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320 Wstępna ocena skuteczności i bezpieczeństwa sklerektomii głębokiej nieperforującej z mitomycyną C w obserwacji własnej – praca oryginalna
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Streszczenie
Wstęp: Rozwój farmakoterapii jaskry i wprowadzenie na 

rynek nowych, skutecznych leków przeciwjaskrowych sta-
nowi niewątpliwie przełom w leczeniu tej choroby. W wielu 
przypadkach jednak konieczny jest zabieg operacyjny. Wska-
zaniem do zabiegów chirurgicznych jest postęp zmian jaskro-
wych (nieunormowane ciśnienie wewnątrzgałkowe, progresja 
zmian w polu widzenia), pomimo maksymalnego leczenia far-
makologicznego i, nierzadko, wcześniejszej trabekuloplastyki. 
Zabieg chirurgiczny jest również wskazany w przypadku nie-
tolerancji leczenia zachowawczego przez pacjenta.

„Złotym środkiem” w leczeniu jaskry jest niezaprzeczalnie 
trabekulektomia. Zabieg ten pozwala na trwałe obniżenie ci-
śnienia, niesie jednak ze sobą ryzyko wielu powikłań. Z tego 
też względu niektórzy okuliści decydują się na wykonanie 
sklerektomii głębokiej nieprzenikającej. Zabieg ten jest bez-
pieczniejszy dla pacjenta niż trabekulektomia, ponieważ hipo-
tonia pooperacyjna, krew w komorze przedniej, odwarstwienie 
naczyniówki i inne powikłania zdarzają się rzadko. Jako suk-
ces operacyjny określa się normalizację ciśnienia bez koniecz-
ności stosowania leków.

W naszej pracy przedstawiamy wyniki chirurgicznego le-
czenia jaskry metodą sklerektomii głębokiej nieprzenikającej.

Materiały i metody: Badaniami objęto 12 pacjentów (14 
oczu), u których wykonano zabieg sklerektomii z mitomycyną 
C. Wszyscy nasi pacjenci mieli szeroki kąt przesączania (co 
było warunkiem kwalifikacji do zabiegu), a pooperacyjnie wy-
konane OCT Visante uwidoczniło pęcherzyk filtracyjny.

Wyniki: W naszym materiale najpoważniejszym powi-
kłaniem była nieszczelność rany pooperacyjnej z dodatnią 
próbą Seidla. Okres naszej obserwacji wynosił maksymalnie 
6 miesięcy. Według piśmiennictwa po sklerektomii głębokiej 
spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego nie jest tak duży jak w 
przypadku trabekulektomii, a trwałość efektu hipotensyjnego 
zabiegów niepenetrujących utrzymuje się średnio 1 rok.

Wnioski: Sklerektomia głęboka jest zabiegiem bezpiecz-
nym i skutecznym, pozwalającym na normalizację ciśnienia 
wewnątrzgałkowego.
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Summary
Background: Development of glaucoma pharmacothe-

rapy and new effective antiglaucomatous medicines account 
for extensive progress of glaucoma therapy. However, in many 
cases an operation must be performed. The progress of glau-
comatous damages (unregulated intraocular pressure, progres-
sion of changes in the visual field) despite pharmacological 
therapy and often preceding trabeculoplasty is an indication 
for surgical treatment. Surgical treatment is also recommended 
in case of drugs intolerance. 

Trabeculectomy is “the golden mean” of glaucoma therapy. 
It is an effective long-lasting method to lower intraocular pres-
sure but also has many side-effects. Some ophthalmologists 
decide to perform non-penetrating deep sclerectomy. It’s safer 
than trabeculectomy. Postoperative hypotonia, blood in ante-
rior chamber, choroidal detachment and other complications 
are unusual. Normalization of the intraocular pressure without 
any drug application determines a postoperative success. Non-
penetrating surgery should be therefore considered a surgical 
alternative to trabeculectomy in specific clinical cases.

Our research shows the results of non-penetrating deep 
sclerectomy. 

Materials and methods: We examined 12 patients (14 
eyes) after sclerectomy with mitomycin. All our patients had 
wide filtration angle (which was the initial condition in qualifi-
cation for surgery treatment). Postoperative OCT Visante sho-
wed filtration bleb. 

Results: The most serious complication in our research 
material was a wound leakage with positive Seidl’s test. The 
maximum follow-up period was 6 months. According to lite-
rature’s findings, decrease of the intraocular pressure is lower 
after non-penetrating deep sclerectomy than after trabeculecto-
my and persistency of hypotensive effect after non-penetrating 
surgery is at an average 1 year.

Conclusions: Deep sclerectomy is safe and effective sur-
gery leads to intraocular pressure normalization.

WSTĘPNA OCENA SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 
SKLEREKTOMII GŁĘBOKIEJ NIEPERFORUJĄCEJ Z MITOMYCYNĄ C 

W OBSERWACJI WŁASNEJ

EFFICACY ANd SAFETY OF NONPENETRATING dEEP 
SCLERECTOMY WITh MITOMICYN C – PRELIMINARY 

EvALUATION IN OWN OBSERvATIONS

dr n. med. Małgorzata Mulak
lek. med. Iwona helemejko
lek. med. Ewa Migdał
prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-hojło

Katedra i Klinika Okulistyki AM we Wrocławiu
kierownik: prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło


