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НЕСЕПАҒАРДЫҢ ЖОҒАРҒЫ БӚЛІГІНІҢ ТАСТАРЫН АНТЕГРАДТЫ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЯ ӘДІСІМЕН ЕМДЕУ 
 
Клиникалық медицинада  несеп тас аруын емдеу әлі кунге дейін әлеуметтік мәселе болып жүр.  Бұл жұмыста несепағардың жоғарғы 
үштен бір бӛлігінде тасы бар 43 науқас эерттелінді. Барлық науқастарға пневматикалық, ультрадыбыстық және лазерлік 
литотрипторлардың кӛмегімен антеградты уретеролитотрипсия қолданылды. Емдеудің натижесіне қарасақ несепағар тастарын 
антеградты уретеролитотрипсия әдісімен емдеушағын инвазивті, аз жарақаттық және тиімді екеніне кӛрсетті. 
Түйінді сөздер: несептас ауруы, несепағар, антеградты уретеролитоэкстракция 
 
Ӛзектілігі:Несептас ауруы (НТА) урологиѐлық патологиѐның 
ішінде бірден – бір жиі кездесетін ауру болып табылып, 
емделуінің кҥрделілігіне бай-ланысты қазіргі кезде медицина 
саласының ӛзекті мәселесіне айналып отыр. Себебі жоғарғы 
және тӛменгі несеп жолдарында тастардың орналасу орны мен 
мӛлшері және тастың несеп жолдарында тҧру мерзімдеріне 
сәйкес емдеу тәсіл-дері де ӛзгеріп отырады. НТА сырқаттанған 
науқастардың арасында тастың не-сепағарларда орналасуы 
бҥгінгі таңда 50 пайызды қҧрайды, сонымен қатар бҧл 
жағдайлада жиі пиелонефриттің ӛршуі, субҥйрек және 
бҥйректің созылмалы жеткіліксіздігі сиѐқты асқынулар жиі 
кездеседі.   Қазіргі кезеңде әлемде жоғар-ғы несеп 
жолдарының тастарын емдеуде экстракорпоралды соққы 
толқынды литотрипсиѐ, тері арқылы нефролитотрипсиѐ және 
жанаспалы уретеролито-трипсиѐ сиѐқты шағын инвазивті 
әдістер кеңінен қолданылып жҥр. 
Клиникалық тәжірибеге экстрокарпоралды соққы толқынды 
литотрипсиѐ-ның енгізілуінен кейін бҥйрек тастарына 
жасалатын дәстҥрлі және перкутанды операциѐлардың саны 
біршама тӛмендеді. Осыған қарамастан перкутанды хи-рургиѐ 
тиімділігіне байланысты ӛз маңыздылығын жоғалтқан жоқ, ол 
уретро-литиаздың кҥрделі тҥрлерін емдеуде кең кӛлемде 
қолданысқа ие болып отыр. 
Несептас ауруын антеградты жолмен емдеу қолданыла 
бастағаннан кейін, емдеу тәсілдерінде кӛптеген ӛзгерістер орын 
алды. Антеградты нефроуретеро-литоэкстракциѐ кезінде 
тастарды пневматикалық, ультрадыбыстық және лазер-лік  
әсерлермен жанаспалы ҥгіту тәсілдерінің кең қолданылуы мен 
тиімділігі  бҥйрек тастарын тері арқылы экстракциѐлаудан 
несепағардағы ҥлкен мӛлшер-дегі тастардыда алып тастауға 
мҥмкіндік туғызды.  
Жҧмыстың мақсаты несепағар тастарын  емдеуде антеградты 
уретеролито-экстракциѐның қолданылуы мен тиімділігін 
жетілдіру болып табылды. 
Материалдар мен әдістер:Зерттеу материалының негізін Б.О. 
Жарбосынов атындағы урологиѐ Ғылыми Орталығында 2008 - 
2013 жылдар аралығында антеградты уретеролитоэкстракциѐ 
әдісімен емделген 43 науқас болды.  Олардың ішінде 25 әйел 
және 18ер адам болды, жас мӛлшерлері 25тен  65жас аралығын 
қамтыды.  

Зерттелген науқастар тасты ҥгітуге қолданылған тәсілдерге  
байланысты келесі топтарға бӛлінді:  
 21 науқасқа пневматикалық литотроптор қолданылды; 
 13 науқасқа ультрадыбысты литотриптор қолданылды; 
 9 науқасқа лазерлік литотриптор қолданылды.  
 Барлық науқастарға оталар  жҧлын немесе перидуралды 
жансыздандыру жағдайында жҥргізілді. Ота алдында 
несепағардағы тастың тӛменге ығысу-ының алдын алу 
мақсатында несепағарға катетер орнатылды. Сонымен қатар 
науқастардың несепағарларына катетер орнату  несепағар және 
бҥйрек қуысын ретроградты жолмен контраст зат енгізу арқылы 
бақылап отрыуда маңызды орын алды.    
Науқастарға антеградты  уретеролитоэкстракциѐ  бір кезеңмен 
жҥргізіліп несепағардағы тастар толық алынды. Отадан кейін 
барлық науқастарда 3 тәулікке бҥйректе нефростома тҥтігі 
қалдырылды. Ҥшінші тәулікте антеградты пиелоуретерграфиѐ 
жасалып, бҥйрек және несепағалар ӛтімділігінің қалыпты 
жағдайында нефростома тҥтігі алынды.  
Жҥргізілген хирургиѐлық емнің тиімділігі келесі кӛрсеткіштер 
арқылы бағаланады: 
- несепағардың тастан толық босатылуы; 
-жҥргізілген операциѐның жасалу уақытының ҧзақтығы; 
-операциѐ кезіндегі және операциѐдан кейінгі кезеңде орын 
алған асқынулары; 
- науқастың операциѐдан кейінгі кезеңде ауруханада болу 
мерзімі. 
Несепағар тасын ҥгітуде ультрадыбысты қолданылған  1 
науқаста бҥйрек-тен қан кету байқалды. Бҧл науқасқа шҧғыл қан 
тоқтату шаралары жҥргізілді. Ал тасы лазермен ҥгітілген 
науқастарддың бір жағдайында несепағардың тесілуі болып, 
науқастың несепағарына ішік стент-катетер орнатылды.  
Осы асқынулармен  бірге 3 науқаста пиелонефриттің ӛршуі 
байқалды. Бҧл науқастарда нефростома тҥтігі 7 тәулікке дейін 
қалдырылып, оларға қабынуға қарсы белсенді ем жҥргізілді. 
Қорытынды: Жоғарыда баѐндалған мәліметтерге байланысты 
несепағардың жоғарғы бӛлігінің тастарын антеградты 
уретеролитоэкстракциѐмен емдеуде несепағардың тастан толық 
босатылуы, науқаста болатын жарақаттың аз болуы, ота уақыты 
мен науқастың ауруханада болу тӛсек кҥндерінің қысқаруы, 
аталмыш әдістің шағын инвазивті және тиімді екеніне кӛз 
жеткізді.  
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АНТЕГРАДНАЯ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА МОЧЕТОЧНИКОВ 
 
         
Резюме: Лечение мочекаменной болезни в настоѐщее времѐ остаетсѐ серьезной медико-социальной проблемой клинической медицины. 
В работе было обследовано 43 больных с камнѐми верхней трети мочеточников. Всем больным проведены антеграднаѐ 
уретеролитотрипсиѐ с помощья пневматического, ультразвукового и лазерного  литотрипторов. Результаты лечениѐ показали, что 
антеграднаѐ уретеролитотрипсиѐ ѐвлѐетсѐ малоинвазивным, менее травматичным и эффективном методом лечениѐ камней 
мочеточников. 
Ключевые слова: мочекаменнаѐ болезнь, мочеточник, антеграднаѐ уретеролитотрипсиѐ 
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ANTEGRADE URETEROLITHOTRIPSY THE TREATMENT OF UPPER URETERAL STONES 

 
 
Resume: Treatment of urolithiasis currently remains a serious medical and social problem of clinical medicine. In this paper, were examined in 43 
patients with upper ureteral stones . All patients underwent antegrade ureterolithotripsy by pneumatic, ultrasonic and laser lithotripters. The 
results of treatment showed that antegrade ureterolithotripsy is a minimally invasive, less traumatic and effective treatment ureteral stones.  
Keywords: urolithiasis, ureter, antegrade ureterolithotripsy 
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ЭЯКУЛЯЦИЯ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Тема мужских половых расстройств продолжает оставаться актуальной на протяжении последних двадцати лет. В данной статье 
приводится обзор литературных данных, посвященных распространению преждевременной эякуляции в различных странах. 
Ключевые слова: преждевременная эякуляция, распространение, мужские половые расстройства. 
 
Проблеме половых расстройств у мужчин уделѐетсѐ 
значительное внимание со стороны ученых западных стран уже 
на протѐжение двух десѐтилетий, однако в последние 
несколько лет и ученые азиатских стран проѐвили интерес к 
данной теме *1+. Многие авторы выделѐят две основные 
категории проблем в сексуальной сфере у мужчин: эректильнуя 
дисфункция и эѐкулѐторные расстройства. Даннаѐ статьѐ 
посвѐщена обзору современных данных, касаящихсѐ 
преждевременной эѐкулѐции: распространение данной 
патологии в зарубежных странах, классификациѐ, методы 
диагностики и тактик лечениѐ. Проблема продолжает оставатьсѐ 
актуальной, ведь, с одной стороны, преждевременнаѐ 
эѐкулѐциѐ ѐвлѐетсѐ очень распространенным нарушением 
мужской сексуальной функции, с другой стороны, 
патогенетические механизмы ее до конца не изучены. 
На данный момент предложено 4 определениѐ 
преждевременной эѐкулѐции («Диагностико-статистическое 
руководство по психическим расстройствам; МКБ-10; «Втораѐ 
международнаѐ консультациѐ по сексуальной дисфункции и 
ЭД»; Международное общество сексуальной медицины (ISSM)), 
которые учитываят: 

- внутривлагалищное эѐкулѐторное латентное времѐ (времѐ до 
эѐкулѐции); 
- отсутствие контролѐ над эѐкулѐцией; 
- неблагоприѐтные последствиѐ преждевременной эѐкулѐции. 
По последним данным, «преждевременнаѐ эѐкулѐциѐ – это 
нарушение сексуальной функции у мужчин, характеризуящеесѐ 
эѐкулѐцией, котораѐ всегда или почти всегда происходит до, 
либо в течение 1 мин после вагинального проникновениѐ, и 
неспособность отсрочить эѐкулѐция при каждом или почти 
каждом вагинальном проникновении, а также негативные 
последствиѐ длѐ самого пациента, такие как стресс, 
беспокойство и/или уход от сексуальных отношений» *2+. 
Классификациѐ ПЭ претерпевала рѐд изменений: 
предложенные Шапиро (первичнаѐ и вторичнаѐ, 1943) и 
Васильченко Г. С. (I, II, III  степени, 1962) на сегоднѐшний день 
расширены.  
Классифицируят преждевременнуя эѐкулѐция на: 
- первичнуя (исходнуя); 
- вторичнуя (приобретеннуя); 
- естественно изменѐящуясѐ; 
- нарушениѐ эѐкулѐторной функции в форме преждевременной 
эѐкулѐции *3, 4]. 

 
  


