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چکیده
ترابکولکتومی یکی از عملیاتهای موثر در تداوی جراحی گلوکوم یا آب سیاه میباشد که در  ۰۸-۰۸موارد برای کنترول
فشار داخل چشم و جلوگیری از پیشرفت صدمه به عصب بصری موثر است .و گاهی درین عملیات بلب نازک و بزرگ میشود
که سبب افزایش فیلتریشن Hypotony ،و یا نشت مکرر میشود .هدف اساسی ارزیابی و مقایسه نتایج میتودهای مختلفه
جراحی  Revisionبلب توسط منضمه ،پس از عملیات ترابکولکتومی و موفقیت آنها در مریضانی که به کلینیک تخصصی
چشم الشفا مراجعه نموده میباشد .این تحقیق به صورت  Prospectiveدر کلینیک تخصصی چشم الشفا طی سالهای -۳۱۰۱
 ۳۱۰۱انجام گردیده تمام مریضانیکه به تعقیب عملیات  ،Trabeculectomyمصاب هایپوتونی یعنی فشار داخل چشم کمتر
از  ۴میلیمتر سیماب و یا نشت از  blebتحت عملیات جراحی باز سازی بلب با استفاده از منضمه قرار گرفته بودند ،وارد مطالعه
شدند .مریضانی شامل مطالعه گردیده بودند که نزد شان سوراخ بزرگتر از یک میلیمتر در بلب ،و یا عدم اصالح بندش آن
موجود بود این مریضان بعد از دو هفته تداوی های  Consevativeتحت باز سازی بلب قرار گرفتند .در نتیجه طی مدت
سالهای  ۳۱۰۱ -۳۱۰۱به تعداد  ۳۱چشم از  ۳۱مریض ( ۳۸مرد و  ۱زن) بین سنین  ۰الی  ۵۷سال تحت عملیات جراحی باز
سازی بلب قرار گرفتند .علت جراحی در تمام مریضان نشت از بلب بود .متوسط  IOPقبل از عملیات و بعد از عملیات به
ترتیب  ۱-۷میلیمتر سیماب و  ۳۴-۳۱میلیمتر سیماب بود ) p<۸۰۸۸۳( .متوسط قوه رویت قبل و بعد از عملیات به ترتیب
((۱/۳۸و ( )۴/۳۸بود )p<۸۰۸۸۱( .متوسط  Cap/disc rationقبل از عملیات  ۸۰۵بود که تا  ۴ماه بعد هم ثابت مانده بود.
میزان موفقیت در روش  ۵۸ Conjunctival advancementفیصد ،و در روش ۱۱۰۱ Rotation conjunctival flap
فیصد بود و در این مطالعه  Free conjunctival graftانجام نشد .در  ۳۸مریض (۱۱۰۷فیصد) میتومایسین
Mitomycineاستفاده گردیده بود و در  ۱مریض ( ۱۵۰۷فیصد) استفاده از میتومایسین ها مشخص نگردیده بود .نتیجه گیری
نهایی نشان میدهد که باز سازی بلب با استفاده از منضمه بعد از  ،Trabeculectomyروش موفقیت آمیزی در توقف نشت،
رفع هایپوتونی و در نتیجه افزایش دید مریضان میباشد.
واژههای کلیدی :هایپوتونی ،میتومایسین ،باز سازی بلب ،قدام کشیدن منضمه ،فلپ چرخشی منضمه.
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Abstract
Trabeculectomy is one of the most effective operation of the glaucoma surgery. In 80-90%, it
is effectual for the intra ocular pressure (IOP) and for the preventing of optic nerve damage. In
some cases on this operation, the bleb gets thin and big that causes high filtration, hypotony or
repeated deffusion. The main purpose of the study is evaluation and comparison of different
method of the bleb revising by conjunctiva after trabeculectomy and their successfulness on
patients who refer to the Alshefa eye clinic. This research is done prospectively on Alshefa eye
clinic on 1393-96, and all the patients after Trabeculectomy who get hypotony (IOP) lower
4mmHG or diffused bleb under operation of bleb revising by conjunctiva is come on the study
case. As a result during 1393-96 there were 16 eyes from 16 patients (10 male-6female) from the
age of 8-75 who operated of the bleb revision. The cause of surgery in almost all patients was bleb
revision. Average IOP before and after operation was 5-6mmHG and 12-14mmHG (p<0.001).The
vision before and after the operation respectively was 2/10 and 4/10) (p<0,002) cap/ disc ratio was
0.7 constant. The rate of succession on this method of conjunctival advancement was 70%,
Rotation conjunctival flap 66.6% and there was no study on free conjunctival graft method. In 10
patients (62.5%) used mitomycine and 6 patients 37.5% was not specified.The final conclusion
shows that bleb revision after trabeculectomy is a successful method for the stopping of diffusion
and elimination of hypotony to decrease vision on patients.
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