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Outcome of Trabeculectomy Procedure in Glaucoma
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Abstract
Backgrounds and Objective: Glaucoma is the most common cause of irreversible blindness in
worldwide and trabeculectomy is the gold standard surgical treatment in these patients.
Materials and Methods: In this study the medical recordings of the patients who underwent
trabeculectomy surgery reviewed and patients recalled for examination.
Results: Records of 209 trabeculectomy surgery were evaluated. Most of patients (96%) before their
surgery had been received antiglaucoma medications and preoperative mean deviation in perimetry was 12±6.3 and mean cup to disc ratio was 0.79±0.2. Mean preoperative intraocular pressure was 30±9.7 mmHg
which was decreased to 13.6±5.2 mmHg (P=0.001) after surgery. We re-examined 78% of patients and in
theses patients mean intraocular pressure were increased to 16.8±4.3 mmHg (P=0.001).
Conclusion: Most glaucoma patients underwent trabeculectomy in more advanced stage of disease;
however success in early postoperative period is higher than 90%.
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چکیده

زمینه و اهداف :تیواری گلَکَم شایعسزیي علر کَری غیز قاتل تزگشر در خْاى هی تاشذ ززاتکَکسَهی تِ عٌوَاى رٍ اتوساًذارد عی وی در
خزاحی ایي تیواراى تکار هی رٍد .ایي هغالعِ تا ّذف تزرتی ًسایح عول خزاحی ززاتکَلکسَهی در تیوارتوساى ًیکَکواری زثزیوش عزاحوی ٍ اًدوام
شذُ اتر.
مواد و روش ها :در ایي هغالعِ اعیعاذ هَخَد در خزًٍذُ تیواراًیکِ در فاطلِ سهاًی تالْای  85 -89زحور عوول خزاحوی ززاتکَلکسوَهی
قزار گزفسِ تَدًذ تزرتی ٍ تیواراى خْر هعایٌِ هدذد فزاخَاى شذًذ.
یافته هاً :سایح هزتَط تِ  209هَرد خزاحی هَرد تزرتی قزار گزفر .اس کل تیواراى هَرد تزرتی  %96قثل اسعول زحور درهواى توا 2/4±0/9
دارٍی آًسی گلَکَم تَدُ ٍ هیاًگیي اًحزاف در خزیوسزی قثل اس عول  ٍ -12±6/3هیاًگیي ًسثر کواج توِ دیسوب قثول اس عوول  0/79±0/2توَد
هسَتظ فشار داخل چشوی قثل اس عول  30±9/7 mmHgتَد کِ تعذاس عول تِ  13/6±5/2 mmHgرتیذُ تَد ( .)P=0/001اس کول هوَارد تزرتوی
شذُ  %78تیواراى خْر هعایٌِ هدذد هزاخعِ ًوَدًذ کِ در ایي زعذاد هیاًگیي فشوار داخول چشووی توِ  16/8±4/3 mmHgافوشای یافسوِ توَد
( ٍ )P=0/001هَفقیر خزاحی در ایي تیواراى تِ  %74کاّ یافسِ تَد.
نتیجه گیری :اکثز تیواراى گلَکَهی در هزاحل خیشزفسِ تیواری هزاخعِ ٍ کاًذیذ خزاحی شذُ ،تا ایٌحال هَفقیر خزاحوی در هزاحول اٍلیوِ در
 %91هَارد ٍخَد داشر کِ تا گذشر سهاى ایي درطذ کاّ هی یاتذ.
کلید واشه ها :گلَکَم ،خیاهذ ززاتکَلکسَهی ،فشار داخل چشوی

مقدمه

تیواری گلَکَم شایعسزیي علّر کوَری غیوز قاتول تزگشور در
خْاى هی تاشذ ٍ زوا توال  2010توی اس  60هیلیوَى ًروز توِ ایوي
تیواری گزفسار تَدًذ ٍ تی اس 8هیلیَى در کول دًیوا توِ علّور ایوي
تیواری قذرذ تیٌایی خَد اس دتر دادُاًذٍ زخویي سدُ هیشَد کوِ
زعذاد هثسییاى زا تال  2020تِ حذٍد 80هیلیَى ًرز تزتذ (.)1

اس ًظز کیتیب تیواری گلَکَم تِ دٍ گزٍُ تشرگ ساٍیوِ تواس ٍ
ساٍیِ تسسِ زقسین هیشَدّ .ز چٌذ عثقوِ تٌوذیّوای هخسلروی ًیوش
تزای ایي تیواری ارا ِ شذُ اتر ٍلی ٌَّس ّن ایي عثقِ تٌذی کلّوی
تاعث توَْلر در زشوخیض ٍ درهواى توَدُ ٍ در ادتیعواذ علووی
کووارتزد سیووادی دارد .اس ًظووز شوویَ خْوواًی تیووواری زخووویي سدُ
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هیشَد کِ شیَ گلَکَم ساٍیِ تاستوِ اًوذاسُ گلَکوَم ساٍیوِ تسوسِ
تاشذ (.)2ٍ1
تزخی هحققیي هعسقذًذ کِ در قارعُی آتیا تیشوسزیي شویَ تیوواری
گلَکَم هزتَط تِ ًَ ساٍیِ تاس آى هیتاشذ ٍلوی زرواٍذ در شویَ
تیواری در کشَرّای هخسلف آتیا دیذُ هویشوَد ٍ توا زَخعوِ توِ
ایيکِ اکثز هغالعواذ در توغآ آتویا تیشوسز در کشوَرّای آتویای
شزقی تَدُ ٍ تا در ًظز گزفسي خوعیعر توايی ایوي کشوَرّا ًثایوذ
احسوال ٍخَد زراٍذ سیاد تا کشَرّای دیگز آتیایی را اس ًظوز دٍر
داشر (.)4ٍ3
در هسیز درهواى ّوز دٍ ًوَ گلَکوَم ،عوول خزّاحوی ززاتکوَ
لکسَهی یب ًقغِی عغف تِ شوار هوی آیوذ .هعووَير در گلَکوَم
ساٍیِ تاس عول خزّاحی سهاًی اًذیکاتیَى خیذا هویکٌوذ کوِ درهواى
ّای عثی کاٌّوذُ فشوار داخول چشووی ٍ یوا درهواىّوای لیوشر
ززاتکَلَخیتسی ًسَاًذ آتیة ّای عظة اخسیب را هسَقّف ًوایوذ ٍ
یا ایي کِ عَارع ًاشی اس درهاى ٍ عذم زحوعل تیوار هٌدز تِ اقوذام
عول خزاحی ززاتکَ لکسَهی شوَد .در هوَرد گلَکوَم ساٍیوِ تسوسِ
هحققاى ٍ طاحةًظزاى هعسقذًذ اٍلویي درهواى اًدوام ایزیوذٍزَهی
هحیغی لیشری ٍ خس اس آى در طَرذ لوشٍم درهواى توا دارٍّوای
کاٌّووذُ فشووار داخوول چشوووی هوویتاشووذ ٍ در طووَرذ شکسوور
درهاًْای فَق عول خزّاحی ضزٍرذ خیذا هیکٌذ.
ًظزاذ هسخظظیي در هَرد زقذم ٍ زاخز رٍشوْای درهواًی در
گلَکَم هسراٍذ تَدُ ،زٌوَع هکاًیسون ّوای ایدواد کٌٌوذُ تیوواری
تاعث شذُ اتر کِ ّز تیوار هثسی تِ گلَکَم درهاى خاص خوَد را
اقسضا ًوایذ؛ ٍلی آًچِ کِ هسلّن اتر عول خزّاحوی ززاتکَلکسوَهی
تووِ عٌووَاى شووایعسزیي ٍ خزکووارتزدززیي عووول خزّاحووی در تیووواری
گلَکَم هحسَب شذُ ٍ ٌَّس ّن اس سهاى اتوذا آى در توال 1967
تِ عٌَاى رٍ اتساًذارد عی ی در خزاحی ّای فیلسزیٌو توِ کوار
هی رٍد (.)5-7
در حال حاضز تا زَخعِ تِ هکاًیسنّای هغزح در گلَکَم ّوای
ساٍیِ تسسِ خْر کٌسزل فشار داخل چشوی خارج تواسی لٌوش ًیوش
تِ عٌَاى یکی اس درهاىّای خزّاحی در تیواراى هغزح شوذُ اتور
(.)8-10
ّزچٌوووذ اطوووَل خزّاحوووی در زوووواهی رٍشوووْای خزاحوووی
ززاتکَلکسَهی یکساى اتر ٍلی زعذییذ هخسلری در زکٌیب ّوا ٍ
اتسرادُ یا عذم اتسرادُ اس دارٍّای آًسی هساتَلیر ٍ ًیش ّوزاُ کوزدى
عول خزّاحی کازاراکر تا ایي عول ّوگی تاعوث زٌوَع رٍشوْای
هسذاٍل گزدیذُاتر.
ّزچٌووذ کووِ ززاتکَلکسووَهی رٍ خزاحووی هووَفّقی تووزای
گلَکَمّای هشهي هیتاشذ ٍلی در هغالعاذ هخسلوف درطوذ ّوای
هَفقیر هسراٍزی تزای ایي زکٌیوب خزاحوی گوشار شوذُ اتور
( )11ٍ12تا زَخعِ تِ زراٍذ هیشاى خاتخ دّوی تیوواراى توِ خزاحوی
ززاتکَلکسَهی در هغالعاذ اًدوام شوذُ ،هغالعوِ حاضوز توا ّوذف
تزرتی ًسوایح اعووال خزّاحوی ززاتکَلکسوَهی در هزکوش آهوَس -
درهاًی ًیکَکاری زثزیش در عی یب دٍرُ  5تالِ عزاحوی ٍ اًدوام
گزدیذ.
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مواد و روشها

در عی ایي هغالعِ هقغعی خزًٍذُ زواهی تیواراى تا توي توايی
 15تال کِ اس تال  1385الی  1389در تیوارتساى ًیکَکواری زثزیوش
–هزکش آهَسشوی درهواًی چشون خششوکی داًشوگاُ علوَم خششوکی
زثزیش–زحر عول خزاحی ززاتکَلکسَهی قزار گزفسِ تَدًوذ تزرتوی
شذًذ.
عزاحوی هغالعوِ در ّوخووَاًی توا تیاًیوِ ّلسوویٌکی ٍتوا حرووؼ
اعیعوواذ هَخووَد در خزًٍووذُ ّووا اًدووام ٍزَتووظ کویسووِ اخوویق
ٍخضٍّ تیوارتساى هَرد زاییذ قزار گزفور .اعیعواذ هَخوَد در
خزًٍذُ ّا شاهل تي‚خٌس‚هحول توکًَر‚دارٍّوای هظوزفی
قثل ٍ تعذ اس عول‚فشار داخل چشوی قثل ٍ تعذ اس عول‚ًسوثر
کاج تِ دیسب‚حذذ تیٌا ی‚اعیعاذ هزتَط تِ خزیوسوزی‚ًوَ
گلَکووووَم‚ٍخَدتیواریْووووای تیسووووسویب ّوووووزاُ ًظیووووز
دیاتر‚ّیدززاًسیَى ٍ تیواریْای چشووی ّووزاُ‚تواتقِ هظوزف
تیگار‚زکٌیب خزاحی تِ کاررفسِ ٍاتسرادُ اس هیسَهایسیي در حویي
عول اتوسخزاج ٍ بثور گزدیذ.هَاردیکوِ اعیعواذ هوَرد ًیواس در
خزًٍووذُ هَخووَد ًثووَد اس هغالعووِ حووذف گزدیذً وذ .تیووواراًی کووِ
اعیعاذ هَخَد در خزًٍذُ آًْا کافی توَد .هدوذدار فزاخوَاى شوذُ
هَرد هعایٌِ قزار گزفسِ ٍ یافسِ ّای تالیٌی هَخَد تزرتی شذ.
ًسایح تِ طَرذ هیاًگیي  ±اًحزاف هعیار‚فزاٍاًوی ٍ درطوذ تیواى
شذُ اًذ .آًالیش دادُ ّا خس اس اًسقال دادُ ّا تِ ًزم افوشار آهواری 15
 SPSSتِ طَرذ زَطیری ٍ زحلیلی اًدوام شوذُ ٍ توزای هقایسوِ
هیواًگیي دادُ ّوا اس زسور ّوای آهواریT ٍ Mann-Whitney U
اتوسرادُ شوذ .در زوواهی هوَارد هقوادیز  P valueکوسوز اس  0/05اس
لحاػ آهاری هعٌی داری زلقی گزدیذ.

