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Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin müalicəsi bu günə kimi müasir 

qastroenterologiyanın aktual məsələlərindən biri olaraq qalmaqdadır. Ağırlaşmaların 

strukturunda birinci yeri xora mənşəli mədə-bağırsaq qanaxması, sonra isə xoranın perforasiyası 

tutur. Çoxsaylı onikibarmaq bağırsaq xoralarının müxtəlif fəsadları və həmçinin iki xoranın eyni 

vaxtda perforasiyası olmuş xəstənin klinik müşahidəsinin təhlilini təqdim edirik. Ədəbiyyatda 

xora xəstəliyinin 2-3 fəsadının birmomentli olduğu qeyd edilib, lakin əldə etdiyimiz ədəbiyyat 

mənbələrində iki xoranın eyni vaxtda perforasiyası barədə məlumatlara rast gəlmədik. Buna görə 

təqdim etdiyimiz xəstənin təhlili klinik təcrübə üçün əhəmiyyətli ola bilər. 

Açar sözlər: mədə, onikibarmaq bağırsaq, xora, perforasiya, qanaxma, konservativ və cərrahi 

müalicə. 

 

Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin müalicəsi bu günə kimi 

müasir qastroenterologiyanın aktual məsələlərdən biri olaraq qalmaqdadır [4]. Bu 

xəstəliyin fəsadları cərrahların daim diqqət mərkəzində olmuşdur və təsadüfi deyil 

ki, konservativ müalicə nəticəsində planlı cərrahiyyə əməliyyatlarının ümumi 

çəkisi azalsa da (1,3%), ağırlaşmaların sayı və bununla bağlı onların cərrahi 

müalicəsi tələbi əksinə artmaqdadır [7]. Ağırlaşmaların strukturunda birinci yeri 

xora mənşəli mədə-bağırsaq qanaxması, sonra isə xoranın perforasiyası tutur [5]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, adi hallarda mədə və ya onikibarmaq bağırsağın 

perforativ xoralarının diaqnostikası çətinlik törətməsə də, nadir hallarda çoxsaylı 

xoralar olduqda, yanaşı xəstəliklərin fonunda onların aşkarı və müalicəsi xeyli 

çətinləşir [8]. Bununla əlaqədar çoxsaylı onikibarmaq bağırsaq xoralarının müxtəlif 

fəsadları və iki xoranın eyni vaxtda perforasiyası olmuş xəstənin klinik 

müşahidəsinin təhlilini təqdim edirik.  
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Xəstə Abbasquliyev Ə. 46 yaş, 23.02.2016-cı il tarixində klinikaya qarnın 

bütün nahiyyələrində olan ağrılar,  ürəkbulanma, qusma, ağızda quruluq, halsızlıq 

şikayətləri ilə daxil olmuşdır. Özünü 2 gündür  ki, xəstə hesab edir. Ağrılar əvvəl 

epiqastral nahiyyədə qəflətən meydana çıxmış və sonra qarının bütün nahiyyələrinə 

yayılmışdır. Xəstəliyini mütamadi olaraq diklofenak preparatının qəbulu ilə 

əlaqələndirir. Ağrıları getdikcə güclənməsinə görə xəstə klinikaya müraciət 

etmişdir. Xəstənin anamnezində boğazında olan onkolojı xəstəliklə əlaqədar uzun 

müddət şua terapiyası alması haqqında informasiya vardır. 

Daxil olarkən xəstənin vəziyyəti ağır olub, dəri və görünən selikli qişalar 

avazımışdır. Periferik limfa düyünləri boyun nahiyyəsində əllənir. Auskultasiya 

zamanı ağ ciyərlər üzərində sərt tənəffüs eşidilir. Ürək tonları karlaşmış, nəbzi 

ritmik, orta dolğunluqda, dəqiqədə 98 vurğudur. Arterial təzyiq 100/60 mm.c.st.-

dur. Dili az quru, ərplidir. Qarın tənəffüsdə zəyif iştirak edir. Palpasiya zamanı 

qarının bütün sahələri ağrılı və gərgindir. Peritonun qıcıqlanma simptomu 

şübhəlidir. Perkusiya zamanı qaraciyər kütlüyü saxlanılmışdır. Sidik ifrazı 

sərbəsdir. 

Xəstəyə dərhal konservativ müalicə (stol №0, təmizləyici imalə, mədə-burun 

zondunun salınması, drotoverin 2,0x2d; platifilin 1,0x2d; Ringer 400,0; Nacl 

400,0; Glükoza 400,0 və s.) və müayinələr aparıldı. Rentgenolojı müayinə zamanı 

qarın boşluğunda patologiya aşkarlanmadı. Ultrasəs müayinəsində isə qarın 

boşluğunda və kiçik çanaqda maye izləndi. Anamnestik, klinik, obyektiv 

məlumatlara əsasən onikibarmaq bağırsaq xorasının perforasiyası, peritonit ilkin 

diaqnozu qoyuldu. Xəstəyə təcili cərrahi əməliyyat təklif olundu və razılıq alındı. 

Əməliyyatönü hazırlıqdan sonra 23.02.2016-cı il tarixində xəstə təcili cərrahi 

əməliyyata götürüldi. Əməliyyat zamanı laparotomiya icra edildikdən sonra  

xəstədə ikili perforativ xoralar (mədənin pilorik hissəsində və onikibarmaq 

bağırsağın soğanağında) və qara ciyərin sirrotik (qara ciyər həcmcə böyümüş, bərk 

konsistensiyalı, kələkötür, bozumtul rəngdə idi) dəyişikliyi aşkarlandı. Xoralar 

arasında məsafə yaxın olduğundan onlar birləşdirildi, rombvari kəsilərək Caddi 

üsulu ilə piloroplastika aparıldı, qarın boşluğunu sanasiya və drenə edildi (şək.1,2). 
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Şək.1. İkili perforativ xora birləşdirilidikdən sonrakı görüntü. 

 

 

Şək.2. Xora dəliyinin tikilmədən sonrakı görüntüsü. 
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Əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstəyə müvafiq müalicə (Qlükoza 5%, 400,0, 

Vitamin B6, 5% 1,0, Vitamin C, 5% 4,0, izotonik məhlul 400,0, kvamatel 40 mg, 

İnfuzol 400,0, Ceftriakson 1,0x2d, Metronidazol 100x2d, Riboxin 10,0, Essensial  

5,0, Albumin 20% 100,0, analqin 50% 2,0, dimedrol 1% 1,0, Tramadol 2,0 və s.) 

aparıldı. 

27.02.2016-cı il tarixində xəstənin burun-mədə zondundan qanlı 

möhtəviyyatın gəlməsi qeyd olundu. Qanın ümumi analizi icra edildi və Hb 78 q\l 

olması müəyyənləşdirildi. Bunları nəzərə alaraq xəstədə mədə bağırsaq 

qanaxmasının olması müəyyən edildi. Xəstə dərhal reanimasiya şöbəsinə 

köçürüldü və ona fibroqastroduodenoskopiya aparıldı. Xəstədə mədənin antral 

nahiyyəsində kəskin xoraların olması və yemək borusu venalarının I-II-ci dərəcəli 

varikoz genişlənməsi aşkarlandı. Lakin görmə sahəsi məhdud olduğundan 

qanaxmanın mənbəyini aşkarlamaq mümkün olmadı. Həmçinin aparılan əlavə 

müayinələr zamanı xəstədə hepatit C olması müəyyən edildi. 

Xəstəyə hemostatik (qarına buz, disinon 2,0x2d, aminokapron turşusu 100,0 

və s.) müalicə aparıldı və qanaxma dəyandırıldı. Əməliyyatdan sonra kiçik çanağa 

qoyulan drenaj borudan assitik maye xaric olunmağa başlandı. 02.03.2016-cı il 

tarixində xəstənin bütün tikişləri söküldü. 05.02.2016-cı il tarixində isə drenaj 

borusundan ifrazat olmadığına görə aspirasiya olunub çıxarıldı. Həmin gün xəstə 

kafi vəziyyətdə xəstəxanadan evə yazıldı. Onkoloqun və xəstədə yanaşı olaraq 

qaraciyər sirrozu mərhələsində xroniki hepatitin olduğu nəzərə alaraq, 

qastroenteroloqun (hepatoloqun) sonrakı müalicə və müşahidəsi tövsiyə olundu. 

Nəticə. Göründüyü kimi xəstədə qaraciyər sirrozu mərhələsində xroniki 

hepatitin, boyun nahiyyəsinin limfoması (şua terapiya aparılıb) fonunda yanaşı 

olaraq mədənin və onikibarmaq bağırsaqğın çoxsaylı xoralarının fəsadları meydana 

gəlmişdir. Ədəbiyyatda xora xəstəliyinin 2-3 fəsadının birmomentli olduğu qeyd 

edilib [1,3], lakin əldə etdiyimiz ədəbiyyat mənbələrində [2,6] iki xoranın eyni 

vaxtda perforasiyası barədə məlumatlara rast gəlmədik. Bu xəstəlik tarixinin təhlili 

onu deməyə əsas verir ki, aparılan cərrahiyyə əməliyyatının həcimi və müddətini 
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məqsədə uyğun saymaq olar. Seçilmiş cərrahi taktika çox ağır vəziyyətdə, həyati 

təhlükə yaradan əsas (xora xəstəliyi) və yanaşı (sirroz, onkoloji) xəstəlikləri olduğu 

halda, xəstəni ölümdən xilas etməyə imkan vermişdir. 

Erkən əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstədə üçüncü xoradan qanaxmasının 

olması, xəstəliyin çoxsaylı xarakterini təsdiqləmişdir və aparılan konservativ 

hemostatik müalicə fonunda qanaxmanı saxlamaq mümkün olub. Nəticədə çox ağır 

xəstə üçüncü xoranın ikinci fəsadına görə erkən dövrdə təkrar əməliyyatdan 

qurtuldu. 

Beləliklə, bu klinik misalın iki əsas məqamı mövcuddur: 

        I. Çox nadir hallarda bir momentli iki xoranın deşilməsi rast gəlinir. 

        II. Xoralar arasında məsafə yaxın olduqda bu xoraları birləşdirmək və əmələ 

gələn defekti mövcud olan texnika ilə gözəmək mümkün olur. 
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Лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки является одной из 

актуальных проблем современной гастроэнтерологии. Среди осложнений  этой патологии 

I место занимает желудочно-кишечное кровотечение. II место по частоте встречаемости 

принадлежит перфорации язвы. В работе представлен разбор клинического случая 

больного с различными осложнениями множественных язв гастродуоденальной 

локализации. Подробно описан редчайший случай одномоментной перфорации двух язв 

данной области и кровотечение из третьей язвы. В литературе  имеются некоторые данные 

о наличии 2-х или 3-х  различных осложнений язвенной болезни 

(стеноз+кровотечение+пенетрация,  перфорация+ кровотечение). Однако, в доступной нам 

медицинской литературе, мы не нашли убедительных сведений, подтверждающих 

одномоментную перфорацию двух язв гастродуоденальной локализации. 

Ключевые слова: желудок, двенадцатиперстная кишка, язва, перфорация, кровотечение, 

консервативное и хирургическое лечение. 
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The treatment of duodenum ulcer disease is one of the topical problems modern 

gastroenterology. The stomach-intestinal bleeding takes the first place among complications of 

ulcer. Then perforation of ulcer takes place. The clinical case of such with different numerous 

complications and a momentary perforation of two ulcers is represented. The medical literature 

has information about momentary 2-3 ulcer disease complications. A momentary perforation of 2 

ulcers does not found in the literature which was purchased by us. 
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