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Məqalədə 2016-2018-ci illər ərzində N.Tusi adına Memorial klinikaya ambulator müraciət etmiş 

100 xəstənin tüpürcək vəzilərinin nonneoplastik və neoplastik patologiyalarının müasir müayinə 

metodlarının köməyi ilə radioloji diaqnostikası aparılmışdır. İstifadə edilmiş müayinə üsullarına 

HRUS (yüksək rezolyusiyalı ultrasəs müayinəsi), MKT (multislays kompüter tomoqrafiya), MRT 

(maqnit rezonans tomoqrafiya) və ultrasəs nəzarəti altında İİAB (incə iynə aspirasion biopsiya) 

daxildir. Tüpürcək vəzi patologiyalarının müasir radioloji üsulların köməyilə öyrənilməsi və 

diaqnostikasının təkmilləşdirlməsi, tibbin bu sahələrində (onkologiya, üz-çənə cərrahiyyəsi, 

otolarinqologiya və stomatologiya) çalışan mütəxəssislərin optimal müalicə taktikası seçməsində 

mühüm rol oynayır. 

Açar sözlər: yüksək rezolyusiyalı ultrasəs müayinəsi, multislays kompüter tomoqrafiya, maqnit 

rezonans tomoqrafiya, incə iynə aspirasion biopsiya. 

 

Giriş. Tüpürcək vəzilərinin öyrənilməsi XVII əsrdə 3 cüt böyük tüpürcək 

vəzilərin təsvirindən sonra başlanıb (Wharton T. 1656, Stenton N. 1602, Nuck A. 

1685) və müasir dövrə qədər davam edir [1]. 

Müasir tibbin aktual məsələlərindən biri tüpürcək vəzilərin individual anatomik 

struktur dəyişiklərin öyrənilməsidir. Son illərdə tüpürcək vəzi patologiyalarının 

sayının artması tüpürcək vəzi müayinə üsullarının təkmilləşməsi və vizualizasiyanın 

optimallaşması ilə bağlıdır. Tüpürcək vəzinin damar, sinir və digər anatomik 

strukturlarla topoqrafik qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi üz-çənə nahiyəsinin cərrahi 

əməliyyatları zamanı çox vacibdir [2]. Mənimsənilmiş biliklərə baxmayaraq, 

tüpürcək vəzi patologiyalarının onkologiya, otolarinqologiya və üz-çənə cərrahiyəsi 

mütəxəssislərindən başqa, digər profilli həkimlər arasında mükəmməl öyrənilməsi 

qənaətbəxş deyildir [1, 2]. 
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Tüpürcək vəzi patologiyalarının radiologiyasına, ənənəvi radioqrafiya – 

konvensional sialoqrafiya, yüksək rezolyusiyalı ultrasəs müayinəsi (USM), multislays 

kompüter tomoqrafiya (MKT) və maqnit rezonans tomoqrafiya (MRT) üsulları 

aiddir. Ənənəvi metodlara xüsusi kontrastlı metod olan kontrastlı sialoqrafiya daxildir 

[2]. Yüksək rezolyusiyalı USM, MKT və MRT metodları tüpürcək vəzilərin 

təsvirində ən yüksək diaqnostik imkanlara malik olması ilə bərabər bu sahənin 

müayinəsində ən effektiv sayılır [2, 5]. 

ABŞ-da, tüpürcək vəzilərinin müayinəsində Rabinov J.D., Yousem D.M və 

başqaları tərəfindən məsləhət görülən alqoritmə kontrastlı və kontrastsız MKT, 

kontrastlı və kontrastsız MRT, sialoqrafiya, həmçinin MRT və KT sialoqrafiya 

daxildir [3, 6]. 

Tədqiqatın məqsədi. Tüpürcək vəzilərin nonneoplastik və neoplastik 

prosesləri zamanı ölçü, forma, kontur, struktur, axarların vəziyyəti, vaskulyar 

göstəricilər, ətraf anatomik strukturların prosesə münasibətinin dəyərləndirilməsi 

mühüm xarakter daşıyır. Müəllif öz praktikasında rast gəldiyi xəstələr üzərində 

apardığı müşahidə və müasir müayinə üsullarının köməyi ilə əldə etdiyi məlumatları 

Azərbaycan oxucularına məlumat vermək qərarına gəlmişdir. 

