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подход к анестезии любого органа, включая глаз, включает использование ноцицептивной блокады на 
всех уровнях афферентной чувствительной иннервации - от местных болевых рецепторов, ганглиев, 
проводящих путей центральной нервной системы до рецепторов центральной нервной системы. 
Многие авторы называют глаз частью мозга, вынесенным на периферию. Некоторые источники 
также утверждают, что общая анестезия во время офтальмологических операций не препятствует 
проникновению чувствительных импульсов в центральную нервную систему и реагированию на 
них, поэтому ее дополняют местными анальгетиками и различными видами регионарной блокады, 
потому, что местные анестетики предотвращают передачу болевых импульсов в центральную 
нервную систему через аксоны ноцицепторов. Известно, что различные комбинации наркотических 
анальгетиков, нейролептиков и других нейротропных средств (снотворных, атарактики) и 
общепринятые методы общей анестезии не могут полностью предотвратить хирургическую 
стрессовую реакцию гипофизарно-надпочечниковой системы. Сама по себе регионарная анестезия 
является высокоэффективным и экономичным способом защиты организма от хирургической 
травмы. Таким образом, важно одновременно назначить несколько анальгетиков и методов 
обезболивания, которые могут повлиять на передачу ноцицептивной информации и формирование 
послеоперационного болевого синдрома.
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NEAREST POSTOPERATIVE PERIOD DURING VITREORETINAL SURGERY (LITERATURE 
REVIEW)

SUMMARY

The level of protection of the body from surgical trauma using various methods of anesthesia and 
the criteria for its adequacy are still being discussed. Traditional options for general anesthesia do not 
always provide complete neuro-vegetative protection, and some components of anesthesia have side 
effects. Surgical stress response is the leading cause of postoperative lethality after surgical and anesthetic 
complications, making it necessary to look for ways to reduce the stress response. The modern approach 
to anesthesia of any organ, including the eye, involves the use of nociceptive blockade at all levels of 
afferent sensitive innervation - from local pain receptors, ganglia, central nervous system pathways, to 
central nervous system receptors. Many authors call the eye the part of the brain that has been removed. 
Some sources also state that general anesthesia during ophthalmic surgery does not prevent sensitive 
impulses from entering the central nervous system and responding, so it is supplemented by local 
analgesics and various types of regional blockade. Because local anesthetics prevent the transmission 
of pain impulses to the central nervous system through nociceptor axons. It is known that various 
combinations of narcotic analgesics, neuroleptics and other neurotropic drugs (hypnotics, ataractics) and 
the accepted methods of general anesthesia can not completely prevent the surgical stress-response of 
the pituitary-adrenal system. Regional anesthesia in itself is a highly effective and cost-effective way to 
protect the body from surgical trauma. Thus, it is important to simultaneously prescribe several analgesic 
drugs and methods of anesthesia, which can affect the transmission of nociceptive information and the 
formation of postoperative pain syndrome.
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Qeyd olunan məqalə “Vitreoretinal əməliyyatlar zamanı okulovisseral reflekslərin inkişafı ilə 
əlaqəli olan fəsadların profilaktikası” dissertasiyanın ədəbiyyat icmalının bir hissəsinə aiddir. Cərrahi 
müdaxilələr zamanı stressə reaksiya güclü olduqda tam yararlı antinosiseptik müdafiənin təmin olunması 
ciddi problem olaraq qalmaqdadır. 

Ümumi anesteziya zamanı nosisepsiyanın qiymətləndirilməsi çox mürəkkəb məsələdir, çünki uzun 
müddət antinosiseptik müdafiənin adekvatlığını müəyyənləşdirmək üçün heç bir metod olmamışdır [1, 2]. 
Nosisepsiyanın klinik qiymətləndirilməsi xəstənin arterial təzyiq (AT), ürək yığılmalarının tezliyi (ÜYT), 
tərləmə, motor reaksiyası kimi vegetativ reaksiyalarının qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Cərrahi stress-
cavab dedikdə, orqanizmdə cərrahi travma ilə stimullaşmış metabolik və iltihabi reaksiyalar nəticəsində 
yaranan patofizioloji dəyişikliklər nəzərdə tutulur [2, 4, 5]. 1999 ildə Seyidova S.N. “Görmə üzvünün 
zədələri zamanı iltihabi fəsadların patogenezinin bəzi xüsusiyyətləri” elmi işində angiospazmın səbəbi 
- simpatik sinir sistemin tonusunun yüksəlməsinin qarşısını almaq məqsədilə adekvat antinosiseptiv 
təsirinin əhəmiyyəti qeyd edilmişdir. Müxtəlif anesteziya metodlarından istifadə edərək organizmin 
cərrahi travmasından müdafiyə dərəcəsi və onun adekvatlığı meyarları hələ də müzakirə olunur. Ümumi 
anesteziyanın ənənəvi variantları həmişə tam neyro-vegetativ müdafiyə ilə təmin etmir və anesteziyanın 
bəzi komponentləri orqanizmə yan təsir göstərir [6].

