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Πρωτοπαθές Συγγενές Γλαύκωμα 

• Το πιο συχνό γλαύκωμα στην βρεφική 

ηλικία 

 

• Εκδηλώνεται στο 80% των περιπτώσεων 

μέσα στον 1ο χρόνο της ζωής 



Πρωτοπαθές Συγγενές Γλαύκωμα 

 

• Αποτέλεσμα ανατομικής 

   ανωμαλίας στην κατασκευή  

   της γωνίας η οποία δεν  

   συνοδεύεται από άλλες  

   οφθαλμικές ή συστηματικές  

   ανωμαλίες.  

 

 



 

 

• Η θεραπεία του είναι χειρουργική 

 

• Πολλαπλές επεμβάσεις είναι ο κανόνας 



• Επίπτωση ΠΣΓ ποικίλλει: 

 

   1 /10000 γεννήσεις στον Δυτικό κόσμο 

 

   1/2500 γεννήσεις στις Αραβικές χώρες 

 
                                                    Ηollander et al, Trans Am Ophthalmol Soc 2007 

 



H/M 

• Severe goniodysgenesis : 

    agenesis of the canal of Schlemm 

• Μoderate goniodysgenesis : 

    presence of a band of  

    collagenous tissue (CT)  

    in the trabecular meshwork (TM)  

    and/or the juxtacanalicular tissues (JXT)  

• Μild goniodysgenesis: 

    with deposition of a mucopolysaccharide 
material in the JXT  

                                                      Hollander DA. AmJ Ophthalmol. 2006  



• Το είδος και η βαρύτητα των ανατομικών 

ανωμαλιών εξηγούν ως ένα βαθμό την 

αποτυχία των χειρ. επεμβάσεων σε 

όρισμένα γλαυκώματα 

 

  



• Σήμερα : Γενετική ανάλυση 

   Υπεύθυνο Gene CYP1B1 

    Συσχετισμός γονότυπου- φαινότυπου 

    και κλινικής βαρύτητας της νόσου 

 

• Μέλλον: Σχεδιασμός – επιλογή 
κατάλληλης χειρουργικής επέμβασης 

   ανά περίπτωση 

 

 



Χειρουργικές Επιλογές 

• Γωνιοτομή 

• Τραμπεκουλοτομή 

• Τραμπεκουλεκτομή +αντιμεταβολίτες 

• Συνδυασμός 

τραμπεκουλοτομής+τραμπεκουλεκτομής 

+/-MMC 

• Βαλβίδα 

• Κυκλοκαταστροφική φωτοπηξία 

 



Επεμβάσεις στη γωνία 

(angle surgery) 

• Γωνιοτομή 

• Τραμπεκουλοτομή 

 

 1η επέμβαση εκλογής 

 Υψηλό ποσοστό επιτυχίας 75-90% (Δύση)  

  Λίγες επιπλοκές 

 



Α.Γωνιοτομή 

• επέμβαση εκλογής 

• απαιτεί καλή 

ορατότητα- γνώση 

γωνίας  

• χρήση χειρουργικού  

γωνιοφακού του 

Barkan ή των 

    Swan-Jacob  

• χρήση μαχαιριδίου  

γωνιοτομής 

 

  



Γωνιοτομή 



• Απαιτεί διαυγή κερατοειδή 

 

• Διατηρεί επιπεφυκότα «άθικτο» για 

μελλοντικές επεμβάσεις 

 

• Ισως χρειαστεί να επαναληφθεί  



Γωνιοτομή 

    Επιπλοκές 

  - ύφαιμα 

  - απόσπαση ίριδας, 

    κυκλοδιάλυση 

  - τραυματισμός φακού, 

    κερατοειδούς 



Β.Τραμπεκουλοτομή 

• Ενδείξεις 

- όταν δεν υπάρχει επαρκής ορατότητα 
γωνίας 

• Τεχνική 

-   χρήση ειδικού τραμπεκουλοτόμου του 
Harms 

- διάνοιξη καναλιού Schlemm προς τον 
θάλαμο 

 

 



           Τραμπεκουλοτομή 



• Επιπλοκές 

 - ύφαιμα, 

 - ιριδοτομή,κυκλοδιάλυση, 

 - τραυματισμός φακού,Δεσκεμετίου 

μεμβράνης, 

 - δημιουργία ψευδών περασμάτων στον  

   Π.Θ ή υπερχοριοειδικό χώρο 

 



• Μειονεκτήματα 

 

 - Τραυματισμός επιπεφυκότα !! 

 

 - Σωλήνας του Schlemm δεν  ανευρίσκεται                   

στο 15% των περιπτώσεων 

 



   Οι επεμβάσεις στη γωνία, αποτυγχάνουν 

να ελέγξουν την ΕΟΠ σε ποσοστό 6.5% - 

52.2% των περιπτώσεων ΠΣΓ σε βάθος 

χρόνου 

                                      Nischal et al JAAPOS 2008 

 

                         Επόμενη Επέμβαση??? 



Διηθητικές Επεμβάσεις 

(Filtration Surgery) 

 

•   Τραμπεκουλεκτομή 

 

•   Τραμπεκουλεκτομή με (ΜΜC,5FU) 

 

•   Συνδυασμός 

     τραμπεκουλοτομής+ τραμπεκουλεκτομής  

         

 

 



• Ενδείξεις: 

      

    - Αποτυχία προηγούμενων επεμβάσεων 

 

    - Πρώτη επέμβαση εκλογής σε ΠΣΓ ? 

                           Burke JP et al.Br J Ophthalmol 1989 

                                           Fulcher T et al.Br JOphthalmol 1996 

     



Ενισχυμένη τραμπεκουλεκτομή 

(augmented trabeculectomy) 

• Χρήση αντιμεταβολιτών (MMC,5FU) 

• Needling αμπούλας μετεγχειρητικά με 5FU 

 
 

 



• Releasable ράμματα 

   1η μετεγχειρητική βδομάδα 

   (max healing response)  

    Nischal et al.J AAPOS 2008 

 



Τραμπεκουλεκτομή 

 + αντιμεταβολίτες 
 

• Ποσοστά επιτυχίας 

   48% - 95% ανάλογα με ηλικία, είδος  
γλαυκώματος,προηγούμενες 
επεμβάσεις,χρόνος FU κ.α 

 

    Giampani Jr  Clinics. 2008; 

      Curr Opinion Ophthalmol 2006 

    

 

 



    

    Τραμπεκουλεκτομή +/- αντιμεταβολίτες,  

    ↓επιτυχία σε παιδιά <1έτους (30%) 

    σε σχέση με μεγαλύτερα παιδιά (73%) 

 

                               Freedman SFet al J AAPOS1999  
                                                  Beck AD et al Am JOphthalmol 1998 

 



• Αυξημένος κίνδυνος μετεγχειρητικών 

επιπλοκών: 

 

   1.υποτονία 



 

2.Bleb-related: λεπτές  

   και ανάγγειες αμπούλες 

   =>  ↑πιθανότητες  

   blebitis,ενδοφθαλμίτιδας  

   σε βάθος χρόνου 

 
   Curr Opin Ophthalmol 2006 

 



Συνδυασμός 

τραμπεκουλοτομής-

τραμπεκουλεκτομής (ΤΤ) 
 

• Ποσοστά επιτυχίας με MMC  

   74-78% στο ΠΣΓ 

    
    Elder et al.Br J Ophthalmol 1994 

     Al-Hazni et al,BJO 2005 

     Mandal AK et al. Eye 2006 

     Nischal et al JAAPOS 2008 

    

 



• Σε μια από τις μεγαλύτερες μελέτες ΤΤ για ΠΣΓ  
(360 Indian children, μέση ηλικία 20.3 μήνες) τα 
ποσοστά επιτυχίας ήταν 

   77.2% στη 3ετία και 57.5% στην 6ετία 

 

• Επίσης βρήκαν ότι το ιστορικό προηγούμενων 
αντιγλαυκωματικών επεμβάσεων, ήταν 
επιβαρυντικός παράγοντας επιτυχίας της 
επέμβασης  

                                Mandal AK et al. Eye 2006 

 



• Ο συνδυασμός (ΤΤ) έχει δοκιμαστεί σαν 

πρώτη επέμβαση εκλογής σε μέτριες και 

σοβαρές περιπτώσεις ΠΣΓ στις χώρες 

αυτές, με αυξημένα ποσοστά επιτυχίας σε 

σχέση με μεμονωμένη γωνιοτομή ή 

τραμπεκουλοτομή. 

                                     Al-Hazmi et al. BJO 2005 

Mandal AK et al. Eye 2006 



Δ.Τοποθέτηση Βαλβίδας 
 

    

 
 

  

   

 

 



Τρόπος Λειτουργίας 

   Κοινός σχεδιασμός: 

    σωλήνας σιλικόνης 
μεταφέρει υδατ. υγρό από 
τον ΠΘ σε έναν συνθετικό 
δίσκο στο επίπεδο του 
ισημερινού,ο οποίος 
περιχαρακώνεται από την 
αντίδραση των γύρω 
ιστών και δημιουργεί μια 
διηθητική αμπούλα  

 

    



2 τύποι : 

  1ος : Χωρίς περιορισμό της ροής 
           (Non flow restricted) 

 
 
   2ος : Με περιορισμό της ροής 
           (Flow restricted) 



Non flow restricted 

• Molteno 1969 

    - Single plate 135mm2,double270mm2,Molteno3 

    - Gold standard = Double plate 

 
     



• Baerveldt 1992 

   -silicone tube+flexible 

    contoured silicone     

plate 

   - bigger surface area 

   - technically easier,  

     one quadrant 

 



Flow restricted 

• Krupin 1976  

• Ahmed 1993 

   - pressure sensitive, 
‘sheet valve’ 

   - opening at 8mmHg 

   -polypropylene (rigid) 

    → flexible (silicone) 

   -single or double  

     plate 

 

 



•   Ενδείξεις: 

 

    - Αποτυχία προηγούμενων επεμβάσεων 

       

    - Διηθητική επέμβαση τεχνικώς δύσκολη  

      (λόγω ουλοποίησης ανωτ. τμημ.επιπεφ., 

      ή πολύ λεπτός σκληρός σε βουφθαλμικά 

      μάτια)  

 



Τοποθέτηση βαλβίδων σε παιδιά 

• corneal traction suture 

• adrenaline 0.01% 

• conjunctival peritomy 
 superotemporal easiest 
 clear muscle attachments to sclera 

 



• MMC 0.5mg/ml  

5mins 

   Merocel σπόγγοι 

   Μεγάλη επιφάνεια 

   20ml BSS ξέπλυμα 

 

• Καθήλωση δίσκου 

στον σκληρό με 9/0 

nylon 



• Intraluminal flow 
restrictor 

   (3/0 supramid) 

   ½ tube length 

    removal 3/12 

 
 

• Extraluminal 
occlusive suture 

   6/0 vicryl 

   opens 6-8 weeks 





• Μετεγχειρητική αγωγή: (3-4 μήνες) 

   στεροειδές κολλύριο ανά 2ωρο, 

   αντιβιοτικό κολλύριο 1x3 

   μικτή αλοιφή το βράδυ 

 

• Επανεξέταση:  

   1η-3η -αφαίρεση ραμμάτων-6η εβδομάδα 

 



Βαλβίδες στο ΠΣΓ 

• Πλεονεκτήματα: 

   - ↑  πιθανότητες επιτυχίας στις δύσκολες 

      περιπτώσεις 

 

- ↓ επιπλοκές από την αμπούλα  

     (πολύ πίσω από το limbus, ↓ μόλυνση) 

 

    



• Μειονεκτήματα: ↑ επιπλοκές (αλλά ↓ τεχνική) 

   - Πρώιμες : υποτονία 

   - Όψιμες : tube related 

                    (erosion,  

                    occlusion,  

                    tube-corneal touch) 

 

                    plate encapsulation, 
                    

  
  

 



• Οι βαλβίδες καλύτερα να τοποθετούνται  

    νωρίτερα παρά αργότερα ώστε: 

 

‘..to obtain early and definitive IOP control 
and so help to optimise long-term visual 

prognosis.’           
                       Cunliffe & Molteno ‘98 

 



Επιλογή Τύπου Βαλβίδας 

Ahmed FP7 184mm2 Baerveldt 350mm2 Vs 



Επιλογή Μεγέθους Βαλβίδας 

• Στους ενήλικες,το μέγεθος της επιφάνειας της 

βαλβίδας είναι σχεδόν ανάλογο με την μείωση  

στην ΕΟΠ που επιτυγχάνει η εγχείρηση. 

                                          Curr Οpinion Ophth 2006 

 

• Το μέγεθος του βρεφικού ματιού και κόγχου την 

ώρα της επέμβασης, συνήθως καθορίζει τον 

τύπο και το μέγεθος της βαλβίδας που μπορεί 

να τοποθετηθεί. 

 



Ρύθμιση Τελικής ΕΟΠ με βαλβίδα 

• Επιφάνεια διηθ. αμπούλας  =  implant 

 

• Πάχος ινώδους κάψας = διαπερατότητα 

 

     Βαθμός Επούλωσης 

   

                                                Surv Ophth 2005 

 



Γενικά Συμπεράσματα 

•  Όλες οι βαλβίδες:  

    παραπλήσια % επιτυχίας και επιπλοκών 

    70%- 90% επιτυχία στον 1ο χρόνο 

 

• Μείωση % επιτυχίας σε βάθος χρόνου 

 

• Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται 
συμπληρωματική φαρμακευτική θεραπεία  



Ε.Κυκλοκαταστροφικές επεμβ. 

• Κυκλοκρυοπηξία 

• Κυκλοφωτοπηξία διασκληρική  

   (transcleral cyclodiode) 

• Κυκλοφωτοπηξία ab interno 

   (Diode endolaser) 

 

  



• Στόχος θεραπείας =  

   καταστροφή κυκλικού σώματος =>  

  ↓ παραγωγής υδατοειδούς υγρού 

 

 



Eνδείξεις 

• Προχωρημένο γλαύκωμα όπου έχουν 

αποτύχει προηγούμενες πολλαπλές 

εγχειρήσεις 

 

• Σε περιπτώσεις όπου αντενδείκνυται η 

εγχείρηση 
                                                    Khaw et al. Ophthalmology 2000 



• Δρα ως συμπληρωματικό μέσο ↓ΕΟΠ 

 

• Παροδικό αποτέλεσμα στην μείωση της  

ΕΟΠ 

 

• Χρειάζεται επανάληψη της θεραπείας 

 

 

 



 

    50% success rate in refractory pediatric 

glaucomas (IOP ≤ 21 mmHg) at 6 months 

with a re-treatment rate of 70% (average 

of 2.2 ± 1.3 sessions). 

                          Bock et al.J Ped Ophth Strab 1997 

 



• Χρόνια φλεγμονή => ↓ επιτυχία επόμενης  

                                   διηθητικής επέμβασης 

 

• Laser πριν από βαλβίδα => Υποτονία 

   (↓ παραγωγής υδατ.υγρού=> ↓outflow) 

 

                                               Curr opin ophth 2006 

      



Ανακεφαλαίωση 

• Οι επεμβάσεις στην γωνία = 1η επιλογή 

 

• Τραμπεκουλεκτομή ↓επιτυχία 1ο έτος ζωής 

    και ↑ bleb related endophthalmitis 

 

• Οι βαλβίδες διατηρούν χαμηλή ΕΟΠ σε βάθος 
χρόνου 

 

• Cyclodestructive Laser = συμπληρωματική 

   θεραπεία σε μη ελεγχόμενα γλαυκώματα  



 

   Η χειρουργική αντιμετώπιση του ΠΣΓ  

            παραμένει «πρόκληση» 

 



 

 

                       

 

 

                      Ευχαριστώ!! 



 

 

                       

 

 

                      Ευχαριστώ!! 



 

 

 

 

The percentage reduction of mean postoperative 

IOPmaybe influenced by the size of the end-plate, but 

only to a certain point. Beyond this, other factors 

such as the degree of encapsulation around the endplate 

influence the final intraocular pressure. The 

long-term success of any glaucoma drainage device 

appears to be limited by the fibrous reaction around 

the end-plate.  Surv Ophth 2005 



• Ενδείξεις 

-  Αποτυχία  

προηγούμενων 

επεμβάσεων 

-  Φτωχή όραση 

 

• Επιπλοκές 

-  Μετεγχειρητική 

φλεγμονή 

-  Φθίση 



• Επιπλοκές: 



   

 

• Συνέχιση φαρμακευτικής αγωγής 

 

