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ИШТИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ 

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Заара бөлүп чыгаруу 

системасынын тубаса оорулар арасында балдардын гипоспадиясы көп учурда 

кездешуучу кемтик болуп эсептелет. Анын жаңы төрөлгөн эркек ымыркайлар 

арасында учуроосу 1:200, 1:250гө барабар. (К.У. Ашкрафт, 2000; Ю.Э. Рудин, 

2003; WSnodgrass, 2004). Гипоспадияны хирургиялык жол менен дарылоо, 

хирургдарды чоң кызыгуусун күчөткөн. Себеби, дарылоо бир гана социалдык 

көйгөйлөрдү гана эмес жана баланын тукум куучу маселелерине да байланыштуу 

болот (В.И. Дубров, 2012; И.М. Каганцов, 2015; Н.Д. Ширяев, 2015). 

Акыркы 10 жылдыктагы илимий иштерге таянсак, гипоспадияны 

дарылоонун жетишкендиктери жалаң эле туура операция ыкмасын тандап 

алганда эмес, баланын жашына, операцияга чейинки даярдыкка жана 

операциядан кийинки көзөмөл жүргүзүүгө да байланыштуу (А.Д. Жаркимбаева, 

А.А. Дюсембаев, 2015; И.М. Каганцов, 2015A; J. Holland, 2006; K. Elbakri, 2010). 

Ошондой эле жыныс органынын өзгөчөлүктөрүнө, тери катмарынын эң алгачкы 

операцияга чейинки акыбалына, организмдин регенерациялык мүмкүнчүлүгүнө 

да көз каранды. Жаңы заара түтүкчөсүн жасоонун бир этаптуу ыкмаларын 

колдонуу жана операциядан кийинки жыныс органына болгон косметикалык 

талаптар, ар дайым хирургдарды  жаңы ыкмаларды,  багыттарды ойлоп табууга 

мажбур кылып келген.  

Бүгүнкү күнгө чейин гипоспадияны хирургиялык жол менен дарылоонун 

300гө жакын ыкмалары жана анын модификациялары  сунушталган. 

Гипоспадияны  дарылоонун негизги үч багытын колдонушат (Ю.Э. Рудин, 2003 

ж): 

1. Жыныс мүчөнүн өз терисин жана бүрүк (каса) терисин колдонуу менен 

гипоспадияны коррекциялоо жолу; 

2. Жыныс мүчөнүн жана калтанын терисин колдонуу ыкмалары; 

3. Эркин тери тилимин же жаак жана табарсыктын былжыр катмарын 

колдонуу ыкмалары. 

Оперативдүү кийлигишүүлөрдүн абдан көп сандагы түрдүүлүгүнө 

карабастан, операциядан кийинки мезгилде кабылдоолор дисталдык формаларда 

3%дан 30%га чейин, сөңгөктүүдө 50%га чейин жана проксималдык формаларда 

100%га чейин  кездешет (И.М. Каганцов, 2015). Гипоспадияны хирургиялык жол 

менен дарылоонун талаш  ойлору жана жоопсуз суроолору өтө эле көп. 

Гипоспадиянын түрү канчалык проксималдуу болсо, хирургиялык ыкманы 

тандап алуу ошончолук татаал (Д.А. Жарков,2011; К.Н. Кабдолдин, 2012). 

Мисалы, этаптуу ыкмасын жактаган хирургдар гипоспадиянын өзөктүү жана 

проксималдуу түрлөрүн жалаң гана эки этаптуу жол менен дарылоону 

сунушташат (Н.Д. Ширяев, 2004; А.А. Суходольский, 2011). Изилдөөчүлөрдүн 

маалыматына караганда, гипоспадиянын дисталдуу түрүн дарылоонун негизги 

заманбап ыкмалары: МАGPI, Mathu, Duckett, Thiersch Duplau Snodgrass, 
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Snodgraft, TIP болуп эсептелет (А.К. Файзулин, 2000; А.В. Аникиев, 2002; В.И. 

Дубров, 2012). Эгер белгилеп кетсек, кабылдоолор заара түтүгүн жасоонун 

бардык ыкмаларынан кийин кездешет. Эң жыш операциядан кийин кездешүүчү 

кабылдоо теринин заара түтүгүнүн “жарат тешиги”  болуп эсептелет. Эӊ татаал 

кабылдоолор болуп, жаңы заара түтүгүнүн тарып кетүүсү, жыныс органынын 

кобулдуу денечесинин ылдый карай кайрадан кыйшайуусу, заара-түтүгүнүн 

түктөнүүсү эсептелет (С.И. Гамидов, 2016; KAoki, 2009; W. Snodgrass, 2016). 

Кабылдоолордун негизги себептери: 

1. Операцияга чейинки даярдыктын толук эместиги; 

2. Гипоспадиянын формасын эске албастан операциянын ыкмасын тандоо; 

3. Орой жана жоон тигүүчү материалдарды колдонуу; 

4. Хирургдун тажрыйбасынын аздыгы, операциядан кийинки көзөмөлдүн 

жетишсиздиги (А.К. Файзулин, 2000; Ю.Э. Рудин, 2003). 

Операциядан кийинки кабылдоолорду дарылоо өтө татаал маселе болуп 

эсептелет. Дарылоонун татаалдыгы жергиликтүү тери материалдарынын 

аздыгына, теринин өзгөрүп катып калышына байланыштуу болот. Ошондуктан 

хирургдар теринин бош кесимин же ооз көңдөйүнүн жана табарсыктын былжыр 

катмарын колдонууга аргасыз болушат (И.М. Каганцов, 2015; P. Caione, 2009). 

Буга байланыштуу балдардын гипоспадиясын хирургиялык жол менен дарылоо 

бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу маселе болуп келүүдө. Ал эми натыйжада 

операциядан кийинки кабылдоолорду азайтуу жана косметикалык талаптардын 

аткарылышын жогорулатуу, жаңы технологияларды, хирургиялык ыкмаларды 

колдонууну талап кылат. 

Изилдөөнүн максаты. Гипоспадиянын дисталдык формаларын 

хирургиялык дарылоонун натыйжаларын, комплекстүү мамилеге жана 

хирургиялык техниканы оптимизациялоого негизделген,  уретропластиканын 

жаңы технологияларын жайылтып, жакшыртуу. 

Изилдөөнүн милдеттери: 

1. 2004-2016-жылдарда кайрылуулар боюнча, Кыргыз 

Республикасындагы балдар гипоспадиясынын жыштыгынын динамикасын 

аныктоо; 

2. Балдар гипоспадиясында уретропластиканын салттуу ыкмаларынын 

натыйжалуулугун баалоо; 

3. Гипоспадиянын дисталдык формаларын комплекстүү дарылоонун 

алгоритмин, байкоонун тактикасын жана хирургиялык кийлигишүүлөрдүн 

ыкмаларын иштеп чыгуу; 

4. Гипоспадиянын дисталдык жана проксималдык формаларында 

хирургиялык коррекциянын жаңы модификацияларын иштеп чыгуу;  

5. Операциядан кийинки кабылдоолордун жыштыгын изилдөө жана 

алардын алдын алуу ыкмаларын иштеп чыгуу. 

Алынган натыйжалардын илимий жаңылыгы. 2004-жылдан 2016-

жылга чейинки аралыкта Кыргызстанда хирургиялык клиникаларга гипоспадия 
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менен балдардын  кайрылуусунун жыштыгы 2,5 эсеге көбөйүп, гипоспадиянын 

түзүмүндө дисталдык формаларынын басымдуулугу аныкталган. 

Гипоспадиянын дисталдык формасын дарылоонун натыйжаларын 85,5% 

жакшыртууга мүмкүн болду. Бул жетишкендик клиникаларда “Thyearch-Duplay–

Snodgrass” ыкмасын модификациялап жана анын жыныс мүчөсүнүн тышкы каса 

терисин органдын ич жак бетине оодарып тигүүсүнө негизделген ыкма аркылуу 

ишке ашырылган. Ыкманын приоритеттүүлүгү автордун (2015-ж.) ойлоп табуу 

күбөлүгү менен аныкталды. 

Операция алдындагы даярдыкты, хирургиялык кийлигишүү ыкмасын жана 

оорунун жашын тандоону оптимизациялоо, ошондой эле операциядан кийинки 

мезгилде бейтапты байкоого алуу иштерин камтуучу технологияга негизделген. 

Балдар гипоспадиясынын дисталдык формаларын комплекстүү дарылоонун 

алгоритми, клиникаларда биринчи ирет иштелип чыкты жана апробацияланды. 

Операциядан кийинки кабылдоолорду дарылоо үчүн, алардын кездешүү 

жыштыгын, пайда болуу механизмдерин талдап чыгып, ар түрдүү  көлөмдөгү 

уретралык түтүкчөлөрдү колдонуп, табарсыкты сарыктыруунун   жаңы ыкмасы 

сунушталган. 

Алынган натыйжалардын практикалык маанилүүлүгү. Хирургиялык 

клиникаларга узак мөөнөттөгү кайрылууларды талдоонун негизинде такталган, 

балдар гипоспадиясынын жыштыгы жана түзүмү жөнүндө маалыматтар фондун 

жана балдарга адистештирилген хирургиялык жардам көрсөтүүнүн кадрдык 

потенциалын пландаштырууну эске алуу керек. 

Операция алдындагы даярдык боюнча иш-чараларды бөлгөн, бир катар 

модификацияларды пайдаланып, дарылоонун хирургиялык этабын өткөрүп жана 

операциядан кийинки байкоону алдын ала жүргүзгөн хирургиялык 

стационарлардагы дарыгерлер үчүн гипоспадиянын дисталдык формаларын 

дарылоонун алгоритми иштелип чыкты. 

Тигиш сызыгын бир убакытта жашырып, заара түтүгүнүн пластикалык, 

автордук ыкмасы клиникаларда негизделди жана апробацияланды. Табарсыкты 

дренаждоонун ыкмасы, операциядан кийинки мезгилде жарага заара тийүүнүн 

айынан сезгенме процесстерди алдын алуу үчүн антибиотиктерди жана 

спазмолитикалык дары-дармектерди пайдалануу оптимизацияланды. 

Аткарылган изилдөөнүн натыйжалары боюнча 30.11.2015-ж. №1794 

“Гипоспадияны дарылоо ыкмасы” аттуу ойлоп табууга патент алынды. 

Төрт рационалдуу сунуш киргизилди: Hodson-II боюнча «Гипоспадияны 

дарылоонун модификацияланган ыкмасы» № 23/09 күбөлүгү; «Тубаса 

гипоспадияда уретранын модификацияланган пластикасынын ыкмасы» № 

20/2011; «Тубаса гипоспадияда каса терисин пайдаланып, уретранын 

модификацияланган пластикасынын ыкмасы» № 22/2011; «Тубаса гипоспадияда 

каса терисин пайдаланып, уретра пластикасынын ыкмасы» № 23/2011. 

Изилдөө жыйынтыктарынын экономикалык натыйжалары. Балдар 

гипоспадиясын коррекциялоонун оптимизацияланган технологияларын 
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колдонуу, кабылдоолордун жана кайталанган хирургиялык кийлигишүүлөр 

санынын төмөндөөсү, бейтаптын стационарда жатуу узактыгынын кыскаруусу, 

операциялардын косметикалык жана функционалдык жыйынтыктарды 

жакшыртуу менен медико-экономикалык натыйжалуулугу болот. 

Изилдөө жыйынтыктарын жайылтуу. Гипоспадиянын дисталдык 

формаларында бир учурдуу уретропластиканын сунушталган ыкмалары “Эне 

жана баланы коргоо” улуттук борборунун (ЭжБК УБ), Медициналык тез жардам,  

Бишкек шаардык балдар клиникалык ооруканасынын (ШТЖБКО), Ош облустар 

аралык балдар клиникалык ооруканасынын (ООБКО) урология бөлүмдөрүнүн 

иш практикасына жайылтылды. 

Коргоого киргизилген негизги жоболор: 

1. Салттуу ыкмалар менен дарылоо учурунда, хирургиялык коррекция 

ыкмасын тандоонун так критерийлеринин жоктугу, операциялардын 

эффективдүүлүгүн жогорулатууга жана кабылдоолордун жыштыгын 

төмөндөтүүгө  себеп болгон.  

2. Thyearsh-Diplay-Snodgrass операциясынын модификациясы жыныс 

мүчөсүнүн тышкы каса терисин ич жак бетине аңтарып тигүүсүн, теринин 

эпителий катмарын толук эмес тазалап жана жасалган сийдик түтүкчөсүн 

жабууну өзүнө камтыйт. Жогорудагы ыкма, алдардын гипоспадиясынын 

дисталдык түрлөрүнүн дарылоодогу эффективдүүлүктү 85,5% жогорулатып 

жана кабылдоолордун жыштыгын 13% төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет. 

3. Балдар гипоспадиясынын дисталдык формаларын дарылоонун 

алгоритми, операцияга чейинки алдын ала даярдоону, гипоспадиянын түрүнө 

жана оорунун жашына жараша ыкмаларды тандоону, автордун 

модификацияланган ыкмасын колдонууну, операциядан кийинки 

оптимизацияланып көзөмөл жүргүзүүнүн жолдорун камтуусу зарыл. 

4. Заара чыгаруучу катетерди 5-7-суткада алмаштыруу,  комбинирленген 

компрессиялык таңманы колдонуу, операциядан кийинки мезгилде бейтаптарга 

байкоо жүргүзүүнүн оптимизацияланган ыкмаларын пайдалануу, хирургиялык 

коррекциядан кийин оорулуулардын стационарда жатуу мөөнөтүн кыскартууга 

шарт түзгөн. 

Изденүүчүнүн жеке салымы. Автор диссертациянын темасы боюнча 

адабияттарды анализдеп, оорулууларды карап көрүп, толук клиникалык-

лаборатордук текшерүүлөрдү өткөрдү. Изилдөөнүн натыйжалары 

статистикалык маалымат катары иштелип чыкты жана теоретикалык 

жалпылаштыруу жүргүзүлдү. Диссертант архивдик материалды, гипоспадияны 

дарылоонун жакынкы жана алыскы натыйжаларын изилдеп чыккан жана 

операциядан кийинки кабылдоолордун жыштыгы көрсөткөн. Гипоспадияны 

оперативдүү дарылоо боюнча жетекчи менен биргеликте төрт рационалдуу 

сунуштар киргизилген. Уретра пластика ыкмасынын модификациясы иштелип 

чыккан жана ага ойлоп табуу патенти алынган. 



7 
 

Иштин апробациясы. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн эл аралык илимий-

практикалык конференциясында, 2012-ж.; Изилдөөнүн натыйжалары профессор, 

медицина илимдеринин доктору Т.И. Покровскаянын 90 жылдык мааракесине 

арналган илимий-практикалык конференцияда 2013ж;. «ХХI-кылымда 

фундаменталдык жана клиникалык медицинанын проблемалары жана 

чакыруулары» эл аралык илимий-практикалык конференцияда, 2016-ж., «Бала 

жана коом: ден соолук, өнүгүү, жана тамактануу проблемалары»  КМШ 

өлкөлөрүнүн эл аралык конгрессинде, 2016-ж.; Кыргыз Республикасынын 

Урологдор ассоциациясынын отурумунда, 2017-ж. баяндама түрүндө 

көрсөтүлгөн. 

Басылмаларда диссертациянын натыйжаларын көрсөтүүнүн 

толуктугу. Диссертациянын темасы боюнча КР ЖАК сунуштаган 5 басылган 

илимий макала, алардын ичинен 2 макала РФ РИНЦ (РИБИ) жарыяланган. 

Диссертациянын түзүмү жана көлөмү 

Эмгек 109 бет көлөмүндөгү компьютердик текстте баяндалган. 

Киришүүдөн, 3 баптан, корутундудан, библиографиялык тизмеден турат. 

Адабият тизмеси 193 булакты, анын ичинде 87си орус тилдүү жана 106 чет 

өлкөлүк авторлорду камтыйт. Диссертациялык иште (16) таблица жана (36) 

сүрөт берилген. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНЫН  НЕГИЗГИ  МАЗМУНУ 

Диссертациянын киришүүсүндө изилдөөнүн актуалдуулугу жана аны 

өткөрүү зарылдыгынын негизи, эмгектин максаты, милдети, илимий жаңылыгы, 

практикалык мааниси жана коргоого киргизилип жаткан диссертациянын 

негизги жоболору көрсөтүлдү. 

1-бап. Адабият сереби. Оору өнүгүүсүнүн кооптуулук факторлору 

жөнүндө заманбап көз карашты, клиникалык жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрүн, 

балдар гипоспадиясын хирургиялык коррекциялоону чагылдырган 

басылмалардын анализи сунушталды. 

2-бап. Изилдөөнүн материалы жана ыкмалары көрсөтүлдү. 

Изилдөөлөр  Бишкек ш. ЭжБК УБ, МТЖ ШБКОнун Урология бөлүмдөрүндө 

өткөрүлдү. 2004-2016-жж. оперативдүү дарылоо өткөрүлгөн бейтаптар арасында 

анализ жасалган. Бардыгы жыныс органдарынын патологияларынан жабыркаган 

1 233 баланын бейтап баяны анализденди, анын ичинде ЭжБК УБдо – 242, 

ООАБКОдо – 591, МТЖ ШБКОдо – 320 операция болгон. Изилдөөнүн бул 

этабын аткаруу хирургиялык стационарларга гипоспадия менен балдардын 

кайрылуу динамикасы, алардын формалары жана оперативдүү дарылоонун 

жыйынтыктары жөнүндө баамдоого мүмкүн болду. Текшерүүнүн бул этаптагы 

бейтаптары салыштыруунун I-тобун түзүштү. Экинчи (II) негизги топко 2011-

2016-жж. аралыгындагы проспективдүү байкалган балдар кирди. Бул 

оорулууларга оперативдүү кийлигишүүлөрдүн ар кандай, анын ичинде 
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модификацияланган ыкмалары өткөрүлгөн. Жогорудагы эки топтогу 

хирургиялык дарылоонун натыйжалуулугун салыштыруу бул изилдөөнүн 

негизги маселелеринин бири болгон.  

Текшерилгендердин II тобун гипоспадиянын ар кандай формаларына 

кабылган 156 бала түздү. Алынган маалыматтарды анализдөөдө бейтаптар 

гипоспадиянын формалары, жашы жана өткөрүлгөн оперативдүү 

кийлигишүүлөрдүн түрлөрү боюнча бөлүштүрүлдү. 

Бардык оорулуулар изилдөөнүн клиникалык-анамнестикалык, 

лаборатордук жана инструменталдык ыкмалары аркылуу текшерилди. 

Статистикалык изилдөө маалыматтарды анализдөөнүн SPSS 

статистикалык пакети пайдаланып, изилдөөнүн натыйжалары дарылоо 

натыйжаларынын сан жагынан көрсөткүчтөрүн салыштыруу үчүн Манн-

Уитнинин параметриялык эмес U-критерий ыкмасы пайдаланылган. Сапаттык 

белгилерин анализдөө үчүн Йейтс түзөтүүсү менен χ2 Хи-квадрат критерийи 

колдонулган. Анализдөөнүн ыкмасына карабастан 95% (p<0,05) кем эмес 

катасыз болжоо ыктымалдыгында, топтор арасындагы айырмаларды 

статистикалык маанилүү деп эсептешкен.  

3-бап. Жеке изилдөөнүн натыйжалары жана аларды талкуулоо 

келтирилди. 

3.1. Кыргыз Республикасында кайрылуулар боюнча балдар гипоспадиясы 

жыштыгынын динамикасы, текшерилгендердин жалпы мүнөздөмөсү. 

Бейтап баянын ретроспективдүү жана проспективдүү талдоонун негизинде 

Кыргыз Республикасынын балдар клиникаларына хирургиялык дарылоого 

гипоспадия менен кайрылган балдардын саны тууралуу маалыматтар алынды.  

2004-2016-жж. аралыгында гипоспадия менен балдар кайрылууларынын 

өсүү динамикасы жана биринчи жолу диагноз коюлуп кайрылгандардын саны 

графикалык түрдө көрсөтүлдү (1-сүр). 

 
 

  
1-сүр. 2004-2016-жылдарда Кыргыз Республикасында гипоспадиядан 

жабыркаган бейтаптардын кайрылууларынын өсүү динамикасы. 
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Бардыгы 2004-2016-жылдар аралыгында кайрылгандардын саны 1233 

болгон. Ошону менен бирге биринчи жолу диагноз коюлуп кайрылгандар –701. 

Алардын ичинен 272 бейтап ЭжБКУБна кайрылышкан, ООАБКОго - 591, 

ШМТЖБКОго - 320. Келтирилген маалыматтарда көрүнүп тургандай, акыркы 10 

жылдын ичинде, дарылоо мекемелерине оорулуулардын кайрылууларынын 

өсүшү белгиленген жана 2016-жылга ал 2,5 эсеге жакын өстү. Гипоспадия менен 

балдардын жалпы мүнөздөмөсү. 2004-ж. баштап 2016-ж. чейин Медициналык 

тез жардамдын, Бишкек шаардык балдар клиникалык ооруканасынын, “Эне жана 

баланы коргоо” улуттук борборунун урология бөлүмдөрүндө гипоспадиянын ар 

кандай формалары менен 1ден 16 жашка чейин 267 эркек балага операция 

өткөрүлдү.  