Cərrahi patologiyanın və əməliyyat travmasının endokrin sistemə təsiri, şüphəsiz ki, anestezioloji 
yardımın vəzifələrindən biri olan endokrin sisteminin əməliyyat aqressiyasına reaksiyasını azaltmaqdan 
ibarət olan təsirindən daha yüksəkdir [7]. 

Cərrahi stress-cavab reaksiyası cərrahi və anestezioloji fəsadlardan sonra, əməliyyatdan sonrakı 
letallığın əsas səbəbi hesab olunur ki, [8, 9], bu da stress-cavab reaksiyasının azaldılması yollarının 
axtarılmasını zəruri edir. Cərrahi stress-cavab reaksiyasının azaldılması üçün daha geniş yayılmış yanaşma 
- əməliyyatın travmatikliyinin azaldılmasıdır, lakin bu, həmişə mümkün olmur. Daha bir yanaşma, 
anestezioloji müdafiənin əməliyyat zamanı və əməliyyatdan sonrakı adekvatlığının artırılmasıdır: regionar 
anesteziya və analgeziya metodları stressi azaldan təsirə malik olan güclü vasitə hesab olunur [7, 8, 10, 
11, 12, 13]. Hal-hazırda cərrahi stress-cavab reaksiyasının patogen xarakterli olması sübut edilmişdir 
ki, bu da əməliyyatdan sonrakı gedişatın əhəmiyyətli dərəcədə pisləşməsinə və xəstənin reabilitasiya 
müddətinin uzanmasına səbəb olur [7]. Bundan başqa, hələ cərrahi travma başlamazdan əvvəl ümumi 
anesteziyanın təsiri faktiki olaraq əməliyyat stressinin tərkib hissəsi kimi homeostazdakı dəyişikliklərə 
səbəb olur [13, 14].

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, stress-cavab və iltihabi dəyişiklikləri azaltmaq üçün daha səmərəli 
anestezioloji yanaşmalardan biri regionar anesteziyanın istifadə edilməsidir. Neyroaksial anesteziyanın 
təsiri ilə cərrahi travmaya "klassik" (kortizol və qlikemik) cavabın azaldılması mexanizmləri kifayət 
qədər aydındır və effektiv afferent blokada ilə, həmçinin, böyrəküstü vəziləri əhatə edən simpatik efferent 
liflərin blokadası ilə müəyyən edilir [15].

Xəstənin daha effektiv müdafiəsi üçün regionar və ümumi anesteziyanın birləşdirilməsi ideyası ilk 
dəfə 1913-cü ildə məşhur amerikalı cərrah G. Crile tərəfindən irəli sürülmüşdü, lakin bu ideya həmin dövr 
üçün vaxtından əvvəl idi. Yalnız XX əsrin 80-ci illərində, məhdud funksional imkanları olan xəstələrdə 
daha mürəkkəb və travmatik əməliyyatlar zamanı anestezioloji müdafiəni təkmilləşdirmək zərurətinin 
yaranması, ümumi və regionar epidural anesteziyanın kombinasiyasının üstünlüklərinin araşdırılmasına 
səbəb oldu [16].

Əməliyyat zamanı cərrah, haqlı olaraq, diqqətini əməliyyatın yerinə yetirilməsi texnikasına 
yönəldir. O, anestezioloqun sayıqlıqla izlədiyi prosesləri görə bilmir. Əməliyyat zamanı ən çox görünən 
hemodinamik reaksiyalar hiperglikemiyadır ki, bu isə yalnız "aysberqin görünən hissəsi"-dir. Müasir 
təbabətdə "cərrahi stress" adlanan fenomenin bir çox təzahür və nəticələri məlumdur [16].
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Multimodal anesteziya konsepsiyasına görə, kombinə olunmuş anesteziya ümumi anesteziya 
ilə müqayisədə müəyyən üstünlüklərə malikdir. Bu üstünlüklər müxtəlif afferent və efferent, habelə 
mərkəzi sinir sisteminə təsir yolu ilə nosisepsiyadan qorunmanın təmin olunması hesabına yaranır [17, 
18]. Regionar anesteziya zamanı analgeziyaya yerli anestetikin sinir sisteminə – onurğa beyni və ya 
(müştərək) onurğa beyni və periferik sinirin köklərinə daxil edilməsi ilə nail olunur. Bu zaman istənilən 
həssaslığın və adrenergik liflərlə stress-cavabın (transmissiyaya təsir) qeyri-spesifik kəsilməsi baş verir 
[17]. İstənilən orqanın, o cümlədən gözün anesteziyasına müasir yanaşma, afferent həssas innervasiyanın 
bütün səviyyələrində – yerli ağrı reseptorlarından, qanqliyalardan, mərkəzi sinir sisteminin yollarından 
tutmuş, mərkəzi sinir sisteminin reseptorlarına qədər – nosiseptiv blokun tətbiqini nəzərdə tutur. Bir çox 
müəlliflər gözü, beynin xarıcə çıxarılmış hissəsi adlandırır [19, 20]. Bəzi mənbələrdə həmçinin bildirilir 
ki, oftalmoloji əməliyyat zamanı ümumi anesteziya həssas impulsların mərkəzi sinir sisteminə daxil 
olmasının və cavab reaksiyalarının qarşısını almır, buna görə də onu yerli ağrıkəsici və müxtəlif növ 
regionar blokada ilə tamamlayırlar. Çünki yerli anestetiklər ağrı impulsunun nosiseptor aksonları ilə 
mərkəzi sinir sisteminə ötürülməsinin qarşısını alır [21, 22, 23]. 

Subtenon anesteziya vitreoretinal əməliyyatlar zamanı nadir hallarda istifadə olunur. 2003 ildə 
A.D.Farmery və həmmüəllif. 43 xəstənin iştiraki ilə bir araşdırmanın nəticələrini nəşr etdirdi. Onlar 
qeyd edirdilər ki, ümumi anesteziya fonunda 0,75% bupivakainin subtenon vurulması, perioperasiyon 
dövrdə narkotik analgetiklərə olan ehtiyacı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, həmçinin intraoperasiyon 
monitorinq aparılarkən aşkarlanan hipertenziya və bradikardiya hallarının aşkarlanmasına, əməliyyatdan 
sonrakı dövrdə baş verən ürək bulanma və qusmanın rast gəlmə tezliyinin azalmasına səbəb olur [24]. 
Əməliyyatın sonunda bupivakainin subtenon inyeksiyası əməliyyatdan sonrakı ilk 6 saat ərzində yüksək 
keyfiyyətli analgeziya təmin etdiyinə görə, parasetamolun ketoprofenlə, həmçinin nalbufin və morfinlə 
birlikdə istifadəsinin ehtiyacını azaldır [25]. Müəyyən edilmişdir ki, propofol və narkotik analgetiklərə 
əsaslanan ümumi venadaxili anesteziya cərrahi stressə adrenergik reaksiyanı effektiv şəkildə azaldır, 
paralel olaraq qanın plazmasında katexolaminlərin konsentrasiyasını azaldır [26]. Həmçinin, məlumdur 
ki, narkotik analgetiklər, neyroleptiklər və digər neyrotrop preparatlar (hipnotiklər, ataraktiklər) və 
ümumi anesteziyanın qəbul edilmiş üsullarının müxtəlif kombinasiyaları hipofiz-adrenal sistemin 
cərrahi stress-cavab reaksiyasının qarşısını tam ala bilmir [27-32]. Skobeydo İ.E. (2004), İqnatenko 
D.J. (2016) və həmmüəllif. propofol ilə narkotik analgetiklər və müştərək+subtenon, yaxud retrobulbar 
ilə propofol anesteziyalarını müqayisəli öyrəniblər. Müəlliflər fentanilin yan təsirlərini: tənəffüsün 
depressiyası, anesteziyadan sonrakı bərpa müddətinin uzanması, lakin regionar anesteziya aparılan 
xəstələrdə anesteziyadan sonra huşun və spontan tənəffüsün qısa müddət ərzində bərpasını qeyd 
etmışlər [33, 34]. Dubok A.D. (2011) sevoran, venadaxili propofol və retrobulbar anesteziya ilə aparılan 
çoxkomponentli anesteziyanın üstünlüyüni qeyd etmişdir. Müəllif öz nəticələrində aşkar etmişdir ki, 
strabismus əməliyyatları zamanı ümumi anesteziyanın regionar retrobulbar anesteziya ilə birgə istifadəsi 
okuloqastral və okulokardial reflekslərin yaranmasının qarşısını alır, intraoperasiyon və postoperasiyon 
dövrdə ağrısızlaşdırmanı təmin edir və nəticədə uşaqlar, valideynlər üçün müsbət psixolojı mühütün 
yaranmasını səbəb olur [35]. Multimodal analgeziya konsepsiyası, perioperativ dövrdə opioid (narkotik) 
analgetiklərdən istifadə etməməyə və ya onların dozasını minimuma endirməsinə imkan verir. Multimodal 
analgeziya, kəskin ağrının meydana gəlməsinin müxtəlif səviyyələrinə təsir edən iki və ya daha çox 
dərmanın eyni vaxtda qəbulunu nəzərdə tutur [36].

Bəzi tədqiqatlarda göstərilir ki, vitreoretinal əməliyyat keçirən xəstələrdə regionar anesteziya 
metodlarından birinin – subtenon anesteziyanın ümumi anesteziya ilə birlikdə istifadəsi analgetik 
vasitələrə ehtiyacını azaldır. Bu zaman isə okulokardial refleks, əməliyyatdan sonrakı ürək bulanması 
və qusma kimi fəsadlara az rast gəlinir [37-41]. Bununla belə, digər tədqiqatlardakı məlumatlar göstərir 
ki, ümumi anesteziya ilə birlikdə subtenon anesteziyanın istifadəsi okulokardial refleksin, əməliyyatdan 
sonrakı ürək bulanması və qusma hallarının azaldılmasında səmərəli və etibarlı hesab edilmir. Bu, 
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üsul pediatriyada çəpgözlüyə görə aparılan əməliyyatdan sonrakı ağrıların və əlavə analgeziyanın 
azaldılmasında təhlükəsiz hesab olunur [42-45]. Digər tədqiqatlarda göstərilir ki, katarakta [41] və 
uşaqlarda vitreoretinal əməliyyatlar zamanı subtenon anesteziyanın istifadəsi venadaxili fentanilin tətbiqi 
ilə müqayisədə daha effektiv analgeziyanı təmin edir. 

Neyrofizioloji tədqiqatlar göstərir ki, nosiseptik blok edilməmiş impulslar "ağrı haqqında 
yaddaşı saxlayan" neyronların funksiyasını dəyişdirir. Yerli anesteziya anestezioloji vasitələrin ən 
vacib komponentlərindən biri hesab edilməlidir, çünki qabaqlayıcı yerli analgeziya nosisepsiyanı blok 
edərək həmin "ağrı haqqında yaddaşı" azaldır və əməliyyatdan sonrakı dövrün gedişatını yaxşılaşdırır. 
Ağrı – əməliyyatdan sonrakı dövrdə ürək bulanması və qusmanın şiddətini təyin edən vacib faktordur. 
Əməliyyatdan sonrakı ağrı, vegetativ sinir sistemini aktivləşdirərək orqan və sistemlərin müxtəlif 
disfunksiyasına səbəb olan arzuolunmaz vegetativ reaksiyalar yaradan güclü cərrahi stress-cavab 
triggeridir [27, 49]. 

Ropivakainin istifadəsi ilə əlaqədar da bir sıra araşdırmalar aparılmışdır. Onlardan birində göstərilir 
ki, ümumi (inhalyasiyon) anesteziya altında vitreoretinal əməliyyatlar zamanı 3 ml 0,75% ropivakain 
məhlulunun subtenon istifadəsi sistolik təzyiqin, sevoflüranın dozasının, əməliyyatdan sonrakı ağrının 
intensivliyinin və narkotik analgetiklərə olan ehtiyacın azalmasına səbəb olur [46]. Digər tədqiqatlarda 
göstərilir ki, ümumi anesteziya ilə birlikdə peribulbar anesteziyanın (5 ml 0,75% ropivakain) aparılması, 
intraoperativ dövrdə okulokardial refleks hallarının, əməliyyat sahəsində qanaxmanın, əməliyyatdan 
sonrakı ağrıların və ƏSÜQ-ün azalmasına səbəb olur [47]. Reqmatoqen qopma ilə əlaqədar aparılan 
əməliyyatdan əvvəl subtenon analgeziyanın ümumi anesteziyanın induksiyasından sonra profilaktik 
analgeziya kimi istifadəsi, subtenon anesteziyanın istifadə edilmədiyi qrupla müqayisədə əməliyyatdan 
sonrakı ağrıların azalmasının təmin edilməsində daha effektiv təsir göstərir. Subtenon anesteziyanın 
istifadəsi, həmçinin okulokardial refleks və ƏSÜQ hallarının azalmasında da səmərəli hesab edilir [39]. 
Regionar anesteziya özü-özlüyündə orqanizmin cərrahi travmadan qorunmasında yüksək effektivli və 
iqtisadi cəhətdən faydalı bir üsul hesab olunur [48]. ƏSÜQ-n profilaktikasında intraoperativ və postoperatif 
analgeziyanı multimodal xarakterə malik olması, yəni opioid preparatların minimal dozalarından istifadə 
etməklə yan təsirlərin riskini minimuma endirir. 

