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  چکیده    اطالعات مقاله
 29/11/96 تاریخ دریافت:

  19/02/97 تاریخ پذیرش:
  01/03/97 :انتشارتاریخ 

 قرار دادن شانت عوارض و موفقیت میزان ارزیابی هدف از این مطالعه، :زمینه و هدف  
  گیري بود.پی سال 5 حداقل طی احمد در

 کارگذاري از پس در این مطالعه مجموعه موارد گذشته نگر، بیمارانی که ها:مواد و روش
شدند. معیار موفقیت به صورت  وارد مطالعه گیري شده بودند،پی سال 5 تا شانت احمد

جیوه  مترمیلی 16تر از  ) و کمAجیوه (معیار  مترمیلی 21تر از  چشمی کم داخل فشار
 موفقیت(دارو  ، بدون مصرففشار داخل چشمدرصد کاهش  20 )، با حداقلB(معیار 

 )نسبی موفقیت(یا تنها با مصرف تعداد داروهاي کمتر از داروهاي قبل از عمل  )کامل
  شد.  گرفته نظر در کلی موفقیت عنوان کامل به نسبی و موفقیت تعریف شد. مجموع

 63/40 ± 91/22 سنی ینمیانگ با بیمار 40 از میان چشم 40 مطالعه، این ها:یافته
جراحی  از بعد سال 5 و 1کلی،  موفقیت سال را شامل می شد. میزان )88 تا 1 محدوده(
 درصد با 25و  B ،42معیار  اساس درصد و بر 73و  90به ترتیب  ،A معیار به توجه با

درصد)  10( بیمار 4 از چشم 4 در عوارض جانبی .بود ماه 36/22 و 60 دوام زمان متوسط
شده و افتادگی  انکپسوله کوروئیدال، بلب شدگیجدا زخم، پارگی شد و شامل هدهمشا

  هیچ عارضه زودرسی مانند هایپوتونی یا هایفما مشاهده نشد. .پلک بود
 مدت بلند نتایج بود که ییهاترین مجموعهمطالعه حاضر یکی از بزرگ گیري:نتیجه

 کرد. تفاوت گزارش مقاوم وکومگل با آسیایی بیماران در راشانت احمد  کارگذاري
  مشاهده شد. Bو  A معیارهاي بین موفقیت میزان معناداري در
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  . مقدمه1
است  جهان سراسر در نابینایی اصلی دالیل از یکی گلوکوم

تحت درمان دارویی قرار  اغلب گلوکوم به مبتال ). بیماران1(
 ضعیف، کمپلیانس مانند(خاص  شرایط در گیرند، امامی

(شامل  جراحی داخالتم )پیشرفته بیماري و مادرزادي گلوکوم
تخریب  هايترابکولکتومی، روش گلوکوم، درناژهاي دستگاه

 انتخابی محسوب به عنوان درمان )جسم مژگانی و غیره

 گیريچشم طور به گلوکوم جراحی عمل شوند. الگوهايمی
 گلوکوم آمریکا انجمن بررسی توسط است. یک کرده تغییر

)AGS(، فزایش تدریجی ا و ترابکولکتومی کاهش محبوبیت
. این )2(داد  را نشانهاي درناژ گلوکوم دستگاه از استفاده
 نئوواسکوالر، سابقه گلوکوم مورد در ویژه به مسئله

 و گلوکوم اسکلرا ینگباکلنفوذي، سابقه جراحی  کراتوپالستی
 در مطالعه تیوب ). نتایج3است ( متداول از یووئیت ناشی

 در گلوکوم شانت از ستفادها ترابکولکتومی، افزایش با مقایسه
هاي درناژ دستگاه ).4کند (مقاوم و فراتر را پشتیبانی می

قدامی به  اتاق یک لوله از به وسیله را زاللیه ، مایعگلوکوم
 که صفحه شانت را پوشانده و در اکوتوریال زیر داخل بلب

). انواع مختلفی از 5می کنند ( قرار دارد، تخلیه ملتحمه
اژ شامل محدودکننده و غیر محدودکننده هاي درندستگاه

هاي غیر محدودکننده گیرد. دستگاهمورد استفاده قرار می
 زودرس هایپوتونیهاي مولتنو و بائرولت، با بروز مانند شانت

هاي محدودکننده ). دستگاه7، 6پس از عمل همراه بوده اند (
کنند تا از بروز ، جریان را محدود میشانت احمدمانند 

 تعریف به شانت موفقیت وتونی جلوگیري کنند. میزانهایپ
 نژاد و گلوکوم نوع پیگیري، زمان مدت موفقیت، معیارهاي

 گیريپی با ). مطالعات8بستگی دارد ( مطالعه افراد مورد
اندك هستند. مطالعه مقایسه احمد و بائرولت،  مدت طوالنی
را  شانت احمد کارگذاري از ساله پس 5 و 3 شکست احتمال

) یوجی ابه 10، 9درصد گزارش کرد ( 7/44و  3/31به ترتیب 
 ساله را با 5 و 3 ،1کلی موفقیت  برزیل، احتمال از همکاران و

 پایانی نقطه عنوان به جیوه مترمیلی 18 در نظر گرفتن

کردند  درصد گزارش 3/47و  2/68، 3/80 موفقیت، به ترتیب
)11(.  

 کارگذاري دوام و تموفقی میزان بررسی مطالعه، این از هدف
بیمارستان  در مقاوم گلوکوم به مبتال بیماران درشانت احمد 

  بود. ایران در سطح سه
  
  . مالحظات اخالقی2

آن و  بعدي هلسینکی، اصالحات قوانینها به تمامی پژوهش
هاي اخالقی کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی ایران معیار

ی بودند. این مطالعه با کد اخالقپایبند 
IR.IUMS.REC.1397.107  توسط کمیته اخالق دانشگاه

  علوم پزشی ایران به تأیید رسید.
  
  ها. مواد و روش3

تا  2008از فوریه  بیمارانی کههمه  ،نگرمطالعه گذشته در این
کارگذاري  عمل تحتسطح سه در بیمارستان  2010فوریه 

 نهات ،این مطالعه. شدند ، بررسینده بودقرار گرفت شانت احمد
ویزیت  3گیري و حداقل سال پی 5حداقل که  بیمارانی

بیمارانی که تحت عمل شانت  .شدرا شامل می سالیانه داشتند
قرارگرفته بودند، شامل بیماران گلوکومی بودند که یا سابقه 

ها با یا فشار چشم آنجراحی ناموفق قبلی گلوکوم را داشتند 
ه طور مطلوب قابل حداکثر دوز قابل تحمل داروهاي موضعی، ب

و یا به علت شدت بیماري انجام سایر اعمال  کنترل نبود
شد. جراحی گلوکوم، با شکست درمان باال پیش بینی می

مجموع این گروه از بیماران به عنوان گلوکوم مقاوم به درمان 
  تعریف شدند.

 و عمل از پس ناقص پزشکی معیارهاي خروج شامل پرونده
گیري پی دوره در گلوکوم جراحی از غیر چشمی هايجراحی

 پزشکی علوم دانشگاهاین مطالعه توسط کمیته اخالق بود. 
  بود. پایبند  نیز هلسینکیقوانین شد و به  أییدت ایران

 از بعد قبل و هاي انجام شدهگیريپی برايهاي پزشکی پرونده
در . نگر مورد بررسی قرار گرفتبه صورت گذشتهعمل جراحی 
 ی شامل بررسیچشمکامل  هماران تحت معاینهر ویزیت، بی



  1397اراك، سال بیست و یک، شماره سه، خرداد و تیر  پزشکی علوم دانشگاه مجله و همکاران نیلفروشان

 

 106  

 

-، اندازهلمپ اسلیت معاینه، اسنلن ه بابهترین دید اصالح شد

و  گلدمن تماسی تونومترفشار داخل چشم با استفاده از ي گیر
 دستگاه. قرار گرفتند زبا دمکمر با سکوپیوفوندمعاینه 
 اي) نیز به صورت دوره24-2(برنامه هومفري  اتومات پریمتري

پس از عمل تحت  ، معایناتنوزادان يبرا .به کار گرفته شد
  انجام گرفت. یعموم یهوشیب

  بعد از عمل يریگیو پ یجراح کیتکن
 صورت )ا. م.و ن. ن. ( گلوکوم اتندها توسط دو تمامی جراحی

 ناحیه درفورنیکس بیس  ملتحمهفلپ  ایجادبعد از . گرفت
 FP7 ،New(مدل  شانت احمدسوپروتمپورال،  کوادران

World Medical ،Cucamongo ،LA( 11تا  10 فاصله در 
 نخبا استفاده از  و شده داده قرار لیمبوس پشت متريمیلی

 2/0 ،بیمار 7در . شد ، به اسکلرا بخیه8-0 نیپرول ای لونینا
 2براي  C (MMC) -میتومایسین از لیترمیلی بر گرممیلی

، صفحه دوختناز قبل  و دگردیدقیقه به محل جراحی اعمال 
در  شسته شد. متعادل یمحلول نمک لیتر میلی 50تا  40 با

 مسیراز طریق و  بریده شد اریبتیوب به صورت  مرحله بعد
اتاق ، در ایجاد شده بود گیژ 23 باوسیله سوزن ه کوچکی که ب

در  10-0نایلون  نخ بخیه وسیلهه ب سپس قرار گرفت. قدامی
اي از اسکلراي اهدا کننده  با قطعه و گردیدجاي خود محکم 

نخ بخیه وسیله ه در پایان جراحی، ملتحمه ب. پوشیده شد
به صورت ساب و بتامتازون دوخته شد  10-0نایلون یا ویکریل 

شامل  پس از عمل هاي مورد استفادهداروگردید. تزریق  تنون
تا  8بار براي ساعت یک 6هر سیپروفلوکساسین قطر چشمی 

هفته  2ساعت به مدت  3بتامتازون هر  روز و قطره چشمی 10
  . کاهش یافت بعد هفته 12تا  8ها در طول که مصرف آن بود
، در روز اول بعد از عمل مارانیاساس تصمیمات بالینی، ببر 

هر  بعد از آنهفته و  4 بار به مدتیک اي هفتهسپس حداقل 
  . هفته مورد معاینه قرار گرفتند 3تا  1

بر اساس فشار فشار چشم، هنده داروهاي کاشروع مصرف 
  .انجام شدو صالحدید جراح  شده تعیین پیش هدف از

  

  
  

  يآمار لیتحل
گیري بود که به موفقیت جراحی مقیاس اصلی براي نتیجه

معیار تعریف  2صورت کنترل فشار داخل چشم با استفاده از 
 21و کمتر یا مساوي با  5بیشتر از  فشار داخل چشم: شد

و کمتر یا مساوي با  5بیشتر از  یاو ) A(معیار  متر جیوهمیلی
کاهش  درصد 20با حداقل  ،)B(معیار  متر جیوهمیلی 16

یا تنها با  )کامل موفقیت(دارو  ، بدون مصرففشار داخل چشم
 موفقیت(مصرف تعداد داروهاي کمتر از داروهاي پیش از عمل 

 کلی موفقیت عنوان کامل به نسبی و موفقیت . مجموع)نسبی
  شد.  گرفته نظر در

 در جراحیسوم بعد از ماه ها آنفشار داخل چشم  ي کهافراد
، به عنوان بود بازه موفقیت از نوبت معاینه متوالی خارج دو

و از  مجدد گلوکومجراحی . بندي شدندطبقه شکست موارد
به نیز شانت احمد کارگذاري نور بعد از دادن ادراك دست
  . دگردی شکست تعریف عنوان

بدون تزریق محلول  لمپ، اسلیت معاینه نیدلینگ بلب هنگام
 نظر در شکست به عنوانمیتومایسین متابولیک مانند آنتی 

  گرفته نشد.
 SPSS) 16نسخه  SPSSنرم افزار  ها با استفاده ازدادهتحلیل 

for Windows, Version 16.0. Chicago, SPSS Inc.) 
و  هیتجز يبراتی، و  کاي مربع يهاو از آزمون صورت گرفت

 آنالیز د.گردیاستفاده  ايطبقه و وستهیپ يرهایمتغ لیتحل
با توجه  ،مدتبلند  تیموفق زانیم یابیارز يبرا ریما -کاپالن
 از کمتر p میزان شده در باال انجام شد. فیتعر يارهایبه مع

  شد. گرفته نظر در دارمعنی 05/0
  
  ها. یافته4

زن)  21مرد و  19بیمار ( 40 از میان چشم 40مطالعه حاضر، 
قرار  شانت احمدکارگذاري  عمل تحتگلوکوم که  به مبتال
و  شناختیجمعیتهاي ویژگیشد. را شامل می نده بودگرفت

  ارائه شده است.  1جدول بالینی افراد مورد مطالعه در 
ماه تحت نظر قرار گرفتند.  60 همه بیماران براي مدت

  سال بود.  )88 تا 1 محدوده( 63/40 ± 91/22 سنی میانگین
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انواع گلوکوم را در میان بیماران نشان  طور خالصهبه 2جدول 
  دهد.می

  
 شناختیجمعیتاطالعات  .1جدول 

 23/39± 16/25 سن

  15) 5/37(% 30> گروه سنی
>30  %)5/62 (25 

 سیتجن
 19) 5/47(% مرد
 21) 5/52(% زن

 سابقه جراحی گلوکوم
  25) 5/62(% خیر

 15) 5/37(% هبل

 سمت درگیري
 22) 55(% راست
  18 )45(% چپ

 32/26± 3/6 فشار چشم قبل از عمل
 37/2± 16/1 قبل از عمل تعدا داروهاي

 60 دوره پیگیري
  

  انواع گلوکوم در مطالعه . 2جدول
 نوع گلوکوم تعداد

 گلوکوم زاویه باز اولیه 7
 گلوکوم زاویه بسته مزمن 4
 ترومایی 2
 وکوم بعد از عمل پیوند قرنیهگل 2
 گلوکوم مادرزادي 9
 فوکس هتروکرومیک ایریدوسیکلیت 1
 گلوکوم بعد از عمل ویترکتومی 7
 گلوکوم نئوواسکوالر 7
 زجاجیه هپیر پالستیک دائم اولیه 1
 گلوکوم آفاکیک 1
 گلوکوم بعد از عمل براکی تراپی 2
  کل 40

  
 عمل، قبل از )BCVA(ه میانگین بهترین دید اصالح شد

86/1 ± 28/1 LogMAR 02/1که در آخرین معاینه به  بود 
 5/62وضعیت لنز در  ).>p 001/0( افزایش یافت 16/1 ±

 5/17درصد آفاکیک و در  20درصد بیماران فاکیک، در 
قبل از  فشار داخل چشممیانگین  درصد، سودوفاکیک بود.

مل پس از یک متر جیوه و بعد از عمیلی 32/26 ± 30/6عمل، 

بود  22/17 ± 98/4و در آخرین معاینه  92/16 ± 74/3سال، 
)01/0 p<(  شکل)گلوکوم ضد داروهاي تعداد ). میانگین1 

سال بعد از عمل، به  5و  1بود که  37/2 ± 16/1 از عمل، قبل
کاهش پیدا کرد  05/2 ± 13/1و  57/1 ± 08/1ترتیب به 

)002/0= p 177/0و=p 2) (شکل.(  
  

  
  فشارهاي چشم قبل و بعد از عمل در مدت مطالعه .1 شکل

  

  
  تعداد درمان دارویی قبل و بعد از عمل در مدت مطالعه .2شکل 

  
 از بعد را ساله 5 و 1کلی  موفقیت میزان ریما -کاپالن آنالیز

 درصد و بر 73و  90به ترتیب  ،A معیار به توجه جراحی، با
 و 60 دوام زمان متوسط درصد با 25و  B ،42معیار  اساس

  .)3نشان داد (جدول  ماه 36/22

  

  Bو  Aدرصدهاي موفقیت براساس معیارهاي  .3جدول 

 
موفقیت تجمعی سال اول 

 )درصد(
موفقیت تجمعی سال دوم 

 )درصد(
موفقیت تجمعی سال سوم 

 )درصد(
موفقیت تجمعی سال چهارم 

 )درصد(
موفقیت تجمعی سال پنجم 

 (درصد)
 A  90 85 85 78 73 معیار
 B 42  40 40 30 25 معیار
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نشان داد که میزان  ریما -کاپالن ، آنالیزA معیار به توجه با
هاي موفقیت کلی، بین نوع اولیه و ثانویه گلوکوم، بین گروه

سنی و در میان بیماران با یا بدون سابقه جراحی گلوکوم، 
و  p ،10/0=p=14/0تفاوت قابل توجهی نداشت (به ترتیب 

4/0=pا این حال، میزان موفقیت کلی در بیماران مبتال به ). ب
قابل  طور مادرزادي نسبت به سایر بیماران، به گلوکوم
  ). 3) (شکل p=01/0اي کمتر بود (مالحظه

، تفاوت قابل B بر اساس معیار ریما -کاپالن در مقابل، آنالیز
توجهی را در میزان موفقیت کلی، بین نوع اولیه و ثانویه 

 p=02/0هاي سنی نشان داد (به ترتیب در بین گروهگلوکوم و 
  ). p=03/0و 

 تفاوت میزان موفقیت کلی در بیماران مبتال به گلوکوم
مادرزادي نسبت به سایرین و در میان بیماران با یا بدون 

دار نبود (به ترتیب سابقه جراحی گلوکوم، از لحاظ آماري معنی
08/0=p  3/0و=p 4) (شکل.(  

  

  
: اولیه در برابر ثانویه. A، عکس  Aودار کاپالن مایر بر اساس معیارنم .3شکل 
 30تر از تر و کوچک، بزرگC، مادرزادي در برابر سایر انواع. عکس  Bعکس

  ، سابقه عمل جراحی گلوکومDسال. عکس 
  

  
: اولیه در برابر ثانویه. A، عکس  Bنمودار کاپالن مایر بر اساس معیار .4شکل 
 30تر از تر و کوچک، بزرگCدي در برابر سایر انواع. عکس ، مادرزا Bعکس

  ، سابقه عمل جراحی گلوکومDسال. عکس 
  

شد  درصد) مشاهده 10( بیمار 4 از چشم 4 در عوارض جانبی
شده  انکپسوله کوروئیدال، بلب شدگیجدا زخم، پارگی و شامل

هیچ عارضه زودرسی مانند هایپوتونی یا  .و افتادگی پلک بود
 مناسب کنترل دلیل عدم به بیمار 7فما مشاهده نشد. های

از  مجدد گلوکوم بعد به جراحی ، نیازفشار داخل چشم
بیمار نیازمند کارگذاري  5داشتند. شانت احمد  کارگذاري

جلسه  2تا  1بیمار تحت  3بودند و  شانت احمد مجدد
گونه از فرم افتادگی سیکلوفوتوکوآگوالسیون قرار گرفتند. هیچ

  یا پتوز پس از جراحی گزارش نشد. پلک
  
  . بحث5
، کنترل فشار داخل چشم يبرا درناژ دستگاه کی یطراح دهیا

 در شرفتی). با پ12-14شد ( توضیح داده شیسال پ ینچند
به  هاي درناژ گلوکوم، نقش دستگاهعملو روش  تولید ،یطراح
  ). 15-17یافته است (بهبود  جیتدر

 به وسیله گلوکومع مختلف میزان موفقیت در کنترل انوا
گزارش شده است  درصد 50، در موارد گوناگون بیش از شانت

وجود ناهمگونی در  دلیلبه  حالبا این ، )22-18(
مورد استفاده،  هايایمپلنتهاي مورد مطالعه، نوع جمعیت

و تعریف موفقیت، مقایسه میزان موفقیت گیري پی طول مدت
 کار دشواري ،تشر شدهمن مطالعات مختلفجراحی در بین 

 40جراحی  قبل و بعد ازهاي یافته در مطالعه حاضر، ست.ا
ه و قرار گرفت شانت احمد کارگذاري عمل تحت که بیمار

  شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت.گیري سال پی 5حداقل 
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 73به ترتیب  Bو  A معیارهاي به توجه موفقیت کلی بامیزان 
   .بوددر آخرین معاینه  درصد 25 و

) در یک مطالعه گذشته نگر نتایج بلند 23سوزا و همکاران (
گلوکوم چشم مبتال به  78در  راشانت احمد  کارگذاريمدت 

، مورد شده بودندگیري سال پی 3که حداقل براي مقاوم 
به صورت  با تعریف موفقیت جراحیها . آنارزیابی قرار دادند
متر جیوه و میلی 21و کمتر از  5بیشتر از  فشار داخل چشم

با پایه،  در مقایسه فشار داخل چشمدرصد کاهش  15حداقل 
درصد  49و  80 ساله را به ترتیب 5 و 1میزان موفقیت 

   .کردند گزارش
در سال ، A معیار به توجه با ها در مطالعه حاضر،این درصد

 درصد و بر 73و  90 به ترتیب سال بعد از جراحی، 5اول و 
  درصد بود.  25و  B ،42معیار  اساس
) استفاده FP-7و  S2و همکاران از دو نوع ایمپلنت (سوزا 
سیلیکون  )FP-7نوع (در  بیشتر را شکست میزانو  کردند
 مطالعههاي مورد استفاده در ، با این وجود تمامی شانتیافتند

، داشتن جراحی قبلی سوزامطالعه  در بود. FP-7از نوع  ما
با ، محسوب می شدم موفقیت یک عامل خطر براي عد گلوکوم

و  گلوکومجراحی قبلی  میان ارتباطی نتوانستیماین حال ما 
کارگذاري ( مجددمیزان جراحی  .کنیمپیدا  شکست جراحی

سوزا، مطالعه  ) درتخریب جسم مژگانی شانت یا جراحی مجدد
در حالی که در مطالعه درصد،  5 گیري،پی سال 3با حداقل 
مطالعه ما،  در .درصد بود 5/17 گیري،پیسال  5حاضر با 

 مورددر بین موارد  مهمی ارضهع ، هیچسوزامطالعه  همانند
   مطالعه گزارش نشد.

 چشم 28بر روي ، نگرگذشته اي زارعی و همکاران در مطالعه
که در بیمارستان فارابی در ایران تحت مقاوم  گلوکوممبتال به 

 در را موفقیتدرصد  70بودند،  هجراحی شانت احمد قرار گرفت
 مطالعه حاضر. )24(کردند گزارش ماهه  48 گیري متوسطپی
تر، میزان موفقیت طوالنی دوره پیگیري، تربزرگ نمونه اندازه از

 از دو نوع معیار در ما .برخوردار بودباالتر و عوارض کمتري 
اي متفاوتی را هاي مقایسهاستفاده کردیم و تحلیلمطالعه 

   .انجام دادیمها دهبراي بهبود توصیف دا

در سال  نگرگذشته ايدر مطالعه )11همکاران ( یوجی ابه و
موفقیت کلی  بیمار، میزان 108 از چشم 112بر روي  2015

 فشار داخل چشمتوجه به معیار اول خود ( ساله را با 5 و 1
و  3/80 متر جیوه) به ترتیبمیلی 18و کمتر از  5بیشتر از 

نتایج ما میزان باالتري از موفقیت  .کردند درصد گزارش 3/47
نقطه برش باالتر براي فشار  به دلیل تواندکه میداد را نشان 

  ).وهیج متریلیم 21داخل چشم باشد (
بیشتر از  معیار دومی (فشار داخل چشمها از سوي دیگر، آن 
که مشابه کردند گزارش نیز را  متر جیوه)میلی 15و کمتر از  5

متر میلی 16و کمتر از  5بیشتر از  ل چشمفشار داخ( Bر معیا
 3/27و  3/80 کلی ها موفقیتآنباشد. می ما مطالعهدر  جیوه)

دست آمده در به که باالتر از میزان درصد را مشاهده نمودند 
 -آفریقایی ، نژادهاگزارش آن. طبق است کنونی مطالعه

 موفقیت خطر براي عدمعوامل  ازفاز هایپرتنسیو  آمریکایی و
   .بود
بیمار فاز  2بیماران ایرانی بودند و تنها  همهحاضر،  مطالعهدر 

 درها آن هر دوي هایپرتنسیو را تجربه کرده بودند که درمان
 10، مطالعه حاضردر  مواجه شد.شکست با  گیريدوره پی

در  کوروئیدال شدگی. جداشدند ارضهاز بیماران دچار عدرصد 
 یچشم درمان شد. در درناژ یک چشم اتفاق افتاد که بوسیله

و نیدلینگ با استفاده از  مایع تجمعدیگر، تورم حاصل از 
چشم  پارگی زخم در یک د.گردی کنترل میتومایسینتزریق 
   پیدا کرد.نیاز پیوند ملتحمه  که به رخ داد

به محدود شد،  آن گرنمطالعه حاضر به واسطه ماهیت گذشته
براي ارزیابی را  دید هاي میدانتست نتوانستیم دلیل همین

  انجام دهیم. تمام بیماران 
  
  گیري . نتیجه6

ترین ها، این مطالعه یکی از بزرگعلیرغم محدودیت ،در نهایت
 راشانت احمد  کارگذاري مدت بلند نتایج بود که ییهامجموعه

  کرد.  گزارش مقاوم گلوکوم با آسیایی بیماران در
ار داخل چشمی در گیري کلی مشخص گردید که فشدر نتیجه

از لحاظ بالینی و هم از لحاظ آماري گیري هم طول زمان پی
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اي کاهش پیدا نسبت به قبل از عمل، به طور قابل مالحظه
  و باعت عدم پیشرفت بیماري گردیده است.  کرده

تفاوت معنادار آماري در میزان موفقیت، بین عالوه بر آن، 
   مشاهده شد. Bو  Aمعیارهاي 

به عوارض بعد  درصد بیماران، 10نیز در حدود  گیريطی پی
هاي ابتدایی بود و اقدامات که عمدتاً در ماه از عمل دچار شدند
  الزم کنترل شدند. 

  

  تقدیر و تشکر. 7
نویسندگان از گونه حامی مالی نداشته است. العه هیچاین مط

در انجام این مطالعه همکاري و مساعدت  هتمامی عزیزانی ک
  نمایند.مینمودند کمال تشکر و قدردانی را 

  یسندگان. سهم نو8
تمامی نویسندگان معیارهاي استاندارد نویسندگی بر اساس 
پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

  بودند.
  
  . تضاد منافع9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین
  منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.



  1397اراك، سال بیست و یک، شماره سه، خرداد و تیر  پزشکی علوم دانشگاه مجله انو همکار نیلفروشان

 

  111  
 

References 
1. Stevens GA, White RA, Flaxman SR, et al. 

Global prevalence of vision impairment and 
blindness: magnitude and temporal trends, 
1990-2010. Ophthalmology. 2013; 
120(12):2377-84. 

2. Desai MA, Gedde SJ, Feuer WJ, Shi W, Chen 
PP, Parrish RK, 2nd. Practice preferences for 
glaucoma surgery: a survey of the american 
glaucoma society in 2008. Ophthalmic 
Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2011; 
42(3). 

3. Joshi AB, Parrish RK, 2nd, Feuer WF. 2002 
survey of the American Glaucoma Society: 
practice preferences for glaucoma surgery and 
antifibrotic use. J glaucoma. 2005; 14(2):172-
4. 

4. Gedde SJ, Singh K, Schiffman JC, Feuer WJ, 
Tube Versus Trabeculectomy Study Group. 
The Tube Versus Trabeculectomy Study: 
interpretation of results and application to 
clinical practice. Curr Opin Ophthalmol. 
2012; 23(2):118-26. 

5. Khan AO, Almobarak FA. Comparison of 
polypropylene and silicone Ahmed valve 
survival 2 years following implantation in the 
first 2 years of life. Br J Ophthalmol. 2009; 
93(6):791-4. 

6. Heuer DK, Lloyd MA, Abrams DA, et al. 
Which is better? One or two? A randomized 
clinical trial of single plate versus double 
plate Molteno implantation for glaucoma in 
aphakia and pseudophakia. Ophthalmology. 
1992; 99(10):1512-9. 

7. Siegner SW, Netland PA, Urban RC, et al. 
Clinical experience with the Baerveldt 
glaucoma drainage implant. Ophthalmology. 
1995; 102(9):1298-307. 

8. Coleman AL, Hill R, Wilson MR, et al. Initial 
clinical experience with the Ahmed Glaucoma 
Valve implant. Am J Ophthalmol. 1995; 
120(1):23-31. 

9. Barton K, Feuer WJ, Budenz DL, et al. Three-
year treatment outcomes in the Ahmed 
Baerveldt comparison study. Ophthalmology. 
2014; 121(8):1547-57 e1. 

10. Budenz DL, Barton K, Gedde SJ, et al. Five-
year treatment outcomes in the Ahmed 
Baerveldt comparison study. Ophthalmology. 
2015; 122(2):308-16. 

11. Abe RY, Tavares CM, Schimiti RB, 
Vasconcellos JP, Costa VP. Ahmed 
Glaucoma Valve Implantation for Refractory 
Glaucoma in a Tertiary Hospital in Brazil. 

Journal of ophthalmology. 2015;2015: 
850785. 

12. Muldoon WE, Ripple PH, Wilder HC. 
Platinum implant in glaucoma surgery. Arch 
Ophthalmol. 1951; 45(6):666-72. 

13. Ellis RA. Reduction of intraocular pressure 
using plasticsin surgery. Am J Ophthalmol. 
1960; 50:733-42. 

14. Molteno AC. New implant for drainage in 
glaucoma: clinical trial. Br J Ophthalmol 
1969; 53(9):606-15. 

15. Molteno AC. The optimal design of drainage 
implants for glaucoma. Trans Ophthalmol Soc 
N Z. 1981; 33:39-41. 

16. Hong CH, Arosemena A, Zurakowski D, 
Ayyala RS. Glaucoma drainage devices: a 
systematic literature review and current 
controversies. Surv Ophthalmol. 2005; 
50(1):48-60. 

17. Smith SL, Starita RJ, Fellman RL, Lynn JR. 
Early clinical experience with the Baerveldt 
350-mm2 glaucoma implant and associated 
extraocular muscleimbalance. 
Ophthalmology. 1993; 100(6): 914-8.  

18. Jaacob-Labarre JT, McKinnon SJ, Tanji T, 
LaFleur P, Duzman E. Biocompatibility 
response to modified Baerveldt glaucoma 
drains. J Biomed Mater Res (Appl Biomater) 
1998; 43: 99–107. 

19. Ayyala RS, Harman LE, Michelini-Norris AF, 
et al. Comparison of different biomaterials for 
the glaucoma drainage devices. Arch 
Ophthalmol. 1999; 117(2):233-6. 

20. Ayyala RS, Michelini-Norris AF, Flores A, 
Haller E, Margo CE. Comparison of different 
biomaterials for glaucoma drainage devices. 
Part 2. Arch Ophthalmol. 2000; 118(8):1081-
4.  

21. Wilson MR, Mendis U, Smith SD, Paliwal A. 
Ahmed glaucoma valve implant vs 
trabeculectomy in the surgical treatment of 
glaucoma: a randomized clinical trial. Am J 
Ophthalmol. 2000; 130(3):267-73. 

22. Katz LJ, Spaeth GL: Surgical management of 
the secondary glaucomas. Part I. Ophthalmic 
Surg. 1987; 18(11):826-34. 

23. Souza C, Tran DH, Loman J, Law SK, 
Coleman AL, Caprioli J. Long-term outcomes 
of Ahmed glaucoma valve implantation in 
refractory glaucomas. Amj Ophthalmol 2007; 
144(6):893-900. 

24. Zarei R, Amini H, Daneshvar R, et al. Long-
term Outcomes of Ahmed Glaucoma Valve 
Implantation in Refractory Glaucoma at 



  1397اراك، سال بیست و یک، شماره سه، خرداد و تیر  پزشکی علوم دانشگاه مجله و همکاران نیلفروشان

 

 112  

 

Farabi Eye Hospital, Tehran, Iran. Middle East Afr J Ophthalmol. 2016; 23(1):104-9. 



 

  113  
 

This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 
License (CC BY-NC 4.0). 

 

 

  

 
 

JAMS 
Journal of Arak University of Medical Sciences 

2018; 21(3) 
 

Journal Homepage: http://jams.arakmu.ac.ir  
 

ORIGINAL RESEARCH 
 

Five Years Outcome of Ahmed Glaucoma Valve Surgery in Refectory Glaucoma  
 

Naveed Nilforushan1*, Arezoo Miraftabi1, Maryam Yadgari2, Sayyed Amirpooya Alemzadeh1, 3, Mahsa Sadat 
Hashemian1 
1. Department of Ophthalmology, Eye Research Center, Rassoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
2. Department of Ophthalmology, Eye Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
3. Student Research Committee, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
  

 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Article history: 
Received: 18 February 2018 

Accepted: 09 May 2018 

Published online: 22 May 2018 

 Background and Aim: The aim of this study was to evaluate the 
success rate and complications of Ahmed Glaucoma Valve (AGV) 
insertion during a follow up of at least 5 years. 
Materials and Methods: In this retrospective case series study, 
patients with 5 years of follow up after AGV insertion were enrolled. 
Success was defined as intraocular pressure (IOP) < 21 mm Hg 
(criterion A) and IOP < 16 mm Hg (criterion B), with at least 20% 
reduction in IOP, either with no medication (complete success) or with 
no more than preoperative medication (qualified success). Cumulative 
success was defined as sum of qualified and complete success.  
Findings: This study included 40 eyes of 40 patients with mean age of 
40.63± 22.91years, (range 1 to 88). Cumulative survival success rates 
were 90%, 73% at 1 and 5 years after surgery according to criterion A 
and 42%, 25% based on criterion B with the median survival time of 60 
months and 22.36 months, respectively. Complications were observed 
in 4 eyes of 4 patients (10%) and included wound dehiscence, 
choroidal detachment, encapsulated bleb and lid retraction. There were 
not any early complications such as hypotonia or hyphema. 
Conclusion: The present study was one of the largest series that 
reported the long-term outcome of AGV implantation in Asian patients 
with refractory glaucoma, and showed the wide difference of success 
rate between criterion A and B. 
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