Бейтаптар эки топко бөлүнгөн: 

• І топко (салыштырма) – 2004-2010-жылдар ичинде жана ІІ топко негизги 

– 2011-2016-жылдар ичинде заара чыккыч түтүкчөсүнүн пластикасы ар 

кыл ыкмалар менен өткөрүлдү. Биринчи топту Thyearsh-Duplay, Landerer 

этаптуу ыкмалары менен операция болгон 3төн 16 жашка чейинки 111 

оорулуу түздү.  

• Экинчи топ – Mathieu, MAGPAI, Thyearsh-Duplay-Snodgrass боюнча бир 

этаптуу ыкмаларды колдонуп, операция болгон 156 бала. Гипоспадиянын 

татаал проксималдык формаларында Thyearsh-Duplay-Snodgrass, Bracka 

боюнча эки этаптуу операциялар аткарылган.  

3.2. Салттуу ыкмалар менен өткөрүлгөн оперативдүү 

кийлигишүүлөрдүн натыйжалуулугун анализдөө 

2004-2010-жылдар аралыгында этаптуу ыкмаларды пайдаланып, балдар 

гипоспадиясын оперативдүү дарылоонун натыйжалуулугун аныктоо 

максатында, архивдик материалдын салыштырма анализи өткөрүлгөн. 

Гипоспадияны дарылоо 2, 3 жаштан башталган, анткени пластикалык 

операцияларды өткөрүү жана канааттандырарлык натыйжаларга жетүү үчүн бул 

курак эң оптималдуу. Заара чыккыч түтүгүнүн пластикасы негизинен бала 

өмүрүнүн 6, 7 жашында бүтөт (1-табл). 

1- таблицада көрүнүп тургандай, оорулуулардын биринчи тобуна 

киргендерден, коррекциялоонун салттуу ыкмаларын колдонууда, операциянын 

биринчи этабы 44 (39,6%) бейтапка өткөрүлдү. Дарылоонун натыйжалары 

жакшы катары белгиленди, анткени кобулдуу денечелер түздөлгөн, андан кийин 

жыныс органы операциянын 2-этабын өткөрүүгө – заара чыккычты 

калыптандырууга даярдалган. Landerera боюнча жергиликтүү ткандардын жана 

калтанын эсебинен жасалма заара чыккычтын пластикасы 18 (16%) эркек балага 

аткарылды, алардын ичинен экинчи этап – 5 (4,5%) балага, 3- этап – жыныс мүчө-

калталык анастомозду ажыратуу - 13 (11,7%) бейтапка өткөрүлдү. Ушуну менен 

бирге жакшы жана канааттандырарлык натыйжалар 9 (69%) бейтаптан алынган. 
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1-Таблица. Текшерүү тобун оперативдүү дарылоонун ыкмалары 

Операциянын 

ыкмалары 

Оорулуулар-

дын саны 

Операциянын натыйжалары абс. (%) 

Айыгуу 

Жакшы 

болуу Кабылдоо 

Коррекциялоо 44 0 (0,0) 43 (97,7) 1 (2,3) 

Landerera  

2-этабы 
5 0 (0,0) 3 (60,0) 2 (40,0) 

Landerera 

3-этабы 
13 9 (69,2) 0 (0,0) 4 (30,8) 

Duplay б-ча 

пластика 
39 16 (41,0) 1 (2,6) 22 (56,4) 

Меатотомия 2 2 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Кулгунаны 

тигүү 
8 5 (62,5) 0 (0,0) 3 (37,5) 

Бардыгы 111 32 (28,8) 48 (43,3) (31(27,9) 

 

Thiersch-Duplay ыкмасы боюнча 39 (35,1%) операция өткөрүлдү. 16 

(41,0%) канааттандырарлык натыйжа алынды. Ландереру боюнча ыкманы 

пайдалангандан кийин кабылдоолор тери-уретралык кулгуна, жаранын 

ириңдеши жана уретранын вирилизациясы (жасалган заара чыккычты түк басуу) 

түрүндө гана 6 (33,3%) эркек балада кездешти. Thiersch-Duplay ыкманы 

пайдалангандан кийин, кабылдоолор жасалган уретранын ажыраган түрүндө 2 

(5,4%) белгиленди, тери-уретралдык кулгуналар – 19 (51,4%). Ошентип, 

кабылдоолордун жалпы саны 21 (56,8%) түздү. 

Гипоспадияны хирургиялык дарылоонун натыйжаларын талдап, Thiersch-

Duplay жана Landerer боюнча заара чыккычты түтүкчөнү коррекциялоо 

ыкмалары көбүрөөк убакыт жана этаптарды талап кылгандыгын белгилей кетиш 

керек. Кайталанган операциялар жана оорулуунун стационарда узакка чейин 

жатышы, балдардын медико-социалдык адаптациясына жана психомотордук 

өнүгүүсүнө терс таасир тийгизген. 

Гипоспадияны дарылоонун так тактикасын тандоонун анык 

критерийлеринин жоктугу дарылоонун жаңы принциптерин издөөгө жана 

көптөгөн практикалык маселелерди чечүүгө себеп болду.  

Салттуу ыкмалар менен уретропластикадан кийин дарылоонун эрте жана 

алыскы жыйынтыктарын изилдеп чыгып жана операциялардан кийинки 

кабылдоолордун жогорку пайызын эске алып, биз микрохирургиялык 

шаймандарды жана оптикалык аспаптарды пайдаланып дарылоодо заманбап 

ыкмаларды колдонуп, оперативдүү кийлигишүүлөрдүн жаңы технологияларын 

изилденди. 
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2-сүр. Гипоспадиянын дисталдык түрүн комплекстүү дарылоонун 

алгоритми. 

 

Ошондуктан операцияга чейинки алдын ала даярдоону, гипоспадиянын 

түрүнө жана оорунун жашына жараша ыкмаларды тандоону, операциядан 

кийинки оптимизацияланып көзөмөл жүргүзуүүнүн жолдорун камтыган 

гипоспадиянын дисталдык формаларын комплекстүү дарылоонун алгоритми 

иштелип  чыкты (2 - сүр).  

Биринчилик кароо учурунда жана балдарды операцияга даярдап жатканда, 

каса (эркек адамдын жыныс мүчөсүнүн жыйрылып турган кыны) менен жыныс 

мүчөнүн башынын жармашып калган жерлерин ажыратуу иштери жүргүзүлгөн, 

андан кийин антисептикалык эритме жана антибиотиктерди колдонуу жазылып 

Уретралык ыкма 

3-5 күндөн кийин катетерди алмаштыруу 

5-7 күндөн кийин катетерди алып салуу   

Удаление катетера на 5-7 е сутки 

Уретралык катетерди 5-7 күндөн кийин 
алып салуу 

10-12-күндөн кийин эпицистостоманы алып 
салуутки 

Операциядан кийин 
Аралаш ыкма менен таңуу: Tegaderm+чоюлгуч таңгычтар 
Антибактериялык дарылоо: Оксибутинин+уросептиктер 

Операцияга чейинки даярдык – 

эң ыңгайлуу курак 2жаштан 3жашка чейин, жыныс мүчөсүнүн башындагы 

жармашып калган жерлерди ажыратууе спаек на головке полового члена 

баштуу таажы сымал өзөктүү 

 300 
азыраак 

кыйшаюу 
Уретралык 

(заара 

чыгаруучу 

түтүк) 

Уретралык 
аймагы 
кенен 

Башы 

кенен 

Башы тар 

Duplay – Snodgrass 
мМм ыкмасы 
                             

Аралаш 

Уретралык +эпицистостома 

Magpi ыкмасы 

Snodgrass 

ыкмасы 

Mathieu ыкмасы 

 

Snodgrass ыкмасы 
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берилген. Жыныс мүчөсү 3 см кичирээк болсо жана пластикалык материал 

жетишсиз болсо, кобулдуу дене, тери жана кан тамырларды чоңойтуу 

максатында гормондор (омнадрен 250мг, 0,2мг/кг (салмагына жараша) 

сунушталган, бул оперативдүү дарылоонун натыйжалуулугун арттырган. 

Операциянын ыкмасы гипоспадиянын түрүнөн, жыныс мүчөнүн, анын башынын 

көлөмүнөн көз каранды болгон. Жыныс мүчө башынын колому чон болгон 

учурда МАGPAI ыкмасы колдонулган, жыныс мучо башы кичине учурларда 

болсо – Мathieu ыкмасы менен операция жасалган. Уретралык аймагы тарыган 

гипоспадиянын таажы сымал түрүн, негизинен Мathieu ыкмасы менен 

айыктырышкан, ал эми уретралык аймак кең турундо Snodgrass ыкмасы менен 

операция жасашкан. Кобулдуу денечелердин кыйшаюусу 30 градустан азыраак 

болгон өзөктүк гипоспадиянын алдыӊкы, ортоӊку жана арткы түрлөрү Tiersch-

Duplay-Snodgrass ыкмасы боюнча дарыланган.  

Пластиканы коюунун орчундуу учуру болуп, табарсыкка дренаж коюу 

саналат. Гипоспадиянын баштуу жана таажы сымал түрлөрүнө операция 

жасалгандан кийин, заара чыгаруунун уретралык жолу гана пайдаланылган. 

Жаӊы калыптанган уретранын чыӊалуусун жөнгө салуу жана катетердин 

үстүӊкү бетиндеги микробдорду жок кылуу үчүн, биз катетерди 3-5суткада  

диаметри кичирээк катетерге алмаштырдык. Дренаж операциядан 5-7 күн 

өткөндөн кийин алынды. Артифициалдык уретра узунураак чоюлган 

гипоспадиянын өзөктүү түрүндө заара аралаш ыкмалар менен: уретра аркылуу 

жана троакардык эпицистостомия ыкмасы менен чыгарылган. Мында уретралык 

катетерди операциядан 5-7 күндөн соӊ алып салынган,ал эми эпицистостома 

даагы 5 күндөн кийин алынган. Жасоо ыкмаларына карабастан, бардык 

операциялардан кийин Tegodermа таӊуусу жана катуу оролгон циркулярдык 

марли таӊуусу менен таӊылган. Операциядан кийин бактерияларга каршы 

дарылоо жана оксибутинин гидрохлориди (дриптан) жазылып кабыл алуу 

сунушталган. Биринчи таӊгак жана циркулярдык таӊуу операциядан 3-5 сутка 

өткөндөн кийин чечилген.  

3.3. Жаңы бир учурдуу технологияларды колдонуп, гипоспадиянын 

дисталдык формаларын дарылоо. Дарылоонун натыйжалуулугун жогорулатуу 

максатында биз 2011-жылдан бери уретропластиканын бир учурдуу ыкмаларын 

колдонуп баштадык. 

Кемтиктин дисталдык формасында МАGPI, (Meatal Advacement and 

Glanuloplasty) Mathеu, Thiersch - Duplau – Snodgrass ыкмаларын аткардык. 

Жыныс мүчөсүнүн кобулдуу денечелеринин толук ачылышы – дарылоонун 

бардык заманбап бир этаптуу ыкмаларынын мүнөздүү өзгөчөлүгү. Бул заара 

чыгаруу каналдын деңгээлинин жетишсиздигин жана кобулдуу денечелердин 

кыйшаюусун баалоого мүмкүндүк берет, ошондой эле жыныс мүчөнү 

деформациялаган жабышкакты кесүү мүмкүндүгүн жана операциянын аяктоочу 

этабы үчүн пластикалык материалды даярдап алууну камсыздайт. 
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2011-2016-жылдар аралыгында гипоспадиянын ар кандай формалары 

менен 156 оорулууга операция жасалды. Хирургиялык дарылоо өткөрүп жатып, 

биз уретранын бир учурдуу пластикасына басым жасаганбыз. MAGPI ыкмасы 

боюнча 2011-жылдан 2016-жылга чейинки мезгилде гипоспадиянын баштуу 

жана таажы сымал формасы менен 7 оорулууга операция жасалды. Операциядан 

кийинки кабылдоолор 2 бейтапта байкалды. Биринчисинде меатостеноз 

белгиленди, ал эки жуманын ичинде заара чыккычты бужирлөөнү талап кылды 

жана оң натыйжа алынды. Экинчисинде кобулдуу денечелердин кайталап 

кыйшаюусу аныкталды, ал бир жыл өткөндөн кийин операция болду. Оң 

косметикалык жана функционалдык натыйжа 5 балада белгиленди, алар айыгып 

кетишти. Mathieu ыкмасы менен 10 оорулууга операция жасалды, 

канааттандырарлык натыйжалар 9 бейтапта белгиленди. Биринчи топто хорда 

сымал гипоспадияны дарылоодо дарт аныктаманын татаалдыгы, сейрек 

учуроосу жана бейтаптардын кеч кайрылгандыгы үчүн өткөрүлгөн жок. Экинчи 

топто 7 эркек балада гана хорда сымал гипоспадиянын дисталдык формаларын 

байкашкан. Хорда сымал гипоспадияны жок кылуу максатында жыныс мүчөнү 

декутанизациялоо (чечинтүү) операциясы жана кобулдуу денечелерге 

физиологиялык эритмени киргизүү аркылуу, кобулдуу денечелердин кыйшаюу 

деңгээлинин контролу аткарылган. Операция компрессиялык таңма коюлуп, 

жыныс мүчөнүн тери пластикасы менен аяктап жатты. Хорда сымал 

гипоспадиянын дисталдык формаларын дарылоодон кийин деформациянын 

кайта кармоосу, тери-уретралдык кулгуна түрүндөгү кабылдоолор белгиленген 

эмес. Гипоспадиянын баштуу жана таажы сымал түрүн дарылоонун 

жыйынтыктары чагылдырылган (2-табл). 

 

2-Таблица. Гипоспадиянын баштуу жана таажы сымал түрлөрүн дарылоонун 

жыйынтыктары 

 

Операциянын 

ыкмалары 

Операция 

жасалган

дардын 

жалпы 

саны 

абс.(%) 

Айыгуу  

Осложнения 

Меатос-

теноз 

Кыйша

юунун 

кайтала

нышы 

Тешикт

ер  
Жалпы  

MAGPAI 

боюнча 
7 (100) 5 (71,4) 1 (14,3) 1 (14,3) 0 (0,0) 2 (28,6) 

Mathеu 

боюнча 
10 (100) 9 (90,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (10,0) 1 (10,0) 

Бир мезгилде 

коррекциялоо 
7 (100) 7 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
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Гипоспадиянын өзөктүү формасынын алдыӊкы ортоӊку жана арткы 

формаларында кобулдуу денечелеринин кыйшаюусу 30 градуска чейин болгон 

учурда, биз Thyersch-Duplaу жана Thyersch-Duplay-Snodgrass, ыкмаларын 

колдонуп заара чыкчу каналдын сырткы тешигин жыныс органынын башына 

чейин чыгарып, заара чыккычты калыптандырууда уретропластиканын бир 

учурдуу ыкмасын пайдаландык. Thyersch-Duplaу ыкмасы менен 29 бейтапка 

операция жасалды, алардын ичинен 3 (10,3%) тери-уретралдык кулгуналар 

билинди, аларга кайта операция өткөрүлдү. Жасалган заара чыккычтын 

стриктурасы түрүндөгү кабылдоолор белгиленген жок. Бул ыкманы 

колдонгондон кийин тигиштердин толук ажырашы 2 (6,9%) оорулууда болду, 

меатостеноз – 1 (3,4%) бейтапта аныкталды. Кабылдоолордун жалпы саны 6 

(20,7%) эркек балада аныкталды. Канааттандырарлык натыйжа 23 (79,3%) 

оорулууда байкалды. 

Thyersch-Duplay-Snodgrass ыкмасы боюнча 62 бейтап операция болду. 

Канааттандырарлык натыйжалар 82,3% учурда белгиленди. Канааттандырарлык 

эмес 11 (17,7%), Thyersch-Duplay-Snodgrass ыкмасын колдонуу операциядан 

кийинки натыйжаны жогорулатты жана жакшы косметикалык натыйжа берди, 

жыныс мүчө дени сак баланыкындай көрүнгөнү аныкталды. Гипоспадиянын 

өзөктүү формасынын натыйжалары көргөзүлгөн (3 - табл). 

 

3-Таблица. Гипоспадиянын өзөктүү формаларынын натыйжалары 
 

 

Опера-

ция 

лооык-

малары 

Опера- 

ция жасал- 

гандар- 

дын  

жалпы  

саны  

абс. 

(%) 

 

 

Айыгуу 

Кабылдоолор 

 

Меатос-

теноз 

 

Жаранын 

ириӊдеп 

кетиши 

 

Неоуретра 

нын  

дал  

келбестиги 

 

Теши- 

ктер 

 

 

Итого 

Duplay 

боюнча 

пласти 

калоо 

29 (100) 23 

(79,3) 

1 (3,4) 0 (0,0) 2 (6,9) 3 (10,3) 6(20,7) 

Snodgrass 

модиф 

боюнча 

пласти 

калоо 

62 (100) 51 

(82,3) 

2 (3,2) 1 (1,6) 0 (0,0) 8 (12,9) 11 (17,7 

 

Гипоспадиянын дисталдык түрүндө балдардын операциядан кийинки 

кабылдоолорун эске алуу менен дарылоонун натыйжалуулугу биринчи топто 

26,8% түзгөн, ал эми экинчи топто 13,5: барабар болгон. модификациялоо менен 
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жаӊы технологияларды колдонуу кабылдоолорду 13,3% кыскартууга шарт түздү. 

Ошентип, гипоспадиянын дисталдык түрүн комплекстүү дарылоонун 

алгоритмин колдонуу бул кемтикти оӊдоо аракеттеринин 85,5% ийгиликтүү 

аякташына жардам берди. Салыштырма топбу жана негизги топту дарылоонун 

жыйынтыктарын баалоо көрсөтүлгөн (4-табл).  

 

4-Таблица. Гипоспадиянын дисталдык түрлөрүн текшерүүчү жана негизги 

топтордо дарылоонун жыйынтыктары  

Дисталдык түрлөрү 
Айыгуу 

көрсөткүчү 

Жакшыруу 

көрсөткүчү 
Кабылдоолор  

Текшерүүчү топ 28,2% 45,1% 26,8% 

Негизги топ 85,5% 1,0% 13,5% 

Негизги жана текшерүүчү топтордо дарылоону баалоо косметикалык жана 

функционалдык натыйжанын жыйынтыктары боюнча өткөрүлдү. Акыркы 

жыйынтыктар операциядан 6 ай өткөндөн кийин 5 упайлык система боюнча 

бааланган. Дарылоонун жыйынтыктары кийинки сутотто көргөзүлгөн.(3-сур):  

1 упай – гипоспадиядан жабыркаган балдарды дарылоонун 

жыйынтыктары, аларда операциядан кийинки мезгилде жасалган заара 

чыккычтын толук ажырашы, жаранын ириңдеши, кобулдуу денечелердин жана 

тери-уретралдык кулгунанын кайра кыйшаюсу сыяктуу кабылдоолор пайда 

болгон. Заара чыккычтын пластикасынан кийин жасалган заара чыккыч 

канааттандыраарлык деңгээлде калыптанган. Бирок, косметикалык жана 

функционалдык көрсөткүчтөрү бир топ чектөөлөр менен болгон, анда калдык 

заара 30 мл көбүрөөк жана заара ушатуу убактысы 25 мл/сек жогору болгон 

жыйынтыктар 2 упайга татыды. 3 упайга уретропластиканы аткаруудан кийинки 

жыйынтыктар бааланды. Аларда урофлоуметриянын көрсөткүчтөрү калдык 

зааранын көбөйүшү жана заара ушатуу убакытынын узаруусу түрүндөгү бир аз 

өзгөрүүлөрү менен болгон. 

 

 

3-сүр. Операциядан 6 ай өткөндөн кийинки акыркы жыйынтыктар. 
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Косметикалык жана функционалдык натыйжа канааттандыраарлык, 
бирок, заара чыккычтын сырткы тешиги таажы жылгага чейин гана чыгарылган 
– дарылоонун жыйынтыктары 4 упайга барабар болду. Косметикалык жана 
функционалдык натыйжа мыкты болгон жана жыныс мүчөдөн айырмаланбаган 
дарылоонун жыйынтыктары 5 упайга бааланды.  

Демек, дарылоонун салттуу ыкмаларын аткарганда, текшерүүчү топтогу 
дарылоонун жыйынтыктары, косметикалык жана функционалдык жыйынтыктар 
4 упайга жетти. Негизги топто уретропластиканын жаңы технологияларын 
пайдалануу, 5 упайга бааланган жыйынтыктарга жетүүгө мүмкүндүк берди. 

3.5. Операциядан кийинки кабылдоолорду дарылоо. Гипоспадияны 
хирургиялык дарылоо – татаал иш, бирок заара чыккычтын пластикасынан 
кийин кабылдоолорду дарылоо андан таталыраак десек болот. Гипоспадияны 
коррекциялоодон кийин кабылдоолор уретропластиканын бардык түрүндө 
байкалды жана айта кетиш керек, тери-уретралдык кулгуналарды бир этап менен 
түзөө дайыма эле мүмкүн эмес эле, балдарга бир нече жолу операция кылуу 
зарыл болчу. Текшерүүчү жана негизги топтордогу кабылдоолордун түзүлүшүн 
талдоодо терилик жана уретралык тешиктер арбын кездешкен, алар текшерүүчү 
топто 78,9 %, ал эми негизги топто 71,5% түзгөн (5-табл.). 

 
5-Таблица. Текшерүүчү жана негизги топтордогу гипоспадиянын дисталдык 
түрлөрүнөн жабыркаган балдардын операциядан кийинки кабылдоорунун 
түзүлүшү. абс.(%). 
 

Дисталдык 
түрлөрү 

Меато-
стеноз 

Неоурет-
ранын 
дал 
келбести
ги 

Кыйшаю
унун 
кайталан
ышы 

Тешикте
р  

Уретра
нын 
стрик-
турасы 

Жалпы  

Текшерүүчү 
топ 

0 (0,0) 2 (10,5) 1 (5,3) 15 (78,9) 1 (5,3) 19 (100) 

Негизги топ 2 (14,3) 1 (7,1) 1 (7,1) 10 (71,5) 0 (0,0) 14 (100) 

 
Теринин, уретранын тешиктери ар түрдүү ыкмалар менен дарыланган. 

Текшерүүчү топтогу бейтаптарга кабаттап тигүү ыкмасы менен тешикти тигүү 
бүтөө операциясы жасалган. Негизги топто W.Snodgrass ыкмасы боюнча 
фистулопластикалоо операциясы жасалган. Мында уретрадагы тигиштер тери 
алдындагы клетчаткалар же кындын чел кабыгынан кесиги менен жамалган. 
Кындын өсүндүсү тери алдындагы май клетчаткасы жана пластикалык материал 
жетишсиз болгон учурда колдонулган.  

Ошентип, кабылдоолорун дарылоодо жаӊы ыкмаларды колдонуу кайталап 
жасалуучу операциялардын санын кыскартууга, мындан тышкары бейтаптын 
ооруканада жатуу убактысын азайтууга жардам берет.  
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КОРУТУНДУ 
 

1. Акыркы 12 жылда хирургиялык жардамга кайрылуулар боюнча 

гипоспадия менен балдардын жыштыгы, орточо жылдык өсүү 6-7 бейтапта, 2,5 

эсеге көбөйдү. 2004-жылы 48 бейтап операция болду, 2016-жылы – 110. 

Гипоспадия формаларынын түзүмү ар түрдүүлүгү менен мүнөздөлөт, дисталдык 

жана проксималдык варианттардын ара катышы 2:1 түзөт. 

2.Балдарда гипоспадияны хирургиялык дарылоонун салттуу 

ыкмаларында операциядан кийинки кабылдоолордун жыштыгы дисталдык 

формаларда 27,6% түзгөн, проксималдыкта – 33%, кайталанган операциялар 

53,2% бейтапта болгон. 

3.Гипоспадиянын дисталдык формалары менен бейтаптарды байкоонун 

алгоритми гипоспадиянын формасына, заара чыккычтын сырткы тешигинин 

жайгашуусуна жана жыныс мүчөсүнүн башынын көлөмүнө жараша оперативдүү 

дарылоо ыкмасын тандоонун негиздөөсүн камтыйт. Бул операциядан кийинки 

мезгилде кабылдоолордун өнүгүшүн алдын алат. 

 4.Заара чыккыч пластикасынын бир учурдуу ыкмаларын колдонуу жана 

хирургиялык техниканы жакшыртуу, бир учурда жана кыска мөөнөттө 

гипоспадияны коррекциялоого мүмкүндүк берет. 

 5. Гипоспадиянын проксималдык формаларын дарылоодо, Duplay жана 

Bracka боюнча уретропластиканын этаптуу ыкмаларын колдонуу, мыкты 

косметикалык жана функционалдык натыйжаларга жетүүгө мүмкүндүк берет 

жана тандоо ыкмасы болушу мүмкүн. 

 6. Операция алдындагы даярдык менен кошо балдарды комплекстүү 

дарылоо, операциядан кийинки байкоо, бир учурдуу технологияларды, 

табарсыкты сарыктыруунун айкаш ыкмасын пайдалануу, холинолитиктерди 

колдонуу балдарды багууну жакшыртууга, операциядан кийинки мезгилде 

таңмаларга байланыштуу психо-эмоционалдык стрессти төмөндөтүүгө жана 

дарылоо натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет. Дисталдык 

формаларда айыккан балдардын саны 86% жетет, проксималдыкта – 52%, 

балдардын стационарда жатуу узактыгы 12,3 жатма-күндөн 10,1ге чейин 

кыскарды. 

 

 

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 
 

1. Гипоспадияны хирургиялык дарылоо үчүн көрсөткүч – кемтиктин 

бардык клиникалык белгилери. Операциянын максаты – эркектин жыныс 

органынын косметикалык жана функционалдык дефектин жок кылуу. 

Гипоспадиянын баштуу жана таажы формалары хирургиялык коррекцияны 

жыныс мүчө башынын көлөмүнө жараша талап кылат. Жыныс мүчөнүн башы 
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жазы болсо MAGPAI, Snodgrass ыкмасы пайдаланылат. Башы куушта Matheu 

жана Snodgraft ыкмасы колдонулат.  

2. Кобулдуу денечелердин кыйшаюусу 30 градустан аз болгондо, 

гипоспадиянын алдыңкы, ортоңку жана арткы сөңгөктүү формаларында 

Thyersch-Duplay жана Thyersch-Duplay-Snodgrass, Snodgraft боюнча 

уретропластиканы дарылоонун бир учурдуу ыкмаларын колдонуу максатка 

ылайык.Гипоспадиянын сөңгөктүү формаларында тандоо операциясы биз иштеп 

чыккан заара чыккыч пластикасынын ыкмасы болот. Каса терисин ооштуруп, 

тигиш сызыгын бир убакытта жашыруу. 

3. Заара чыкчу канал пластикасынын милдеттүү учуру тери астындагы 

май клетчатканын тилими менен жасалган заара чыккычты жашыруу болот. Ал 

каса терисинен, жыныс мүчөнүн өзүнөн жана калта терисинен калыптанат. Тери 

астындагы май клетчатканын дефицити болсо, тигиш сызыгын жашыруу үчүн 

урук жолундагы ич челинин кындык урунчугу пайдаланылат. 

4. Гипоспадиянын формасына, жасалган заара чыккычтын узундугуна 

жана уретропластиканын ыкмасына жараша дренаждык катетерлер орнотулат. 

Гипоспадиянын баштуу жана таажы формаларында MAGPAI жана Matheu 

ыкмалары колдонулганда, трансуретралдык катетерди пайдалануу жетиштүү. 

Гипоспадиянын сөңгөктүү жана проксималдык формаларын дарылоо айкаш 

дренаждоону талап кылат – уретралдык катетер жана троакардык 

эпицистостомия. 

5.Мыкты натыйжаларга жетүү үчүн бейтаптарды операцияга чейин жана 

кийин байкоо алгоритмин сактоо, айкаш Tegoderm таңмаларды жана кысма даки 

таңманы пайдалануу зарыл. 

6.Антибактериалдык терапияны жана спазмолитиктерди 

(оксибутининди) дайындоо сезгенме процесстердин жана зааранын катетерден 

тышкары жарага тийишин алдын алат. 

7.Сырткы жыныс органдарынын аномалиялары менен балдарга 

урологдун кеңешисиз циркумцизио операцияларын жасоого катуу тыюу 

салынат.   
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14.01.19 - балдар хирургиясы адистиги боюнча медицина илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган 

Эсембаев Болотбек Исмаиловичтин «Уретропластиканын ыкмаларын бир 

жолу колдонуу менен балдар гипоспадиясынын дисталдык түрлөрүн 

комплекстүү дарылоонун оптимизациясы» темасындагы 

диссертациясынын 

РЕЗЮМЕ 
 

Негизги сөздөр: балдар, гипоспадия, хирургиялык дарылоо. 

Изилдөөнүн объекти: ретроспективдүү изилдөөгө кирген жыныс 

органдарынын патологиясы менен 1233 бала жана гипоспадиянын ар түрдүү 

формалары менен (проспективдүү изилдөө) 156 бала. 

Изилдөөнүн максаты: комплекстүү чарага жана хирургиялык техниканы 

оптимизациялоого негизделген, уретропластиканын жаңы технологияларын 

жайылтуу жолу аркылуу гипоспадиянын дисталдык формаларын хирургиялык 

дарылоонун натыйжаларын жакшыртуу. 

Изилдөөнүн ыкмалары: изилдөөнүн клиникалык-анамнестикалык, 

лаборатордук-шаймандык жана статистикалык ыкмаларын пайдалануу. 

Изилдөөнүн жыйынтыктары: 2004-жылдан 2011-жылга чейин 

хирургиялык клиникаларга гипоспадия менен кайрылган балдардын саны 2,5 

эсеге жогорулады, дисталдык формалар басымдуулук кылды, проксималдык 

формалардын өз ара катышы 2\1 түздү. 

2004-2011-жж. пайдаланылган хирургиялык коррекциялоонун салттуу 

ыкмаларынын кемчиликтери такталды жана бааланды. 
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Клиникада операция алдындагы даярдыкты, бейтаптын жашын жана 

хирургиялык кийлигишүүнүн ыкмасын тандоонун оптимазициясын, ошондой 

эле операциядан кийинки мезгилде бейтапка көзөмөл жүргүзүү иштерин 

камтыган технологияга негизделген балдар гипоспадиясынын дисталдык 

формаларын комплекстүү дарылоонун алгоритми иштелип чыкты жана 

апробацияланды. Гипоспадиянын дисталдык формаларын дарылоонун бул 

алгоритминин натыйжалуулугу 85,5% балдарда дарылоонун жакшы 

жыйынтыктары алынышы менен жана кабылдоолордун саны 13,5% төмөндөшү 

менен далилденди. 

Гипоспадиянын проксималдуу формаларында коррекциялоонун жаңы 

ыкмаларын колдонуу косметикалык жана функционалдык натыйжалардын 

жогорулашына түрткү болду. 

Дарылоонун жаңы ыкмаларын жайылтуу кайталанган операциялардын 

санын төмөндөтүүгө жана бейтаптын стационарда жатуу узактыгын кыскартууга 

мүмкүндүк берди. 

Колдонуу боюнча сунуштар: Хиругиялык стационарларга, үй-бүлөлүк 

медицина борборлоруна жана жогорку окуу жайларына окуу каражаты катары 

жайылтуу. 

Колдонуу чөйрөсү: Хирургиялык балдар стационарлары.  

 

 

 

РЕЗЮМЕ 
 

Диссертации Эсембаева Болотбека Исмаиловича на тему 

«Оптимизация комплексного лечения дистальных форм гипоспадии у детей 

с применением одномоментных методов уретропластики» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19 - 

детская хирургия. 

 

Ключевые слова: дети, гипоспадия, хирургическое лечение. 

Объект исследования: 1233 детей с патологией половых органов, 

вошедших в ретроспективное исследование, и 156 детей с различными формами 

гипоспадии (проспективное исследование). 

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения 

дистальных форм гипоспадии путем внедрения новых технологий 

уретропластики, основанных на комплексном подходе и оптимизации 

хирургической техники. 

Методы исследования: Клинико-анамнестические, лабораторно-

инструментальные и статистические методы исследования. 
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Результаты исследования: частота детей с гипоспадией по обращаемости 

в хирургические клиники с 2004 – 2011 гг увеличилась в 2,5 раза, преобладали 

дистальные формы, соотношение к проксимальным формам составляло 2:1.  

Конкретизированы и оценены недостатки традиционных методов 

хирургической коррекции, используемых в период с 2004 по 2011 г.г.  

Разработан и апробирован в клинике алгоритм комплексного лечения 

дистальных форм гипоспадии у детей, основанный на технологии, включающей 

предоперационную подготовку, оптимизацию выбора возраста и метода 

хирургического вмешательства, а также меры ведения пациентов в 

послеоперационном периоде. Эффективность данного алгоритма лечения 

дистальных форм гипоспадии подтверждена получением хороших результатов 

лечения у 85,5% детей и снижением числа осложнений до 13,5%. 

Применение новых методов коррекции при проксимальных формах 

гипоспадии способствовало повышению косметического и функционального 

результатов. Для устранения наиболее частого осложнения хирургической 

коррекции всех форм гипоспадии в виде кожно-уретральных свищей, применен 

метод фистулопластики по Snodgrass.  

Внедрение новых методов лечения позволило снизить количество 

повторных операций и сократить длительность пребывания больного в 

стационаре. 

Рекомендации по использованию: результаты данного исследования 

следует внедрить в практику хирургических стационаров, ЦСМ, а также в 

учебные программы медицинских ВУЗ-ов. 

Область применения: ЦСМ, хирургические детские стационар. 

 

 

 

SUMMARY 
 

Тhesis of Esembaev Bolotbek Ismailovich on the topic "Optimization of 

complex treatment of distal forms of hypospadias in children with the use of one-

stage urethroplasty techniques" on competition of a scientific degree of candidate 

of medical Sciences majoring in 14.01.19 - pediatric surgery. 

 

Key words: hypospadias, surgical treatment.  

Object of study: 1233 children with disorders of the genital organs, included in 

a retrospective study, and 156 children with various forms of hypospadias (prospective 

study).  

The aim of the study was to improve the results of surgical treatment of distal 

forms of hypospadias by the introduction of new technologies urethroplasty, based on 

an integrated approach and optimization of the surgical technique. 
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Research methods: we Used clinical-anamnestic, laboratory and instrumental 

and statistical methods of research.  

The results of the study: the frequency of hypospadias in children at the uptake 

in the surgical clinics from 2004 to 2011 increased 2.5 times, dominated by distal 

forms, the ratio of proximal forms was 2:1. 

Specified and evaluated the shortcomings of traditional methods of surgical 

correction used in the period from 2004 to 2011.  

Developed and tested in the clinic, the algorithm of complex treatment of distal 

forms of hypospadias in children, based on technology, which includes preoperative 

preparation, optimizing the selection of age and surgical procedures, as well as 

measures of patient management in the postoperative period. The effectiveness of this 

algorithm for the treatment of distal forms of hypospadias is confirmed by the good 

results of treatment in 86% of children and fewer complications to 13.5%.  

The application of new methods of correction of proximal forms of hypospadias 

contributed to increasing cosmetic and functional results. 

To eliminate the most frequent complications of surgical correction of all forms 

of hypospadias in the form of skin-urethral fistula method was applied fistula plastic 

for Snodgrass.  

The introduction of new methods of treatment helped to reduce the number of 

repeat transactions and reduce the duration of hospital stay. 
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