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Mövzunun aktuallığı 

Postoperasion (PO) ventral yırtıqlar müasir cərrahiyyənin həllini 

tapmamış aktual problemlərindən biri olaraq qalmaqdadır.Təbabətin 

ümumi inkişafı fonunda qarın boşluğu orqanları üzərində aparılan 

əməliyyatların sayının çoxalması paralel olaraq bu yırtıqların da 

artmasına səbəb olmuşdur. Abdominal əməliyyatlardan, xüsusən də ən 

çox tətbiq edilən orta xətt laparotomiyalarından sonra bu ağırlaşmaya 

2-20% xəstələrdə, bəzi məlumatlara əsasən hətta 31,5 % hallarda rast 

gəlinir.1,2 Alloplastikanın geniş tətbiqi sayəsində bu yırtıqların cərrahi 

müalicəsinin nəticələri xeyli yaxşılaşsa da, residiv göstəriciləri hələ də 

kifayət qədər yüksəkdir və 11-37% səviyyələrində qalmaqdadır.3,4  

Qeyd olunan fikirlər və göstərilən rəqəmlər bu problemin cərrahi 

müalicəsi qədər profilaktikasının da nə qədər əhəmiyyətli olduğunu 

göstərir. Xüsusən yüksək riskli xəstələrdə bu ağırlaşmaya çox (30-

48%) rast gəlinməsi daha effektiv profilaktika üsullarının axtarışını 

labüd etmişdir.5,6 Son illərdə bu məqsədlə abdominal aorta 

anevrizmasına (AAA) görə aparılan əməliyyatlar zamanı və 

                                                 
1 Harlaar, J.J. A multicenter randomized controlled trial evaluating the effect of 

small stitches on the incidence of incisional hernia in midline incisions / J.J. Harlaar, 

E.B. Deerenberg, G.H. van Ramshorst [et al.] // BMC Surg.,-2011.-11,-20. 
2 Garcia-Urena, M.A. Randomized controlled trial of the use of a large-pore 

polypropylene mesh to prevent incisional hernia in colorectal surgery / M.A. Garcia-

Urena, J. Lopes-Monclus, LA. Hernando [et al.] // Ann Surg., - 2015. 261(5), - p. 

876-881.  
3 .Алекберзаде А.В. Открытая аллопластика послеоперационных вентральных 

грыж / А.В.Алекберзаде, Е.М.Липницкий, И.В.Сундуков // Хирургия, Журнал 

им. Н.И. Пирогова, - 2011. № 4, - с. 13-16. 
4 Helgstrand, F. Reoperation versus clinical recurrence rate after ventral hernia repair 

/ F. Helgstrand, J.Rosenberg, H. Kehlet [et al.] // Ann Surg., - 2012. 256(6), - p. 955-

958. 
5 Curro, G. Long-term outcome with the prophylactic use of polypropylene mesh in 

morbidly obese patients undergoing biliopancreatic diversion. / G. Curro, 

T. Centorrino, V. Low [et al.] // Obes Surg, - 2012. 22, - p. 279–282. 
6 Glover, K. Mid-term outcomes of retroperitoneal and transperitoneal exposures in 

open aortic aneurysm repair / Glover K., Lyden S., Bena J.F. et al. // Ann Vasc Surg, 

- 2019. Oct 31. doi: 10.1016/j.avsg.2019.10.074 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hernando%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25575254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helgstrand%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22580941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helgstrand%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22580941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenberg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22580941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kehlet%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22580941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22580941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glover%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31678129
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glover%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31678129
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lyden%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31678129
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bena%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31678129
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31678129
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piylənməsi olan xəstələrdə tor protezlərin preventiv tətbiqinin yaxşı 

nəticələr verdiyini vurğulayan məlumatlara rast gəlinir.7,8  

Təkcə göstərilən bu patologiyalar zamanı deyil, başqa risk 

faktorları nəticəsində də PO yırtıqların kifayət qədər çox meydana 

çıxmasını nəzərə alsaq, belə xəstə qruplarına da bu cür effektiv 

profilaktik metodların tətbiqi məntiqli görünməkdədir. Ədəbiyyat 

məlumatları ilə tanış olduqda bu istiqamətdə aparılmış araşdırmalara 

çox az rast gəlindiyinin şahidi oluruq.9  

Bununla belə, görülə biləcək arzuolunmaz təsirləri, baş verə 

biləcək ağırlaşmalar, maliyyət artımı və s. baxımından bu protezlərin 

tətbiqinə dair bir çox məsələlər öz həllini tapmamışdır.10 Bu da 

profilaktik məqsədlə sintetik protezlərin rutin olaraq deyil, məhz 

ondan fayda görəcək çox yüksək riskli xəstə qruplarında tətbiq 

edilməsinin doğru olduğunu və belə xəstələri əvvəlcədən müəyyən 

etməyə imkan verəcək proqnostik sistemlərin hazırlanmasının, 

protezlerin tətbiqinə olan göstərişlərin dəqiqləşdirilməsinin xüsusi 

əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. 

PO yırtıqların meydana çıxmasında mexaniki faktorların, yara 

sağalmasının, birləşdirici toxumanın struktur xüsusiyyətlərinin, 

kollagen mübadiləsindəki tarazlığın, cərrahi tikiş texnikası və s. 

amillərin rolu göstərilsə də, bu kimi faktorların etiologiya və 

                                                 
7 Bevis, P.M. Randomized clinical trial of mesh versus sutured wound closure after 

open abdominal aortic aneurysm surgery / P.M. Bevis, R.A. Windhaber, P A. Lear 

[et al.] // Br J Surg, - 2010. 97, - p. 1497–1502. 
8 Curro, G. Incisional hernia prophylaxis in morbidly obese patients undergoing 

biliopancreatic diversion / G. Currò , T. Centorrino , C. Musolino [et al.] // Obes 

Surg., - 2011. 21(10), - p. 1559-1563. 
9 Суковатых, Б.С. Влияние анатомо-функциональной недостаточности 

брюшной стенки на прогноз возникновения послеоперационных вентральных 

грыж / Б.С. Суковатых, Н.М. Валуйская, А.А. Нетяга [и др.] // Хирургия, 

Журнал им. Н.И. Пирогова, - 2014. № 1, - с . 43-47. 
10 Herbert, G.S. Prophylactic mesh to prevent incisional hernia: a note of caution / 

G.S. Herbert, T.J. Tausch, P.L. Carter //Am J Surg., - 2009. 197(5), - p. 595-598.  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curr%C3%B2%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20853159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Centorrino%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20853159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Musolino%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20853159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20853159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20853159
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patogenezdə yeri hələ də tam müəyyənləşməmiş və bu istiqamətdə 

aparılacaq elmi araşdırmalar aktual olaraq qalmaqdadır.11,12,13,14 

Məqsəd və vəzifələr 

Tədqiqatın məqsədi postoperasion ventral yırtıqların meydana 

çıxması baxımından yüksək riskli xəstələri müəyyənləşdirməyə imkan 

verəcək proqnostik hesablama sisteminin yaradılması və müvafiq 

profilaktik metodların tətbiqinin əsaslandırılmasından ibarətdir. 

Göstərilən məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı məsələlərin həlli 

nəzərdə tutulmuşdur: 

1. Qarın boşluğu orqanları üzərində aparılmış əməliyyatlardan 

sonra ventral yırtığı olan və yırtığı olmayan xəstələrin aponevroz 

toxumasında kollagenin ümumi miqdarının, I və III tiplərinin 

kəmiyyət göstəricilərinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi; 

2. Yara sağalmasına və postoperasion yırtıqların əmələgəlmə 

prosesinə təsir edən müxtəlif amillərin alınmış histoloji tədqiqat 

nəticələrinin obyektiv göstəriciləri ilə qarşılaşdırılaraq risk faktoru 

kimi rolunun müəyyənləşdirilməsi; 

3. Postoperasion yırtığı olan xəstələrdə kollagen metabolizminin 

seroloji markeri kimi I tip kollagenin C-terminal telopeptidi (CTX-I) 

göstəricilərinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi; 

4. Müəyyən edilmiş müstəqil risk faktorlarına əsaslanaraq 

abdominal əməliyyatlardan sonra ventral yırtıqların meydana 

                                                 
11 Лазаренко, В.А. Особенности соотношения коллагена І и ІІІ у больных 

послеоперационными вентральными грыжами / В.А. Лазаренко, И.С. Иванов, 

С.В. Иванов [и др.] // Курский научно - практический вестник "Человек и его 

здаровье", - 2013. № 2, - с .57-59. 
12 Ceydeli, A. Finding the best abdominal closure: an evidence-based review of the 

literature / A. Ceydeli, J. Rucinski, L. Wise [et al.] // Curr Surg., - 2005. 62 - p. 220–

225. 
13 Fachinelli, A. Qualitative and quantitative evaluation of total and types I and III 

collagens in patients with ventral hernias / A. Fachinelli, M. Roberto, M. Trindade 

// Langenbecks Arch Surg, - 2007. 392, - p. 459-464. 
14 Israelsson, L. Prevention of incisional hernias: how to close a midline incision / 

L. Israelsson, D. Millbourn // Surg Clin North Am., - 2013. 93, - p. 1027–1040. 
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çıxmasını təxmin etməyə imkan verəcək proqnostik hesablama 

sisteminin tərtib edilməsi; 

5. Abdominal əməliyyatlara məruz qalmış və qarın divarı müxtəlif 

cərrahi üsullarla tikilmiş xəstələrdə yırtıq əmələ gəlmə baxımından 

uzaq nəticələrin öyrənilməsi; 

6. Abdominal əməliyyatların aparılması planlanan və risk qrupuna 

daxil olan xəstələrə perioperativ dövrdə tətbiq ediləcək müvafiq 

profilaktik tədbirlər sisteminin hazırlanması; 

7. Abdominal əməliyyatlar zamanı yüksək riskli xəstələrdə qarın 

divarının profilaktik protezlənməsinə olan göstərişlərin 

təkmilləşdirilməsi. 

Tədqiqatın müdafiəyə çıxarılan əsas müddəaları 

1. PO yırtıqların meydana çıxmasında orqanizmin kollagen 

mübadiləsi tarazlığında və qarın divarının aponevroz qatındakı 

birləşdirici toxumanın kollagen quruluşunda baş verən dəyişikliklərin 

əhəmiyyəti böyükdür. Yaşlanma və menopauzal statusun yaratmış 

olduğu hormonal-metobolik dəyişikliklər, həmçinin piylənmənin 

kollagen mübadiləsinə və yara sağalması prosesslərinə olan sistemik 

və yerli təsirləri bu dəyişikliklərin meydana çıxmasında mühüm rol 

oynayır. 

2. PO yırtığı olan xəstələrdə birləşdirici toxumada baş vermiş 

dəyişikliklər sistem xarakterli olub, aponevroz toxuması ilə yanaşı bağ 

aparatı, damar divarı, sümük toxuması və s. kimi digər kollagen 

quruluşlu toxumalarda da müşahidə edilir. Əsasən, çanaq dibi 

bağlarının zəifləməsindən qaynaqlanan pelvik orqan prolapsusu və 

damar divarındakı dəyişikliklər nəticəsində meydana çıxan varikoz 

xəstəliyi kimi kollagenlə əlaqəli patologiyalara PO yırtıqlı xəstələrdə 

çox rast gəlinməsi bu patologiyaların eyni bioloji əsasa dayandığını 

göstərir. 

3. Kollagen mübadiləsində onun I tipinin parçalanma məhsulu 

olan və sümüklərdəki rezorbsiya prosesinin göstəricisi kimi bilinən 

CTX-I biomarkeri əsasən kollagenin məhz bu tipindən təşkil olunmuş 

aponevroz toxumasında meydana çıxan dəyişiklkiklərin və dolayı 

yolla da PO yırtıqların biomarkeri hesab edilə bilər. 
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4. PO yırtıqların etiopatogenezində rol oynayan bioloji amillər və 

qarındaxili təzyiqin artmasına səbəb olan patologiyalar daxil 

edilməklə aparılmış çoxvariantlı logistik reqressiya analizi müstəqil 

risk faktorlarını müəyyən etməyə və bu faktorlar əsasında tərtib edilən 

hesablama sistemi də yüksək riskli xəstələrdə yırtıqların meydana 

çıxmasını proqnozlaşdırmağa imkan verir. 

5. Bioloji və mexaniki faktorlarla yanaşı qarın divarının tikilməsi 

zamanı tətbiq edilən cərrahi texnikanın tikiş böyüklüyü və sap 

uzunluğu : yara uzunluğu (SU:YU) nisbəti kimi xüsusiyyətləri də PO 

yırtıqların meydana çıxmasında müstəqil risk faktorları olaraq rol 

oynayır. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi 
Postoperasion yırtıqlı xəstələrdə aponevrozun kollagen 

quruluşundakı, onun I:III tiplərinin nisbətindəki dəyişikliklər çoxsaylı 

tədqiqatlarla öyrənilmişdir. Apardığımız tədqiqat işində isə bu 

dəyişikliklər polyarizasion mikroskopiya vasitəsilə, amma bir qədər 

fərqli yanaşılaraq − PO yırtığı olan xəstələrlə əvvəllər əməliyyat 

keçirmiş, lakin yırtığı olmayan xəstələri müqayisə etməklə 

öyrənilmişdir. Aşkar edilmiş dəyişikliklərin risk amilləri və bu 

dəyişikliklərin kollagenlə assosiasiyalı digər patologiyalarla əlaqəsi 

müəyyənləşdirilmişdir. 

İlk dəfə olaraq əməliyyatdansonrakı yırtığı olan xəstələrdə 

kollagen metabolizminin seroloji markeri kimi I tip kollagenin C-

terminal telopeptidinin (CTX-I) müqayisəli şəkildə öyrənilməsi 

həyata keçirilmişdir. 

Müəyyən edilmiş müstəqil risk faktorları əsasında PO yırtıqlar 

baxımından yüksək riskli xəstələri aşkar etməyə imkan verəcək yeni 

proqnostik hesablama sistemi hazırlanmışdır. 

Hesablama sistemi tərtib edilərkən birləşdirici toxuma zəifliyinin 

və kollagenin struktur dəyişikliklərinin təzahürü hesab edilən 

patologiyalar da prediktor kimi analizlərə daxil edilmişdir.  

Proqnostik kriteriyalar arasında bədən kütləsi indeksi (BKİ) ilə 

yanaşı mərkəzi tip piylənmənin göstəricisi olan mərkəzi piylənmə 

indeksinin (MPİ) yeri də müəyyən olunmuşdur.  
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Bu sistemdə həmçinin qarın divarında meydana çıxan zəiflik və 

ptoz kimi anatomo-funksional dəyişiklikləri xarakterizə etmək üçün 

təklif etdiyimiz qarın sallanması indeksindən (QSİ) istifadə edilmişdir. 

Öyrənilmiş risk faktorları əsasında abdominal əməliyyatlardan 

sonra cərrahi yara infeksiyasının inkişafının proqnozlaşdırılmasına 

dair yeni hesablama sistemi tərtib olunmuşdur. 

Cərrahi yara infeksiyası və PO yırtıqların inkişafı baxımından 

laparotom yaraların tikilmə texnikasının optimal üsulu müəyyən 

edilmiş, yüksək riskli xəstələrdə qarın divarının profilaktik 

protezlənməsinə göstərişləri müəyyən etməyə imkan verən alqoritm 

hazırlanmışdır. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti  

Tədqiqatlar PO yırtıqların meydana çıxmasında kollagen 

mubadiləsindəki dəyişikliklərin rolunu, bu dəyişikliklərin lokal və 

sistemik xüsusiyyətlərini müəyyən etmişdir. PO yırtıqlı xəstələrdə 

aponevrozun kollagen quruluşunda dəyişikliklərlə yanaşı 

patologiyalar və kollagen mübadiləsinin göstəricisi kimi CTX-I 

arasında əlaqənin müəyyən edilməsi preoperativ dövrdə qarın divarı 

toxumalarından biopsiyalar etmədən, qeyri-invaziv üsulla bu 

dəyişiklikləri təxmin etməyə imkan vermişdir. Araşdırmalar həm 

erkən postoperasion yara ağırlaşmalarının, həm də PO yırtıqların 

meydana çıxmasında risk faktorlarının, o cümlədən cərrahi texnikaya 

bağlı amillərin rolunu elmi çəhətdən əsaslandırmışdır.  

Tədqiqatın nəticəsində risk qrupuna daxil olan xəstələrə 

perioperativ və əməliyyatdansonrakı dövrdə tətbiq ediləcək müvafiq 

profilaktik tədbirlər sistemi hazırlanmış və yüksək riskli xəstələrdə 

preventiv məqsədlə protezlərin tətbiqinə olan göstərişlər 

təkmilləşdirilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələrinin tətbiq olunması 
Tədqiqat işinin nəticələri əsasında tərtib edilmiş PO yırtıqların 

proqnozlaşdırma sistemi akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi 

Cərrahiyyə Mərkəzinin cərrahi qastroenterologiya şöbələrində 

abdominal əməliyyatlara məruz qalmış və prospektiv tədqiqatlar 

qrupuna daxil olan xəstələr üzərində tətbiq edilmişdir. 
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Elmi işin aprobasiyası: Dissertasiya işinin materialları akad. 

M.A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi PHŞ-nin Qida borusu, 

mədə və 12 barmaq bağırsaq cərrahiyyəsi, Qaraciyər, öd yolları və 

mədəaltı vəzi cərrahiyyəsi, Cərrahi koloproktologiya şöbələrinin 

əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilmiş (19 noyabr 2019-cu il) 

şöbələrarası yığıncaqda və akad. M.A. Topçubaşov ad. ECM PHŞ-nin 

nəzdində fəaliyyət göstərən elmi seminarın iclasında (2 mart 2020-ci 

il) müzakirə olunmuşdir. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilat: akad. 

M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi PHŞ. 

Dissertasiyanın həcmi və strukturu: Dissertasiya işi A4 

formatında, “Times New Roman” 14 şrifti və 1,5 sətirarası intervalla 

Azərbaycan dilində yazılmışdır, mündəricatdan (2 s.), girişdən (7 s.), 

ədəbiyyat icmalını (24 s.), tədqiqatın material və metodlarını (15 s.), 

onun birinci (25 s.) və ikinci hissələrinin (38 s.) nəticələrini və onların 

müzakirəsini əhatə edən 4 fəsildən, yekundan (7 s.), nəticələr (2 s.), 

praktiki tövsiyələr (1 s.), istifadə olunmuş ədəbiyyat (28 s.) və 

ixtisarların siyahısından (1 s.) ibarət olmaqla 153 səhifədə (işarə ilə 

ümumi həcmi 279.682) verilmişdir. Dissertasiya 28 cədvəl, 10 qrafik 

və 12 şəkillə illüstrasiya olunmuşdur. Cədvəllər Microsoft Word-

2013, qrafiklər Microsoft Excel-2013 və IBM SPSS Statistics 22 

proqramları ilə tərtib edilmiş, sxematik şəkillər Paint proqramı ilə 

yığılmış, fotolar rəqəmsal kamera ilə çəkilmiş və birbaşa mətnə 

yerləşdirilmişdir. 

Puplikasiyalar: dissertasiya işinə dair 6 məqalə və 4 tezis elmi 

nəşrlərdə dərc olunmuşdur. 

TƏDQİQATIN MATERİAL VƏ METODLARI 

Aparılan elmi-tədqiqat işi iki hissədən ibarət olmuşdur. Onun 

birinci hissəsini retrospektiv xarakterli və hadisə-kontrol tipli klinik 

tədqiqatlar təşkil etmişdir. Tədqiqatın bu hissəsini akad. 

M.A.Topçubaşov ad. ECM-nin cərrahi qastroenterologiya şöbələrində 

2015-ci ilin mart ayından 2016-cı ilin may ayına kimi müalicədə 

olmuş 110 xəstənin materialları təşkil etmişdir (cədvəl). 
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cədvəl 

Xəstələrin bəzi ümumi göstəriciləri 

 Ümumi xüsusiyyətlər Əsas qrup Kontrol qrup p  

Xəstə sayı, n 65 45  

Kişi, n (%) 17 (26,2%) 16 (35,6%) > 0,05* 

Qadın, n (%) 48 (73%) 29 (64,4%) > 0,05* 

Yaş (M ± SY) 58±11 (32-77) 49±14 (24-73) < 0,001** 

Əməliyyatdan keçən vaxt, ay 

(M ± SY) 

76±72 84±96 > 0,05*** 

Onkoloji xəstəliyə görə 

əməliyyat olunanlar, n (%) 

11 (16,9%) 4 (8,9%) > 0,05* 

Qeyri-onkoloji xəstəliyə görə 

əməliyyat olunanlar, n (%) 

54 (83,1%) 41 (91,1%) > 0,05* 

Cərrahi kəsik – orta xətt, n (%) 48 (73,8%) 32 (71,1%) = 0,752* 

Qeyd:  X⃰ ²-test;  ⃰ ⃰  ⃰t-test; ***U-test 

Xəstələrin 65-ni (əsas qrup) PO ventral yırtığa görə operativ 

müalicə edilən, 45-ni isə (kontrol qrup) əvvəllər laparotomiya 

keçirmiş, lakin PO yırtığı olmayan və müxtəlif abdominal 

patologiyalara görə təkrar əməliyyat olunan xəstələr təşkil etmişdir. 

Anamneztik, obyektiv, fizikal, instrumental və laborator müayinələrlə 

əldə edilmiş çoxsaylı parametrlər qeydə alınmışdır. Bədən kütləsi 

indeksi (BKİ) ilə yanaşı mərkəzi (visseral) tip piylənməninin 

göstəricisi kimi qarın çevrəsi : boy nisbəti ilə hesablanan mərkəzi 

piylənmə indeksi (MPİ) də təyin edilmişdir. Qarın divarında meydana 

çıxan zəifləmə, ptoz, sallanma kimi anatomo-funksional dəyişiklikləri 

xarakterizə etmək üçün təklif etdiyimiz qarın sallanması indeksindən 

(QSİ) istifadə olunmuşdur. Xəncərvari çıxıntıdan simfizə qədər 

məsafənin xəncərvari çıxıntıdan göbəyə qədər olan məsafəyə nisbəti 

ilə hesablanan bu indeks sallanma prosesi nəticəsində göbəyin 

tədricən kaudal istiqamətdə yerdəyişməsi fikrinə əsaslanmışdır. 

Bu xəstələr arasından randomizə qaydada seçilmiş 59 xəstənin 

materialları histoloji tədqiqatlar qrupunu təşkil etmişdir. Cərrahi 

əməliyyatlar zamanı xəstələrin aponevroz toxumasından 0,5 x 0,5-1,0 
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sm ölçüdə bioptatlar götürülmüşdür. Toxumanın kollagen 

strukturunun histoloji müayinəsi üçün bu preparatlar pikro-sirius 

qırmızısı (Picro-Sirius Red, IFU-2, ScyTek lab) boyağı ilə boyanmış 

və polyarizasion işıq mikroskopunda (Nicon Eclipse LV100N Pol) 

alınmış görüntülər rəngli rəqəmsal kamera (DS-Fi2) ilə çəkilmişdir. 

Bu zaman kollagenin qalın olan I tipi sarı, narıncı və qırmızı, nazik III 

tipi isə əsasən yaşıl, bəzi yerlərdə maviyə çalan rənglərdə 

görünmüşdür. Digər bütün toxuma elementləri və arxa fon qara rəngdə 

təyin edilmişdir. ImageJ 1.50i kompüter proqramı vasitəsilə əvvəlcə 

ümumi kollagensiz sahələrin, sonra isə kollagen tiplərinə uyğun 

rənglərin ayrılıqda kvantifikasiyası aparılmış və orta göstəricilər 

hesablanmışdır. 

Kollagen mübadiləsinin biomarkeri kimi isə 41 xəstədə (23-ü 

əsas, 18-i kontrol qrupda olmaqla) I tip kollagenin C-terminal 

telopeptidinin qandakı səviyyəsi ölçülmüşdür. 

Tədqiqatın prospektiv xarakterli olan ikinci hissəsini həmin 

şöbələrdə 2015−2016 tarixlərində açıq üsulla böyük abdominal 

əməliyyatlara məruz qalan 185 xəstənin materialları təşkil etmişdir. 

Perioperativ dövrdə xəstələrin müvafiq demoqrafik göstəriciləri, 

yanaşı xəstəlikləri, aparılmış əməliyyatın xüsusiyyətləri, o cümlədən 

əməliyyatlar zamanı tətbiq edilən cərrahi kəsiyin növü və onun 

uzunluğu, laparotom yaranın tikilməsində istifadə edilən tikiş 

materialı və istifadə olunmuş sapın uzunluğu, sap uzunluğunun yara 

uzunluğuna nisbəti, yaranın tikilmə texnikası və s. detallı şəkildə 

qeydə alınmışdır 

Məlumatların statistik işlənməsində əsas və kontrol qruplar 

arasında xəstələrin ümumi döstəricilərindəki fərqlər kateqorial 

dəyişənlər üçün Pirsonun χ² və Fişerin dəqiq meyarları ilə müəyyən 

edilmiş, normal paylanmalı dəyişənlər üçün orta göstəricilər Studentin 

t-meyarı və qeyri-normal paylanmalı dəyişənlərdə isə Mann-Uitninin 

U-meyarı əsasında müqayisə olunmuşdur. Məlumatlar üzərində 

hesablamalar zamanı Microsoft Excel-2013 elektron cədvəllərindən 

istifadə edilmişdir. IBM SPSS Statistics 22 proqramı ilə multivariant 

logistik reqressiya analizi aparılaraq statistik əhəmiyyətli (p < 0,05 

olmaqla) müstəqil risk faktorları müəyyən olunmuşdur. 
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POSTOPERASİON YIRTIQLARIN MEYDANA 

ÇIXMASINDA MÜXTƏLİF FAKTORLARIN ROLU  

Tədqiqatın birinci hissəsində 59 xəstədə (əsas qrupdan 40, kontrol 

qrupdan 19 olmaqla) cərrahi əməliyyatlar zamanı aponevrozdan 

götürülmüş bioptatlarda toxumanın kollagen strukturunun histoloji 

müayinəsi əsasında kollagenin I və III tiplərinin, ümumi miqdarının 

kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi aparılmışdır (şəkil 1və 2).  

                 
Şəkil 1. Əməliyyatdan sonrakı yırtığı olmayan xəstələrin 

aponevrozundan götürülmüş toxumadan hazırlanmış preparat 

(boya Picro-sirius Red, x 200 böyütmə ilə polyarizasion işıq 

mikroskopiyası). Mikroşəkillərdə qırmızı, narıncı və sarı 

rənglərlə ifadə olunan I tip kollagenin toxumadakı aşkar 

üstünlüyü görünməkdədir. 

                 
Şəkil 2. Əməliyyatdan sonrakı yırtığı olan xəstələrin aponevroz 

toxumasından hazırlanmış preparat (boya Picro-sirius Red, x 200 

böyütmə ilə polyarizasion işıq mikroskopiyası). Mikroşəkillərdə 

kollagenin III tipi üçün xaraktrik olan yaşıl rəngin müqaisədə 

xeyli çox olduğu görünməkdədir. 
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Kollagenin I və III tiplərinin ümumi kollagen miqdarındakı payı 

postoperasion yırtığı olan xəstələrdə müvafiq olaraq 69,4 ± 21,3% və 

30,6 ± 21,3% olmuşdur (qrafik). Kontrol qrupda isə bu göstəricilər 

88,9 ± 4,1% və 11,1 ± 4,1% təşkil etmişdir ki, bu da yırtıqlı xəstələrdə 

III tip kollagenin ciddi şəkildə yüksək olduğunu göstərmişdir (t-test, p 

<0,001).

 
Qrafik. Aponevroz toxumasının kollagen quruluşunda onun 

tiplərinin nisbi miqdarı (AKQDX – aponevrozun kollagen 

quruluşunda dəyişikliklər olan xəstələr). 
Postoperasion yırtığı olmayan xəstələrin heç birində kollagenin I 

tipinin miqdarının III tipə nisbəti 5-dən kiçik olmamışdur. Şərti olaraq 

bu nisbəti (5:1) toxumanın kollagen tərkibinin normal səviyyəsi hesab 

edərək aparılan hesablamalar postoperasion yırtığı olan xəstələrin 

yarıdan bir qədər çox hissəsində (62,5%, n = 25) III tip kollagenin 

artması ilə gedən patoloji dəyişiklikləri aşkara çıxarmışdır. Bu 

xəstələrin aponevroz toxumasında kollagenin ümumi miqdarının da 

kontrol qrupdakından az olduğu (müvafiq olaraq 84,4 ± 14,4% və 93,2 

± 6,2%, p < 0,05), III tip kollagen səviyyəsinin isə 42,9 ± 17,5% təşkil 

etdiyi görülmüşdür. Qadınlarda yaşın 50-dən böyük olması (OR = 

4,69; CI [1,195-18,44] p = 0,027), menopauzal hormonal status (OR = 

6,43; 95% CI [1,52–27,25] p = 0,012) və piylənmə (OR = 12,94; 95% 
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CI [2,63-63,71] p = 0,002) kimi amillərlə kollagen quruluşundakı bu 

dəyişikliklər arasında əlaqə müəyyən edilmişdir. 

Xəstələr arasında kollagenlə əlaqəli patologiyalardan varikoz 

xəstəliyi olanlarda və pelvik orqan prolapsusu müşahidə edilən 

qadınlarda aponevrozun kollagen quruluşunda dəyişiklik ehtimalının 

yüksək olduğu müəyyən edilmişdir (müvafiq olaraq OR  = 4,31; 95% 

CI [1,32-14,02] p = 0,015 və OR = 25,93; 95% CI [3,05-220,48] p = 

0,003). 

Araşdırmalar PO yırtığı olan xəstələrdə CTX-I biomarkerinin 

təyin edilmiş orta qiymətləri ilə (0,616 ± 0,569) kontrol qrup xəstələrin 

göstəriciləri (0,232 ± 0,127) arasında statistik dürüst fərqi aşkara 

çıxarmışdır (U-test, p < 0,05). PO yırtığı olan xəstələrin 30,4%-də bu 

markerin göstəricisi patoloji yüksək səviyyələrdə olmuş, kontrol qrup 

xəstələrdə isə belə anormal göstəricilərə rast gəlinməmişdir (Fişerin 

dəqiq testi; p < 0,05). Belə yüksək göstəricili xəstələrdə eyni zamanda 

aponevrozun kollagen quruluşunda da dəyişikliklər aşkar olunmuşdur.  

Daha sonra tədqiqatın birinci hissəsinə aid 110 xəstənin əsas və 

kontrol qrupları arasında risk faktoru ola biləcək xəstəyə aid bütün 

amillər üzrə, kollagen ilə əlaqəli patologiyalar da daxil olmaqla, 

univariant müqayisəli analizlər aparılmış, fərqlər aşkar olunmuş 

dəyişənlər multivariant logistik reqressiya analizinə daxil edilmişdir. 

Aparılan araşdırmalar sayəsində qadınlarda yaşlanmanın (yaş > 50; 

OR = 6,0; 95% CI [1,6-22,6] p = 0,008), qarın davarında meydana 

çıxan toxuma zəifliklərinin (QSİ < 1,7; OR = 5,9; 95% CI [2,3-15,2] 

p < 0,001), piylənmənin (qadınlarda BKİ > 30 kq/m²; OR = 10,2; 95% 

CI [2,9-36,1] p < 0,001; kişilərdə MPİ > 0,58; OR = 21,1; 95% CI 

[1,5-299,9] p = 0,022), XOAX, xronik öskürək (OR = 15,1; 95% CI 

[1,1-212,9] p = 0,044) və prostatizm (OR = 13,8; 95% CI [1,5-122,6] 

p = 0,019) kimi qarındaxili təzyiqi artıran mexaniki amillərin, 

həmçinin birləşdirici toxumanın kollagen quruluşundakı zəifliyin 

prediktorları olan varikoz xəstəliyi (OR = 4,3; 95% CI [1,6-11,6] p = 

0,005) və qadınlarda çanaq dibi disfunksiyası (OR = 6,4; 95% CI [1,1-

37,3] p = 0,039) mövcudluğunun PO yırtıqların meydana çıxması üçün 

müstəqil risk faktorları təşkil etdiyi müəyyən edilmişdir.  
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Nəticələr əsasında proqnostik hesablama sistemi tərtib olunmuş və 

müvafiq risk faktorunun çəkisini ifadə edən reqressiya əmsallarının 

yuvarlaqlaşdırılmış qiyməti bu sistemdə hər faktor üçün risk 

göstəricisi və ya risk balı olaraq qəbul edilmişdir: 

Toplam risk göstəricisi (qadınlar) = [1,8 (QSİ < 1,7) + 1,5 (varikoz 

xəstəliyi)] + [2,3 (BKİ > 30) + 1,8 (yaş > 50) + 1,9 (ÇDD)]; 

Toplam risk göstəricisi (kişilər) = [1,8 (QSİ < 1,7) + 1,5 (varikoz 

xəstəliyi)] + [3,1 (MPİ > 0,58) + 2,7 (XOAX) + 2,6 (prostatizm)].  

Aparılmış ROC (ingiliscə " Receiver Operating Characteristic"– 

alıcının əməliyyat xarakteristikası) analizi vasitəsilə qadınlar 

xəstələrdə bu sistem üzrə risk qrupuna aid olmanın "cut off" (ing.– 

kəsmə, ayırma) dəyərinin 3,61 olması, kişilər üçün isə 2,67 təşkil 

etməsi müəyyən edilmişdir.  

PROSPEKTİV TƏDQİQATLARIN NƏTİCƏLƏRİ 

Tədqiqatın ikinci hissəsinə daxil olan 185 xəstənin 140-da PO 

yırtıqların meydana çıxması baxımından orta müşahidə müddəti 29 ay 

(14-36) olmaqla üzaq nəticələrin öyrənilməsi mümkün olmuşdur. Bu 

xəstələrin 32-də proqnostik hesablama sistemi üzrə risk faktorlarının 

toplam balı "cut off" dəyərlərindən yüksək olmuşdur. On xəstədə 

(7,14%) PO yırtıq meydana çıxması müəyyən edilmişdir.Yırtıq 

meydana çıxmış xəstələrin doqquzunu bu proqnostik sistem üzrə risk 

qrupuna daxil olan xəstələr təşkil etmişdir. Riskli xəstələr arasında PO 

yırtıqların rastgəlmə tezliyi 28,13% olmuşdur. Toplam risk balı ≥ 4,1 

olan yüksək riskli kişi xəstələr arasında bu göstərici 42,88%-ə, risk 

balı ≥ 5,1 olan yüksək riskli qadın xəstələr arasında isə 41,67%-ə 

bərabər olmuşdur. Gəlinən nəticələr bu sistemin həssaslığının 

(sensitivlik) 90,00% (95% CI 55,50% – 99,75%), spesifikliyinin 

82,31% (95% CI 74,65% − 88,44%), AUC göstəricisinin kişi 

xəstələrdə 0,836 , qadın xəstələrdə isə 0,90 olması ilə bu modelin çox 

yaxşı diaqnostik imkanlara malik olduğunu göstərmişdir. 
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Prospektiv tədqiqat qrupuna daxil olan xəstələrdə həm də 

əməliyyatdan sonrakı erkən yara ağırlaşmalarının inkişaf etməsinə 

təsir edən amillər araşdırılmışdır. Səthi yara infeksiyası 14 (7,57%), 

dərin yara infeksiyası 7 xəstədə (3,78%) olmaqla cəmi 21 xəstədə 

(11,35%) cərrahi yara infeksiyası (Yİ) müşahidə edilmişdir 

Cərrahi yara tiplərinin 4 qrupu üzrə aparılmış müqayisələr təmiz 

yaraları olan xəstələrdə 6,67%, təmiz-kontaminasiyalı yaralarda 

9,29%, kontaminasiyalı yaralarda 21,74% və çirkli yara tipinə aid 

xəstələrdə 28,57% Yİ müşahidə edildiyini aşkara çıxarmışdır  

Aparılmış çoxvariantlı logistik reqressiya analizi cərrahi 

əməliyyatın təcili xarakterli, yaranın contaminə olunmuş tipdə və ASA 

(ing. ”American Society of Anesthesiologists”) indeksinin ≥ 2 

olmasının, ilkin əməliyyat vaxtı Yİ anamnezi olan xəstələrə eyni 

kəsiklə təkrari əməliyyat aparılmasının Yİ üçün müstəqil risk 

faktorları təşkil etdiyini göstərmişdir. Hər bir faktor üçün risk 

göstəricisinin qiyməti təyin olunmuşdur: 

- cərrahi əməliyyatın təcili xarakterli olması – 2,50 

- kontaminə tipli əməliyyat – 1,89 

- ASA indeks 2-dən ≥ olan xəstələr – 1,66 

- eyni kəsiklə təkrar əməliyyat olunan və ilkin əməliyyat 

vaxtı Yİ anamnezi olan xəstələr – 4,77 

Cəmi 185 xəstənin 48-də, Yİ inkişaf etmiş 21 xəstənin isə 16-da 

(76,2%) toplam risk balı "cut off" (1,78) dəyərindən yüksək olmuş və 

AUC göstəricisi 0,88 təşkil etmişdir. Yİ riskli hesab edilən 48 xəstənin 

16-da (33,3%) müşahidə edilmişdir. Sonrakı ROC analizi ilə müəyyən 

edilmiş yeni "cut off" (3,03) dəyərinə görə yüksək risk qrupuna aid 

olan 20 xəstənin isə 55,0%-də (n=11) Yİ inkişaf etmişdir. 
Çirkli-infeksiyalaşmış yaralar zamanı Yİ hallarının ən çox 

(28,57%) meydana çıxdığı görülsə də, xəstə sayının az olması ilə 

əlaqədar digər qruplarla fərqi statistik etibarlı olmamış, müstəqil risk 

faktoru kimi təyin edilməmişdir. Tərtib etdiyimiz proqnostik sistemə 

bu amilin daxil olmaması, əslində, orada yer alan digər faktorların 

daha yaxşı ifadə edilə bilməsi baxımından avantaj təşkil etməkdədir. 

Digər tərəfdən, çirkli-infeksiyalaşmış əməliyyatların yüksək Yİ riski 

(31,2 - 53,8%) təşkil etməsi çoxsaylı ədəbiyyat mənbələrindən bizə 
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məlumdur.15,16 Yekun olaraq biz də xəstələrin Yİ riskinə görə 

dəyərləndirilməsi zamanı yüksək riskli olmanın ”çirkli-

infeksiyalaşmış yara tipinə və ya tərtib etdiyimiz proqnostik sistem 

üzrə 3,0-dən böyük risk göstəricisinə sahib olma” kimi formulə 

edilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 

PO yırtıqların meydana çıxmasında qarın divarının tikilməsi 

zamanı istifadə edilən tikiş materiallarının sorulmayan və ya gec 

sorulan olması baxımından fərq aşkar olunmamışdır. Qarın divarı 

kilidli fasiləsiz üsulla (Reverdin-Multanovski) tikilmiş xəstələrin 

15,38%-də, böyük tikişli fasiləsiz tikiş texnikası (aponevroz 

toxumasının 10 -12 mm kənarından keçməklə və 10 -13 mm intervalla 

icra edilmiş) tətbiq edilmiş xəstələrin 9,68%-də PO yırtıqlar meydana 

çıxmış, kiçik tikiş (aponevroz toxumasının 5-7 mm kənarından 

keçməklə və 5-9 mm intervalla icra edilmiş ) tətbiq edilmiş xəstələrdə 

isə bu cür yırtıqlara rast gəlinməmişdir (Fişerin dəqiq testi, p < 0,05).  

Tikiş zamanı sərf olunmuş sap uzunluğunun yara uzunluğuna olan 

nisbəti (SU:YU) yırtıq meydana çıxmamış xəstələrdə orta hesabla 3,03 

± 0,66 (M ± SM), yırtıq meydana çıxmış xəstələrdə isə 2,5 ± 0,65 

olmuşdur (t-test; p = 0,028;). Bu nisbətin < 3 olduğu xəstələrin 10,0%-

də, > 3 olduğu xəstələrin isə yalnız 1,64%-də PO yırtıqlar meydana 

çıxmışdır (Fişerin dəqiq testi, p < 0,05). Böyük tikiş texnikası tətbiq 

edilmiş xəstələrdə SU:YU nisbəti < 3 olanların 16,13%-də PO yırtıqlar 

müşahidə edilmişdir (Fişerin dəqiq testi, p < 0,01). Multivariant 

logistik reqressiya analizi Reverdin-Multanovski üsulu və SU:YU < 3 

olmaqla böyük tikiş texnikasının tətbiqinin PO yırtıqların müstəqil 

risk faktorları olduğunu ortaya çıxarmışdır.  

Xəstələrdə həmçinin, əməliyyatdansonrakı dövrdə PO yırtıqların 

meydana çıxmasına təsir edə biləcək amillər də öyrənilmişdir. 

Postoperativ dövrdə adyuvant kimyaterapiyalar aparılmış (OR = 6,25; 

                                                 
15 Watanabe, M. Risk factors for surgical site infection in emergency colorectal 

surgery: A retrospective analysis / M. Watanabe, H. Suzuki, S. Nomura [et al.] // 

Surgical Infections, - 2014. Vol. 15, No 3, - p. 256-261 
16 Agrawal, A. Surgical site infection in abdominal surgeries: A clinical study/ A. 

Agrawal1, R. P. Singh // Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences, - 

2014. Vol. 3, Issue 40, - p. 10188-10193 
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95% CI [3,08–106,73] p = 0,045), əməliyyatdan sonrakı aylarda 

adekvat qidalanmama səbəbindən çəkisi azalmış (OR = 6,25; 95% CI 

[3,0–106,73] p=0,045), xroniki qəbizlikdən əziyyət çəkən (OR=18,14; 

95% CI [3,08–106,73] p = 0,001) və əməliyyatdan sonrakı ilk üç ayda 

məhdudiyyət qoymadan adəti fiziki işləri ilə məşğul olmuş və ya 

ağırlıq qaldırmış (OR = 180,6; 95% [CI 8,76–3725,31] p = 0,001) 

xəstələrdə bu yırtıqların daha çox meydana çıxdığı müəyyən 

edilmişdir. 

 Son olaraq, mövcud ədəbiyyat məlumatları və tövsiyələr 

əsasında, eləcə də öz araşdırmamızın yekun nəticələrinə istinad edərək 

profilaktik tədbirlər sistemi hazırlanmış, laparatom yaraların tikilməsi 

zamanı preventiv protezlənməyə göstərişin müəyyən edilmə alqoritmi 

tərtib edilmişdir (şəkil 3). 

 

  
Şəkil 3. Laparatom yaraların tikilməsi zamanı profilaktik 

protezləməyə göstərişin müəyyən edilmə alqoritmi. 
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NƏTİCƏLƏR 

1. PO yırtıqlı xəstələrin böyük bir hissəsində (62,5%) 

aponevrozun kollagen quruluşunda yırtığı olmayan xəstələrlə 

müqayisədə onun total miqdarının azalması (84,4 ± 14,4% və 93,2 ± 

6,2%, p < 0,05) və zəif hesab edilən III tipinin artması ilə (30,6 ± 

21,3% və 11,1 ± 4,1%, p < 0,001) təzahür edən dəyişikliklər müşahidə 

olunur. Yaşlanma (OR = 4,69; 95% CI [1,195-18,44] p = 0,027), 

menopauzal hormonal status (OR = 6,43; 95% CI [1,52–27,25] p = 

0,012) və  piylənmə (OR = 12,94; 95% CI [2,63-63,71] p = 0,0016) 

aponevroz toxumasında yaranan bu dəyişikliklərin əsas risk 

faktorlarıdır.  

2. Araşdırmalar varikoz xəstəliyi və çanaq orqanı prolapsusu kimi 

patologiyalarla aponevrozun kollagen quruluşunda onun III tipinin 

nisbi miqdarının artması ilə gedən dəyişikliklər arasında əlaqəninin 

olduğunu (müvafiq olaraq OR = 4,31; 95% CI [1,32-14,02] p = 0,015 

və OR = 25,93; 95% CI [3,05-220,48] p = 0,003) və bu patologiyaların 

yırtıqların meydana çıxmasının prediktoru ola biləcəyini göstərmişdir.  

3. Kollagen mübadiləsində onun parçalanma səviyyəsini əks 

etdirən CTX-I biomarkerinin orta göstəricisinin PO yırtıqlı xəstələrdə 

kontrol qrupla müqayisədə yüksək olması (0,616 ± 0,569 və 0,232 ± 

0,127; p < 0,05), yırtığı olan xəstələrin əhəmiyyətli bir hissəsində 

(30,4%) normadan yüksək göstəricilərə rast gəlinməsi və bu 

vəziyyətin həm də aponevrozun kollagen quruluşunda baş vermiş 

dəyişikliklərlə müşayət olunması qeyd edilən markerin PO yırtıqların 

proqnostik meyarı kimi istifadəsinə əsas verir. 

4. Aparılan çoxvariantlı logistik reqressiya analizləri sayəsində 

yaşlanmanın (qadınlar xəstələrdə yaş > 50), qarın divarında meydana 

çıxan toxuma zəifliklərinin (QSİ < 1,7), piylənmənin, o cümlədən, 

kişilərdə mərkəzi tip piylənmənin, xroniki öskürək və prostatizm kimi 

mexaniki faktorların, həmçinin birləşdirici toxumanın kollagen 

quruluşundakı dəyişikliklərin varikoz xəstəliyi və qadınlarda çanaq 

dibi disfunksiyaları kimi prediktorlarının mövcudluğunun PO 

yırtıqların meydana çıxması üçün müstəqil risk faktorları təşkil etdiyi 

müəyyən edilmişdir.  
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5. Təyin edilən müstəqil risk faktorları əsasında tərtib olunmuş və 

prospektiv tədqiqatın nəticələri ilə test edilmiş proqnostik sistemin 

həssaslığı 90,0%-ə, spesifikliyi 82,3%-ə bərabər olmuşdur. AUC 

göstəricisi qadın və kişi xəstələrdə müvafiq olaraq 0,90 və 0,836 təşkil 

etmişdir ki, bu da modelin çox yaxşı diaqnostik imkanlara malik 

olduğunu göstərir. 

6. Çoxvariantlı logistik reqressiya analizlərinin nəticələri 

göstərmişdir ki, cərrahi əməliyyatın təcili xarakterli, yara tipinin 

kontaminə olunmuş və ASA indeksinin ≥ 2 olması, ilkin əməliyyat 

vaxtı Yİ anamnezi olan xəstələrə eyni kəsiklə təkrari əməliyyat 

aparılması, cərrahi tikiş texnikası olaraq isə böyük toxumalı fasiləsiz  

üsulun tətbiqi Yİ üçün müstəqil risk faktorları təşkil edir.  

7. Aparılan təhlillər Reverdin-Multanovski üsulunun və 

SU:YU < 3 olmaqla böyük toxumalı (aponevroz toxumasının 10-12 

mm kənarından keçməklə və 10-13 mm intervalla icra edilmiş) adi 

fasiləsiz tikiş texnikasının PO yırtıqların meydana çıxmasına neqativ 

yöndən təsir edən müstəqil faktorlar olduğunu ortaya çıxarmışdır. Ən 

effektiv üsul kimi isə aponevroz toxumasının 5-7 mm kənarından 

keçməklə və həmin qədər intervalla icra edilmiş, SU:YU nisbəti üçün 

ən azı > 3 şərtinin əldə olunduğu kiçik ölçülü adi fasiləsiz tikiş 

texnikası müəyyən edilmişdir.  

8. Abdominal əməliyyatlar zamanı preventiv məqsədlə sintetik 

protezlərin tətbiqi tərtib etdiyimiz proqnostik sistem əsasında 

müəyyən edilmiş yüksək riskli xəstələrdə və cərrahi yara infeksiyası 

riski yüksək olmayan hallarda həyata keçirilə bilər. 

. 

PRAKTİKİ TÖVSİYƏLƏR 

1. Xəstələrin cərrahi yara infeksiyasının inkişaf riski baxımından 

təklif etdiyimiz proqnostik sistem üzrə dəyərləndirilməsi, riskli 

xəstələrdə cərrahi yara infeksiyasının önlənməsi məqsədilə mövcud 

protokollara əsaslanan perioperativ tədbirlərin ciddi şəkildə həyata 

keçirilməsi (o cümlədən, əvvəldən mövcud olan infeksiyaların 

mümkün qədər aradan qaldırılması, preoperativ və intraoperasion 
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normotermiyanın, normovolemiyanın və toxuma oksigenizasiyasının 

təmin edilməsi və s.), göstərişə görə antibiotik profilaktikası 

rejimlərindən uyğun birinin tətbiq olunması erkən yara 

ağırlaşmalarının, dolayısı ilə də PO yırtıqların önlənməsi baxımından 

faydalı ola bilər. 

2. Cərrahi əməliyyatlar zamanı qarın divarı tikilməsinin gec 

sorulan (polidioksanon) və ya sorulmayan (polipropilen) 

monofilament saplarla fasiləsiz üsulla kiçik tikişlər (aponevroz 

toxumasının 5-7 mm kənarından keçməklə və həmin qədər intervalla 

icra edilmiş) və ən azı > 3 olan SU:YU nisbətinin təmin edilməsi ilə 

həyata keçirilməsi PO yırtıqların meydana çıxması baxımından ən 

effektiv üsul kimi tövsiyə olunur. 

3. Əməliyyatdan sonrakı bərpa dövründə ehtiyacı olan xəstələrə 

regenerativ prosesləri yaxşılaşdıran qida əlavələrinin təyin edilməsi, 

xəstələrin 3 ay müddətində ağırlıq qaldırmaq, tullanmaq, gücənmə 

yaradacaq ağır fiziki işlərdən, kəskin hərəkətlərdən çəkinməsi, əvvəlki 

fiziki aktivliyini tədricən bərpa etdirməsi, qəbizliyi olan xəstələrin 

ehtiyac olarsa müvafiq dietik məsləhətlərlə yanaşı dərman müalicəsi 

alması məsləhət görülür. 

4. PO yırtıqların meydana çıxması baxımından yüksək riskli 

xəstələrdə (AAA və PO yırtıqlar üçün təklif etdiyimiz proqnostik 

sistem üzrə yüksək bala sahib xəstələr) Yİ riskini də nəzərə almaqla 

preventiv protezlənmənin aparılması ən effektiv profilaktik tədbir ola 

bilər. Bu protezlərin tətbiqinə göstərişlər dəqiqləşdirilərkən tərəddüdlü 

hallarda kollagen mübadiləsinin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün 

təklif etdiyimiz CTX-I biomarkerinin müayinəsi tövsiyə olunur. 
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