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1.Թեմայի արդիականությունը 

1.1.Ներածություն 

Գլաուկոման հիվանդություն է, որն ախտահարում է տեսողական նյարդը և բերում 
անդառնալի կուրության: Գլաուկոման անդառնալի կուրության հիմնական պատճառն է: Ամբողջ 
աշխարհում այս հիվանդությամբ տառապում են մոտ 60.5 մլն մարդ: Առողջապահության 
բնագավառում գլաուկոման համարվում է մեծ բեռ ինչպես կլինիկական առումով ,այնպես էլ` 
ֆինանսական: 2010 թ-ին աշխարհում ունենալով մոտ 60.5 մլն գլաուկոմայով հիվանդ մարդ 
ակնկալվում է, որ 2020 թ-ին այդ թիվը կաճի` հասնելով մինչև 80 մլն-ը: Ամբողջ աշխարհում  
կուրության բերող հիվանդություններից գլաուկոման գրավում է երկրորդ տեղը`պահանջում  
դինամիկ, երկարատև բուժում: Առավելապես տարածված են գլաուկոմայի 2 ձևերը` բաց և փակ 
անկյուն: Գլաուկոմայով հիվանդների մոտ 74%-ը տառապում`առաջնային բաց անկյուն 
գլաումոմայով (ԱԲԱԳ): Փակ և բաց անկյուն գլաուկոմաների ժամանակ տեսողության նվազման 
հիմնական գործոնը դա բարձր  ներակնային ճնշումն է: Այդ իսկ պատճառով բուժման առանցքը 
համարվում է ներոհիշյալ գործոնի վրա ազդելը: Էպիդիմիոլոգիական և կլինիկական 
փորձաքնությունները ցույց են տվել,որ ներակնային ճնշման (ՆԱՃ) օպտիմալ հսկողությունը 
թույլ է տալիս նվազեցնել հիվանդության առաջխաղացումը: Հիվանդության տարածվացությունը 
բավականին տատանվում է տարբեր էթնիկ և ռասայական խմբերում: Օրինակ արևմտյան 
երկրներում առավելապես տարածված է գլաուկոմայի բաց անկյուն ձևը իսկ արևելքում` փակ 
անկյուն տարբերակը:Գլաուկոմայով հիվանդների կյանքի որակը ըկնում է,ազդում վերջիններիս 
ֆիզիկական, էմոցիոնալ և սոցիալական վիճակի վրա: Հիվանդության ձևերի տարբերակումը 
համարվում է հիմնական բուժման հայեցակետում, քանզի ամեն տեսակը ունի իր 
առանձնահատուկ մոտեցումը հիվանդության վարման և բուժման մեջ: Հիվանդների 
մեծամասնությունը անտեղյակ է գլաուկոմա հիվանդության մասին և դիմում են բժշկի արդեն իսկ 
ունենալով տեսողության զգալի վատացում: Բուժման տակտիկայի մեջ կարևորագույն տեղ է 
զբաղեցնում ճիշտ ախտորոշումը, ինչպես նաև հիվանդության ստադիայի և ստաբիլության 
ճշգրիտ գնահատումը: Միայն ճիշտ ախտորոշումից հետո է հնարավոր ընտրել 
համապատասխան բուժման մեթոդը`կոնսերվատիվ, լազերային թե վիրահատական: 

Արդեն իսկ ավանդական դարձած վիրահատությունները ,խոսքը գնում է մասնավորապես 
սինուստրաբեկուլէկտոմիային, էֆֆեկտիվորեն իջեցնում են ներակնային ճնշումը, սակայն 
բավականին հաճախակի հանդիպող հետվիրահատական հիպոտոնիան և դրանից բխող 
բարդությունները բերեցին նրան,որ կարիք եղավ ստեղծել այսպես կոչված նոր, ոչ պենետրացվող  
վիրահատական մոտեցումներ,որոնք անվանվեցին “մինիմալ  ինվազիվ գլաուկոմայի 
վիրահատություններ”(MIGS), որոնք ուղված էին նվազեցնել ինչպես վիրահատական 
բարդությունների տոկոսը, այնպես էլ վերականգման ժամանակը: 

iStent-ը (“Գլաուկոս”, Լագունա Հիլլս, Կալիֆորնիա), տրաբեկուլյար “միկրո-բիփասս” 
ստենտը, իրենից ներկայացնում է մինիմալ  ինվազիվ գլաուկոմայի վիրահատության մի տեսակ, 
որն իր առաջին իսկ հրապարակումից (Spiegel, 2007 թ-ին)  շատ արագ ներդրվեց պոպուլյացիայի 
մեջ և ստացավ FDA-ի հաստատումը 2012 թ-ին: iStent-y իրենից ներկայացնում է 
հեպարինապատ, ամագնիսային տիտանային հիմք ունեցող մի սարք, որի երկարությունը 1 մմ-ից 



փոքր է իսկ լայնությունը մոտ 0.3 մմ: Այն ամենափոքր սարքն է ինչը երբևէ տեղադրվել է աչքի 
մեջ: Համեմատության համար կարելի է ասել,որ այն 5000 անգամ ավելի փոքր է, քան Բերվելդտի 
իմպլանտը: Այն իմպլանտացվում է ab interno եղջրենու փոքր կտրվածքի միջով առաջային խցիկի 
անկյան մեջ`տրաբեկուլյար համակարգի միջով շլեմյան խողովակի մեջ: Քանզի առկա է մեծ 
փորձ, ab interno մինիմալ  ինվազիվ  գլաուկոմայի վիրահատությունների կատարման, անկյան 
անատոմիայի և վերջինիս մեջ շունտի տեղակայման պատկերացման, ինչպես նաև ստենտի 
դիզայնի մշտական բարելավվման, ապա կարելի է ասել,որ գլաուկոմայի վիրահատական 
բուժման կատարելագործումը կրելու է շարունակական բնույթ: 

 

1.2. Ժամանակակից գրականության քննադատական վերլուծությունը 

ա) iStent as a Solo Procedure for Glaucoma Patients: A Systemic Review and Meta-analysis  

Monali S. Manvalkar-Mehta ,Yufeng  Nency Chen,Yiannis Iordanous,Wan Wendy Wang,John 
Costella,Cindy M. L. Hutnik-2015 

1 Department of Ophthalmology, Schulich School of Medicine and Dentistry, Western University, 
London, ON, Canada, 2 Department of Epidemiology and Biostatistics, Schulich School of Medicine and 
Dentistry, Western University, London, ON, Canada, 3 Schulich School of Medicine and Dentistry, 
Western University, London, ON, Canada, 4 Allyn & Betty Taylor Library, Natural Sciences Centre, 
Western University, London, ON, Canada  - 2015 

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է եղել ներակնային ճնշման (ՆԱՃ) ինչպես նաև նշանակված 
դեղորայքի հետվիրահատական հաշվարկումն ու գնահատումը միայն iStent-ի իմպլանտացիայից 
հետո`առանց միաժամանակյա կատարակտի վիրահատության: 

Սույն նպատակին հասնելու համար կատարվել է 248 հիվանդերի iStent-ի իմպլանտացիա, որից 
հետո իրականացվել է  ներակնային ճնշման ինչպես նաև նշանակված դեղորայքի 
հետվիրահատական հետազոտում և մետա-անալիզ: Մաքսիմալ հետազոտման ժամանակը եղել է 
24 ամիս: Հաշվարկվել է տոկոսային ձևով ՆԱՃ-ի նվազումը նաև իրականացվել է նշանակվաց 
դեղերի նվազման գնահատում: 

Արդյունքում պարզվել է, որ ՆԱՃ-ի նվազումը ի համեմատ մինչվիրահատական տվյալների մեկ 
iStent-ի իմպլանտացումից հետո18 ամսում կազմում  22 %, երկու iStent-երի դեպքում` 30%  և 
երեք iStent–երի դեպքում 40%: Դեղորայքի միջինացվաց նվազումը կազմում է մեկ iStent-ի 
իմպլանտացումից հետո ամեն հիվանդին 1.2 սրվակի չափով 18 ամսում, երկու iStent-երի 
դեպքում`1.45 6 ամսում  և երեք iStent –երի դեպքում 1.0  6 ամսում: Մետա անալիզը ցույց է տվել, 
որ ՆԱՃ-ը զգալի նվազել է 1iStent-ի իմպլանտացման դեպքում (SMD = -1.68, 95% CI: [-2.7, -0.61]), 
երկու iStent-երի դեպքում (SMD = -1.88, 95% CI: [-2.2, -1.56]), և 3 iStent-երի դեպքում (SMD = -2, 
95% CI: [-2.62, -1.38]): Հետազոտությունը ցույց է տվել զգալի նվազում օգտագորցված 
դեղորայքի`մեկ iStent -ի(SMD = -2.11, CI: [-3.95, -0.27]), երկու iStent-երի (SMD = -1.88, CI: [-2.20, -
1.56]), և երեք iStent-երի (SMD = -2.00, CI: [-2.62, -1.38]) իմպլանտացման ժամանակ: ՆԱՃ-ի 
առավելագույն նվազումը iStent –ի իմպլանտացիայից հետո հանդիպում է  12 ամսում (SMD = -



2.21, CI: [-2.53, -1.88]), իսկ նշանակված դեղորայքի զգալի նվազումը  18 ամսում (SMD = -0.71, CI: [-
1.15, -0.26]). 

Հետազոտության ժամանակ կատարվել է միայն  iStent-ի իմպլանտացիայով  հիվանդների 
հետազոտում առանց միաժամանակյա կատարակտի վիրահատության, բացի դրանից առկա է 
առավելագույնը  24 ամսվա տվյալներ, որը ևս կարելի է դիտարկել որպես աշխատանքի թույլ 
կողմ: 

բ) Coexistent primary open-angle glaucoma and cataract: interim analysis of a trabecular micro-
bypass stent and concurrent cataract surgery. 
Spiegel D1, Wetzel W, Neuhann T, Stuermer J, Hoeh H, Garcia-Feijoo J, Martinez-De-La-Casa 
JM, Garcia-Sanchez J.- 2009 

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է եղել ներակնային ճնշման(ՆԱՃ),ինչպես նաև նշանակված 
դեղորայքի հետվիրահատական գնահատումը մեկ iStent-ի իմպլանտացիայի և միաժամանակյա 
կատարակտի վիրահատության դեպքում: 

Սույն նպատակին հասնելու համար կատարվել է 58 ԱԲԱԳ-ով հիվանդերի պրոսպեկտիվ 
անալիզ 24 ամսվա կտրվածքով,սակայն հետազոտության արդյունքների մեջ ներառված է եղել 
միայն 42 հիվանդների 12 ամսվա տվյալները:Բոլոր նշված հիվանդներին կատարվել էiStent-ի 
իմպլանտացիա `միաժամանակյա կատարակտի ֆակոէմուլսիֆիկացիա,որից հետո 
իրականացվել է  ներակնային ճնշման նաև նշանակված դեղորայքի հետվիրահատական 
հետազոտում: 

Արդյունքում պարզվել է,որ մինչվիրահատական շրջանում ՆԱՃ-ի միջին թիվը եղել է (+/-SD) 
21.7+/-3.98 մմ.ս.ս. 12 ամսում սույն թիվը դարձել է 17.4+/-2.99 մմ.ս.ս, ՆԱՃ-ի միջին նվազումը 
կազմել է 4.4+/-4.54 mmHg (p<0.001, 18.3%): Մինչ վիրահատական շրջանում հիվանդները 
օգտագործել են միջինում 1.6+/-0.8 դեղորայք.12 ամսում միջին թիվը կազմել է  0.4+/-0.62 (p<0.001). 
Հիվանդների կեսի ՆԱՃ-ը կազմել է < կամ =18 մմ.ս.ս 12 ամսվա կտրվածքով ձերբազատվել են 
դեզորայք կաթեցնելուց: Ամենա հաճախ հանդիպող բարդությունը եղել է ստենտի լուսանցքի 
խցանվելը (7 աչք) և ստենտի դիրքի  խախտումը (6 աչք): Բարդություններից և ոչ մեկը լուրջ չի 
եղել: 

Ցանկալի կլիներ, որ հեղինակներըտային մեկ,երկու կամ երեք ստենտերի իմպլանտացման , 
կատարակտի միաժամանակյա վիրահատության, տարբերակիչ անալիզը և գնահատումը: 
Հետազոտության ժամանակահատվածը սահմանափակվում է 12 ամսով: 

գ)Prospective Randomized Study Comparing Ex-PRESS to Trabeculectomy: 1-Year Results. 
Wagschal LD, Trope GE, Jinapriya D, Jin YP, Buys YM.- 2015 

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է եղել պարզել EX_PRESS միկրոհամակարգի  և 
տրաբեկուլէկտոմիայի համեմատական տարբերությունը: Կատարվել է 64 հիվանդի 
հետազոտում`33 Ex-PRESS իմպլանտացիայով և 31 տրաբեկուլէկտոմիայով: Երկու դեպքում էլ 
վիրահատությունը կատարվել է մայտոմիցին C-ով: Արդյունքը գնահատվել է ներակնային 



ճնշման մակարդակով: Վերջնական արդյունքը հաջողվածէ համարվել այն դեպքում, երբ ՆԱՃ-ը 
կազմել է 5-18 մմ.ս.ս. և մինչվիրահատական տվյալից իջել է ավելի քան 20%-ով: 

Հետվիրահատական ներակնային ճնշման մակարդակը այս երկու խմբերում էական չեն 
տարբերվել: Մինչվիրահատական և հետվիրահատական առաջին տարում տվյալները Ex-PRESS 
խմբում կազմել են  համապատասխանաբար 22.0±6.8,  22.7±10.3 մմ.ս.ս-ն դիմաց (P=0.76) իսկ 
տրաբեկուլէկտոմիա կատարված խմբում 11.6±4.5 , 11.3±4.5 մմ.ս.ս-ն դիմաց(P=0.81): Հաջողված 
արդյունքը կազմել է 57% տրաբեկուլէկտոմաիյի դեպքում և 70% (P=0.28) Ex-PRESS խմբում: 

Արդյունքում պարզվել է,որ երկու խմբերում էլ, հաջողված արդյունքի, ներակնային ճնշման 
իջեցման, բարդությունների մեջ չկա էական տարբերություն: 

 

2. Հետազոտության նպատակը և խնդիրները 
Տվյալ աշխատանքի նպատակն է լայն կիրառել և օգտագործել ամենաժամանակակից 

բուժման ձևը`շունտավորումը ԲԱԳ-ի բուժման մեջ: Պարզել միկրոշունտավորման 
արդյունավետության աստիճանը  բաց անկյուն գլաուկոմայով հիվանդների բուժման մեջ, ինչպես 
առանձին մեկ, երկու կամ երեք ստենտերի իմպլանտացման դեպքում այնպես էլ միաժամանկյա 
կատարակտի ֆակոէմուլսիֆիկացիայի և ստենտի իմպլանտացման դեպքում: Պարզել 
արդյունավետությունը երկուսից ավել ստենտերի իմպլանտացման դեպքում: 

Նշված նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները` 

1. Ընտրել և առանձնացնել բաց անկյուն գլաուկոմայով հիվանդներին`որոնք 
կհամապատասխանեն նշված կլինիկական հետազոտության պարամետրերին 

2. Մշակել սույն պարամետրերը 
3. Կազմել համապատասխան տեղեկացված համաձայնության փաստաթուղթ 
4. Պարզել մինչվիրահատական ներակնային ճնշման թիվը: 
5. Կատարել հիվանդների տվյալների հետագա ուսումնասիրում  
6. Մշակել հիվանդների տվյալների գրանցման ձևաթուղթ 
7. Գիտականորեն հիմնավորել ստացված արդյունքները: 

 

3. Հետազոտության տեսակը- կլինիկական: 

Հետազոտությունը իրականացնելու համար հաշվարկվել է 450 ԲԱԳ-ով աչքերի տվյալներ: 
Քանակական հատկանիշների վերծուծության համար  օգտագործվելու է t-test անկախ 
ընտրանքների համար մեթոդը: Որակական հատկանիշների վերլուծության համար կիրառվելու է 
Պիրսոնի համապատասխանության գործակիցը: 
Նյութերի մշակման և ուսումնասիրման համար օգտագործվելու է նախորոք մշակված տվյալների 
բազա SPSS11, ACCESS համակարգչային ծրագրերի միջոցով: 
 



4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

1. Ս.Վ.Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկայի “Գլաուկոմա” բաժանմունքում  

կատարել բաց անկյուն գլաուկոմայով հիվանդների սքրինինգ ̀ ընտրելով այն 

հիվանդներին որոնք մինչ այդ չեն վիրահատվել առաջնային բաց անկյուն գլաուկոմայի 

կապակցությամբ: Ամենաքիչը 450 ԲԱԳ-ով հիվանդ աչքեր: 

2. Ստանալ հիվանդի գրավոր համաձայնությունը`նախորոգ տեղեկացնելով տեղեկացված 

համաձայնության փաստաթղթի բովանդակության հետ 

3. Կատարել օգտագորվելիք դեղերի մինչվիրահատական դադարեցում`պարզելու համար 

ներակնային ճնշման մինչվիրահատական մակարդակը,ՆԱՃ- չափման համար 

օգտագործելով 

ա) Մակլալովի մեթոդ 

բ) Գոլդմանի մեթոդ 

4. Գլաուկոմայի զարգացման աստիճանի գնահատում` օգտագործելով օֆթալմոսկոպիայի և 

պերիմետրիայի  տվյալները:Որպես պերիմետր օգտագործվում է Humphrey-ի պերիմետրը: 

5. Բաժանել հիվանդներին մի քանի խմբերի`կատարելով iStent-ի իմպլանտացիա հետևյալ 

տարբերակներով 

 1 iStent-ի իմլանտացիա 

 2 iStent-երի իմպլանտացիա 

 3 iStent-երի իմպլանտացիա 

 iStent-ի իմպլանտացիա + կատարակտի միաժամանակյա ֆակոէմուլսիֆիկացիա 

6.  450 hիվանդների հետագա համայնցների տվյալների գրանցում համապատասխան 

ձևաթղթի մեջ: 

5. Աշխատանքի համապատասխանությունը հաստատված թեմային 

Աշխատանքը կատարվելու է Ս.Վ.Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկայի կողմից 
կատարվող գիտական թեմայի շրջանակներում: 

Հայցորդի մասնաբաժինը աշխատանքում կազմելու է 70-80%: 

6.Նախագծի վերաբերյալ հրատարակված աշխատանքներ, գիտական զեկուցումներ  

«Բժշկություն. գիտությունևկրթություն>, 2016  The iStent trabecular micro-bypass system as a 
one of most effective micro invasive methods (MIGS) for the treatment of  POAG.Voskanyan L., 
Malayan A.,  Papoyan V. 



7. Հետազոտության ժամանակացույց 

 

Գիտական ղեկավար՝ ____________________ 
 ստորագրություն 
 
Հայցորդ՝ ____________________ 

 ստորագրություն 
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