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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:


