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Müasir oftalmologiyada müxtəlif cihazlardan istifadə etməklə çoxlu sayda yeni metodlar – A/B-skan (ultrasəs 

müayinəsi), OKT (optik koherent tomoqrafiya), doppleroqrafiya və s. tətbiq olunur. Əksər hallarda periferiyada, 
poliklinika şəraitində çalışan həkim-oftalmoloqlar bu yeni müayinələrin incəliklərini dəqiq dərk etmədiklərindən 
müəyyən qrup xəstələri vaxtında müayinə üçün istiqamətləndirməkdə çətinlik çəkirlər. Verilən ədəbiyyat icmalında 
doppleroqrafiyanın incəlikləri öz əksini tapıb.

Oftalmologiyanın müxtəlif sahələrində görmə orqanının hemodinamik vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədilə 
ultrasəs doppleroqrafiyası metodları tətbiq edilir. Ultrasəs doppleroqrafiyası apparatlarının məğzini təşkil edən, 
damarlarda qan axınının sürətini ölçmək üçün işlənibhazırlanmış fiziki fenomen təklif edilmişdir. Doppler effekti 
– hərəkətdə olan hissəciklərdən əks olunan səsin qəbul olunma tezliyinin dəyişilməsidir (Doppler C., 1841). Bu 
halda tezliyin dəyişməsi (doppler tezliyinin) obyektin hərəkətinin sürəti ilə düzgün korrelyasiyadadır və ultrasəs 
datçikinin damar oxuna olan əyrilik bucağından asılıdır. Əgər qan axınının istiqaməti zonda tərəfdirsə, onda əks 
olunan ultrasəs siqnalının tezliyi göndərilən ultrasəs siqnalının tezliyindən artıqdır və qan axınının xətti sürətinə 
müsbət hədd kimi tranformasiya olur [1].

İlk dəfə 1960-cı ildə yapon alimi Satomura S. və Kaneko Z. gözdaxili qan təchizatını öyrənmək məqsədi 
ilə, ultrasəslə doppleroqrafiya müayinə metodunu təklif etmiş və bunun üçün qan axınını fiksə edən tezlikli 
diskriminatordan istifadə etmişlər [2]. 

Brockenbrough E.S. 1970 və 1971-ci illərdə ultrasəs doppleroqrafiyasının köməyi ilə göstərdi ki, boyunda yuxu 
arteriyalarının okklyuziyası zamanı a.supraorbitalisdə qan axınının istiqaməti retroqrad olur [3, 4]. 

Tokoro T. 1972 -ci ildə eksperimental olaraq dopplerofloumetrin köməyi ilə aydınlaşdırdı ki, dovşanların 
kirpikli cisminin qan axınının sürəti ilə onların gozdaxili təzyiqi arasında əlaqə mövcuddur [5]. 

Müller 1979-cu ildə retroqraq qan axınının yalnız okklyuziyalarda yox, həm də daxili yuxu arteriyasının qabarıq 
stenozlarında da aşkar olunmasının mümkünlüyünü söylədi [6].

İlk dəfə olaraq Spenser M.P. 1973, Spenser M.P. və Reid I.M. 1978 və 1979 – cu, 1981-ci illərdə «Carolina 
Medical Elektronoque» (ABŞ) firmasının «Dopscan – 1040 və Sonocolor 6000» rəngli indikasiyasıyla (sonokolor) 
nəinki qan axınının xətti sürətini, həmçinin yuxu arteriyalarında eritrositlərin hərəkətinin xarakterini də öyrənmişlər. 
Bu alimlər displeydə arteriyaların görüntülərini almaqla onların mexaniki skanlaşdırılmasına və həmin damarlarda 
zədələnmələrin aşkarlanmasına imkan verən qurğunu yaratmağa nail olmuşdurlar [7-10].

Sonrakı müayinələrdə ultrasəslə doppleroqrafiyanın koməyi sayəsində bir çox alimlər göstərmişlər ki, göz 
arteriyasının mənbəyində (sifonda) yaranan hemodinamik dəyişikliklər göz patologiyalarının klinik əlamətlərini 
xeyli qabaqlayır [10, 11, 12]. 

Öz işində Czaj-Kovski I. 1980-cı ildə ultrasəs doppleroqrafında kirpikli cisimdə qan axınını normada və göz 
almasının bir çox xəstəliklərində öyrənməyə çalışmışdır və təyin etmişdir ki, qlaukoma zamanı qan axını nisbətən 
zəifləyir. Amma, müəllif qan axınını fasiləsiz doppler aparatında öyrənmişdir və bu da bizim nəzərimizcə gözun 
qan dövranının, xüsusən də kirpikli cismin şəkilini bütövlüklə vermir [13].

SSRİ zamanı, ilk dəfə oftalmoloji praktikada diaqnostik məqsədlə fasiləsiz doppler akademik S.N.Fyodorov və 
həmmüəllifləri tərəfindən istifadə olunmuşdur. Müəlliflər gözyuvası və yuxu arteriyalari sistemində qan axınının 
vəziyyətini göz xəstəlikləri (qlaukoma, katarakta, yaxıngörmə və s.) olan bir çox pasiyentlərdə öyrənərək, bu 
patologiyaların rast gəlmə tezliyinin əsas damar xəstəliklərindən asılı olduğunu aşkar etmişlər. Müayinələr 
«Carolina Medical Elektronoque» (ABŞ) firmasının «Dopscan – 1040 və Sonocolor 6000» apparatlarında həyata 
keçirilmişdir. İvaşina A.İ. və Mixaylova Q.D. birgə bu ultrasəs sonoqrafı ilə miopiyalı pasiyentlərdə qan axınının 
xətti şürətini öyrənmişlər [14].
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Ümumi hemodinamikanın öyrənilməsi S.N.Fyodorov və Q.D.Mixaylova tərəfindən 1981-ci ildə “Dina 
Electronique” firmasının (Fransa) “DİD – 400” apparatında gözdə hemodinamik vəziyyətin araşdırılması məqsədilə 
Spenser M.П. tərəfindən 1979-cu ildə işlənib hazırlanmış metod əsasında aparılmışdır. 1983 - cü ildə Mixaylova 
Q.D. qlaukoma və miopiyası olan xəstələrdə qan axınını elmi nöqteyi -nəzərdən daha ətraflı öyrənmiş və yüksək 
dərəcəli proqressivləşən miopiyanın cərrahi yolla müalicəsi zamanı tətbiq edilən skleroplastik əməliyyatlardan 
sonra qan axınının 82,3% normallaşdığını aşkar etmişdir ki, bu da miopik prosessin stabilləşməsi ilə əlaqələndirilir. 
Həmçinin qlaukomanın antiqlaukomatoz cərrahiyyəsindən sonra qan axınının xətti sürətinin normal həddə qalxmış 
olduğu müəllif tərəfindən aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri əsasında sübut edilmişdir [15].

1986-cı ildə Fyodrov S.N. tərəfindən gözün qanla təchizatının daha geniş detallaşdırılması üçün “qaşüstü 
hemodinamik test” (QHT) adlanan metod işlənib hazırlanmışdır və gözdə qan dövranını sürətləndirmək məqsədi 
ilə oftalmologiyada ilk dəfə vazorekonstruktiv cərrahiyyə (VRC) metodunun əsası qoyulmuşdur. Müayinələrin 
həyata keçirilməsində ultrasəs cihazı olan «Dopscan»dan istifadə olunmuşdur və bu da aparılan doppleroqrafik 
müayinələrin damarlarda eritrositlərin hərəkətinin şərhi olan ultrasəs spektrinin alınması ilə müşayiət olunmasına 
imkan vermişdir [16].

1990-cı ildə «Gözün mikrocərrahiyyəsi» Sahələrarası Elmi-Texniki kompleksin (GM SETK) nəzdində ilk dəfə 
olaraq puls-doppler və ikiölçülü skanerləşdirmə ultrasəs müayinəsi metodundan istifadə olunmuşdur və bir çox 
hemodinamik parametrlər normada, qlaukomada və kataraktada öyrənilmişdir. Daha sonra, GM SETK-də rəngli 
transkranial dupleksdə (rəngli transkranial puls-doppler və ikiölçülü skanerləşdirmə metodları) işlənib hazırlanmış 
metod əsasında kataraktanın müxtəlif mərhələlərində skanerləşdirmə və doppleroqrafiya metodları müştərək və 
ya ayrı-ayrılıqda aparılaraq gözdə qan axınının çoxsaylı hemodinamik parametrləri və kirpikli cismin qalınlığı 
öyrənilmişdir, müalicə üsulu kimi VRC tətbiq edilmişdir [17, 18, 19].

1995-ci ildə Rankin S.J. qlaukomalı xəstələrdə rəngli dopplerdən istifadə edərək tor qişanın mərkəzi arteriyasında 
və arxa qısa kirpikli arteriyalarda qan axınını öyrənmişdir [20].

Bir çox alimlər belə hesab edirlər ki, transkranial dupleks skanerləşdirmə metodu yalnız baş beyin maddəsində 
ocaqlı patologiyanı vizualizasiya etməyə imkan vermir, həmçinin doppleroqrafik spektral rejimlə müşayiət edilən 
bu informativ metodun köməyi ilə intra -ekstrakranial qan dövranı sistemində funksional vəziyyəti öyrənmək, 
qan axınının hemodinamik paramatrləri haqqında məlumat almaq və onlarda autorequlyator mexanizmləri 
qiymətləndirmək də mümkündür [21, 22, 23].

Oftalmologiyada doppleroqrafiyanın inkişaf tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, paralel olaraq ultrasəslə 
kompyüterləşdirilmiş doppleroqrafiya metodlarının köməyi ilə alimlər, üçölçülü rekonstruksiyaya əsaslanan 
energetik Doppler (ED) rejimində retrobulbar sahənin damar arxitektonikasının vəziyyətinin müayinəsini aparmış 
və görmə siniri ətrafında damar kələfinin sərhədlərini müəyyənləşdirmişlər [24]. 

Axır onillikdə isə qlaukomada, göz almasının və orbitanın şişlərində, diabetik retinopatiyalarda, tor qişanın 
mərkəzi venasının trombozunda göz arteriyalarında qan dövranının vəziyyətini rəngli doppler kartlaşdırılma 
(RDK) metodundan istifadə edərək qiymətləndirmişlər [25].

Yüksəl N. və həmmüəlliflər 2001-ci ildə qlaukoma və psevdoeksfoliasiya sindromunda tor qişanın mərkəzi 
arteriyasında və arxa qısa siliar arteriyalarda elmi-tədqiqat işləri apararaq belə nəticəyə gəlmişlər ki, bu 
patologiyalarda retrobulbar sahənin damarlarında hemodinamik parametrlərin vəziyyəti dəyişir [26].

Altan-Yaycioğlu R. və başqaları 2001- ci ildə rəngli dopplerlə birincili açıqbucaqlı qlaukomada beta-blokatorların 
gözdə qan dövranına təsir effektini öyrənərək belə nəticəyə gəlmişlər ki, betaxolol daha artıq damargenişləndirici 
effektə malikdir, nəinki, digərləri, yəni carteolol və levobunolol retinal və xorioidal damar şəbəkəsinə heç bir təsir 
effektinə malik deyil, yalnız timolol kirpikli damar şəbəkəsinə bir qədər vazokonstruktiv effekt təsirinə malik ola 
bilər [27].

2002-ci ildə Yastrebçova T.A. və həmmüəlliflər «Sonomed -300» (Rusiya) ultrasəs apparatının koməyi ilə 
miopiyalı uşaqlarda mərkəzi və reqional hemodinamik göstəriciləri öyrənərək, daxili yuxu arteriyasının və bloküstü 
arteriyanın qan axınının sürətindəki dəyişikliklərin miopiyanın gedişinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmədiyini 
qeyd etmişlər [28].

2003-cü ildə Birinci H. və həmmüəlliflər gözün birincili açıqbucaqlı qlaukimasında goz arteriyası, tor qişanın 
mərkəzi arteriyası və qısa arxa kirpikli arteriyalarda pik sistolik sürəti, son – diastolik sürəti və rezistentlik indekslərini 
öyrənmişlər. Müəlliflər belə bir fikrə gəlmişlər ki, bu halda qan axınına periferik təsir indeksləri xeyli yüksəlir [29].

2004-cü ildə Fedotov A.A. və başqaları reoensefaloqrafın köməyi ilə beyin qan dövranının pozulmasının 
müxtəlif tiplərində birincili açıqbucaqlı qlaukomanın ilkin klinik əlamətləri meydana çıxan zaman aşkar edirlər 
ki, xəstəliyin bu və bundan sonrakı müxtəlif əlamətləri mərkəzi hemodinamikanın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 
yarana bilirlər [30].
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2005-ci ildə GM SETK- də işlənibhazırlanmış metod əsasında fəsadlı kataraktalarda «AcrySof» intraokulyar 
linzaların implantasiyası zamanı kirpikli cismin hemodinamik parametrləri öyrənilmişdir və alimlər bu nəticəyə 
gəlmişlər ki, fakoemulsifikasiyadan əvvəl qan dövranının pik, xətti və həcm sürətləri azalır, pulsativ indeks, 
rezistentlik indeksi və sistolo-diastolik münasibət artır. Fakoemulsifikasiyadan sonra, cərrahi əməliyyatdan sonrakı 
ilkin dövrdə alınmış nəticələrə əsasən qan axınının sürətləri artır və münasib olaraq periferik təsir indeksləri isə 
azalır [31]. 

2006-ci və 2007- ci ildəki işlərə nəzər salsaq görürük ki, göz almasının və orbitanın normada və müxtəlif 
patologiyalarında bir çox ultrasəs qurğularının köməyi ilə arteriyalarda hemodinamik göstəricilərin vəziyyəti 
oyrənilmişdir [32, 33, 34]. 

2008-ci ildə görülən və xüsusi yer tutan işlərdən birində müəlliflər orbitanın və göz almasının dəmir qırıntılı 
travmalarında kompleks diaqnostik müayinələr aparmaq məqsədi ilə göz almasının və orbitanın başqa müayinə 
üsulları ilə çətinliklə aşkar olunan dəmir mənşəli yad cismin kompleks diaqnostikası sistemini işləyib hazırlamış 
və belə nəticəyə gəlmişlər ki, cərrahi əməliyyatla müalicə zamanı dəmir qırıntısının ultrasəs vizualizasiyasında 
təyinini cərrahi müdaxilə vaxtı tətbiq etmək lazımdır, yəni bu, ətraflı informasiya alaraq düzgün diaqnostikaya 
əsaslanan cərrahiyyənin həyata keçirilməsi naminə demək lazımdır ki, daha məqsədəuyğundur [35]. 

2009-2011-сi illərdə isə həkimlər üçün praktik tövsiyələr şəklində gözün xəstəlikləri və zədələnmələri ilə bağlı 
ədəbiyyat Trufanov Q.E. və Katkova Y.А. tərəfindən tərtib edilmişdir və burada müəlliflər ultrasəslə müayinənin 
əhəmiyyətindən geniş danışırlar [36, 37].

2010-2014-cu ildə Milli Oftalmologiya Mərkəzi (MOM) dövlət qanunlarına uyğun olaraq yeni istiqamətlər 
və texnologiyalar bəndini əsas tutmaqla triplek ultrasəs müayinə metodunun tətbiqinə başlamışdır. Bu metodun 
üstünlükləri ondan ibarətdir ki, qeyri- invaziv müayinə metodu olmaqla istənilən zamanda, istənilən şəraitdə 
aparılması mümkündür, istər xəstə, istərsə də həkim üçün tam rahat və təhlükəsizdir. Tədqiqatların dərinliyindən 
asılı olaraq rejimlərin yüksək tezliyini avtomatik dəyişə bilən qurğu tibb texnologiyasının böyük nailiyyəti hesab 
olunur. Qan axınının spektral analizinin rəqəmli işlənməsi imkanını yaradan bu cihaz yuksək həssaslığa, alınan 
təsvirlər, kartoqrammalar, doppleroqrammalar isə böyük informativliyə malikdirlər və xüsusilə də oftalmoloji 
patologiyalarda vizualizasiya olunaraq öyrənilən damarda qan dövranının fiziologiyası haqqında həm keyfiyyət, 
həm də kəmiyyət etibarı ilə dəqiq məlumat almağa imkan verir.

Doppler effektinə əsaslanan və özündə bir neçə metodikanı cəmləşdirən ən müasir ultrasəs metodu kimi praktikaya 
sirayət edən tripleks metodu, gözün və göz yaşı aparatının, həmçinin göz yuvasının anatomik elementlərinin, həm 
də digər orqanların və onların yerləşdikləri sahənin damar sisteminin həcmli təsvirinin alınmasına şərait yaradır 
[38, 39, 40, 41, 42, 43, 44].

Doppleroqrafiyanın oftalmologiyada tətbiqinin və nəticələrinin şərhinin oftalmoloqlar tərəfindən 
mənimsənilməsi indiki tələblərə uyğun müasir səviyyədə tədrisin aparılmasına kömək edə bilər.

 Ümumiyyətlə, demək lazımdır ki, müasir doppleroqrafiya metodu diametri 1 mm- dən kiçik olan damarlarda 
(xüsusilə də periferik kiçik və lokal mübadilə damarlarında) tədqiqat aparmaq imkanı yaradır və bu da, əksərən 
skrininq səciyyəsi daşıyır, əlbəttə ki, damar patologiyalarının ilkin diaqnostikası və geniş elmi- tədqiqat işlərinin 
həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutula bilər.
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РЕЗЮМЕ

В обзоре представлена история развития допплерографии. Представленный обзор литературы пока-
зывает широкое применение допплерографии, как современного метода диагностики состояния сосудов 
и кровотока при различной глазной патологии. Ознакомление врачей-слушателей в учебном процессе с 
возможностями трипплекс допплерографии поможет офтальмологам в более углубленном понимании доп-
плерографии и грамотной интерпретации ее результатов.
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DOPPLER ULTRASONIC IN THE ESTIMATION OF THE STATE OF BLOOD 
STREAM AT A DIFFERENT EYE PATHOLOGY (LITERATURE REVIEW)

Azerbaijan Institute of Postgraduate Education after A.Aliyev, Baku.
National Centre of Ophthalmology named after academician Zarifa Aliyeva, Baku, Azerbaijan

Key words: doppler, diagnostics of state vessels of the eye pathology

SUMMARY

In this review presented history of development doppler. The presented review of literature shows the wide use 
of doppler as a modern method of diagnostics of state vessels and blood stream at a different eye pathology.

Acquintance doctors of the first link in an educational process with posibilities the triplex of doppler will help 
ophthalmologists in more deep understanding of doppler and literate interpretation of results.
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