Material və metodlar. Tədqiqat 2016-2018-ci illər ərzində N.Tusi adına 

Memorial klinikanın Radiologiya şöbəsinə tüpürcək vəzi patologiyaları ilə ambulator 

müraciət etmiş 100 xəstənin müayinəsi əsasında aparılmışdır. Tüpürcək vəzilərinin 

US müayinəsi Logiq S7 Expert (HRUS, GE şirkəti, ABŞ), MKT müayinəsi 

multislays Hitachi Presto (Hitachi şirkəti, Yaponiya), MRT müayinəsi 1,5 T Philips 

Achieva (Phillips şirkəti, Hollandiya) cihazlarında aparılmışdır. US cihazı bu 

nahiyələri B-rejim, Doppler rejimi (rəngli, energetik və spektral) və elastoqrafik 

rejimlərin köməyilə tədqiq etməyə imkan vermişdir. Bu zaman 8-15 MHz 

transduserlərdən istifadə edilmişdir. Həmçinin US kontrolu altında İİAB müayinələri 

də həyata keçirilmişdir. 

MKT və MRT müayinələri patologiyadan asılı olaraq həm nativ, həm də 

kontrastlı olaraq aparılmışdır. MKT-də nonionik yod tərkibli (Omnipaque və 

Ultravist), MRT-də isə 10.0 Qadovist (paramagnetik) kontrast maddələrdən istifadə 



olunmuşdur. MRT müayinəsinin TSE, T1, postkontrast T1, T2, FLAİR, STİR və 

DWI rejimlərindən istifadə edilməklə müxtəlif təsvirlər alınmışdır. 

Nəticələr. Xəstələrdən 59-u kişi (59,0%), 41-i qadın (41,0%) olmuşdur. Kişi 

xəstələrin orta yaş göstəricisi 43,34±2,340, qadın xəstələrin orta yaş göstəricisi isə 

43,49±3,434 idi. Şək. 1-də xəstələrin yaş və cins xarakteristikası əsasında bölünməsi 

göstərilib. 

 

Şək. 1. Xəstələrin yaş və cins xarakteristikası əsasında bölünməsi 

 

Xəstələrin yaşı 1-90 arasında variasiya edir və orta yaş göstəricisi 43,4±2,0 

təyin edilib. Neoplastik proses olan xəstələrin yaşı 7-81 arasında olmuş, orta göstərici 

48,77±3,194; nonneoplastik proses olan xəstələr 1-90 arasında və orta yaş göstəricisi 

41,10±2,406 təşkil etmişdir. 

Tədqiqat zamanı istifadə olunmuş radioloji diaqnostik müayinə metodlarına 

yüksək rezolyusiyalı USM, MKT və MRT daxildir. Xəsətələrə həmçinin USM 

kontrolu altında incə iynə aspirasion biopsiya (İİAB) da tətbiq edilmişdir. Xəstələrin 

hamısında (100,0%) USM, 33 xəstədə MKT (33,0%) və 18 xəstədə MRT (18,0%) 

icra olunmuşdur. İİAB tətbiq edilmiş 9 xəstədən (9,0%) 8-də neoplastik, 1 xəstədə 

nonneoplastik patologiya aşkarlanmışdır. Aparılan müayinələr əsasında xəstələrin 

sayı cədvəl 1-də göstərilmişdir. 

Cədvəl 1 

Aparılmış radioloji diaqnostik metodlar və İİAB əsasında xəstələrin bölünməsi 

Aparılmış müayinələr Xəstələrin sayı % 

Yüksək rezolyusiyalı Ultrasəs müayinəsi (HRUS) 100 100,0 

Multislays Kompüter tomoqrafiya (MKT) 33 33,0 

Maqnit rezonans tomoqrafiya (MRT) 18 18,0 



İncə iynə punksion biopsiyası (İİAB) 9 9,0 

Xəstələrin ümumi sayı 100 100,0 

 

Aparılmış müşahidə əsasında proses 42 xəstədə çənəaltı vəzilərdə (42,0%), 4 

xəstədə (4,0%) dilaltı vəzilərdə, 49 xəstədə (49,0%) qulaqətrafı vəzilərdə, 4 xəstədə 

(4,0%) kiçik tüpürcək vəzilərində və 1 xəstədə (1,0%) udlaqətrafı nahiyədə təyin 

edilmişdir. Radioloji diaqnostik müayinələr icra olunmuş xəstələr 2 əsas qrupa 

bölünüb: 

I. tüpürcək vəzilərinin nonneoplastik patologiyası olan xəstələr; 

II. tüpürcək vəzilərinin neoplastik patologiyası olan xəstələr. 

Xəstələrdən 70-də (70%) nonneoplastik, 30-da (30%) neoplastik patologiya 

aşkar edildi. Nonneoplastik qrupa tüpürcək vəzilərinin iltihabi, kistoz, sialolitiaz və 

digər prosesləri olan xəstələr; neoplastik qrupa xoşxassəli və bədxassəli prosesləri 

olan xəstələr aid edilmişdir. Nonneoplastik qrupdakı 70 xəstədən 51-i iltihabi 

(72,9%), 9-u kistoz (12,9%), 8-i sialolitiaz (11,4%) və 2-si digər proseslər (2,9%) 

olmaqla 4 subqrupa bölünüb. Neoplastik qrupda 30 xəstədən 22-si xoşxassəli (73,3%) 

və 8-si bədxassəli (26,7%) olmaqla 2 subqrupa ayrılıb. Xoşxassəli neoplastik 

patologiyası olan xəstələrdə orta yaş göstəricisi 45,18±3,701 (7-71 yaş arası), 

bədxassəli proses olan xəstələrdə isə orta yaş göstəricisi 58,63±5,151 (36-81 yaş 

arası) hesablanıb. Şək. 2-də bu bölünmə göstərilib. 

 



Şək. 2. Əsas qrup və subqrupların ümumi nozoloji xarakteristika əsasında bölünməsi 

Nonneoplastik patologiyaların I subqrupuna iltihabi proses olan xəstələr daxil 

edilib: 11 xəstədə kəskin sialadenit (21,6%), 4 xəstədə xronik sialadenit (7,8%), 3 

xəstədə kəskin kalkulyoz sialadenit (5,9%), 19 xəstədə xronik kalkulyoz sialadenit 

(37,3%), 8 xəstədə abses (15,7%) və 6 xəstədə limfadenit (11,8%). 2 xronik 

sialodenit və 1 xronik kalkulyoz sialadeniti olan xəstələrdə Küttner tumoru (xronik 

sklerozlaşan sialadenit) aşkar edilib. Limfadenitli xəstələrdə iltihabi proses I-li 

olmuşdur. Abses xəstələrdən 6-da I-li, 2 xəstədə II-li müşahidə edildi.  

I subqrupa daxil olan xəstələrin əsas şikayətləri lokal şişkinlik və ağrıdan ibarət 

idi. Absesli xəstələrdə klinik sindromda – ağrı 75,0% (6 xəstə), lokal ödem 75,0% (6 

xəstə), yüksək hərarətlə paralel yerli hipertermiya 75,0% (6 xəstə) hallarda müşahidə 

edildi. Qanın klinik müayinəsi zamanı leykositoz 87,5% (7 xəstə) və leykoformulada 

cavan formalı elementlərin üstünlüyü 75,0% (6 xəstə) hallarda aşkarlandı. 2 xəstədə 

abses tüpürcək vəzilərin səthi payında yerləşdiyinə görə klinik palpator müayinədə 

fluktasiya müşahidə olundu. 

Limfadenitli xəstələrdən birində (16,7%) vərəm aşkarlandı və proses 

qulaqətrafı vəzilərin həm intraqlandulyar, həm də vəzi ətrafı limfa düyünlərini cəlb 

edirdi. Bu xəstədə proses xronik xarakterli idi. Digər 5 limfadenitli xəstədə (83,3%) 

proses reaktiv iltihabi xarakter daşımış və yalnız intraqlandulyar limfa düyünlərini 

cəlb etmişdir. 

Nonneoplastik II subqrupa (kistoz) daxil olan xəstələrdən 3-də (33,3%) 

epidermoid kista, 3-də (33,3%) retension kista, 1-də (11,1%) I-li qəlsəmə yarığı 

kistası və 2-də (22,2%) sadə ranula aşkarlandı. Bu xəstələrdə klinik şikayət zəif ağrılı 

və ya ağrısız şişkinlikdən ibarət idi. Xəstələrin 3-də həmçinin yüngül olaraq qidanı 

udma və udqunma şikayətləri də xəstəliyi müşayiət etmişdir. 

Nonneoplastik III subqrupa intraqlandulyar (25,0%) və mərkəzi axarlarda 

(75,0%) sialolitlər aşkarlanmış xəstələr daxil edilmiş və bu xəstələrdə proses I-li 

xarakter daşıyırdı. Bu subqrupa daxil olan xəstələrdə ağrı şikayəti yox idi. 

Xəstələrdən 5-i periodik olaraq ağızda quruluq, 3 xəstə ağız dibində dili ilə bərk bir 

şey hiss etdiyini də şikayət edirdi.  



Nonneoplastik IV subqrupda olan 2 xəstədən birində ikitərəfli olaraq 

qulaqətrafı vəzilərin ölçüləri normadan böyük və Stenon axarı geniş idi. Xəstə uzun 

illər hipersalivasiya olduğunu qeyd edirdi. Qeyd olunan bu dəyişikliklər idiopatik 

normal hal kimi dəyərləndirildi. Digər xəstədə postoperasion çənəaltı vəzi 

proyeksiyasında çapıq prosesi aşkarlandı. 

Neoplastik I subqrupa daxil edilmiş xoşxassəli proses olan xəstələr belə 

bölünüb: 4 xəstədə (18,2%) Uortin şişi, 17 xəstədə (77,3%) pleomorf adenoma və 1 

xəstədə (4,5%) lipoma. 

Neoplastik II subqrupa aşağıdakı bədxassəlli proses olan xəstələr daxil edilib: 

25,0% mukoepidermoid karsinoma (2 xəstə), 25,0% adenokarsinoma (2 xəstə), 

37,5% adenokistoz karsinoma (3 xəstə) və 12,5% Non-Hoçkin limfoma (1 xəstə). 

Neoplastik subqrupa aid olan xəstələrdə klinik olaraq tədricən artan ağrısız 

şişkinlik şikayətləri olmuşdur. Kiçik tüpürcək vəzilərinin bədxassəli şişi olan 3 

xəstədə proses udlağın selikli qişasından ağız-udlağa inkişaf etdiyinə görə qidalanma 

və udqunma zamanı həm diskomfort, həm də yüngül ağrı şikayətləri qeyd edilmişdir. 

Tüpürcək vəzi ətrafı limfa düyünlərinin bu vəzilərdə baş verən patoloji 

dəyişkənliyə bağlı prosesə cəlb olunması (II-li) 27 xəstədə (100,0%) aşkarlandı. 

Patoloji limfadenopatiya neoplastik qrupun bədxassəli subqrupuna aid olan 8 xəstədə 

(29,6%) qeyd olundu. Reaktiv xarakterli proses əsasən tüpürcək vəzilərdə gedən 

kəskin iltihabi proseslə paralel izlənmiş və bu nonneoplastik qrupun iltihabi 

subqrupunda olan 19 xəstədə (70,4%) aşkar edilmişdir. 

Ümumilikdə 100 (100,0%) xəstədən 27-nə (27,0%) konservativ müalicə, 69-na 

(69,0%) cərrahi müalicə və 4 xəstəyə (4,0%) litotripsiya tətbiq edildi. Konservativ 

müalicə 5 (16,7%) neoplastik və 22 (31,4%) nonneoplastik; cərrahi müalicə 25 

(83,3%) neoplastik və 44 (62,9%) nonneoplastik; litotripsiya 4 (5,7%) nonneoplastik 

patologiyası olan xəstələrə aparıldı. Histopatoloji müayinə 64 xəstəyə (100,0%) icra 

olunmuş və bunlardan 9-da (14,0%) həm İİAB sonrası sitoloji müayinə, həm də 

əməliyyat sonrası alınmış materialın histoloji müayinəsi aparıldı. Histoloji 

müayinələr aparılmış xəstələrin 30-u neoplastik qrupa, 34-ü isə nonneoplastik qrupa 



aid idi. Histopatoloji diaqnoz qeyd olunan 64 xəstənin hər birində ilkin radioloji 

müayinələr əsasında qoyulmuş diaqnozu 100,0% dəstəklədi. 

Müzakirə. Yüksək rezolyusiyalı USM tüpürcək vəzilərin neoplastik və 

nonneoplastik xarakterli patologiyalarının diaqnostikasında vacib rol oynayır. Bəzi 

araşdırmalara əsasən USM qulaqətrafı vəzi kütlələrinin xoşxassəli və ya bədxassəli 

olmasını yüksək dəqiqliklə aşkarlamağa malik olduğu halda, digər müayinələr əks 

nəticələr ortaya qoyur [2, 4]. USM tüpürcək vəzi şişlərinin strukturu, daxilində kistoz 

sahələrin varlığı (mövcudluğu), dərin və səthi kalsifikat, nekroz sahələri və digər 

daxili patoloji strukturların ölçüləri və lokalizasiyası haqqında məlumat verir [5]. 

USM böyük tüpürcək vəzi patologiyalarında 95%-dən artıq halda həssaslıq 

göstərir. USM spesifikliyi 90%-dən aşağıdır, belə ki, tüpürcək vəzilərin neoplastik və 

nonneoplastik patologiyalarının dəqiq fərqi həmişə mümkün olmur. Palpasiya oluna 

bilən törəmələrin exoqrafik spesifikliyi 95%-dən yüksəkdir [7, 9]. 

USM üstünlüyü non invaziv olması, tez aparılması, şüalanma olmaması, həm 

də ekonomikliyi ilə səciyyələnir [7]. USM üstünlüyünə rəngli və energetik Doppler 

müayinələrin köməyi ilə tüpürcək vəzi proseslərin qan təchizatı haqqında məlumat 

əldə olunması və USM nəzarəti altında neoplastik patologiyaların incə iynə 

aspirasion biopsiyasının (İİAB) aparılmasıdır [8]. Bir sıra müəlliflərin məlumatlarına 

görə İİAB həssaslığı xoşxassəli şişlər üçün – 76,2%, spesifikliyi – 84,2%, dəqiqliyi – 

87,5% təşkil edir. USM kontrolu altında aparıldıqda isə bu göstəricilər artır: həssaslıq 

– 94,1%, spesifiklik – 98,4%, dəqiqlik 97,6 – 100% [9]. Bəzi müəlliflərin məlumatına 

görə şiş hüceyrələrinin yayılması iynənin diametri, şişin xüsusiyyəti və aparılan 

punksiyanın anatomik yerindən asılıdır. Beləliklə şişin yayılma riskini və əlavə 

ağırlaşmaları azaltmaq məqsədilə boyun nahiyəsində olan şişlərin diaqnostikasında 

İİAB-yə üstünlük verilir [4, 10]. 

USM zamanı tüpürcək vəzilərin görüntü məhdudluğu, çənə sümüyü şaxəsi və 

gicgah sümüyün məməyəbənzər çıxıntısı artefaktı hesabınadır. Bu səbəbdən USM-də 

qulaqətrafı vəzin dərin payını vizualizə etmək çətin olur və bu nahiyənin 

diaqnostikasında daha sıx MKT və MRT müayinələri istifadə olunur [2, 11]. Böyük 

ölçülü şişlərin müayinəsində sümüklərə infiltrasiya və dərin strukturlara yayılma 



hallarında, dərin limfa düyünlərinin dəyərləndirilməsi, USM-də vizualizasiyası 

mümkün olmayan və ya çətin seçilən (udlaqətrafı sahə, udlaq mukozası sahəsi, 

udlaqarxası sahə və s.) hallarda da MKT və MRT daha geniş tətbiq olunur [12]. 

Kiçik tüpürcək vəzilərin USM-də ağız boşluğu selikli və selikaltı qatı, dil və dil 

kökündə lokalizə olunan patoloji prosesləri aşkarlamaq mümkündür [11, 13]. 

MKT və MRT tüpürcək vəzilərin tam həcmi və topoqrafiyası, onların sinirlərə, 

damarlara və digər anatomik strukturlara nisbətən yerləşməsində ən optimal üç 

proyeksiyalı təsvir əldə etməyə imkan verən müayinə üsullarıdır [4, 8]. Bu üsullar 

vəzin və onun morfoloji dəyişikliklərinin və prosesin diferensiasiyası ilə yanaşı, şişin 

ətraf strukturlara yayılmasını öyrənməklə, cərrahi müdaxilənin imkanlarını müəyyən 

etməyə şərait yaradır [12, 13]. MKT və MRT metodları bir çox hallarda, zədələnmə 

dərəcəsinin və anatomiyanın yüksək vizualizasiyası məqsədilə kontrast maddənin 

intravenoz inyeksiyasından sonra aparılır [14]. 

Hal-hazırda sümük strukturların destruksiyası və yaxud ödemi MKT və MRT 

üsulların tətbiqi nəticəsində artıq çətinlik yaratmır. Vəzidaxili kalsinat aşkarlanması 

bütövlükdə MKT kompetensiyasına keçmişdir [12, 13]. Kəskin irinli və abses 

formalaşması, perinevral yayılma, kəllə əsası dəliklərində yaranan genişlənmələrdə 

MKT həssaslığı qənaətbəxşdir [2, 10]. 