• Επανειλλημένες θεραπείες  (70%) 

    

 

 



• Hypotensive phase : 

    διαρκεί 1-4 /52 μετεγχειρητικά 

   ↓ ΕΟΠ και οιδηματώδης επιπεφυκότας 

 

• Hypertensive phase :  

   3-6/52 μετεγχειρητικά μέχρι 4-6/12  

   ↑ΕΟΠ και η αμπούλα φλεγμαίνει 

 

 Φλεγμονώδεις παράγοντες στο υδατοειδ. υγρό 



• The potential to induce chronic intraocular inflammation 

• and relative aqueous hyposecretion must be taken into 

• consideration when considering subsequent filtering or 

• GDD surgery. Chronic inflammation is associated with a 

• decreased success of conventional filtration surgery. 

• Cycloablation treatment prior to GDD use has been associated 

• with hypotony, possibly because the degree of aqueous production 
may be insufficient for a markedly 

• increased outflow [35,48]. 

•               Curr opin ophth 2006 

• of these techniques for situations in which more conventional 

• surgery has failed or is contraindicated. 



 7. Χειρουργική Αντιμετώπιση 

• Η επιτυχία  γωνιοτομής-τραμπεκουλοτομής ΠΣΓ 

αγγίζει το 85% 

• Επιτυχία τραμπεκουλεκτομής με ΜΜC 52%-95% 

 

• Είναι εξαιρετικά σπάνιο να αναταχθεί το ΠΣΓ με 

μόνο μία επέμβαση. 

 









 



Khaw BJO 96 

• Moorfields Eye Hospital and followed, in 

some cases, for 

• up to 30 years, 93% of eyes were still 

controlled at 5 

• years,'6 the time period of the current 

study. 



 



• goniotomy, 

• trabeculotomy, and trabeculectomy were 

performed on 

• Palestinian Arab children by general 

ophthalmologists, 

• Elder found a success rate at 5 years of 

approximately 

• 20%, 35%, and 55% respectively.6 



Khaw BJO 96 

• these rare patients do best at centres that 

• have appropriate experience and 

expertise. Performed at 

• their best, all the techniques available 

have advantages and 

• disadvantages and have potentially 

excellent success rates 

• if carried out correctly. 



Curr opin ophth 

 

Retrospective studies [1,2] of 

trabeculotomy and goniotomy on patients 

with primary 

congenital glaucoma patients in western 

societies report 

high success rates of 75 to 90%. 



Cur opin 

 

Middle Eastern and South Asian countries 

than in the West, with reported success 

rates for 

angle procedures ranging from 54 to 69% 



BJO  Al-Hazmi 

• Hoskins et al11 proposed an anatomical classification based 

• on gonioscopy and divided PCG into three groups: 
trabeculodysgenesis, 

• iridotrabeculodysgenesis, and corneotrabeculodysgenesis. 

• . Luntz,12 who was the first to propose CTT,13 

• reported the success of goniotomy and trabeculotomy was 

• 90% for trabeculodysgenesis, but only 30% for 
iridotrabeculodysgenesis 

• and corneotrabeculodysgenesis He recommended 

• goniotomy and trabeculotomy for the first group but 

• a combination of trabeculotomy and trabeculectomy for the 

    latter two groups. 



BJO- Al Hazmi 

• The prognosis of PCG is affected by various factors such as 

• time of presentation, severity, and time of surgery. The earlier 

• in life the disease occurs the worse the prognosis,14 and the 

• more severe the case the higher the failure rate. While 

• medical treatment of PCG is useful as a temporary measure 

• or as adjunctive therapy, surgery is always necessary.15 It has 

• been shown the majority of failed surgeries occur within the 

• first year.16 

• Controlling IOP is the major problem of PCG 



• factors that influence prognosis of PCG 

• include severity of disease,16,32 time of 

presentation, and 

• time of surgery. The earlier in life the 

disease occurs the 

• worse the prognosis, and the more severe 

the disease the 

• higher the failure rate.32 



• first introduced by 

Molteno 19691 

 

common basic design: 
Baerveldt implant 

Ahmed implant  
 

common basic design:  

silicone tube shunts aqueous from 

AC to equatorial synthetic plate / band  

surrounded by fibrous capcommon basic design:  

silicone tube shunts aqueous from AC to 

equatorial synthetic plate / band  

surrounded by fibrous capsule  
 

common basic design:  

silicone tube shunts aqueous from  

AC to equatorial synthetic plate / band  

surrounded by fibrous capsule  

silicone tube shunts aqueous from  

   



