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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:


