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XÜLASƏ
Ermənistanın beynəlxalq miqyasda tanınmış Azərbaycan torpaqlarına hərbi təcavüzü və 30 ilə
yaxındır torpaqların 20%-dən çoxunun işğalı İkinci Qarabağ müharibəsinə səbəb oldu. Piyada əleyhinə
mina və partlayıcı qurğuların geniş istifadəsi işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi zamanı görmə
orqanına mexaniki travmanın əsas səbəbləri olaraq qalır. İkinci Qarabağ Müharibəsi dövründə minalardan
təmizlənmə zamanı bir əsgərin hər iki gözündən aldığı ağır mexaniki travma klinik hal kimi təqdim edilir.
Etaplı olaraq müalicə taktikasının seçimi xəstədə görmə orqanının buynuz qışanın bulanması, tor qişanın
qopması və gözdaxili yad cisim kimi ağır travma zamanı reabilitasiya üçün oftalmocərrahiyyənin bütün
müasir imkanlarından istifadə etməklə təqdim edilmişdir.
Açar sözlər: buynuz qişa, müvəqqəti keratoprotez, torlı qışa, mina partlayiş yaralanması
Гасанов Д.В.
К ТАКТИКЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ ОРГАНА ЗРЕНИЯ,
ПОЛУЧЕННОЙ В ПРОЦЕССЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МИНЫ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ
КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
РЕЗЮМЕ
Военная агрессия Армении международно признанных земель Азербайджана и оккупация
более 20% земель в течение почти 30 лет привели ко Второй Карабахской войне. Широкое
применение противопехотных мин и взрывных устройств, остаются ведущими причинами
механической травмы органа зрения при освобождении оккупированных земель. Представлен
клинический случай тяжелой механической травмы обоих глаз сапёра, полученной в процессе
разминирования во время Второй Карабахской войны. Выбор поэтапной тактики в случае тяжелой
травмы органа зрения с помутнением роговицы, отслойки сетчатки и внутриглазного инородного
тела представлен с позиций необходимости применения всех современных возможностей
офтальмохирургии при реабилитации раненого.
Ключевые слова: роговица, временный кератопротез, отслойка сетчатки, минно-взрывная
травма
Hasanov J.V.
TO THE TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF SEVERE OCULAR INJURY OBTAINED
IN THE PROCESS OF DISARMING A MINES DURING THE SECOND KARABAKH WAR
(CLINICAL CASE)
SUMMARY
Armenia's military aggression of the internationally recognized lands of Azerbaijan and the
occupation of more than 20% of the lands for almost 30 years led to the Second Karabakh War. The
widespread use of anti-personnel mines and explosive devices remain the leading causes of mechanical
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ocular trauma during the liberation of the occupied lands. A clinical case of severe mechanical trauma
to the eyes of a sapper, received in the process of clearing a mine during the Second Karabakh War, was
presented. The choice of step-by-step tactics in the case of severe trauma to the organ of vision with
corneal opacity, retinal detachment and intraocular foreign body is presented from the standpoint of the
need to use all modern possibilities of ophthalmosurgery in the rehabilitation of the wounded.
Key words: cornea, temporary keratoprosthesis, retinal detachment, mine blast injury

Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın beynəlxalq qəbul olunmuş torpaqlarına hərbi təcavüzü və 30
ilə yaxın 20%-dən cox torpaqların davam edən okkupasiyası İkinci Qarabağ müharibəsinə səbəb olaraq,
Ordumuzun zabit və əskərlərin suçəəti nəticəsində azad olunmuşdur.
Daş dövründən bəri müharibə və münaqişələr zamanı istifadə olunan silahların intensivliyi getdikcə
artaraq, daha qeniş sahəni əhatə edərək, insan orqanizminə maksimum ziyan vurmaqla zədənin, fəsadların
daha da ağır olmasına gətirib cıxarıb. Silah təkamül prosesində yaralı və şikəst düşmən əsgərinin
yoldaşları üçün məhv olunan əsgərdən daha çox mənəvi təsir göstərdiyi aydın oldu. Bu şikəst əsgər
həm də ölkəsinin daimi tibbi və iqtisadi mənbəyi olmuşdur. Minalar bu fəlsəfənin çəkindirici silahların
hazırlanmasında tətbiqinin nəticəsidir [1].
Düşmənin əraziyə qoyduğu minalar nətiçəsində yaralanma, ölüm halları kifayət qədər cox rast
gəlinir, daimi ağır zədə riski kimi qəbul olunur. Pexota əleyhinə minalar dünyada münaqişə zamanı
və sonraki dövrlərdə həm döyüşçülərə, həm də döyüşməyənlərə, o cümlədən, qadınlar və uşaqlar,
zərərsizləşdirən əskərlərdə daxil olmaqla, yüksək xəsarət riski hesab olunur.
Mina partlayışları ümumiyyətlə plastik və ya metal hissəciklər, barıt, qum, toz və organik
qalıqları birləşməsi ola biləcək kiçik hissəciklərin gözlərə səpilməsinə səbəb olur [2, 3]. Belə çoxsaylı
fraqmentlər səthi xarici cisimlər kimi gözə təsir göstərə bilər və ya göz almasına daxil olaraq geniş
spektrli yaralanmalara səbəb olur.
Hərbi göz zədələnməsinin xarakteri Vyetnam müharibəsi, 2003-cü ildəki İraqdakı qarşıdurma və ən
çox araşdırılan Rus-Əfqan müharibəsi öyrənilmişdir [4].
Ermənistan tərəfindən Azərbaycana başladıgı təcavüzü, Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı görmə
üzvünün, müdafiyə aparatının zədələrin xüsusiyyətləri, o cümlədən, müştərək zədələrin nəticələri,
müalicə vasitələri də ədəbiyyatda əksini tapmışdır [5-10].
İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı cərrahiyənın texniki imkanları artması səbəbindən əməliyyat
aparmağa imkanlar kifayət qədər artıb, lakin, məlumatların ədəbiyyatda kifayət az olduğundan, maraqlı
kliniki halı, tədbiq olunan taktikanı təqdim etməyə məqsədə uygun hesab etdik.
Birmingham Eye Trauma Terminology [11] əsaslanaraq, travma halları cırılma, perforasiya və
nüfuz kimi təsnif edilmişdir. Göz zədələrinin təsnifatı (GZT) əsasən, yara sahələri buynuz qişada (BQ)
məhdudlaşdıqda – zona 1, limbdən 5 mm arxasında skleraya uzanarsa – zona 2, zona 2-dən 5 mm arxada
olarsa – zona 3 olaraq təsnif edilmişdir [12].
Hərbi göz travması ümumiyyətlə ön və arxa seqment zədələnməsi ilə əlaqələndirilir və cərrahi
problemdir. Kiçik və incə BQ çapığı pars plana vitrektomiya (PPV) aparmağa imkan verir. Lakin torlu qışanı
(TQ) və şüşəvari cismin (ŞC) görüntüsü BQ ödemi, köbud çapığı, qan ləkəsi və ya neovaskulyarizasiyası
səbəbindən çətin ola bilər. Beləliklə, PPV zamanı TQ bitiştirmək, ŞC təmizləmək və ya gözdaxili yad
cismi (GDYC) çıxarmaq asan olmaya bilər. Müvəqqəti keratoprotezin (MKp) icadı, qeyri-şəffaf kornea
ilə PPV tələb olunan ağır travma almış gözlərdə kifayət qədər əməliyyat aparmağa imkan verir.
PPV zamanı MKp istifadəsi ilk olaraq Landers tərəfindən təsvir edilmişdir 1981-ci ildə [13].
Modifikasiya olunmuş MKp göbələk şəklində sərt plastikdən (PMMA) hazırlanır. Ön kameraya çıxan 1
mm qalınlığında bir silindrdən (diametrlərin seçimi: 6.2 mm, 7.2 mm və ya 8.2 mm) və 15,5 mm diametrli
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bir göbələk səthindən və ətrafdakı tikişlər üçün 6 dəlikdən ibarətdir. Eckard adlı da MKp praktikada geniş
istifadə olunur. Göbələk şəklində sərt plastikdən (PMMA) hazırlanır. Ön kameraya çıxan 2.8 mm, 1.6
mm və 2.5 mm qalınlığında bir silindrdən (diametri seçimi: müvafiq olaraq 7.0 mm, 7.0 mm və ya 8.0
mm) və ətrafındakı tikişlər üçün 6 deşikli göbələk səthindən ibarətdir (şək. 1).

a)

b)

c)

Şək.1. a) İndia istexsalı MKp; b) Eckard MKp; c) Landers MKp
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, təqdim etdiyimiz klinik hal maraq doğurur.
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2020-cı il dekabrın 21-də mina
zərərləşdirən 23 yaşlı oğlan mina partlayışı nəticəsində agır zədə ilə Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik
Hospitalından köçürülmüşdür.
Anamnezdən bilinmişdir ki, İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı 2020-ci ilin noyabr ayının 4-də
hərbi quluqçu mina zərərləşdirərək partlayış nəticəsində çoxsaylı xəsarət almışdır və 7 noyabr 2020-ci
il tarixdə “mina partlayış yaralanması, üzün, xayalığın yumşaq toxumalarının çoxsaylı, kiçik kor qəlpə
yaralanmaları, hər iki gözün penetran yaralanması, sol baldırın aşağı 1/3 səviyyəsində travmatik qopması,
sağ baldır sümüklərinin aşağı 1/3-nin açıq yerdəyişmiş sınıqları, sağ ayaq 1 daraq sümüyü və 1 barmağın
travmatik qopması” diaqnozu ilə Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalına çatdırılmışdır.
Əsgərimizə Sağ II və III ayaqdarağı sümüklərinin açıq yerdəyişən sınıqlarına görə aparılmış
sol baldırın orta 1/3 səviyyəsindən amputasiyasından sonraki qüsurlu güdül, sağ baldır sümüklərinin
Q.A.İlizarov üsulu ilə osteosintezi, sağ 2 ayaq barmağının və sağ ayaqarxası yumşaq toxumalarının
işemik nekrozuna görə, üzdə və hər iki gözdə yaraların birincili cərrahi işlənməsi (08.11.2020); sağ
ayağın IV barmaq və darağının tarzo-metatarzal oynaq səviyyəsindən ekzartikulyasiyası, ayağın geniş
dəri və yumşaq toxuma defekti yarasına VAC aparatının quraşdırılması (13.11.2020); sol baldırın orta
1/3 səviyyəsindən amputasiyası, sağ ayağın yumşaq toxuma defekti yarasının autodermoplastikası
(05.12.2020) əməliyyatları aparılmışdır.
İlkin baxış zamanı xəstə hər iki gözün görməməsindən, aşağı atraflarda ağrı, hərəkət məhdudluğundan
şikayət edirdi. Zərərçəkəni müayinə edərkən, hər iki gözündə görmə itiliyi (Gİ) düzgün olmayan işıq
duyğusu müəyyən edilmişdir. Müdafiə aparatı norma daxilində olmuşdur.
Hər iki gözü biomikroskopiya edərkən, BQ-nın birincili cərrahi işlənilməsindən sonraki ödem,
tikişlər ilə adaptasiya olunan formalaşan çapıq, imbibisiya müəyyən edilmişdir (şək. 2).

a)

b)

Şək.2. Biomikroskopiya müayinəsi: a) Sağ göz b) Sol göz
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Ön kameranın strukturları təyin edilmirdi. GDT ölçmək mümkün olmamışdır (palpator yumuşaq).
Hər iki gözdə ultrasəs müayinədə (AB5500+E-Z Scan Sonomed, USA) TQ-nın total qopması və şüşəvari
cisimdə yad cisim aşkar edilmişdir (şək.3). GZT-na əsasən, yara sahəsi zona 3 olaraq təsnif edilmişdir.

a)

b)

Şək.3. Ultrasəs müayinəsi: a) Sağ göz b) Sol göz
Diaqnoz: Hər iki gözün zədəsinin birincili cərrahi işləməsindən sonrakı vəziyyət – buynuz qişanın
tam bulanması, torlu qışanın total qopması, gözdaxili yad cisim, başlanğıc subatrofiya.
Vəziyyətin ağır olmasını, mümkün perspektivini nəzərə alaraq, konsiliumun qərarı ilə sağ gözdə
təkrar əməliyyatın aparılması planlaşdırılmışdır. Cərrahi əməliyyatın mərhələlərı müzakirə olunaraq,
MKp vasitəsilə vitreoretinal əməliyyatın icrası qərara alınmışdır. Ön seqmentin cərrahiyyəsi (H.C.V.) və
vitreoretinal cərrahiyyə (K.M.İ.) təcrübəli cərrahlar tərəfindən aparılmışdır.
Əməliyyatın etapları:
Əməliyyat ümumi anesteziya altında 23 dekabr 2020-ci il tarixində aparılmışdır.
1.
360 dərəcə limba parallel konyunktivanın peritoniyası aparıldı (şək.4)
2.
Skleranın yarası yenidən 8-0 Neylon tikiş ilə tikildi (şək. 5)

Şək.4. Konyunktivanın peritoniyası
3.

a)

Şək.5. Skleral yaranın tikilməsi

Resipiyent BQ 7,5 mm-li vakum trepan ilə (Hessburg Barron, Jedmed Ltd, St. Louis, ABŞ)
trepanasiya olunuqdan sonra mikrokorneal qayçı istifadə edilərək tam qalınlıqda eksiziya
aparıldı (şək. 6).

b)

c)

Şək.6. BQ-nın vakum trepan ilə trepanasiyası (a, b) və BQ-nın korneal qayçı ilə eksiziyası (c)
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Pereferik sinexiyalar, membranlar və büllurun kütlələri təmizləndi (şək.7).
Neylon 8-0 istifadə edilərək BQ-nın yatağına geniş görmə sahəli bikonkav MKp tikildi (şək. 8).

Şək.7. Sinehiyalar və membranların
təmizlənilməsi
6.

Şək.8. MKp-in yerinə tikilməsi

İnfuziya, Vitrektomiya və endoillüminasiya probu, pars plana sklerotomiya yolu ilə tətbiq
edildi və standart 3 portlu 23-G PPV əməliyyat aparıldı (Constellation, Alcon, Fort Worth,
TX, ABŞ) (şək.9).
• Nüvə və bazal vitrektomiya
• GDYC götürüldü
• Perflurocarbon müayinə altında fibrovaskulyar membranın təmizlənməsi aparıldı
• Rahatlayıcı retinektomiya aparıldı və TQ yerinə oturuldu
• Silikon yağ inyeksiya olundu
• Endolazer fotokoaqulyasiya aparıldı
• İki sklerotomiya 8-0 Vikril tikiş ilə tikildi

b)

a)

c)

Şək.9. Qopan TQ-nın bərpa edilməsi (a,b,c)
7.
8.
9.

a)

Əməliyyatın üçüncü mərhələsində MKp çıxarıldı və 8 mm diametrində donor BQ 16 fərdi
10-0 Neylon tikiş istifadə edilərək resipiyent BQ-nın yatağına tikildi.
Sonda GDT əlavə silikon yağı ilə bərpa olundu
3-cü sklerotomiya və konyunktiva 8-0 Vikril tikiş ilə tikildi (şək.10).

b)

Şək.10. BQ-nın 10-0 Neylon tikiş ilə (a) və konyunktivanın 8-0 Vikril tikiş ilə (b) tikilməsi
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Əməliyyatdan sonra xəstəyə konservativ müalicə təyin olundu. Sağ gözə 1%-li Prednisolone
Asetate, Moksifloksacin, 1%-li Ciklopentolat damcıları və Hypromellos gel təyin olundu.
Əməliyyatdan 4 gündən sonra BQ edemli, ön kamera orta dərinlikdə idi. B-scan müayinəsində sağ
göz dibinin aşağı hissədə yastı TQ qopması müşahidə olundu (şək.11).

a)

b)

Şək.11. Sağ gözün aşağı hissəsində yastı TQ-nın qopması (a,b)
Xəstəyə təcili TQ əməliyyatını aparmaq ehtiyac olduğuna görə və Azərbaycanda “Göz bankı”
olmadığına görə optik keratoplastikaya uyğun olmayan BQ (şəffaf olmayan) köçürülmüşdür. Birinci
etapda əsas məqsədimiz TQ gopmasının bərpası olduğundan, optik BQ-nın köçürülməsi 3 aydan sonra
planlaşdırılmışdır. Üç həftədən sonra donor BQ-nın ödemi azamışdır və göz dibi dumanda da olsa
müayinə olunurdu (şək. 12). Amma buna baxmayaraq, görmə itiliyi müsbət 10,0-13,0 D korreksiyası ilə
ancaq işıq duyğusu olmuşdur.

Şək.12. OD –Donor BQ-nın görünüşü üç həftədən sonra
Ədəbiyyatın nəzərdən keçirilməsinə əsasən göz almasının açıq zədələnməsindən sonra son görmə
itiliyini proqnozlaşdıra bilən amillərdən – ilkin Gİ [14], zədə mexanizmi və ya növü, zədə sahəsi, göz
almasının əlavə travması, nisbi afferent bəbək qüsuru, TQ-nın qopması, damarlı və ya torlu qışanın prolapsı,
ŞC qansızması, büllurun zədələnməsi, hifema, əməliyyatdan əvvəl gecikmə və cərrahi müdaxilələrin sayı
olmuşdur [15-17].
Bizim xəstədə son Gİ-nə zədənin növü, sahəsi, TQ-nın qopması, skleral yaradan prolapsı,
əməliyyatdan əvvəl gecikmə və cərrahi müdaxilələrin sayı təsir edən əhəmiyyətli proqnozlaşdırıcı
amillərdən olmuşdur.
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Yekun
Beləliklə, müvəqqəti keratoprotezin inkişafı, ön və arxa seqmentlərin ciddi travması zamanı gözün
cərrahi yolla bərpa edilməsinə imkan verir, eyni zamanda nüfuz edən keratoplastika və PPV aparılmasına
şərait yaradır.
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