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Təqdim edilmiş klinik müşahidə diaqnozun qoyulmasında və taktiki seçimdə buraxılmış səhvlərə 

görə maraqlıdır. Kolostomanın ləğvi əməliyyatından əvvəl xəstəyə tam müayinə aparılmamışdır 

və şiş aşkarlanmamışdır. Bu da nəticədə əməliyyat zamanı səhv cərrahi taktikanın seçilməsinə və 

icrasına gətirib çıxarmışdır. Anastomoz yarıtmamazlığı və fistulaların əmələ gəlməsi müşahidə 

edilmişdir. Sonuncu əməliyyatdan əvvəl xəstəyə kolonoskopiya aparılsa da infiltrat və fistula 

fonunda şişi aşkarlamaq mümkün olmamışdır. Şiş əməliyyat zamanı aşkarlanmış və xaric 

edilmişdir. 
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Son 10 il ərzində yoğun bağırsağın zədələnməsi ilə müşahidə olunan şiş və 

qeyri şiş xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin sayı kəskin artır. Xəstələrin çoxu 

gecikmiş, ağırlaşmış vəziyyətdə müraciət edir [2,9]. Bu da öz nəticəsində həyatı 

göstərişlə təcili olaraq icra edilmiş əməliyyatdan sonra kolostomanın qoyulmasına 

gətirib çıxarır. 

Hal hazırda kolostomanın ləğvi və bağırsağın fasiləsizliyinin bərpası 

abdominal cərrahiyyənin aktual problemlərindən biridir. Texniki tərəfdən bu tip 

əməliyyatlar birinci icra olunan əməliyyatlardan çətin olur və əməliyyatdan sonra 

ağırlaşmaların yüksək olması ilə müşahidə olunur [3,7,10]. Təcili hallarda açılmış 

kolostomalardan sonra icra edilən cərrahi əməliyyatlar daha çox ağırlaşmalar 

törətdiyi müəyyən edilmişdir [4,8]. Ədəbiyyatda hər üçüncü xəstədə müxtəlif 

ağırlaşmaların inkişaf etməsi qeyd olunur [2,6,11]. Baş vermiş ağırlaşmalar bəzən 

təhlükəli olur və təkrar əməliyyatlara, uzun müddətli çox böyük zəhmət tələb edən 

müalicəyə ehtiyac yaradır [1,5]. 
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Öz təcrübəmizdə müşahidə etdiyimiz və müalicə məsələlərinə toxunduğumuz 

2 il öncə kolostomanın ləğvi cərrahi əməliyyat keçirmiş xəstənin ağırlaşmalarını 

təqdim edirik. 

Xəstə İsmayılov V., 1963-ci il təvəllüdlü, 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına 

12.09.2017-ci il tarixində funksiya edən yoğun bağırsaq fistulaları, qarnın ön 

divarının əməliyyatdan sonrakı yırtığı diaqnozı ilə daxil olmuşdır. Daxil olarkən 

şikayətləri qarnın sol yarısında funksiya edən yoğun bağırsaq fistulalarından və 

əmək qabiliyyatinin aşağı düşməsindəndir. Xəstənin anamnezindən 2014-cü ildə 

yoğun bağırsağın perforasiyası, peritonit diaqnozı ilə təcili əməliyyata 

götürülmişdir. Ümumi narkoz altında xəstəyə yoğun bağırsağın şişi xaric edilərək 

Hartman əməliyyatı icra edilmiş və kolostoma çıxarılmışdır. 2015-ci ildə xəstə 

bağırsağın fasiləsizliyinin bərpası üçün müraciət etmiş və tam müayinə olunmamış 

kolostomanın ləğvi cərrahi əməliyyatına məruz qalmışdır və bağırsağın 

fasiləsizliyinin bərpası zamanı anastomoz əllə qoyulmuşdır. Əməliyyatdan sonrakı 

dövrdə xəstə pəhrizini pozmuş, ishal, meteorizm olmuşdur. 1 ay sonra xəstədə 

anastomozun hissəvi yarıtmamazlığı müşahidə olunmuşdır. Kolostomanın yeri 

irinləmişdir. Qasıqüstü nahiyədə fistulalar əmələ gəlmişdir. Uzun müddət 

konservativ müalicə aparılsa da fistulalar bağlanmamışdır. Xəstə arıqlamışdır və 

getdikcə zəifləmişdir. Bu səbəbdən də xəstə, təkrar bizim klinikaya müraciət 

etmişdir. 

Baxış zamanı qarnın ön divarında orta xətt üzrə köhnə əməliyyatdan sonrakı 

çapıq vardır. Bu çapığın orta hissəsində ölçüsü 7,0×6,0 sm olan yumşaq 

konsistensiyalı və ağrısız yırtıq şişkinliyi müəyyən edilirdi, üfüqi vəziyyətdə qarın 

boşluğuna qayıdırdı. Sol qalça nahiyəsində və sol qasıqüstü nahiyədə funksiya edən 

yoğun bağırsaq fistulları vardır. Xəstə labarotor və instrumental müayinələrdən 

keçmişdir. Qanın ümumi analizində Hb 100q/l; eritr. 3,1; leykos. 4,8; rəng göstəcisi 

0,86; EÇS 15 mm/saat. Sidiyin analizində leykositlər 8-10 g/s;  eritrosit 0-1 g/s; az 

miqdarda sidik turşusu kristalları. Döş qəfəsinin  

rentgenoskopiyasında heç bir patologiya tapılmamışdır. EKQ-da sinus ritmi, sol 

mədəciyin hipertrofiyası, hiss dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası qeyd edilmişdir. 
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Kolonoskopiya zamanı toxumalarda infiltrasiya olduğundan bağırsağın vəziyyəti 

haqda dolğun  informasiya verilməmişdir. Yanaşı olaraq ürəyin işemik xəstəliyi, 

koronar sindrom və hipertonik xəstəliyi III dərəcə olduğundan bir neçə müddət 

klinikada kardioloq tərəfindən müalicə almışdır.  

Əməliyyatönü hazırlıqdan sonra xəstəyə 18.10.2017-ci il tarixində ümumi 

anesteziyanın tədbiqi ilə Herniolaparotomiya, bitişmələrin ayrılması, düz bağırsağın 

və yoğun bağırsağın rezeksiyası, kolo-rektoanastomozun qoyulması cərrahi 

əməliyyatı icra edildi. Əməliyyat zamanı qarın boşluğu açıldıqdan sonra texniki 

çətinliklə bitişmələr ayrıldı. Qarnın sol yan divarında infiltrat var. Bu infiltrat texniki 

çətinliklə ayrıldıqdan sonra aydın olmuşdur ki, yoğun bağırsağın yan divarından 

başlayan boşluqdan fistula yolları qarnın sol yan divarına və ön divarına açılır. 

Böyük texniki çətinliklərlə fistula yolları ləğv edildi. Yoğun bağırsaq və düz 

bağırsaq mobilizə olundu. Bu zaman aydın oldu ki, düz bağırsağın yuxarı ampulyar 

hissəsində onun mənfəzini daraldan törəmə vardır. Əvvəlki əməliyyatda qoyulmuş 

anastomozun yarıtmamazlığına bu törəmənin inkişaf etməsi səbəb olması güman 

edilir. İnfiltrativ toxumalarla birlikdə kiçik çanağın piy toxuması, mezorektum, düz 

bağırsağın ampulyar hissəsi və yoğun bağırsağın bir hissəsi rezeksiya olunub 

götürüldü. 33 mm Covidien sirkulyar stepler vasitəsiylə anusdan 6-7 sm məsafədə 

kolorektal anastomoz qoyuldu (şək. 1-3).  

 

Şək. 1. Sirkulyar tikiş aparatının başlıq hissəsinin bağırsaq mənfəzinə salınması 
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Şək. 2. Sirkulyar tikiş aparatının başlıq və ucluq hissələrinin birləşdirilməsi 

 

 

Şək. 3. Anastomozun formalaşması 

 

Preventiv kolostoma və ya ileostoma icra edilmədi. Qarın boşluğu drenə 

edildi. Yara qatbaqat tikildi, aponevroz in-lay üsulla alloplastika olundu. Dərialtı 

sahədə 2 ədəd drenaj saxlanılıb əməliyyat sona çatdırıldı. 

Əməliyyatdan sonra 7-ci sutkada anastomozun yarıtmamazlığı meydana 

çıxmışdır. Lakin, aparılan konservativ müalicə nəticəsində 14-cü sutkada 

yarıtmamazlıq əlamətləri tam ləğv edilmişdir. 

Bu klinik müşahidə diaqnozun qoyulmasında və taktiki seçimdə buraxılmış 

səhvlərlə maraqlıdır. Kolostomanın ləğvi əməliyyatından əvvəl xəstəyə tam 

müayinə aparılmamışdır və şiş aşkarlanmamışdır. Bu da nəticədə əməliyyat zamanı 

səhv cərrahi taktikanın seçilməsinə və icrasına gətirib çıxarıb. Anastomoz 
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yarıtmamazlığı və fistulaların əmələ gəlməsi müşahidə edilib. Sonuncu 

əməliyyatdan əvvəl xəstəyə kolonoskopiya aparılsa da infiltrat və fistula fonunda 

şişi aşkarlamaq mümkün olmayıb. Şiş əməliyyat zamanı aşkarlanıb və xaric 

edilmişdir. 

        Beləliklə, şübhəli halları olan bütün belə  xəstələr kolonoskopiya və MRT 

olunmalıdır, şiş aşkarlanan zaman biopsiya götürülməlidir.  
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ОСЛОЖНЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ 

КОЛОСТОМЫ И ИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

Акперова И.K., Алиев Т.М. 

  

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей 

имени А.Алиева, кафедра хирургии I. Баку, Азербайджан 

 
Данное клиническое наблюдение интересно ошибками в постановке диагноза и выбора 

тактики лечения. Перед операцией по закрытию стомы больной не был полностью 

обследован. Опухоль вовремя не диагностировалась. В итоге была неправильна выбрана 

хирургическая тактика и больной не получил полноценную помощь. Наблюдалось 

несостоятельность анастомоза и образования кишечных фистул. Перед последней 

операцией больному была произведена колоноскопия. Однако на фоне инфильтраций и 

фистул выявить опухоль не представлялось возможным. Опухоль была обнаружена и 

удалена лишь во время операции. 

Ключевые слова: осложнения, хирургическое лечение, закрытие колостомы. 

 

 

 

SUMMARY 

 

COMPLICATIONS AFTER CLOSURE OF THE COLOSTOMY AND 

THEIR SURGICAL TREATMENT 

 

Akparov I.K., Aliyev T.M. 

 

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

Department of Surgery I, Baku, Azerbaijan 

 
This interesting clinical case errors in diagnosis and treatment selection. Before the operation to 

close the stoma, the patient was not fully examined. The tumor is not diagnosed in time. In the 

end, the chosen surgical approach was wrong and the patient has not received full assistance. 

Observed dehiscence of anastomosis and formation of intestinal fistulas. Before the last operation, 

the patient made colonoscopy, but against infiltrations and fistulae was not possible to identify the 

tumor. The tumor was only discovered during surgery and removed. 

Key words: complications, surgical treatment, closure of colostomy. 
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