Beləliklə, nosiseptiv informasiyanın ötürülməsi və əməliyyatdan sonrakı ağrı sindromunun 
formalaşmasına təsir göstərə biləcək bir neçə analgetik preparatların və keyləşdirmə metodlarının eyni 
zamanda təyini vacib hesab olunur.
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QLAUKOMANIN MİNİMAL İNVAZİV CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNƏ YENİ YANAŞMA 
(ƏDƏBİYYAT İCMALI)

Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Bakı şəh., AZ1114, Cavadxan küç., 32/15

XÜLASƏ

Bu icmalda, hazırda mövcud olan Minimal İnvaziv Qlaukoma Cərrahiyyəsinin (MİQC) novləri, 
effektivliyi və istifadəsinə göstərişlərə dair son məlumatlar müzakirə olunmuşdur. Bununla bağlı, bir çox 
müəlliflərin son tədqiqatları araşdırılmışdır.

MİQC ənənəvi qlaukoma cərrahi metodları (trabekulektomiya və drenaj implantları) ilə müqayisədə 
bir çox üstünlüklərə malikdir. Belə ki MİGC az travmatikliyi, əməliyyatın icra müddətinin daha qısa 
olması, əməliyyatdan sonrakı dövrdə daha tez reabilitasiya, fakoemulsifikasiya ilə daha asan kombinə 
olunması, kiçik kəsiklər aparılmaqla korneal, skleral və konyuktival toxumaların daha az zədələnməsi 
ilə səciyyələnir. Bu prosedurlar əsasən fakoemulsifikasiya əməliyyatları ilə kombinə icra olunur. Eyni 
zamanda mikrostentlərin fakoemulsifikasiya ilə kombinə istifadəsinin, yalnız fakoemulsifikasiya ilə 
müqayisədə göz daxili təzyiqin (GDT) daha əhəmiyyətli dərəcədə azalması da aparılan tədqiqatlarda 
bir daha öz əksini tapmışdır. Məqalədə MİQC qlaukomanın başlanğıc və inkişaf etmiş mərhələlərində 
aparılması məqsədə uyğun hesab olunur. Kliniki çalışmalar göstərir ki, MİQC prosedurları 24 aya qədər 
olan müddət ərzində əhəmiyyətli dərəcədə GDT azalmasını təmin edir. 

Açar sözlər: qlaukoma, cərrahi müalicə, Minimal İnvaziv Qlaukoma Cərrahiyyəsi

Ибрагимова С.Н., Музаффарли Ф.Р.

НОВЫЙ ПОДХОД К МИНИМАЛЬНОЙ ИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ ГЛАУКОМЫ (ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ)

РЕЗЮМЕ

В данном обзоре, обсуждаются последние данные касательно существующих на сегодняшний 
день видов, эффективности и показаний к применению Минимально Инвазивной Хирурги 
Глаукомы (МИХГ). В связи с этим были изучены последние исследования многих авторов.

МИХГ обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами хирургии 
глаукомы (трабекулэктомия и дренажные импланты). А именно МИХГ мало травматична, 
характерезуется меньшей длительностью операции и более быстрой реабилитацией, а также 
ее легче комбинировать с факоэмульсификацией и благодаря использoванию малых разрезов 
она явлется менее травматичной для роговицы, склеры и конъюнктивы. Данные процедуры, в 
основном, проводятся комбинированно с факоэмульсификацией. В то же время, в проведенных 
исследованиях было отмечено, что при сравнении уровня ВГД (внутриглазного давления) после 
факоэмульсификации и факоэмульсификации комбинированной с МИХГ, во втором случае 
наблюдалось более значительное снижение ВГД. Считается целесообразным проводить данные 
операции при начальной и развитой стадиях глаукомы. Согласно клиническим исследованиям, 
МИХГ обеспечивает значительное снижение ВГД в течении 24 месяцев.

Ключевые слова: глаукома, хирургическое лечение, Минимально инвазивная хирургия глаукомы


