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Ժամանակակից հայկական ակնաբուժության զարգացման սկիզբը համարվում է 1933 թ-ը, 
երբ Երևանի բժշկական ինստիտուտում պրոֆ. Կանայանի ղեկավարությամբ ստեղծվեց 
աչքի հիվանդությունների ամբիոնը: Այնուհետև ամբիոնը գլխավորեցին պրոֆեսոր Բ.Մ. 
Մելիք-Մուսյանը, դոցենտներ` Ե. Մեսրոպյանը, Ս.Վ. Մալայանը, պրոֆ.` Տ.Խ. Հովսեփյանը: 
Ներկայումս ակնաբուժության ամբիոնը ղեկավարում է պրոֆ. Ա.Ս. Մալայանը: 

Ստեղծումից հետո, բնականաբար, հարկավոր էր հրատապ լուծում տալ ամբիոնի առջև 
ծառացած բազմաթիվ խնդիրներին. նախ և առաջ հարկավոր էր լուծել գրագետ, ժամանակա-
կից գիտակ կադրերի պատրաստման խնդիրը, որոնց կարիքը հանրապետությունում 
անհրաժեշտություն էր: Իսկ բժշկագիտության առումով, առաջնահերթ խնդիրներից էր` 
աչքի ինֆեկցիոն հիվանդությունների, հատկապես` տրախոմայի դեմ պայքարը, քանի որ 
այն ժամանակ հանրապետությունում գոյություն ունեին 5-6 համաճարակային օջախներ, 
որոնք հանդիսանում էին հիվանդության տարածման աղբյուրներ: Պայքարի հիմնական 
միջոցը` բնակչության համատարած հետազոտումն ու ախտահարված հիվանդների հայտնա-
բերումն էր: Եթե նկատի ունենանք, որ այն ժամանակվա բնակչության մոտ բացարձակ 
ցածր էր բժշկական տարրրական գիտելիքները և առկա էր բացասական վերաբերմունք 
բժշկական աշխատողների հանդեպ, ապա հիվանդության դեմ պայքարի միջոցառումների 
հաջողությունները պայմանավորված են եղել աչքի հիվանդությունների ամբիոնի աշխատա-
կիցների համառ ջանքերով: Արդյունքում, գլաուկոմա հիվանդությունը, որը 60-70%-ի դեպքում 
ավարտվում էր անմնացորդ կուրությամբ, 60-ական թվականների վերջում հաջողությամբ 
վերացվեց:

Ամբիոնի գործունեության ընթացքում աշխատակիցների և հատկապես պրոֆեսոր Ս.Վ. 
Մալայանի ջանքերով, տրախիմատոզի և գլաուկոմայի ամբուլատորիայի (կազմավորված 
1952թ.) հիման վրա 1978թ-ին ստեղծվեց հանրապետական ակնաբուժական կենտրոնը, որն 
այսօր կրում է իր  Ս.Վ. Մալայանի անունը:

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ակնաբուժության ամբիոնը մշտապես 
համագործակցել է Ակնաբուժական կենտրոնի հետ, ինչը կարևորված է, քանի որ համալ-
սարանն այն ֆիլտրն է, որի միջոցով անցնում է գիտությունը: Բժիշկը պետք է նաև դասա-
վանդի, իր փորձն ու հմտությունները հաղորդելով սերունդներին: Ուրեմն, պատահական չէ, 
որ այսօր էլ Ս.Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի գրեթե բոլոր առաջատար 
բժիշկները, զուգահեռ դասավանդում են նաև ԵրՊԲՀ-ի աչքի հիվանդությունների ամբիոնում: 
Գիտությանն անընդմեջ զարգացմանը զուգահեռ, Կենտրոնը փորձում է ամեն կերպ 
հետևել համաշխահարային զարգացող գիտությանը, նորարարություններին, նորագույն 
տեխնոլոգիաների կիրառմանն ու մեթոդներին և դրանք ներդնել նաև մեր երկրում: 

Երկու տարի առաջ Կենտրոնում, ԱՄՆ-ի գործընկերների հետ համատեղ, հիմնվեց 
«Անհասների ռետինոպաթիայի» հայտնաբերման ու լազերային բուժման ծառայությունը, 
ինչի շնորհիվ կանխվում է անվերադարձ կուրությունը: Մեծ հաջողություններ են գրանցվել 
նաև կերատոկոնուսի և այլ հիվանդությունների կանխարգելման, բուժման ասպարեզում:

Արդեն շուրջ 25 տարի  գործում է Հայ-Ամերիկյան «Լույս հայի աչքերին» համագործակցու-
թյան ծրագիրը, որի աջակցությամբ բազմաթիվ նոր վիրահատություններ, բուժման մեթոդներ  
են ներդրվել կենտրոնում: Կենտրոնում իրականացվում են նաև, բավականին լայնածավալ, 
կոսմետիկ և ոչ կոսմետիկ պլաստիկ վիարահատություններ:

Այսօր Ս.Վ. Մալայանի անվ. ակնաբուժական կենտրոնում աշխատող 250 լավագույն 
աշխատակիցների անբասիր և նվիրված գործունեության շնորհիվ 2010 թ. և՛ 2013 թ., 
Ս.Վ. Մալայանի անվ. ակնաբուժական կենտրոնն արժանացել է Համազգային վստահության 
խորհրդի մրցանակին:

Անկախ ամեն տեսակի քաղաքական իրավիճակներից, մենք՝ բժիշկներս, մեր ուշադրու-
թյունը, մասնագիտական ձգտումները, միտքը, պետք է ուղղենք միայն մարդու մարմնական և 
հոգեկան առողջության պահպանմանը, որի իրականացնելու ընդունակությանը տրված է բժշկին:

ԵրՊԲՀ-ի ակնաբուժության ամբիոնի վարիչ, 
Ս.Վ. Մալայանի անվ. ակնաբուժական կենտրոնի տնօրեն՝
բ.գ.դ., պրոֆեսոր աԼեքսանդր սերԳեյի ՄաԼայան 

Ս.Վ. ՄԱԼԱՅԱՆԻ ԱՆՎ. ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
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ԵՐԵՎԱՆԻ Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ  ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ԵՎ 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐՈՇ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ԵրՊԲՀ-ի մանկական ակնաբուժական կլինիկան կազմակերպվել է 1988 թվականին, որը 
մինչև 2010 թվականը եղել է երեխաների տեսողության պահպանման գիտա-հետազոտական 
լաբարատորիա, իսկ 2011 թվականից` գործել է որպես մանկական ակնաբուժության ամբիոն:

Երեխաների տեսողության պահպանման գիտա-կլինիկական լաբորատորիան հիմնվել 
է Երևանի քաղաքային առաջին մանկական հիվանդանոցի բաժանմունքում: Տարբեր 
տարիների (1988-2013 թթ.) մանկական ակնաբուժական կլինիկայում իրականացվել են 
բազմաբնույթ գիտաբժշկական հետազոտություններ հետևյալ ուղղություններով.
•  բինոկուլյար տեսողությունը նորմայում և պաթոլոգիայում,
•  զարգացող կարճատեսության պաթոգենետիկ մեխանիզմները,
•  աստիգմատիզմի դեպքում ակոմոդացիոն խանգարումները,
•  ամբլիոպիայի բուժման ժամանակակից մեթոդները, 
• տարբեր հիվանդությունների դեպքում աչքի ֆիբրոզային կապլուսայի դիմադրողականու-
թյուն փոփոխությունները: 
Շնորհիվ տեսական և կիրառական կատարված աշխատանքների, առաջինը ներդրվեց 

այնպիսի նոր բուժական ախտորաշման մեթոդներ և միջոցներ, ինչպիսիք են`
•  տեսողության բնույթի օբյեկտիվ հետազոտման մեթոդը, 
•  բինօկուլյար փոխազդեցության քանակական գնահատականի մեթոդը (և սարքը)` 

վիզոբինոմետրիա (վիզոբինոմետր),
•  ամբլիոպիայի բուժման մոնոքրոմոպլեօպտիկ մեթոդիական,
•  աչքի մասնակի ակոմոդացված շեղումով վիրահատական միջամտության դոզավորման 

ծավալի մեթոդիկան,
•  ակոմոդոսպազմով անձանց մոնոկուլյար դեզակոմոդացիայի միջոցը,
•  նիստագմով երախաների համալիր բուժման մեթոդիկան,
•  ամբլիոբինոպիա թերապիայի դիպլոպտիկ մեթոդիկան,
•  աստիգմատիզմով և ինստագմով անձանց մոտ ակոմոդացիայի հետազոտության նոր 

միջոցները,
•  կոմպյուտերային ծրագրերի միջոցով պլեօպտո-օրթոպտիկ բուժման ստանդարտացված 

մեթոդիկան,
•  շեղաչքի, նիստագմի բարդ ձևերի վիրահատական բուժման նոր մեթոդները:

 Ներկայումս մանկաբուժական ամբիոնի գիտական հետազոտությունները նվիրված են` 
•  նորմալ և ոչ նորմալ ռեֆրակտոգենեզի պաթոֆիզիոլոգիական ասպեկտներին,
• երեխաների մոտ զարգացող միոպիայի դեպքում բիոմեխանիկական հիմքով սկլերալային 

բաղադրիչներին,
• մանկական և անչափահաս տարիքում սպառնալիք միոպիկ զարգացման ավելի 

արդյունավետ կանոնավորման հնարավորությունների որոնմանը,
•  վաղածին երեխաների մոտ ռետինոպաթիայի վաղ ախտորոշմանը: 

Կլինիկայի աշխատակիցները հանդիսանում են ավելի քան 300 գիտական աշխատանքի 
հեղինակներ, միջազգային կարևորագույն ակնաբուժական գիտական ֆորումների 
կանոնավոր մասնակիցներ:

 
ՀՀ ԱՆ գլխավոր մանկական ակնաբույժ, 
ԵրՊԲՀ-ի համալսարանական ակնաբուժական կլինիկայի ղեկավար՝
մանկական ակնաբուժության ամբիոնի վարիչ, 
բ.գ.դ., պրոֆեսոր շաքարյան ա.ա.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Կուրությունից բխող ցավն ու տառապանքը անհնար է չափել, իսկ տեսողության 

վերականգնումն անգնահատելի է: Տեսողական խնդիրներն ամբողջ աշխարհում և 
Հայաստանում դասվում են հանրային կարևորություն ունեցող առողջապահական խնդիրների 
շարքին: Բնակչության մի ստվար զանգված, հատկապես 50-ից բարձր տարիքում, գտնվում 
է կուրության ռիսկային խմբում: Միայն համակարգված ջանքերի շնորհիվ է հնարավոր 
կանխարգելել ձեռքբերովի կուրությունը և զարգացնել ակնային առողջությունը: 

Հայկական ակնաբուժության նախագիծը բարեգործական կազմակերպություն է, 
հիմնադրված1992 թ-ին, ԱՄՆ-ում, ամերիկահայ ակնաբույժ Ռոջեր Օհանեսյանի կողմից, որի 
առաքելությունն է` Հայաստանում կանխարգելել ձեռքբերովի կուրությունը: Այդ նպատակով, 
իրենց փորձը փոխանցելու և հիվանդներին բուժելու առաքելությամբ ԱՄՆ-ից Հայաստան են 
այցելել բարձրակարգ ակնաբույժներ, բազմաթիվ հանգանակությունների շնորհիվ Հայաստան 
են բերվել թանկարժեք ակնաբուժական պարագաներ, սարքավորումներ և դեղորայք: 

Ներկայումս, Հայկական ակնաբուժության նախագիծն իրականացնում է մեծածավալ և 
փոխկապակցված ծրագրեր, որոնք ունեն իրենց յուրահատուկ թիրախավորված շահառուները: 
Բոլոր ծրագրերը կազմակերպվում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան: 
Հայկական ակնաբուժության նախագծի կողմից տրամադրվող ծառայություններն անվճար 
են և ուղղված են, հիմնականում, սոցիալապես անապահով բնակչությանը. այն միտված է 
Հայաստանում ակնաբուժական ծառայություների մատուցման համակարգը հզորացնելուն, 
ինչպես նաև` կուրության կանխարգելմանը: Հիմնական ֆինանսավորումը ստանալով 
հայկական սփյուռքից, ծրագիրը 2004-2011 թթ. ընդլայնվել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման 
գործակալության աջակցությամբ՝ «Համաշխարհային զարգացման ալիանս» ծրագրի 
շրջանակում (Global Development Alliance): 

Հայկական ակնաբուժության նախագծի կողմից կանոնակարգվող ծրագրերի շարքում 
առանձնահատուկ են հետևյալ ծրագրերը՝ 
1. «Լույս հայի աչքերին». 
2. «Անհասության ռետինոպաթիայի ակնային զննումների և բուժման ազգային ծրագիր».
3. Առցանց վերապատրաստման պլատֆորմը, Հայկական ակնաբուժության նախագծի և 

«Orange» Հիմնադրամի համատեղ ջանքերով.
4. «Ակնային առողջապահական համակարգի վերականգնում ՀՀ մարզերում» հնգամյա ծրագիր. 
5. «Կուրության կանխարգելման ռազմավարական ծրագիր»:

Հայկական ակնաբուժության նախագծի գործունեությունը մեծապես նպաստել է 
Հայաստանում նշված ծրագրի իրականացմանը, որը գործում է սկսած 2006 թ-ից, որտեղ 
Հայկական ակնաբուժության նախագիծն իր գործունեությունն իրականացնում է «Վիժն-
2020» ծրագրին համապատասխան: Հայկական ակնաբուժության նախագիծն աշխարհի 
ակնաբուժական ծրագրերից առանձնանում է իր ամբողջական մոտեցմամբ, ձգտելով 
գերազանցության հասնել ակնաբուժության բոլոր ուղղություններում:

Հարգելի՛ գործընկերներ
Մենք անչափ ուրախ ենք ողջունել «Նոր հայկական բժշկական հանդեսի» աշխատակազմին 

և հեղինակներին: Այս հրատարակությունը կարևոր ակադեմիական աղբյուր է Հայաստանի և 
արտերկրի համար: Ուրախալի է, որ Հայաստանն ունի այսպիսի ծանրակշիռ բժշկական հանդես, որը 
նպաստում է բժշկագիտության պրակտիկայի զարգացմանը: Հանդեսի հերթական համարը նվիրված 
է ակնաբուժության ոլորտի ժամանակակից զարգացումներին: Մենք հպարտանում ենք, որ ստեղծվել 
է հնարավորություն` մեր աշխատանքների արդյունքները կիսելու ձեր ընթերցողների հետ: Հանդեսի 
կոլեկտիվին և բոլոր հեղինակներին մաղթում ենք հաջողություններ` ապագա գործունեության մեջ: 

Հարգանքներով՝
Ռոջեր Օհանեսյան,
Հայկական ակնաբուժության նախագծի հիմնադիր-նախագահ  

Ռոջեր Օհանեսյան 

Հիմնադրամի հիմնադիր և նախագահ

Եղիազարյան Նունե 

Հիմնադրամի Հայաստանյան Գրասենյակի տնօրեն 
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ԱՉՔԻ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՄԲ 
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԲԱՑԱՆԿՅՈԻՆԱՅԻՆ ԳԼԱՈՒԿՈՄԱՅԻ 

ՊԱԹՈԳԵՆԵԶԻ ՏԵՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԴԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ 

Զիլֆյան ա.ա.1,2

1 Երևանի Մ. Հերացում անվ. պետական համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2 «Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն, Երևան, Հայաստան

Հետազոտությունը նվիրված է ժամանակակից ակնաբուժության արդիական հիմնախնդիր-
ներից մեկի` առաջնային բացանկյան և պսևդոէքսֆոլիատիվ (կեղծէքսֆոլիատիվ) գլաու-
կոմայի ինդուկցիայի հիմքում ընկած մեխանիզմների բացահայտմանը: Հիմնախնդիրը մինչ 
օրս մնում է ավելի քան արդիական, քանի որ բաց է մնում հետևյալ հարցի պատասխանը` 
նշված հիվանդության դեպքում որո՞նք են ռեգիոնալ մեխանիզմները` ընկած աչքի առաջային 
խցիկի տրաբեկուլյար ապարատի անկյունի խանգարման ֆունկցիայի և ներաչքային ճնշման 
բարձրացման հիմքում:

Համաձայն ժամանակակից պատկերացումների, ներաչքային բարձր ճնշման հիմքում ընկած 
պրոցեսներն առաջանում են հենց աչքի կառուցվածքում, շարակցական հյուսվածքներում, ցիլիար 
մարմնի էպիթելային և էնդոթելային բջիջներում, եղջրաթաղանթում, ոսպնյակում, ցանցաթաղանթում:

Այդ բջիջներն օժտված են ընտրողական սեկրետորային ակտիվությամբ` մի շարք կենսաբա-
նական նյութերի արտադրման պլանում, ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ազդող ներաչքային 
ճնշումը կարգավորող պրոցեսների վրա: 

Վերջին 30 տարվա գրականության տեղեկություններով, որտեղ ցիլիար մարմնում, եղջրա-
թաղանթում, ցանցաթաղանթում, ոսպնյակում, տրաբեկուլյար ցանցում քննարկվում են ֆիբրո-
բլաստիկ, էպիթելիալ և էնդոթելիալ շարքի բջիջների մեդիատորային ֆունկցիանները, հիմք են 
ծառայել հետազոտության համար` ուղղված in situ ֆիբրոնեկտինի, IgF-1, PgE-2 և կորտիզոլի 
արտադրման դերի բացահայտմանը` առաջնային բացանկյան գլաուկոմայի դեպքում: 

Մեր կողմից հայտնաբերված առաջնային բացանկյան գլաուկոմայով պացիենտի ներաչքային 
հեղուկում ֆիբրոնեկտինի և IGF-1-ի բարձր ցուցանիշները վկայում են տրաբեկուլյար ցանցի 
բջիջներում նշված ցիտոկինների հիպերսեկրեցիայի մասին: 

Առաջնային բացանկյան գլաուկոմայի, նաև պսևդոէքսֆոլիատիվ գլաուկոմայի առկայության 
դեպքում ֆիբրոնեկտինի և ինսուլինանման աճի գործոն-1-ի բարձր ցուցանիշները վկայում են աչքի 
առաջային խցիկի անկյան տրաբեկուլյար ցանցի դրենաժային (հեղուկաքաշման) ֆունկցիայի 
խանգարման մասին, որով և, մեծ առումով, պայմանավորված է ներաչքային ճնշման բարձր 
մակարդակը: 

Նյութը վերատպվում է InTech հրատարակչության կողմից Շիմուն Ռումելթի խմբագրությամբ 
GLAUCOMA - BASIC AND CLINICAL ASPECTS (2013) հրատարակված գրքից
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԿՈՒՐՈՒԹՅԱՆ ԲԵՐՈՂ 
ԱԿՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԱԿՆԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 
ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀաՄաԹՎի ԳնաՀաՏաԿաննԵՐԸ

ՋՐբաշյան ն.Մ.1,2

1 Հայկական ակնաբուժության նախագիծ, Երևան, Հայաստան
2 Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման 

ամբիոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 21/04/2013թ., ընդունված է` 15/12/2013թ.

Հոդվածում ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության բնակչության տար-
բեր տարիքային խմբերում ակնային առողջության, կուրության բերող ակնային հիվան-
դությունների տարածվածության և կատարակտի վիրաբուժական ծածկույթի գնահա-
տականները, բնակչության ակնային առողջության խոցելիության համաթիվը: Դրանք, 
որոշում ընդունողներին, հնարավորություն կտան երկրում գնահատել ակնաբուժական 
ծառայությունների պահանջարկը և ըստ այդմ ճշգրտել ակնաբուժությանն ուղղված 
պետական քաղաքականության առաջնահերթությունները:

2007-2009 թթ. ընթացքում, Հայկական ակնաբուժության նախագծի ակնաբույժներն 
ակնային զննումներ են իրականացրել երկրի շուրջ 26 հազար բնակչի շրջանում (615 
գյուղական ու քաղաքային համայնքում): Հայկական ակնաբուժության նախագիծը, զուգահեռ, 
հավաքագրել է ակնաբուժական զննում անցած բնակչության տվյալները. 
1) Կշռվել են զննված բնակչության սեռա-տարիքային ու տարածքային (քաղաք-գյուղ և մարզեր) 

համաչափությունները` երկրի ժողովրդագրական ու տարածքային բնութագրիչներին 
համապատասխանեցնելու համար.

2) Տարածվել են, ազգային մակարդակում, ներկայացուցչականության ապահովման նպատակով.
3) Վերլուծվել են SPSS փաթեթի միջոցով, ինչի արդյունքում գնահատվել են Հայաստանի բնակ-

չության ակնային առողջության հիմնական բնութագրիչները: 
Ըստ ստացված արդյունքների, Հայաստանի մեծահասակ (տվյալ դեպքում16 և ավելի տարե-

կան) բնակչության 4,8 %-ն ունի տեսողության խաթարում (այդ թվում` 0,7 %-ը կույր է): 
Տեսողության խաթարման հիմնական պատճառը կատարակտն է (այս հիվանդությամբ է 
բացատրվում տեսողության խաթարման դեպքերի շուրջ 51 %-ը):

Մեծահասակ բնակչության շրջանում ամենատարածված աչքի հիվանդություններն են՝ 
կատարակտը (8,4%) և ակնահատակի տարբեր հիվանդությունները (7,9 %):

 Չնայած դրան, կատարակտի վիրաբուժական ծածկույթը մեր երկրում բավական ցածր 
է և գնահատվել է շուրջ 24 %: Սա նշանակում է, որ կատարակտով պայմանավորված տեսո-
ղության խաթարման ու կուրության դեպքերի գերակշիռ մասը ընդգրկված չեն վիրաբուժա-
կան ծառայություններում: 

Աչքի հիվանդություններն առավել տարածված են 50 և ավելի տարիքի բնակչության 
շրջանում: Տարիքային այս խմբում տեսողության խաթարման տարածվածությունը 1,8 
անգամ ավելի բարձր է, քան, ընդհանուր առմամբ, մեծահասակների շրջանում և կազմում է 
8,4 % (կատարակտի տարածվածություն` 27 %, մակուլյար դեգեներացիա՝ 6,5%, գլաուկոմա՝ 
3,4 %, դիաբետիկ ռետինոպաթիա՝ 4,4 %): Հայաստանի մեծահասակ բնակչության շուրջ 13 %-ն 
ունի կուրության բերող առնվազն մեկ ակնային հիվանդություն. այսինքն` ունեն խոցելի 
ակնային առողջություն: 50 և ավելի տարեկանների շրջանում խոցելի ակնային առողջություն 
ունեցողների ներկայացվածությունը գրեթե երեք անգամ ավելին է և կազմում է 37 %: 50 
տարեկանից հետո կյանքի յուրաքանչյուր լրացուցիչ 5 տարին 9%-ով ավելացնում է խոցելի 
ակնային առողջության հավանականությունը: 

Հաշվի առնելով աչքի հիվանդությունների, մասնավորապես՝ կատարակտի տարած-
վածությունը և վերջինիս վիրահատական ծածկույթը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրա-
պետության բնակչության ծերացումը, Հայաստանում ակնաբուժությանն ուղղված քաղա-
քականության առաջնահերթությունները ճշգրտման կարիք ունեն:
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ՆԵՈՎԱՍԿՈՒԼՅԱՐ ԳԼԱՈՒԿՈՄԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻՆ 
ԱՎԱՍՏԻՆԻ ԻՆՏՐԱՕԿՈՒԼՅԱՐ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎաՐդանյան ա.Հ., նասիբյան ն.լ., շաՀնաԶաՐյան Հ.Գ.

Ս.Վ. Մալայանի անվ. ակնաբուժական կլինիկա, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 23/01/2013թ., ընդունված է` 28/10/2013թ.

Ամբողջ աշխարհում նեովասկուլյար (հեմոռագիկ) գլաուկոման հանդիսանում է տեսողու-
թյան անվերադարձ կորուստների պատճառներից մեկը: Ցանցաթաղանթում տեղի ունեցող 
իշեմիկ պրոցեսը ցանցաթաղանթում և ծիածանաթաղանթում բերում է նորագոյացած 
անոթների առաջացմանը, որն էլ հանգեցնում է անոթների էնդոթելիալ աճի գործոնի արտա-
դրության և ներաչքային ճնշման զգալի բարձրացման:

«Ավաստին» պրեպարատի ինտրավիտրեալ ներարկումները կիրառվում են ցանցաթա-
ղանթի իշեմիկ հիվանդությունների դեպքերում (մակուլյար այտուցով ուղեկցվող դիաբետիկ 
ռետինոպաթիա, խորիոնեովասկուլյար մեմբրանների առաջացումով տարիքային մակուլո-
դեգեներացիա, մակուլյար այտուցով ուղեկցվող ցանցաթաղանթի կենտրոնական երակի 
թրոմբոզ):

Աշխատանքի նպատակն է` «Ավաստին» պրեպարատի կիրառման արդյունավետությունը 
և անվտանգությունը` երկրորդային նեովասկուլյար գլաուկոմայով հիվանդների մոտ:

Նյութեր և մեթոդներ. Ս.Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկայում 2008-
2010 թթ., մեր կողմից, հետազոտվել է 28 հիվանդ (29 աչք, 14 կին և 14 տղամարդ), 30-86 
տարիքային խմբում (միջինը` 60,7), որոնցից 26 հիվանդ ունեին շաքարային դիաբետ, երկու 
հիվանդի մոտ եղել է ցանցաթաղանթի կենտրոնական երակի թրոմբոզ: Բոլոր հիվանդների 
մոտ առկա էր երկրորդային նեովասկուլյար գլաուկոմա` տարբեր աստիճանի ռուբեոզով: 
Հիվանդները ստացել են հակագլաուկոմատոզ դեղորայքային բուժում: Մինչ երկրորդային 
գլաուկոմայի զարգացումը, իննը հվանդի մոտ կատարվել է ցանցենու պանռետինալ 
ֆոտոլազերկոագուլյացիա, երկու հիվանդի մոտ` պանռետինալ ֆոտոլազերկոագուլյացիա` 
«Ավաստին» պրեպարատի ներարկման ժամանակ: Մեկ հիվանդի մոտ, առաջին ներարկման 
ժամանակ, ավելացվել են ֆոտոլազերակոագուլյանտներ (նախկինում կատարված է 
ցանցենու ֆոտոլազերկոագուլյացիա), մեկ այլ հիվանդի մոտ, Ավաստինի ներարկումից հետո 
(ինտրավիտրեալ), մեկ ամիս անց կատարվել է պանրետինալ ֆոտոլազեկոագուլյացիա: 

Բոլոր հիվանդներին ի սկզբանե ներարկել են 1,25 մգ Ավաստին. 18 հիվանդի մոտ 
ներարկվել է առաջային խցիկում, 11 հիվանդի մոտ՝ ինտրավիտրեալ, տասնմեկ պացիենտի 
Ավաստին ներարկվել է կրկնակի:

Արդյունքներ և քննարկում.  Քսանիննը հիվանդից 25-ի մոտ նկատվել է լավացում: 
Ավաստինի ներարկումից մեկ ամիս անց, ութ հիվանդի մոտ նկատվել է տեսողության 
սրության բարձրացում, ներակնային ճնշման նորմալացում և ռուբեոզի անհետացում: 
Տասնմեկ հիվանդի մոտ նկատվել է լավացում՝ իջել կամ կարգավորվել է ներակնային 
ճնշումը, քչացել կամ անհետացել է ռուբեոզը, սակայն տեսողության սրությունը մնացել է 
առանց փոփոխությունների: Նրանցից ութ հիվանդի ներարկվել է Ավաստին` տեսողական 
օրգանը պահպանելու նպատակով: 29-ից 28 հիվանդի մոտ Ավաստինի ներարկումից հետո 
ռուբեոզը կամ բացակայում է կամ նվազել է, միայն մեկ հիվանդի մոտ փոփոխություններ չեն 
նկատվել. պահպանվել է ռուբեոզն` երրորդ աստիճանում, ռուբեոզի վատացում չի նկատվել:

Եզրակացություն. Հեղինակներն եկան այն եզրակացության, որ «Ավաստին» պրեպարատի 
ներակնային ներարկումները՝ երկրորդային նեովասկուլյար գլաուկոմայով հիվանդների 
համար, հանդիսանում են արդյունավետ եղանակ և կարելի է առաջարկել, որպեսզի այն 
լայնորեն ներդրվի երկրորդային նեովասկուլյար գլաուկոմայի բուժման կլինիկական 
պրակտիկայում` ինչպես առանձին բուժման, այնպես էլ բուժման այլ եղանակների հետ 
կոմբինացված:
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ՑԱՆՑԱԹԱՂԱՆԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԵՐԱԿԻ ԹՐՈՄԲՈԶԻ 
ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՄԱԿՈՒԼՅԱՐ ԱՅՏՈՒՑԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ 

ԱՎԱՍՏԻՆ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ ԻՆՏՐԱՎԻՏՐԵԱԼ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
ՎաՐդանյան ա.Հ.1,2, աբԳաՐյան լ.Վ.1,2

, ՎաՐդանյան Մ.ա.1,2

1 Ս.Վ. Մալայանի անվ. ակնաբուժական կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ակնաբուժության 

ամբիոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 11/03/2013թ., ընդունված է` 24/11/2013թ.

Տվյալ հետազոտության նպատակն է` ցանցաթաղանթի երակների թրոմբոզով հիվանդների 
մոտ գնահատել «Ավաստին» պրեպարատի ինտրավիտրեալ ներարկման արդյունավետու-
թյունը:

Նյութեր և մեթոդներ. Հետազոտության մեջ ներառվել են երկու սեռի 30 հիվանդ, ովքեր 
ունեն ցանցաթաղանթի երակների թրոմբոզով պայմանավորված մակուլյար այտուց: 
Հիվանդների միջին տարիքը կազմում էր 57 տարեկան. տեսողության սրությունը հավասար 
էր «մատների հաշվից դեմքի մոտ» մինչև 0,9, մակուլյար շրջանի հաստությունը` 381 մկմ-ից 
մինչև 958 մկմ: Բոլոր հիվանդներին ինտրավիտրեալ ներարկվել էր 1,25 մգ Ավաստին: 
Զննման ժամկետը վեց ամիս է:

Արդյունքներ. Ներարկումից մեկ ամիս անց, 27 հիվանդի մոտ նկատվել էր տեսողության 
սրության բարձրացում, երեք հիվանդի մոտ տեսողության սրությունը չի փոփոխվել: Բոլոր 
հիվանդների մոտ նվազել էր մակուլյար շրջանի հաստությունը, օպտիկական կոհերենտ 
տոմոգրաֆիայի տվյալներով, միջինը, կազմել էր 200 մկմ-ից մինչև 400 մկմ:

Ներարկումից երեք ամիս անց, վեց հիվանդի մոտ տեսողության սրությունն ավելի էր 
բարձրացել, 21 հիվանդի մոտ մնացել էր նույնը` ինչ որ Ավաստինի 1-ին ներարկման ժամա-
նակ, երկու հիվանդի մոտ տեսողության սրությունն` Ավաստինի 1-ին ներարկման համեմատ, 
իջել էր` մնալով ավելի բարձր, քան մինչ ներարկումն էր: Մակուլյար շրջանի հաստությունը, 
օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիայի տվյալներով, գրեթե փոփոխության չէր ենթարկվել` 
Ավաստինի 1-ին ներարկման համեմատ, կամ քիչ իջել էր` 10 մկմ-ից մինչև 35 մկմ:

Ավաստինի ներարկումից 6 ամիս անց, երեք հիվանդի մոտ տեսողության սրությունն 
ավելի էր բարձրացել, 19 հիվանդի մոտ մնացել էր նույնը` ինչ որ Ավաստինի 1-ին ներարկման 
ժամանակ, հինգ հիվանդի մոտ տեսողության սրությունն իջել էր` մնալով ավելի բարձր, քան 
մինչ Ավաստինի ներարկումն էր, երեք հիվանդի մոտ տեսողության սրությունն ավելի էր իջել` 
քան մինչ Ավաստինի ներարկումն էր: Մակուլյար շրջանի հաստությունը, օպտիկական 
կոհերենտ տոմոգրաֆիայի տվյալներով, 13,4 % հիվանդի մոտ Ավաստինի 1-ին ներարկման 
համեմատ գրեթե փոփոխության չէր ենթարկվել, 73,3 % հիվանդի մոտ իջել էր 19 մկմ-ից 
մինչև 225 մկմ, 13,3 % հիվանդի մոտ բարձրացել էր` մնալով ավելի ցածր, քան մինչ 
Ավաստինի ներարկումն էր: Ավաստինի կողմնակի ազդեցություն չի գրանցվել:

Եզրակացություն. Ավաստինի ինտրավիտրեալ ներարկումը` պոստթրոմբոտիկ 
մակուլոպաթիայով հիվանդների մոտ, նվազեցնում է մակուլյար շրջանի այտուցը և լավացնում 
աչքի տեսողական ֆունկցիաները:
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ՑԻՆՆՅԱՆ ԿԱՊԱՆԻ ԶԳԱԼԻ ԿԱՄ ԼՐԻՎ ԽԶՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՖԱԿԻԿ ԱՉՔԵՐՈՒՄ ՀԵՏԻՆ ԽՑԻԿԱՅԻՆ 

ՆԵՐԱԿՆԱՅԻՆ ՈՍՊՆՅԱԿԻ ԾԻԱԾԱՆԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ 
ՀԵՆՈՒՄՈՎ ՍԵՎԵՌՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀոՎսԵփյան ա.ն., Մալայան ա.ս.
Աչքի շարժական հիվանդանոց, Հայկական ակնաբուժության բարեգործական նախագիծ,  

Երևան, Հայաստան
Ս.Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոն, Երևան, Հայաստան

Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ակնաբուժության ամբիոն, 
Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 05/09/2013թ., ընդունված է` 28/12/2013թ.

Հետազոտության նպատակն է` ներկայացնել հետին խցիկային ներակնային ոսպնյակի 
ծիածանաթաղանթային ֆիքսացիայի ինովացիոն եղանակը` ցիննյան կապանների զգալի 
կամ լրիվ խզվածություն ունեցող աֆակիկ աչքերի ներակնային օպտիկական շտկման 
համար և հրապարակել դրա կիրառման առաջին կարճաժամկետ կլինիկական 
արդյունքները։ Կլինիկական հետազոտություններն իրականացվել են աչքի շարժական 
հիվանդանոցի բազայում:

Ընդհանուր առմամբ, վիրահատվել է ցիննյան կապանների զգալի կամ լրիվ խզվածություն 
ունեցող պացիենտների 127 աչք: Ընդ որում, 83 աչքում կատարվել է կատարակտայի 
ինտրակապսուլյար էքստրակցիա, 29 աչքում` ֆակոէմուլսիֆիկացիա` վիրահատության 
ընթացքում բարդացած ցիննյան կապանի զգալի կամ լրիվ խզմամբ, 3 աչքում կատարվել է 
կատարակտայի էքստրակցիա՝ կոմբինացված հակագլաուկոմատոզ վիրահատությամբ, 8 
արտիֆակիկ աչքում առկա ներակնային ոսպնյակի ապակենտրոնացման շտկում է 
իրականացվել, 4 աֆակիկ աչքերում` ներակնային ոսպնյակի ներպատվաստում:

Հեղինակների կողմից կիրառված մեթոդում, հետին խցիկային ներակնային ոսպնյակների 
աղեղների դիստալ հատվածները տեղադրվում են ծիածանաթաղանթի առաջնային 
մակերևույթին, իսկ պրոքսիմալ հատվածները և ոսպնյակի օպտիկական մասը մնում են 
հետին խցիկում: Բբի վերականգման համար օգտագործվում է մեկ հանգուցակար:

Կատարված վիահատությունների համարյա բոլոր դեպքերում (98,4%) դիտվել է 
ներակնային ոսպնյակի կայուն կենտրոնական դիրք, ինչպես նաև ներակնային ճնշման 
կայուն վիճակ: Պացիենտների մոտ տեսողության վերջնական սրությունը կախված է եղել 
աչքում զուգահեռ ընթացող հիվանդությունների առկայությամբ: Մասնավորապես, 5 
հետվիրահատական տարիների ընթացքում հետազոտվող պացիենտների խմբում տեսողու-
թյան սրության գնահատումը բաշխվել է հետևյալ կերպ. 

պացիենտների 12 %-ն ունեցել է շատ թույլ առարկայական տեսողություն, 39 %-ը` սահ-
մանային (թույլ) և 49 %-ը` բարձր տեսողություն: Նախատեսված ռեֆրակցիայից շեղումները 
տատանվել են մինչև 1,00 D սահմաններում:

Ծիածանաթաղանթի արմատային հենումով սևեռման մեթոդը թույլ է տալիս օգտագործել 
նույն ներակնային ոսպնյակն՝ առանց վերքի մեծացման, բացառվում է առանձնահատուկ 
գործիքների անհրաժեշտությունը և ապահովվում է ներակնային ոսպնյակի ճշգրիտ 
կենտրոնադրումը: Այսպիսով, հեղինակների կողմից կիրառված մեթոդը լիարժեքորեն իր 
ուրույն տեղը կարող է զբաղեցնել ծիածանաթաղանթային ֆիքսման արդեն հայտնի 
տարբերակների շարքում և լինել վիրաբույժի զինապաշարում` որպես ներակնային ոսպնյակի 
ներպատվաստման այլընտրանքային տարբերակ:
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ՍԻԼԻԼԻԿՈՆԱՅԻՆ ՅՈՒՂԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
ՑԱՆՑԱԹԱՂԱՆԹԻ ԲԱՐԴԱՑԱԾ ՇԵՐՏԱԶԱՏՈՒՄՈՎ 

ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ
ՄաՏինյան ս.ի.1, ՎաՐդանյան ա.Հ.1,2, ԿոսՏանյան Տ.Հ.2

1 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ակնաբուժության 
ամբիոն, Երևան, Հայաստան

2 Ս.Վ. Մալայանի անվ. ակնաբուժական կենտրոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 18/07/2013թ/, ընդունված է` 10/12/2013թ.

Ցանցաթաղանթի բարդացած շերտազատումների բուժումը` հետին փակ վիտրէկտոմիայի 
կիրառմամբ և սիլիկոնային յուղի տամպոնադայով, բավականին լավացրեց ցանցաթաղանթի 
շերտազատման բուժման արդյունքները, հատկապես` բարդացած պրոլիֆերատիվ վիտրեո-
ռետինոպաթիայի, պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ցանցաթաղանթի շերտազատումների կամ 
ակնագնդի վնասվածքների դեպքերում:

Այս աշխատանքի նպատակն է` գնահատել սիլիկոնային յուղի հեռացման արդյունավե-
տությունը` ցանցաթաղանթի բարդացած շերտազատումով հիվանդների բուժման ժամանակ, 
ապա դրա հեռացումից հետո` 6 ամսվա ընթացքում, զարգացող ցանցաթաղանթի շերտա-
զատման և այլ բարդությունների բացահայտումը:

 Հետազոտության մեջ ընդգրկվել էին 55 հիվանդ, որոնք ենթարկվել էին հետին փակ 
վիտրէկտոմիայի, սիլիկոնային յուղով տամպոնադայով: Սիլիկոնային յուղը բոլոր հիվանդների 
մոտ հեռացվել էր 2009-2011 թթ. ընթացքում: Հիվանդների միջին տարիքը կազմել է 59 (+/- 
1,5), 51 % տղամարդիկ (n=28) և 49 % կանայք (n=27): Սիլիկոնային յուղի հեռացումից հետո 
հսկողության ժամկետը կազմել է, միջինը, 15 ամիս: Չորս աչքում (7,3 %) զարգացել է ցանցա-
թաղանթի կրկնակի շերտազատում:  Շերտազատման կրկնվելու ժամկետը կազմել է, միջինը, 
3,5 ամիս: Շերտազատման ուղղման նպատակով այս հիվանդները կրկին վիրահատվել են: 

Կատարակտայի էքստրակցիա` արհեստական ոսպնյակի պատվաստումով, սիլիկոնային 
յուղի հեռացմանը զուգահեռ, կատարվել է 24 հիվանդի մոտ: Սիլիկոնային յուղի հեռացումից 
հետո զգալիորեն ավելացել է տեսողության սրությունը:

 Սիլիկոնային յուղի հեռացումից հետո հսկողության ժամկետը կազմել է 15 ամսից ոչ 
պակաս: Մենք կիրառել ենք տարբեր խտության սիլիկոնային յուղեր, սակայն ամենա-
արդյունավետը հանդիսացել է BAUSCH & LOMB ֆիրմայի 5700 (cst) խտության գործակիցով 
սիլիկոնային յուղը:

Հետին փակ վիտրէկտոմիայի ցուցում է հանդիսացել ցանցաթաղանթի տրակցիոն շերտա-
զատումը` դիաբետիկ պրոլիֆերատիվ վիտրեոռետինոպաթիայով, պրոլիֆերատիվ վիտրեո-
ռետինոպաթիայով ցանցաթաղանթի ռեգմատոգեն շերտազատումը և ցանցենու հետտրավ-
մատիկ շերտազատումը:

Սիլիկոնային յուղի կիրառումը հանդիսանում է արդյունավետ միջոց` ցանցաթաղանթի 
բարդացած շերտազատումով հիվանդների բուժման համար: Սակայն սիլիկոնային յուղը 
կարող է առաջացնել կողմնակի երևույթներ, եթե այն աչքի խոռոչում անհիմն մնում է երկար 
ժամանակով: 

Նախկինում մեր կողմից կատարված աշխատանքում` կապված ցանցաթաղանթի ռեցի-
դիվի գործոնների բացահայտման հետ, որևէ համապատասխանություն սիլիկոնային յուղի 
հեռացման ժամկետների և ցանցենու շերտազատման ռեցիդիվի միջև չենք հայտնաբերել: 

Մեր կարծիքով, ժամանակակից սարքավորումների և գործիքների, ինչպես նաև 
պերֆտորօրգանական միացությունների կիրառումը հնարավորություն են տալիս մաքսիմալ 
հեռացնել փոփոխված ապակենման մարմինը, իսկ ֆոտոլազերկոագուլյացիայի կիրառումը 
ապահովում է մաքսիմալ անատոմիական և ֆունկցիոնալ էֆեկտ:

Սիլիկոնային յուղի հեռացման ժամկետները խիստ անհատական են` պայմանավորված 
ցանցաթաղանթի անատոմիական վիճակով: Ցանցաթաղանթի շրջանաձև անընդմեջ ֆոտո-
լազերկոագուլյացիան, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև պանռետինալ ֆոտոլազեր-
կոագուլյացիան, մեր կարծիքով, հանդիսանում են ցանցաթաղանթի շերտազատման 
բուժման միակ մեթոդը` սիլիկոնային յուղի հեռացումից հետո:
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ԿԱՐՃԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ. ԷԹԻՈՊԱԹՈԳԵՆԵԶ ԵՎ ԿLԻՆԻԿԱԿԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

բաԶինյան լ.Է.
Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի մանկական 

ակնաբուժության ամբիոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 21/07/2013 թ., ընդունված է` 28/12/2013թ.

Կարճատեսությունը (միոպիա) տեսողական օրգանի առավել տարածված պաթոլոգիա-
ներից է, որը հաճախ բերում է հաշմանդամության: Տարբերակում են կարճատեսության 
զարգացման երեք հիմնական պաթոգենետիկ օղակներ՝ ակոմոդացիայի թուլացում, 
ժառանգական նախատրամադրվածություն և սպիատապատյանի ոչ լիարժեքություն:

Կարճատեսության դեպքում սպիատապատյանում տեղի են ունենում դիստրոֆիկ և 
կառուցվածքային փոփոխություններ: Կարճատեսության ժամանակակից գնահատման 
մեթոդների նպատակն է՝ առաջին հերթին գնահատել միոպիկ աչքի ներկայիս ֆունկցիոնալ 
վիճակը: Կարճատեսությամբ հիվանդների հայտնաբերման և հետազոտման համար կիրառ-
վում են ավանդական հետազոտման մեթոդներ` ռեֆրակտոմետրիա, սկիասկոպիա, օֆթալմո-
սկոպիա, էխոբիոմետրիա: 

Միևնույն ժամանակ, ինչպես երևում է որոշ հետազոտողների տվյալներից, աճող 
կարճատեսությամբ անձանց մոտ առաջին հերթին սկսվում և զարգանում են ակնագնդի 
պատյանի դիսկոլագենոզ գործընթացներ: Նշված գործընթացների առաջնային գնա-
հատումը, որպես կանոն, հիմնվում է հետազոտման արդյունքում հայտնաբերված օֆթալ-
մոսկոպիկ նշանների հիման վրա: Անուղղակի ցուցանիշներից են նաև օֆթալմոհիդրոդի-
նամիկ որոշ տվյալները: 

Ըստ մի շարք այլ հետազոտողների, այս փոփոխությունները, ինչպես նաև դրանց 
բացակայությունը չեն կարող ամբողջովին պատկերել ֆիբրոզ պատյանի հատկությունները: 
Միևնույն ժամանակ, 1837 թ-ին Ֆրիեդենուալդն առաջարկել է սպիտապատյանի 
առաձգականության գործակցի հաշվարկի մի ոչ բարդ մեթոդ: Այս ցուցանիշի ժամանակակից 
գնահատման մեթոդները թվայնացված են և հետևաբար կարելի է, ավելի ճշգրիտ, 
անհրաժեշտ է օգտագործել կարճատեսությամբ աչքի ֆունկցիոնալ գնահատման մեջ:

Այսպիսով, սպիտապատյանի առաձգական հատկությունների հետազոտումը և գնահա-
տումը այսօր հանդիսանում է միակ ախտորոշիչ մեթոդը, որի միջոցով հնարավոր է կատարել 
սպիտապատյանի առաձգական հատկությունների դինամիկ հսկողություն` կարճատեսու-
թյան աճի ընթացքում: 
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ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԿՈՀԵՐԵՆՏ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱՆ ԱՉՔԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊՐՈՊԵԴԵՎՏԻԿԱՅՈՒՄ

ԳԵՎոՐԳյան Թ.Ռ.

Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի մանկական 
ակնաբուժության ամբիոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 30/04/2013թ., ընդունված է`12/12/2013թ.

Ցանցաթաղանթի և տեսանյարդի մորֆոլոգիական փոփոխությունները, հիվանդների մոտ, 
զարգանում են շատ ավելի վաղ, քան դրանք հնարավոր է հայտնաբերել անգամ ժամանակակից 
էլեկտրոֆիզիոլոգիական և ֆիզիկական հետազոտությունների միջոցով: Տեսողական ուղիների 
հիվանդությունների վաղ ախտորոշման համար անհրաժեշտ է օգտվել այն մեթոդներից, որոնք 
հնարավորություն են տալիս տեսողական ուղիների տարբեր հատվածներում հայտնաբերել 
փոփոխություններ: Առավել հաճախ, այդ նպատակով, կլինիկական պրակտիկայում օգտա-
գործվում են նեյրոռադիոլոգիական և ուլտրաձայնային հետազոտություններ, ֆլյուորեսցենտային 
և ինդոցիանին կանաչ անգիոգրաֆիաներ, օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիա, լազերային 
սկանավորող օֆթալմոսկոպիա, ակնահատակի տարբեր ֆիլտրերով թվային ֆոտո և վիդեո 
նկարահանումներ: Օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիան ախտորոշիչ մեթոդ է, որը թույլ է 
տալիս ստանալ in vivo ցանցաթաղանթի, տեսանյարդի և ակնագնդի առաջային հատվածի 
կառուցվածքը: 

Օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիայի հետազոտության ընթացքում, բացի ցանցաթա-
ղանթի և տեսանյարդի պատկերները ստանալուց, հնարավոր է կատարել նաև ցանցաթաղանթի 
և նյարդաթելերի շերտի հաստության որոշում, որի միջոցով հնարավոր է կատարել դինամիկ 
հսկողություն և համեմատություն` նորմայի հետ: Օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիայի 
հետազոտման մեթոդը կլինիկական պրակտիկայում հիմնադրվել է 1991թ-ին, հիմնված է Ա. 
Միխելսոնի ինտերֆերոմետրիայի սկզբունքների հիման վրա: Մեր կողմից օգտագործվում է 
երրորդ սերնդի «Stratus OCT»-ը, որն արտադրված է «Carl Zeiss» ընկերության կողմից, որն էլ իր 
հերթին ունի լրացուցիչ առավելություններ` տարբեր վիտրեոռետինալ պաթոլոգիաների 
ախտորոշման ժամանակ (մակուլայի պատռվածք, կիստոզ մակուլյար այտուց, կենտրոնական 
սերոզ խորեոռետինոպաթիա, ցանցաթաղանթի շերտազատում, մակուլյար դեգեներացիա, 
խորեոիդալ նեովասկուլյարիզացիա, միոպիա և այլն):

Օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիան թույլ է տալիս հետազոտել նաև բարձր կարճատեսու-
թյամբ հիվանդներին, որոնց մոտ դիտվում է մակուլայի շրջանի և նյարդաթելերի շերտի բարակում: 
Պաթոլոգիկ կարճատեսությամբ աչքերում դիտվում է պիգմենտային էպիթելի պերիպապիլյար 
ատրոֆիա, ինչը դժվարացնում է տեսանյարդի սահմանների որոշումը:

Այսպիսով, օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիայի մեթոդը թույլ է տալիս միկրոսկոպիկ 
մակարդակով ստանալ տեղեկատվություն` ցանցաթաղանթի կառուցվածքի մասին:

Մեթոդը համարվում է ոչ կոնտակտային, միջամտությունը՝ անվտանգ և անցավ, ինչը թույլ է 
տալիս տվյալ մեթոդը կիրառել մանկական ակնաբուժության պրակտիկայում:
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ԲԱՐԴԱՑԱԾ ԿԱՐՃԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱԹՈԳԵՆԵՏԻԿ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

աղայան լ.դ.

Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի «Հերացի» 
համալսարանական կլինիկական հիվանդանոցի ակնաբուժության ամբիոն, Երևան, 

Հայաստան

Հանձնված է` 25/02/2013թ., ընդունված է` 30/11/2013թ.

Կարճատեսությունը ակնաբուժության մեջ առավել հաճախ հանդիպող ախտահարումներից է: 
Զարգացած երկրներում հանդիպման հաճախականությունը կազմում է 19-42 %, իսկ արևելքի 
երկրների որոշ շրջաններում` 50-70 %: Հիվանդության էթիոլոգիայի և պաթոգենեզի շատ հարցեր 
մինչև այժմ էլ մնում են ոչ լրիվ ուսումնասիրված: Աճող կարճատեսության առաջացման պատճառները 
բազմաթիվ են: Ըստ որոշ հեղինակների, աճող կարճատեսությունը ժառանգական հիվանդություն է 
և կարող է ժառանգվել աուտոսոմ-ռեցեսիվ կամ, նույնիսկ, աուտոսոմ-դոմինանտ ճանապարհով: 

Կարճատեսության ծագման մեխանիզմները բազմաթիվ են և վիճահարույց: Սակայն մինչև 
այժմ մեզ հայտնի մեխանիզմներից առավել ընդունելի է Է.Ս. Ավետիսովի կողմից առաջարկված 
(1971 թ.) կարճատեսության ծագման եռգործոնային տեսությունը:

Աճող կարճատեսության բնորոշ հատկանիշը` ակնահատակի պաթոլոգիական փոփոխություն-
ներն են, որոնք առաջանում են ակնագնդի չափերի մեծացման հետևանքով: Հայտնի է, որ մեծանում 
են ակնագնդի ոչ միայն առաջահետին, այլև հորիզոնական և ուղղահայաց չափերը: Ակնահատակում 
առաջացած փոփոխությունները հետևանք են ակնագնդի թաղանթների, մասնավորապես` 
սպիտապատյանի գերձգման: Աճող կարճատեսությունը շատ հաճախ ընթանում է խորեոռետինալ 
և վիտրեոխորեոռետինալ փոփոխություններով: Այս փոփոխություններն, ըստ իրենց բնույթի, 
դեգեներատիվ են և համարվում են ակնագնդի հետին բևեռի ձգվածության հետևանք:

Կարճատեսության ախտորոշման գործիքային եղանակները բազմաթիվ են: Ակնագնդի 
կենսաչափական ցուցանիշների չափման և օպտիկական միջավայրերի թափանցելիության 
հետազոտման համար անփոխարինելի է A-B սկանավորումը:

Աճող կարճատեսության և հնարավոր բարդությունների առաջացման կանխարգելման 
նպատակով հեռանկարային են համարվում արյան և մեզի հետազոտման բիոքիմիական 
մեթոդները, որոնք որոշակիորեն խոսում են սպիտապատյանի նյութափոխանակության և նրա 
բիոմեխանիկական հատկությունների մասին:
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ԱՄԲԼԻՕՊԻԱՅՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ՊԼԵՕՊՏԻԿ ԲՈՒԺՄԱՆ 
ԷԼԵԿՏՐՈՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ

սաՐԳսյան ի.ս.
Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ակնաբուժական  կլինիկա, 

Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 05/08/2013թ., ընդունված է` 25/12/2013թ

Տեսողական պատկերի ընկալումը մարդու ուղեղի ֆիզիոլոգիական բարդագույն պրոցեսներից է: 
Վերջին տարիներին, նեյրոֆիզիոլոգիական հետազոտությունների այդ բնագավառում մեծ առաջ-
ընթաց է արձանագրվել: Բացահայտվել են նաև ուղեղի տարբեր օպերացիաների ֆունկցիոնալ 
հիմքերը, սակայն դեռևս կան շատ չբացահայտված կողմեր:

Հաճախ ցանցաթաղանթի հիվանդությունների կլինիկական պատկերները նույնատիպ են 
լինում, ինչը և դժվարեցնում է ճշգրիտ ախտորոշումը, հետևաբար` և բուժումը: Այստեղ ֆունկցիո-
նալ փոփոխությունների գնահատումը կարող է օգնել պաթոլոգիկ պրոցեսի ախտորոշման և/կամ 
ընթացքի գնահատման համար:

Երևանի Մ. Հերացու անվ. համալսարանի ակնաբուժական կլինիկայում տարեկան պլեօպտիկ 
բուժում է ստանում մոտ երեք հազար երեխա: Առանձին դեպքերում բուժումը կարող է տևել 
տարիներ, առանց սպասելի արդյունքի:

Մեր ուսումնասիրություններն առաջին հերթին հիմնվել են այն եզրակացության վրա, որ 
ամբլիօպիայի ախտաբանության մեջ մեծ դեր ունեն ցանցաթաղանթի ֆունկցիոնալ փոփոխու-
թյունները, ինչը էլեկտրոռետինոգրամմայի վրա արտահայտվում է b-ալիքի ամպլիտուդայի և 
լատենտության փոփոխությամբ, ցանցաթաղանթի կենտրոնական հատվածի շշիկների աշխա-
տանքի ֆունկցիոնալ դեֆեկտներով՝ ընդհանուր շշիկային համակարգի պահպանմամբ: 

Ելնելով մեր հետազոտությունների առաջին արդյունքներից, նպատակահարմար տեսանք 
ամբլիօպիայով երեխաների պլեօպտիկ բուժումը կազմակերպել էլեկտրոֆիզիոլոգիական հսկո-
ղության տակ, փորձել գտնել և նշել էլեկտրոֆիզիոլոգիական ցուցանիշների հնարավոր ախտա-
բանական հատկանիշները (ԷՌԳ- էլեկտրոռետինոգրաֆիա և ՏՀՊ- տեսողական հարուցված 
պոտենցիալներ):

Ըստ որոշ հեղինակների և նաև մեր սեփական հետազոտությունների արդյունքների, պլե-
օպտիկ բուժման ֆոնի վրա նկատվում է էֆերենտ արգելակման նվազում և/կամ բուն ցանցա-
թաղանթում և տեսողական համակարգում գրգռման պրոցեսների գերակշռում: Սակայն նշված 
գրգռման պրոցեսները հաստատուն չեն և մինչ տեսողական համակարգի վերջնական ձևավորումը 
(12-15 տարեկանը), պլեօպտիկ բուժման ընդհատման դեպքում տեսողական ֆունկցիաների 
վերականգնում, առավել ևս` լիարժեք բուժում, ոչ միշտ է հնարավոր լինում: 

Այսպիսով, պլեօպտիկ բուժման էլեկտրոֆիզիոլոգիական մոնիտորինգը կարող է քննարկվել 
որպես կլինիկական նշանակալի գործիք` երեխաների մոտ ամբլիօպիայի բուժման էֆեկտի-
վությունը բարձրացնելու նպատակով:
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ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՍՈՒՐ ՈՒՎԵԻՏՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ 
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ

Զիլֆյան ա.ա. 1,2

1 Երևանի պետական բժշկական համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2 «Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 6/14/2013թ., ընդունված է` 11/08/2013թ

Հետվիրահատական բարդացումների և բարդացված կատարակտների տարբերակված 
ախտորոշումը բավականին դժվար է հստակ չափորոշիչների, իսկ հաճախ նաև՝ նմանատիպ 
կլինիկական սիմպտոմատիկայի բացակայության պատճառով: 

Շնորհիվ կատարակտայի վիրաբուժական տեխնալոգիաների զարգացման, միկրոակսիալ 
ֆակոէմուլսիֆիկացիայի, աչքի առաջնային խցում անտիբիոտիկների ներարկ ման, 
նախավիրահատական էտապում ոչ ստերոիդային դեղամիջոցների և անտիբիոտիկների 
նշանակման բարդացումները, սուր էնդոֆտալմիտի, առաջնային սեգմենտի տոքսիկ սինդրոմի, 
ինչպես նաև աուտոիմուն ռեակտիվ ասիպտիկ ուեվիտի դեպքերի զարգացումները նվազել են, 
այնուամենայնիվ, կատարակտի վիրաբուժության կարևորագույն այդ պրոբլեմները մնացել 
են: Միևնույն ժամանակ հայտնի է, որ այս բարդացումների զարգացումը առավել հաճախ 
դիտվում են բարդացած կատարակտների դեպքում: 

Մեր հսկողության գտնվել են ծերունական և բարդացված կատարակտով 600 պացիենտ-
ներ, որոնք վիրահատվել են միկրոկոակցիալ ֆակոէմուլսիֆակացաի մեթոդով: 

Հիվանդները բաժանվել են երեք  խմբի: Առաջին խումբը կազմել են ծերունական կատա-
րակտով հիվանդներ (200 աչք), երկրորդը՝ II-III աստիճանի առաջնային բացանկյունային 
գլաուկոմայի ֆոնի վրա բարդացված կատարակտով հիվանդներ (200 աչք) և երրորդ խումբը՝ II 
տիպի շաքարախտի ֆոնի վրա բարդացված կատարակտով հիվանդներ (200 աչք):

Վիրահատությունից 4 օր առաջ բոլոր հիվանդներին նշանակվել է մեդիկամենտոզային 
դեղային միջոցներ՝ ոչ ստերոիդայն հակաբորբոքային դեղեր և անտիբիոտիկներ: Վիրա-
հատման օրը շաղկապենու խոռոչում կիրառվել են այդ նույն դեղերը, ինչպես նաև բետադինի 
5% լուծույթ: Վիրահատությունից հետո կիրառվել է ցեֆուրոկսիմ անտիբիոտիկը՝ ակնա-
բուժության մեջ ընդունված դոզաներով: 

Բոլոր հիվանդներին, անկախ կատարակտի աստիճանից և ընթացաշրջանից կատարվել է 
միկրոակսիալային ֆակոէմուլսիֆիկացիա՝ հետին խցում՝,հիդրոֆոբ ակրիլային ներակնային 
ոսպնյակի պատվաստումով: Մեր կողմից լուրջ վիրահատական բարդեցումներ չի նկատվել: 
Չի նկատվել նաև արյունահոսության, հետին կապսուլայի ճեղքման և այլ դեպքեր: Մի քանի 
դեպքերում ոսպնյակի տարբեր աստիճանի խախտման դեպքում մեր կողմից կատարվել է 
տարբեր տրամագծերով կապսուլային օղակների իմպլանտացիա, ինչպես նաև անբավարար 
բբի լայնացման դեպքում կիրառվել են Մալյուգինի բբային օղակներ: 

Մեր կողմից կատարված կլինիկական հետազոտությունների հիման վրա, ընդհանրացված 
աղյուսակի տեսքով, առաջարկվում է ինֆորմատիվ չափորոշիչներ՝ էնդոֆտալմիտի, TASS-
սինդրոմի և աուտոիմուն ասեպտիկ հետվիրահատական ուվեիտի միջև դիֆերենցացված 
ախտորոշման համար: Այդ աղյուսակը պրակտիկ ակնաբույժին հնարավորություն է տալիս 
որոշելու, թե հետվիրահատահակն ընթացքում, բարդացված կատարակտների հատկապես 
որ տեսակի բորբոքային պրոցես է տեղի ունենում: 
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ՖՈՒՔՍԻ ՈՒՎԵԱԼ ՍԻՆԴՐՈՄԻ ԶՈՒԳԱԿՑՈՒՄԸ ԲԵԽՉԵՏԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

Մալայան ա.ս.1,2, ՀոՎաԿիՄյան ա.Վ.2, ՄաՐՏիՐոսյան ս.ս.2
1 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ակնաբուժության 

ամբիոն, Երևան, Հայաստան 
2 Ս.Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 21/12/2012թ., ընդունված է` 25/11/2013թ.

Ֆուքսի ուվեալ սինդրոմին բնորոշ կլինիկական նշաններն են` եղջրաթաղանթի էնդոթելի վրա 
տարածուն բաշխված աստղաձև պրեցիպիտատները, ծիածանաթաղանթի առաջային թերթիկի 
ատրոֆիան` հատկապես պերիպուպիլյար շրջանում (հետերոքրոմիա), հետին սինեխիաների 
բացակայությունը, հետին սուբկապսուլյար կատարակտի զարգացումը և Ամսլերի սիմպտոմը 
(ներակնային ճնշման կտրուկ անկման դեպքում առաջային խցիկի անկյունից թելանման 
արյունազեղում) (պարացենտեզ, կատարակտի և գլաուկոմայի վիրահատություն, գոնիոսկոպիա, 
ապլանացիոն տոնոմետրիա)): 

Ըստ մի շարք ուսումնասիրությունների արդյունքների, ֆուքսի ուվեալ սինդրոմը կազմում է 
բոլոր ուվեիտների 1,2-4,5 %–ը: Հիվանդությունը չունի ռասսայական և սեռային պատկանելիու-
թյուն: 7,8-10 %-ի դեպքում Ֆուքսի ուվեալ սինդրոմն ունի բիլատերալ դրսևորում: Գլաուկոմա 
նկարագրվել է Ֆուքսի ուվեալ սինդրոմով հիվանդների ավելի քան 59 %-ի մոտ և հանդիսանում 
է վերոհիշյալ հիվանդների տեսողության անվերադարձ կորստի հիմնական պատճառը: Որոշ 
հիվանդների մոտ հայտնաբերվում են փոքր ժելատինային հանգույցներ` բբի եզրով (Koeppe-ի 
հանգույցներ) կամ ծիածանաթաղանթի մակերեսին (Busacca-ի հանգույցներ): 

Ֆուքսի ուվեալ սինդրոմը կարող է ունենալ ատիպիկ կլինիկական դրսևորում: Գրականության 
մեջ նկարագրված են նրա զուգակցումներն` ակնային տոքսոպլազմոզի, սարկոիդոզի և ցանցաթա-
ղանթի պիգմենտային դիստրոֆիայի հետ: 

Ֆուքսի ուվեալ սինդրոմով հիվանդների մոտ բացահայտվել են նաև ռեցիդիվող ենթակոն-
յունկտիվային արյունազեղումներ և ծիածանաթաղանթի բյուրեղներ (Ռասսելի մարմիններ, 
որոնք իրենցից ներկայացնում են իմունոգլոբուլինի կուտակումներ` պլազմայի բջիջներում): 

Ս.Վ.Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի աչքի բորբոքային հիվանդությունների 
բաժանմունքում հետազոտված 44 Ֆուքսի ուվեալ սինդրոմով հիվանդներից մեկի մոտ հիվան-
դությունն ունեցել է ատիպիկ կլինիկական դրսևորում` զուգակցված Բեխչետի հիվանդությամբ: 
Վերոհիշյալ զուգակցումն առ այսօր նկարագրված չէ գրականության մեջ: Ըստ H. Saraux-ի և 
համահեղինակների (1985 թ.), տոքսոպլազմոզի հետ զուգակցման դեպքում Ֆուքսի ուվեալ 
սինդրոմն իրենից ներկայացնում է աուտոիմուն ռեակցիա` ուղղված T. gondii ինֆեկցիայով 
սենսիբիլիզացված ցանցաթաղանթի անտիգենի դեմ: 

Մենք ենթադրում ենք, որ Բեխչետի հիվանդության հետ Ֆուքսի ուվեալ սինդրոմի զուգակցման 
պատճառը նույնպես կապված է իմուն պատասխանի որոշակի ձևի հետ: 

Վերոհիշյալ զուգակցումը բացատրելու համար հետագա ուսումնասիրությունների անհրաժեշ-
տություն կա, այդ թվում նաև` գենետիկական, հաշվի առնելով հայկական պոպուլյացիայում 
Ֆուքսի ուվեալ սինդրոմի լայն տարածումը: 
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ԲԱՐԴԱՑԱԾ ԿԱՏԱՐԱԿՏԻ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ.
ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԲԱՐՁՐ ԱՍՏԻՃԱՆԻ 

ԱՍՏԻԳՄԱՏԻԶՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՏՈՐԻԿ ՆԵՐԱՉՔԱՅԻՆ ՈՍՊՆՅԱԿԻ 
ԵՎ ԹՈՒԼԱՑՆՈՂ ԼԻՄԲԱԼԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

Զիլֆյան ա.ա., ՀաՐուԹյունյան ս.լ.
«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 15/10/2013թ., ընդունված է`10/12/2013թ.

Չնայած ակնավիրաբուժության տեխնոլոգիաների զարգացմանը, հետվիրահատական 
ինդուկցված աստիգմատիզմը մնում է ակնաբուժության հիմնական պրոբլեմներից մեկը: 
Աստիգմատիզմի շտկման առկա մեթոդներն ինքնին ոչ միշտ են թույլ տալիս բուժել 
ինդուկցված բարձր աստիգմատիզմը, այդ իսկ պատճառով որոշակի դեպքերում լավ 
արդյունքների կարելի է հասնել  միայն տարբեր մեթոդների համատեղ կիրառման միջոցով: 

Սակայն կատարակտով և աստիգմատիզմով պացիենտների նկատմամբ նախընտրելի 
մեթոդ է համարվում տորիկ ներակնային ոսպնյակի իմպլանտացիայով կատարվող 
ֆակոէմուլսիֆիկացիան: Չնայած այն բանի, որ գլաուկոմայի վիրաբուժության մեջ տրաբեկուլ 
էկտոմիան հանդիսանում է ոսկե ստանդարտ, որոշակի դեպքերում այդ պացիենտների 
ռեֆրակցիոն վերականգնումը ոչ միշտ է հանդիսանում կանխատեսելի: Տվյալ հանգամանքը 
թելադրված է նրանով, որ նույնիսկ ոչ հաճախ, սակայն լինում են դեպքեր, երբ կարերի 
չհսկված ձգվածությունը և նրանց հետագա դիրքը՝ սկլերալ հատվածի կարային 
ադապտացիայի դեպքում, կարող է անդրադառնալ եղջերենու ձևի փոփոխության վրա, 
հակադարձ կամ ուղղակի աստիգմատիզմի տեսքով:

Մեզ է դիմել ձախ աչքի ցածր և ջրակալումով տեսողությամբ պացիենտ, որի մոտ 
բացակայում էր բինօկուլյար տեսողությունը, առկա դիպլոպիայով, որի պատճառով հիվանդի 
ձախ աչքը փակվում է: 

Ձախ աչքի տեսողությունը` 0,09 կորեկցիայով, sph (-) 2,75 cyl(-) 8,0 ax 160 = 0,3 է, 
ներաչքային ճնշումը` 10 մմ սն. սն. է: Հիվանդի վաղ անամնեզում նշված է եղել` կատարված 
է բազալ իրիդէկտոմիայով տրաբեկուլէկտոմիա` I-b առաջնային բացանկյան գլաուկոմայի 
պատճառով: 

Տեսողական ֆունկցիայի լավացման և առաջացած բարձր աստիգմատիզմի կորեկցիայի 
նպատակով կատարվել է ձախ աչքի վիրահատություն` ֆակոէմուլսիֆիկացիա` տորիկ 
ներաչքային լինզայի իմպլանտացիայով և իրականացված թուլացնող կտրվածքով:

Ստացված տվյալների հիման վրա բացահայտված է, որ կատարակտով և առաջացած 
բարձր աստիգմատիզմով պացիենտների մոտ տորիկ ներաչքային լինզայով իմպլատացիայով 
ֆակոէմուլսիֆիկացիան և թուլացած կտրվածքի իրականացումն ավելի գերադասելի 
մեթոդիկա է: Այս մեթոդիկան ընդունակ է բարձրացնել պացիենտի տեսողական ֆունկցիան 
և միաժամանակ լավացնել եղջրաթաղանթի տոպոգրաֆիկ տվյալները:


