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Təhlil edilən işin məqsədi mədə xərçəngi olan xəstələrdə, müxtəlif standart, stardart radikal və 

genişləndirilmiş qastroektomiya, dalağın saxlanması və çıxarılması şərtlərini nəzərə alaraq, 

onlarda cərrahi əməliyyatdan sonra baş vermiş fəsadların klinikasının araşdırılması olmuşdur. 

Belə ki, 448 mədə xərçəngi olan xəstələrdən qastroektomiya və splenektomiya 178 (30,9%) 

kontrol qrup və qastroektomiya dalağı saxlamaqla 270 (69,1%) əsas qrupda yerinə yetirilmişdir. 

Birmənalı olaraq qastroektomiya və splenektomiya olmuş 178 xəstədən 86-da (46,3%) cərrahi 

əməliyyatdan sonra müxtəlif (pnevmoniya, plevrit, daxili qanaxma, pankreatit, bitişmələr və 

bağırsaq keçməməzliyi diafraqma altı (sol) absess və yaranın irinlənməsi) fəsadlar baş vermiş, 

amma yalnız qastroektomiya edilmiş 270 xəstədən 48-də (17,7%) yuxarıda sadaladığımız 

fəsadlər təyin edərək, bu xəstələrdə diafraqmaaltı absesslər rast gəlinməmişdir və bu xəstələr az 

bir müddətdə (12-18 gün), amma kontrol qrupda olan xəstələr 24-48 gün stasionarda qalmışlar. 

Bunlarla yanaşı daha bir neçə nəticələr əldə olunmuşdur. 

Açar sözlər: mədə xərçəngi, qastroektomiya, splenektomiya, fəsadlar. 

 

Dünyada mədə xərçənginə düçar olmuş xəstələrin rast gəlmə səviyyəsinə 

görə yüksək rəqəmlər qeyd edilən ölkələrə Çin, Rusiya, Belarusiya, Özbəkistan, 

Tacikistan və bir çox Avropa ölkələri daxildir. 

Azərbaycanda isə axır illərdə mədə xərçənginin xüsusi çəkisinin getdikcə 

azalmağa doğru olması qeyd edilir, belə ki, 1980-ci illərilə 2012-ci illəri müqaisə 

etdikdə görürük ki, əgər 1980-ci illərdə hər 100000 əhalı arasında 36,9 nəfər hesab 

olunurdursa, 2012-ci ildə hər 100000 əhaliyə 10,0 xəstələrdə mədə xərçəngi təsdiq 

olunmuşdur. Ümumiyətlə kişilər, qadınlara nisbətən 2 dəfə artıq xəstələnirlər və 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) statistik göstəricilərinə əsaslanaraq dünya 



üzrə hər il 1 miliyondan artıq insanının mədə xərçəngi ilə xəstələnməsi qeyd 

olunur [3,7,10,13].  

Mədə xərçənginin diaqnostikasında ən önəmdə hesab edilən müayinələrdən 

biri, mədənin endoskopik müayinəsi biopsiya ilə – fibroqastroskopiya, sonra 

mədənin rentqen kontrast müayinəsi, qarın boşluğu üzvlərinin kompyüter 

tomoqrafiyası (KT) və maqnit rezonans tomoqrafiyası (MPT) hesab olunurlar 

[1,4,8,15,18]. 

Mədə xərçənginin müalicəsinin birmənalı olaraq cərrahi olaraq yəni 

operativ yolla həlli mümkündür. Mədə xərçəngi olan xəstələrdə, cərrahiyyə 

əməliyyatın həcmi bilavasitə, başqa üzvlərdə baş vermiş onkoloji xəstəliklərdə 

olduğu kimi, pTNM (tumor nodulus metastasis) sistemindən asılıdır. TNM 

sistemindən başqa xərçəng şişinin mədənin distal və ya proksimal hissəsində 

yerləşməsindən də asılı olması vacib hesab edilir. Bunları nəzərə alaraq mədə 

xərçəngi təsdiq edilmiş xəstələrə mədənin distal və ya proksimal rezeksiyası və 

gastroektomiya əməliyyatı aparılır. 

Mədə xərçəngi zamanı dalaqsaxlayıcı əməliyyatlar və D2 səviyyəsində 

limfodisseksiya problemi bir-birilə çox əlaqəlidir. Belə ki, D2 limfodisseksiyasında 

dalağın qapısındaki limfa düyünlərinin (N10) mütləq çıxarılması tələb olunur. 

Splenektomiyanın tərəfdanları belə hesab edirlər ki, onsuz – N10 qrup limfa 

düyünlərinin tam çıxarılması qeyri-mümkündür [2,5,9,11,17].  

Splenektomiyadan sonra çıxarılmış və metastatik dəyişikliyə uğramış limfa 

vəzilərinin orta miqdarı, dalaqqoyurucu əməliyyatları ilə müqayisədə nisbətən çox 

olur və limfa vəzilərinin lokalizasiya zonasından asılı olaraq nadır hallarda 

metastaz təyin olunur [6,12,16]. 

Bir sıra cərrahlar splenektomiya əməlliyatlarını nəinki T3 simvolunda 

mədənin yayılmış xərçəngi və N10 qrup limfa düyünlərinə metastaz verdikdə, 

həmçinin T2 – mədə xərçəngi, çoxlu limfa düyünlərinə metastazlarında (>7+ 

regionar limfa düyünlərinin metastazlarında), mədənin proksimal, böyük əyriliyi, 

həmçinin mədə cisimnin arxa divarının 2 sm böyük şişlərində edilməsini 

göstərirlər [1,2,14]. 



Ədəbiyyatda dalağın şiş əleyhinə immunitetdə roluna həsr edilmiş, tətqiqat 

işləri qeyd edilir. Bir çox tətqiqat işləri göstərir ki, immundepressiv turş protein 

əməliyyatönü immunosupressiv turş protein (ISTP) səviyyəsindən asılı olaraq 

dalağın rolu ikili ola bilər: ISTP əməliyyatdan sonra səviyyəsi yüksək olduqda 

splenektomiya proqnozu yaxşılaşdırır, ISTP aşağı olduqda isə dalaqsaxlayıcı 

əməliyyat + immunoterapiya yaşama göstəricilərini yaxşılaşdırır [8,11].  

Beləliklə, mədə xərçənginin cərrahi müalicəsində qastrektomiya + D2 

limfodisseksiya “qızıl standart” kimi qəbul edilir, amma dalaqqoruycu 

əməliyyatlara dair konsensus hələlik əldə edilməyib.  

Tədqiqatın məqsədi mədə xərçəngi olan xəstələrdə, qastrektomiya zamanı 

dalağın çıxarılması və saxlanılması şərti ilə əməliyyatlardan sonra yaxın və uzaq 

nəticələrin öyrənilməsi olmuşdur. İşin məqsədi şişin lokalizasiyası, prosesin limfa 

vəzilərinə yayılma dərəcəsi və onların morfoloji strukturundan asılı olaraq tədqiqat 

işinin həll edilməsi olmuşdur. 

Materiallar və metodlar. Tətdiqat işində Azərbaycan Respublikasının 

Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzinin abdominal şöbəsində son 10 

ildə (2006-2017 illərdə) stasionar müayinə və müalicə olunan 448 mədə xərçəngi 

təsdiq olunmuş xəstələrə standart, radikal və genişləndirilmiş qastroektomiya 

əməliyyatı edilmişdir. Onlardan 306 nəfər kişi və 142 nəfər qadın olmuşdur və yaş 

həddi 35-75 təşkil etmişdir. Əsas qrupa 270 xəstə daxil olmuşdur, bunlarda, dalağı 

saxlamaqla qastroektomiya və kontrol qrupada isə 178 xəstəyə, qastroektomiya və 

splenektomiya edilmişdir. 

448 xəstədən 141-nə standart qastroektomiya (D1) dalağın saxlnılması ilə 

88 (55,4%), dalağın çıxarılması ilə 53 (44,6%), standart radikal D2 – 183 xəstədə 

dalağın qalması ilə 104 (51,3%) və dalağın çıxarılması ilə 79 (48,7%), 

genişləndırılmış radikal D3 – 124, bunlardan 78-də (54,8%) dalağın saxlanması, 

dalağın çıxarılması ilə 46 (45,2%) xəstələrdə müxtəlif səviyələrdə cərrahi 

əməliyyat yerinə yetirilmişdir. Bu cərrahi əməliyyatların sxematik əksi şəkildə 

verilmişdir. 

