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Oniki barmaq bağırsaq  xorası,onun konservativ və cərrahi müalicəsi bu günə kimi cərrah və 

qastroenteroloqların  həllində çox böyük çətinliklərlə üzləşdiyi problemlərdən biri olaraq 

qalmaqdadır. Bununla əlaqədar dekompensasiya olunmuş piloroduodenal stenozla ağırlaşmış 

oniki  barmaq bağırsaq  xorası,şəkərli diabet,I tip,ağır forma diaqnozu ilə  planlı əməliyyat- 

mədənin 2/3 hissəsinin Bilrot-2 üsulu ilə rezeksiyası aparılmış xəstəni təhlil edərək klinik 

müşahidəsini təqdim etmışik. Göründüyü kimi xəstədə uzun müddət müalicə olunmayan oniki 

barmaq bağırsaq xorası piloroduodenal stenozla ağırlaşmış,həmçinin yanaşı olaraq ağır şəkərli 

diabet də olmuşdur. Nəticədə isə yaşlı xəstənin həyatı 2 ağır xəstəlikdən təhlükə altına 

düşmüşdür. Bu xəstəlik tarixinin təhlili onu deməyə əsas verir ki, aparılan cərrahiyyə 

əməliyyatının həcimini və müddətini məqsədə uyğun saymaq olar. Seçilmiş cərrahi taktika 2 ağır 

xəstəliyi olan bir xəstənin həyatını  xilas etməyə imkan vermişdir. Yaşlı və ağır şəkərli diabetlə 

xəstələrdə də radikal əməliyyat aparmaq mümkündür. Beləliklə təqdim etdiyimiz xəstənin təhlili 

klinik təcrübə üçün əhəmiyyətli ola bilər. 

Açar sözlər: on iki barmaq bağırsaq, xora, rezeksiya, piloroduodenal stenoz, anastomoz, 

dekompensasiya, konservativ və cərrahi müalicə. 

 

On iki barmaq bağırsaq xorası həzm sistemi xəstəlikləri arasında ən geniş 

yayılmış xəstəlik olmaqla ikinci yerdə durur. Xəstəliyin qorxulu ağırlaşmalarından 

biri də dekompensasiya olunmuş piloroduodenal stenoz olmaqla mütləq planlı 

cərrahi əməliyyat tələb edir. 

Mövzunun aktuallığı. On iki barmaq bağırsaq xorası, onun konservativ və 

cərrahi müalicəsi bu günə kimi cərrah və qastroenteroloqların həllində çox böyük 

çətinliklərlə üzləşdiyi problemlərdən biri olaraq qalmaqdadır [1,5]. Xəstəliyin 

fəsad-ları 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 [2]. Lakin stenozla 

ağırlaşmış on iki barmaq bağırsaq xorası planlı cərrahi əməliyyata göstəriş olmaqla 

xəstənin həyatına təhlükə yaradan bir patologiya kimi özünü göstərir [3,6]. 
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Ağırlaşmalara səbəb isə bir sıra hallarda xəstənin həkimə gec müraciət etməsi, 

effektiv konservativ müalicə almaması, xəstəliyin erkən dövründə simptomların 

qabarıq şəkildə müşahidə olunmaması və bir sıra xəstələrin öz sağlamlığına biganə 

münasibəti ilə əlaqədar olur [4]. 

Bəzən on iki barmaq bağırsaq xorası ilə əməliyyat olunan xəstədə yanaşı 

olaraq digər cərrahi patologiya da aşkar edilir ki, bu da həmin patologiyanın da 

ləğvinə və beləliklə simultant əməliyyatın aparılmasının vacibliyinə səbəb olur [8]. 

Praktikamızda rast gəldiyimiz klinik hadisəni təqdim edirik. Bununla 

əlaqədar dekompensasiya olunmuş piloroduodenal stenozla ağırlaşmış on iki 

barmaq bağırsaq xorası, şəkərli diabet, I tip, ağır forma diaqnozu ilə əməliyyat 

olunan xəstəni ətraflı təhlil etmişik. 

74 yaşlı kişi xəstə 14.12.2017-ci il tarixində klinikaya epiqastral nahiyədə 

ağrı, qusma, qəbizlik, arıqlama və zəiflik şikayyətləri ilə daxil olmuşdır. 

Anamnesis morbi. Özünü 2 aydır  xəstə hesab edir. 2 ay əvvəl xəstəliyi qida 

qəbulundan sonra qusmalarla başlayıb. Son 1 ayda isə maye qidalardan başqa (su, 

çay, duru yeməklər), bərk qida qəbul etdikdən sonra mədə nahiyyəsində ağrılar 

əmələ gəlir və xəstə buna görə də özünü məcburi qusdurur. Ondan sonra ağrılar 

keçir, sakitləşir. Anamnezindən aydın olmuşdur ki, 40 il əvvəl on iki barmaq 

bağırsağın perforativ xorasına görə əməliyyat – laparotomiya, perforativ xoranın 

tikilməsi icra edilmişdir. 40 il müddətində ara bir epiqastral nahiyyədə ağrılar olsa 

da həkimə müraciət etməyib, müayinələrdən keçməyib, müalicə qəbul etməyib. 7 

gün əvvəl qeyd olunan şikayətlərlə əlaqədar olaraq yaşadığı Qazax rayonunda 

həkimə müraciət edib. Fibroezofaqoduedonoskopiya (FEQDS) olunub və 

dekompensasiya olunmuş piloroduodenal stenoz aşkar edilib. Bununla əlaqədar 

xəstə 11.12.2017-ci ildə 3 saylı Şəhər klinik xəstaxanasına müraciət edib və 

stasionar müalicəyə qəbul edilib. İlkin diaqnoz “On iki barmaq bağırsağın xroniki 

xorası, dekompensasiya olunmuş piloroduodenal stenoz” qoyulmuşdur. Həmçinin 

xəstənin anamnezindən aydın olmuşdur ki, 15 ildir şəkərli diabet, I tip, ağır forma 

ilə xəstədir. Mikstart 50 v. səhər, 25 v. axşam qəbul edir. 
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Xəstəyə digər müvafiq müayinələr və müalicə (əməliyyatönü hazırlıq) təyin 

edilərək planlı əməliyyata hazırlanmışdır. 

Status praesens. Xəstə orta boylu, normal bədən quruluşludur. Daxil 

olarkən vəziyyəti orta ağır olub, dəri və görünən selikli qişalarının rəngi nisbətən 

avazıyıb. Dərialtı piy qatı zəifdir. Dediyinə görə son 2 ayda xeyli arıqlayıb. 

Periferik limfa düyünləri boyun və qasıq nahiyyəsində əllənmir. Dediyinə görə 

siqaret çəkmir, spirtli içkilər qəbul etmir. 

Tənəffüs sistemi. Döş qəfəsi normastenik formadadır. Perkussiya zamanı 

ağciyərlərin sərhədləri dəyişməyib. Auskultasiya zamanı ağ ciyərlər üzərində 

sərtləşmiş-vezikulyar tənəffüs eşidilir. 

Ürək-damar sistemi. Ürək tonları karlaşmış, nəbzi ritmik, orta  

dolğunluqda, dəqiqədə 96 vurğudur. A/T – 130/60 mm.c.st. 

Mədə-bağırsaq sistemi. Dili nəm, ərplidir. Qarın tənəffüsdə iştirak edir. 

Palpasiya zamanı qarnı yumşaqdır, epiqastral nahiyə - əsasən sağ qabırğaaltı 

nahiyəyə tərəf az ağrılıdır. Şötkin-Blümberq simptomu qarnın hər yerində 

mənfidir. Perkusiya zamanı qaraciyər kütlüyü saxlanılmışdır.      

Sidik-ifrazat sistemi. Sidik ifrazı sərbəsdir. Hər iki böyrək nahiyyəsində 

döyəcləmə simptomu mənfidir. 

3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasında aparılmış laborator müayinələr. 

Qanın ümumi analizi: Hb – 105q/l, Er – 3,7x10/12, L – 8,2x10/9, rəng göst. – 0,88, 

laxt. müd. – 4 dəq.10 san., EÇS – 18 mm/saat. Qanın biokimyəvi analizi: Ümumi 

bilirubin – 15,6 mkmol/l., birləşmiş bilirubin – 5,7 mkmol/l., kreatinin – 91 

mmol/l., sidik cövhəri – 7,4 mmol/l., xolesterin – 6 mmol/l., ümumi zülal – 68 q/l. 

Sidiyin ümumi analizi: Zülal – 0,033%, nisbi sıxlıq – 1018, leykosit – 5-7 g/s., 

eritrosit – 0-1 g/s., duz – oksalat kristalları az miqdarda. 

İnstrumental müayinə üsulları. Elektrokardioqramma: Sinus ritmi. Sol 

mədəciyin hipertrofiyası. Rentgen müayinə. Döş qəfəsinin icmal rentgenoskopiyası 

zamanı ağciyərlərdə patologiya aşkar edilməmişdir. Ultrasəs müayinəsi (USM) 

zamanı qarın boşluğu orqanlarında patologiya aşkar edilməmişdir. Təkrar FEQDS 

zamanı mədənin həcminin böyüdüyü aydınlaşmış, digər patologiya aşkar 
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edilməmişdir. Endoskopun borusu on iki barmaq bağırsağa keçməmiş və 

dekompensasiya olunmuş piloroduodenal stenoz təsdiq edilmişdir. Xəstəyə mədə 

və bağırsaqların kontrastla rentgen müayinəsi olunmuş, baxış zamanı və 2 saatdan 

sonra kontrastın mədədən on iki barmaq bağırsağa keçmədiyi, 6 saatdan sonra az 

miqdarda kontrastın bağırsağa keçdiyi, 24 saatdan sonra isə kontrastın yarısının 

mədədə qaldığı aşkar edilmişdir. Beləliklə xəstədə lkin diaqnoz təsdiq edilmişdir. 

Müalicə və cərrahi əməliyyat. Xəstəyə 5 gün əməliyyatönü hazırlıq (mədə-

burun zondunun salınması, təmizləyici imalə, Ringer 400,0; NaCl 0,9% - 400,0; 

İnfuzol 400,0; Albumin 20% - 100,0; Təzə dondurulmuş plazma 400,0; Eritrosit 

kütləsi 600,0 və s.) aparılmışdır. Həmçinin edokrinoloq tərəfindən baxılaraq 

müvafiq təyinat verilmiş, qanda şəkərin səviyyəsi tənzimlənmişdir. 

Xəstəyə 16.12.2017-ci il tarixində planlı cərrahi əməliyyat – laparotomiya 

icra edilmişdir. Bu zaman on iki barmaq bağırsağın soğanağını, hepatoduodenal 

bağı, öd kisəsinin boynunu əhatə edən və mədəaltı vəzin başına sirayət edən 

təqribən 4,0 sm. diametrində konqlomerat aşkar edilmişdir. Həmin konqlomerat 

texniki çətinliklə hissə-hissə ayrılan zaman aydın olmuşdur ki, piloroduodenal 

kanalın dekompensasiya olunmuş stenozuna səbəb olan on iki barmaq bağırsağın 

böyük kolloz xorası olmuş, bura hepatoduodenal bağ, öd kisəsinin boynu və 

mədəaltı vəzin başı da cəlb olunaraq konqlomerat əmələ gətirmişdir. Əməliyyat- 

mədənin 2/3 hissəsinin Bilrot-2 üsulu ilə rezeksiyası icra edilməsi qərara 

alınmışdır. Əməliyyat mədənin 2/3 hissəsinin Bilrot-2 üsulu ilə rezeksiyası ilə başa 

çatmışdır. 

Əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstəyə müvafiq müalicə (Natrium chlorid - 

0,9% - 400,0, İnfuzol - 400,0, Ringer-laktat 500,0, Trisol 400,0, Natrium-

bikarbonat 8,4%-50,0, Dondurulmuş plazma 200,0, Eritrosit kütləsi 300,0, 

Ceftriakson - 1,0x2d, Metronidazol - 100x2d, Riboxin - 10,0, Essensial - 5,0, 

Kleksan 0,6, Vitamin B6 - 5% 1,0, Vitamin C - 5% 4,0, Albumin 20% - 100,0, 

analqin - 50% - 2,0, dimedrol - 1% - 1,0, Tramadol 2,0, Mikstard 25 v. səhər, 15 v. 

axşam və s.) aparılmışdır. 
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Əməliyyatdan sonrakı dövr fəsadsız keçmiş, yarası birincili olaraq 

sağalmışdır. Qanın ümumi analizi: Hb - 112q/l, Er - 3,9x10/12, L - 7,5x10/9, rəng 

göst. - 0,94, laxt. müd. - 4 dəq. 35 san., EÇS - 16 mm/saat. Xəstə 27.12.2017-ci 

ildə kafi vəziyyətdə evə ambulator müalicəyə göndərilmiş və şəkərli diabetə görə 

endokrinoloq tərəfindən müalicənin davam etdirilməsi tövsiyə edilmişdir. 

Nəticə. Göründüyü kimi xəstədə uzun müddət müalicə olunmayan on iki 

barmaq bağırsaq xorası piloroduodenal stenozla ağırlaşmış, həmçinin yanaşı olaraq 

ağır şəkərli diabet də olmuşdur. Nəticədə isə yaşlı xəstənin həyatı 2 ağır 

xəstəlikdən təhlükə altına düşmüşdür. Ədəbiyyat məlumatlarında belə hallara rast 

gəlmək mümkündür. Bu xəstəlik tarixinin təhlili onu deməyə əsas verir ki, aparılan 

cərrahi əməliyyatın həcimini və müddətini məqsədə uyğun saymaq olar. Seçilmiş 

cərrahi taktika 2 ağır xəstəliyi olan bir xəstənin həyatını xilas etməyə imkan 

vermişdir. 

Beləliklə, bu klinik misalın iki əsas məqamı mövcuddur: 

        I. On iki barmaq bağırsaq xorası uzun müddət konservativ müalicəyə tabe 

olmursa və ya ümumiyyətlə müalicə olunmursa çox ağır fəsadlar baş verir və bu 

xəstələr vaxtında əməliyyat  olunmalıdır. 

        II. Yaşlı və yanaşı gedən xəstəlikləri olan, xüsusilə ağır şəkərli diabetlə 

xəstələri də müvafiq müayinələr və tam həcmdə əməliyyatönü hazırlıq 

aparıldıqdan sonra radikal əməliyyat etmək mümkündür.  
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РЕЗЮМЕ 

 

  Хроническая язва двенадцатиперстной кишки, осложненная 

декомпенсированным пилородуоденальным стенозом 

 

 

Касумов Н.А., Казымов А.К. 

 

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей 

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

         

Язва двенадцатиперстной кишки, ее консервативное и хирургическое лечение по сей день 

являются проблемами, при решении которых хирурги и гастроэнтерологи сталкиваются с 

большими трудностями. В связи с этим нами проведен анализ и представлено 

клиническое наблюдение пациента, которому с диагнозом язва двенадцатиперстной 

кишки, осложненная декомпенсированным пилородуоденальным стенозом, тяжелая 

форма сахарного диабета I формы была проведена плановая операция – резекция 2/3 части 

желудка по методу Билрота-2. Как видно, больной страдал не лечившейся длительное 

время язвой двенадцатиперстной кишки, осложненной декомпенсированным 

пилородуоденальным стенозом, а также тяжелой формой сахарного диабета. В результате 

жизнь пожилого пациента оказалась под угрозой из-за двух тяжелых заболеваний. Анализ 

истории данной болезни дает основания утверждать, что объемы и сроки проведенных 

операций можно считать целесообразными. Избранная хирургическая тактика позволила 

спасти жизнь пациента с двумя тяжелыми заболеваниями. Проведение радикальных 

операций пожилым пациентам с тяжелой формой диабета также возможно. Таким 

образом, анализ представленного нами больного может иметь значимость для 

клинической практики.  

Ключевые слова: двенадцатиперстной кишка, язва, резекция, пилородуоденальный 

стеноз, анастомоз, декомпенсация, консервативное и хирургическое лечение. 

                                                       

SUMMARY 

 

Chronic ulcer of duodenum complicated by decompensated pyloroduodenal 

stenosis 

 

Gasimov N.A, Kazimov A.K. 

 

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

Department of Surgery I, Baku, Azerbaijan 

 



 

7 
 

Ulcer of the duodenal ulcer, its conservative and surgical treatment to this day are problems in 

the solution of which surgeons and gastroenterologists face great difficulties. In this regard, we 

analyzed and presented the clinical observation of a patient who, with a diagnosis of duodenal 

ulcer complicated by decompensated pyloroduodenal stenosis, severe form of type I diabetes 

mellitus, underwent a planned operation – resection of 2/3 of the stomach by the method of 

Bilroth-2. As can be seen, the patient suffered not treated for a long-time ulcer of the duodenum 

complicated by decompensated pyloroduodenal stenosis, as well as severe diabetes mellitus. As 

a result, the life of an elderly patient was threatened due to two serious illnesses. An analysis of 

the history of this disease suggests that the scope and timing of the operations can be considered 

expedient. Selected surgical tactics allowed saving the life of a patient with two serious illnesses. 

Carrying out radical surgery for elderly patients with severe diabetes is also possible. Thus, the 

analysis of the patient presented by us can have significance for clinical practice. 

Keywords: duodenal ulcer, resection, pyloroduodenal stenosis, anastomosis, decompensation, 

conservative and surgical treatment. 
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