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Թեմայի արդիականությունը

• Գլաուկոմա
• Անդառնալի կուրություն
• 2020թ. 80 մլն. 
• Կլինիկական և ֆինանսական բեռ
• Սինուստրաբեկուլէկտոմիա, հետվիրահատական

բարդություններ
• Նվազագույն ինվազիվ գլաուկոմայի

վիրահատություններ
• iStent



Տրաբեկուլյար միկրոշունտ iStent



Առաջին սերնդի iStent-ի ապլիկատոր



Անկյան գոնիոսկոպիկ պատկեր` տրաբեկուլյար ցանցում 3 
իմպլանտված iStent-ով



Հետազոտության նպատակը

Գնահատել տրաբեկուլյար
միկրոշունտավորման արդյունավետությունը
կատարակտով և առանց կատարակտի բաց

անկյուն գլաուկոմայի տարբեր
աստիճանների բուժման դեպքում:



Հետազոտության
խնդիրները

Առանց կատարակտի, 1 iStent

Առանց կատարակտի, 2 iStent

Առանց կատարակտի, 3
iStent

Կատարակտով, 1 iStent-ի
և ֆակոէմուլսիֆիկացիա

Կատարակտով, 2
iStent-ի և

ֆակոէմուլսիֆիկացի
ա

Առանց կատարակտի, 
պրոստագլանդինային

համանմաններ

Բացանկյուն
գլաուկոմայիտարբեր

աստիճանների
բուժման դեպքում
որոշել ներակնային
ճնշման, նյարդի

վիճակի և
տեսադաշտի չափման

ցուցանիշները



Հետազոտության նյութը

381 Ս.Վ. Մալայանի անվ ԱԿ

2011-2016 թ.թ.

54 ամիս



Հիվանդների խմբերը

Խմբերիանվանումը Քանակը Տոկոսային հարաբեր.

Մեկ iStent-ի Իմպլանտացիա 126 33%

Երկու iStent-երի Իմպլանտացիա 83 22%

Երեք iStent-երի Իմպլանտացիա 40 10.5%

Մեկ iStent-ի մպլանտացիակատարակտի
միաժամանակյաէստրակցիայով 40 10.5%

Երկու iStent-երիիմպլանտացիակատարակտի
միաժամանակյաէստրակցիայով 42 11%

Դեղորայքայինբուժումստացողհիվանդներ 50 13%

Ընդամենը 381 100%



Հետազոտության մեթոդները

Հակադարձ
օֆթալմոսկոպիա

90 D

Humphrey-ի
պերիմետր

ՏՆՍ-ի
գնահատում

ԱԿՏՍ-ի
հետազոտում

Սնելենի աղյուսակ

Տեսադաշտի
հետազոտում

ՆԱՃ-ի
չափում

Մակլակովի
տոնոմետր

Գոլդմանի
տոնոմետր

1

2 3 4

Բիոմիկրոսկոպիա, 
գոնիոսկիպիա

Օկուլյար կոհերենտ տոմոգրաֆիա (առաջային
OCT, հետին OCT), ուլտրաբիոմիկրոսկոպիա

(UBM)



Հետազոտության արդյունքները



Հետազոտության արդյունքները



Հետազոտության արդյունքները



Հետազոտության արդյունքները



Հետազոտության արդյունքները



Հետազոտության արդյունքները



ՆԱՃ նախնական
ՆԱՃփոփոխ (%) 

1 ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 

6 ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 

12 ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 

18 ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 

30 ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 

48 ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 

54 ամիս հետո

1 ստենտ 0,00 -44,52 -44,26 -44,50 -43,29 -42,88 -37,16 -35,60

2 ստենտ 0,00 -45,42 -45,39 -45,50 -43,11 -38,51 -36,79 -34,81
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ՆԱՃփոփոխությունների համեմատությունը1ստենտ (n = 125) և 2 ստենտ (n = 84)

Մեկ ստենտով իմպլանտացված
պացիենտների շրջանում միջին
թվաբանականի համեմատությունը երկու
ստենտի հետ



ՆԱՃ նախնական
ՆԱՃփոփոխ (%) 

1 ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 

6 ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 

12 ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 

18 ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 

30 ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 

48 ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 

54 ամիս հետո

1 ստենտ 0,00 -44,52 -44,26 -44,50 -43,29 -42,88 -37,16 -35,60

3 ստենտ 0,00 -51,25 -47,92 -50,77 -49,49 -46,66 -39,99 -34,03

0,00

-51,25 *
-47,92 *

-50,77 *
-49,49 *

-46,66 *
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ՆԱՃփոփոխությունների համետությունը1 ստենտ (n = 125) և 3 ստենտ (n = 40)

Մեկ ստենտով իմպլանտացված
պացիենտների շրջանում միջին
թվաբանականի համեմատությունը երեք
ստենտի հետ



ՆԱՃ
նախնական

ՆԱՃփոփոխ
(%) 1 ամիս

հետո

ՆԱՃփոփոխ
(%) 6 ամիս

հետո

ՆԱՃփոփոխ
(%) 12 ամիս

հետո

ՆԱՃփոփոխ
(%) 18 ամիս

հետո

ՆԱՃփոփոխ
(%) 30 ամիս

հետո

ՆԱՃփոփոխ
(%) 48 ամիս

հետո

ՆԱՃփոփոխ
(%) 54 ամիս

հետո

1 ստենտ 0,00 -44,52 -44,26 -44,50 -43,29 -42,88 -37,16 -35,60

1 ստենտ + կատարակտ 0,00 -49,80 -50,25 -49,14 -44,28 -38,04 -39,95 -36,61

0,00

-49,80 * -50,25 *
-49,14 *

-38,04 *
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ՆԱՃփոփոխությունների համեմատությունը՝1 ստենտ (n = 125) և
1 ստենտ + կատարակտ (n = 38)

Մեկ ստենտով իմպլանտացված
պացիենտների շրջանում միջին
թվաբանականի համեմատությունը մեկ
ստենտով և զուգահեռ կատարակտի
վիրահատությամբ զուգակցված
պացիենտների հետ



ՆԱՃ
նախնական

ՆԱՃփոփոխ
(%) 1 ամիս

հետո

ՆԱՃփոփոխ
(%) 6 ամիս

հետո

ՆԱՃփոփոխ
(%) 12 ամիս

հետո

ՆԱՃփոփոխ
(%) 18 ամիս

հետո

ՆԱՃփոփոխ
(%) 30 ամիս

հետո

ՆԱՃփոփոխ
(%) 48 ամիս

հետո

ՆԱՃփոփոխ
(%) 54 ամիս

հետո

1 ստենտ 0,00 -44,52 -44,26 -44,50 -43,29 -42,88 -37,16 -35,60

2 ստենտ + կատարակտ 0,00 -49,47 -51,62 -50,83 -51,55 -47,53 -44,15 -39,52

0,00

-49,47 *
-51,62 *

-50,83 * -51,55 *

-47,53 *
-44,15 *

-39,52 *
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ՆԱՃփոփոխությունների համեմատությունը՝
1 ստենտ (n = 125) և 2 ստենտ + կատարակտ (n = 40)

Մեկ ստենտով իմպլանտացված
պացիենտների շրջանում միջին
թվաբանականի համեմատությունը երկու
ստենտով և զուգահեռ կատարակտի
վիրահատությամբ զուգակցված
պացիենտների հետ



ՆԱՃ նախնական
ՆԱՃփոփոխ (%) 1 

ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 6 

ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 12 

ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 18 

ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 30 

ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 48 

ամիս հետո
ՆԱՃփոփոխ (%) 54 

ամիս հետո

1 ստենտ 0,00 -44,52 -44,26 -44,50 -43,29 -42,88 -37,16 -35,60

դեղանյութ 0,00 -39,56 -43,39 -42,22 -40,05 -37,15 -33,44 -34,28

-39,56 *

-37,15 *

-33,44 *
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-40,00

-35,00

-30,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

Ն
Ա
Ճ
փ
ոփ

ոխ
ու
թյ
ու
նն

եր
%

ՆԱՃփոփոխությունների համեմատությունը՝ 1 ստենտ (n = 125) և դեղանյութ (n = 49)

Մեկ ստենտով իմպլանտացված
պացիենտների շրջանում միջին
թվաբանականի համեմատությունը դեղորայք
օգտագործած պացիենտների հետ համեմատ



23%

12%

13%
13%

13%

26%

Ավելացված դեղորայքի համեմատական բնութագիրը

12-րդ ամսում

Մեկ iStent-ի
Իմպլանտացիա

Երկու iStent-երի իմպլանտացիա

Երեք iStent-երի
Իմպլանտացիա

Մեկ iStent-ի իմպլանտացիա
կատարակտի միաժամանակյա
էստրակցիայով

Երկու iStent-երի իմպլանտացիա
կատարակտի միաժամանակյա
էստրակցիայով

Դեղորայքային բուժում ստացող
հիվանդներ



24%

11%

13%
13%

4%

35%

Ավելացված դեղորայքի համեմատական բնութագիրը

54-րդ ամսում

Մեկ iStent-ի
Իմպլանտացիա

Երկու iStent-երի իմպլանտացիա

Երեք iStent-երի
Իմպլանտացիա

Մեկ iStent-ի իմպլանտացիա
կատարակտի միաժամանակյա
էստրակցիայով
Երկու iStent-երի իմպլանտացիա
կատարակտի միաժամանակյա
էստրակցիայով
Դեղորայքային բուժում ստացող
հիվանդներ



0
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0,8

0,9

1

1 ստենտ 2 ստենտ 3 ստենտ 1 ստենտուղեկցված
կատարկտիէքսպլ.

2 ստենտուղեկցված
կատարկտիէքսպլ.

Դեղեր

Հետազոտվող խմբերում ԱԿՏՍ-ի միջինացված ցուցանիշը

հետազոտության տարբեր ամիսներում

Նախավիրահատական 1 ամիս հետո 6 ամիս հետո 18 ամիս հետո

30 ամիս հետո 42 ամիս հետո 54 ամիս հետո



Հետազոտության արդյունքները



Հետազոտության արդյունքները



Հետազոտության արդյունքները



ՆԱՃ-ի իջեցում Այո Այո

՞Պացիենտի գործոն՞ Առկա չէ Առկա է

Բարդություներ Գրեթե չկա

Կողմնակի

ազդեցություն, 

սենսիբիլիզացիա

24-ժամյա 

ազդեցություն
Այո Ոչ

Ֆինանսական

ասպեկտ
++++ ++

iStent Դեղորայք



iStent
iStent+

կատարակտ

ՆԱՃ-ի իջեցում ++ ++++

Հավելյալ

դեղորայք
++++ ++

ԱԿՏՍ - ++++

ՏՆՍ, տեսադաշտ Ստաբիլ Ստաբիլ

Ֆակոգեն

գլաուկոմայի ռիսկ
Առկա է Առկա չէ

Երկարաժամկետ

արդյունավետությո

ւն

+++ +++



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒՅԹՈՒՆՆԵՐ

 Տրաբեկուլյար միկրոշունտավորումն իջեցնում է 
ՆԱՃ-ը ցանկալի “թիրախային” մակարդակի` 
ապահովելով բուժման երկարաժամկետ և բարձր
արդյունավետություն: 

 Ճիշտ իրականացման դեպքում գրեթե զուրկ է 
ներ և հետվիրահատական բարդություններից



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒՅԹՈՒՆՆԵՐ

 Միկրոշունտավորման արդյունավետությունն
ավելի բարձր է կատարակտի էքստրակցիայի
զուգահեռ վիրահատության պարագայում

 Ինչպես երկու, երեք, այնպես էլ նույնիսկ մեկ
ստետնտի իմպլանտացիան թույլ է տալիս
իջեցնել ՆԱՃ-ը և պահել այն ստաբիլ վիճակում



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒՅԹՈՒՆՆԵՐ

 Միկրոշունտավորման արդյունավետությունը
բարձր է, երբ այն իրականացվում է գլաուկոմայի
զարգացման ավելի վաղ փուլերում

 Միկրոշունտավորումը բացառում է “պացիենտի” 
գործոնը ,ինչպես նաև հետագայում նվազեցնում է 
գլաուկոմայի ծավալուն վիրահատությունների
ռիսկը:



Աշխատանքի գիտական նորույթը

Իրականացվել է ստենտի
իմպլանտացիա կատարակտով և 
առանց կատարակտի աչքերում

Գնահատվել է բաց անկյուն գլաուկոմայի

դեպքում տրաբեկուլյար

միկրոշունտավորման արդյունավետությունը

ինչպես կատարակտով, այնպես էլ առանց

կատարակտի աչքերում

Կատարվել է միկրոշունտավորման
երկարատև արդյունավետության

գնահատում

Մեկից ավել ստենտերի իմպլանտացման

պարագայում տրվել են ցուցումներ

ստենտերի միջև հեռավորության

վերաբերյալ (2 ժամ)



Գնահատվել է իմպլանտացված ստենտերի տարբեր քանակների դեպքում

միկրոշունտավորման արդյունավետությունը

Աշխատանքի գիտական նորույթը

Իրականացվել է միկրոշունտավորման արդյունավետության գնահատում

գլաուկոմայի զարգացման տարբեր աստիճանների դեպքում



Շնորհակալություն


