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Серед  усіх  захворювань  очей  значний  відсоток  приходиться  на  косоокість.  На

сьогоднішній день проблеми косоокості повністю не вирішені. Відповідно до медичної

статистики  4–5  %  дітей  страждають  на  косоокість.  Основним  способом  усунення

косоокості  залишається  оперативне  втручання.  Суть  будь-якої  операції  з  приводу

косоокості полягає в зміні тонусу, тобто сили дії того чи іншого окорухового м’яза, чи в

зміні місця прикладання цієї сили. Емпіричним шляхом було створено методику операції

і  схеми хірургічного лікування,  які  з  більшим чи меншим успіхом дозволяли усунути

косоокість у більшості хворих.

 При цьому горизонтальну співдружню косоокість (збіжну, розбіжну, альтернуючу)

навчились оперувати досить успішно, вертикальну – значно гірше, а A-V-X синдроми, не

дивлячись  на  те,  що їх  активно почали  оперувати  ще в  кінці  п’ятидесятих  років  ХХ

сторіччя,  до  останнього  часу,  гарантовано  корегувати  не  навчився  ніхто,  хоч  цьому

питанню присвячено  багато  праць,  як класиків,  так  і  сучасних авторів:  Halswanter  T.,

Hoerantner R., Priglinger S., Jampel R. S., Koene A. R., Bartels M., Birch-Hirschfeld A., Cords

R., Sachsenweger R., Scott A. B., Віт В. В., Аветисов Е. С., Ємченко В.І., Ковалевський Е.

І., Хватова А. В. 

Розробка  нової  комп’ютерної  моделі  дозволить  уявити  можливі  причини  та

механізми  розвитку  певних  форм  косоокості,  а  також  прогнозувати  результати

хірургічних  втручань  на  окорухових  м’язах.  Користуючись  комп’ютерною  системою

передопераційного планування хірургічної  корекції  окорухового апарату,  офтальмолог-

хірург  зможе  вибрати  оптимальну  тактику  хірургічного  лікування  і  дозування

оперативних втручань для конкретного хворого. 


