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Ön söz

Son illər təbabətin bir çox sahələrində, o cümlədən Plastik və 
Rekonstruktiv cərrahiyyədə sürətli inkişaf qeyd edilməkdədir. Artıq 
2011-ci ildən, Azərbaycan Tibb Universitetində və Azərbaycan Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitunda Plastik cərrahiyyə ixtisası üzrə rezidentura 
çərçivəsində həkim kadrların hazırlığına başlanılmışdır. Yeni bir ixtisas 
sahəsi kimi Plastik və rekonstruktiv cərrahiyəyə dair nəzəri biliklərin 
tələbələr və rezidentlər tərəfindən mənimsənilməsi üçün müvafiq dərs-
lik və dərs vəsaitlərinin yazılması zərurəti yaranmışdır.

Təbabətin bütün sahələrində olduğu kimi sürətlə inkişaf edən öl-
kəmizdə müasir plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə sahəsində kadrların 
hazırlanmasına yaranmış olan tələbatın nəzəri biliklərini təkmilləşdir-
mək üçün bu cür dərsliyin yazılmasına böyük ehtiyac duyulurdu. Məhz 
bu səbəbdən də bu dərslik tələbələr və rezidentlərin hazırlanması üçün 
önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Kitabın müasir plastik və rekonstruktiv cər-
rahiyə sahəsində tələbə və rezidentlərə nəzəri və praktiki biliklər ver-
məkdə yaxından köməyi olacağına inanıram. Dərslik nəzərdə tutulan 
proqramı geniş əhatə etməklə tələbə və rezidentlərin bu sahədə olan 
biliklərini təkmilləşdirərək bu ixtisası müasir səviyyədə öyrənmələrində 
əsaslı rol oynayır.

Dərslik müəllifin çoxillik təcrübəsinə əsasən yazılmış, şəkillərdən 
bir çox hissəsi şəxsi təcrübələrini əks etdirir.

Kitabda bəzi terminoloji qüsurların olması istisna deyil. Xüsusən, 
azərbaycan dilində ümumi qəbul olunmuş terminlərin mövcud olmama-
sı bəzi problemlər yaratmışdır. Lakin müəllif zəngin elmi-pedaqoji təcrü-
bəyə əsaslanaraq göstərilən problemi aradan qaldırmağa çalışmışdır. 
Azərbaycan dilində ilk dəfə ifadə edilən terminlər gələcəkdə təkmilləş-
dirilə bilər.

Kitabdakı qüsurlara dair səmimi irad və təkliflərini bildirəcək də-
yərli oxuculara əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Müəllif
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Giriş

Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə nə deməkdir? Plastik və 
Rekonstruktiv Cərrahiyyə təmir və yenidən bərpa cərrahiyyəsidir. Plastik 
- düzəldilə bilən, forma verilə bilən, rekonstruktiv - yenidən bərpa de-
məkdir. Tamamilə ixtisaslaşdırılmış bu cərrahi sahənin mövzusu bədən-
dən qəza və əməliyyat nəticəsində itirilən hissələrin yenidən bərpası, 
itirilən funksiyaların yenidən qaytarılması və anadangəlmə deformasi-
yaların düzəldilməsindən ibarətdir. 

Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyədə, xüsusilə, üz, boyun, əl və 
bədənin digər sahələrindəki zədələrin bərpa edilməsinə çalışılır. Plastik 
cərrahiyyənin obyekti əsasən bədənin səthi hissələridir, lakin bunun 
əzələ və sümük toxumaları ilə da sıx əlaqəsi vardır. O, həmçinin üz sü-
müklərinin hər cür deformasiyası, şişləri və sınıqları ilə də məşğul olur.

Plastik Cərrahiyyənin funksional tərəfi də olduqca əhəmiyyətlidir. 
Məsələn, bir əlin funksiyasını bərpa etmək, bir hemimandibuloektomi-
yadan sonra xəstənin çeynəmə funksiyasını yenidən bəpa etmək, qamış 
sümüyünün açıq bir sınığındakı dəri defektini plastik yolla bağlayaraq 
infeksiyanın qarşısını almaq, sağaltmaq və nəticədə xəstənin yeriməsini 
təmin etmək bu ixtisasın funksiyaları arasındadır.

Son illər kök hüceyrələrin plastik və rekonstruktiv cərrahiyyədə 
istifadəsi müasir təbabətin yeniliklərinin nəticəsi kimi özünü göstərir.  

Plastik Cərrahiyyədə lazım olan şey hissiyat, qabilliyət və texni-
kanın birləşərək nəticədə gözəl görünən və funksiyası olan bir əsər ya-
ratmaqdır. Bu səbəbdən müasir Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə-  
nin yaradıcısı sayılan Gillies və Milardın kitabının (1957) ön sözündə 
Webster “Plastik cərrahi sənət və texnikasından” danışır. Həqiqətən, 
görülən işin keyfiyyətinin yaxşı olması və gözəl görünməsi sənətkarı tex-
nikdən ayıran yeganə xüsusiyyətdir. Azərbaycanda və bəzi başqa ölkə-
lərdə kosmetik və ya estetik cərrahiyyə ifadələri ancaq korrektiv (düzəl-
dici) və rekonstruktiv (yenidən bərpa) cərrahiyyə yerinə istifadə olunur. 
Beləliklə, pasientlər bu ixtisasın gözəlləşdirmək məqsədi ilə istifadə 
olunduğunu və əməliyyatdan sonra heç bir iz qalmayacağını güman edir. 
Gözəlləşdirici (kosmetik) cərrahiyyə isə əslində plastik cərrahiyyənin bir 
hissəsidir. 
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1. Plastik və Rekonsrtruktiv Cərrahiyyənin tarixi

Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə, cərrahiyyənin ən qədim qol-
larından biridir. İlk plastik cərrahiyyə əməliyyatları miladdan 800 il əvvəl 
Hindistanda həyata keçirilmişdir. Cinayətkarlar, qaçan qullar və ərlərinə 
xəyanət edən qadınların cəza olaraq kəsilən burunları frontal loskutlarla 
təmir edilmişdir. Bugün hələ də istifadə olunan belə loskutlara bu sə-
bəbdən hind loskutu adı verilmişdir. Sushrutanın kitabında qulaq sırğa-
lığı və burun rekonstruksyalarına geniş yer verilmişdir. Romalıların 
dövründə də qusurların sürüşdürmə loskutlarının köməyi ilə örtüldüyü-
nü Celsusdan (b.e.-dan əvvəl 25-ci il -b.e.-dan sonra 50-ci il) öyrənirik. 
Roma imperatorluğunda Paulus Aegineta (b.e.-dan sonra 625-690 illər) 
nazal və mandibulyar sınıqlar, hipospadiya üçün müalicələr sınamışdır. 
XV yüzillikdə - İntibah dövründə Sicilyada Antonius Branca, kəsilmiş 
dodaq və qulaqlar üçün hind loskutundan başqa qoldan hazırlanmış 
loskutlardan da istifadə etmişdir.

XVI əsrdə Ambroise Pare kəsilmiş burunlar üçün çox çətin və nara-
hat əməliyyatlar məsləhət görmüşdür. Həmçinin yaraların, xüsusilə də, 
yarılmış dodaqların bərpasında “8” formalı tikiş istifadə etmişdir. İlk 
Plastik Cərrahiyyə kitabı 1597-ci ildə Gaspare Tagliacozzi tərəfindən 
yazılmış olsa da, kilsə tərəfindən Allahın işinə qarışmaqda günahlandı-
rılmış və qərardan əvvəl ölən Tagliacozzinin cəsədi basdırıldığı yerdən 
çıxardılaraq təqdis edilməmiş bir yerə atılmışdır.

XVII və XVIII əsrdə kilsənində təsiri ilə Plastik Cərrahiyyənin inkişafı 
zəifləmişdir. XIX əsrin əvvəllərində Von Graefe, təxirə salma prosedurası 
olmadan qoldan başa nəql edilən fleblə rekonstruksiyanı həyata keçir-
mişdir. Bu, Carpuenin 1826-cı ildəki bildirişindən başqa plastik cərra-
hiyyə haqqında Tagliacozzidən sonrakı ilk elmi araşdırma olmuşdur. 
Bundan sonra Plastik Cərrahiyyənin inkişafı sürətlənmişdir.

Dəri qrefti ilk dəfə 1804-cü ildə Baronio tərəfindən eksperimental 
olaraq qoyunlarda həyata keçirildi. Bunu Von Graefenin əməkdaşların-
dan Büngerin 1823-cü ildə budun ön iç səthindən buruna dəri qrefti 
köçürməsi 1840-cı ildə Warrenin burun qanadına tam qalınlıqda dəri 
köçürməsi müşayiət etdi. Bunlara baxmayaraq, dəri qrefti köçürül-

7

G
iriş

PLASTİK VƏ REKONSTRUKTİV CƏRRAHİYYƏ



məsinin bütün klinik üstünlüyü, XIX əsrin sonlarında qəbul edilmişdir. 
1869-cu ildə Reverdin epidermik qreftlər haqqında məlumat verdi. 
1872-ci ildə Ollier, 1874-cü ildə Thiersch öz adları ilə xatırlanan müəyyən 
qalınlıqdakı dəri qreftlərinin, 1876-cı ildə Wolfe tam qalınlıqdakı dəri 
qreftlərinin köçürülməsini həyata keçirdi.

XX əsrdə Plastik Cərrahiyyənin inkişafı daha da sürətləndi. I Dünya 
müharibəsi müddətində Parisdə Morestin və İngiltərədə Gillies tama-
milə bu sahədə işləməyə başlamışdılar. Bugün istifadə edilən bir çox 
üsullarda Gillesin irəli sürdüyü prinsiplər hələ də öz əhəmiyyətini sax-
lamaqdadır. I və II Dünya müharibəsi arasındakı dövrdə Plastik cərra-
hiyyədə istifadə olunmuş üsullar inkişaf etmiş və II Dünya müharibəsi 
dövründə də Plastik Cərrahiyyə və Yanıq mərkəzləri yaranmağa başla-
mışdır. Bu müddətdə istifadə olunan ləvazimatların keyfiyyətinin artma-
sı, silikon, dakron və oxşar alloplastik maddələrin və bunlardan hazırla-
nan protezlərin, atravmatik tikiş materiallarının istifadəyə daxil olması 
ilə Plastik Cərrahiyyədə yeni sahələr açılmışdır. Bu alloplastik material-
lardan sonralar yenidən bəhs ediləcəkdir. Daha sonralar əməliyyat mik-
roskopunun yaranması ilə millimetrlərin cərrahiyyəsi olan plastik cərra-
hiyyə mikronların cərrahiyyəsi halına gəldi. Beləliklə sərbəst toxuma 
köçürmələri dövrü başlanmış oldu. Sərbəst loskutların (fleblər) köçürül-
məsi bərpaedici cərrahiyyənin inkişafına təkan verdi.

2. Azərbaycanda Plastik və Rekonstruktiv  
Cərrahiyyənin tarixi

Azərbaycanda plastiki cərrahiyyə - bir sənət kimi II Dünya mühari-
bəsinə qədər tam formalaşmamışdır. Amma II Dünya müharibəsi za-
manı milyonlarla insanların yaralanması nəticəsində plastiki cərrahiyyə 
intensiv inkişaf etməyə başlamışdı.

1941 və 1947-1948-ci illərdə Bakı şəhəri böyük hospital bazaya 
çevrilmişdi. Minlərlə yaralı və xəstə Bakının hospitallarında müalicə və 
reabilitasiya olundu. Bakı şəhərinin çox məktəbləri bağlanmışdı və mü-
alicə müəsissələrinə çevrilmişdi. Üz-çənə nahiyyəsinin yaralanmaları 
üçün "Hospital № 37415" Səməd Vurğun küçəsi və Həzi Aslanov küçə-
sinin tinində yerləşən 4 mərtəbəli məktəbdə salınmışdı. Bu hospitalda 
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professor Gülü Rəhman oğlu Qurbanov aparıcı cərrah kimi işləmişdir. O, 
yumşaq toxumalarda, üz, boyun orqanlarında, həm də sümük plastikası 
aparıb. O vaxt plastiki cərrahiyyədə Filatov-Cilisin çubuqvari dilimi geniş 
tətbiq olunurdu. Eyni zamanda 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında Sovet 
ordusunun yaralı əsgərlərinin müalicəsi və reabilitasiyası üçün ikinci   
üz-çənə cərrahiyyə şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. Şöbəyə prof. Frangenberg 
Boris Efimoviç başçılıq edirdi. O, öz kliniki müşahidələrindən ibarət     
olan rus dilində “Plastik və sümük plastik əməliyyatları” adlı kitab da 
nəşr etdirmişdi. 

1974-ci ildən cərrahi stomatologiya kafedrasına dos. B.Hüseynov 
və 1980-cı ildən prof. T.G.Güseynova rəhbərlik ediblər. Onlar cərrah 
stomatoloq olduğuna görə plastiki cərrahiyyəni prof. Ç.Qurbanovun sə-
viyyəsində apara bilməyiblər.

1979-ci ildə Akademik Cəmil Əliyevin yazmış olduğu “Dərinin bəd 
xassəli şişlərində plastik operasiyalar” adlı monoqrafiyası SSRİ Tibb 
Elmlər Akademiyasının N.N.Petrov adına mükafata laiq görülüb.

1987-ci ildən cərrahi stomatologiya kafedrasına prof. T.Ə. Babayev 
rəhbərlik edib. Prof. T. Babayev çənələrdə sümük plastik əməliyyatlara 
üstünlük verirdi və kafedranın əsas elmi işləri bu istiqamətdə aparılırdı.

Kafedrada ikinci elmi istiqamət prof. Yunis Yusubov tərəfindən 
aparılırdı. Elmi mövzu uşaqlarda anadangəlmə qüsurlara (damaq və 
dodaq yarıqları) aid olub. 

1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitu-
tunun stomatologiya, ağız və üz-cənə cərrahiyyəsi kafedrasında prof. 
Oqtay Seyidbəyovun rəhbərliyi altında ağız və üz bölgəsinin bir çox plas-
tik və rekonstruktiv əməliyyatları həyata keçirilirdi.  

Azərbaycan–Türkiyə arasında elmi-tibbi əlaqələr 1991-ci ildən 
başlanmışdır. 1991-ci ilin iyun ayında Türkiyənin “İnterplast” adlı tibbi 
təşkilatı Azərbaycana gəldi və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən onlara 1 №-li 
Klinik Xəstəxananın üz-çənə cərrahiyyə şöbəsində əhaliyə plastik cər-
rahi əməliyyatlar aparmaları üçün şərait yaradıldı.

Prof. İbrahim Yıldırımın başçılığı ilə Türkiyədən gələn qrup 6 plastik 
cərrah, anestezioloq və iki tibb bacısından ibarət idi. Üz-çənə cərrahiyə 
şöbəsində 6 cərrahi masa təşkil olunmuşdu. 10 gün ərzində uşaq və 
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böyük olmaqla ümumilikdə 258 nəfərdə plastik əməliyyatlar aparılmış-
dır. Kafedranın və şöbənin Azərbaycanlı həkimləri türk cərrahları ilə bir-
gə əməliyyatlarda iştirak edirdilər.

İnterplast təşkilatı tərəfindən respublikamıza ikinci dəfə kömək 
Qarabağ müharibəsindən 1 il sonra gəldi. Prof. İbrahim Yıldırımın baş-
çılığı ilə plastik cərrahlardan ibarət qrup yenidən Bakıya gəlib bu dəfə 
hərbi hospitalda əsgərlərimiz üzərində bir çox hərbi cərrahi əməliyyat-
ları müvəffəqiyyətlə həyata keçirdilər. Həmin dövrlərdə həmçinin tibb 
elmləri doktoru Məcid Məsimov və komandası tərəfindən də yaralı əs-
gərlər üzərində bir çox plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə əməliyyatlar 
həyata keçirilirdi. 

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdmə İnstitutunda, Travma-
tologiya İnstitutunda, Respublika Kliniki Xəstəxanasında, Hərbi Hospi-
talda çənə-üz cərrahiyəsi, travmatologiya və ümumi cərrahiyə şöbələ-
rində müxtəlif  növ plastik rekonstruktiv əməliyyatlar aparılırdı.

Bu dövrdə Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru akad. Əhliman 
Əmiraslanovun başçılığı və Prof. İbrahim Yıldırımın da iştirak etdiyi ko-
missiya tərəfindən seçilmiş 10 istedadlı tələbə təhsilini davam etdirmək 
üçün Türkiyənin İstanbul Universitetinə göndərildi. Onlardan Vaqif Qə-
ləndərov 2000-ci ildə həmin universitetin Plastik və Rekonstruktiv Cər-
rahiyyə mərkəzindən məzun oldu və bu sahədə ölkəmizin ilk mütəxəs-
sisi kimi vətənə qayıtdı. Həkim, müasir plastik cərrahiyyənin əsasını qo-
yaraq Mərkəzi Klinik və Respublika Kliniki Xəstəxanalarında bədənin 
müxtəlif nahiyələrində mürəkkəb əməliyyatlar həyata keçirmişdir.

2001-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan Tibb Universitetinin onkologiya 
kafedrasında akademik Əhliman Əmiraslanovun başçılığı altında Vaqif 
Qələndərovun da iştirak etdiyi komanda süd vəzilərinin TRAM və LD 
fleblərlə bərpası əməliyyatlarını müvəffəqiyyətlə həyata keçirdilər.

Bu dövrdə müxtəlif ölkələrdən, o cümlədən Türkiyədən uzmanlıq 
ixtisası alaraq qayıdan mütəxəssislər ölkəmizdə plastik və rekonstruktiv 
cərrahiyyənin inkişafında müsbət rol oynamışlar. 

2007-ci ildə prof. Çingiz Rəhimov ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi ka-
fedrasının müdiri seçilmişdir və onun rəhbərliyi altında kafedrada bir 
sıra yeniliklər öz həllini tapmışdır. Kafedrada üz-çənə, boyun nahiyyələ-
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rinin xoş və bədxassəli şişlərinin müalicəsi ilə bağlı daha geniş və dərin 
işlər aparıldı və bu sahədə cərrahi əməliyyatlardan sonra əmələ gələn 
defektlərin aradan qaldırılması üçün bərpaedici üsullardan geniş istifa-
də olundu. Eyni zamanda ortoqnatik cərrahiyyəyə yeni təkan verildi və 
demək olar ki, müasir cərrahi əməliyyatlar icra edilməyə başlandı.

2011-ci ildə rəsmi olaraq bu ixtisas üzrə ilk rezidentura proqramı-
na qəbul başlandı. Vaqif Qələndərov Azərbaycan Tibb Universitetində 
rezidentura təhsilinin təşkili üzrə yaradılmış komissiyanın üzvü kimi 
plastik cərrahiyyə ixtisasının tədrisində istifadə olunacaq proqramın 
yazılmasına yaxından kömək etdi, həmçinin Azərbaycan Tibb Uni-
versiteti və Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə 
İnstitutunun bu ixtisas üzrə rezidentlərin kuratoru təyin edildi.

Bütün bunlara paralel olaraq, Azərbaycanda yeni formalaşan plas-
tik və rekunstruktiv cərrahiyyənin inkişafına təkan vermək məqsədilə 
Vaqif Qələndərovun təşəbbüsü və birbaşa rəhbərliyi altında elmi-tədqi-
qat və təcrübə mübadiləsi sahəsində də bir çox real işlər həyata keçi-
rildi. Belə ki, 26 dekabr 2007-ci ildə Plastik Cərrahiyyə İctimai Birliyi 
(PCİB) yaradıldı. 09-13 may 2008-ci ildə ölkəmizdə ilk dəfə Türkiyə-
Azərbaycan Plastik Cərrahiyyə Konfransı keçirildi. Daha sonra ənənə ha-
lını almış bu cür elmi-praktiki konfransların sayı artmaqda davam etdi.

2009–cu ildən etibarən PCİB, Beynəlxalq Plastik və Rekonstruktiv 
Cərrahiyyə Konfederasiyasının (İPRAS) həqiqi üzvü seçilmişdir.

Hal-hazırda respublikamızın istər dövlət, istərsə də özəl klinikala-
rında plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə sahəsində müxtəlif mürəkkəb 
əməliyyatlar yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Bu da onu göstərir ki, 
plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə ölkəmizdə inkişaf edərək öz layiqli 
yerini tutmuşdur.

3. Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyənin           
maraq dairəsi

Plastik və Rekonstruktiv cərrahiyyənin maraq sahələrini əsas 6 
yarımbaşlıq altında verə bilərik:

PLASTİK VƏ REKONSTRUKTİV CƏRRAHİYYƏ
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1. Anadangəlmə anomaliyalar. Bədən səthində olan anomaliyalar: 
dodaq yarığı, damaq yarığı, burun, qulaq deformasiyaları kimi üz 
anomaliyalarından, əl və xarici cinsiyyət sistemi anomaliyalarına 
qədər geniş bir sahəni əhatə edir. 

2. Üz-çənə cərrahiyyəsi. Üz sümüklərinin və yumşaq toxumaların 
travmaları, baş və boyun şişləri ilə bu nahiyyənin anadangəlmə 
anomaliyaları da, adətən, bu sahəyə aid edilir. Hətta son məlu-
matlara görə kranio-maksillo-fassial (kəllə-çənə-üz) cərrahiyyəsi 
adı bu sahəyə daha uyğundur. 

3. Dəri və dərialtı toxumanın şişləri. Bu toxumaların xoş və bəd xas-

səli (xüsusilə, bazal hüceyrəli karsinoma, spinal hüceyrəli karsi-

noma və bəd xassəli melanoma olmaqla) şişlərin çıxarılması və 

yaranan qüsurların bərpası bu başlığı tamamlayır.

4. Əl cərrahiyyəsi və mikrovaskulyar cərrahiyyə. Əl cərrahiyyəsi son 

illərdə mikrovaskulyar cərrahiyyə ilə birləşmişdir. Əl travmaları 

anadangəlmə və qazanılmış əl patologiyaları bu başlığa daxil edilə 

bilər. Əl travmalarında meydana çıxan vətər, sinir və damar kəsil-

mələri toxuma itkiləri, oynaq və sümük xəsarətlərinin bərpası bu 

sahəyə aiddir. Mikrovaskulyar cərrahiyyə xüsusilə qopan barmaq-

ların replantasiyasında, bununla yanaşı sərbəst loskut köçürülmə-

lərində istifadə olunur. 

5. Yanıqlar. Plastik və Rekonstruktiv cərrahiyyənin digər bir sahəsidir. 
Kəskin yanıq müalicəsindən xəstənin tamamilə sağalmasına və 
yanıqdan sonra əmələ gəlmiş kontrakturaların bərpasına qədər 
yanıqla əlaqədar bütün suallara cavab verməkdədir. Prinsip eti-
barilə yanıqlar Plastik Cərrahiyyə klinikası ilə əlaqəli bir yanıq 
mərkəzində müalicə edilməlidir.

6. Kosmetik (estetik) cərrahiyyə. Plastik Cərrahiyyənin məşğul oldu-
ğu bu mövzu da özlüyündə onun bir şaxəsinə çevrilmişdir. Buraya 
müxtəlif formada saç implantasiyası və transplantasiyası, yaşlılıq 
üz bərpaları, alın gərilmələri (frontoplasty), göz qapağı bərpası 
(blepharoplasty), üz gərilmələri (rhytidectomy), burun estetikası 
(rhinoplasty), müxtəlif dodaq estetikası, boyun estetikası, süd vəzi 

12

G
ir
iş

VAQİF QƏLƏNDƏROV



kiçiltmələri (reduction mammoplasty), süd vəzi böyütmələri 
(augmentation mammoplasty), qarın estetikası (abdominoplasty) 
daxildir. Həmçinin, son illərdə inkişaf etdirilən vakuumla yağların 
sorulması metodu (liposuction), bədən konturu bərpasında yeni 
bir cığır açmışdır. Bu metod boyun və qollardan topuğa qədər hər 
nahiyənin konturlarının bərpasında, əsasən, fibrotik olmayan 
ginekomastiyada subkutan mastektomiya yerinə fleblərdən istifa-
də edir. Həmçinin, xüsusilə, üzdəki çuxurcuqların doldurulmasın-
da liposuction ilə başqa bir yerdən alınan piyin həmin çuxur nahiyə-
sinin dəri altına inyeksiyası daha yaxşı nəticələr verməkdədir.

4. Plastik və Rekonsrtruktiv Cərrahiyyənin 

taktikası 

Deformasiyanın müayinəsi və dərəcəsi. Düzgün bir diaqnoz yal-

nız ətraflı müayinənin köməyi ilə qoyula bilər. Anamnez də son dərəcə 

vacibdir. Əmələ gəlmiş şəkil dəyişkənliyi, toxuma itkisi, funksiya azal-

ması tam olaraq təyin edilməli, xəstənin yaşı, fiziki və ruhi vəziyyəti, təh-

sili və sənəti nəzərə alınmalıdır. Buna görə də bəzi xəstələrdə tez nəticə 

verən sadə metodlar, bəzi xəstələrdə isə çox vaxt aparmasına baxma-

yaraq effektiv metodlar seçilməlidir. Bir nahiyədəki deformasiyanı dü-

zəldən zaman donor sahədə daha kobud bir deformasiya əmələ gətir-

məməyə çalışmaq Plastik cərrahiyyənin əsas prinsiplərindən biridir. 

Vacib şərtlərdən biri də xəstənin bu əməliyyatı istəməsi və həkimə yar-

dımçı olmasıdır. Ümumiyyətlə, zəka və təhsil səviyyəsi uyğun olmayan 

xəstələr uzun müddət ağırlaşmalı əməliyyatlara dözə bilməzlər.

Müalicə planı. Bir çox mürəkkəb metodlardan ibarət olan əməliy-
yatların texnikasını seçmək çətindir. Məsələn toxumanın sürüşdürül-
məsi ilə sərbəst yerləşdirmə arasında, dərialtı dəri qrefti ilə piy və 
fassiya yerləşdirilməsi arasında, sümük və qığırdaq toxumaları arasın-
da, auto və ya allo transplantlar arasında qərar vermək bəzən olduqca 
çətindir. Tələsərək qərar vermədən hər nöqtəni dəqiqliklə düşünmək 
Plastik Cərrahiyyədə uğur gətirən açarlardan biridir. Gözlə və gör, yaxud 

PLASTİK VƏ REKONSTRUKTİV CƏRRAHİYYƏ
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aç və gör prinsipləri də plastik cərrahiyyədə çox tətbiq edilir və bundan 
sonra rekonstruksiya üçün lazımlı əməliyyat texnikası seçilir. Qüsur tam 
olaraq meydana çıxdıqdan sonra vəziyyətə görə əvvvəlcədən düşünül-
müş və bu qüsuru gizlədəcək metodlardan ən uyğun olanı seçilir. Əmə-
liyyatdan əvvəl qüsurun meydana gələcəyi sahəni dəri üzərində çəkə-
rək tam bir fikir söyləmək çətindir. Lazımlı ölçmələr sabit sümük çıxın-
tıları arasında edilməlidir. Lakin nahiyyənin ölçüsü məlum olduqdan 
sonra bunun loskut və ya dəri qrefti ilə örtüləcəyinə qərar verilir. Əgər 
loskut köçürüləcəksə, ölçülərə görə götürülən loskut mobilizə edilir və 
qüsur bağlanır. Bəzi xəstələrdə isə yaranacaq qüsurun böyüklüyü tam 
olaraq təxmin edilə bilmir. Məsələn, yanıq nəticəsində boyunun ön 
hissəsində əmələ gələn çapıq toxumalarına görə çənə demək olar ki, 
döş sümüyünə yapışır, aparılan kəsikdən sonra meydana çıxan qüsur 
12-20 sm enində və 15-25 sm uzunluğunda olacaqdır. Bu qüsurun ən 
azı Padget və digər növ dermatomlarla alınmış iki ədəd qreftlə bağlan-
ması məsləhətdir.

Əməliyyatın planlaşdırılması. Hər şeydən əvvəl çox diqqətli bir kli-
nik müayinə aparmaq lazımdır. Facial xəstələrdə, standart pozisiyaya 
uyğun tərəfdən və yandan çəkilmiş şəkillər götürülməlidir. Hər iki tra-
gusu birləşdirən Frankford horizontal xəttiylə vertikal (trichion-menton) 
xətti üzü dörd eyni hissəyə bölür. Üzün böyük deformasiyalarında əmə-
liyyatdan əvvəl üzün qəlibi də götürülməidir. Sümük deformasiyaların-
da orthopanthomogram və kompyuter tomoqrafik tədqiq çox faydalıdır. 
Əksər xəstələrdə qrup halında işləməyə ehtiyac olur və bir çox xəstədə 
stomatoloq, ortoped, neyrocərrah, uşaq cərrahı, uroloq, rentgenoloq 
kimi mütəxəssislərə ehtiyac olur.  

Əməliyyat zamanı. Anadangəlmə deformasiyalar rekonstruktiv 
cərrahiyyədə bir çox problemlər törədir. Bunlardan ən əsası yaş proble-
midir. Hansı yaşda hansı əməliyyatın ediləcəyinə qərar vermək də va-
cibdir. Məsələn, bəzi cərrahlar yeni doğulmuş dodaq yarığı olan bir kör-
pəni hələ xəstəxananı tərk etməmiş, doğumdan sonrakı bir neçə gün 
ərzində əməliyyat edirlər. Lakin bir çox plastik cərrahlar bu işi üç və ya 
dördüncü ayda etməyi üstün tuturlar. Damaq yarığı əməliyyatını isə 10-
12-ci ayda edirlər, bu yaşda xəstənin əməliyyata dözümünün artması, 
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ağız quruluşunun böyüməsi cərrahın rahat işləməsini təmin edir və alı-
nan nəticələr daha yaxşı olur. Hipospadiya və qulaq deformasiyalarının 
bərpası məktəb yaşına qədər edilməlidir. Əks təqdirdə bu uşaqlar mək-
təbdə yoldaşlarının təhqirlərinə məruz qalır və bu da uşaqda psixoloji 
travma yaradır. Vagina atreziyası və ya ageneziyası olan xəstələrdə isə 
əməliyyat ailə qurmağa az qalmış edilməlidir, daha əvvəl düzəldilən 
vagina normal evlilik həyatı olmadıqda büzüşür, əməliyyat erkən edilər-
sə tez-tez vaginal protez istifadə etməli olurlar. Burun estetik əməliyyat-
ları (rhinoplasty) da burun tam olaraq inkişaf etdikdən sonra edilməli, 
18 yaşına kimi gözlənilməlidir. 

Bəd xassəli şiş olan xəsətələrdə isə vəziyyət tamam fərqlidir. Xər-

çəngin radikal əməliyyatı ön planda olmalı və meydana çıxacaq defor-

masiya ikinci planda olmalıdır. Məsələn, kiçik bir melanoma kəsilib çıxa-

rılmasından sonra meydana çıxan 8-10 sm ölçüsündəki qüsur üzərinə 

qoyulan qreft eybəcər bir yamaq kimi nəzərə çarpsa da, bu cür geniş 

kəsik bu günün tələbləri üçün vacibdir.

Travmaların ən yaxşı müalicəsi yaralanmadan dərhal sonra edil-

məsidir. Avtomobil qəzalarından sonra meydana gələn böyük və parça-

lanmış üz yaralarının müalicəsi diqqətli olaraq ilk seansda edilməlidir. 

Diqqətsiz və əhəmiyyət vermədən qoyulan kobud tikiş xəstənin üzünda 

çox eybəcər yara izləri meydana gətirir və bir müddət sonra bu izlərdən 

azad olmaq istəyən xəstə ikinci bir əməliyyata məruz qalır. Bu baxımdan 

üz yaralarına xüsusi əhəmiyyət verilməli, yaralar qəzadan dərhal sonra 

plastik cərrah tərəfindən tikilməlidir. İnfeksiyalaşmış qüsurların loskut-

larla örtülməsinə yol verilməməlidir (meydana gələ biləcək infeksiya 

nəticəsində köçürülən loskut itirilə bilər) . Bu cür xəstələrdə qüsur əv-

vəlcə nazik və ya orta qalınlıqlı bir dəri parçası ilə örtülməli, sağaldıqdan 

sonra ikinci bir əməliyyatla loskut köçürülməlidir. 

5. Plastik cərrahiyyədə əməliyyatın texnikası

Uyğun istiqamətdə lazımlı uzunluqdakı dəri kəsiyi, incə uclu alət-
lərlə edilən çox diqqətli hemostaz, toxumaların canlılığına zərər vermə-
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dən ediləcək müayinə və disseksiya plastik cərrahiyyə texnikasının əhə-
miyyətli nöqtələridir. Uğursuz nəticənin ən böyük səbəbi hematomadır. 
Bu mövzuda ən təsirli üsullardan biri hemostazın elektrokaoqulyasiya 
ilə aparılmasıdır.

Tikiş. Dərinin tam olaraq qarşı-qarşıya və eyni sahəyə gətirilməsi, 
tikiş materialının uyğun qalınlıqda olması tikişin kəsik kənarına yaxın və 
dəriyə vertikal olaraq keçirilməsi meydana gələ biləcək çapıq ehtimalını 
azaldır. Fasiləlitikişdən istifadə olunmasıda uğur əldə edilməsində rol 

16

G
ir
iş

VAQİF QƏLƏNDƏROV

Şəkil 1. Tikiş texnikaları. 
A: Sadə aralıqlı; B: Vertikal matris; C: Horizontal matris; D: Subkutan davamlı; 

E: Yarı örtülü horizontal matris; F: Davamlı (”continuous over-and-over”);  
G: Stepler; H: Dəri yapışdırıcı;



oynayır. Plastik cərrahiyyədə intradermal, davamlı matress, horizontal 
matress, çəkilib çıxarıla bilən intradermal və hemostatik tikişlərdən 
müxtəlif nahiyyələrdə istifadə olunur.

Kəsik xətti az nəzərə çarpan olunmalıdır, məsələn, intranazal və 
intraoral kəsiklər. Bu zaman dermanın içindəki fibroz lentlərin meydana 
gətirdiyi və üz qırışlarını əmələ gətirən Langer xəttləri boyunca aparılan 
kəsiklər seçilməlidir. Bu xətlərdə gərginlik minimumdur və bu az gər-
ginlikli xətlər Plastik Cərrahiyyədəhər zaman axtarılan ideal kəsik nahi-
yələridir.

Langer xətləri boyunca aparılan kəsiklər tikildikdən sonra tikişlər-
də və dəridə artıq bir gərginlik olmadığına görə, çapıq az əmələ gəlir. 
Langer xətlərinə şaquli istiqamətdə, yaxud dərinin gərgin olduğu nahi-
yələrdə olduqda, eləcə də dərinin mütəhərrik olduğu oynaqlar üzərində 
aparılan kəsiklərdən sonra tikiş texnikasına nə qədər diqqət edilsə də,  
xüsusən, gənclərdə arzuedilməz çapıq formalaşması, hipertrofik çapıq, 
hətta keloid meydana çıxır. Dərinin rəngi tündləşdikcə hipertrofik çapıq 
və keloid yaranması riski artır.

Sıxıcı sarğı. Bu sarğı boşluqları doldurmaq, hematoma yaranma-
sının qarşısını almaq,qoyulan parçaların yerlərindən sürüşməməsi və 
rekonstruksiya edilən hissələrin formalarının pozulmamasını təmin et-
mək üçün istifadə olunur. Burada diqqət yetirilməli olan ən əsas xüsu-
siyyət sarğının qan dövranına zərər verməyəcək dərəcədə möhkəm ol-
masıdır. Şübhəli xəstələrdə dəri rəngi və qan dövranı hər saatdan bir 
kontrol edilməlidir. Diqqətsizlik nəticəsində geri dönməyən qanqrena və 
nekrozlar meydana çıxa bilər. Dəri qrefti köçürülən xəstələrdədiqqətli 
qoyulan bir sarğı texnikası əməliyyatın ən önəmli hissələrindən biridir. 
Bəzi xəstələrdə isə sarğının olmaması epitelizasiyanı sürətləndirir. 
Məsələn, dərin cızıqlar və səthi yanıqlarda açıq müalicə metodları tətbiq 
olunur. Belə yaraların üzərinə qoyulan sarğılar yara səthinə yapışaraq 
sarğının dəyişdirilməsi zamanı yeni yaranmış epiteli qopardaraq sağal-
manı gecikdirir. Ümumiyyətlə, qan dövranını dayandıracağı üçün loskut-
ların üzərinə sarğı qoyulmur, bunların üzərinə yaraya plastik qoruyucular 
istifadə olunur və açıq saxlanılır, ya da elastik bir sarğı plastır istifadə 
olunur.
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Dərisiz sahələr. Hər hansı bir dərisiz sahə dəri qrefti iə örtüldüyü 
zaman yara yığılmağa başlayır və qüsur özü özünü bağlamağa çalışır. 
Əgər sahə böyükdürsə, örtülmənin, başqa sözlə desək kənardan olan 
epitelizasiyanın sürəti ilk həftələrdən sonra getdikcə azalır, sonra isə 
dayanır. Bu sahə bəzən illər boyu açıq qalır, üzərində qranulyasiya toxu-
ması inkişaf edir. Əgər infeksiya da qoşularsa, büzülmələr olur və bəzən 
də uzun illərdən sonra bu sahədə Marjolin xorası adlanan xərçəng mey-
dana çıxa bilir. Marjolin xoralarıçapıq toxumasının daxilində qaldıqları 
müddətdə yavaş-yavaş inkişaf edən xərçənglərdir, təhlükəsiz kimi qəbul 
edilirlər. Lakin limfa və qan damarlarının olduğu sahələrə çatdığı zaman 
sürətlə regional limfa vəzilərinə yayılır və metastaz verirlər.

Çapıqlar. Xüsusilə üzdə kontrol edilməyən yaralar, öz-özünə bitiş-
dikləri zaman yığılmaya səbəb olur və çox pis çapıq toxuması yaradır. 
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Sekil 2. Qoltuqaltı capıq toxuması ve kontrakturanın ləğvi 
(Klinik təcrübəmizdən)

Şəkil 3. İncə qalınlıqlı dəri grefti (dəri yaması) ilə capıq toxumasının aradan qaldrılması
(Klinik təcrübəmizdən)

ƏVVƏL SONRA

ƏVVƏL SONRA



PLASTİK VƏ REKONSTRUKTİV CƏRRAHİYYƏ

19

G
iriş

Əgər xəstələr gec müraciət edərlərsə, meydana çıxmış çapıq Z-plastika 
ilə düzəldilir. Beləliklə sahədəki dartılma və təzyiq aradan qaldırılır. 
Bəzən də böyük olan çapıq kəsilib çıxarılır və qalan hissə K-plastika ilə 
bağlanılır.

Bəzən düzgün xətt üzərində aparılan kəsiklər də uğursuz olur. Ya-
ranın sağalması müddətində qaçılmaz bir yığılma əmələ gəlir, uzunluğu 
istiqamətində ətrafının funksiyasını məhdudlaşdırır və eybəcər bir gö-
rüntü yaradır. Bu çapıq xətti də bir çox Z- və K-plastikalarla rekonstruk-
siya edilir.

6. Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyədə 
implantların istifadəsi

Bir çox alloplastik materiallar, məsələn, vitallium, paslanmayan 

polad, boplant, teflon, dakron və s.cərrahiyyədə müxtəlif toxumaların 

bərpasında uzun illər istifadə olunmuşdur. Lakin bunların heç biri Plas-

tik Cərrahiyyədə tam olaraq istifadə oluna bilmədi. İdeal bir implantda 

lazım olan xüsusiyyətlər - toxuma yumşaqlığında olması, allergiya, yad 

cisim reaksiyası yaratmaması, kimyəvi təsir və ya aktivliyinin olmaması, 

kanserogen olmaması, travma, temperatur və sterilizasiyaya davamlı 

olması, forma verilməsinin asan olmasıdır. Lazım olan bütün bu xüsu-

siyyətləri özündə birləşdirən silikon törəmələrin istifadəyə başlaması  

ilə Plastik Cərrahiyyənin rekonstruksiya sahəsi çox inkişaf etmiş və eyni 

zamanda rekonstruksiyalar çox asanlaşmışdır.

Ticari adı “Silastic” olan bu implant, son illərdə getdikcə daha çox 

istifadə olunmağa başlanmış və bu mövzuda çoxsaylı məqalə dərc olun-

muşdur. Silastic – maye, gel, süngər, incə təbəqə, blok formalarında, 

müxtəlif qatılıq dərəcələrində və xüsusi implantlar şəklində emal edilə 

bilir. Silastic implantların istifadə sahələri aşağıdakılardır:

  Burunda: Ortası çökək burunlarda düzgün burun beli yaratmaq,   

basıq burunlarda isə burun ucunu qaldırmaq və kiçik sütunu uzat-

maq məqsədilə istifadə olunur.

о
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  Qulaq seyvanı: Qulaq seyvanının anadangəlmə və ya travmatik, 
tam və ya qismən yoxluğunda, qulaq seyvanı qığırdağı formasın-  
da düzəldilmiş xüsusi implantların köməyilə qulaq seyvanı rekons-
truksiya edilir.

 Göz yuvası çuxurunun sınıq və deformasiyaları: Sınıq nəticəsində  
çökən çuxur qoyulan sərt silastic implantların köməyilə düzəldilir 
və yaranmış olan forma pozulması və diplopiya aradan götürülür.

 Almacıq sümüyü: Köhnə və çıxarılmamış çökük sınıqlardan mey-
dana çıxan deformasiyaların düzəldilməsi üçün müxtəlif ölçülərdə 
hazır almacıq implantları istifadə olunur.

 Əng sümüyü (maksilla): Anadangəlmə hipoplastik maksilla və ya 
travmatik maksilla çökmələri zamanı bu deformasiyanı düzəltmək 
məqsədiylə və kəllə sümüklərindəki çökmələrdə, qəza və ya əmə-
liyyat nəticəsində yaranan qüsurları aradan götürmək üçün sərt və 
lövhə şəklində düzəldilmiş silastiklər istifadə olunur.

 Dəri və dərialtı toxuma: Kiçik dəri və dərialtı toxuma qüsurları ilə 
fassial hemiatrofiyada piy toxuması tamam itmiş yanağı əvvəlki 
vəziyyətinə gətirmək üçün maye silicon istifadə olunur. Lakin Ame-
rikada maye silikonların əlavə məqsədlərlə istifadə olunması nəti-
cəsində mənfi nəticələr meydana çıxmış və buna görə də satışına 
məhdudiyyət qoyulmuşdur.

 Udlaq: Yumşaq damağın qısa olması və ya nasofaringeal pozğun-
luğu olan xəstələrdə faringoplastika məqsədilə istifadə olunur. Bu-
rada istifadə olunacaq gel, süngər və ya qatı silastik udlağın arxa 
divarındakı selikli qişanın altına yerləşdirilir.

 Süd vəziləri: Silastik implantların ən çox istifadə olunduğu yer süd 
vəziləridir. Silastik süd vəzi protezləri çox müxtəlif ölçü və formada 
olub, süd vəzi toxumasının təbii ağırlığı və yumşaqlığına uyğundur. 
Anadangəlmə süd vəzisi ageneziyasında və ya süd vəzisi şişlərinin 
çıxarılmasından sonra yaranan asimmetrik süd vəzilərinin düzəl-
dilməsi, kiçiksüd vəzilərinin böyüdülməsi və sallaq süd vəzilərinin 
qaldırılması məqsədilə istifadə olunur. Kiçik bir kəsiklə aparılması 
və əməliyyatın demək olar ki, heç bir iz qoymaması bu tip əməliy-
yatları çox məşhurlaşdırmışdır.

о

о

о

о

о

о

о
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 Cinsiyyət orqanları: Ereksiya problemi olan kişi cinsiyyət üzvündə, 
xüsusilə, paraplegiyalı gənc xəstələrdə kişi cinsiyyət üzvünün da-
xilinə yerləşdirilən və ya şişirdilə bilən tipdə bir implant bu xəstə-
lərə çox kömək edir və cinsi əlaqəni asanlaşdırır. Həmçinin diabet 
və yaşlılıq nəticəsində yaranan ereksiya pozulmalarında da bu im-
plantlar uğurla istifadə olunur. Lazım gəldikdə orxiektomiyadan 
sonra xüsusi silastik xaya implantları da scrotum içərisinə yerləş-
dirilir.

 Oynaqlar: Əl və barmaq oynaqlarının funksiya pozulması zamanı 
(əsas səbəb revmatik xəstəliklərdir) işləməyən oynaqlar çıxarılır   
və yerinə siliastik oynaqlar yerləşdirilir. 

о

Şəkil 4. Sağ tərəfli süd vəzisinin silikon implantla bərpası 
(Klinik təcrübəmizdən)

ƏVVƏL SONRA

о
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Şəkil 5. Baldır implantı ilə ayaq əyriliyinin düzəldilməsi (Klinik təcrübəmizdən)

ƏVVƏL

SONRASONRA

ƏVVƏL

Həmçinin, son vaxtlarda tətbiq edilən dəri və toxuma genişləndiri-
cilərinin açıq yaraların bağlanılmasında, alopesiyaların müalicəsində 
istifadəsi uğurlu nəticələr verməkdədir.

Silikon törəmələrinin üzərində aparılan işlər hələ də sürətlə davam 
edir və hər gün implantasiyaya yararlı yeni bir silikon törəməsi və modeli 
yaranır. Beləliklə, Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə dayanmadan yeni 
implantasiya və rekonstruksiya  imkanları əldə edir.
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