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▪ Въведение: Очните специалисти  разполагат с голям избор от хирургични процедури за постигане на оптимален 

контрол на вътреочното налягане /ВОН/ при глаукомно болни пациенти всяка от тях с различни предимства и недостатъци. 

От въвеждането си в офталмологичната практика през 1967г. трабекулектомията /ТЕ/ остава предпочитана антиглауомна 

операция с добре известни ранни и късни постоперативни усложнения.

▪ Цел: да представим клиничен случай на късна хипотония с хороидална ефузия години след ТЕ 

Въведение и цел

❑ Д.Д., мъж на 87год.

❑ С установена псевдоексфолиативна глаукома от 2007г., лекуван консервативно

❑ Придр. заболявания: АХ, ЗД. 

❑ Липсва фамилна обремененост за глаукома

❑ 07.08.2015год. – Phaco et IOL OS (зрението не се е подобрило)

❑ 20.08.2015год. – ТЕ OS с множество ревизии

❑ Ноември 2015г. на преглед в амбулатория за второ мнение се установиха: 

➢ VOD=0,6  VOS=0,2  TOD=18mmHg TOS=25mmHg с Косопт и Ксалатан; Ед=0,6, Ел=0,8-0,9

➢ Гониоскопия - тесен ПКЪ на ДО  

❑ 24.11.2015год. – YAG-iridotomia OD

❑ Поради напреднали глаукомни промени и незадоволителен контрол на ВОН на ЛО се извърши ре-ТЕ  OS, протекла без 

усложнения

❑ При проследяване на ВОН и отчетени стойности над 21mmHg включена отново топикална антиглаукомна терапия

Клиничен случай



Клиничен случай

❑ Шест години след операцията и неявявал се за 

проследяване в продължение на две години, пациентът 

дойде на преглед с оплаквания от:
➢ болка, намалено зрение и зрителни феномени 

/светкавици/ в ЛО

❑ VOD=0.1 н.к. VOS=0,02 н.к.  

❑ TOD=19mmHg с Cosopt TOS=3mmHg с Cosopt, Xalatan

❑ На фона на хипотонията се наблюдаваха неравномерно 

дълбока ПК, декомпенсация на ендотела с роговичен оток с 

гънки на Десцеметовата мембрана и хороидална ефузия.

❑ Пациентът редовно е провеждал масажи за понижаване на 

ВОН на ЛО.

Ехография на ляво око –

хороидална ефузия

VOS=0,02 н.к. 

TOS=3mmHg



❑ Веднага се преустанови правенето на масаж и се спряха 

всички антиглаукомни медикаменти

❑ При проследяване на ВОН след 3 дни установи 

персистиране на хипотония и оплакванията. 

Назначиха се:
➢ Dicloabak coll 3x1 в ЛО

➢ Atropine 1% coll 2x1 в ЛО

❑ 1 месец след започване на терпията ВОН достигна 

стойности от 9-10mmHg, което доведе до изчезване 

субективните оплаквания на пациента, зрението се 

подобри и се установи слягане на серозното хороидално 

отлепване. 

Клиничен случай

Ехография на ляво око –

ретината лежи

VOS=0.1 н.к. 

TOS=9mmHg



Обсъждане
❑ Хипотонията след ТЕ води до натрупване на течност в супрахороидалното 

пространство, което може да доведе до хороидално отлепване2

❑ Серозното хороидално отлепване /хороидална ефузия/ след ТЕ:
➢ често усложнение в ранния постоперативен период - честотата по данни на различни автори 

е  между 7.9%-18.8%1

➢ Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study (CIGTS) при проследяване на 247 пациенти за 

период от 5 години установява нисък риск от хипотония (1.5%) и ефузия (0,4%)10

❑ Сред рисковите фактори за хороидална ефузия в ранния постоперативен период са2: 

➢ напреднала възраст на пациента3

➢ псевдоексфолиативна глаукома2

➢ по-дебела роговица2,5 – измерване на по-високи стойности на ВОН от реалните

➢ по-голяма разлика между предоперативните и постоперативните стойности на ВОН – в този 

случай хороидалното отлепване e следствие на промяната във формата на булба2,4, а не на 

очната хипотония и се предполага, че също се дължи на  увеличен приток на течност към 

супрахороидалното пространство

❑ Причини за късна хипотония:
➢ Подтискане на производството на ВОТ от дългогодишна антиглаукомна терапия6,7,8

➢ Намаляване на производстнвото на вътреочна течност с възрастта9

➢ Циклодиализа – от продължително механично въздействие /масажи/?



➢ Ключови думи: трабекулектомия, късни усложнения, хипотония, хороидална ефузия 
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Заключение

➢ Пациентите с ТЕ се нуждаят от редовно проследяване за намаляване риска от постоперативни 

усложнения, които могат да настъпят години след операцията и могат да са свързани със загуба на 

зрителна функция


