyyatı) 

Ġleal konduitin ilk dəfə 1950-ci ildə Briker trəfindən təsvir edilməsinə və 

tətbiq edilməsinə baxmayaraq sistektomiyadan sonra sidiyin diversiyası 

məqsədilə bu əməliyyat indi də öz aktuallığını itirməmiĢdir (95). Əməliyyatın 

bu vaxta qədər uğurla tətbiq edilməsinin əsas səbəblərindən biri həm ileal 

seqmentin, həm də sidik axarlarının qan təchizatının kifayət qədər adekvat qoruna 

bilməsidir. Əməliyyat zamanı konduititn formalaĢdırılması üçün qalça-yoğun 

bağırsaq bucağndan 15 sm proksimal istiqamətdə 15 sm uzunluğunda qalça 

bağırsaq seqmenti götürülür (ġəkil 5.29-5.30). Qalça bağırsaq müsariqəsi 

avaskulyar nahiyədə seqmentə müvafiq olaraq pazabənzər Ģəkildə kəsilərək 

ayrılır. Qalça bağırsaq müsariqəsinin tamlığı 3-0 ipək sapla fasiləsiz tikiĢlərlə 
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tikilərək bərpa olunur. GötürülmüĢ bağırsaq seqmenti bir neçə dəfə fizioloji 

məhlulla yuyulur. Seqmentin proksimal hissəsi tikilir. Sol sidik axarı S-ə bənzər 

bağırsaq müsariqəsinin altından keçirilərək bağırsaq seqmentinə yaxınlaĢdırılır. 

Hər bir sidik axarı ilə bağırsaq seqmentin lateral divarında açılmıĢ dəliklər 

arasında anastomoz qoyulur. Wallace üsulu ilə ureteroileal anostomozun qoyul-

ması Briker üsulundan fərqlidir. Bu üsulda sidik axarları distal hissədə boylama 

istiqamətdə kəsilərək bir-biri uc-uca tikilir. Sonra isə bağırsaq seqmentinin açıq 

saxlanmıĢ hissəsi ilə 4-0 sorulan sapla ureteroileal anostomoz qoyulur. Bu üsulla 

qoyulmuĢ anastomozda klassik üsuldan fərqli olaraq anastomozun stenozu daha 

az rast gəlinir. Hər iki halda sidik axarlarına stent yerləĢdirilir və abdominal 

stomadan çıxarılır. Əməliyyatdan 6-7 gün sonra stentlər xaric edilir. 

Şəkil- 5.29. A, Qalça bağırsağın terminal hissəsi 10-20 sm uzunluğunda kəsilir.  B, Bağırsaq 

tamlığı bərpa edilmiş, seqmentin proksimal hissəsi tikilmişdir. 

 
Stomanın yerinin dəqiq seçilməsi 

əməliyatdan sonrakı dövrdə erkən və 
gec ağırlaĢmaların qarĢısını almağa 
imkan verir. Stomanın yeri əməliy-
yatdan əvvəl, xəstənin bədən quruluĢu 
nəzərə alınaraq, ayaq üstə, oturaq və 
uzanmıĢ vəziyyətdə müəyyən edilir. 
Müəyyən edilmiĢ yerdə 2,5 sm ölçüdə 
dəri sirkulyar Ģəkildə kəsilir və fas-
siyaya qədər küt üsulla aralanır. Ön 
fassiya xaçabənzər kəsiklə iki barmaq 
keçəcək ölçüdə kəsilir. Düz əzələ küt 
üsulla aralanır və arxa fassiya da 
xaçabənzər kəsiklə kəsilir. Bağırsaq Şəkil 5.30. Briker üsulu ilə vezikoenteral 

anastomozun qoyulması 
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seqmenti stoma dəliyindən dəri səthindən 2 sm yuxarı olmaqla çıxarılır. 4-0 
sorulan saplarla, dəridən, konduitin seroz qatından və distal kənarının bütün 
qatlarından keçməklə çevrilərək tikilir. 

 
Ağırlaşmalar 

Ureteroileokutaneostomiya əməliyatından sonra həm erkən, həm də gec 
ağırlaĢmalar rast gəlinir. Erkən ağırlaĢmalara yaranın infeksiyalaĢması və 
yaranın aralanmasıdır. Bu ağırlaĢmalar 13.8% ilə 25.3% arasında, bağırsaq 
keçməzliyi isə 6-23% rast gəlinir. Bağırsaq keçməzliyinə görə 3% hallarda 
cərrahi müdaxilə aparılır. Ureteroileal anostomozdan sidik sızması 11,3% rast 
gəlinir. Gec dövrdə böyrək ağırlaĢmalarının rats gəlinmə tezliyi böyrəklərin 
funksiyalarının əməliyyata qədərki vəziyyəti ilə düz mütənasibdir. Böyrəklərin 
funksiyalarının zəifləməsi və böyrək çatıĢmazlığının rastgəlmə tezliyi 18-56%-
dir. Böyrəklər tərəfindən ağırlaĢmaların əsas səbəbləri isə stomanın və sidik 
axarlarının obstruksiyasıdır.  

 

Şəkil- 5.31. Peristomal hiperkeratoz, kandida infeksiyası və parastomal yırtıq 
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Stomanın ağırlaĢmaları içərisində parastomal hiperkeratoz, sidik cövhəri 

dermatiti, kandida infeksiyası və yırtıq daha çox təsadüf edilir (Ģəkil-5.31). 

Sidik axarının obstruksiyası isə 7.7-17,7% rast gəlinir. Xəstələrin 10%-də 

stomadan qanaxma müĢahidə edilə bilir. 

Sistektomiya və ileal konduit əməliyyatına məruz qalan xəstələrdə ağırlaĢ-

maların rast gəlinməsinə digər faktorlarla yanaĢı əməliyyatdan əvvəlki dövrdə 

aparılan pelvik radioterapiyanın təsiri araĢdırılmıĢdır. Digər cərrahi və medikal 

ağırlaĢmaların rastlanmasında radioterapiya alan və almayan xəstələr arasında 

ciddi bir fərq müĢahidə edilməzkən stomanın stenozu Ģüalanmaya məruz 

qalanlarda daha çox rastlanmıĢdır (96). 

 

Yoğun bağırsaq konduitləri 

Yoğun bağılrsaq konduitlətinin digər konduitlərlə müqayisədə bir sıra üs-

tünlüklərə malikdir. Birincisi, yoğun bağırsağın mənfəzi nazik bağırsaqla mü-

qayisədə geniĢ olduğuna görə stomanın stenozu nadir hallarda rast gəlinir. Ġkin-

cisi, yoğun bağırsaq konduitləri çanaq nahiyəsində Ģüa müalicəsi almıĢ xəstə-

lərdə əks-göstəriĢ deyildir. Üçüncüsü, bağırsaq zolaqları və qalça-kor bağırsaq 

qapağından istifadə etməklə antirefluks ureterokolonik anostomozlar qoymaq 

daha asandır. Yoğun bağırsağın istənilən Ģöbəsi konduit məqsədilə istifadə edilə 

bilər. S-ə bənzər bağırsaqdan proksimal hissədə olan Ģöbələrdən daha çox 

istifadə edilir. Yoğun bağırsaq boylama kollateral Ģaxələrə malik olmadığına 

görə əməliyyat zamanı bütün düz damarların (vasa recta) qorunnmasına diqqət 

yetirilməlidir.  

 

Köndələn çənbər bağırsaq konduiti 

Köndələn çənbər bağırsaq həm çanaqda, həm də qarın boĢluğunda aparılan 

Ģüalanma sahəsindən kənar olduğuna görə qalça bağıraqda və rektosiqmoiddə 

Ģüa müalicəsindən sonra baĢ vermiĢ dəyiĢikliklər bu seqmentin seçilməsinə 

göstəriĢdir. Hər iki böyrəyə çox yaxın olması hətta sidik axarları istifadə 

edilmədən böyrək ləyəni ilə anastomoz qoymağa imkan verir ki, buna görə də 

bu üsul ikitərəfli ureteral stenozlarda əsas alternativ hesab edilir. Sidik axarları 

birbaĢa və antirefluks mexanizmi ilə anastomoz qoyulur (ġəkil 5.33-5.34). 

Stoma yeri olaraq sağ yuxarı, sol yuxarı və ya aĢağı kvadrant seçilir. 

Əməliyytadan sonrakı dövrdə rats gəlinən əsas ağırlaĢmalara parastomal yırtıq, 

stomanın prolapsı, sidik axarlarının strikturası və fistulasıdır. (ġəkil-5.31)  
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Şəkil –5.32.  15 sm uzunluqda yoğun bağırsaq seqmenti müsariqə ilə birlikdə 
rezeksiya olunur və  4-0 vikril sapla seromuskulyar tikişlərlə bağırsaq tamlığı bərpa 

olunur. 

 

Şəkil –5.33. Sidik axarları 5-0 vikril sapla birbirinə və seqmentin oral hissəsinə  

fasiləsiz tikişlə tikilir və sidik axarları stentlənir. 
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Yeyunal Konduit  

Yeyunal konduit sidik kisəsi, uĢaqlıq boynu, uĢaqlıq və düz bağırsağın ĢiĢ-

lərinə görə çanaq nahiyəsinə Ģüa müalicəsi almıĢ xəstələrdə tətbiq edilir. Digər 

konduitlərlə müqayisədə metabolik ağırlaĢmalar və elektrolit balansı pozğun-

luqları daha çox rast gəlinir. Bu ağırlaĢmaların profilaktikası məqsədi ilə və 

sidiyin bağırsağın selikli qiĢasından sorulmasını azaltmaq məqsədilə bağırsaq 

seqmenti minimal ölçüdə götürülür. Əməliyyatın prinsipləri Briker əməliyya-

tında olduğu kimidir. Konduitin formalaĢdırılması məqsədilə Treyts bağından 

20-25 sm distal hissədə 10-15 sm uzunluğunda bağırsaq seqmenti seçilir. 

  

İleosekal konduit 

Ġleosekal konduit digər konduitlərlə müaqyisədə bir sıra üstünlüklərə malik-

dir: bu seqment çox yaxĢı qan təchizatına malikdir; digər bağırsaq Ģöbələri ilə 

müqayisədə xəstəliklər nadir hallarda rast gəlinir; sağ yan kvadratda yerləĢməsi 

sərbəst stoma qoymağa imkan verir. Sidik axarları xüsusi qaydada qoyulmaqla 

ileosekal qapaq antirefluks baryer rolunu oynayır. 

 

S-ə bənzər bağırsaq konduiti 

S-ə bənzər bağırsaq konduiti əsasən neyrogen sidik kisəsi olan gənc Ģəxs-

lərdə aparılır. S-ə bənzər bağırsağın qarnın aĢağı sol kvadrantda yerləĢməsi və 

çox hərəkətli olması bu seqmentin əsas üstünlükləridir. Sistektomiya əməliyya-

tından sonra rektosiqmoid Ģöbənin qan təchizatının pisləĢmə ehtimalı olduğuna 

Şəkil –5.34. Konduitin seromuskulyar qatı 3-0 sapla abdominal fassiyaya fiksə edilir, 

oral ucu ilə isə 4-0 vikril sapla dəriyə anastomoz qoyulur. 
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görə çanağın bədxassəli ĢiĢlərində bu seqmentin seçilməsi məqsədəuyğun deyil.  

  

13. KONTİNENT SİDİK DİVERSİYALARI 

 

Ureterosigmoidostomiya  

Kontinent sidik diversiyaları texnikasının təkmilləĢməsi ilə əlaqədar olaraq 

ureterosiqmoidostomiya əməliyyatı daha az icra edilməkdədir. Lakin, sadə 

olması ilə əlaqədar olaraq uroloji praktikada hələ də istiafdə ediliməkdədir. 

Əməliyyata uyğun xəstələrin seçilməsi bu əməliyyatın nəticələrinin uğurlu ol-

ması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Uzaq dövrdə baĢ verən ağırlaĢmaların 

olması ilə əlaqədar olaraq cavan xəstələrdə daha az icra edilir. Neyrogen sidik 

kisəsi, sidik axarlarının dilatasiya olunması, böyrək və qaraciyər funksiyalarının 

funksional pozğunlqları bu əməliyatın aparılmasına nisbi əks göstəriĢlər hesab 

edilir. Dilatasiya olunmuĢ sidik axarlarının bağırsağa köçürülməsi çətinlik 

törədir və bu qrup xəstələrdə sonrakı dövrdə böyrək funksiyalarının pisləĢməsi 

müĢahidə olunur. 

Yoğun bağırsaığın polipi, divertikulu olan xəstələrdə bağırsaq fistulası və 

ĢiĢinin əmələ gəlmə riskini nəzərə alaraq əməliyyatın aparılması tövsiyə 

edilmir. Bağırsaq patologiyasına Ģübhə olduqda əməliyyatdan əvvəl xəstələrə 

kolonoskopiya və bariumlu kolonoqrafiya aparılır.  

 

Əməliyyatın texnikası 

Əməliyyat məqsədilə rektosiqmoidin ən distal hissəsi götürülür. Sidik axar-

larının azad edilməsindən sonra submukozal tunellə bağırsaq mənfəzinə keçiri-

lir. Lidbetter üsulu ilə anastomoz qoyulduqda hər iki sidik axarı retroperitoneal 

olaraq siqmanın müsariqəsindən keçirilərək anastomoz qoyulur. Bu məqsədlə 

ön tenia selikli qiĢaya qədər kəsilərək açılır. 3 sm uzunluqda sidik axarı selikli 

qiĢanın üzərinə qoyulur və selikli qiĢa üzərində dəlik açılaraq 4-0 vikril saplarla 

anastomoz yerinə yetirilir. Əzələ və seroz qiĢalar fasiləsiz tikiĢlərlə sidik 

axarının üzərindən tikilir.  

Əməliyyatdan sonra hiperxloremik asidoz 7%, hipokalemiya 7%, pielonefrit 

16%, ureterohidronefroz 9% rast gəlinir. Bağırsaq xərçəngi uzaq dövrdə rast gə-

linən ağırlaĢmalardan biri olub, əmələ gəlməsində selikli qiĢanın infeksi-

yalaĢmıĢ sidiklə təmasda olmasının rol oynadığı ehtimal edilir. Əməliyyatın 

erkən aırlaĢmalarına yaranın infeksiyalaĢması, anastomozun tutmamazlığı və 

uzunmüddətli dinamik bağırsaq keçməzliyidir. Əməliyyat zamanı böyrəyi drenə 

etmək üçün intubasiya borularının və ya ureteral stentlərin və bağırsaq möh-

təviyatının drenajını təmin edən borunun tətbiqi ağırlaĢmaların rast gəlinmə 

faizinin azalmasına səbəb olmuĢdur. 

Elektrolit və ya turĢu qələvi müvazinətinin pozulması xəstələrin 50%-də rast 

gəlinir və sidiyin selili qiĢadan sorulması nəticəsində baĢ verir. Labaorator 
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müayinələr zamanı normal kreatinin fonunda yüksək sidik cövhəri və ammo-

nium, metabolik asidoz, hipokalemiya aĢkar edilir. Sidiyin absorbsiyasını 

azaltmaq məqsədilə xəstələrə hər 3 saatdan bir defekasiya məsləhət görülür. 

Xəstələr hər 6 aydan bir gizli qana görə müayinə edilməli, hər il intravenoz 

pieloqrafiya və 5 ildə bir dəfə kolonoskopiya olunmalıdır. 

Maynz-pouch II siqma rezervuarı  

Əməliyatın texnikası ilk dəfə 1991-ci ildə Fisch və Hohenfellner tərəfindən 

iĢlənib hazırlanmıĢdır və klinik təcrübənin nəticələri 1996 –cı ildə Fisch və b. 

tərəfindən təqdim edilmiĢdir (97). Bu diversiya üsulu daha sonra pediatrik 

urologiyada sidik kisəsi ekstrofiyası və uretral epispadiya olan xəstələrdə 

müvəffəqiyyətlə tətbiq edilmiĢdir (98). 

 

Əməliyatın texnikası 

Tən orta kəsiklə laparatomiya olunur. Radikal sistoprostatektomiya və 

limfadisseksiya baĢa çatdırıldıqdan sonra rektosiqmoid bağırsaq əldə edilir və 

iki asıcı tikiĢ qoyulur. Enən çənbər bağırsağın lateral kənarından parietal periton 

kəsilərək sol sidik axarı əldə edilir. Eyni qayda ilə sağ tərəfdə sağ sidik axarı 

əldə edilir. Siqmayabənzər bağırsaq tenia libera üzrə boylama istiqamətdə 20 

sm ölçüdə kəsilərək U Ģəklində bükülür ( ġəkil 5.35). KəsilmiĢ bağırsağın içəri 

kənarları 4-0 vikril sapla 0.4-0.5 sm aralıqlarla fasiləsiz tikiĢlərlə tikilir. Sağ 

sidik axarı retromezenterial olaraq aĢağı müsariqə arteriyasının yuxarı 

hissəsindən sol tərəfə keçirilir. Bağırsağın arxa divarına, selikli qiĢaya 4 ədəd 

asıcı tikiĢ qoyulur. TikiĢlər arasında selikli qiĢa kəsilir və 2 sm uzunluğunda 

tunnel açılır. Seromuskulyar qat deĢilərək sidik axarı bağırsaq mənfəzinə 

gətirilir. Sidik axarları 8 F kateter üzərində bağırsağın arxa divarına 5-0 vikril 

sapla anastomoz qoyulur. Kontralateral sidik axarı da eyni qaydada anastomoz 

edilir. Sidik axarlarına keçirilmiĢ kateterlər düz bağırsağa əvvəlcədən qoyulmuĢ 

borudan xaricə çıxarılır. Rezervuar mobil isə iki ədəd tikiĢlə promontorim 

üzərində fiksasiya edilir. Rezervuarın ön divarı da 4-0 vikrillə fasiləsiz olaraq 

tikilir. 

Radikal sistoprostatoektomiya və Maynz-pouch II siqma rezervuarı əməliy-

yatı klinikamızda və eləcə də Azərbaycanda ilk dəfə 1997-ci ilin 17 oktyabrında 

65 yaĢlı, 1 ildən artıq total hematuriya ilə respublikamızın müxtəlif 

klinikalarında simptomatik müalicə almıĢ və sonrakı müalicəsi qeyri-mümkün 

hesab edilmiĢ xəstədə müvəffəqiyyətlə icra edilmiĢdir (operator A.Məmməd-

oğlu). 
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Şəkil- 5.35. MAİNZ II əməliyyatı.  A- Rektosiqmoid hissə tapılır; B- Bağırsaq divarı boylama 

istiqamətdə kəsilir və içəri kənarı 4-0 vikril sapla fasiləsiz tikilir; C- sağ sidik axarı retrome-

zenterial olaraq sol tərəfə çəkilr; D- Sidik axarları submukoz keçirilərək anastomoz qoyulur; E- 

Sidik axarlarına 8 F kateter keçirilir və düz bağırsağa keçirilmiş rektal boru içərisindən 

çıxarılır; F- Rezervuar tam tikilir. 
 

 

Maynz-pouch II siqma rezervuarı əməliyyatının adi uretereosiqmoidosto-

miyadan əsas fərqi ondan ibarətdir ki, bu əməliyyat zamanı siqma bağırsaqdan 

həcmi 400-500 ml olan sidik rezervuarı yaradılır ki, bu da bağırsaqdaxili təzyiqi 

azaltmaqla reflüks və infeksiya riskini azaldır. Biz öz praktikamızda sidik axarı 

anastomozu qoyarkən sidik axarinin 2.5 sm-lik distal hissəsini selikli qiĢa altına 

yerləĢdirməyə əlavə olaraq Paken məməciyi yaradılmaqla sidik axarını 

bağırsağın selikli qiĢasına anastomoz edirik. Bu taktika siqmoureteral reflüksün 

önlənməsinə yardım edir. Sidik axarlarına 8-10 gün müddətə qoyulmuĢ 

intubasiya boruları taransanal olaraq çıxarılır. Siqma bağırsağın boylama 

kəsilmiĢ divarı köndələn olmaqla arxa divarı daxildən, ön divarı isə xarici 

tərəfdən 3/0 vikrillə fasiləsiz tikiĢlə (təqribən 0.4 sm aralıqlarla) tikilərək 

bağırsaq tamlığı bərpa edilir. ġəkil 

Biz 1997-2008-ci illər arasında sidik kisəsinin əzələyə sirayiət etmiĢ xər-

çəngi diaqnozu qoyularaq tərəfimizdən radikal sistektomiya və Maynz-pouch 

siqma rezervuarı əməliyyatı aparılmıĢ 26 xəstənin göstəricilərini təhlil etdik. 

Xəstələrin 25-i kiĢi, 1-i qadın idi, yaĢları 46 ilə 70 arasında dəyiĢirdi (orta yaĢ 

göstəricisi – 59.1). Xəstələrin 10-u bir və ya bir neçə dəfə sidik kisəsi 

törəməsinə görə rezeksiya əməliyyatı, 3 xəstə ureterosistoneostomiya əməliy-

yatı keçirib, qadın xəstəmiz klinikaya qəbul olunmamıĢdan bir il öncə fibro-

mioma ilə əlaqədar uĢaqlığın ekstirpasiyası və bilateral overektomiya 

əməliyyatına məruz qalıb. 

Patoloji prosesin mərhələlərə bölünməsində 2002-ci ildə Beynəlxalq Səhiyyə 

TəĢkilatı tərəfindən qəbul olunmuĢ TNM klassifikasiyası əsas götürülmüĢdür. 

Ġnvaziv sidik kisəsi xərçəngi diaqnozu təyin edilən xəstələri ĢiĢin mərhələsinə 

görə belə qruplaĢdırmaq olar: pТ2 -2, pТ3 -18, pТ4 – 6. Histoloji tiplərinə görə 

24 xəstədə keçid hüceyrəli sidik kisəsi karsinoması, 1 xəstədə adenokarsinoma, 

1 xəstədə skvamoz hüceyrəli xərçəng diaqnozu təyin edilib. Ġlkin lokalizasiyaya 

görə 25 xəstədə sidik kisəsindən inkiĢaf edən, 1 xəstədə sol böyrəyin kasa-ləyən 

sistemindən baĢlanaraq sidik kisəsinə yayılmıĢ ĢiĢ təyin edildi. Diferensiasiya 

dərəcəsinə görə: yüksək dərəcədə diferensə olunmuĢ (Grade I) - 4 xəstə; orta 

dərəcədə diferensə olunmuĢ (Grade II) - 9 xəstə; aĢağı dərəcədə diferensə 

olunmuĢ (Grade III) - 13 xəstə olmuĢdur. Hidronefrozla ağırlaĢmıĢ sidik kisəsi 

ĢiĢi olan xəstələrin 4-də disseksiya edilmiĢ limfa düyünlərində metastaz aĢkar 

edilmiĢdir (31%). 
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Hidronefrozun olması və dərəcəsi ultrasonoqrafiya, ekskretor uroqrafiya və 

kontrastlı kompyuter tomoqrafiya əsasında təyin edilmiĢdir. Yerli yayılmıĢ 

sidik kisəsi xərçəngi diaqnozu qoyulan xəstələrin 14-də 17 böyrəyin 

hidronefrozu aĢkar edildi, o cümlədən: IY dərəcəli hidronefroz (böyrək 

parenximasının tam itirilməsi ilə) – 2 böyrəkdə, III dərəcəli hidronefroz (tam 

obstruksiya olunmuĢ sidik axarı ilə) – 4 böyrəkdə, II dərəcəli hidronefroz – 7 

böyrəkdə, I dərəcəli hidronefroz – 4 böyrəkdə təyin edildi.  

Sidik kisəsi xərçəngində müalicə taktikasının seçilməsində ĢiĢin invaziya 

dərəcəsi, limfa düyünlərinə metastaz olub-olmaması ilə yanaĢı hidronefrozun 

dərəcəsi də nəzərə alınır. 3 xəstəmizdə radikal sistektomiya ilə yanaĢı birtərəfli 

nefroureterektomiya icra edilmiĢdir (13%): 1 xəstədə bu əməliyyat böyrəyin 

kasa-ləyən sistemindən inkiĢaf edən keçidhüceyrəli karsinoma ilə bağlı həyata 

keçirilib, 2 xəstədə isə nefroureterektomiya böyrək parenximasının tam itiril-

məsi ilə müĢayiət olunan IY dərəcəli hidronefroz ilə bağli yerinə yetirilib. Bu 

xəstələrin 1-ndə son 2 ildə 1dəfə uroloji xəstəxanaların birində sidik kisəsi Ģi-

Ģinin elektrorezeksiyasi, 1 dəfə isə qonĢu ölkələrin 1-də sidik kisəsi divarının 

elektrorezeksiyası və ureterosistoneostomiya əməliyyatı icra edilib. Hər iki 

əməliyyatdan təqribən 6 ay sonra hematuriya müĢahidə edilib, residiv aĢkar 

edilib.  

II xəstə ağır vəziyyətdə sidik kisəsinin qan laxtaları ilə tamponadası, yüksək 

hərarət (38-39º C), anemiya (Hb - 60q/l), azotemiya (kreatinin - 261mkmol/l, 

qalıq azot - 42 mmol/l) əlamətləri ilə klinikamıza qəbul olunub. Xəstədə sidik 

kisəsinin sol yan və arxa divarını əhatə edən 4.0 x 5.0 sm ölçüdə törəmə, soltə-

rəfli IY dərəcə, sağtərəfli I dərəcə hidronefroz, soltərəfli irinli orxoepididimit 

aĢkar edilib (ġəkil 5.36). Xəstəyə Foley kateteri qoyulub, dezintoksikasion 

terapiya aparılıb, 750 ml eyniqruplu qan köçürülüb.  
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ġəkil 5.36. Sidik kisəsinin ətraf toxumaya invaziya edən və qan laxtaları ilə 

hissəvi tamponadaya səbəb olan xərçəngi (klinik müĢahidəmiz). (0089) 

 

 

Xəstənin vəziyyətində nisbi yaxĢılaĢma əldə edildikdən sonra (Hb -80 q/l, 

kreatinin -192 mmol/l) xəstəyə radikal sistoprostatovezikulektomiya, soltərəfli 

nefroureterektomiya, soltərəfli orxifunikulektomiya, Maynz-pouch II siqma 

rezervuarı əməliyyatı həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı paravezikal sahədə 

abses aĢkarlanıb və sanasiya olunaraq drenaj edilib. Paravezikal sahədə absesin 

olması Maynz-pouch II siqma rezervuarı əməliyyatına nisbi əks göstəriĢ olsa 

da, xəstənin digər diversiya üsullarını qəbul etmədiyi nəzərə alınaraq əməliyyat 

planında dəyiĢiklik edilməmiĢdir. Patohistoloji diaqnoz: sidik kisəsinin ekzofit 

formalı, keçid hüceyrəli, yüksək diferensiasiyalı xərçəngi. Əməliyyat və 

əməliyyatdan sonrakı dövr ağırlaĢmasız keçmiĢdir, yara birincili sağalmıĢdır, 

əməliyyatdan 3 həftə sonra xroniki böyrək çatiĢmazlığı əlamətləri ortadan 

qalxmıĢdır, xəstə kafi vəziyyətdə ambulator müalicəyə yazılmıĢdır. 

Əməliyyatdan 12 ay sonra xəstənin ümumi vəziyyəti kafidir, kompüter 

tomoqrafiyada sağ yeganə böyrəyin fəaliyyəti və rezervuarın tutumu 

qənaətbaxĢdır. Xəstə sidik rezervuarını hər 4-5 saatda bir dəfə boĢaldır, 

defekasiya normaldır, iĢ qabiliyyəti bərpa olunub. 
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Ġnvaziv sidik kisəsi xərçəngi diaqnozu təyin edilərək radikal sistektomiya 

əməliyyatı aparılan xəstələrin 3-də xroniki böyrək çatıĢmazlığı, 2-də Ģəkərli 

diabet aĢkar edilib. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə 3 xəstənin yarası ikincili 

sağalmıĢdır (11.5%), bu xəstələrdən 1-də ağır gediĢə malik Ģəkərli diabet var 

idi, 2-ci xəstədə isə əməliyyatdan əvvəl anemiya, hipoproteinemiya, kaxeksiya 

kimi əlamətlər var idi. 3-cü xəstədə isə yanaĢı olaraq hər iki böyrəyin iriölçülü 

solitar kistaları və XBÇ (qanda keratin 196 mkmol/l) aĢkar edilmiĢ və simultan 

olaraq transperitoneal kəsiklə böyrək kistalarının rezeksiyası yerinə 

yetirilmiĢdir.  

Əməliyyatdan sonrakı dövrdə pielonefrit kəskinləĢməsi 4 xəstədə müĢahidə 

edilmiĢdir (15.4%), bu xəstələrin 3-də əməliyyatdan öncə hidronefroz mövcud 

idi. Pielonefrit kəskinləĢmələri əməliyyatdan 2-6 ay sonrakı dövrdə daha çox 

rastlanmıĢ (25%), adətən 2-5 gün davam etmiĢdir, nisbi remissiya əldə etmək 

üçün bir neçə gün ardıcıl infuziya və sidik qovucu (furosemid tablet Ģəklində) 

tətbiqi yetərli olmuĢdur. Bəzi hallarda qısamüddətli antibiotikoterapiyaya 

ehtiyac olmuĢdur (99). 

Maynz-pouch II siqma rezervuarı əməliyyatı 90-cı illərdə geniĢ tətbiq edilsə 

də son dövrlərdə bu diversiya üsulu daha az hallarda seçilir. Metodun 

əleyhdarları urinar infeksiya və elektrolit dizbalansı kimi ağırlaĢmaların sıx 

rastlanması və sidik ifrazının qeyri-fizioloji olmasını əsas gətirirlər. Bizim 14 

illik kliniki təcrübəmiz bu tezlərin kifayət qədər güclü olmadığını və bu 

diversiya üsulunun göstəriĢ və əks-göstəriĢlər nəzərə alınmaqla, hər metodun 

üstün və çatıĢmayan cəhətləri izah edilməklə xəstənin seçiminə uyğun həyata 

keçiriləcəyi hallarda faydalı olacağını göstərir. Əsas kontrarqumentlərə gəlincə: 

 Urinar infeksiya – qeyd edildiyi kimi temperaturun yüksəlməsi ilə özünü 

biruzə verən pielonefrit ilk 6 ay ərzində 15-25% hallarda rastlanmıĢ, əksər 

hallarda antibiotikoterapiya zərurəti olmadan infuziya və diuretik tətbiqi ilə 

ortadan qaldırılmıĢdır. 

 Elektrolit dizbalansı, asidoz – bu əlamətlər nisbətən uzaq dövrdə (6 aydan 

sonra, görünür infuzion terapiyanın tamamilə dayandırılmasına bağlıdır) 

xəstələrimizin təqribən 20%-də yüngül dərəcədə müĢahidə edilmiĢ və 4-5 gün 

aralıqlarla soda məhlulu daxil edilməklə aparılan infuzion terapiya ilə ortadan 

qaldırılmıĢdır. 

 Xroniki böyrək çatıĢmazlığı – bu ağırlaĢmanın yaranması riski fikrimizcə 

ureteral obstruksiya və bağırsaq möhtəviyyatı reflüksü düzgün cərrahi texnika 

ilə önləndiyində digər diversiya üsullarından yüksək deyildir. Bizim 

təcrübəmizdə 26 xəstədən yalnız 1-də əməliyyatdan 8 ay sonra XBÇ 

əlamətlərinin artması müĢahidə edilmiĢdir ki, bu xəstədə əməliyyatdan əvvəl 

ikitərəfli böyrək kistaları aĢkar edilmiĢ və sistektomiyaya simultan olaraq 

böyrək kistalarının rezeksiyası icra edilmiĢdir. Bunun əksinə 4 xəstəmizdə 

əməliyyatdan öncə aĢkar edilən mötədil böyrək çatmazlığı əməliyyatdan 
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sonrakı 3 ay müddətində tədricən ortadan qalxmıĢdır. 

 Bu diversiya üsulunun qeyri fizioloji olması fikrinə gəldikdə onu demək 

lazımdır ki, bu diversiya üsulu öncədən anal yetməzlik olmadıqda əksər 

hallarda tam kontinant rezervuar yaratmağa imkan verir və nadir hallar istisna 

olmaqla xəstənin sidiyi sərbəst ifraz etməsinə imkan verir. Bu da bu diversiya 

üsulu seçilən xəstələrin sosial adaptasiya, iĢ qabiliyyətinin yüksək olmasını 

təmin edir. 

 

 

14. KONTİNENT HETEROTOPİK SİDİK DİVERSİYALARI 

 

Kock Pouch 

Əməliyyatın texnikası 

Qalça bağırsaqdan (ileum) 80 sm uzunluğunda seqment ayrılır. Distal his-

sədə bağırsaq və müsariqəsi yuxarı müsariqə və art.ileocolica arasından avas-

kulyar sahə üzrə kəsilir. Proksimal hissədə qalça bağırsaq rezervuarının aparıcı 

seqmentinə uyğun 17 sm-lik seqment ayrılır. Bağırsaq ilgəyi hər ayaqcığı 22 sm 

olmaqla U Ģəklində yaxınlaĢdırılır və sero-seroz tikiĢlərlə, müsariqədən 2 sm 

aralı bir-birinə tikilir. Distal hissədə qalan 17 sm-lik hissə isə rezervuarın 

aparıcı qolunu təĢkil edir. Bu hissədə nazik bağırsaq rezeksiya olunur. Bağırsaq 

anastomozunun daha asan qoyulması və gətirici ilgəyin daha mobil olması üçün 

əlavə olaraq müsariqə ilə birlikdə 5 sm uzunluqda bağırsaq seqmenti kəsiilr. 

Proksimal hissə iki qat tikiĢlərlə tikilir. Bağırsağın proksimal və distal hissələri 

arasında anastomoz qoyularaq tamlığı bərpa olunur. U Ģəklində yaxınlaĢdırılmıĢ 

və tikilmiĢ bağırsaq ilgəyi qoyulmuĢ sero-seroz tikiĢlərdən 2-3 sm kənarda 

boylama istiqamətdə kəsilirək açılır. Ġlgəyin medial kənarları fasiləsiz muko-

mukoz tikiĢlərlə tikilir və rezervuarın arxa divarı formalaĢdırılır. Bundan sonra 

rezervuarın kənarlarından baĢlayaraq 7-8 sm məsafədə bağırsaq müsariqəsi 

ayrılır. Gətirici seqmentin içərisinə iki ədəd Allis sıxıcısı salınaraq selikli qiĢa 

tutulur və geriyə doğru dartılaraq müsariqədən azad edilmiĢ hissə seqmentin 

uzunluğunun 2/3 qədər bağırsaq mənfəzinə doğru invaginasiya edilir. TikiĢ 

aparatı ilə invaginatın önündən 3, arxa tərəfindən isə 1 sıra tikiĢ qoyularaq 

invaginat fiksə edilir. Ġnvaginatın əsası isə sorulmayan saplarla bağırsağın seroz 

qiĢasına tikilir. Eyni əməliyyat aparıcı seqmentdə icra edilir. U Ģəkilli bağırsaq 

ilgəyinin ön hissəsi də 3-0 vikril saplarla fasiləsiz tikilərək rezervuarın 

formalaĢdırılması baĢa çatdırılır. Gətirici ilgək promontoriuma fiksə edilir. 

Sidik axarları içərilərinə keçirilmiĢ stentlərlə birilkdə gətirici ilgəyə keçirilərək 

anastomoz qoyulur. Çıxarıcı ilgək isə rezervuara perpendikulyar olmaq Ģərti ilə 

paraumblikal sahədə qarnın ön divarından çıxarılaraq möhkəm fiksə edilir. 

Rezervuara 22F kateter salınır. Qarın boĢluğu tikilir. ġəkil- 
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Əməliyyatdan sonrakı dövr 

Əməliyyatdan sonrakı dövrdə rezervuar hər 4 saatdan bir fizioloji məhhlulla 

yuyulur. 3 həftədən sonra kateter və stentlər çıxarılır və adi sistoskopla rezer-

vuaroskopiya aparılır. Ekskretor uroqrafiya olunur, kontrast maddə ekstra-

vazasiyası olmazsa xəstəyə sərbəst kateterizasiya haqqında təlimat verilir. 

MAİNZ pouch I 

Əməliyatın texnikası 

Kor bağırsaqdan 10-15 sm, qalça bağırsaqdan isə 40-50 sm olmaqla 

ileosekal bağırsaq seqmenti 

rezeksiya olunur(ġəkil-5.37). 

Appendektomiya əməliyatı 

icra olunduqdan sonra 

bağırsaq tamlığı bərpa edilir. 

Sol sidik axarı sağ tərəfə, 

bağırsaq müsariqəsinin altına 

yaxınlaĢdırılır. Qalça bağırsaq 

Ģərti olaraq kor bağırsaq 

tərəfdən olmaqla 3 yerə 

bölünür. Kor bağırsaq və 

qalça bağırsağın Ģərti olaraq 

bölünmüĢ iki seqmenti 

antimezenterial tərəfdə boy-

lama istiqamətdə kəsilir.  

Bağırsağın kəsilmiĢ kə-

narları fasiləsiz 

 

 

 

 tikiĢlərlə tikilir. Qalça 

bağırsağın 3-cü seqmenti 6-8 

sm məsafədə müsariqədən 

azad edilərək rezervuara 

doğru invaginasiya edilir. 

Deinvaginasiya olmaması 

üçün invaginat tikiĢ aparatı 

ilə iki sıra tikiĢlərlə tikilir. 

Bundan sonra invaginat 

ileosekal qapaqdan korba-

ğırsaq mənfəzinə doğru 

keçirilərək tikiĢ aparatı ilə 3-

cü dəfə tikilir. 4-cü sıra 

Şəkil- 5.37.  MAİNZ İ ileokolonik ortotopik rezervuarı. A. 
Kor bağırsaqdan 15 sm, qalça bağırsaqdan 20-30sm seq-

ment izolə edilir, B, Bağırsaq antimezentral səthdən boy-

lama istiqamətdə kəsilir,C, Arxa divar fasiləsiz tikişlərlə 

tikilir, D, sidik axarları antirefluks mexanizmi ilə kor ba-

ğırsağa implantasiya olunur, E, sidik axarına salınmış 

kateterlər bağırsaqdan çıxarılır, F, Bağırsaq tamlığı 

bərpa olunur. 

 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

344 

tikiĢlərlə isə invaginat qalça bağırsağa fiksə edilir. Sidik axarları ilə kor 

bağırsağın arxa divarı arasında antireflüks prinsipi ilə anastomoz qoyulur. 

Rezervuarın divarları tikilir. Sidik axarlarına keçirilmiĢ stentlər aparıcı 

seqmentdən çıxarılır və seqment qarnın ön divarından anastoomoz edilir. Qarın 

boĢluğu drenaj olunaraq tikilir. 

İndiana pouch 

Əməliyatın texnikası 

Bu əməliyyatda rezervuarın formalaĢdırılması üçün terminal qalça ba-

ğırsaqdan 10 sm, qalxan çənbər bağırsaqdan isə 20-25 sm seqment götürülür. 

Qalxan çənbər bağırsaqdan lateral tərəfdə parietal periton yuxarıya doğru və 

nazik bağırsaq müsariqəsi Treiz bağına qədər kəsilərək seqment mobilizə 

olunur ( ġəkil -5.38). Ġleosekal seqment rezeksiya olunaraq fizioloji məhlulla və 

neomisinlə yuuylur. Appendektomiya icra edilir. Bağırsağın tamlığı bərpa 

edilir. Yoğun bağırsaq yuxarıya doğru boylama istiqamətdə kəsilir və sidik 

axarları bağırsağın arxa divarına anastomoz qoyulur. Sidik axarları 7 Ch stentlə 

intubasiya olunur. Qalça bağırsaqdan yoğun bağırsağa doğru 12 F Foley 

kateteri keçirilərək onun üzərində nazik bağırsaq daraldılır. Rezervuarın ön 

divarı da 3-0 vikril saplarla iki qat tikilərək rezervuar tam formalaĢdırılır və 1 

sm punksion kəsik aparılaraq sekostomik boru qoyulur. DaraldılmıĢ qalça 

bağırsaq qarnın sağ və ya sol kvadrantında stoma Ģəklində çıxarılır. Stomaya 16 

F Foley kateter salınaraq xaricə çıxarılır. Qarın boĢluğu drenaj olunaraq tikilir. 

Sekostoma gündə iki dəfə fizioloji məhlulla yuyulur. Foley kateteri 3-cü gün 

çıxarılır. 7-10-cu gün rezervuaroqrafiya aparılır. Ekstravazasiya olmazsa 10-12-

ci gün sekostoma çıxarılır. Ġlk günlər xaricə çıxarılmıĢ ileostoma hər 2 saatdan 

bir, sonra isə 4-5 saatdan bir kateterizasiya olunaraq sidik xaric edilir. 
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Şəkil 5.38. B   çənbər bağırsaq və qalça bağırsaq mobilizə edilərək kor və 

qalxan çənbər bağırsaq boylama istiqamətdə kəsilir və üzərinə qatlanır C- ileum 

stepler ilə dsaraldılaraq afferent qol düzəldilir və ureterlər submukozal 

yerləĢdirilir, A-Qalça bağırsaq ilə köndələn bağırsaq arasında anastomoz 

qoyulur 
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ORTOTOPİK SİDİK DİVERSİYALARI 

Camey II əməliyyatı 

Uzunluğu 65 sm olan qalça bağırsaq seqmenti (ileum) qalça-yoğun bağırsaq 

bucağndan 15 sm proksimal olaraq götürülür. Bağırsaq anastomozu həyata 

keçirilir və müsariqənin tamlığı bərpa edilir. Antimezenterial sahədən bağırsaq 

mənfəzi açılır. Bağırsaq seqmenti kondələn U Ģəklində qoyularaq uretroenteral 

anastomoz qoyulur. Sidik axarları formalaĢdırılmıĢ rezeruara anastomoz edilir 

və rezervuar sorulan saplarla fasiləsiz tikilir (ġəkil 5.39). 

 

 
Şəkil 5.39.  Modifikasiya olunmuş  Camey II əməliyyatı. A. İleal ilgək Z şəklində 3 dəfə qat-
lanmış və antemezenterial hissədə boylama istiqamətdə kəsilmişdir;.   B. Rezervuar fasiləsiz 

tikişlərlə bağlanır;  C.  Uretroenteral  anastomoz qoyulur. 

 

Ġleosistoplastika əməliyyatı zamanı müzakirə mövzularından biri də ureterlə-

rin antireflüks mexanizmi ilə anastomoz edilməsinə göstəriĢin olub-olma-

masıdır. MüĢahidələr aĢağı mənfəzdaxili təzyiqə malik, kifayət qədər həcmə 

malik və uretrointestinal anastomozda darlıq olmayan hallarda reflüks və ya ref-

lüksə bağlı digər ağırlaĢma ehtimalının yüksək olmadığı, bunun əksinə 

mürəkkəb antireflüks mexanizmlərinin yaradılmasının əməliyyatı mürəkkəb-

ləĢdirməklə yanaĢı ureterointestinal stenoza səbəb ola biləcəyini göstərmiĢdir.  

 

İleal (Hautmann) sidik kisəsi  

Ġleal sidik kisəsi ilk dəfə 1988-ci ildə Almaniyanın Ulm universitetində 

Hautmann tərəfindən iĢlənmiĢdir. Bu rezervuar gecə inkontinensiyalarının 

sayını azaltmaqla daha böyük həcmə malikdir (100).  
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Əməliyatın texnikası 

Uzunluğu 70 sm olan qalça bağırsaq seqmenti götürülür. Bağırsaq və 

müsariqənin tamlığı bərpa edilir. GötürülmüĢ bağırsaq ilgəyi W Ģəklində 

qoyularaq antimezenterial sahədən bağırsaq mənfəzi açılır. KəsilmiĢ bağırsaq 

divarları fasiləsiz tikiĢlərlə birbirinə tikilir (ġəkil –5.40) Sidik axarları stent 

üzərində rezervuara anastomoz edilir. FormalaĢdırılmıĢ rezervuarda ileouretral 

anastomozun lokalizasiyasına uyğun, çeçələ barmağın ucu ölçüsündə dəlik 

açılır və ileouretral anastomoz qoyulur. Rezervuarın ön divarı da fasiləsiz 

tikiĢlərlə tikilir. 

  

 

 

 
Şəkil-5.40. Hautman  əməliyyatı A. Qalça bağırsağın terminal hissəsi 70-sm ölçüdə kəsilir;  

B. Bağırsaq ilgəyi W hərfi şəklində yaxınlaşdırılaraq fasiləsiz tikişlərlə birbirinə tikilir;  

C. Bağırsaqda dəlik açılır və uretra-enteral anastomoz qoyulur. Sidik axarları stentlənir və 

rezervuar bağlanır. 
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Studer əməliyyatı  

Terminal qalça bağırsaq ileosekal qapaqdan 20 sm proksimal istiqamətdə 60 

sm-lik bir ileal seqment qan dövranı qorunacaq Ģəkildə kəsilir. Bağırsaq 

anastomozu həyata keçirilir və müsariqənin tamlığı bərpa edilir. GötürülmüĢ 

bağırsaq seqmentinin ucları fasiləsiz tikiĢlərlə tikilir. Distal hissə (45 sm) U 

Ģəklində qoyularaq antimezenterial hissədən boylama istiqamətdə kəsilir. Sidik 

axarları 15 sm-lik proksimal izoperistaltiik bağırsaq seqmentinə mənfəzində 

ureteral stend qalmaqla anastomoz edilir. U Ģəklində qoyulmuĢ bağırsağın dib 

hissəsi bağırsaq uclarının üzərinə qoyularaq fasiləsiz qismən tikilir ġəhadət 

barmağı rezervuarın içərisinə salınır və uretral anastomoza uyğun dəlik açılır. 

Ġleouretral anastomoz qoyulur və rezervuarın qalan hissəsi tikilir. Şəkil-5.41 

  

 
Şəkil-  5.41 Studer pouch.  A.    60- 65-sm  uzuluqda distal qalça bağırsaq izolə edilmiş və U 

şəklində yaxınıaşdırılmışdır. Antimezenterial hissədə boylama istiqamətdə kəsilmişdir;  B. 

Rezervuarın arxa divarı fasiləsiz tikişlərlə tikilmişdir;  C. Sidik axarları ilə anasomoz 

qoyulduqdan sonra rezervuarın ön divarı tikilir; D, E, F, Bağırsaqda dəlik açılır və 

uretraenteral anastomoz qoyulur. 
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T pouch 

1998-ci ildə Stein və həmkarları tərəfindən Studer əməliyyatını T-qol ad-

landırılan metodla antireflüks mexanizmini təkmilləĢdirməklə iĢlənib hazırlan-

mıĢdır (101). Studer əməliyyatındakı bağırsaq ilgəyinin sidik axarları anasto-

moz edilən 15 sm-lik bölümü kəsilərək mənfəzi 30 F ölçüsünə qədər daraldılır. 

Sonra bu ilgək U Ģəklində qatlanaraq tikilən 45 sm-lik əsas bağirsaq seqmen-

tinin arxa divarındakı qapadılmıĢ seroza ilə formalaĢmıĢ yatağa yatırılır. Geti-

rici ilgəyin ağzı yaradılan rezervuarın içərisində qalmaqla tikilir. Ureterlər 

mənfəzlərinə stend qoyulmaqla gətirici ilgəyin proksimal hissəsinə anastomoz 

edilir. Beləliklə daraldılmıĢ və bağırsaq divarları arasında seroz yatağa 

yerləĢdirilmiĢ gətirici ilgək antireflüks funksiya yerinə yetirir.   

 

Ortotopik diversiyalara əks-göstərişlər 

Sidik kisəsinin ortotopik ileal rekonstruksiyasına əks-göstəriĢlərin düzgün 

seçilməsi əməliyyatın uzaq nəticələrinin yaxĢı olmasını təmin edər. Ġlk növbədə 

böyrək çatıĢmazlığının olmamasına diqqət edilməlidir. Qanda kreatinin kon-

sentrasiyasının 2 mmol/l-dən yüksək və ya GFR-nin 60 ml/dəqiqədən az olması 

ortotopik diversiya üsuluna əks-göstəriĢ hesab edilir. 

Uretral rezeksiya sərhədində frozen biopsiyada pozitiv nəticə olması sidik 

kisəsinin ortotopik ileal rekonstruksiyasına mütləq əks-göstəriĢ hesab edilir. 

Ona görə də xəstəyə əvvəlcədən digər diversiya üsullarının seçilməsi ehtimalı 

haqqında əvvəldən məlumat verilməli və xəstənin razılığı alınmalıdır. Sidik 

kisəsi xərçənginin prostatın duktal sisteminə invaziya etməsinin 25% hallarda 

əməliyyatdan sonrakı dövrdə uretral güdüldə ĢiĢin residiv verməsinə səbəb olur, 

prostatik uretrada ĢiĢ tapıldıqda 37% hallarda, ĢiĢin prostatın stromasına 

invaziya etdiyində 64% hallarda residiv rastlanır (102).  

Lakin son illərdə aparılan bir çox prospektiv tədqiqatda ortotopik sidik kisəsi 

rekonstruksiyası əməliyyatlarından sonra uretral residivin digər diversiya 

üsullarına nisbətən az olduğu və təqribən 10% rastlandığı qeyd edilmiĢdir. 

Müəlliflər birbaĢa göstəriĢ olmadıqda əvvəlcədən prostatik uretradan və ya 

prostat toxumasından biopsiya alınmasının zəruri olmadığı, əməliyyat zamanı 

uretral kəsikdən alınan biopsiyanın neqativ olmasının əsas Ģərt olduğunu 

göstərirlər. 

Yuxarı sidik yollarından inkiĢaf edən keçidhüceyrəli xərçəngin olması, 

karsinoma in situ, sidik kisəsi boynu nahiyəsində yerləĢən invaziv ĢiĢlər, mul-

tifokal ĢiĢlər uretral residiv üçün risk faktorları təĢkil edir, lakin ortotopik 

diversiya üçün mütləq əks-göstəriĢ hesab edilmirlər.  

Ortotopik sidik diversiyasına qərar verərkən yerli residiv ehtimalı da nəzərə 
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alinmalıdır. Sidik kisəsi xərçəngi radikal sistoprostatektomiyadan sonra təq-

ribən 7% hallarda residiv verir, orqanla məhdudlaĢan limfa düyünü neqativ 

hallarda residiv 5% rastlandığı halda, ətraf toxumalara invaziya edən 

lmfadüyünü neqativ hallarda 10%, eyni qrupda limfadüyünlərdə metastaz aĢkar 

edildiyində 11% hallarda yerli residiv aĢkarlanır. Yerli residiv ortotopik sidik 

kisəsinə invaziya riski yaradır və radioterapiya üçün əlavə çətinlik yaranır. 

Əvvəldən sidik kisəsi ĢiĢlərinə və ya prostat xərçənginə görə radioterapiyaya 

məruz qalan xəstələrdə yaranın sağalmasında problemlər ola bilər və digər 

ağırlaĢmaların riski artar. Lakin son dövrlərdə sistoprosatektomiyadan sonra 

ortotopik sidik diversiyası aparılan xəstələrdə nəticələrin radioterapiya 

aparılmayan qrupdan ciddi fərqlənmədiyini göstərilir. 

Xəstənin yaĢının sidik diversiyası üsulunun seçilməsinə təsiri müzakirə 

olunmuĢdur. Lakin yaĢlı xəstələrdə (>70) yanaĢı xəstəliklər və anesteziya riski 

xaricində digər faktorların əməliyyatdan ölüm nisbətinə və ya ağırlaĢmalara 

seçilən diversiya üsulundan asılı olmayaraq ciddi Ģəkildə təsir etmədiyi aĢkar 

edilmiĢdir. 

 

Ortotopik diversiyaların ağırlaşmaları 

Sidik kisəsinin ortotopik ileal rekonstruksiyası əməliyyatlarından sonra 

rastlanan əsas ağırlaĢmalar kontinan və ya nonkontinan ileal konduitlərdəki 

ağırlamalarla eynidir. Cərrahi ağırlaĢma olaraq ileus və eventrasiya ön plana 

çıxır ki, bu ağırlaĢmaların rastlanması müxtəlif müəlliflər tərəfindən 5-10% 

olaraq göstərilir. Perioperativ dövrdə müxtəlif ağırlaĢmalar rastlanması 15-20% 

hallarda olur ki, bu xəstələrdə 8-10% hallarda reoperasiyaya göstəriĢ yaranır. 

Əməliyyatdan sonrakı yaxın dövrdə ağırlaĢmalara bağlı ölüm göstəricisi 3% 

ərəfəsindədir. Bu göstəricilər digər diversiya üsullarından əsaslı Ģəkildə fərq-

lənmir. 

Yeni ortotopik sidik kisəsi üçün spesifik ağırlaĢmalar olaraq ureteral 

anastomoz stenozu, uretraintestinal anastomozun strikturası, rezervuarın 

rüptürü, hermetikliyin pozulması, antireflüks mexanizminin yetərsizliyi hesab 

edilir. Bu xəstə qrupunda gündüz sidiyi saxlaya bilməmə qabiliyyəti 75-90% 

hallarda, gecələr 65-80% hallarda olur, son dövrlərdə cinsi funksiyanı davam 

etdirilməsi məqsədi ilə aparılan sinir qoruyucu əməliyyatların sidiyi saxlama 

qabiliyyəti üzərinə müsbət təsiri olduğu qeyd edilir. 

Ortotopik diversiyalar sonrası az hallarda da olsa kəskin və ya xroniki sidik 

ləngiməsi müĢahidə edilir. KiĢi xəstələrin təqribən 5%-də, qadınlarda isə 10% 

hallarda vaxtaĢırı steril kateterizasiyaya göstəriĢ yaranır. 

 

15. METASTATİK XƏSTƏLİK (M1N3) 
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Hazırda metastatik sidik kisəsi xərçənginin müalicəsində sisplatin, vinblas-

tin, doksorubisin və metatreksatdan istifadə edilir. Kimyəvi terapiya məqsədilə 

iĢlədilən dərmanların axtarıĢına 60-cı illərdən baĢlanılsa da yalnız platin 

preparatlarının və antrasiklinlərin tətbiqi yeni, kombinəolunmuĢ müalicə 

sxemlərinin yaranmasına səbəb olmuĢdur. KombinəolunmuĢ kimyəvi terapiya 

metastatik sidik kisəsi xərçənginin standart müalicə üsulu hesab edilir. Kom-

binəolunmuĢ müalicə sxemində 3 və 4 preparatdan istifadə edilir. Üç 

preparatdan ibarət (CMV-sisplatin, metotreksat və vinblastin) aĢağıdakı 

qaydada aparılır: 

Metotreksat  30 mq/m
2
   v/dax 1və 8-ci günlər 

Vinblastin 4 mq/m
2
    v/dax 1və 8-ci günlər 

 

Bu müalicə sxeminin aparılmasına göstəriĢlər aĢağıdakılardır: 

1. Sidik kisəsinin metastatik xərçənginin müalicəsi; 

2. Ġnvaziv keçid hüceyrəli xərçəngin neoadyuvant müalicəsi. 

 

Müalicə zamanı aĢağıdakı Ģərtlərə əməl olunmalıdır: 

 Müalicə stasionar Ģəraitdə aparılmalıdır. 

 Kreatinin klirensi öyrənilməli və böyrəklərin funksiyası qənaətbəxĢ ol-

malıdır. 

 Trombositlərin sayı isə 1,5×10
9
/l-dən az olarsa müalicə dayandırılmalıdır. 

 Leykositlərin sayı 2×10
9
/l-dən aĢağı olduqda metotreksatın dozası 

azaldılmalıdır. 

 Ağır dərəcəli neytropreniya olduqda vinblastinin dozası azaldılmalıdır. 

 Duz məhlulları ilə hiperhidratasiya aparılmalıdır. 

 Dərmanların emetogen təsirini nəzərə alaraq qusma əleyhinə dərman pre-

paratları tətbiq edilməlidir. 

 

Dərmanların aĢağıdakı əlavə təsirləri nəzərə alınmalıdır: 

 Qusma 

 Allopesiya 

 Nefrotoksiki təsir 

 Neyropatiya 

 Miozit 

 Ototoksiki təsir 

 Böyrək çatıĢmazlığı 

 Mielosupressiya 

 

Memorial xərçəng mərkəzinin tədqiqatçıları tərəfindən 4 preparatdan ibarət 
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(metotreksat, vinblastin, adriablastin və sisplatin) M-VAC müalicə sxemi 

iĢlənib hazırlanmıĢdır. 

 

Metotreksat  30 mq/m
2
   v/dax 1,15 və 22-ci günlər 

Vinblastin     3mq/m
2
    v/dax 1və 15-ci günlər 

Adriablastin 30 mq/m
2
    v/dax 2-ci gün 

 

Müalicə 28 gündən sonra təkrar edilir. 

M-VAC sexmi üzrə müalicə zamanı yuxarıda göstərilən Ģərtlərdən baĢqa 

aĢağıdakı Ģərtlər nəzərə alınmalıdır: 

 

 Adriablastinin ekstravazasiyası toxuma nekrozuna səbəb olur. 

 Periferik neyropatiya əlamətləri olarsa vinblastinin dozası 30% 

azaldılmalıdır. 

 Leykositlərin sayı 2x10
9
/l-dən aĢağı düĢərsə metotreksatın dozası 30% 

azaldılmalıdır. 

 

1996-cı ildən sidik kisəsinin metastatik ĢiĢlərinin müalicəsində yeni preparat, 

Gemsitabin (Hemzar) tətbiq edilməkdədir. Gemsitabinin təsir mexanzmi 3 

mərhələli fosforlaĢma ilə izah edilir. Preparatın əsas metabolitləri olan 

sitarabin və gemsitabin trifosfat DNT-də sitidin yerinə inkorporasiya 

olunaraq onun replikasiya və reparasiyasının pozulmasına səbəb olur. Bu 

dəyiĢikliklər ĢiĢ hüceyrələrinin apoptotik ölümü ilə nəticələnir. 

 

Gemsitabin və sisplatinlə aĢağıdakı müalicə sxemi iĢlənib hazırlanmıĢdır: 

 

Hemzar 100mq/m
2
             1,8 və 15-ci günlər 

Sisplatin 70 mq/m
2
             2-ci gün 

 

Bu müalicə sxeminin M-VAC sxeminə nisbətən daha az toksik olduğu və 

reqressiya faizinin yüksək olduğu müəyyən edilmiĢdir (80). 
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Prostat vəzi – prostata, kiçik çanaqda sidik kisəsinin altında, düz bağırsağın 

önündə  yerləĢmiĢdir. Yetkin Ģəxslərdə uzunluğu (hündürlüyü) 3 sm, eni 4 sm, 

qalınlığı 2 sm, çəkisi 20 qr-dır. Konkistensiyası yumĢaq  olub, forması Ģabalıda 

bənzəyir. Əsası – basis prostata sidik kisəsinə və zirvəsi – apex prostata aĢağı – 

sidik-cinsiyyət diafraqmasına baxır (ġəkil- 6.1). Prostat vəzinin iki səthi vardır: 

ön səthi– facies anterior və arxa  səthi – facies posterior. Arxa səthi düz 

bağırsağa söykənmiĢdir. Arxa səthində orta xətt üzrə sagital istiqamətdə orta 

Ģırım gedir və vəzini iki paya: sağ və sol paylara bölür (1). Prostat vəzinin 

xoĢxassəli hiperplaziyası zamanı bu Ģırım hamarlaĢır və paylar böyüyür. 

Prostat vəzi daxildən xari-

cə doğru 3 fassiya ilə əhatə 

olunmuĢdur. Daxili tərəfdə  

kollagen, elastin və saya əzələ 

liflərindən ibarət olan fassiya 

yerləĢmiĢdir ki, bu prostatik 

kapsula adlandırılır. Arxa və 

yan tərəflərdə bu kapsulanın 

qalınlığı 0,5 mm-dir. Ġkinci 

qat düz bağırsağı qaldıran 

əzələ liflərinə bitiĢik olub, 

levator fassiya adlanır və 

proksimala doğru endopelvik 

fassiyanı təĢkil edir. Kavernoz 

cisimləri innervasiya edən si-

nirlər və prostatın damarları 

prostatın posterolateral səthin-

də prostatik və levator fassiyalar arasında yerləĢmiĢdir. Xarici tərəfdən prostat 

Denonviller fassiyası ilə örtülmüĢdür ki, bu fassiyanın arxa səthi düz bağırsağa 

təmas edir. Bu hissədə kapsulada olan saya əzələ lifləri Denonviller fassiyası ilə 

birləĢmiĢdir. 

 

  

 

Prostat vəzinin zirvəsindən 

baĢlayan qasıq – prostat bağı, 

lig. pubo-prostaticum yuxarıya  

doğru geniĢlənərək vəzini qasıq 

sümüklərinə birləĢdirir, yan 

tərəflərdə isə  prostat vəzi  anusu 

qaldıran əzələnin qasıq-büzdüm 

hissəsinin üzərində yerləĢib onu 

Şəkil-6.1. Prostat vəzi (Grays Anatomy) 

Şəkil- 6.2. Prostat vəzinin zonal anatomiyası (J.E. McNeal-ə 

görə) 
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örtən çanaq daxili fassiya -  fascia endopelvica ilə rabitədədir. Buna görə də 

radikal prostatektomiya əməliyyatı zamanı bu fassiya vətər qövsündən bayır 

tərəfdə kəsilərək ayrılmalıdır.  

Strukturuna görə vəzi 70% vəzi elementlərindən, 30% isə fibromuskulyar 

stromadan təĢkil olunmuĢdur. Vəzi elementləri üç zonada yerləĢmiĢdir. Mc-

Neal-ə görə prostat vəzi aĢağıdakı zonalardan  təĢkil olunmuĢdur (ġəkil- 6.2): 

 Keçid zona;  

 Mərkəzi zona;  

 Periferik zona. 

Vəzi elementlərinin 5-10%-i keçid zonada, 25%-i mərkəzi zonada, 60-70%-i 

isə periferik zonada yerləĢmiĢdir. Prostat vəzidə olan saya əzələlər və birləĢdiri-

ci toxuma elementləri onun ventral hissəsində - fibromuskulyar zonada 

yerləĢmiĢdir. 

Prostat vəzinin xəstəliklərinin də zonalara görə rast gəlinmə tezliyi eyni 

deyildir. Belə ki, prostat vəzinin xoĢ xassəli hiperplaziyası keçid zonadan, 

xərçəngi isə 70-80 % hallarda periferik zonadan inkiĢaf edir. 

Prostat vəzinin daxilindən sidik kanalının prostat hissəsi – pars prostatica 

keçir. Bunun arxa divarında selikli qiĢa üzərində boylama bir büküĢ – crista 

uretralis vardır. Bu prostat vəzinin ortasında toxum təpəciyini əmələ gətirir. 

Toxum təpəciyinin üzərində sidik kanalının bu hissəsinə toxum tullayıcı axa-

caqlar – ductus eyaculatorius- açılır. Toxum təpəciyinin yan tərəflərində prostat 

vəzi sinusu yerləĢir və burada  sidik kanalına prostat vəzi axacaqları açılır. Pros-

tat vəzi axacaqları – ductuli prostatica sayca 20-30 arasında (orta hesabla - 24) 

olur. Prostatik uretranın ətrafındakı prostat toxuması, əsasən əzələ elementlərin-

dən təĢkil olunmuĢdur. 

Prostat vəzinin və daha doğrusu keçid zonanın sidik kanalını hər tərəfdən 

əhatə etməsi hesabına prostat vəzinin xoĢ xassəli hiperplaziyası sidik kanalının 

obstruksiyasına və kəskin sidik ləngiməsinə səbəb olur. 

 

 

Qan dövranı 

Prostat vəzi əsasən, art.vesicalis inferior - aşağı sidik kisəsi arteriyasından 

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

bitiĢməsi səviyyəsində iki Ģaxəyə ayrılır. Uretral qrup damarlar 1, 5 və 7, 11  is-

tiqamətində vəziyə perpendikulyar Ģəkildə daxil olur (ġəkil- 6.3). Prostat arteri-

yasının ikinci Ģaxəsi – kapsulyar qrup arteriyalar vəzi kapsulunun üzərində 

Ģaxələnir. 

Venoz qan sidik kisəsinin və prostat vəzinin venoz kələfinə (plexus 

Santorini) toplanır. Bu kələf presacral venaların əmələ gətirdiyi Batson kələfi 

ilə rabitədədir. Buna görə də prostat vəzinin xərçəngi asanlıqla hematogen yolla 

oma və bel fəqərələrinə metastaz verir.  
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Şəkil – 6.3. Prostat vəzinin arterial qan dövranı 

 

İnnervasiyası 

Prostat vəzi simpatik və parasimpatik sinirlərlə innervasiya olunur və öz 

sinirlərini mağaralı sinir vasitəsilə çanaq kələfindən alır. Sinirlər kapsulyar 

arteriyaları müĢayiət edərək vəziyə daxil olur. Parasimpatik efferent preqan-

qlionar liflər S2-S4 səviyyəsində onurğa beyninini oma Ģöbəsindən baĢlanğıc 

götürür və nervi erigentis vasitəsilə vəziyə daxil olur. Simpatik sinir lifləri isə 

torakolumbal mərkəzlərdən (T1L-L2) baĢlanğıc götürür və n.hypogastricus 

vasitəsilə vəziyə daxil olur. Afferent sinirlər vəzidən çanaq sinirlərinin tər-

kibində çanaq və torakolümbal spinal mərkəzlərə daxil olur.  

Simpatik və parasimpatik sinirlər pelvik kələfi təĢkil edir ki, kavernoz 

cisimləri innervasiya edən sinir bu kələfin Ģaxəsi olub, prostatik kapsula ilə 

levator fassiya arasında prostatın posterolateralında yerləĢir. 

Parasimpatik sinirlər asinuslarda tamamlanaraq sekresiyaya, simpatik sinirlər 

isə kapsula və stromanın saya əzələlərinin yığılmasına səbəb olur. -adrenergik 

reseptorların blokadası stromal və preprostatik sfinkterin tonusunun azalmasına 

və sidik axınının yaxĢılaĢmasına səbəb olur.  

 

Limfa dövranı 

Kiçik limfa damarları hər bir prostat asinusunu əhatə etməklə birləĢərək daha 

böyük limfa damarlarını, onlar isə prostat vəzinin səthində periprostatik limfa 

kələfini əmələ gətirir. Bu kələf isə öz növbəsində perivezikal limfa düyünləri 

qrupu ilə birləĢir. Prostat vəzinin ilkin limfa axını iliopelvikal limfa dü-
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yünlərinədir. Bu düyünlər də öz növbəsində daxili, xarici və ümumi qalça 

düyünlərinə bölünür (2, 3). 

Regional limfa düyünləri 

Prostat vəzinin regional limfa düyünləri həqiqi çanaqda, ümumi qalça 

arteriyasının bifurkasiyasından aĢağıda yerləĢən çanaq limfa düyünləridir: 

 Çanaq limfa düyünləri; 

 Hipoqastrik limfa düyünləri; 

 Obturator limfa düyünləri; 

 Qalça (daxili və xarici) limfa düyünləri; 

 Oma (lateral, presakral, promontor) limfa düyünləri. 

Uzaq limfa düyünləri 

Prostat vəzinin uzaq (distant) limfa düyünləri həqiqi çanağın hüdudlarından 

kənarda yerləĢmiĢdir və ultrasonoqrafiya, kompüter tomoqrafiya, maqnit rezo-

nans tomoqrafiya ilə aĢkar edilir. Prostat vəzi xərçəngində uzaq limfa düyünlə-

rinin prosesə qoĢulması M1a kimi təsnif olunur. Uzaq limfa düyünləri 

aĢağıdakılardır: 

 Aortal (para-aortal lumbal) limfa düyünləri; 

 Ümumi qalça limfa düyünləri; 

 Dərin qasıq limfa düyünləri; 

 Səthi qasıq limfa düyünləri; 

 Supraklavikulyar limfa düyünləri; 

 Servikal limfa düyünləri; 

 Retroperitoneal limfa düyünləri. 

 

 Histologiya 

Prostat vəzi epitel toxuması iki tip hüceyrələrdən, epitelial və stromal hü-

ceyrələrdən təĢkil olunmuĢdur. Stromal hüceyrələr vəzi üçün dayaq funksiyası 

görməklə əsasən fibroblastlardan və saya əzələ hüceyrələrindən ibarətdir. 

Epitelial hüceyrələr isə müxtəlif olub aĢağıdakı növləri ayırd edilir: 

 Luminal (sekretor) hüceyrələr; 

 Bazal hüceyrələr; 

 Kök hüceyrələr; 

 Keçiçi proliferasiya edən hüceyrələr; 

 Neyroendokrin hüceyrələri. 

Luminal hüceyrələr  

Bu hüceyrələr sütunĢəkilli (10 - 20 μm) sekretor hüceyrələr olub, 

proliferasiya qabiliyyəti indeksi aĢağıdır. Sekretor qranulalar və enzimlərlə 

zəngindir. Androgenlərin nəzarəti altında olduğuna görə androgen ablasiyası bu 

hüceyrələrin sayının 90% azalmasına və ölçülərinin kiçilməsinə səbəb olur. Bu 

hüceyrələr arasında pərakəndə Ģəkildə neyroendokrin hüceyrələri və keçici 

proliferasiya edən hüceyrələr yerləĢmiĢdir. 
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Prostat spesifik antigen (PSA) və turĢ fosfataza luminal hüceyrələr tərəfin-

dən ifraz edilir. Ona görə də bu hüceyrələrin proliferasiyası qanda PSA 

yüksəlməsi ilə müĢayiət olunur. 

Bazal/ kök hüceyrələr  

Bu hüceyrələr ümumi hüceyrə sayının 10%-ni təĢkil etməklə sekretor hücey-

rələrə nisbətən daha kiçikdir və mitotik indeksi daha aĢağıdır. SütunĢəkilli 

epitelial hüceyrələr arasında, bazal membran üzərində yerləĢmiĢlər, kiçik 

sitoplazmaya malik olmaları ilə fərqlənirlər və kök hüceyrələrə baĢlanğıc 

verirlər. Kök hüceyrələr bazal hüceyrələrdən nüvəciklərin daha çox nəzərə 

çarpması ilə fərqlənir.  

Bazal hüceyrələrin böyük bir qismi böyümə faktoru reseptorlarına malikdir, 

lakin androgen reseptorları yalnız kök hüceyrələrin az bir qismində vardır. Bu 

kiçik subpopulyasiya androgenlərin təsirinə həssasdır və hormonal stimulyasiya 

nəticəsində amplifikasiya edərək luminal sekretor hüceyrələrə çevrilə bilərlər. 

Androgen deprivasiyası sekretor hüceyrələrdən fərqli olaraq bu hüceyrələrdə 

struktur və funksional dəyiĢikliklərə səbəb olmur. Kastrasiyadan sonra 

testosteronla əvəzedici terapiya kök hüceyrələrin proliferasiyasına və prostat 

vəzinin həcminin bərpa olunmasına səbəb olur. 

Neyroendokrin hüceyrələr 

Neyroendokrin intraglandulyar və intraduktal hibrid epitelial hüceyrələr olub 

vəzi daxilində çox geniĢ yayılmıĢdır. Vəzinin hər yerində səpələnmiĢ Ģəkildə 

rast gəlinsə də toxum təpəciyi və periuretral axacaqların ətrafında daha çox 

təsadüf edilir. Bu hüceyrələrin də öz növbəsində iki histoloji tipi ayırd edilir; 

birinci tip hüceyrələr axacaqların lümeninə doğru inkiĢaf edən mikroxovlara, 

ikinci tip hüceyrələr isə uzun dendritik çıxıntılara malikdir. Tam diferensiasiya 

etmiĢ, proliferasiya olunmayan hüceyrələrdir. Bu hüceyrələr autokrin və 

parakrin mexanizmlərlə, polipeptidlər və biogen aminlər (serotonin) ifraz 

edərək epitel hüceyrələrin böyüməsini, sekresiyasını və diferensiasiyasını 

tənzim edir.  

Neyroendokrin hüceyrələr tərəfindən bir çox bioaktiv makromolekulların 

(serotonin, bombezin, neyron-spesifik enolaza, tiroid stimuləedici hormona-

bənzər peptid, somatostatin, sinaptofizin və paratiroid hormona bənzər peptid) 

sintez olunduğu öyrənilmiĢdir. 

Stroma və toxuma matriksi 

Prostat vəzinin qeyri-sellulyar stroması və birləĢdirici toxuması vəzinin əsas 

maddəsini və ekstrasellulyar matriksini (ESM) təĢkil edir. Ekstrasellulyar 

matriks vəzinin normal embrional inkiĢafında induktiv komponent olaraq təsir 

göstərir. Prostat vəzinin epitel hüceyrələri IV və V tip kollagendən, 

glikozaminoglikanlardan, polisaxaridlərdən və glikolipidlərdən təĢkil olunmuĢ 

bazal membran üzərində yerləĢmiĢdir. Epitel hüceyrələrinin DNT-si nüvə və 

sitomatriks sistemi ilə hüceyrə membranı və ekstrasellulyar matrikslə 
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əlaqədardır. Hüceyrələrin membranı, sitoskeleti, nuklear matriksi, sitomatriksi 

və ekstrasellulyar matriksi birlikdə toxuma matriksi adlandırılır. Bu mürəkkəb 

əlaqənin hesabına stromada olan sitoloji dəyiĢikliklər nuklear matriksə, hüceyrə 

DNT-nə ötürülür və transkripsiya faktorları ilə DNT-də olan məlumat ESM-ə 

ötürülərək toxuma proliferasiyası tənzim olunur. 

 Prostat vəzinin fiziologiyası 

Prostat vəzi tərəfindən ifraz olunan sekret toxum mayesinin 35-40%-ni (1,5-

2 ml) təĢkil edir. Eyakulyatın ilk fraksiyası məhz prostat Ģirəsi və 

spermatotozoidlərdən təĢkil olunmuĢdur. 

 

Prostat şirəsinin tərkibi 

 

 pH    6,6-7,2 

 Sıxlığı   1,027-1,030 

 Zülallar              25 mg/ml 

 Lipidlər              3 mg/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 turĢusunun miqdarı iki 

dəfə artıqdır. Plazmadakı konsentrasiyasından isə 500 - 1000 dəfə artıqdır. 

Mayalanmada rolu və spermatozoidlər üçün əhəmiyyəti tam öyrənilməmiĢdir. 

Poliaminlər 

Prostat Ģirəsində olan əsas poliaminlər spermin, spermidin və putressindir. 

Prostat Ģirəsinin spesifik qoxusu poliaminlərlə əlaqədardır. Maddələrin hüceyrə 

membranından keçməsində, hüceyrə proliferasiyasında iĢtirak edirlər.  

Prostaqlandinlər 

Ġnsanda tapılan prostaqlandinlərin 90-dan 15-i prostat Ģirəsində mövcuddur. 

Lakin, toxum kisəcikləri prostaqlandinlərlə daha zəngindir. Prostaqlandinlər 

müxtəlif bioloji proseslərə: ereksiyaya, spermatozoidlərin hərəkətinə, 

eyakulyasiyaya və saya əzələlərin yığılmasına təsir göstərir. 
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Sink 

Prostat vəzi Zn-lə zəngindir. Prostat vəzi xərçəngində sinkin miqdarı azalır. 

Zn-nin antibakterial təsirə malik olması sübut edilmiĢdir. Xroniki prostatitli 

Ģəxslərin 85%-də Zn-in miqdarı azalmıĢ olur (3). 

Prostat vəzidə aşağıdakı zülallar sintez olunur: 

1. Prostatik turĢ fosfataza; 

2. Prostat spesifik antigen; 

3. Prostat spesifik protein; 

4.  - mikroseminoprotein; 

5.  - mikro -  - inhibin. 

 

Epidemiologiyası 

Prostat vəzi xərçəngi kiĢilərdə ən çox rast gəlinən ĢiĢlərdən biri olub, inkiĢaf 

etmiĢ ölkələrdə kiĢilərdə yeni diaqnoz qoyulan ĢiĢlərin 19 % -ni təĢkil edir, 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında bu göstərici 33% kimi yüksək rəqəmə çatmıĢdır. 

2002-ci ildə bütün dünyada 679 000 xəstəyə prostat xərçəngi diaqnozu təyin 

edilmiĢdir. Avropada 2004-cü ildə 238 000 prostat xərçəngi ilə xəstə aĢkar 

edilmiĢdir, 85 000 prostat vəzi xərçəngindən ölüm qeydə alınmıĢdır ki, bu da 

kiĢilərdə ölümün 8.9%-ni təĢkil etmiĢdir. 1990-cı illərdə Avropada prostat vəzi 

xərçəngi diaqnozu qoyulan xəstələrdə 5 illik yaĢama göstəricisi 67% olduğu 

halda, 1995-2001-ci illərdə ABġ-da bu göstərici 99.8%-ə yüksəlmiĢdir ki, bu da 

erkən diaqnostikanın müalicədə yaxĢı nəticə əldə etmək üçün nə qədər effektiv 

olduğunu sübut edir (4). 

Prostat vəzinin xərçəngi 50 yaĢdan aĢağı Ģəxslərdə az hallarda rast gəlinir, 75 

%-i 65 yaĢdan yuxarı olan kiĢilərdə təsadüf olunur. Müxtəlif ölkələrdə rast 

gəlinmə tezliyi müxtəlif olmaqla dünyada hər 100 000 kiĢidə təqribən hər il 

25.3 Ģəxsdə aĢkar edilir və 8.1-də letal nəticə müĢahidə edilir. Son illərdəki 

statistik analizlərdə Avropa ölkələrində hər il 100 000 kiĢidə prostat 

xərçəngindən ölüm 9-20 arasında dəyiĢərkən, ən yüksək Litvada olmaqla 

Pribaltika ölkələrində bu rəqəm 20-21 arasında olmuĢdur (5). 

Prostat xərçənginin rast gəlinmə tezliyinin son 20 ildə bu qədər sürətlə 

artması etioloji amillərdən daha çox skrininq testlərin aparılması ilə bir çox 

subklinik və latent formaların aĢkar edilməsi, patohistoloji tədqiqatlların 

yaxĢılaĢması nəticəsində prostat vəzi adenomasına görə əməliyyat olan 

xəstələrdə yanaĢı olaraq xərçəng tapılmasının artması, herantoloji yaĢ dövründə 

olan insanların ümümi əhali içərisində sayının artması ilə izah etmək olar. 

Xüsusilə 1990-cı illərin əvvəllərindən PSA testlərinin geniĢ tətbiq edilməsi və 

bu analiz tətbiq edilməklə aparılan taramalarla prostat xərçəngi rastgəlmə tezliyi 

çox artmıĢdır. Məsələn Danimarkada bu göstərici 1940-cı illərdə 11.5 ikən 

1990-cı illərdə 30.9-a yüksəlmiĢdir (6). 

Xəstəliyin autopsiyada aĢkar edilmə tezliyi dünyanın müxtəlif bölgələrində 
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yaxın rəqəmlərlə ifadə olunsa da kliniki manifestasiya olunmuĢ prostat xərçən-

ginin coğrafi zonalar üzrə rast gəlinmə tezliyi fərqlidir. Skandinaviya ölkələri, 

ABġ, Kanada, Cənubi Afrika respublikası ən yüksək, Asiya ölkələri, xüsusilə, 

Çin və Yaponiya isə ən aĢağı rast gəlinmə tezliyinə malikdir (ġəkil- 6.4 ). 

 

 
 

ġəkil -6.4. Prostat vəzi xərçənginin dünyada yayılması - 2002 (7). 
 

Xəstəliyin epidemiologiyası qadınlarda süd vəzisinin epidemiologiyasına 
oxĢardır və qadınlarda süd vəzisi xərçəngi, kiĢilərdə isə prostat xərçəngi ağciyər 
xərçəngindən sonra ölümün ikinci əsas səbəbidir. Hər iki xəstəliyin rast gəlinmə 
tezliyi ailə anamnezində bu növ xəstəlik olan Ģəxslərdə yüksəkdir. Xəstəliyin et-

nik və regional yayılma xüsusiyyətlərinin ətraf mühit və genetik faktorlardan 
asılı olduğu müəyyən edilmiĢdir. 

Prostat vəzinin xoĢxassəli hiperplaziaysına görə aparılmıĢ adenomektomiya 

əməliyyatından sonra vəzinin histoloji müayinəsi nəticəsində 10-20% hallarda 
insidental və latent prostat vəzi xərçəngi aĢkar edilir.  

Risk faktorları 

Prostat vəzi xərçənginin əmələ gəlməsinin və inkiĢafının spesifik səbəbləri 
məlum olmasa da xəstəliyin yaranmasında genetik və ətraf mühit faktorlarının 
mühüm rol oynadığı sübut edilmiĢdir. Klassik və molekulyar epidemioloji araĢ-
dırmalar nəticəsində prostat vəzi xərçənginin əmələ gəlməsində bir sıra poten-

sial risk faktorları aĢkar edilmiĢdir. 
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İrsi faktorlar 

Prostat vəzi xərçənginin rastgəlmə tezliyinə irsi faktorların ciddi Ģəkildə təsir 
etdiyi məlumdur. Belə ki, bu patologiyanın klinik təzahür edən forması olan 
xəstənin ailə fərdləri və yaxın qohumları arasında bu xəstəliyin daha çox rast-

landığı bilinir. Afrika mənĢəli amerikalılarda prostat xərçənginin digər amerika-
lılara nisbətən çox rastlanmasında irsi faktorların da rolu olduğu güman edilir. 
Bir Ģəxsin ailə fərdləri arasında bir nəfərin anamnezində prostat xərçəngi varsa 

bu həmin Ģəxs üçün riskin 2 dəfə artdığı, 2 və daha çox yaxın qohumda bu xəs-
təlik olmuĢsa riskin 5-11 dəfə yüksəldiyin anlamı daĢıyır. 

Aparılan bir tədqiqatda monoziqot ekizi xəstə olanlarda prostat xərçənginin 
19% rastlandığı, diziqot ekizlərdə isə bu göstəricinin 4% olduğu göstərilmiĢdir. 

2006-cı ildə aparılan bir epidemioloji araĢdırmada xəstələrin 6.8%-də ailə 
anamnezinin pozitiv olduğu, ailəsində prostat xərçəngi olanlarda bu xəstəlik 
7.7% hallarda rastlanırkən, sporadik qrupda bu göstərici 4.7% olmuĢdur (7). 

Prostat vəzi xərçənginin yalnız 10%-nin yüksək penetrant genlərlə irsən keç-
diyi müəyyən edilsə də, coxlu sayda zəif penetrant genlərin də prostat vəzi xər-
çənginin inkiĢafında iĢtirak etdiyi sübut edilmiĢdir. Bu genlər digər genlərə təsir 
göstərməklə və ya ətraf mühit faktorlarının vəziyə təsirini modulyasiya etməklə 

xərçəngin əmələ gəlməsində iĢtirak edirlər. Molekulyar epidemioloji tədqiqatlar 
nəticəsində spesifik gen polimorfizmi ilə prostat vəzi xərçənginin əmələgəlmə 
riski arasında əlaqələr öyrənilmiĢdir. II tip 5-reduktaza geni (SRD5A2) testoste-

ronun aktiv dehidrotestosterona (DHT) çevrilməsində iĢtirak edir. SRD5A2 ge-
ninin polimorfizmi yüksək ferment aktivliyi nəticəsində yüksək prostat vəzi 
xərçəngi riskinə səbəb olur. Bundan baĢqa, II tip 3-hidroksisteroid dehidrogena-

za (HSD3B2) geni aktiv dehidrotestosteronu (DHT) parçalayaraq inaktiv meta-
bolitlərin yaranmasına, androstendionun katalizinə səbəb olur. HSD3B2 geninin 
kongenital mutasiyası adrenal hiperplaziyaya natamam maskulinizasiya və 
prostat karsinogenezinə yol açır. (8). 
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Ətraf mühit faktorları 

Prostat vəzi xərçənginin əmələ gəlməsinə təsir edən əsas ətraf mühit faktor-
ları olaraq siqaret çəkmə, kadmium ilə təmas, radiasiyaya məruz qalma, ultrabə-
növĢəyi Ģüalanma hesab edilir.  

Siqaret çəkmənin prostat xərçəngi riskini anlamlı dərəcədə artırdığı məlum-
dur, bunun patogenetik mexanizmi siqaretin tərkibində olan polisiklik aromatik 
hidrokarbonların karsinogenik təsiri ilə izah edilir. Siqaretin zərərli təsirinin 
detoksikasiya edici genlərdə (GSTM1) baĢ verən delesiya, CPG hipermetilyasi-
yası, DNT zədələnməsi ilə birlikdə rastlandığında prostat xərçəngi riskini 
artırdığı aĢkar edilmiĢdir (9).  

Ətraf mühit faktorları arasında yer alan digər amil günəĢ Ģüalarıdır. GünəĢ 
Ģüalanması az olan ölkələrdə prostat xərçənginin daha çox rastlandığı təsbit 
edilmiĢdir ki, bu da vitamin D sintezinin və onun protektiv təsirinin azalması ilə 
izah edilir. 

Qida 
Digər ĢiĢlər kimi prostat vəzi xərçənginin etiologiyasında yağlı qidaların ro-

lunu təsdiq edən çoxlu sayda elmi iĢlər vardır. Vegetarianlar arasında xəstəliyin 
rast gəlinmə tezliyi 25-50% aĢağıdır. Həddən artıq kalori alınması nəticəsində 
piylənmə və bədən kütlə indeksinin artması bu xəstəlik üçün risk faktorları 
arasında yer alır. AparılmıĢ elmi tədqiqatlar nəticəsində heyvan mənĢəli yağlı 
qidaların ən mühüm risk faktoru olduğu müəyyən edilmiĢdir. Omeqa-6 yağ tur-
Ģularının prostat xərçəngi hüceyrələrinin prolifrerasiyasını stimulyasiya etdiyi, 
omeqa-3 yağ turĢularının isə ləngitdiyi sübut edilmiĢdir. Bir epidemioloji araĢ-
dırma amerikalıların qida rasionunda 60 il əvvəl omeqa-3-ün omeqa-6-ya nis-
bətinin 2-nin 1-ə olduğu halda, indi 1-in 25-ə dəyiĢdiyini təyin etmiĢ və bunun 
prostat xərçənginin rast gəlinməsindən artıĢın əsas səbəbi olaraq göstərmiĢdir. 
Bu yağlar, 5-alfa reduktaza fermenti, boy faktorları və cinsi hormonlar vasi-
təsilə təsir göstərə bilirlər (10).  

QızardılmıĢ ətdə əmələ gələn heterosiklik aminlərin, süd və kalsiumun pros-
tat xərçəngi riskini artırdığı haqqında məlumatlar vardır. Digər tərəfdən qidada 
fito-estrogenlərin (izoflavanoidlər, flavonoidlər, liqnanlar), vitaminlərin (karoti-
noidlər, retinoidlər, askorbin turĢusu, D və E vitaminləri), mikroelementlərin 
(Selen) az olması prostat xərçəngi üçün risk faktorları olaraq dəyərləndirilir. 

Yağlı qidaların az istifadə edildiyi Asiya ölkələrində prostat vəzi xərçənginə 
daha az rast gəlinir. Bu ölkələrdə üstünlük verilən soya ilə zəngin diet tərkibin-
də olan fitoesterogenlər sayəsində prostat xərçənginin önlənməsində əhəmiyyət 
kəsb edir. Belə ki, heyvan mənĢəli qidaların az qəbul edildiyi Çində prostat xər-
çəngi 100 000 əhali arasına 1.8 nəfərdə rastlanırkən, Yaponiyada bu göstərici 
5.1 olmuĢdur. Amerikada yaĢayan çin və yaponlarda bu xəstəliyin rastgəlmə 
tezliyi müvafiq olaraq 14.9 və 16.5 olaraq qeydə alınmıĢdır. Bu məlumatlar 
qida və ətraf mühit faktorlarının prostat vəzi xərçəngi riskinə ən ciddi təsir edən 
amillər olduğunu sübut edir.  
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Prostatit 

Bir çox tədqiqat prostat iltihablanmasının prostat epiteli proliferasiyasına və 

karsinogenezin baĢlanmasına səbəb ola biləcəyini göstərmiĢdir. Xroniki iltihab-

lanmanın hüceyrələrdə genetik dəyiĢikliklərə səbəb olaraq hüceyrə mutasiya-

larına baĢlanğıc verdiyi düĢünülür. Prostat iltihablanmasının bir sıra molekulyar 

mexanizmlərə təsir edərək hüceyrə proliferasiyasına səbəb olmaqla prolifera-

siyaya və karsinogenezə yol aça bilər (11). Lakin bu faktorun təsiri epidemio-

lojik araĢdırmalarla tam təsdiqini tapmamıĢdır. Belə ki, prostatit olan xəstələrdə 

prostat xərçəngi rastlanmasının artmadığını göstərən məqalələr var (12). 

Bir tədqiqatda seksual tərəfdaĢını daha çox dəyiĢən kiĢilərdə prostat 

xərçənginin daha çox rastlandığı təyin edilmiĢ, bu keçirilmiĢ qonoreya və digər 

infeksiyalarla izah edilmıĢdir. Fikrimizcə bu qrup kiĢilərdə qanda testosteron 

səviyyəsinin də yüksək ola biləcəyi və bunun etioloji faktor rolu oynaya 

biləcəyi gözardı edilməməlidir. Digər bir epidemioloji araĢdırmada isə 

Chlamidia trachomatis antitel pozitiv olan xəstə qrupunda prostat xərçəngi 

riskinin azaldığı təsbit edilmiĢdir (13). 

Vazektomiya 

AparılmıĢ tədqiqatlar, xüsusilə gənc yaĢlarda aparılmıĢ vazektomiya 

əməliyyatının prostat vəzi xərçəngi riskini 1,2-2 dəfə artırdığını sübut etmiĢdir. 

Lakin, vazektomiyanın prostat vəzi xərçəngi törətməsi mexanizmi dəqiq 

öyrənilməmiĢdir. Antisperm anticisimlərin əmələ gəlməsi, toxum mayesində 

androgenlərin miqdarının azalması və vəzinin sekretor fəaliyyətinin azalmasının 

bu prosesdə iĢtirak etdiyi ehtimal edilir (14). 

Hormonlar  

Prostat vəzi hormondan asılı orqandır. Prostat vəzi epitelinin normal pro-

liferasiyası və diferensiasiyası üçün testosteronun qanda miqdarının normal 

səviyyədə olması vacibdir. Bununla əlaqədar prostat vəzi xərçəngi 

kastrasiyadan sonra reqressiya olunur. Qaradərili irqin nümayəndələrində 

prostat vəzi xərçənginin daha çox rast gəlinməsini qanda testosteronun 

miqdarının yüksək olması ilə izah edən müəlliflər vardır. Müəyyən edilmiĢdir 

ki, bu irqin nümayəndələrində testosteronun miqdarı ağdərililərə nisbətən 15% 

yüksəkdir (15). Prostat vəzi xərçənginin baĢlanğıc mərhələsinin hormondan 

asılı olduğu müəyyən edilmiĢdir.  

Hugginsin 1 xəstədə qanda testosteronu kastrasiya səviyyəsinə endirərək 

prostat kanserinin reqressiyasını əldə etməsi ilə testosteronun prostat 

xərçənginin patogenezində əsas komponent olduğu fikri hakim oldu. Lakin 

sonrakı dövrdə minlərlə xəstələrdə aparılan tədqiqatlarda yüksək endogen 

testosteronun prostat xərçəngi üçün risk faktoru olduğu təsdiq olunmadı. Bunun 

əksinə ilkin testosteron səviyyəsi aĢağı (<300 ng/ml) olan xəstələrdə radikal 

prostatektomiyadan sonra PSA neqativ olma nisbəti normal testosteron 

dəyərlərinə malik xəstələrə nisbətən 18% daha aĢağı olmuĢdur (16). Bu da 
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prostat xərçənginin hipotalamus-pitiuatar mexanizmə təsir edərək testosteron 

sintezinin azalmasına səbəb olması ilə izah edilmiĢdir. Eyni zamanda tədqiqatlarda 

ilkin aĢağı testosteron səviyyəsinə malik xəstələrdə radikal prostatektomiyadan 

sonra qanda LH, FSH və testosteron miqdarının artdığı aĢkar edilmiĢdir (17).  

Anabolik steroidlər qəbul edən ağırlıq qaldıranlar arasında prostat vəzi 

xərçənginin daha çox rast gəlinməsi aĢkar edilmiĢdir. 

Piylənmə 

Həm piylənmə, həm də prostat xərçəngi müasir Qərb cəmiyyətinin epidemik 

hal almıĢ patologiyalarından hesab edilir. Adipositlər müxtəlif hormonlar sintez 

edirlər ki, bu da onların endokrin və parakrin siqnal mexanizmləri ilə izah edi-

lir. Pylənmə qan estradiol səviyyəsinin artması ilə müĢayiət olunur, bu da tes-

tosteronun adipositlərdə estradiola çevrilməsi ilə bağlıdır. Son tədqiqatlar plaz-

ma testosteron səviyyəsi ilə prostat xərçəngi arasında ciddi paralellik olmadığı-

nı ortaya çıxarmıĢdır (17). Tədqiqatlar testosteronun normal prostat epiteli dife-

rensiasiyasını tənzimlədiyini, aĢağı testosteron səviyyəsinin prostat xərçəngi 

patogenezində yer ala biləcəyini göstərir. Piylənmə və aĢağı testosteron səviy-

yəsi daha aqressiv gediĢə malik prostat xərçəngi ilə müĢayiət olunur (16, 18). 

Piylənmə qanda estradiolla yanaĢı insulin, insuline growth factor - sərbəst 

insulinə bənzər böyümə faktoru (IGF-1), leptin və adiponektinin artması, 

steroid və peptid fonda dəyiĢikliklərlə müĢayiət olunur ki, bu da prostat 

xərçəngi riskini artırır (19). 

Digər tərəfdən piylənmiĢ Ģəxslər daha aĢağı PSA səviyyəsinə və daha az 

PSA artma sürətinə malik olurlar ki, bu da prostat biopsiyalarına göstəriĢin 

seçilməsində nəzərə alınmalıdır. Bunun əksinə piylənmə olanlarda prostat vəzin 

ölçüləri daha böyük olur və biopsiyada yalançı neqativ cavab sayını azaltmaq 

üçün əlavə 2 sahədən biopsiya alınması tövsiyə edilir. Piylənmə olan xəstələrdə 

daha aqressiv gediĢə malik və müalicədən sonra daha çox hallarda residivlə 

müĢayiət olunan prostat xərçəngi aĢkar edilir. Piylənmənin prostat xərçəngi 

olan xəstələrdə ölüm riskini artırdığı statistik tədqiqatlarla təsdiq edilir (20). 

Etiologiyası və molekulyar genetikası 

Digər ĢiĢlər kimi prostat vəzi xərçənginin etiologiyası tam öyrənilməmiĢ olsa 

da son illər prostat vəzinin normal epitelinin metastatik, androgendən asılı ĢiĢ 

hüceyrələrinə transformasiya etməsinin mexanizminin öyrənilməsində böyük 

nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. Kanserogenezin çoxmərhələli olması bir çox ĢiĢlər 

üçün təsdiq edilsə də, prostat vəzi xərçənginin etiologiyasında bu mərhələlərin 

molekulyar əsasları, onkogenlərin və ĢiĢ supressorlarının bu mərhələlərdə 

iĢtirakı daha ətraflı öyrənilmiĢdir (ġəkil- 6.5). Prostat vəzi xərçəngi digər solid 

ĢiĢlərdən fərqli olaraq iki formada mövcuddur: 1) histoloji və ya latent forma, 

50 yaĢdan yuxarı Ģəxslərin 30%-də, 80 yaĢdan yuxarı Ģəxslərin isə 60-70%- də 

rast gəlinir. 2) klinik manifestasiya olunan forma.  
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Şəkil – 6.5. Prostat vəzi xərçənginin əmələ gəlməsinini müasir modeli. (Gonzalgo ML, 

Isaacs WB: Molecular pathways to prostate cancer. J Urol 2003;170:2444-2452. 

 

 

Prostat vəzi xərçənginin 10%-nin irsi olduğu məlumdur. Genetik tədqiqatlar 

nəticəsində xəstəliyin bu formasının əmələ gəlməsində iĢtirak edən genin 

(HPC1), 1-ci xromosomun uzun qolunda (1q2425) yerləĢdiyi müəyyən 

edilmiĢdir. Bu geni daĢıyan Ģəxslərdə erkən dövrdə xərçəngin əmələ gəlmə 

ehtimalı vardır. Xərçəngin əmələ gəlməsində iĢtirak edən genlər lokus 

heterogenliyinə malik olduğuna görə tədqiqatlar nəticəsində digər genlər də 

aĢkar edilmiĢdir. 1p36 xromosomunda tapılan genin (CAPB) prostat və beyin 

xərçəngi ilə müĢayiət olunduğu məlum olmuĢdur. Autosom xromosomlarla 

yanaĢı ĢiĢin əmələ gəlməsində iĢtirak edən genlərin X xromosomlarında da 

yerləĢdiyi məlum olmuĢdur. Bu genin (HPCX) X xromosomun qısa qolunda 

(Xq2728) yerləĢdiyi müəyyən edilmiĢdir. Bu gen familial prostat vəzi 

xərçənginin 16%-də iĢtirak edir (21).  

 

Sporadik prostat vəzi xərçəngi 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

373 

Prostat vəzi xərçənginin 90%-i sporadik baĢ verir. Bir fərziyyəyə görə həm 

sporadik, həm də familial prostat vəzi xərçəngi eyni molekulyar mənĢəyə 

malikdir. Müəyyən edilmiĢdir ki, xərçəng, hüceyrə replikasiyası və ölümündə 

iĢtirak edən genlərin itməsi nəticəsində baĢ verir. Sporadik prostat vəzi 

xərçənginin öyrənilməsi nəticəsində 8p xromosomunda yerləĢən bir sıra po-

tensial supressor genlər aĢkar edilmiĢdir. Prostat vəzi xərçənginin 70%-də 8-ci 

xromosomun qısa qolunda yerləĢən 8p21 bölgəsində NKX3-1 geninin de-

lesiyası rast gəlinir. Siçovullarda aparılan eksperimentlərdə NKX3-1 geni 

homozigot mutant olan siçovulların canlı və fertil olduğu, lakin yaĢlandıq-

larında prostat vəzilərində prostat intraepitelial hiperplaziyaya bənzər 

dəyiĢikliklər müĢahidə edilmiĢdir (22). 

Telomeraza 

Normal hüceyrə qocalması xromosomların uclarından, telomerlərdən genetik 

materialın proqressiv Ģəkildə itməsi ilə xarakterizə olunur. Bir sıra kök 

hüceyrələrində sintez olunan telomeraza fermentinin təsiri nəticəsində 

telomerlər qısalmadığına görə bu hüceyrələr daimi proliferasiya qabiliyyətinə 

malik olurlar. Bir sıra xərçəng formalarında telomeraza fermentinin sintez 

olunduğu müəyyən edilmiĢdir, lakin bunun mexanizmi öyrənilməmiĢdir. Bir 

fərziyyəyə görə prostat vəzi xərçəngi telomeraza aktivliyinə malik olan 

progenitor hüceyrələrdən inkiĢaf edir (23). 

Supressor şiş genləri və onkogenlər 

Bəzi supressor ĢiĢ genlərin itməsinin prostat vəzi hüceyrələrinin ĢiĢ 

hüceyrələrinə transformasiya etməsində iĢtirak etdiyi müəyyən edilmiĢdir. 

Klinik lokal prostat xərçəngi olan xəstələrin 70%-də 8p 22 xromosomunun, 

metastatik ĢiĢlərin isə 60%-də supressor E-kadherin geninin yerləĢdiyi 16p 

xromosomunun delesiyası olduğu məlumdur. E-kadherin hüceyrə səthi molekul 

olub, hüceyrələrin adheziyasında iĢtirak edir. Bu molekulların hüceyrə səthinə 

ekspressiya olunmaması ĢiĢlərin yüksək invazivlik xüsusiyyəti ilə xarakterizə 

olunur. 13p xromosomunda yerləĢən Retinoblastoma geninin itirilməsinin 

prostat vəzi xərçənginin 25%-də iĢtirak etdiyi sübut edilmiĢdir. 11p 

xromosomda yerləĢən KAI 1 supressor geninin inaktivləĢməsi isə ĢiĢin metastaz 

verməsində iĢtirak edir (24).  

Androgen reseptorlarının mutasiyası  

Prostat vəzi xərçəngində androgen reseptorlarında mutasiyaların oldugu 

müəyyən edilmiĢdir. Bu mutasiyalar ĢiĢin əmələ gəlməsində iĢtirak etməsə də 

androgen ablasiyasından sonra ĢiĢin intensiv surətdə böyüməsində iĢtirak edir. 

Belə ki, androgen reseptorlarında baĢ vermiĢ mutasiyalar nəticəsində bu 

reseptorlar təkcə androgenlərə deyil, digər boy faktoralrına – epidermal böyümə 

faktor (EGF), interleykin-6 (ĠL-6), insulinə bənzər boy faktoru-1 (ILGF-1) və 

keratinosit boy faktoruna (KGF) da cavab verirlər. 

Hormondan asılı olmayan prostat xərçəngində genetik dəyiĢikliklər özünü 2 
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tipdə biruzə edər:  

 Somatik mutasiyalar. Nəticədə estrogenlər, adrenal androgenlər, 

qlikokortikoidlər və androgen reseptor antagonistləri (məs. bicalutamide) 

həddən artıq reseptor aktivasiyasına səbəb olur;  

 Androgen reseptorları genlərinin ampfilikasiyası. Nəticədə çox kiçik 

miqdarda androgen hormonu prostat epiteli proliferasiyasına yol açır. 

Klinik tədqiqatlar androgen reseptorlarındakı mutasiyaların dərəcəsinin 

prostat xərçənginin kliniki gediĢinə ciddi Ģəkildə təsir etdiyini göstərir. Belə ki, 

androgen reseptorların transaktivasiya bölgəsində olan polimorfik trinukleotid 

tekrarları (CAG) uzun olan xəstələrdə daha mülayim gediĢə malik prostat 

xərçəngi müĢahidə edilmiĢdir. Hətta metastatik dövrdə belə müalicəyə daha 

yaxĢı cavab əldə edilmiĢ, uzun müddət residiv olmamıĢdır. Bunun əksinə CAG 

təkrarlarının qısa olması xəstəliyin ağır gediĢi, erkən residiv və metastazlarla 

müĢayiət olunur (25). 

Bəzi müəlliflər testosteronun periferik aromatizasiyası nəticəsində yaranan 

estrogenlərin alfa və beta estrogen reseptorları vasitəsi ilə prostat toxumasına 

təsir göstərdikləri və estrogen reseptorların polimorfizminin prostat xərçəngi 

inkiĢafına təsir edə biləcəyini göstərmiĢlər. 

Boy faktorları  

Androgen reseptoralrını aktivləĢdirməklə yanaĢı, boy faktorları həm normal, 

həm də xərçəng hüceyrələrinin proliferasiyasında və diferensiasiyasında iĢtirak 

edirlər. Beta-transformasiya edici boy faktoru, epidermal boy faktoru, 

trombositlərdən ayrılan boy faktoru və neyroendokrin peptidlərin prostat vəzi 

hüceyrələrinin proliferasiyasının, diferensiasiyasının və invazivliyinin 

modulyatoru olduğu müəyyən edilmiĢdir. Bu faktorlar epitel hüceyrələrlə 

stroma hüceyrələrin qarĢılıqlı əlaqəsini dəyiĢməklə təsir göstərirlər. Prostat 

vəzinin stromal hüceyrələri müxtəlif boy faktorları ifraz etməklə epitel 

hüceyrələrinə parakrin təsir göstərirlər. Müəyyən edilmiĢdir ki, sümük 

hüceyrələri prostat vəzi hüceyrələrinin proliferasiyasını stimulyasiya edən 

selektiv boy faktorları, prostat vəzi hüceyrələri isə sümüklərin formalaĢmasını 

stimulyasiya edən maddələr ifraz edirlər. 

P27 geni 

P27 bir tumor supressor geni olub 12p12 xromosomda yerləĢir və siklinə 

bağlı kinaza inhibitorları qrupuna daxildir. Siklinə bağlı kinazaların hüceyrə 

siklinin G fazasından S fazasına keçidini tənzim etdiyi bilinir. P27 siklinə bağlı 

kinaza (CDK4 və CDK2) stabilizasiyasına cavabdeh olduğuna görə onun 

prostat toxumasında azalması normal hüceyrə siklinin pozulmasına və 

kanserogenezə baĢlanğıc verə bilər (26).  

Normal prostat epitelial toxumasında yüksək miqdarda P27 ekspressiyası 

təyin edilir, prostat xərçəngində bu genin ekspressiyasında ciddi Ģəkildə azalma 

müĢahidə edilir. P27 geninin ekspressiyasının azalmasının yüksək Gleason 
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dərəcəsinə malik, daha ağır klinik gediĢi olan, toxum qovuqcuqlarına invaziya 

edən formalarda, radikal prostatektomiyadan sonra daha tez kimyəvi residivlə 

(qanda PSA-nın təkrar yüksəlməsi) özünü göstərən prostat xərçənglərində bariz 

olması klinik müĢahidələrdə aĢkar edilmiĢdir. 

Aparılan histokimyəvi tədqiqatlarda P27 geninin hüceyrə nüvəsində yüksək 

miqdarda olmasının aĢağı PSA dəyərlərinə, sitoplazmada miqdarının yüksək 

olmasının isə bunun əksinə irəliləmiĢ prostat xərçənginə uyğun olduğu təyin 

edilmiĢdir. P27 geninin ekspressiyasında azalmanın prostat biopsiyalarında əldə 

edilən toxuma nümunələrində təyin edilməsinin bir diaqnostik ĢiĢ markeri rolu 

oynaya biləcəyi və bunun erkən diaqnostikada əhəmiyyətli olacağı 

göstərilmiĢdir (27).  

P53 geni 

P53 geninin və digər supressor ĢiĢ genlərinin yerləĢdiyi 11p xromosomunun 

əhəmiyyəti haqqında daha geniĢ məlumatlar əldə edilmiĢdir. P53 geni hüceyrə 

siklini G1 mərhələsində saxlayan xüsusi zülal kodlaĢdırmaqla DNT-in bərpasını 

təmin edir. Bu genin inaktivəlĢməsi zədələnmiĢ DNT-nin bölünmüĢ hüceyrələrə 

ötürülməsinə və mutasiyalara səbəb olur. Bu genin itməsi tənzim oluinmayan 

hüceyrə proliferasiyası və apoptozun zəifləməsi ilə müĢayiət olunur. 

Bcl-2 geni 

Xərçəng hüceyrə proliferasiyasının artması və apoptozun zəifləməsi ilə 

xarakterizə olunur. Bcl-2 geni apoptozun zəifləməsinə səbəb olur. Normal 

prostat vəzidə bcl-2 geni bazal hühüceyrələr tərəfindən ekspressiya olunur. Bu 

genin prostat xərçəngi hüceyrələri tərəfindən sintez olunduğu müəyyən 

edilmiĢdir.  

Qlutation-S-transferaza Pi (QST- pi) 

Normal hüceyrə metabolizmində və ya ekzogen faktorların təsirindən 

yaranan sərbəst oksigen radikalları yüksək mutagen və kanserogen təsirə 

malikdir. Bu radikallar xüsusi fermentlər tərəfindən inhibə olunur. Bu 

fermentlərin əsas nümayəndələri qlutation-S-transferaza, qlutation peroksidaza 

və superoksid dismutazadır. Prostat vəzi xərçəngində bu fermentlərdən birinin, 

QST- pi-nin ekspressiya olunmaması müəyyən edilmiĢdir. Bu vəzidə yeni 

mutasiyaların əmələ gəlməsinə səbəb olur (28). 

DNT-nin metilləşməsi 

Digər solid ĢiĢlərdə olduğu kimi prostat vəzi xərçəngində də ilkin dəyiĢiklik 

DNT-nin metilləĢməsi hesab edilir. CpG nukleotidlərinin hipermetilləĢməsinin, 

genlərin inaktivləĢməsi ilə müĢayiət olunduğu müəyyən edilmiĢdir. 17p 

xromosomunun hipermetilləĢməsi həmin sahədə supressor ĢiĢ genlərin 

inaktivləĢməsinə səbəb olur. Prostat vəzi xərçəngində, sərbəst radikalların 

detoksikasiyasında iĢtirak etməklə DNT-ni zədələnməkdən qoruyan qlutation s-

transferaza fermentinə uyğun pi geninin promotor zonasının metilləĢdiyi sübut 

edilmiĢdir. Bu genin itməsi prostat hüceyrələrində mutasiyaların artmasına 
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səbəb olur. 

MikroRNT və prostat xərçəngi 

Son illərdə mikroRNT-lərin prostat vəzi epitel hüceyrələrinin proliferasiya 

və diferensiasiyasına təsiri, prostat karsinogenezi, bu proseslərin androgen 

asılılığı geniĢ öyrənilməkdədir. 13-cü xromosomda yerləĢən miR-17-92 mutasi-

yaya uğrayan hüceyrələrin apoptozdan yayınmasına yardım etməklə prostat 

xərçənginin patogenezində rol oynayır. MiR -20a E2F1-3 (hüceyrə sikli və 

apoptozu tənzimləyən retinoblastoma qrupuna aid protein) sintezini azaltmaqla 

hüceyrə proliferasiyasına səbəb olur, P-53 geni və kaspazaları azaldaraq, 

onların təsiri altında olan apoptozu önləyir. Prostat xərçənginin yaranmasında 

miR-21-in də antiapoptotik təsir mexanizmi mühüm rol oynayır (29). 

MiRNT-lər androgen təsir yolları ilə prostat xərçənginə təsir edirlər. MiRNT 

221-222 –lərin prostat hüceyrələrinin androgenə həssas və ya androgenə 

rezistent olmasını tənzim etdiyi öyrənilmiĢdir. Ġn vivo bu miRNT-lər prostat 

hüceyrələrinin dihidrotetosterona cavab reaksiyasını dəyiĢdirir, prostat spesifik 

antigen ekspressiyasını tənzimləyir, androgendən asılılığın ortadan qalxmasına 

səbəb olurlar (30). Digər tərəfdən miR-21 qanda PSA miqdarı ilə və docetaxel-ə 

rezistentlik ilə korrelyasiya göstərir (31).  

 

 
 

Şəkil-6.6. Prostat vəzi xərçənginin yaranmasında hüceyrə siklinə təsir  

edən faktorlar (PC) 

Prostat vəzin xərçənginin profilaktikasına təsir edən amillər 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

377 

Dünyanın müxtəlif bölgələrində prostat xərçənginin klinik manifestasiya 

formasının rastgəlinmə tezliyinin müxtəlif olması ətraf mühit faktorlarından ən 

mühümü olan qida rasionundakı fərqliliklərlə izah edilir. Asiya ölkələrində 

prostat vəzi xərçənginin az rastlanması, lakin Amerikaya köçən və amerikan 

qidalanma vərdiĢlərini mənimsəyən asiyalılarda bu göstəricinin amerikalılara 

yaxın rəqəmlərlə ifadə olunması qida faktorunun nə qədər əsas rol oynadığını 

göstərir. 

Qida rasionunda E, A və D vitaminlərinin və selenin miqdarının normal 

olması prostat vəzi xərçənginə qarĢı qoruyucu xüsusiyyətə malikdir.  

İzoflavanoidlər və liqnanlar 

Soya, noxud, lobya, mərcimək kimi bitki mənĢəli qidalarda bol olan 

izoflavanoidlər (təbii fito-esterogenlər) zəif təsirə malik esterogenlər olub, 17 b 

estradiol siqnal sisteminə antaqonist və ya aqonist təsir göstərə bilir. Paxlalı 

bitkilərdə olan qlikozidlər genistein və daidzein ilə birləĢərək normal bağırsaq 

mikroflorası tərəfindən metabolizə olunur və izoflavanoidlərə çevrilir. 

Kətan yağı liqnanlar ilə ən zəngin qida maddəsidir. Çovdar, bir çox meyvə, 

giləmeyvə və tərəvəzlərdə də yetərli miqdarda liqnanlar var. 

Ġzoflavanoidlər və liqnanların eksperimental prostat xərçəngi modelində 

xərçəngin inkiĢafını önlədiyi aĢkarlanmıĢdır. Bu bioloji aktiv maddələrin təsir 

mexanizminə gəldikdə onların prostat xərçəngini önləməsi antioksidant təsirə 

malik olması, tirozin-kinaza, 5α-reduktaza və aromataza fermentlərini 

inhibisiya etməsi və angiogenezi önləməsi ilə izah edilir. 

Karotinoidlər və likopen 

Karotinoidlər bitkilər tərəfindən sintez olunan piqmentlər olub hazırda 500-

dən artıq növü məlumdur. Karotinoidlər antioksidant olmaqla, hüceyrələrin 

böyüməsində və diferensiasiyasında iĢtirak edirlər. Plazmada α-karotin, β -

karotin, β-kriptoksantin, lutein və likopen Ģəklində mövcuddur. α-karotin kök 

və balqabaqda, b-karotin isə bu tərəvəzlərlə yanaĢı manqo, ərik, qovun, 

göyərtidə bol miqdarda olduğu məlumdur. Karotenoidlərin sərbəst oksigen 

radikalları tərəfindən baĢladılan lipid peroksidasiya kimi patoloji halları 

önləmək xüsusiyyətlərinə malikdir. b-karotinin hüceyrə siklini inhibisiya 

edərək proliferasiyasını önlədiyi və apoptozu induksiya etdiyi təsbit edilmiĢdir. 

Likopen çox güclü antioksidant olub, pomidorun tərkibində yüksək 

miqdarda rast gəlinir. Pomidorla yanaĢı qarpız, qreyfurt, ərik və digər qırmızı 

rəngli meyvələrdə rastlanan qırmızı-narıncı rəngli bir karotinoiddir. Qidada 

çoxlu miqdarda pomidor istifadə edən kiĢilər arasında prostat vəzi xərçənginin 

36% az rast gəlindiyi müəyyən edilmiĢdir. Toxuma kulturasında aparılmıĢ 

təcrübələrdə likopenin və digər karotinoidlərin prostat toxumasında toplandığı 

və prostat xərçəngi hüceyrələrinin inkiĢafını inhibə etdiyi müəyyən edilmiĢdir. 

Aparılan çoxsaylı epidemiolojik araĢdırmalar da likopenin prostat xərçəngi 

riskini statiistik anlamlı Ģəkildə azaltdığını təsdiq edir. Ehtimal edilir ki, likopen 
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prostat vəzinin epitel hüceyrələrini reaktiv oksigen radikallarından qorumaq 

xüsusiyyətinə malikdir. 

Retinoidlər 

Retiinoidlər DNT polimeraza transkripsiyasını tənzimləyərək hüceyrələrin 

diferensiasiyasını nizama salır, proliferasiyanı önləyir və apoptozu stimulyasiya 

edir. Sintetik retinoidlərin hüceyrə kulturalarında prostat toxumasında 

proliferasiyanı və eksperimentdə prostat karsinogenezini önlədiyi aĢkar edil-

miĢdir. 

Vitamin A (Retinol) təbii retinoid olub balıq yağı və heyvan qaraciyərində 

və nisbətən az konsentrasiyada süd və yumurtada rastlanır. Prekursoru b-

karotin olub bağırsaqda A vitamininə çevrilir. A vitamini zəif antioksidant olsa 

da E vitamini və Selenin antioksidant təsirini gücləndirir. 

Vitamin E  

Vitamin E çox güclü antioksidant olub normal hüceyrələrin ĢiĢ hüceyrələrinə 

transformasiya olunmasını inhibə etmək xüsusiyyətinə malikdir. Digər tərəfdən 

E vitamini immun sistemi stimulyasiya etmək xüsusiyyətinə malikdir. E 

vitamininin bioloji cəhətdən ən aktiv və mühüm mənbəyi α- tokoferoldur. E 

vitamininin prostat xərçənginə qarĢı qoruyucu xüsusiyyətə malik olduğu 

müəyyən edilmiĢdir. Heininen və əməkdaĢları gündə 50 mg α- tokoferol qəbul 

edən kiĢilərdə prostat vəzi xərçəngi riskinin 32% azaldığını sübut etmiĢlər. 

Vitamin D 

Vitamin D kalsium mübadiləsində, hüceyrə böyüməsinin tənzimində və 

apoptozda iĢtirak edir. Orqanizmə qida maddələri ilə daxil olmaqla yanaĢı, 

ultrabənövĢəyi Ģüaların təsirindən dəridə əmələ gəlir. Epidemioloji araĢdırmalar 

nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, qanda D vitaminin miqdarının azlığı yüksək 

prostat vəzi xərçəngi riskinə səbəb olur.  

Selen  

Orqanizmdə Selen miqdarının azalması prostat vəzi xərçəngi riskinin 

artmasına səbəb olur və gündə 200 μg dozada selen qəbulu prostat xərçənginin 

rastlanmasını ciddi Ģəkildə azalda bilər. Selen balıq, ət və quru yemiĢ kimi 

qidalarda yetərli miqdarda olur. Selenin və onun birləĢməsi olan selenosisteinin 

iltihabi oksidativ stresi azaltdığı və prostat vəzi xərçəng hüceyrələrinin 

apoptozunu artıraraq təsir etdiyi güman edilir. Tövsiyə olunan sutkalıq selen 

miqdarı 1 μg/kg doza olsa da prostat xərçəngi riski daĢıyan Ģəxslərdə bu doza 

200 μg-a qədər artırılır. 

Aspirin və digər qeyri-steroidlər 

Prostat xərçənginin patogenezində siklooksigenaza 2 (COX-2)-nin artıq 

miqdarda ekspressiyasının mühüm rolu olduğu sübur edilmiĢdir. Aspirin və 

digər qeyri-steroid iltihabəleyhinə dərman preparatlarının COX-2 fermentini 

inhibisiya edərək prostat xərçənginin inkiĢafını ləngitdiyi və metastaz riskini 

azaltdığı ehtimal edilir. Aparılan epidemioloji tədqiqatlarda bu preparatların 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

379 

prostat xərçənginin rastgəlinmə tezliyinə təsiri barəsində fərqli nəticələr əldə 

edilmiĢdir və ona görə də bu yöndə araĢdırmalar davam etdirilməlidir. 

 

Yaşıl çay 

YaĢıl çayın çox istifadə edildiyi Asiya ölkələrində, xüsusilə Çində prostat 

xərçənginin az rastlanması bu xəstəliyin profilaktikasında yaĢıl çayın rolunun 

araĢdırılmasına səbəb olmuĢdur. Nəticədə yaĢıl çayın tərkibində olan polifenol 

və epigallokatexin-3-gallat (EGCG) maddələrinin güclü antioksidant təsirə 

malik olduğu öyrənilmiĢdir. Eksperimental tədqiqatlarda EGCG –nin prostat 

xərçənginin həm hormondan asılı, həm də hormondan asılı olmayan 

formalarının hüceyrə kulturalarında proliferasiyanı önlədiyi məlum olmuĢdur. 

Polifenollar yaĢıl çaydan baĢqa üzüm çəyirdəyində və Silybum marianum 

toxumlarında yüksək miqdarda vardır ki, bu flavonoidlərin antimitogen təsiri 

onlarin hüceyrə siklinə ləngitməsi və apoptozu induksiya etməsi ilə izah edilir. 

 

Patoloji anatomiyası 

Prostatik intraepitelial neoplaziya ( PİN)  

PĠN terminini urologiyaya Bostwick və Brawer daxil etmiĢdir. Sərbəst 

Ģəkildə xəstəlik olmayıb, prostat vəzi xərçənginin inkiĢafının ilkin mərhələsinin 

göstəricisidir. Ġlk vaxtlar bu patologiya intraduktal displaziya adlanırdı və 

displaziyanın dərəcəsindən asılı olaraq, PĠN1 - aĢağı dərəcəli, PĠN2 - orta 

dərəcəli, PĠN3 - yüksək dərəcəli formaları ayırd edilirdi. Bir çox müəlliflər 

tərəfindən isə PĠN-in aĢağı dərəcəli və yüksək dərəcəli olmaqla iki forması 

ayırd edilir. AĢağı dərəcəli PĠN yüksək dərəcəli PĠN-dən nüvəciyin olmaması 

ilə fərqlənir. Mikroskopik müayinədə yüksək dərəcəli PĠN olması prostat 

xərçənginin daha etibarlı 

göstəricisi olub, PSA-nın 

dinamik müĢahidəsini və 

təkrar prostat biopsiyasını 

tələb edir. Qanda PSA-nın 

miqdarının yüksəlməsinə 

səbəb olmur. Yüksək də-

rəcəli PĠN-in 

biopsiyalarda rast gəlinmə 

tezliyi 5-24%-dir (32).  

Prostatik intraepitelial 

neoplaziya luminal hücey-

rələrin total və ya parsiyal 

nuklear atipiyası ilə 

xarakterizə olunur, lakin 

bazal membranın tamlığı 
Şəkil- 6.7.   Yüksək dərəcəli PĠN 
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pozulmur. AĢağı dərəcəli PĠN olduqda epitel hüceyrəsi nüvələrində az nəzərə 

çarpan boy fərqi və sıralanmanın artması görünür, nəzərə çarpan nüvəciklər 

olmur. Yüksək dərəcəli PĠN zamanı normal luminar epitel toxuması atrofik 

görüntüyə malik olur, bazofil boyanma zamanı hüceyrə nüvələrində həddən 

artıq xromatin toplanması, hüceyrə pleomorfizmi və nüvəciklərin çoxluğu qeyd 

edilir (ġəkil-6.7). 

PĠN-in yastı, qıvrımlı, mikropapilyar, xəlbirəbənzər alt tipləri ayırd edilir 

(ġəkil-6.8). Son iki tipin klinik əhəmiyyəti daha böyük olmaqla xəlbirəbənzər 

(kribriform) dəyiĢikliklərin asinar adenokarsinomalarda və duktal tip prostat 

xərçəngində də rastlana biləcəyi göstərilir. Adenokarsinomalarda neoplastik 

ocaqlar bir-birinə daha yaxın və daha kiçik ölçülü olur. Bir çox hallarda 

diferensial diaqnostika yalnız immunhistokimyəvi üsullarla mümkün olur. 

AĢağı dərəcəli PĠN dəqiq kriteriyalara malik olmadığına görə bir çox 

hallarda patohistoloqlar tərəfindən qeyd edilməz, bunun əksinə iynə biop-

siyasında yüksək dərəcəli PĠN aĢkar edilirsə mütləq qeyd edilir və bu xəstələr 

təkrar biopsiya və biokimyəvi müayinələr üçün vaxtaĢırı müraciət etməlidirlər. 

Nə qədər vaxtdan sonra təkrar biopsiyanın tövsiyə olunması haqqında qəti bir 

fikir olmasa da fikrimizcə bu müddət 6 aydan çox olmamalıdır. 
 

 
 

Şəkil-6.8. PĠN-in yastı, qıvrımlı, mikropapilyar, xəlbirəbənzər tiplərinin 

mikrofotoqramları. 
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Prostat xərçənginin histopatologiyası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil – 6.9. Prostat vəzinin xərçəngi (makro və mikropreparat) 

 

Prostat vəzi xərçənginin 95%-i adenokarsinoma, 4%-i keçid hüceyrəli 

xərçəngdir. 1%-ni isə neyroendokrin ĢiĢlər, buynuz hüceyrəli xərçəng və kiçik-

hüceyrəli xərçəng təĢkil edir (33). Bu ĢiĢlər az rast gəlinsə də, klinik gediĢi və 

müalicə xüsusiyyətləri baxımından adenokarsinomadan fərqləndiyinə gərə 

böyük klinik əhəmiyyət kəsb edir. Adenokarsinoma 0,4-0,8% hallarda prostat 

vəzi axacaqlarından inikiĢaf edir (ġəkil -6.9). ġiĢ böyük diametrli axacaqlardan 

inkiĢaf etdikdə isə sidik kanalının içərisinə doğru ekzofit inkiĢaf edərək 

hematuriyaya və ya erkən dövrdə obstruktiv simptomlara səbəb olur. 

Adenokarsinomanın musinoz (kolloid) forması aqressiv bioloji gediĢi və erkən 

sümük metastazları ilə xarakterizə olunur. Prostat vəzi xərçənginin 70%-i 

periferik zonadan, 15-20%-i mərkəzi zonadan, 10-15%-i isə keçid zonadan 

inkiĢaf edir. Prostat vəzi xərçəngi 85% hallarda multifokaldır (34). 

Neyroendokrin ĢiĢlər bazal zonada yerləĢən Kulçitski hüceyrələrindən 

inkiĢaf edir. Klassik prostat adenokarsinomalarında immunohistoloji müayinədə 

əksər hallarda iĢıq mikroskopiyası ilə aĢkar edilə bilməyən neyroendokrin 

differensiasiya təyin edilir. Bu hüceyrələrdə çox zaman serotinun, nisbətən az 

hallarda isə somatostatin, kalsitonin, xorion qonadotropin olur. Lakin bu 

xəstələrdə klinik olaraq hormon sekresiya əlamətləri rastlanmır. 

Karsinomada hispopatoloji dəyiĢikliklər (35): 

Əsas əlamətlər: 

 Ġnfiltrativ böyümə; 

 QonĢu normal vəz toxumasından fərqli böyük və ya kiçik vəzi qrupları; 

 Vəzidə yan-yana bir neçə hüceyrədə iri ölçülü nüvəcik olması (>1/6μm); 
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 Xromatin qranulyasiyasının artmasına bağlı nüvənin böyüməsi; 

 Nüvə pleomorfizmi və vəz içərisində anormal nüvə dağılımı;  

 Bazal hüceyrə yoxluğu; 

 Fibrokollagen düyünlər; 

 Perinevral invaziya; 

 Qlomerulyasiya. 

Köməkçi əlamətlər (diaqnostik deyillər): 

 Mavi mutsin; 

 Çəhrayı amorf ifrazat; 

 Kristalloidlər. 

Karsinoma düyünlərində hüceyrələr daha çoxsaylı olub, nizamsız Ģəkildə 

bir-birinə perpendikulyar olaraq yerləĢir. Diferensiasiya dərəcəsi azaldiqca 

kiçik karsinoma düyünləri bir-biri ilə birləĢərək xəlbirəbənzər quruluĢ və 

anormal boĢluqlar yaradır. 

Əsas sitoloji xüsusiyyəti nüvələrin iri ölçüdə və bəzi hallarda hiperxromatik 

olması, nəzərə çarpan nüvəciklərin sıx rastlanmasıdır. Yüksək dərəcəli prostat 

xərçəngi mitoz sayının çox olması ilə diqqət çəkir. Vəzin lüminal səhifəsi öz 

qıvrımlarını itirərək düz və kəskin səthə malik olur. 

 

G l e a s o n    s i s t e m i 

Prostat vəzi xərçənginin histoloji xüsusiyyətəlrini və dərəcələnməsini əks 

etdirən bir çox sistemlər mövcud olsa da ən geniĢ tətbiq edilən sistem ĢiĢin 

qlandulyar xüsusiyyətlərinə əsaslanan Gleason sistemidir. Bu sistem xəstəliyin 

proqnozunu müəyyən etməkdə böyük əhəmiyyət kəsb etməklə, ĢiĢin dəqiq 

dərcələnməsi və ĢiĢin aqressivliyini əvvəlcədən təyin etməyə imkan verir. 

Gleason sistemi ilə ĢiĢ hüceyrələrinin anaplaziya (hüceyrələrin ölçüsü, forması 

və boyanma xüsusiyyətləri) və 

diferensiasiya dərəcəsi təyin edilir 

(ġəkil-6.10). Bu məqsədlə nazik 

biopsiya iynələri ilə 6-12 ədəd 

bioptat götürülür və ĢiĢ dərəcələr 

üzrə təsnif edilir. Mikroskopiya 

zamanı iki kriteriya əsas 

götürülür: 

 ĢiĢ hüceyrələrinin xüsu-

siyyətləri; 

 ĢiĢ hüceyrələrinin düzü-

lüĢü. 

ġiĢin erkən mərhələsində hü-

ceyrələr yaxĢı diferensiasiya olun-

maqla, funksional xüsusiyyət-

Şəkil 6.10.  Gleason dərəcələmə sistemi 

(izahı mətndə verilmiĢdir) 
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lərinə görə normal hüceyrələrdən fərqlənmir. ġiĢin proqressivləĢməsi ilə 

hüceyrələr zəif diferensiasiya olunmaqla sələf hüceyrələrdən kəskin Ģəkildə 

fərqlənir. Epitelinin normal vəzi strukturuna oxĢarlığından asılı olaraq 1 və ya 5 

balla qiymətləndirmə aparılır. 1-ci dərəcə ĢiĢin normal vəzi xüsusiyyətlərinə 

malik olduğunu göstərdiyi halda, 5-ci dərəcə isə ĢiĢ toxumasında vəzi 

xüsusiyyətlərinin tam itdiyini əks etdirir. 

 2 – 4 ball - aĢağı dərəcəli və ya yüksək diferensiasiya olunmuĢ ĢiĢ;  

 5 – 7 ball - orta dərəcəli və ya orta dərəcədə diferensiasiya olunmuĢ ĢiĢ; 

 8–10 ball - yüksək dərəcəli və ya pis diferensiasiya olunmuĢ ĢiĢ.   

Gleason dərəcə 1  

I dərəcə histoloji xüsusiyyətəlrinə görə normal prostat vəziyə çox oxĢardır. 

Bir-birinə çox bənzər asinuslardan təĢkil olunmuĢ dəqiq sərhədlərə malik 

düyünlərdən ibarətdir. Düyünlər arasındakı məsafə bərabər olub, bir asinus 

ölçüsündən azdır. Yuvarlaq mənfəz səthinə və kəskin sitoplazmik membrana 

malik bir-birinə sıx yapıĢmıĢ Ģəffaf və solğun hüceyrələrdən ibarətdir. Ona görə 

də prostat xərçəngini bəzən Ģəffaf hüceyrəli xərçəng deyə də adlandırırlar. 

Orta dərəcədə nüvələrin iriləĢməsi və nüvəciklərin bariz nəzərə çarpması I 

dərəcə Gleason adenokarsinomaları bənzər histolojik görünüĢə malik olan 

adenozisdən diferensiasiya etməyə imkan verir. 

Gleason dərəcə 2 

Ġkinci dərəcə Gleason prostat xərçəngində hüceyrələrin histoloji görünüĢü I 

dərəcədən kəskin fərqlənmir, lakin asinusların görünüĢ və ölçüləri heterogen 

olub düyünlər arasındakı məsafə müxtəlif olur. Neoplastik düyünlər bu 

dərəcədə də dəqiq sərhədlərə malik olsa da lakin ətraf toxumalara doğru 

çıxıntılara malik ola bilir. 

Birinci dərəcədə hüceyrələr kompakt, ikinci dərəcədə isə seyrək yerləĢməklə 

ətraf toxumaların içərisinə invaziya etmiĢdir (ġəkil-6.11). 

Gleason dərəcə 3  

Ən cox rast gəlinməklə, orta dərəcədə diferensiasiya olunmuĢdur. Hüceyrələr 

forma və ölçülərinə görə bir-birindən daha çox fərqlənməklə nizamsız 

yerləĢmiĢdir. Asinuslar fərqli forma və ölçülərə malik olub, bir-birindən fərqli 

məsafələrdə yerləĢmiĢdir. Asinusların ölçüləri arasındakı fərqin 2 dəfədən çox 

olması Gleason dərəcəsinin 2-ci dərəcə deyil 3-cü dərəcəyə uyğunluğunu 

göstərir. 1 və 2-ci dərəcəyə nisbətən neoplastik asinusların dəqiq sərhədlərə 

malik olmaması, sərhədlərinin girintili-çıxıntılı olması, ətraf toxumalara daha 

çox invaziya olunması ilə fərqlənir. 

Neoplastik düyünlər prostat toxumasında nizamsız Ģəkildə yerləĢib, 

aralarındakı məsafə müxtəlif olur və adətən bir asinus ölçüsündən geniĢdir.  

Gleason dərəcə 4 

Klinik nöqteyi-nəzərdən böyük əhəmiyyətə malik olub, çox rast gəlinir. Bu 

dərəcədə proqnoz 3-cü dərəcəyə nisbətən daha pis olmaqla, mikroskopik 
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müayinə zamanı ondan çətinliklə fərqləndirilir. Sütunlar Ģəklndə düzülən kiçik, 

orta və böyük ölçülü hüceyrələrdən ibarət olub, ətraf toxumalara infiltrasiya 

olunur. Bəzən də çox böyük, Ģəffaf hüceyrələrdən ibarət olur və renal 

adenokarsinomaya bənzəyir.  

3-cü dərəcədən fərqli olaraq neoplastik düyünlər bir-biri ilə anastomozlaĢan 

adalar və boĢluqlardan ibarət olur ki, nəticədə süngərvari və ya xəlbirəbənzər 

forma əldə edir.  

 Gleason dərəcə 5  

Dördüncü dərəcəyə nisbətən az rast gəlinsə də bu dərəcədə proqnoz daha 

pisdir. Bu dərəcədə qlandulyar diferensiasiya ayırd edilmir. Hüceyrələr nizam-

sız düzülür və nekroz ocaqları təyin edilir. Solid, xəlbirəbənzər, papilyar for-

malara malik olur. Normal vəzi strukturası tamamilə ortadan qalxmıĢ olur (36). 

 

 
 

ġəkil- 6.11. Prostat xərçəngi mikrofotoqramları, Gleason dərəcələri 1-4 (PC). 

 

Adenokarsinoma 

Adenokarsinoma prostat vəzi epitelindən inkiĢaf edir. Digital rektal 

müayinədə bir tərəfli olan ĢiĢlər, patoloji müayinədə 70% hallarda bilateraldır 

(37). Ümumdünya Səhiyyə TəĢkilatının təsnifatına əsasən adenokarsinomanın 

aĢağıdakı kateqoriyaları ayırd edilir: 

 Kiçik asinar forma; 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

385 

 Böyük asinar forma; 

 Xəlbirəbənzər forma; 

 Solid / trabekulyar forma; 

 Endometrioid karsinoma; 

 Adenoid kistoz karsinoma. 

Prostatın adenokarsinomalarının Gleason dərəcələri və bioloji gediĢi 

lokalizasiyalarından asılı olaraq dəyiĢir. Belə ki, periferik zonadan inkiĢaf edən 

karsinomaların 65% hallarda Gleason balının 7 və onun üzərində olduğu və 

bunun əksinə keçid zonasının adenokarsinomalarının 70%-ə qədər hallarda 4-

dən aĢağı Gleason balına malik olduğu aĢkar edilmiĢdir.  

Digər bir tədqiqatda periferik zonadan inkiĢaf edən karsinomaların orta 

Gleason balının 7, keçid zonadan inkiĢaf edən ĢiĢlərdə 5 olduğu göstərilmiĢdir. 

Bu da prostatın keçid zonasının xərçənginin daha az sürətlə inkiĢaf etdiyi və 

proqnozunun daha yaxĢı olduğunu göstərir. Bunun səbəbini keçid zonadan 

inkiĢaf edən karsinomaların prekursorunun atipik adenomatoz hiperplaziya 

(AAH) olduğu ilə izah edirlər. 

Hüceyrə kinetikası 

Prostat vəzi xərçənginin böyümə sürəti proliferasiya edən hüceyrələrlə ölən 

hüceyrələr arasındakı tarazlıqdan asılıdır. Normal prostat vəzidə hüceyrələr çox 

zəif proliferasiya sürətinə malik olub, yeni hüceyrələrlə əvəz olunma müddəti 

500 gündür. Bu hüceyrələrin yüksək dərəcəli prostatik intraepitelial neoplastik 

(PĠN) hüceyrələrə çevrilməsi prostat vəzi xərçənginin əmələ gəlməsində 

prekursor rolunu oynayır və hüceyrələrdə genetik dəyiĢikliklərin əmələ gəlmə 

riskini artırır. Sonrakı transformasiya isə hüceyrələrin bölünmə tezliyini 33-126 

günə qədər azaltmaqla ĢiĢin sürətlə böyüməsinə səbəb olur.  

 Şişin yayılması 

Prostat vəzi həqiqi kapsulaya malik olmasa da kapsulyar penetrasiya dedikdə 

ĢiĢin vəzi hüdudlarından çıxaraq periprostatik toxuma sahəsinə yayılması baĢa 

düĢülür. ġiĢ vəzi daxilində məhdudlaĢmaqla kapsulaya sirayət etdikdə isə bəzi 

müəlliflər kapsulyar invaziya terminindən istifadə edirlər. Periferik zonadan 

inkiĢaf edən prostat vəzi xərçəngi perinevral sahə ilə invaziya etmək xüsu-

siyyətinə malkidir. Kapsulyar penetrasiya, əsasən arxa və arxa-bayır 

istiqamətində yayılır. ġiĢin ekstrakapsulyar yayılması, toxum kisəciklərinə 

invaziyası və distant metastazların olması ehtimalı ĢiĢin mərhələsinin artması və 

differrensiasiya dərəcəsinin azalması ilə əlaqədar olaraq artır. 

Kiçik və yaxĢı diferensiasiya olunmuĢ xərçəng ĢiĢi (1 və 2-ci dərəcə) prostat 

vəzi daxilində məhdudlaĢmıĢdır. 0.5 sm
3
 ölçüdən kiçik ĢiĢlər ekstraprostatik 

yayılma göstərmirlər. Böyük həcmli (4 sm
3
) və aĢağı diferensiasiyalı (4 və 5- ci 

dərəcə) ĢiĢlər lokal ekstensiv inkiĢafa malik olur, sümüyə və limfa düyünlərinə 

metastaz verirlər (38). ġiĢin toxum kisəciklərinə yayılması vəzi əsasından ya 

birbaĢa ya da toxum tullayıcı axacaqlar vasitəsilə baĢ verir. Toxum kisəciklərinə 
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ĢiĢin yayılmasında proqnoz pis olub, xəstələrin 50%- də 5 il ərzində uzaq 

metastazlar müĢahidə edilir. Prostat vəzi xərçənginin birbaĢa düz bağırsağa 

yayılmasında Denonvillier fassiyasiyası qoruyucu rol oynayır və ona görə də 

düz bağırsağa invaziya nadir hallarda rast gəlinir (39). 

Metastatik prostat vəzi xərçəngində ilkin metastazlar regionar limfa 

düyünlərində rastlanır. Limfatik metastazlar ən çox qapayıcı limfa düyünlərin-

də, sonra isə ümumi qalça, presakral və periaortal limfa düyünlərində rast 

gəlinir. Distant metastazlar isə əsasən bel fəqərələrində təsadüf edilir. Bundan 

sonra isə metastazlar ən çox bud sümüyünün proksimal hissəsində, çanaq sü-

müklərində olur. Qabırğalarda, döĢ sümüyündə, kəllədə və bazu sümüyündə də 

metastazlar rastlanır. Sümüklərdə olan metastazlar əsasən osteoblastik 

xarakterdədir. Uzun sümüklərə metastazlar çox zaman patoloji sınıqla müĢayiət 

olunur. Visseral metastazlar isə ağciyərlərdə, qaraciyərdə və böyrəküstü 

vəzilərdə rast gəlinir (40). 

 

Prostat biopsiyalarının dəyərləndirilməsi 

Ġynə biopsiya ilə prostat toxumasından alınan örnəklər lokalizasiya qeyd 

edilməklə ayrı qablara yerləĢdirilirək histoloji müayinəyə göndərilir. Bu 

bədxassəli prosesin lokalizasiyasına uyğun prostat apeksinə, sidik kisəsi boynu 

bölgəsinə və perinevral invaziyanı aĢkar etməyə imkan verir, gərək olan 

hallarda təkrar biopsiyanın Ģübhəli zonaya istiqamətləndirilməsini təmin edir. 

Prostat biopsiyalarında mikroskopiyada ən zəruri sual törəmənin Gleason 

dərəcəsidir. Təyin edilən Gleason dərəcəsi ikiyə vurularaq Gleason balı təyin 

edilir. Aparılan tədqiqatlarda iynə biopsiyalarında əldə edilən Gleason dərəcəsi 

ilə radikal prostatektomiya sonrası histologiyanın nəticələri arasında böyük 

ölçüdə korrelyasiya təsbit edilmiĢdir.  

Biopsiyalarda az hallarda ekstraprostatik piy toxumasına, toxum qovuq-

cuqlarına lokal invaziya, limfovaskulyar innvaziya və ya perinevral invaziya 

aĢkar edilir. Xüsusilə intranevral və ya qanqlion invaziyası Ģəklində görülən 

perinevral invaziya prostat toxumasında bədxassəliliyin əsas əlaməti kimi 

rastlana bilir. 

Prostat biopsiyalarının mikroskopik tədqiqi zamanı əldə edilən nəticələrin 

dəyərləndirilməsində qeyr-müəyyən anlam daĢıyan ―atipiya‖, ―atipik vəzi‖, 

―bədxassəllilik ehtimalı‖ kimi ifadələr iĢlədilməməli, aĢağıda göstərilən 

diaqnostik terminlərdən istifadə edilməlidir: 

 XoĢxassəli/bədxassəlilik yoxdur (atrofiya, xroniki iltihab varsa qeyd 

edilir); 

 Aktiv iltihab, bədxassəlilik neqativ; 

 Atipik adenomatoz hiperplaziya/adenoz, bədxassəlilik əlamətləri 

yoxdur; 

 Qranulomatoz iltihab, bədxassəlilik neqativ; 
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 Yüksək dərəcəli PĠN, adenokarsinoma üçün neqativ; 

 Yüksək dərəcəli PĠN, atipik vəz - adenokarsinoma üçün Ģübhəli; 

 Adenokarsinoma (41). 

Radikal prostatektomiya materialının dəyərləndirilməsi 

Radikal prostatektomiya əməliyyatından sonra preparatın histoloji müayinəsi 

proqnozun təyin edilməsi və adyuvant terapiyaya göstəriĢin təyin edilməsi üçün 

zəruri hesab edilir. Preparatın patohistoloji müayinəsində proqnoza təsir 

göstərən suallar öz əksini tapmalıdır (42): 

 Törəmənin tipi (95% hallarda konvensiyonal asinar adenokarsinoma 

olur); 

 Gleason dərəcəsinin təyini; 

 Cərrahi sərhədlərin ĢiĢdən azad olub-olmadığının təyini; 

 Ekstraprostatik invaziya olub-olmadığı; 

 Toxum kisəciklərinə invaziya olub-olmadığı; 

 Törəmənin multifokal olub-olmadığı. 

Preparat fiksasiya edilərək kəsiklər əldə edildikdən sonra ilk növbədə 

makroskopik müayinə aparılır və ĢiĢ toxumasının həcmi hesablanır, törəmənin 

lokalizasiyası qeyd edilir. 5 mm-dən böyük törəmə ocaqları süngərĢəkilli 

prostat toxumasının fonunda sarı qranulyar kütlə olaraq görülür. Təyin edilən 

hər bir düyündə Gleason balı ayrıca dəyərləndirilir, adətən ən böyük düyündə 

daha yüksək dərəcə və mərhələ rastlanır. 

Ġkinci təyin edilməsi zəruri olan kriteriya ekstraprostatik invaziyanın olub-

olmamasıdır. Prostat parenximasında piy toxuması olmadığından neoplastik 

hüceyrələrin adipositlərlə təmas halında olması ĢiĢin prostat kapsulası 

sərhəddini aĢdığını göstərir. Ekstraprostatik yayılmanın ən çox rastlandığı 

lokalizasiya prostatın arxa-yan səthində olan neyrovaskulyar dəstələrdir. 

Perinevral invaziyanın olması ĢiĢin prostat ətrafı toxumaya yayılmasının əsas 

göstəricilərindən hesab edilir. 

Proqnoza və sonrakı müalicə taktikasına təsir edən digər bir kriteriya cərrahi 

sərhədlərdə xərçəng hüceyrələrinin aĢkar edilib-edilməməsidir. Çıxarılan 

preparatın səthi mürəkkəblə iĢarətlənərək cərrahi sərhədlərdə neoplastik 

hüceyrələr axtarılır. Pozitiv cərrahi sərhədlər 50%-ə yaxın hallarda prostat 

apeksində, 25%-dən çox arxa və yan səthdə, nisbətən az hallarda sidik kisəsi 

boynu, sinir-damar ayaqcıqları ətrafında rastlanır. 

Prostat xərçənginin mərhələsinin dəqiqləĢdirilməsi üçün radikal prostatek-

tomiyadan sonra toxum qovuqcuqları invaziya nöqteyi-nəzərindən tədqiq edilir. 

Adətən ĢiĢ toxuması prostat tabanından ətraf toxumaya və oradakı yumĢaq 

toxumadan toxum qovuqcuqlarına infiltrasiya edərək keçir. Nadir hallarda isə 

ĢiĢ toxumçıxarıcı axacaqlarla toxum qovuqcuqlarına yayılır və ya metastaz 

Ģəklində bu orqana yayılmıĢ olur.  

  



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

388 

Androgen blokadası sonrası histologiya 

Müxtəlif üsullarla aparılan androgen deprivasiyası prostat toxumasında ciddi 

histopatoloji dəyiĢikliklərə səbəb olur.  

Androgen blokadası nəticəsində normal və ya hiperplaziya olmuĢ prostat 

toxumasında asinar atrofiya, nüvə və nüvəciklərin kiçilməsi, apoptozun artması, 

bazal hüceyrə hiperplaziyası, epitel vakuolizasiyası müĢahidə edilir. Orxiek-

tomiya və estrogen terapiyası sonrası skvamoz metaplaziya və qlikogen akantoz 

kimi patoloji dəyiĢikliklər aĢkar edilir. 

Androgen deprivasiyası prostat intraepitelial neoplaziya zamanı asinar 

atrofiya, sitoplazmanın ĢəffaflaĢması, epitel hiperplaziyası kimi dəyiĢikliklərə 

səbəb olur. Nəticədə displastik hüceyrələr bazal membrandan ayrılaraq axa-

caqların mənfəzinə tökülür. Bu dəyiĢikliklər PĠN-in reqressiyası kimi qiymət-

ləndirilir və onun hormondan asılı olduğunu təsdiq edir.  

Maksimal androgen blokadası aparılan xəstələrdə prostat adenokarsino-

malarında xərçəngin həcminin 40%-dən çox azalması, neoplastik hüceyrə nüvə-

lərinin kiçilməsi, nüvəciklərin seçilməsinin çətinləĢməsi kimi əlamətlər ortaya 

çıxar. Ona görə də bu müalicəni alan xəstə qrupunda prostat toxumasından və 

ya limfa düyünlərindən aparılan biopsiyalarda nəticənin neqativ olması hor-

mondan asılı prolostat xərçəngində tez-tez rast gəlinir. 

Radioterapiya sonrası histologiya 

Prostat xərçəngində tətbiq edilən istər distansion radioterapiya, istərsə də 

braxiterapiya prostat toxumasında ciddi histopatolojik dəyiĢikliklərə və təqribən 

50% hallarda biopsiyalarda neqativ nəticələrin alınmasına səbəb olur. 

Normal və adenomatoz dəyiĢikliyə məruz qalmıĢ prostat toxumasında radia-

siya asinar epitelin atrofiyası, epitelin sitoloji atipiyası, skvamoz metaplaziya, 

bazal hüceyrə metaplaziyası, stromada fibroz kimi dəyiĢikliklər yaradır. 

Radioterapiya PĠN-in rastlanma sıxlığı və yayılmasını azaltsa da histoloji 

görünüĢünə ciddi təsir göstərmir. 

Prostatın adenokarsinoması diaqnozu ilə radioterapiya almıĢ xəstələrdə ilk 1 

il ərzində təkrar biopsiya az informativdir. Sonrakı dövrlərdə aparılan biop-

siyalar xəstəliyin gediĢi və proqnozu dəqiqləĢdirmək üçün faydalı ola bilər. Ra-

diasiyanın təsirindən prostat vəzili quruluĢunu böyük ölçüdə itirərək hüceyrə 

yığınına çevrilir. Xərçəng olan bölgələr infiltrativ böyümə sahələrinin olması, 

perinevral invaziya, intraluminal kristalloidlər, mavi musin sekresiyası, yüksək 

dərəcəli PĠN kimi əlamətlərə görə aĢkar edilir. 

 

Adenokarsinomanın az rastlanan histoloji tipləri: 

Duktal adenokarsinoma 

Həqiqi duktal adenokarsinoma prostat ĢiĢlərinin 0.4-0.8%-ni təkil edir (43). 

ġiĢ papilyar və xəlbirəbənzər formada inkiĢaf edir. Ġkinci halda ĢiĢin mərkəzin-

də nekroz ocaqları ayırd edilir. Həm papilyar, həm də qlandulyar formalı duktal 
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adenokarsinoma endometrial karsinoma adlanır. Duktal adenokarsinomalar çox 

hallarda ağır klinik gediĢinin olması ilə fərqlənir. 

Musinoz karsinoma 

Musinoz (kolloid) karsinoma nadir prostat xərçəngi forması olub xarakterik 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ĢiĢ toxumasının 25%-dən artıq hissəsi 

ekstrasellulyar matriks musin tərkiblidir. Digər lokalizasiyalı musinoz 

karsinomalardan fərqli olaraq intrasitoplazmik musinə malik hüceyrələr nadir 

rastlanır.  

Klinik olaraq PSA və prostatik turĢ fosfatazanın yüksəlməsi, sümük 

metastazlarının inkiĢaf etməsi Ģəklində aqressiv gediĢə malik olur. Klassik 

variantlara nisbətən hormonal müalicəyə daha az həssasdır, daha az hallarda 

androgen blokadaya cavab əldə edilir (44). 

Kiçik hüceyrəli karsinoma 

Prostat vəzinin kiçik hüceyrəli xərçəngi isə ağciyərin eyni adlı xərəçəngi ilə 

identik olub, 50% hallarda prostatda asinar adenokarsinoma ilə birlikdə (qarıĢıq 

ĢiĢ) rast gəlinir (45). Kiçik hüceyrəli karsinoma çox hallarda özünü klinik 

olaraq biruzə etməyən adrenokotikotrop və antidiuretik hormon sekresiyası ilə 

müĢahidə olunur. Prostatın kiçik hüceyrəli xərçəngi və qarıĢıq ĢiĢlər ağır klinik 

gediĢə malik olur, bu xəstələrin sağqalma müddətləri orta hesabla 1 ildən azdır. 

Keçid hüceyrəli karsinoma 

Prostat vəzinin keçid hüceyrəli xərçəngi 1-2% hallarda rast gəlinir. Ġlkin 

olaraq prostatik uretradan inkiĢaf edə bilər və ya ikincili olaraq sidik kisəsinin 

xərçənginin prostat vəziyə invaziya etməsi nəticəsində inkiĢaf edər (46). 

Xəstəlik əsasən 60 yaĢlarında rast gəlinir və xəstələr hematuriya və obstruktiv 

simptomlarla müraciət edir. Urotelial karsinomaların bütün tiplərində rastlana 

bilsə də ən çox az diferensiasiya etmiĢ yüksək dərəcə ĢiĢlərdə görülür. PSA-nın 

yüksəlməsi müĢahidə edilmir və hormonal müalicəyə cavab vermir. Prostata 

invaziya etmiĢ urotelial karsinomalarda proqnoz yaxĢı deyildir. 

Buynuz hüceyrəli (skvamoz) xərçəng 

Prostat vəzi ĢiĢlərinin 1%-ni təĢkil edir və bir çox hallarda keçid hüceyrəli 

xərçənglə müĢayiət olunur. Prostatizm xəstəliyin əsas əlaməti olub, qanda 

prostatik turĢ fosfatazanın miqdarı yüksəlmir və osteolitik sümük metastazları 

ilə xarakterizə olunur. Estrogen terapiyaya cavab reaksiyasının olmaması 

fərqləndirici xüsusiyyətidir və ən çox bu terapiyanı almıĢ xəstələrdə rastlanır 

(47).  

Prostatın karsinosarkomaları 

Hormonal və ya radioterapiya almıĢ prostat adenokarsinomalarında bəzən 

bədxassəli epitelial hüceyrələrlə yanaĢı iyvari hüceyrələrin proliferasiyası da 

rastlanır ki, bu karsinosarkoma olaraq dəyərləndirilir. Bu zaman epitelial 

karsinoma müxtəlif Gleason dərəcəsinə malik olur və PSA yüksəlməsi 

müĢahidə edilir. Sarkomatoid komponent isə xondrosarkoma, osteosarkoma, 
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leyomiosarkoma, angiosarkoma və sairə tipə malik olur. Prostat karsino-

sarkomalarında proqnoz pisdir, 5 illik sağqalma nisbəti 40%-dən azdır (48). 

 

Prostat sarkomaları 

Prostat ĢiĢlərinin 0,1-0.2%-ni təĢkil etməklə ya rabdomiosarkoma və ya 

leyomiosarkomadır. Rabdomiosarkoma yalnız uĢaq yaĢlarında rastlanan nadir 

prostat ĢiĢlərinə aid edilir. Leyomiosarkoma bəzən uĢaqlarda da təsadüf edilsə 

də, əsasən 40-70 yaĢlarında və bir çox hallarda anamnezində TUR olan 

xəstələrdə rastlanır. 

 

PROSTAT XƏRÇƏNGİNİN TƏSNİFATI 

Prostat vəzidə adenokarsinomanın varlığı histoloji olaraq təsdiq edildikdən 

sonra ĢiĢin mərhələsi dəqiq təyin edilməlidir. Prostat vəzi xərçənginin 

mərhələlər üzrə təsnifatı iki cəhətdən əhəmiyyət kəsb edir: 

1) proqnozun təyin edilməsində həlledici rol oynayır; 

2) xəstəliyin mərhələsinə uyğun müaıicə taktikası seçməyə imkan verir. 

Prostat vəzi xərçənginin mərhələlər üzrə təsnifatı ilk dəfə 1956-cı ildə 

Whitmore tərəfindən təklif edilmiĢ, 1975-ci ildə Jewett tərəfindən modifikasiya 

edilmiĢdir. Prostat vəzi xərçənginin TNM təsnifatı isə 1975-ci ildə iĢlənib 

hazırlanmıĢdır (49).  

 

Prostat xərçənginin mərhələlər üzrə təsnifatı 

İlkin şiş ( T ) 

Tx Ġlkin ĢiĢ haqqında məlumat yoxdur 

T0 Ġlkin ĢiĢ müəyyən edilmir 

T1 Kliniki müəyyən edilməyən ĢiĢ (ĢiĢ digital müayinədə palpasiya edilmir 

və instrumental müayinələrlə aĢkar edilmir) 

T1a ġiĢ TUR zamanı təsadüfən tapılmıĢdır, toxumanın <5%-də ĢiĢ vardır 

T1b ġiĢ TUR zamanı təsadüfən tapılmıĢdır, toxumanın >5%-də ĢiĢ vardır 

T1c ġiĢ biopsiya zamanı aĢkar edilmiĢdir 

T2 Palpasiya edilən ĢiĢ vəzi daxilində məhdudlaĢmıĢdır 

T2a ġiĢ payın yarısını tutmuĢdur 

T2b ġiĢ payın yarısından çoxunu tutmuĢdur 

T2c ġiĢ prostat vəzinin hər iki payını tutmuĢdur 

T3 ġiĢ vəzi kapsulundan kənara yayılmıĢdır 

T3a ġiĢ bir tərəfdə vəzi kapsulundan kənara yayılmıĢdır 

T3b ġiĢ iki tərəfdə vəzi kapsulundan kənara yayılmıĢdır  

T3c ġiĢ toxum kisəciklərinə sirayət etmiĢdir 

T4 ġiĢ toxum kisəciklərindən baĢqa digər orqanlara yayılmıĢ və ya fiksə 

olunmuĢdur 
T4a ġiĢ xarici sfinkterə, sidik kisəsinin boynuna və/ və ya düz bağırsağa 
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sirayət etmiĢdir 

T4b ġiĢ anusu qaldırıcı əzələyə invaziya etmiĢ və ya çanaq divarına fiksasiya 
olunmuĢdur 

Limfa düyünləri ( N ) 

Nx Regionar limfa düyünlərini aĢkar etmək mümkün deyil 
N0 Regionar limfa düyünlərində metastaz müəyyən edilmir 
N1 Bir limfa düyünündə metastaz müəyyən edilir, limfa düyününün ölçüsü 2 

sm-dən kiçikdir 
N2 Bir limfa düyünündə metastaz müəyyən edilir, limfa düyününün ölçüsü 2 

sm-dən böyük, 5 sm-dən kiçikdir 
N3 Regional limfa düyünlərində metastaz vardır, limfa düyünlərinin ölçüsü 5 

sm-dən böyükdür 
Uzaq metastazalr ( M ) 

Mx Uzaq metastazları aĢkar etmək mümkün deyil 

M0 Uzaq metastazlar müəyyən edilmir 
M1 Uzaq metastazlar vardır 
M1a Qeyri regionar limfa düyünlərində metastazlar vardır 
M1b Sümüklərdə metastazlar vardır  

M1c Digər lokalizasiyalı uzaq metastazlar. 
 

T1c mərhələsi təsnifata 1992-ci ildə Beynəlxalq Xərçəngəleyhinə Komitə 

(UĠCC) tərəfindən törəmənin digər müayinə üsulları ilə aĢkar edilə bilmə-
diyində PSA dəyərlərinin normadan yüksək olması səbəbi ilə aparılan prostat 
biopsiyasında təyin edilən prostat xərçəngi qrupu olaraq daxil edilmiĢdir. 1994-
cü ildə bu qrup yeni aĢkar edilən prostat xərçənginin 10%-ni təĢkil etdiyi halda 

2004-cü ildə T1c mərhələsi diaqnoz qoyulan xəstələrin 70%-ni təĢkil etmiĢdir. 
TNM təsnifatına əsasən, digital rektal müayinədə palpasiya edilməyən, lakin 

instrumental müayinələr nəticəsində aĢkar edilən ĢiĢlər T2 mərhələsinə aid 

edilməlidir (50). Əgər palpasiya edilməyən prostat xərçəngi biopsiya nəticə-
sində aĢkar edilmiĢdirsə və ya TRUS - da hipoexogen zona müəyyən edilirsə 
ĢiĢ, TNM təsnifatının T2 mərhələsinə aid edilir. 

Radikal prostatektomiya əməliyyatından sonra ĢiĢin müayinəsinə əsasən, ĢiĢ 
orqanla məhdudlaĢmıĢ və orqanla məhdudlaĢmamıĢ olmaqla təsnif edilir. ġiĢin 
periprostatik sahəyə, çanaq limfa düyünlərinə və toxum kisəciklərinə yayılma-
sına əsaslanan subklassifikasiya isə aĢağıdakı kimidir: 

1. ġiĢ prostat vəzi daxilində yerləĢmiĢdirsə xəstəlik orqanla məhdudlaĢmıĢ 
hesab edilir; 

2. ġiĢ toxum kisəciklərinə invaziya etmədən kapsuldan kənara, periprostatik 

sahəyə yayılmıĢdırsa kapsulyar penetrasiya adlanır; 
 3. ġiĢ vəzi kapsulundan kənara, toxum kisəciklərinin əzələ qatına invaziya 

etmiĢdir; 

 4. ġiĢ çanaq limfa düyünlərinə yayılmıĢdır. 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

392 

Radikal prostatektomiya əməliyyatından sonra xəstəliyin proqnozunu 

müəyyən edən patoloji kriteriyalar aĢağıdakılardır: 

 ġiĢin Gleason sistemi üzrə dərəcəsi; 

 Ekstrakapsulyar penetrasiyanın olması; 

 Toxum kisəciklərinə invaziyanın olması; 

 Çanaq limfa düyünlərinə ĢiĢin yayılması; 

 Xaric edilmiĢ toxumaların cərrahi sərhəddində ĢiĢ hüceyrələrinin 

tapılması. 

Xəstəliyin prostat vəzidən kənara yayıldığı hallarda cərrahi sərhəddə ĢiĢ 

toxumasının olması və ĢiĢin dərəcəsinin yüksək olması (Gleason = 7) 

prostatektomiya əməliyyatından sonra rezidual xəstəlik ehtimalının yüksək 

olmasını göstərir. Radikal prostatektomiya əməliyyatından sonra patoloji 

qiymətləndirmə zamanı toxum kisəciklərinə invaziya və ĢiĢin limfa düyünlərinə 

yayılması ĢiĢin total eradikasiya ehtimalının çox aĢağı olmasını və uzaq 

nəticələrin qeyri-qənaətbəxĢ olma ehtimalını artırır. Bəzi müəlliflər müalicədən 

əvvəl toxum kisəciklərinin biopsiyasını təklif edirlər. Toxum kisəciklərinin 

ĢiĢin invaziyası birbaĢa yayılma və ya hematogen yolla baĢ verir. Prostat vəzi 

xərçəngi zamanı invaziya yollarından asılı olaraq ĢiĢin toxum kisəciklərinə 

yayılması aĢağıdakı kimi təsnif edilmiĢdir: 

Tip I. ġiĢ prostat vəzidən toxum kisəciklərinə toxumçıxarıcı axacaqlar 

vasitəsilə yayılmıĢdır; 

Tip II. ġiĢ prostat vəzi kapsulundan toxum kisəciklərinin əzələ qiĢasına 

birbaĢa yayılmıĢdır; 

Tip III. ġiĢ toxum kisəciklərinə hematogen yolla yayılmıĢdır. 

 

Klinikası 

Simptomları 

Xəstəliyin baĢlanğıc mərhələsində xəstələrin əksəriyyəti asimptomatikdir. 

Xəstələrin Ģikayətlərinin olması xəstəliyin inkiĢaf etmiĢ mərhələdə olmasını 

göstərir. Xəstəliyin ilkin mərhələlərdə asimptomatik olması ĢiĢin 80-85% 

hallarda vəzinin periferik zonasından inkiĢaf etməsi ilə əlaqədardır (51). Bu 

lokalizasiyada obstruktiv və irritativ simptomlar yalnız ĢiĢin sidik kisəsi 

boynuna və ya sidik kanalına invaziya etməsi nəticəsində meydana çıxır ki, bu 

da xəstəliyin gec mərhələsində olur. Nəticədə prostat xərçəngi zamanı xəstəlik 

adətən lokal invaziya və ya metastatik mərhələdə klinik manifest formaya keçir.  

Prostat xərçəngi olan xəstələrin 15-20%-də ĢiĢ keçid zonası adlandırılan 

periuretral bölgədən inkiĢaf edir ki, bu zaman nisbətən erkən mərhələdə dizurik 

əlamətlər üzə çıxar. Bu əlamətlər çox zaman prostat adenomasında sıx rastlanan 

sidiyə çıxmağa baĢlarkən çətinlik, sidiyin axma sürətinin azalması, sidiyin 

kəsilmələrlə xaric olması, xroniki və ya kəskin sidik ləngiməsi kimi obstruktiv, 

pollakiuriya, nikturiya, imperativ sidik ifrazı, sidiyi saxlamağın çətinləĢməsi 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

393 

kimi irritativ əlamətlərlə eynilik təĢkil edir. Obstruksiyaya bağlı sidik qalığının 

yaranması və bunun paradoksal iĢuriyaya səbəb olması da mümkündür. Qeyd 

etməliyik ki, nikturiya əlaməti prostat adenoması üçün xarakterik olub, prostat 

xərçəngində bariz deyildir. 

Prostat xərçənginin toxumdaĢıyıcı axacaqlara invaziya etməsi hematosper-

miyaya və eyakulat miqdarının azalmasına səbəb olur. Bu əlamət sıx 

rastlanmasa da yaĢlı kiĢilərdə görüldüyündə prostat xərçəngi araĢdırılmalıdır. 

Hematuriya az rastlanır və ĢiĢin sidik kisəsi boynu və ya arxa uretraya 

invaziyasını göstərir. Xərçəng prostatın neyrovaskulyar ayaqcıqlarına invaziya 

etdiyində erektil disfunksiya inkiĢaf edər. Nadir hallarda kavernoz cisimlərə 

invaziya rastlanır ki, bu da priapizm ilə özünü göstərə bilər. 

Prostat xərçənginin sidik kisəsi üçbucağına və ya sidik axarı mənsəblərinə 

invaziya etməsi yuxarı sidik yollarının obstruksiyasına bağlı oliquriya, anuriya 

və anasarka Ģəklində ödem yaranmasına yol açar ki, bu da xəstəliyin terminal 

mərhələsinə uyğundur. Nadir hallarda düz bağırsağa invaziya rastlanır ki, bu 

halda qəbizlik, ishal, rektal qanaxma kimi əlamətlər ortaya çıxar. 

 Xəstəliyin son mərhələsində isə sümük metastazları nəticəsində ağrı əsas 

əlamətdir. Ən çox metastaz qabırğalar, qalça sümükləri, bud sümüyü, kürək 

sümüyünə olur. Bu metastazlar ilk dövrlərdə asimptomatik olsa da sonradan 

ağrılara, az hallarda sümük qırıqlarına səbəb olur. Onurğa sütununa metastazlar 

onurğa beyninin sıxılması nəticəsində aĢağı ətraflarda paresteziyaların, əzələ 

zəifliyinin, sidik və nəcis inkontinansının (sidik və ya nəcisin qeyri-iradi ifrazı) 

yaranmasına səbəb olur. Sümüklərə metastaz osteoblastik formada olub kəskin 

ağrılarla yanaĢı leykoeritroblastik anemiyalara da yol açır. Bir çox hallarda 

anemiya terminal mərhələ prostat xərçənginin aparıcı əlaməti olur.  

Çanaq limfa düyünlərinin böyüməsi və qalça damarlarının sıxılması ilə mü-

Ģayiət olunan prostat xərçəngi aĢağı ətraflarda ödemlərə səbəb olur. Retro-

peritoneal adenopatiya nəticəsində sidik axarlarının ikitərəfli obstruksiyası 

nəticəsində azotemiya və yayılmıĢ ödem ortaya çıxa bilər.  

Daxili üzvlərə metastaz prostat xərçəngində nadir hallarda rastlanır. 

Ədəbiyyatda kiçik hüceyrəli və neyroendokrin mənĢəli ĢiĢlərdə visseral 

metastazlar haqda məlumat var. 

 

DİAQNOSTİKA 

Prostat vəzi xərçənginin klinik manifestasiya formasının çox hallarda 

xəstəliyin nisbətən irəliləmiĢ mərhələsinə uyğun olması və bu hallarda radikal 

cərrahi müalicənin çox zaman mümkün olmaması xəstəliyin erkən diaqnostikası 

üçün tarama (skrininq) üsullarının geniĢ tətbiqini zəruri edir. Sadə və ucuz bir 

test olan qanda prostat spesifik antigenin (PSA) ölçülməsi imkanı uyğun yaĢ 

qrupu kiĢilərdə tarama ilə orqanla məhdud olan prostat xərçəngi diaqnostikası 

və effektiv müalicə imkanlarını artırmıĢdır. 
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Bu xəstəliyin aĢkar edilməsində taramanın əleyhdarları olan alimlər bu üsul 

ilə diaqnostikanın xərçəngin latent və preklinik formalarını aĢkar edərək bir çox 

hallarda xəstə üçün həyati zəruri olmayan, lakin ciddi yan təsirlərə malik 

müalicə üsullarının tətbiqinə səbəb olduğunu önə sürürlər. Çünki prostat 

xərçənginin təbii gediĢi çox zaman digər lokalizasiyalı xərçənglərə nisbətən 

daha mülayimdir və ona görə də autopsiyalar zamanı aĢkar edilən prostat 

xərçəngi göstəriciləri bu xəstəliyin klinik manifestasiya formalarından bir neçə 

dəfə çoxdur. 50 yaĢında bir kiĢidə ömür boyu mikroskopik prostat xərçəngi 

yaranması riski 42% olaraq dəyərləndirilərkən, bu xəstəlikdən ölmə ehtimalının 

3% olduğu bidirilir (52). 

Digər tərəfdən prostat xərçəngi heterogen histoloji və bioloji xüsusiyyətlərə 

malikdir. Simptomsuz, yavaĢ böyüyən formaları ilə yanaĢı sütətlə inkiĢaf edən, 

ətraf toxumalara invaziya edən və ya metastaz verən formaları da var. Bu 

formaların vaxtında aĢkarlanması biopsiya və histoloji müayinə ilə mümkündür. 

Bu müayinə üsullarının tətbiq edilməsinin zəruri olduğu xəstələri aĢkar etmək 

üçün isə PSA testi ilə tarama aparılması məntiqlidir. 

Diaqnostikada əsas qruplardan birini hər hansı aĢağı sidik yollarına aid 

Ģikayətlərlə həkimə müraciət edən xəstələr təĢkil edir. Bu xəstələrin yaĢı 45-in 

üzərində isə digər müayinə üsulları ilə yanaĢı PSA müayinəsi aparılaraq prostat 

xərçəngi cəhətdən müayinə edilir. 

Digər bir qrupa insidental olaraq prostat xərçəngi aĢkar edilən xəstələr daxil 

edilir. Bu qrupa prostat vəzin hiperplaziyasına görə açıq adenomektomiya və ya 

TURP icra edilən xəstələr aiddir. Sonrakı müalicə taktikası histoloji məlumatlar 

(Gleason skoru, mərhələ), xəstənin yaĢı və ümumi vəziyyəti nəzərə alınaraq 

seçilir. 

Diaqnostikada sonuncu qrupu hər hansı invaziv və ya metastatik ĢiĢə görə 

müayinə olunan hallarda ilkin mənbənin prostat xərçəngi olduğu xəstələr təĢkil 

edir. Sümük metastazlarında, sidik kisəsi boynuna, düz bağırsağa invaziya 

etmiĢ prostat xərçənglərində diaqnozun gecikmiĢ mərhələdə təyin edilməsi 

təsadüf edilir. 

Digital rektal müayinə (DRM) 

Prostat vəzi xərçənginin erkən dövrdə diaqnostikası üĢün plazma PSA 

səviyyəsinin ölçülməsi, digital rektal müayinə və prosat vəzinin biopsiyasından 

istifadə edilir. Bu müayinə üsulları içərisində DRM və plazmada PSA-nın 

miqdarının ölçülməsi bu məqsədlə tövsiyə edilən ilkin müayinə üsullarıdır. 

TRUS bahalı müayinə üsulu olduğuna və ilkin dövrdə diaqnostik informativliyi 

aĢağı olduğuna görə ilkin müayinə üsulu kimi tətbiq edilməsi tövsiyə edilmir. 

Schroder bir qrup xəstədə PSA 0-4 nq/ml olduğu hallarda DRM ilə 9.7% 

hallarda Ģübhəli düyün aĢkar etmiĢ və bu xəstələrin 17.3%-də biopsiya ilə 

prostat xərçəngi təsdiq edilmiĢdir (53). Bu yöndəki tədqiqatlar ilkin taramada 

PSA testinin DRM ilə kombinasiya edilməsini zəruri edir. 
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Prostat vəzi xərçənginə aid əlamətlər digital rektal müayinədə 50% hallarda 

tapıla bilir. Radikal prostatektomiya nümunələrini öyrənən bir retrospektiv 

tədqiqatda kiçik həcmli (0.3-1.3 ml) törəmələrin belə DRM vasitəsi ilə təyin 

edilə biləcəyi göstərilmiĢdir. ġübhəsiz DRM-in effektivliyi ĢiĢin periferik 

lokalizasiyalarında keçid zonasına nisbətən daha yüksəkdir.  

DRM zamanı prostatın üzərində indurativ düyünlərin təyin edilməsi, prostat 

səthinin nahamar olması, prostatın deformasiya olması, asimmetriya kimi 

əlamətlər aĢkar edilir. Düyünlər sümük konsistensiyalı sərt ola biləcəyi kimi, 

sərhədləri dəqiq olmayan indurativ ĢiĢkinlik kimi də rastlana bilər. Differensial 

diaqnostikada xroniki prostatitlər, prostatın kalsinatları, prostat vərəmi, 

keçirilmiĢ prostat əməliyyatları və biopsiyaları nəzərə alınmalıdır. 

Prostat vəzin lateral kənarlarında sərhədlərin itməsi və fiksasiya olmuĢ 

prostat ĢiĢin ətraf toxumalara invaziyası əlamətləri kimi qiymətləndirilir. Lakin 

prostat xərçəngi zamanı radikal cərrahiyyənin mümkünlüyünə qərar verərkən 

tək DRM-nin nəticələrinə əsaslanmaq olmaz, invaziya digər müayinə üsulları 

ilə də təsdiq edilməlidir.  

Prostat vəzi xərçənginin yüksək riskini nəzərə alaraq, PSA səviyyəsindən 

asılı olmayaraq DRM-də prostat vəzi xərçənginə Ģübhə olan xəstələrin hamısına 

prostat vəzi biopsiyası aparılmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, PSA-nın 

miqdarının 4,0 nq/ml-dən aĢağı olmasına baxmayaraq, DRM-in ĢiĢ əlamətlərini 

aĢkar etdiyi halların 20-25%-də prostat vəzi xərçəngi aĢkar edilir.  

Digital rektal müayinə, prostat vəzidə və düz bağırsaqda palpasiya edilən 

anomaliyaları aĢkar etməyə və düz bağırsağın bir sıra xəsətliklərini (düz 

bağırsağın xərçəngi, proktit, düz bağırsağın çatı və tromblaĢmıĢ babasil 

düyünləri) istisna etməyə imkan verir. 

 

Prostat Spesifik Antigen 

1970-ci ildə Ablin tərəfindən, prostat vəzidə tapılmıĢdır. 1979-cu ildə Wang 

tərəfindən prostat vəzidən təmiz Ģəkildə alınmıĢ və Prostat Spesifik Antigen 

adlandırılmıĢdır (54, 55). 1988-ci ildən uroloji praktikada ĢiĢ markeri kimi 

istifadə edilir. 

PSA 7% karbohidratdan ibarət tək zəncirli qlikoproteindir. Molekul kütləsi 

34'000 daltondur. Kallikrein ailəsinin serin proteazası olub, tripsin və 

ximotripsin aktivliyinə malikdir. Qanda normal miqdarı <4 nq/ml-dir. 

Yarımparçalanma dövrü 76 saatdır (56). PSA prostat vəzinin asinus epitel 

hüceyrələri tərəfindən, əsasən prostat vəzinin keçid zonasında, çox az bir hissəsi 

isə periferik zonada sintez olunur. Müasir tədqiqatlar nəticəsində bu maddənin 

miqdarının, yalnız prostat vəzisi xərçəngində deyil, aĢağı səviyyədə də olsa süd 

vəzisi, böyrək, adrenal və yumurtalıq xərçəngində də yüksəlməsi müəyyən 

edilmiĢdir.  

PSA geni (HKLKZ) 19-cu xromosomda yerləĢmiĢdir. Fizioloji rolu 
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eyakulatı lizis edərək durulaĢdırmaqdır. Substratı toxum kisəciklərində 

hazırlanan və toxum mayesinin pıxtılaĢmasında iĢtirak edən seminogelindir 

(57). PSA-nın plazmaya daxil olma mexanizmi dəqiq məlum deyildir. PSA-nın 

çox az hissəsi plazmada sərbəst, qalan hissəsi isə alfa 2-makroqlobulin (AMG), 

alfa-1 proteaza inhibitoru və alfa 1-antiximotripsinlə (AXT) birəlĢmiĢ 

formalarda sirkulyasiya edir. Bu zülallar plazma proteinlərinin 10%-ni təĢkil 

etməklə serin proteazalarının əsas inhibitorudur. PSA-nın 60-95%-i bu 

zülallarla birləĢmiĢ, 5-40%-i isə sərbəst formada olur. Plazmadan fərqli olaraq 

toxum mayesində PSA-nın sərbəst formasının miqdarı çox yüksək olub, 1 

milyon nq/ml-dir (58).  

Sutkowski və əməkdaĢları müəyyən etmiĢlər ki, PSA, prostat vəzinin 

adenomasında stromal toxumanın həcminin tənzim olunmasında iĢtirak edir. 

PSA, insulinəbənzər boy faktoru bağlayan zülal-3 –ü ( insulin like growth 

factor–binding protein-3 (IGFBP3)), parçalamaqla epitel hüceyrələrinə güclü 

mitogen təsir göstərən insulinəbənzər boy faktoruna (ĠBBF) və ĠGF-1 (insulin 

like growth factor) qarĢı affiniteti azaldır (59). PSA-nın endogen inhibitoru olan 

Zn - in normal intraprostatik konsentrasiyada onun stimuləedici təsirini 

azaltdığı müəyyən edilmiĢdir. Fortier apardığı təcrübələrdə PSA-nın endotel 

hüceyrələrin proliferasiyasını, miqrasiyasını və invaziyasını 50% azaltmaqla 

antiangiogen effektə malik olduğunu müəyyən etmiĢdir.  

PSA-nın sintezi androgenlərin təsiri altındadır. Normada PSA-nın miqdarı 

yaĢdan, irqdən və prostat vəzinin həcmindən asılı olaraq dəyiĢir. Prostat vəzinin 

hiperplaziyası olmayan Ģəxslərdə bir ildə artma tezliyi 0,04 ng/ml olduğu halda, 

adenomalı xəstələrdə bu göstərici 0.07-0.27 ng/mL-dir. Qara dərili Ģəxslərdə 

miqdarı daha yüksəkdir. Prostat vəzinin normal arxitektonikasının pozulmasına 

səbəb olan xəstəliklər (prostat vəzinin adenoması, prostat vəzinin xərçəngi, 

kəskin və xronik prostatitlər) və sidik ləngiməsi, aralıq nahiyəsinin travması, 

sidik kisəsinin kateterizasiyası PSA-nın qandakı konsentrasiyasını artırır (60). 

MüĢahidələrimizdə kateterizasiya sonrası makrohematuriya olan xəstələrdə 

PSA-nın yüksəlməsinin daha bariz olduğunu aĢkar etdik və hematuriya 

dayanandan 9-10 gün sonra təkrar müayinədə təyin edilən PSA dəyərlərinin 

daha real göstərici olduğunu müĢahidə etdik. 

Prostat vəzidə aparılan manipulyasiyalar (prostat masajı, prostat vəzinin 

biopsiyası) PSA-nın plazmaya daxil olmasına və miqdarının yüksəlməsinə 

səbəb olur. YanlıĢ müsbət nəticələrin alınmaması üçün PSA-nın plazmada 

konsentrasiyasının təyin edilməsi prostat vəzinin masajından və digital rektal 

müayinədən 4-5 gün sonra tövsiyə edilir (61). Belə ki, PSA qaraciyərdə 

metabolizə olaraq parçalanır, yarımparçalanma dövrü 2.2-3.2 gündür. 

Prostat masajı PSA –nın qandakı miqdarının 2 dəfə artmasına səbəb olurkən, 

ehtiyatla aparılmıĢ digital rektal müayinə sonrası PSA miqdarında anlamlı 

yüksəlmə təyin edilməmiĢdir. Prostat biopsiyasından sonra PSA-nın miqdarı 4 
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həftədən sonra normal səviyyəyə enir (Cədvəl 6.1). 

50 yaĢından yuxarı Ģəxslərdə eyakulyasiyanın plazma PSA səviyyəsinin 

yüksəlməsinə səbəb olduğu məlum olmuĢdur. Ġki gündən sonra PSA adi 

dəyərlərinə döndüyünə görə PSA təhlili üçün qan almazdan əvvəl 2 günlük 

eyakulyasiya pəhrizi tövsiyə edilir (62). 

Ġntravezikal kimyəvi terapiya və BCG instilyasiyası PSA-nın 40%-ə qədər 

yüksəlməsinə səbəb olur. BCG terapiyası zamanı yüksəlmiĢ PSA yalnız 3 

aydan sonra ilkin səviyyəsinə enir. 

Prostat xərçəngi hüceyrələri tərəfindən PSA sintezi normal hüceyrələrdən 

çox deyildir. Plazmada PSA miqdarının yüksəlməsi ĢiĢin proqressivləĢməsi və 

vəzinin histoloji arxitektonikasının dəyiĢilməsi ilə əlaqədardır.  

 

  

 Prostat vəzinin xəstəlikləri 

 Prostat xərçəngi 

 Prostatitlər 5–7× 

 Prostat vəzinin xoĢxassəli hiperplaziyası 

 Prostatın iĢemiyası 

 Kəskin sidik ləngiməsi 5–7× 

 Maipulyasiyalar 

 Prostat vəzinin  massajı 2× 

 Sistoskopiya 4× 

 Biopsiya >50× 

 Transuretral rezeksiya >50× 

 Digital rektal  müayinə 

 Sdik kisəsinin kateterizasiyası 

 Şüa terapiyası 

 Dərman preparatları (testosteron) 

  

 

 Cədvəl-6.1. PSA-nın miqdarının yüksəlməsinin səbəbləri 
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Prostat vəzinin həcminin azalmasına səbəb olan müalicə üsulları 

(orxiektomiya, 5α-reduktaza və LHRH inhibitorları) PSA-nın miqdarının 

normallaĢmasına səbəb olur. Prostat vəzinin hiperplaziyasında Finasteridlə 

müalicə 6 aydan sonra PSA-nın miqdarının 50% azalmasına səbəb olur (63).  

 

Cədvəl 6.2. Total PSA-nın miqdarından asılı olaraq prostat vəzi 

xərçənginin rast gəlinmə tezliyi 
 

Total PSA miqdarı Xərçəngin rastgəlinmə tezliyi 

≤4 nq/ml 2% 

4-10 nq/ml 25% 

>10-nq/ml 67% 

 

Cədvəl 6.3. Total PSA-nın ilkin miqdarından asılı olaraq prostat vəzi 

xərçənginin inkişaf etmə riski 
 

Total PSA miqdarı Xərçəngin inkişaf etmə riski 

<1 nq/ml 1% 

2-3 nq/ml 5.5% 

3-4 nq/ml 8.6 

4-10 nq/ml 22.2% 

  

 

Şəkil -6.12. PSA-nın molekulyar formaları. XPSA (xoĢxassəli PSA),  ACT (α1-antiximotripsin), API 

(α1-proteaza  inhibitoru),   A2M (α2-makroqlobulin). 
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Total PSA –nın plazmada miqdarının normada üst sərhədi 4 nq/ml olaraq 

qəbul edilmiĢdir. Lakin Oesterling və həmkarları yaĢa görə PSA-nın normaya 

uyğun dəyərlərini araĢdıraraq 40-49 yaĢ arası üçün 0-2.5 nq/ml, 50-59 yaĢ arası 

üçün 0-3.5 nq/ml, 60-69 yaĢ arası üçün 0-6.5 nq/ml, 70-79 yaĢ arası üçün 0-6.5 

nq/ml olaraq təsbit etmiĢlər. Adətən, 50 yaĢdan aĢağı Ģəxslərdə PSA-nın 

miqdarı 2,8 nq/ml-ə qədər, 70 yaĢdan yuxarı Ģəxslərdə isə 6,0 nq/ml-dən yüksək 

olaraq aĢkar edilir. YaĢa xas olan PSA dəyərlərinin tətbiqi nisbətən gənc yaĢlı 

xəstələrdə prostat xərçənginin aĢkarlanması üçün əhəmiyətə malikdir.  

Total PSA dəyərlərinin prostat xərçəngi diaqnostikasında ciddi bir prediktiv 

göstərici olduğu məlumdur. Digər klinik göstəricilər nəzərə alınmadan 

normadan yüksək PSA olduğunda 32% hallarda, digital rektal müayinənin 

Şəkil –6.13. Prostat spesifik antigenin (PSA) normada və prostat vəzi xərçəngində sintezi. ProPSA 

lümenə sekresiya olunur və hK2 tərəfindən 7 amin turĢusu ayrılaraq aktiv PSA əmələ gətirir. Aktiv PSA-nın 

bir hissəsi seruma diffuziya olunaraq  α1-antiximotripsinlə (ACT) birləĢir. Lüminal aktiv PSA  proteoliz 

olunaraq inaktiv PSA (iPSA) çevrilir və qana daxil olaraq sərbəst PSA Ģəklində sirkulyasiya edir. Prostat  

xərçəngində  toxuma arxitektonikasınını itməsi birləĢmiĢ və pro PSA-nın miqdarının artmasına səbəb olur. 
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nəticəsi anormal olduqda 21% hallarda, hər iki müayinənin nəticəsi pozitiv 

olduqda 49% hallarda prostat xərçəngi aĢkar edilmiĢdir. 

Digər tərəfdən PSA dəyərlərinin 4 nq/ml-dən az olması da prostat xərçəngi 

ehtimalını istisna etməyə imkan vermir. Belə ki, prostat xərçənginin 20-25%-

ində PSA dəyərləri normal sərhədlər daxilində olur. Bir tədqiqatda 2950 

xəstəlik bir qrupda total PSA səviyyəsinin 4 nq/ml-in altında olduğu xəstələrin 

15.2%-də, PSA-nın 0.5 nq/ml-dən az olan xəstələrin 6.6%-də prostat xərçəngi 

aĢkar etmiĢlər və xəstələrin 12.5%-də xərçəng yüksək dərəcəli olmuĢdur (64) .  

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 0,1 nq/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%, orxiektomiyadan sonra 

6 ay ərzində 80% enməsi, nəticənin müsbət olmasını göstərir. 

 

Sərbəst PSA 

Christensen və əməkdaĢları tərəfindən aparılmıĢ tədqiqatlar nəticəsində 

PSA-nin plazmada birləĢmiĢ və sərbəst formada mövcud olduğu müəyyən 

edilmiĢdir. Sərbəst forma kiçik ölçülü olduğuna görə böyrəklərlə ekskresiya 

olunur və plazmadan 2-3 saat ərzində təmizlənir. PSA-nın əksər hissəsinin 

proteazalarla kompleks əmələ gətirməsinə baxmayaraq PSA-nın 5-35%-i 

sərbəst Ģəkildə mövcuddur (65). Stenman 1991-ci ildə prostat xərçəngi 

hüceyrələrinin xoĢxassəli prostat epiteli ilə müqayisədə daha çox PSA sintez 

etməsə də xərçəng hüceyrələrinin ifraz etdiyi PSA-nın proteolitik dəyiĢikliyə 

məruz qalmadığını aĢkar etmiĢdir. Beləliklə də prostat vəzi xərçəngi olan 

Ģəxslərdə AXT-lə birləĢmiĢ PSA-nın miqdarı yüksək, sərbəst PSA-nın miqdarı 

isə prostat xərçəngi olmayan Ģəxslərlə müqayisədə aĢağıdır (66). Nəticədə 

prostat xərçəngi olan xəstələrdə sərbəst PSA-nın total PSA-ya olan nisbəti 

xərçəng olmayan xəstələrlə müqayisədə daha aĢağı olur. 

 

Cədvəl - 6.4. PSA və sərbəst PSA miqdarından asılı olaraq prostat vəzi 

xərçənginin rast gəlinmə tezliyi 

 

PSA Xərçəng ehtimalı sPSA% Xərçəng ehtimalı 

2nq/ml 1 0-10 56 

2-4nq/ml 15 10-15 28 

4-10nq/ml 25 15-20 20 

>10 nq/ml >50 20-25 16 
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PSA-nın birləĢmiĢ forması prostat xərçəngində, sərbəst forma isə prostat 

vəzinin adenomasında yüksəlir. Total PSA-nın 4-10 nq/ml dəyiĢdiyi 50-73 yaĢlı 

773 xəstədə aparılan bir retrospektiv araĢdırmada prostatın xoĢxassəli 

hiperplaziyasında sərbəst PSA total PSA-nın 18%-ni təĢkil edərkən, prostat 

xərçəngi xəstələrində bu nisbətin 12% olduğu təsbit edilmiĢdir. 

Müəlliflərin əksər hissəsi sərbəst PSA-nın total PSA-nın 25%-dən çox 

hissəsini təĢkil etməsinin xərçəng ehtimalını böyük ölçüdə ortadan qaldırdığı və 

bu cür nəticənin gərəksiz prostat biopsiyalarını azaltmağa imkan verdiyi barədə 

həmfikirdirlər. 

 

Prostat- spesifik antigen sıxlığı (PSAS) 

Prostat spesifik antigenin yüksəlməsi ilə xarakterizə olunan xəstələrin 85%-

də PSA-nin miqdarı 4,0-10,0 nq/ml-dən yüksək olmur (67). Lakin, bu 

xəstələrdə PSA-nın yüksəlməsinn daha çox rastlanan səbəbi prostat vəzinin 

xərçəngi deyil, prostat vəzinin həcminin artması ilə müĢayiət olunan prostat 

vəzinin adenomasıdır. PSA-nın artmasının səbəbinin prostat vəzinin və ya 

prostat vəzinin adenoması olduğunu fərqləndirmək üçün, 1992-ci ildə Benson 

Prostat- spesifik antigen sıxlığının öyrənilməsini (densitometriya) təklif 

etmiĢdir. Prostat - spesifik antigen sıxlığı (PSAS), PSA-nın ümumi miqdarının 

transrektal ultrasəs müayinəsi ilə təyin edilən prostat vəzinin həcminə olan 

nisbəti ilə ölçülür. DRM-də və TRUS-da xərçəngə Ģübhə olmayan xəstələrdə 

PSAS-nın 0,15-dən yüksək olması zamanı prostat biopsiyasının aparılması 

tövsiyə edilir (68). Lakin, xəstələrdə epitel hüceyrələrinin stromaya nisbəti 

xəstələrdə müxtəlif olduğuna görə PSAS-nın tətbiqi müəyyən qədər 

məhduddur. Buna görə də PSAS-ın aĢağıdakı xəstələrdə tətbiq edilməsi daha 

informativdir: 

 Prostat vəzinin ölçüləri böyük olan və PSA-nın yüksəlməsinin səbəbi 

prostat vəzinin adenoması ehtimal olunan xəstələr; 

 Ġlkin biopsiyanın nəticələri neqativ, lakin sonrakı müayinələrdə PSA-nın 

miqdarı yüksəlməyə meyilli olan xəstələr. 

TRUS və ya trabsabdominal US ilə prostat vəzinin həcmini təyin etməklə 

PSA sıxlığını təyin etmək mümkündür. PSA normal həddən yüksəkdirsə və 

onun sıxlığı ≥ 0,15 olarsa DRM və TRUS nəticələri normal olsa da prostat vəzi 

biopsiya olunmalıdır. Təcrübələrlə sübüt edilmiĢdir ki, PSAS-ın qiymətinin 0,1-

0,15 olan xəstələrdə prostat vəzi xərçəngi riski 15%, 0,15-dən yüksək olan 

xəstələrdə isə 60%-dir (69). Lakin total PSA-nın miqdarı 4,0-10,0 nq/ml arasın-

da olan xəstələrdə PSA sıxlığının biopsiya üçün göstəriĢin >0.15 götürüldüyün-

də bir tədqiqatda 47% hallarda prostat xərçənginin gözdən qaçırıla biləcəyi gös-

tərilmiĢdir və ona görə də PSA bu göstəricilərə malik olduğunda PSAS-ın >0.1 

olduğu xəstələrdə biopsiya tövsiyə edilmiĢdir. 
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Keçid zonanın PSA sıxlığı 

Keçid zonanın PSA sıxlığının təyin edilməsi Kalish tərəfindən təklif 

edilmiĢdir (70). Bunun təyin edilməsi iki səbəbdən daha əlveriĢlidir: 

 Transrektal sonoqrafiayda keçid zonanın təyin edilməsi prostat vəzinin 

ümumi ölçülərinin təyin edilməsinə nisbətən daha asandır; 

 Plazmaya daxil olan PSA-nın əsas hissəsi keçid zonada sintez olunur. 

Djavan və həmkarları PSA-nın miqdarı 4,0-10,0 nq/ml arasında olan 

xəstələrdə keçid zona PSA sıxlığının >0.26 olmasının prostat xərçəngi üçün 

prediktiv bir göstərici ola biləcəyini böyük bir xəstə qrupunda aĢkar etmiĢlər 

(71). 

Periferik zonanın PSA sıxlığının ölçülməsi də müəyyən hallarda prostat 

xərçənginin diferensiasında informativ ola bilər. Bu məqsədlə aĢağıdakı 

düsturdan istifadə edilir: 

PSAtotal x (Prostat vəzinin ümumi həcmi – KZ həcmi )/ Prostat vəzinin 

ümumi həcmi 

 

PSA sürəti 

1992-ci ildə Carter və əməkdaĢları PSA-nın prostat vəzi xərçənginin 

diaqnostikasında informativliyini yüksəltmək məqsədilə PSA sürəti anlayıĢını 

daxil etmiĢlər. PSA sürəti ardıcıl müayinələrdə PSA-nın qiymətlərinin 

dəyiĢməsini əks etdirir. PSA sürəti aĢağıdakı düsturla təyin edilir: 

 1/2 (( PSA2-PSA/1-ci il + ( PSA3- PSA2 / 2-ci il ))  

PSA1 = Birinci PSA təyini 

PSA2 = Ġkinci PSA təyini  

PSA3 = Üçüncü PSA təyini  

Nəticələrin informativliyini artırmaq məqsədilə 12-18 ay ərzində ən azı üç 

PSA təyinı zəruridir. PSA sürətinin bir il ərzində 0,75 nq/ml-dən yüksək olması 

prostat vəzi xərçəngi diaqnozunu təsdiq edir. Bu halda həssaslıq 72%, spe-

sifiklik isə 95%-dir. Xəstələrin yalnız 5%-də xərçəng təsdiq edilməmiĢdir (72). 

PSA sürətinin prostat xərçənginin erkən residivi üçün müstəqil bir 

proqnostik kriteriya ola biləcəyi göstərilmiĢdir. Ġl ərzində total PSA-nın 2.0 

nq/ml-dən çox artmasının radikal prostatektomiyadan sonra prostat 

xərçəngindən ölüm riskinin yüksəlməsini göstərir.  

Prostat xərçənginin bioloji aktivliyini əks etdirən PSA sürəti göstə-

ricilərindən biri də PSA-nın ikiqat yüksəlməsi zamanıdır. Bu göstərici müxtəlif 

müalicə metodlarla alan prostat xərçənglərində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilsə də 

müalicə almayan xəstələrdə tətbiqi haqqında fikirlər ziddiyyətlidir. Lakin əksər 

müəlliflər PSA-nın ikiyə qatlanmasının prostat xərçənginin gediĢində ciddi 

irəliləmə olduğunu qəbul edir, bunu prostat biopsiyasına və kurativ müalicəyə 

göstəriĢ olaraq hesab edirlər (73).  
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Kompleks PSA (cPSA) 

PSA-nın böyük bir hissəsi qan plazmasında aıfa-1-antiximotripsinlə bağlı 

halda olur və bu hissə kompleks PSA olaraq adlandırılmıĢdır. Sərbəst PSA 

qeyri-aktiv hala gətirilərək, pH dəyiĢikliyi aparılaraq və immunoadsorbsiya 

tətbiq edilərək qanda kompleks PSA təyin edilə bilər. Kompleks PSA 

miqdarının stabil olması, prostat manipulyasiyaları nəticəsində dəyiĢməməsi ilə 

fərqlənir. cPSA-nın normal miqdarı <3.0 ng/ml olaraq qəbul edilir. 

Kompleks PSA prostat xərçənginin bütün mərhələlərində total PSA-ya 

nisbətən daha dəqiq nəticə əldə etməyə imkan verir və total PSA-nın 2-10 ng/ml 

olduğu hallarda total PSA/sərbəst PSA nisbəti qədər informativdir (74).  

Prostat spesifik antigenin izoformu olan p2PSA 

Total PSA-nın 2 ilə 10 ng/ml olduğu xəstələrdə sərbəst PSA total PSA 

nisbəti, PSA sıxlığı, PSA artma sürəti nəzərə alınmasına baxmayaraq prostat 

biopsiyalarına göstəriĢin təyinində ciddi çətinliklər var. Sərbəst PSA total PSA 

nisbəti PSA-nın 4-10 ng/ml olduğu xəstə qrupunda 18% informativ olduğu 

halda, PSA-nın 2-4 ng/ml olan xəstələrdə bu göstərici sadəcə 6% olmuĢdur. 

Laborator göstəricilərin dəyərini artırmaq və neqativ prostat biopsiyalarını 

sayını azaltmaq üçün son illərdə PSA-nın bir derivatı olan p2PSA-nın təyini 

tətbiq edilməyə baĢlanmıĢdır (75). 

p2PSA izoformunun təyini və bu göstəricinin reqressiyon lojistik multifaktor 

modelində tətbiqi prediktiv göstəricilərin dəqiqliyini 10% artırmıĢdır. Total 

PSA, total/sərbəst PSA nisbəti, PSA sıxlığı, PSA artma sürətinin nəticələri 71% 

hallarda ilkin sekstant prostat biopsiyasının nəticəsinə uyğun olduğu halda, 

p2PSA-nın nəzərə alınması prostat xərçənginin öngörülməsində 81%-ə qədər 

informativ olmuĢdur (76). 

 

Prostatik turş fosfataza (PTF) 

Digər toxumalarla müqayisədə prostat vəzidə turĢ fosfataza aktivliyi 200 

dəfə yüksəkdir. Eyakulatda turĢ fosfatazanın yüksək miqdarı prostat vəzi ilə 

bağlıdır. Digər fosfatazalar kimi prostatik turĢ fosfataza üzvi fosfatları qeyri-

üzvi fosfora və spirtə parçalayır. 

Prostatik turĢ fosfataza tərkibində 7% karbohidrat olan qlikoproteiddir. 

Molekul kütləsi 102'000 daltondur. Normal miqdarı 2-7 mq/dl-dir. Sper-

matozoidlərin metabolizmində iĢtirak edir. Prostat vəzi xərçəngində miqdarı 

yüksəlir. Xərçəng metastazlarının təyinində istifadə edilən ĢiĢ markeridir. 

Prostat vəzi xərçənginin metastazlarının 75%-ində miqdarı yüksəlir (77). PTF 

palpasiya edilən ĢiĢ düyünlərinin olduğu hallarda həmiĢə artır. Diferensiasiya 

etməmiĢ və androgenə qeyri-həssas prostat xərçəngində miqdarı normal qalır. 

PTF-nin miqdarı prostat vəzi xərçənginin mərhələsi ilə düz mütənasibdir. I 

mərhələdə 33%, II mərhələdə 21-79%, III mərhələdə 31-84%, IY mərhələdə 74-

94% artdığı müəyyən edilmiĢdir. YüksəlmiĢ PTF səviyyəsi radikal prostatek-
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tomiyadan və kimyəvi terapiyadan 1 həftə sonra normal səviyyəyə dönür. Əks 

halda metastazların olması düĢünülməlidir. 

PTF-nin miqdarı təkcə xərçəngdə deyil, rektal müayinədən, sistoskopiyadan 

sonra və xroniki prostatitdə də yüksəlir və manipulyasiyalara bağlı olduğunda 

48 saatdan sonra normal səviyyəyə enir. 

 

Total turş fosfataza (TTF) 

Total turĢ fosfatazalar adı altında qaraciyər, böyrək, dalaq, sümük iliyi və 

prostat vəzidən ifraz olunan bütün fosfatazalar birləĢdirilir. Kliniki baxımdan ən 

əhəmiyyətlisi prostatik turĢ fosfotazadır. TTF-nin miqdarı 4,0 V/l-dir. TTF-nin 

25-30%-i prostat vəzi tərəfindən sintez olunur. TTF davamsızdır, temperatura 

37°C-dən və pH 7-dən yüksək olduqda aktivliyini itirir. 

Qanda TTF-nin miqdarının artması ĢiĢin invazivliyini və uzaq metastazları 

göstərir. Prostat vəzi xərçənginin sümük metastazlarının 60-75%-də; peri-

prostatik toxumalara yayılma (invaziya) hallarının 20-25%-də; ĢiĢin məhdud 

olaraq orqan daxilində olduğu halların 5%-də artır. YüksəlmiĢ TTF-in qanda 

miqdarı orxiektomiyadan 3-4 gün sonra, estrogenlə müalicədən 2 həftə sonra 

azalır (78). 

TTF-nın miqdarı kəskin böyrək çatıĢmazlığında və böyrək ĢiĢlərində də 

yüksəlir. 

 

QƏLƏVİ FOSFATAZA (QF) 

Bağırsaq epitelində, böyrək borucuqlarında, osteoblastlarda, qaraciyərdə və 

plasentada yüksək miqdarda tapılır. Normal miqdarı 30-90 V/l-dir.  

Bədxassəli uroloji ĢiĢlərinin müalicəsinin dinamik müĢahidəsində QF-nin 

təyini böyük əhəmiyyət kəsb edir. QF-nin yüksək miqdarı qaraciyər və sümük 

metastazlarında 90% xəstələrdə artır (79). Bundan baĢqa hepatobiliar sistemin 

xəstəliklərində, Behcet xəstəliyində və raxitdə miqdarı yüksəlir. 

 Sümük metastazlarının olduğu hallarda qanda qələvi fosfatazanın, ĢiĢin 

digər orqanlara yayıldığı hallarda isə turĢ fosfatazanın miqdarı artır. 

 

Prostat Xərçəngi Geni 3 (PCA 3) testi 

Prostat xərçənginin klinik gediĢində ən ciddi sual müxtəlif xəstələrdə 

törəmənin mülayim (latent) və ya aqressiv gediĢə malik olduğunun öncədən 

təsbit edilməsinin mümkün olmamasıdır. PCA 3 testi son illərdə Shalken 

tərəfindən prostat xərçənginin klinik gediĢini proqnozlaĢdırmaq üçün təklif 

edilmiĢdir. PCA 3 testi prostat masajından sonra əldə edilən sidik nümunəsində 

təyin edilir. 

PSA testi prostat xərçənginin aqressivliyini təqribən 25% qiymətləndirməyə 

imkan verdiyi halda, genetik bir test olan PCA 3 testi bu xəstəliyin 

aqressivliyini 85% proqnozlaĢdırmağa Ģərait yaradır. PCA 3 testinin pozitiv 
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olması yüksək Gleason dərəcəsinə malik prostat xərçənginin olması ehtimalının 

yüksək olduğunu göstərir və təkrar prostat biopsiyalarına göstəriĢin seçilməsinə 

yardım edir (80). 

 

Prostat xərçəngi autoantitelləri –Proteomikslər 

Erkən və dəqiq prostat xərçəngi diaqnozunun təyin edilməsində PSA və 

digər laborator göstəricilərin yetərsiz olmasına görə son illərdə alimlər prostat 

xərçəngi hüceyrələri tərəfindən sintez olunan autoantitellərin – proteomikslərin 

qan plazmasında təyin edilməsinin diaqnostik rolunu öyrənmiĢlər (81). PSA 

dəyərləri 2.5-10 ng/ml olan 60 prostat xərçəngi və 68 sağlam könüllüdə təyin 

edilən plazma autoantitel göstəriciləri 94% dəqiqliklə bu xəstəliyi aĢkar etməyə 

imkan vermiĢdir və ona görə də müəlliflər proteomiksləri xərçəngin barmaq 

izləri deyə adlandırmıĢlar. 

Qanda autoantitelləri təyin etmək üçün prostat xərçəngi hüceyrələri 

tərəfindən sintezinə rastlanmıĢ 22 peptiddən (ribosomal protein L22, ribosomal 

protein L13a, hipotetikal protein XP 373908 və s.) istifadə edilir. Xərçəng olan 

xəstələrin təqribən 1/3 –də p53 geninin mutant formaları və p53 geni zülalına 

qarĢı autoantitel aĢkarlanmıĢdır. Nəticə olaraq tədqiqatçılar qanda prostat 

xərçəngi autoantitellərinin təyin edilməsinin ĢiĢ hüceyrələrinə qarĢı orqanizmin 

immunitet vəziyyətini dəyərləndirməklə yanaĢı erkən diaqnostik vasitə ola 

biləcəyinə və bu istiqamətdə tədqiqatların geniĢ klinik tətbiqə imkan 

yaradacağını qeyd edirlər. 

 

 Transrektal Ultrasonoqrafiya 

Hal-hazırda prosat vəzinin ultrasonoqrafiyası məqsədi ilə aĢağıdakı 

üsullardan istifadə edilir: 

 Transabdominal; 

 Transperineal; 

 Endouretral ; 

 Transrektal (TRUS). 

Həm transabdominal, həm də transperineal üsulların üstünlüyü ondan 

ibarətdir ki, hər iki üsulla müayinə zamanı xüsusi qurğuya və xəstənin 

hazırlanmasına ehtiyac olmur. Digər tərəfdən, transabdominal üsul digər 

abdominal orqanları eyni zamanda müayinə etməyə imkan verir. Lakin, bu 

müayinə üsullarının diaqnostik dəqiqliyi transrektal müayinə üsuluna nisbətən 

xeyli aĢağıdır. Transrektal ultrasonoqrafiyanın uroloji ptaktikada tətbiqi prostat 

vəzi xərçəginin diaqnostikası imkanlarını geniĢləndirmiĢdir. Digital rektal 

müayinədə (DRM) prostat vəzidə aĢkar edilən dəyiĢikliklər və plazmada Prostat 

Spesifik Antigenin (PSA) miqdarının yüksəlməsi Transrektal ultrasono-

qrafiyanın aparılmasına göstəriĢdir. TRUS-un üstünlükləri ondan ibarətdir ki, 

bu müayinə üsulu ilə prostat vəzi daha dəqiq vizualizasiya olunduğuna görə, 
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hətta 5 mm-dən kiçik və palpasiya olunmayan ĢiĢləri görməyə imkan verir. 

Digər tərəfədən, bu müayinə üsulunun nəzarəti ilə dəqiq biopsiya aparmaq 

mümkündür. 

 
Şəkil- 6.14.  Prostat  vəzinin normal ultrasonoqrafik görünüĢü. A,  Köndələn görünüĢ B, Sagittal görünüĢ. 

ÖFS,  ön fibromuskulyar stroma; MZ,  mərkəzi zona;  

DV, dorzal vena complex; EA, ejakulyator axacaqlar; NVD, neurovascular  dəstə;  

L, levator  əzələlər; PZ, periferik zona; TZ,  keçid zona; U, uretra. 

 

 Müayinənin texnikası 

Müayinədən əvvəl xəstəyə müayinənin xarakteri haqqında məlumat verilir 

və digital rektal müayinə aparılır. Müayinədən əvvəl xəstələrə imalə edilir və 

biopsiya aparılacaqsa profilaktik məqsədlə antibiotik verilir və biopsiyadan 

sonra 24-48 saat müddətində davam etdirilir. Müayinə zamanı xəstə əsasən sol 

yanı üstə uzanır. Bundan baĢqa müayinə litotomiya və diz-dirsək vəziyyətində 

də aparıla bilər. 

Düz bağırsağın kəskin xəstəlikləri və hemorragik diatezlər müayinənin 

aparılmasına əks-göstəriĢdir. 

Qəbuledici düz bağırsağa salındıqdan sonra, vəzi əsasından baĢlayaraq, 

köndələn kəsikdə ilk növbədə periferik zona müayinə edilir. Hipoexogen, 

hiperexogen və izoexogen olaraq təsnif edilən periferik zonanın exointensivliyi 

digər zonalar üçün standart olaraq qəbul edilir. Köndələn müstəvi üzrə müayinə 
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bitdikdən sonra, müayinə sagittal müstəvi üzrə aparılır və bu müstəvi üzrə 

vəzinin boylama ölçüsü təyin edilir. Maye tərkibli törəmələr anexogen zonalar 

olaraq görülür. Normal vəzi toxuması ilə müqayisədə ultrasəs dalğalarını zəif 

əks etdirən sahələr hipoexogen, eyni intensivlikdə əks etdirən sahələr isə 

izoexogen sahələr adlandırılır. Hiperexogen sahələr isə normal vəzi toxumasına 

nisbətən yüksək akustik impedansa malik olur. Transrektal Ultrasonoqrafiyada 

tapılan əsas diaqnostik məlumat periferik zonada hipoexogen zonanın 

olmasıdır. Lakin, nəzərə almaq lazımdır ki, digital rektal müayinədə xərçəngə 

Ģübhəli bərk sahələr sonoqrafik müayinədə izoexogen ola bilər və diqqətdən 

yayına bilər.  

TRUS məqsədi ilə 5.0-8.0 arasında arasında tezliyə malik baĢlıqlar tətbiq 

edilir. Ultrasəs nərkəzi zonanı hiperexogen görüntü verən periferik zonadan 

ayırmağa imkan verir və prostat vəzi xərçəngi bu bölgədə 60-75% hallarda 

hipoexogen düyünlər Ģəklində rastlanır. Bir tədqiqatda TRUS ilə aĢkar edilən 

hipoexogen zonaların 18% -də biopsiyada xərçəng aĢkar edilirkən, biopsiya ilə 

ĢiĢ hüceyrələri tapılan zonalarda 65% hallarda ultrasəslə Ģübhəli heç bir 

dəyiĢiklik aĢkarlanmamıĢdır (82).  

TRUS-un prostat xərçəngində diaqnostik əhəmiyyəti məhduddur, belə ki bu 

müayinə üsulu ilə ölçüsündən asılı olaraq 30%-dən 50%-ə qədər palpasiya 

edilməyən xərçəng ocaqlarını nəzərdən qaçırmaq mümkündür. Metodun digər 

çatıĢmayan cəhəti mütəxəsisin təcrübə və bacarığından asılı olaraq həssaslığının 

dəyiĢməsidir. 

Son illərdə prostat xərçəngində vəzinin həcminin ölçülməsində və ĢiĢin 

mərhələsinin təyinində 3 ölçülü transrektal ultrasonoqrafiya (3D-US) tətbiq 

edilir. Metodun informativliyinin 91% kimi yüksək rəqəmlə ifadə olduğu 

bildirilir (83). Xərçəngin təyinində həssaslığın artırılması məqsədi ilə rəngli 

Doppler US ilə prostatın qan dövranı müayinə edilir. 

 

Maqnetik Rezonans Tomoqrafiya (MRT) ilə müayinə 

Prostat vəzi xərçəngində ĢiĢin mərhələsinin təyinində digital rektal müayinə, 

TRUS ilə yanaĢı kompyüter tomoqrafiya da yetərli qədər informativ deyildir. 

MRT prostat daxilində birtərəfli və ya ikitərəfli düyünlərin olması (T2 

mərhələsi), ekstrakapsulyar invaziya və ya toxum qovuqcuqlarına invaziya (T3 

mərhələsi), ətraf orqanlara invaziyanı (T4 mərhələsi) aĢkar etmək üçün digər 

müayinə üsullarına nisbətən üstünlüklərə malikdir. Ədəbiyyatda MRT-nin ĢiĢin 

mərhələsinin təyinində dəqiqliyinin 50- 92% arasında dəyiĢdiyi göstərilir (84). 

MRT-nin prostat xərçənginin diaqnostikasında əsas çatıĢmayan cəhəti 

identifikasiyanın radioloq həkimin təcrübəsindən birbaĢa asılı olması ilə yanaĢı, 

prostatın iltihabi dəyiĢikliyi və ya biopsiyadan sonra hemorragiyanın ĢiĢ 

toxumasından diferensiyasında olan çətinliklərlə bağlıdır (85).  

MRT prostat biopsiyasından ən az 3 həftə sonra cihaz gücü 1.5 Tesla və daha 
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çox olan aparatla səthi pelvik və endorektal üsulla həyata keçirilir. Sagital və 

midsagital kəsiklərdə prostat konturları, Denonvillier fassiyası, prostat düz 

bağırsaq münasibəti aydınlaĢdırılır. Köndələn (aksial) kəsikdə prostat 

toxumasının internal görüntüsü, lateral sərhədləri, ön venoz kələf, toxum 

qovuqcuqları, periprostatik və pelvik limfa düyünləri dəyərləndirilir. Koronal 

kəsikdə prostatın əsası və zirvəsi, toxum qovuqcuğu ilə prostat arasındakı 

sərhəd, xarici sfinktor incələnir. 

T2A sekanslarda prostat toxumasının daxili hissəsi hipointens, vəzin xarici 

hissəsi isə hiperintens olaraq izlənir. Prostat xərçəngi düyünləri parlaq intensiv 

periferik zona içərisində hipointens sahə kimi, periferik zonada çoxlu 

hipointens sahələr və ya diffuz hipointensivlik olaraq aĢkar edilir. Diferen-

siasiyanın çətin olduğu hallarda dinamik kontrastlı MRT tətbiq edilir ki, kon-

traslanmanın baĢlaması, maksimal kontrastlanma zamanı, maksimal kontrast-

lanma dəyəri kimi parametrlər diaqnostikada köməkçi vasitələr ola bilər. 

 

Prostat biopsiyası 

Prostat vəzinin biopsiyası digital rektal müayinənin, qanda PSA-nın və 

TRUS-un nəticələrinə əsasən aparılır. Digital rektal müayinədə aĢkar edilən 

dəyiĢiliklərə xərçəngə Ģübhəli düyün və ya düyünlərin olması, fokal indurasiya 

və diffuz bərk konsistensiyalı prostat vəzi aid edilir. PSA-nın nəticələrinin hansı 

halda biopsiyaya göstəriĢ olması haqqında bəzi fikir ayrılıqları olsa da, əksər 

müəlliflərin fikrinə görə PSA-nın miqdarının ≥4nq/ml olması biopsiyaya 

göstəriĢ hesab edilir. Biopsiya ilə götürülmüĢ toxuma nümunəsinin müayinəsi 

aĢağıdakı məqsədlər daĢıyır:  

 prostat xərçənginin təsdiq edilməsi; 

 ĢiĢin histoloji dərəcəsinin öyrənilməsi; 

 ĢiĢin orqandaxili və orqandankənar yayılmasının təyini. 

 

Cədvəl -6.5.    TRUS   ilə prostat biopsiyasına göstərişlər 

 

 ġübhəli simptomatik prostat xərçənginin diaqnozu 

 PSA miqdarından asılı olmayaraq prostat vəzidə aĢkar edilmiĢ bərk 

konsistensiyalı düyün, fokal indurasiya və ya asimmetriya 

 YaĢdan asılı olmayaraq PSA > 4.0 ng/dl 

 YaĢı 60-65-dən kiçik və PSA > 2.5 ng/dl 

 YaĢı 40, PSA > 0.6 ng/dl olan Ģəxslərdə 

 PSA  sürətinin artması (>0.75-1.0 ng/dl/il) 

 Sərbəst PSA miqdarının 15%-dən az olması 

 Yüksək dərəcəli PĠN diaqnozu qoyulduqdan   3-6 ay sonra 
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Biopsiyaya əks-göstərişlər 

Ağır koaqulopatiya, immunosupressiv vəziyyət, kəskin prostatit və anorektal 
iltihabi xəstəliklər biopsiyaya əks-göstəĢdir. 

 

 Xəstənin hazırlanması 

Xəstə biopsiyadan əvvəl əməliyyatın riski və mahiyyəti haqqında məlumat-
landırılır. Əməliyatdan 7-10 gün əvvəl antikoaqulyantların (warfarin, kumarin, 

clopidogrel, aspirin) qəbulu dayandırılır. Biopsiyadan 1 saat əvvəl xəstə ftorxi-
nolon qrupundan bir preparat (siprofloxasin, levofloksasin) qəbul edir və anti-
biotik qəbulu biopsiyadan 2-3 gün sonra davam etdirilir. Biopsiyadan əvvəl 
xəstəyə təmizləyici imalə edilir. 

 Transrektal biopsiya 

Hazırda uroloji praktikada transrektal biopsiya geniĢ tətbiq edilir. Bu məq-
sədlə True-Cut biopsiya iynələrindən istifadə edilir. (ġəkil-6.15) Biopsiya anes-

teziyasız perineal biopsiyada olduğu kimi xəstə yanı üstə uzanaraq və ya 
litotomiya vəziyyətində icra edilir.  

 

Aparılma texnikası 

Prostat vəzinin biopsiyası trans-

rektal ultrasəs aparatının və ya digi-
tal palpasiyanın müĢayiəti ilə aparılır. 
Yalnız transrektal ultrasəs müayinə-

sində xərçəngə Ģübhəli sahələr ol-
duqda biopsiya hökmən ultrasəs mü-
ayinəsinin nəzarəti ilə aparılmalıdır. 

Prostat biopsiyası ağrılı bir mü-
daxilə olduğuna görə öncədən anal-
getiklərin istifadəsi (ketorolak, tra-
madol, promedol) və yerli aneste-

ziya tətbiq edilməklə xəstələrin ağrı-
ları minimuma endirilməlidir. Xəs-
tənin seçiminə uyğun ümumi se-

dasiya fonunda (propofol, azot-ok-
sid+oksigen) ağrısızlaĢdırma aparıla 
bilər. 

Biopsiya zamanı ağrının 2 mənbəyi var. Birincisi US baĢlığının anal sfinkto-
ra təzyiqi ilə bağlı, ikincisi biopsiya iynələrinin giriĢ yerində yaranan ağrıdır. 
Sfinktor və selikli qiĢada yaranan ağrını azaltmaq üçün biopsiyadan 10 dəqiqə 
əvvəl perianal bölgə lidokainli gel ilə isladılır və bu gel intrarektal yeridilir. 

  Şəkil -6.15.  Prostat biopsiya iynəsi 
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Biopsiya iynəsinin giriĢinə bağlı prostat kapsulası və toxumasından olan ağrını 
azaltmaq üçün periprostatik sinir blokadası təklif edilmiĢdir. Bu məqsədlə 1%-li 5 
ml və ya 2% - 2,5 ml lidokain məhlulu prostatın sağ və sol tərəfindən prostat ilə 
toxum qovuqcuğu arasındakı birləĢmə sahəsinə (ehtimal ki, prostat kapsulu ilə 
Denonviller fassiyası arasında) 18 və ya 23 sm uzunluğunda 22 G spinal iynə 
istifadə edilərək yeridilir. Periprostatik sinir blokadasının əksər hallarda ağrını 
azaltdığı, lakin tam önləmədiyi, eyni zamanda infeksiya riskini artırdığı barədə mə-
qalələr var. Biopsiya üçün xəstəyə litotomiya vəziyyəti verilir. Lubrikantla yağlan-
mıĢ iĢarət barmağının müĢayiəti ilə biopsiya iynəsi düz bağırsağa salınır. Palpasiya 
ilə xərçəngə Ģübhəli sahə tapılır və iynə salınaraq biopsiya götürülür. 

 

 Transperineal biopsiya 

Biopsiya xəstə yanı üstə uzanaraq və ya litotomiya vəziyyətində aparılır. 
Aralığın dərisi antiseptik məhlulla silinir və biopsiya nahiyəsi anesteziya edilir. 
Dəri üzərində 1 sm kəsik aparıldıqdan sonra düz bağırsağa salınmıĢ Ģəhadət 
barmağının nəzarəti altında biopisya iynəsi aralıqdan vəziyə doğru yeridilir. 
Ġynənin prostat vəzi toxumasından keçdiyinə əmin olduqdan sonra iynə çıxarılır 
və bioptat götürülür. Vəzi bir neçə yerdən punksiya olunaraq eyni qaydada 
biopsiya götürülür. Biopsiya sahəsi sıxılaraq qanaxma dayandırılır. 

Biopsiyanın prostat xərçənginin diaqnostikasında informativliyi çox müzakirə 
edilir. Rocco və b-nın məlumatına görə 12 nöqtədən perineal biopsiya sxemində 
klinik əhəmiyyət daĢıyan prostat xərçənglərinin təqribən 75%-i aĢkar edilə bilər (86). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil – 6.16. Müxtəlif biopsiya sxemləri:  A, Hodge tərəfindən təklif olunmuĢ sekstant biopsiya; B. 

Presti tərəfindən təklif olunmuĢ 10 nöqtədən biopsiya sxemi; C. 12-nöqtədən biopsiya sxemi və ya ―double 

sekstant biopsy‖; D. Eskew tərəfində təklif edilmiĢ  ―5 regiondan biopsiya‖sxemi. 
 

Təkrar edilən transrektal və ya transperineal prostat biopsiyalarında neqativ 
nəticələr alınması halında PSA səviyyəsi yüksəlməyə davam edərsə biopsiyanın 
TURP ilə kombinə edilməsi tətbiq edilə bilər. TURP keçid zonasından inkiĢaf 
edən prostat xərçəngini daha çox hallarda aĢkar etmək imkanı yaradaraq yalançı 
neqativ nəticə ehtimalını azaldır və bu qrup xəstələrin də radikal cərrahiyyədən 
yararlanmasına yardım edir. Puppo və b. bir mərhələdə həyata keçirilən biopsiya 
+ TURP-un ciddi ağırlaĢmalara səbəb olmadığı və bu proseduralardan sonra ra-
dikal prostatektomiya zamanı əlavə çətinliklərin yaranmadığını qeyd edirlər (87). 
Digər tərəfdən keçid zonadan inkiĢaf edən prostat xərçənginin periferik zonanın 
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xərçənginə nisbətən daha aĢağı dərəcəli olduğu, daha az hallarda metastaz verdiyi 
və ya invaziya etdiyi öyrənilmiĢdir. Bu lokalizasiyalı xərçənglərdə PSA 20 
ng/ml-dən yüksək olduğunda belə radikal prostatektomiya effektiv olur. 

 

Mərhələnin təyini 
  

Cədvəl – 6.6. 2002-ci il TNM sisteminə görə mərhələnin təyini 

 

Mərhələ T N M Gleason dərəcə 
I mərhələ T1a N0 M0 G1 
II mərhələ T1a N0 M0 G2, G3-4 

 T1b N0 M0 Hər hansı G 
 T1c N0 M0 Hər hansı G 
 T2 N0 M0 Hər hansı G 

III mərhələ T3 N0 M0 Hər hansı G 

IY mərhələ T4 N0 M0 Hər hansı G 
 Hər hansı T N1 M0 Hər hansı G 
 Hər hansı T Hər hansı N M1 Hər hansı G 

 

Prostat vəzi xərçənginin intrakapsulyar (T1-T2) və ya ekstrakapsulyar (T3-

T4) mərhələdə olması müalicə taktikasının seçilməsində əsas kriteriyadır. 
Digital rektal müayinə yalnız 50%-ə qədər prostat ĢiĢinin mərhələsinin təyinin-
də yetərli olur. TRUS üsulu təqribən 60% hallarda prostat xərçəngini təyin 
etməyə imkan verir, mərhələnin təyinində DRM-yə nisbətən üstünlüyə malik 

deyildir (88). ġiĢin mərhələsinin dəqiqləĢdirilməsində 3 ölçülü TRUS, transrek-
tal MRT üsulları əlavə olaraq yerinə yetirilir. MRT xüsusi ilə neyrovaskulyar 
dəstəyə və toxum qovuqcuqlarına invaziyanı aĢkar etmək üçün yararlıdır. 

PSA həm xoĢxassəli, həm də bədxassəli prostat toxuması tərəfindən sintez 
edildiyinə görə qan PSA səviyyəsi ilə prostat xərçənginin kliniki və patoloji mər-
hələsi arasında paralellik müĢahidə edilmir (89). Lakin prostatda ĢiĢin həcmi ilə 

PSA dəyərləri müəyyən korelyasiya olduğu da məlumdur. PSA səviyyəsi prostat 
xərçənginin orqanla məhdud olması və ya kapsulyar penetrasiya, toxum qovuq-
cuqlarına invaziya, metastatik olması haqqında prediktiv amil olduğu bilinir. PSA-
nın 4 ng/ml-dən az olduğu prostat xərçəngi xəstələrində 64% hallarda ĢiĢ orqanla 

məhdud olduğu halda, PSA > 50 ng/ml olduğunda yalnız 9% hallarda lokal ĢiĢ aĢ-
karlanır. PSA <4 ng/ml olduğunda toxum qovuqcuq invaziyasının 3%, limfatik 
metastazın 1% olduğu halda, PSA-nın 50 ng/ml-dən yüksək olduğunda bu gös-

təricilər uyğun olaraq 32% və 27% olaraq təyin edilmiĢdir (90). Bir çox müəlliflər 
digər göstəricilərlə yanaĢı PSA-nın <20 ng/ml kimi bir dəyərinin prostat xərçəngi-
nin orqanla məhdud olması ehtimalının yüksək olduğunu göstərdiyini qeyd edirlər. 

Sərbəst PSA-nın total PSA-ya nisbəti prostat xərçənginin diaqnostikasında 
mühüm yer tutmasına və xüsusilə ĢiĢin diferensiasiya dərəcəsi haqqında fikir 
yaratmağa imkan verməsinə baxmayaraq xərçəngin mərhələsini təyin etmək 
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üçün yararlı deyildir. 
Prostat xərçənginin ekstrakapsulyar yayılmasını və ya toxum qovuqcuqlarına 

invaziyasını göstərən əsas müayinə üsulu transrektal biopsiyadır. Biopsiya ma-
terialında xərçəng tapılan sahələrin həcminin bir payda total biopsiya ma-
terialının və əks tərəfdə 3 biopsiya sahəsində 15%-dən çoxunu əhatə etməsi eks-
trakapsulyar yayılmanın prediktiv göstəricilərindən biri hesab edilir. Bu iki fak-
torun pozitiv olması 37%, neqativ olması isə 95% mərhələnin təyinində diaq-
nostik əhəmiyyətə malikdir (91). 

Biopsiya materialında Gleason dərəcəsi də ĢiĢin orqanla məhdudluğu haq-
qında müəyyən fikir söyləməyə imkan verir. Belə ki, Gleason balının ≤6 olması 
70% ehtimalla ĢiĢin ətraf toxumalara invaziya etmədiyini göstərir. 

ġiĢin T mərhələsinin təyinindən sonra müalicə taktikasına təsir edən ikinci 
əsas sual limfatik düyünlərə metastazların olub olmamasıdır. Yüksək PSA 
dəyərləri, T2b-T3 mərhələnin olması, Gleason dərəcəsinin yüksəkliyi, perinev-
ral ĢiĢ invaziyası limfatik metastazların olma ehtimalının yüksək olduğunu sü-
but edən faktorlar olaraq qəbul edilir. T2a və daha aĢağı mərhələ, total PSA –
nın 20 ng/ml –dən az olması limfatik metastaz ehtimalının az olduğuna (təqri-
bən 1%) dəlalət edir. 

Biopsiyalarda Gleason balının 4 və daha az olması böyük ehtimalla limfatik 
metastazların istisna etməyə imkan verir. Prostat xərçəngi aĢkar edilən xəstə-
lərdə limfatik metastaz təqribən 2.5% hallarda rastlandığı halda, yüksək dərəcəli 
prostat xərçəngində bu göstəricinin 20-45% arasında dəyiĢdiyi bildirilir (92). 

Limfatik metastazların aĢkarlanması üçün tətbiq edilən əsas müayinə üsulları 
kompyuter tomoqrafiya və maqnetik rezonans metodlarıdır. KT-nin MRT-yə nis-
bətən müəyyən üstünlüklərə malikdir. Limfatik düyünlərə metastazların dəqiq-
ləĢdirilməsinin son mərhələsi cərrahi əməliyyat zamanı pelvik və obturator limfa-
disseksiya və çıxarılan limfa düyünlərinin histoloji müayinəsi ilə mümkün olur. 

Prostat xərçəngində proqnoza təsir edən ciddi faktorlardan biri də metastazın 
olub-olmamasıdır. Bu xəstəlikdə ən sıx metastaz lokalizasiyası sümüklərdir, bu 
metastazlar prostat xərçəngindən letallığın 85%-ni təĢkil edir. Qanda qələvi 
fosfatazanın yüksək olması 70% hallarda sümüklərdə metastazın əlaməti hesab 
edilir, əgər eyni zamanda plazma PSA səviyyəsi də yüksək isə bu 98%-ə qədər 
prostat xərçəngi mənĢəli sümük metastazını göstərir. 

Sümük metastazlarını dəqiqləĢdirmək üçün Technetium diphosphonat və ya 
18F-flluoride ilə sümük ssintiqrafiyası aparılır. Bu üsul qələvi fosfataza səviyyəsi 
və rentgenoqramlara nisbətən daha dəqiq üsul hesab edilir və son məlumatlara 
əsasən 88% dəqiqliklə sümük metastazlarını aĢkar etməyə imkan verir. Briganti və 
həmkarlarının müĢahidələrində yeni aĢkar edilmiĢ və radikal prostaektomiya 
planlaĢdırılan xəstələrin 2.8%-də sümük metastazı təyin edilmiĢdir (93). 

Prostat xərçəngində limfa düyünlərinə və sümüklərə metastazlardan baĢqa 
ağciyər, qaraciyər, beyin, dəri kimi lokalizasiyalı metastazlar da rastlana bilir. 
Bu metastazlar klinik müayinələr, ultrasəs müayinəsi, KT və MRT kimi diaq-
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nostik üsullarla təyin edilir. 
 

Proqnostik faktorlar 

Prostat xərçəngində proqnozun öngörülməsi bir çox hallarda digər loka-
lizasiyalı törəmələrə nisbətən daha çox klinik əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu 
xəstəliyin latent və ya klinik əhəmiyyəti olmayan formaları mövcuddur ki, 
həmin xəstələrin düzgün seçilərək aktiv müĢahidə altında tutulması əsaslan-
dırılmamıĢ cərrahi, hormonal və Ģüa terapiyasından imtina edilməsinə yardım 
edər. Eyni zamanda aqressiv gediĢə malik prostat xərçənglərinin vaxtında 
aĢkarlanması və adekvat müalicə aparılması metastaz və bu xəstəliyə bağlı 
ölüm hallarının azalmasına imkan yaradar. 

Digər tərəfdən müəyyən yaĢ qruplarında əhali arasında aparılan skrininq 

müayinələrdə normadan yüksək PSA dəyərləri ilə bir çox hallarda klinik 

əlamətləri olmayan prostat xərçəngi aĢkar edilr. Bu xəstələrdə sonrakı gediĢin 

öngörülməsi, xəstənin yaĢı, yanaĢı xəstəlikləri, ehtimal olunan yaĢama müddəti 

nəzərə alınaraq aktiv müĢahidə və ya müxtəlif müalicə üsullarının seçilməsi 

həyati önəmə malikdir. Bu cəhətdən bütün proqnostik faktorların və xüsusilə 

ĢiĢin histologiyasının düzgün qiymətləndirilməsi zəruridir. 

Proqnostik faktorlar xəstəyə bağlı, ĢiĢə bağlı olaraq 2 qrupa ayrıla bilər:  

Xəstəyə bağlı faktorlar 

Birinci qrupa xəstənin yaĢı, irsiyyət anamnezi, qan plazma PSA səviyyəsi, 

PSA sıxlığı, PSA sürəti, PSA-nın ikiqat artması kimi faktorlar aid edilir. 

Bir çox müəlliflər xəstənin yaĢının müstəqil bir proqnostik kriteriya 

olduğunu və nisbətən gənc yaĢlı xəstələrdə proqnozun daha yaxĢı olduğunu 

qeyd edirlər (94). Fikrimizcə gənc yaĢlı xəstələrdə yaxĢı nəticənin alınması 

üçün erkən təĢhis və radikal cərrahi müalicə daha çox zəruridir.  

Bəzi müəlliflərin prostat xərçənginin irsi formalarında daha aqressiv gediĢə 

malik olduğunu qeyd etsələr də, digər tədqiqatlarda kliniki və ya PSA residivi 

cəhətdən sporadik və irsi prostat xərçəngi arasında fərq aĢkar edilməmiĢdir. 

Qan plazma PSA dəyərləri prostat xərçənginin diaqnostikasında olduğu kimi 

klinik müĢahidə və müalicəsi zamanı, radikal prostatektomiyadan sonra residiv və 

ya metastazların aĢkar edilməsi cəhətdən mühüm bir kriteriya olaraq bilinir. Lakin 

ilkin müayinədə PSA 2-9 ng/ml arasında sıx rastlanır ki, bu intervalda PSA daha 

çox prostat həcmi, prostat hiperplaziyası haqqında məlumat verir. Ona görə də PSA 

<20 ng/ml olduğu hallarda müstəqil proqnostik faktor kimi deyil, digər kriteriyalar 

da nəzərə alınaraq tərtib edilən nomoqramlar əsasında qiymətləndirilir. 

Radikal prostatektomiya əməliyyatından sonra aparılan PSA residivinin 

öngörülməsində PSA sıxlığının bir proqnostik kriteriya kimi istifadə edilə 

biləcəyi bildirilir və bunun yalnız PSA dəyərinə nisbətən daha informativ 

olduğu göstərilir. Son illərdə aparılan tədqiqatlarla PSA artma sürətinin yüksək 

olmasının (il ərzində 2 ng/ml-dən çox) prostat xərçəngində yaĢama müddətinə 

mənfi təsir edən amil olduğu sübut edilmiĢdir (95). Radikal prostatektomiya 
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əməliyyatına məruz qalan və əməliyyatdan sonrakı müddətdə PSA residivi olan 

xəstələrdə PSA-nın ikiyə qatlanma zamanının qısa olması (<10 ay) prostat 

xərçənginə bağlı ölüm riskinin yüksək olduğunu göstərir. 

Prostat xərçəngində yeni laborator proqnostik faktorlara PSA-nın derivatları 

olan kompleks PSA (cPSA), PSA spesifik membran antigeni aid edilir. Son 

illərdə isə prostat xərçənginin gen məhsullarının: p53 geni, BCL-2, Ki 67, 

kaspaz proteinlər, siklinlər, E-kadherin, vaskulyar endoteliyal böyümə faktoru 

(VEGF), fibroplast böyümə faktoru (FGF), angiogenez inhibitorları kimi 

faktorların proqnostik kriteriya kimi istifadəsi araĢdırılır. 

Şişə bağlı faktorlar 

Prostat xərçəngində proqnoza təsir edən ikinci qrup faktorlara ĢiĢin ölçüsü, 

lokalizasiyası, Gleason dərəcəsi, ekstraprostatik və toxum qovuqcuğuna 

invaziya aid edilir. 

Prostat xərçəngi həcminin proqnoza birbaĢa təsiri haqqında məlumatlar var. 

Lakin əməliyyat öncəsi digital rektal müayinə, TRUS, MRT üsulları ilə ĢiĢin 

həcminin dəqiq təyini mümkün olmadığından bu göstəricinin proqnostik əhə-

miyyəti radikal prostatektomiya əməliyyatından sonrakı xəstələrdə əhəmiy-

yətlidir.  

Radikal prostatektomiya icra edilən xəstələrdə müəlliflər törəmənin həcmi 

0.5 sm
3
 olan xəstələrdə 10% hallarda prostat kapsuluna invaziya, həcmi 4 cm

3
-

dan az olan xəstələrdə 10% hallarda toxum qovuqcuğuna invaziya, həcmi 5 sm
3
 

olan xəstələrdə 10% hallarda uzaq metastaz olduğunu təsbit etmiĢlər. ġiĢin 

həcminin 12 sm
3
-dan çox olduğunda isə kapsulyar penetrasiya, cərrahi sərhəddə 

xərçəngin pozitiv olması və limfatik metastaz rastlanmıĢdır (96).  

Son dövrlərdə yerinə yetirilən bir çox tədqiqatda ĢiĢin həcminin müstəqil 

proqnostik faktor kimi rolu Ģübhə altına alınmıĢ, bu faktorun pozitiv cərrahi 

sərhəd və Gleason skoru kimi faktorlarla birgə dəyərləndirilməsinin zəruri 

olduğu vurğulanmıĢdır (97).  

ġiĢin lokalizasiyasının proqnoz üzərinə ciddi təsiri olduğu məlum olmuĢdur. 

Belə ki, prostatın keçid bölgəsində yerləĢən xərçəngin periferik xərçəngə nis-

bətən daha yaxĢı proqnoza malik olduğu təyin edilib. Digər tərəfdən biopsiya-

larda müxtəlif bölgələrdən alınan materialda ĢiĢ tapılması prostat xərçənginin 

multifokal olması deməkdir ki, bu da mənfi proqnostik göstərici hesab edilir. 

Prostat xərçənginin inkiĢaf sürətinə və xəstənin yaĢama müddətinə ən ciddi 

Ģəkildə təsir göstərən proqnostik faktor Gleason dərəcəsi hesab edilir. Bu 

xüsusilə ĢiĢin T1-T2 mərhələsində, yəni lokal xarakter daĢıdığında radikal 

prostatektomiya imkanı ilə bağlıdır. Bu mərhələdə nisbətən gənc yaĢlı 

xəstələrdə yüksək Gleason dərəcəsi təyin edilirsə bu radikal cərrahi müalicənin 

distansion radioterapiya və ya braxiterapiyaya nisbətən daha effektiv bir 

müalicə olacağını göstərir. 

Lakin bir çox hallarda biopsiya materialında təyin edilən Gleason dərəcəsi 
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ilə radikal prostatektomiya materialındakı dərəcə uyğunluq göstərmir, biopsiya 

materialında daha aĢağı dərəcəli Gleason dərəcəsi əldə edilir. Radikal 

prostatektomiya əməliyyatından sonra xaric edilən materialın histoloji 

dəyərləndirilməsində xəstələrin təqribən 1/3-də daha aqressiv gediĢə malik 

Gleason dərəcəsi aĢkar edilir (98). 

4-cü və 5-ci Gleason dərəcəli prostat xərçəngi aĢkar edildikdə yüksək 

dərəcəli ĢiĢin həcminin bütün ĢiĢ toxumasının həcminə nisbəti də proqnostik 

əhəmiyyətə malikdir. Histopatoloji faktorlar olaraq DNT mutasiyalarının 

dərəcəsi, mikrovaskulyarizasiya və perinevral invaziya kimi əlamətlər proqnoza 

təsir göstərirlər. 

Bir çox müəlliflər prostat xərçənginin ekstraprostatik invaziyasının 

olmasının ĢiĢin residivi, inkiĢafı və ölüm riski cəhətdən pis bir proqnostik 

əlamət hesab edirlər. Ekstrakapsulyar invaziyanın dərəcəsinin ĢiĢin ümumi 

həcmi, Gleason dərəcəsi ilə birlikdə dəyərləndirilməsi daha dəqiq proqnostik 

nomoqram qurmağa imkan verər. 

Prostat xərçənginin toxum qovuqcuqlarına, xüsusilə onun distal bölgələrinə 

invaziya etmiĢ olması 5 illik residivsiz yaĢama ehtimalını ciddi Ģəkildə azaldan 

pis proqnostik göstərici olduğu məlumdur. 

 

Prostat xərçənginin müalicəsi 

Prostat vəzi xərçəngi diaqnozu təyin edildikdən sonra tətbiq ediləcək 

müalicə üsullarının növləri digər lokalizasiyalı xərçənglərə nisbətən çoxdur 

(Cədvəl- 6.7) və xəstənin yaĢı, yanaĢı xəstəlikləri, ehtimal edilən yaĢam 

müddəti, ĢiĢin mərhələsi, Gleason balı ilə ifadə edilmiĢ diferensiasiya dərəcəsi 

kimi bir çox faktorlar nəzərə alınaraq seçilir. ġiĢin mərhələsi və klinik əlamətlər 

nəzərə alınaraq tövsiyə edilən müalicə taktikaları aĢağıdakı cədvəllərdə təqdim 

edilir. 

 

Cədvəl-6.7. Təsadüfən aşkar edilən prostat xərçəngində müalicə taktikası 

 

Mərhələ Müalicə Ġzahat 

T1a Aktiv izləmə ilə 

ertələnmiĢ müalicə 

>10 il yaĢama ehtimalı olan xəstələrdə 

TRUS və biopsiya aparılır, Gleason balı 

≤ 6 olarsa bu taktika seçilə bilər 

 Yaxın müĢahidə ilə 

ertələnmiĢ müalicə 

<10 il yaĢama ehtimalı olan yaxĢı və orta 

dərəcəli diferensiasiya etmiĢ törəmələrdə 

 Radikal 

prostatektomiya 

Nisbətən gənc yaĢlı xəstələrdə xüsusilə 

aĢağı diferensiasiya dərəcəsi olan 

Gleason balı ≥ 7 olan xəstələrdə 
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 Radioterapiya AĢağı diferensiasiyalı ĢiĢlərdə radikal 

prostatektomiyaya əks göstəriĢ olduğunda 

 Hormonal Tövsiyə edilmir 

 Kombinasiya Tövsiyə edilmir 

Cədvəl – 6.8. Kliniki lokal prostat xərçəngində müalicə taktikası 

 

Mərhələ Müalicə Ġzahat 

T1b- T2b Yaxın müĢahidə ilə 

ertələnmiĢ müalicə 

<10 il yaĢama ehtimalı olan yaxĢı və orta də-

rəcəli diferensiasiya etmiĢ törəmələrdə. Radi-

kal cərrahi müalicə və ya radioterapiyaya bağlı 

ehtimal edilən ağırlaĢmaları qəbul etməyən 

xəstələr 

 Radikal 

prostatektomiya 

>10 ildən çox yaĢama ehtimalı olan və rast-

lana biləcək ağırlaĢmaları qəbul edən 

xəstələrdə standart müalicə hesab edilir 

 Radioterapiya >10 ildən çox yaĢama ehtimalı olan və radikal 

prostatektomiyaya əks göstəriĢ olduğunda xəs-

tə yan təsirləri qəbul edərsə. AĢağı diferen-

siasiyalı ĢiĢlərdə xəstənin 5-10 il arasında 

yaĢama ehtimalı varsa 

 Hormonal Radikal cərrahi müalicə və radioterapiyaya 

əks göstəriĢ olduğunda simptomları aradan 

qaldırmaq üçün palliativ müalicə kimi. Klinik 

əlamətlər olmadıqda yaxın müĢahidə ilə 

ertələnmiĢ müalicə taktikası dərhal antian-

drogen tətbiqindən daha üstündür. 

 Kombinasiya AĢağı diferensiasiya dərəcəsinə malik ĢiĢlərdə 

hormonal terapiya (2-3 il) + radioterapiya tək 

radioterapiyaya nisbətən daha effektiv hesab 

edilir. 

 

Cədvəl – 6.9. Kliniki irəliləmiş prostat xərçəngində müalicə taktikası 
 

Mərhələ Müalicə Ġzahat 

T3- T4 Yaxın müĢahidə ilə 

ertələnmiĢ müalicə 

<10 il yaĢama ehtimalı olan yaxĢı və orta 

dərəcəli diferensiasiya etmiĢ T3 asimptomatik 

törəmələrdə. Radikal cərrahi müalicə və ya 

radioterapiyaya bağlı ehtimal edilən 

ağırlaĢmaları qəbul etməyən T3a xəstələr 

 Radikal >10 il yaĢama ehtimalı olan və rastlana 
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prostatektomiya biləcək ağırlaĢmaları qəbul edən T3a 

xəstələrdə xəstə seçimi ola bilər 

 Radioterapiya AĢağı diferensiasiyalı T3 ĢiĢlərdə xəstənin 5-

10 il arasında yaĢama ehtimalı varsa, hor-

monal terapiya ilə kombinasiya tövsiyə edilir 

 Hormonal T3-T4 mərhələ yayılmıĢ, PSA >25 ng/ml olan 

simptomatik ĢiĢlərdə məqsədəuyğundur, 

müĢahidə qrupuna nisbətən üstündür. 

 Kombinasiya Neoadyuvant hormonal terapiya + radikal 

prostatektomiya (üstünlüyü sübut edilməyib). 

Hormonal terapiya + radioterapiya  

 

Cədvəl- 6.10. Metastatik prostat xərçəngində müalicə taktikası 

 

Mərhələ Müalicə Ġzahat 

N1, M0 Yaxın müĢahidə ilə 

ertələnmiĢ müalicə 

Asimptomatik xəstələrdə bu taktika seçilə 

bilər. Xəstə yaĢama müddəti üzərinə mənfi 

təsiri ola bilər. 

 Radikal 

prostatektomiya 

Standart bir seçim deyildir 

 Radioterapiya Standart bir seçim deyildir. 

 Hormonal Əsas müalicə üsulu hesab edilir 

 Kombinasiya Standart bir seçim deyildir 

M+ Yaxın müĢahidə ilə 

ertələnmiĢ müalicə 

Standart bir seçim deyildir, hormonal 

terapiyaya nisbətən daha pis nəticə verir. 

 Radikal 

prostatektomiya 

Tövsiyə edilmir 

 Radioterapiya Tövsiyə edilmir 

 Hormonal  Əsas müalicə üsulu hesab edilir 

 Kombinasiya Tövsiyə edilmir 

 

Prostat xərçəngində ertələnmiş müalicə taktikası  

Müxtəlif skrininq proqramlarının həyata keçirilməsi ilə kliniki əlamətlər 

verməyən və latent gediĢə malik prostat xərçəngi xəstələri aĢkar edilir ki, bu 

xəstələrdə radikal prostatektomiya və ya radioterapiya kimi müəyyən risk 

daĢıyan və yan təsirlərə malik müalicə üsullarının tətbiqi hər zaman 

əsaslandırılmıĢ olmur. 2007-ci ildə ABġ-da prostat xərçəngindən ölən xəstə-

lərin sayı bu diaqnozun yeni qoyulduğu xəstələrin 12.4%-ni təĢkil etmiĢdir. 

YaĢlı bir kiĢiyə həyatı boyu prostat xərçəngi diaqnozu qoyulması riski 15-20% 

olduğu halda, bu xəstəlikdən ölmə riskinin 3% olduğu bildirilir. Prostat 

xərçəngi xəstələrinin böyük bir qismi (bir çox müəllif qruplarının fikrincə 
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təqribən 50%-i) yaĢam müddəti boyunca klinik əlamətlər və inkiĢaf olmadan 

müĢahidə altinda tutula bilir. 

Klinik əlamət yaratmayan prostat xərçəngi olan xəstələrin PSA testinin 

yardımı ilə erkən aĢkarlanması ―artıq diaqnoz‖ (overdiagnosis) və buna bağlı 

―artıq müalicə‖ (overtreatment) tətbiq olunmasına səbəb olur. PSA testi ilə 

tarama ilə prostat xərçəngi diaqnozu qoyulan xəstələrin 75%-də aĢağı dərəcəli 

(≤6 Gleason balı) ĢiĢ təyin edilir. Bir tədqiqatda 55-59 yaĢları arasında Gleason 

balının <7 olan xəstələrdə prostat xərçənginin yaranması ilə klinik əlamətlər 

yaratması arasındakı müddəti təqribən 14.1 ay olaraq hesablamıĢlar və 15 il 

ərzində bu xəstəliyə bağlı ölüm riskini 0-2% olaraq qiymətləndirmiĢlər (99). 

Lakin PSA yüksəlməsi ilə aĢkar edilən prostat xərçənglərinin 68%-nin həcmi 

>0.5 ml, 94%-nin isə Gleason dərəcəsi >4 olur. Bu mərhələdə olan prostat 

xərçəngi klinik əhəmiyyət daĢıyır və müalicə qrupuna alınmalıdır (100). 

Digər tərəfdən həyata keçirilən radikal prostatektomiya əməliyyatından 

sonra xəstələrin əksər hissəsində erektil disfunksiya, inkontinans kimi 

ağırlaĢmalar müĢahidə edilir və yalnız xəstələrin 53%-də 4 ildən sonra erektil 

funksiya və kontinans problemlər əməliyyatdan öncəki səviyyəyə dönər. 

Latent və zəif inkiĢaf sürətinə malik prostat xərçəngi xəstələrində əsassız 

invaziv müalicə üsullarının tətbiq edilməməsi təbabətin ən zəruri prinsipi olan 

―öncə zərər vermə - primum non nocere‖ məntiqinə uyğundur. Aktiv müalicə 

tətbiq edilməyəcək xəstələrin seçilməsi üçün ən əsas faktor xəstənin yaĢa xas 

gözlənən həyat müddətinin xəstəliyə xas gözlənən həyat müddəti ilə müqayisə 

edilməsidir. 

Aktiv izləmə ilə ertələnmiş müalicə taktikası - yaĢa xas gözlənən həyat 

müddəti xəstəliyə xas gözlənən həyat müddətindən uzun isə (xəstə nisbətən 

gənc və ciddi yanaĢı xəstəliklərə malik deyilsə), lakin xəstəlik aĢkar edildiyində 

xəstəliyin gözlənən təbii gediĢi xəstənin həyatını təhdid etmirsə bu taktika 

seçilir. AĢağı Gleason dərəcəsinə malik lokal prostat xərçəngi xəstələrində 

dərhal kurativ müalicəyə - radikal prostatektomiya, radioterapiya, braxiote-

rapiyaya əl atılmır, xəstə aktiv nəzarət altında tutulur. PSA-nın ikiyə qat-

lanması, təkrar biopsiyada ĢiĢin histopatoloji xüsusiyyətlərini dəyiĢdirməsi 

xəstənin həyatı üçün təhlükə anlamı daĢıyır və radikal müalicə üçün göstəriĢ 

hesab edilir. Bu müalicə taktikasında məqsəd xəstəni nisbətən gənc yaĢlarında 

radikal hesab edilən müalicə üsullarının daĢıdığı riskdən, ciddi yan təsirlərdən 

qoruyaraq xəstənin daha keyfiyyətli həyatını davam etdirməsinə yardım 

etməkdir. 

Xəstədə aktiv izləmə taktikası seçilməsi üçün ən zəruri Ģərt olaraq heç bir 

biopsiya sahəsində 5-ci və 4-cü Gleason dərəcəsinə malik xərçəngin 

olmamasına diqqət edilməlidir. Xərçəng toxuması həcminin 0.5 ml-dən və 

biopsiya sahəsində ölçüsünün 3 mm-dən kiçik olması, pozitiv biopsiya sayının 

3-dən az olması kimi histoloji göstəricilər ĢiĢin inkiĢaf ehtimalının yüksək 
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olmadığını göstərir. PSA miqdarının <10 ng/ml olması və PSA sıxlığının <0.15 

olması yaxĢı proqnostik əlamət hesab edilirkən, PSA-nın bir il ərzində 2 ng/ml-

dən çox artması xəstənin yüksək risk qrupuna daxil olduğuna və radikal cərrahi 

müalicə ehtiyacı yarandığına iĢarət edir.  

Aktif izləmə taktikası seçilən xəstələrdə diqqət edilməsi zəruri olan 2 cəhət 

vardır: 

1. Xəstənin mövzuya hakim uroloq tərəfindən yaxından izlənərək xəstəliyin 

inkiĢafı halında kökdən (kurativ) müalicə Ģansını itirmədən radikal müalicənin 

baĢladılması; 

2. Xəstənin xərçəng kimi ağır xəstəlik diaqnozu təyin edildikdən sonra 

müalicənin baĢlanmaması zamanı həyatı üçün qorxu keçirməməsi və 

depressiyaya düĢməməsi üçün psixoloji yardım alması. Xəstələrə aktiv izləmə 

taktikasının müalicə modellərindən biri olduğu izah edilməli, bu müalicənin 

seçilməsinin üstün cəhətləri və aktiv izləmə taktikasının mahiyyəti izah 

edilməlidir. Yekun qərar digər faktorlarla yanaĢı xəstənin istəyi və psixoloji 

vəziyyəti də nəzərə alınaraq qəbul edilir. 

Yaxın müşahidə ilə ertələnmiş müalicə taktikası – yaĢa xas gözlənən 

həyat müddəti xəstəliyə xas gözlənən həyat müddətindən qısa isə (xəstə 

nisbətən yaĢlı və ciddi yanaĢı xəstəliklərə malik isə) bu taktika seçilir. Bu xəstə 

qrupunda aĢağı Gleason dərəcəli prostat xərçəngi aĢkarlandığında xəstə 

müĢahidə altında tutulur. Xəstəliyin inkiĢafı rastlandığında palliativ müalicə 

üsulları – hormonal terapiya, infravezikal obstruksiya olduğunda TURP tətbiq 

edilir. 

Yaxın müĢahidə ilə ertələnmiĢ müalicə taktikasının seçilməsi üçün ən əsas 

nəzərə alınması zəruri faktor xəstəliyin mərhələsi və histoloji tipi nəzərə 

alınmaqla xəstənin sağqalma müddətinə təsiri ilə, yaĢ və yanaĢı xəstəliklər 

nəzərə alınmaqla ehtimal edilən yaĢam müddəti arasında nisbətdir. Prostat vəzi 

xərçənginin mərhələsi ilə xəstənin yaĢama müddəti arasında asılılıq vardır. Belə 

ki, Gleason balı 6 olan xəstənin 10 illik sağqalma ehtimalı I –II mərhələ üçün 

87% olurkən, III mərhələdə 34%-ə qədər enər. ġiĢin inkiĢaf riskinə və xəstənin 

prostat xərçənginə bağlı ölüm ehtimalına təsir edən digər faktor Gleason 

dərəcəsidir. Albertsen və həmkarları 15 il ərzində xərçəngə bağlı ölüm 

ehtimalını Gleason balı 2-4 olduqda 8%, 5 olduqda 14%, 6 olduqda 44%, 7 

olduqda 76%, 8-10 olduqda isə 93% olaraq aĢkar etmiĢlər (101).  

 

Radikal prostatektomiya  

Radikal perineal prostatektomiya əməliyyatı ilk dəfə 1904-cü ildə Hugh 

Hampton Young tərəfindən icra edilmiĢ, Millin isə ilk dəfə 1945-ci ildə 

retropubik prostatektomiya əməliyyatını təsvir etmiĢdir. Lakin, hemorragiya, 

inkontinans və impotensiya ilə əlaqədar ağırlaĢmaların sayı çox olduğuna görə 

uzun zaman geniĢ tətbiq edilməmiĢdir. Çanağın cərrahi anatomiyasının 
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öyrənilməsi əməliyyatın tətbiq edilməsi imkanlarını geniĢləndirmiĢ, 1982-ci 

ildə Walsh və Donker tərəfindən dorzal vena kompleksinin anatomiyasının 

geniĢ təsvir edilməsi əməliyyat zamanı baĢ verən qanaxma riskinin azaldıl-

masına səbəb olmuĢ, damar-sinir kompleksinin qoruyucu əməliyyat 

texnikasının iĢlənib hazırlanması isə erektil disfunksiyanı müəyyən qədər 

azaltmağa imkan vermiĢdir (102). Sinir qoruyucu taktika, prostat apeksinin 

kəsilməsi zamanı xarici sfinktor liflərinin qorunması radikal prostatektomiyanın 

ən ciddi ağırlaĢması hesab edilən sidik inkontinensiyasını azaltmağa imkan 

yaratmıĢdır (103). 

Retropubik radikal prostatektomiya üroloji əməliyyatlar içərisində texniki 

çətinliyi ilə fərqlənir və bir qayda olaraq təcrübəli cərrahlar üçün belə uzun 

müddətli öyrənmə dövrü tələb edir. Əməliyyatın mürəkkəbliyi ekstirpativ və 

rekonstruktiv cərrahiyyənin birlikdə olması, cərrahi müdaxilənin ön tərəfdən 

simfiz bitiĢməsi, arxa tərəfdən düz bağırsaq ilə məhdudlaĢan dar bir sahədə 

yerinə yetirilməli olması, əməliyyat aparılan bölgənin iri qan damarları ilə 

zəngin olması kimi faktorlara bağlıdır.  

Radikal prostatektomiya üçün xəstələrin seçilməsi  

Radikal prostatektomiya məqsədilə xəstələrin seçilməsi zamanı ilk növbədə 

ĢiĢin mərhələsi və dərəcəsi, xəstənin yaĢı, yanaĢı xəstəliklər və xəstənin sağ-

lamlıq vəziyyəti, ehtimal edilən yaĢama müddəti nəzərə alınmalıdır. Xəstələrin 

seçilməsi zamanı xəstəliyin və xəstənin anamnezi, fiziki müayinələrin nəticələri 

(xüsusilə DRM), sidiyin ümumi analizi, qanda kreatininin miqdarı, PSA-nın 

miqdarı və prostat biopsiyasının nəticələri əsas götürülür. ġiĢin lokal 

formalarında abdominal və çanaq orqanlrında patoloji dəyiĢikliklər olmadığına 

görə KT və MRT, yalnız xəstəliyin inkiĢaf etmiĢ mərhələlərində aparılır. 

Radikal qasıqarxası prostatektomiya uzaq və regional metastazlar olmadan 

prostat vəzi ilə məhdulaĢan ĢiĢlərdə (T1-T2b) aparılır. T1a mərhələsi TURP və 

ya açıq adenomektomiya əməliyyatından sonra preparatın 5%-nə qədərini əhatə 

edən prostat xərçəngi tapılması anlamı daĢıyır. Ġsveçdə yeni aparılan bir 

retrospektiv araĢdırmada TURP və ya açıq adenomektomiya sonrası prostat 

xərçəngi aĢkar edilən xəstələrdə 10 illik müĢahidə müddətində 26.6% hallarda 

ĢiĢə bağlı letal nəticə rastlanmıĢdır. Bu tədqiqat göstərilən qrupda yaĢama 

ehtimalı 10 ildən çox olduğunda radikal prostatektomiyanın zəruri olduğunu 

sübut edir (104). Əməliyyata göstəriĢ kriteriyası kimi Gleason balının >6 olması 

əsas götürülür. Digər tərəfdən radikal prostatektomiyanın tamamlanmıĢ TURP 

əməliyyatından 3-6 ay sonra həyata keçirilir və müəyyən texniki çətinliklər 

rastlana bilinir. Açıq adenomektomiya sonrası perivezikal və periprostatik 

bitiĢmələr olduğundan radikal prostatektomiya əməliyyatı zamanı daha ciddi 

çətinliklər müĢahidə edilir. 

T1b,T1c, T2a mərhələsi orta və yüksək Gleason dərəcəsinə malik prostat 

xərçəngi xəstələrində yaĢ və yanaĢı xəstəliklərlə bağlı 10 ildən artıq yaĢama 
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ehtimalı varsa radikal prostatektomiya əsas müalicə üsulu hesab edilir. Gös-

təriĢin seçilməsində neçə biopsiya sahəsində xərçəng tapılması, sərbəst 

PSA/total PSA nisbəti də əsas götürülür. Radikal prostatektomiya xərçəngin 

histoloji tipi və ya Gleason dərəcəsindən asılı olmayaraq bütün xəstələrdə həya-

ta keçirilə bilir. Gleason balının artması ilə (≥7) əməliyyat daha da zəruri olur. 

Diaqnoz qoyulduğunda PSA-nın 10 ng/ml-dən az olması, digital rektal 

müayinədə düyün təyin edilməməsi bu xəstələrin radikal prostatektomiya üçün 

çox uyğun olduğunu göstərir. Belə ki, prostat üzərində palpasiya edilən 

düyünün olması bir qayda olaraq prostat xərçənginin ekstrakapsulyar yayıl-

masını göstərir. Bu da öz növbəsində radikal prostatektomiya əməliyyatından 

sonra pozitiv cərrahi sərhəd, PSA və xəstəliyin residivi ehtimalının yük-

səlməsinə səbəb olur. 

 T2b, T2c qrupu xəstələr Gleason balı 7 olarsa və ya PSA 10-20 ng/ml inter-

valda rastlanarsa bu xəstələr orta risk qrupuna aid edilir, ehtimal edilən yaĢama 

müddəti 10 ildən çoxdursa bu xəstələrə radikal prostatektomiya göstəriĢdir.  

Yüksək risk qrupu prostat xərçənginə T3a mərhələsi, Gleason balının 8-10 

arasında və PSA-nın 20 ng/ml olması kriteriya olaraq qəbul edilir. T3a 

mərhələsi 40% hallarda klinik əlamətlərlə ortaya çıxan prostat xərçəngində 

təyin edilir və ĢiĢin ekstrakapsulyar invaziyası anlamı daĢıyır. Bu qrup 

xəstələrdə cərrahi sərhədlərin pozitiv olması daha sıx rastlanır, əməliyyatdan 

sonrakı dövrdə limfatik və ya distant metastazların inkiĢaf etməsi təsadüf oluna 

bilir və ona görə də radikal prostatektomiyaya göstəriĢlər diqqətlə seçilməlidir. 

YaĢlı Ģəxslərdə (  75) hüceyrə bölünməsinin sürətinin aĢağı düĢməsinə 

uyğun olaraq ĢiĢin proqressivləĢməsi də zəifləyir. Eyni zamanda bu qrupda 

cərrahi əməliyyat riskinin yüksək olması və prostat vəzi xərçənginin palliativ 

hormonal terapiyanın kifayət qədər effektiv olması radikal prostatektomiya 

əməliyyatının seçilməməsinə əsas verir.  

ġiĢin periprostatik sahəyə, limfa düyünlərinə və toxum kisəciklərinə yayıl-

ması əməliyyatdan sonrakı dövrdə yüksək residiv ehtimalı yaradır. ġiĢin toxum 

kisəciklərinə yayılması proqnostik baxımdan mənfi əlamət hesab edilir. ġiĢin 

toxum kisəciklərinə yayılması (T3c) radikal prostatektomiya əməliyyatına əks-

göstəriĢ hasab edilir. Əməliyyata digər bir əks göstəriĢ daha öncədən xəstənin 

çanaq boĢluğunda böyük (major) cərrahi əməliyyata məruz qalmıĢ olması, 

xüsusilə düz bağırsaq xərçəngi ilə bağlı əməliyyat keçirilmiĢ olması hesab edilir. 

Son illərdə radikal prostatektomiyanın prostat xərçənginə görə radioterapi-

yadan sonra lokal residiv müĢahidə edilən xəstələrdə belə effektiv bir müalicə 

üsulu ola biləcəyi göstərilmiĢdir (105). Bu xəstələr 10 illik müĢahidə müd-

dətində 75% hallarda metastaz olmadan həyatlarını davam etdirirlər, Gleason 

dərəcəsinin aĢağı olması sağalma üçün yüksək ehtimal anlamı daĢıyır (106). 

Radikal prostatektomiya əməliyyatına qərar verdikdə xəstəyə əməliyyatın 

ehtimal edilən ağırlaĢmaları, xüsusi ilə erektil disfunksiya, sidik inkontinansı 
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barədə məlumat verilməlidir. Xəstə bu ağırlaĢma ehtimallarını qəbul etmədikdə 

bütün faktorlar təhlil və xəstə ilə müzakirə edilərək alternativ müalicə üsulları 

tətbiq edilir. 

Radikal prostatektomiya əməliyyatı transrektal prostat biopsiyasından 
minimum 6 həftə sonra həyata keçirilir. Bu müddət biopsiyaya bağlı peri-
prostatik dəyiĢikliklərin azalması üçün zəruridir və rektal zədələnmə ehtima-

lının minimuma enməsinə yardım edir. Digər tərəfdən biopsiya ilə əməliyyat 
arasındakı bu müddətin residiv və digər göstəricilərə təsir göstərmədiyi bildirilir, 
bu müddət ərzində profilaktik antiandrogen qəbulu tövsiyə edilmir. 

Əməliyyatdan öncə bağırsaq təmizliyi aparılır ki, bu da əməliyyat zamanı 
1%-ə qədər rastlana bilən düz bağırsaq zədələnmələri zamanı birincili tikiĢlərin 
qoyulmasına və birincili sağalmaya yardım edir. Bir həftə ərzində xəstəyə 

qeyri-steroid ağrıkəsicilərin qəbulunu dayandırmaq tövsiyə edilir. Bir qayda 
olaraq əməliyyat baĢlanmazdan əvvəl geniĢ spektrli bir antibiotik profilaktik 
olaraq tətbiq edilir. GöstəriĢ olarsa xəstəyə eyni qrupdan qan köçürülür. 

Əməliyyat ümumi endotraxeal, epidural və ya spinal anesteziya altında 

aparıla bilər. Endotraxeal anesteziya daha yaxĢı əzələ relaksasiyası yaratdığı 
halda, spinal və epidural anesteziyanın qanaxmanı və tromboemboliya riskini 
azaltdığı, əməliyyatdan sonrakı yaxın dövrdə müəyyən analgetik təsirə malik 

olduğu bildirilir. Biz praktikamızda radikal prostatektomiya məqsədi ilə kom-
binə olunmuĢ anesteziyaya üstünlük veririk: epidural anesteziya ilə anesteziya 
əldə edilirkən, intubasiya edilməklə relaksasiya və xəstənin əməliyyat stre-

sindən qorunması təmin edilir.  
 

Radikal prostatektomiya əməliyyatı  

Radikal prostatektomiya prostat kapsulası daxilində prostat vəzinin, toxum 

qovuqcuqlarının, prostatik uretranın cərrahi üsulla xaric edilməsindən ibarətdir. 
Hal-hazırda radikal prostatektomiya əməliyyatının 3 üsulu məlumdur:  

 Qasıq sümüyü arxası (retropubik); 

 Aralıq (perineal); 

 Laparoskopik və ya robot yardımı ilə laparoskopik. 

 Retropubik üsul daha geniĢ tətbiq edilsə də, son illərdə laparoskopik radikal 
prostatektomiyanın sürətlə yayıldığı qeyd edilməlidir. 

 

Retropubik radikal prostatektomiya 

Xəstə arxası üstə uzadılır və göbəklə qasıq sümüyü arasındakı məsafəni 
uzatmaq məqsədi ilə əməliyyat masası sındırılır. Xəstənin ayaqları bir qədər 

bükülmüĢ və bayır tərəfə rotasiya edilmiĢ vəziyyətdə fiksasiya edilir. Sidik 
kisəsinə 16F Foley kateteri qoyulur. Bu, əməliyyat zamanı dorzal vena 
kompleksinin bağlanmasını, sidik kanalının disseksiya və rezeksiyasını, lateral 

damar-sinir dəstəsinin ayrılmasını asanlaĢdırır. Həkimin yetərli təcrübəsi yoxsa 
və ya xəstə əvvəl radioterapiya almıĢsa düz bağırsağa rektal zond yerləĢdirilir. 
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Əməliyyat göbək ilə simfiz arasında orta aĢağı qarın kəsiyi ilə baĢlanır (ġəkil 

-6.17-6.24). Düz əzələ yatağı açılaraq əzələ lifləri bilateral retraksiya olunur. 
Köndələn fassiya kəskin üsulla açıldıqdan sonra periton büküĢü kut üsulla 
yuxarıya doğru ayrılır. Bu manipulyasiya zamanı xarici qalça arteriyasını örtən 

və aĢağı ətrafları drenaj edən limfa damarları ilə zəngin olan yumĢaq 
toxumaların ehtiyatsızlıq nəticəsində zədələnməsi aĢağı ətraflarda ödemə və 
limfoselenin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər.  

 

Radikal prostatektomiyada limfadisseksiya 

Pelvik limfa düyünləri disseksiyası (PLND) PSA <10 ng/ml, Gleason balı <7 
olan lokal prostat xərçəngində limfatik metastazın 1% səviyyəsində rast 

gəlinməsi səbəbiylə tövsiyə edilmir, PSA 10-20 ng/ml olan orta diferensiasiya 
xərçənglərdə daha çox ĢiĢin mərhələsinin müəyyən edilməsi məqsədi daĢıyır, 
PSA-nın miqdarı 20 ng/ml-dən, Gleason balı 7-dən yüksək olan lokal irəliləmiĢ 

prostat xərçəngində metastassız sağqalma ehtimalını artıraraq müalicəvi təsiri 
olacağına inanılır. Bəzi klinikalarda limfadisseksiya sonrası dondurulmuĢ 
biopsiyanın nəticəsinə görə radikal prostatektomiyanın davam etdirilməsinə 
qərar verilirkən, əksər müəlliflər təcili histoloji müayinəyə əl atmadan limfa-

disseksiya sonrası əməliyyata davam edirlər. 
Prostat xərçəngində əməliyyatdan əvvəl limfatik metastazın və xüsusilə 

mikrometastazların aĢkarlanmasında diaqnostik metodların informativliyi 

yetərsizdir. KT limfa düyünü metastazlarının təyinində 25-78% arasında həs-
saslığa malikdir, MRT-də bu rəqəm 10%-ə qədər enir. Son dövrlərdə prostat 
spesifik membran antigenlərinin təyin edilməsinin T2-T3 mərhələ prostat 

xərçəngində limfatik metastazların öngörülməsində müəyyən yarara malik 
olduğu bildirilir.  

Autopsiya və geniĢlədilmiĢ limfadisseksiya nəticələri əsasında prostat 
xərçəngində limfatik metastazların aĢağıdakı lokalizasiyalara malik olduğu 

bildirilmiĢdir: 

 Obturator/internal iliak limfa düyünləri - 60-80%; 

 Eksternal iliak limfa düyünləri – 20-25%; 

 Presakral, perirektal – 14-15%; 

 Ümumi qalça limfa düyünjəri -7%. 

Disseksiya ĢiĢ olan tərəfdə, xarici qalça venasının adventisiyasinın ayrılması 
ilə baĢlanır. Xarici qalça arteriyasının üzərində olan limfa damarları qorunub 
saxlanır. Disseksiya xarici qalça venasının altından çanağın yan divarına, 
oradan isə bud kanalına qədər davam etdirilir və burada limfa damarları 

bağlanır. Disseksiya yuxarıya doğru ümumi qalça damarlarının bifurkasiyasına 
qədər davam etdirilir və burada olan limfa düyünləri, sonra isə oturaq limfa 
düyünləri xaric edilir. 

Klassik aparılan limfadisseksiya zamanı adətən 8-10 limfadüyünü xaric 
edilir və PSA <10 ng/ml, Gleason balı ≥7 olan xəstələrdə limfadüyünündə po-
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zitiv nəticə təqribən 25% hallarda rastlanır. Lakin bu cür məhdud 

limfadisseksiya zamanı 19-35% hallarda limfatik metastaz aĢkar edilməyərək 
xaric edilmir. Ona görə də yüksək risk qrupuna daxil edilən xəstələrdə (T3a, 
Gleason balı 8-10, PSA>20 ng/ml) geniĢlədilmiĢ limfadisseksiya tətbiq edilir 

ki, bu zamanı 20-yə qədər limfa düyünü xaric edilir. Bu taktikanın limfatik 
metastaz olan xəstələrdə belə residivsiz və ümumi yaĢama müddətinə müsbət 
təsir etdiyi düĢünülür (107). 

 

Əməliyyatın texnikası 

Bilateral olaraq endopelvik fassiya lateral divara yaxın kəsilərək açılır. Bir 
çox hallarda puboprostatik bağlara yaxın fassiyada açıq hissə təyin edilir və 

kəsik o sahədən baĢlanır. Bu zaman medial yerləĢmiĢ Santorini vena kompleksi 
vizualizasiya olunur, fassiyanın sidik kisəsi və prostat vəziyə yaxın kəsilməsi 
bu venaların cırılması və qanaxmaya səbəb olar. Prostat vəzi və sidik kisəsi küt 

üsulla medial istiqamətdə mobilizə edilir. Sidik kisəsi arxaya doğru basılaraq 
dorzal vena kompleksi ekspozisiya olunur. Səthi venalar 3-0 Vikril sapla 
tikilərək və ya klips qoyularaq bağlanır. Bundan sonra qasıq-prostat bağı (lig. 
puboprostaticus) disseksiya olunaraq kəsilir və prostat zirvəsi qismən qasıq 

sümüyündən ayrılır. Puboprostatik bağların görülərək kəsilməsi üçün sidik 
kisəsi boynu ilə simfiz arasındakı piy toxuması koaqulyasiya edilərək 
təmizlənir. Endopelvik fassiyanın puboprostatik bağa keçdiyi lateral tərəfdə 

pudendal arteriyanın nazik Ģaxələri bağlanır və ya klipslənir. Bağları kəsərkən 
medial tərəfdə dərin dorsal vena olduğu nəzərə alınmalı, qayçının ucu lateral 
tərəfə olmalıdır. 

Dərin dorzal vena kompleksi prostat vəzinin zirvəsi səviyyəsində sidik 
kanalına paralel gedərək sonra vəzinin ön səthində Ģaxələnir. Əməliyyatın 
gediĢində prostat vəzinin zirvəsində və sidik kanalının lateral hissəsində palpasiya 
zamanı kateter, dorzal vena kompleksi, sidik kanalı sfinkteri və onu əhatə edən 

çanaq fassiyası ayırd edilir. Bu strukturların palpasiya zamanı əllənməməsi anusu 
qaldıran əzələ liflərinin prostat vəzinin lateral hissəsindən tam ayrılmamasını 
göstərir. Palpator yolla sıxıcının köməyi ilə lateral çanaq fassiyası perforasiya 

olunur və düz bucağa malik dissektor ilə avaskulyar sahədən sidik kanalının ön 
səthi ilə dorzal vena kompleksinin arxasına keçirilir. Damar-sinir dəstəsi sidik 
kanalından arxada yerləĢdiyinə görə bu manevra zamanı onun zədələnmə təhlükəsi 

olmur. Prostat vəzi aĢağıya doğru itələnərək onun distal hissəsində dorzal vena 
kompleksi 2-0 Vikril sap keçilərək bağlanır və köndələn istiqamətdə tikilərək 
Metzenbaum qayçısı ilə kəsilir. Bu mərhələdə prostat zirvəsinin konturlarının dəqiq 
təyin edilməsi, prostatın ön səthinin kəsilərək açılmaması, eyni zamanda distal 

tərəfdə xarici sfinktoru təĢkil edən əzələ liflərinin qorunması zəruridir. 
Bəzi müəlliflər dorzal venanın əlavə olaraq simfizin arxa səthinə tikilməsini 

tövsiyə edirlər. Bu mərhələdə diqqət ediləcək cəhət etibarlı hemostaz 

yaratmaqla yanaĢı eninəzolaqlı sidik kanalı sfinktorunun zədələnməməsi və 
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tikiĢə götürülməməsidir. Dərin tikiĢlər sidiyi saxlama qabiliyyətinin bərpasına 

mənfi təsir göstərir. Proksimal istiqamətdə ayrılmıĢ vena kompleksi isə prostat 
vəzinin ön səthində 2-0 Vikril və ya xrom ketqut sapla tikilir və tam hemostaz 
əldə edilir. Alternativ olaraq distal hissə tikilməzdən əvvəl dorzal vena 

kompleksinin proksimal hissəsinə ketqutla səkkizvari tikiĢ qoyula bilər. 
Prostat vəzi arxaya doğru itələnərək prostatın ön səthi tam azad edilir, 

prostatouretral bitiĢmə vizializasiya olunur. Prostatın apeksində uretranın 

arxasından düz bucağa malik dissektor keçilrilir, uretranın 3/4 hissəsi 15 N-li 
lanset və ya qayçı ilə kəsilir. Dissektorun keçirilməsi zamanı uretranın 
arxasından seyr edən kavernozal sinirlərin zədələnməməsinə diqqət edilməlidir. 

Bu mərhələdə 12, 2, 5, 7, 10 istiqamətlərində distal uretraya mukoza və 

submukoza qiĢalarından keçməklə 3-0 Monokril və ya vikril sapla tikiĢ qoyulur, 
tikiĢlərin əzələ qatından dərin keçirilməsi sidiyi saxlama qabiliyyətinin qismən 
və ya tamamilə itirilməsinə səbəb ola bilər. Biz öz praktikamızda təsadüfi 

dartılmalar nəticəsində uretranın zədələnməməsi üçün bu tikiĢləri prostatek-
tomiya tamamlandıqdan sonra sidik kanalına yeridilən 18 N-li Foley kateterin 
köməyi ilə həyata keçiririk. TikiĢlər qoyulduqdan sonra Foley kateteri prok-
simal tərəfinə sıxıcı qoyularaq kəsilir və proksimal istiqamətdə yuxarı dartılır. 

Saat 6 istiqamətində xaricdən daxilə doğru əzələ və selikli qiĢadan keçməklə 
tikiĢ qoyulur və eninəzolaqlı uretral sfinktorun arxa hissəsinin vizualizasiyası 
üçün uretranın arxa hissəsi kəsilir. Arxa sfinktor kompleksi eninəzolaqlı 

əzələlərdən, Denonvillier fassiyasından və aralığın vətər mərkəzindən təĢkil 
olunur. Bu kompleksin dəqiq ayrılmasının aĢağıdakı əhəmiyyətləri vardır: 

 Apikal hissənin ĢiĢləri zamanı rezeksiya üçün adekvat sahənin əldə 

edilməsi; 

 Arxa səthdə yerləĢmiĢ damar-sinir dəstəsinin zədələnmədən qorunması; 

 Sidiyi saxlama qabiliyyətinin qorunması; 

 Denonvillier fassiyasının bütün qatlarının kəsilməsini görməyə imkan 

verən düz bağırsağın ön səthinin vizualizasiyası. 
Sidiyi saxlama qabiliyyətinin qoruna bilməsi üçün apikal disseksiyanın 

anatomik strukturlara uyğun uretral sfinktorun intraprostatik bölümünün 
diqqətlə qorunması ilə aparılmalıdır. Sfinktorun anatomik fiksasiyası üçün 
çanaq diafraqmasının diqqətlə qorunması və uretranın arxa səthində yerləĢən 

Müller liqamentinin (iĢioprostatik liqament) bərpa edilməsi ilə həyata keçirilir. 
Bu taktika uretral sfinktorun funksional uzunluğunu bərpa etməklə radikal 
prostatektomiya zamanı inkontinansın önlənməsini təmin edə bilər (108). 

 

Sinirlərin qorunması texnikası 

Bu mərhələdə cərrahi taktika sinir qoruyucu əməliyyat aprılma zərurətinin olub-
olmamsı ilə bağlıdır. Sinir qoruyucu əməliyyatlara erektil disfunksiyası olmayan 

yaĢı 65-dən az xəstələrdə PSA <10ng/ml, biopsiya sahələrinin 1/3 hissəsində az 
hissəsində pozitiv cavab alınmıĢsa üstünlük verilir. Xərçəng vəzin bir payında 
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biopsiya materialının 30%-dən çox deyilsə birtərəfli sinir qoruyucu taktika seçilə 

bilər. Əməliyyatdan əvvəl prostat səthində düyünlərin palpasiya edilməsi prostat 
xərçənginin ekstrakapsulyar yaılması əlamətidir və bu sinir qoruyucu taktika 
zamanı cərrahi sərhəddə pozitivliyin yüksək riskli olduğu anlamı daĢıyır. Digər 

tərəfdən bir çox müəllif pozitiv cərrahi sərhəd riskinin ən çox prostatın apeksində, 
ikinci sırada arxa səthində rastlandığını, sinir-damar dəstəsinin yerləĢdiyi 
posterolateralında az rastlandığını qeyd edirlər və buna görə də sinir qoruyucu 

taktikanın residiv riskinə təsirinin yüksək olmadığını ifadə edirlər. 
Damar-sinir dəstəsi lateral çanaq fassiyasını təĢkil edən anusu qaldıran əzələ 

fassiyası (levator fassiyası) ilə prostat fassiyasının arasında yerləĢir. Ona görə 
də damar-sinir dəstəsinin disseksiyası zamanı prostat kapsulasının (prostatik 

fassiya) açılmasına gərək yoxdur. Damar-sinir dəstəsinin ayrılması üçün kateter 
çıxarılır və disseksiya sıxıcısı vasitəsilə prostatın sidik kisəsinin boynuna yaxın 
səthindən baĢlayaraq aparılır.  

Levator fassiyası mümkün olduğu qədər anterior (saat siferblatı üzrə 10 və 2 
rəqəmlərinə uyğun) qalınlaĢmıĢ qismində 15 N-li neĢtərlə kəsik aparılaraq açılır 
və bu kəsik prostatın zirvəsi istiqamətdə uzadılır. Səthi fassiya ayrıldıqdan 
sonra damar-sinir dəstəsinin prostat vəzinin arxa-lateral kənarındakı Ģırımda 

yerləĢdiyi distal hissədə aydın görülür. Damar-sinir dəstəsi bu Ģırım boyunca 
prostat vəziyə gedən damar Ģaxələr apeks tərəfdən baĢlamaqla düzbucaqlı 
dissektorun köməyi ilə kəsilib bağlanır (kiçik klipslərin tətbiqi iĢi sürətləndirir) 

və tam ayrılır. Prostatın apeksi nahiyəsində uretranın hər iki tərəfində Müller 
bağları kəsilir və uretranın distal hissəsi prostatdan tam sərbəstləĢdirilir. 
Disseksiya zamanı sinir liflərinin zədələnməsinin qarĢısını almaq məqsədilə 

elektrokoaqulyatordan istifadə edilmir.  
Sonrakı mərhələdə sidik kisəsinə yenidən Foley kateteri salınır və yuxarı 

qaldırılaraq prostat vəzi Ģəhadət barmağının köməyi ilə düz bağırsaqdan ayrılır. 
Prostat vəzi yuxarı dartılarkən artıq disseksiya olunmuĢ damar-sinir dəstəsindən 

prostat vəziyə gedən damar Ģaxələri bağlanıb kəsilərək vəzi düz bağırsağın ön 
səthində olan Denonvillier fassiyasından iti və küt üsulla ayrılır. 

Prostat vəzi tam mobilizə edildikdən sonra prostat vəzi sidik kisəsi bitiĢməsi 

kisənin ön divarı boynu nahiyəsində kəsilir və Foley kateteri sıxıcıya alınaraq 
prostat distal istiqamətdə çəkilir. Bu zaman prostat vəzinin əsasını təĢkil edən 
toxumanın tam xaric edilməsinə və sidik kisəsinin arxa divarında sidik 

axarlarının və onların mənsəblərinin zədələnməməsinə diqqət edilməlidir. Saat 
5-7 istiqamətlərində prostat vəziyə gedən damarlar bağlanıb kəsilir. Sidik 
kisəsinin boynu Alis sıxıcısı ilə tutularaq yuxarı qaldırılır.  

Lateral ayaqcıqlar hər iki tərəfdə disseksiya edilərək bağlanır. Bu 

ayaqcıqların bir dəfəyə sıxıcıya götürülərək bağlanması məqsədəuyğun deyildir. 
Vaskulyar elementlər liqaturaya və ya klipsə alınaraq kəsilir, fibroz bitiĢmələr 
kəsilərək disseksiya tamamlanır. 

Toxum qovuqcuqlarının əldə edilməsi məqsədi ilə Denonvillier fassiyası ilə 
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düz bağırsaq arasındakı bitiĢmələr disseksiya edilir və bu üzvə gedən damarlar 

liqaturaya alınır. ToxumdaĢıyıcı axacaqlar 3-0 Vikrillə bağlanaraq kəsilir və 
toxum kisəcikləri ətraf toxumalardan iti və küt üsulla ayrılır. Toxum qovuq-
cuqlarının ucuna yaxın bölgənin sərbəstləĢdirilməsi zamanı bu nahiyədə 

yerləĢən kavernozal sinirlər qorunmalıdır. Çanaq kələfi toxum kisəciklərinin 
lateral səthində yerləĢdiyinə görə bu mərhələdə kələfin zədələnməməsinə diqqət 
etmək lazımdır.  

 

   

Şəkil – 6.17. A- Endopelvik fassiyanın və puboprostatik bağların kəsilməsi,  
B- Böyük pudendal arteriyaların qorunması. 

 Şəkil-6.18. A- Dorzal vena kompleksinin ayrılması və liqaturaya alınması, B- 

Ġynə qasıq bitiĢməsində qığırdaqüstlüyündən keçirilməklə 8-vari tikiĢlə bağlanır.   
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Şəkil – 6.19. A- proksimal dorzal vena kompleksində qanaxmanı azaltmaq məqsə-

dilə prostat vəzinin ön səthinə 8-vari tikiĢin qoyulması, B - Dorzal vena 
kompleksinin kəsilməsi. 

Şəkil –6.20. Prostat vəzi zirvəsindən sidik kanalının kəsilməsi 
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Şəkil- 6.21. 3-0 monokril sapla 2, 10, 12, 5, 7 və 6 istiqamətlərində tikiĢlərin qoyulması 

Şəkil – 6.22. A, B- Prostat vəzinin lateral kənarından levator fassiyanın kəsilməsi və 

damarların bağlanaraq vəzinin disseksiyası 
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Şəkil -6.23.  Sinir-damar dəstəsi qorunmaqla prostat vəzinin sidik kisəsinin 

boynundan kəsilərək ayrılması 

Şəkil –6.24. Toxum kisəciklərinin və toxum daĢıyıcı axacağın 

disseksiyası və kəsilməsi 
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Sidik kisəsi boynunun rekonstruksiyası və anastomozun qoyulması 

Sidik kisəsinin boynu 3-0 vikril saplarla bütün qatlardan keçməklə, arxadan 
orta xətt üzrə olmaqla önə doğru fasiləsiz tikiĢlərlə tikilir və sidik kanalının dia-
metrinə uyğun ölçüdə saxlanır. Prostatın sidik kisəsindən disseksiyası zamanı 

sidik kisəsi boynu və daxli sfinktor qorunmuĢ olarsa sidik kisəsi boynuna re-
konstruktiv tikiĢlər qoymağa ehtiyac olmur. Yeni formalaĢdırılan sidik kisəsinin 
boynunun iĢarət barmağı ötürəcək Ģəkildə olması optimal hesab edilir. Sidik 

kisəsinin selikli qiĢası uretrovezikal anastomozun stenozunu önləmək məqsədi 
ilə 4-0 Vikril sapla çevirici tikiĢlərlə tikilir. Bu mərhələdə prostat və toxuma qo-
vuqcuqları yatağında hemostaza diqqət edilir. 

Sidik kisəsinin boynu rekonstruksiya olunduqdan sonra öncədən uretranın 

güdülünə 5, 7, 3, 9, 1, 11 istiqamətlərində 3/0 vikril sapla qoyulmuĢ tikiĢlər 
sidik kisəsindən içəridən bayıra keçilir və sıxıcıya alınır (ġəkil 6.25-6.26).  

 

 

Biz öncədən uretraya tikiĢ qoymuruq, tikiĢlər anastomoz mərhələsində öncə 

sidik kisəsi divarına bayırdan içəri, sonra sidik kanalına içəridən bayıra olaraq 
və hər iki halda mukozanın tikiĢə alınmasına diqqət edilərək həyata keçirilir. 
Sidik kisəsinə 20 F Foley kateteri qoyulur və balon 15 ml distillə su ilə 

doldurulur. TikiĢlərin daha yaxĢı yaxınlaĢmasını asanlaĢdırmaq məqsədi ilə 

Şəkil – 6.25.  Sidik kisəsi boynunun fasiləsiz tikiĢlərlə tikilməsi və selikli 

qiĢanın düyünlərlə çevrilməsi 
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aralıq nahiyəsində sidik kanalı sidik kisəsinə doğru sıxılır və sidik kisəsi 

tupferlərin yardımı ilə kiçik çanağa endirilir. Anastomoz tamamlanarkən ilk 
növbədə 1 və 11 tikiĢlərinin bağlanması tövsiyə edilir. Biz öz praktikamızda bir 
qayda olaraq öncə 5 və 7 istiqamətinə qoyulmuĢ tikiĢləri bağlayırıq. TikiĢlər 

bağlandıqda sidik kisəsi boynunun uretranın güdülünə toxunmasına diqqət 
edilir ki, bu da yaxın dövrdə sidik qaçağının və uzaq dövrdə isə sidik kisəsi 
boynunun kontrakturasının önlənməsi üçün zəruridir. Sidik kisəsinə fizioloji 

məhlul yeridilərək ciddi Ģəkildə ekstravazasiyanın olmadığına əmin olunur. 

 

Pelvis drenə edildikdən sonra əzələlər və düz əzələ yatağı 3-0 PDS sapla, 

apanevroz 0 N-li vikril və ya prolenlə fasiləsiz tikiĢlərlə tikilir. Dərialtı piy 

toxuması 4-0 vikril, dəri isə 4-0 Maxon və ya vikril sapla subkutikulyar tikilir. 

 

Radikal prostatektomiyadan sonrakı ağırlaşmalar 

Erkən ağırlaĢmalara perioperativ ölüm, massiv hemorragiya, düz bağırsaq 

zədələnməsi, dərin venoz tromboz, ağciyər emboliyası, sidik fistulası aid edilir. 

Radikal prostatektomiyadan ölüm faizi 0-1.5%-dir və bu faiz yaĢ artdıqca 

yüksəlir. 65-75 yaĢlı Ģəxslərdə ölüm faizi 1% olduğu halda, 80 yaĢdan yuxarı 

Ģəxslərdə isə ölüm faizi 5,5 %-dir. Radikal prostatektomiya əməliyyatı əsasən 

Şəkil – 6.26. Sidik kisəsi ilə sidik kanalı arasında anastamozun qoyulması 
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600-1600 ml qanitirmə ilə müĢayiət olunur və əməliyyat zamanı hemo-

transfuziya faizi 30-50% arasında dəyiĢir. Əməliyyat zamanı Santorini venoz 

kələfinə diqqətlə yanaĢma qanitirmənin 600 ml-dən az olmasına yardım edər. 

Düz bağırsağın zədələnməsi isə 0 -5.4 faiz arasında dəyiĢir (orta hesabla 1-

1,2%-dir). Son illərdə əməliyyat müddəti və xəstələrin çarpayı günləri qısal-

dığına görə dərin venaların trombozu və ağciyərin tromboemboliyası faizi 1-

2%-ə qədər azalmıĢdır. Bəzi müəlliflərin fikrincə antikoaqulyantlarla profilaktik 

müalicə və aĢağı ətrafların elastik bintlərlə sıxılmasının tromboemboliya riskini 

azaldır. Biz öz praktikamızda tromboemboliya profilaktikasını 1 həftə müd-

dətində qanın reologiyasını yaxĢılaĢdıran dipiridamol qəbulu (kurantil 25 mg X 

3), əməliyyatdan öncə elastik bintlərin tətbiqi və əməliyyatdan 24 saat keçmə-

dən xəstənin aktivləĢdirilməsi ilə həyata keçiririk. 

Radikal prostatektomiya əməliyyatından sonra rast gəlinən gec ağırlaĢmalara 

anastomozun strikturası, sidik saxlama qabiliyyətinin pozulması, erektil 

disfunksiya aid edilir (Cədvəl- 6.11). 

 

Cədvəl- 6.11. Radikal prostatektomiyadan sonrakı ağırlaşmalar 

 

Erkən ağırlaĢmalar:    Rastgəlinmə faizi (%) 

 Peri-operativ ölüm    0-2.1 

 Massiv qanitirmə    1.0-11.5 

 Düz bağırsaq zədələnməsi   0.0-5.4 

 Dərin venoz tromboz    0.0-8.3 

 Ağ ciyər emboliyası    0.8-7.7  

 Limfosele     1.0-3.0 

 Sidik fistulası     0.3-15.4 

 

Gec ağırlaĢmalar:     Rastgəlinmə faizi (%) 

 Yüngül stres inkontinans   4.0-50 

 Ciddi stres inkontinans   0.0-15.4 

 Ġmpotensiya     29.0-100.0 

 Sidik kisəsi boynunun obstruksiyası  0.5-14.6 

 Sidik axarının obstruksiyası   0.0-0.7 

 Sidik kanalının strikturası   2.0-9.0 
 

Ən sıx rastlanan və ən ciddi ağırlaĢma hesab edilən sidiyi saxlama qabiliyyə-

tinin pozulmasının səbəbi kimi puboperineal əzələ liflərinin, ön rabdosfinktorun və  

rektouretral kompleksin zədələnməsi göstərilir (109). Radikal prostatektomiya 

sonrası stress inkontinansı müalicə məqsədi ilə transobturator kəmər (Advanse 

adlandırılan sintetik protez) yerləĢdirilməsi əməliyyatı həyata keçirilir (110). 
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Azərbaycanda radikal prostatektomiya əməliyyatının tətbiqi haqqında 

Ölkəmizdə ilk radikal prostatektomiya əməliyyatı tərəfimizdən (operator 

A.Məmmədoğlu) 1998-ci ilin aprel ayının 1-də ciddi dizuriya, perineal 

nahiyədə ağrı, qəbizlik əlamətləri olan 67 yaĢlı xəstədə həyata keçirilib (111). 

Xəstə prostat vəzin adenoması diaqnozu ilə uroloji klinikalardan birinə qəbul 

edilmiĢdir, lakin digital rektal müayinədə bərklik təyin edildiyinə görə prostat 

vəzi xərçəngi diaqnozu ilə Onkologiya Ġnstitutuna göndərilmiĢdir. Xəstə təklif 

edilən hormonal terapiyanı qəbul etməyərək klinikamıza müraciə etmiĢ və 

tərəfimizdən müayinə zamanı PSA 30.3 ng/ml olaraq təyin edilmiĢdir, digital 

rektal müayinədə təqribən 2 sm diametrində sərt düyün təyin edilmiĢdir. Xəs-

təyə prostat vəzin xərçəngi diaqnozu təyin edilmiĢdir və radikal prostatektomiya 

əməliyyatı təklif edilmiĢ, lakin bu sahədə təcrübəmizin az olduğu bildirilmiĢdir. 

Xəstə və yaxınları digər alternativlərlə müqayisədə radikal cərrahi əməliyyata 

üstünlük vermiĢdir. 

Xəstəyə ümumi qalça, daxili qalça, obturator limfadisseksiya, radikal pros-

tatovezikulektomiya, vezikouretral anastomoz əməliyyatı həyata keçirildi. 

Patohistoloji müayinədə T2 mərhələsi prostat adenokarsinoması aĢkar edilmiĢ, 

lakin limfa düyünlərində metastaz təyin edilməmiĢdir. Xəstədə sərbəst sidik 

ifrazı əməliyyatdan 17 gün sonra bərpa edildi, sidiyi saxlama qabiliyyəti 1 

aydan sonra tam bərpa olundu. Təkrar müayinələrdə qanda PSA səviyyəsi təyin 

edilməyəcək səviyyəyə endi və xəstə 14 il müddətində residivsiz müĢahidə 

altındadır. 

49 yaĢlı ikinci xəstədə isə kəskin sidik ləngiməsi müĢahidə edilib, digital 

rektal müayinədə təqribən 3.5 sm diametrində sərt düyün təyin edilib və qanda 

PSA  27.7 ng/ml olaraq aĢkar edilib. Klinik və laborator müayinələr əsasında 

xəstəyə prostat vəzin xərçəngi diaqnozu qoyulub və 15.IX.1999 tarixdə radikal 

prostatektomiya əməliyyatı həyata keçirilib. 12.5 il müddətində xəstədə biokim-

yəvi və kliniki residiv müĢahidə edilməyib, sidiyi saxlama qabiliyyəti tamdır. 

Sonrakı 12 il müddətində tərəfimizdən 12 xəstəyə prostat xərçəngi diaqnozu 

təyin edilərək radikal prostatektomiya əməliyyatı həyata keçirilmiĢdir. Bu 

xəstələrdə PSA 9.6 ng/ml ilə 33.2 ng/ml arasında dəyiĢmiĢ, xəstələrə rektal 

prostat biopsiyası icra edilmiĢdir. Gleason balı 7 xəstədə təyin edilmiĢdir. O 

cümlədən 3 xəstədə 6 (3+3), 2 xəstədə 7 (3+4), 1 xəstədə 8 (4+4), 1 xəstədə 9 

(4+5) olaraq aĢkar edilmiĢdir. Əməliyyatdan yaxın və uzaq dövrdə heç bir ciddi 

ağırlaĢma müĢahidə edilməmiĢ, intraoperativ qanaxma 400-700 ml arasında 

dəyiĢmiĢ, bir qayda olaraq 250-500 ml qan transfuziya edilmiĢdir. Foley 

kateteri əməliyyatdan 10 gün sonra xaric edilərək sidik ifrazı bərpa edilmiĢ, 2 

ay müddətində bütün xəstələrdə sidiyi saxlama qabiliyyəti tam bərpa olmuĢdur. 

2 xəstədə birtərəfli, 1 xəstədə isə ikitərəfli sinir qoruyucu əməliyyat seçilmiĢdir. 

Ġki xəstədə erektil funksiya 6 ay ərzində hissəvi bərpa olunmuĢ və 1 il sonra 
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cinsi fəaliyyət üçün yetərli səviyyədə olmuĢdur.   

Həyata keçirdiyimiz radikal prostatektomiya əməliyyatlarında kifayət qədər 

uğurlu nəticələr əldə etməyimizə baxmayaraq xəstə sayının az olması 

respublikamızda tarama  ilə prostat xərçəngi aĢkarlanması praktikasının geniĢ 

yayılmaması, klinik əlamətlər üzə çıxdıqda isə çox hallarda xəstəliyin radikal 

cərrahiyyə üçün gecikmiĢ mərhələdə olması və bu xəstələrin müalicəsinin 

onkoloji mərkəzlərdə təĢkil edilməsi ilə bağlıdır. 

 

Laparoskopik və robot yardımı ilə radikal prostatektomiya 

Laparoskopik radikal prostatektomiya ilk dəfə 1991-ci ildə Sshuessler və 

həmkarları tərəfindən anteqrad prostat disseksiyası aparılaraq tətbiq edilmiĢdir 

(112).  Sonrakı illər ərzində metod inkiĢaf etdirilərək müxtəlif anteqrad və 

retroqrad disseksiya üsulları Ģəklində təqdim edilmiĢ və 21-ci əsrin ilk 

illərindən baĢlayaraq qabaqcıl klinikalarda daha çox DaVinçi robot sistemi 

istifadə edilməklə prostat xərçəngi cərrahiyyəsində layiq olduğu yeri tutmuĢdur. 

Laparoskopik və robot yardımı ilə radikal prostatektomiya cərrah tərəfindən 

müəyyən öyrənmə dövrü tamamlanaraq təkmilləĢdikdən sonra açıq cərrahi 

üsulla icra edilən radikal prostatektomiyaya nisbətən bəzi üstünlüklərə malik 

olur. Laparoskopik üsul daha az invaziv metod olaraq qəbul edilir, bəzi 

müəlliflərin fikrincə perioperativ və postoperativ  ağırlaĢmaları azaltmaqla 

sidiyi saxlama qabiliyyəti və erektil funksiya cəhətdən daha yaxĢı nəticələr 

almağa imkan verir. Laparoskopik və xüsusi ilə robot yardımı ilə icra edilən 

radikal prostatektomiyada 3 ölçülü optik böyütmə sinir və damar elementlərinin 

daha yaxĢı identifikasiyasına və qorunmasına Ģərait yaradır. Kim SC və b. robot 

yardımı ilə icra edilən prostatektomiya sonrası açıq retropubik prostatek-

tomiyaya nisbətən sidiyi saxlama qabiliyyəti və erektil funksiya cəhətdən daha 

yaxĢı nəticələr əldə etmiĢlər, kontinansa təsir edən əsas faktorun membranoz 

uretranın uzunluğu, erektil funksiyaya təsir edən amilin isə preoperativ qan 

zərdabı testosteron səviyyəsi olduğunu göstərmiĢlər (113). 

Laparoskopik radikal prostatektomiya üçün daha çox uyğun xəstələr lokal 

prostat xərçəngi (T1-T2), PSA göstəricisinin 10 ng/ml-dən az olması, xəstənin 

ehtimal edilən yaĢama müddətinin 15 ildən çox (<70 yaĢ) olmasıdır. Əks-

göstəriĢlər açıq cərrahi üsulla radikal prostatektomiya ilə əsasən eynidir, lakin 

keçirilmiĢ peritonit və ya laparotomiya əməliyyatı, xəstənin radioterapiya almıĢ 

olması, III dərəcəli piylənmə kimi halların laparoskopik əməliyyat üçün 

münasib olmadığı da nəzərə alınmalıdır. Xəstənin anamnezində olan trans-

vezikal adenomektomiya, TURP əməliyyatı, təkrarlanan prostat biopsiyaları, 

keçirilmiĢ prostatitlər, neoadyuvan kimyəvi terapiya periprostatik fibroza səbəb 

olaraq prostat disseksiyasını çətinləĢdirir. Prostat xərçəngi ilə yanaĢı prostat 

adenomasının olması və prostat həcminin 60 ml-in üzərində olması prostat və 

sidik kisəsi  boynu disseksiyasına çətinlik yaradan faktor hesab edilir. 
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 Laparoskopik və robot yardımı ilə radikal prostatektomiyada tətbiq edilən 

metodikalar prostata yaxınlaĢma və onun mobilizasiyası üsuluna görə 4 qrupa 

ayrılır: 

 Transperitoneal anteqrad metod (Heilbronn üsulu); 

 Ekstraperitoneal anteqrad metod (modifikasiya edilmiĢ Heilbronn üsulu); 

 Transperitoneal retroqrad metod (Montsorius  üsulu); 

 Ekstraperitoneal retroqrad metod (Brüssel və Klivlend üsulları). 

Bir çox müəllif laparoskopik radikal prostatektomiyanın ekstraperitoneal 

aparılmasının transperitoneal üsula nisbətən üstün olduğunu qeyd edirlər. Belə 

ki, ekstraperitoneal üsulda peritonit, bağırsaq keçməzliyi, intraperitoneal 

orqanların təsadüfən yaralanması riski yoxdur və bu üsul qarın boĢluğunda 

öncədən əməliyyat keçirən və ya anamnezində peritonit olan xəstələrdə də 

tətbiq edilə bilər. Digər tərəfdən ekstraperitoneal üsulda əməliyyatdan sonrakı 

dövrdə qanaxma və ya sidik qaçağı olarsa periton boĢluğu hermetik olduğu 

üçün ciddi təhlükə yaranmaz. Lakin əksər müəlliflər iki üsul arasında klinik 

nəticələrə görə ciddi fərq müĢahidə etməmiĢlər. 

Ekstraperitoneal retroqrad üsul prostat disseksiyası, uretranın kəsilməsi, si-

nir-damar dəstəsinin qorunması, sidik kisəsi boynunun rezeksiyası, vezikulek-

tomiya, sidik kisəsi boynu uretra anastomozu mərhələlərində tətbiq edilən 

texnika cəhətdən yuxarıda təsvir edilən açıq cərrahi texnikadan ciddi Ģəkildə 

fərqlənmir. 

Bu bölümdə Mattei və həmkarları tərəfindən 2007-ci ildə təsvir edilən robot 

tətbiqi ilə modifikasiya edilmiĢ ekstraperitoneal radikal prostatektomiya üsu-

lunu qısa təsvir etməklə bu əməliyyat barəsində təsəvvür yaratmağa çalıĢacağıq. 

Bu əməliyyatda multifunksional 4 qola malik DaVinci robotundan istifadə 

edilir, 1 qol 0˚linzaya malik binokulyar endoskopa, digər qollar müxtəlif 

manipulyasiyalar üçün alətlərə bağlanmıĢ olur (114). 

Portların yerləşdirilməsi   

Ġlk növbədə göbəkdən az yuxarıda orta xətt üzrə 12 mm-lik trokar ilə 

binokulyar endoskopiya üçün port peritonönü sahəyə keçilir. Sonra ilk robot 

qayçılar üçün 8 mm-lik operativ port birbaĢa görüĢ sahəsi əldə edilərək göbəklə 

simfiz arasında düz əzələ yatağının sağ tərəfinə simfizə minimum 18 sm 

uzaqlıqda olmaqla yerləĢdirilir. Bipolyar forseps üçün 8 mm-lik ikinci robotik 

port ön üst qalça tini ilə qabırğa qövsü arasında yerləĢdirilir. 3-cü 8 mm-lik port 

düz əzələ yatağının sol tərəfində yerləĢdirilir. Sorucu və tutucu alətlər üçün 2 

əlavə 5 mm-lik port  kamera ilə sağ tərəfdəki ikinci port arasında yerləĢdirilir. 

Sidik kisəsinin mobilizasiyası 

Peritonönü sahə geniĢlədilərək sidik kisəsinin ön divarı qarnın ön divarından 

disseksya edilir, artıq piy toxuması xaric edilərək Retzius boĢluğu və 

endopelvik fassiya ekspozisiya edilir. 
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Sidik kisəsi boynunun disseksiyası 

Prostatla sidik kisəsi arasında sərhədi təyin etmək üçün Foley kateteri bo-

Ģaldılır, sidik kisəsi ön divarından tutularaq yuxarıya doğru yumĢaq çəkilir. 

Disseksiyaya sağ tərəfdən baĢlanır, detruzor lifləri küt və kəskin yolla 

disseksiya edilir, ön divardakı kiçik damarlar koaqulyasiya edilir və prostatın 

lateral tərəfindəki damarlara klipslər qoyulur. Endopelvik fassiya açılaraq 

prostatın lateral divarı apeksə doğru sərbəstləĢdirilir və sağ prostat ayaqcığı 

izolyasiya edilir. Sonra prostat üzərində saat 2 radələrində endopelvik fassiya 

ilə periprostatik fassiya arası açılır və arxa lateral divarda sinir-damar dəstəsi 

(neuro-vascular bandle-NVB) əldə edilir. 

Sağ sinir-damar dəstəsinin disseksiyası 

NVB lateralda qorunmaqla interfassiyal küt disseksiya apeksə qədər davam 

etdirilir. Sinir-damar dəstəsinin baĢlanğıc hissəsində adətən prostata daxil olan 

2 kiçik arteriya təyin edilir və onlara klips qoyulur. Düzgün disseksiya sahəsinə 

daxil olunarsa avaskulyar plan əldə edilər. Disseksiya zamanı elektrokoa-

qulyasiyadan qaçınılmalı və NVB-nin traksiya edilməməsinə diqqət edilməlidir.  

Sağ toxum qovuqcuğunun disseksiyası 

Sağ sinir-damar dəstəsinin disseksiyası baĢa çatdıqdan sonra sağ vas 

deferens kəsilir və vesicula seminalis-in disseksiyasına baĢlanır. ToxumdaĢıyıcı 

axacaq və toxum qovuqcuqları ətrafındakı damarlar klipslənərək hemostaz 

təmin edilir. 

Sidik kisəsi boynunun rezeksiyası 

Foley kateteri çıxarılaraq sidik kisəsi boynu prostat tamlığı pozulmadan və 

sidik kisəsi boynu maksimum qorunaraq rezeksiya edilir. Daha sonra sol NVB 

disseksiya edilir və sol vas deferens kəsilərək sol toxum qovuqcuğu mobilizə 

edilir. Beləliklə prostatın arxa səthi tam disseksiya edilmiĢ olur. 

Santorini kələfinin və apeksin disseksiyası  

Prostatın lateral və arxa divarı sərbəstləĢdirildikdən sonra prostatın 

zirvəsində Santorini kələfi öncədən liqaturaya götürülmədən kəsilir. Prostat 

apeksi ön səthdə baĢlayaraq kapsulaya doğru kəsilir. Sonra apeks səviyyəsində 

uretra qayçı ilə kəsilərək prostat kənarlaĢdırılır. Yalnız prostat kənara çəkil-

dikdən sonra Santorini kələfinə vertikal tikiĢ qoyularaq hemostaz təmin edilir. 

QorunmuĢ sidik kisəsi boynu ilə uretra arasında 2/0 monokril (Poligle-

caprone 25; Ethicon) sapla fasiləsiz anastomoz tikiĢi qoyulur. TikiĢ saat 

siferblatı üzrə 3 radələrində baĢladılaraq həmin yerdə də bitirilir. Anastomozun 

hermetikliyi sidik kisəsinə 50 ml fizioloji məhlul yeridilərək yoxlanılır. Robot 

üçün olan portların birinin yerinə dren yerləĢdirilir.  Prostat bir xüsusi torbaya 

yerləĢdirilərək göbək nahiyəsindəki 12 mm diametrli portun yerindən xaric 

edilir. 

Vəzin yatağından ifrazat azaldığında və sidik fistulası Ģübhəsi ortadan 
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qalxdığında dren xaric edilir. Əməliyyatdan təqribən 9-10 gün sonra Foley 

kateteri də xaric edilərək sərbəst sidik ifrazı bərpa edilir. 

Müəlliflər prostatın lateral NVB-nin interfassiyal disseksiyası ilə radikal 

prostatektomiya deyə adlandırdıqları bu metodun tətbiqinin daha az travmatik 

olduğunu, sinir-damar dəstəsini daha yaxĢı qoruyaraq kontinans və erektil 

funksiya cəhətdən qane edici nəticələr əldə etməyə imkan verdiyini 100 xəstəlik 

qrupda göstərmiĢlər.  
 

Prostat xərçəngində krioterapiya 

Krioterapiya, kriocərrahiyyə və ya krioablasiya aĢağı temperaturun təsiri ilə 

ĢiĢ hüceyrələrinin dağıdılmasıdır. Çarpayı müddətinin az olması, minimal 

qanaxma, əmliyyatın cərrahi müdaxilə ilə müaqyisədə ağır olmaması və əməliy-

yatdan sonra götürülmüĢ biopsiya nəticələrinin neqativ olma faizinin yüksək 

olması bu müalicə üsuluna marağın artmasına səbəb olmuĢdur. Digər tərəfdən 

transrektal ultrasonoqrafiyanın bu sahədə tətbiq edilmə imkanları, krioprobların 

təkmilləĢməsi və kriobiologiyanın əsaslarının dərindən öyrənilməsi lokal pros-

tat vəzi xərçənginin müalicəsində bu müalicə üsulunun tətbiq edilməsinə imkan 

yaratmıĢdır. 

Onkoloji praktikada 1960-cı ildən dəri ĢiĢlərinin, retinoblastomanın müa-

licəsində tətbiq edilməkdə olan krioterapiya 1966-cı ildəı ilk dəfə prostat vəzi-

nin xoĢxassəli hiperplaziyasının müalicəsi məqsədilə istifadə edilmiĢdir. 1972-

ci ildə isə Reuter tərəfindən transperineal yolla prostat vəzi xərçənginin müa-

licəsində tətbiq edilmiĢdir. 

Kriocərrahiyyə ilə toxumaların dağıdılmasının mexanizmi 

Krioterapiya zamanı hüceyrə zədələnməsi bir sıra mexanizmlər nəticəsində 

baĢ verir. Toxuma temperaturu 0˚C-yə çatdıqda ekstrasellulyar maye kristal-

laĢır. Bunun nəticəsində donmamıĢ ekstrasellulyar  sahədə osmotik təzyiq yük-

səlir  və bu intrasellulyar sahədə olan mayenin ekstrasellulyar sahəyə keçməsinə 

səbəb olur. Hüceyrələrdə dehidratasiya baĢ verir. Hüceyrədaxili Ph dəyiĢdiyinə 

görə zülallar  denaturasiya olunur. Temperaturun sonrakı azalması isə intrasel-

lulyar mayenin kristallizasiyası və mexaniki olaraq hüceyrə membranının 

dağılmasına səbəb olur. Ekstrasellulyar sahədə olan buz kristallarının əriməsi 

nəticəsində maye yenidən intrasellulyar sahəyə doğru yer dəyiĢir və hücey-

rələrin ĢiĢərək dağılması ilə nəticələnir. Ətraf toxumalarda olan  damarlar isə 

kristalların əriməsindən sonra geniĢlənir və damar divarı keçiriciliyi artır. Hi-

peremik vəziyyətdən bir neçə saat sonra zədələnmiĢ damarlarda əmələ gəlmiĢ 

mikrotromblar regional toxuma iĢemiyasına səbəb olur:  

 Ekstrasellulyar sahədə kristalın əmələ gəlməsi hüceyrə dehidratasiyasına 

səbəb olur; 

 Hüceyrədaxili PH dəyiĢiklikləri hüceyrə zülallarının denaturasiyasına 

səbəb olur; 
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 Termiki Ģok lipoproteinlərin zədələnməsinə səbəb olur; 

 Ġntrasellulyar kristallaĢma hüceyrə membranının mexaniki zədələnməsinə 

səbəb olur; 

 Buz kristallarının əriməsi hüceyrə ĢiĢməsinə və onun dağılmasına səbəb 

olur; 

 Donmadan sonra tromboz nəticəsində vaskulyar staz baĢ verir. 

Kriotearpiya zamanı hüceyrə destruksiyasını müəyyən edən parametrlər 

dondurmanın müddəti, soyuma sürəti və əldə edilmiĢ ən aĢağı tempearturun 

göstəricisidir. Prostat vəzi xərçəngində hüceyrələrin tam destruksiaysı üçün 

lazım olan tempeartur – 40˚C-dir. Müəyyən edilmiĢdir ki, surətli donma və 

kristalların ləng əriməsi daha çox hüceyrə destruksiaysı ilə nəticələnir (115).  

 

Krioterapiya aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: 

 Fokal tətbiq edildiyinə görə ətraf toxumaları qorumağa imkan verir; 

 Cərrahi yolla xaric edilməsi mümkün olmayan ĢiĢləri  destruksiya etməyə 

imkan verir; 

 Əməliyyat zamanı qanaxma minimaldır; 

 Lokal anestetik effektə malikdir. 

 

Müalicə üçün xəstələrin seçilməsi 

Radikal prostatektomiya və Ģüa tearpiyasında olduğu kimi krioterapiyada da 

müalicənin  effektivliyi ĢiĢin dərəcəsi və mərhələsi ilə düz mütənasibdir. Kiçik 

ölçülü, aĢağı mərhələli və dərəcəli ĢiĢlərdə (T2a, Gleason ≤6, PSA <10 ng/ml) 

müalicə daha effektivdir (116). Radikal prostatektomiyadan və Ģüa müali-

cəsindən sonra residiv ĢiĢlər krioterapiya ilə asanlıqla müalicə edilir. Bundan 

baĢqa hormonal müalicəyə baxmayaraq lokal proqressivləĢmiĢ ĢiĢlərdə də 

qanaxmanın və obstruksiyanın qarĢısını almaq məqsədilə krioablasiya tətbiq 

edilə bilir. Radioterapiya sonrası residiv müĢahidə edilən xəstələrdə 

krioterapiya müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir və bu zaman 39-64% arasında 10 illik 

xəstəlikdən azad yaĢam əldə edilir (117).   

Prostat xərçəngində krioterapiya üsulunun tətbiqinə mütləq əks-göstəriĢ 

olaraq xəstəliyin lokal olaraq irəliləmiĢ olması, sidiyi saxlama qabiliyyətinin 

pozulmuĢ olması, bağırsaqların iltihabi xəstəlikləri hesab edilir. Nisbi əks-

göstəriĢ olaraq xəstənin daha öncədən TURP əməliyyatına məruz qalmıĢ olması 

qəbul edilir. Prostat həcminin böyük olması da daha çox krioprob tətbiqi 

zərurəti yaradaraq texniki çətinlik törədir. Ona görə də 50 sm
3 

- dən böyük 

ĢiĢlərə malik xəstələr neoadyuvant androgen deprivasiyasından sonra 

krioterapiya tətbiq edilməklə daha yaxĢı müalicə edilir. 
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Prostat xərçəngində krioterapiyanın texnikası 

Hazırda kriocərrahiyyə zamanı üç əsas sistem (CMS AccuProbe, Kriocare və 

Seednet sistemi - Galil) tətbiq edilir və dondurucu vasitə (kriogen) kimi maye 

azotdan və ya maye arqondan istifadə edilir. Müalicə prosedurası transuretral 

ultrasonoqrafiyanın nəzarəti altında icra edilir. Sidik axarının və xarici 

sfinkterin donmadan qorunması üçün isə intrauretral qızdırıcı cihaz tətbiq edilir. 

Digər fokal müalicə üsullarında olduğu kimi  kriotearpiyada da xəstəliyin 

mərhələsi dəqiq müəyyən edilməlidir. Bu məqsədlə, xüsusilə, xəstəliyin 

metastatik mərhələsində xəstələrdə USM, KT müayinəsi aparılır, qanda PSA-

nın miqdarı təyin edilir və ekstrakapsulyar yayılma olarsa neoadyuvant  

hormonal  müalicə aparılır. 

Proseduradan bir gün əvvəl və həmin gün bağırsaqlar imalə ilə boĢaldılır. 

Əməliyyat regional və ya ümumi anesteziya altında, xəstəyə litotomiya 

vəziyyəti verilərək icra edilir. Sidik kisəsi katerizasiya olunaraq sidik kisəsinə 

300 ml fizioloji məhlul yeridilir. Bu üsulla peritondaxili orqanlar krioterapiya 

zonasından uzaqlaĢdırılır. 

Temperatura nəzarət məqsədilə əsasən, prostat vəzinin zirvəsinə, xarici 

sfinkterə, ĢiĢin kənarına və Denonvillier fassiyası boyunca termosensorlar 

qoyulur. Bu məqsədlə bu sahələrə 17 mm -lik iynələr yeridilir və içərisindən 

termosensorlar salınır. Termosensorların yardımı ilə xarici sfinkter və 

Denonvillier fassiyası zonasında temperaturun 0˚ C-dən yüksək qalması təmin 

edilməlidir ki, bu da sidiyi saxlama qabiliyyətinin qorunmasına və 

krioterapiyanın ən qorxulu ağırlaĢması hesab edilən uretrorektal fistula 

yaranması riskini ortadan qaldırmağa yardım edər. 

TRUS probu bağırsağa yeridilərək ĢiĢin ölçüsu və lokalizasiyası müəyyən 

edilir (ġəkil-6.27). Bundan sonra USM-nin nəzarəti altında prostat vəziyə iki 

ədəd anteromedial,  iki ədəd posterolateral, iki ədəd posteromedial olmaqla altı 

ədəd iynə (krioprob) yeridilir. Uretranın donmaması üçün iynələr uretradan 8 

mm məsafədə yeridilir. Krioproblar yerləĢdirildikdən sonra Foley kateteri 

çıxarılır, ureterosistoskopiya icra edilərək sidik kanalı və ya sidik kisəsi 

mənfəzinə probların ucunun daxil olub-olmadığı yoxlanılır, belə prob varsa 

yenidən yerləĢdirilir. Uretranı isitmək üçün sidik kanalına xüsusi isidici 

yerləĢdirilir və krioterapiyadan əvvəl uretra 39˚C-ə qədər qızdırılır və bu 

proseduradan sonra 2 saat müddətində davam etdirilir. 

Prostat toxuması arqon qazı verilməklə -40˚C-ə qədər soyudulur və bu 

temperatur əldə edildikdən sonra  helium qazı verilərək əritmə yerinə yetirilir. 

Adətən hər prosedur ən az 10 dəqiqə olmaqla 2 dondurma-əritmə sikli tətbiq 

edilir (118). 

Əməliyyatdan sonra əksər hallarda hospitalizasiyaya ehtiyac olmur. Sidik 

kisəsinə qoyulmuĢ Foley kateteri 3 həftə saxlanır. 
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Şəkil -6.27. Krioprobların yeridilməsi üçün braxiterapiyaya bənzər qəlib. Krioprobların 

sağittal görünüĢü ( krioproblar boz, termoprob isə yaĢıl rəngdə göstərilmiĢdir) 

 

Krioterapiyanın ağırlaşmaları 

Ən çox rastlanan ağırlaĢma erektil disfunksiya olub 80-90% hallarda 

rastlanır, bəzi müəlliflər tərəfindən 100%-ə qədər yüksək rəqəmlə ifadə 

edilmiĢdir. Erektil disfunksiya krioterapiya zamanı baĢ verən sinir və damar 

destruksiyasına bağlı inkiĢaf edir. Lakin 2 il müddətində sinirlərdə müəyyən 

regenerasiya ola biləcəyi və 10-30% hallarda erektil funksiyanın bərpa olduğu 

müəlliflər tərəfindən göstərilmiĢdir (119). 

Sidiyi saxlama qabiliyyətinin pozulması krioterapiya zamanı xarici sfink-

torun soyuma nəticəsində zədələnməsinə bağlı olur. Ġlk seriyalarda inkon-

tinansın 50%-ə qədər yüksək rəqəmlərə çata biləcəyi göstərilsə də eksternal 

sfinktoru donmadan qorumaq üçün təklif edilən isidicilərin tətbiqi ilə bu 

ağırlaĢma 2%-ə qədər azaldılmıĢdır. Ġsidici sistoskop nəzarəti altında perktutan 

olaraq xarici sfinktor bölgəsinə yerləĢdirilir və prosedura ərzində bu nahiyədə 

temperatur 15˚C-də tutulur. 

Krioterapiya zamanı uretranın soyuması nəticəsində proseduradan 3-8 həftə 

sonra uretral obstruksiya və sidik ləngiməsi müĢahidə edilə bilər. Müalicəsi 

transuretral rezeksiya ilə həyata keçirilir. Bu ağırlaĢma uretral isidicilərin tətbiqi 

ilə nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldılmıĢdır. 

Krioterapiya zamanı düz bağırsağın əzələ qatında temperaturun kəskin 

enməsi müĢahidə edildiyində proseduradan sonrakı yaxın dövrdə və ya bir neçə 

ay ərzində rektouretral fistulalar inkiĢaf edə bilər. Bu ağırlaĢmanın öncədən 

radioterapiya almıĢ xəstələrdə krioterapiya sonrası dövrdə inkiĢaf etmə ehtimalı 

daha yüksəkdir. Krioprobların düzgün yerləĢdirilməsi, Denonvillier fassiyasına 

yaxın termosensorların və isidicilərin yerləĢdirilməsi ilə bu ağırlaĢma önlənə 

bilər. Rektouretral fistulalar aĢkar edilərsə ilk növbədə Foley kateteri qoyularaq 

fistula qapatılmağa çalıĢılır, bu mümkün olmazsa 4-6 həftə sonra rekonstruktiv 

cərrahi əməliyyat həyata keçirilir. 
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Fokuslanmış yüksək intensivlikli səs dalğaları (HİFU) ilə müalicə  

FokuslanmıĢ yüksək intensivlikli səs dalğaları (HĠFU) ilə müalicə az invaziv 

bir müalicə üsulu olub ekstrakarporal litotripsiyada olduğu kimi səs dalğalarının 

müəyyən məsafəyə fokuslanması ilə həyata keçirilir. Lakin burada yüksək 

intensivlikli səs dalğaları istifadə edilərək zərbə effekti deyil, temperaturun 85 - 

95˚C-ə qədər yüksəldilməsi əldə edilir ki, bu da lokal olaraq toxumaların termal 

ablasiyası imkanı yaradır. HĠFU metodu tibdə 1960-cı illərdə tətbiq edilməyə 

baĢlanılsa da, prostat xərçəngində onun tətbiqi 1990-cı illərdə aparılan 

eksperimental tədqiqatlardan sonra mümkün olmuĢdur. 

HĠFU tətbiqi məqsədi ilə ümumi və ya peridural anesteziya altında səs 

dalğaları ötürücüsü (transdüser) içərisində maye olan nazik divarlı bir balonun 

(prezervativ istifadə edilə bilər) mənfəzində düz bağırsağa yeridilir. Rektuma 

əlavə olaraq soyutma cihazı yerləĢdirilir ki, bu da prosedura zamanı düz 

bağırsaq mənfəzini 5˚C temperatura malik maye ilə irriqasiya edərək onun 

divarının temperaturunun 37˚C-dən artıq yüksəlməməsini təmin etməlidir. 

Öncədən rektum mukozası ilə prostat kapsulası arasındakı məsafə və prostat 

toxumasının fokus məsafəsi ölçülür ki, bu da adətən 1.9-2.4 sm arasında 

dəyiĢir. Sidik kisəsi Foley kateteri ilə drenə edildikdən sonra prostatın termal 

ablasiyası baĢladılır. Hər dəfə intensiv səs dalğaları göndərilməsi diametri 

təqribən 2mm qalınlıq və 12-14 mm uzunluqda olan sahədə ani hipertermiya 

nəticəsində protein denaturasiyasına səbəb olur və ellipsvari formalı nekroz 

ocağı yaradır. Fokus sahəsi dəyiĢdirilərək prosedura təkrarlanır və beləliklə 

bütün prostat toxumasında nekrotik koaqulyasiya həyata keçirilir. Prostat vəzin 

bütün toxumasının termal ablasiyasını həyata keçirmək üçün adətən bir neçə 

seans tələb olunur. 3-6 ay ərzində nekrotik toxuma normal uretra ətrafında bərk  

fibrotik toxuma ilə əvəz olunur və prostat həcmi 5-10 sm
3
 –na qədər azalır.  

HĠFU prostat xərçənginin T1 –T2 mərhələsində prostat həcmi 40 sm
3
-
 
dan az 

və PSA ≤15 ng/ml, Gleason balı ≤ 7 (3+4) olan və sümük ssintiqrafiyası 

neqativ, limfatik metastaz təyin edilməyən xəstələrin müalicəsində tətbiq edilən 

alternativ üsullardan biri hesab edilir. Bu müalicə üsulu yaĢ, yanaĢı xəstəliklər 

və piylənmə səbəbi ilə radikal prostatektomiya üçün uyğun olmayan xəstələrdə 

daha çox tətbiq edilir. 

Prostat xərçənginin müalicəsində HĠFU kifayət qədər effektiv bir müalicə 

üsulu hesab edilir. Avropada aparılan çoxmərkəzli bir araĢdırmada prostat 

xərçəngində birinci seans HĠFU-dan sonra neqativ biyopsiya 85% hallarda, 

təkrar HĠFU-dan sonra 95% hallarda aĢkar edilmiĢdir. 

HĠFU-nun əsas üstünlükləri: 

 Az invaziv bir müalicə üsulu olub, alternativ müalicə üsulları ilə 

müqayisədə daha az ağırlaĢma riski daĢıyır; 

 Krioterapiya və ya braxiterapiya üsullarına nisbətən daha az birdəfəlik 

avadanlıq istifadə edilir və daha kiçik maliyyətə malikdir; 
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 Lokal prostat xərçəngi və ya biokimyəvi residivin (qanda PSA 

yüksəlməsi) az rastlanması; 

 TURP və ya açıq adenomektomiya əməliyyatı keçirmiĢ, krioterapiya, 

radioterapiya və radikal prostatektomiyadan sonra residiv müĢahidə edilən 

xəstələrdə tətbiq edilə bilir; 

 YaĢlı və yanaĢı xəstəlikləri olan xəstələrdə də tətbiq edilə bilir; 

 Proseduranın texnikası nisbətən asandır, öyrənmək üçün nisbətən qısa 

müddət tələb olunur; 

 HĠFU-dan sonra rezidual törəmə və ya residiv aĢkar edildiyində təkrar 

HĠFU və ya radioterapiya tətbiq edilə bilər. 

HİFU-nun ağırlaşmaları 

Nisbətən çox rast gəlinən ağırlaĢmalardan biri sidik kisəsinin boynunun 

kontrakturası və uretranın strikturasıdır. TURP ilə kombinə edilmiĢ HĠFU 

zamanı bu ağırlaĢma riski 9%-ə qədər azalır. Müalicəsində sidik kisəsi boy-

nunun insiziyası və ya internal uretrotomiya tətbiq edilir. 

Sidik ləngiməsi prostat xərçənginə görə aparılan HĠFU sonrası sıx rastlanır. 

Adətən 3-10 gün ərzində sidik kisəsinin kateterizasiyası aparılır, bəzi hallarda 

kateterizasiyanın 30-40 gün ərzində davam etdirilməsi zərurəti olur. Prostat 

həcminin böyük olduğu xəstələrdə HĠFU-nun TURP ilə kombinə edilməsi 

tövsiyə edilir. Son dövrlərdə aparılan bir araĢdırmada HĠFU-dan oncə TURP 

icra edilən xəstələrdə sidik kisəsinin kateterizasiya müddətinin azalması, 

urofloumetriya göstəricilərinin yaxĢılaĢması, inkontinans riskinin və təkrar 

seanslara ehtiyacın nəzərə çarpacaq dərəcədə azalması təsbit edilmiĢdir (120).  

Uretrorektal fistula HĠFU-nun ən ciddi ağırlaĢması hesab edilir. 

Radioterapiyadan sonra transrektal HĠFU aparılan xəstələrdə bu risk daha 

yüksəkdir. Düz bağırsaq divarının qalınlaĢmıĢ (>6mm) olması da transrektal 

HIFU zamanı rektumun zədələnməsi ehtimalını artırır və ona görə də bu 

prosedura ilə müalicə üçün əks göstəriĢ hesab edilir. HĠFU probunun maye 

balona yerləĢdirilməsi, fokus məsafəsinin diqqətlə seçilməsi, rektumda soyutma 

cihazının yerləĢdirilməsi uretrorektal fistulanın profilaktikası üçün zəruridir. 

Fistula yarandığında sidik kisəsinin kateterizasiyası və bu tədbir yetərli olmazsa 

uzaq dövrdə cərrahi əməliyyat seçilə bilər. 

HĠFU-dan sonra həfif dərəcəli sidiyi saxlama qabiliyyətinin pozulması 10%, 

ağır dərəcəli inkontinans isə 1.5% hallarda rastlanır. Yüngül formalı 

inkontinanslarda müəyyən zaman keçməsi və fizik hərəkətlərlə sidiyi saxlama 

qabiliyyəti bərpa edilir, ağır formalarda  süni sfinktor tətbiqinə göstəriĢ yaranır. 

Erektil funksiya HĠFU öncəsi yetərli cinsi qabiliyyəti olan xəstələrin 30-

40%-də qorunmuĢ olur ki, bu da krioterapiya, radioterapiya, maksimum 

androgen blokadası kimi alternativ müalicə üsullarına nisbətən daha yaxĢıdır. 
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Prostat xərçənginin endokrin müalicəsi 

Ġlk dəfə 1941-ci ildə Huggins və Hodges kastrasiyanın və dietilstilbestrolla 

müalicənin prostat vəzi xərçəngində effektiv olduğunu təsvir etmiĢ və endokrin 

müalicənin əsasını qoymuĢlar. Prostat vəzi xərçənginin əksər formaları 

hormondan asılı olduğuna görə xəstələrin 70-80%-i hormon müalicəsinə 

müsbət cavab verirlər.  

Prostat vəzinin hormonal tənziminin əsasları 

Prostat vəzi androgenlərdən asılı orqan olub, hüceyrələrin böyüməsi, 

funksiyası və proliferasiaysı testosteronun təsiri altındadır. Testosteron sərbəst 

halda tumorogen olmasa da ĢiĢ hüceyrələrinin böyüməsi və çoxalması üçün 

vacibdir. Testosteron qanda sirkulyasiya edən əsas androgen olmaqla, 95%-i 

xayalarda Leydiq hüceyrələri tərəfindən sintez edilir, çox az hissəsi isə 

böyrəküstü vəzilərdə və digər steroidlərin konversiyası nəticəsində əmələ gəlir. 

Bir gün ərzində sintez edilən 6,6 mg testosteronun təqribən 97%-i testosteron-

estradiol bağlayan qlobulinə (TeBG), aĢağı təmizlik dərəcəsinə malik protein və 

albuminə birləĢmiĢ halda, 3%-i isə sərbəst halda sirkulyasiya edir. Yalnız, 

sərbəst forma testosteron passiv olaraq prostat vəziyə daxil olur və 5 -

reduktazanın iĢtirakı ilə əsas intrasellulyar androgen olan dehidrotdhtes-

tosterona (DHT) çevrilir. DHT isə testosteronla müqayisədə 10 dəfə daha güclü 

təsirə malikdir. DHT prostat hüceyrəsi sitoplazmalarında androgen resep-

torlarına bağlanaraq və nüvəciyə daxil olaraq mRNT və protein sintezini artırır, 

nəticədə isə hüceyrə böyüməsinə səbəb olur. 

Total testosteronun təqribən 5%-i böyrəküstü vəzilər tərəfindən sintez edilir. 

Adrenal vəzilərdə müxtəlif enzimatik proseslər nəticəsində testosterona çevrilən  

androstenedion, dehidroepiandrosteron sulfat və dihidroepiandrosteron sintez 

edilir. Həm xayalarda, həm də böyrəküstü vəzilərdə sintez edilən androgenlər 

LüteinləĢdirici hormonun (LH) və adrenokortikotrop hormonun nəzarəti 

altındadır. Qanda sirkulyasiya edən testosteron aromatizasiya olunur və 

estrogenlərə çevrilir, qandakı androgen və estrogenlər geri dönən əlaqə 

(feedback) mexanizmi ilə LH sintezini azaldır. 

Hipotalamusda sintez olunan LüteinləĢdirici hormon-rilizinq hormon 

(LHRH) hipofizin ön payına təsir göstərərək LüteinləĢdirici hormonun (LH) və 

Follikul-stimuləedici hormonun (FSH) ifrazını stimulyasiya edir. LH xayalarda 

olan Leydiq hüceyrələrinə təsir göstərərək testosteronun sintezini artırır. 

Androgenlərin hədəf hüceyrələrə təsiri isə sitoplazmatik androgen 

reseptorlarının iĢtirakı ilə baĢ verir. 

Prostat vəzinin androgenlərlə stimulyasiyasının kəsilməsi hüceyrələrin 

apoptozuna səbəb olur. Androgenlərin supressiyası ilə xarakterizə olunan 

müalicə androgen deprivasiyası müalicəsi adlanır və bunun nəticəsində prostat 

vəzinin ölçüləri 30-50% azalır.  Müəyyən edilmiĢdir ki, prostat xərçəngində 

hormondan asılı hüceyrələr olduğu kimi, hormona həssas, lakin, hormon 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

445 

supressiyasında ölməyən və hormondan asılı olmayan klonlar vardır. Xəstələrin 

80%-də ĢiĢ hüceyrələri ölmədiyinə görə bölünməkdə davam edirlər. 

 

Hormonal müalicənin növləri 

Prostat vəzi xərçəngində hormonal malicənin üç əsas növü vardır (Cədvəl- 

6.12): 

1.Cərrahi  kastrasiya – Bilateral orxiektomiya; 

2.Hipotalamus-hipofiz-qonadal əlaqə mexanizmlərinə təsir etməklə 

testikulyar androgenlərin supressiyası (LHRH analoq və antaqonistləri, estro-

genlər və s); 

3.Antiandrogenlərlə prostat vəzidə olan reseptorlar səviyyəsində andro-

genlərin təsirinin blokadası. 

Hormonal müalicənin bu iki növünün birgə tətbiqi Tam androgen blokadası 

(TAB) adlanır.  

 

 Cədvəl – 6.12.    Endokrin müalicənin metodları və təsir mexanizmləri 

 

 Bilateral orxiektomiya 

 Medikal kastrasiya: estrogenlər, LüteinləĢdirici hormon-rilizinq hormonun 

(LH-RH) aqonistləri  

 Radiasiya ilə kastrasiya 

 Hədəf hüceyrələrdə androgen blokadası: Steroid və həqiqi 

antiandrogenlər 

 Maksimal androgen blokadası 

 5 -reduktazanın inhibisiyası 

 

 

Bilateral orxiektomiya 

Cərrahi kastrasiya inkiĢaf etmiĢ prostat vəzi xərçənginin endokrin müa-

licəsində qızıl standart və testikulyar mənĢəli androgenlərin ablasiyası üçün ən 

effektiv üsul hesab edilir. Bu müalicə üsulunda əsas məqsəd qanda testosteron 

miqdarını minimum səviyyəyə endirməkdir. Qanda testosteron miqdarının 20 

ng/dl olması effektiv androgen deprivasiyası səviyyəsi olaraq qəbul edilir, 

cərrahi kastrasiyadan sonra bu səviyyənin çox hallarda 15 ng/dl-dən az olması 

təyin edilmiĢdir (121). 

Əməlyyatın yerli anesteziya altında icra edilməsi, qısa müdət ərzində 

effektin əldə edilməsi (3-12 saat) və baha olmaması bu müalicə metodunun əsas 

üstünlükləridir. Orxiektomiya xayanın xüsusi qiĢaları və xaya artımı 

çıxarılmadan subkapsulyar icra edilə bilər, lakin bu halda kiçik konsentrasiyada 

olsa da testosteron sintezi davam edə bilər. Biz öz praktikamızda xayanı xüsusi 

qiĢaları ilə birlikdə xaric edilməsinə üstünlük veririk.   
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Psixoloji travma, impotensiya və libidonun itməsi, isti basmaların olması, 

əzələ kütləsində azalma, anemiya əməliyyatın əsas çatĢmayan xüsusiyyətləridir. 

ġəxsi müĢahidələrimizdə xəstələrin bu əməliyyatı qəbul etməməsi hallarına çox 

az rast gəlirik. Adətən xəstələr bu əməliyyatın xarakteri haqqında uzaq 

qohumların və kənar Ģəxslərin məlumatı olduqda əməilyyatdan imtina edirlər. 

 

Medikal kastrasiya 

Bu müalicə metodunun təsir mexanizmi hormonal preparatların verilməsi ilə 

qanda androgen ablasiyasına əsaslanır. Medikal kastrasiyanın aĢağıdakı növləri 

vardır: 

Lüteinləşdirici hormon-rilizinq hormon ( LH-RH ) aqonistləri 

Ġlk dəfə Schally  və həmkarları 1971 ci ildə qonodotropin rilizinq hormonu 

və onun anoloqu olan dekapeptid sintez edərək təsvir etmiĢlər (122). Bu kəĢf 

Nobel mükafatına layiq görülmüĢ və antaqonist təbiətli yeni peptidlərin 

alınmasının baĢlanğıcı olmuĢdur. Normada LH-RH, hipofizin ön payından 

lüteinləĢdirici hormonun (LH)  sintez olunmasını stimulyasiya edir. Lakin, 

sonradan müəyyən edildi ki, superaktiv sintetik LH-RH aqonistləri ilkin 

stimulyasiya fazasından (inyeksiyadan 2-3 gün sonra) sonra hipofizdə olan 

LHRH reseptorlarını stimulyasiya etməklə testosteronun miqdarını artırırlar. 

Fasiləsiz stimulyasiya səbəbi ilə ön hipofizdəki reseptorlar sürətlə azalaraq yox 

olur. 2-4 həftə sonra isə  lüteinləĢdirici hormonun və testosteronun miqdarını 

kastrasiya səviyyəsinə qədər supressiya edirlər. Lakin, müəyyən edilmiĢdir ki, 

xəstələrin 10%-də bu azalma müĢahidə edilmir. Bu preparatlar endokrin 

müalicənin standart forması hesab edilir. Bu qrupa Goserilin, Leuprolid, 

Buserilin və  Histrelin asetat aid edilir.   

 

Cədvəl – 6.13. Lüteinləşdirici hormon-rilizinq hormon (LH-RH) aqonistləri 

 

Preparatın adı  Ticarət adı Doza (mq) Yeridilmə yolu Dozalar arası  

interval (gün) 

Leuprolid 

asetat 

Lupron Depot 7.5 Əzələ daxili 28 

    22.5   84 

    30   112 

Goserelin 

asetat 

Zoladex 3.6 Dəri altı 28 

    10.8   84 

Triptorelin 

pamoate  

(suspenziya) 

Trelstar Depot 3.75 Əzələ daxili 28 

  Trelstar LA 11.25   84 
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Leuprolide 

asetate 

(suspenziya) 

Eligard 7.5  Dəri altı 28 

    22.5   84 

    30   112 

Leuprolid 

asetat 

(implant) 

Viadur 65 Dəri altı 365 

Histrelin 

asetat 

(implant) 

Vantas 50 Dəri altı 365 

 

LH-RH aqonistlərinin əsas əlavə təsirləri aĢağıdakılardır: 

 Ġstibasma (hot flashes); 

 Ürəkbulanma; 

 Ginekomastiya; 

 Libidonun zəifləməsi; 

 Potensiyanın zəifləməsi.      

Bir çox metaanaliz aparılan tədqiqatda LHRH analoqlarının tətbiqinin ilk 4 

həftə ərzində qanda testosteron səviyyəsini orxiektomiyadakı səviyyəyə qədər 

endirdiyi və müalicənin davam etdiyi müddətdə sabit olaraq qaldığı təsbit 

edilmiĢdir (123). Bu preparatların uzunmüddətli tətbiqi xayalarda atrofik 

dəyiĢikliklərə gətirib çıxarır. LHRH aqonistləri ilə medikal kastrasiyanın 

orxiektomiyaya nisbətən əsas üstünlüyü prosesin geriyə dönülə bilməsi 

imkanının olması və bunun xəstədə yaratdığı müsbət psixoloji təsirdən 

ibarətdir. Bu müalicə üsulunun əsas çatıĢmayan cəhəti maliyyətinin yüksək 

olmasıdır. Digər tərəfdən LHRH analoqları tətbiq edilən xəstələrdə nadir 

hallarda hipofizdə apopleksiya və böyrək çatıĢmazlığı müĢahidə edilir. 

Goserelin və leuprolidein ilə müalicə ilə dietilstilbesterol qrupunun 

qarĢılaĢdırılması zamanı müalicəyə alınan cavab reaksiyası və 1 illik yaĢama 

müddətləri arasında fərq olmazkən, LHRH analoqları tətbiq edildiyində yan 

təsirlərin daha az rastlandığı müĢahidə edilmiĢdir. 

 

LHRH antaqonistləri  

LHRH antaqonistləri qısa müddətdə hipofizdə olan LHRH reseptorlarına 
bağlanaraq 24 saat ərzində LH-ın konsentrasiyasının 84% azalmasına səbəb 
olur. BirbaĢa antaqonist təsir göstərdiyinə görə LH və testosteronun qanda 
yüksəlməsinin qarĢısını alır və bu preparatların əsas terapevtik üstünlüyü hesab 
edilir. Klinik təcrübələrlə sübut edilmiĢdir ki, LHRH anataqonisti olan 
Abarelixin qəbulu  2, 4, 28 gün sonra testosteronun qanda konsentrasiyasının 
34%, 60% və 98% enməsinə səbəb olur və abarelixlə monoterapiya  LHRH və 
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antiandrogenlərlə eyni effektivliyə malikdir (124). LHRH agonistləri ilə FSH-ın 
miqdarı qismən supressiya olunduğu, cərrahi kastrasiya isə bu hormonun 
miqdarının yüksəlməsi ilə müĢayiət olunduğu halda LHRH antaqonistləri həm 
LH-ın, həm də FSH-ın miqdarının eyni dərəcədə azalmasına səbəb olur.  

Estrogenlər 
KiĢi reproduktiv orqanlarının iĢtirakında estrogenlərin rolu tam öyrənilməmiĢ-

dir. Lakin, prostat vəzinin  epitel hüceyrələrində çoxlu miqdarda estrogen resepto-
runun olması müəyyən edilmiĢdir. Estrogenlərin təsir mexanizmi çoxtərəflidir: 

 

Hormonal müalicə məqsədilə istifadə edilən estrogen Dietilstilbestroldur. Ġlk 
vaxtlar gündə 5 mq olmaqla istifadə edilmiĢdir. Lakin, qaraciyərdən keçdikdən 
sonra trombogen metabolit əmələ gətirdiyinə görə kardiovaskulyar ağırlaĢ-
malara səbəb ola bilər. Dozanın azaldılması kardiovaskulyar ağırlaĢmaların 
azaldılmasına gətirib çıxarsa da kastrasiya ilə müqayisədə yüksəkdir. Bu dər-
manların digər əlavə təsiri olan ginekomastiya xəstələrin 40%-də rast gəlinir. 
Bu ağırlaĢmanın profilaktikası məqsədilə süd vəzilərinə 600 Gy Ģüa müalicəsi 
verilir. Estrogenlərin kardiovaskulyar əlavə təsirləri ilə əlaqədar olaraq bu 
preparatlar hazırda nadir hallarda istifadə edilir. 

Honvan və estramustin fosfat kimi fosforlu estrogenlər prostat vəzi  fosfata-
zaları tərəfindən hidroliz olunaraq ĢiĢ hüceyrələrində sərbəst estrogenlərin 
xemoteropevtik təsir  göstərməsinə səbəb olur. Honvan (tetrasodium fosfeste-
rol) sintetik estrogenlərə aid olub inyeksiya formasında 300 mq/5 ml və ya 120 
mq-lıq tablet formasında (sutkalıq doza 360-480 mq) daha çox metastatik pros-
tat xərçəngində, o cümlədən ağrını azaltmaq məqsədi ilə tətbiq edilir.  

Androgen Sintezinin İnhibisiyası 

Aminoqlutetimid  

Aminoqlutetimid  steroidogenezin ilikn mərhələsi olan xolesterolun preqno-
nolona çevrilməsini, həmçinin aldosteron və kortizolun sintezini inhibisiya edir. 
Dərmanın əlavə təsirləri anoreksiya, ürəkbulanma, letargiya, baĢgicəllənmə və 
nistaqmdır. Aldosteron və kortizolun sintezini inhibisiya etdiyinə görə kortizon 
(20 - 25 mq)  və  fludkortizonla  (Florinef, 0.1 mq) əvəzedici terapiya aparılır. 

Finasteride, Dutasteride 

5-alfa reduktaza inhibitorları testosteronun daha aktiv metabolit olan dihidro-
testosterona çevrilməsinin önləyir. Bu fermentin anadangəlmə çatıĢmazlığı olan 
xəstələrdə prostat xərçəngi rastlanmadığına görə bu preparatlar prostat xərçən-
ginin müalicəsində tətbiq edilmiĢ, lakin xəstəliyin gediĢinə anlamlı klinik təsir 
müĢahidə edilməmiĢdir. 

 LHRH-ın sintezini supressiya edir; 

 Androgenləri inaktivləĢdirir; 

 Leydiq hüceyrələrinə birbaĢa supressiv təsir göstərir; 

 Prostat vəzinin epitel hüceyrələrinə sitotoksik təsir göstərir. 

 



VII. Prostat vəzinin xərçəngi 

449 

 Ketokonazol  

GeniĢ  spektrli antifungal preparat olub,  böyrəküstü vəzilərdə steroidlərin və 

Leydiq hüceyrələrində testosteronun sintezini dayandırır. Qəbulundan 4 saat 

sonra qanda testosteronun miqdarı kastrasiya səviyyəsinə qədər enmiĢ olur. 

Əsas əlavə təsirləri ümumi zəiflik, qaraciyərin funksional pozğunluğu, impo-

tensiya və ginekomastiyadır. Estrogenlərlə müqayisədə damar xəstəlikləri olan 

xəstələrdə tətbiqi daha məqsədəuyğundur. Lakin, daha yüksək dozada tətbiqi 

(gündə 1800mq) və 1 aydan sonra testosteronun miqdarının yenidən yüksəlməsi 

ilə əlaqədar uzun müddətli müalicə məqsədilə istifadəsi tövsiyə edilmir. 

Hədəf hüceyrələrdə androgen blokadası 

Antiandrofenlər hədəf hüceyrələrdə androgen reseptorlarla birləĢərək 

hormonların təsirini blokada edən maddələrdir. Hazırda antiandrogenlərin iki 

növü məlumdür:  

1. Steroid antiandrogenlər- Hidroprogesteron törəməsi olub, periferik 

androgen reseptorlarını blokada etməklə yanaĢı, qonodotropinləri supressiya 

edərək plazmada testosteronun miqdarının azaldırlar (siproteron asetat, 

medoksiprogesteron asetat). Testostronun miqdarını azaltdığına görə erektil 

disfunksiyaya və libidonun itməsinə səbəb olur. 

2. Həqiqi antiandrogenlər- strukturuna görə steroid olmayıb, antiqondot-

rop təsir göstərmirlər (Bikalutamid, nilutamid, flutamid). 

 

Steroid və həqiqi antiandrogenlərin təsir mexanizmi 

Təsir mexanizmi müxtəlif olduğuna görə antiandrogenlərin bioloji effektləri 

və plazma hormonlarına təsiri də müxtəlifdir. Həqiqi antiandrogenlər ara 

beyində  androgen reseptorları blokada etməklə LH-RH-un sintezini artırırlar. 

Əks-əlaqə mexanizmi üzrə isə androgenlərin qanda miqdarını azaldırlar. Steroid 

antiandrogenlər təsiri isə onların hissəvi antiqonadotrop təsiri nəticəsində qanda 

testosteronun, LH və estrogenlərin miqdarının artması ilə müĢayiət olunmur. 

Həm həqiqi, həm də steroid antiandrogenlər qarıĢıq androgen blokadası əldə 

etmək üçün  cərrahi kastrasiya və ya LH-RH analoqları ilə birlikdə istifadə 

edilir. Bu halda antiandrogenlər, böyrəküstü vəzilərdə 5-10% sintez olunan 

androgenləri blokada etmək və onların prostat vəzi hüceyrələrinə təsirini aradan 

qaldırmaq məqsədilə tətbiq edilir. 

Siproteron asetat 

Klassik  steroid antiandrogen olub androgen reseptorlarını birbaĢa blokada 

edərək və qısa müddətdə androgenlərin miqdarını 70-80% azaltmaq xüsusiy-

yətinə malikdir. 100 mq olmaqla gündə 2-3 dəfə per os qəbul edilir. Əlavə 

təsirlərinə 8-12 ay ərzində üzə çıxan erektil disfunksiya, libido zəifliyi və 

ümumi zəiflik aiddir. Lakin, xəstələrin 20%-də məlum olmayan səbəblərə görə 

potensiya zəifliyi müĢahidə edilmir. Xəstələrin 10%-də kardiovaskulyar ağır-

laĢmalar, 20%-də ginekomastiya rast gəlinir. 
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Flutamid 

Qeyri-steroid antiandrogen olub, aktiv metaboliti 2-hidroxiflutamiddir. 

Yarımparçalanma dövrü 6 saat olduğuna görə per os olaraq 250 mg dozada  

gündə 3 dəfə qəbul edilir. Aktiv metabolit Ģəklində böyrəklərlə xaric olunur. 

Həqiqi steroidlərdən fərqli olaraq mayenin orqanizmdə retensiyası və 

tromboembolizm kimi ağırlaĢmalara səbəb olmur. Flutamidlə müalicədə 46% 

hallarda ürəkbulanma  və qusma, 21% hallarda diarreya, estrogenlərin plazmada 

miqadrının yüksəlməsi nəticəsində 40% hallarda ginekomastiya müĢahidə 

edilir. Əsas yan təsiri hepatotoksiklik ilə bağlıdır. Hepatitə bənzər əlamətlər isə 

xəstələrin 3%- də rast gəlinir. Buna görə də ilk üç ay ərzində qaraciyər 

fermentlərinin miqdarı izlənməlidir. Metastatik prostat xərçəngində monotera-

piya olaraq istifadəsi məqsədəuyğun hesab edilmir. 

Bikalutamid (Casodex) 

Qeyri-steroid antiandrogendir. Flutamiddən fərqli olaraq yarımparçalanma 

dövrü daha uzun (5-6 gün) olduğuna görə gündə bir dəfə 50-150 mg dozada 

qəbul edilir. Bikalutamidin əsas yan təsiri xəstələrin təqribən 70%-də rastlanan 

ginekomastiya və süd vəzisi nahiyəsində ağrıdır. Bu Ģikayətlərə bağlı olaraq 

xəstələrin bir qismi (bir müĢahidədə 16.4%-i) preparatın qəbulunu yarımçıq 

dayandırmıĢdır. Bu əlamətlər tamoksifen qəbulu və radioterapiya ilə  30-40% 

hallarda ortadan qaldırıla bilir. Digər antiandrogenlərə və orxiektomiya və ya 

medikal kastrasiya olan xəstələrlə müqayisədə xüsusi ilə 50 mg bikalutamid 

qəbul edən xəstələrdə seksual maraqların müəyyən qədər qorunduğu sorğularda 

aĢkar edilmiĢdir. 

Gündə 150 mg qəbul edilən bikalutamidlə monoterapiyanın prostat xərçəngi 

olan xəstələrdə yaĢam müddətinə təsiri iki qrupda araĢdırılmıĢdır: 

I qrup  -M0 –Bikalutamid qəbul edən qrupda orta yaĢam müddəti 63.5 ay 

olarkən, orxiektomiya ilə müalicə edilən qrupda bu göstərici 69.9 ay olmuĢdur. 

II qrup –M1 -Bikalutamid qəbul edən xəstələrin orta yaĢam müddəti 

kastrasiya qrupuna nisbətən 6 həftə az olmuĢdur. PSA göstəricisi yüksək (>400 

ng/ml) olan xəstələrdə bikalutamid daha effektiv olmuĢdur (125). 

Bu və son dövrlərdə aparılan digər tədqiqatlar bikalutamidin lokal prostat 

xərçənginə nisbətən metastatik xəstəlikdə tətbiqinin daha məqsədəuyğun 

olduğunu göstərir. 

 

Nilutamid  

Plazma yarımparçalanma dövrü  56 saat olub orqanizmdən qaraciyərlə 

eliminasiya olunur. Bir dəfəlik doza ilə sabit plazma səviyyəsi 14 gündən sonra 

əldə edildiyinə görə birinci ay 300 mg olmqla, sonra isə 150 mq doza verilir. 

Xəstələrin 1%-də interstisial pnevmoniya, 25%-də isə qaranlığa gec adaptasiya 

müĢahidə edilir. 

Digər antiandrogenlər kimi Nilutamid ilə monoterapiya daha çox lokal irəli 
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mərhələ prostat xərçəngində, cərrahi və ya medikal kastrasiyadan imtina edən 

xəstələrdə seçilə bilər. 

Aralıqlı hormonal müalicə 

Fasiləsiz aparılan hormonal müalicə fonunda xəstələrdə bu müalicəyə 

həssaslıq tədricən azalır, xərçəng hormon rezistent formaya keçir. Xəstəliyin 

hormon rezistent formaya keçməsini gecikdirmək və dərmanların əlavə təsirini 

azaltmaq məqsədi ilə aralıqlı hormonal müalicə sxemləri tətbiq edilir. Bu 

sxemlərdə tam androgen blokada (orxiektomiya + antiandrogen və ya LHRH 

analoqu + antiandrogen) kimi sxemalarla yanaĢı, LHRH və ya antiandrogenlərlə 

monoterapiya da tətbiq edilə bilər. Kombinə olunmuĢ variantda ilk kurs 2-3 ay 

müddətində aparılırsa, androgenlərlə monoterapiya 6-9 ay müddətində tətbiq 

edilir. Sonrakı dövrdə 3-6 ay aralıqlarla qanda PSA səviyyəsi ölçülür, PSA-nın 

20 ng/ml-dən çox olması, aylıq PSA yüksəlməsinin 5 ng/ml-dən yüksək olması 

və ya PSA miqdarının ikiyə qatlanması təkrar müalicə üçün göstəriĢ hesab 

edilir. 

 

Endokrin müalicənin əlavə təsirləri 

Kişi klimaksı 

Endokrin müalicənin əlavə təsirləri ilk növbədə androgenlərin miqdarının 

azalması nəticəsində kiĢi klimaksının baĢ verməsi və müalicədə tətbiq edilən 

hormonal preparatların təsir xüsusiyyətləri ilə izah edilir. 50 yaĢdan sonra 

kiĢilərdə ümumi  və sərbəst testosteronun miqdarı azalır, hormon bağlayıcı 

qlobulinin, LH və FSH-ın miqdarı isə artır. YaĢla bağlı bu dəyiĢikliklər 

andropauza adlanır və libidonun azalması, potensiyanın zəifləməsi, osteoporoz 

və əzələ kütləsinin azalması ilə müĢayiət olunur. Endokrin müalicə xəstələrdə 

həmin əlamətlərin manifestasiyası ilə nəticələnir. 

Osteoporoz 

YaĢın artması ilə baĢlayan osteoporoz, androgen deprivasiyası nəticəsində 

sürətlənir. Prostat xərçənginə görə aparılmıĢ orxiektomiya əməliyyatından sonra 

sümüklərin mineral sıxlığı azalır və bu hal patoloji sınıqlarla müĢayiət oluna 

bilər (126). Hormonal müalicənin 1 il müddətində sümüklərin mineral sıxlığının 

azalmasına səbəb olaraq sınıqlara səbəb ola biləcəyi göstərilir. Bikalutamid 

qrupu antiandrogenlərin və estrogenlərin qanda testosteron və estradiol 

səviyyəsini artırdığına görə sümük mineral sıxlığını azaltmadığı bilinir. 

Androgen ablasiyası müalicəsi alan xəstələrdə antirezorbtiv təsirə malik 

bisfosfanat qrupu dərman preparatları tətbiq etməklə osteoporozu önləmək olar. 

Bu qrupdan olan zoledronik turĢunun sümükdə rezorbsiyanı azaltmaqla yanaĢı 

müəyyən ĢiĢəleyhinə təsirə malik olduğu, sümük metastazlarında sümüyün 

mineral sıxlığını artırmaqla yanaĢı metastaza bağlı ağrıları da azaltdığı 

müĢahidə edilmiĢdir. 
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 Anemiya 

Endokrin müalicə qanda hemoqlobinin miqdarının azalması ilə müĢayiət 

olunur və xəstələrin 90%-də Hb-nin 10%-də artıq azalması rast gəlinir. Lakin, 

anemiya geri dönən olub, immunoreaktiv rekombinant eritropoetinlə müalicə 

olunur (127). 

 

İstibasma (hot flashes) 

Endokrin müalicə olunan xəstələrdə hipotalamusdan periodik olaraq 

endogen opioid peptidlərinin ifraz olunması ilə xəstələrdə istibasma və tərləmə 

əlamətləri əmələ gəlir və bu əlamətlər gestagenlərin və steroid 

antiandrogenlərin tətbiqi ilə aradan qalxır. 

 

Cədvəl – 6.14.  Endokrin müalicənin müxtəlif formalarında əks-göstərişlər* 

 

            Müalicə              Əks-göstərişlər 

Bilateral orxiektomiya 

 

Estrogenlər 

LHRH aqonistləri 

Antiandrogenlər 

 

Xəstə tərəfindən əməliyyatın psixoloji olaraq 

qəbul edilməməsi 

Ürək-damar xəstəlikləri 

Metastatik xəstəlik 

Qaraciyərin disfunksiyası 

  

 

* Müalicə  taktikasının seçilməsi zamanı diaqnoz dəqiqləşdirilməmiş və 

radikal prostatektomiya perspektivi olan lokal prostat vəzi xərçəngi olan 
xəstələrdə bu müalicə üsulları tətbiq edilməməlidir. 

 

Hormon refrakter prostat xərçəngi 

Prostat vəzi xərçəngi heterogen xəstəlik olub, androgenlərdən asılılığı tam 

öyrənilməmiĢdir. Androgen ablasiyası prostat vəzinin androgendən asılı 

olmayan hüceyrələrinin daha tez böyüməsinə və ĢiĢi tam tutmasına səbəb olur. 

Ehtimal edilir ki, hüceyrələrin normal androgen tənziminin pozulması 

androgendən asılı olmayan prostat vəzi xərçənginin patogenezində mühüm yer 

tutur. Bundan baĢqa bunun androgen reseptor genlərində olan mutasiyalarla da 

əlaqədar olması istisna edilmir. Androgendən asılı olmayan prostat vəzi 

xərçəngində BCL-2 geninin yüksək ekspressiyası və supresor p53 geninin 

mutasiyası aĢkar edilmiĢdir. Androgendən asılı olmayan, lakin hormon-sensitiv 

(hormonal müalicəyə həssas) prostat vəzi xərçəngi hormon refrakter (hormonal 

müalicəyə qeyri-həssas) prostat xərçəngindən fərqləndirilməlidir. Belə ki, 

androgendən asılı olmayan, lakin hormon-sensitiv prostat vəzi xərçəngi ikincili 

hormonal müalicəyə cavab verdiyi halda, hormon refrakter prostat xərçəngi 

müalicəyə tabe olmur. 
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Cədvəl – 6.15. Hormonal müalicəyə aid nəticələr 

 

1. ĠnkiĢaf etmiĢ prostat xərçəngində androgen deprivasiyası xəstəliyin 

proqressivləĢməsini geciktirir, ağırlaĢmaların qarĢısını alır, simptomların 

palliativ yaxĢılaĢmasına səbəb olur, lakin yaĢama müddətini uzatmır. 

2. ĠnkiĢaf etmiĢ prostat xərçəngində monoterapiya kimi orxiektomiyanın bütün 

formaları ekvivalent tearpevtik təsirə malikdir. 

3. Lokal inkiĢaf etmiĢ prostat xərçəngində qeyri-steroid antiandrogenlərlə 

monoterapiya, kastrasiyaya effektiv alternativ müalicə üsulu hesab edilir. 

4. ĠnkiĢaf etmiĢ prostat xərçəngində erkən androgen supresiyası xəstəliyin 

inkiĢafını və ağırlaĢmalarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. 

 

Prostat vəzi xərçənginin şüa müalicəsi 

Prostat vəzinin Ģüa müalicəsi 1915-ci ildə radium applikatorları Ģəklində 

Paschkis  və  Tittinger tərəfindən Amerikada tətbiq edilmiĢdir. Bu applikatorlar 

sidik kanalınını prostat hissəsində qoyularaq tətbiq edildiyinə görə müalicə bir 

sıra ağırlaĢmalarla müĢayiət olunurdu. Digər tərəfdən, daha sonralar prostat vəzi 

xərçənginin hormondan asılı ĢiĢ olması aĢkar olunduğuna görə xəstəliyin Ģüa 

müalicəsində bir sıra məhdudiyyətlər mövcud idi. 1922-ci ildə isə Hugh Young 

interstisial radium iynələri tətbiq etmiĢdir. Yalnız, 1950-ci ildən sonra 

radiologiyaya daha dərin toxumalara penetrasiya edən yeni cihazların daxil 

edilməsi ilə  radioterapiya  prostat vəzi xərçənginin müalicəsində geniĢ tətbiq 

edilməyə baĢlanmıĢdır (128).   

 

Şüa müalicəsinin ümumi prinsipləri 

 Qəbul olunmuĢ ümumi nomenklaturaya görə istənilən orqanın  Ģüa 

müalicəsində tətbiq edilən 1 Gray Ģüa enerjisi 100 rad olub, orqanın 1000 

qramına  verilən  1 joul enerjiyə ekvivalentdir. ġüa müalicəsində tətbiq edilən 

yüksək enerjili fotonlar sərbəst radikallar hesabına DNT fraqmentlərinin əmələ 

gəlməsinə səbəb olur. Bu fraqmentlərlə xromosom zülalları arasında çarpaz 

rabitələr əmələ gəlir. DNT zədələndiyinə görə hüceyrələr reproduktiv 

qabiliyyətlərini itirir. Buna görə də zəif proliferasiya olunan hüceyrələr yalnız 

bir neçə hüceyrə bölünməsindən sonra ölümə məruz qalır. Prostat vəzi 

hüceyrələri Ģüa müalicəsindən  yalnız 24 ay sonra normal histoloji quruluĢunu 

bərpa edə bilir. Müxtəlif Ģüalanma növlərində DNT-nin zədələnmə mexanizmi 

birbirindən fərqlənir. Hüceyrə siklində M faza, G1 və S fazası keçidi 

Ģüalanmaya daha həssasdır.   

Protonlar  müsbət yüklü zərrəciklər olub, elektronun kütləsinin 1,8 mislidir. 

Nüvə ilə toqquĢması zamanı enerjinin 2%-ni vermiĢ olur. Əsas üstünlüyü ondan 

ibarətdir ki, daha asan idarə edildiyinə görə Ģüa mənbəyindən hədəf orqana  
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maksimal səviyyədə enerji tətbiq etməyə imkan verir.  

Neytronlar isə DNT-yə birbaĢa zədələyərək təsir göstərdiyinə görə 

toxumanın oksigen təchizatından asılı deyildir. Buna görə də böyük həcmli 

nekrotik ĢiĢlərin müalicəsində daha effektiv hesab edilir. Digər tərəfdən bu tip 

Ģüalanmada protonlarla Ģüalanmadan fərqli olaraq DNT-nin reparasiya ehtimalı 

daha aĢağıdır. 

Hazırda prostat vəzi xərcənginin müalicəsində Ģüanın verilmə texnikasından 

asılı olaraq  Ģüa müalicəsinin aĢağıdakı növlərindən istifadə edilir: 

1. Xarici mənbədən Ģüa müalicəsi (external beam radiation therapy - 

EBRT); 

2. Braxiterapiya (prostat vəziyə yerləĢdirilmiĢ radioaktiv mənbələrlə 

müalicə); 

3. Üç-ölçülü conformal Ģüa müalicəsi; 

4. Ġntensivliyi modulyasiya olunmuĢ Ģüa müalicəsi; 

5. Zərrəciklərlə Ģüa müalicəsi.  

 

Xarici mənbədən şüa müalicəsi  

Xarici mənbədən Ģüa müalicəsi əsasən ekstrakapsulyar yayılmıĢ ĢiĢlərdə 

(yüksək dərəcə, PSA-nın səviyyəsinin yüksək olması, yüksək Gleason balı) 

tətbiq edilir. Müalicədən əvvəl xəstəliyin residivinin profilaktikası məqsədilə 

müalicəönü proqnostik faktorlar müəyyən edilir. Bu faktorlara PSA-nın qanda 

miqdarı, Gleason balı və xəstəliyin klinik mərhələsi aid edilir. Bu faktorların 

kombinasiyasına əsaslanaraq lokal prostat xərçəngi olan xəstələr üç risk 

qrupunda birləĢdirilir (129): 

Aşağı risk qrupu; T1c və ya T2a, N0 M0, PSA-nın miqdarı 10 ng/mL və ya 

aĢağıdır, Gleason 6  və ya aĢağıdır. BeĢ illik yaĢama  ehtimalı 85%-dir;   

Orta risk qrupu; T2b,  PSA-nın miqdarı 10 ng/mL- dən yüksək, 20 ng/ml-

dən aĢağıdır, Gleason 7-dir. BeĢ illik yaĢama ehtimalı 50%-dir;   

Yüksək risk qrupu; T2c, PSA-nın miqdarı  20 ng/mL-dən yüksəkdir, 

Gleason 8 və ya yüksəkdir.  BeĢ illik yaĢama ehtimalı 35%-dir.  

Müalicə, dörd Ģüalanma sahəsi (ön-arxa, arxa-ön, sağ/sol lateral) seçilməklə 

və Ģüalanma sahəsinə  prostat vəzi, limfa düyünləri və toxum kisəcikləri daxil 

edilməklə aparılır. Ümumu doza 4500-5000 cGy olmaqla 5-5,5 həftə ərzində 

verilir. Regional limfa düyünlərinin də Ģüalandırılması üçün Ģüalanma sahəsinin 

yuxarı kənarı oma-qalça oynağının ortası, aĢağı kənarı isə sidik kanalının 

prostat hissəsindən 1,5 sm aĢağı olmaqla götürülür. 

ġüa müalicəsinin əlavə təsirləri ĢüalanmıĢ toxumaların həcmi ilə bağlıdır. Bu 

Ģüalanma növündə dəri, bağırsaqlar, sümüklər və çanaq Ģüalanmaya məruz 

qalır. Buna görə də yanaĢı olaraq xoralı kolit və yoğun bağırsağın 

divertikulyozu olan xəstələrdə radioterapiya əks-göstəriĢdir.  
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Üç-ölçülü konformal şüa müalicəsi 

Bu Ģüalanma növündə radiasiya Ģüaları istənilən orqanın formasına uyğun 

olaraq üç ölçülü anatomik konfiqurasiya kəsb etdiyinə və qonĢu orqanlara Ģüa-

lanmanın az olmasına görə hədəf orqanda daha dəqiq Ģüa müalicəsi aparmağa 

imkan verir. Bu xüsusiyyətinə görə üç-ölçülü conformal Ģüa müalicəsi daha 

geniĢ istifadə edilməkdədir. Müalicədən əvvəl xəstə immobilizasiya edilir və 

hədəf sahəyə termoplastik Ģina  qoyulur. Prostat vəzidən 3 sm aĢağı və toxum 

kisəciklərindən 3 sm yuxarı olmaqla Ģəkillər çəkilir. ÇəkilmiĢ tomoqrammalara 

əsasən dəqiq Ģüalanma hədəfi seçilir (130). 

 

Braxiterapiya  

 Braxiterapiya (brachy-―yaxın‖) Ģüa müalicəsinin bir növü olub, radioaktiv 

mənbə birbaĢa olaraq ya vəzi daxilində və ya ona yaxın yerləĢdirilir. 1910-cu 

ildə transsistoskopik və transuretral yolla Ra-226 tətbiq edilməklə baĢlanmıĢdır. 

Bu müalicə üsulunun əsas xüsusiyyəti ətraf toxumaların az Ģüalanması ilə 

prostat vəzinin yüksək dozada Ģüalandırılması imkanının olmasıdır. Bu 

müalicədən sonra ağırlaĢmaların az olması və bu sahədə əldə edilmiĢ texniki 

nailyyətlər 1990-cı ildən etibarən bu sahəyə marağın daha da artmasına səbəb 

olmuĢdur. 

Bu müalicə üsulu orqanla məhdudlaĢmıĢ, T1, T2a mərhələsində olan ĢiĢlərin 

radioterapiyasında  tətbiq edilir. Bu kateqoriyalı xəstələrdə PSA miqdarı 10 

ng/ml, Gleason balı isə 6 və ya ondan kiçikdir (131).  

Tövsiyə edilən müalicə dozası I-125 üçün 145 Gy, palladium-103 üçün isə 

115-120 Gy-dir. Ġstifadə edilən mənbənin saxlanılma müddətindən asılı olaraq 

braxiterapiya daimi və müvəqqəti olmaqla iki qrupa bölünür: 

1. Daimi braxiterapiya - aĢağı enerji və qısa yarımparçalanma müddəti ilə 

xarakterizə olunan I-125, Pd -103 və Au-198-dən istifadə edilir. Radioaktiv 

implantlar TRUS nəzarətində aralıq nahiyəsindən prostat toxumasına 

yeridilərək orada saxlanır. 

2. Müvəqqəti braxiterapiyada isə Ir-192 və Cs-137-dən istifadə edilir. 

Konformal radioterapiyanın əlavə dozası olaraq prostat toxumasına TRUS 

nəzarətində yeridilən xüsusi iynələrin yardımı ilə Ģüa alətdən hədəf ocağa 

yönləndirilir. 

Əməliyyat əsasən transperineal yolla TRUS  və ya KT nəzarəti altında 

həyata keçirilir. Əməliyyatdan əvvəl  1) bağırsaqlar imalə edilir; 2) profilaktik 

olaraq vena daxilinə geniĢ spektrli antibiotik yeridilir; 3) dərin venaların 

trombozu olan xəstələrə dəri altına fraksiparin yeridilir; 4) əməliyyatdan bir 

həftə əvvəl antikoaqulyantların və qeyri- steroid preparatların qəbulu 

dayandırılır.   Əməliyyat ümumi anesteziya altında icra edilir. Xəstə litotomiya 

vəziyyətində uzadılır. TRUS probu  və xüsusi dəlinmiĢ qəlib aralıq nahiyəsində 

bərkidilir. Həmin qəlibin dəliklərinə uyğun olaraq prostat vəziyə iynələr 
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yeridilir və USM ilə lokalizasiyası dəqiqləĢdirilir ( ġəkil – 6.28) .   

Proseduraya bağlı sidik ləngiməsini önləmək üçün sidik kisəsinə müvəqqəti 

Foley kateteri yeridilir. Ġynələrin yeridilməsinə bağlı hematuriya olduqda sidik 

kisəsinə 3 kanallı Foley yeridilərək irriqasiya tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur. 

Əməliyyatdan sonra implantların yerləĢməsini dəqiqləĢdirmək məqsədi ilə 

təkrar tomoqramma həyata keçirilir.  

Müalicəyə əks göstərişlər: 

 Prostat vəzinin transuretral rezeksiyası; 

 Obstruktiv simptomlar; 

 Piylənmə. 

 

Cədvəl – 6.16. Şüa müalicəsinə aid nəticələr 

 
1. Lokal prostat xərçəngində ( T1c-T2c N0 M0 ) Ģüa müalicəsi cərrahi əmliyyatdan 

imtina edən, o cümlədən cavan xəstələrə tövsiyə edilir. 

2. Transperineal interstisial braxiterapiya T1-T2a mərhələsində (Gleason <7, PSA ≤10 

ng/ml, prostat həcmi ≤50 ml) olan ĢiĢlərdə tətbiq edilir. 

3. T3 N0 M0 mərhələsində olan ĢiĢlərdə radikal prostatektomiya əməliyyatından sonra 
xarici mənbədən posoperativ Ģüa müalicəsi beĢ illik yaĢama müddətini uzatmağa 

imkan verir. 

4. Lokal prostat xərçəngində müĢtərək adyuvant hormonal müalicə ilə xarici 

mənbədən Ģüa müalicəsi beĢ illik yaĢama müddətini uzatmağa imkan verir. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil – 6.28.  Xəstə litotomiya vəziyyətində uzadılmıĢ, dəlinmiĢ qəlib və TRUS probu xüsisi qaydada fiksə 

edilimĢdir. Radioaktiv maddə həmin qəlib üzrə iynələrlə prostat vəziyə yeridilir. Radioaktiv maddə vəzi daxilinə 

yeridildikdən sonra flüroskopik Ģəkil. 

  

Radioterapiyanın yan təsirləri 
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Braxiterapiyanın yan təsiri olaraq erkən dövrdə kəskin sidik ləngiməsi, 

hematuriya, dizuriya, pollakiuriya, stranquriya, nikturiya, gec dövrdə isə 

prostatit və uretral stenoz rastlana bilər. ĠĢuriyanın səbəbi implant və ya iynələrə 

bağlı prostat ödemi, periprostatik venoz kələfdə qanamalara bağlı 

hematomaların olması hesab edilir. Prostat həcminin ilkin ölçüdən 30%-dən çox 

olması və ya prostat həcminin 55 ml-dən çox olması kəskin sidik ləngiməsinə 

yol aça bilər. Braxiterapiyadan əvvəl xroniki sidik ləngiməsi əlamətlərinin 

olması urinar ağırlaĢmalar üçün risk faktoru hesab edilməlidir. 

Eksternal radioterapiyada təqribən 40%, braxiterapiyada  isə 30% hallarda 

erektil disfunksiya rastlanır ki, bu da radikal prostatektomiya əməliyyatlarından 

sonra ilk il ərzində rastlanan 60%-lik erektil disfunksiya göstəricisinə nisbətən 

daha yaxĢıdır. Erektil disfunksiyanın səbəbi olaraq braxiterapiyada Ģüanın 

yaxınlıqdakı neyrovaskulyar elementlərə yüksək doz radiasiyası ilə bağlıdır. 

Eksternal radioterapiyada isə damar elementləri və kavernoz cisimlərdə olan 

fibroz prosesi əsas etioloji faktor olaraq qəbul edilir. 

Radioterapiyanın qonĢu orqan olan düz bağırsağa təsiri proktit və rektal 

qanaxmalar ilə özünü biruzə edir. Xəstədə ulserativ kolit, sistem xəstəlikləri 

olması bu ağırlaĢma riskini artırır. Digər tərəfdən izotopun növü, implantların 

yerləĢdiyi yer və radiasiyanın dozası da ağırlaĢma ehtimalına təsir göstərən 

faktorlar hesab edilir. Rektal qanaxmalarda endoskopik biopsiya aparılması 

fistula yaranmasına səbəb ola bilər və ona görə də tövsiyə edilmir. 

Braxiterapiyada rastlanan digər bir ağırlaĢma implantların venoz sistemə 

miqrasiyası və ümumi qan dövranı ilə ağciyər ateriyalarında embolizasiyaya 

səbəb olmalarıdır. Sərbəst yerləĢdirilən implantların 10%-dən artıq hallarda 

embolizasiyaya səbəb olduğu, lakin əksər hallarda bu embolların klinik olaraq 

özünü biruzə vermədiyi, lakin implantların yerdəyiĢməsinə bağlı prostat 

toxumasına verilən radioterapiyanın dozasının azaldığı bildirilir. 

Palliativ şüa müalicəsi 

Palliativ Ģüa müalicəsi prostat vəzi xərçənginin ağırlaĢmalarının (multifokal 

sümük metastazları, onurğa beyninin kompressiyası, sidik axarları və sidik 

kisəsi boynunun obstruksiyası) müalicəsi məqsədilə tətbiq edilir. Bu ağır-

laĢmalar xəstəliyin son mərhələsində (metastatik xəstəlik) və müxtəlif tezlikdə 

rast gəlinir. Bu ağırlaĢmalardan sümük metastazları sidik-cinsiyyət 

orqanlarının, xüsusilə prostat vəzi xərçənginin əsas ağırlaĢmalarından və həyat 

keyfiyyətinə ciddi təsir göstərən problemlərdən biri hesab edilir. Sümük 

metastazları əsasən  ağrı ilə müĢayiət olunur. Ağrının patogenezi tam izah 

edilməsə də bioloji mediatorlar tərəfindən sümüküstlüyünün irritasiyası əsas 

amillərdən biri hesab edilir. Sümük metastazlarının müalicəsi məqsədi ilə 

müxtəlif müalicə üsulları tətbiq edilsə də Ģüa müalicəsi ağrıların aradan 

qaldırılmasında daha effektiv hesab edilir. 

Sümük metastazlarının əsas ağırlaĢması isə onurğa beyninin kompressia-
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yasıdır. Sümük metastazlarının diaqnostikasında isə rentgen müayinəsindən və 

sintiqrafiyadan istifadə edilir.  

Sümük metastazlarının müalicəsində bir fraksiyalı (800 cGy × 1) və ya çox 

fraksiyalı (10 dəfə olmaqla, fraksiyalarla yekun 3000 cGy) müalicə rejimləri 

tətbiq edilir. 

Onurğa beyninin kompressiyası prostat vəzi xərçənginin metastazlarının 

ağırlaĢmalarından biri olub 2-12% xəstələrdə rast gəlinir və  paraplegiya, 

avtonom disfunksiya, 95% hallarda isə ağrı ilə müĢayiət olunur. MRT onurğa 

beynin hansı səviyyədə kompressiya olunmasına dəqiq diaqnoz qoymağa imkan 

verir.   

Onurğa beyninin kompressiyasında Ģüa müalicəsi ilə yanaĢı vazogen ödemi 

azaltmaq məqsədilə steroidlərlə (dexametason 4-10 mg) müalicə aparılır. 

Sidik axarlarının obstruksiyasında daha yüksək dozalarda (5,000  6,000 cGy) 

Ģüa müalicəsi tətbiq edilir. Multifokal skelet metastazlarında isə bədənin yarısı 

və ya tam Ģəkildə Ģüalandırılmaqla müalicə aparılır. Bu məqsədlə 4-6 həftəlik 

intervalla əvvəlcə bədənin yuxarı hissəsinə 600 cGy, aĢağı hissəsinə isə 800 

cGy Ģüa verilir. Bu müalicə sxemi ilə xəstələrin 30%-də  ağrıların tam aradan 

qalxması, 70%-də isə azalması müĢahidə edilir. 

Sümük metastazlarının müalicəsində son illər bisfosfonatlardan istifadə 

edilir. Bisfosfonatlar sümüklərin rezorbsiyasını azaltmaqla metastatik 

simptomların (hiperkalsemiya, ağrı, patoloji sümük sınıqları) azalmasına səbəb 

olur. Digər tərəfdən müəyyən edilmiĢdir ki, bisfosfonatlar böyümə faktorlarını 

inhibisiya etməklə ĢiĢin proqressiyasının qarĢısını alır. Prostat vəzi xərçəngində 

metastazlar osteoblastik olsa da, sümüklərin rezorbsiyası müĢahidə edilir və 

bisfosfonatlar bunun qarĢısını alır. 
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VII. PROSTAT VƏZININ XOŞXASSƏLI HIPERPLAZIYASI (PVH) 

 

Epidemiologiyası 

Prostat vəzinin xoĢxassəli hiperplaziyası (PVH) yaĢlı Ģəxslərdə aĢağı sidik 

traktı simptomlarının əsas səbəblərindən biri olub periuretral sahədə epitelial və 

stromal elementlərin sayının artması ilə xarakterizə olunur. Bir kiĢidə öz həyatı 

boyu PVH-a bağlı aĢağı sidik yollarının obstruksiyası olma ehtimalı təqribən 

40% olaraq qiymətləndirilir (1). Prostat vəzinin xoĢxassəli hiperplaziyası za-

manı vəzin keçid zonasının həm epitelial, həm də stromal elementlərində proli-

ferativ proseslər müĢahidə olunur. Bundan fərqli olaraq prostat xərçəngində 

vəzin periferik zonasının kök hüceyrələrinin atipik proliferasiyası baĢ verir. 

Xəstəliyin 40 yaĢın üzərində olan kiĢilərdə sıx rastlanmasının bilinməsinə 

baxmayaraq müxtəlif dərəcədə kliniki əlamətlərlə özünü biruzə etməsinə və 

kliniki əlamətlər prostat həcmi ilə paralellik göstərmədiyinə görə müxtəlif 

parametrlər əsas alınaraq aparılan epidemioloji araĢdırmalar fərqli nəticələr üzə 

çıxarır. Autopsiyaya əsaslanan tədqiqatlarda prostat adenomasına 30 yaĢın 

üzərində rastlanmağa baĢlayır və 80 yaĢlarında təqribən 88% rast gəlinir. Klinik 

əlamətlər əsas alındığında 60 yaĢlarında kiĢilərin təqribən 60%-də müxtəlif 

dərəcəli prostat adenoması əlamətləri üzə çıxır. Amerikada qafqaz mənĢəli əhali 

arasında aparılan epidemioloji sorğuda 40-49 yaĢlarında kiĢilərin 13%-də, 70 

yaĢın üzərində isə 28%-də adenomaya bağlı orta və irəli dərəcə obstruktiv 

əlamətlər aĢkar edilmiĢdir (2). Bu göstəricilər Hollandiyadakı kiĢilərdə uyğun 

olaraq 14 və 43% olaraq təyin edilmiĢdir. Digər bir tədqiqatda 30-79 yaĢlılar 

arasında aparılan sorğular əsasında 40 yaĢına qədər 10.5%, 70 yaĢın üzərində 

26.5% hallarda aĢağı sidik yollarına aid obstruktiv simptomlar təyin edilmiĢ və 

bu əlamətlərin rastlanmasında irq, etnik fərqlər aĢkar edilməmiĢdir (3). 

Epidemioloji tədqiqatlarda adenoma aĢkar edilmiĢ xəstələr müĢahidə altında 

tutulduğunda prostat həcminin zamanla artdığı, simptom Ģiddətinin yüksəldiyi 

və sidiyin axım sürətinin azaldığı təsbit edilmiĢdir. Bir araĢdırmada 66 aylıq 

müĢahidə müddətində klinik əlamətlərdə 29% yüksəlmə aĢkar edilmiĢdir (4).  

Amerikada aparılan bir tədqiqatda prostat adenomasına görə cərrahi 

əməliyyat riskinin maksimal sidik axım sürəti, prostat vəzinin həcmi və sidiyi 

tam boĢalda bilməmə hissi ilə bağlantılı olduğu təyin edilmiĢdir. Prostat həcmi 

böyümüĢ və obstruktiv əlamətlərə malik olan Ģəxslərin 40-50 yaĢ arasında 

əməliyyat riski 13%, 50-60 yaĢlar arasında 24%, 60-70 yaĢlar arasında 39% 

olaraq dəyərləndirilmiĢdir (5).  

Etiologiyası 

YaĢlı kiĢilərdə ən çox rast gəlinən xəstəliklərdən biri olmasına baxmayaraq 

xəstəliyin etiologiyası tam aydınlaĢdırılmamıĢdır. Lakin, xəstəliyin əsas 

simptomlarının, yalnız vəzinin ölçülərinin artması nəticəsində deyil, yaĢla 

əlaqədar olaraq detruzorun disfunksiyası  hesabına yarandığı və androgenlərin 
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xəstəliyin etiologiyasında əsas etioloji faktor olmadığı sübut edilmiĢdir. 

Androgenlər 

Androgenlər birbaĢa olaraq xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb olmasa da, 

prostat vəzinin hiperplaziyasında androgenlərin mühüm rol oynadığı sübut 

edilmiĢdir (6). Belə ki, androgenlərin sintezini və təsirinin pozulması ilə 

xarakterizə olunan və yetkin dövrdə kastrasiya olunmuĢ Ģəxslərdə prostat 

vəzinin hiperplaziyası rast gəlinmir. YaĢlı Ģəxslərdə periferik testosteronun 

miqdarı aĢağı olsa da prostat vəzidə  dihidrotestosteronun (DHT) və androgen 

reseptorlarının miqdarı yüksək olur (7). 

 YaĢlı Ģəxslərdə prostat vəzinin ölçüləri ilə sirkulyasiya edən androgenlər 

arasında düz mütənasiblik aĢkar edilməmiĢdir. YaĢ artdıqca bioaktiv testoste-

ronun azaldığı, estradiol testosteron nisbətinin isə artdığı müəyyən edilmiĢdir.     

Beyində, skelet əzələlərində və xayanın qıvrım kanalcıqlarında testosteron 

androgendən asılı prosesləri birbaĢa stimulyasiya etdiyi halda, prostat vəzidə 

5α-reduktaza fermenti testosteronu aktiv dehidrotestosterona (DHT) çevirir. 

Prostat vəzidə olan DHT-nin 90%-i testikulyar, 10%-i isə adrenal mənĢəlidir. 

Həm testosteron, həm də DHT hüceyrə daxilində androgen reseptorları ilə, 

sonra isə nüvədə xüsusi sahələrə birləĢərək zülal sintezini stimulyasiya edir. 

Bunlarla yanaĢı androgenlər böyümə faktorlarına və reseptorlarına təsir edərək 

parakrin yolla prostat vəzinin hiperplaziyasını stimulyasiya edirlər.  

Testosteron sadə diffuziya yolu ilə prostatın epitelial hüceyrələrinə daxil 

olur. Burada testosteron 5α-reduktaza fermentinin təsiri ilə daha aktiv dihid-

rotestosterona çevrilir. Dihidrotestosteron androgen reseptorlarla birləĢərək 

HSP-90 zülalının sintezini və nəticədə androgen böyümə faktorlarını: epidermal 

böyümə faktoru (EGF) və trombosit böyümə faktorlarını (PdGF) stimulyasiya 

edir. Prostat toxumasının homeostazı EGF və PdGF kimi böyümə faktorları ilə 

yanaĢı transformasiya edən böyümə faktoru (TGF) ilə tənzimlənir. Sonuncu 

faktor prostat toxumasında apoptozu induksiya etməklə toxuma hiperplaziyasını 

inhibisiya edir. 

Androgenlərin miqdarının azalması androgen sensitiv orqanlarda zülal 

sintezinin azalmasına və onun involyusiyasına səbəb olur. Digər tərəfdən andro-

gen ablasiyası apoptoz genlərinin aktivləĢməsinə və nəticədə proqramlaĢmıĢ 

hüceyrə ölümünün artmasına gətirib çıxarır. Androgen ablasiyası təkcə mo-

lekulyar səviyyədə deyil, vaskulyar yolla da prostat vəzinin həcminə təsir 

göstərmək xüsusiyyətinə malikdir. Təcrübələrdə androgen ablasiyası damar-

larda kəskin və mühüm dərəcəli vazokonstriksiyaya səbəb olur.  

Metabolik sindrom hiperinsulinemiya, qlükoza, triqliserid, xolesterol 

mübadiləsinin pozulması, yüksək qan təzyiqi ilə yanaĢı qanda testosteron 

səviyyəsinin azalması, erektil disfunksiya və prostat vəzinin hiperplaziyasının 

nisbətən erkən yaĢlarda inkiĢafı, aĢağı sidik yollarında obstruktiv əlamətlərin 

üzə çıxması ilə müĢayiət olunur (8). Avstriyada aparılan bir tədqiqatda orta yaĢı 
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46.1 olan 2371 metabolik sindroma malik kiĢidə 13.8% hallarda >7 IPSS skoru 

aĢkar edilmiĢdir (9). AĢağı sidik yollarında obstruktiv əlamətlərin özünü biruzə 

etməsi böyük ölçüdə erektil disfunksiya və premature eyaculation ilə paralellik 

göstərir (10). 

Androgen Reseptorları 

Prostat vəzi digər orqanlardan fərqli olaraq bütün ömür boyu androgenlərin 

təsirinə cavab vermək xüsusiyyətinə malikdir. Bu prostat vəzidə androgen 

reseptorların miqdarının yüksək səviyyədə olması və onun ömür boyu bu 

səviyyədə saxlanması ilə izah edilir. Digər tərəfdən hiperplastik vəzidə normal 

vəzi ilə müqayisədə androgen reseptorlarının miqdarının daha çox olduğu 

müəyyən edilmiĢdir. YaĢla bağlı estrogenlərin nisbi miqdarının artması da 

androgen reseptorlarının ekspressiyasının artmasına səbəb olmaqla prostat 

vəzinin hiperplaziyasına dolayı yolla təsir göstərir.  

5α-reduktaza fermentinin iki tipi müəyyən edilmiĢdir (11). I tip 5α-reduktaza 

prostat vəzidən kənar toxumalarda (dəridə, qaraciyərdə) ekspressiya olunur. II 

tip 5α-reduktaza fermenti isə prostat vəzidə dominant ferment olub, həm prostat 

vəzidə həm də ekstraprostatik toxumalarda ekspressiya olunur. Prostat vəzinin 

normal inkiĢafında və hiperplaziyasında da məhz bu tip iĢtirak edir. II tip 5α-

reduktaza fermenti prostat vəzinin stromal hüceyrələrində yerləĢdiyinə görə 

prostat vəzinin hiperplaziyasında məhz bu hüceyrələrin əsas rola sahib olduğu 

ehtimal edilir.   

Böyümə faktorları 

Proliferasiya və hiperplaziya ilə xarakterizə olunan digər patoloji proseslər 

kimi prostat vəzinin hiperplaziyasında da böyümə faktorlarının və onkogenlərin 

iĢtirak etdiyi müəyyən edilmiĢdir. Böyümə faktorları kiçik peptid molekulları 

olub, hüceyrə diferensiasiyasını stimulyasiya  və ya inhibə etmək xüsusiyyətinə 

malikdirlər. Bu faktorlara cavab verən hüceyrələr isə spesifik reseptorlara və ya 

transmembran və intrasellulyar siqnal mexanizminə sahibdirlər. Ġlk dəfə 

Lawson və əməkdaĢları adenoma ekstraktının hüceyrə böyüməsini stimulyasiya 

etdiyini müəyyən etmiĢdirlər. Sonradan bu faktorun qələvi fibroblast böyümə 

faktoru (QFBF) olduğu aĢkar edildi. Bununla yanaĢı prostat vəzinin hiper-

plaziyasında turĢ fibroblast böyümə faktoru, keratinosit böyümə faktoru (KBF), 

transformasiyaedici böyümə faktoru-β (TBF- β) və epidermal böyümə faktoru-

nun (EBF) da iĢtirak etdiyi məlumdur. Transformasiyaedici böyümə faktoru-β 

(TBF- β) normal epitelial hüceyrələrdə proliferasiyanın inhibitoru olduğu halda,  

fibroblastlar  və digər mezenximal hüceyrələr üçün isə çox güclü mitogen hesab 

edilir. Bu faktor həm ekstrasellulyar matriksin sintezini, həm də deqradasiyasını 

tənzimləmək və apoptozu induksiya etmək xüsusiyyətinə malikdir. Həm prostat 

vəzinin xərçəngində, həm də hiperplaziyasında hüceyrələrin bu inhibitor təsirin 

altından çıxdığı müəyyən edilmiĢdir (12). Digər tərəfdən bu faktor prostat 

vəzinin stromal hüceyrləri üçün autokrin böyümə faktoru olan qələvi fibroblast 
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böyümə faktorunun (QFBF) sintezini artırır. 

Estrogenlər  

Son zamanlar estrogenlərin prostat vəzinin hiperplaziyasında rolunu göstərən 

təcrübələr mövcuddur. YaĢın artması ilə Leydiq hüceyrələrindən testosteronun 

ifrazı azaldığından qanda testosteronun miqdarı azalır. Bunun əksinə olaraq 

estrogenlərin miqdarı sabit qalır və testosteron bağlayıcı zülalın miqdarı isə 

artır. Bunun nəticəsində sərbəst estrogenin testosterona nisbəti 40% artmıĢ olur. 

. YaĢ artdıqca bəzi hormonların (17α estradiol, estrogen) miqdarının prostat 

vəzinin həcminə mütənasib olaraq artdığı müəyyən edilimĢdir. Təcrübələrdə 

kastrasiya edilmiĢ itlərə paralel olaraq DHT və 17 α estradiol verildikdə prostat 

vəzidə hiperplaziya əmələ gəldiyi aĢkar edilmiĢdir (13). Bu sinergist təsirin 

estrogenlərin androgen reseptorlarını artırması nəticəsində yarandığı öyrənil-

miĢdir. Digər tərəfdən estrogenlər prostat toxumasında DHT-nin də miqdarının 

artmasına səbəb olur. Dolayısıyla yaĢın artması ilə prostat vəzinin həcminin 

artması və toxuma testosteronun miqdarının azalmasına qarĢılıq estrogenlərin 

təsiri ilə androgen reseptorların və DHT-in miqdarı artaraq  androgenlərin 

mitogen təsiri meydana çıxır. Bundan baĢqa həm estrogen reseptorlarının həm 

də 5α-reduktaza fermentinin stromal hüceyrələrdə yerləĢməsi DHT sintezinin 

və təsirinin estrogenlərin nəzarəti altında olduğunu düĢünməyə əsas vermiĢdir. 

Progesteron 

Hiperplastik prostat toxumasında progesteron reseptorlarının miqdarı çox 

olsa da normal prostat vəzinin fiziologiyasında və hiperplaziyasında bu 

hormonun rolu müəyyən edilməmiĢdir. 

Prostat iltihabı və PVH   

Prostat vəzin iltihabının prostat vəzin adenomasının patogenezində rolu son 

illərdə bir çox tədqiqatlarla təsdiq edilmiĢdir. Xroniki prostatitin limfokinə bağlı 

faktorları aktivləĢdirməklə, sistemik və lokal hormonal dəyiĢikliklərlə, vaskul-

yar və sellulyar proliferasiya ilə prostat vəzin xoĢxassəli hiperplaziyasına təkan 

verdiyi düĢünülür. Serenoa repens-in iltihabi mediatorların (interleykin 1, tans-

formasiyaedici böyümə faktoru), araxidon turĢusu kaskad enzimlərin 

(fosfolipaza A2), lipoksigenaza və siklo-oksigenazanın aktivliyini, prostoglan-

din və leykotrinlərin sintezini azaldaraq iltihaba bağlı PVH yaranmasını 

önlədiyi ehtimal edilir (14). 

Digər tərəfdən son dövrlərdə xroniki iltihabın və prostatik karsinogenezin 

yaranmasında bəzi genetik faktorların iĢtirak etdiyi öyrənilmiĢdir (15). 

İnterleykinlər 

Ġnterleykin 6 (ĠL-6) xronik iltihab zamanı sitokin ekspressiyasına səbəb olan 

kəskin faza reaksiyasının əsas fizioloji mediatorudur. ĠL-6-nın fibroblastlara, 

makrofaq və monositlərə, aktivləĢmiĢ T və B hüceyrələrə, endotelial, stromal və 

xərçəng hüceyrələrinə təsir etdiyi bilinir. ĠL-6 normal və neoplastik prostatik 

epitelial hüceyrələr tərəfindən sekresiya edilərək həm normal, həm də prostat 
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xərçəng hüceyrələrinə böyümə faktoru kimi təsir edir. ĠL-6 reseptorlarının 

ekspressiyasının artması prostat hüceyrələrinin proliferasiyası və adenomanın 

inkiĢafı ilə paralellik göstərir (16).  

Ġnterleykin 8 (ĠL-8) prostatik epitelial hüceyrələr tərəfindən sintez edilərək 

potensial olaraq prostat stromal hüceyrələrə böyümə faktoru kimi təsir edirlər. 

ĠL-8 normal və PVH prostatik hüceyrələr tərəfindən sintez edilərək stromal 

prostat hüceyrələrinin xroniki immun iltihabı və hiperplaziyasına təkan verir 

(17). 

Ġnterleykin-15 (ĠL-15) əsasən saya əzələ hüceyrələri və endotelial hüceyrələr 

tərəfindən, çox az miqdarda epitelial hüceyrələr tərəfindən sintez edilir. Lakin 

PVH zamanı ĠL-15 prostatik epitelial hüceyrələr tərəfindən intraluminal 

ekspressiya edilir. ĠL-15 PVH-T limfosit proliferasiyasının əsas stimulyatoru 

olaraq qəbul edilir (18). 

 

Patogenezi 

Xəstəliyin patogenezi tam öyrənilməmiĢdir. Hinmana görə xəstəliyin 

patogenezində üç mərhələ ayırd edilir: 

1. Anatomik obstruksiya; 

2. Birincili patofizioloji obstruksiya;  

3. Ġkincili patofizioloji obstruksiya. 

Xəstəlyin əsas əlaməti olan obstruksiyanın yaranmasında hiperplaziya 

olunmuĢ stromal elementlərə bağlı mexaniki-statik obstruksiyanın yeganə səbəb 

olmadığı aĢkar edilmĢdir. Belə ki, prostat vəzi kapsulunun və sidik kisəsi 

boynunun saya əzələlərində olan α adrenoreseptorların oyanmasına bağlı olan 

dinamik obstruksiya da aĢağı sidik yolu simptomlarının yaranmasında mühüm 

rol oynayır. Ġlk dəfə Caine PVH-də obstruksiyanın statik və dinamik kom-

ponentlər nəticəsində yarandığını bildirmiĢdir. PVH olan xəstələlərdə adeno-

matoz toxumanın, sidik kisəsi boynunun və prostat vəzi toxumasının yüksək 

konsentrasiyada α adrenoreseptorlara malik olduğu və prostat həcminin 40%-

nin saya əzələlərdən ibarət olduğu müəyyən edilmiĢdir. Bununla əlaqədar bütün 

uretral təzyiqin 40%-nin α adrenoreseptorların payına düĢdüyü aĢkar edilmiĢdir. 

Heyvanlar üzərində aparılmıĢ təcrübələrdə sidik kisəsi boynunun hissəvi 

obstruksiyasının patogenezində üç mərhələ müəyyən edilmiĢdir:  

1. BaĢlanğıc;  

2. Kompensasiya; 

3. Dekompensasiya. 

BaĢlanğıc mərhələdə mexaniki obstruksiyaya cavab olaraq detruzor əzələ-

lərində geniĢlənmə və böyümə faktorlarının təsiri nəticəsində iltihab və bunun 

ardınca əzələlərin proliferasiyası baĢ verir. Uroepitelial hiperplaziya, saya əzələ 

hipertrofiyası və kollagen sintezinin artması nəticəsində sidik kisəsinin 

əzələlərində qalınlaĢma müĢahidə edilir. Bunun nəticəsində obstruksiyaya bağlı  
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sidik kisəsi əzələlərində meydana çıxan yığılma zəifliyi qısa müddətdə bərpa 

olunaraq sidik kisəsinin funksiyaları bərpa olunur. Kompensator mərhələdə 

sidik kisəsi əzələlərində gedən dəyiĢikliklərin hesabına (detruzorun hipertrofi-

yası və hiperplaziyası) müəyyən müddət sidik kisəsi öz funksiyalarını normal 

səviyyədə saxlamıĢ olur. Lakin, kompensator dəyiĢikliklərin getməsinə baxma-

yaraq sidik kisəsində normal hüceyrə arxitektonikası pozulmuĢ olur. Belə ki, 

kollageninin sintezi saya əzələlərin normal strukturlarına nisbətən üstünlük 

təĢkil etdiyinə görə sidik kisəsində trabekulalar əmələ gəlir və detruzor getdikcə 

yığılma qabiliyyətini itirir və dekompensasiya müĢahidə edilir. Bu mərhələdə 

sidik kisəsində saya əzələlərə nisbətən birləĢdirici toxuma üstünlük təĢkil edir, 

nəticədə sidik kisəsinin evakuator funksiyası mühüm dərəcədə pozulmuĢ olur 

sidik ifrazından sonra qalıq sidik olması aĢkar edilir.  

 

Sidik sistemində olan dəyişikliklər 

Prostat vəzinin xoĢxassəli hiperplaziyasında xəstəliyin gec mərhələsində 

sidik sistemində aĢağıdakı makroskopik dəyiĢikliklər baĢ verir. 

Sidik kanalı 

BöyümüĢ prostat vəzinin təsiri nəticəsində sidik kanalında deformasiya, 

sidik kanalının prostat hissəsinin uzanması və bu və ya digər istiqamədə 

deviasiyası baĢ verir. 

Sidik kisəsi 

Uzun müddətli obstruksiyanın təsiri nəcəsində intravezikal təzyiqin 

yüksəlməsi sidik kisəsində müxtəlif makroskopik dəyiĢikliklərin əmələ gəl-

məsinə səbəb olur. Obstruksiyanın yaratdığı statik və dinamik müqavimət sidik 

kisəsi əzələlərinin hipertrofiyasına, gec dövrdə isə detruzorun atoniyasına səbəb 

olur. Kollagen sintezinin artması nəticəsndə sidik kisəsinin divarlarında hiper-

trofik bağlar əmələ gəlir ki, bu trabekulyasiya adlanır. Selikli qiĢanın yüksək 

intravezikal təzyiq nəticəsində bu bağlar arasından xaricə qabarması isə selikli 

qiĢanın kisəvari geniĢlənməsinə - selullaların əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Obstruksiya davam etdikcə sellullalar böyüyərək divertikulların yaranmasına 

səbəb olur. Bu dəyiĢikliklərin əmələ gəlməsində obstruksiyanın rolu olsa da, 

detruzor hiperrefleksiyasının da mühüm rol oynadığı müəyyən edilmiĢdir. 

Böyrəklər və sidik axarları 

Xəstəliyin gec mərhələlərində sidik kisəsinin atoniyası və xroniki sidik 

retensiyası   sidik axarlarında geniĢlənmə və əyriliklərin əmələ gəlməsinə səbəb 

olur. Sidik kisəsində trabekulyasiya ilə yanaĢı sidik kisəsi üçbucağında da 

hipertrofiya yaranır. Bu sidik axarları dəliklərində obstruksiyaya və urostaza 

gətirib çıxarır. Digər tərəfdən sidik axarları ətarfında yaranmıĢ trabekulyasiya 

və divertikullar sidik kisəsi - sidik axarı birləĢməsində çatıĢmazlığa və sidik 

axarı reflüksünə səbəb olur ki, bu da öz növbəsində sidik axarlarının 

geniĢlənməsinə Ģərait yaratmıĢ olur. ArtmıĢ təzyiqin böyrək ləyəninə ötürülməsi 
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ilk mərhələdə pieloektaziya, daha sonra ikitərəfli ureterohidronefroz və böyrək 

funksiyalarının pozulması ilə nəticələnir. 

 

Patoloji anatomiya 

Ġlk dəfə McNeal prostat vəzinin xoĢxassəli hiperplaziyasının keçid zonadan 

inkiĢaf etdiyini bildirmiĢdir (ġəkil- 7.1). Adenomatoz düyünlər keçid və ya 

periuretral zonadan, az hallarda isə periferik zonadan inkiĢaf edir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil – 7.1. Prostat vəzinin xoĢxassəli hiperplaziyası (Makro və mikropreparat) 

Preparat hiperplastik vəzi və stromadan təĢkil olunmuĢdur (mikropreparat). 

 

 

Randall inkiĢaf lokalizasiyasından asılı olaraq səkkiz anatomik konfi-

qurasiyanın olmasını təsvir etmiĢdir: lateral,  arxa kommissural və ya median, 

lateral  və median, subservikal (Albarrán payı), lateral  və subservikal,  ön kom-

missural, subtriqonal (Home payı), median və subservikal. Adenomatoz dü-

yünlərin çəkisinə gəldikdə isə bir neçə qramdan 500 qrama qədər olmaqla 

müxtəlifdir.  

Frank hiperplastik düyünlərin beĢ histoloji  tipini müəyyən etmiĢdir: 

 stromal (fibroz və ya fibrovaskulyar); 

 fibromuskulyar; 

 muskulyar (―leyomioma‖); 

 fibroadenoma; 

 fibromioadenoma. 

Prostat vəzinin hiperplaziyasında simptomların əmələ gəlməsində vəzin 

hiperplaziyası ilə yanaĢı prostat vəzinin kapsulasının qalınlaĢması da mühüm 

yer tutur. 
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Diaqnostika 

Prostat vəzinin xoĢxassəli hiperplaziyası (PVH) aĢağı sidik yolları simptom-

ları, sidik kisəsinin tam boĢalmaması, sidik ləngiməsi, sidik traktı infeksiyaları 

və hematuriya simptomları ilə xarakterizə olunur. Lakin, bu simptomlar PVH 

üçün spesifik simptomlar olmayıb, sidik kisəsinin və prostat vəzinin digər 

xəstəliklərində də rast gəlindiyinə görə  diaqnostikanın əsas kriteriyalarından 

biri sadalanan simptomların məhz PVH nəticəsində yarandığını aĢkar etməkdir. 

Bu məqsədlə xəstələrdən ilk növbədə ətraflı toplanmıĢ anamnezin və obyektiv 

müayinənin əhəmiyyəti böyükdür. Anamnezin toplanması yanaĢı xəstəlikləri və 

sidiyə getmə aktınını pozğunluğu ilə xarakterizə olunan sidik kanalının 

strikturasını, Ģəkərli diabeti, baĢ beynin və onurğa beyninin xəstəliklərinin aĢkar 

edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Digital rektal müayinə (DRM) prostat 

vəzinin ölçüləri, konsistensiyası strukturu haqqında məlumat əldə etməyə 

imkan verir. Bundan baĢqa xəstələrdə sidik kanalının xarici dəliyinin 

stenozunu, strikturasını, həcmli törəmənin olmasını istisna etmək üçün genital 

müayinə aparılmalıdır. DRM və nevroloji müayinə düz bağırsaq sfinktorunun 

tonusunu qiymətləndirməyə, prostat vəzi və düz bağırsaq xərçəngini ilkin 

mərhələdə aĢkar etməyə imkan verir. Prostat vəzinin indurasiyası və nodulyar 

formada olması PSA-nın təyin edilməsi və prostat biopsiyası ilə müayinə 

planının geniĢləndirilməsinə əsas verir. 

  

Laborator müayinələr: 

Sidiyin ümumi analizi: Sidikdə qanın, leykositlərin, bakteriyanın, zülalın və 

Ģəkərin olmasını aĢkar etmək məqsədi ilə sidiyin ümumi analizi aparılmalıdır. 

Sidikdə mikrohematuriyanın olması sidik kisəsində xərçəng, karsinoma in situ 

və ya sidik kisəsi daĢı Ģübhəsi yaradır və bu da əməliyyat zamanı öncə 

sistoskopiya aparılmasına göstəriĢ ola bilər (19). 

Prostat-spesifik antigen (PSA): YaĢlı Ģəxslərdə prostat vəzinin ölçülərinin 

artması ilə mütənasib olaraq PSA-nın miqdarı yüksəlir. Prostat adenoması olan 

xəstələrin təqribən 25%-də PSA 4 ng/ml-dən yüksək olur. PSA prostatit, sidik 

ləngiməsi, yaxın müddətdə eyakulyasiya, prostat masajı və digital rektal 

müayinə sonrası arta bilər. Bizim müĢahidələrdə sidik kisəsi kateterizasiyası 

hematuriyaya səbəb olan hallarda PSA yüksəlməsi daha bariz olmuĢdur. Bu cür 

PSA yüksəlməsi PSA-nın prostat xərçənginə deyil prostat toxumasına spesifik 

bir antigen olması ilə izah edilməlidir. Normada prostat Ģirəsində onun 

aktivliyinin qandakında dəfələrlə yüksək olması prostatın təzyiqə məruz qaldığı 

və ya tamlığının pozulduğu bütün hallarda PSA yüksəlməsini mümkün edir.  

Stamey ilk dəfə PSA ilə prostat həcmi arasında korrelyasiya olduğunu aĢkar 

etmiĢ və müxtəlif patologiyalarda 1 qr prostat toxumasına düĢən PSA miqdarını 

(PSA dansitəsini) hesablamıĢdır. Prostat hiperplaziyasında 1 qr toxumaya PSA 

dəyəri təqribən 0.3 ng/ml yüksəlirkən, prostat xərçəngində bu göstərici 1 sm
3
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xərçəng toxumasına 3.5 ng/ml olaraq təyin edilmiĢdir (20). Digər tərəfdən 

artmıĢ PSA dəyəri prostat həcminin artdığını ±20% dəqiqliklə təhmin etməyə 

imkan verir. Eyni zamanda prostat həcminin böyüməsi və ona uyğun yüksəlmiĢ 

PSA dəyəri sidik ləngiməsi və adenomektomiya əməliyyatı riskini öncədən 

təhmin etməyə imkan verir. 

Prostat vəzidə indurasiya və düyünlərin olması hallarında  prostat vəzi 

xərçəngindən diferensiasiya etmək məqsədilə sərbəst və total PSA-nın miqdarı 

təyin edilməlidir. Sərbəst PSA-nın prostatın xoĢxassəli hipertrofiyasında daha 

çox artdığı, sərbəst PSA/total PSA nisbətinin adətən 15%-dən çox olduğu 

bilinir. Sərbəst PSA klinik manifestə adenomalarda daha çox yüksəlir. 

3-6 ay müddətində 5α-reduktazanın inhibitorlarının (finasterid, dutasterid) 

istifadə edilməsi zamanı  PSA göstərcisinin 40-50% azalması müĢahidə edilir. 

Bu PSA artım sürəti izlənərkən nəzərə alınmalıdır. Serenoa repens, Pygeum 

africanum kimi bitki mənĢəli preparatların PSA dəyərlərinə təsir etmədiyi 

bilinir.  

Qanın biokimyəvi analizi: Xroniki böyrək çatıĢmazlığı əlamətlərinin aĢkar 

edilməsi məqsədi ilə qanda elektrolitlər, sidik cövhəri və kreatinin təyin edilir. 

Prostat adenoması olan xəstələrdə kreatinin yüksəlməsi daha çox hallarda 

dekompensasiya mərhələsində qalıq sidik və yuxarı sidik yollarında staza bağlı 

olur, lakin bəzi hallarda retrotriqonal yerləĢmiĢ adenomaların birbaĢa sidik 

axarına təzyiq etməsi və ya yanaĢı xəstəliklər (Ģəkərli diabet, uzunmüddətli 

hipertoniyaya bağlı nefroskleroz, nefroloji xəstəliklər) hesabına kreatinin 

yüksəlməsi ehtimalı da nəzərə alınmalıdır. 

 

 İnstrumental müayinələr: 

 Xəstəliyin diaqnostikasında USM müayinəsi xüsusi yer tutur. Müayinə 

göstəriĢlərə uyğun olaraq abdominal və transrektal yolla aparılır. USM ilə 

prostat vəzinin ölçüsü və həcmi təyin edilir. Prostat vəzi ilə yanaĢı sidik kisəsi 

və böyrəklərin USM aparılır ki, bu da hidronefrozun və sidik kisəsində  yanaĢı 

patologiyaların olmasını aĢkar etməyə imkan verir. Sidik kisəsi daĢları, qalıq 

sidik olduğunda sidik kisəsi divertikulları və yuxarı sidik yollarının bilateral 

stazı prostat adenomasının ağırlaĢmaları kimi qəbul edilir və uyğun müalicə 

növünün seçilməsinə göstəriĢ təĢkil edir. USM sidik kisəsi dolu halda və sidik 

ifrazından sonra aparılır. Sidik ifrazından sonra sidik kisəsində sidiyin qalması 

qalıq (rezidual) sidik olaraq qiymətləndirilir və sidik kisəsinin dekompen-

sasiyasını göstərir. 

Prostat vəzi həcminin təyin edilməsi müayinənin əsas tərkib hissəsini təĢkil 

edir. Prostat vəzi həcminin təyin edilməsi məqsədilə müxtəlif düsturlar təklif 

edilmiĢdir (ġəkil – 7.2). Ġki düstur daha geniĢ tətbiq edilir: 

1) Vəzin üç ölçüsünü təyin edilməsinə əsaslanan elipsoid düsturdur. 

                         V = D1 x D2x D3x 0.52 
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D – üç ölçüdə prostat vəzinin diametridir 

2) Prostat vəzi Ģərti olaraq sferik qəbul edilir və vəzinin həcmi,                                  

                                V = 4/3 pr
3 

düsturu ilə təyin edilir. 

r – radiusdur  

                                 

 YanaĢı olaraq böyrək və sidk axarlarının daĢlarına Ģübhə olarsa və ya ul-

trasəs müayinəsində birtərəfli hidronefroz aĢkar edilərsə diaqnozu dəqiqləĢ-

dirmək məqsədi ilə ekskretor uroqrafiya aparılır. 

  Beynəlxalq Prostat Simptomu Dərəcələnməsi (International Prostate 

Symptom Score (IPSS)): Beynəlxalq dərəcələnmə sistemi olub xəstəliyin 

simptomlarını ağırlıq dərəcəsinə görə qiymətləndirməyə imkan verir. 

Simptomların ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq xəstənin verdiyi cavab 1-6 balla 

qiymətləndirilir (Cədvəl – 7.1 ).  Xəstəliyin simptomlarının qiymətləndirilməsi 

xəstəyə verilən səkkiz sual əsasında aparılır. Yekun qiymətdən asılı olaraq 

xəstələr yüngül (0-7), orta  (8-19) və ağır (20-35) olaraq qiymətləndirilir 

  Urofloumetriya: Ġnfravezikal obstruksiyanın dərəcəsini və müalicəyə 

cavabı qiymətləndirmək məqsədi ilə aparılır. Maksimal axım sürəti (Qmax) 

infravezikal obstruksiyanı qiymətləndirməkdə əsas göstərici olsa da infravezikal 

obstruksiyanı detruzorun disfunksiyasından diferensiasiya etməyə imkan 

vermir. Qmax -ın 15 ml/s-dən yüksək olması normal hesab edilir. 

 

Şəkil- 7.2.  Prostat vəzi həcminin sonoqrafik hesablanması 
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Cədvəl – 7.1. Beynəlxalq prostat simptomları skorları (International 

Prostate Symptom Score – IPSS) 

 
Son bir ay içərisində Heç bir 

zaman 

Beş 

dəfədə 

bir 

Yarıdan az Yarı 

yarıya 

Yarıdan 

çox 

Həmişə 

1. Siyimədən sonra 

sidik kisəsinin tam 

boĢalmadığını 

hiss edirsinizmi? 

0 1 2 3 4 5 

2. Siyidikdən sonrakı 2 

saat ərzində yenidən 

siyimə ehtiyacı hiss 

edirsinizmi? 

0 1 2 3 4 5 

3. Kəsik-kəsik siyimə 

olurmu? 0 1 2 3 4 5 

4. Siyimə istədiyinizdə 

sidiyi saxlaya bilmədi-

yiniz olurmu? 
0 1 2 3 4 5 

5. Sidiyin axımında 

zəifləmə olurmu? 
0 1 2 3 4 5 

6. Siyimədən əvvəl 

gücənmə olurmu? 0 1 2 3 4 5 

 Heç 

vaxt 
1dəfə 2 dəfə 3 dəfə 4 dəfə 5 dəfə 

7. Gecə siyimək üçün 

neçə dəfə qalxırsız? 
0 1 2 3 4 5 

Sidik simptomlarına görə yaşam keyfiyyəti 

1.Həyatınızın qalan his-
səsində də siyimə belə 

davam edərsə özünüzü 

necə hiss edərdiniz? 

əla 

0 

əla 

1 

YaxĢı 

2 

Bəzən 

yaxĢı, 

bəzən pis 

3 

əsasən pis 

4 

Pis 

5 

Çox 

pis 

6 

Yaşam keyfiyyətini dəyərləndirmə indeksi 

Simptom skorununun dəyərləndirilməsi: 

0-7 yüngül dərəcədə simptomatik 

8-19 orta dərəcədə simptomatik 
20-35 ağır dərəcədə simptomatik 

 

Konservativ müailcə 

Prostat vəzin hiperplaziyası və ona bağlı obstruktiv əlamətlərin konservativ 

müalicəsində əsas məqsəd prostat vəzin böyüməsini önləmək və ya müəyyən 

dərəcədə ölçülərinin kiçilməsinə, obstruktiv əlamətlərin azalmasına və qalıq 

sidiyin ortadan qalxmasına nail olmaq, hiperaktiv sidik kisəsi əlamətlərini 

önləməklə mikturasiyaların sayının azalmasını  təmin etməkdən ibarətdir. 
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Chapple prostat vəzi hiperplaziyasına bağlı aĢağı sidik yolları simptomları 

olan xəstələrin konservativ müalicəsində aĢağıda göstərilən tövsiyələri irəli 

sürmüĢdür (21): 

 Orta və irəli dərəcədə aĢağı sidik yolları əlamətləri olan xəstələrdə α-

blokatorların (tamsulosin) tətbiqi; 

 Hiperaktiv sidik kisəsi əlamətləri olan xəstələrdə antixolinergik dərman 

preparatlarının (tolterodin) tətbiqi; 

 >30 qram ölçüyə malik böyümüĢ prostat vəzisi olan və >1.4 ng/ml PSA-

ya malik xəstələrdə 5- α reduktaza fermenti inhibitorları (finasterid, dutasterid) 

tətbiqi; 

 Tək α-blokatorlara müsbət cavab verməyən böyümüĢ prostatı və 

obstruktiv əlamətləri olan xəstələrdə bu preparatların 5- α reduktaza fermenti 

inhibitorları ilə kombinə edilməsi; 

 Hiperaktiv sidik kisəsi əlamətləri ilə obstruktiv əlamətləri birgə olan 

xəstələrdə (qalıq sidiyi həddən çox olanlar xaric)  α-blokatorlar ilə 

antixolinergik preparatların birgə tətbiqi; 

 Renal mənĢəli olduğu istisna edilən və hiponatriemiya ilə müĢayiət 

olunmayan nokturnal poliuriyada diuretik və desmopressinin təbiqi. 

Son illərdə prostat vəzin adenomasına bağlı obstruktiv əlamətlərin 

müalicəsində 5 fosfodiesteraza (PDE5) inhibitorları and lutienləĢdirici hormon 

sintezini stimulyasiya edən hormon antagonistləri, fitoestrogenlər, progeste-

ronlar,  NX1207 və PRX302 kimi dərman preparatları klinik yoxlamadan uğur-

la keçirilmiĢlər. Bunlardan bəzilərinin qan testosteron səviyyəsinə təsir edərək 

prostat adenomasına bağlı obstruksiyanı həfiflətdiyi düĢünülür, bəzilərinin təsir 

mexanizmi bilinmir və ona görə də daha ətraflı öyrənilməlidir (22).   

PRX302 (PSA ilə aktivləĢdirilmiĢ protein toksini) preparatının intraprostatik 

inyeksiyasını öyrənən çoxmərkəzli çalıĢmada prostat həcminin bir il 

müddətində proqressiv azalması, IPSS skorlarında yaxĢılaĢma ilə yanaĢı erektil 

funksiyada geriləmə olmadığı, preparatın tətbiqinin daha böyük xəstə qrupunda 

öyrənilməsi zərurəti qeyd edilmiĢdir (23).  Wang 5 fosfodiesteraza (PDE5) 

inhibitorlarının alfa 1 adrenergik  blokatorlarla kombinə edilməsinin nitrik 

oksid/siklik quanosin monofosfat/ PDE5 təsir mexanizmi ilə PVH müalicəsində 

effektiv ola biləcəyi fikrini irəli sürmüĢdür (24). 

PVH müalicəsində digər bir üsulun – prostat toxumasına Botulinum 

neyrotoksinin inyeksiyası eksperimental və kliniki olaraq öyrənilmiĢdir. Bu 

neyrotoksinin inyeksiyası prostat toxumasının atrofiyasına və ölçülərinin 

azalmasına səbəb olmuĢdur. AĢağı sidik yollarında obstruktiv əlamətlərin 

azalması eyni zamanda afferent sinirlərin oyanıcılıq qabiliyyətinin və bu 

oyanmaların onurğa beynə ötürülməsinin inhibisiyası hesabına olduğu güman 

edilir (25). Lakin metodun geniĢ klinik tətbiq qazanması üçün daha böyük xəstə 

qruplarında öyrənilməsi zərurəti vardır. 
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α-adrenergik blokatorlar 

PVH koservativ müalicəsində α-adrenergik blokatorların tətbiq edilməsi 

prostat hiperplaziyası zamanı vəzidə olan saya əzələlərin və sidik kisəsinin 

boynunda olan α-adrenergik reseptorların stimulyasiyası nəticəsində sidik kisəsi 

boynunun bu və ya digər dərəcədə obstruksiyasının olmasına əsaslanır. 

Morfometrik araĢdırmalar nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, hiperplastik 

prostat vəzidə sellulyar komponentin 40%-i saya əzələlərdən təĢkil olunmuĢdur 

və bu əzələlər α1 adrenoreseptorların iĢtirakı ilə noradrenalinin təsirindən aktiv 

yığılmaq xüsusiyyətinə malikdir. α-adrenergik reseptorlar sidik kisəsinin 

boynunda, sidik kanalının prostat hissəsində, prostat vəzinin kapsulasında, 

98%-i isə prostat vəzinin stromasında yerləĢmiĢdir. PVH-inkiĢaf etməsi 

nəticəsində α-adrenergik reseptorların stimulyasiyası bu orqanlarda saya 

əzələlərin tonusunun artmasına və dinamik tipli infravezikal obstruksiyaya 

(ĠVO) səbəb olur. 

Son illər α-adrenergik reseptorların da öz növbəsində α1A, α1B, α1D  

yarımtiplərdən təĢkil olunduğu və xəstəliyin patogenezində A və D yarım-

tiplərinin iĢtirak etdiyi aĢkar edilmiĢdir. Müxtəlif tədqiqatlarda α1 adrenoresep-

torların prostat vəzidə, sidik kisəsi boynu və uretrada sıx Ģəkildə yerləĢdiyi, sa-

ya əzələ tonusunu tənzimləyərək PVH zamanı obstruksiyanın dinamik kompo-

nentini təĢkil etdiyi göstərilmiĢdir. Prostat stromasında ən çox α-adrenergik 

reseptorların α1A (60-75%), ikinci α1D (25-30%) və  α1B (3-6%) yarımtipləri 

yerləĢmiĢdir. Sidik kisəsi boynunun saya əzələlərinin yığılma qabiliyyətinin 

təminində ən çox α1A adrenoreseptorlar iĢtirak edir və ona görə də bu yarımtip 

sidiyə getmədə çətinliyin olmasına cavabdeh olaraq qəbul edilir (26).  

Sidik kisəsinin detruzorunda ən çox α1D (60-70%), nisbətən az isə α1A (30-

40%) adrenoreseptorlar yerləĢmiĢdir. β–adrenoreseptorlar sidik kisəsinin relak-

sasisiyasını, α1 adrenoreseptorlar isə kontraktil qabiliyyətini təmin edilər. Ona 

görə də α1 adrenoreseptorların inhibitorları sidik kisəsinin kontraksiyasını 

azaldır. 

Alfa-adrenoblokatorların tətbiqi sidik kisəsi boynunun və prostat vəzinin 

saya əzələlərinin tonusunun azalmasına və ĠVO nəticəsində yaranmıĢ dinamik 

uretral müqavimətin aĢağı düĢməsinə, detruzorda mübadilə və qan dövranının 

yaxĢılaĢmasına səbəb olur. Preparatların qəbulundan 2 həftə sonra klinik 

yaxĢılaĢma, 4-6 həftə sonra isə davamlı terapevtik effekt müĢahidə edilir. 

  

α-Adrenergik  blokatorların təsnifatı 

α-Adrenergik reseptorlar selektivliyinə və plazmadan eliminasiya xüsu-

siyyətinə görə təsnif olunur. Bu xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq adrenoblokatorlar 

aĢağıdakı qruplara bölünür: selektiv, qeyri-selektiv, qısa müddətli və uzun 

müddətli təsir göstərən (Cədvəl – 7.2) 
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Cədvəl – 7.2.  α-Adrenergik blokatorların təsnifatı 
  

 Prepararın tipi Doza                     

Qeyri- selektiv 

Qeyri-selektiv blokatorlar 

Phenoxybenzamin 10 mg 

α1 adrenoblokatorlar 

Prazosin 2 mg 

Alfuzosin 2.5 mg və ya 10 mg  

Indoramin 20 mg  

Selektiv u zun müddət təsir göstərənlər 

Terazosin 5 və ya 10 mg 

Doxazosin 4 və ya 8 mg 

Tamsulosin 0.4 mg 

Silodosin 8 mg 

 

Alfuzosin 

Qısa müddətli təsirə malik α-blokator olsa da son dövrlər tədricən sorulan 

formaları inkiĢaf etdirilmiĢ və gündə tək doza olaraq istifadə edilir. Ciddi yan 

təsirlərə malik deyildir və plaseboya nisbətən urofloumetrik müayinələrdə 

sidiyin maksimal axım sürətini statistik anlamlı artırdığı sübut edilmiĢdir. 

Terazosin 

Terazosin yarı ömrü 12 saat olan selektiv bir α-blokatordur. 2.5 mg və 10 mg 

dozalarda tətbiq edilmiĢ və dozaya bağlı artmaqla PVH olan xəstələrdə irritativ 

və obstruktiv əlamətlərdə azalma müĢahidə edilmiĢdir. Lakin yüksək doza və 

uzunmüddətli istifadə qripə bənzər əlamətlər və baĢ dönməsi kimi yan təsirlərin 

ortaya çıxmasına səbəb olur. 

Tamsulosin 

Selektiv bir α1 antaqonisti olub klinik praktikada ən çox istifadə edilir. α1A 

adrenoreseptorlara seçici təsir qabiliyyəti digər adrenoblokatorlardan 30 dəfəyə 

qədər daha yüksəkdir. Eyni zamanda α1D adrenoreseptorlara da təsir göstərir. 

Gündə tək doza 0.4 mg qəbul edilir, maksimal təsir dövrü 4-8 saat sonra 

baĢlayır. Qan təzyiqi və nəbzə ciddi təsir göstərmir və antihipertanziv 

dərmanlarla paralel qəbul edilə bilir. Uzun müddətli tətbiqi zamanı (bir 

tədqiqatda 4 ilə qədər) təsirində azalma rastlanmamıĢdır. Yan təsirləri retroqrad 

eyakulyasiya və baĢ gicəllənməsi olaraq qeyd edilmiĢdir. Postural hipotoniya, 
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baĢ ağrısı, bayılma, asteniya, rinit kimi yan təsirlər nadirdir. 

Silodosin 

α1A adrenoreseptor inhibitoru olan silodosin bu qrupa aid olan tamsulosin 

kimi yan təsirlərin və xüsusilə də kardiovaskulyar sistemə təsirin olmaması ilə 

xarakterizə olunur. Bu yeni preparat eksperimentdə prostat hiperplaziyası 

yaradılan siçovullarda və klinik tədqiqatlarda aĢağı sidik yollarında obstruktiv 

əlamətlərin ortadan qalxmasında effektiv olmuĢdur. Maraqlıdır ki, silodosin 

prostat vəzin saya əzələləri ilə yanaĢı afferent sidik kisəsi sinirlərinə təsir 

etməklə hiperaktiv sidik kisəsi əlamətlərini azaltmıĢ və sidik kisəsinin tutumunu 

artırmıĢdır (27). 

Tamsulosin kimi silodosinin də əsas yan təsiri retroqrad eyakulyasiya və ya 

aneyakulyasiyadır. Lakin çox hallarda anormal eyakulyasiya əsas klinik 

əlamətlərdə azalmaya nisbətən xəstə üçün daha zəruri olmur və dərmanın 

qəbuluna əks-göstəriĢ təĢkil etmir (28). 

 

Androgen suppressiyası 

Prostat vəzinin xoĢxassəli hiperplaziyasının müalicəsində androgen supres-

siyasının tətbiqinin əsasını prostat vəzinin embrional inkiĢafının dihidrotestoste-

rondan asılı olması təĢkil edir (29). Testosteron prostat vəzidə 5α-reduktazanın 

iĢtirakı ilə dehidrotesterona çevrilir. Bu fermentin genetik defisiti prostat 

vəzinin inkiĢaf etməməsi ilə nəticələnir. PVH-ın inkiĢafı da androgendən asılı 

proses olduğuna görə androgen supressiyası xəstəliyin müalicəsində əsas 

istiqamətlərdən birinə çevrilmiĢdir. Ġlk dəfə Peters və Walsh androgen 

supressiyasının prostat vəzi epitelinin reqressiyasına səbəb olduğunu müəyyən 

etmiĢlər. Androgen supressiyası prostat vəzinin keçid zonasının həcmini nəzərə 

çarpacaq dərəcədə azaltmaqla infravezikal obstruksiyanın statik  komponentinin 

azalmasına gətirib çıxararaq  müalicəvi təsir göstərir.  

5-α reduktaza fermenti inhibitorları daha tez kliniki effekt əldə edilməsi üçün 

infravezikal obstruksiyanın dinamik komponentini azaltmaq qabiliyyətinə malik 

α-Adrenoblokatorlar ilə kombinə edilərək tətbiq edilir. 

 

Finasterid 

Prostat vəzin adenomasının müalicəsində sıx tətbiq edilən dərman preparatı 

olan finasterid 5-α reduktaza fermentini blokada edərək testosteronun onun 

dəfələrlə daha aktiv forması olan dihidrotestosterona çevrilməsini önləyir və 

beləliklə hissəvi androgen deprivasiyasına səbəb olur (30). Nəticədə prostat 

vəzinin həcminin prostat epitel toxuması və kanalcıq mənfəzləri hesabına 20%-

ə qədər azalması müĢahiidə edilir. Finasterid qəbulundan sonra sekretor 

hüceyrələrdə büzüĢmə, bu hüceyrələrin sitoplazmasında ĢəffaflaĢma qeyd edilir. 

Finasterid 5α-reduktazanın inhibitoru olub, intraprostatik və plazma DHT-in 

miqdarını azaldır. 5α-reduktazanın iki izoenzimi məlumdur. Finasterid II tip 
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izoenzimin selektiv inhibitorudur. Dəridə və qaraciyərdə olan I tip izoenzim 

tərəfindən DHT-yə çevrildiyinə görə Finasteridin qəbulu testosteronun 

kastrasiya səviyyəsinə qədər azalmasına səbəb olmur. Finasteridlə müalicə (3-7 

ay) plazma DHT-nin miqdarının 70-75%, prostat vəzinin həcminin isə 20-30% 

azalmasına səbəb olur. Xəstələrin 40-60%-də simptomların aradan qalxmasına 

və sidiyin maksimal axım sürətinin 1,6-2,6 ml/san artmasına gətirib çıxarır. 

Gündə 5 mq dozada qəbul edilir. Minimal müalicə kursu 6 aydır. Finasterid 

qəbulu qanda LH və FSH-ın miqdarının yüksəlməsi ilə müĢayiət olunur. Uzun 

müddət finasteridlə müalicə kəskin sidik ləngiməsi riskini 57%, vezikoureteral 

reflüks riskini 60%, cərrahi əməliyyat riskini isə 34% azaldır. 

 

Dutasterid 

Dutasterid 5α-reduktazanın dual inhibitoru olduğuna görə DHT-nin inhi-

bisiya olinmasında daha effektiv təsirə malikdir (31). Dutasterid 5α-reduk-

tazanın I və II yarımtiplərinə inhibisiyaedici təsir göstərir. Bu preparatın 

təsirindən DHT-nin miqdarı xəstələrin 85%-də təqribən 90% azalır. Preparatın 

uzunmüddətli qəbulu (> 3 ay) prostat vəzi böyümüĢ (> 30 sm
3
) xəstələrdə 

prostatın həcminin kiçilməsinə və sidiyin maksimal axım sürətinin artmasına 

imkan yaradır. Finasterid kimi libidonun itməsi və erektil disfunksya Dutasrerid 

preparatının da əsas əlavə təsirləridir. 

 

Bitki ekstraktları 

Prostat vəzinin xoĢxassəli hiperplaziyasında istifadə edilən digər qrup 

preparatlara bitki ekstraktları aiddir. Çox qədimdən istifadə edilən bu 

fitoterapevtik preparatların istehsalında Serenoa repens, Hypoxis roopery, 

urtica dioica, Pygeum africanum, Populus tremula istifadə edilsə də PVH 

müalicəsində Serenoa repens və Pygeum africanum ekstraktları daha çox özünü 

doğruldur. 

PVH-də istifadə edilən fitoterapevtik preparatların təsir mexanizmi çox-

tərəflidir. Bu preparatlar üçün aktiv təsir göstərən maddə müəyyən edilməsə də 

peparatların təsir mexanizmində fitosterolun və yağ turĢularının əsas rol 

oynadığı öyrənilmiĢdir. Fitoterapevtik preparatların aĢağıdakı təsir xüsusiy-

yətləri  vardır: 

 Antiandrogen; 

 Antiestrogen; 

 5-alfa reduktazanın inhibisiyası; 

 Alfa reseptorların blokadası; 

 Ödemin azalması; 

 Ġltihab əleyhinə; 

 Antiproliferativ; 

 Prostaqlandin sintezinin inhibisiyası. 
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Serenoa repens 

Serenoa repens ekstraktları bir neçə mərhələdə testosteronun metabolizminə 

təsir göstərirlər; 5α-reduktazanın aktivliyini inhibisiya etməklə testosteronun 

aktiv DHT- a çevrilməsini zəiflədir, DHT-nin sitoplazmatik reseptorlarla 

birləĢməsini inhibisiya edir və  5α-reduktazanın aktivliyini azaltmaqla DHT-nin 

metabolizminə təsir göstərir. Bundan baĢqa bu preparatların antiesterogen, 

antiproliferativ təsir göstərdiyi və prolaktin reseptorlarını blokada etdiyi 

öyrənilmiĢdir. Eyni zamanda fitoekstraktlar fosfolipaza A2-ni inhibisiya 

etməklə prostaqlandinlərin sintezini ləngidərək prostat vəzidə ödemin və 

iltihabın azalmasına səbəb olur. 

Serenoa repens antiandrogen təsiri ilə yanaĢı paraapoptotik və iltihab-

əleyhinə təsir göstərir.  Bu tərkibli fitoekstraktların epidermal böyümə faktoru 

və fibroblast böyümə faktorlarını inhibisiya etməklə prostat toxumasında 

hiperplastik dəyiĢiklikləri önlədiyi güman edilir (32). 

Serenoa repens tərkibində olan laurin, olein, miristin və palmitin turĢuları 

vasitəsi ilə epitel toxumasının proliferativ aktivliyinin 39%, stromanın isə 38% 

azalmasına səbəb olur. Preparatların qəbulu fonunda pollakiuriya 20-50%, 

dizuriya 30%, qalıq sidik həcmi 15-50% azalmıĢ olur. Prostat vəzinin həcmi isə 

7-15% azalır (33). 

Pygeum africanum 

Preparatın təsir mexanizmi və buna səbəb olan aktiv maddə öyrənilməmiĢdir. 

Lakin, preparatın fibroblastların proliferativ aktivliyini aĢağı saldığı, vəzidə 

ödemi önlədiyi və detruzorun hiperaktivliyini azaltdığı sübut edilmiĢdir (34). 

Pygeum africanum ekstraktı hormonal androgen və estrogen təsirə malik 

olmadığına görə xəstələrdə hormonal profilin dəyiĢməsinə səbəb olmur. 

Pygeum africanum ekstraktları ilə müalicə xəstələrin 60%-də klinik 

yaxĢılaĢmaya səbəb olur.     

 

Az invaziv müalicə üsulları 

Transuretral mikrodalğa terapiyası (TUMT) 

Transuretral mikrodalğa terapiyası intraprostatik temperaturu 40-45˚C yük-

səltməyə imkan yaradan transrektal mikrodalğa terapiyası əsasında hazırlan-

mıĢdır. Transrektal mikrodalğa terapiyası obstruktiv simptomların, o cümlədən 

nikturiyanın azalmasına səbəb olsa da tədqiqatlarda prostat toxumasında nekroz 

və kiçilmə olmadığı, klinik effektin temperaturun alfa adrenergik sinirlərə təsiri 

və prostat toxumasında apoptozun artmasına bağlı olduğu güman edilir.  

Daha sonrakı dövrlərdə iĢlənib hazırlanan transuretral mikrodalğa avadanlığı 

(Prostatron) uretra mukozasının temperaturunu 44˚C qorumaqla prostatın keçid 

zonasında 45-70˚C temperatur yaratmağa imkan verir. 45˚C-dən aĢağı 

temperatur tətbiqinə hipertermiya, 45-60˚C temperaturla müalicəyə termo-

terapiya, 60-75˚C temperatur istifadəsinə isə termoablasiya adı verilmiĢdir. 
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TUMT-a əks göstəriĢlər: 

o Müalicə olunmayan urinar infeksiya;   

o Prostat xərçəngi; 

o Urotelial xərçəng; 

o KeçirilmiĢ TURP; 

o Böyrək çatıĢmazlığı (kreatinin >1/7 mg/dl). 

Transuretral mikrodalğa terapiyası aparılandan əvvəl sistoureteroskopiya icra 

edilərək uretral striktura, sidik kisəsi və ya uretral patologiyaların olub-olmadığı 

təyin edilir. Lateral payları böyümüĢ xəstələrdə effekt ehtimalı orta pay prostat 

hiperplaziyasına nisbətən daha yüksək olur. Premedikasiyadan sonra lidokainli 

gellə yerli anesteziya əldə edilərək termoterapiya kateteri transuretral yerləĢ-

dirilir və prosedura icra edilir. Temperatur rektal probla ölçülür. Həfif perineal 

qızma və ağrı rastlanır. 

TUMT proseduralarından sonra aparılan TURP, adenomektomiya və ya 

radikal prostatektomiya əməliyyatları zamanı əldə edilən preparatların 

histopatoloji müayinəsi göstərmiĢdir ki, yüksək temperaturla müalicə zamanı 

əsas dəyiĢikliklər hemorragik nekroz, simpatik sinir degenerasiyasından 

ibarətdir. Nekroz sahəsi prostat toxumasının 22%-nə qədərini əhatə edir. Digər 

bir tədqiqatda 47˚C temperaturla aparılan termoterapiyadan 1 gün sonra 

preparatlarda 76% apoptotik, 14% nekrotik hüceyrələr aĢkar edilmiĢdir (35). 

Prostatron aləti ilə termoterapiya aparılan xəstələrin təqribən 66%-i müalicə-

nin nəticələrindən razı qalırlar, xəstələrdə 50%-dən az hallarda sonrakı müĢa-

hidə dövründə müxtəlif müdaxilələrə göstəriĢ olur. Yüksək enerji tətbiq edilən 

TUMT zamanı daha az hallarda təkrar müalicələrə ehtiyac olmuĢdur (36). 

Transuretral iynə ablasiyası – Transurethral needle ablation - (TUNA)  

Transuretral iynə ablasiyası üsulunun mahiyyəti xüsusi kateter vasitəsi ilə 

prostat toxumasına iynələrin yeridilməsi və yüksək radiotezlik tətbiq edilərək 

toxumada koaqulyasiya nekrozu yaradılmasından ibarətdir. TUNA metodunda 

prostat daxilində 20 saniyə müddətində temperatura 115˚C-ə qədər yüksəlir və 

2 dəqiqə müddətində temperatura bu səviyyədə qalır (37).  

Prosedura lokal anestetiklərin periprostatik tətbiqi və ya spinal anesteziya 

altında icra edilir. TRUS ilə prostat həcmi ölçülür və uretrosistoskopiya 

vasitəsilə verumontanum ilə sidik kisəsi boynu arasındakı məsafə ölçülür. 

Nisbətən kiçik prostatlarda iynələr sidik kisəsi boynundan 1 sm distal və 

verumontanum-dan 1 sm proksimal saat siferblatı üzrə 3 və 9 radələrində 

yerləĢdirilir. Prostatik uretra 3-4 sm olduğunda 3 pozisiyada, prostatik uretra 4 

sm-dən böyük olduğunda 4 pozisiyada iynələr yerləĢdirilir. Müalicə seansı 3 

dəqiqədən az olur, verilən enerjinin miqdarı kompüter tərəfindən iynələrin 

ucundakı temperatura uyğun tənzimlənir. 

TUNA-nın klinik nəticələrinə gəldikdə isə Boyle və b.-nın məlumatına bu 

üsulla müalicədən 1 il sonra IPSS skorlarında 50% yaxĢılaĢma olmuĢ və bu təsir 
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5 il davam etmiĢdir. TURP sonrası sidiyin maksimal axım sürəti 11.6 ml/san 

olarkən, TUNA üçün bu rəqəm 7 ml/san olmuĢdur (38). 

TUNA üsulu ilə prostat hiperplaziyası müalicəsinə mütləq əks-göstəriĢ 

yoxdur. Yüksək sidik kisəsi boynu və ya böyük həcmli prostat nisbi əks-

göstəriĢ hesab edilir.  

Stendlərin tətbiqi 

Prostat hiperplaziyasına bağlı irəli dərəcədə obstruktiv əlamətləri olan 

xəstələrin əksəriyyətində TURP və digər cərrahi müalicə üsulları tətbiq edilir. 

Lakin bu qrup xəstələrin 10-15%-də ciddi yanaĢı xəstəliklər səbəbi ilə cərrahi 

müalicə mümkün olmur. Bu hallarda obstruksiyanı ortadan qaldırmaq üçün 

alternativ üsullardan biri də prostatik uretraya stendlərin yerləĢdirilməsidir. 

Stendlər müvəqqəti və daimi olmaqla 2 tipdə olurlar. 

 Müvəqqəti stendlər 6 aya qədər müddətə istifadə edilən və epitel toxuması 

ilə örtülməyən stendlərdir. Bu stendlər cərrahi müalicəyə hazırlıq məqsədi ilə və 

ya termoterapiyadan sonrakı dövrdə sidik ləngiməsini önləmək üçün tətbiq 

edilir. Bu stendlərə bədəndə tədricən əriyən spiral stend və  intrauretral körpü 

kateter aid edilir. Ciddi irritativ əlamətlər, xroniki ağrı, infeksiya və inkrustasiya 

əsas çatıĢmayan cəhətləri hesab edilir (39). 

Daimi stendlər – uretral endoprotezlər dəmir, titan və ya nitinol tərkibli olub 

uroteliumun içərisini örtməsinə imkan verərək müstəqil müalicə üsulu kimi 

istifadə edilir. Ġlk ay ərzində dizuriya, hematuriya sıx rastlanır. Stendin yer 

dəyiĢdirməsi, hiperplastik toxumanın artması Ģəklində cavab reaksiyası, 

inkrustasiya nəticəsində obstruksiya təkrarlana bilər.  
 

Transuretral prostat  insiziyasi (TUİP) 

Ġlk Dəfə Bottini tərəfindən 1969-cu ilində aparılsa da 1973-cü ildə 

ədəbiyyatda geniĢ Ģəkildə Orandi tərəfindən təsvir edilmiĢdir (40). Daha çox 

kiçik həcmli (30 sm
3
-dan kiçik), obstruktiv simptomları olan gənc xəstələrdə 

tətbiq edilməkdədir. 
 

Əməliyyatın texnikası 

Əməliyyatın texnikası sadədir. Orandi-nin təsvir etdiyi texnikaya uyğun 

olaraq Colling bıçağı ilə saat 5 və 7 istiqamətlərində sidik axarlarının mənsəb-

lərindən baĢlayaraq veromontanuma qədər cərrahi kapsulun lifləri görünənə 

qədər kəsik aparılır. Kəsiyin dərin aparılması zamanı mayenin pararektal sahəyə 

ekstravazasiyası və düz bağırsağın zədələnməsi təhlükəsi olduğunu nəzərə 

alaraq kəsik çox dərin aparılmamalıdır.  Əməliyyatın sonunda sidik kisəsinə 

kateter qoyuylur və bu kateter 24 saat sonra xaric edilir. 

Digər bir transuretral prostat insiziyası üsulu saat 6 pozisiyasına uyğun tək 

kəsik aparılmasıdır (ġəkil 7.3). Kiçik həcmli prostat adenomalarında daha qısa 

və daha səthi kəsiklər də sınaqdan keçirilmiĢ, bu cür kəsiklərin obstruktiv 

simptomların ortadan qalxmasında bənzər nəticələr əldə etməyə imkan verdiyi 
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və retroqrad eyakulyasiyanın daha az olduğu bildirilmiĢdir. TUĠP adi 

koaqulyatorla aparıldığı kimi lazer tətbiq edilərək də yerinə yetirilə bilər. TUĠP-

in effektivliyini artırmaq üçün transuretral insiziyaya əlavə olaraq saat 4 və 8 –

yə uyğun bölgələrdə TURP həyata keçirildiyi təsvir edilmiĢdir (37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əməliyyatın sadəliyi, qısa müddətdə icra edilməsi, maliyyətinin az olması və 

TURP əməliyyatı ilə müqayisədə retroqrad eyakulyasiyanın az rast gəlinməsi 

əməliyyatın əsas üstünlükləridir. Retroqrad eyakulyasiya TURP əməliyyatında 

50-95%, TUĠP-də isə 37%-dir. TUĠP zamanı sidik kisəsinin qan laxtaları ilə 

tamponadası, sidiyin ekstravazasiyası kimi səbəblərə görə açıq cərrahi 

əməliyyat zərurəti yarandığı qeyd edilmiĢdir. Bu ağırlaĢmalar 1.3%-ə qədər 

hallarda rastlanmıĢdır.   

 

Transuretral Prostat Rezeksiyası (TUR-P) 

 GöstəriĢlər 

 Açıq əməliyyatda olduğu kimi orta və ağır dərəcəli irritativ və obstruktiv 

Şəkil 7.3. Transuretral prostat insiziyası 



VII. Prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyasi (PVH) 

378 

simptomlar, kəskin sidik ləngiməsi, rekurrent infeksiyalar, hematuriya və azote-

miya əməliyyata göstəriĢ hesab edilir. Əməliyyatdan əvvəl aparılan müayinələrdə 

xəstələrin 23%-də yanaĢı xəstəliklər aĢkar edildiyinə görə ətraflı müayinə mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bir tədqiqatın nəticələrinə görə TURP aparılan xəstələrin 

14,5%-də ağciyər, 13,2%-də qastrointestinal xəstəliklər, 12,5%-də miokard 

infarktı, 12,4%-də aritmiya, 4,5%-də isə böyrək çatıĢmazlığı rast gəlinmiĢdir. 

Əməilyyatdan əvvəl sidiyin ümumi analizi dizurik əlamətlərin infeksiyalarla 

əıaqədar olmadığını aydınlaĢdırmağa imkan verir. Digital rektal müayinə vəzi-

nin təxmini ölçüsü, konsistensiyası, indurativ sahələrin olması haqqında məlu-

mat əldə etməyə imkan verir. Prostat vəzin həcmi əməliyyatın taktikasını 

(TURP və ya açıq əməliyyat) seçməyə əsas verir. Bu məqsədlə transrektal USM 

dəqiq məlumatlar əldə etmək üçün əsas müayinə üsulu hesab edilir. Prostat 

həcmi 30-80 ml olan halların 95%-də TURP əməliyyatı seçilir, bir çox müəllif 

TURP-a göstəriĢ olaraq 100ml-ə qədər prostat həcmini qəbul edirlər. 

Qanın biokimyəvi analizi əməliyyat zamanı və əməliyyatdan sonrakı dövrdə 

baĢ verə biləcək ağırlaĢmaların profilaktikası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bəzi müəlliflər urofloumetriyanı aĢağı sidik yollarının obstruksiyasını qiymət-

ləndirmək üçün yeganə qeyri-invaziv müayinə üsulu hesab etsələr də Qmax-ın 

15mm/san ərəfəsində olduğu hallarda bu müayinə üsulu detruzor zəifliyini 

obstruktiv səbəblərdən differensiasiya etməyə imkan vermir. 

Anesteziya  

TURP əməliyyatı spinal və ya ümumi anesteziya altında aparılır. Əməliyyat  

zamanı adi parametrlərlə yanaĢı toxuma saturasiyası, elektrokardioqrafiya və 

qanda Na-un səviyyəsi ciddi Ģəkildə nəzarətdə saxlanılmalıdır. 

Əməliyyatdan bir həftə əvvəl qeyri steroid analgetiklərin qəbulu dayandırılır. 

Bir gün əvvəl xəstəyə imalə edilir və trombozun profilaktikası məqsədi ilə aĢağı 

molekullu antikoaqulyantlar təyin edilir. Xəstələrin 8-24%-də sidik traktı infek-

siyaları rast gəlindiyinə görə əməliyyatdan əvvəl xəstələrə profilaktik antibiotik 

(I nəsil və ya III nəsil  sefalosporinlər) yeridilir. 

Əks-göstərişlər 

Aktiv sidik yolu infeksiyası və koaqulopatiya əməliyyata mütləq əks göstə-

riĢdir. Anestezioloji risk və sidik kisəsinin böyük ölçülü daĢları əməliyyata 

nisbi-əks göstəriĢ  hesab edilir. 
 

Əməliyyatın texnikası 

Əməliyyat sidik kisəsinin daimi irriqasiyası Ģəraitində və litotomiya vəziy-

yətində aparılır. Xəstənin ayaqları 45 dərəcəli bucaq altında bükülür. Əməliyyat 

sahəsi steril örtüklərlə örtülür. Sidik kanalında sürtünməni azaltmaq məqsədi ilə 

lübrikan (katagel) istifadə edilir. Sidik kisəsinin irriqasiyası məqsədi ilə qeyri-

hemolitik məhlullardan (1.5%-li qlisin və ya cytol (sorbitol və mannitol 

kombinasiyası)) istifadə edilir. Əməliyyatdan əvvəl sidik kanalı 26 F rezekto-

skopa uyğun olaraq bujlar vasitəsilə, meatostenoz olan hallarda isə  meato-
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tomiya və distal internal uretrotomiya olunaraq kalibrasiya olunur. Əməliyyat 

zamanı rezeksiyanın sərhədlərini müəyyənləĢdirmək məqsədi ilə bir sıra 

orientasiya nöqtələri nəzərə alınmalıdır. Əməliyyatdan öncəki anatomik 

nöqtələrə uretral sfinkter, toxum təpəciyi (verumontanum), adenoma payları, 

sidik kisəsinin boynu, sidik kisəsi mukozası və sidik axarı mənsəbləri aiddir.   

ġərti olaraq saat 12 simfizi, saat 9 sağ yan payı, saat 3 sol yan payı, saat 6 isə 

rektum tərəfi  göstərir. 

Elektrorezeksiya zamanı əsas orientirlər adenoma toxuması və cərrahi 

kapsuladır. Endoskopik olaraq adenoma toxuması kapilyarlarla zəngin, hamar 

səthli və prostatik uretraya doğru qabarmıĢ paylar Ģəklində görünür. Kəsilərkən 

rəngi fildiĢi rəngindədir. 

Arterial qanamalar yüksək təzyiq altında sidik kanalına doğru perpen-

dikulyar istiqamətdə qanın fıĢqırması Ģəklində görünür. Əməliyyat zamanı 

prostat daĢları qara və ya qəhvəyi rəngdə 3-5 mm ölçüdə cərrahi kapsulun 

içərisində aĢkar edilir. Görünməsi rezeksiyanın son sərhəddinin iĢarəsidir.  

Rezeksiya zamanı prostat kapsuluna diqqət edilməsinin böyük əhəmiyyəti 

vardır. Endoskopik olaraq adenoma toxumasından fərqli olaraq bir qədər tünd 

rəngdə olub daha elastikdir. Çətin rezeksiya olunması ilə adenoma toxuma-

sından fərqlənir. Rezeksiya zamanı yağ toxumasının görünməsi kapsulun 

perforasiya olunmasını göstərir. 

Əməliyyat zamanı əsas distal orientir prostat apeksi səviyyəsində yerləĢən 

verumontanum və az daha distal uretral sfinkterdir. Adenomanın çox böyük 

həcmlərində belə bu orientirlər dəyiĢmir. Uretral sfinkter rezektoskopun geri 

çəkilməsi zamanı qapanması ilə asanlıqla görülür. 

Shimizu və b. TURP sonrası 54.5% hallarda rezidual adenoma qaldığını 

müəyyən etmiĢlər. Müəlliflər TRUS üsulu ilə prostatın ölçüsünü təyin etmiĢlər, 

TURP zamanı qalan rezidual adenomanı transuretral enukleasya (TUE) üsulu 

ilə xaric edərək çəkmiĢlər. Nəticədə TURP zamanı prostat adenomasının 

təqribən 50%-nin xaric edilmədiyi təyin edilmiĢdir (41).    

 

Rezeksiya üsulları 

 

Adenomatoz toxumanın rezeksiyası nizamlı Ģəkildə məlum reseksiya üsul-

larına görə aparılır.  Rezeksiya sahəsi intravezikal hissə, yataqda olan vəzi 

kütləsi və apikal hissə olmaqla 3 hissəyə bölünür. Rezeksiya məqsədi ilə əsasən 

aĢağıdakı üsullardan istifadə edilir: 

 Barnes; 

 Nesbit; 

 Alcock-flock; 

 Mauermayer. 

Bütün üsullarda son olaraq apikal hissə rezeksiya edilir. 
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Barnes üsulu 

Ġlk növbədə orta payın intravezikal hissəsi sidik kisəsinin lifləri görünənə 

qədər rezeksiya edilir. Sonra isə sağ payın endovezikal hissəsi saat 6 istiqa-

mətindən baĢlayara 12 istiqamətinə doğru rezeksiya edilir. Sonra isə saat 12-dən 

baĢlayaraq  6-ya doğru olmaqla sol pay rezeksiya edilir. Ən sonda isə apikal 

hissə rezeksiya edilir. Əsasən yan payların böyük olduğu hallarda tətbiq edilir. 

Nesbit üsulu 

Vezikal sfinkter tədrici kəsiklərlə saat 8-dən 12-yə doğru sərbəstlələĢdirilir. 

Təkrar 12-dən 8-ə qədər enəcək Ģəkildə  adenomanını apikal hissəsinə doğru 

uzanan xəndək Ģəklində kəsik aparılır. Eyni Ģəkildə saat 12 və 4 istiqamətində 

rezeksiya olunur. XəndəkĢəkilli  rezeksiya sahələri arasındakı sahə sağdan sola 

və soldan sağa olmaqla rezeksiya edilir. Hər iki yan payların qat-qat rezek-

siyasında orta pay da sidik kisəsi lifləri ortaya çıxana qədər rezeksiya edilir.   

Alcock və Flock üsulu 

Bu üsullda ilk növbədə orta pay rezeksiya edilir. Daha sonra isə 5-7 arası  

sahə rezeksiya edilir. Bundan sonra isə 3 və 9-a doğru dərin bir kəsik ilə hər iki 

pay iki hissəyə bölünür. Sonra isə hər iki payın alt, sonra isə üst payı rezeksiya 

edilir. Son olaraq apikal hissə rezeksiya edilir. Bu üsul əsasən orta pay böyük 

olduqda  aparılır. 

Mauermayer üsulu 

Mauermayer üsulu transuretral prostat rezeksiyası 4 mərhələdə həyata 

keçirilir: Ġlk mərhələ olaraq adenomanın orta payı rezeksiya edilir. Sonra 

parakollikulyar rezeksiya həyata keçirilir. III mərhələdə lateral və ventral, ən 

son olaraq apikal rezeksiya icra edilir.  
 

 
Şəkil 7.4. Mauermayer üsulu ilə prostat rezeksiyası 
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Ağırlaşmalar  

I. Əməliyyat zamanı baş verən  ağırlaşmalar 

Qanaxma: Əməliyyat zamanı qanaxmanın miqdarı vəzinin ölçüsü, uroloqun 

təcrübəsi ilə bağlıdır. Arterial qanaxma elektrokoaqulyasiya ilə dayandırılır. 

Venoz qanaxmaya əməliyyat sonunda irriqasiya məhlulu dayandırılaraq nəzarət 

edilir. Əməliyyat sonunda məhlulun rəngi açıq çəhrayı rəngdə olmalıdır, 

qırmızı rəngdə olarsa təkrar rezektoskop salınaraq qanaxma dayandırılır. Venoz 

qanaxma davam edərsə kateter balonu 50 ml doldurularaq zəif traksiya 

edilməklə hemostaz təmin olunur. 

İrriqasiya məhlulunun  damar sisteminə daxil olması – TUR sindrom: 

Ġrriqasiya məhlulunun damar sisteminə daxil olması adenomanın ölçüsündən, 

əməliyyat müddətindən, irriqasiya məhlulunun təzyiqindən, sinusların ölçüsün-

dən asılıdır. Ġrriqasiya məhlulunun yaratdığı hidrostatik təzyiq məhlulun sinus-

lara oradan isə damar sisteminə keçməsinə səbəb olur. Qan-damar sisteminə 

irriqasiya məhlulunun artıq miqdarda keçməsi TUR sindromunun əmələ gəlmə-

sinə səbəb olur. Bu zaman hemodilyusiya yaranır, hemodilyusiya ciddi dərəcə-

də olarsa hiponatremiya və hemoliz baĢ verir. Osmosla eritrosit daxilinə keçmiĢ 

maye onun hemolizinə səbəb olur. Hemoliz nəticəsində xaric olan hemoqlobin 

böyrək borucuqlarının tıxanmasına və tubulyar nekroza gətirib çıxara bilər. 

Hiponatremiya və hipoproteinemiya nəticəsində qanın osmolyar və onkotik 

təzyiqi aĢağı düĢür. Nəticədə beyin və ağciyər ödemi yarana bilər. Bu baĢ ağrısı, 

qusma, hipertenziya, bradikardiya, taxipnoe və əzələ qıcolmaları ilə manifesta-

siya olunur. Qanda Na-un 120 mEq/l-dən aĢağı düĢməsi qıcolmaların artmasına 

və komaya səbəb ola bilər. TUR sindromuna Ģübhə yarandıqda və qanda Na-un 

səviyyəsi 120 mEq/l-dən aĢağı düĢərsə vena daxilinə 10-20 mq furosemid 

yeridilir. Mərkəzi sinir sistemi simptomları meydana çıxdığı hallarda isə 3%-li 

200 ml NaCl məhlulu 3-6 saat ərzində vena daxilinə yeridilir. Son illərdə bu 

sindromun rastlanması sıxlığı 0 – 1.1% səviyyəsinə qədər azalmıĢdır (42). 

Perforasiya: Kapsulun istənilən yerində perforasiya ehtimalı vardır. Əksər 

hallarda ekstraperitonealdır. Arxa tərəfdə olarsa mayenin pararektal sahəyə az 

miqdarda toplanması müĢahidə edilir. Ventral və lateral perforasiyalar zamanı 

isə periprostatik sahəyə çoxlu miqdarda maye toplanır. Perforasiya əlamətləri 

perforasiyanın dərəcəsindən (tam və natamam), ölçüsündən və xaric olan 

mayenin miqdarından  asılı olaraq müxtəlif olur. Kiçik ölçülü, natamam perfo-

rasiyalarda zəif ağrı və əzələ defansı aĢkar edilir. Tam perforasiyalarda isə 

hipoqastral ağrı, əzələ defansı, qusma və Ģok rast gəlinir. 

Perforasiyanın dəqiqləĢdirilməsi üçün sidik kisəsinə kontrast maddə yeridi-

lərək sistoqramma çəkilir. Peirprostatik ekstravazasiya perforasiyanın olmasını 

göstərir. Natamam perforasiyalarda az maye irriqasiyası ilə əməliyyat baĢa 

çatdırılır. Tam perforasiyalarda isə suprapubik kəsiklə perforasiya dəliyi tapıla-

raq tikilir və yara drenaj edilir. 
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Ereksiya: TURP əməliyyatı zamanı bəzən əməliyyatıın aparılmasını çətinləĢ-

dirən ereksiya baĢ verir. Bu halda rezektoskop çıxarılıraq gözləmək tövsiyə edi-

lir. Ereksiya davam edərsə intrakavernoz yolla kiçik dozada adrenalin yeridilir. 

II. Əməliyyatdan sonrakı erkən ağırlaşmalar 

Bakteremiya, uretrit və epididimit: Aseptika və antiseptikaya riayət 

edildiyinə və profilaktik antibiotikoterapiya aparıldığına görə günümüzdə az 

rast gəlinir. 

Qanaxma: Əməliyyatdan dərhal və ya bir neçə saat sonra baĢ verir və ağır 

hallarda sidik kisəsinin tamponadasına səbəb olur. Bunun qarĢısını almaq 

məqsədi ilə 2-3 saat müddətində balon 50 ml doldurularaq kateterin traksiyası 

həyata keçirilir və irriqasiya mayesi tam durulana qədər ikikanallı kateterlə 

irriqasiya davam etdirilir. Nadir hallarda əməliyyatdan 1-2 həftə sonra gec 

qanaxmalar baĢ verə bilir. 

İnkontinensiya: Xəstə sidik ifrazı əsnasında sidiyini saxlaya bildiyi halda 

gücənmə, asqırma və öskürmə zamanı bir neçə damcı sidik qaçırır. Daha çox 

uzun müddət kateter saxlanmıĢ xəstələrdə rast gəlinir və tədricən aradan qalxır. 

Adenomanın apikal hissəsinin tam rezeksiya olunmaması da sfinkterin tam 

qapanmaması nəticəsində inkontinensiyaya səbəb olur. TURP sonrası inkonti-

nensiya təqribən 2.2% hallarda rastlanır. Sfinkterin kəsilməsi hallarında daimi 

inkontinensiya baĢ verir və süni sfinkter protezləri və ya suburetral 

transobturator prolen bant tətbiq edilməklə aradan qaldırılır. 

III.  Əməliyyatdan sonrakı gec ağırlaşmalar 

Əməliyyatdan sonrakı gec ağırlaĢmalara striktura, retroqrad eyakulyasiya və 

erektil disfunksiya aiddir. TURP sonrası xəstələrin təqribən 6.5%-də erektil 

disfunksiya rastlanır (43).   

 

Transuretral Prostat Vaporizasiyası (TUVP) 

TURP prostat vəzi adenoması olan xəstələrin əsas müalicə üsulu hesab edilsə 

də, peroperativ və erkən postoperativ dövrdə 10%-ə qədər ağırlaĢma, 0.2% 

letallıq, gec dövrlərdə 35%-ə qədər müxtəlif fəsadların rastlanması alternativ 

müalicə üsullarının araĢdırılmasına təkan vermiĢdir. Bu cür müalicə 

üsullarından ən uğurlu tətbiq ediləni lazer dalğaları istifadə edilməklə prostatın 

vaporazsiyası üsuludur. Lazer tətbiq edildiyi toxumalarda yüksək dərəcədə 

temperatur yaradan radioaktiv dalğalardır. Qısa dalğalı lazer proteinlər 

tərəfindən absorbsiya edilir, bu da müvafiq toxumalarda koaqulyasiya effekti 

yaradır. Uzun dalğalı lazerlər isə toxumalarda olan su tərəfindən absorbsiya 

olunur ki, bu zaman toxumanın vaporizasiyası müĢahidə edilir. Toxumalarda 

temperatura 60˚C-in üstündə olarsa toxumalarda koaqulyasiya və dərin 

penetrasiya, 100 ˚C-in üstündə su vaporizasiyası, səthi penetrasiya və ablasiya,  

300 ˚C-in üstündə toxuma vaporizasiyası baĢ verir. 

Lazer tətbiq edilərək tansuretral prostat vaporizasiyası nəticəsində əldə 
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edilən simptom skorunda yaxĢılaĢma, urodinamik göstəricilər, inkontinensiya, 

erektil disfunksiya kimi ağırlaĢmaların rastlanması TURP əməliyyatının 

nəticələrindən əsasən fərqlənmir. Lakin TUVP zamanı qan transfuziyası, 

kateterizasiya və stasionarda qalma müddətinə görə TURP əməliyyatına 

nisbətən daha yaxĢı nəticələr əldə edilmiĢdir. Digər tərəfdən TUVP daha böyük 

həcmli adenomalarda və somatik xəstəliklər ilə bağlı TURP əks göstəriĢ olan 

bir çox xəstədə uğurla tətbiq edilir (44). 

Prostat hiperplaziyasının müalicəsində nisbətən geniĢ yayılmıĢ lazer üsulları 

aĢağıdakılardır: 

I. Holmium lazer ilə prostat enukleasiyası (HoLEP). 

Holmium YAG prostat rezeksiya üsülüna alternativ olaraq hazırlanmıĢdır. 

HoLEP iĢarət barmağı kimi prostat adenomasını enukleasiya edər, bu zaman 

qanaxma müĢahidə edilmir. Enukleasiya edilmiĢ toxumalar xüsusi alətlərin 

yardımı ilə morselyasiya edilərək (parçalara ayrılaraq) xaric edilir. 

Ən böyük üstünlüyü nisbətən böyük ölçülü (100 qramdan böyük) prostat 

adenomalarında belə tətbiqinin mümkün olmasıdır. Digər lazer üsullarından 

fərqli olaraq xaric edilən toxumalar histoloji verifikasiya üçün yararlıdır. 

Əməliyyata bağlı morbidlik, kateterizasiya və stasionarda qalma müddəti 

TURP-dan azdır, 6 ay sonrası urodinamik göstəricilər daha yaxĢıdır (45). GeniĢ 

yayılmamasının səbəbi bahalı avadanlığa ehtiyac olması və cərrahın öyrənmə 

əyrisinin nisbətən uzun olmasıdır (30-50 əməliyyat) (46). 

II. Holmium lazer ilə prostat ablasiyası (HoLAP). 

Holmium YAG istifadə edilərək prostatın vaporizasiyası həyata keçirilir. 60 

qram və daha kiçik ölçülü prostat adenomalarında TURP və fotoselektiv prostat 

vaporizasiyası qədər effektiv hesab edilir və qanaxma riski daha aĢağıdır (47). 

Əssas çatıĢmayan cəhətləri isə əməliyyat müddətinin nisbətən çox olması və 

histoloji müayinə üçün toxuma nümunəsinin alına bilməməsidir.   

Richter və b. apardıqları klinik tədqiqatda 86 xəstədə HoLAP tətbiq etmiĢlər, 

3-12 ay müĢahidə müddətində urodinamik göstəricilər TURP qrupuna bənzər 

olmuĢ, qanaxma 1 xəstədə rastlanmıĢdır. Müəlliflər 16% hallarda HoLAP 

üsulunu TURP ilə kombinə etmiĢlər və 12 ay ərzində 6.8% hallarda təkrar 

cərrahi müdaxiləyə göstəriĢ yaranmıĢdır (48). 

III. Fotoselektiv prostat vaporizasiyası (PVP).  

KTP (potassium titanyl phosphate) lazer 532 nm dalğa boyu ilə görüləbilən 

və yaĢıl iĢıq yayan bir lazer iĢığıdır. Bu lazer dalğaları əsasən hemoqlobin tərə-

findən absorbsiya edilr və toxuma vaporizasiyasına səbəb olmaqla prostat yata-

ğında kavitasiya yaradır. Malek və Nahen prostat həcmi orta hesabla 43 ml olan 

55 xəstədə 60 W KTP ilə prostat vaporizasiyası apararaq onlarda klinik simp-

tomların ciddi Ģəkildə azaldığını, urofloumetrik göstəricilərin yaxĢılaĢdığını və 

qalıq sidiyin ortadan qalxdığını müĢahidə etmiĢlər. Xəstələrdə 9% halda retroq-

rad eyakulyasiya rastlanmıĢ, erektil disfunksiya müĢahidə edilməmiĢdir (49). 
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Daha sonrakı tədqiqatlar nəticəsində 80 W (Green ligt PV) və 120 W KTP 

(Green-ligt HPS) lazer alətləri iĢlənib hazırlanmıĢdır ki, sonuncunun əsas 

üstünlüyü daha yüksək enerjiyə malik olması hesabına fibrotik toxumaları belə 

qısa müddətə vaporizasiya edə bilməsidir. 80 W KTP 0.5 mm toxumanı vapo-

rizasiya etdiyi halda, 120 W KTP toxumanı 3-5 mm dərinlikdə vaporizasiya 

etmək qabiliyyətinə malikdir və ona görə də təmas olmadan – toxumaya 3-5 

mm məsafədən tətbiq edilə bilər (44). Bu da lazer ötürücüsü fiberlərin 

deqradasiyasını önləyir. 

KTP lazer prostatektomiyası ürək-ağciyər xəstəlikləri olan və qanaxma riski 

yüksək olan və bu səbəblərdən kateter və ya suprapubik drenajla yaĢamağa 

məhkum olan xəstələrdə müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Lakin antikoaqulyant 

qəbul edən xəstələrdə əməliyyat zamanı qanaxma olmasa da əməliyyatdan 

sonrakı günlərdə sidik kisəsinin qan laxtaları ilə tamponadası rastlana bilər.  

KTP lazer prostatektomiyası PSA rəqəmləri yüksək və prostat xərçəngi təyin 

edilərək radioterapiya alan, lakin obstruktiv əlamətləri davam edən xəstə 

qrupunda da tətbiq edilmiĢdir. Prostat vaporizasiyası sonrası PSA göstəricisinin 

5 il müddətində tədricən azalması müĢahidə edilir. Kumar və b. həm prostat 

hiperplaziyasında, həm də prostat xərçəngində lazer prostatektomiyasından 

sonra 50%-ə qədər prostat həcmində azalma təyin etmiĢlər (50).  

Ruszat və b. PVP ilə TURP-un nəticələrini 396 xəstəlik bir qrupda müqayisə 

etmiĢlər, peroperativ qanaxma PVP qrupunda 3%, TURP qrupunda 11%, 

hemotransfuziya uyğun olaraq 0% və 5.5%, kapsulun perforasiyası 0.4% və 

6.3%, postoperativ sidik kisəsinin qan laxtaları ilə tamponadası PVP olan 

xəstələrdə 0.4%, TURP əməliyyatından sonra 3.9% olaraq rastlanmıĢdır. 

TURP-dan 1 il sonra prostat həcmi 63% azalarkən, PVP-dən sonra bu azalma 

44% olmuĢdur. Urofloumetrik göstəricilər TURP qrupunda nisbətən daha yaxĢı 

olarkən IPSS göstəricilərində ciddi fərq olmamıĢdır. Təkrar müdaxilələrə 6.3% 

PVP qrupunda, 3.9% TURP qrupunda ehtiyac yaranmıĢdır. Müəlliflər PVP-nin 

TURP üsuluna nisbətən riskli xəstə qrupunda daha etibarlı müalicə üsulu ol-

duğunu, funksional nəticələrin ciddi Ģəkildə fərqlənmədiyini qeyd edirlər (51).  

IY. Yeni lazer vaporizasiya üsulları 

Son illərdə yeni iki lazer texnologiyası (thulium laser və 980-nm diode laser) 

iĢlənib hazırlanmıĢdır. Lakin bu yeni alətlərin PVH-nın müalicəsində tətbiqi 

haqqında yetərli kliniki tədqiqatlar yoxdur (52). Erol və b. 980-nm diod lazeri 

47 xəstədə tətbiq edərək əməliyyatdan sonrakı 2 həftə ərzində bütün xəstələrdə 

sidiyin axım sürətinin artması, rezidual sidiyin azalması, 2 xəstədə 

rekateterizasiya zərurəti, 1 xəstədə 4 həftədən sonra sidik kisəsinin qan laxtaları 

ilə tamponadası, 31.7% retroqrad eyakulyasiya, 23.4% ciddi irritativ 

simptomlar müĢahidə etmiĢlər (53). 

Y. Plazma vaporizasiya üsulu 

Plazma vaporizasiya üsulu lazer vaporizasiya üsuluna alternativ olaraq 
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iĢlənib hazırlanmıĢdır. Bu məqsədlə bipolyar yüksək tezlikli generator (UES-40 

Surg Master) aləti tətbiq edilir. Alət 120 W koaqulyasiya və 290 W va-

porizasiya rejimlərinə malikdir.  Reich və b. PVH bağlı obstruktiv əlamətləri 

olan 30 xəstədə plazma vaporizasiya üsulunu klinik təcrübədən keçirmiĢlər və 

qənaətbəxĢ nəticələr əldə etmiĢlər. 1 xəstədə TURP-la təkrar əməliyyat zərurəti 

yaranmıĢ, qan transfuziyasına heç bir xəstədə göstəriĢ olmamıĢ və baĢqa 

ağırlaĢma müĢahidə edilməmiĢdir. Müəlliflər plazma vaporizasiya üsulunun 

PVH-ın müalicəsində effektiv bir üsul kimi böyük xəstə qruplarında öyrə-

nilməsi gərəkdiyini göstərmiĢlər (54). 

 

Suprapubik  transvezikal prostatektomiya 

 Adenomektomiyaya göstərişlər 

Açıq adenomektomiyaya və transuretral rezeksiyaya göstəriĢlər aĢağıda-

kılardır: 

1. Kəskin sidik ləngiməsi; 

2. Rekurrent və ya persistent sidik yolu infeksiyaları; 

3. Konservativ müalicəyə tabe olmayan obstruktiv simptomların olması; 

4. Prostat mənĢəli rekurrent makrohematuriya; 

5. Obstruksiya nəticəsində sidik kisəsinin ikincili daĢları; 

6. Obstruksiya nəticəsində sidik kisəsi, sidik axarları və böyrəklərdə 

patofizioloji dəyiĢikliklərin olması. 

Hazırda prostat vəzin xoĢxassəli hiperplaziyasının müalicəsində əsas cərrahi 

üsul TURP hesab edilsə də böyük həcmli adenomalar (100 qramdan artıq) və 

sidik kisəsinin divertikulu açıq adenomektomiya əməliyyatına göstəriĢ hesab 

edilir (55). Divertikulektomiya əməliyyatının aparılmaması infeksiyanın persis-

tensiyasına səbəb olur. TUR-la xaric edilə bilməyən sidik kisəsinin böyük 

ölçülü daĢları, sidik kanalının strikturaları və aĢağı ətrafların ankilozları da açıq 

adenomektomiyaya göstəriĢdir. 

Kiçik, fibrotik prostat vəzi və prostat vəzinin xərçəngi açıq adenomek-

tomiyaya əks- göstəriĢ hesab edilir. 

  

Əməliyyatönü müayinə 

Əməliyyatdan əvvəl bütün xəstələrdə aĢağı və yuxarı sidik yolları ətraflı 

müayinə olunmalıdır. Xəstələrdə urofloumetriya aparılır və xəstəliyin symp-

tomları International Prostate Symptom Score (I-PSS) əsasən qiymətləndirilir. 

Abdominal USM ilə qalıq sidiyin miqdarı təyin edilir. Sidik kisəsinin daĢı və 

divertikulu, sidik kanalının strikturası və makrohematuriya hallarında 

əməliyyatdan əvvəl ümumi anesteziya altında sistoskopiya ehtiyacı yarana bilər.  

Açıq adenomektomiya əməliyyatından əvvəl prostat vəzi xərçənginin istisna 

edilməsi məqsədi ilə qanda PSA –nın miqdarı təyin edilir və xəstələrə 

transrektal digital prostat müayinəsi aparılır. Müayinələr zamanı yüksək PSA 
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miqdarı, indurasiya və nodulyar prostat vəzi aĢkar edilərsə xəstəyə transrektal 

ultrasonoqrafiya və prostat biopsiyası aparılır. 

Yuxarı sidik yollarının vəziyyəti ilkin müayinə olaraq USM ilə, ehtiyac 

olarsa ekskretor uroqrafiya ilə qiymətləndirilir. Bütün xəstələrə qanın 

biokimyəvi analızi, qanın ümumi analizi, sidiyin ümumi analizi, döĢ qəfəsi 

orqanlarının rentgenoqrafiyası və EKQ olunur. Əməliyyatdan əvvəl 7-10 gün 

ərzində xəstələrdə antikoaqulyantların və qeyri-steroid ağrıkəsicilərin qəbulu 

dayandırılır. 

 Anesteziya edildikdən sonra xəstə arxası üstə cərrahi masa üzərinə uzadılır. 

Sidik kisəsi kateterizasiya olunur və qalıq sidik boĢaldıldıqdan sonra sidik 

kisəsinə 250 ml izotonik məhlul doldurulur və kateter çıxarılır. 

Qasıq bitiĢməsi ilə göbək arasında 7-8 sm uzunluğunda aĢağı orta kəsik 

aparılır (ġəkil-8.3-8.7). Ağ xətt boylama istiqamətdə kəsilir və qarnın düz 

əzələləri küt üsulla ayrılır. Periton büküĢü küt üsulla yuxarı aparılaraq sidik 

kisəsi aĢkar edilir. Sidik kisəsinə 2-0 sapla tutucu tikiĢlər qoyulur və 

sistotomiya icra olunur. Sidik kisəsinin aĢağı hissəsinə kəsiyin böyüməməsi 

məqsədilə 3-0 vikril və ya 2-0 xrom ketqutla 8-vari tikiĢ qoyulur. 

Sidiklik üçbucağından distal hissədə intravezinal böyüĢüm prostat adenoma-

sı üzərində selikli qiĢada sirkulyar kəsik aparılır. ġəhadət barmağı sidik kanalı-

na salınır və adenoma ilə cərrahi kapsul arasında sahə açılır. ġəhadət barmağı 

ilə saat əqrəbi və əksi istiqamətində dairəvi hərəkət etməklə adenoma düyünləri 

enukleasiya olunur. Prostat vəzi zirvəsində sidik kanalının prostat hissəsi baĢ və 

Ģəhadət barmağı ilə dartılmadan kəsilir. Adenoma düyünləri tək və ya ayrı-ayrı 

paylar Ģəklində çıxarılır. Prostat vəzinin yatağı diqqətlə təftiĢ olunur. 

Enukleasiya tamamlandıqdan və prostat vəzi yatağı təftiĢ edilərək prostat 

kapsulasının kənarları kəsildikdən sonra sidik kisəsinə 22 və ya 20F Foley 

kateteri salınır. Prostat vəzi yatağına əsasən 5, 7 istiqamətində sidik kisəsinin 

boynunda ureter orifislərinə diqqət edərək onlardan distal keçməklə və prostat 

kapsulasının proksimal ucları tikiĢə alınmaqla 2-0- xrom və ya 0 sadə ketqut 

sapla 8-vari hemostatik tikiĢ qoyulur. TikiĢlərin prostat yatağında hemostaza 

yardım etməsi üçün divarın qatlarından və prostat kapsulasından dərin 

keçməsinə, lakin sidik kisəsi boynunu deformasiya etməsinə səbəb olmamasına 

diqqət edilir. Sidik kisəsi ön divarına aĢağı küncdən baĢlanaraq 2-0 xrom 

ketqutla tikiĢ qoyulur və sidik kisəsinə 16F episistomik boru qoyuluraq əlavə 

kəsikdən və ya yaradan çıxarılır. Foley kateterinin ballonu 30-40 ml izotonik 

məhlulla doldurulur və prostat yatağında liqaturaya alına bilməyən uretral 

damarlardan qanaxmanı önləmək üçün 200 qram ağırlığında yüklə yüngül 

traksiya edilir. Sidik kisəsi ikiqat tikiĢlərlə tikilir. Birinci qat yalnız selikli qiĢa 

götürülməklə 2-0 xrom ketqut sapla, ikinci qatda isə əzələ qatı  və adventisiya 

3-0 vikril sapla tikilir.  

Sidik kisəsinin hermetikliyi bərpa edildikdən dərhal sonra zəif antiseptik 
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məhlulla (furasilin 1:5000) sidik kisəsinin damlalarla irriqasiyasına baĢlanır. 

Ġrriqasiyaya baxmayaraq sidik qanlı olarsa və laxtalar əmələ gəlməsi müĢahidə 

edilərsə prostat vəzin yatağı təkrar təftiĢ edilir və zəruri hemostatik tikiĢlər 

qoyulur. Sidikdə bir qədər qan qarıĢığı varsa və sürətli damlalarla təmizlənirsə 

soyuq məhlulla (5-10˚C) irriqasiya aparılır, vena daxili hemostatik preparatlar 

(Vit C, dicinon, transamin) göstəriĢə uyğun təyin edilir. 

Yaranın aĢağı kənarından sidik kisəsinin ön hissəsinə (Retsi boĢluğuna) 10 

N-li drenaj boru yerləĢdirilərək  aponevroz  1 PDS və ya 0 vikril sapla tikilir. 

Dəriyə 3-0 vikril sapla dəriiçi tikiĢ qoyulur. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şəkil – 7.5. Suprapubik adenomektomiya. AĢağı orta kəsik 

aparıldıqdan sonra sidik kisəsinin tutucu tikiĢlər qoyularaq açılması 
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Şəkil -  7.6. Hipertrofiya olunmuĢ vəzi üzərində selikli qiĢanın kəsilməsi 

Şəkil – 7.7. Adenoma düyünlərinin enukleasiyası 
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Şəkil – 7.9. Foley kateteri və episistomik boru qoyulduqdan sonra sidik 

kisəsinin ikiqat tikiĢlərlə tikilməsi 

Şəkil -7.8.  Prostat vəzi yatağına hemostatik tikiĢlərin qoyulması 
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Əməliyyatdan sonrakı dövr 

Əməliyatdan sonrakı dövrdə təqribən 12 saat müddətində sidik kisəsi bo-

ynunu Foleylə kompessiyası  ortadan qaldırılır, Foley kateterinin balonu 15 ml-

ə qədər boĢaldılır. Sidik kisəsinin antiseptik məhlulla irriqasiyası 4-6 gün 

müddətində davam etdirilir. Qanaxma olarsa Foley kateteri ilə təkrar traksiya 

aparılır, soyuq məhlulla irriqasiya, hemostatik preparatlar koaquloqram nəzərə 

alınaraq təyin edilir.  

Sidiyin miqdarına və hematokritə nəzarət olunur. Ağrıkəsici məqsədi ilə 

narkotik və ya qeyri-narkotik ağrıkəsicilər istifadə edilir. Əməliyyat günü 

axĢam xəstəyə yatağında hərəkət etməyə icazə verilir. Əməliyyatdan sonrakı 

birinci gün xəstəyə duru yeməklər təyin edilir və xəstə həmin gün gəzdirilir. 

Qoruyucu drenaj borudan ifrazat olmazsa boru çıxarılır. Əməliyyatdan sonrakı 

dövrdə sidik təmiz olarsa 5-ci  gün episistostomik boru və 8-9-cu gün isə Foley 

kateteri çıxarılır, sərbəst sidik ifrazı bərpa edilir. Uretral temperatura, epididimit 

olduqda və ya xəstə Foley kateterini pis tolerə edirsə əməliyyatın 3-4-cü günü 

Foley kateteri çıxarılır, yara sağalana qədər episisostomik boru saxlanır. 

 

Retropubik transkapsulyar prostatektomiya 

Ġllər öncə transvezikal prostatektomiya əməliyyatından sonra qanaxma 

ağırlaĢmasının sıx rastlanması və əməliyyatdan sonrakı dövrün uzun olması 

uroloqları bu üsula alternativlər axtarmağa yönləndirmiĢdir. Millin tərəfindən 

təklif edilən retropubik transkapsulyar prostatektomiya bu cəhətdən müəyyən 

klinikalarda müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir (56). Əməliyyatın texniki çətinliyi 

səbəbi ilə və transvezikal prostatektomiyanın təkmilləĢərək ağırlaĢma riskinin 

azalması ilə Millin üsulu geniĢ yayılmamıĢdır. 

Əməliyyat peridural anesteziya altında Trendlenburg vəziyyətində aĢağı orta 

kəsiklə baĢlanır. Sidik kisəsinin ön divarı boyun nahiyəsində disseksiya edilir. 

Lateral endopelvik fassiyalar açılır, puboprostatik bağlar qismən kəsilərək 

prostat apeksi əldə edilir. Bu nahiyədə dorzal vena 2-0 xrom ketqutla tikilərək 

bağlanır. Daha sonra yenə eyni sapla prostatovezikal birləĢməyə hemostatik 

tikiĢ qoyulur. Hər iki tikiĢ asıcı kimi istifadə edilərək sidik kisəsi boynundan 2 

sm distalda prostat kapsulası köndələn kəsiklə açılır. Prostat adenoması 

kapsuldan iti və küt üsulla disseksiya edilərək adenomektomiya tamamlanır. 5 

və 7 nahiyələrində əlavə tikiĢlərlə hemostaz təmin edilir. Sidik kisəsinə 3 

kanallı Foley kateteri və Retsi boĢluğuna qoruyucu boru yerləĢdirilərək yara 

tikilir. Foley kateteri əməliyyatdan 5-6 gün sonra çıxarılır. 

Ağırlaşmalar 

Açıq adenomektomiya əməliyyatından sonra rast gəlinən ağırlaĢmalar 

aĢağıdakılardır: 

 Paravezikal sahəyə sidiyin ekstravazasiyası. Daha çox sidik kisəsində 

qan laxtalarının yaranması və sidik drenajının pozulmasına bağlı rastlanır. Sidik 
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kisəsinin antiseptik məhlullarla irriqasiyası, qoruyucu dren qoyulması və Foley 

kateter və ya episistostomik borunun fəaliyyətinə ciddi nəzarət edilməsi bu 

ağırlaĢmanı önləməyə imkan verir. 

 Qanaxma. Erkən və gec dövr prostat vəzi yatağından qanaxmalar olaraq 

rastlanır, nadir hallarda qalınlaĢmıĢ və dolayısı ilə hipervaskulyarizasiyaya 

məruz qalmıĢ sidik kisəsinin ön divarından da ola bilər. Hər iki dövrdə olan 

qanaxmalarda mexaniki faktorlaradan baĢqa koaqulopatiyanın olması, yerli 

fermentativ və qeyri fermentativ fibrinolizin yüksəlməsi rol oynaya bilər. Sidik 

kisəsinin adekvat drenaj edilməsi, soyuq (5-10˚C) antiseptik məhlullarla 

irriqasiya, aralıq nahiyəsinə buz qoyulması, göstəriĢlərə uyğun hemostatik 

preparatların təyini əksər hallarda yetərli olur, anemiya olan hallarda 

hematransfuziya tətbiq edilir. Qanaxma riski və itirilən qanın miqdarı cəhətdən 

Millin üsulu ilə retropubik prostatektomiyanın transvezikal adenomektomiyaya 

nisbətən üstünlüyə malik olduğu hesab edilir.  

 Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası və miokard infarktı. Nadir 

rastlansa da (0.25%) letallıq səbəbi olaraq ilk sırada yer alır (57). Digər cərrahi 

əməliyyatlardan fərqli olaraq kiçik molekullu heparin (fraxiparin) preparatı ilə 

profilaktikası vəz yatağından qanaxma riski daĢıdığına və sonradan 

hemostatiklərin yüksək dozada tətbiqinə yol açdığına görə geniĢ yayılmamıĢdır. 

Hazırda bu ağırlaĢmanı önləmək üçün əməliyyatdan əvvəlki 4-5 gün müd-

dətində tərəfimizdən qanın reologiyasını yaxĢılaĢdıran preparat olan dipiridamol 

(kurantil 25 mg X 3 dəfə) tətbiq edilir və klinik təcrübəmiz bu taktikanın 

tromboemboliya riskini ciddi Ģəkildə azaltdığını göstərir. 

 Kəskin epididimit. Transvezikal prostatektomiyadan sonar 4%-ə qədər 

hallarda rastlanır. Yerli buz qoyulması və antibiotikoterapiya ilə müalicə 

olunur. Bəzi hallarda ağrını azaltmaq və müalicəvi məqsədlə toxum ciyəsinin 

Lorin blokadası tətbiq edilir. 

 Sidik kisəsi boynunun kontrakturası və uretral striktura. Transvezikal 

prostatektomiya əməliyyatından sonra uretral stenoz ehtimalı 2.6%, sidik kisəsi 

boynunun kontrakturası 1.8% olaraq bildirilmiĢdir (58). Eyni ağırlaĢmalar 

prostatın transuretral rezeksiyasından sonra uyğun olaraq 3.8% və 4% olaraq 

bildirilir ki, bu da açıq əməliyyatlara nisbətən statistik anlamlı Ģəkildə 

yüksəkdir. 

 Ġnkontinensiya. Sidiyi saxlama qabiliyyətinin pozulması transvezikal 

prostatektomiya əməliyyatından sonra 1.5-10% olduğu bildirilmiĢdir. TURP 

əməliyyatından sonra isə inkontinensiya 2.2% qeyd edilmiĢdir. Lakin qeyd 

etməliyik ki, 30 ilə yaxın klinik təcrübəmizdə açıq cərrahi əməliyyat sonrası bir 

xəstəmizdə olsa belə klinik yardım və ya uyğun geyim ehtiyacı yaradan 

uzunmüddətli inkontinensiya ilə rastlaĢmamıĢıq. Sidiyi saxlama qabiliyyətində 

müəyyən çətinlik əməliyyatdan sonra 1-2 ay müddətində əməliyyatdan əvvəl 

uzunmüddətli xroniki sidik ləngiməsi (qalıq sidik >1l) və Ģəkərli diabet olan 
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xəstələrdə, adenomektomiya sonrası sidik kanalı stenozu olan xəstələrdə 

bujlamadan sonra müĢahidə edilmiĢdir. 

 Erektil disfunksiya. Transvezikal prostatektomiyanın erektil funksiya 

üzərinə təsiri barəsində ziddiyyətli məlumatlar var. Bu əməliyyatın 80%-ə qədər 

hallarda retroqrad eyakulyasiyaya səbəb olduğu, əksər xəstələrdə erektil 

funksiyaya ciddi təsir göstərmədiyi bildirilir.  
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VIII. XAYA  ŞIŞLƏRI 

 

Xayaların anatomiyası 

Xayalar – testes, ellips Ģəkilli cüt üzvlər olub, xayalıqda yerləĢmiĢdir. Yetkin Ģəxslərdə 

uzunluğu 4,5 – 5 sm-dir. Hər bir xayanın çıxıq, bayır səthi - facies lateralis, basıq içəri 

səthi - facies medialis, ön kənarı - margo anterior və arxa kənarı margo posterior, yuxarı 

ucu - extremitas superior və aĢağı ucu - extremitas inferior vardır. Sol xaya, sağ xayaya 

nisbətən böyük olub bir qədər aĢağıda yerləĢmiĢdir. 

Xayanın parenximası üç qiĢadan təĢkil olunmuĢ kapsul ilə əhatə olunmuĢdur. Bu kapsul  

xayanın yataq qiĢasının visseral səhfəsi, ağlı qiĢa və damarlı qiĢadan təĢkil olunmuĢdur. 

Ağlı qiĢa xayanı xaricdən örtür və xayanın arxa kənarında daxilə doğru qalınlaĢaraq 

xayanın orta divarını – mediastinum testis əmələ gətirir. Buradan xayanın parenximasına 

doğru arakəsmələr gedərək xayanı paycıqlara bölür. Bu paycıqların miqdarı 200 – 300-ə 

çatır. Ağlı qiĢa kollagen liflərlə yanaĢı zəngin saya əzələ liflərinə malikdir. Saya əzələlərin 

yığılması xayanın qan dövranının 

tənzim olunmasına təsir göstərir 

(ġəkil 8-1). 

Histoloji cəhətdən xaya qıvrım 

toxum borucuqlarından və in-

terstisial toxumadan təĢkil 

olunmuĢdur. Ġnterstisial toxuma isə 

xayanın 20-30%-ni təĢkil edərək 

Leydiq hüceyrələrindən, 

makrofaqlardan, damarlardan, 

sinirlərdən və limfa damarlarından 

ibarətdir. Toxum borucuqları-

ductuli seminiferi, silindrĢəkilli 

olub 600–1200 ədəddir. Ümumi 

uzunluğu 250 m-ə bərabərdir. 

Toxum borucuqları üç növdür: 

 qıvrım toxum borucuqları;  

 düz toxum borucuqları;  

 xaya toru.  

Qıvrım toxum borucuqları xayanın orta divarına yaxınlaĢaraq düz borucuqlara keçir, 

düz borucuqlar isə bir-biri ilə birləĢərək xaya torunu əmələ gətirir. Xaya torundan baĢlayan 

çıxarıcı borucuqlar – ductuli efferentes toxum mayesinin xaya artımına daĢınmasında  

iĢtirak edir (1, 2).   

Xaya  üç mənbədən qidalanır (Şəkil- 8.2):  

1) Xaya arteriyası – a. testicularis; 

2) Toxum daĢıyıcı axacaq arteriyası – a. ductus  defferens;  

3) Xayanı qaldıran əzələ arteriyası - a. cremasterica. 

Şəkil – 8.1. Xaya və xaya artımı (Gray’s Anatomy) 
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Şəkil-8.2 Xaya və xaya artımının 

vaskulyarizasiyası 
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 Şəkil-8.3 Xayaların regionar limfa düyünləri 

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 daĢınır. Xaya venaları və xaya artımı venaları ilə birləĢərək tənəyəbənzər kələf 

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

səthi halqasından keçir və əvvəlcə venoz kələf Ģəkilində, peritonarxası sahədə isə bir neçə 

vena Ģəklində davam edir. Subrenal sahədə isə çox hallarda tək xaya venasını əmələ gətirir. 

Sol xaya venası perpendikulyar istiqamətdə sol böyrək venasına,  sağ tərəfdə isə aĢağı boĢ 

venaya, 10% hallarda isə sağ böyrək venasına açılır. Sol tərəfdə xaya venasının düz bucaq 

altında böyrək venasına 

açılması və sol böyrək 

venasının bir çox hallarda aorta 

ilə üst mezenterial 

arteriyası arasında 

əmələ gələn aorto-me-

zenterial pinset hesabına 

sıxılması nəticəsində 

sol tərəfdə toxum ciyəsi 

venalarının geniĢlənməsi 

sağ tərəfə nisbətən daha 

çox rast gəlinir. Xayada xaya 

venası ilə xaya arteriyasının 

gediĢinə gəldikdə isə 

onlar yalnız damar divarı 

ilə bir-birindən ayrılmıĢdır. 

Damarların bu cür gediĢi 

hesabına xayada temperatur 

tənzimi təmin edilir (3).   
Xayanın arterial qan 

təchizatı bir neçə səviyyədə 
tənzim olunur. Xaya 
arteriyasından qan axınının 
subkapsulyar miogen 
mexanizm ilə tənzim 
olunması sübut edilmiĢdir. 
Bundan baĢqa terminal 
arteriolaların fərqli dilatasiyası və 
konstriksiyası hesabına 
xayanın selektiv perfuziya olunması müəyyən edilmiĢdir. Xaya venalarında durğunluğun 
tez əmələ gəlməsinin səbəbi isə xaya venalarının çox nazik və zəif əzələ qiĢasına malik 
olmasıdır. 
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Xayalar somatik innervasiyaya malik deyil, vegetativ sinirlərini isə böyrək kələfindən 

ayrılan sinirlərdən alır. Bu sinirlər, xaya arteriyası vasitəsilə xayaya daxil olur. 
Xayadan çıxan limfa damarlarının bir qismi xayanın orta divarına yığıĢır, digər qismi 

isə ağlı qiĢadan keçərək əlavə qişaaltı 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 peritonarxası sahəyə 
daxil olur. Sol xayadan limfa, paraaortal və interaortakaval, sağdan isə parakaval, 
interaortakaval və qismən də paraaortal limfa düyünlərinə daĢınır (ġəkil-8.3). 

                                                                    

Epidemiologiyası 
Xaya ĢiĢləri az rast gəlinməsinə baxmayaraq, 15-35 yaĢlı Ģəxslər arasında ən  çox rast 

gəlinən ĢiĢlərə aid edilir. KiĢilərdə ümumi ĢiĢlərin 1-1.5%-ni təĢkil edir (4). Xaya ĢiĢlərinin 
rast gəlinmə tezliyi müxtəlif topluluqlar arasında fərqli olub, Danimarka və Norveçdə hər 
100 000 əhali qrupunda ildə uyğun olaraq 9.9 və 8.2 kimi yüksək rəqəmlə ifadə olunur. Bu 
göstərici Amerikada ağdərililər arasında 5.6, Yaponiyada 1.2 olmuĢdur. Bütün ölkələrdə 
son 20 il ərzində xaya ĢiĢlərinin rast gəlinmə tezliyində 25%-dən 125%-ə qədər artıĢ qeydə 
alınmıĢdır.  

Amerikada ömür boyu xaya xərçəngi olma ehtimalı 1:500 olaraq göstərilir. Bu ölkədə 
bir ildə təqribən 5 500 yeni xaya ĢiĢi olan xəstə qeydə alınır. Bu xəstəliyə bağlı ildə 
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təqribən 350 ölüm hadisəsi müĢahidə edilir ki, bu da 15 il əvvəlki dövr ilə müqayisədə 
təqribən 10 dəfə azdır. Xəstəliyin rastlanmasında 50%-ə qədər artıĢ olduğu halda ölüm 
ehtimalında bu qədər azalma son illərdəki kimyəvi terapiyada əldə edilən yeniliklərlə izah 
edilməlidir. Son 30 ildə Norveçdə xaya ĢiĢlərində artıĢ 86.4% ilə ən yüksək olarkən, 
Yaponiyada bu göstərici 25%-dir. Ġngiltərədə hər il xaya ĢiĢlərində 2%-ə qədər artıĢ 
müĢahidə olunur (5).   

Digər tərəfdən ispan və Afrika mənĢəli amerikalılarda digər amerikalılara nisbətən xaya 
ĢiĢləri təqribən 3 dəfə az rastlanırkən, həmin qrupda daha aqressif gediĢə malik non-
seminamatoz ĢiĢlər üstünlük təĢkil edirlər. Afrikada yaĢayan qara irqə məxsus Ģəxslərdə 
xaya ĢiĢləri rastgəlmə tezliyi hər 100 000 əhalidə 0.4-0.5 olaraq təsbit edilmiĢdir. Bu qara 
irqə məxsus qadınlarda hamiləlik zamanı qan testosteron səviyyəsinin yüksək olması ilə 
izah edilmiĢdir. 

Həm seminomanın, həm də nonseminamatoz xaya ĢiĢlərinin sosial ekonomik səviyyəsi 
yüksək və orta olan kiĢilər arasında nisbətən aĢağı sosial Ģərtlərdə yaĢayanlara nisbətən 
təqribən 2 dəfə çox rastlandığı qeyd edilir. Eyni zamanda müəyyən qidalanma vərdiĢlərinin 
də xaya ĢiĢləri rastlanmasına təsir etdiyi müĢahidə edilmiĢdir. Risk faktorları olaraq ilk yeri 
pendir istifadəsinin çox olması, sonrakı sıralarda heyvan mənĢəli yağlar və süd məhsulları 
yer tutur. 

Sağ xaya ĢiĢlərinin rast gəlinmə tezliyi sağtərəfli kriptorxizmin daha  çox rast gəlinməsi 
ilə əlaqədar olaraq sol xayaya  nisbətən daha yüksəkdir. Birincili xaya ĢiĢlərinin təqribən 
2%-i iki tərəflidir və bu ĢiĢlərin 50%-i birtərəfli və ya ikitərəfli kriptorxizmi olan Ģəxslərdə 
rast gəlinir. Ġkitərəfli xaya ĢiĢləri sinxron və ya metaxron baĢ verməklə əksər hallarda eyni 
histoloji tipdə olur. Bilateral olaraq ən çox rastlanan seminomadır. Xaya xərçənginə görə 
müalicə almıĢ xəstələrin kontrlateral xayalarında metaxron ĢiĢ inkiĢafı ehtimalı ən çox ilk 5 
ildə olmaqla 20-25 il ərzində təqribən 2-5% arasında dəyiĢir (6).  

Xaya ĢiĢləri 1-10, 20-40 yaĢ dövrlərində  və 60 yaĢdan sonra daha çox rast gəlinir. 
Histoloji cəhətdən müxtəlif xaya ĢiĢlərinin yaĢ dövrləri üzrə rast gəlinmə tezliyi də 
müxtəlifdir. Seminoma 10 yaĢdan aĢağı və 60 yaĢdan yuxarı Ģəxslərdə nadir hallarda rast 
gəlinir. Lakin, seminoma 35-39 yaĢlı Ģəxslərdə ən çox rast gəlinən ĢiĢdir. Spermatositik 
seminoma isə 50 yaĢdan yuxarı Ģəxslərdə ən çox rast gəlinən xaya ĢiĢidir. Embrional 
karsinoma əsasən 25-35 yaĢlarda, teratoma və xoriokarsinoma isə 20-30 yaĢlarda  təsadüf 
edilir. Sarılıq kisəsi ĢiĢləri isə daha çox uĢaq yaĢlarında rastlanır. 

Germinativ ĢiĢlər birincili xaya ĢiĢlərinin 90-95%-ni təĢkil edir. Seminoma germinativ 
xaya ĢiĢlərinin 35-70%-ni, non-seminamatoz ĢiĢlər: embrional karsinoma 3-6-%-ni, 
teratoma 3-5%-ni, xoriokarsinoma  1%-ni, qarıĢıq ĢiĢlər isə 60%-ə qədərini təĢkil edir (7).  

Xaya ĢiĢləri aĢağıdakı xüsusiyyətlərinə görə digər ĢiĢlərdən fərqlənməklə böyük maraq 
doğurur: 
 Xaya ĢiĢləri müalicəyə yaxĢı tabe olan solid ĢiĢlərə aid edilir. Xaya ĢiĢlərinin 

əksəriyyəti germinativ ĢiĢlər olduğuna görə bu ĢiĢlər həm Ģüa terapiyasına, həm də kimyəvi 
preparatlarla müalicəyə çox yaxĢı tabe olur; 
 Xaya ĢiĢləri çox hallarda diaqnostik baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edən ĢiĢ 

markerlərinin  - xorionik qonadotropin (XQ) və alfa fetoproteinin  (AFP) qanda miqdarının 
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artması ilə müĢayiət olunur; 
 Ekstraqonadal germinativ ĢiĢlər müalicəyə daha pis tabe olur. 

Etiologiyası 
Həm seminomaların, həm də non-seminomatoz ĢiĢlərin yaranmasında genetik 

faktorların rolu Ģübhə doğurmur. Bu cür xəstələrin birinci dərəcə qohumlarında 1-3% xaya 
ĢiĢi  rastlanması, monoziqot ekizlərin birində xaya ĢiĢi olarsa digərində ĢiĢ yaranması 
nisbətinin diziqot ekizlərə nisbətən nəzərəçarpacaq dərəcədə çox olması xaya xərçənginin 
yaranmasında genetik faktorların rolunu sübut edir. 

Eksperimental və klinik təcrübələr nəticəsində anadangəlmə səbəblərin germinativ xaya 
ĢiĢlərinin əmələ gəlməsində böyük rol oynadığı sübut edilmiĢdir. Germinativ ĢiĢlərin əmələ 
gəlməsinin müasir modeli  Dixon və Moor tərəfindən verilmiĢdir (8). Embrional inkiĢaf 
dövründə totipotent germinativ hüceyrələr normal inkiĢaf edərək spermatositlərə baĢlanğıc 
verir.  Ətraf mühit faktorlarının təsiri (gonodal disgeneziya, kriptorxizm və kimyəvi 
karsinogenlər) primordial germinativ ĢiĢlərin diferensiasiyasının pozulmasına, seminoma 
və embrional karsinomanın əmələ gəlməsinə  səbəb olur. Embrional hüceyrələrin 
intraembrional yolla inkiĢafı nəticəsində teratoma, ekstraembrional inkiĢafı nəticəsində isə 
sarılıq kisəsi ĢiĢi (yolk sack) və ya xoriokarsinoma əmələ gəlir (ġəkil-8.4). Bu model eyni 
zamanda bəzi xaya ĢiĢlərinin spesifik markerlər ifraz etməsini izah etməyə imkan verir. 
Belə ki, sarılıq kisəsi ĢiĢləri sarılıq kisəsi kimi alfa fetoprotein, xoriokarsinoma isə normal 
plasenta kimi xorionik qonadotropin ifraz edir.  
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Şəkil – 8.4. Germinativ xaya ĢiĢlərinin tumorogen modeli 

Dieckmann və həmkarları xaya xərçənginin yaranmasında rol oynayan risk faktorlarını 

belə sıralamıĢlar (9): 

o Kriptorxizm anamnezi; 

o Klinfelter sindromu; 

o Birinci dərəcəli qohumlarda testikulyar xərçəng olması; 

o Əks tərəfdə xaya xərçəngi; 

o Testikulyar intraepiteliyal neoplaziya; 

o Ġnfertilitə. 

Xaya ĢiĢlərinin əmələ gəlməsində müxtəlif səbəblərə bağlı xromosomlarda yaranan 

mutasiya və delesiyaların nəticəsində tümor supressor genlərinin inaktivasiyası və proto-

onkogenlərin fəallaĢmasının əsas rol oynadığı sübut edilmiĢdir. Seminomaların 94%-də,  

embrional karsinomaların isə 83%-də N-myc genlərinin ekspressiya olunduğu, erbB-1 və 

erbB-2 genlərinin isə ekspressiya olunmadığı öyrənilmiĢdir. Teratomalarda isə erbB-1 

genlərinin yüksək miqdarda ekspressiya olunduğu müəyyən edilmiĢdir.  

P53 geninin germinativ xaya ĢiĢlərinin əmələ gəlməsində rolu haqqındakı fikirlər isə 

ziddiyyətlidir. Lakin, seminomaların 90-94%-də bu genin ekspressiya olunduğu 

öyrənilmiĢdir. P53 geninin əsas funksiyası müxtəlif kanserogen faktorların təsiri 

nəticəsində DNT zədələnməsi olduğunda hüceyrə siklini dayandıraraq DNT təmiri üçün 

hüceyrəyə zaman qazandırmaqdır. P53 siklin kinaz inhibitoru olan p21-i sintez edərək 

hüceyrə proliferasiyasını blokada edir, DNT zədəsi təmir edilməyəcək qədər dərinsə 

apoptozu induksiya edir. Lakin p53 geni xərçənglərin təqribən 50-55%-də mutasiyaya 

məruz qalaraq, öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Teratomalarda p53 aktivliyinin aĢağı 

səviyyədə olduğu səbəbi ilə apoptozun həyata keçə bilmədiyi təyin edilmiĢdir.  

Sitogenetik tədqiqatlar nəticəsində 12-ci xromosomun qısa qolunda Cyclin D2 və c-Ki-

ras genlərində dəyiĢikliyin akar edilməsi ilə xaya ĢiĢlərin patogenezində genlərin mühüm 

rol oynadığı müəyyən edilmiĢdir.  

Xaya ĢiĢlərinin patogenezində tumor supressor geni olan retinoblastom geninin də (pRb) 

rolu öyrənilmiĢdir. Terminal diferensiasiya mərhələsindəki və yaĢlı hüceyrələrdə 

ekspressiya edilən pRb hüceyrə siklinin G1 fazasından S fazasına keçid üzərində inhibitor 

təsirə malikdir. Bir çox ĢiĢ xəstəliklərində olduğu kimi germinativ ĢiĢlərdə və 

karsinomalarda bu gendə mutasiya və delesiyalar müĢahidə edilir. Retinoblastom proteini 

xayanın müxtəlif ĢiĢlərində fərqli Ģəkildə sintez olunaraq teratokarsinomalarda əksər 
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hallarda pozitiv boyanarkən, embrional karsinomalarda neqativ boyanır. 

Bcl-2 gen ailəsinin kodlaĢdırdığı proteinlərin bəziləri apoptozu induksiya etdiyi halda, 

bcl-x1 anti-apoptotik təsir göstərir. Testikulyar tumorlarda az miqdarda bcl-2 olması və 

bax proteininin yüksək miqdarda olması bu ĢiĢlərin kimyəvi terapiyaya yüksək həssaslıq 

göstərməsini təmin edir.  

Həm seminomalarda, həm də nonseminomatoz ĢiĢlərdə irsi faktorların mühüm rol 

oynadığı məlumdur. Ailəvi xaya ĢiĢləri sporadik formaya nisbətən daha erkən yaĢlarda və 

sporadik formaya nisbətən daha çox hallarda ikitərəfli olaraq rastlanır. Bir tədqiqatda xaya 

ĢiĢləri qeydə alınan 54 ailədə aparılan genetik analizlərdə 4-cü, 5-ci və 18-ci xromosomlar 

ilə bağlantı aĢkar edilmiĢdir. Lakin xaya ĢiĢləri ilə hər hansı irsi xərçəng sindromu arasında 

birbaĢa bağlantı müĢahidə edilməmiĢdir. Digər tərəfdən infantil germinatoz xaya ĢiĢlərində 

və spermatositik seminomalarda ailəvi əlaqəni bariz göstərən bir gen qrupu təyin 

edilməmiĢdir (10). 

Xaya ĢiĢi olan xəstələrin 7-10%-də kriptorxizmin olması xaya ĢiĢləri ilə kriptorxizm 

arasında əlaqənin olmasını təsdiq edir. Kriptorxizmi olan Ģəxslərdə xaya ĢiĢlərinin əmələ 

gəlmə riski normal Ģəxslərə nisbətən 10-40 dəfə yüksəkdir. Bu Ģəxslərdə 5-10% hallarda 

ĢiĢ kontralateral xayada əmələ gəlir. Orxipeksiya əməliyyatı isə ĢiĢin əmələ gəlmə riskini 

azaltmır (11). 

Mastofiyə görə kriptorxizmin xaya ĢiĢləri törətməsi aĢağıdakı səbəblərlə bağlıdır: 

 Qeyri-normal germinativ hüceyrə morfologiyası; 

 Yüksək temperatur; 

 Qonodal disgeneziya; 

 Endokrin disfunksiya; 

 Qan dövranının qeyri-adekvat olması. 

Travmaların xaya ĢiĢlərinin əmələ gəlməsində rolu təsdiq edilməmiĢdir. Lakin bir çox 

hallarda xəstələr kiçik travma ilə əlaqədar xayanın böyüməsinə diqqət edər və həkimə 

travma adı ilə müraciət edərlər. 

Cinsi hormonların xaya ĢiĢlərinin əmələ gəlməsində rolu heyvanlar üzərində aparılan 

təcrübələrlə təsdiq edilmiĢdir. Oral kontraseptivlər (dietilstibesterol) qəbul edən qadınlar 

ana olduğunda estrogenlərin xayaların enməsini ləngitdiyi və disgeneziya törətdiyi 

öyrənilmiĢdir. Maternal dietistilbesterolun hansı mexanizmlə xaya ĢiĢi yaranmasına təsir 

etdiyi haqqında müxtəlif fikirlər var. Estrogenlərin yeridilməsinin Leydiq hüceyrəsi 

ĢiĢlərinin induksiya olunmasına səbəb olduğu ehtimal edilir (12). 

Xayların qeyri-spesifik iltihab, idiopatik mənĢəli və parotitdən sonra atrofiyası ilə xaya 

ĢiĢlərinin əmələ gəlməsi arasında əlaqənin olması da ehtimal edilir. 

 

Xaya şişlərinin patogenezi   

Xaya ĢiĢlərinin lokal böyümə xüsusiyyətləri və yayılma yolları kifayət qədər yaxĢı 

öyrənilmiĢdir. Neoplastik transformasiya nəticəsində yaranmıĢ intratubulyar in situ 

xərçəng bazal membrandan yayılaraq xaya parenximasını tam tuta bilir. Ağlı qiĢa, ĢiĢin 

xaya artımı və toxum ciyəsinə yayılmasına mane olur. Lakin, inkiĢaf etmiĢ mərhələdə ĢiĢ 
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limfatik və hematogen yolla xaya artımına və toxum ciyəsinə yayılır. Xayada 

məhdudlaĢmıĢ ĢiĢlər peritonarxası limfa düyünlərinə, ĢiĢ xaya artımı və toxum ciyəsinə 

yayıldıqda isə qasıq limfa düyünlərinə metastaz verir. Ağciyərə, sümüklərə və qaraciyərə 

metastazlar birbaĢa və ya dolayı yolla - limfogen olaraq baĢ verir. 

Germinativ xaya ĢiĢlərinin proqnozu və yayılması haqqında aĢağıdakı prinsiplər qəbul 

edilmiĢdir: 

1. Xaya ĢiĢlərində tam spontan reqressiya nadir hallarda təsadüf edilir; 

2. Yetkin Ģəxslərdə bütün germinativ ĢiĢlər bədxassəli ĢiĢ kimi qəbul edilməlidir; 

3. Ağlı qiĢa ĢiĢin yayılmasına mane olan əsas təbii baryerdir. Xaya artımına ĢiĢin 

sirayiət etməsi xayanın orta divarından, qan və limfa damarlarının daxil olduğu yerdən  

hematogen və limfatik metastaz riskini artırır; 

4. Xoriokarsinoma üçün hematogen, digər germinativ ĢiĢlər üçün isə limfatik metastaz 

xarakterikdir. Sağ xayadan limfa II bel fəqərəsi səviyyəsində interaortakaval limfa 

düyünlərinə, sol xayadan isə həmin səviyyədə, paraaortal limfa düyünlərinə daĢınır. 

Toxum ciyəsinin limfangioqrafiyası metodu ilə müəyyən edilmiĢdir ki, bəzən xayanın 

limfa damarları peritonarxası limfa düyünləri ilə birləĢmədən birbaĢa olaraq döĢ axacağı 

limfa damarı ilə birləĢir. Xaya artımından limfa xarici qalça limfa düyünlərinə daĢındığına 

görə ĢiĢin xaya artımına və xayalığa yayılması çanaq limfa düyünlərinə metastazlarla 

müĢayiət olunur. ġiĢin  xayalığa invaziya etməsi, xayalıqda və qasıq nahiyəsində aparılan 

cərrahi əməliyyatlar qasıq limfa düyünlərində metastazların inkiĢafına Ģərait yaradır; 

5. Ekstranodal distant metastazlar ya birbaĢa vaskulyar invaziya, ya da ĢiĢ embolunun 

limfatik-venoz kommunikasiyalar vasitəsilə limfatik metastazlar nəticəsində baĢ verir. 

Hematogen metastazların əksəriyyəti limfa düyünlərinə metastazlardan sonra baĢ verir.    

 

Klinikası 

Xaya ĢiĢi ilə olan xəstələrə, 50% hallarda xəstəliyin metastatik mərhələsində diaqnoz 

qoyulur. Diaqnozun gec qoyulmasının səbəbi xəstələrin xəstəliyi gec aĢkar etməsi, həkimə 

gec müraciət etməsi və qeyri-ixtisas həkimləri tərəfindən orxoepidedimit və ya xaya 

travması diaqnozu ilə müalicə olunmasıdır. Bu səbəblər içərisində  həkimlər tərəfindən 

xəstəliyə gec diaqnoz qoyulması əsas yer tutur. Xəstələr, əksər hallarda xayada düyün və 

ya ĢiĢkinliklə  müraciət edirlər. Xayada təsadüfən aĢkar edilən səthi nahamar, bərk bir 

ĢiĢkinliyin əllənməsi çox hallarda ilk əlamət olaraq ortaya çıxar. 

30-40% hallarda isə xəstələr qarnın aĢağı nahiyəsində, xayalıqda və anal nahiyədə küt 

ağrılardan Ģikayət edirlər, 10% hallarda isə xaya nahiyəsində kəskin ağrı ilə həkimə 

müraciət edirlər. Xəstələrin 10%-i isə metastazlara məxsus əlamətlərlə - boyunda həcmli 

törəmə (körpücüküstü limfa düyünlərinin böyüməsi), təngnəfəslik və öskürək (ağciyər 

metastazları), ürəkbulanma, qusma (retroduodenal metastazlar), sümük ağrıları (sümük 

metastazları) aĢağı ətraflarda ödem Ģikayətləri ilə (qalça venasının və ya aĢağı boĢ venanın 

obstruksiyası) müraciət edirlər. Retroperitoneal limfatik metastazların böyüyərək qalça-bel 

əzələsi və sinir kötüklərinə invaziyası nəticəsində xəstələrdə bel ağrıları çox rastlanan 

əlamətlərdən biridir. 
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Xəstələrin 7%-də (daha çox non-seminomatoz xaya ĢiĢlərində) ginekomastiya aĢkar 

edilir və infertilitə müĢahidə edilir (13). Bu əlamətlərin inkiĢafı prolaktinin, estrogenlərin, 

androgenlərin və xorionik qonadotropinin qanda miqdarının artması və ya normal miqdarı 

ilə müĢayiət oluna bilər. 

Xaya ĢiĢləri aĢağıdakı xəstəliklərdən diferensiasiya edilməlidir:                         

 Xaya travmaları; 

 Xayalıq travmaları; 

 Xaya burulması; 

 Qeyri-spesifik orxoepidedimit; 

 Vərəm mənĢəli orxoepidedimit;    

 Hidrosele. 
 

Obyektiv müayinə 

Xaya ĢiĢi ilə müraciət etmiĢ və ya xaya ĢiĢinə Ģübhə olan xəstələrdə xayalıq və orqanları 

bimanual müayinə olunmalıdır. Müayinə normal kontralateral xayadan baĢlanmalıdır. Bu 

xayanın ölçülərini, konturlarını və konsistensiyasını qiymətləndirməyə imkan verir. Xaya 

baĢ və Ģəhadət barmaqları arasında ehtiyatla palpasiya edilir. Normal xaya homogen 

konsisitensiyalı və hərəkətli olub sərhədləri xaya artımından diferensiasiya edilir. Palpasiya 

zamanı aĢkar edilən istənilən bərk konkistensiyalı törəmə, ĢiĢ kimi qiymətləndirilməli və 

ĢiĢ istisna edilməsi üçün digər müayinə üsulları (ultrasəs müayinəsi) tətbiq edilməlidir. 

Palpasiya zamanı çox ehtiyatlı davranılmalı, ablastik prinsiplər unudulmamalıdır.  

Xaya ĢiĢləri əsasən ovalĢəkilli olub ağlı qiĢa daxilində məhdudlaĢırlar. 10-15% hallarda 

isə xaya artımına və toxum ciyəsinə yayılma mümkündür. Xaya ĢiĢlərini müĢayiət edən 

reaktiv hidrosele xayanın palpasiyasını çətinləĢdirə bilir. Bu halda ilkin müayinə üsulu 

olaraq ultrasəs müayinəsi aparılır. Bundan baĢqa  ultrasəs müayinəsi, epididimitə, xaya 

burulmasına Ģübhə olduqda və obyektiv müayinənin nəticələri qənaətbəxĢ olmadıqda 

aparılır. Ġlkin mənbəyi bilinməyən retroperitoneal və ya visseral metastazlar aĢkar 

edildikdə, onkomarkerlərin qan zərdabı konsentrasiyasında artması təyin edildiyində və 

fertilitə problemləri olduğunda xayaların ultrasəs müayinəsinə göstəriĢ olur (14). 

USM-də ağlı qiĢa ilə məhdudlaĢmıĢ 1-2 mm diametrdən böyük intratestikulyar  həcmli 

törəmələr aĢkar edilə bilir. Törəmə əksər hallarda hipoexogen və heterogen olub, 

mikrokalsinatlar və qanaxma ocaqları ayırd edilir. Xaya ĢiĢlərinin diaqnostikasında USM-

nin həssaslığı 100%-dir, ultrasəs müayinəsi ilə kistoz və ya solid törəməni ayırd etmək hər 

zaman mümkün olduğu halda, törəmənin bədxassəli və ya xoĢxassəli olması haqqında 

müəyyən dolayı əlamətlər olsa da tam diferensiasiya hər zaman mümkün deyildir (15).  

Ultrasəs müayinəsi ilə xaya ĢiĢinin seminoma və ya non-seminamatoz olduğu 70%-ə 

qədər dəqiqliklə təyin edilə bilir. Seminomalar hipoexoik görüntüyə malik olub, kistik 

komponentə və ya kalsifikatlara malik olmur. Qeyri seminoma mənĢəli xaya ĢiĢləri 

hipoexoik, izoexoik və ya hiperexoik görüntüyə malik olub xayanın homogenliyinin 

pozulmuĢ olması ilə özünü biruzə edər. 

Maqnetik rezonans tomoqrafiya (MRT) xaya ĢiĢlərinin diaqnostikasında USM müayinə 

üzərində xüsusi üstünlüklərə malik olmasa da qarın boĢluğunda yerləĢmiĢ xayalarda ĢiĢ 
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inkiĢafının təsbitində və seminoma ilə non-seminamatoz ĢiĢ diferensiasiyasında tətbiq 

edilir. Digər tərəfdən MRT-nin rentgen kontrast maddələrə allergiya olan Ģəxslərdə tətbiqi 

mümkündür, Ģüalanma olmaması da KT-ya nisbətən digər üstün cəhətidir. 

Xəstələrdə daxili orqanların prosesə qoĢulmasını müəyyən etmək üçün, həmçinin qarın 

nahiyəsi palpasiya edilməlidir. DöĢ qəfəsinin inspeksiyası ilə son mərhələlərdə 

körpücüküstü limfa düyunlərinə metastazları və ginekomastiyanı aĢkar etmək mümkündür. 

Xaya ĢiĢlərində xəstələrin ilkin müraciəti ilə diferensial diaqnostikanın baĢa çatdırılaraq 

diaqnozun qoyulması arasındakı zaman mümkün olduğu dərəcədə az olmalıdır. Diaqnozun 

gecikdirilməsi ĢiĢin mərhələsinin yüksəlməsinə və müalicənin nəticələrinin pisləĢməsinə 

səbəb ola bilər. 

Ġlkin ĢiĢin aĢkar edilməsindən sonra xaya ĢiĢinin mərhələsinin təyin edilməsi üçün 

abdominopelvik komputer tomoqrafiya və ağciyər rentgenoqrafiyası həyata keçirilir. Limfa 

düyünlərinin normal ölçü sərhədi 1 sm-ə qədər olaraq qəbul edildiyində təqribən 22% 

hallarda metastaz aĢkar edilməyə bilər. 3-10 mm ölçüyə malik limfa düyünləri metastatik 

olaraq dəyərləndirildiyində KT-nin həssaslığı 90%-ə qədər yüksələr, lakin 45% hallarda 

yalançı pozitiv cavab qeydə alınmıĢ olar (16). Metastazın dəqiqləĢdirilməsində sonrakı 

addımlar MRT və göstəriĢ olduğunda açıq və ya laparoskopik retroperitoneal limfa 

disseksiyası olaraq bilinir. 

Peritonarxası metastaz aĢkar edildiyində və ya ağciyər rentgenoqrafiyasında Ģübhəli 

kölgəlik aĢkar edilərsə ağciyər KT-si aparılmalıdır. Abdominal KT-də metastaz 

aĢkarlanmırsa ağciyərlərdə metastaz olma ehtimalı 4.4%, abdominal MTS varsa bu ehtimal 

40% olaraq qiymətləndirilir (17). Ağciyərlərdə olan həcmli törəmələrin diferensiasiyası 

kompüter tomoqrafiya vasitəsi ilə həyata keçirilir. Lakin, 30%-ə qədər hallarda 

ağciyərlərin qranulomaları metastatik xəstəlik kimi qiymətləndirilə bilir.  

Xaya ĢiĢlərində metastazların, rezidual kütlələrin, retroperitoneal limfa düyünlərinin 

diferensial dəyərləndirilməsində pozitron emission tomoqrafiya (PET) tətbiq edilə bilər. 

PET aktiv xərçəngi fibrozdan, matür teratomanı nekrozdan 90%-ə qədər dəqiqliklə 

ayırmağa imkan verir (18). 

Metastazlar 

Xaya ĢiĢlərində metastazalrın yerinin bilinməsi böyük klinik əhəmiyyətə malikdir. Xaya 

ĢiĢlərinin əksəriyyəti limfatik yolla metastaz versə də bəzi ĢiĢlər üçün erkən vaskulyar 

disseminasiya xarakterikdir. Sağ xayadan limfa ipsilateral prekaval, preaortal və parakaval 

limfa düyünlərinə daĢınır. Ġnteraortakaval limfa düyünlərində metastazlar olarsa sol 

paraaortal limfa düyünlərinə sağdan sola yayılma ehtimalı yüksəkdir. Sol xayadan isə limfa 

sol böyrək venasından aĢağı paraaortal və preaortal limfa düyünlərinə daĢınır. Bu limfa 

düyünlərindən baĢqa retrokaval, retroaortal və spermatik vena boyunca uzanan limfa 

düyünləri də regionar limfa sisteminə aid edilir. Limfanın daĢınmasına uyğun olaraq sağ 

xaya ĢiĢlərində sağdan sola çarpaz metastaz ehtimalı soldan sağa nisbətən daha yüksəkdir.  

ġiĢ xaya artımına və toxum ciyəsinə invaziya etdikdə qalça limfa düyünlərində 

metastazlar müĢahidə edilir. Əvvəllər aparılmıĢ hernioplastika və orxipeksiya əməliyyatı 

nəticəsində normal limfa dövranının pozulması və ağlı qiĢanın ĢiĢlə invaziya olunması isə 
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qasıq limfa düyünlərində metastazlara səbəb olur. 

Xaya ĢiĢlərində distant metastazlar ağciyərdə, qaraciyərdə, beyində, son mərhələlərdə 

isə sümüklərdə müĢahidə edilir. Non-seminomatoz xaya ĢiĢlərində pulmonal metastazlar 

xaricindəki uzaq metastazlar pis proqnoza malikdir və bu xəstələrdə 5 illik orta yaĢam 47% 

olaraq bildirilmiĢdir. Seminoma mənĢəli non-pulmonal distant metastazlarda bu göstərici 

72% -dir (19).  

 

Xaya şişlərinin təsnifatı 

Orxektomiya əməliyyatından sonra birincili ĢiĢdən əldə edilmiĢ histoloji məlumatlar, 

radioloji müayinələr və ĢiĢ markerləri xəstəliyin kliniki və mərhələlər üzrə təsnifatında  

böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xəstəliyin kliniki və mərhələlər üzrə təsnifatı xəstəliyin 

müalicə planını və proqnozunu müəyyən etməyə imkan verir. ġiĢ markerlərinin miqdarının 

təyin edilməsi ilə yanaĢı aĢağıdakı nahiyələrdə metastazların yoxlanması zəruridir: 

 Qaraciyərin, abdominal və supraklavikulyar limfa düyünlərinin vəziyyəti; 

 Ağciyər və mediastinal limfa düyünlərində metastazların olması; 

 ġübhə olarsa, beynin və sümüklərin vəziyyəti. 

Abdominal, pulmonal, ekstrapulmonal, mediastinal limfa düyünlərində metastazların 

diaqnostikasında kompüter tomoqrafiya ən yaxĢı seçimdir. Retroperitoneal limfa 

düyünlərində metastazların təyin edilməsində isə bu müayinənin həssaslığı 70-80%-dir. 

MRT eyni nəticələr verdiyinə, lakin daha bahalı müayinə üsulu olduğuna görə az tətbiq 

edilir. 

Testikulyar xərçəng histoloji quruluĢuna görə 3 qrupa bölünür (20): 

1. Germ hüceyrəli ĢiĢlər (90-95%); 

2. Stromal xorda ĢiĢləri; 

3. QarıĢıq germ hüceyrəli/stromal xorda ĢiĢləri (Cədvəl 8.1).  

Cədvəl 8.1. Xaya şişlərininin patoloji təsnifatı (2004) 

Germ hüceyrə şişləri 

o Ġntratubulyar germ hüceyrə neoplaziyası – klassifikasiya edilməyən tip 

o Seminoma (sinsitiotrofoblastik hüceyrə tipi daxil)   

o Spermatositik seminoma (sarkomatoz komponentlə) 

o Embrional karsinoma 

o Sarı kisə ĢiĢləri 

o Xoriokarsinoma 

o Teratoma (matür, immatür, bədxassəli komponentlə) 

o 1-dən artıq histoloji tipə malik xaya ĢiĢləri 

Qonadal stromal xaya şişləri 

o Leydiq hüceyrə ĢiĢləri 

o Bədxassəli Leydiq hüceyrə ĢiĢləri 

o Sertoli hüceyrə ĢiĢləri (lipidlə zəngin variant, sklerozlaĢan variant, kalsifikatlaĢan 

böyük hüceyrəli) 

o Bədxassəli Sertoli hüceyrə ĢiĢləri 
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o Qranulosa (yuvenil və yetkin forma) 

o Tekoma (estrogen ifraz edən) /fibroma qrup törəmələr 

o Tam diferensə etməmiĢ xorda/qonadal stromal törəmələr 

o Qonadoblastoma (germ+qonadal/stromal ĢiĢlər) 

  Qarışıq qeyri-spesifik stromal şişlər 

o Yumurtalıq epitelial ĢiĢlər 

o Yığıcı borucuqların və rete testisin ĢiĢləri 

o Qeyri-spesifik stromanın xoĢ və bədxassəli törəmələri 
 

Xayanın seminomatoz ĢiĢləri qeyri-seminomatoz ĢiĢlərindən ayrı təsnif olunur. 

Seinomatoz ĢiĢlərin təsnifatı kliniki müayinənin nəticələrinə, qeyri-seminomatoz ĢiĢlərin 

təsnifatı isə cox zaman cərrahi əməliyyat zamanı retroperitoneal limfa düyünlərinin 

disseksiyasının nəticələrinə əsaslanır. Xaya ĢiĢlərində xəstəliyin mərhələlər üzrə 

təsnifatında və xəstəliyin diağnostikasında perkutan biopsiya aparılmır. Biopsiyanın ĢiĢ 

hüceyrələrinin limfatik yolla yayılmasına səbəb olduğu güman edilir.  

Orxektomiya sonrası patoloji müayinədə diqqət edilməsi zəruri olan cəhətlər (21): 

Makroskopik xüsusiyyətlər: 

 Xayanın tərəfi; 

 Xayanın ölçüsü; 

 ġiĢin maksimal ölçüsü; 

 Epididimis; 

 Toxum ciyəsi; 

 Xayanın xüsusi qiĢası. 

Mikroskopik nümunələrdə: 

 1 sm2 kəsiklərdə maksimum törəmə və normal parenxima ölçüləri; 

 Toxum ciyəsinin ən az 1 distal və proksimal bölgəsindən kəsik, Ģübhəli sahədən 

kəsik; 

 Tunica albuginea, tunica vaginalis, rete testis, epididymis və spermatik xordaya 

invaziya olub və ya olmaması; 

 Parenximanın törəmə olmayan hissəsində intratubulyar germinal neoplaziyanın 

(TĠN) olub və ya olmaması; 

 Ġntratubulyar germ hüceyrə neoplaziyası; 

pT kateqoriya; 

 2009 TNM klassifikasiyasına uyğun immunhistokimyəvi müayinələr; 

 Seminoma və qarıĢıq germ hüceyrə ĢiĢlərində Alfafetoprotein və xorion 

qonadotropini. 

 

 Cədvəl-8.2. Xaya xərçənginin təsnifatı  (American Joint Committee on Cancer and 

the International Union Against Cancer ) 

 

Birincili şiş ( T )  
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pTx  Birincili ĢiĢ təyin olunmur   

PT0  Ġlkin ĢiĢ haqqında heç bir məlumat yoxdur 

PTis Ġntratubulyar germinativ ĢiĢ 

pT1 ġiĢ xaya və xaya artımında məhdudlaĢmıĢdır, damar/limfatik invaziya  yoxdur 

pT2 ġiĢ xaya və xaya artımında məhdudlaĢmıĢdır, damar/limfatik invaziya vardır və ya 

ĢiĢ yataq qiĢası da cəlb olunmaqla ağlı qiĢaya sirayət etmiĢdir 

pT3  ġiĢ toxum ciyəsinə invaziya etmiĢdir, damar/limfatik invaziya vardır və ya   

yoxdur 

pT4  ġiĢ  xayalığa invaziya etmiĢdir, damar/limfatik invaziya vardır və ya yoxdur 

 

Regional limfa düyünləri ( N ) 

Nx   Limfa düyünləri təyin olunmur 

N0   Regional limfa düyünlərində metastaz yoxdur 

N1   Limfa düyünləri  2 sm - dir 

N2   Limfa düyünləri >2 sm, lakin <5 sm-dir 

N3   Limfa düyünləri >5 sm- dən böyükdür 

  

Uzaq metastazlar ( M ) 

M0 Distant metastazlar haqqında məlumat yoxdur 

M1 Qeyri-regional nodal və ya ağciyər metastazları 

M2 Qeyri-pulmonal visseral metastazlar 

  

Cədvəl 8.3. Şiş markerləri ( S ) 

 

Mərhələ AFP HCG LDH 

S0 ≤N ≤N ≤N 

S1 

S2 

S3  

<1, 000 

1, 000-10,000 

>  10,000 

< 5,000 

5,000-50,000 

> 50,000 

< 1,5×N 

1,5-10 ×N 

> 10 ×N   

 

 

Vogelzang NJ, Scardino PT, Shipley WU, Coffey DS (eds): Genitourinary Oncology. 

Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 1999  

AFP – α-fetoprotein; hCG – xorionik qonadotropin; LDH – laktat dehidrogenaza.  

 

Cədvəl- 8.4.  Qeyri-seminomatoz şişlərin mərhələlər üzrə təsnifatı 

 
Mərhələ I –  regional metastazlar yoxdur 
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Mərhələ IIA – limfa düyünləri 2 sm-dən kiçikdir 

Mərhələ IIB –  limfa düyünləri 2 sm-dən böyük, 5 sm-dən kiçikdir 

Mərhələ IIC– limfa düyünləri 5 sm-dən böyükdür, supradiafraqmal limfa düyünlərində, 

daxili orqanlarda   metastaz  vardır və qanda ĢiĢ markerlərinin səviyyəsi yüksəkdir. 

 

Cədvəl- 8.5. Xaya xərçənginin qruplar üzrə təsnifatı (American Joint Committee on 

Cancer (AJCC))    

 

Mərhələ 0 Tis N0 M0 S0 

Mərhələ I T1-T4 N0 M0 Sx 

Mərhələ IA T1 N0 M0 S0 

Mərhələ IB T2-4 N0 M0 S0 

Mərhələ IC Ġstənilən T N0 M0 S1-S3 

Mərhələ II Ġstənilən T N1-N3 M0 Sx 

Mərhələ IIA Ġstənilən T N1 M0 S0-S1 

Mərhələ IIB Ġstənilən T N2 M0 S0-S1 

Mərhələ II C Ġstənilən T N3 M0 S0-S1 

Mərhələ III Ġstənilən T Ġstənilən N M1 Sx 

Mərhələ IIIA Ġstənilən T Ġstənilən N M1a S0-S1 

Mərhələ III B Ġstənilən T  N1-3 M0-M1a S2 

Mərhələ IIIC Ġstənilən T N1-3 M0- S3 

    Ġstənilən T Ġstənilən N M1a S3 

 Ġstənilən T Ġstənilən N M1b Ġstənilən S 
 

S - Şiş markerləri 
 

Şiş  markerləri  

Germinativ xaya ĢiĢləri spesifik zülallar - ĢiĢ markerləri sintez etmək xüsusiyyətinə 

malikdir. ġiĢ markerləri radioimmun müayinə üsulu ilə təyin edilə bildiyinə və ĢiĢin 

ölçüləri çox kiçik olduqda belə (10
5 

hüceyrə) ĢiĢi müəyyən etməyə imkan verdiyinə görə 

böyük kliniki əhəmiyyət kəsb edir. 

ġiĢ markerləri üç qrupa bölünür: 

1. Serum zülalları, beta hCG, AFP, LDH;  

2. Sitogenetik və ya xromosom markerləri, i(12p); 

3.  Molekulyar markerlər, onkogenlər və supressor şiş genləri. 

ġiĢ markerləri içərisində serum zülalları böyük kliniki əhəmiyyətə malik olub daha 

ətraflı öyrənilmiĢdir. Bu zülallar ĢiĢin diaqnostikasında, mərhələlərə görə bölünməsində, 

müalicəyə cavab verməsinin müəyyənləĢdirilməsində tətbiq edilməklə, həm də ĢiĢin 

proqnozlaĢdırılmasına yardım edir.   

Germinativ xaya ĢiĢlərinin onkofetal maddələr sintez etməsi onkogenezlə ontogenez 
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arasında sıx əlaqənin olmasını göstərir. AFP və hCG embrional inkiĢaf dövründə əsas 

serum zülalları olub, anadan olduqdan sonra miqdarı kəskin surətdə aĢağı düĢür. Həm 

trofoblastlar və sinsitiotrofoblastlar, həm də germinativ ĢiĢ hüceyrələri tərəfindən bu 

zülalların sintez edilməsi repressiya olunmuĢ genlərin re-ekspressiyasını və ya plüropotent 

hüceyrələrin bədxassəli transformasiyasını göstərir.  
 

Alfa - fetoprotein (AFP)    

Tək zəncirli qlikoprotein olub ilk dəfə 1954-cü ildə Bergstrand və Czar tərəfindən dölün 

serumunda tapılmıĢdır. Döldə AFP, sarılıq kisəsi, qaraciyər və mədə-bağırsaq traktı 

tərəfindən sintez olunur. Miqdarı 12-14-cü həftədə maksimuma çatır və doğuĢdan 1 il 

sonra miqdarı azalaraq  serumda miqdarı 40 ng/ml olur. 1963- cü ildə Abelev tərəfindən 

kimyəvi yolla  qaraciyərində  xərçəng törədilmiĢ siçanların serumunda aĢkar edilmiĢdir. 

Sonrakı tədqiqatlar nəticəsində xaya ĢiĢlərində də miqdarının artdığı müəyyən edilmiĢdir. 

AFP-in metabolik yarımparçalanma dövrü 5-7 gündür. Postnatal dövrün ilk 6 ayı ərzində 

AFP-in tirozinemiyada, xoĢxassəli qaraciyər xəsətəliklərində, ataksiya telangiektaziyada, 

xaya, mədə, qaraciyər və ağciyər ĢiĢlərində artması müəyyən edilmiĢdir. Embrional 

karsinomada, teratokarsinomada və sarılıq kisəsi ĢiĢlərində miqdarı artır. Həqiqi 

seminomada və xoriokarsinomada isə miqdarı heç zaman artmır. Qeyri- seminomatoz  ĢiĢli 

xəstələrin 50-70%-də AFP-in miqdarı artır (22). AFP-nin 9 ng/ml-dən yüksək olması 

qeyri-normal hesab edilir. 
 

Xorionik qonadotropin (hCG)  

 Alfa və beta polipeptid zəncirlərindən ibarət qlikoprotein olub trofoblast hüceyrələrdə 

sintez olunur. Yarımparçalanma dövrü 24 saatdır. Alfa zənciri hipofiz hormonlarının alfa 

subvahidi ilə oxĢar olduğu halda, beta subvahidi struktur və antigen xüsusiyyətlərinə görə 

bu hormonlardan fərqlidir. hCG hamiləlik dövründə sarı cismin saxlanmasında iĢtirak edir. 

Ġlk dəfə 1930- cu ildə Zondek tərəfindən germinativ xaya ĢiĢi olan xəstələrin serumunda 

tapılmıĢdır. Təkcə xaya ĢiĢlərində deyil, həm də qaraciyər, mədəaltı vəzi, mədə, süd vəzisi, 

böyrək və sidik kisəsi ĢiĢlərində miqdarının artması müəyyən edilmiĢdir. Germinativ xaya 

ĢiĢlərində sinsitiotrfoblast hüceyrələri tərəfindən sintez olunur. HCG-nin miqdarı 

xoriokarsinomalı xəstələrin hamısında, embrional karsinomalı xəstələrin isə 40-60%- də 

yüksəlir.  HCG -nin 4 mBV/mL -dən yüksək olması qeyri-normal hesab edilir. 
 

Laktat dehidrogenaza (LDH)  

GeniĢ rast gəlinən hüceyrədaxili ferment olub, saya və eninəzolaqlı əzələlərdə, 

qaraciyərdə, böyrəkdə və beyində rast gəlinir. Serumda LDH-ın və izoenzimlərin (LDH I-

IV) miqdarının izlənməsi germinativ xaya ĢiĢlərinin müalicəsində böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Boyle və Samuels tərəfində LDH –ın miqdarı ilə ĢiĢin ölçüsü arasında düz 

mütənasibliyin olması müəyyən edilmiĢdir. LDH-ın miqdarı ĢiĢin I mərhələsində xəstələrin 

8%-də, ĢiĢin II mərhələsində 32%-də, III mərhələsində isə 81%-də yüksəlir.   
 

Plasental qələvi fosfataza (PQF) 



 VIII. Xaya  şişləri 

412 

Yetkin tip qələvi-fosfatazanın fetal izoenzimi olub I mərhələ seminomaların 30-50%-də, 

son mərhələ seminomaların isə 100%-də rast gəlinir. Qeyri-seminomatoz ĢiĢlərdə isə PQF-

in miqdarı nadir hallarda yüksəlir. Siqaret çəkmə bu markerin yüksəlməsinə səbəb ola 

bilər. Kliniki əhəmiyyəti digər ĢiĢ markerlərinə nisbətən aĢağıdır. 
 

Sitogenetik  və  Molekulyar  Markerlər 

Hazırda xaya ĢiĢlərində sitogenetik dəyiĢikliklər öyrənilmək üzrədir. Kariotip analizləri 

1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 22, və X  xromosomlarında dəyiĢikliklərin olmasını 

göstərmiĢdir. Bu dəyiĢikliklərdən 12p xromosomun qısa qolunun duplikasiyası daha 

xarakterik olub,  yaxĢı öyrənilmiĢdir. Bu marker seminomaların 89%, qeyri-seminomatoz 

ĢiĢlərin isə 80%-də rast gəlinir. Lakin, bu markerin xaya ĢiĢlərinin patogenezində iĢtirakı 

mexanizmi tam məlum deyildir. 

  Cədvəl – 8.6. Şiş markerlərinin xaya şişlərində rast gəlinmə tezliyi 

 

 Şişin histoloji tipi hCG AFP 

Seminoma 

Teratoma 

Xoriokarsinoma 

Embrional karsinoma 

Teratokarsinoma 

7 

25 

100 

60 

57 

0 

38 

0 

70 

64 

 

Cədvəl- 8.7.  Xaya şişlərinin histoloji təsnifatı  

 

1. Birincili xaya şişləri  

A. Germinativ şişlər 

    1. Seminoma  

       a. Klassik seminoma  

       b. Anaplastik seminoma 

       c. Spermatositik seminoma  

     2. Embrional karsinoma  

     3. Teratoma 

         a. Yetkin 

         b. Qeyri-yetkin 

     4. Xoriokarsinoma  

     5. Sarılıq kisəsi şişləri 

 

B. Qeyri- germinativ şişlər 

     1. Qonodastromal şişlər 

         a. Leydiq hüceyrə ĢiĢi 
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         b. Digər qonodal stromal ĢiĢlər 

     2. Qonodoblastoma 

     3. Qarışıq şişlər 

          a. Xaya toru adenokarsinoması 

          b. Mezenximal ĢiĢlər 

          c. Karsinoid 

     2. İkincili xaya şişləri  

          A. Retikuloendotelial ĢiĢlər 

          B. Metastazlar 

      3. Paratestikulyar şişlər 

            A. Adenamatoid 

            B. Xaya artımının kistadenoması 

            C. Mezenximal ĢiĢlər 

            D. Mezotelioma 

            E. Metastazlar   

 

Şiş markerlərinin kliniki əhəmiyyəti 

Qeyri-seminomatoz ĢiĢlərin 50-70%-də AFP-nin, 40-60%-də isə hCG-nin miqdarı 

yüksəlir (15). ġiĢ markerlərinin miqdarının yüksəlməsi  xəstəliyin II və III mərhələsində 

daha çox rast gəlinir. ġiĢlərin mərhələlər üzrə təsnif edilməsində ĢiĢ markerlərinin digər 

müyinə üsulları ilə birlikdə tətbiq edilməsi səhvlərin 10-15% azalmasına səbəb olmuĢdur. 

ġiĢ markerləri orxektomiya əməliyyatından əvvəl təyin edilməlidir. Əməliyyatdan sonra bu 

markerlərin miqdarının yüksək səviyyədə qalması ĢiĢin retroperitoneal limfa düyünlərində 

saxlanmasından çox, ümumi metastazların olmasını göstərir. Lakin, qeyd etmək lazımdır 

ki, qaraciyərin disfunksiyası AFP-nin, hipoqonodotropizm isə hCG-nin yüksəlməsinə 

səbəb ola bilər.  

Müalicədən sonra (cərrahi, kimyəvi, Ģüa) ĢiĢ markerlərinin miqdarının qiy-

mətləndirilməsi ĢiĢin müalicəyə cavab verməsini müəyyən etməyə imkan verir. ġiĢ 

markerlərinin miqdarı ĢiĢin və metastazlarının miqdarının artmasına mütənasib olaraq artır. 

ġüa müalicəsindən sonra da ĢiĢ markerlərinin miqdarının yüksək səviyyədə qalması ĢiĢin 

Ģüa müalicəsinə rezistent olduğunu göstərir. Qaraciyərin kimyəvi müalicədən sonra ikincili 

zədələnməsi, virus hepatitləri və alkoqol qəbulu da AFP-nin miqdarının yüksək səviyyədə 

qalmasına səbəb ola bilər. 

ġiĢ markerləri ĢiĢin histoloji tipini müəyyən etməyə imkan verir. Qanda AFP-nin 

miqdarının  yüksək olması qeyri-seminomatoz ĢiĢin olma ehtimalını artırır. Həqiqi 

seminomalarda xəstəliyin metastatik mərhələsində AFP-nin miqdarının yüksək olması 

qeyri-seminomatoz elementlərin olmasını və müalicə planının dəyiĢilməsini tələb edir. 

Seminomadan ölən xəstələrin 30-40%-nin autopsiyası zamanı qeyri-seminomatoz ĢiĢ 

elementləri aĢkar edilmiĢdir.  

Həqiqi seminomalarda sinsitiotrofoblast hüceyrələrin olması ilə əlaqədar xəstələrin 5-

10%-də hCG-nin miqdarı yüksəlir. Orxektomiya əməliyyatından sonra hCG-nin 
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miqdarının normal səviyyəyə enməsi ĢiĢin həqiqi seminoma kimi müalicə etməyə imkan 

verir. ġiĢ markerləri eyni zamanda proqnostik əhəmiyyətə malikdir.  

 

Seminoma 

Histoloji tipinə görə ən çox rast gəlinən xaya ĢiĢi olub germinativ xaya ĢiĢlərinin 60-

65%-ni təĢkil edir. Adətən xaya ölçüləri böyümüĢ olur, bir çox hallarda yanaĢı olaraq 

hidrosele müĢahidə edilir. Xaya artımı və ya toxum ciyəsinə invaziya nadir olaraq rastlanır. 

Seminomanın üç tipi ayırd edilir: 

 klassik;  

 anaplastik; 

 spermatositik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassik seminoma  

Klassik və ya tipik seminoma, seminomaların 82-85 %-ni təĢkil etməklə əsasən 30-40 

yaĢlı Ģəxslərdə rast gəlinir. Gənclərdə və uĢaqlarda nadir hallarda rast gəlinsə də 60 yaĢdan 

yuxarı Ģəxslərdə rast gəlinməsi istisna olunmur.  

Makroskopik olaraq solğun çəhrayı rəngli balıq ətinə bənzər formaya malikdir (ġəkil- 

8.5). Bəzən nodulyar quruluĢa, sarı rəngli nekroz və kistoz sahələrə rastlanır. Morfolojik 

olaraq klassik seminomaların tubulyar və psevdoqlandulyar formaları müĢahidə edilir.  

Histoloji olaraq Ģəffaf sitoplazmaya və tutqun rənglənmiĢ dəqiq bucaqları olan nüvəyə 

və nəzərə çarpan nüvəciklərə malik hücüyrələrdən təĢkil olunmuĢdur. Sinsitiotrofoblast 

elementlər 10-15%, limfositar infiltrasiya isə 10% hallarda müĢahidə edilir. 

Sinsitiotrofoblast elementlərinin miqdarı ilə hCG-nin miqdarı arasında düz mütənasiblik 

vardır. 

 Şəkil- 8.5  Seminoma (makropreparat və şişin mikroskopik görünüşü, solda normal xayanın 

histologiyası) 
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Anaplastik seminoma  
Seminomaların 5-10 %-ni təĢkil edir və seminoma hüceyrələrinin intertubulyar sahəyə 

yayılmıĢ olması, müəyyən ĢiĢ kütləsinin təyin edilmədiyi halda metastazlarla özünü 

göstərməsi ilə fərqlənir. YaĢ dövrləri üzrə rast gəlinməsi klassik seminomada olduğu 

kimidir. Az rast gəlinməsinə baxmayaraq letallıq daha yüksək olub 30% təĢkil edir. Bu 

anaplastik seminomanın aĢağıdakı xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır: 

 Yüksək mitotik aktivliyə malikdir; 

 Lokal invaziya tezliyi daha yüksəkdir; 

 Metastatik yayılma tezliyi daha yüksəkdir; 

 ġiĢ markeri (beta hCG) sintez olunma tezliyi daha yüksəkdir.                                                                

Histoloji olaraq nüvə pleomorfizmi ilə, yüksək mitotik aktivliyi və hüceyrə anaplziyası 

ilə xarakterizə olunur. Morfoloji cəhətdən histiositik limfoma və embrional karsinoma ilə 

oxĢardır. Sinsitiotrofoblast hüceyrələr çox olduğuna görə xoriokarsinoma ilə diferensə 

edilməlidir.  Anaplastik seminoma üçün yüksək metastazvermə xarakterik olduğuna görə 

müalicənin nəticələri qənaətbəxĢ deyildir. 

 

Spermatositik seminoma 

Ümumi seminomaların 2-12%-ni təĢkil edir və 50%-dən çoxu 50 yaĢdan yuxarı 

Ģəxslərdə rast gəlinir. Dairəvi nüvəyə və kəskin piqmentasiya olunmuĢ sitoplazmaya malik 

müxtəlif ölçülü heceyrələrdən ibarət olub spermatoqoniyalara çox oxĢardır. Spermatositik 

seminomada 3 hüceyrə tipi rastlanır: 

3. GeniĢ sitoplazmalı mononuklear və ya multinuklear hüceyrələr; 

4. Ġntermedial hüceyrələr; 

5. Kiçik hiperxromatik nüvəciyə malik hüceyrələr. 

Bu histoloji quruluĢ spermatositik seminomanı limfoma və sarılıq kisəsi ĢiĢlərindən 

diferensiasiya etməyə imkan verir. 

Spermatositik seminomanın metastatik potensialı digər seminomalarla müqayisədə çox 

aĢağıdır və proqnozu xoĢdur. Lakin az hallarda olsa da yanaĢı olaraq sarkoma müĢahidə 

edilir və sarkomalar metastaz verə bilir. 

 

Qeyri-seminomatoz şişlər 

Xayanın histoloji cəhətdən embrional karsinoma, teratoma, xoriokarsinoma və sarılıq 

kisəsi elementlərindən təĢkil olunan ĢiĢləri qeyri-seminomatoz ĢiĢlər adlanır. Seminomatoz 

və qeyri- seminomatoz elementlərdən təĢkil olunan ĢiĢlər də qeyri-seminomatoz ĢiĢlərə aid 

edilir. Morfoloji xüsusiyyətləri ilə yanaĢı, seminomatoz ĢiĢlərlə qeyri-seminomatoz ĢiĢlər 

bir-birindən kliniki gediĢinə, mərhələlər üzrə təsnifatına və müalicə xüsusiyyətlərinə görə 

də fərqlənir. 

Kliniki gediĢinə və proqnozuna görə qeyri-seminomatoz ĢiĢlər daha bədxassəli hesab 

edilir. Diaqnostika zamanı seminomaların 20-30%-ində metastazlar rastlandığı halda, qeyri 

seminoamtoz ĢiĢlərin 50-70%-i metastazlarla müĢayiət olunur.  
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Qeyri-seminomatoz ĢiĢlər də daxil olmaqla bütün germinativ xaya ĢiĢlərində ilkin 

metastazlar peritonarxası limfa düyünlərində rast gəlinir. Autopsiyaların nəticələrinə 

əsasən müəyyən edilmiĢdir ki, germinativ xaya  ĢiĢlərindən ölən xəstələrin 30%-də 

aparılmıĢ Ģüa terapiyasına və limfadenektomiyaya baxmayaraq peritonarxası limfa 

düyünlərində və ya daxili orqanlarda metastazlar tapılır. Peritonarxası limfa düyünlərindən 

sonra ağciyərlər metastazalrın ən cox rast gəlindiyi yerdir. Metastazalrın rast gəlinmə 

tezliyinə görə sonrakı yerdə qaraciyər, baĢ beyin, sümüklər və böyrəklər durur. 

Mərhələlər üzrə klinik təsnifat 

Obyektiv, radioqrafik müayinənin və markerlərin biokimyəvi  analizinin nəticələri 

seminomaların 75%-nin müraciətlər zamanı xayada məhdudlaĢdığını göstərmiĢdir. 

Xəstələrin 10-15%-də peritonarxası limfa düyünlərinə metastazlar nəticəsində metastatik 

xəstəlik, 5-10%-də isə yukstaregional limfa düyünlərinə və daxili orqanlara metastazlar 

aĢkar edilmiĢdir (ġəkil-8.6). I mərhələdə peritonarxası limfa düyünlərində metastazlar 

nadir hallarda müĢahidə edilsə də xəstələrin 15%- də metastazlara görə müayinənin 

nəticələri neqativ olsa da limfadenektomiyanın nəticələri metastazların olmasını 

göstərmiĢdir.  

AFP-in miqdarının  yüksəlməsi həqiqi seminoma diaqnozunu istisna edir. Qanda hCG-

nin artması isə seminomaların yalnız 5-10%-də müĢahidə edilir və 1000 ng/ml-dən yüksək 

olmur.   

Seminomaların mərhələlər üzrə kliniki bölgüsü üçün 1951-ci ildə Boden və Gibb 

tərəfindən təklif olunmuĢ sistem tətbiq edilməkdədir. Bu təsnifata əsasən:   

I mərhələ - ĢiĢ xayada məhdudlaĢmıĢdır;  

II mərhələ - yalnız peritonarxası limfa düyünlərində metastaz vardır;  

II mərhələ bir çox müəlliflər tərəfindən II-A (peritonarxası limfa düyünləri kiçikdir) və 

IIB (peritonarxası limfa düyünləri 10 sm-dən böyükdür) mərhələlərinə ayrılır;   

III mərhələ - digər limfa düyünlərində metastaz vardır. 
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Qeyri-seminomatoz xaya şişləri 

Embrional karsinoma 

Embrional karsinoma ikinci ən çox rast gəlinən xaya ĢiĢi olub, qeyri seminomatoz 

ĢiĢlərin 15-30%-ni təĢkil edir. Lakin əksər hallarda digər bir xaya ĢiĢi ilə müĢtərək inkiĢaf 

edir, yalnız 2% hallarda saf Ģəkildə rastlanır. Əsasən, 20-25 yaĢ dövründə rast gəlinib, 50 

yaĢdan sonra və uĢaqlarda nadir hallarda  müĢahidə olunur. Ġlkin diaqnoz xayalarda ĢiĢin 

təyin olunması və ya metastazların verdiyi kliniki əlamətlər əsasında qoyulur. Xəstələrin 

50-55%-də ilkin müayinə zamanı paraaortal limfa düyünlərində və ya ağciyərlərdə 

metastazlar aĢkar edilir. Embrional karsinoma hCG ifraz edir. Saf embrional karsinomada 

AFP yüksəlmir, AFP-nin yüksəlmiĢ olması sarılıq kisəsi ĢiĢi komponentləri olduğunu 

göstərir (ġəkil-8.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Şəkil -8.7 Embrional karsinoma və teratoma, qarıĢıq ĢiĢ (makropreparat və şişin mikroskopik 

görünüşü) 
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Makroskopik olaraq dairəvi, qeyri-hamar ĢiĢ olub, çox zaman xayanın yataq qiĢasına və 

ya digər toxumalara sirayət edir. Histoloji cəhətdən qlandulyar və ya tubulyar formada 

düzülmüĢ müxtəlif formalı bəd xassəli epitelioid hüceyrələrdən təĢkil olunmuĢdur. 

Hüceyrə sərhədləri qeyri-müəyyən olub, sitoplazmaları solğun və ya vakuollarla zəngin 

olur. Nüvələri dairəvi olub bir və ya birdən artıq nüvəciyə  malikdir. Bu ĢiĢ üçün 

pleomorfizm, nəhəng hüceyrələr və yüksək mitotik aktivlik xarakterikdir.  

Embrional karsinomada oval və iyvari hüceyrələrə malik primitiv neoplastik 

mezenximal komponent də rastlana bilər, lakin bu elementlərin rastlanmasının proqnoza 

ciddi təsiri aĢkar edilməmiĢdir. 

 

Sarılıq-kisəsi karsinoması 

Endodermal sinus ĢiĢi, yuvenil embrional karsinoma və orxiblastoma da adlanır. 

UĢaqlarda ən çox rast gəlinən ĢiĢ olub, bu yaĢ qrupunda ümumi xaya ĢiĢlərinin 75%-ni 

təĢkil edir. Yetkin Ģəxslərdə digər histoloji tiplərlə birgə rast gəlinir və  AFP-in qanda 

miqdarının artması ilə müĢayiət olunur. Sarılıq kisəsi karsinoması cox zaman teratoma ilə 

birlikdə rast gəlinir və teratokarsinoma adlanır.   

Makroskopik olaraq sarı rəngli, musinoz görünüĢlüdür. Histoloji cəhətdən qlandulyar və 

duktal strukturlar əmələ gətirən epitelioid hüceyrələrdən təĢkil olunmuĢdur. Nüvə iri və 

qeyri-hamar formalı olub, bir və ya birdən Ģox nüvəciyə malikdir. Bu ĢiĢ üçün 

sitotrofoblast və sinsitiotrofoblast elementlərindən təĢkil olunmuĢ embrioid cisimciklər, 1-

2 həftəlik embriona bənzər strukturlar xarakterikdir. Histoloji olaraq retikulyar, 

makrokistik, papilyar, solid, sarkomatoid və s. tiplərə malikdir. 

 

 

 

 

Xoriokarsinoma 

Çox nadir rast gəlinən xaya ĢiĢi olub, ümumi xaya ĢiĢlərinin 1%-ndən az hissəsini təĢkil 

edir, lakin digər xaya ĢiĢlərinin komponenti kimi daha çox (16%-ə qədər) rast gəlinir 

(ġəkil-8.8). Ən çox 20-30 yaĢlarında rastlanıb, saf Ģəkildə prepubertal dövrdə rast gəlinmir. 

Klinik gediĢinə görə yetkin Ģəxslərdə ən aqressiv ĢiĢlərdən olub erkən hematogen və 

limfatik metastazlarla xarakterizə olunur. Bu ĢiĢlərin pis proqnozu, xəstələr daxil olarkən 

əksər hallarda ĢiĢin böyük ölçüyə malik olması, həm də müalicəyə rezistentliyi ilə 

əlaqədardır. ġiĢ yüksək səviyyədə xorionik qonodotropin sekresiya etmək xüsusiyyətinə 

malikdir.  
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Histoloji olaraq mərkəzi hissədə qanaxma və nekroz ocaqları yerləĢir, periferiyada isə 

mononuklear sitotrofoblastlar, intermediar trofoblast və sinsitiotrofoblast hüceyrə 

qruplarından təĢkil olunur. 

Teratoma 

Teratoma qarıĢıq germinativ xaya ĢiĢlərinin əsas komponenti olub, ümumi xaya 

ĢiĢlərinin 2-3%-ni təĢkil edir (Şəkil – 8.9). Saf olaraq prepubertal dövrdə rastlanan xaya 

 Şəkil – 8.8. Xoriokarsinoma (makro və mikropreparat) 
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ĢiĢlərinin 14%-də təyin edilir. Ən çox 2 yaĢ ərəfəsində müĢahidə olunur və 4 yaĢından 

böyük üĢaqlarda nadirdir. KeçmiĢdə xoĢxassəli xaya ĢiĢlərinə aid edilsə də klinik 

praktikada malignizasiya və metastazlar müĢahidə edilmiĢdir. Cavan xəstələrdə yetkin 

(mature), yaĢlı Ģəxslərdə isə qeyri-yetkin (immature) forma daha çox rast gəlinir. Kimyəvi 

terapiyaya cavab vermədiyinə görə cərrahi müalicə əsas müalicə üsuludur. Həm ChG, həm 

də AFP sekresiya etmək xüsusiyyətinə malikdir.  

Makroskopik olaraq sərt konsistensiyalı solid və kistoz komponentlərdən təĢkil olunan 

heterogen struktura malikdir. Mikroskopik olaraq skvamoz, epitelial, sinir və vəzili 

elementlərdən təĢkil olunur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şəkil – 8.9. Teratoma (makro və mikropreparat) 
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Yetkin Teratoma 
Yetkin teratomada germinativ hüceyrə elementlərinin hər üçü (endoderma, mezoderma 

və ektoderma) rast gəlinir və histoloji olaraq dəri, sümük və tük elementləri müĢahidə 

edilir. Mikroskopik yetkin toxumalarda atipiya aĢkar edilir ki, bu da anaploidiya Ģəklində 

olur. Teratomaya qonĢu toxumalarda seminifer kanalcıqlarda atrofiya və intratubulyar 

germinativ hüceyrə neoplaziyası sıx rastlanan əlamətlərdir. 

Qeyri-yetkin  Teratoma 

Qeyri-yetkin teratomalarda embrional və fetal inkiĢaf dövründə rastlanan toxumalardan 

(neyroepitelial, neyroblast, blastomatoz, yetkin olmayan eninəzolaqlı əzələ toxuması) 

ibarət olur. Qeri- normal toxuma elementlərindən təĢkil olunmasına baxmayaraq, bu qeyri-

yetkin teratomaların bioloji aqressivlik göstəricisi deyildir. Bu daha çox xəstələrin yaĢı ilə 

əlaqədardır. 

Malignizasiya edən Teratoma 
Teratomanın bir variantı olub, bəd xassəli qeri-germinativ hüceyrə elementlərindən 

təĢkil olunmuĢdur. Daha çox karsinoid ĢiĢ və primitiv neyroektodermal ĢiĢ kimi özünü 

göstərir. Diaqnostika zamanı və ya kimyəvi terapiyaya baĢladıqdan sonra bəd xassəli qeyri-

germinativ hüceyrə elementlərinin varlığı pis proqnozun əsas göstəricisidir. Teratomaların 

müxtəlif bədxassəli ĢiĢlərə, sarkomalara, adenokarsinomalara və neyroepiteliomalara 

degenerasiya etməsi müĢahidə edilmiĢdir. 

 

Qarışıq tipli germinativ xaya şişləri 

Non-seminamatoz xaya ĢiĢlərinin 60-90%-ni qarıĢıq tipli germinativ xaya ĢiĢləri təĢkil 

edir. Ən çox rastlanan variant teratokarsinoma deyə də adlandırılan embrional karsinoma + 

teratomadır. Sonrakı sıraları  embrional karsinoma + seminoma, embrional karsinoma + 

sarılıq kisəsi karsinoması + teratoma, embrional karsinoma + seminoma + teratoma, 

teratoma + seminoma kimi variantlar tutur. Klinik gediĢində daha aqressiv gediĢə malik 

variant ön plana çıxır ki, bu da müalicə taktikasının seçilməsində nəzərə alınmalıdır. 

 

Digər xaya şişləri 

―Digər xaya ĢiĢləri‖ termini altında nisbətən az rast gəlinən, heterogen qrup xaya ĢiĢləri 

birləĢdirilir. Bu ĢiĢlər bütün xaya ĢiĢlərinin 5-10%-ni təĢkil edir. Bu ĢiĢlər içərisində Leydiq 

hüceyrə ĢiĢləri, Sertoli hücüeyrə ĢiĢləri və qonadoblastoma daha çox rast gəlinir. 

 

Leydiq hüceyrə şişləri 

Leydiq hüceyrə ĢiĢləri xaya ĢiĢlərinin 1-3%-ni təĢkil edir. Əsasən 20-60 yaĢlı Ģəxslərdə 

rast gəlinməsinə baxmayaraq 25% hallarda prepubertat dövrdə rastlanır. 5-10% hallarda isə 

ikitərəfli olur. 

Leydiq hüceyrə ĢiĢlərinin etiologiyası məlum deyildir. Germinativ xaya ĢiĢlərindən 

fərqli olaraq kriptorxizmlə səbəb-nəticə əlaqəsi müəyyən edilməmiĢdir. Təcrübə 

heyvanlarında xroniki olaraq estrogen yeritməklə Leydiq hüceyrə ĢiĢi yaratmaq mümkün 
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olmuĢdur. 

 
 

 

 

Şəkil – 8.10. Leydiq hüceyrə ĢiĢi (makro və mikropreparat) 
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Leydiq hüceyrə ĢiĢlərinin 10%-i bədxassəli olsa da ĢiĢin bədxassəli olmasını müəyyən 

etməyə imkan verən histoloji kriteriya yoxdur. ġiĢin ölçülərinin böyük olması, nekroz 

ocaqlarının təyin edilməsi, yüksək mitotik aktivlik, qan damarlarına infiltarasiya və 

metastazlar ĢiĢin bədxassəli olmasını göstərir. Digər xaya ĢiĢləri kimi bədxassəli interstisial 

hüceyrə ĢiĢləri peritonarxası limfa  düyünlərinə, ağciyərlərə və sümüklərə metastaz verir.   

Makroskopik olaraq ĢiĢ əsasən kiçik ölçülü və sarımtıl-qonur rəngli olub ətraf 

toxumalardan yaxĢı ayırd edilir (Şəkil – 8.10). Hemorragik və nekrotik ocaqlar nadir 

hallarda rast gəlinir. Mikroskopik olaraq ĢiĢ eyni formalı, ekssentrik, dairəvi nüvəli və 

eozinofil qranulyar sitoplazmalı hüceyrələrdən təĢkil olunmuĢdur. Sitoplazmada Leydiq 

hüceyrələri üçün patoqnomonik olan iy Ģəkilli Reinke kristalları görünür.    

 

Klinik əlamətləri 

Prepubertat yaĢ dövründə xəstələr əsasən virilizasiya əlamətləri ilə müraciət edirlər. Bu 

yaĢ dövründə ĢiĢlər, daha çox hallarda xoĢ xassəli olur. Qanda testosteronun, sidikdə isə 

17-ketosteroidin miqdarı yüksək olur. Anadangəlmə adrenokortikal hiperplaziya da 

virilizasiya əlamətləri ilə müĢayiət olunduğuna görə bunların diferensiasiya edilməsi 

vacibdir. Bu məqsədlə adrenokortikotrop hormon stimulyasiyasından və deksometazon 

supressiyasından  əvvəl və sonra sidikdə 17-hidroksisteroidin və 17-ketosteroidin, qanda 

isə kortizolun miqdarı müəyyən edilir. Leydiq hüceyrə ĢiĢləri hipotolamusun-hipofizin və 

xayaların hormonal tənzimi altında olmadığına görə adrenokortikotrop hormon 

stimulyasiyasına və deksometazon supressiyasına cavab vermirlər. 

Yetkin Ģəxslərdə ĢiĢin əsas əlaməti xayada əllənən həcmli törəmənin olmasıdır. Bundan 

baĢqa xəstələrdə feminizasiya əlamətləri, impotensiya, libidonun azalmasi, ginekomastiya 

və qonadogenital atrofiya müĢahidə edilir. Leydiq hüceyrə ĢiĢlərinin inkiĢafı daha ləng 

olduğuna görə germinativ xaya ĢiĢlərindən fərqli olaraq Leydiq hüceyrə ĢiĢlərində 

ginekomastiyanın davam etmə müddəti 6 aydan 10 ilə qədərdir. Qanda estrogenlərin 

miqdarının artması xəstəliyin əsas laborator göstəricilərindən biridir. 

Diaqnostika məqsədi ilə əsasən ultrasəs müayinəsindən, bədxassəli olduqda isə qarın 

boĢluğunun və döĢ qəfəsinin KT-ndan istifadə edilir. 

Leydiq hüceyrə ĢiĢləri aĢağıdakı xəstəliklərdən diferensiasiya edilməlidir: 

 Anadangəlmə adrenal hiperplaziya;  

 Adrenal adenoma; 

 Sertoili hüceyrə ĢiĢi. 

Müalicəsi  
Leydiq hüceyrə ĢiĢi diaqnozu qoyulmuĢdursa ilk növbədə radikal orxektomiya 

əməliyyatı icra edilməlidir. ġiĢin patohistoloji təsdiq edilməsindən sonra endokrinoloji 
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müayinələr aparılmalı və ĢiĢin kliniki mərhələsi müəyyən edilməlidir. ġiĢin bədxassəli 

olması təsdiq edilərsə retroperitoneal adenopatiyanı aĢkar etmək məqsədilə KT 

olunmalıdır. Germinativ xaya ĢiĢlərində olduğu kimi ağciyərə, qaraciyərə və 

supradiafraqmal limfa düyünlərinə metastaz mümkündür. Bədxassəli ĢiĢlərdə 

retroperitoneal limfa düyünləri disseksiya edilməlidir. 

 

Sertoli hüceyrə şişləri  

Sertoli hüceyrə ĢiĢləri xaya ĢiĢlərinin 1%-ni təĢkil edir və uĢaqlıq dövrü də daxil 

olmaqla istənilən yaĢ dövründə rast gəlinir. Sertoli hüceyrə ĢiĢlərinin əksəriyyəti xoĢxassəli 

olub, yalnız 10%-i bədxassəlidir. Metastazların olması ĢiĢin bədxassəli olmasının əsas 

kriteriyalarından biri olsa da Leydiq hüceyrə ĢiĢləri kimi bu ĢiĢlərin bədxassəlilik 

kriteriyaları  müəyyən edilməmiĢdir. 

ġiĢin etiologiyası kifayət qədər öyrənilməmiĢdir. Kriptorxizm olan xəstələrdə də rast 

gəlinməsinə baxmayaraq, ĢiĢin əksəriyyəti normal intraskrotal xayalarda müĢahidə edilir. 

Təkcə müxtəlif ĢiĢlərin deyil, eyni ĢiĢin ayrı-ayrı sahələrində belə mikroskopik fərq 

müĢahidə edilir. Buna baxmayaraq, əsas diaqnostik göstərici Sertoli hüceyrələrə bənzər 

epitelial elementlərin və stromanın olmasıdır. ġiĢdə bu iki komponentin nisbətinin və 

diferensiasiyasının müxtəlif olması ĢiĢin morfoloji müxtəlifliyinə və histoloji təsnifatında 

bir sıra çətinliklərin yaranmasına səbəb olmuĢdur. 

Makroskopik olaraq ĢiĢ müxtəlif ölçülü olub, ölçüsü 1 sm-dən 20 sm-dək dəyiĢə bilər. 

Kəsik səthi bozumtul-ağ rənglidir. Bərabər konkistensiyalı olmasına baxmayaraq, 

böyüdükcə kist əmələ gətirməyə meylllidir. XoĢxassəli ĢiĢlər ətraf toxumalardan dəqiq 

ayrıldığı halda, bəxassəli ĢiĢlər daha böyük olub, ətraf toxumalardan pis demarkasiya 

olunmuĢdur. 

 

Klinikası 

Xəstəliyin əsas kliniki əlaməti ağrı və ginekomastiya ilə müĢayiət olunan ĢiĢin 

olmasıdır. ġiĢin bütün yaĢ dövrlərində rast gəlinməsinə baxmayaraq, xəstəlik 30% hallarda 

12 yaĢlı və daha kiçik uĢaqlarda rast gəlinir və xəstələrin 30%-də ginekomastiya müĢahidə 

edilir. Ginekomastiyanın estrogenlərin ifrazının artması ilə əlaqədar olması ehtimal edilsə 

də estrogenlərin Sertoli hüceyrələri və ya stromal hüceyrələr tərəfindən ifraz olunması 

məlum deyildir. Prepubertat dövrdə xaya ĢiĢlərinin ginekomastiya ilə müĢayiət olunması 

böyük differensial əhəmiyyətə malikdir. Çünki, Leydiq hüceyrə ĢiĢlərində feminizasiya 

virilizmə nisbətən üstünlük təĢkil edir. 

Müalicəsi  

Radikal orxektomiya əsas müalicə üsuludur. Bədxassəli ĢiĢlərdə peritonarxası limfa 

düyünlərinində metastazlar olduğuna görə limfadisseksiyaya göstəriĢ vardır. Bədxasəli 

ĢiĢlərdə belə xəstəliyin davametmə müddəti germinativ xaya ĢiĢlərinə nisbətən daha uzun 

müddətlidir. Bədxassəli ĢiĢlərdə ağciyərlərdə və sümüklərdə metastazlar daha çox rast 

gəlinir. Kimyəvi terapiyanın və Ģüa terapiyasının bu ĢiĢlərin müalicəsində əhəmiyyəti tam 

öyrənilməmiĢdir. 
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Qonadoblastoma  

Nadir rast gəlinən xaya ĢiĢi olub, xaya ĢiĢlərinin 0,5%-ni təĢkil edir. Bütün yaĢ 

dövrlərində rast gəlinməsinə baxmayaraq 30 yaĢdan kiçik Ģəxslərdə daha çox təsadüf edilir. 

Həm bir tərəfli, həm də iki tərəfli rast gəlinməklə, ölçüsü mikroskopik ölçülərdən 20 sm-

dək ola bilər. Makroskopik olaraq əsasən dairəvi olub, səthi hamardır. Konkistensiyası 

müxtəlif olur və kalsifikasiya ocaqları çox rast gəlinir. Kəsik səthi ĢiĢin histoloji tipindən 

asılı olaraq müxtəlif olub, əsasən bozumtul-sarıdır. Ġlk dəfə Scully tərəfindən üç 

elementdən^ Sertoli hüceyrələrindən; interstisial toxumadan və germinativ hüceyrələrdən 

təĢkil olunduğu təsvir edilmiĢdir. 

Klinikası 

Xəstələrdə kliniki əlamətlərin təzahür dərəcəsi üç faktorla əlaqədardır: 

1) qonadal disgeneziyanın olması;  

2) malignizasiya edə bilən germinativ hüceyrələrin olması;  

3) qonadal stromal elementlərin endokrin funksiyasına malik olması.  

Ġnterstisial hüceyrələr iĢıq mikroskopunda görünməsə də ĢiĢin steriodogen potensiala 

malik olması müĢahidə edilir. Digər tərəfdən, Leydiq hüceyrələrinin olmasına baxmayaraq, 

ifraz olunmuĢ hormonların bioloji cəhətdən qeyri-aktiv olması  virilizm əlamətlərinin 

həmiĢə müĢahidə edilməməsinə səbəb olur. 

Germinativ hüceyrəli qonodablastoma seminoma  ilə oxĢar olub, germinativ hüceyrələr 

proliferasiaya etdikdə ĢiĢ in situ mərhələsindən invaziv germinomaya qədər inkiĢaf edir. 

Xəstələrin 45%-i fenotipik qadın olub, amenoreya və qarında həcmli törəmədən Ģikayət 

edir. Qalan hissəsi isə fenotipik kiĢi olur, müayinə zamanı kriptorxizm, hipospadiya 

müĢahidə edilir. Fenotipik qadınlarda süd vəziləri kiçik, daxili cinsiyyət oraqnları 

hipoplastikdir. Cinsi xromatin neqativ olub XO və ya XY-dir. 

Radikal orxektomiya əsas müalicə üsuludur. ġiĢ 50% hallarda ikitərəfli rast gəlindiyinə 

görə kontralateral qonadektomiya icra edilməlidir. 

 

Xayanın ikincili şişləri 

Limfomada xayanın prosesə qoĢulması: 1) birincili ekstraqonodal xəstəliyin 

manifestasiyası; 2) kliniki gizli xəstəliyin ilkin manifestasiyası və 3) disseminasiya 

olunmuĢ nodal limfomanın gec manifestasiyası ola bilər. Ümumi xaya ĢiĢlərinin 5%-ni 

təĢkil etməklə ikincili xaya ĢiĢlərinin əsas hissəsini təĢkil edir. Bu ĢiĢlər digər xaya ĢiĢlərinə 

nisbətən 50 yaĢdan sonra daha çox rast gəlinsə də uĢaqlarda da rastlana bilir. 

Makroskopik olaraq xaya diffuz olaraq böyük olub, əsasən diametri 4-5 sm-ə çatır. 

Nekroz və hemorragik ocaqlar müĢahidə edilir. Mikroskopik olaraq Hodgkin xəstəliyi də 

daxil olmaqla retikuloendotelial ĢiĢlərin bütün növləri xayada müĢahidə edilir. Əksəriyyəti 

diffuz olub Rapaport təsnifatına əsasən histiositikdir. Limfoma üçün xarakterik olduğu 

kimi limfositik tipdə yaĢama müddəti histiositik tipə nisbətən daha uzundur. 

Xəstəliyin əsas kliniki əlaməti agrı olmadan xayaların diffuz böyüməsidir. Xəstələrin 

25%-də isə xəstəliyə məxsus ümumi kliniki əlamətlər, arıqlama, ümumi zəiflik və 

anoreksiya müĢahidə edilir. 50% hallarda xayalarda ĢiĢkinlik ikitərəfli olur. 
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Həm diaqnostika, həm də müalicə məqsədilə radikal orxektomiya əməliyyatı aparılır. 

Xəstəliyin mərhələlər üzrə təsnifatı və sonrakı müalicəsi onkoloqla birlikdə aparılır. 

Xəstəliyin proqnozu mərhələdən asılıdır. Xayalar iki tərəfli prosesə qoĢulduqda proqnoz 

daha pisdir. 

Xayaların leykemik infiltrasiyası 

Xayaların leykemik infiltrasiyası kəskin limfositik leykozların remissiya fazasında rast 

gəlinir və adi biopsiyada xəstəlik yalnız xayalarda aĢkar edilir. Xayaların leykemik 

infiltrasiyası kəskin  leykozların 8-11%-də rast gəlinir. Xayaların prosesə qoĢulmasından 

5-27 ay sonra xəstəlik letallıqla nəticələnir. 

Leykemik infiltrasiya əsasən interstisial sahədə baĢ verir və 50% hallarda iki tərəfli olur. 

Diaqnostika məqsədilə xayalarn biopsiyası aparılır. Müalicə məqsədilə xayalığa 10 

fraksiya ilə 2000 cGy Ģüa terapiyası və adyuvant kimyəvi terapiya aparılır. Xayaların 

leykemik infiltrasiyasında orxektomiya əməliyyatına göstəriĢ olmur.   
 

Metastatik şişlər 

Bu vaxta qədər xayaların metastatik ĢiĢləri ilə 200-ə qədər xəstə qeydə alınmıĢdır. Əksər 

hallarda xayanın metastatik ĢiĢləri metastatik xəstəlikdən ölən xəstələrin autopsiyası 

zamanı təsadüfən aĢkar edilmiĢdir. Metastatik xaya ĢiĢlərinin əsas xüsusiyyəti interstisial 

sahədə neoplastik hüceyrələrin olmasıdır. 

Xayalara disseminasiya hematogen, limfogen və birbaĢa invaziya yolu ilə baĢ verir. 

Böyrək xərçəngində xayalara metastaz hematogen yolla, cinsiyyət damarları vasitəsilə baĢ 

verir. Xayaların metastatik ĢiĢləri əsasən aĢağıdakı orqanlardan, prostat vəzidən, 

ağciyərlərdən, həzm orqanlarından, melanoma və böyrəklərdən baĢ verir.  

 

Xaya artımının şişləri 

Xaya artımının epitelial ĢiĢləri nadir hallarda rast gəlinir. Kistadenoma istisna olmaqla 

xaya artımının ĢiĢləri əsasən mezenximal mənĢəlidir. 

Adenomatoid şişlər 

Adenomatoid ĢiĢlər paratestikulyar toxumanın ən çox rast gəlinən ĢiĢləri olub 

paratestikulyar ĢiĢlərin 30%-ni təĢkil edir. Bu ĢiĢlər əsasən xaya artımında, xaya 

qiĢalarında və nadir hallarda isə toxum ciyəsində yerləĢir. Xaya artımında isə   xaya 

artımının quyruğunda daha çox rast gəlinir. 

Əsasən 20-30 yaĢlı Ģəxslərdə müĢahidə olunmasına baxmayaraq, 20-80 yaĢ dövrlərində 

də rast gəlinməsi istisna edilmir. Adenomatoid ĢiĢlər ilkin müayinə zamanı kiçik ölçülü, 

solid və asimptomatik törəmə kimi aĢkar edilir və çox zaman xaya parenximasına sirayət 

edir. Bu ĢiĢlərin əksəriyyəti uzun müddət böyümədən qalır.  

Makroskopik müayinədə fibroz görünüĢlü olub, 0,5-5 sm ölçüdə olur. Kəsik səthi ağ, 

sarı və ya qonurdur. Mikroskopik müayinədə isə epiteləbənzər hüceyrələr və stroma ayırd 

edilir. 

Adenomatoid ĢiĢlərin əsas mikroskopik xüsusiyyəti epitelial hüceyrələr daxilində 

vakuolların olmasıdır. Vakuolların ölçüsü müxtəlif olub, bəzən sitoplazmanı tam tutmuĢ 
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olur. Nüvə isə əsasən bir nüvəciyə malik olub mərkəzdə yerləĢmiĢ olur. 

Adenomatoid ĢiĢlərin mənĢəyi məlum deyildir. Bəzi patanatomlar bunu iltihab və 

zədələnmələrə qarĢı reaksiaya kimi qiymətləndirirlər. Digər müəlliflər bu ĢiĢlərin 

histologiyasına əsaslanaraq bu ĢiĢlərin mezenximal mənĢəli olduğunu qeyd edirlər.  

XoĢxassəli olub, bu vaxta qədər metastaz müĢahidə edilməmiĢdir. Müalicəsi ĢiĢin 

cərrahi yolla çıxarılmasından ibarətdir. 

Mezotelioma 

Paratestikulyar mezotelioma yaĢlılarda daha çox müĢahidə olunsa da  istənilən yaĢ 

dövründə, o cümlədən uĢaqlarda da rast gəlinir. ġiĢ bərk, ağrısız törəmə kimi aĢkar edilir 

və çox zaman reaktiv hidrosele ilə müĢayiət olunur. Xəstələrin 50%-də xaya qiĢaları 

arasındakı mayenin artması və ĢiĢin həcminin böyüməsi müĢahidə edilir. 

Makroskopik müayinədə ĢiĢ ətraf toxumalardan pis demarkasiya olunmuĢ, ağımtıl və ya 
sarımtıl, bərk törəmədir. Mikroskopik müayinədə isə bir nüvəciyə malik nüvə və 
kalsifikasiya olunmuĢ sitoplazma ayırd edilir. Mitotik aktivlik adətən olmur. Solid 

mezoteliomalarda sarkomalarda olduğu kimi iyəbənzər hüceyrələr müĢahidə edilir. 
Testikulyar mezoteliomaların 15%-də qalça düyünlərində və qarın boĢluğu orqanlarında 
metastazlar müĢahidə edilir. 

Müalicəsi ĢiĢin cərrahi yolla kəsilib götürülməsindən və dinamik müĢahidədən ibarətdir. 
Kistadenoma 

Xaya artımının kistadenoması xoĢxassəli hiperplaziyaya uygun olub ilk dəfə 1956-cı 

ildə Sherrick tərəfindən təsvir edilmiĢdir. Təxminən 30% hallarda ikitərəflidir. ġiĢ əsasən 
gənc yaĢlarda rast gəlinir. Çox zaman asimptomatikdir. Makroskopik müayinədə kistoz 
törəmə olub, diametri 1,5-5 sm-dir. En kəsikdə multikistoz struktura təyin olunur, ətraf 
toxumalardan kapsulla ayrılmıĢdır.  

 

Germinativ xaya şişlərində proqnostik faktorlar 

Həm seminamatoz, həm də nonseminamatoz xaya ĢiĢlərinin diaqnostika və 
müalicəsində son illərdə əldə edilən ciddi yeniliklər kurativ müalicə Ģansını artıraraq 5 illik 
ĢiĢ inkiĢaf etmədən yaĢama və sağqalma göstəricilərinə müsbət təsir göstərmiĢdir. 1997-ci 
ildə Beynəlxalq Germ hüceyrəli xərçəng üçün yaradılan Kollaborativ grup proqnostik 

faktorlara görə germinativ xaya ĢiĢlərini mərhələlərə bölmüĢdür: 
I – YaxĢı proqnoz qrupu 
 Nonseminamatoz xaya ĢiĢləri (56% hallarda): 5 illik ĢiĢ inkiĢaf etmədən yaĢama -

89%; 5 illik sağqalma -92%. 
Proqnostik kriteriyalar: 

 Xaya / retroperitoneal ilkin ĢiĢlər 

 Ağ ciyərlər xaric visseral metastazların olmaması 

 AFP < 1000 ng/ml 

 hCG < 5000 ĠU/L (1000 ng/ml) 

 LDH < 1.5 x ULN 

1. Seminoma (90% hallarda): 5 illik ĢiĢ inkiĢaf etmədən yaĢama -82%; 5 illik 
sağqalma -86%. 
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Proqnostik kriteriyalar: 

 Ġstənilən ilkin mənbə 

 Ağ ciyərlər xaric visseral metastazların olmaması 

 Normal AFP 

 Ġstənilən hCG 

 Ġstənilən LDH 

II - Orta dərəcəli proqnoz qrupu 
1. Nonseminamatoz xaya ĢiĢləri (28% hallarda): 5 illik ĢiĢ inkiĢaf etmədən yaĢama -

75%; 5 illik sağqalma -80%. 
Proqnostik kriteriyalar: 

 Xaya / retroperitoneal ilkin ĢiĢlər 

 Ağ ciyərlər xaric visseral metastazların olmaması 

 AFP> 1000  və  < 10000 ng/ml və ya 

 hCG> 5000 ĠU/L  və  <50 000 ĠU/L və ya   

 LDH >  1.5 x ULN  və < 10 x ULN   

2. Seminoma (10% hallarda): 5 illik ĢiĢ inkiĢaf etmədən yaĢama -67%; 5 illik 

sağqalma -72%. 

Proqnostik kriteriyalar: 

 Ġstənilən ilkin mənbə 

 Ağ ciyərlərdən də baĢqa visseral metastazların olması 

 Normal AFP 

 Ġstənilən hCG 

 Ġstənilən LDH 

III – Pis proqnoz qrupu: 

1. Non-seminamatoz xaya ĢiĢləri (16% hallarda): 5 illik ĢiĢdən azad yaĢama -41%; 5 

illik sağqalma -48%. 

Proqnostik kriteriyalar:  

 Ġlkin diaqnoz zamanı mediastinal MTS olması 

 Ağ ciyərlərdən də baĢqa visseral metastazların olması 

 AFP > 10000 ng/ml  və ya 

 hCG> 50.000 ĠU/L   və ya   

 LDH >  10 x ULN   

Seminomalarda törəmənin diametrinin 4 sm-dən böyük olmasının, ĢiĢin xaya qapısı 

nahiyəsinə (rete testis) invaziya etmiıĢ olması residiv cəhətdən pis proqnostik əlamət hesab 

edilir. 

Beynəlxalq Proqnostik Faktorları Öyrənmə Qrupu (IGCCCG-2- International Germ Cell 

Cancer Collaborative Group) 7 əsas proqnostik kriteriya ayırd etmiĢlər və bu kriteriyaları 

nəzərə alaraq xaya ĢiĢlərini ən aĢağı risk -1, aĢağı risk 0, orta risk 1-2, yüksək risk 3-4 və 

çox yüksək ≥5 risk qruplarına bölmüĢlər (23).  
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Cədvəl 8.8. IGCCCG-2- International Germ Cell Cancer Collaborative Group (Lorch-

Beyer) proqnostik kriteriyaları 

 

Risk qrupları -1  0  1  2  3 
Histologiya  seminoma    non-seminomatoz 

Ġlk lokalizasiya         qonadal    retroperitoneal        mediastinal 

Müalicəyə cavab              TC/TMNP   TMPP/SX      SX 
Xəstəlikdən azad yaĢama   >aylar         ≤3 ay 

AFP sekresiyası   normal         <1000     ≥1000 

hCG sekresiyası   <1000        ≥1000 
Qaraciyər, sümük,beyin 

Metastazı      yox          var  
 

TC-tam cavab; TMNP-tumor marker neqativ parsiyal cavab; TMPP-tumor marker pozitiv 

parsiyal cavab; SX-stabil xəstəlik; AFP- α fetoprotein; hCG- xorion qonadotropin 
 

I mərhələ nonseminomatoz ĢiĢlərdə vaskulyar və ya limfatik invaziyanın olması gizli 

metastazların ola biləcəyinə iĢarə olaraq qəbul edilir. Bu ĢiĢlərdə embrional karsinomanın 

olması proqnoza mənfi təsir göstərir. Embrional karsinomanın həcminin 2 ml-dən çox 

olması limfatik metastaz ehtimalını yüksəldir. Embrional karsinomada proliferativ indeksə 

diqqət edilməlidir, bu indeks aĢağı olduğunda xəstələr aĢağı risk qrupuna aid edilir. 

Sarılıq kisəsi karsinomalarında retroperitoneal və ya ağciyər metastazları olma ehtimalı 

azdır, lakin bu formada metastazların olması proqnozun mənfi yöndə dəyiĢməsinə səbəb 

olur. Xoriokarsinoma adətən vaskulyar invaziya və metastazlar sıx rastlanır və bu əlamətlər 

xəstəliyin gediĢinə pis təsir göstərir. Yetkin teratomalarda gizli metastaz riski yüksək 

deyildir. Non-seminamatoz germinativ xaya ĢiĢlərində teratoma mənĢəli metastazlar 

müĢahidə edilir və bəzən bu metastazlar iri ölçülərə çataraq retroperitoneal sahədəki və ya 

mediastinumda olan həyati vacib orqanlara təzyiq edir. Bu metastazların xaric edilməsi ilə 

90% hallarda sağalma əldə edilir. 

I mərhələ non-seminomatoz xaya ĢiĢlərində sisplatin əsaslı kimyəvi terapiyanı təqibən 

orxektomiya sonrası residiv ehtimalı təqribən 30%-dir, bu residivlərin 80%-i 1-ci il ərzində 

rastlanır, II il 12, III il 6%, sonrakı illərdə hər il 1% olaraq müĢahidə olunur (24).  
 

Xaya şişlərinin müalicəsi 

Seminomanın müalicə prinsipləri 

Seminomalar germinativ ĢiĢlərin 30-60%-ni təĢkil edir və 75% hallarda ĢiĢ xayanın 

parenximasının daxilində yerləĢir. Autopsiyalarda metastazların 75% hallarda qaraciyər və 

ağciyərdə, 50 və 25% hallarda isə sümüklərdə və beyində olduğu aĢkar edilmiĢdir. 

Seminomalar  radiosensitiv  ĢiĢlərdir. Bilateral paraaortal və ipsilateral  limfa düyünlərini  

əhatə edən nahiyəyə 20-24 Gy dozada tətbiq edilən profilaktik Ģüa müalicəsi ĢiĢin 

təkrararlanma riskinin 1-3%-ə qədər azalmasına səbəb olur. Müasir Ģüa müalicə 

üsullarından sonra rast gəlinən residivlər Ģüa müalicəsinin tətbiq edildiyi nahiyədən 

kənarda rast gəlinir. Bu müalicədə sağalma göstəricisi 95%-dir. Distant metastazlar olan 

xəstələrdə optimal müalicə isə kimyəvi terapiyadır.  
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Xaya ĢiĢlərində kimyəvi terapiyanın və radioterapiyanın fertilliyin pozulmasına səbəb 

olduğu bilinir. Ona görə də bu cür terapiyalar baĢlanmazdan əvvəl xəstəyə spermioqram və 

spermanın krioprezervasiyası təklif edilir. Krioprezervasiya orxektomiyadan öncə və ya 

sonra aparıla bilər, lakin mütləq ximioterapiyadan öncə həyata keçirilməlidir. 

Birtərəfli orxektomiyadan sonra testosteron səviyyəsi aĢağı olarsa və ya ikitərəfli 

orxektomiya həyata keçirilərsə yaĢam boyu testosteron replasman müalicəsi gərəkli olur. 

  

I mərhələ  seminomanın müalicəsi 

Standart müalicə seçimi: 

I mərhələ seminomalarda standart müalicə taktikası radikal orxektomiya ilə Ģüa 

malicəsinin kombinasiyasından ibarətdir. I mərhələ seminoması olan xəstələrin 15-25%-də 

orxektomiya əməliyyatından sonra peritonarxası sahədə subklinik metastazların olması 

aĢkar edilmiĢdir. ġüa müalicəsi məqsədi ilə bilateral paraaortal və ipsilateral qalça  limfa 

düyünləri olan sahəyə 20 Gy Ģüa verilir. Radioterapiya residiv ehtimalını 1-3%-ə endirir 

(25). Medical Research Council  araĢdırmalarına görə I mərhələ, T1-T3 mərhələ 

seminoması olan və limfatik drenajı pozulmamıĢ xəstələrə ipsilateral paraaortal sahənin 

Ģüa müalicəsi standart müalicə üsulu olaraq qəbul edilməkdədir. Xəstələrin 60%-də isə 

kəskin qastrointestinal əlamətlər, 5%-də xəfif xroniki qastrointestinal pozğunluqlar 

müĢahidə edilir (26). Radioterapiyaya alternativ olaraq Carboplatin əsasında adyuvant 

kimyəvi terapiya (1 kurs AUC 7) tövsiyə edilə bilər. Bu müalicə 5 illik müĢahidə dövründə 

residiv ehtimalını 6%-ə qədər endirməyə imkan verir (27). Oliver və b. 6.5 illik klinik 

müĢahidələrdə adyuvan+radioterapiya ilə adyuvant kimyəvi terapiyanin nəticələri arasında 

ciddi fərq aĢkar etməmiĢlər (28). 

  

II mərhələ seminomaların müalicəsi 

Standart müalicə seçimi:  

II mərhələ seminomalarda standart müalicə taktikası Ģüa malicəsi ilə davam etdirilən 

radikal orxektomiyadan ibarətdir. II mərhələ seminomaların müalicəsi ĢiĢin həcmindən 

asılı olaraq aparılır. Kompüter tomoqrafiyada ölçüsü 5 sm-dən böyük olan ĢiĢlər böyük 

həcmli (bulky) ĢiĢlər hesab edilir və sağalma faizi yalnız Ģüa müalicəsi ilə 70%-dən yüksək 

deyil. Ölçüsü 5 sm-dən kiçik olan ĢiĢlər isə qeyri-həcmli (nonbulky) ĢiĢlər adlanır və 

sağalma faizi daha yüksək olub, yalnız Ģüa müalicəsi ilə 90%-dir. ġüa müalicəsinin əhatə 

etdiyi sahəyə ipsilateral xarici qalça, bilateral ümumi qalça, parakaval və paraaortal limfa 

düyünləri aid edilir. 

Böyrək parenximasının radiosensitivliyini nəzərə alaraq müalicə zamanı böyrək 

parenximası Ģüalanmadan qorunmalıdır. Herniorafiya və orxipeksiya əməliyyatı keçirmiĢ 

xəstələrdə xaya qorunmaq Ģərti ilə kontralateral qasıq nahiyəsi də Ģüalanma sahəsinə daxil 

edilir. Radiasiya dozası isə IIA mərhələ ĢiĢlərdə 30 Gy, IIB mərhələ ĢiĢlərdə isə 36Gy-dir. 

5 illik sağqalma göstəricisi 100% olarkən, residivsiz 5 illik yaĢama göstəricisi IIA 

mərhələ seminomalarda 95,3%, IIB mərhələ ĢiĢlərdə isə 88,9%-dir. Residivlərin rast 

gəlinmə tezliyi müalicədən əvvəl limfa düyünlərində metastazların sayı və ölĢüsündən və 
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ilkin ĢiĢin ölçüsündən asılıdır. Ölçüsü 6 sm-dən böyük olan ĢiĢlərdə residiv  faizi 

yüksəkdir. Royal Marsden Hospital mərkəzinin apardığı araĢdırmalarda N1 mərhələsində 

residivlərin rast gəlinmə faizi 10%, N2 mərhələsində 18%, N3 mərhələsində isə 38%-dir.  

Son illər retroperitoneal limfa düyünlərində metastaz olan xəstələrdə adyuvant kimyəvi 

terapiyaya Ģüa müalicəsinə nisbətən  daha çox üstünlük verilir. IIB mərhələ seminomalarda 

4 kurs etoposiode və sisplatin və ya 3 kurs PEB (etoposiode + sisplatin+bleomicin) tətbiq 

edilir. Bu müalicəyə alternativ olaraq carboplatin preparatı da tək agent kimi seçilə bilər. 

 

III mərhələ seminomaların müalicəsi 

Standart müalicə seçimi:  

III mərhələ seminomalarda  standart müalicə taktikası kimyəvi müalicə ilə davam 

etdirilən radikal orxektomiyadan ibarətdir. Kimyəvi müalicə aĢağıdakı kombinasiyada 

aparılır (cədvəl 8.9): 

 

Cədvəl 8.9. III mərhələ seminomalarda müalicə taktikası 

 
P EB: sisplatin + etoposid +bleomsin 

EP:   etoposid + sisplatin (4  kurs) 

PVB: sisplatin + vinblastin + bleomsiin   
VIP: etoposide + ifosfamide + cisplatin 

 

Qeyri-seminomatoz şişlərin müalicəsi 

Qeyri-seminomatoz ĢiĢlər seminomatoz ĢiĢlərdən fərqli olaraq retroperitoneal limfa 

düyünlərini keçərək hematogen yolla distant orqanlara metastaz vermək xüsusiyyətinə 

malikdir. Buna baxmayaraq, teratoma istisna olmaqla qeyri-seminomatoz ĢiĢlər 

seminomalar kimi eyni dərəcədə xemosensitiv, lakin daha az radiosensitivdirlər. Bununla 

əlaqədar olaraq qeyri-seminomatoz ĢiĢlərin   müalicəsi seminomatoz ĢiĢlərdən fərqlidir. 

 

I mərhələ qeyri-seminomatoz şişlərin müalicəsi:  

I mərhələ qeyri-seminomatoz ĢiĢlərdə sağalma faizi yüksək olub, 95%-dən yüksəkdir. 

Lakin nonseminomatoz germinativ ĢiĢlərin təqribən 30%-də subklinik metastazlar vardır 

və yalnız orxektomiya əməliyyatı aparıldığında bu metastazlar kliniki manifestasiya edər. 

Residivlərin təqribən 60%-i retroperitoneal sahədə aĢkar edilir, 25% hallarda ağciyər 

metastazları müĢahidə edilir, 10% hallarda isə yalnız ĢiĢ markerlərinin yüksəlməsi 

rastlanır. ġiĢin  residivi ən çox ilk 4-5 ay ərzində olmaqla 80% ilk 12 ay ərzində, 12%- 

ikinci il, 6%- üçüncü il rastlanır, 4-cü və 5-ci müĢahidə ilində residiv riski təqribən 1%-dir. 

Divrik və həmkarlarının 2006-cı ildə təqdim etdiyi metaanalizdə residivlərin 83%-i ilk il 

ərzində, 94%-i ilk iki il ərzində, 99 %-i isə ilk 28 ay ərzində rastlanmıĢdır (29). 

Residivlərin təqribən 35%-də qanda ĢiĢ markerləri normal olaraq qalır və 11%-də xəstənin 

müntəzəm izlənməsinə baxmayaraq residiv aĢkar edildiyində iri ölçülərə çatmıĢ olur. 

 Standat müalicə seçimi: 

1. Retropertoneal limfa düyünlərinin disseksiyası (RPLDD) ilə davam etdirilən radikal 
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orxiektomiya aparılır. Bu taktika qeyri-seminomatoz xaya ĢiĢlərində effektiv bir müalicə 

üsulu hesab edilir və 98%-ə qədər hallarda uzunmüddətli remissiya əldə etməyə imkan 

verir. Sinir qoruyucu əməliyyat eyakulyasiyanın saxlanmasına imkan verir. Əməliyytdan 

sonra, birinci il hər ay, sonrakı ildə isə hər 2 aydan bir qanda markerlərin miqdarı 

yoxlanılır və döĢ qəfəsi rentgenoqrafiyası icra olunur. I mərhələ qeyri-seminomatoz xaya 

ĢiĢlərində limfatik və venoz invaziya residivlərinin olma ehtimalı yüksəkdir və residiv 

aĢkar edilərsə dərhal ximioterapiya aparılmalıdır.  

Limfatik disseksiya zamanı metastaz aĢkar edilməyən xəstələrdə 5-10% hallarda sonrakı 

müĢahidə müddətində ağciyər metastazları rastlana bilər. Ona görə də bu xəstələr sıxlıqla 

rentgenoqrafik müayinə olunur, metastaz aĢkar edildiyində kimyəvi terapiyaya baĢlanır. 

RPLDD zamanı mikroskopik metastaz aĢkar edilərsə dərhal ximioterapiyaya baĢlanır. 

Limfatik disseksiya aparılan və kimyəvi terapiya alan xəstələrdə sağqalma 100%-ə 

yaxındır. 

2. Retropertoneal limfa düyünlərinin disseksiyası (RPLDD) ilə müĢayiət olunmayan 

radikal orxektomiya –aktiv izləmə qrupu. Bu taktika seçildiyində xəstələrin bir hissəsində 

(təqribən 70%) gərəksiz olan invaziv bir cərrahi əməliyyatdan – retroperitoneal limfa 

disseksiyasından imtina etmək mümkün olur. Lakin məlumdur ki, I mərhələ qeyri-

seminomatoz xaya ĢiĢlərində mərhələnin dəqiq təyin edilməsinə baxmayaraq təqribən 30% 

hallarda residiv müĢahidə edilir. Bu səbəbdən aktiv izləmə qrupuna seçilən xəstələrdə ilk il 

ərzində hər ay anamnez toplanır, fiziki və ultrasonoqrafik müayinə aparılır, markerlərin  

miqdarı təyin edilir, abdominal KT aparılır.  

Sogani və həmkarları aktiv izləmə qrupuna vaskulyar invaziyası olmayan və tərkibində 

embrional karsinoma komponenti olmayan xəstələri daxil etmiĢ və bu 2 kriteriyaya diqqət 

edildikdə 11.3 illik müĢahidə müddətində xəstələrin yalnız 12%-də residiv aĢkar etmiĢlər 

(30). 

3. Orxektomiyadan sonra birincili kimyəvi terapiya.  Bu müalicə sxemi 2 kurs PEB-dən 

(sisplatin+etoposid+bleomicin) ibarət olub yüksək risk qrupu aĢkar edilən I mərhələ non-

seminomatoz xaya ĢiĢlərində seçilir. Risk qrupunun kriteriyaları olaraq vaskulyar və 

limfatik invaziyanın olması, ilkin ĢiĢin histoloji müayinəsində embrional karsinoma olması 

və sarılıq-kisəsi karsinomasının olmaması qəbul edilmiĢdir. Çoxmərkəzli çalıĢmalarda 

birincili kimyəvi terapiya alan xəstələrdə residiv 1.7% olaraq aĢkar edilmiĢdir. 
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II  mərhələ 

 Standart müalicə seçimləri 

1. RPLDD ilə davam etdirilən radikal orxiektomiya. Xəstələrə fiziki müayinə, döĢ 

qəfəsinin rentgenoqrafiyası və markerlərin miqdarı təyin edilməklə check-up müayinə 

aparılır. Bu taktika peritonarxası sahədə 2 sm-dən böyük, ekstrakapsulyar limfa düyünü 

invaziyası olmayan  və 6- dan az  limfa düyünü olan xəstələrdə tətbiq edilir. Ximioterapiya 

aparılmadıqda xəstələrin 20-30%-də residiv müĢahidə edilir. RPLDD əməliyyatından sonra 

ĢiĢ markerləri normal səviyyəyə enməyən xəstələrə mütləq ximioterapiya aparılır. 

UĢaqlarda isə RPLDD əməliyyatı aparılmır. 

2. RPLDD  və ximioterapiya ilə davam etdirilən radikal orxektomiya. Müalicədən 

sonra xəstələr hər ay check-up müayinə olunur. Ġki kurs sisplatin əsaslı (cisplatin, 

vinblastin, bleomycin (PVB) və ya vinblastin, dactinomycin, bleomycin, cyclophosfamid, 

cisplatin (VAB VI)) aparılan müalicə xəstələrin 95%-də residivlərin qarĢısını almağa 

imkan verir. 

 3. Ximioterapiya ilə davam etdirilən radikal orxektomiya. Rezidual kütlənin xaric 

edilməsi əməliyatı gec dövrdə aparılır. Xəstələr hər ay check-up müayinədən keçirilir. Bu 

taktika KT və limfangioqrammada retroperitoneal sahədə böyük ölçülü cərrahi yolla xaric 

edilə bilməyən metastazlar olan xəstələrdə tətbiq edilir. 

  

Cədvəl 8.10. Kimyəvi müalicənin kombinasiyaları: 

 
BEP: bleomisin + etoposid + cisplatin (3  kurs) 

EP: etoposide + cisplatin  (4 kurs)            

PVB: cisplatin + vinblastine + bleomycin 

VAB VI: vinblastine + dactinomycin + bleomycin + cyclophosphamide + cisplatin  

VPV: vinblastine + cisplatin + etoposide  

 

Kimyəvi terapiyaya cavab adekvat olmazsa rezidual kütlənin cərrahi yolla xaric 

edilməsi tövsiyə edilir. Əməliyyat vaxtı klinik göstəricilərə əsaslansa da əsasən 3-4 kurs 

ximioterapiyadan və markerlərin normallaĢmasından sonra aparılır. Əməliyyat zamanı 

rezidual teratoma və ya xərçəngin tapılma ehtimalı birincili ĢiĢin histologiyasından asılıdır. 

Rezeksiya olunmuĢ kütlədə persistent qeyri-seminomatoz germinativ ĢiĢ elementlərinin 

olması əlavə ximioterapiyaya göstəriĢ hesab edilir. 

 

III mərhələ  

III mərhələ qeyri-seminomatoz ĢiĢlər standart ximioterapiya ilə 70% hallarda müailcə 

edilir. Standart ximioterapiya almamıĢ xəstələrin 30%-də geniĢ yayılmıĢ visseral 

metastazlar, ĢiĢ markerlərinin yüksək olması aĢkar edilir. Xəstələrin çoxunda 

ximioterapiyadan əvvəl radikal orxiektomiya əməliyyatı aparılır. 

Beyin metastazları olan xəstələr ximioterapiya və simultant olaraq beynin Ģüa terapiyası 

ilə (5,000 cGy/25 fraksiyalı) müalicə olunur. 
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Cədvəl 8.11. Standard müalicə sxemi: 
 

1.Ximioterapiya:  
BEP: bleomisin + etoposid + cisplatin (3  kurs) 

EP: etoposide + cisplatin  (4 kurs)            

PVB: cisplatin + vinblastine + bleomycin 

POMB/ACE: platin+ vinkristin + metotrexat + bleomisin + daktinomisin + ciklofosfamid + 

etoposid 

VIP: etoposid + ifosfamid + cisplatin 

  

Ximioterapiyadan sonra rezidual kütlə olan hallarda cərrahi əməliyyat aparılır. 

Tədqiqatlar göstərmiĢdir ki, nodal metastazlar 40% hallarda fibroz toxumadan, 40% 

hallarda teratomadan ibarət olur, 20% hallarda isə persistent ĢiĢ hüceyrələri aĢkar edilir. 

Histoloji müayinədə inkiĢaf xüsusiyyətlərini saxlamıĢ hüceyrələr aĢkar edilərsə 

əməliyyatdan sonra təkrar kimyəvi terapiya aparılır.  

YaxĢı proqnoza malik xaya xərçənglərində ilkin qurtarıcı müalicə növü kimi yüksək 

doza kimyəvi terapiyanın seçilməsi konvensiyonal müalicəyə nisbətən üstünlüklərə malik 

deyildir. Lakin pis proqnoza malik xəstə qrupunda ilkin qurtarıcı müalicə növü kimi 

yüksək dozalarla kimyəvi terapiya daha effektivdir, ona görə də residiv və refraktor xaya 

xərçəngi olan xəstələr bu cür terapiya aparılan mərkəzlərdə müalicə olunmalıdır (31). 

Tədqiqatlar göstərir ki, adyuvant BEP ilə kimməvi terapiya retroperitoneal 

limfadisseksiyaya nisbətən residivləri önləmək cəhətdən daha üstündür. Bu cür kimyəvi 

terapiyanın yüksək risk qrupunda residivləri 3.2%-ə qədər, aĢağı risk qrupunda isə 1.4%-ə 

qədər azaltdığı müĢahidə edilmiĢdir (32).  

 

 

Radikal orxektomiya 

Ġstənilən xaya ĢiĢlərinin cərrahi müalicəsində birinci mərhələ qasıq kanalının daxili 

dəliyi səviyyəsində aparılan radikal orxektomiyadır. Əməilyyatın ingivinual kəsiklə 

aparılması zamanı bütün ablastik prinsiplərə əməl edilmiĢ olur: xaya ĢiĢinə toxunulmadan 

xayanın arterial, venoz qan dövranı dayandırılır, limfatik damarlar liqaturaya alınmıĢ olur, 

xaya bütün qiĢaları ilə birlikdə çıxarılır, xayalığın limfa damarları kəsilmədiyinə görə ĢiĢin 

metastatik yayılması baĢ vermir. Əməliyyat  eyni zamanda histopatoloji diaqnoz qoymağa 

imkan verir. 

 

Əməliyyatın texnikası 

Ümumi, spinal və ya yerli anesteziya altında qasıq nahiyəsində, qasıq bitiĢməsindən 2 

sm yuxarı və lateral hissədə 4-6 sm çəp kəsik aparılır (ġəkil-8.11-8.13). Xarici çəp əzələnin 

aponevrozu qasıq kanalının xarici həlqəsi səviyyəsindən baĢlayaraq proksimal istiqamətdə 

daxili qasıq həlqəsinə doğru kəsilir. Qalça-qasıq siniri  (n.ilioingiunalis) tapılaraq kənara 

çəkilir, toxum ciyəsi isə daxili qasıq həlqəsi səviyyəsində  asıcıya götürülərək ətraf 

toxumalardan mobilizə edilir. Bu səviyyədə toxum ciyəsi onu əhatə edən xayanı qaldıran 

əzələ və qiĢaları ilə birlikdə üç hissəyə ayrılaraq sıxıcı ilə sıxılır. Xaya qiĢaları ilə birlikdə  
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xayalıqdan küt surətdə ayrılaraq əməliyyat sahəsinə çıxarılır. ġiĢ böyük olarsa kəsik 

xayalığa doğru geniĢləndirilir. Daxili   qasıq həlqəsindən 1-2 sm içəri toxum daĢıyıcı 

axacaq və damarlar ayri-ayrılıqda bağlanır və orxofunikuloektomiya baĢa çatdırılir. Xarici 

çəp  əzələ aponevrozu 2-0 Prolen sapla fasiləsiz tikiĢlərlə tikilir (uĢaqlarda düyünlü tikiĢ 

qoyulur).  Səthi fassiya və dərialtı sahəyə 4/0 vikril saplarla yaxınlaĢdırıcı, dəriyə isə 

intrakutan tikiĢ qoyulur.  

Əməliyyatın əsas ağırlaĢması skrotal və ya retroperitoneal hematomaya səbəb olan 

əmliyyatdan sonrakı qanaxmadır.  

 

 

 

 

 

 Şəkil –8.11 Kəsik qasıq kanalının xarici həlqəsindən 

yuxarıda, üfüqi istiqamətdə və ya alternativ olaraq qasıq 

bağına paralel aparılır.  
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 Şəkil-8.10 Qalça qasıq siniri qorunaraq xarici çəp əzələ aponevrozu boylama 

istiqamətdə kəsilərək qasıq kanalı aĢılır. 
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 Şəkil – 8.11 Toxum ciyəsi qasıq bağından və ətraf toxumalardan küt 

üsulla ayrılaraq mobilizə edilir və asıcıya alınır. 
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 Şəkil-8.12. Toxum ciyəsi daxili həlqə səviyyəsində sıxılır və xayalıqdan Ģəhadət 

barmağı ilə basılaraq xaya yara səthinə çıxarılır. 
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Retroperitoneal limfadisseksiyanın cərrahi texnikası 

Xayanın germinativ ĢiĢlərinin müvafiq mərhələlərinin müalicəsində retroperitoneal 

limfadisseksiya zəruri elementlərdən hesab edilir və  açıq cərrahi üsulla və ya laporoskopik 

metodla həyata keçirilir. Açıq cərrahi limfadisseksiyada transperitoneal və 

torakoabdominal kəsiklər seçilə bilər. Laparotomik kəsiyin əsas üstünlüyü hər iki tərəfdə 

disseksiyanı rahat bir Ģəkildə yerinə yetirməyə imkan yaratmasıdır. Torakoabdominal 

kəsiyin üstünlüyü isə əməliyyat nəticəsində bağırsaq keçməzliyi və periton boĢluğunda 

bitiĢmələrin yaranma ehtimalının az olması ilə yanaĢı ağciyərdə metastazlar olduqda həmin 

kəsiklə simultan müdaxilənin mümkün olmasıdır. 

Limfadisseksiya hər iki tərəfdə yuxarıda diafraqma, aĢağıda qalça arteriyaları, lateralda  

 Şəkil – 8.13. Xarici çəp əzələ aponevrozu tək-tək tikiĢlərlə 

tikilir. 
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 Şəkil – 8.14. Xaya ĢiĢlərində bilateral limfa disseksiya nahiyəsi 
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ureterlər olmaqla aparılır (ġəkil -8.14-8.15). Sağtərəfli limfadisseksiyanın sərhədlərini 

yuxarıda renal arteriya, ortada aortanın orta xətti və ya sol kənarı, aĢağıda arteria 

mesenterica inferior və arteria iliaca communis təĢkil edir. Soltərəfli limfadisseksiyada 

yuxarıda renal arteriya, ortada aĢağı boĢ venanın orta xətti və ya sağ kənarı, aĢağıda arteria 

mesenterica inferior və arteria iliaca communis sərhəd olaraq qəbul edilir. 

Sağtərəfli limfadisseksiya məqsədi ilə orta xətt laparotomik kəsiklə qarın boĢluğu açılır, kor 

bağırsaqda medilal olaraq periton aĢağı mezenterik arteriya bölgəsinə qədər kəsilir, vena 

mesenterica inferior liqaturaya alınaraq kəsildikdən sonra yoğun bağırsağın sağ hissəsi və 

nazik bağırsağın bir hissəsi sağa tərəf çəkilir. L1, L2, L3 simpatik sinir lifləri disseksiya 

edilərək asıcıya alındıqdan sonra lümbal damarlar liqaturaya alınaraq kəsilir. Sonra parakaval, 

interaortakaval və qonadal limfa düyünləri mümkün olduğu qədər paket halında xaric edilir. 

Soltərəfli limfadisseksiyada arxa periton sol çəmbər bağırsağın lateral tərəfindən 

kəsilərək yoğun bağırsaq medial tərəfə çəkilir. Aortanın üstü ilə iliak nahiyəyə doğru enən 

 Şəkil 8.15.  Sağ və soltərəfli limfa disseksiya nahiyəsi 
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efferent simpatik sinir lifləri disseksiya edilir. Lombal damar Ģaxələri və sol qonadal vena 

liqaturaya alındıqdqn sonra sol renal arteriyadan distala doĢru limfadisseksiya davam 

etdirilərək paraaortik, preaortik, interaortokaval və qonadal limfadüyünləri xaric edilir. 

Ġkitərəfli limfadisseksiya seçildiyində arxa periton Winslow dəliyindən baĢlayaraq və 

kor bağırsaq ətrafında dönərək arteria mesenterica inferior bölgəsinə qədər kəsilr. Həmin 

arteriya da liqaturaya alınaraq kəsilir və sağ yoğun bağırsaq incə bağırsaqlar ilə birlikda 

torba içərisində xəstənin döĢ qəfəsinin üzərinə yerləĢdirilir. Aorta üzərindəki toxumalar və 

lombal damar Ģaxələri liqaturaya alınaraq kəsilir. Disseksiya baĢa çatdıqdan sonra 

parakaval, interaortakaval, paraaotik və interiliak limfa paketləri ayrılaraq xaric edilir. 

Bütün mərhələlərdə simpatik sinir kələflərinin və imkan daxilində efferent simpatik sinir 

liflərinin qorunmasına diqqət edilir. 

Laparoskopik retroperitoneal limfadisseksiya orta xətt üzrə yerləĢdirilən 4 ədəd 10 və 12 

mm-lik troakarlarla həyata keçirilir. Əməliyyat zamanı disseksiya sərhədləri və cərrahi üsullar 

açıq cərrahiyyədən fərqlənmir. Bu əməliyyat zamanı aorta üzərindəki kiçik Ģaxələrdən olan 

qanaxmalar, aĢağı boĢ vena və ya aĢağı mezenterik arteriya zədələnməsi açıq cərrahi üsula 

keçilməsinə səbəb ola bilər.  

Digər ağırlaĢmalar olaraq həm açıq, həm də laparoskopik üsulda limfosel və retroqrad 

eyakulyasiyadır. Limfosel limfatik damarların diqqətlə liqaturaya alınması ilə, retroqrad 

eyakulyasiya isə simpatik sinir kələfləri və sinirlərinin disseksiya edilərək qorunması ilə 

önlənə bilər. 
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IX. CİNSİYYƏT ÜZVÜNÜN ŞİŞLƏRİ 

 

Klinik anatomiya 

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

təĢkil olunmuĢdur. Mağaralı cisim üç hissəyə bölünür: 1) arxa hissə - penis 

kökü, 2) orta hissə - penis cismi, 3) ön hissə - penis baĢı. Mağaralı cisim qasıq 

sümüyünün aĢağı hissəsinə birləĢərək penis cisminin əsas hissəsini təĢkil edir. 

Penis baĢının əsası enli olub penis baĢının tacı, cisminə keçən yeri isə Ģırımla 

əhatə olunaraq penis baĢının boynu adlanır. Penis baĢında sidik kanalının xarici 

dəliyi yerləĢmiĢdir. Penisin iki səthi – ön və arxa səthləri vardır.  (ġəkil -9.1 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penisin mağaralı cismi kollagen liflərdən təĢkil olunmuĢ ağlı qiĢa ilə əhatə 

olunmuĢdur. Bu qiĢa xarici boylama və daxili həlqəvi liflərdən təĢkil olun-

muĢdur. Elastiki və saya əzələ lifləri isə ağlı qiĢanın daxili səthindən baĢlayaraq 

müxtəlif istiqamətlərə gedərək kavernoz sinuslar əmələ gətirir. Kavernoz 

sinusların daxili səthi endotel epiteli ilə örtülür və qanla dolu olur. Ereksiya 

zamanı arakəsmələrin nazikləĢməsi sinusların həcminin artmasına və artıq 

dərəcədə qanla dolmasına səbəb olur. 
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Penisin mağaralı cisminin ağlı qiĢası orta xətdə birləĢərək penis arakəsməsini 

əmələ gətirir. Lakin, ağlı qiĢa üzərindəki yarıqların hesabına bu arakəsmə onları 

tam ayırmır. Mağaralı cisim arxa hissədə ayrılaraq penis ayaqcıqlarını əmələ 

gətirir. Arxa səthində olan arxa Ģırım – sulcus dorsalis damar və sinirlərə, aĢağı, 

ventral səthində olan Ģırım isə sidik  kanalına məxsusdur. 

Penisin süngəri cismi mağaralı cismin aĢağısında, sidik kanalınınn əhatə 

edərək yerləĢir. Süngəri cisim arxada qalınlaĢaraq penis soğanağını, öndə isə 

enliləĢərək penis baĢını əmələ gətirir. 

Mağaralı və süngəri cisim xaricdən daxilə doğru aĢağıdakı qatlarla əhatə 

olunmuĢdur: 

 Şəkil – 9.1    Xarici cinsiyyət üzvü  
 



 IX. Cinsiyyət üzvünün şişləri 

443 

 Dəri; 

 Səthi – Colles fassiyası; 

 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 büküĢü əmələ gətirir. Pülüklə penisin baĢı 

arasında pülük boĢluğu əmələ gəlir. Bu boĢluqda Tyson vəzilərinin ifraz etdiyi  

smeqma olur. Pülüyün azad kənarları girdə dəlik, pülük dəliyi vasitəsilə penisin 

zirvəsini əhatə edir. Bəzən pülük dəliyi anadangəlmə çox dar olduğuna görə 

penis baĢı xaricə çıxa bilmir və bu hal  fimoz adlanır. Pülük aĢağı tərəfdən 

yüyən vasitəsilə penis baĢının aĢağı səthi ilə birləĢir. 

Penisi örtən səthi fassiya bədənin səthi fassiyasının  davamı olub xayalıqda 

ətli qiĢa – dartos adlanır. Həm dəri, həm də səthi Colles fassiyası dərin Buck 

fassiyası ilə hərəkətli birləĢdiyinə görə çox mütəhərrikdir. 

Dərin – Buck fassiyası mağaralı cismi xaricdən əhatə etdikdən sonra iki 

səhifəyə ayrılaraq süngəri cismi də əhatə edir. Penisin sınıqları zamanı mağaralı 

cismin cırılması qanın Buck fassiyası daxilində toplanmasına səbəb olur.    

 

Arterial qan dövranı 

Xarici cinsiyyət üzvü arterial qanı cinsiyyət arteriyalarından alır. Xarici 

cinsiyyət arteriyası xayalığın və penisin dərisini qidalandırır (Şəkil -9.2). Daxili 

cinsiyyət arteriyasından ümumi penis arteriyası ayrılır, bu isə penisin mağaralı 

və süngəri cisimlərinə Ģaxələr verir. Penis arteriyası aralıq nahiyəsində üç 

Ģaxəyə bölünür: 

 soğanaq – sidik kanalı arteriyası; 

 penisin arxa arteriyası; 

 penisin dərin arteriyası. 
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Soğanaq-sidik kanalı arteriyası penis soğanağını və süngəri cismini, penisin 
dərin arteriyası isə penisin mağaralı cismini, qiĢalarını, pülüyü və penisin baĢını 
qidalandırır. 

 

Venoz qan dövranı 
Venoz qan mağaralı cisimlərdən nazik venulalarla ağlı qiĢanın altında olan 

periferik sinuslardan baĢlayır. Bu venulalar ağlı qiĢa ilə periferik sinusoidlər 
arasında olan trabekulalarla gedərək əvvəlcə subtunikal sonra isə emissar 
venalar əmələ gətirir. 

 Çoxlu sayda səthi vena  dərialtı ilə gedərək penis kökündə birləĢir və bir ədəd sət-
hi dorzal vena (v.dorsalis superficialis) əmələ gətirir və bu vena gizli venaya açılır. 

 Mağaralı və süngəri cisimdən baĢlayan emissar venalar dorsal istiqamətdə  



 IX. Cinsiyyət üzvünün şişləri 

445 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
dərin dorsal venaya, lateral istiqamətdə sirkumfleks (dolanan), ventral istiqa-

mətdə isə periuretral venalara toplanır. Tac Ģırım səviyyəsində venalar birlə-
Ģərək penis baĢından və mağaralı cisimlərin ön 2/3 hissəsindən venoz qanın 
toplandığı dərin dorzal venanı əmələ gətirir (ġəkil -9.2 ). 

Mağaralı cisimlərin proksimal hissəsinin (arxa 1/3 hissəsi) emissar venaları 
birləĢərək mağaralı və penis ayaqcığı (krural) venalarını əmələ gətirir. Bu 
venalar periuretral venalarla birləĢərək daxili cinsiyyət venasını əmələ gətirir.   

Hematogen disseminasiya nadir olub ilikn diaqnoz zamanı 1.2% hallarda rast gə-
linir. Hematogen yayılma ĢiĢ embolu ilə a) dorzal venaya, prostat kələfinə, çanaq di-
varının lateral venaları ilə aĢağı boĢ venaya; b)  çanaq venalarına və aĢağı boĢ venaya 
və c) lateral sakral və prevertebral Batson kələfi ilə ekstrakaval yolla baĢ verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 Şəkil -9.2 Cinsiyyət üzvünün arterial və venoz qan dövranı (Campbell
 
Urology)  
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Cinsiyyət üzvünün limfa dövranı 

Cinsiyyət  üzvünün regional limfa düyünləri səthi və dərin qasıq limfa 

düyünləri, xarici və daxili qalça limfa düyünləri və oturaq limfa düyünləri də 

daxil olmaqla çanaq limfa düyünləridir. Limfa  səthi qasıq limfa düyünlərindən 

enli fassiya (fac.lata) altında yerləĢmiĢ dərin qasıq limfa düyünlərinə oradan isə 

çanaq və ya oturaq limfa düyünlərinə daĢınır. Cinsiyyət üzvünün limfa 

dövranında üç nahiyə ayırd edilir:  

 Pülüyün, dərialtı toxumanın və cinsiyyət üzvü cisminin dərisi; 

 Süngəri cisim, sidik kanalı və cinsiyyət üzvünün baĢı; 

 Mağaralı cisim. 

Pülük, dərialtı toxuma və cinsiyyət üzvü cismi dərisindən lirmfa səthi qalça 

limfa düyünlərinə daĢınır. 

Cinsiyyət üzvünün baĢından baĢlayan limfa damarları yüyən səviyyəsində 

sidik kanalı və süngəri cismin limfa damarları ilə birləĢərək dərin qasıq, daxili 

və xarici qalça limfa düyünlərinə daĢınır. Buna görə də bu nahiyədə yerləĢmiĢ 

ĢiĢlərdə qasıq limfa düyünlərində metastazlar olmadan çanaq limfa düyün-

lərində metastazlar aĢkar edilə bilər. 

Mağaralı cisimdən limfa səthi və dərin qasıq limfa düyünlərinə oradan isə 

qalça  limfa düyünlərinə daĢınır. 

Cinsiyyət üzvünün limfa damarları tərəflər arasında anasatomozlaĢdığına 

görə və sağ və sol qasıq limfa düyünləri arasında əlaqələrin olması ilə əlaqədar 

olaraq bilateral metastazlar müĢahidə edilir. 

İnnervasiyası 

Penisin sinirləri hissi və hərəki olub, simpatik və parasimpatik sinir 

sistemindən ayrılır və ereksiya aktını tənzim edir (1,2,3). 

 

Cinsiyyət üzvünün xoş xassəli şişləri 

Cinsiyyət üzvünün yastı hüceyrəli xərçəngi olan xəstələrin 30-40%-də ilk 

öncə cinsiyyət üzvünün xərçəngönü xəstəlikləri müĢahidə edilir. Cinsiyyət 

üzvündə aĢağıdakı xərçəngönü xəsətliklər rast gəlinir: 

 Leykoplakiya; 

 KapoĢi sarkoması; 

 Ġtiuclu kandiloma; 

 BuĢke-LevenĢteyn ĢiĢi; 

 Bowenoid papulyoz; 

 Obliterasiya edən kserotik balanit; 

 Dəri buynuzu. 
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Leykoplakiya 

Əsasən sidik kanalının xarici dəliyində rast gəlinən ağımtıl, solitar və ya 

çoxsaylı zədələnmədir. Histoloji olaraq hiperkeratoz, parakeratoz müĢahidə 

edilir. Bədxassəli törəmələrdən fərqləndirmək üçün mikroskopik müayinə 

vacibdir. Leykoplakiya cinsiyyət üzvünün in situ buynuz hüceyrəli və verrukoz 

xərçəngi ilə müĢayiət olunur (4). Müalicə məqsədi ilə cərrahi yolla törəmənin 

kəsilib götürülməsi və Ģüa terapiyasından istifadə edilir. 

Virus mənşəli dəri zədələnmələri   

Cinsiyyət üzvündə olan dəri zədələnmələrinin əksəriyyəti virus mənĢəli 

zədələnmələrdir. Ġti uclu kondiloma, KapoĢi sarkoması və Bowen papulyozu 

insanın papilloma virusları ( HPV - human papilloma virus) ilə əlaqədardır.  

İti uclu kondiloma 

YumĢaq papillomatoz törəmə olub xoĢxassəlidir. Prepubertat dövrdə nadir 

hallarda rast gəlinir (5). KiĢilərdə əsasən cinsiyyət üzvünün baĢında, cismində 

və pülükdə rastlanır. Xəstələrin 5%- də sidik kanalında təsadüf edilir və hətta 

arxa uretraya qədər yayılır (6). Histoloji müayinədə koilositlərin - atipik nüvə 

ilə əhatə olunmuĢ boĢ hüceyrələrin müĢahidə edilməsi HPV infeksiyası üçün 

patoqnomonik əlamət hesab edilir. DNT hibridləĢmə texnikası ilə infeksiyanı 

müəyyən etmək və təsnif etmək mümkün olmuĢdur. Bu üsulla HPV 

infeksiyasının 90-dan artıq yarım tipi müəyyən edilmiĢdir. 6, 11 və 42-dən 44-ə 

qədər olan ĢiĢlər aĢağı dərəcəli və böyük ölçülü kondiloma ilə, 16, 18, 31, 33 və 

39 tip viruslar isə bəd xassəli ĢiĢlə müĢayiət olunur (7). 

HPV infeksiyasının potensial kanserogen olduğu sübut edilmiĢdir. 

Ġntraepitelial neoplaziyalarda 70-100%, invaziv penis xərçənglərində 40-50% 

hallarda HPV DNT-si aĢkar edilmiĢdir (8). Papillomaviruslar penil 

onkogenezdə onkogen və ĢiĢ suppressor genlərinə (p53), retinoblastoma (RB) 

faktoruna təsir etməklə rol oynayırlar (9).  

Condiloma accuminatanın cinsiyyət üzvünün buynuz hüceyrəli xərçəngi ilə 

müĢayiət olunduğu məlumdur. Bundan baĢqa kondilomanın buynuz hüceyrəli 

xərçəngə transformasiaysı müəyyən edilmiĢdir. HPV infeksiyası bouenoid 

papulyozunun etiologiyasında əsas faktorlardan biridir.  

Ġti uclu kondilomanın yerli müalicəsində podofillin və ya trixlorsirkə 

turĢusundan istifadə edilir. Podofillinin 0,5-1%-li məhlulu həftədə bir dəfə 2-6 

həftə müddətində istifadə edilir. Müalicə məqsədi ilə lazer daha geniĢ tətbiq 

edilir. Ġri ölçülü intrauretral törəmələrin müalicəsində pediatrik rezektoskopdan 

istifadə edilməklə reaksiya həyata keçirilir (10). 

Intrauretral zədələnmələrin müalicəsi daha çətindir. 3 həftə müddətində 5- 

ftorurasillə müalicə effektiv nəticə almağa imkan verir. Müalicə zamanı xaya-

lığın məlhəmlə təmasda olmamasına fikir verilməlidir. Ġntralezional interferon-

2b ilə qısa müddətli müalicənin kondilomanın müalicəsində effektiv olduğu 

müəyyən edilmiĢdir.  
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2006-cı ildə Mayo klinikasında ilk dəfə insan papillomavirusuna qarĢı vaksin 

hazırlanmıĢ və bu vaksinlərin 11-12 yaĢlı qızlarda tətbiq edilməsinin HPV -6, -

11, -16 və 18 tiplərinə qarĢı qoruyucu ola biləcəyi sübut edilmiĢdir (11). 

KiĢilərdə də papillomavirusa qarĢı profilaktik vaksin tətbiqi təklif edilmiĢ, lakin 

bu vaksinlərin qadınlarda tətbiqinin nəticələrinin gözlənilməsi tövsiyə 

edilmiĢdir (12).   

Kapoşi sarkoması 

Ġlk dəfə retikuloendotelial sistemin ĢiĢi kimi 1972-ci ildə təsvir edilmiĢdir 

(13). Cinsiyyət üzvünün baĢında və ya cismində yerləĢən göyümtül, ağrılı 

papuladır. Hal-hazırda KapoĢi sarkoması aĢağıdakı kateqoriyalara ayrılır: 

 Klassik KapoĢi sarkoması – immundefisiti olmayan Ģəxslərdə rast gəlinir 

və nadir hallarda letallıqla nəticələnir; 

 Ġmmunosupressiv müalicə ilə bağlı KapoĢi sarkoması – orqan 

transplantasiyasına görə uzun müddət immunosupressiv müalicə alan xəstələrdə 

rast gəlinir; 

 Afrika KapoĢi sarkoması – cavan Ģəxslərdə rast gəlinir, ağrılı və ya 

ağrısız olur; 

 Epidemik KapoĢi sarkoması – QĠÇS ilə xəstələnmiĢ Ģəxslərdə rast gəlinir. 

Xəstəliyin klassik və immunosupressiv formaları qeyri-epidemik hesab 

edilir. Bu formalar nadir hallarda orqanı diffuz Ģəkildə əhatə edir. Müalicə 

məqsədi ilə ĢiĢin cərrahi yolla kəsilib götürülməsindən və Ģüa terapiyasıdan 

istifadə edilir. ġiĢ geniĢ sahəni əhatə etdikdə hissəvi penektomiya əməliyyatı 

aparılır. Ġmmunosupressiv müalicə alan Ģəxslərdə isə müalicə baĢa çatdıqdan 

sonra ĢiĢin geriyə reqressiyası müĢahidə edilir. Əks-təqdirdə Ģüa tearpiyası 

aparılır və ya ĢiĢ ekssiziya edilir. 

QĠÇS-lə bağlı epidemik KapoĢi sarkoması ilk dəfə 1981-ci ildə, cinsiyyət 

üzvünün KapoĢi sarkoması isə 1986-cı ildə təsvir edilmiĢdir. Homoseksuallarda 

daha çox rast gəlinir. KapoĢi sarkoması bir çox hallarda QĠÇS-in ilk əlaməti 

olur. Cinsiyyət üzvünü geniĢ sahədə əhatə etdikdə hissəvi və ya tam 

penektomiya əməliyyatı aparılır. Distal uretranın ĢiĢlə bağlı oibstruksiyasında 

Ģüa terapiyası və Neodimium: Ġttrium alüminium garnet ( Nd:YAG) lazer 

müalicəsindən istifadə edilir (14). 

Bowen papulyozu 

Bowen papulyozu ilk dəfə 1977-ci ildə Kopf və Bart tərəfindən təsvir 

edilmiĢdir. Etiologiyasında HPV infeksiyasının rolu olduğu ehtimal edilir. 

Histoloji xüsusiyyətlərinə görə cinciyyət üzvünün in situ xərçənginə oxĢar olub 

xoĢxassəli olması ilə ondan fərqlənir (15). Əsasən 10-12 yaĢlarında cinsiyyət 

üzvündə çox saylı papulaların olması ilə xarakterizə olunur. Papulalar 0,2-3,0 

sm olub, piqmentlidir. Diaqnoz biopsiaya ilə qoyulur (16). Müalicə məqsədilə    

krioterapiyadan, lazer fulqurasiyasından, 5-ftorurasil məlhəmindən və cərrahi 

üsuldan istifadə edilir.  
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Obliterasiya edən kserotik balanit Lichen sklerozunun və atrofiyanın 

variasiyası olub, pülükdə və ya cinsiyyət üzvünün baĢında ağımtıl ləkənin 

olması ilə xarakterizə olunur. Prosesə çox zaman sidik kanalının xarici dəliyi və 

qayığabənzər Ģuxur da qoĢulmuĢ olur. Törəmələr çoxsaylı və mozaik görünüĢlü 

olur. Orta yaĢlı və sirkumsiziya olunmayan Ģəxslərdə daha çox rast gəlinir (17). 

Histoloji olaraq epidermisdə atrofiya, dermanın yuxarı üçdə birində kollagenin 

homogenləĢməsi, histiositar və limfositar infiltrasiya ilə xarakterizə olunur. 

Klinik əlamətləri ağrıdan, qaĢınmadan, sidik kanalının obstruksiyasından və 

ağrılı ereksiyadan ibarətdir (18).  

Müalicə məqsədi ilə yerli steroid məlhəmlərindən və steroidlərin inyeksiya 

formasından istifadə edilir.   

Müalicəsi 

Bowen xəstəliyi və Queyrat eritroplaziyası kimi intraepitelial ĢiĢlər yerli 

olaraq 5-ftorurasil məlhəmi, steroidlərin inyeksiyası və cərrahi ekssiziya yolu 

ilə müalicə edilir.  Meatal stenoz əsas problemlərdən biri olub təkrari dilatasiya 

bəzən də meatoplastika tələb edir. 

 

Cinsiyyət üzvünün xərçəngi  

Cinsiyyət üzvünün xərçəngi az rast gəlinən ĢiĢlər qrupuna aid olub, ümumi 

ĢiĢlərin 0,4-0,6%-ni təĢkil edir (19). Avropa ölkələrində il ərzində rastlanma 

sıxlığı 100 000 kiĢiyə 0.5 ilə 1.6 arasında dəyiĢirkən, Braziliyada bu rəqəm 8.3 -

ə çatır (20). Penil xərçəng dini və ya baĢqa səbəblərdən uĢaq yaĢlarında 

sirkumsiziya aparılan Ģəxslərdə nadir hallarda rastlanır. Yetkin Ģəxslərdə sir-

kumsiziya əməliyyatı penil xərçəngi önləmir, lakin onun erkən aĢkar edilməsinə 

yardım edir (8). 

Cinsiyyət üzvünün xərçəngi prostat vəzi xərçəngi kimi əsasən yaĢlı Ģəxslərdə 

rast gəlinir. Buna baxmayaraq ĢiĢin gənclər arasında da rast gəlinməsi istisna 

olunmur. Xəstələrin 15-50%-i həkimə bir ildən sonra müraciət edir. 58% 

hallarda qasıq limfa düyünlərdə metastazlar müĢahidə edilir. ġiĢin, cinsiyyət 

üzvünün istənilən yerində rast gəlinməsinə baxmayaraq, 48% hallarda cinsiyyət 

üzvünün baĢında, 21% hallarda pülükdə, 9% həm pülükdə həm  cinsiyyət 

üzvünün baĢında, 6% tac Ģırımda, 2% hallarda isə cinsiyyət üzvünün  cismində 

rast gəlinir (21). ġiĢin daha çox cinsiyyət üzvünün baĢında rast gəlinməsi 

sirkumsiziya olunmayan Ģəxslərdə həmin nahiyələrin smeqma ilə daim təmasda 

olması ilə izah edilir. 

 Etiologiyası 

Cinsiyyət üzvünün xərçənginin  etiologiyası digər ĢiĢlərin etiologiyası kimi 

dərin öyrənilməmiĢdir. Sirkumsiziya bu ĢiĢlərin profilaktikasında effektiv bir 

tədbir hesab edilir. Smeqmanın kanserogen təsiri haqqında inandırıcı dəlillər 

olmasa da onun xərçəng törətməsi qəbul edilməkdədir. Virusların cinsiyyət 

üzvünün xərçəngi törətməsi öyrənilməkdədir. Həm cinsiyyət üzvünün xərçəngi, 
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həm də uĢaqlıq boynunun xərçənginin etiologiyasında herpes virus 

infeksiyasının və papilloma viruslarının rol oynadığı haqqında məlumatlar 

vardır. Cinsiyyət üzvünün xərçəngi olan xəstələrin 30%-də papilloma virusları  

(HPV 16 və 18) aĢkar edilmiĢdir (22). Həyat yoldaĢında cinsiyyət üzvünün 

xərçəngi olan qadınlarda isə uĢaqlıq boynunun xərçənginin rast gəlinmə tezliyi 

orta göstəricidən 3-8 dəfə yüksəkdir. Ehtimal olunur ki, viruslar və ya onların 

induksiya etdiyi faktorlar supressor genləri ( p53 və ya Rb) inaktivləĢdirməklə 

və ya sellülyar onkogenləri (c-ras Ha) aktivləĢdirməklə ĢiĢin əmələ gəlməsinə 

səbəb olur (23).    

 

Patoloji anatomiyası  

Cinsiyyət üzvünün xərçəngi cinsiyyət üzvünün baĢında və ya pülükdə kiçik 

nodulyar, papilyar  və ya xoralı  törəmə Ģəklində baĢlayır (ġəkil – 9.3). ġiĢ 

pülük hissədə daha çox rast gəlindiyinə və bu hissədə ya birincili və ya ĢiĢ 

nəticəsində ikincili fimoz yarandığına görə ĢiĢ əsasən gec mərhələdə aĢkarlanır.  

 

 
 

 

 

 

 

 Şəkil – 9.3 Cinsiyyət üzvünün buynuz hüceyrəli xərçəngi 
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Xəstələrin 85%-də xoralaĢma, 90%-də isə ikincili infeksiya rast gəlinir (24). 

Ġkincili infeksiya ĢiĢ ətrafında perifokal infiltrat törətdiyinə görə ĢiĢin dərin 

toxumalara invaziya olunmasını simulyasiya edə bilər. 50% hallarda ilkin 

diaqnostika zamanı qasıq limfa düyünlərində iltihabi və ya metastatik mənĢəli 

böyümə aĢkar edilir (25). 

Makroskopik görünüĢünə və yayılma xarakterinə görə cinsiyyət üzvünün 

ĢiĢləri ekzofit (papilyar, polipoid, göbələkĢəkilli) və endofit (yastı, infiltrativ, 

indurativ) olmaqla iki qrupa bölünür.  Ekzofit ĢiĢlərdə xoralaĢma və metastazlar 

çox gec mərhələdə rast gəlindiyi halda, endofit ĢiĢlər erkən metastazvermə, 

lateral yayılma və dərin toxumalara infiltativ böyüməsi ilə xarakterizə olunur 

 

 

Histopatologiyası 

ġiĢlərin 95%-ni klassik buynuz hüceyrəli xərçəng, baĢqa adı ilə epitelioid 

xərçəng təĢkil edir. Bundan baĢqa ĢiĢin digər histoloji tipləri - bazaloid buynuz 

hüceyrəli xərçəng, adenoid buynuz hüceyrəli xərçəng, sarkomatoid buynuz 

hüceyrəli xərçəng və qlandulyar komponentli buynuz hüceyrəli xərçəng də rast 

gəlinir. Buynuz hüceyrəli xərçəng, sellülyar və nuklear ölçülərinə və formasına 

görə müxtəlif və polyarlığını itirmiĢ yaxĢı diferensiasiya etmiĢ hiperxromatik 

hüceyrələrdən təĢkil olunmuĢdur. 

Buynuz hüceyrəli xərçəngin aĢağıdakı  histoloji tipləri ayırd edilir (26): 

 Klassik; 

 Bazaloid; 

 Verrukoz; 

 Sarkomatoid; 

 Adenoskvamoz. 

 

Cinsiyyət üzvünün ĢiĢlərinin mikroskopik görünüĢünün dərəcələr üzrə təsni-

fatı (grading) Maiche tərəfindən verilmiĢdir. Bu təsnifat ĢiĢ hüceyrələrinin 

aĢağıdakı mikroskopik parametrlərinə əsaslanır: 

 KeratinləĢmə (buynuzlaĢma) dərəcəsi; 
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 Şəkil-9.4 TNM təsnifatına görə ĢiĢin 

toxumalara invaziya dərəcəsi 

 

 Mitotik hüceyrələrin sayı; 

 Selüllyar və nuklear atipiya; 

 Limfositlərin olması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şişin lokal böyüməsi və disseminasiyası 
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ġiĢin böyüməsi pülüyün, cinsiyyət üzvü baĢının və cisminin xoralaĢması və  

destruksiyasına səbəb olur. Back fassiyası ĢiĢin invaziyasında baryer olduğuna 

görə ĢiĢ dərin qatlarda olan toxumalara zəif penetrasiya edir. ġiĢ erektil 

toxumaya invaziya etdikcə disseminasiya olunma ehtimalı artmıĢ olur. GeniĢ 

venoz sinusoidlərin olmasına baxmayaraq ĢiĢ limfatik yollarla disseminasiya 

olunur. 

 

Limfa düyünlərinə metastazların yayılması və əhəmiyyəti 

Ġlkin müayinə zamanı xəstələrin 58-60%-də palpasiya olunan qasıq 

adenopatiyası, bunların isə 45%-də metastazlar aĢkar edilir. Adenopatiyası 

olmayan xəstələrin isə 18%-də gizli metastazlar aĢkar edilir (27). 

Çanaq limfa düyünlərində metastazlar aĢkar edilmiĢ xəstələrdə 5 illik 

yaĢama göstəricisi 5%-dir (28). 

T1 mərhələsində olan ĢiĢlərdə 4-18%, T2 mərhələsində 47-64%, T3 

mərhələsində 71% hallarda qasıq limfa düyünlərində metastazlar aĢkar edilir.   

 

Cədvəl -9.1.   Cinsiyyət üzvünün xərçənginin  TNM təsnifatı 

 
T- Birincili şiş 

 

T0    Birincili ĢiĢ təyin olunmur  

Tx    Birincili ĢiĢi müəyyən etmək üçün lazımi məlumat yoxdur 

Tis    in situ xərçəng 

Ta    Qeyri-invasiv  verrukoz  xərçəng  

T1    ġiĢ subepitelial birləĢdirici toxumaya sirayət etmiĢdir 

T2    ġiĢ süngəri və mağaralı cismə yayılmıĢdır 

T3    ġiĢ sidik kanalına və prostat vəziyə yayılmıĢdır 

T4    ġiĢ digər qonĢu orqanlara yayılmıĢdır 

N- Regional limfa düyünləri 
No   Regional limfa düyünləri təyin olunmur  

Nx   Limfa düyünlərini müəyyən etmək üçün lazımi məlumat yoxdur 

N1   Bir limfa düyünündə metastaz vardır 

N2   Bir neçə  və bilateral səthi limfa düyünlərində metastaz vardır 

N3   Dərin qasıq və ya çanaq limfa düyünlərində metastaz vardır 

 

M - Uzaq metastazlar 

 

Mx   Distant metastazlar təyin olunmur 

Mo   Distant metastazları müəyyən etmək üçün lazımi məlumat yoxdur 

M1   Distant metastaz  və ya metastazlar  vardır 
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Cədvəl -9.2. Cinsiyyət üzvünün xərçənginin mərhələlər üzrə təsnifatı 

 

 Mərhələ                                Şişin təsviri 

Mərhələ 

I A 

ġiĢ cinsiyyət üzvünün baĢında, pülükdə və ya hər ikisində 

lokallĢmıĢdır 

Mərhələ 

 II (B) 

ġiĢ cinsiyyət üzvünün cisminə yayılmıĢdır 

Mərhələ 

 III (C) 

ġiĢ qasıq limfa düyünlərində cərrahi xaric edilə bilinən limfa 

düyünləri liə müĢayiət olunur  

Mərhələ 

IV(D) 

ġiĢ qonĢu orqanlara yayılmıĢdır, uzaq və qasıq limfa 

düyünlərində  cərrahi xaric edilə bilinməyən  metastazlar vardır 

 

Klinikası  

Cinsiyyət üzvünün xərçəngi ilə xəstələr, cinsiyyət üzvünün əsasən baĢında 

və pülük hissəsində yerləĢən sağalmayan xora  ilə müraciət edirlər.  ġiĢ kiçik 

ölçülü papula, pustula, ziyiləbənzər törəmə və ya dəridə kiçik ölçülü indurasiya 

Ģəklində ola bilər. Bəzən də xəstələr həkimə böyük ölçülü dəri destruksiyası ilə  

müraciət edirlər. Xəstələrin əksəriyyəti sirkumsiziya olunmadığına görə həm də 

fimoz müĢahidə edilir. Bəzi xəstələrdə isə qasıq nahiyəsində limfa düyünlərinə 

metastazlar nəticəsində irinli və qanayan xora rast gəlinir. Buna baxmayaraq 

əksər hallarda xəstələrdə ağrı hissiyatı olmur. Xəstəliyin son mərhələlərində isə 

xəstələrdə ümumi zəiflik və arıqlama müĢahidə edilir.  

 

 Diaqnostikası 

Digər ĢiĢlərlə müqayisədə cinsiyyət üzvünün xərçəngi ilə xəstələr həkimə 

daha gec müraciət edirlər. Cinsiyyət üzvünün xərçənginin diaqnostikası üçün 

spesifik ĢiĢ markeri və ya laborator müayinə üsulu yoxdur. Xəstəliyin diaqnos-

tikası inspeksiyadan baĢlanmalıdır. Ġnspeksiya zamanı zədələnmə ocağının 

aĢağıdakı xüsusiyyətlərinə fikir verilməlidir: 

 törəmənin ölçüsünə; 
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 lokalizasiyasına; 

 ĢiĢin mağaralı cisimlərə sirayət etməsinə və toxumalara fiksasiya 

olunmasına;  

 morfologiyasına; 

 törəmənin   sayına; 

 törəmənin   rənginə. 

ġiĢin qasıq limfa düyünlərinə metastazlarını istisna etmək üçün bilatearal 

palpasiya icra edilir. Limfa düyünlərinin müayinəsi xəstəliyin diaqnostikasında 

böyük əhəmiyyət kəsb edir (Cədvəl- 9.3). Müayinə zamanı qasıq limfa 

düyünləri əllənirsə aĢağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır: 

 limfa düyünlərinin diametri; 

 birtərəfli və ya bilateral olması; 

 düyünlərin sayı; 

 hərəkətli və ya fiksasiya olunmuĢ olması; 

 digər strukturlara infiltrasiyası; 

 xayalıqda və aĢağı ətraflarda ödemin olması. 

Penil xərçəng diaqnozu təyin edildikdə mağaralı cismə infiltrasiyanın olub-

olmaması palpasiya ilə təyin edilir. Diaqnostik çətinlik olduqda bu məqsədlə 

prostoglandin E1 ilə süni ereksiya yaradılaraq maqnetik rezonans aparıla bilər 

ki, bu üsul invaziya dərəcəsini və rezeksiyanın sərhədini dəqiqləĢdirməyə 

imkan verir (29). 

Müəyyən edilmiĢdir ki, müayinə zamanı aĢkar edilən böyümüĢ limfa 

düyünlərinin 50%-i reaktiv böyümüĢ limfa düyünləridir. Əksinə, ilkin ĢiĢin 

müalicəsindən sonra aĢkar edilən böyümüĢ limfa düyünlərinin isə 100%-i 

metastatik limfa düyünləridir (30). Bunu nəzərə alaraq ilkin ĢiĢin müalicəsindən 

bir neçə həftə sonra qasıq limfa düyünləri mütləq təkrar müayinə olunmalıdır. 

Histoloji diaqnoz isə nazik iynə biopsiyası (NĠB) və ya açıq biopsiya 

vasitəsilə qoyulur. Müayinə zamanı palpasiya edilən limfa düyünləri aĢkar 

edilməzsə 7.5 mHz tezlikli ultrasəs müayinəsi ilə Ģübhəli limfa düyünləri aĢkar 

edilərək nazik iynə ilə aspirasion biopsiya həyata keçirilir (31). 

Laborator göstəricilər xəstələrin əksəriyyətində normal olur. Bəzi xəstələrdə 

sümük metastazları olmadan hiperkalsemiya olur və çox zaman qasıq limfa 

düyünlərinə metastazlarla müĢayiət olunur. Hiperkalsemiya ĢiĢ tərəfindən 

parahormonal maddələrin ifraz olunması ilə izah edilir və əksər hallarda 

limfadenektomiyadan sonar qanda kalsiumun miqdarı  normallaĢır.  

Biopsiya  

Cinsiyyət üzvü xərçənginin diaqnozunun dəqiqləĢdirilməsi və ĢiĢin invaziya 

dərinliyini müəyyən etmək üçün müalicədən əvvəl bioptatın mikroskopiyası 

vacibdir. Biopsiya nəticəsində ĢiĢin disseminasiyası müĢahidə edilməmiĢdir.   

 Uzaq metastazlar 

Limfa düyünləri pozitiv olan xəstələrdə uzaq metastazların diaqnostikası  
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məqsədi ilə KT aparılır. Çanaq və abdominal KT çanaq və retroperitoneal limfa 

düyünlərini identifikasiya etməyə imkan verir. Çanaq limfa düyünləri pozitiv 

olan xəstələrdə döĢ qəfəsinin rentgenoqrafiyasının aparılması məsləhətdir. 

 
Cədvəl-9.3. Cinsiyyət üzvünün xərçəngində minimal diaqnostik kriteriyalar 

 

Biruncili şiş 

1. Obyektiv müayinənin aparılması mütləqdir 

2. Sitoloji və histoloji müayinənin aparılması mütləqdir 

3. Mağaralı cismə invaziyanı müəyyən etmək məqsədilə USM aparılmalıdır 

Regional limfa düyünləri  
1. Obyektiv müayinənin aparılması mütləqdir 

2. Limfa düyünləri pozitiv olmazsa histoloji və instrumental müayinələrə göstəriĢ 

yoxdur 

3. Palpasiya edilən limfa düyünləri varsa histoloji müayinə aparılır 

Uzaq metastazlar 

1. Çanağın və qarın boĢluğunun KT müayinəsi 

2. DöĢ qəfəsinin rentgen müayinəsi 

3. Rutin laborator müayinə  

4. Simptomatik hallarda sümüklərin  sintiqrafiyası 

 

 

Müalicəsi 

Birincili şiş  

Penil intarepitelial neoplaziya 

Penil intarepitelial neoplaziya hallarında orqansaxlayıcı müalicə taktikası 

göstəriĢdir. Bu məqsədlə aĢağıdakı müalicə üsulları istifadə edilir: 

 Lazer müalicəsi (CO2 və Nd-YAQ lazer); 

 Krioterapiya; 

 Fotodinamik terapiya; 

 5-fluorourasil məlhəmi ilə müalicə; 

 Lokal ekssiziya; 

 Mohs cərrahiyyəsi; 

 

Ximioterapiya 

Cinsiyyət üzvünün ĢiĢlərində adyuvant  kimyəvi terapiya məqsədilə iki kurs 

sisplatin və 5-FU-lə və həftədə bir dəfə olmaqla vinkristin, bleomisin və 

metotreksatla 12 həftə müddətində ambulator qaydada müalicə aparılır (Cədvəl-

9.4). Limfa düyünlərinin radikal rezeksiyası ilə birgə aparılmıĢ bu müalicə 

rejimində beĢ illik yaĢama göstəricisi 82%-dir. Xəstəliyin son mərhələlərində 

ximioterapiya geniĢ tətbiq edilmir.  

Barmejo və b. tərəfindən paclitaxel + carboplatin, paclitaxel + cisplatin + 
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ifosfamid kombinasiyalarını tətbiq etməklə 4 xəstədə uzunmüddətli (48 - 84 ay) 

remissiya əldə edilərkən, cisplatin + metotrexat + bleomicin tətbiq edilən 3 

xəstənin heç birində uzunmüddətli remissiya əldə edilməmiĢdir (32). 

 

Cədvəl-9.4. Cinsiyyət üzvü xərçəngində kombinə olunmuş ximioterapiya 

VBM (8-12 həftəlik müalicə kursu) 

Vincristine 1 mg VD  I gün 

Bleomycin 15 mg ƏD 6  və 24 saat vinkristindən sonra 

Methotrexate 30 mg PO  III gün  

 Toksiki xüsusiyyətləri 

Vincristine: alopesiya, neyrotoksiki təsir 

Bleomycin: mukozit, pnevmonit 

Metotreksat: mielosupressiya , mukosit, ürəkbulanma 

PF (3 həftəlik intervalla 4 həftəlik müalicə kursu) 

Cisplatin 

5-Fluorouracil 

Toksiki xüsusiyyətləri 

Cisplatin: myelosuppression, nefrotoksiki təsir, neyrotoksiki təsir, ototoksik 

təsir, ürəkbulanma və qusma 

5-Fluorouracil: mielosupressiya, mukosit, dermatit 

 

Şüa müalicəsi  

ġüa terapiyası cərrahi müalicənin alternativi kimi xüsusi qrup xəstələrdə 

tətbiq edilir. Hissəvi və tam penektomiya əməliyyatı nəticəsində meydana çıxan 

psixoloji travma radioloqları bu müalicə üsulunu daha da təkmilləĢdirməyə 

sövq etmiĢdir. ġüa terapiyasının əsas üstünlüyü xəstələrdə potensiyanın sax-

lanmasıdır. ġüa terapiyasının çatıĢmayan xüsusiyyəti isə buynuz hüceyrəli 

xərçəngin radiorezistent olmasıdır. Müalicə məqsədi ilə yüksək dozada verilən 

Ģüa terapiyası (60 Gy) sidik kanalının fistulasına, strikturasına, cinsiyyət üzvü-

nün nekrozuna və ödeminə səbəb ola bilər. Digər tərəfdən ĢiĢin infeksiya-

laĢması Ģüa terapiyasının effektinin azalmasına, ağırlaĢma riskinin isə artmasına 

səbəb olur. 

ġüa terapyası ölçüsü  3 sm-dən kiçik səthi, ekzofit və tac Ģırımda və ya 

cinsiyyət üzvünün baĢında lokalizasiya olan qeyri-invaziv ĢiĢlərin müalicəsində 

tətbiq edilir. Bu müalicənin göstəriĢ olduğu digər qrupa isə cərrahi müalicədən 

imtina edən və palliativ müalicə tələb edən metastatik xəstələr aiddir. 

Distansion şüa müalicəsi 



 IX. Cinsiyyət üzvünün şişləri 

458 

Distansion Ģüa müalicəsinin müxtəlif  sxemləri tətbiq edilsə də hazırda 4 sm-

dən kiçik ĢiĢlərin müalicəsi üçün 4 həftə ərzində 40 cGy Ģüa verilir (33).   

Braxiterapiya 

Braxiterapiya radioaktiv mənbənin ĢiĢ daxilinə (interstisial braxiterapiya) və 

ya ĢiĢ üzərinə (plesiobraxiterapiya) qoyulması ilə aparılan müalicə üsuludur. 

Kiçik dozalı və tezlikli braxiterapiya daha geniĢ tətbiq edilir. Buna baxmayaraq 

texnikanın inkiĢafı ilə əlaqədar olaraq yüksək dozalı və tezlikli plesiobraxi-

terapiyanın tətbiqinə göstəriĢlər geniĢlənməkdədir. Plesiobraxiterapiya cinsiyyət 

üzvünün distal hissəsində yerləĢən səthi ĢiĢlərin müalicəsi üçün tətbiq edilir. Bu 

üsulla ĢiĢ 60 cGy, sidik kanalı isə 50 cGy dozada Ģüalanır (34). Müalicədən 

əvvəl sirkumsiziya əməliyyatı tövsiyə edilir. 

Ġnterstisial Ģüa tearpiyası 2 sm-dən kiçik ĢiĢlərin müalicəsi üçün tətbiq edilir. 

Uzun illər tətbiq edilən radium hazırda süni cobalt, tantal, qızıl və iridium 

izotopları ilə əvəz edilmiĢdir. Bu məqsədlə sirkumsiziya əməliyyatından sonra  

ümumi anesteziya altında sidik kisəsi Foley kateteri ilə kateterizasiya edil-

dikdən sonra 1-4 mg hipodermik radioaktiv iynələr cinsiyyət üzvünün oxuna 

perpendikulyar istiqamətdə ĢiĢə implantasiya edilir. 

Cərrahi müalicə 

Cinsiyyət üzvünün ĢiĢlərində birincili ĢiĢin cərrahi mülicəsi məqsədi ilə ĢiĢin 

lokal ekssiziyası, hissəvi və ya total penektomiya aparılır. Pülükdə yerləĢmiĢ 

ĢiĢlərin müalicəsi məqsədi ilə sirkumsiziya yetərli hasab edilir. Ölçüsü 1,5 sm-

dən böyük olan ĢiĢlərin müalicəsində residiv vermə tezliyi 50%-də yüksəkdir. 

Cinsiyyət üzvünün  baĢında və cisminin distal hissəsində yerləĢmiĢ ĢiĢlərdə 

hissəvi penektomiya icra edilir. Əməliyyat ĢiĢdən 2 sm kənarda sağlam toxuma 

sərhəddində aparılır. ġiĢin ölçüləri böyük olduqda və proksimal səviyyədə 

yerləĢdikdə perineal uretrostoma qoyulmaqla total penektomiya aparılır.  

Hissəvi penektomiya   

Cinsiyyət üzvünün baĢında və tac Ģırmda yerləĢmiĢ ĢiĢlərdə, ĢiĢdən 2 sm 

proksimal olmaqla cinsiyyət üzvünün hissəvi amputasiyası aparılır (ġəkil-9.5).  
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Şəkil -9.5 Hissəvi penektomiya.  A, dərinin kəsilməsi və dorzal damarların 

bağlanması. B, Mağaralı cisimlərin kəsilməsi və sidik axarının spatulizasiyası. C 

və D mağaralı cisimlərin tikilməsi. E və fotoĢəkil, Uretastomanın son görünüĢü   
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Bu əməliyyat əksər hallarda cinsiyyət üzvünün 4 sm saxlanmasına və  ayaq 

üstə sidik ifrazına imkan verir. Əməliyyat zamanı sağlam toxuma sərhəddindən 

kəsilmiĢ toxumanın mikroskopik müayinəsi residiv ehtimalının 10% qədər 

azalmasına imkan verir. Əməliyyat lokal, regional və ya ümumi anesteziya 

altında aparılır. Xəstə arxası üstə uzadılır. Əməliyyat sahəsi antiseptk məhlulla 

iĢləndikdən sonra penis kökünə rezin turniket qoyulur. ġiĢin sərhəddindən 2 sm 

proksimal hissədə dairəvi dəri kəsiyi  aparılır. Səthi və dərin dorzal venalar 3-0 

ipək sapla bağlanır. Bundan sonra Buck fassiyası ağlı qiĢaya qədər kəsilir. 

Mağaralı cisimlər iti yolla sidik kanalına qədər ayrılır və hər iki tərəfdə 

mağaralı arteriyalar liqaturaya alınaraq bağlanır. 

Sidik kanalı süngəri cisimdən disseksiya olunaraq ayrılır və kəsilmiĢ ma-

ğaralı cisimlərdən 1 sm distal hissədə kəsilir və ĢiĢ xaric edilir. Mağaralı 

cisimlər 2-0 Vycryl sapla Buck fassiyası və ağlı qiĢa intrakavernoz arakəs-

mədən keçməklə  П Ģəkilli tikiĢləri ilə tikilir. Rezin turniket açılır və hemostaz 

aparılır. Sidik kanalı isə 4-0 Vycryl saplarla dəriyə tikilir. Sidik kanalına 16 F 

kateter qoyulur. 

Amputasiya əməliyyatından sonra xəstələr hər 6 aydan bir müayinə edilmə-

lidir. Bu zaman lokal residiv riski 5% -dən az olaraq qiymətləndirilir (35).  

Total penektomiya 

Cinsiyyət üzvünün cisminin və baĢının böyük ölçülü və infiltrativ ĢiĢlərində 

total penektomiya əməliyyatı aparılır. Əməliyyat ümumi anesteziya altında, 

litotomiya vəziyyətində aparılır. Əməliyat sahəsi antiseptik məhlulla silinir və 

penis kökündə onu əhatə edən ellipsvari kəsik aparılır (ġəkil-9.6). 

 

 

  



 IX. Cinsiyyət üzvünün şişləri 

461 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dərialtı toxumalar iti və küt üsulla qasıq sümüyünə qədər ayrılır. Cinsiyyət 

üzvünün asıcı bağı liqaturaya alınaraq kəsilir. Dorzal vena və penil arteriyalar 
bağlanıb kəsilir. Cinsiyyət üzvü yuxarıya doğru dartılaraq ventral səthdə Buck 

fassiyası açılır. Sidik kanalı iti və küt üsulla mağaralı cisimlərdən ayrılır. 

Mağaralı cisimlər qasıq sümüyünün altında 2-0 Dexon sapla tikilərək kəsilir və 

şiş xaric edilir. 

Xayalıq və anus arasında uretrostomaya müvafiq 1 sm dəri kəsiyi aparılır. 

Sıxıcı ilə dərialtı toxumalar küt üsulla ayrılaraq əvvəlcədən disseksiya olunmuĢ 

sidik kanalına məxsus tunel hazırlanır. Sidik kanalına  3-0 saplarla tutucu 

tikiĢlər qoyulur və sıxıcıya alınaraq perineal kəsikdən çıxarılır. Sidik kanalı 

spatula Ģəklində formalaĢdırılaraq dəri ilə 3-0 və 4-0 Vycryl saplarla anastomoz 

qoyulur. Xayalığın hər ki yarısına drenaj boru, sidik kisəsinə isə 18 F Foley 

kateteri qoyulur. Kəsik köndələn Ģəkildə tikilir. Drenaj borular 48 saatdan 

sonra, Foley kateteri isə uretrostoma sağaldıqdan sonra çıxarılır. 

Cinsiyyət üzvünün ĢiĢlərinin müalicəsində tətbiq edilən digər cərrahi müalicə 

üsulu Mohs mikroqrafik cərrahiyyə üsuludur. Bu üsulla ĢiĢ toxuması kəsilərək 

mikroskopik müayinə olunur və buna əsasən rezeksiyanın sərhədləri təyin 

edilir. Bu taktika ĢiĢin daha radikal xaric edilməsinə imkan verir. 

Cinsiyyət üzvünün xoĢ və bəd xassəli səthi törəmələrində lazer cərrahiyyəsi 

Şəkil-9.6. Total penektomiya və perineal uretrostomanın qoyulması. A, 
mağaralı cisimlər kəsilmiĢ və bulboz uretra mobilizə  edilmiĢdir   C-kəsilmiĢ mağaralı 

cisimlər,  U- uretra. B, Ventral uretrotomiya.  C, perineal dəri loskutlarının tikilməsi. D, perineal 

uretrastoma 
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tətbiq edilir. Bu üsul lokal və məhdud invaziv ĢiĢlərdə daha əlveriĢlidir və bu 

xəstələrdə həyat keyfiyyəti, o cümlədən seksual yaĢam digər müalicə üsulların-

dan daha yaxĢıdır (36).  Bu məqsədlə aĢağıdakı lazer növlərindən istifadə edilir: 

 karbon dioksid;  

 neodimium: Ġttrium-aluminum-garnet (ND:YAG); 

 argon; 

 kalium-titanil-fosfat (KTF).    

Karbon dioksid lazerinin penetrasiya dərinliyi 0,01mm olub toxumaları 

vaporizasiya edir və 0,5 mm diametrində olan damarları koaqulyasiya edir.  

Neodimium: Ġttrium-aluminum-garnet (ND:YAG) lazerinin penetrasiya dərin-

liyi 3-6 mm olub, 5 mm diametrində olan damarları koaqulyasiya edir.  

Ġlkin ĢiĢin müalicəsindən bir neçə həftə sonra palpasiya olunan limfa 

düyünləri varsa bilateral  qasıq limfadenektomiyası aparılır. 

Pelvik limfadenektomiyaya göstəriĢlər tam öyrənilməmiĢdir. Qasıq limfa 

düyünlərində iki və daha artıq limfa düyünündə metastaz aĢkar edilmiĢdirsə 

çanaq limfa düyünlərində metastaz ehtimalı yüksəkdir. Qasıq limfa 

düyünlərində metastaz olmayan hallarda isə çanaq limfa düyünlərində metastaz 

nadir hallarda rast gəlinir. 
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X. SİDİK KANALININ ŞİŞLƏRİ 

 

Sidik kanalının şişləri 

Sidik kanalı,  sidik kanalının daxili dəliyi ilə sidik kisəsindən baĢlayıb, 

cinsiyyət üzvünün baĢında  sidik kanalının xarici dəliyi ilə tamamlanır. 

Uzunluğu 18-20 sm-dir. Prostatik, membranoz və spongioz olmaqla üç hissədən 

təĢkil olunmuĢdur. Sidik kanalı boyunca bir neçə Littré vəziləri və sidik 

kanalının soğanağabənzər hissəsinə açılan bir cüt Cowper vəzisi yerləĢmiĢdir 

(ġəkil-10.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şəkil –8.1 KiĢi sidik kanalı  ( Anson BJ, McVay CB: Surgical Anatomy, 

6th ed. Philadelphia, WB Saunders, 1984, p 833.) 
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Prostat hissə: Sidik kanalının ən geniĢ hissəsidir, uzunluğu 3 sm olub 

prostat vəzi ilə hər tərəfdən əhatə olunmuĢdur. Prostatik uretranın arxa 

divarında toxum təpəciyi - calliculis seminalis (xarici ədəbiyyatda daha çox 

verumontanum adı iĢlədilir)  yerləĢmiĢdir. Toxum təpəciyində prostat vəzi 

axacaqları və toxumçıxarıcı axacaqlar sidik kanalına açılır.  

Zarlı (Membranoz) hissə:  Sidik kanalının zarlı hissəsi  sidik kanalının ən 

dar hissəsi olub, uzunluğu 1-1,5 sm-dir. Bu hissə sidik-cinsiyyət diafraqması 

(xarici sfinkter) ilə əhatə olunmuĢdur və öndən üçbucaq bağ vasitəsilə qasıq 

bitiĢməsinə birləĢmiĢdir. Buna görə də çanağın küt travmaları zamanı sidik 

kanalının bu hissədən qopması baĢ verir. 

Süngəri hissə: Bu hissə isə sidik kanalının ən uzun hissəsi olub, mağaralı 

cisimlərin altında, süngəri cismin daxilində yerləĢmiĢdir. Bu hissənin penis 

soğanağı daxilində olan hissəsi soğanağabənzər (bulboz) hissə adlanır. Bu hissə 

arxa tərəfdən zəif mühafizə olunduğuna görə kateterizasiya zamanı asanlıqla 

zədələnir. Sidik kanalı bu hissəsi penis baĢı səviyyəsində geniĢlənərək 

qayığabənzər çuxur (fossa navicularis) əmələ gətirir. 

Sidik kanalı iki əyrilik – qasıqaltı və qasıqönü əyrilik əmələ gətirir. 

Sidik kanlının prostat hissəsi art. rectalis media, art. vesicalis inferior, zarlı 

hissəsi- art. rectalis inferior və art perinea ilə, süngəri hissəsi isə art. uretralis 

ilə vaskulyarizasiya olunur. Venoz qan penis və sidik kisəsi venalarına toplanır. 

Aralıq və penisin arxa sinirlərindən, prostat kələfindən və mağaralı cismin 

sinirlərindən çıxan Ģaxələrlə innervasiya olunur (1.2). 

Epidemiologiyası 

Sidik kanalının ĢiĢləri nadir rast gəlinən ĢiĢlərə aid olub, indiyə qədər 

ədəbiyyatda təqribən 2000 xəstə haqqında məlumat verilmiĢdir. Qadınlarda 

kiĢilərə nisbətən daha çox rast gəlinir və bütün ĢiĢlərin təqribən 0.02%-ni təĢkil 

edir (3). Əsasən 60-70 yaĢ dövrlərində təsadüf edilir. 

Etiologiyası:  

Etiologiyası tam məlum deyildir, lakin, papilloma viruslarının sidik 

kanalının ĢiĢlərinin etiologiyasında  rol oynadığı öyrənilmiĢdir . Sidik kisəsinin 

xərçəngindən fərqli olaraq siqaret çəkmə, aromatik aminlərlə təmasda olma və 

analgetiklərin qəbulu ilə sidik kanalının ĢiĢləri arasında əlaqə müəyyən 

edilməmiĢdir. Sidik kisəsinin xərçəngi olan xəstələrdə xəstəliyin rast gəlinmə 

ehtimalı daha yüksəkdir. Ġnfeksiyanın və xroniki irritasiyanın bu ĢiĢlərin 

etiologiyasında rol oynadığı  ehtimal edilir. Son illər insanın papilloma 

virusununu (HPV)  bu ĢiĢlərin etiologiyasında rol oynadığı müəyyən edilmiĢdir 

(4). HPV-16 və HPV-18 genotipləri invaziv servikal karsinomaların 70-90%-də 

və sidik kanalının xərçəngində etioloji faktor rolunu oynayan əsas genotiplərdir. 

PCR (polymerase chain reaction) reaksya yolu ilə HPV-16 genotipinin sidik 

kanalının buynuz hüceyrəli xərçənginin 29%-də iĢtirak etdiyi aĢkar edilmiĢdir. 

 Xəstələrin 37-44%-nin anamnezində  zöhrəvi xəstəliklər, 35-88%-də isə 
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striktura müĢahidə edilmiĢdir. Sidik kanalı xərçənginin daha çox bulbomem-

branoz hissədə yerləĢməsi xəstəliyin etiologiyasında strikturanın rol oynadığını 

bildirməyə  əsas vermiĢdir. Digər risk faktorları olaraq xroniki irritasiya, 

travma, iltihab, sidik durğunluğu göstərilir (5). 

 

Patoloji anatomiyası 

Sidik kanalının ĢiĢləri 60%-i bulbomembranoz uretrada, 34%-i penil, 6%-i 

isə prostatik uretrada rast gəlinir (6). ġiĢlərin 80%-i buynuz hüceyrəli xərçəng, 

15%-i yastı hüceyrəli xərçəng , 5%-i isə adenokarsinomadır. 

Yayılması və metastazlar 

ġiĢ birbaĢa olaraq periuretral toxumalara, spongioz cismə, bulbomembranoz 

ĢiĢlər isə urogenital diafraqmaya, prostat vəziyə və aralığa yayılır. Hematogen 

metastazlar nadir rast gəlinir. Arxa uretradan metastazlar çanaq limfa 

düyünlərinə, ön uretradan isə səthi və dərin qasıq limfa düyünlərinə yayılır. 

Sidik kanalının arxa hissəsinin ĢiĢləri daha çox xəstəliyin son mərhələsində 

müraciət edir. Uzaq metastazlar ağciyərlərdə, qaraciyərdə və sümüklərdə rast 

gəlinir. 

YaĢama göstəricisi əsasən xəstəliyin mərhələsindən asılıdır. Sidik kanalının 

ön hissəsinin ĢiĢlərində beĢ illik yaĢama göstəricisi 40%, bulbokavernoz 

ĢiĢlərdə isə 5%-dir. 

Klinikası 

Sidik kanalının ĢiĢləri baĢlanğıc dövrdə asimptomatikdir. Xəstəliyin əla-

mətləri patoqnomonik olmayıb daha çox obstruktiv əlamətlərdir. Sidik 

kanalının ĢiĢi olan xəstələrin 24-75%-də sidik kanalının daralması aĢkar edilir. 

Hematuriya və palpasiya olunan kütlə çox rast gəlinən simptomlardır (7). Ġn situ 

xərçəngdə xəstələr ən çox sidik kanalında göynəmədən, yad cisim duyğusundan 

və tez-tez sidik ifrazından Ģikayər edirlər. ġiĢin inkiĢaf etmiĢ mərhələlərində 

xəstələrdə sidik ləngiməsi baĢ verir. Bəzi xəstələrdə cinsiyyət üzvündə, 

xayalıqda və aralıq nahiyəsində ödem rast gəlinir. Xəstəliyin digər əlamətlərinə 

isə hematospermiya, dispareuniya (cinsi əlaqənin ağrılı olması), perineal, 

qasıqüstü nahiyədə, sidik kanalında ağrı və inkontinans aiddir.  

Diaqnostikası   

Palpasiya sidik kanalının spongioz hissəsində olan törəmələri əlləməyə 

imkan verir. Ümumi anesteziya altında xarici cinsiyyət üzvlərinin və aralığın 

müayinəsi və bimanual palpasiya lokal və ekstensiv yayılmıĢ ĢiĢləri 

qiymətləndirməyə imkan verir. Uretroskopiya və sistoskopiya istənilən 

lokalizasiyalı ĢiĢlərin diaqnostikasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

müayinə zamanı aparılan biopsiya ĢiĢin histologiyasına əsaslanaraq dəqiq 

diaqnoz qoymağa kömək edir.  

KiĢilərdə bulboz uretranın ĢiĢlərinin diaqnostikasında ultrasonoqrafiya üsulu 

tətbiq edilir, bu müayinədə kənarları nahamar, mərkəzi hissəsi nekroza bağlı 



X. Sidik kanalının şişləri 

464 

hipoexogen törəmə aĢkar edilə bilər. Doppler ultrasonoqrafiyasında periferik 

bölümdə hipervaskulyarizasiya, mərkəzi hissədə damarsız zona aĢkar edilir ki, 

bu da bədxassəli ĢiĢləri xoĢxassəli törəmələrdən fərqləndirməyə imkan verir. 

Limfa düyünlərinin ultrasonoqrafik müayinəsində hipoexogen xüsusiyyətlərə 

malik böyümüĢ qasıq və qalça limfa düyünləri aĢkar edilə bilər (8).   

KT arxa uretrada olan ĢiĢlərin diaqnostikasında, həm də ĢiĢin mərhələlər üzrə 

təsnifatında mühüm müayinə üsulu hesab edilir. Hematuriya ilkin əlamət 

oduqda ekskretor uroqrafiya sidik sistemini qiymətləndirməyə imkan verir.  

MRT bahalı müayinə üsulu olmasına baxmayaraq bir sıra üstünlüklərə 

malikdir: 

 Yod tərkibli kontrast maddələrə ehtiyac olmur; 

 Multiplanar görüntü verdiyinə görə ĢiĢ haqqında daha ətraflı və dəqiq 

məlumat əldə etməyə imkan verir; 

 ġiĢin mərhələsini daha dəqiq qiymətləndirmək üçün zəruri məlumat 

verir; 

 Limfa düyünlərini KT nisbətən daha dəqiq görməyə və qiymətlən-

dirməyə imkan verir. 

Sidik kanalının arxa hissəsinin ĢiĢlərində sistoskopiya vacib müayinə üsulu 

hesab edilir. Çünki, sidik kisəsinin arxa uretraya yayılmıĢ ĢiĢləri IV mərhələ 

sidik kisəsi ĢiĢləri kimi qiymətləndirildiyi halda, sistoskopiyada sidik kisəsində 

törəmənin olmaması sidik kanalı ĢiĢi diaqnozunu dəqiqləĢdirməyə imkan 

yaradır. 
   

Cədvl 10.1 Sidik kanalı şişlərinin TNM təsnifatı 

 Birincili şiş  (T) 

T0  - Birincili ĢiĢ təyin olunmur  

Tx  - Birincili ĢiĢi müəyyən etmək üçün lazımi məlumat yoxdur 

Ta – Qeyri-invaziv papilyar, polipoid və ya  verrukoz karsinoma  

Tis - Ġn situ xərçəng 

T1 -  ġiĢ subepitelial birləĢdirici toxumaya yayılmıĢdır 

T2 - ġiĢ aĢağıdakı toxumalardan birinə yayılmıĢdır: spongioz cisim, prostat 

vəzi və ya periuretral əzələlər 

T3 - ġiĢ aĢağıdakı toxumalardan birinə yayılmıĢdır: spongioz cisim, prostat 

vəzi kapsulu  və ya sidik kisəsinin boynu  

T4 - ġiĢ digər qonĢu orqanlara  yayılmıĢdır  

N- Regional limfa düyünləri 

No - Regional limfa düyünləri təyin olunmur 

Nx - Limfa düyünlərini müəyyən etmək üçün lazımi məlumat yoxdur  

N1 - 2 sm və ya daha kiçik ölçülü bir limfa düyünündə metastaz vardır 

N2 - 2 sm-dən böyük bir və ya bir neçə limfa düyünündə metastaz vardır 

M - Uzaq metastazlar 

Mo - Distant metastazlar təyin olunmur 
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Mx - Distant metastazları müəyyən etmək üçün lazımi məlumat yoxdur 

M1 - Distant metastazlar vardır 

 

Müalicəsi 

Cərrahi müalicə 

Cərrahi müalicə həm kiĢi, həm də qadın sidik kanalının ĢiĢlərinin müali-

cəsində standart və daha radikal müalicə üsulu hesab edilir. Cərrahi mü-

daxilənin həcmi ĢiĢin lokalizasiyasından və ĢiĢin mərhələsindən asılı olaraq 

müxtəlifdir. Sidik kanalının ĢiĢlərində cərrahi müdaxilənin 4 növü tətbiq edilir:  

1. Lokal ekssiziya; 

2. Hissəvi penektomiya; 

3. Radikal penektomiya; 

4. Çanaq və qasıq limfadenektomiya edilməklə penektomiya və 

sistoprostatektomiya. 
 

Ön uretranın şişləri 

Ön uretra xərçəngi sidik kanalı ĢiĢlərinin 30-40%-ni təĢkil edir. Bu ĢiĢlərin 

müalicəsində tətbiq edilən cərrahi müdaxilənin həcmi arxa uretranın ĢiĢləri ilə 

müqayisədə kiçik olması ilə fərqlənir. Distal uretranın ĢiĢləri adətən yaxĢı 

diferensiasiya olunmuĢ ĢiĢlərdir. Yerli ekssiziya və ya Ģüa terapiyası 70-90% 

hallarda sağalma və ya uzunmüddətli residivsiz yaĢamı təmin edir (9). Bu 

ĢiĢlərin müalicəsində transuretral rezeksiya, lokal ekssiziya, hissəvi penektomi-

ya və radikal penektomiya tətbiq edilir. Distal uretranın in situ və Ta 

mərhələsində olan qeyri-invaziv papilyar xərçəngində lokal ekssiziya icra edilir. 

Neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) lazer aĢağı mərhələli 

ĢiĢlərin müalicəsində alternativ müalicə üsulu olub daha incə çapıq toxuması ilə 

xarakterizə olunur. 

Ön uretranın infiltrativ ĢiĢlərin müalicəsində  sağlam toxuma sərhəddindən 

2sm kəsilməklə hissəvi penektomiya icra edilir (10). Proksimal və ön uretranın 

böyük ölçülü ĢiĢlərində isə perineal uretrostoma qoyulmaqla total penektomiya 

aparılır. 

 Arxa uretranın şişləri 

Arxa uretranın ĢiĢləri uretranın ümumi ĢiĢlərinin 50-60%-ni təĢkil edir. Bu 

ĢiĢlərin müalicəsinin çətinlikləri xəstələrin daha gec mərhələdə müraciət etməsi 

və ĢiĢin qonĢu orqalara invaziya etməsidir.  

Bulbokavernoz hissənin səthi ĢiĢlərində lokal rezeksiya, TUR və lazer 

müalicəsi, böyük ölçülü lokal ĢiĢlərdə isə geniĢ radikal ekssiziya aparılır (11).  

Bulbomembranoz və prostatik hissədə olan T2/Nx/M0 və daha yüksək 

mərhələli ĢiĢlərin müalicəsində en bloc rezeksiya aparılır. Əməliyyat çanaq 

limfa düyünlərinin çıxarılmasını, en bloc total sistoprostatektomiyanı, qasıq 

sümüklərinin yuxarı Ģaxəsini və urogenital diafraqmanın xaric edilməsini əhatə 

edir. 
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Limfa düyünlərinə metastazların müalicəsi 

Palpasiya olunan limfa düyünlərinin olması xəstələrin 80-100% -də 

metastatik xəstəliyin göstəricisidir. Metastazlar yalnız qasıq limfa düyünlərində 

məhdudlaĢdıqda limfadenektomiya aparılır  və sistoprostatektomiya zamanı 

palpasiya olunan limfa düyünlərinin olması limfadenektomiyaya göstəriĢ hesab 

edilir. 

 Şüa müalicəsi distal (TO-Ta) 

Sidik kanalının səthi ĢiĢləri tək Ģüa müalicəsi və ya ĢiĢin cərrahi ekssiziyası 

ilə kombinə edilərək müalicə edilir. Proksimal və irəli dərəcə (T2 – T3) mərhələ 

sidik kanalı ĢiĢlərində tək Ģüa müalicəsi effektiv deyildir. 

Kimyəvi terapiya 

Kimyəvi terapiya məqsədi ilə sidik kisəsinin ĢiĢlərində olduğu kimi meto-

trexat, vinblastin, doxorubicin və cisplatin tətbiq edilir. Kimyəvi terapiyanın Ģüa 

müalicəsi ilə kombinə edlməsi də praktikada tətbiq edilməkdədir.  
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XI. BÖYRƏKÜSTÜ VƏZİN ŞİŞLƏRİ 

 

Böyrəküstü vəzilərin anatomiyası, histologiyası və embriologiyası 

 

Böyrəküstü vəzilər peritonarxası cüt üzvlər olub, böyrəklərin ön-yuxarı və medial hissəsində, 

perinefral piy toxuması daxilində yerləĢmiĢdir (ġəkil-11.1). Piy toxumasından baĢqa vəzi birləĢdirici 

toxumadan təĢkil olunmuĢ lifli kapsula ilə əhatə olunmuĢdur. Hündürlüyü 5 sm, eni 3 sm, qalınlığı 

isə 1 sm-dir. YenidoğulmuĢlarda çəkisi 5-10 qramdır. Ġlk 6 ay ərzində reqressiya olunaraq  yetkin 

Ģəxslərdə 5 qrama çatır. Hamiləlik və stress zamanı çəkisini 50% artıra bilir. Sağ böyrəküstü vəzi 

üçbucaq formasında olub, aĢağı boĢ venanın və qaraciyərin arxasında yerləĢmiĢdir. Sol böyrəküstü 

vəzi isə aypara formasında olub, öndən mədəaltı vəzi və dalaq arteriyası ilə örtülmüĢdür (1,2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embriologiyası 

Böyrəküstü vəzilərin qabıq qatı mezodermadan, beyin qatı isə simpatik kötüyün mayasından, 

neyroektodermadan inkiĢaf edir. Embrional inkiĢafın 4-cü həftəsində müsariqənin kökü ilə inkiĢaf 

edən gonadların arasında yerləĢmiĢ mezotelial hüceyrələr inkiĢaf edərək mezenxim içərisinə daxil 

olur. Bu hüceyrələr fetal korteksi təĢkil edirlər. Beyin maddə isə embrional inkiĢafın 7-ci həftəsində 

sinir darağının hüceyrələrindən inkiĢaf edərək fetal korteksin içərisinə daxil olur və 20-ci həftədə 

primitiv beyin maddə Ģəklində inkiĢafını tamamlamıĢ olur (3). 

 

Histologiyası 

Böyrəküstü vəzinin parenximası iki qatdan təĢkil olunmuĢdur: 

 Qabıq maddə - cortex; 

 Beyin madə - medulla. 

Qabıq maddə də öz növbəsində xaricdən daxilə doğru üç qatdan təĢkil olunmuĢdur (ġəkil-11.2.): 

 Şəkil- 11.1 Sağ və sol böyrəküstü vəzi.  
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1. Yumaqcıqlı məntəqə - zona glomeruloza; 
2. Dəstəli məntəqə-  zona fasciculata; 

3. Tor məntəqə-  zona reticularis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyin maddə vəzinin 28%-ni təĢkil edir və adrenalin, noradrenalin və dopamin ifraz edən 

hüceyrələrdən təĢkil olunmuĢdur. Adrenalin ifraz edən hüceyrələr vəzinin 90%-ni, noradrenalin ifraz 

edən hüceyrələr isə 10%-ni təĢkil edir. Dopamin ifraz edən hüceyrələrin tipi isə müəyyən 

edilməmiĢdir. 

Böyrəküstü vəzi kiçik olmasına baxmayaraq zəngin qan təchizatına malikdir. Vəzi arteriyalarını 

üç mənbədən alır: 

 Yuxarı böyrəküstü ateriya  (diafraqmanın aĢağı arteriyasından) – art. suprarenalis superior; 

 Orta böyrəküstü arteriya (qarın aortasından)  – art. suprarenalis media; 

 AĢağı böyrəküstü arteriya (böyrək arteriyasından) -  art. suprarenalis inferior. 

Art. suprarenalis superior-un sol tərəfdə 24% hallarda, art. suprarenalis media-nın sağ tərəfdə 

47% hallarda anormal olduğu, bütün hallarda art. suprarenalis superior olduğu halda, art. 

suprarenalis media-nın sağ tərəfdə 29%, sol tərəfdə 35% hallarda təyin edilmədiyi Dutta tərəfindən 

təsvir edilmiĢdir (4). Bu cür sıx rastlanan damar anomaliyaları adrenalektomiya əməliyyatlarında 

nəzərə alınmalıdır. 

Kapilyar sistemindən venoz qan, mərkəzi venaya- v.centralis yığıĢır. Bu vena böyrəküstü vəzidən 

çıxdıqdan sonra böyrəküstü vena – v. suprarenalis adlanır, sağ tərəfdə aĢağı boĢ venaya, sol tərəfdə 

isə böyrək venasına açılır. 

Böyrəküstü vəzilərin limfa damarları qan damarları birlikdə xaricə çıxaraq paraaortal və arxa orta 

divar limfa düyünlərinə daĢınır. 

Böyrəküstü vəzilər sinirlərini qarın, böyrək və böyrəküstü kələflərdən alır. 

 

Böyrəküstü vəzinin fiziologiyası 

Şəkil-11.2 Böyrəküstü vəzi (mikropreparat): a-b-yumaqcıqlı   məntəqə -

zona glomeruloza;   c-dəstəli məntəqə-zona fasiculata; d-tor  məntəqə-

zona reticularis; e-beyin qatı – medulla.   
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Qabıq maddə 

Böyrəküstü vəzi anatomik və histoloji cəhətdən bir-birindən fərqlənən iki qatdan təĢkil 
olunduğuna görə fizioloji cəhətdən də fərqli funksiyalar yerinə yetirmək xüsusiyyətinə malikdir. 

Böyrəküstü vəzinin qabıq qatı qlükokortikoidlər, mineralokortikoidlər və androgenlər, beyin qatı isə 

katexolaminlər ifraz edir. Na
+
 və K

+
 ekskresiyasına təsir göstərənlər mineralokortikoidlər, zülal və 

qlükoza metabolizminə təsir göstərənlər isə qlükokortikoidlər adlanır.  Bütün böyrəküstü vəzi 

hormonları steroid hormonlar olub, xolesterolun derivatlarıdır. Qabıq qatın hormonlarının təsir 

mexanizmi digər steroid hormonların təsir mexanizminə uyğundur. Bu hormonlar sitozol 

reseptorları ilə birləĢdikdən sonra nüvəyə nəql olunur və xromatin akseptoru ilə birləĢdikdən sonra 

mRNT-nin və digər proteosintetik reaksiyaların sintezinə baĢlanğıc verir. Yumaqcıqlı məntəqədə 

aldosteron sintez olunur və bu hormon əsasən böyrəklərdən, bağırsaqlardan və tər vəzilərindən 

natriumun rezorbsiyasını tənzim edir. Digər iki zonada isə kortizol (dəstəli məntəqə) və böyrəküstü 

vəzi  androgenləri -  dehidroepiandrosterone (DHEA), DHEA sulfat (DHEAS) və androstenedion 

sintez olunur (Şəkil- 11.3). 

 

 

 
 

Şəkil- 11.3. Böyrəküstü vəzi hormonlarının biosintezi: 1 - 20  hidroksilaza, 20, 22 desmolaza; 2 - 3  

hidrokkisteroid dehidrogenaza; 3 - 17-hidroksilaza; 4 - 21-hidroksilaza; 5 - 11  hidroksilaza; 6 - 18-
hidroksilaza,18-dehidrogenaza; 7 - 17,20-desmolaza; 8 - 17- ketosteroid reduktaza; 9 - Aromataza. 

 
Metabolizmi 

Sirkulyasiya edən kortizolun  75-80%-i  α2-globulin, transkortinlə, 15%-i albuminlə birləĢmiĢ 
formada, 5-10%-i isə sərbəstdir. Hormonun aktiv forması sərbəst formadır və yarımparçalanma 
dövrü 70 dəqiqədir. Hormonun əksər hissəsi qaraciyərdə metoblizmə uğrayaraq konyuqasiya olunur 
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və  qlükuronidlər Ģəklində  az bir hissəsi isə (50 mq) sidiklə xaric olur. Hormonun sidiklə xaric olan 
meatbolitlərinin və sərbəst formasının ölçülməsi vəzinin funksiyasının qiymətləndirilməsində 

istifadə edilir. 
Plazmada olan  aldosteron zəif Ģəkildə qlobulin və albuminlə birləĢir. Hormonun 90%-i 

sirkulyasiya zamanı qaraciyərdən bir dəfə keçməklə qandan təmizlənmiĢ olur və qlükuronidlər 

Ģəklində 1%-i isə sərbəst formada sidiklə xaric olur. Aldosteronun yarımparçalanma dövrü 20 
dəqiqədir. 

Adrenal androgenlər sidiklə  dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS), androsteron və 
etioxolanolon Ģəklində xaric olunur və sidikdə olan 17-ketosteroidlərin əsas hissəsini təĢkil edir. 

Belə ki, 17-ketosteroidlərin 2/3 hissəsi adrenal, 1/3 hissəsi isə qonodal mənĢəlidir. Sidikdə 17-
ketosteroidlərin miqdarının yüksəlməsi adrenal hiperfunksiyanı göstərir. 

 

Hormon sekresiyasının tənzimi  

Qlükokortikoidlərin və adrenal androgenlərin sintezi və sekresiyası hipotalamusun və hipofizin 
nəzarəti altındadır. Adrenokortikotrop hormon 39 amin turĢusundan ibarət polipeptid olub 

böyrəküstü vəziyə təsir edən əsas hormondur. 290 amin turĢusundan təĢkil olunmuĢ 
proopiomelanokortin zülalından sintez olunur. AKTH-ın sintezi isə öz növbəsində hipotalamusda 
sintez olunaraq hipofizin portal qan dövranına ifraz olunan kortikotropin rilizinq hormonun (KRH) 
təsiri altındadır. AKTH-ın digər stimulyatorları vazopressin, oksitosin, adrenalin, angiotensin II, 

vazoaktiv intestinal peptid, serotonin, qastrin-rilizinq peptid, atrial natriuretik faktor,  və γ-
aminobutirat  turĢusudur.            

Qlükokortikoidlərdən və androgenlərdən fərqli olaraq aldosteronun sekresiyası angiotenzinin 

təsiri altındadır. Digər tərəfdən aldosteronun sintezi və sekresiyası qanda kaliumun miqdarı ilə 
tənzim olunur. Hiperkalemiya aldosteronun sintezinin artmasına səbəb olur. 

 

Qlükokortikoidlərin fizioloji təsirləri 

Metabolik təsir 
Qlükokortikoidlər zülalların katabolizmini və qaraciyərdə qlikogenezi, qlükoneogenezi artırır. 

Qlükoza 6-fosfatın aktivliyini artırdığına görə qanda Ģəkərin miqdarının yüksəlməsinə səbəb olur. 

Periferik toxumalarda anti-insulin təsir göstərdiyinə görə Ģəkərli diabeti ağırlaĢdırır. Bundan baĢqa  
qlikokortikoidlər diabetli xəstələrdə lipidlərin və keton cisimlərinin əmələ gəlməsini artırır (Cədvəl-
11.1). 

 

Permissiv təsir 
Qlükokortikoidlər kiçik miqdarda bir çox metabolik reaksiyaların normal gediĢi üçün vacibdir. 

Bu qlükokortikoidlərin permissiv təsiri adlanır. Məsələn, qlükaqon və katexolaminlərin kalorigen, 
katexolaminlərin lipolitik, pressor və bronx geniĢləndirici təsir göstərməsi üçün qlükokortikoidlərin 
iĢtirakı vacibdir. 

 

AKTH sekresiyasına təsiri  
Qlükokortikoidlər AKTH-un sekresiyasını inhibisya edir. 
 

Damar reaktivliyinə təsiri 
Qlükokortikoidlər damar reaktivliyinin tənzimində iĢtirak edir. Bu hormonların çatıĢmazlığı 

zamanı damarlar katexolaminlərin pressor təsirinə cavab vermir. Buna görə də böyrəküstü vəzinin 
çatıĢmazlığı hipovolemiya zamanı damar kollapsına səbəb olur. 
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Sinir sisteminə təsiri 

Böyrəküstü vəzinin çatıĢmazlığı zamanı elektroensefaloqrafiyada normal  dalğalarına nisbətən 

daha zəif dalğalar aĢkarlanması, diqqətin zəifləməsi və oyanıqlıq müĢahidə edilir. 

 

Su mübadiləsinə təsiri 

Qlükokortikoidlər suyun reabsorbsiyasını azaltmaq və yumaqcıq filtrasiyasını artırmaqla diurezi 

artırır. Böyrəküstü vəzinin çatıĢmazlığı zamanı diurez qeyri-adekvat olduğuna görə maye 

intoksikasiaysı təhlükəsi yaranır. Kompensator olaraq vazopressinin miqdarı artır. 

 

Qan hüceyrələrinə və limfoid orqanlara təsiri 

Qlükokortikoidlər dalaqda və ağciyərdə eozinofillərin sekvestrasiyasını artırmaqla onların 

miqdarını azaldır. Bundan baĢqa qlükokortikoidlər daha çox bazofillərin miqadrını azaltmaqla 

yanaĢı neytrofillərin, trombositlərin və eritrositlərin miqdarını aĢağı salır. Limfositlərin mitotik 

aktivliyini inhibə etdiyinə görə limfositlərin sayını, timus vəzinin və limfa düyünlərinin ölçülərini 

azaldır.  

Antistressor təsir 

Orqanizm stressor amillərə AKTH-ın və qlükokortikoidlərin miqdarını artırmaqla cavab verir. 

Böyrək funksiyalarına təsiri 

Qlükokortikoidlər suyun ekskresiyasını zəiflədir. 

Mədəyə təsiri 

Qlükokortikoidlər mədənin selikli qiĢasının protektiv mexanizmlərini zəiflədir. Buna görə də 

qlükokortikoidlərin yüksək miqdarı mədə xorasının əmələ gəlmə riskini artırır. 

 

      Cədvəl - 11.1.  Qlükokortikoidlərin orqan və toxumalara təsiri  

 

Sistem Hormonun təsiri 

Karbohidrat metabolizmi 

 

 

 

Zülal metabolizmi 

 
Lipid metabolizmi 

 

Sirkulyasiya 

 

Sümük-əzələ sistemi 

 

Ġltihab əleyhinə təsir 

 

 

 

 

BirləĢdirici toxuma 

 

 

Qlükoza 

Qlikogenoliz və qlikoneogenez 

Qlükozanın tutulması 
 

Zülal katabolizmi 

 

Sərbəst yağ turĢularının 

 mobilizasiyası 

Ürək debiti 

 

Əzələ zəifliyi və osteoporoz 

 

Leykositlərin funksiyası 

Anticisimlərin əmələ gəlməsi 

Damar keçiriciliyi 

Ġnfeksiyaya qarĢı rezistentlik 
 

Kollagen sintezi 

Regenerasiya 
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Mərkəzi sinir sistemi 

 
Göz 

Eyforiya, psixoz 

 
Katarakta 

   

Beyin maddə 

Böyrəküstü vəzinin beyin maddəsi böyük ölçülü xromaffin hüceyrələrdən təĢkil olunmuĢdur və 

katexolaminlər - adrenalin, noradrenalin və dopamin sintez edir. Katexolaminlərin sintez olunduğu 

substrat maddə tirozin və fenilalanindir. Katexolaminlər böyrəküstü vəzilərdə, mərkəzi sinir 

sistemində və adrenergik sinir uclarında sintez olunur. Noradrenalin tirozinin hidroksilləĢməsi və 

dekarboksilləĢməsindən, adrenalin isə noradrenalinin metilləĢməsindən əmələ gəlir. Böyrəküstü 

vəzinin beyin maddəsində yerləĢən feniletanolamin-N-metiltransferasa (PNMT) noradrenalinin 

metilləĢməsini kataliz edərək onu adrenalinə çevirir. Qlükokortikoidlər PNMT fermentinin  

miqdarına  təsir göstərməklə adrenalinin sintezinə təsir göstərir.    

Katexolaminlərin yarımparçalanma dövrü 20 saniyədir. Katexolaminlər katexol-O-

metiltransferaza (KOMT) və monoamin oksidaza (MAO) yolu ilə parçalanaraq vanililmandel 

turĢusuna (VMT) çevrilirlər. Sekresiya olunmuĢ katexolaminlərin 50%-i sərbəst və ya konyuqasiya 

olunmuĢ metanefrin və normetanefrin Ģəklində, 35%-i VMT, çox az bir hissəsi  isə sərbəst Ģəkildə 

ekskresiya olunur (5). 

 

Katexolaminlərin təsiri 

Katexolaminlərin adrenoreseptorları oyadaraq müxtəlif effektlər törədir (Cədvəl-11.2).   

Cədvəl-11.2. Katexolamin Reseptorları 

 

α1-Adrenergik  

Postsinaptik agonistlər 

Vaskulyar - vazokonstriksiya  

Prostat vəzi - saya əzələlərin yığılması 

 Qaraciyər—glükogenez  

α2-Adrenergik  

Presinaptik— noradrenalin sekresiyasını inhibisiya edir   

Postsinaptik—agonist  

Böyük venalar—venokonstriktor  

Pankreas—insulin sekresiyasını inhibisiya edir 

Bağırsaqlar—relaksasiya  

Adipositlər— lipolizi inhibisiya edir  

β1-Adrenergik  

Ürək—inotrop və xromotrop təsir 

Adipositlər—lipoliz  

Böyrək—renin sekresiyasını stimulyasiya edir  

β2-Adrenergik 

Ağciyərlər—bronxodilatasiya  

 Damarlar—vazodilatasiya 

Qaraciyər—glükoneogenez 

UĢaqlıq—relaksasiya  

Bağırsaqlar—relaksasiya 
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Dopaminergik 

D1: Vaskulyar—vazodilatasiya  

D2: Presinaptik—  noradrenalin sekresiyasını inhibisiya edir 

 

Böyrəküstü vəzi şişlərinin etiologiyası 

Böyrəküstü vəzi xərçəngi (adrenokortikal karsinoma) az rast gəlinən ĢiĢlərə aid olub, rast gəlinmə 

tezlıiyi 0,02%-dir (6). Bu ĢiĢlərin əksər hissəsi sporadik və birtərəfli, 2-6%-i isə bilateral olub,  Li-

Fraumeni sindromu, multipl endocrine neoplasia (MEN) I tip, Von-Hippel Lindau sindromu, 

Beckwith-Wiedemann sindromu ilə birlikdə rast gəlinir (7). Autopsiyalarda təsadüfən aĢkar edilən 

adrenokortikal həcmli törəmələrin (insidentaloma) rast gəlinmə tezliyi isə 5-15%-dir. Böyrəküstü 

vəzi xərçənginin 2%-i aĢkar edilərkən 4 sm-dən kiçik, 6%-i 4-6 sm, 92%-i isə 6 sm-dən böyük olur. 

6 sm-dən böyük olan ĢiĢlər əksi təsdiq olunana qədər bədxassəli hesab edilməlidir (8).  

Böyrəküstü vəzidə solid adrenal kütlə olan bütün xəstələr ilk növbədə biokimyəvi müayinə 

olunmalıdır. Buraya feoxromositomanın istisna edilməsi üçün qanda və sidikdə metanefrinin təyini, 

KuĢinq sindromunun istisna edilməsi üçün 1-mg deksametazon testi və qanda kaliumun miqdarımın 

ölçülməsi, renin-aldosteron nisbətinin öyrənilməsi aiddir. 6 sm-dən böyük ĢiĢlərin bədxassəli olma 

ehtimalının yüksək olmasını nəzərə alaraq bu ĢiĢlər cərrahi əməliyyat olunaraq xaric edilir. Ölçüsü 4 

sm-dən kiçik olan ĢiĢlər nadir hallarda bədxassəli olduğuna görə bu xəstələr nəzarət altında 

saxlanılır və 6-12 ay müddətində KT müayinə aparılır.  

Bu ĢiĢlər biokimyəvi və kliniki cəhətdən asimptomatik olub, digər xəstəliklərin müayinəsi zamanı 

təsadüfən aĢkar edilir. Böyrəküstü vəzi ĢiĢlərinin yalnız az bir hissəsi funksional olub, təxminən 1%-

i bədxassəlidir (9). Ġnsidentalomaların araĢdırılması üç aspektdən kliniki əhəmiyət kəsb edir:  

1. Funksional həcmli törəmələrin aĢkar edilməsi və onların adekvat müalicəsi; 

2. Bədxassəli adrenokortikal ĢiĢlərin erkən aĢkar edilməsi; 

3. Bu iki qrupdan heç birinə aid olmayan xəstələrin dinamik müayinəsi. 

Müəlliflərin əksəriyyəti yüksək xərçəng riski daĢıdığına görə ölçüsü 6 sm və böyük olan qeyri-

funksional ĢiĢlərin cərrahi yolla çıxarılmasını məqsədəuyğun hesab edirlər.  

Böyrəküstü vəzi ĢiĢlərinin etiologiyasında aĢağıdakı mexanizmlərin iĢtirak etdiyi öyrənilmiĢdir 

(10): 

 Müxtəlif protoonkogenlərin aktivləĢməsi – Ras, PKC, C myc, C fos, G zülalı; 
 ġiĢ supressor genlərin inaktivləĢməsi – Retinoblastoma geni, TP53, TP57, TP16, H19, APC 

geni; 

 Apoptozun inhibisiyası – BCL2 və telomeraza genlərinin mutasiyası; 

 Adrenokortikal toxuma-spesifik faktorların dəyiĢiklikləri – StaR, SF-1 

( Steroidogen faktor ),  Dax-1 transkripsiya faktoru; 

 Adrenokortikal hüceyrələr üzərində atipik trofik faktor və liqandlara məxsus reseptorların 

ektopik ekspressiyası – Sitokinlər, böyümə faktorları; 

 Normal adrenokortikal trofik agentlərə və liqandlara məxsus reseptorların aberrant 

ekspressiyası - Adrenokortikotrop hormon, angiotenzin-2, endorfinlər. 

 

Böyrəküstü vəzi şişlərinin təsnifatı 

Böyrəküstü vəzi ĢiĢləri bir neçə prinsip əsasında təsnif olunur. Bu təsnifatlardan daha çox kliniki 

əhəmiyyət kəsb edəni ĢiĢlərin hormonal aktivliyinə əsaslanır. Bu təsnifata əsasən böyrəküstü vəzi 

ĢiĢləri funksional və qeyri-funksional olmaqla iki qrupa bölünür. Hormon sekresiya etməyən bütün 

böyrəküstü vəz törəmələri non-funksional törəmələrə aid edilir. Müasir fikirlərə görə qeyri-

funksional ĢiĢlər böyrəküstü vəzi ĢiĢlərinin əksəriyətini təĢkil edir (11). 
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Digər prinsipə görə böyrəküstü vəzi ĢiĢləri sporadik və sindrom variantlarına bölünür. Sindrom 

variantında  böyrəküstü vəzi ĢiĢləri bir sıra xərçəng sindromları ilə - Von-Hippel Lindau, Gardner, 
Beckwith-Wiedemann və Li-Fraumeni ilə birgə rast gəlinir. 
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Şişin histologiyasına əsaslanan  böyrəküstü vəzi şişlərinin təsnifatı: 

 Birincili adrenokortikal ĢiĢlər; 

 Birincili adrenal limfomalar; 

 Böyrəküstü vəzinin yumĢaq toxuma sarkomaları; 

 Bədxassəli feoxromositoma;  

 Ġkincili metastatik adrenal ĢiĢlər; 

 
Cədvəl -11.3. Böyrəküstü vəzi şişlərinin  funksional cəhətdən təsnifatı 
 

Funksional  

Cushing sindromu 

Feoxromositoma 

Qadınlarda virilizasiya 

DHEA 17-ketosteroidlərin artması 

Testosteronun artması 
KiĢilərdə feminizasiya sindromu 

Hiperaldeosteronizm 

Kombinə olunmuĢ ĢiĢlər 

Qeyri-funksional  
Miyelolipoma 

XoĢxassəli adenoma 

 

Cədvəl-11.4. Böyrəküstü vəzi şişlərinin 2004-cü il Dünya Sağlıq Təşkilatı  tərəfindən qəbul olunan 

təsnifatı (12): 

 

Adrenal kortikal şişlər 

 Adrenal kortikal karsinom 

 Adrenal kortikal adenoma 

Adrenal medulyar şişlər 

 Bədxassəli feoxromositoma 

 XoĢxassəli feoxromositoma 

 QarıĢıq feoxromositoma/paraqanqlioma 

Ekstra-adrenal paraqanqlioma 

Digər adrenal şişlər 

 Adenomatoid törəmə 

 Germinal-xorda stromal törəmə 

 YumĢaq toxuma və germ hüceyrəli törəmə 

 Miyelolipoma 

 Teratoma 

 ġvannoma 

 Qanqlioneyroma 

 Angiosarkoma 
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Böyrəküstü vəzin xoĢxassəli törəmələri bir çoxu (məsələn adenomatoid törəmə)  asimptomatik 

gediĢə malik olduğu halda (13), bəziləri (məsələn iriölçülü lipoma) retroperitoneal hemorragiya kimi 
təhlükəli klinik əlamətlərlə üzə çıxa bilər (14). Son illərdə ədəbiyyatda bu təsnifatda təqdim 

edilməyən aqressiv gediĢə malik böyrəküstü vəzin bədxassəli ĢiĢlərindən olan birincili melanomanın 

20 xəstədə rastlanması barədə məlumatlar dərc edilmiĢ (15) və bu xəstələrin laparoskopik 

adrenalektomiya ilə müvəffəqiyyətlə müalicə olunduğu təsvir edilmiĢdir (16).  

 

Diaqnostika 

 

Böyrəküstü vəzin patologiyalarında diferensial diaqnostikda ən dəyərli müayinə üsulu komputer 

tomoqrafiyadır. Kiçik yaĢlı uĢaqlar və hamilələrdə, baĢqa radiasiyaya əks-göstəriĢ olan hallarda, 

böyrək çatıĢmazlığı olan xəstələrdə MRT –yə üstünlük verilir. Ultrasonoqrafiya yeni doğulanlarda 

əsas diaqnostik üsül kimi dəyərləndirilir. 

KT-də adətən adrenal vəzilər tərs çevrilmiĢ V hərfi formasında olub, ayaqcıqlarının qalınlığı  10 

mm-dən az olur və düyünlərə malik olmur. Bəzi hallarda onikibarmaq bağırsaq, mədəaltı vəzin 

quyruq hissəsi, əlavə dalaq, büküĢ əmələ gətirən dalaq arteriyası, mədə divertikullarlı yanlıĢ olaraq 

böyrəküstü vəzin törəməsi kimi qiymətləndirilə bilər. Digər tərəfdən retroperitoneal törəmələr, 

böyrək, qaraciyər, dalaq, mədəaltı vəz ĢiĢi böyrəküstü vəzini də içinə alaraq diaqnostik səhvə yol aça 

bilər.  

Böyrəküstü vəz patologiyasını qiymətləndirmək üçün KT 3 mm və daha kiçik kəsiklərlə aparılır. 

Miyelolipoma olan hallarda törəmənin içərisində piy elementləri üstünlük təĢkil etdiyindən 

Hounsfield rəqəmi mənfi olur, adenomalarda bu göstərici 10 rəqəmindən kiçik olmalıdır. Adrenal 

adenomalarda kontrast maddə sürətli və homogen olaraq törəmənin qan dövranına daxil olur və 

nisbətən qısa zaman müddətində yuyularaq xaric olur. Tərkibində piy olmayan adenomalarda bu 

göstərici nisbətən yüksək (<25) ola bilər ki, bu hallarda vena daxilinə kontrast maddə yeritdikdən 70 

san və 10 dəqiqə sonra Hounsfield rəqəmi təkrar ölçülür, son Ģəkillərdə kontrastlılıq dərəcəsi 60%-

dən çox azalarsa bu məlumat adenoma lehinə yorumlanır. Kontrast maddənin venadaxilinə 

yeridilməsindən 15 dəqiqə sonra alınan Ģəkillərdə 37-nin altında Hounsfield rəqəminə malik 

homogen törəmələr adenoma kimi qəbul edilir. 

Adrenal karsinoma KT və MRT müayinələrdə adətən 5-6 sm-dən böyük olur və içində nekroza 

bağlı kontrastlanmayan sahələr və kalsifikasiya ocaqları rastlanır. Törəmənin kənarları bir qayda 

olaraq nahamar olur və qonĢu orqanlara invaziya rastlana bilər. 

Feooxromositomaya uyğun klinik əlamətlər olan xəstələrdə MRT müayinəsinə üstünlük verilir. 

Belə ki, feoxromositoma T2 ağırlıqlı sekanslarda hiperintens görünüĢə malik olur. Digər tərəfdən 

hemorragik nekroza bağlı ocaqlar olduğundan kistoz dəyiĢikliyə uğramıĢ sahələr də təyin edilə bilər. 

Bəzən kista vəzinin böyük hissəsini tutur və bu zaman klinik əlamətlər əsasında sadə adrenal kista 

ilə diferensiasiya aparılır. 

Kontrast maddə yeridilməklə KT hipertonik krizlər keçirmiĢ feoxromositomalı xəstələrdə 

təhlükəli hesab edilir, zəruri olan hallarda öncədən farmakoloji (fenoksibenzamin) adrenal blokada 

aparılmalıdır. Feoxromositoma hipervaskulyar quruluĢa malik olur və ona görə də kontrastlı KT və 

MRT-də çox kontrastlanır və adenomalarda olduğu kimi kontrast erkən yuyulur. 

Bəzi adrenal karsinoma ilə adenomanın diferensiasiyasında və ya metastaik ĢiĢlərin mənĢəyini 

təyin etmək üçün ultrasonoqrafiya və ya KT müĢayiəti ilə incə iynə ilə aspirasion biopsiya tətbiq 

edilir. Lakin bu müayinə üsulu təqribən 10% hallarda sepsis, pnevmatoraks, hemorragiya kimi ciddi 

ağırlaĢmalara səbəb ola bilər və feoxromositomalrda letal nəticəyə belə gətirib çıxara bilən 

hipertoniya krizlərinə səbəb ola bilər (17). 
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 Şəkil-11.4  Adrenal karsinoma (makropreparat). ġiĢ hüceyrələri eozinofil 

sitoplazmaya və nəhəng hiperxromatik nüvəyə malikdir (mikropreparat). 

 

Patohistologiya  

Böyrəküstü vəzi ĢiĢləri əsasən inkapsulyasiya olunmuĢ, aĢkar olunarkən 90-95% hallarda 6 sm-

dən böyük olur. Histoloji cəhətdən böyrəküstü vəzi ĢiĢləri qranulyar sitoplazmaya, bir neçə nüvə və 

nüvəciyə, müxtəlif mitotik aktivliyə malik hüceyrələrdən təĢkil olunmuĢdur (ġəkil-11.4). ġiĢlərin 

histologiyası və ölçüləri bəd və xoĢxassəli ĢiĢləri fərqləndirməyə imkan verir. Yüz qramdan artıq, 

qeyri-hamar, nekrotik hemorragik və mikrokalsifiaksiya ocaqları olan ĢiĢlər bir qayda olaraq bəd 

xassəli ĢiĢlərdir. Bundan baĢqa hüceyrə pleomorfizmi, çoxsaylı mitoz, nuklear atipiya və 

hiperxromaziya ĢiĢin bəd xassəli olmasının əsas kriteriyalarıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrenalektomiya materialı imkan daxilində əməliyyatdan dərhal sonra təzə Ģəkildə histoloji 

müayinəyə göndərilməlidir. Bu mümkün deyilsə preparat 10 qat artıq miqdarda 10%-li formalin ilə 

təsbit edilir. Xüsusi ilə neyroblastoma ehtimalı varsa həm nekrotik olmayan sahələrdən toxundurma 

metodu ilə alınmıĢ sitoloji preparatlar müayinə edilir, materialın bir hissəsi formalinlə təsbit edilərək 

normal histopatoloji tədqiq üçün götürülür, digər hissəsi nitrogen ilə dondurulur. 

Xəstənin klinik, hormonal və radioloji məlumatları ətraflı verilməlidir ki, bu da patohistoloqa 

adenoma-karsinoma, kortikal-medulyar törəmə, birincili-metastatik ĢiĢ diferensiasiyası aparmağa 

imkan verir. Tədqiqdə ilk növbədə ətraf toxuma təmizlənərək böyrəküstü vəzin törəmə ilə birlikdə 

çəkisi, boylama kəsik aparılaraq ölçüləri təyin edilir. Sonra törəmənin ətrafındakı adrenal 

toxumasının atrofik və ya hiperplastik olması araĢdırılır. 

 

Miyelolipoma  

Bu ĢiĢlər əsasən qeyri-funksional xoĢxassəli ĢiĢlər olub, autopsiyalarda təsadüfən aĢkar edilir. 

Ölçüləri 5 sm-dən kiçik, asimptomatik və birtərəfli olub, hematopoetik və piy elementlərindən təĢkil 

olunur (18). Xarakterik radioloji görünüĢə malik olduğuna görə (piy elementlərinə bağlı mənfi 



III. Pediatrik uroonkologiya 

 

478 

Hounsfield rəqəmi) KT və MRT-də asanlıqla aĢkar edlilir. Lakin, böyük ölçülü törəmələrin nekrotik 

adrenal karsinomadan diferensiasiyası çətinlik törədir. KiĢilərdə qadınlarla müqayisədə daha çox 
rast gəlinir. Bu ĢiĢlərin əsas əlaməti ağrıdır. Nadir hallarda hormonal aktivdir və kalsifikasiya 

olunur. Miyelolipoma bəzən funksional kortikal adenoma ilə müĢtərək rast gəlindiyinə görə bu 

xəstələrdə hormonların miqdarının təyin edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir (19). 

  

Adrenal kortikal adenoma 

Patohistoloji müayinə zamanı adenomanın xərçəngdən diferensiasiya edilməsi əsas çətinliklərdən 

biri hesab edilir. Bütün böyük ölçülü adrenal törəmələr xərçəngə məxsus klinik əlamətlərə malik 

olmur və histoloji müayinədə xoĢxassəli görünən ĢiĢlərin isə metastaz vermə ehtimalı aĢağı deyildir. 

Autopsiya materialında adrenal adenomaların yalnız 2%-nin ölçüsü 4 sm-dən böyük olaraq müəyyən 

edilmiĢdir, adrenal karsinomaların isə 92%-nin ölçüsü 4 sm-dən böyük olmuĢdur.  Buna görə də 4 

sm-dən böyük ĢiĢlərin cərrahi yolla xaric edilməsi tövsiyə edilir. ġiĢlərin metastatik potensialının və 

proqnozunun müəyyən edilməsi üçün  Weiss 9 histoloji kriteriya təklif etmiĢdir (20). Bu 

kriteriyalardan 3-dən çoxunun aĢkarlanması ĢiĢin bədxassəli olmasını göstərir (Cədvəl-11.5).  
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Cədvəl-11.5. Adrenokortikal Karsinoma. Weiss kriteriyaları: 

 

 Yüksək mitotik tezlik  

 Atipik mitozlar  

 Venoz  invaziya  

 Yüksək nüvə dərəcəsi (Furman 3-4)  

 ġəffaf sitoplazmaya malik hüceyrələrin olmaması (hüceyrələrin 25%-dən az hissəsi)  

 Diffuz böyümə xüsusiyyəti  

 Nekroz  

 Sinusoidal invaziya 

 Kapsulyar invaziya  

Adrenal karsinoma diaqnozunun qoyulması üçün bu kriteriyalardan 3 və daha çoxunun 

olması vacibdir. 

 

Makroskopik olaraq adrenal kortikal adenomalar solid, homogen, dəqiq sərhədlərə malik 
törəmələr olub daha çox sarı rənglidir. Bəzi hallarda piqmentli adenomalar rastlanır ki, bunlar da 

qara rəngli olub adətən funksionaldır. Onkositik alt qrupda isə adenomanın rəngi tünd qəhvəyi olur 

(21). 

İnsidentaloma 

Bir çox böyrəküstü vəz ĢiĢləri olan xəstələr müxtəlif kliniki əlamətlərlə (hipertoniya, lokal 

ağrılar, əzələ zəifliyi, sifətin formasını dəyiĢməsi) həkimə müraciət edir və kliniki müayinələrdə 

böyrəküstü vəzin törəməsi aĢkar  edilir. Lakin getdikcə sayı artan digər bir qrup xəstələrdə rutin 

yoxlamalar və ya digər xəstəliklərə bağlı müayinələrdə heç bir kliniki əlamət verməyən böyrəküstü 

vəz törəmələrinə rastlanır. Bu törəmələr təsadüfən aĢkar edildiyinə görə insidentaloma deyə 

adlandırılırlar.   

Qarın boĢluğunun hər hansı bir səbəbdən çəkilən KT-sində böyrəküstü vəzidə həcmli törəmə 

rastlanması ehtimalı 0.6-1.3% olaraq göstərilir. Digər tərəfdən diabet və hipertoniyalı qrupda 

aparılan autopsiyalarda 1.4-8.7% hallarda klinik təzahür etməyən xoĢxassəli adrenal adenomalara 

rastlanılmıĢdır (22). 

Ġnsidentalomaların təqribən 10%-i hormonal aktiv törəmələrdir ki, bu zaman artıq miqdarda 

kortizol, aldosteron, katexolamin sintezi müĢahidə edilə bilər. Ġnsidentalomalar arasında rastlanan 

qeyri-funksional törəmələrə kortikal adenoma, kista, miyelolipoma, qanqlionevroma, hamartoma, 

hemangioma, fibroma aid edilə bilər. Funksional aktiv ĢiĢlər arasında feoxromositoma, KuĢinq 

sindromu və ya birincili hiperaldosternizm ilə özünü göstərən kortikal adenomalar rastlanır. 

Bədxassəli törəmələrdən birincili adrenokortikal karsinomalar, adrenal metastazlar ilə insidentaloma 

kimi qarĢılaĢıla bilir. 

Ġnsidentalomalar rastlandığında hormon tədqiqləri aparılır, qanda kortizol səviyyəsinin gün 

ərzindəki dəyiĢilmələri öyrənilir. Tipik klinik əlamətləri olmayan, lakin kortizol sekresiyasının 

sutkalıq ritmi pozulmuĢ və artmıĢ, böyrəküstü vəzdə patoloji törəmə aĢkar edilən xəstələr preklinik 

KuĢinq sindromu kimi qəbul edilirlər. Ġnsidetalomaların təqribən 5%-i feoxromositomalardır. 

Adrenokortikal karsinomalar sürətli böyümək xüsusiyyətinə malik olduğuna görə insidental 

olaraq aĢkar edilə bilir və çox zaman KT və MRT-də heterogen struktura malik, nahamar, ətraf 

toxumalara invaziya edən 5-6 sm-dən böyük törəmələr olaraq təsbit edilir. Bu cür törəmələrdə 

KuĢinq sindromu və ya virilizasiya əlamətləri inkiĢaf edir. 
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Digər orqanlarda bədxassəli törəmələrə malik Ģəxslərdə böyrəküstü vəz lokalizasiyalı törəmə 

aĢkarlanarsa ilk növbədə bu hal adrenal metastaz olaraq qiymətləndirilməlidir. Bəzi hallarda ilkin 
mənbəyi bilinməyən törəmələrin böyrəküstü vəzə metastaz verməsi təsadüf edilə bilir. 

Ġnsidentalomaların müalicəsində taktika törəmənin ölçüsü, funksional xüsusiyyəti, ehtimal olunan 

patologiya, xəstənin yaĢı və ümumi vəziyyəti nəzərə alınaraq seçilir. Funksional törəmələrə malik 

xəstələrdə adrenalektomiya göstəriĢdir. 3 sm-dən kiçik ölçülü törəmələr böyük ehtimalla xoĢxassəli 

olur və bu xəstələr dinamik olraq hormonal və radioqrafik müĢahidə altında tutulur, tərəmənin 

ölçülərinin böyüməsi və ya törəmənin funksional aktiv hala keçməsi adrenalektomiya əməliyyatına 

göstəriĢ hesab edilir. 

Adrenal törəmənin ölçüsü 5 sm və daha böyük olarsa bu zaman bədxassəlilik ehtimalı yüksəkdir 

və bu halda cərrah müalicə zəruridir. Ölçüsü 3-5 sm olan törəmələrdə taktika fərqlidir. Cərrahi 

əməliyyatı riskli yaĢlı və ümumi vəziyyəti qeyri qənaətbəxĢ xəstələrdə dinamik müĢahidə seçilirkən, 

nisbətən gənc yaĢlı xəstələrdə aktiv cərrahi taktikaya üstünlük verilməlidir.  

Müalicə taktikasının seçilməsi məqsədi ilə hormon ifrazı və MRT nəticələri əsas alınaraq təsadüfi 

aĢkar edilmiĢ böyrəküstü vəz törəmələrinin aĢağıda göstərilən qruplara bölünməsi təklif edilmiĢdir 

(23): 

 6 sm-dən böyük ĢiĢlər, ölçüsü nə olursa-olsun funksional ĢiĢlər, T2 maqnetik rezonans 

müayinədə 3-dən yüksək siqnal intensivliyinə malik ĢiĢlərin cərrahi yolla xaric edilməsi; 

 Funksional olmayan 6 sm-dən kiçik və T2 maqnetik rezonans müayinədə siqnal intensivliyi 

1.4 ilə 3 arasında olan hallarda cərrahi əməliyyata qərar vermək üçün incə iynə ilə aspirasiya tətbiqi; 

 Funksional olmayan, 6 sm-dən kiçik və T2 MRT-də siqnal intensivliyi 1.4-dən kiçik 

törəmələrdə xəstələr ildə 1 dəfə müayinə edilməli, ildə 1 sm-dən artıq böyümə təsbit edildiyində 

cərrahi müalicə tətbiq edilməlidir.  

 

Adrenal metastazlar 

Birincili adrenokortikal adenoma böyrəküstü vəzinin metastatik ĢiĢlərinə nisbətən daha az rast 

gəlinir. Böyrəküstü vəzilərə ən çox metastaz verən ĢiĢlərə melanoma, ağciyər və süd vəzisinin 

xərçəngi aiddir (24). Hazırda KT və MRT-nin uroloji praktikada geniĢ istifadə edilməsi ilə əlaqədar 

olaraq adrenal metastazlar daha erkən dövrdə aĢkar edilir. Lakin, metastatik ocaqların birincili 

ĢiĢlərdən diferensiasiya edilməsi böyük praktik əhəməyyət kəsb edir. Böyrəküstü vəzinin biopsiyası 

adrenal adenomaları xərçəngdən diferensiasiya etmək üçün məqsədəuyğun hesab edilir 

 

Funksional şişlər  

Testosteron sekresiya edən adrenokortikal şişlər 

Virilizasiya adrenal karsinoma nəticəsində ikincili olaraq əmələ gələn KuĢinq sindromunun əsas 

əlamətidir. Lakin, sidikdə 17-ketosteroidlərin olmaması testosteron sekresiya edən adrenakortikal və 

ya ovarial ĢiĢlərin olmasına Ģübhə yaradır. Bu iki lokalizasiyadan testosteron sekresiya edən adrenal 

ĢiĢlərə nadir hallarda rast gəlinir. Adrenal ĢiĢlərin əksəriyyəti adenoma, nadir hallarda Leydiq 

hüceyrəli, düyünlü qanqlionevromadır. Bu ĢiĢlərin əksəriyyəti qadınlarda rast gəlinir. Testosteron 

sekresiyası avtonom, qonadotropin və AKTH-ın nəzarəti altında ola bilər (25). Ölçüləri əsasən 6 sm-

dən kiçik olub, xoĢxassəlidir. 

 

Estrogen sekresiya edən adrenokortikal şişlər 

Bu ĢiĢlər əsasən 25-50 yaĢlı kiĢilərdə rast gəlinir və testosteron ifraz edən ĢiĢlərdən fərqli olaraq 

bədxassəli və böyük ölçülüdür. Xəstələrdə ginekomastiya, impotensiya və libido zəifliyi müĢahidə 

edilir. Bu ĢiĢlər, periferik toxumalarda estrogenə çevrilən androstenedion və digər steroidlər 
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sekresiya edirlər. Klinikası ifraz olunan steroidlərdən asılı olaraq qarıĢıqdır. Bu ĢiĢlərin 80%-i 

bədxassəlidir və 3 illik yaĢama göstəricisi 20%-dən aĢağıdır. 
 

Aldosteron sekresiya edən adrenokortikal şişlər 

Birincili hiperaldosteronizm əksər hallarda kiçik ölçülü, xoĢxassəli adenomalar nəticəsində əmələ 

gəlsə də, nadir hallarda adrenal karsinoma nəticəsində yaranır. Bu halda klinik əlamətlərin eyni 

olmasına baxmayaraq əsas fərq ĢiĢin ölçülərində aĢkar edilir. XoĢxassəli adenomalar nadir halarda 3 

sm-dən böyük olur. Aldosteron sekresiya edən adrenal karsinomalar bütün hallarda 3 sm-dən böyük 

olur. Buna görə  də hiperaldosteronizmin klinik və biokimyəvi əlamətləri ilə yanaĢı KT-də böyük 

ölçülü ĢiĢin aĢkar edilməsi adrenal karsinomanın olmasını göstərir. Ġlkin ĢiĢin rezeksiya olunmasına 

baxmayaraq proqnoz həmiĢə pisdir. 

 

Uşaqlarda adrenokortikal karsinoma  

Adrenokortikal karsinoma uĢaqlarda bədxassəli ĢiĢlərin 0.002%-ni, bədxassəli böyrəküstü vəzi 

ĢiĢlərinin isə 6%-ni təĢkil edir. UĢaqlarda  ĢiĢlərin əksəriyyəti histologiyasına görə neyroblastomadır. 

Yetkin Ģəxslərlə müqayisədə yaĢama göstəricisi daha yaxĢı olsa da, letallıq hələ də inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrdə belə yüksəkdir. Yetkin Ģəxslərdən fərqli olaraq uĢaqlarda bu ĢiĢlərin demək olar ki, hamısı 

hormonal aktiv ĢiĢlərdir. Klinik olaraq KuĢinq sindromu, qızlarda virilizasiya, oğlanlarda isə 

vaxtından əvvəl cinsi yetiĢkinlik rast gəlinir. Xəstələrin müayinəsi və diaqnostika yetkin Ģəxslərdə 

olduğu kimidir. 

 
Cədvəl- 11.6.   Adrenokortikal karsinomaların mərhələlərə görə bölünməsi 

 

Törəmə: 

       T1- törəmənin ölçüsü ≤ 5 sm, lokal invaziya yoxdur 

       T2- törəmənin ölçüsü > 5 sm, lokal invaziya yoxdur 

       T3- hər hansı ölçüdə törəmə, yerli yayılma var, ətraf orqanlara invaziya 

       yoxdur 

       T4- hər hansı ölçüdə törəmə, ətraf orqanlara invaziya var 

        

       Limfa düyünləri: 

       N0- həmin bölgədə limfa düyünlərində böyümə təyin edilmir 

       N1- həmin bölgədə limfa düyünlərində böyümə təyin edilir 

        

       Metastaz: 

       M0- uzaq orqan metastazı yoxdur 

       M1- uzaq orqan metastazı vardır 

        

       Şişin mərhələsi: 

       I mərhələ- T1, N0, M0 
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       II mərhələ- T2, N0, M0 

       III mərhələ- T1 və ya T2, N1, M0 

IY mərhələ- T1-4, N0-1+M1, və ya T3, N1 və ya T4 

 

Adrenokortikal karsinomanın müalicəsi 

Testosteron sekresiya edən ĢiĢlər istisna olunmaqla adrenokortikal karsinomalar bədxassəlidir. 

Lokal və hematogen yayılma xüsusiyyətinə malik olub 5 illik yaĢama göstəricisi 35%-dir (26). Əsas 

metastaz  yeri ağciyərlər, qaraciyər və limfa düyünləridir. Bununla yanaĢı bu ĢiĢlər qonĢu orqanlara 

birbaĢa yayılma xüsusiyyətinə malikdir. ġiĢlərin müalicəsi cərrahi müdaxilə ilə ĢiĢin, limfa 

düyünlərinin və ĢiĢin invaziya etdiyi orqanların xaric edilməsini əhatə edir. 

Medikamentoz müalicə   

Adrenokortikal ĢiĢlərə diaqnoz qoyularkən 40%- hallarda metastazlar aĢkar edilir. Xəstəliyin 

müalicəsində Ģüa terapiyası və ximioterapiya effektsizdir. Adrenolitik preparatlar (aminoqlutetimid) 

və mitotanla müalicədə sağalma faizi 34% olmuĢdur (27). Müalicə 8-10g dozada aparılır. Müalicə 

müddətində dərmanların toksiki təsiri nəticəsində qastrointestinal, nevroloji və dermatoloji 

pozğunluqlar müĢahidə edilir. Böyrəküstü vəzi çatıĢmazlığının profilaktikası məqsədilə qanda 

kortizolun və aldosteronun miqdarı ölçülməlidir. 

 

Kuşinq sindromu 

KuĢinq sindromu sirkulyasiya edən qlükokortikoidlərin miqdarının artması nəticəsində meydana 

çıxan simptomokompleksi əks etdirən termin olub, hipofizin ön payından  adrenokortikotrop 

hormonun (AKTH) hipersekresiyası (KuĢinq xəstəliyi), böyrəküstü vəzinin adenoması, AKTH-un 

ektopik sekresiyası və qlükokortikoidlərin ekzogen yolla uzun müddət yüksək dozada yeridilməsi 

nəticəsində meydana çıxır. AKTH-ın hipersekresiyası xəstəliyin 75-80%-ni, ektopik AKTH 

sekrasiyası 15%-ni, böyrəküstü vəzinin adenoması isə 15%-ni təĢkil edir (28) (Cədvəl-11.7 ). 

Qadınlarda kiĢilərə nisbətən 5 dəfə çox rast gəlinir. AKTH-ın ektopik sekresiyası nəticəsində 

yaranan KuĢinq sindromu isə kiĢilər arasında daha çox rast gəlinir. 

Bir çox hallarda KuĢinq sindromunun klinik əlamətləri üzə çıxmadan öncə ultrasonoqrafiyada və 

ya kompüter tomoqrafiyada adrenal törəmə aĢkar edilə bilər və ya laborator olaraq kortizol 

sekresiyasının yüksək olması təsbit edilə bilər. Bu cür klinik situasiyalar preklinik KuĢinq sindromu 

olaraq qiymətləndirilir (29). 

 

Cədvəl-11.7.    Kuşinq sindromunun etiologiyası 

  AKTH-dan asılı  

           Kuşinq xəstəliyi 

           Ektopik AKTH sindromu 

           Ektopik KRH ( Kortikotropin Rilizinq Hormon ) sindromu 

 

       AKTH-dan asılı olamayn 

         Böyrəküstü vəzinin adenoması 

         Böyrəküstü vəzinin xərçəngi 

         Mikronodulyar hiperplaziya 

         Makronodulyar hiperplaziya 

 

KuĢinq xəstəliyinin əsas səbəbi hipofiz vəzinin mikroadenomalarıdır. Əsasən 2-10 mm diametrdə 

olub, histoloji cəhətdən xromofob, bəzən də bazofildir. Kiçik və xoĢxassəli olmasına baxmayaraq, 
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nadir hallarda türk yəhəri diafraqmasına doğru böyüyərək görmə sahəsində pozğunluqlara ( bilateral 

hemianopsiya ) səbəb olur. 
Ektopik AKTH sindromu böyrəküstü vəzinin iki tərəfli hiperplaziaysı liə müĢayiət olunmaqla 

əsasən ağciyər xərçəngində rast gəlinir (Cədvəl-11.8). Son illər ağciyər xərçənginin bütün 

formalarında müxtəlif miqdarda AKTH-ın ifraz  olunduğu  müəyyən edilmiĢdir. Lakin, xəstələrin 

yalnız 2%-də KuĢinq sindromu müĢahidə edilir (30). Bəzi ağciyər və mədəaltı vəzi ĢiĢləri 

kortikotropin rilizinq hormon ifraz etdiklərinə görə qanda kortizolun miqdarının yüksək olmasına 

baxmayaraq AKTH-ın miqdarı həmiĢə yüksək olur. 

Adrenokortikal adenomalar əsasən kortizolun hipersekresiaysı və AKTH-un ifrazının 

supressiyası ilə xarakterizə olur. Kontralateral vəzinin hipoplaziyası rast gəlinir. Klinik olaraq 

KuĢinq xəstəliyi ilə oxĢar olub, androgenlərin və aldosteronun miqdarının normal, kortizolun 

miqdarının isə yüksək olması ilə ondan fərqlənir. 

Adrenokortikal karsinoma uĢaqlar arasında daha  çox rast gəlinir. Adrenokortikal steroidlərin 

demək olar ki, hamısı yüksəlmiĢ olur. Həqiqi KuĢinq xəstəilyindən fərqli olaraq adrenokortikal 

ĢiĢlərdə aldosteronun miqdarı da yüksəldiyinə görə xəstələrdə hipertenziya və hipokalemiya rast 

gəlinir.  

 

Cədvəl-11.8.  Ektopik AKTH sindromuna səbəb olan şişlər 

 Ağciyər xərĢəngi 

 Timoma 

 Karsinoid ĢiĢlər 

 Mədəaltı vəzi adacıqlarının ĢiĢləri 

 Qalxanabənzər vəzinin medulyar xərçəngi 

 Feoxromositoma 

 

Patofiziologiya 

Adrenokortikal toxumadan qlükokortikoidlərin hipersekresiyası zülalların katobolizmini artırır. 

Bu əzələlərdən amin turĢularının qana keçməsinə səbəb olur. Qana keçmiĢ amin turĢuları 

qlükoneogenez nəticəsində qaraciyərdə qlükoza və qlikogenə çevrilir. Zülal mübadiləsinin 

pozğunluğu yaraların sağalmasının zəifləməsinə, qarnın ölçülərinin böyüməsinə (elastik 

toxumalarda və əzələlərdə zülalların parçalanması nəticəsində), ümumi əzələ zəifliyinə və 

osteoporoza səbəb olur. Qlükoneogenez nəticəsində əmələ gələn glükozanın yağlara çevrilməsi 

nəticəsində qarında, yanaqlarda və çiyində çoxlu miqdarda piy toxuması toplanır. 

Qlükoneogenezin artması nəticəsində xəstələrdə Ģəkərli diabetə yüksək meyllilik müĢahidə edilir. 

Kortizolun miqdarının artması nəticəsində immun mexanizmlərin zəifləməsi xəstələrdə infeksiyalara 

həssaslığın artmasına səbəb olur. Kortizolun yüksək miqdarı nəticəsində fibroblastların 

funksiyasının zəifləməsi də bu xəstələrdə yaraların gec sağalmasının əsas səbəblərindən biridir. 

Qlikokortikoidlərin miqdarının artmasi ürək debitinin, damar müqavimətinin və katexolaminlərə 

qarĢı həssaslığın artmasına səbəb olur. Bunun  nəticəsində xəstələrin 90%-də hipertenziya müĢahidə 

edilir (ġəkil-11.5.). 
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Klinika 
 

 KuĢinq sindromunun klassik əlamətləri sentripetal piylənmə, ayabənzər sifət, hirsutizm və 

pletoradır. Lakin, bu əlamətlərin hamısına birlikdə təsadüf edilmir. Bu əlamətlərin üçünün olması isə 

KuĢinq xəstəliyinin olmasını göstərir. 

 Qonodal disfunksiya xəstəliyin əsas əlamətlərindən biri olub, kiĢilərdə libido zəifliyi, 

qadınlarda isə dismenoreya Ģəklində təzahür edir. Qadınlarda tez-tez hirsutizm və akne rast gəlinir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psixiki pozğunluqlar içərisində depressiya, letargiya, diqqət zəifliyi daha çox rast gəilnir və 

qanda kortizolun miqdarının azalması ilə bu əlamətlər aradan qalxır. 

 Osteoporozla əlaqədar zəif travmalar xəstələrdə patoloji sınıqlara səbəb olur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil-11.6     KuĢinq xəstəliyində bilateral adrenal hiperplaziya 
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Şəkil -11.7  23 yaĢlı xəstədə adrenal adenoma nəticsində ayabənzər üz forması və həmin   

xəstə adrnalektomiyadan 6 ay sonra 

 



III. Pediatrik uroonkologiya 

 

486 

 Miopatiya əsasən, aĢağı ətrafların proksimal qrup əzələlərində rast gəilnir və xəstələr 

pilləkənləri qalxmaqda çətinlik çəkir. 

 Ġnfeksiyalara qarĢı həsaslığın artması ilə xəstələrdə tez-tez göbələk infeksiyaları və vərəmin 
reaktivasiyası baĢ verir.  

 

Əlamətləri 

 Xəstələrin demək olar ki, hamısında hipertenziyaya təsadüf edilir. Natrium və maye 

retensiyası ilə əlaqədar xəstələrdə hipervolemiya və ödemlər olur. 

 ġəkərli diabet, hipertenziya və liipd mübadiləsinin pozulması nəticəsində xəstələrdə 

ateroskleroz və bununla əlaqədar ürəyin iĢemik xəstəlikləri daha çox təsadüf edilir. 

 Pletora isə xəsətlərdə həqiqi polisitemiya nəticəsində deyil, dərinin nazikləĢməsi nəticəsində 

baĢ verir. 

  

Şəkil -11.8.  34-yaĢlı qadında KuĢinq sindromu. Trunkal piylənmə və 

 hirsutizm əlamətləri ilə 
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 KuĢinq xəstəliyində piqmentasiya az rast gəilnsə də ektopik AKTH sekresiyasının əsas 

əlamətlərindən biridir. 

 Simptomatik və asimptomatik mədə və on iki barmaq bağırsaq xoraları rast gəilnir. 

 KiĢilərdə LHRH və LH/FSH-un funksiyasının inhibisiyası nəticəsində testosteronun 

miqdarının azalması xayaların həcminin azalmasına səbəb olur. Qadınlarda isə bu hormonların 

inhibisiyası estrogenlərin miqdarının azalmasına səbəb olur. 

 Ağır dərəcəli hiperkortizolizm hallarında hipokalemik metabolik alkaloz rast gəlinir. 

 

Laborator diaqnostikası 

KuĢinq sindromunun klinik diaqnostikası kortizolun hipersekresiyasının aĢkar edilməsinə 

əsaslanır. Kortizolun sidikdə 24 saatlıq ekskresiyasının ölçülməsi kortizolun hipersekresiyasını 

göstərən ən etibarlı müayinə hesab edilir. Üç gün ardıcıl olaraq 24 saatlıq sidikdə kortizolun 

miqdarının normal olması KuĢinq xəstəliyinin diaqnozunu istisna edir. 24 saatlıq sidikdə kortizolun 

miqdarı yüksək olarsa xəstədə kortizolun səhər və axĢam sekresiyasında sirkadian ritmlərin olması 

öyrənilir. Bu məqsədlə sidikdə kortizolun miqdarı səhər və axĢam saatlarında ölçülür. AKTH-ın 

sekresiyası ilə paralel olaraq sağlam Ģəxslərdə səhər saatlarında kortizolun sekresiyası artır, axĢam 

saatlarında isə 5 ng/dl aĢağı düĢür. KuĢing sindromu olan xəstələrdə bu variasiya müĢahidə edilmir 

(31). Bu xəstələrdə səhər saatlarında kortizolun miqdarı  normal, gecə saatlarında isə yüksək olur. 

Diaqnostikanın sonrakı mərhələsində isə deksametazonla supressiya testi  aparılır. Bu test ilk dəfə 

Liddl tərəfindən kortizoldan 30 dəfə  daha güclü təsirə malik olan deksametazonla aparılmıĢdır. 

Hipofizdən AKTH-ın sekresiyası qanda kortizolun miqdarından asılı olaraq mənfi əks-əlaqə 

mexanizmi üzrə tənzim olunur. Normal Ģəxslərdə 2 gün ərzində hər 6 saatdan bir qəbul edilmiĢ 

0.5mg deksametazon qəbulu sidikdə sərbəst kortizolun, 17-ketosteroidlərin və plazmada kortizolun 

miqdarının kəskin Ģəkildə aĢağı düĢməsinə səbəb olur (32). Bu   testin daha sadə variantı  axĢam və 

gecə yarısı 1 mg deksametazon təyin edilməklə aparılır. Səhər saat 8-9 radələrində plazmada 

kortizolun miqdarı ölçülür. KuĢinq sindromu olan xəstələr bu supressiyaya rezistentlik göstərirlər. 

Plazmada kortizolun miqdarının <5 µg/100 ml olması KuĢinq sindromunu istisna edir. AparılmıĢ 

deksametazon testi KuĢinq sindromuna Ģübhə doğurursa 24 saatlıq sidikdə 2-3 dəfə ardıcıl olaraq 

kreatinin və kortizol təyin edilir. Kortizolun miqdarının davamlı olaraq yüksək olması (>300 µg/24 

saat) KuĢinq sindromu diaqnozunu təsdiq edir. 

 

 

Insulin tolerantlıq testi 

Ağır dərəcəli depressiyası olan xəstələrdə KuĢinq sindromunun biokimyəvi xüsusiyyətləri 

(kortizolun qanda miqdarının sirkadian ritmlərinin olmaması, sidikdə kortizolun miqdarının yüksək 

olması, deksametazonla kortizol supressiyasının olmaması) aĢkar edilmiĢdir. Bununla yanaĢı KuĢinq 

xəstələrində də depressiya müĢahidə edilir. Bunu istisna etmək üçün xəstələrdə insuiln tolerantlıq 

testi aparılır. Depressiyalı və normal Ģəxslərdə insulinlə induksiya olunmuĢ hipoqlikemiya AKTH-ın 

və kortizolun miqdarının artması ilə müĢayiət olunur. KuĢunq sindromunda isə bu müĢahidə edilmir. 

Diaqnostikanın sonrakı mərhələsində xəstəliyin AKTH-dan asılı və ya asılı olmaması 

müəyyənləĢdirilir. Bu məqsədlə qanda eyni zamanda AKTH və kortizol təyin edilir. Əgər qanda 

kortizolun miqdarı 50 μg/dL, kortikotropinin konsentrasiyası isə 5 pg/mL-dən azdırsa 

hiperkortizolizm AKTH-dan asılı olmayıb, birincili adrenal KuĢinq sindromu hesab edilir (33). Əgər 

AKTH-ın miqdarı 50pg/ml-dən yüksəkdirsə kortikal sekresiya AKTH-dan asılı hesab edilir. Xəstədə 

KuĢinq xəstəliyi və ya ektopik AKTH sindomunun olması diaqnozu qoyulur. KuĢinq sindromunun 

hipofiz və ya adrenal mənĢəli olmasını fərqləndirmək məqsədilə yüksək dozalı deksametazon testi 
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aparılır. Bu məqsədlə xəstəyə 2 gün ərzində hər 6 saatdan bir 2 mg deksametazon verilir və qanda və 

sidikdə kortizolun miqdarı ölçülür. Xəstəlik hipofiz mənĢəli olarsa kortizolun miqdarında 50% və 
daha çox supressiya müĢahidə edilir. Adrenal adenoma və karsinomalarda isə kortizolun miqdarında 

supressiya müĢahidə edilmir.  

Bu məqsədlə istifadə edilən digər test metiparonla stimulyasiya testidir. Metiparon 11-

dezoxycortizol-un kortizola çevrilməsini blokada edir və qanda kortizolun miqdarı aĢağı düĢür. 

Buna cavab olaraq hipofizdən AKTH-ın sekresiyası və sidikdə 17-hydroxycortikosteroid-in artır. 

Ektopik AKTH sekresiya edən ĢiĢlərdən fərqli olaraq KuĢinq xəstəliyində sidikdə 17-hydro-

xycortikosteroid-in miqdarı normal və ya bir qədər yüksək olur. Ektopik AKTH sekresiya edən 

ĢiĢlərdə  isə AKTH –ın sekresiyası supressiya olunduğuna görə artma müĢahidə edilmir (34). 

   

 Radioqrafik  lokalizasiya 

KT və MRT-nin kilnik praktikaya tətbiqi nəticəsində KuĢinq sindromunun radioqrafik 

lokalizasiyasında mühüm nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. Biokimyəvi göstəricilərin KuĢinq xəstəliyinə 

Ģübhə doğurduğu hallarda türk yəhərinin  MRT müayinəsi zəruridir. Müayinənin həssaslığı 70, 

spesifikliyi isə 87%-dir. Hipofizin AKTH sekresiya edən ĢiĢlərinin 90%-i mikroadenoma olub 

ölçüləri 10 mm-dən kiçikdir (35). Mikroadenomaların klassik  xüsusiyyəti hipodens olması və 

hipofiz ayaqcığının əyilməsidir (Şəkil-11.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ĢiĢlərdə KT-nin həssaslğı aĢağı olub 40-60%-dir. Hipofiz vəzidən fərqli olaraq böyrəküstü 

vəzinin müayinəsində daha çox KT tətbiq edilir. Adrenal hiperplaziya hallarında vəzilərin KT 

müayinəsində qalınlaĢması və uzanması, 10-20% hallarda isə nodulyar kortikal hiperplaziya rast 

gəlinir ki, bu da vəzinin multinodulyar görünüĢü ilə xarakterizə olunur. Düyünlərin 2 sm-dən kiçik, 

çoxsaylı  və ikitərəfli olması onu KuĢinq adenomasından fərqləndirir.  

Adrenal adenomalar əsasən 2 sm-dən böyük, solitar olub, əks tərəfdə vəzinin atrofiyası ilə 

 Şəkil-11.9 KT. Bilateral adrenal hiprplaziya.  MRT. Hipofiz vəzinin mikroadenoması 
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xarakterizə olunur. Lipidlərin toplanması ilə əlaqədar olaraq sıxlığı aĢağı olur. Lakin, xoĢxassəli 

böyük adenomalar heterogen olub kalsifikasiya olunur, KT müayinədə kistik görünüĢə malik olur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müalicəsi 

Adrenal adenomalar birtərəfli adrenalektomiya ilə xaric edilməlidir. Sağalma faizi 100%-dir. 

Cərrahi əməliyyatdan sonra deksametazonla 0.5mg dozada əvəzedici müalicə aparılır. Müalicə 

müddətində səhərlər kortizolun miqdarı təyin edilir. Kortizolun miqdarı 180 nmol/l olduqda 

deksametazon qəbulu dayandırılır. Adrenal karsinomalarda proqnoz pisdir. Adrenolitik dərmanların 

təsirini artırmaq məqsədilə hətta metastaz olduqda belə adrenalektomiya əməliyyatı aparılır. 

  

Hipofizdən asılı Kuşinq xəstəliyi 

Bu halda xəstəliyin müasir müalicəsi transsfenoidal cərrahi əməliyyatdır. Bu əməliyyat selektiv 

olaraq hipofizin mikroadenomalarını xaric etməyə imkan verir. Bu əməliyyatın tətbiqindən əvvəl 

əsas müalicə üsulu ikitərəfli adrenalektomiya hesab edilirdi. Əməliyyatın  əsas ağırlaĢması  lokal 

aqressiv hipofiz ĢiĢi və hiperpiqmentasiya ilə xarakterizə olunan Nelson sindromu idi. 

Mikroadenomaların selektiv çıxarılmasından sonra ətraf kortikotrof hüceyrələr və buna müvafiq 

olaraq kortizolun miqdarı supressiya olunur və xəstəyə əvəzedici müalicə aparılır. 

  

Ektopik AKTH sindromu 

Ektopik AKTH sindromunun müalicəsi səbəbdən asılı olaraq aparılır. Əgər ĢiĢin lokalizasiyası 

məlumdursa və metastazlar yoxdursa ĢiĢin çıxarılması (bronxial karsinoid və ya timoma) tam 

sağalma ilə nəticələnir. Lakin, ektopik AKTH sindromu ilə xarakterizə olunan xırda hüceyrəli 

xərçəngin proqnozu pisdir. Bəzən ektopik AKTH sindromunun lokalizasiyasını aĢkar etmək 

mümkün olmur. Bu halda bilateral adrenalektomiya aparılır və ilkin ĢiĢin lokalizasiyası məqsədilə 

xəstə ətraflı müayinə olunur. 

Şəkil 11.10 Sağtərəfli böyük ölçülü adrenal karsinoma 

Şəkil- Sağ adrenal karsinoma 
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Kuşinq sindromunun medikamentoz müalicəsi 

KuĢinq sindromunun medikamentoz müalicəsində bir sıra dərmanlar istifadə edilsə də bunlardan 

metiparon daha geniĢ istifadə edilməkdədir. Dərmanın gündəlik dozası qanda və sidikdə kortizolun 

miqdarı təyin edilərək müəyyənləĢdirilir. Kortizolun qanda miqdarı 300 nmol/l səviyyəsində 

saxlanılır. 

 

Birincili Hiperaldosteroinizm  

Birincili hiperaldosteronizm (BH) termini ilk dəfə 1955-ci ildə Conn tərəfindən hiperkalemiya, 

hipernatremiya, alkaloz və dövri qıcolmalarla xarakterizə olunan aldosteron-sekresiya edən 

adenomaların adlandırılması üçün təklif edilmiĢdir. Əvvəlki  ədəbiyyatlarda xəstəliyin rast gəlinmə 

tezliyinin 1% olması göstərilsə də son tədqiqatlar ilə hipertenziyalı xəstələrin 5-15%-də birincili 

aldosteronizm olduğu aĢkar edilmiĢdir. Xəstəlik qadınlarda kiĢilərlə müqayisədə iki dəfə çox və 

əsasən 30-50 yaĢlı Ģəxslər arasında rast gəlinir. 
Patofiziologiyası  
Birincili hiperaldosteronizmin əsas patofizioloji xüsusiyyəti avtonom aldosteron sintezidir. 

Normada  aldosteronun sintezi və sekresiyası renin, qanda kaliumun və natriumun miqdarı, 

intravaskulyar mayenin miqdarı və qismən  adrenokortikotrop hormonla tənzim olunur. Supressiya 

olunmayan aldosteron sintezinə əlavə olaraq xəfif intra və ekstra vaskulyar hipervolemiya fonunda 

supressiya olunmuĢ renin miqdarı aĢkar edilir (36).      

 Xəstəliyin əmələ gəlməsində iki etioloji faktor iĢtirak edir:  

 birtərəfli aldosteron sekresiya edən adenoma və ya Conn sindromu;   

 bilareral adrenal hiperplaziya və ya idiopatik hiperaldosteronizm.  

Əvvəllər aldosteranomaların BH-ın əsas səbəbi olduğu göstərilirdisə, son tədqiqatlar nəticəsində 

xəstəliyin etiologiyasında bilateral idiopatik  adrenal hiperplaziyanın mühüm rol oynadığı sübut 

edilmiĢdir. Bu iki etioloji amildən baĢqa aĢağıdakı xəstəliklər BH əmələ gəlməsinə səbəb olur: 

 Aldosteron ifraz edən adenomalar (AĠA); 

 Ġdiopatik adrenal hiperplaziya (ĠAH); 

 Birincili adrenal hyperplaziya (BAH);  

 BH-ın familial formaları. 

Aldosteron ifraz edən adenomalar və birincili adrenal hyperplaziya,  ATTH- dən asılı olduğu 

halda, idiopatik adrenal hiperplaziya renin-angiotensin sistemindən (RAS)  asılıdır. 

BH-ın iki genetik familial variantı öyrənilmiĢdir. Sutherland  və əməkdaĢları 1966-cı ildə 

xəstəliyin I tipini və ya glucocorticoid sensitiv aldosteronism (GSA) variantını aĢkar etmiĢlər (37). 

Bu formada hipertenziya digər antihipertenziv preparatlara əlavə olaraq verilən qlükokortikoidlərlə 

müalicəyə daha yaxĢı tabe olur. RAS supressiya olunur və aldosteron sintezi AKTH-la tənzim 

olunur. AKTH-ın deksametazonla supressiya edilməsi aldosteron sintezinin, natriurezin azalmasına 

və BH-də biokimyəvi dəyiĢikliklərin düzəlməsinə səbəb olur. 

BH-ın ikinci genetik variant isə 1991-ci ildə təsvir edilmiĢ, lakin genetik əsası tam 

öyrənilməmiĢdir. Nadir hallarda aldosteron adrenokortikal xərçəng və yumurtalığın ĢiĢləri tərəfindən 

sintez olunur. 

 

 Patologiya  

Aldosteron ifraz edən adenomalar əksər halarda kiçik ölçülü, solitar ĢiĢlərdir. Ġnkapsulyasiya 

olunur və  sol tərəfdə daha çox rast gəlinir. Kəsiklərdə açıq sarı rənglidir. ġiĢ hüceyrələri lipidlərlə 

zəngin, qranulyar görünüĢlüdür. Aldosteron sintez edən zona glomerulosa hüceyrələrinə deyil, zona 
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fassiculata hüceyrələrinə bənzəyir (ġəkil-11.11). Hüceyrələrin hamısı demək olar ki, eyni formalıdır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinika  

Xəstəliyin simptomları total natriumun miqdarının artması və kaliumun miqdarının azalması 

nəticəsində meydana çıxır (38). Kaliumun miqdarının azalması nəticəsində xəstələrdə böyrəyin 

qatılaĢdırma funksiyasının azalması pollakiuriya və nokturiya ilə təzahür edir. Ağır hipokalemiya 

hallarında əzələ zəifliyi, baĢ ağrıları, polidipsiya, paresteziya, qıcolma və tetaniya  meydana çıxır. 

Natriumun retensiyası baĢ vermədiyinə görə xəstələrdə ödem nadir hallarda rast gəlinir (39). 

Hiperplaziya ilə müqayisədə adenoma zamanı hipertenziya və digər mineralokortikoid artıqlığı 

əlamətləri daha çox rast gəlinir. Arterial hipertenziya xəstələrin demək olar ki, hamısında aĢkar 

eidlir. Bədxassəli hipertenziya nadirdir. Ağır hipokalemiya istisna olmaqla fizikal müayinələr 

xəstəliyi essensial hipertoniyadan fərqləndirməyə imkan vermir. Aldosteronun təsiri altında K
+
-un 

sekresiyası hipokalemiyaya, nefrogen Ģəkərsiz diabetə uyğun klinik əlamətlərin yaranmasına səbəb 

olur. Böyrəküstü vəzinin adenomalarında hiperplaziya ilə müqayisədə kaliumun qanda miqdarı daha 

aĢağı səviyyədə olur. Lakin, müəyyən edilmiĢdir ki, xəstələrin 40%-də normokalemiya müĢahidə 

edilir. Rutin labarator müayinələr zamanı aĢağıdakı dəyiĢikliklər aĢkar edilir: 

 
 Sıxlığı aĢağı və pH-ı 6.5 və yüksək olan sidik 

 Qanda K-un miqdarının 3.5-4.0 mEq/l-dən aĢağı olması 

 Xəfif  metabolik alkoloz 

 Qanda Na-un miqdarının yüksək olması 

 Proteinuriya-xəstələrin 50%-də rast gəlinir  

 

 
EKQ-də ST seqmentinin və T dalğasının depressiyası, U dalğası və vaxtından əvvəl mədəcik 

yığılmaları aĢkar edilir. 

 

Şəkil -11.11. Aldosteron ifraz edən adenoma, ĢiĢ qranulyar sitoplazmaya malik 

hüceyrəldən təĢkil olunmuĢdur (mikropreparat) 
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 Diagnostika  

K
+
 itkisinə səbəb olan diuretik qəbul etməyən, davamlı hipokalemiyası olan qeyri ödemli 

xəstələrdə birincili aldosteronizmin olma ehtimalı yüksəkdir. Əgər hipertenziv xəstədə hipokalemiya 

müĢahidə edilirsə diuretik qəbulu dayandırılır və xəstəyə K
+
 preparatları təyin edilir və 1-2 həftədən 

sonra K
+
-un miqdarı təkrar ölçülür. Əgər təkrar  hipokalemiya aĢkar edilərsə xəstə mineralakortikos-

teroid artıqlığına görə ətraflı müayinə edilir (40). 

 Birincili hiperaldosteronizmin diaqnostik kriteriyaları aĢağıdakılardır:  

 Ödem olmadan diastolik hipertenziya; 

 Renin hiposekresiyası; 

 Aldosteronun hipersekresiyası. 

 

Lakin, xəstədə birincili hiperaldosteronizmin olmasını aĢkar etmək həmiĢə  asan  olmur. Ġlkin 

mərhələdə və geniĢ istifadə olunan testlərdən biri saatda 500 ml olmaqla 4 saat ərzində vena daxili 

Na
+
 məhlulunun infuziyasıdır. Xəstədə həm infuziyadan əvvəl, həm də sonra qanda aldosteronun 

miqdarı təyin edilir. Normal Ģəxslərdə aldosteronun miqdarı 10ng/dl-dən aĢağı, hiperaldosteronizm-

də isə 10ng/dl-dən yüksək olur. 

 

Plazma Renin Aktivliyi   

Xəstəliyin diaqnostikasında reninin miqdarının təyin edilməsi spesifik olmasa da qanda 

aldosteronun miqdarının reninə nisbəti qiymətli skrininq testi hesab edilir. Bu nisbətin 20-dən, 

aldosteronun isə 15 ng/dl-dən yüksək olması aldosteronun avtonom sekresiyasının və birincili 

hiperaldosteronizmin etibarlı göstəricisi hesab edilir (41). Bu halda duz qəbulu 

məhdudlaĢdırılmamalı və reninin miqdarı 15 ng/dl-dən yüksək olmalıdır. Hipovolemiya törədən bir 

sıra manipulyasiyalar nəticəsində plazma renin aktivliyinin yüksəlməməsi diaqnostik kriteriyalardan 

hesab edilsə də essensial hipertoniyalı xəstələrin 25%-də supressiya olunmuĢ renin aktivliyinin  

olduğu müəyyən edilmiĢdir. 

Aldosteron sintezi renin-angiotenzin sistemindən avtonom olan xəstələr cərrahi müdaxiləyə daha 

effektiv cavab verirlər. Aldosteron sintezinin avtonom oduğunu göstərən aĢağıdakı xüsusiyyətlərdir: 

 

 Angiotenzinin miqdarını artıran (angiotenzin II infuziyası) və azaldan 

(angiotenzin çevirici fermentin inhibisiyası) testlərin aldosteron sintezinə az 

və ya heç təsir göstərməməsi  

 Aldosteronun biosintetik prekursorlarının miqdarının artması  

 ―Hibrid‖ steroidlərin miqdarının artması (18-hydroxycortisol və 18-

oxocortisol) 

 Aldosteron sekresiyasının bir böyrəküstü vəzidə laterilizasiyası 

 

Laborator müayinələr 

 

Plazma kalium və bikarbonat miqdarı: Qanda aĢkar edilən hipokalemiya və metabolik alkaloz 

ayrılıqda aĢağı spesifikliyə və həssaslığa malikdir. Normal miqdarda duz qəbul edən xəstələrdə 

hipokalemiyanın ( <3.6 mEq/L) həssaslığı 75-80%-dir. Bu əksər hallarda  metabolik alkaloz (plazma 

bikarbonat miqdarı >31 mEq/L)  kaliurezlə ( >30 mmol/d) müĢayiət olunur. 

 Təsadüfi plazma aldosteron/plasma renin aktivliyi (PRA) nisbəti: Bu nisbət bir  çox fizioloji 

hallarda belə sabit olduğuna görə skrininq testi kimi istifadə edilir. Normal göstərici 10  ng/dL-dən 

kiçikdir. 
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Plasma aldosteron - plasma renin aktivliyi (PRA) nisbəti: Aldosteronun ng/dL PRA  ng/mL/s-lə 

ölçüldüyü hallarda bu nisbətin 20-25-dən yüksək olduğu hallarda həssaslıq  90%, spesifiklik 75%-
dir (42).   

Plasma renin aktivliyi (PRA): Xörək duzu və maye qəbulunun məhdudlaĢdırılmasından sonra 

PRA  təyin edilir.  BH-də PRA 1 ng/mL/saat-dan aĢağıdır. 

Kaptopril suppressiya testi:  Xəstə bir doza (25-50 mg) kaptopril qəbul edir. Sağlam Ģəxslərdə 

aldosteronun miqdarı 15 ng/dL-ə enir.  Həssaslığı 90-100%, spesifikliyi 50-80%-dir. 

Plazma aldosteron miqdarı: 3 günlük normal xörək duzu qəbulundan 1 saatlıq klinostatik 

vəziyyətdən sonra aparılan müayinələrdə normal Ģəxslərdə aldosteronun miqdarı 15 ng/dL-dən 

aĢağıdır. Supressiya olunmuĢ renin fonunda aldosteronun miqdarının 22 ng/dL-dən yüksək olması 

BH təsdiq edir. Lakin, xəstələrin 40%-də aldosteronun miqdarı normal olur.  

Sidikdə aldosteronun miqdarı: 24 saatlıq sidikdə aldosteronun miqdarının 14 msg/gün-dən artıq 

olması BH təsdiq edən göstəricilərdən biri hesab edilir. Xəstələrin 7%-də bu göstərici 14 mcg/gün-

dən aĢağı olur (43). 

  

İnstrumental müayinə 

Birincili hiperaldosteronizmdə ilkin radioloji müayinə üsulu nazik kəsiklərlə (2-2.5 mm) aparılan 

kontrastlı kompütür tomoqrafiyadır. Kortizol ifraz edən adrenokortikal adenomalardan fərqli olaraq 

aldosteronomalar daha kiçik olduğuna görə əsasən diametri 1,5 sm-dən böyük olan ĢiĢlər daha dəqiq 

aĢkar edilir. KT-nin həssaslığı 90% olsa da 10% hallarda aĢkar edilən insidentalomalarla bağlı 

olaraq yanlıĢ pozitiv nəticələr alınması istisna edilmir. 

MRT adrenal vizualizasiya və aldosteronomaların aĢkar edilməsində KT-dən daha informativ 

hesab edilmir. 

 

Differensial diaqnoz 

Hipertenziya və hipokalemiya olan xəstələrdə  hiperaldosteronizmin birincili və ya ikincili olması 

diferensiasiya edilməlidir. Bu məqsədlə aparılan ilkin laborator müayinə üsulu qanda reninin 

aktivliyinin təyin edilməsidir. Ġkincili hioeraldosteronizmdə birincili hiperaldosteronizmdən fərqli 

olaraq renin aktivliyi aĢağı olur. Böyrəkdə qan dövranının azalmasına və renin aktivliyinin 

artmasına səbəb olan amillər ikincili hiperaldosteronizmə səbəb olur. AĢağıdakı klinik vəziyyətlər 

ikincili hiperaldosteronizmlə müĢayiət olunur: 

 Ürək çatıĢmazlığı; 

 Hamiləlik; 

 Qaraciyər sirrozu; 

 Dehidratasiya; 

 ġok; 

 Böyrək arteriyasının stenozu. 

 

Birincili hiperaldosteronizm digər hipermineralokortikoid vəziyyətlərdən fərqləndirilməlidir. 

Aldosterondan asılı olmayan ohiper mineralokortikoid vəziyyət plazma renin aktivliyinin  və 

aldosteronun aĢağı olması ilə xarakterizə olunur. Digər problem adenoma və ya idiopatik bilateral 

nodulyar hiperplaziya ilə müĢayiət olunan hiperaldosteronizmin diferensiasiya edilməsidir. Bu 

xəstəliyin müalicəsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki adenoma nəticəsində yaranan 

hiperaldosteronizmin müalicəsində adrenalektomiya effektiv olduğu halda, idiopatik hiperplaziyada 
adrenalektomiya əks-göstəriĢdir. 
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Cədvəl-11.9. Birincili hiperaldosteronizmdə simptomların rast gəlinmə tezliyi 

 

 Əzələ zəifliyi 73% 

 Poliuriya 72% 

 BaĢ ağrıları 51% 

 Polidipsiya 46% 

 Paresteziya 23% 

 Simptomsuz 6% 

 

Müalicəsi 

Adrenal hiperplaziılya nəticəsində yaranan birincili hiperaldosteronizmin müalicəsi 

spironaloktonla aparılır. Spironolakton aldosteronun distal borulara təsirini inhibisiya edərək təsir 

göstərir. Digər tərəfdən plazma həcmini azaldaraq hipotenziv təsir göstərir. 50 mg olmaqla gündə 4 

dəfə təyin edildikdə K-un qanda miqdarını normallaĢdırmaqla arterial təzyiqə çox az təsir göstərir. 

Hidroxlortiazidin əlavə edilməsi (25 mg gündə iki dəfə olmaqla) qanda K-un miqdarını sabit 

saxlamaqla arterial təzyiqin normallaĢmasına səbəb olur. 
Kortikal adenomalar nəticəsində yaranan birincili hiperaldosteronizmdə cərrahi müalicə effektiv 

müalicə üsulu hesab edilir. Xəstələrin 90%-də arterial təzyiq normallaĢır və hipotenziv preparatların 

qəbuluna ehtiyac qalmır. Xəstələrdə anesteziya zamanı aritmiyaların profilaktikası məqsədi ilə 

əməliyyatönü dövrdə spironolakton və K preparatları ilə müalicə aparılır. 

 

Feoxromositoma 

Feoxromositoma  təqribən 90% böyrəküstü vəzin beyin maddəsindəki xromafin hüceyrələrdən 

inkiĢaf edən neyroendokrin mənĢəli törəmələrdir. 10% hallarda ekstra adrenal lokalizasiyaya malik 

olur, bu hallarda aortanın xemoreseptorlarından və simpatik qanqlionlardan inkiĢaf edir. 200 000 

adamdan birində rast gəlməklə nadir xəstəliklərə aiddir. Bütün hipertoniyalı xəstələrin səbəbləri 

arasında 0.1% kimi kiçik paya malik olsa da, ciddi ağırlaĢmalara yol açdığına, həyati təhlükə 

yaratdığına və kürativ müalicə mümkün olduğuna görə diaqnozun vaxtında təyin edilməsi zəruridir. 

35-50 yaĢ arasında ləbil gediĢə malik hipertoniyası olan və krizlər rastlanan xəstə qrupunda 

feoxromositoma rastlanma ehtimalı daha yüksəkdir. KiĢilər və qadınlar arasında rastlanma sıxlığı 

arasında anlamlı fərq yoxdur. 

Feoxromositoma zamanı meydana çıxan kliniki əlamətlər hiperplaziya olmuĢ böyrəküstü vəzin 

beyin maddəsi tərəfindən sintez olunan katexolaminlərin (adrenalin, noradrenalin) qanda 

konsentrasiyasının yüksəlməsinə bağlıdır. Noradrenalin daha yüksək aktivliyə malikdir. 

Katexolaminlər metabolizmə uğrayaraq dopaminə, serotonin, endorfin, somatostatin kimi peptidlərə 

çevrilir və bu da feoxromositomanın kliniki gediĢinə təsir göstərir. Kiçik ölçülü törəmələr sintez 

etdikləri katexolaminləri özündə saxlamır, ona görə də törəmənin kiçik olmasına baxmayaraq bu 

xəstələrdə daha ağır gediĢli hipertoniya müĢahidə edilə bilər. Bunun əksinə böyük ölçülü 

feoxromositomalar daha çox katexolamin sintez etsələr də onun böyük bir qismini özündə saxlayır 

və daha mülayim gediĢə malik ola bilər. 

Adrenal feoxromositomalar təqribən 90% hallarda sporadik rastlanır, 10% hallarda irsi 

mənĢəlidir. Ġrsi keçən feoxromositoma çox hallarda 10-cu xromosomun lokusunda autosomal-

dominant xarakterli dəyiĢikliyə bağlıdır və multipl endokrin neoplaziya (MEN) ilə müĢayiət olunur 
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(44) (və ya multipl endokrin adenoma MEA deyə adlandırılır). Bu qrupda ən çox rastlanan MEN 2 

formasıdır ki, bu zaman feoxromositoma ilə yanaĢı medulyar tiroid karsinomu (MTK) və paratiroid 
adenoma aĢkar edilir. Paratiroid adenomaların tiroid karsinoma hüceyrələri tərəfindən sintez edilən 

tirokalsitonin hesabına qanda kalsiumun azalması və nəticədə paratiroid stimulyasiya hesabına 

ikincili yaranması da ehtimal edilir. 

Ġrsi feoxromositoma səbəbləri arasında ikinci yeri Von-Hippel-Lindau xəstəliyi tutur ki, bu da 3-

cü xromosomun qısa qolunda olan VHL-supressor genində olan dəyiĢikliyə bağlıdır. Von-Hippel-

Lindau xəstəliyi zamanı retinal angioma, hemangioblastoma, renal karsinoma kimi ağır 

patologiyalar ilə yanaĢı 58%-ə qədər hallarda feoxromositoma üzə çıxa bilər (45). 

Ġrsi neyrofibromatoz xəstələrində feoxromositoma 1-2% hallarda rast gəlinir, lakin 

neyrofibromatoz hipertoniya ilə müĢayiət olunursa bu nisbət dəfələrlə artır. 

UĢaqlarda böyüklərə nisbətən irsi və bilateral feoxromositomaların olma ehtimalı yüksəkdir və 

15-30% hallarda multipl ekstra-adrenal lokalizasiyalı  feoxromositomalar rastlanır. 

Feoxromositoma diaqnozu morfoloji əlamətlər və immunhistokimyəvi boyama nəticəsində təyin 

edilir. Preparat bir xromafin boyası olan xromoqranin A ilə boyadılarsa adrenal kortikal və 

metastatik törəmələrdən fərqləndirilə bilər (46). Tərkibində xromafin hüceyrələri olmayan bir yerdə 

təyin edilən metastaz feoxromositoma zamanı xəstəliyin bədxassəli gediĢə malik olduğunu göstərir. 

Bədxassəli feoxromositomalarda lokal və vaskulyar invaziya  rastlanır. Feoxromositoma zamanı 

törəmənin bədxassəli olması ehtimalı təqribən 10%-dir. 

Feoxromositoma zamanı artıq miqdarda katexolamin sintezinə bağlı xəstələrdə kardiomiopatiya, 

kongestiv ürək çatıĢmazlığı, ensefalopatiya, disseksiya olan aortal anevrizma, retinopatiya, böyrək 

çatıĢmazlığı kimi ağırlaĢmalar ortaya çıxa bilər. 

 
Cədvəl -11.10. Feoxromositomalarda bədxassəlik göstəriciləri (47) 
 

    Kriteriyalar                                                                           Ağırlıq dəyəri 

 

 Böyük kümələr və ya diffuz böyümə                                 2 

(törəmə həcminin 10%-dən çox) 

 Mərkəzi və ya periferik nekroz                                                 2 

 Yüksək dərəcədə hüceyrəvi quruluĢ                                         2 

 Hüceyrələrin monoton quruluĢlu olması                                  2 

 Ġyvari hüceyrələrin olması                                                       2 

 Mitotik aktivliyin artmıĢ olması 

(10 böyütmədə görüĢ sahəsində 3-dən çox)                             2 

 Atipik mitoz              2 

 Piy toxumasına invaziya            2 

 Vaskulyar invaziya             1 

 Kapsula invaziya             1 

 Nəzərəçarpan nuklear pleomorfizm           1 

 Nuklear hiperxromaziya            1 
 

Balların toplamı 4 və ya daha yüksək olarsa bədxassəlilik ehtimalı       yüksək hesab edilir. 

 

Klinika 

Feoxromositomaların əsas klinik əlaməti yüksək miqdarda katexolamin sintezinə bağlı 
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hipertoniyadır. Xəstələrin yalnız 10%-i normotensiv olur və bu xəstələrdə paroksizmal tutmalar 

zamanı periferik damar spazmına bağlı qan təzyiqi təyin edilə bilmir. 
Feoxromositoma zamanı hipertoniyanın gediĢi 3 klinik tipdə olur: 

1. Stabil hipertoniya. Bu tip ən çox uĢaqlarda və multipl endokrin neoplaziya –II tip (MEN 2) 

olan xəstələrdə müĢahidə edilir. Hipertoniya daimi olur, hipertoniyalı xəstələrdə olduğu kimi az 

dəyiĢilir. 

2. Paroksizmal hipertoniya. Adətən asimptomatik və normotensiv olan xəstələrdə tutma Ģəkildə 

digər kliniki əlamətlərlə birgə üzə çıxır. Qadınlarda daha çox rastlanır. 

3. Stabil hipertoniya fonunda paroksizmlərin olması. Bu cür kliniki gediĢ xəstələrin 50%-dən 

çoxunda müĢahidə edilir. 

Feoxromositoma olan xəstələr bəzən uzun müddət asimptomatik olur, xəstəlik qəflətən özünü 

yüksək təzyiq, konvulsiya, serebral qansızma, koma kimi əlamətlərlə biruzə verir. Müxtəlif cərrahi 

əməliyyatlar zamanı giriĢ narkozu zamanı təzyiqin kəskin yüksəlməsi də öncədən diaqnozu 

qoyulmayan feoxromositomaya bağlı ola bilər. 

Paroksizmal hipertoniya krizlərinin rast gəlmə tezliyi ildə bir neçə dəfədən gündə bir neçə dəfəyə 

qədər dəyiĢilə bilər, lakin ən çox həftədə 1-2 dəfə rastlanır və 80% hallarda 1 saatdan az davam edir. 

Tutmalar heç bir səbəb olmadan və ya fiziki gərginlik, masaj, idman, dar paltar geyinmək, asqırma, 

öskürmə kimi səbəblərə bağlı yarana bilər. Hipertoniya ilə yanaĢı müĢahidə edilən klinik əlamətlər 

cədvəldə təqdim edilmiĢdir. 

Feoxromositoma zamanı artıq miqdarda katexolamin sintezinə bağlı xəstələrdə kardiomiopatiya, 

kongestiv ürək çatıĢmazlığı, ensefalopatiya, disseksiya olan aortal anevrizma, retinopatiya, böyrək 

çatıĢmazlığı kimi ağırlaĢmalar ortaya çıxa bilər. 

 
Cədvəl - 11.11.  Feoxromositomalı xəstələrdə hipertoniyanı müşayiət edən əlamətlər 

 

Paroksizm zamanı və ya paroksizmdən sonrakı dövrdə görülən əlamətlər 

 BaĢ ağrıları 

 Tərləmə 

 Ürəkdöyünmə hissi (taxikardiya ilə və ya taxikardiyasız) 

 Ölüm qorxusu və ya anksiyete 

 Yorğunluq, bitkinlik 

 Tremor 

 Mədə bulanması, qusma 

 Qarın və ya döĢ qəfəsi ağrısı 

 Ġstiyə dözümsüzlük 
 Görmənin pozulması 

 Paresteziya və ətraflarda ağrı 

 Bradikardiya  

Paroksizmlər arasında rastlanan əlamətlər 

 Tərləmənin artması 

 Soyuq əllər və ayaqlar 

 Arıqlama  

 Qəbizlik 

  

UĢaqlarda feoxromositoma mənĢəli hipertoniya 90% hallarda daimi gediĢli olur, yalnız 10% 

hallarda paroksizmal hipertoniya təsadüf edilir. Hipertoniya ilə yanaĢı 25% hallarda polidipsiya, 
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poliuriya və konvulsiya kimi yanaĢı əlamətlər müĢahidə edilir. 

Hamilə qadınlarda feoxromositoma zamanı daimi hipertoniya və paroksizmlər müĢahidə edilir və 
bu xəstələrdə pre-eklampsiya, eklampsiya, toksemiya kimi əlamətlər müĢahidə edilir. Xəstələrin 

çoxunda hamiləlikdən öncə diaqnoz təyin edilməmiĢ olur və hamiləlik zamanı ortaya çıxan bu 

ağırlaĢmalar xəstənin və dölün həyatını təhlükə altına qoyur. Belə ki, feoxromositomalı hamilə 

qadınlarda ana ölümü 48%, dölün ölümü 55% kimi yüksək rəqəmlərlə ifadə edilir (48). Diaqnoz 

antenatal olaraq dəqiqləĢdikdə ana ölümü önlənə bilir, döl ölümü də ciddi Ģəkildə azalır. 

Hamiləlik zamanı feoxromositoma diaqnozu təyin edilirsə α-adrenergik blokatorla 

(fenoksibenzamin) müalicə aparılır. Ġlk və ya II trimesterdə feoxromositoma aĢkar edilirsə 

fenoksibenzamin ilə müalicə fonunda laporoskopik adrenalektomiya həyata keçirilə bilər, lakin bu 

halda böyük ehtimalla spontan abort baĢ verir. III trimesterdə hipertoniya dərman preparatları ilə 

kontrol altına alınarsa adrenalektomiya əməliyyatı Kesarevo əməliyyattını təqibən həyata keçirilə 

bilər. 

Diaqnostika 

Feoxromositomanın diaqnostikası müvafiq kliniki əlamətlər fonunda böyrəküstü vəzidə törəmə 

aĢkar edildiyində bir qayda olaraq böyük çətinlik yaratmır. Laborator müayinələr içərisində sutkalıq 

sidikdə katexolamin və metanefrin miqdarı təyin edilir. Qanda katexolaminlərin səviyyəsi 

neyrogenik faktora bağlı essensiyal hipertoniyada da bir qədər yüksəlmiĢ ola bilər və ona görə də 

həssas bir test hesab edilmir. 

Asimptomatik gediĢə malik böyrəküstü vəz törəmələrində diaqnozu dəqiqləĢdirmək üçün bir çox 

hallarda biopsiyaya əl atılır və ya törəmənin mənĢəyi təyin edilmədən cərrahi eksplorasiya həyata 

keçirilir. Bu xəstələrdə feoxromositoma olduğunda bu müdaxilələr həyati təhlükəli hipertonik 

krizlərə səbəb ola bilər. Ona görə də böyrəküstü vəz törəməsi aĢkar edilən bütün xəstələrdə 

feoxromositomanı istisna etmək üçün plazmada sərbəst metanefrin səviyyəsi ölçülməlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 ġəkil -11.12 53 yaĢı qadın xəstədə sol böyrəküstü vəzin 

malignizasiya göstərən irihəcmli feoxromositoması. Klinik 

müĢahidəmiz. 
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Feoxromositomanın diaqnostikasında MRT və KT mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Feoxromositomalar adətən 2-6 sm ölçüdə vaskulyar törəmələrdir, ona görə də yaxĢı kontrastlaĢırlar. 
Həm adrenal adenomalar, həm də adrenal karsinomalar kontrast maddəni sürətlə tutarlar, lakin 

adenomalarda kontrast sürətlə təmizlənirkən, karsinomalarda kontrast maddə yavaĢ təmizlənir (49). 

Bir çox hallarda mərkəzi bölümdə nekroz ocaqları olduğuna görə kistoz quruluĢa malik olur. 

Feoxromositoma istisna edilməyən böyrəküstü vəz törəmələrində vena daxilinə kontrast maddə 

yeridiləcəksə hipertoniya krizi ehtimali nəzərə alınmalı və öncədən α-adrenergik blokator 

(fenoksibenzamin) ilə profilaktika tətbiq edilməlidir. 

 

Əməliyyat öncəsi hazırlıq 

Feoxromositomalı xəstələrdə yüksək miqdarda katexolamin sintezinə bağlı hipertoniya, induksiya 

narkozu zamanı hipertonik kriz ehtimalı və vazokonstriksiya nəticəsində hipovolemiya olduğundan 

xəstələr cərrahi əməliyyata diqqətlə hazırlaĢdırılmalıdırlar. Katexolaminlərin birbaĢa təsirindən və 

hipertoniyaya bağlı xəstələrdə kardiomiopatiya olur ki, bu da ürəyin yığılma qabiliyyətinin zəiflə-

məsinə, aritmiyalara, kongestif ürək çatıĢmazlığına səbəb olur. Buna görə də bu xəstələrdə 

əməliyyat öncəsi dövrdə katexolaminləri sintez və təsirini blokada edən alfa-adrenergik reseptor 

blokatorları tətbiq edilməlidir.  

Bəzi müəlliflər alfa-adrenergik reseptor blokatorlarının cərrahi sahədə ekstraadrenal yerləĢmiĢ 

feoxromositoma ocaqlarını təyin etmək üçün tətbiq edilən palpasiya zamanı qan təzyiqinin 

yüksəlməsi testinin dəyərini ortadan qaldırdığını və ona görə bu cür yerləĢmə ehtimalı olan 

xəstələrdə tətbiqinin məqsədəuyğun olmadığını göstərmiĢlər. Lakin son illərdə radioloji 

diaqnostikanın yaxĢılaĢması və hipertonik kriz kimi təhlükəli ağırlaĢma riskinin olması bu 

arqumentin gücünü azaldır. 

Alfa-adrenergik reseptor blokatorları içərisində ən çox üstünlük verilən dərman preparatı 

fenoksibenzamin hidroxloriddir. Bu preparatdan fərqli olaraq prazosin və doksazosin 

katexolaminləri qısa müddətli blokada edərək əməliyyat öncəsi hipertoniyanı önləsə belə intubasiya 

və cərrahi disseksiya zamanı qan təzyiqinin yüksəlməsinin profilaktikasında yetərli olmur. 

Fenoksibenzamin hidroxlorid 20-30 mg dozada baĢlanaraq qan təzyiqi normal göstəricilərə enənə 

qədər sutkalıq dozası 10-20 mg artırılır. Adətən 40-100 mg doza hipertoniyanın tam önlənməsi üçün 

yetərli olur. 

Yüksək doza alfa-adrenergik reseptor blokatorlarınin təsiri nəticəsində yarana bilən taxikardiya 

və aritmiyanı önləmək üçün beta-blokator dərman – propranol tətbiq edilə bilər. Propranol yalnız 

alfa-adrenergik reseptor blokatorları ilə hipertoniya nəzarət altına alındıqdan sonra istifadə edilir. Bu 

dərman preparatlarının tətbiqi əməliyyatdan sonrakı ilk gün göstəricilərə uyğun olaraq davam 

etdirilə bilər. Alfa-adrenergik reseptor blokatorlarına rezistent formalı hipertoniyalarda kalsium 

kanal blokatorları tətbiq edilir. 

Feoxromositomalı xəstələrdə adrenalektomiyadan dərhal sonra yüksək miqdara katexolamin 
sintezi ortadan qalxdığına görə vaskulyar kollaps və hipotoniya yarana bilər. Bu halı önləmək üçün 

əməliyyatdan əvvəl 1 l 5%-li Ringer laktatlı qlükoza məhlulu köçürülür, adrenalektomiyadan həmən 

sonra infuziya artırılır, göstəriĢ olduğunda makromolekulyar preparatlar tətbiq edilir. Lakin AT 100 

mm Hg və daha az olarsa 500 ml fizioloji məhlul içərisində 4-8 mg noradrenalin infuziya edilərək 

qan təzyiqi bərpa edilir. 

Feoxromositomalı xəstələrin anesteziyası diqqətlə aparılmalı, hipertonik kriz və ciddi hipotoniya 

ehtimalı nəzərə alınmalıdır. Xəstəyə stresi önləmək üçün palatada 100-300 mg fenobarbital verilir. 
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Narkotik vasitə olaraq ən çox izoflurana üstünlük verilməlidir. Ġnduksion anesteziya zamanı bəzi 

xəstələrdə Ģiddətli vazopressiya rastlana bilər ki, bu halda dərhal qısamüddətli təsirə malik alfa-
blokator olan fentolamin (regitin) 1-5 mg dozada vena daxilinə bolus Ģəkildə yeridilir. Təzyiqin 

yüksəlməsi davam edərsə 500 ml Ringer məhluluna 50 mg fentolamin əlavə edilərək tədricən 

infuziya edilir, daha ağır hallarda 250 ml-lik dekstroza məhlulunda 50 mg Natrium nitroprusid 

infuziya edilə bilər. Törəməyə təzyiq edildiyində taxikardiya və aritmiya müĢahidə edilərsə beta-

blokator olan propranol infuziya edilir. 

Böyrəküstü vəzi şişlərinin cərrahi müalicəsi 

Böyrəküstü vəzi ĢiĢlərində cərrahi kəsik ĢiĢin xarakterindən, vəzinin funksional  vəziyyətindən, 

xəstənin bədən quruluĢundan və cərrahi anamnezdən asılı olaraq seçilir. Cərrahi əməliyyat 

məqsədilə aĢağıdakı kəsiklərdən istifadə olunur: 

 Ön kəsik 

 Arxa kəsik 

 Bel kəsiyi 

 Torakoabdominal kəsik 

  

Cədvəl- 11.12. Adrenalektomiyaya göstərişlər 

 

 Birincili aldosteronizm 

 KuĢinq sindromu 

 Feoxromositoma 

 Adrenal adenoma 

 Miyelolipoma 

 Adrenal kist 

 Metastatik ĢiĢlər 

 Adrenokortikal karsinoma 

 Neyroblastoma (pediatrik) 

 ―Ġnsidentaloma‖ 

 

Ön kəsik 

Ön transabdominal, bilateral qabırğaaltı kəsik olub, aĢağıdakı hallarda tətbiq edilir. 

 Böyük ölçülü feoxromositomalar 

 Adrenokortikal karsinoma 
 Böyük ölçülü adenoma 

 Böyrəküstü vəzinin aĢağı boĢ venaya invaziya etmiĢ bədxassəli ĢiĢləri  

 

Cədvəl-11.13.  Açıq adrenalektomiyada cərrahi kəsiyin seçilməsi 

 

                          Xəstəlik                 Kəsik 

Birincili hiperaldosteronism Arxa  

   XI qabırğaarası 

  Arxa transtorakal 

KuĢinq sindromu ( adenoma)  XI qabırğaarası 

  Torakoabdominal  

  Arxa 
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KuĢinq  xəstəliyi (bilateral hiperplaziya) Bilateral arxa 

  Bilateral  XI qabırğaarası 

Adrenal karsinoma Torakoabdominal 

  XI qabırğaarası 

  Transabdominal 

Bilateral adrenal ablasiya Bilateral arxa 

Feoxromositoma Transabdominal chevron 

  Torakoabdominal  

   XI qabırğaarası 

Neyroblastoma Transabdominal 

   XI qabırğaarası 

 

 

 

 

Bu kəsik intraabdominal metastazları aĢkar etməyə, hər iki böyrəküstü vəzini, damar ayaqcığını 

və peritonarxası sahəni aydın görməyə və təftiĢ etməyə imkan verir. Əməliyyat zamanı xəstə arxası 

üstə uzadılır və belin altına bükülmüĢ dəsmal qoyularaq hiperekstenziya vəziyyətinə gətirilir. Qarın 

böĢluğu qabırğa qövslərinin altından keçməklə köndələn kəsiklə açılır. Böyrəküstü vəzini aĢkar 

etmək məqsədilə əməliyyat aparılacaq vəzidən asılı olaraq qalxan və ya enən çənbər bağırsağın 

lateral kənarında parietal periton boylama istiqamətdə kəsilir. Sağ böyrəküstü vəzidə əməliyyat 

aparılarkən qaraciyər yuxarıya qalxan çənbər bağırsaq isə medial istiqamətdə çəkilir. Koxer üsulu ilə 

on iki barmaq bağırsaq və mədəaltı vəzinin baĢı disseksiya olunaraq medial istiqamətdə çəkilir və 

böyrək ekspozisiya olunur (ġəkil-11.13). Böyrək ön-yuxarı səthindən tamponla aĢağı çəkilərək 

böyrəküstü vəzi aĢkar edilir. Böyrəküstü vəzi ilə qaraciyərin aĢağı səthində olan bitiĢmələr iti üsulla 

ayrılır. AĢağı boĢ vena, vena retraktorları ilə medial istiqamətdə çəkilərək böyrəküstü vəziyə məxsus 

venoz damarlar bağlanaraq ayrılır. Vəziyə məxsus arteriyalar liqaturaya alınaraq bağlanıb kəsilir və 

adrenalektomiya baĢa çatdırılır.  

Sol böyrəküstü vəzinin aĢkar edilməsi məqsədilə parietal periton enən çənbər bağırsağın lateral 

hissəsindən, Toldti xətti üzrə boylama istiqamətdə kəsilərək medial istiqamətdə çəkilir. Bağırsağın 

medial istiqamətdə çəkilməsini asanlaĢdırmaq məqsədilə liq. splenocolica və liq. lienorenalis 

bağlanıb kəsilir. Gerota fassiyası kəsilr və böyrəküstü vəzi aĢkar edilir. Sağ böyrəküstü vəzidə 

olduğu kimi vəziyə məxsus damarlar bağlanıb kəsilərək adrenalektomiya icra edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment [D1]: əışşışıəış ıLlf006Cə 
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 Şəkil -11.13   A- Tən orta kəsik və Chevron kəsiyi, B- Parietal periton Toldti xətti 

üzrə liq. splenocolica-ya qədər və aĢağıya doğru kəsilir 

Şəkil -11.14  A- Sol böyrəküstü vena disseksiya olunaraq liqaturaya alınır, B - Koxer üsulu ilə 

on iki barmaq bağırsağın mobilizasiyası 
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Arxa kəsik  

Bu kəsiyin üstünlüyü böyrəküstü vəzinin və xüsusilə sağ adrenal venanın daha asan aĢkar 
edilməsidir. Kiçik kəsiklə aparılan ekstraperitoneal disseksiya yaranın daha az ağrılı olmasına və tez 

sağalmasına səbəb olur. Əsasən kök Ģəxslərdə əməliyyat zamanı tətbiq edilir. KuĢinq xəstəliyi 

nəticəsində ikitərəfli hiperplaziya və kiçik ölçülü adrenal ĢiĢlər bu kəsiyin tətbiq edilməsinə gös-

təriĢdir. əksinə adrenal karsinoma və böyük ölçülü ĢiĢlər zamanı tətbiqi məqsədəuyğun hesab 

edilmir. 

Kəsik XI qabırğa boyunca apaılır (ġəkil -11.15 – 11.16). Qabırğa bel kəsiyində təsvir edildiyi 

kimi rezeksiya edilir. Diaphragma və Gerota fassiyası peritondan   disseksiya edilir. Böyrəküstü vəzi 

aĢkar edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bel kəsiyi 

Bel kəsiyi kiçik ölçülü, xoĢxassəli və birtərəfli törəmələrin xaric edilməsində və kök Ģəxslərdə 

adrenalektomiya məqsədilə tətbiq edilir. Lakin, vəzinin ekspozisiyasını yaxĢılaĢdırmaq məqsədilə 

XI və ya XII qabırğaların kəsilməsi lazım gəlir. Əməliyyat məqsədilə xəstə lateral vəziyyətdə 

uzadılır və əks tərəfdə böyrək nahiyəsinə yastıq qoyulur. Cərrahi masa ayaq və baĢ tərəflərdən aĢağı  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil -11.15 Bilateral arxa kəsik 
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         Şəkil –11.16  Arxa kəsik 

 

əyilir. Müvafiq qabırğa üzərindən kəsik aparılaraq 

əzələlər qatbaqat kəsilir. Peritonarxası sahə 

qabırğaarası əzələlər kəsilərək açılır. Sağ böyrəküstü 

vəzini aĢkar etmək məqsədilə onikibarmaq bağırsaq 

və yoğun bağırsaq medial, böyrək isə aĢağı 

istiqamətdə çəkilir. Vəzi iti  və küt üsulla ətraf 

orqanlardan ayrılaraq mobilizə edilir. Böyrəküstü 

vəzi venalarını aĢkar etmək məqsədilə aĢağı boĢ vena 

disseksiya olunur. Venalar bağlanıb kəsilir və vəzi 

lateral istiqamətdə dartılır. AĢağı boĢ venanın alt 

tərəfində olan nazik arteriyalar bağlanaraq kəsilir. 

Vəzi küt üsulla yatağından ayrılaraq adrenalektomiya 

baĢa çatdırılır. 

Sol tərəfli adrealektomiyada parietal periton enən 

çənbər bağırsağın lateral kənarından kəsilərək 

bağırsaq medial istiqamətdə çəkilir. Gerota fassiyası 

iti üsulla kəsilərək böyrək kaudal istiqamətdə aĢağı 

endirilir. Böyrəküstü vena böyrək venasına daxil 

olduğu yerdə liqaturaya alınır, bağlanıb kəsilir. 

Vəzinin medial və yuxarı səthində olan arteriya və 
venalar bağlanaraq adrenalektomiya icra edilir. 

 

Torakoabdominal kəsik  

Torakoabdominal kəsik böyrəküstü vəzinin böyük ĢiĢlərində alternativ kəsik hesab edilir. Bir çox 

hallarda böyrəyə invaziya edən adrenal xərçənglərdə radikal nefroadrenalektomiya məqsədi ilə 

tətbiq edilir. Bu kəsik həm qarın boĢluğunu, həm də plevral boĢluğu təftiĢ etməyə imkan verir. 

Xəstə yarıçəp vəziyyətdə (35-40 dərəcə) uzadılır və döĢ qəfəsi və bel nahiyəsinin altına yastıq 

qoyulur. Kəsik IX və X qabırğaarası sahədən  baĢlayaraq göbək istiqamətində aparılır. Əzələlər 

qatbaqat kəsilərək plevra və diafraqmanı aĢkar etmək məqsədilə qabırğaarası əzələlər və qabırğalar 

aralanır.  Böyük retraktorlarla əməliyyat sahəsi aralanaraq  plevral boĢluğa girilir. Diafraqma 

vizualizasiya edilərək peritonla birlikdə kəsilir. Yoğun bağırsaq və onikibarmaq bağırsaq medial 

istiqamətdə, qaraciyər döĢ qəfəsinə doğru çəkilərək böyrəküstü vəz disseksiya edilir. ġiĢ 

çıxarıldıqdan sonra əməliyyat yatağına plevral boĢluğa  drenaj boru qoyulur və diafraqma fasiləsiz 

tikiĢlərlə tikilir.  
 

Ağırlaşmalar 

Böyrəküstü vəzidə aparılan cərrahi əməliyatlar zamanı əsas ağırlaĢma qanaxma, aĢağı boĢ 

venanın və ya böyrək venasının cırılması, böyrək arteriyasının bağlanması, plevranın cırılması və 

pnevmotoraksdır. Nisbətən böyük həcmli böyrəküstü vəz ĢiĢlərində və ətraf toxumalara invaziya 

düĢünülərək radikal cərrahi taktikaya bağlı qonĢu orqanların zədələnməsi rastlana bilər. Bu cəhətdən 

soltərəfli adrenalektomiya zamanı mədəaltı vəzin quyruq hissəsinin, sağtərəli adrenalektomiyada isə 

mədəaltı vəzin baĢının zədələnməməsinə, bu baĢ verərsə mədəaltı vəzə tikiĢlərin qoyulmasına və 

əməliyyatdan sonrakı 10-12 gün müddətində yetərli antifermentativ müalicənin (kontrikal, 

sandostatin) aparılmasına, yaranın adekvat və yetərli müddətdə drenə edilməsinə diqqət edilməlidir. 

AğırlaĢmalar xəstəliyin xarakterindən, ĢiĢin ölçülərindən və cərrahın təcrübəsindən asılıdır. 

Kardiovaskulyar ağırlaĢmalar feoxromositomaların və paraqanqliomaların rezeksiyası zamanı baĢ 

verir. Böyrəküstü vəzi venasının manipulyasiyalardan əvvəl, erkən aĢkar edilməsi  hemorragik 
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ağırıaĢmaların azaldılmasına imkan verir. Böyrəküstü vəzi çatıĢmazlığı birtərəfli 

adrenalektomiyadan sonra az rast gəlinir və kortikosteroidlərlə erkən baĢlanmıĢ əvəzedici müalicə 
xəstəliyin ağırlaĢmasının qarĢısını alır. Funksional adrenokortikal ĢiĢlərdə kontralateral vəzinin 

atrofiyasının qarĢısının alınması məqsədilə steroidlərlə əvəzedici terapiya aparılır. 

KuĢinq xəstəliyinə görə aparılmıĢ bilateral adrenalektomiyada ən təhlükəli ağırlaĢma olan 

hiperpituitarizm (Nelson sindromu) xəstələrin 5-10%-də rast gəlinir. 
 

Parsiyal adrenalektomiya 

Von-Hippel Lindau xəstəliyində və 2-ci tip multipl endokrin neoplaziyalarda ikitərəfli adrenal 

feoxromositoma inkiĢafı ehtimalı yüksəkdir. Bu qrup xəstələrdə bilateral adrenalektomiya Addison 

krizinə səbəb ola bilər və ömür boyu ciddi yan təsirlərə malik steroid qəbulu zərurəti yaradır. Ona 

görə də ikitərəfli patologiyalarda və ya nadir rast gəlinən digər böyrəküstü vəzin aplaziyasında 

parsiyal adrenalektomiya alternativ müalicə üsulu hesab edilir (50). 
 

Laparoskopik adrenalektomiya 

Adrenalektomiya məqsədi ilə laparoskopik cərrahi texnika ilk dəfə 1992-ci ildə Cagner və b. 
tərəfindən tətbiq edilmiĢ və qısa müddət ərzində böyük klinik mərkəzlərdə yayılmağa baĢlamıĢdır 
(51). Metodun ən böyük üstünlüyü xəstənin əməliyyatdan sonrakı dövründə qısa sağalma müddəti 

və qısa xəstəxanada qalma müddətinin olması, əməliyyatdan sonrakı dövrdə yaraya bağlı ağrı və 
müxtəlif ağırlaĢmaların daha az rastlanması hesab edilir. Laparoskopik üsulla adrenalektomiya 
zamanı çox dərində yerləĢmiĢ nisbətən kiçik orqanın xaric edilməsi üçün böyük kəsiyə ehtiyac 
olmur. Metodun geniĢ yayılmasını əngəlləyən ən böyük səbəb böyrəküstü vəz ĢiĢlərinin nisbətən az 

rast gəlinməsi səbəbi ilə mütəxəsislərin bu əməliyyatı öyrənməsi üçün uzun müddət tələb 
olunmasıdır. 

 Laparoskopik adrenalektomiya əməliyyatına göstəriĢlər böyrəküstü vəzin bütün törəmələrində 

geniĢlənməkdədir. Ölçüsü 6 sm-dən kiçik qeyri-funksional adrenal ĢiĢlərdə laparoskopik üsul əsas 
müalicə üsulu olaraq seçilir. Öncələr feoxromositoma hipertoniya krizi ehtimalı nəzərə alınaraq  bu 
üsula nisbi əks-göstəriĢ olaraq qəbul edilirdi isə, hazırda hipertonik krizin önlənməsi üçün müvafiq 
müalicə aparılaraq bu patologiyada da seçim laparoskopik üsul ola bilər. 

Birincili adrenokortikal karsinomalarda ĢiĢin ətraf toxumalara invaziya etməsi ehtimalı və açıq 
radikal cərrahiyyənin xəstənin 5 illik sağqalma müddətinə ciddi təsir göstərməsi əməliyyat üçün az 
invaziv üsul seçilməsinin əhəmiyyətini azaldır. Buna görə də bu patologiya laparoskopik 

adrenalektomiya üçün nisbi əks-göstəriĢ təĢkil edir. Öncədən keçirilmiĢ abdominal cərrahiyyə 
bitiĢmələrə bağlı disseksiyanı çətinləĢdirdiyinə görə digər bir əks-göstəriĢ hesab edilir. Böyrəküstü 
vəzin törəməsinin ölçüsünün 8 sm-dən böyük olması qanaxma və ətraf orqanların zədələnməsi 

riskinin yüksək olması ilə əlaqədar laparoskopik adrenalektomiyaya nisbi əks-göstəriĢ sayılır (52). 
Laparoskoik adrenalektomoiya üçün əks-göstəriĢlər cədvəl 11.14-də təqdim edilmiĢdir (51): 

 
  Cədvəl-11.14. Laparoskopik adrenalektomiyaya  əks-göstərişlər 
 

 Lokal invaziya olmuĢ ĢiĢ 

 Yerli limfaadenopatiya 

 Törəmənin ölçüsünün böyük olması (>8-10 sm) 

 Öncədən keçirilmiĢ nefrektomiya, splenektomiya, parsiyal qaraciyər rezeksiyası 

 Korreksiya edilə bilməyən koaqulopatiya 

 Ümumi anesteziya üçün əks-göstəriĢ olan kardio-pulmonar xəstəlik 
 

Laparoskopik adrenalektomiya transperitoneal, retroperitoneal, xəstə öncədən transperitoneal və 
retroperitoneal cərrahi əməliyyat keçirdiyi nadir hallarda isə torakal-transdiafraqmatik və ya 
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torakoskopik transdiafraqmatik üsulla icra edilə bilər. Laparoskopik üsul daha çox retroperitoneal 
sahədə cərrahi əməliyyat (pilelolitotomiya, nefrolitotomiya, böyrək rezeksiyası, nefrektomiya) 

keçirmiĢ xəstələrdə və ĢiĢin ölçüsü 5 sm-dən böyük olduğunda seçilir. KuĢinq sindromu olan 
xəstələrdə də retroperitoneal sahədə fragil və çoxlu miqdarda piy toplandığına görə transperitoneal 
üsula üstünlük verilir. Qarın boĢluğunda cərrahi əməliyyat keçirmiĢ və piylənmə olan xəstələrdə 

retroperitoneal metod tətbiq edilir. 
 
Cərrahi texnikası 

Ümumi anesteziya altında xəstəyə 45-60˚lümbotomik pozisiya verilərək periton boĢluğuna 4 

ədəd port yerləĢdirilir. Sol tərəfdə 12 mm-lik ilk troakar göbək səviyyəsində pararektal olaraq 
yerləĢdirilir. Ġntraabdominal təzyiq 14 mm c. st- nu səviyyəsinə yüksədildikdən sonra bir qədər 
yuxarı və lateral 2 ədəd 5 mm-lik və lateral 10 mm-lik portlar görüntü altında daxil edilir. Toldti 

xətti boyu parietal periton boylama kəsilir. Solda splenokolik və lienorenal liqamentlər kəsilərək 
disseksiya həyata keçirilir. Splenik fleksura və enən çənbərbağırsaq retraktorun yardımı ilə yuxarı və 
mediala doğru çəkilərək mədəaltı vəzin quyruğu Gerota fassiyasından disseksiya edilərək 

uzaqlaĢdırılır.  
Sağ tərəfdə isə gəbək səviyyəsində pararektal 12 mm-lik, bir qədər yuxarı və lateral 2 ədəd 10 

mm-lik və lateral 5 mm-lik portlar daxil edilir. Parietal periton kəsilərək qalxan çənbərbağırsağın və 
qaraciyərin hissəvi mobilizasiyası həyata keçirilir. Bu məqsədlə periton kəsiyi qaraciyərin 

trianqulyar bağına qədər uzadılır.  Böyrəyin üst qütbü səviyyəsində aĢağı boĢ venaya qədər kəsik 
aparılaraq qaraciyər retraktorun yardımı ilə yuxarı və çənbərbağırsaq isə mediala doğru çəkilərək 
mədəaltı vəzin baĢı Gerota fassiyasından disseksiya edilir.  

Daha sonra böyrəklə adrenal vəz arasında piy toxuması disseksiya edilir, bu zaman böyrəküstü 
vəzi alətlə tutmamaq lazımdır. Bu cür manipulyasiyalar böyrəküstü vəzidən qanaxmaya və 
görüntünün pisləĢməsinə səbəb ola bilər. Medial istiqamətdə disseksiya aparılaraq böyrəküstü vəz 

venasına klips qoyularaq kəsilir. Bu venanın disseksiyanın ilk mərhələsində bağlanması xüsusi ilə 
feoxromositomalarda əməliyyat zamanı hipertoniya krizini önləmək üçün zəruridir. Sonra 
böyrəküstü vəzin üst kənarı disseksiya edilərək frenik damarlardan gələn Ģaxələr qapatılır. Bundan 
sonra medial nahiyədə yerləĢən böyrəküstü vəz arteriyası bağlanaraq kəsilir. Böyrəküstü vəz 

koaqulyasiya edilərək lateral bitiĢmələrdən azad edilərək kəsilir və torbaya qoyulararq 12 mm-lik 
troakar kəsiyindən xaric edilir. 

Retroperitoneal adrenalektomiya zamanı eyni diametrli portlar arxa tərəfdən subkostal olaraq 

yerləĢdirilir. Qalça-bel əzələsi boyunca medial istiqamətdə disseksiya aparılır. Sol tərəfdə aorta və 
sol ureter görülərək kranial istiqamətdə disseksiya davam etdirilir. Böyrəyin üst qütbü səviyyəsində 
aĢağı-medial tərəfdə böyrəküstü vəz venası ilə böyrək venasının birləĢməsi görülərək adrenal venaya 

klips qoyulur. Sol  adrenal vena çəp olaraq renal arteriyanın arxasında yerləĢə bilər və disseksiya 
zamanı böyrək arteriyasının, renal venanın zədələnməməsinə diqqət göstərilməlidir. Sonra 
böyrəküstü vəzin digər damarları və birləĢmələr sərbəstləĢdirilərək disseksiya tamamlanır.  

Sağ tərəfdə böyrəküstü vəz böyrəyin medialında yerləĢmiĢdir və ona görə də böyrəyin üst və 

medial hissəsi daha çox disseksiya edilir. Sağ adrenal vena vəzin medial tərəfində aĢağı boĢ venaya 
açılır. Vena bağlanaraq kəsildikdən sonra böyrəküstü vəz lateral və kranial istiqamətdə disseksiya 
edilərək xaric edilir.  

Ağırlaşmalar 

Laparoskopik adrenalektomiya zamanı ağırlaĢma riski açıq adrenalektomiya əməliyyatlarına nisbətən 
daha aĢağıdır. Ən çox rastlanan ağırlaĢma böyrəküstü vəzin disseksiyası zamanı ciddi qanaxmaların 
olmasıdır (52). Soltərəfli adrenalektomiya zamanı mədəaltı vəzin quyruq hissəsinin yaralanması baĢ verə 

bilər. Bundan baĢqa çənbərbağırsaq, nazik bağırsaq, öd kisəsi, qaraciyər, dalaq, diafraqma zədələnmələri 
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təsvir edilmiĢdir (53). ġiĢin həcminin böyük olması ağırlaĢma riskini yüksəldir, cərrahın təcrübəsinin 
artması ilə ağırlaĢma ehtimalı azalır. 
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 Retroperitoneal şişlər 

Retroperitoneal sahə və ya spatium retroperitneale parietal periton ilə qarnın arxa divarı arasında 

yerləĢmiĢ sahə olub birləĢdirici toxuma ilə tutulmuĢdur. Bu toxuma sahəsi üç qatdan təĢkil 

olunmuĢdur. Daxili qat parietal peritonun birbaĢa arxasında yerləĢmiĢdir. Orta qat böyrəküstü 

vəziləri, böyrəkləri, sidik axarlarını və böyük damarları əhatə edir. Xarici qat isə qarnın arxa 

divarının fassiyasını təĢkil edir. Peritonarxası sahə yuxarıdan diafraqma ilə, öndən parietal periton 

ilə, yandan gövdənin yan divarları ilə, aĢağıdan isə çanaq diafraqması ilə sərhədlənir.  

Peritonarxası ĢiĢlər ən çox 40-60 yaĢlarında kiĢi və qadınlarda bərabər rastlanmaqla metastatik və 

birincili ĢiĢlər olaraq iki qrupa bölünür. Birincili peritonarxası ĢiĢlər bütün yeni diaqnoz qoyulan 

ĢiĢlərin təxminən 0,3 - 0,8%-ni təĢkil edir və əsasən mezenximal mənĢəli olur. Bu ĢiĢlərin 85% 

bədxassəli olmaqla, yarısını yumĢaq toxuma sarkomaları təĢkil edir. Bütün sarkomaların yarısından 

çoxu retroperitoneal sahədə yerləĢir. Retroperitoneal ĢiĢlərin təxminən 25-35%-i liposarkomalardır. 

Bədxassəli limfoma, Hodkins limfoma və retikulum hüceyrəli sarkoma retroperitoneal törəmələrin 

30%-ni əhatə edən II alt qrupu təĢkil edirlər. Bədxassəli fibroz histiositoma, leyomiosarkoma, 

angiomiolipoma, rabdomiosarkoma, fibrosarkoma nisbətən az rast gəlinən retroperitoneal ĢiĢlərdir 

(1).  

Nadir rast gəlinən retroperitoneal ĢiĢlərə Ģvannoma aid edilir ki, bu ĢiĢlər də xoĢxassəli və ya 

bədxassəli ola bilir, adətən böyük ölçülərə çataraq presakral və retroperitoneal damar strukturlarına 

sıx yapıĢır (2). Yalnız qadınlarda rast gəlinən retroperitoneal ĢiĢ olaraq musinoz sistoadenoma təsvir 

edilmiĢdir ki, bu törəmənin də mənĢəyi olaraq əlavə yumurtalıq, teratoma və ya retroperitoneal 

mezotel toxumanın musinoz toxumaya metaplaziyası ehtimal edilir (3). Son illərdə retroperitoneal 

sahənin nadir törəməsi olaraq daha çox plevral boĢluq üçün xarakterik olan solitar fibroz ĢiĢ təsvir 

edilmiĢdir (4). 

 

Cədvəl -12.1. Birincili retroperitoneal şişlərin təsnifatı (5): 

Şişin mənbəyi Xoşxassəli Bədxassəli 

Mezodermal mənşəli 

şişlər 
  

Piy toxuması Lipoma Liposarkoma 

Saya əzələ Leyomioma Leyomiosarkoma 

Eninəzolaqlı əzələ Rabdomioma Rabdomiosarkoma 

Birləşdirici toxuma 
Fibroma (retroperitoneal 

fibromatoz), histiositoma 

Fibrosarkoma, bədxassəli 

fibroz histiositoma 

Limfa sistemi  Limfangioma Limfangiosarkoma 

 Primitiv mezenximal 

toxuma 
Miksoma Miksosarkoma 
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Klinikası  

Peritonarxası sahə qarın boĢluğuna məxsus müstəqil kompartment olsa da rigid sərhədlərə malik 

deyildir. KövĢək, areolyar toxumaya malik olduğuna görə bu sahədən inkiĢaf edən ĢiĢlərin böyük 

ölçülərə qədər böyüməsinə və yalnız irəli mərhələlərdə simptomların üzə çıxmasına səbəb olur. 

Klinik əlamətlər bir qayda olaraq qonĢu orqanların kompressiyası və ya onlara invaziya nəticəsində 

inkiĢaf edir. ġiĢlərin növündən asılı olmayaraq bu ĢiĢlər qeyri müəyyən, spesifik olmayan 

simptomlarla - anoreksiya, arıqlama, ümumi halsızlıq abdominal diskomfort və bel ağrıları ilə 

təzahür edir. Bəzi xəstələrdə bu ĢiĢlər ürəkbulanma, qusma, defekasiya pozğunluqları, böyük ölçülü 

ĢiĢlərdə isə bağırsaq obstruksiyaları ilə təzahür edir. Sidik axarlarının obstruksiyası bu ĢiĢlərdə  nadir 

hallarda rast gəlinir. AĢağı boĢ venanın sıxılması və ya aĢağı boĢ venaya invaziya nəticəsində assit 

və aĢağı ətraflarda ödem baĢ verir. Limfomalarda və daxili nekroz ilə xarakterizə olunan böyük 

ölçülü ĢiĢlərdə nekroz əsas simptomlardan biridir. Diaqnoz qoyularkən xəstələr əsasən qarında və 

beldə ağrılardan, əllənən həcmli kütlədən Ģikayət edirlər.  

 

 

 

 

 

  

Qan damarları 

Hemangioma, 

Hemangioperisitoma 

(xoşxassəli)  

Hemangiosarkoma, 

Hemangioperisitoma 

(bədxassəli)  

Təsnif edilməyən Ksantoqranuloma  

Neyrogen mənşəli şişlər   

Sinir membranı 

Neyrofibroma 

(kapsulasız), Nevrinoma 

(kapsula malik) 

Xoşxassəli Şvannoma 

Bədxassəli Şvannoma 

Simpatik sinir sistemi 

Qanqlionevrinoma, 

Simpatikoblastoma, 

Qanqlioneyroblastoma, 

Neyroblastoma 

 

Heterotopik adrenal 

korteks və xromafin 

mənşəli şişlər   

Adrenal korteks 

adenoması 

Adrenal korteks mənşəli 

karsinoma, Paraqanqlioma, 

Non-xromaffin 

paraqanqlioma, 

Feoxromositoma 

Embrional toxuma   

Embrional mənşəli Terato-ma (xoşxassəli) 

Embrional karsinoma, Sarılıq 

kisəsi şişi, Seminoma, Müller 

axacağı şişi 

Notoxorda (embrional 

onurğa) mənşəli 
Xordoma  
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Cədvəl 12.2. Birincili peritonarxası şişlərin simptomları və əlamətləri 

Əlamət və simptomlar Klinik manifestasiya  

Palpasiya olunan şiş kütləsi  - Əsasən sərt konsistensiyalı, qonşu 

toxumalara invaziya etmiş və qarnın 

simmetriyasını pozmuşdur.   

Ağrı   - Qeyri-müəyyən, yayılmış, şiş olan 

tərəfdə yerləşmişdir  

 Uroloji əlamətlər - Böyrək sancısı, makroskopik 

hematuryia, dizuryia, pollakiuryia, 

vezikal spazmlar  

Digestiv əlamətlər  -Postprandial diskomfort, dispeptik 

sindrom, epiqastralgiya,  qusma, 

konstipasiya, diarreya    

-Subokluzion və ya okluzion 

sindromlar, hematemezis  və/və 

ya  melena  

-İkterik  sindrom 

-Portal hipertenziya, splenomeqaliya,  

assitlə müşayiət olunan portal və ya 

splenik staz  sindromu 

Nevroloji əlamətlər  -Hissi pozğunluqlar (paraplegiya, 

areflexiya, hypoesteziya,   Cauda 

Equina sindromu  

Vaskulyar   əlamətlər -Aşağı ətraflarda ödemlər  və varikoz 

genişlənmələr 

Qızdırma  sindromu -İntratumoral nekroz nəticəsində baş 

verir  

Hormonal pozğunluqlar  -“İnsulinəbənzər”  maddələrin ifrazı 

nəticəsində (mezodermal  şişlər) 
hipoqlikemik klinika     

- katexolamin, kortizol və/və ya   

aldosteron sekresiyası  nəticəsində 

arterial hypertoniya 

 

Diaqnoz 

 Anamnez toplamaq, fizikal və instrumental müayinə üsulları periotonarxası ĢiĢlərə diaqnoz 

qoymağa imkan verir. Xəstələrin Ģikayətləri qeyri müəyyən  olduğuna görə ilkin diaqnostika 

məqsədi ilə USM, ekskretor uroqrafiya və fibroqastroduodenoskopiyadan istifadə edilir. Xüsusilə 

USM qeyri müəyyən qastrointestinal simptomlarla müraciət edilən xəstələrdə ilk müayinə üsulu 

hesab edilir.   

Peritonarxası ĢiĢlərin diaqnostikasında əsas müayinə üsulu KT hesab edilir. KT müayinə ĢiĢin 

lokalizasiyası ilə yanaĢı eyni zamanda onun xarakterini də müəyyən etməyə imkan verir. Tateishi və 

b. retroperitoneal liposarkomalarda 30% hallarda ĢiĢin kalsifikasiyası və ya ossifikasiyasını aĢkar 
etmiĢlər və bu əlamətlərin xəstəliyin proqnozuna mənfi təsir etdiyini müĢahidə etmiĢlər (6). 

Nakashima və b. retroperitoneal sahənin birincili ĢiĢləri aĢkar edildiyində aĢağıdakı 

kriteriyalardan birinin və ya bir neçəsinin təyin edilməsinin onun  bədxassəli olmasını göstərən əsas 

əlamət kimi qiymətləndirilməsini tövsiyə edirlər: 1. ġiĢin maksimal diametri ≥ 5.5 sm-dir; 2. ġiĢin 
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klinik əlamətləri var; 3. ġiĢin kalsifikasiyası təyin edilir; 4. Nahamar konturların olması; 5. Kistoz 

degenerasiya və ya nekrozun olması (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KT peritonarxası sarkomaları digər birincili və metastatik peritonarxası ĢiĢlərdən differensiasiya 

etməyə imkan verir.  Belə ki, KT müayinədə  peritonarxası həcmli törəmə ilə birlikdə böyümüĢ 

limfa düyünlərinin aĢkarlanması limfoma üçün xarakterikdir. BöyümüĢ peritonarxası limfa 

düyünləri xaya ĢiĢlərinin metastatik mərhələsində KT müayinədə aĢkar edilsə də xayada ilkin ĢiĢin, 

qanda isə ĢiĢ markerlərinin (alfa fetoprotein, xorionik qonadotropin) varlığı böyümüĢ limfa 

düyünlərini birincili peritonarxası ĢiĢlərdən differensiasiya etməyə imkan verir.  

KT müayinəsi ilə aĢkarlanmıĢ peritonarxası ĢiĢlərin diaqnostikasında çətinlik olduğu hallarda 

MRT müayinə aparılır. MRT ĢiĢin ətraf orqanlara və damarlara nəzərən anatomik münasibətini və 

invaziya dərəcəsini daha dəqiq görüntülədiyinə görə KT müayinəyə nisbətən daha üstün və 

informativ müayinə üsulu hesab edilir. 

  

Şəkil 12.1. Liposarkoma.    
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Liposarkomalar 

Birincili retroperitoneal yumĢaq toxuma mənĢəli ĢiĢlər arasında ən çox rastlanan ĢiĢlərdir. Adətən 
piy toxumasından inkiĢaf edən bu mezodermal ĢiĢlər klinik olaraq özlərini gec mərhələdə ĢiĢ böyük 

ölçülərə çatdığında biruzə edirlər (Şəkil 12.1). Liposarkomalar bəzi hallarda eyni zamanda bir neçə 

mənbədən inkiĢaf edirlər (l). Retroperitoneal liposarkomalar ətraflarda yerləĢən bu cür ĢiĢlərə 

nisbətən daha pis proqnoza malik olurlar. Bu xəstələrdə 10 illik sağqalma ehtimalı 4% olaraq 

bildirilmiĢdir. Diferensiasiya etməyən liposarkomalarda çox hallarda ĢiĢin tərkibində daha pis 

proqnostik göstəriclərə malik histiositoma komponentinin də olduğu aĢkar edilmiĢdir (8).  

Liposarkomaların müalicəsi total cərrahi rezeksiya və əməliyyatdan sonrakı dövrdə 

radioterapiyadan ibarətdir. 

Bədxassəli fibroz histiositoma 

Bədxassəli fibroz histiositoma rastgəlmə tezliyinə görə liposarkomadan sonra ikinci sıranı tutur. 

Lokalizasiya olaraq histiositoma ən çox ətraflarda müĢahidə edilir, peritonaraxası sahə ikinci 

yerdədir. XoĢxassəli histiositoma diaqnozu təyin edilsə də bu zaman belə residiv və ya metastaz 

rastlana bilər. Fibroz histiositomanın alt tipləri olaraq pleomorfik, miksoid, irihüceyrəli, iltihabi 

infiltrativ, angiomatoid tipləri rastlanır.  

Fibroz histiositoma zamanı proqnoz ĢiĢin ölçüsündən, diferensiasiya və invaziya dərəcəsindən 

asılıdır (9). Xəstəliyin preoperativ diaqnostikası müəyyən çətinlik yarada bilər, ədəbiyyatda kistoz 

histiositomanın kompyuter tomorafiyada retroperitoneal sahənin hidatid sisti kimi qiymətləndirildiyi 

təsvir edilmiĢdir (10). Müalicəsi cərrahi ekssiziya, radioterapiya və sitostatik terapiyadan ibarət olur.  

Leyomiosarkoma 

Leyomiosarkoma retroperitoneal sahədə rastlanan ĢiĢlər arasında 3-cü sıranı tutur. Histoloji tip 

olaraq epiteloid, miksoid, iltihabi, qranulyar hüceyrəli tipləri rastlanır. XoĢxassəli leyomiomalar 

nadir hallarda qadın xəstələrdə və daha çox uĢaqlığın leyomiomaları ilə birlikdə rastlanır. 

Leyomiosarkomanı saya əzələlərdən inkiĢaf edən leyomiomadan diferensiasiya etməyə imkan verən 

histoloji əlamətlər hüceyrə atipiyası, fokal nekroz və yüksək mitotik aktivlikdir (11). 

Müalicəsi cərrahi rezeksiya ilə yanaĢı radioterapiya və kimyəvi terapiyadan (doxorubicin, 

ifosfamid, gemsitabin, docetaxel, dacarbazin) ibarətdir. Lakin leyomiosarkomaların proqnozu yaxĢı 

deyil, 2 il ərzində sağqalma təqribən 15% -dir. 
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Şəkil 12.2. Retroperitoneal leyomiosarkoma,  kontrast KT. Biopsiya ilə histoloji diaqnoz təsdiq 

edilmiĢdir. 

 

Peritonarxası ĢiĢlərin digər orqanlara invaziyası 

Birincili retroperitoneal ĢiĢlər çox zaman mezenximal mənĢəli olub aĢkar olunduğunda bir çox 

hallarda retroperitoneal orqanlara (böyrəklər, böyrəküstü vəzlər, aĢağı boĢ vena), mezo və 

intraperitoneal orqanlara (yoğun bağırsaq, nazik bağırsaq, onikibarmaq bağırsaq, mədə, mədəaltı 
vəz, dalaq, uĢaqlıq) invaziya etmiĢ ola bilər. Birincili retroperitoneal ĢiĢlərin eksizisiyası zamanı ən 

çox tətbiq edilən multipl orqan rezeksiyası nefrektomiyadır, sonrakı sıranı hemikolektomiya, 

splenektomiya və pankreasın rezeksiyası tutur. 

Peritonarxası ĢiĢlərin aĢağı boĢ vena divarına invaziyası da bu ĢiĢlərin radikal cərrahiyyəsinə 

ciddi əngəl yaradan ağırlaĢmalardan hesab edilir. Son illərdə qaraciyər transplantasiyası texnikasının 

cərrahlar tərəfindən mənimsənilməsi və vaskulyar cərrahiyyənin inkiĢafı (xüsusi ilə yeni damar 

protezlərinin yaradılması) bu qrup xəstələrdə radikal cərrahiyyə Ģansını artırmıĢdır.  

Biz öz klinik praktikamızda 63 yaĢlı bir xəstədə iri ölçülərə malik retroperitoneal ĢiĢin (histoloji 

diaqnoz miksosarkoma) sağ böyrəyə və aĢağı boĢ vena divarına invaziyasına rastladıq (ġəkil 12.3. ). 

Xəstədə  retroperitoneal ĢiĢin eksiziyası sağtərəfli nefrektomiya və aĢağı boĢ venanın 7 sm 

uzunluğunda boylama rezeksiyası (mənfəzin ½ hissəsini tutacaq Ģəkildə) ilə kombinə edilmiĢdir. 

Xəstədə erkən əməliyyatdan sonrakı dövrdə ağırlaĢma müĢahidə edilməmiĢ, 15 ay sonra lokal 

residiv inkiĢaf etmiĢdir.   

     

http://sarcomahelp.org/learning_center/figures/leio2.jpg
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ġəkil 12.3. Sağ peritonarxası sahənin böyrəyə və aĢağı boĢ venaya invaziya (ox) edən irihəcmli 

miksosarkoması  

 

 

Retroperitoneal Fibroz 

Retroperitoneal fibroz xəstəliyini ifadə edən eponim Ormond xəstəliyi adlansa da xəstədə ilk dəfə 

peritonarxası sahadə fibrotik kütləni və hidronefrozu aĢkar edən Fransız alimi Albarran olmuĢ, 

Ormond isə xəstəliyin təsvirini 1948-ci ildə ilk dəfə ingilis ədəbiyyatında nəĢr etdirmiĢdir. Bu gün 

də bu xəstəlik bir çox adlar altında (fibrozlaĢan periureterit, plastik periureterit, xronik periureterit, 

sklerozlaĢan retroperitoneal qranuloma və fibroz retroperitonit, retroperitoneal fibromatoz) təsvir 

edilsə də, 1960-cı ildən etibarən bu xəstəliyin adı yanaĢı olaraq Ormond xəstəliyi kimi 

adlandırılmaqdadır. 

Xəstəlik peritonarxası sahədə böyük damarları, sinirləri və sidik axarını əhatə edən fibroz 

toxumanın iltihabi proliferasiyası ilə xarakterizə olunur. Xəstəliyin iki əsas növü təsnif edilmiĢdir: 

 idiopatik retroperitoneal fibroz;  

 məlum səbəblərlə əlaqədar yaranmıĢ retroperitoneal fibroz. 

Xəstəlik kiĢilərdə qadınlara nisbətən 2-3 dəfə çox rast gəlinir (12).  

Makroskopik müayinədə retroperitoneal fibroz peritonarxası sahədəki anatomik strukturları əhatə 

edən sərt konsistensiyalı  ağ və ya tutqun rəngli kütlə Ģəklində nəzərə çarpır. Sidik axarı böyrək 

ayaqcığından kiçik çanağa qədər, əsasən isə L4-S1 fəqərələri səviyyəsində fibroz toxuma ilə əhatə 

olunmuĢ olur. Xəstələrin 30-60%-də sidik axarının orta 1/3-də medial deviasiya aĢkar edilir. Sidik 

axarlarının fibroz toxuma ilə sıxılması ekstralüminal ureteral obstruksiyaya və nəticədə 

ureterohidronefroza gətirib çixarır. Böyük damarların sıxılması  müĢahidə edilsə də vaskulyar 

obstruksiya nadir hallarda rast gəlinir. AĢağı boĢ  venanın  və  qalça venalarının  sıxılması aĢağı 
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ətraflarda ödemlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Göstərilən orqanlarla yanaĢı Ormond 

xəstəliyində intraabdominal orqanların, onikibarmaq bağırsağın, nazik bağırsaqların, yoğun 
bağırsağın və mədəaltı vəzinin də prosesə qoĢulması haqqında ədəbiyyatda məlumatlar vardır. 

Histoloji müayinədə fibroz toxuma fibroblastlardan və kollagen liflərdən təĢkil olunmuĢdur. 

Xəstəliyin ilkin mərhələlərində iltihab hüceyrələrininin B  və T limfositlərdən, plazma 

hüceyrələrindən və makrofaqlardan, bəzən də eozinofil və neytrofillərdən təĢkil olunduğu  aĢkar 

edilmiĢdir. 

Xəstələrin  60%-də heç bir etioloji faktor aĢkar etmək mümkün olmadığı halda bəzi faktorların:  

metisergid istifadəsi, retroperitoneal hematoma, sidik ekstravazasiyası perianevrizmal iltihab, 

xroniki infeksiyalar, radiasiya, iltihabi bağırsaq xəstəlikləri, biliar xəstəliklər, sarkoidoz, vərəm 

xəstəliyi, kollagen xəstəliklər və s.-nin  retroperitoneal fibroz törətdiyi müəyyən edilmiĢdir. 

Retroperitoneal fibrozun digər səbəblərindən biri retroperitoneal ĢiĢlərdir. Koep and Zuidema-nın 

471 xəstə üzərində apardığı müĢahidələrdə xəstələrin 7,9%-də peritonarxası ĢiĢ aĢkar edilmiĢdir 

(13). Retroperitoneal fibroz törədən üç növ ĢiĢin olması təsvir edilmiĢdir: a) fibrozla müĢayiət 

olunan periureteral metastazlar; b) birincili retroperitoneal ĢiĢlər; c) serotonin ifraz edən karsinoid 

ĢiĢ. Süd vəzisinin, mədənin, ağciyərlərin, böyrəklərin və yoğun bağırsaq ĢiĢləri daha çox periureteral 

metastazlarla müĢayiət olunur. Birincili ĢiĢlər isə (limfoma və sarkomalar) fibroz proliferasiyaya 

gətirib çıxaran desmoplastim toxuma reaksiyası ilə xarakterizə olunur. 

Müxtəlif səbəblərdən aparılmıĢ Ģüa müalicəsi də retroperitoneal fibroza gətirib çıxara bilər. 

Çanaq ĢiĢlərinə görə Ģüa müalicəsi aparılmıĢ xəstələrin 1%-də bir neçə ildən sonra retroperitoneal 

fibrozun əmələ gədiyi müəyyən edilmiĢdir. 

Bir sıra urogenital infeksiyalar da (gonoreya, sifilis, brusellyoz, vərəm) retroperitoneal fibrozun 

əsas etioloji faktorları sırasına daxildir. Bundan baĢqa bir sıra müəlliflər retroperitoneal fibrozu 

proliferativ fibrozla xarakterizə olunan bir sıra xəstəliklərin (mediastinal fibroz, plevral fibroz, 

generalizə olunmuĢ mezenterial fibroz, sklerozlaĢan kolit, Riedel tiroiditi, Dupuytren  kontrakturası, 

Peyroni xəstəliyi, sistemli qırmızı qurd eĢənəyi), generalizə olunmuĢ autoimmun və kollagen 

xəstəliklərin manifestasiyası kimi qiymətləndirirlər (14).  

Ormond xəstəliyi əsasən  50-70 yaĢlarında rastlansa da, erkən yaĢlarda və hətta  18 yaĢda da 

retroperitoneal fibroz aĢkar edilmiĢdir. KiĢilərdə qadınlara nisbətən 2-3 dəfə çox rast gəlinir. 

Xəstəlik gizli gediĢi və ona məxsus patoqnomonik simptom əlamətin olmaması ilə xarakterizə 

olunur. 

Xəstəliyin əsas simptomları ümumi zəiflik, subfebril temperatura, anoreksiya, arıqlama və qeyri-

spesifik dispeptik əlamətlərdir. Eritrositlərin çökmə reaksiyasının sürətlənməsi, lümbal və 

abdominal ağrılar xəstələrin 90%-də rast gəlinir. Xəstələrin 10%-də isə skrotal ağrılar müĢahidə 

edilir. Ağrılar ilkin mərhələdə qeyri lokal, küt xarakterli ağrılar olub, narkotiklərlə deyil, qeyri-

steroid analgetiklərlə azalır. 

Xəstəliyin irəli mərhələlərində prosesə əsasən sidik axarları və böyük magistral damarlar 

qoĢulduğuna görə xəstələrdə oliquriya, azotemiya, aĢağı ətraflarda ödemlər, sancıĢəkilli lümbal 

ağrılar meydana çıxır və bir çox hallarda pankreas xəsrçəngi, yoğun bağırsağın obstruksiyası və 

aortal anevrizma ilə səhv salınır. 

Obyektiv müayinədə 10% hallarda palpasiya olunan kütlə, uremiya, aĢağı ətraf ödemləri və 

hidrosele aĢkar edilir. 

Biz retroperitoneal fobroz və ikitərəfli III dərəcəli hidronefroz, XBÇ diaqnozu təyin edilən 32 

yaĢlı qadın xəstədə sağtərəfli iriölçülü urinoma müĢahidə etmiĢik. Xəstəyə urinomanın ləğvi ilə 

yanaĢı ikitərəfli ureteroliz və ureterlərin periton boĢluğuna yerləĢdirilməsi əməliyyatı həyata 
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keçirilmiĢ, steroid terapiya aparılmıĢdır. Əməliyyatdan sonrakı 7 il müddətində ikitərəfli hidronefroz 

və böyrək çatmazlığı ortadan qalxmıĢ, residiv müĢahidə edilməmiĢdir. 
Retroperitoneal fibrozisdə ilkin yardım xəstənin klinik vəziyyətindən asılı olaraq aparılır. 

Hidronefroz, bel ağrıları və uremiya ilə daxil olmuĢ xəstələrə təcili qaydada iliktərəfli ureteral stent, 

bu mümkün olmadıqda nefrostoma qoyulmalıdır. Böyrəklərin dekompressiyasından sonra xəstədə 

postobstruktiv diurezin miqdarına, su- elektrolit balansına və böyrəklərin funksiyalarına nəzarət 

edilir. Klinik yaxĢılaĢma əldə edildikdən sonra xəstə müvafiq qaydada müayinə olunur. Xəstənin 

anamnezində petroperitoneal fibroza səbəb olan dərmanlar aĢkarlanarsa dərmanların qəbulu 

dayandırılır. ġiĢə aid məlumatlar olarsa xəstə ilkin ĢiĢin lokalizasiyasına görə ətraflı müayinə olunur. 

 Ġdiopatik retroperitoneal fibrozun konservativ müalicəsi kortikosteroidlərlə aparılır. 140 xəstə 

üzərində aparılan bir araĢdırmada xəstələrin 80%-də kortikosteroidlərlə aparılan müalicədə müsbət 

nəticə əldə edilmiĢdir. Xəstələrdə fibroz kütlənin kiçilməsi, sidik axarı və aĢağı boĢ venada olan 

kompressiyanın azalması müĢahidə edilmiĢdir. Xarakterik klinik yaxĢılaĢma isə ağrıların azalması, 

diurezin normallaĢması və eritrositlərin çökmə sürətinin azalmasından ibarət olmuĢdur. 

Kortikosteroidlərlə müalcə dozası və müddəti haqqında  fikirlər müxtəlif olsa da əksər müəlliflər 

müalicə müddətinin 6 ay və daha çox olmasını tövsiyə edirlər (15). Kortikosteroidlərlə yanaĢı 

müalicə məqsədi ilə immunosupressiv preparatların (azathioprine, siklofosfamide, siklosporin və s) 

tətbiqi də müsbət kilnik nəticə əldə edilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şəkil 12.4. Ġdiopatik retroperitoneal fibrozlu xəstədə bilateral hidronefroz və sidik 

axarlarının medial deviasiyası  (ekskretor uroqrafiya); B-  Həmin xəstə ureterolizis 

və sidik axarlarının lateralizasiyası əməliyyatından sonra.  
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Retroperitoneal fibrozun müalicəsində müxtəlif konservativ müalicə üsulları tövsiyə edilsə də 

cərrahi müdaxiləyə daha çox üstünlük  verilir. Cərrahi müdaxilə tən orta  laparotom kəsiklə aparılan  
qarın boĢluğunun təftiĢindən, biopsiyadan və ureterolizdən ibarətdir. Biopsiya nəticələrinə əsasən 

diaqnoz təsdiq edildikdən sonra parietal periton orta xətt üzrə onikibarmaq bağırsaqdan çanağa 

qədər kəsilir. KəsilmiĢ periton lateral istiqamətdə ayrılaraq sidik axarları aĢkarlanır. Sidik axarları 

geniĢlənmiĢ hissədən baĢlayaraq fibroz toxumaya doğru distal istiqamətdə disseksiya olunur. 

Disseksiyanı asanlaĢdırmaq məqsədi ilə əməliyyatdan əvvəl xəstəyə stent və ya sidik axarı kateteri 

qoyulur. Disseksiya zamanı prosesin sidik axarı divarına yayılması zamanı seqmentar rezeksiya və 

ureteroureterostomiya icra edilir. Sidik axarı tam disseksiya edildikdən sonra sidik axarı 

interperitoneal yerləĢdirilir və parietal periton tikilərək tamlığı bərpa edilir. Alternativ olaraq bəzi 

müəlliflər tərəfindən sidik axarları böyük piyliklə örtülməsi tövsiyə edilir. Digər tərəfdən ureteroliz 

və ureterlərin lateralizasiyası əməliyyatının da ureterlərin peritonizasiyası qədər effektiv olduğu 

təsvir edilmiĢdir. Son illərdə ureteroliz və ureterlərin repozisiyası laparoskopik olaraq da uğurla 

həyata keçirilir (16). 

 

Angiomiolipoma 

Peritonarxası sahədən inkiĢaf edən angiomiolipomalar piy toxuması, saya əzələ hüceyrələri və 

qan damarlarından baĢlanğıc alır. Çox zaman tərkibində atipik hüceyrələr olması səbəbi ilə 

biopsiyalarda leyomiosarkoma ilə diferensiasiyası çətinlik yarada bilər. Retroperitoneal 

angiomiolipomalar iriölçülü və multipl ola bilir, içərisində renal hüceyrəli karsinoma rastlana bilər.  

Angiomiolipomalar sporadik olaraq ən çox orta yaĢlı qadın xəstələrdə aĢkar edilir. Autosomal 

dominant xəstəlik olan tuberosklerozda retroperitoneal angiomiolipomalar daha çox bilateral 

olmaqla nisbətən erkən yaĢlarda rast gəlinir (17). Tuberosklerozda angiomiolipoma ehtimalı 50-75% 

olarkən, renal kista 17-35%, renal karsinoma 1-2% hallarda rastlanır. 

Kiçik ölçülü angiomiolipomalarda taktika aktiv müĢahidə olarkən iriölçülü angiomiolipomalarda 

dağılma (rüptür) riski olduğuna və atipik elementlərə malik olma ehtimalı nəzərə alınaraq cərrahi 

eksiziya əsas müalicə taktikasıdır. Bu məqsədlə son illərdə ən çox tətbiq edilən üsul laparoskopik 

metodla ĢiĢin xaric edilməsidir (18). 

 

Germinativ peritonarxası şişlər 

Germinativ ĢiĢlər retroperitonral sahədən birincili olaraq baĢlaya bilər və ya xayada baĢlayaraq 

ikincili olaraq peritonarxası sahəyə yayıla bilər. Matur və ya immatur teratomalar, embrional 

karsinoma və sarılıq kisəsi ĢiĢləri peritonarxası sahədə birincili rastlana bilən ĢiĢlərə aiddir (19). 

Xayalardan inkiĢaf edən ĢiĢlərin retroperitoneal sahəyə yayılması adətən limfa düyünlərinə multipl 

metastazlar Ģəklində olduğu halda birincili germinativ peritonarxası ĢiĢlər solid ĢiĢ olaraq aĢkar 

edilir. 

 

İkincili retroperitoneal şişlər 

Peritonaraxası sahənin ikincili ĢiĢləri baĢqa bir orqanın ĢiĢinin birbaĢa peritonarxası sahəyə 

invaziyası, retroperitoneal sahəyə limfatik metastaz və ya ĢiĢin hematogen yolla yayılması hesabına 

rastlana bilər. Ən çox uĢaqlıq bonu, prostat, sidik kisəsi ĢiĢləri, yoğun bağırsaq, ağciyər, uĢaqlıq və 

yumurtalıqlar, mədəaltı vəz, nazik bağırsaq, xaya ĢiĢləri və limfomalar (xüsusi ilə B hüceyrəli 

limfoma) peritonarxası sahəyə invaziya və ya metastazla ağırlaĢa bilər.    

UĢaqlıq boynu, prostat, sidik kisəsi, endometrium, bağırsağın siqmoid və rektal hissəsindən 

inkiĢaf edən ĢiĢlər çox hallarda retroperitoneal sahəyə birbaĢa invaziya edərək birtərəfli və ya 

ikitərəfli ureteral obstruksiyaya səbəb ola bilər. Ureter obstruksiyası olan hallarda radikal cərrahi 
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əməliyyatlaricra edildiyində ureterosistoneostomiya, Boari sistoureteroplastika əməliyyatları ilə 

urodinamika bərpa edilir (20). Lakin retroperitoneal invaziya təyin edilən ĢiĢlərdə müxtəlif diersiya 
üsullarının tətbiq edilməsinin xəstənin sağqalma müddətinə ciddi təsir etmədiyi və bu müddətin 3-6 

ay ərəfəsində olması bildirilir. Yalnız prostat adenokarsinomalarına bağlı ureteral obstruksiya olan 

xəstələrdə 30% hallarda 1 ildən çox sağqalma müĢahidə edilmiĢdir.  

Distal ureteral obstruksiya zamanı ureterokutaneostomiya və ya nefrostomiya əməliyyatı 

seçilirkən, proksimal ureter obstruksiyasına səbəb olan retroperitoneal ĢiĢlərdə ureteral stendlər və 

ya  nefrostomiya tətbiq edilə bilər. 
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