Molteno (1969) 

–  silicone tube + polypropylene plate 

single (135mm2), double plate 

(270mm2), Molteno3  

double plate (DP) ‘gold standard’ 



Γ.Τραμπεκουλεκτομή 
 

• Ενδείξεις 

- Αποτυχία προηγούμενων 
επεμβάσεων 

• Τεχνική 

- Αντιμιτωτικοί παράγοντες 
(5FU,μιτομυσίνη)  

- Θέση σκληροστομίας  

- Αποφυγή διεγχειρητικής 
υποτονίας 

- Ρυθμιζόμενα ράμματα 

- Πολλαπλά 10/0 nylon ράμματα 

 

 



Nischal 

• Adjuvant use of mitomycin-C (MMC)9,10 or 5-
fluorouracil 

• (5FU)11 with filtration surgery results in better 
control of 

• postoperative IOPs than unaugmented surgery 
but is associated 

• with increased bleb-related infections,12 
avascular 

• thin-walled blebs, and the relatively unknown 
long-term 

• risks of chemo-therapeutic exposure.10,13 



Curr Opin Ophthalmol 17:132–137. # 2006 

• trabeculectomy during the first year of life 

• has a lower success rate than in older children [15,19]; 
demonstrably better outcome compared with historical 

• controls without MMC; and finally, the risk of potentially 

• blinding bleb-associated complications following 

• filtering surgery augmented with MMC is continuous 

• into the future. In the context of a young child with 

• many years of future exposure to infection risk, this 
prospect 



Nischal 

• Complications of trabeculectomy are well known and 

• include hypotony, and bleb-related infections, including 

• endophthalmitis.14 Releasable suture techniques15 in adult 

• filtration surgery have decreased the risk of early postoperative 

• hypotony while still allowing successful drainage. 

• There are no reports to the best of our knowledge describing 

• their use in children. Infants and children have vigorous 

• healing responses,9 and fibrosis16 usually occurs within 

• a week post operation. Suture release around this time 

• allows an increase of aqueous flow with a reduced risk of 

• hypotony. Postoperative injections of 5FU subconjunctivally 

• with needling of the bleb have also been shown to 

• successfully augment the effects of filtration surgery in 

• pediatric populations.17,18 





Δ.Συνδυασμός 

τραμπεκουλοτομής-

τραμπεκουλεκτομής 

• initial probability of success to be above 

• 66% in the first 9 months post-operatively 

falling below 44% from one year post-

operatively. 

•  This suggests a possible difference in 

response to this surgical procedure on 

racial or genetic basis, 



Elder MJ. Combined trabeculotomy-trabeculectomy 

compared with primary 

trabeculectomy for congenital glaucoma. Br J Ophthalmol 

1994;78: 

• recently been suggested that combined 

• trabeculectomy/trabeculotomy is superior to 
trabeculectomy, 

• trabeculotomy, or goniotomy with a 2 year 
success 

• rate of 93.5%.18 A disadvantage of the 
combined procedure 

• is the fact that the sclerostomy has to be placed 
more posteriorly 

• than with trabeculectomy alone, predisposing to 

• iris and ciliary body incarceration. 



Curr opin 

• combined trabeculotomy– 

• trabeculectomy procedure as the initial 
surgery, and 

• report [5••] an improvement of the success 
rate following 

• the combined procedure for severe and 
moderate 

• cases of primary congenital glaucoma in 
these countries. 



• more complications 

• occurred in the CTTM group, especially 

hypotony, 

• vitreous loss, blebitis, and exudative 

retinal detachment 



BJO Al-Hazni 

• Its advantage is that it does not require corneal 

• clarity; it allows the trabeculectomy to be placed correctly, as 

• Schlemm’s canal has to be located, and provides additional 

• filtering surgery. Failure to identify the canal does not lead to 

• total failure of the surgery as there is another drainage 

• pathway. Mitomycin C increases success by suppressing 

• fibrosis and vascular ingrowth.25 Mullaney et al5 recently 

• reported a 78% success rate for combined trabeculotomy and 

• trabeculectomy for PCG: most of them with mitomycin C. 