                             



                                                                                      Standart – N1 

                                                                  ----           ----------------------- 

                                                                                    1-6  limfa düynü  

  

                                                                                   Standart  Radikal 

                                                                 -----       --------------------------- 

                                                                                 N2 7-15 limfa düynü  

 

                                                                                 Qenişləndirilmiş Radikal 

                                                                 ------------------------------------ 
                                                                N3 15-dən > çox limfa düyünləri  

 

Şəkil. Müxtəlif səviyyəli qastroektomiyaların edilməsi 

 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Mədənin mobilizasiyanın düzgün 

ardıcıllığı, onun iti yolla damardan şişlə zədələnmiş orqana doğru disseksiya 

prinsiplərinə riayət edilməsi ilə abdominal və mediastinal limfodisseksiya 

əməliyyatının onkoloji adekvatlılığını təmin edir. Bu məqsəd üçün qan dovranının 

damarların vizualizasiyası və dalaq qapısından limfa düyünlərinin çıxarılmasına, 

həmçinin nazik bağırsağın müsariqə kökünü kontrol etmək üçün dalaq və mədəaltı 

vəzin distal hissəsi mobilizasiya edilir. 

Əsas qrupda, yəni qastroektomiya dalağın saxlamaq şərti ilə 39 xəstədə 

(14,08%) dalağın qapısında metastazlar və a.lienalis boyunca limfa düyünlərin 

metastatik zədələnmə 27 (10%) xəstədə aşkar olunmuşdur. Kontrol qrupda 178 

xəstədən 93 (50,2%) xəstə dalağın qapısında olan limfa vəzilərin zədələnməsi və 

a.lienalis limfa vəzilərinin zədələnməsi isə 85 (49,8%) xəstədə təyin edilmişdir.  

Beləliklə, dalağın qapısının və a.lienalis boyu limfatik düyünlərin 

metastatik zədələnməsi mədə xərçəngi olan bütün xəstələrdə limfa axarının ikinci 

səviyyəsinin limfa düyünlərinin zədələnməsi konstatasiya edilmişdir.  

Əldə edilmiş nəticələrin dürüstlüyünü qiymətləndirmək üçün çoxamilli 

korellyasion tətqiqat aparılıb. Prosesin yayılmasına nüfuz edən göstəricilər: 

məsələn bədxassəli şişin lokalizasiyası, onun histoloji strukturası, biz tərəfdən bir 

amil kimi və 10 qrup limfa düyünlərində metastaz kimi qəbul edilmişdir. Bütün 

D1 

D2  

D3 

       Gastroektomiya 

         + splenektomiya       

      (hə)                            (yox) 

 



hallarda korellyasion əlaqə düz mütənasib təsdiq edilmişdir. Ancaq yüksək 

korellyasion əlaqə aşağıdakı göstəricilərin müştərəkliyində aşkarlanmışdır: 

regionun limfa düyünlərində metastazların olması, mədənin iki və daha çox 

divarının zədələnməsi, aşağı və ya diferensasiya olunmayan xərçəng zamanı rat 

gəlinir. 

Əldə edilmiş nəticələr onu göstərir ki, 448 qastroektomiya edilmiş xəstədən 

əsas qrupda mədə xərçəngi olan 48 xəstədə (17,7%) postoperasion fəsadlar rast 

gəlinib. Kontrol qrupda 86 mədə xərçəngi olan xəstədə 48,3% fəsad olub. Alınan 

nəticələrin arasında fərq dürüstdür (p<0,05). 

Həm əsas, həm də kontrol qrupda bir çox xəstələrdə bir neçə ağırlaşmanın 

müştərəkliyi 43 xəstədə (9,6%) rast gəlinmişdir. 

Postoperasion fəsadlar genişləndirilmiş limfodisseksiya ilə əlaqədar ümumi 

somatik və cərrahi xarakterli tədqiq olunan xəstələr qrupunda identik olub. Buna 

pnevmoniya, plevrit, pankreatit, daxili qanaxma yaranın irinlənməsi və bağırsaq 

keçməməzliyi (cəd.) aid edilmişdir.  

Cədvəldə postoperasion ağırlaşmaları tədqiq olunan xəstələrin əsas və 

kontrol qrupunda rast gəlmə tezliyi göstərilib.  

Cədvəl 

Qastroektomiyadan sonra xəstələrdə baş vermiş fəsadların qruplar üzrə 

növü və tezliyi 

 
№ Fəsadlar Əsas qrup (270 x.) Kontrol qrup (178 x.) 

1 Pnevmoniya  18 23 

2 Plevrit  7 17 

3 Daxili qanaxma 5 7 

4 Pankreatit  2 3 

5 Bitişmə və bağırsaq keçməməzliyi 5 14 

6 Diafraqmaaltı absesslər - 7 

7 Yaranın irinlənməsi 11 15 

 Cəmi  48 (20,2%) 86 (40,8%) 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, qeyd edilən fəsadların analizi göstərir ki, 

kontrol qrupda, yəni qastroektomiya ilə splenektomiya olunmuş xəstələrin sayı, 

əsas qrupdan, yəni yalnız qastroektomiya olunmuş xəstələrin sayından az olmasına 

baxmayaraq, kontrol qrupda fəsadlar iki dəfə çox təşkil edir, belə ki, əsas qrupda 



270 xəstədən 48-də (20,2%), kontrol qrupda isə 178 xəstədən 86 nəfərdə (40,8%) 

müxtəlif fəsadlar təyin edilmişdir. 

Qastroektomiya olunmuş xəstələrdə yaxın dövrdə (3-30 gün) baş verən 

fəsadlar əsas qrupda 32 (11,8%), kontrol qrupda isə 62 (35,2%) və uzaq dövrdə baş 

verən fəsadlar (1-6 ay ərzində) əsas qrupda 16 (5,9%) və kontrol qrupda isə 26 

(14,6%) xəstələrdə təyin edilmişdir. 

Bunlarla yanaşı, kontrol qrupdakı xəstələrə (qastroektomiya+ 

splenektomiya) stasionarda qalma müddəti daha çox – 24-48 gün təşkil edir. 

Əməliyyata məruz qalmış xəstələr arasında uzaq nəticələr (3-6 ay) 95,4% 

hallarda izlənilmişdir. Əməliyyat olunmuş xəstələrin kontrol müayinəsi və 

müşahidə nəticələrini öyrənərkən məlum olmuşdur ki, əsas qrupda xəstələrdə 

residivsiz period 96,3%, kontrol qrupda isə 84,4% olub. Residivsiz 3 illik yaşama 

əsas qrupdaki xəstələdrə 66,3%, kontrol qrupda isə 57,7% olub. Mədə xərçəngi 

olan xəstələrdə ümumi 3 illik yaşama göstəricisi (dalaqsaxlayıcı 

qastrektomiyalardan sonra) – 81,3%, dalağın çıxarılması ilə müşaiət olan 

xəstələrdə isə 64,8% olmuşdur. Belə fərq onunla izah olunur ki, kontrol qrupda 

xəstələr mədə xərçənginin daha gec mərhələlərində daxil olmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mədə xərçəngi zamanı splenektomiyanın simultant 

olaraq icrası əməliyyatdan sonraki fəsadların əmələ gəlməsində risk amili kimi 

hesab edilməlidir. Həm splenektomiya introperasion qanaxmanın artmasına, 

çarpayı gününun uzanmasına və immun statusun aşağı düşməsinin səbəb olur. 

Bütün bunlar mədə xərçəngi zamanı splenektomiyaya göstərişi azaldır və 

minimuma çatdırır. Splenektomiyaya göstəriş dalağın qapısına şişin birbaşa 

invaziyası, dalağın qapısında metastatik limfa düyünləri konqlomeratının olması və 

dalağın yanaşı xəstəliyi olmalıdır. 

Yekun olaraq bizim tərəfimizdən 448 mədə xərçəngi olan xəstələrdən 270-

də dalağın saxlanılması və 178-də isə dalağın çıxarılması ilə yanaşı radikal 

qastroektomiya edilmiş və bu xəstələrdə yaxın və uzaq nəticələri araşdırmaqla 

aşağıdaki nəticələr əldə edilmişdir. 



1. Qastroektomiya zamanı dalağın çıxarılmasına, şişin bilavasitə dalaq qapısına 

və ya onun limfa vəzi kollektoruna metastatik zədələnməsinin təyini zamanı, 

tam göstəriş hesab olunmalıdır. 

2. Splenektomiya yalnız onkoloji göstərişlə səciyyələnməlidir, cünki cərrahi 

əməliyyat zamanı daxili qanaxmanın həcmi azalmaqla bərabər orta hesabla 

əməliyyat vaxtını 20-30 dəq. və xəstələrin stasionarda qalma müddətinin 

azalmasını təmin edir. 

3. Xəstələrdə, mədə xərçənginə görə qastroektomiya D1, D2 və D3 

səviyyəsində dalağın saxlamaq şərtilə əməliyyatdan sonra 17,7% və dalağın 

çıxarılmasından sonra 48,3% müxtəlif növ fəsadlar baş verir. 
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Резюме 

 

КЛИНИКА БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ, СТАНДАРТНО 

РАДИКАЛЬНОЙ И РАСШИРЕННОЙ ГАСТРОЭКТОМИИ У 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 

 
1,2Керимов А.Х., 1Аскеров Н.А., 1Алиев А.Р., 1Зейналов Р.С., 2Зейналов 

Ф.А. 

 
1Национальный Центр Онкологии, Баку, Азербайджан; 

2Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей 

имени А. Алиева, кафедра онкологии, Баку, Азербайджан 
 

Целью исследования явилось изучение клиники ближайших и отдаленных результатов у 

больных раком желудка после различной гастроэктомии (стандартной, стандартно 

радикальной и расширенной) с и без удалением селезенки. Объектом исследования 

явились 448 больных раком желудка. Из общего числа больных 270 (69,1%) (основная 

группа) гастроэктомия была проведена без удаления селезенки, а у 178 (30,9%) 

(контрольная группа больных) гастроэктомия - с удалением селезенки. После указанных 

операций у больных были выявлены такие осложнения, как пневмония, плеврит, 

кровотечение, панкреатит, спаечная болезнь, кишечная непроходимость, 

поддиафрагмальный абсцесс, нагноение раны. В контрольной группе эти осложнения 

составили 46,3%, т.е. у 86, однако, в основной группе - 17,7%, т.е. у 48 больных, но в 

данной категории больных поддиафрагмального абсцесса не наблюдалось, и они после 

операции в стационаре находились около 12-18 дней, а больные контрольной группы 

около 24-48 дней и более.  

Ключевые слова: рак желудка, гастроэктомия, спленэктомия, осложнения. 
 

 



Summary 

 

THE CLINIC FOR EARLY AND LATE COMPLICATIONS AFTER A 

STANDART, STANDART RADICAL AND EXTENDED 

GASTROECTOMY IN PATIENTS WITH STOMACH CANCER 

 
1,2Kerimov A.X., 1Askerov N.A., 1Aliyev A.R., 1Zeynalov R.S., 

2Zeynalov F.A. 

 
1National center of Oncology,  Baku, Azerbaijan; 

2Azerbaijan State Advanced Training Institute fo r Doctors named after 

A. Aliyev, Baku, Azerbaijan 

 

The aim is to study the clinic of early and long -term results in patients with 

gastric cancer after various types of gastrectomy (standard, standard radical  and 

extended) with and without removal of the spleen.  The subject of the study is 

448 patients with gastric cancer.  The main group consists of 270 patients 

(69.1%) who underwent gastrectomy without removal o f the spleen. The control  

group consists of 178 patients (30.9%) who underwent gastrectomy with 

removal of the spleen. In the postoperative period, the following complications 

were observed: pneumonia,  pleurisy,  bleeding, pancreatitis ,  adhesive disease,  

intestinal obstruction, subdiaphragmatic abscess, festering wound.  In the control 

group, these complications were observed in 86 patients (46.3%). In the main 

group in 48 patients (17.7%) who did not have a subdiaphragmatic abscess and 

stayed in the hospital  for 12-18 days.  However,  in the control  group patients 

stay in hospital for 24-48 days.  

Key words:  stomach cancer, gastrectomy, splenectomy, complications.  
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