یافته ها

در فاطوولِ سهوواًی تووالْای  230‚ 1385-89هووَرد خزاحووی
ززاتکَلکسَهی در تیوارتساى ًیکَکاری زثزیش اًدوام گزفسوِ توَد کوِ
اعیعاذ هَرد ًیاس در خزًٍذُ  205تیوار هَخَد توَد کوِ اتوسخزاج
گزدیذ .در ایي فاطلِ سهاًی در  8تیووار خزاحوی دٍ عزفوِ اًدوام
شووذُ تووَد .تٌوواتزایي اعیعوواذ هزتووَط تووِ  209چشوون ًْایسوواهَرد
تزرتی قزار گزفر.هشخظاذ دهَگزافیب ٍ توالیٌی تیوواراى هوَرد
تزرتی در خذٍل  1خیطِ شذُ اتر.در هَقع خزاحی  37چشون
تَدٍفاک تَدُ‚ 55چشن تزای تار دٍم ٍ  8چشن توزای توار توَم
زحوور عووول خزاحووی قووزار هووی گزفسٌذ.هسَتووظ تووي تیووواراى
 63/87±16/63تووال تووَدٍ  %66اس تیووواراى هووزد تَدًذ.شووایعسزیي
تیوواری تیسوسویب ّووزاُ‚ّیدززاًسویَى توَد کوِ در  %39هوَارد
هشاّذُ گزدیذ.
اس ًظز ًَ گلَکوَم اکثوز هوَارد خزاحوی ززاتکَلکسوَهی رٍی
یثیواراى تا گلَکَم ساٍیِ تاس اًدام گزفسِ تَد کِ گلَکَم ساٍیوِ تواس
اٍلیوووِ در  %49/76هوووَارد ٍ گلَکوووَم ساٍیوووِ تووواس باًَیوووِ توووِ
تَدٍاکسرَلیاتیَى در  %34/45هَارد ٍخَد داشور.اس توایز اًوَا
گلَکَم هی زَاى تِ زززیة تِ گلَکَم ساٍیِ تسوسِ هوشهي ()%12/45
گلَکووَم ًوٍَاتووکَير ( ٍ )%2/39گلَکووَم باًَیووِ تووِ هظووزف
کَرزیکَاتسزٍ یذ ( )%0/95اشارُ ًوَد.
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جدول  :1هشخظاذ تیواراى ززاتکَلکسَهی شذُ
تعداد
متغیر
جنس
زن
70
135
مرد

34
66

محل سکونت
شهری
روستایی

69
136

34
66

بیماریهای همراه
دیابت
هیپرتانسیون
مصرف سیگار

10
80
60

4.9
39
29.3

درصد

اکثز تیواراى قثل اس خزاحی‚زحر درهاى تا دارٍّای آًسوی گلَکوَم
قزار گزفسِ تَدًذ کِ هذذ سهاى هظزف دارٍ در هحذٍدُ 2-54هواُ
( تا هسَتظ  6/3±4/28هاُ ) قزار داشر.
زعذاد دارٍّای هظزفی در تیواراى تظوَرذ هسَتوظ 2/4±0/9
دارٍ تَد کِ تیشسزیي دارٍّای هظزفی تِ زززیوة زیوَلوَل در %98
هَارد ٍ يزاخزٍتر ٍ دٍرسٍيهیذ در  %74اس تیواراى توَد .در کلیوِ
تیواراى قثل اس عول خزاحی؛خزیوسزی در خزًٍذُ ٍخوَد داشور کوِ
هیاًگیي اًحزاف در تیواراى  MD= -12±6/3توَد .هسَتوظ ًسوثر
کاج تِ دیسب در تیواراى قثل اس عول  ٍ 0/79±0/2هسَتوظ فشوار
داخل چشوی قثول اس عوول در تیوواراى  30±9/7mmHgتوَد کوِ
تعذاس عول توِ  13/6±5/2mmHgکواّ یافسوِ توَد (.)P=0/001
هسَتظ حذذ تیٌایی قثل اس عوول تزحسوة 1/07±0/53 log Mar
تَد کِ تعذاس عول تِ  1±0/46رتیذُ تَد ()P=0/4
در  23چشن ( )%11در حویي عوول اس هیسَهایسویي توا غلظور
 0/2 -0/4 mg/dlتووِ هووذذ سهوواى 2-4دقیقووِ اتووسرادُ شووذُ تووَد .
هیوواًگیي  IOPدر افووزاد عووول شووذُ تووا هیسووَ هایسوویي (mmHg
 )13/9±4/5در هقایسووِ تووا هووَارد تووذٍى اتووسرادُ اس هیسَهایسوویي
( )13/8±5/3 mmHgاخسیف هعٌی داری ًذاشر (.)P=0/9
اس ًظووز عووَارع حوویي عووول عارضووِ خووذی ًظیووز خووًَزیشی
کَرٍییذال یا اکسدالسیَ در ّیچ هَردی هشاّذُ ًشذُ تَد.
اس  209چشوون هووَرد هغالعووِ 32هووَرد تووِ رٍ limbal base
ٍ 177هوَرد توِ رٍ  fornix basedزحور عوول خزاحوی قوزار
گزفسِ تَدًذ کِ اس ًظز هیشاى  IOPتعذ اس عول تیي دٍ گزٍُ زرواٍذ
قاتل هیحظِ ای ٍخَد ًذاشر (.)P=0/8
هسَتظ سهاى خیگیزی تعذ اس عوول تیوواراى  7/3±1/4هواُ توَد.
هَفقیر خزاحی کِ تِ طَرذ فشار داخل چشوی سیوز 21mmHg
تذٍى دارٍ یا حذاکثز تا دٍ دارٍ در فاطلِ سهواًی  6-12هواُ تعوذ اس
عول زعزیف گزدیذ در  %91اس تیواراى گشار گزدیذ.
اس ًظز عَارع تعذ اس عول ّایروا در  %14هوَارد¸ کون عوو
تَدى ازاق قذاهی در  %23هوَاردٍ افیوَصى کَرٍییوذ در  %16هوَارد
گشار گزدیذکِ فقظ در  2هَرد زخلیوِ توِ رٍ خزاحوی اًدوام
شذُ ٍ تقیِ هَارد تا درهاًْای هسوذاٍل عثوی ادارُ گزدیوذ .تزداشوسي
تخیِ فلح اتکلزایی تا لیشر در  8هَرد ( ٍ )%3/9اتوسرادُ اس تخیوِ

قاتل زٌظین در  4هَرد(ٍ )%6.8تاس تاسی تلة تا تَسى در  93هوَرد
(  ٍ )%44/7زشری و سیووز هلسحوووِ -5فلَرٍاٍراتوویل در  31هووَرد
( )%14/9اًدام شذُ تَد .در فزاخَاى هدوذد  163تیووار هزاخعوِ ٍ
زحر تزرتی هعایٌِ قزار گزفسٌوذ در ایوي تیوواراى هسَتوظ فاطولِ
سهاًی اس هَقع خزاحی زا ٍیشیر ًْایی  34±1/9هاُ توَد 0هیواًگیي
فشووار داخوول چشوووی در ایووي تیووواراى اس  13/1±3/4mmHgدر
آخزیي فالَآج هَخوَد در خزًٍوذُ توِ  16/8±4/3mmHgافوشای
یافسِ تَد ( .)P=0/001هیاًگیي دارٍّای هظوزفی ایوي در تیوواراى
 1/8±2/3تَد کِ ًسثر تِ قثل اس عوول کوِ  2/6±0/3توَد کواّ
قاتل هیحظِ ای یافسِ تَد ( .)P=0/03درطذ هَفقیر خزاحی عثو
زعزیف قثلی ارا ِ شذُ در  %74اس تیواراى ٍخَد داشور ٍ در  %8اس
ایي تیواراى خیشزفر زغییزاذ گلَکَهی در ًسثر کواج توِ دیسوب
اس  0/73±2/1تِ 0/79±1/3هشاّذُ شذ کِ اس ًظز آهاری هعٌوی دار
ًثووَد (ٍ )P=0/06لووی در ّوویچ هووَرد اس ایووي تیووواراى علووی رغوون
خیشزفر ًسثر کاج تِ دیسب دیذ تیوار تِ عذم درک ًوَر کواّ
ًیافسِ تَد.

بحث

ّذف خزاحی ززاتکَلکسَهی حرؼ ٍیوا تْثوَد کیریور سًوذگی
تیوار تا حرؼ هیذاى تیٌایی اس عزی کاّ فشار داخل چشووی هوی
تاشذ .شکسر خزاحی هٌدز توِ افوشای فشوار داخول چشووی ٍ
هسعاقثا خیشوزفر گلَکوَم خَاّوذ شوذ .هَفقیور خزاحوی زَتوظ
هَلریي تِ شکلْای ًسثسا هسراٍذ تیاى شذُ اتر ٍلی تِ عٌَاى یوب
قاًَى قوزاردادی کواّ فشوار چشووی توِ سیوز  ٍ 21 mmHgیوا
کاّ درطذ هشخظی در فشار داخل چشوی تِ عٌَاى یب ًسیدوِ
خزاحی هَفقیر اهیش زعزیف هی شَد (.)13 ٍ14
در ایي تزرتی اکثز تیواراى هَقع خزاحی دچار تیواری خیشوزفسِ
تَدًذ تِ عَریکِ  %71تیواراى هَقع خزاحی ًسثر کاج تِ دیسوب
تايی  0/7داشسٌذ .در تیوواراى هثوسی توِ گلَکوَم خیشوزفسِ زظووین
گیزی تزای خزاحی زا حوذٍد سیوادی تحوث اًگیوش اتور .تزخوی
هَلریي تِ عَارع سیاد خزاحی در ایوي تیووا راى زاکیوذ ًووَدُ در
حالیکِ عذُ ای دیگز خغزاذ خزاحی را درهقا تل خغوزاذ ًاشوی
اسخیشزفر گلَکَم ٍ اس دتر دادى دیذ تیوار خشیی قلووذاد هوی
ًوایٌذ (.)14 ٍ15
در ایي هغالعِ هقغعی ًسوایح خزاحوی ززاتکَلکسوَهی در اًوَا
گلَکَم هَرد تزرتی قزارگزفسِ اتر .یکی اس عَارضی کوِ تعوذ اس
خزاحی گلَکَم هوکي اتر ایداد شَدٍ هٌدوز توِ افوشای فشوار
داخل چشوی ٍ هسعاقثا خیشزفر گلَکوَم شوَد ،شکسور خزاحوی
هی تاشذً .سوایح توِ دتور آهوذُ در هغالعوِ هوا هشواتِ یوا تْسوز اس
هغالعاذ قثلی هی تاشذ تغَریکوِ در  %58تیوواراى یکسوال تعوذ اس
عول تذٍى ًیاس تِ درهاى دارٍیوی ٍ در  %91تیوواراى توا دٍ دارٍ یوا
کوسز فشار داخل چشوی سیز ٍ 21 mmHgخوَد داشور .الثسوِ در
هغالعاذ تا دٍرُ خیگیزی عَيًی هوذذ توا گذشور سهواى درطوذ
هَفقیر خزاحی کاّ یافسِ اتر توِ عوَری کوِ  %7-12تیوواراى
گلَکَهی تعذ اس  10تال ٍ%15-25تیواراى تعذ اس  20تال علیوزغن
درهاى ًاتیٌا شذُ اًذ (.)16ٍ 17
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ُشذذ گلَکَم کِ تا هیشاى اس دتر رفوسي هیوذاى تیٌوایی اًوذاس
گزفسِ هی شَد ًیش تعٌَاى یکی اس فاکسَرّای خوی آگْوی ضوعیف
ِتعذاس عول در هغالعاذ قثلی در ًظز گزفسِ شذُ اتر کِ هٌدوز تو
wipe- " ُاس دتر رفسي دیذ هزکشی تعذاس عول هی شَد کوِ خذیوذ
.)25ٍ26( " ًاهیذُ هی شَدout
ِالثسِ در هغالعِ ها علی رغن ایٌکِ اکثوز تیوواراى در هزاحول خیشوزفس
تیواری اس ًظز ًسثر کاج تِ دیسب ٍ یافسِ ّای خزیوسوزی (هیوذاى
تیٌایی)زحر عول خزاحی قزار گزفسِ تَدًوذ ّویچ هوَردی اس ایوي
ُخذیذُ گشار ًشذُ تَد ٍ ّیچیب اس تیواراى دچوار ًاتیٌوایی ًشوذ
.تَدًذ
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