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ՍԻԼԻԼԻԿՈՆԱՅԻՆ ՅՈՒՂԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
ՑԱՆՑԱԹԱՂԱՆԹԻ ԲԱՐԴԱՑԱԾ ՇԵՐՏԱԶԱՏՈՒՄՈՎ 

ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ
ՄաՏինյան ս.ի.1, ՎաՐդանյան ա.Հ.1,2, ԿոսՏանյան Տ.Հ.2

1 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ակնաբուժության 
ամբիոն, Երևան, Հայաստան

2 Ս.Վ. Մալայանի անվ. ակնաբուժական կենտրոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 18/07/2013թ/, ընդունված է` 10/12/2013թ.

Ցանցաթաղանթի բարդացած շերտազատումների բուժումը` հետին փակ վիտրէկտոմիայի 
կիրառմամբ և սիլիկոնային յուղի տամպոնադայով, բավականին լավացրեց ցանցաթաղանթի 
շերտազատման բուժման արդյունքները, հատկապես` բարդացած պրոլիֆերատիվ վիտրեո-
ռետինոպաթիայի, պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ցանցաթաղանթի շերտազատումների կամ 
ակնագնդի վնասվածքների դեպքերում:

Այս աշխատանքի նպատակն է` գնահատել սիլիկոնային յուղի հեռացման արդյունավե-
տությունը` ցանցաթաղանթի բարդացած շերտազատումով հիվանդների բուժման ժամանակ, 
ապա դրա հեռացումից հետո` 6 ամսվա ընթացքում, զարգացող ցանցաթաղանթի շերտա-
զատման և այլ բարդությունների բացահայտումը:

 Հետազոտության մեջ ընդգրկվել էին 55 հիվանդ, որոնք ենթարկվել էին հետին փակ 
վիտրէկտոմիայի, սիլիկոնային յուղով տամպոնադայով: Սիլիկոնային յուղը բոլոր հիվանդների 
մոտ հեռացվել էր 2009-2011 թթ. ընթացքում: Հիվանդների միջին տարիքը կազմել է 59 (+/- 
1,5), 51 % տղամարդիկ (n=28) և 49 % կանայք (n=27): Սիլիկոնային յուղի հեռացումից հետո 
հսկողության ժամկետը կազմել է, միջինը, 15 ամիս: Չորս աչքում (7,3 %) զարգացել է ցանցա-
թաղանթի կրկնակի շերտազատում:  Շերտազատման կրկնվելու ժամկետը կազմել է, միջինը, 
3,5 ամիս: Շերտազատման ուղղման նպատակով այս հիվանդները կրկին վիրահատվել են: 

Կատարակտայի էքստրակցիա` արհեստական ոսպնյակի պատվաստումով, սիլիկոնային 
յուղի հեռացմանը զուգահեռ, կատարվել է 24 հիվանդի մոտ: Սիլիկոնային յուղի հեռացումից 
հետո զգալիորեն ավելացել է տեսողության սրությունը:

 Սիլիկոնային յուղի հեռացումից հետո հսկողության ժամկետը կազմել է 15 ամսից ոչ 
պակաս: Մենք կիրառել ենք տարբեր խտության սիլիկոնային յուղեր, սակայն ամենա-
արդյունավետը հանդիսացել է BAUSCH & LOMB ֆիրմայի 5700 (cst) խտության գործակիցով 
սիլիկոնային յուղը:

Հետին փակ վիտրէկտոմիայի ցուցում է հանդիսացել ցանցաթաղանթի տրակցիոն շերտա-
զատումը` դիաբետիկ պրոլիֆերատիվ վիտրեոռետինոպաթիայով, պրոլիֆերատիվ վիտրեո-
ռետինոպաթիայով ցանցաթաղանթի ռեգմատոգեն շերտազատումը և ցանցենու հետտրավ-
մատիկ շերտազատումը:

Սիլիկոնային յուղի կիրառումը հանդիսանում է արդյունավետ միջոց` ցանցաթաղանթի 
բարդացած շերտազատումով հիվանդների բուժման համար: Սակայն սիլիկոնային յուղը 
կարող է առաջացնել կողմնակի երևույթներ, եթե այն աչքի խոռոչում անհիմն մնում է երկար 
ժամանակով: 

Նախկինում մեր կողմից կատարված աշխատանքում` կապված ցանցաթաղանթի ռեցի-
դիվի գործոնների բացահայտման հետ, որևէ համապատասխանություն սիլիկոնային յուղի 
հեռացման ժամկետների և ցանցենու շերտազատման ռեցիդիվի միջև չենք հայտնաբերել: 

Մեր կարծիքով, ժամանակակից սարքավորումների և գործիքների, ինչպես նաև 
պերֆտորօրգանական միացությունների կիրառումը հնարավորություն են տալիս մաքսիմալ 
հեռացնել փոփոխված ապակենման մարմինը, իսկ ֆոտոլազերկոագուլյացիայի կիրառումը 
ապահովում է մաքսիմալ անատոմիական և ֆունկցիոնալ էֆեկտ:

Սիլիկոնային յուղի հեռացման ժամկետները խիստ անհատական են` պայմանավորված 
ցանցաթաղանթի անատոմիական վիճակով: Ցանցաթաղանթի շրջանաձև անընդմեջ ֆոտո-
լազերկոագուլյացիան, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև պանռետինալ ֆոտոլազեր-
կոագուլյացիան, մեր կարծիքով, հանդիսանում են ցանցաթաղանթի շերտազատման 
բուժման միակ մեթոդը` սիլիկոնային յուղի հեռացումից հետո:


