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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:


