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ҚУЫҚАСТЫ БЕЗІНІҢ ҚАТЕРСІЗ ГИПЕРПЛАЗИЯСЫН, ОТА ЖАСАУ АРҚЫЛЫ ЕМДЕУДЕН 
КЕЙІНГІ ЗӘР ШЫҒАРУДЫҢ ИРРИТАТИВТІ БҰЗЫЛУЫНЫҢ ЛАЗЕРЛІК СӘУЛЕЛІ - 

МАГНИТТІ  ТЕРАПИЯСЫ 
 
Түйін  
Мақсаты: Қуық асты безіне ота жасалған науқастар үшін оңалту іс-шараларының кешеніне енуі мүмкін, әрі 
оңалту терапиясының қосымша емдеу әдістерін іздену ерекшеліктерін анықтау. 
Әдістері: Қуық асты безі ісігіне  ота жасалған науқастарда ирритативті зәрдің бұзылуын комплексті емдеу 
барысында, лазерлік сәуле мен магниттік терапия әдістерін ҚБҚГ қатысты оталық емдеуден өткен (қуықасты 
безінің трансуретральді резекциясы, ашық аденомэктомия)  69 науқастан тұратын пациенттер тобына қолдандық. 
Нәтижесі: Ота жасалынғаннан кейінгі кешенді терапияға физиотерапиялық әдістерді қосу науқастардың тез 
жазылуына жақсы нәтиже алуға көмектеседі. 
Қорытынды: Қуық асты безі ісігіне  ота жасалған науқастарда ирритативті зәрдің бұзылуын комплексті емдеу 
барысында, лазерлік сәуле мен магниттік терапия әдістерін қолдану жақсы нәтижелерге ерте кезеңде қол жеткізеді, 
сонымен қатар операциядан кейінгі төсекте жату күнін едәуір азайтуға, кейбір жағдайларда бактерияға қарсы 
терапияның ұзақ курсын немесе қымбат α-адреноблокаторларды көп колданғандығын болдырмауға мүмкіндік береді. 
Түйінді сөздер: қуық асты безі ісігі, аденомаэктомия, физиотерапивті әдістер 
 
Зерттеу жұмысының өзектілігі  
Қуықасты безінің қатерсіз гиперплазиясы (ҚБҚГ) 
егде жастағы ерлердегі ең көп таралған қатерсіз өскін 
болып табылады. 60 жасқа қарай ерлердің 45%-ы осы 
ауруға шалдығады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының демографиялық зерттеулерінің деректері 
планетадағы егде жастағы тұрғындардың (60 жастан 
асқан) өсуін көрсетеді, сондықтан бұл мәселенің 
әлеуметтік маңызы мен өзектілігі айқын. ҚБҚГ емдеу 
үшін пациенттерді іріктеудің нақты белгіленген 
критерийлеріне қарамастан, науқастардың бір бөлігі 
операция нәтижелеріне қанағаттанбаған күйінде 
қалады. Әртүрлі авторлардың (1,2,3) мәліметтері 
бойынша, пациенттердің бұл тобы 25%-ға жетеді, ал 
зәршығарудың ұзақ мерзімді ирритативті 
бұзылыстары ота жасатқандар үшін негізгі мәселе 
болып қала береді. ҚБҚГ заманауи консервативтік 
фармакотерапиясының елеулі жетістіктеріне 
қарамастан, оталық емдеуді қажет ететін 
пациенттердің үлесі айтарлықтай жоғары.  Батыс 
Еуропа елдерінде ол 30% жетеді (4,5,6). 
Бұл бұзылулардың патогенезі әртүрлі, алайда 
бастапқы себептер зәршығару жолдары 
дренаждарының болуымен, ілеспе созылмалы 
простатитпен, гиперактивті қуықтың дамуымен, егде 
жастағы жоғарғы және сол сияқты төменгі зәршығару 
жолдарының инволютивті өзгеруімен және т.б. 
шартталған созылмалы зәршығару инфекциясы 
аясында детрузорлық-сфинктерлік диссинергиялық 
өзгерістерін есептеу арқылы қабылданған(7,8,9). 
Отадан кейінгі кезеңде зәршығару бұзылыстарын 
жоюға бағытталған пациенттерді оңалтудың негізгі  
әдістері бактерияға қарсы терапия мен сондай-ақ α-
адреноблокаторларды  тағайындау болып қала 
береді. Алайда жоғарыда айтылғандай жалпы 
қабылданған емдеу әдістерінің көмегімен 
қанағаттанарлық нәтиже алу әрдайым мүмкін бола 
бермейді. 
 

 
Зерттеудің мақсаты  
Қалай болғанда да, ота жасалынғанмен де, емдеу 
нәтижелеріне қанағаттанбаған науқастар 
контингенті, урологтардың неғұрлым мұқият 
бақылауын, консервативті, кейде ұзаққа созылса да, 
ақырында пациенттің көңілінен шығатын терапияны 
жалғастыруды талап етеді. Сондыктан бұл осы 
санаттағы науқастар үшін оңалту іс-шараларының 
кешеніне енуі мүмкін, әрі оңалту терапиясының 
қосымша емдеу әдістерін іздену ерекшеліктерін 
анықтау. 
Материалдар мен әдістер. Осы зерттеуде 2019 жылы 
операциядан кейінгі кезеңде айқын ирритативті 
симптоматикасы бар ҚБҚГ қатысты оталық емдеуден 
өткен (қуықасты безінің трансуретральді резекциясы, 
ашық аденомэктомия)  69 науқастан тұратын 
пациенттер тобын талдадық, оларды операциядан 
кейінгі оңалту терапиясының сипаты бойынша 4 
топқа бөлдік. Науқастардың жасы 58 бен 82 жасқа 
дейінгі аралықта болды. Бірінші бақылау тобына 
стандартты бактериялық қабынуға қарсы ем 
қабылдаған пациенттер кірді (n=19). Екінші топта 
қабынуға қарсы терапия аясында науқастар α-
адреноблокаторларды (n =17) қабылдады. Ал үшінші 
топта антибактериалды терапия аясында операция 
жасалған қуықасты безі мен қуық аймағына 
физиотерапиялық емдеу жүргізілді («Андро-Гин» 
АПК-ға магниттік және лазерлік терапия (n =19). 
Пациенттердің төртінші тобында оңалту α-
адреноблокаторлар мен физиотерапиясының (n=14)  
бактерияға қарсы терапиясының схемасы бойынша 
жүргізілді. 
1 және 2 топтарда бактерияға қарсы терапияға 
қосымша емдеу, дренажды алып тастау және 
өздігінен зәр шығаруды қалпына келтіру сәтінен 
басталды. 3 және 4 топтарда физиотерапиялық емдеу, 
процестің қатерсіз сипатын растайтын 
гистологиялық зерттеу нәтижелерін алғаннан кейін 



басталды. Пациенттердің  α-адреноблокаторлар 
қабылдаған топтарында препарат стандартты 
дозаларда тағайындалды. Физиотерапиялық емдеу 
«Андро-Гин» АПК-да жүргізілді, курс әрқайсысы 13 
минуттан күнделікті 15 процедураны құрады. 
Жүргізілген физиотерапиялық әсер трансректальды, 
теріге интенсивтілігі төмен, лазерлік сәуле мен 
магниттік терапия түрінде болды. Физиотерапиялық 
емнің ұзақтығына байланысты ,пациенттер 
стационардан шыққаннан кейін курстың көп бөлігін, 
амбулаториялық негізде өткізді. 
Нәтижелер және талқылау. Зерттеулердің алдынала 
талдауы мынадай нәтижелерді анықтады. 
Операциядан кейінгі кезеңде ирритативті 
симптоматикаға қатысты ең нашар әсер, пациенттер 
стандартты бактерияға қарсы және қабынуға қарсы 
ем қабылдаған бақылау тобында байқалды. Бақылау 
кезінде бұл науқастарда зәр шығарудың ирритативті 
бұзылыстары уақыт өте келе неғұрлым айқынырақ 
және тұрақты болды. 2 топта α-адреноблокаторларды 
қолдану аясында жүргізілген емнің оң әсері 
бақылаудағы науқастарға қарағанда жоғары болды. 
Алайда кейбір науқастарда операция аймағында, 
уретра және қуықта ұзақ сақталатын қабынумен 
шартталған айқын дизурия айтарлықтай ұзақ 
уақытқа созылды, сондықтан бұл топта зәрді 
бактериологиялық зерттеудің бақылауымен, 
бактериялық қабынуға қарсы терапияны қажет етті. 
Пациенттердің 3 және 4 топтарында операциядан 
кейінгі қалпына келтіру емінің өте жақсы нәтижелері 
байқалды, бұл ретте зертханалық зерттеу әдістерінің 
деректері бойынша айқын оң динамика байқалды. 
Осы екі топта терапия басталғаннан кейін 2 аптадан 
кейін, пациенттердің жартысынан көбінде емнің 
жақсы нәтижесі көрсетілді, қалғандарында зәр 
шығару сапасын қанағаттанарлық деп бағаланды. 4 
аптадан кейін бақылау тексеруінде 3 және 4 топтағы 
барлық пациенттерінде алғашқы екі топтағы 
пациенттерге қарағанда, емдеу нәтижелеріне 
субъективті түрде толық қанағаттанды. 
Жүргізілетін физиотерапия аясында пациенттердің 2 
және 4 топтарында операциядан кейінгі қабыну 
асқынуларының едәуір аз мөлшері байқалды, бұған 
операциядан кейінгі лейкоцитурияның динамикасы 
да куә болады. Өздігінен зәр шығаруды қалпына 

келтірген сәтте байқалған барлық бақылаудағы 
науқастарда зәр талдауы көру аймағында 100 немесе 
одан да көп лейкоцитті көрсетті. Бірінші топта 
бактерияға қарсы терапия аясында 2 аптадан кейін 
және 1 айдан кейін лейкоцитурияның төмендеуі 
тиісінше 25 және 55% құрады. Ал екінші топтада 
осыған ұқсас динамика байқалды және зәр 
талдауындағы лейкоциттердің саны сәйкесінше 30 
және 65% төмендеді. Сонымен қатар үшінші және 
төртінші топтарда 1 айдан кейін барлық 
пациенттерде зәрдің жалпы талдауы қалыпты 
шектерде болды. Алынған деректер бойынша ҚБҚГ 
қатысты операция жасалған пациенттерді оңалтуға 
кешенді тәсілдеменің  артықшылықта екеніне сөзсіз 
куә болады. Операциядан кейінгі қалпына келтіру 
шараларының кешенін таңдағанда, қалпына 
келтірудің таңдалған схемасы әрбір нақты пациент 
үшін оңтайлы болуы үшін, зәр шығарудың 
ирритативті бұзылуының ықтимал басым себебін 
ескеру қажет екені анықтады. Оталық қуықасты безі 
аймағындағы магниттік-лазерлік терапияның әсері 
басқа әдістерге карағанда анағұрлым қолжетімді 
басым екендігін көрсетті. Науқастарға ота 
жасалғаннан кейінгі ерте кезеңде, лазерлік және 
магниттік терапияны қолдану кезінде қандай да бір 
елеулі жанама әсерлер, атап айтқанда 
макрогематурияның күшеюі немесе пайда болуы 
байқалмады. 
Қорытынды. Ота жасалынғаннан кейінгі кешенді 
терапияға физиотерапиялық әдістерді қосу 
науқастардың тез жазылуына жақсы нәтиже алуға 
көмектеседі. Сонымен қатар  операция жасалған 
бездің, уретра және қуық аймағында магниттік-
лазерлік терапияны қолдану, науқасты 
қанағаттандыратын операция нәтижесіне ертерек 
қол жеткізуге, операциядан кейінгі төсекте жату 
күнін едәуір азайтуға, кейбір жағдайларда бактерияға 
қарсы терапияның ұзақ курсын немесе қымбат α-
адреноблокаторларды көп колданғандығын 
болдырмауға мүмкіндік береді. Бұл ретте, ота 
жасалғаннан кейін кешенді оңалту емінің қандай да 
бір бағыты үшін, пациенттерді іріктеудің нақты 
критерийлерін айқындау туралы мәселенің шешімін 
табу, болашақта маңызды болып қала береді. 
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МАГНИТНО-ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ ИРРИТАТИВНЫХ РАСТРОЙСТВ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Резюме 
 Цель: Несмотря на четко определенные критерии 
отбора пациентов для лечения  доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), часть 
больных остается неудовлетворенной результатами 
операции. Это вынуждает искать дополнительные 
методы лечения, которые могли бы войти в комплекс 
реабилитационных мероприятий для этой категории 
больных. 
Методы: В настоящем исследовании мы 
проанализировали группу пациентов из 69 больных, 
перенесших оперативное лечение по поводу ДГПЖ  
(как трансуретральную резекцию предстательной 
железы, так и открытую аденомэктомию), имевших в 
послеоперационном периоде выраженную 
ирритативную симптоматику. 

Результаты: Эффекты магнитно-лазерной терапии в 
зоне оперированной предстательной железы 
способны  воздействовать на те звенья патогенеза 
ирритативных расстройств мочеиспускания, которые 
недоступны другим методам. 
Выводы: При правильном отборе пациентов 
применение магнитно-лазерной терапии на зону 
оперированной железы, задней уретры и мочевого 
пузыря позволяет достичь удовлетворяющего 
пациента результата операции в гораздо ранние 
сроки, нередко существенно сократить 
послеоперационной койко-день, в ряде случаев 
избежать  длительного курса антибактериальной 
терапии или дорогостоящих α-–адреноблокаторов. 
Ключевые слова: аденома простаты, 
аденомаэктомия, физиотерапивтические методы  
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MAGNETIC LASER THERAPY OF IRRITATIVE URINARY DISORDERS  AFTER SURGICAL TREATMENT OF BENIGN 

PROSTATIC HYPERPLASIA 
 
 

Resume  
Purpose: Despite the clarity of the selection of patients 
for the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH), 
some of the patients are unsatisfied with the results of the 
operation. This forces us to look for additional methods of 
treatment that could be included in the complex of 
rehabilitation measures for this category of patients. 
Methods: In this study, we analyzed a group of patients 
from 69 patients who underwent surgical treatment for 
BPH (both transurethral resection of the prostate gland 
and open adenomectomy) who had severe irritative 
symptoms in the postoperative period. 

Results: The effects of magnetic laser therapy in the area 
of the operated prostate can affect those links in the 
pathogenesis of irritative urinary disorders that are 
inaccessible to other methods. 
Conclusions: With the correct selection of patients, the 
use of magnetic laser therapy on the area of the operated 
gland, posterior urethra and bladder allows achieving a 
satisfactory surgical result at a much earlier time, often 
significantly shortening the postoperative bed-day, in 
some cases avoiding a long course of antibiotic therapy or 
expensive α-adrenergic blockers. 
Key words: prostate adenoma, adenomectomy, 
physiotherapeutic methods 

 
 
 
 