MRT vəzidaxili ödemin və morfoloji dəyişikliklərin diferensiasiyasında, üz 

siniri və onun şişə münasibətində, prosesin xoş və ya bədxassəli olmasının təsvirində 

daha spesifikdir [4]. Metod, nüvə molekullarının vəziyyəti haqqında məlumat əldə 

etmək üçün aşağı enerjili radiasiyadan istifadə etməyə imkan verir ki, bu da orqanları 

keyfiyyətcə yüksək səviyyədə müayinə etməyə şərait yaradır [15]. 

MRT-də piy toxumasını zəiflədən və kontrastlı T1 təsvirlər şişin konturlarını 

və yayılmasını dəqiq göstərdiyi halda, T2 təsvirlər şişin daxili arxitektonikası 

haqqında daha dəqiq məlumat verir [8, 12]. 

Sialadenitlərdə vəzi parenximində iltihab derivatları yaranır. Bu da öz 

növbəsində MRT zamanı T2-də vəzin siqnal morfologiyasında dəyişiklik yaradır və 

buna bağlı nativ MRT həddən artıq həssaslıq göstərir. Nativ MRT digər radioloji 

üsullardan fərqli olaraq vəzin iltihabı deteksiyasında yüksək həssaslı sayılır [1, 12]. 



Yekun. Nonneoplastik və neoplastik patologiyalarda radioloji müayinə 

nəticələrinə əsasən USM həssaslıq 90,0±5,5%, USM spesifiklik 88,6±3,8%, USM 

dəqiqlik 89,0±3,1%; MKT həssaslıq 89,5±7,0%, MKT spesifiklik 76,9±11,7%, MKT 

dəqiqlik 84,4±6,4%; MRT həssaslıq 90,9±8,7%, MRT spesifiklik 85,7±13,2%, MRT 

dəqiqlik 88,9±7,4% təşkil etmişdir. 
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SUMMARY 

 

Study of Nonneoplastic and Neoplastic Processes in Salivary Glands Using 

Modern Radiological Methods 

 

Sadigov E.M1,2 

 
1Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, 

Department of Radiologywiththe course of Radiotherapy, Baku, Azerbaijan; 
2N. Tusi memorial clinic, Radiology Department, Baku, Azerbaijan 

 
In the article, radiological diagnostics were performed with modern diagnostic methods of 

nonneoplastic and neoplastic pathology of salivary glands in 100 patients who applied to the clinic 

named after N.Tusi in 2016-2018 years. The methods used include HRUS (High Resolution 

Ultrasound Sonography), MCT (multislice computer tomography), MRI (magnetic resonance 

imaging) and ultrasound controlled FNAB (fine needle aspiration biopsy). The study and 

improvement of the diagnostics of salivary gland pathology with modern radiological methods 

plays an important role in the selection of optimal treatment tactics of specialists working in these 

areas of medicine (oncology, maxillofacial surgery, otolaryngology and dentistry). 

Keywords: high resolution ultrasound, multislice computed tomography, magnetic resonance 

imaging, fine needle aspiration biopsy. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Изучение неопухолевых и опухолевых процессов в слюнных железах с 

использованием современных радиологических методов 

 

Садыгов Э.M1,2 

 
1Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования 

Врачей им. А. Алиева, курс лучевой терапии с кафедрой лучевой 

диагностики, Баку, Азербайджан; 
2Клиника им. Н. Туси, отделение радиологии, Баку, Азербайджан 

 

В статье проведена лучевая диагностика неопухолевых и опухолевых патологий слюнных 

желез с применением современных методов диагностики у 100 пациентов, обратившихся в 

клинику имени Н.Туси в 2016-2018 годах. Используемые методы включают HRUS 

(ультразвуковое обследование высокого разрешения), MКТ (многослойная компьютерная 

томография), МРТ (магнитно-резонансная томография) и тонкоигольную аспирационную 

биопсию под контролем ультразвука. Изучение и усовершенствование диагностики 

патологий слюнных желез современными радиологическими методами играет важную роль в 

выборе оптимальной тактики лечения специалистов, работающих в этих областях медицины 

(онкология, челюстно-лицевая хирургия, отоларингология и стоматология). 

Ключевые слова: ультразвук высокого разрешения, многослойная компьютерная 

томография, магнитно-резонансная томография, тонкоигольная аспирационная биопсия. 
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