• This is similar to our result of a 75% success rate for al 



Eye 2011 

• Studies from India 

• and the Middle East corroborate the fact 

that CTT is 

• superior to trabeculectomy in the 

treatment of 

• PCG.11,13,16,30 



Eye 2011 

• The study shows initial probability of success to be 
above 

• 66% in the first 9 months post-operatively falling below 

• 44% from one year post-operatively. 

• K This suggests a possible difference in response to this 

• surgical procedure on racial or genetic basis, which calls 

• for further studies in African-African children with 

• congenital glaucoma using larger series and long follow 



• Eπιπλοκές 

- Μείωση βάθους Π.Θ 

- Αποκόλληση χοριοειδούς 

- Θόλωση φακού  

- Χρόνια υποτονία 

- Όψιμη διαρροή αμπούλας 

- Όψιμη ενδοφθαλμίτιδα  

   (λεπτή-ανάγγεια διηθητική αμπούλα) 





Ράμμα έλξης στον κερατοειδή 

 



J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2005 Nov-Dec;42(6):333-41; 

quiz 365-6. 

Newborn primary congenital glaucoma: 2005 update. 
Walton DS, Katsavounidou G. 

• goniosurgery was found to have 

• unfavorable results and be less successful 

compared with trabeculectomy and 

• glaucoma drainage tube shunts as initial 

therapy for newborn primary congenital 

• glaucoma. 



Εμβαπτιζόμενοι Σπόγγοι 

 



Ρύθμιση ραμμάτων πάνω επιπεφ. 

 



Cur opin 

• Ακόμα και στα καλύτερα χέρια, περίπου 

20% των αρχικών επεμβάσεων στην 

γωνία,  αποτυγχάνουν σε βάθος χρόνου 
•  είδος ανατομικών ανωμαλιών, 

•  βαρύτητα γλαυκώματος, 

•  χρόνος εκδήλωσης , 

•  χρονική στιγμή επέμβασης 

 

• Τι είδους επέμβαση θα ακολουθήσει???  



Κλείσιμο επιπεφ.-Θάψιμο κόμπων 

 



• Μελέτες από Ινδία και Μ.Ανατολή 

αναφέρουν μεγαλύτερα ποσοστά 

επιτυχίας με την παραπάνω τεχνική  

   σε σχέση με την τραμπεκουλεκτομή 

   στο ΠΣΓ 

                                             Eye 2011 

  



• The percentage reduction of mean postoperative 

• IOPmaybe influenced by the size of the end-plate, but 

• only to a certain point. Beyond this, other factors 

• such as the degree of encapsulation around the endplate 

• influence the final intraocular pressure. The 

• long-term success of any glaucoma drainage device 

• appears to be limited by the fibrous reaction around 

• the end-plate. 

• 54 Surv Ophthalmol 50 (1) January–February 2005 HONG ET AL 

• FACTORS CONTRIBUTING TO EARLY AND LATE 

• LONG-TERM FAILURE 

• Hypertensive Phase with Bleb Encapsulation 

• and Its Management 

• Following the insertion of a glaucoma drainage 

• device, the bleb goes through two stages prior to 

• becoming stable without any inflammation.63 The 

• hypotensive phase is the initial stage lasting 1–4 weeks 

• and is associated with an edematous conjunctiva and 

• low IOP. The second stage is the hypertensive phase 

• that begins 3–6 weeks after the operation and can 

• last for 4–6 months. The bleb becomes visibly 

• inflamed and encapsulated and may be associated 

• with an increase in the IOP to greater than 30 mm 

• Hg in some cases. Some authors arbitrarily defined 

• the hypertensive phase as intraocular pressure 

• greater than 21 mm Hg during the first 6 postoperative 

• months in association with bleb encapsulation.10 

• This phenomenon is more frequently seen following 

• the Ahmed valve9,10 (40–80% incidence in various 

• reports) than the Baerveldt80,93 (20–30% incidence) 

• or the double-plate Molteno (20–30%).9 The reasons 

• for the higher incidence of hypertensive phase following 

• the Ahmed glaucoma valve are not clear at 

• the present time. Some authors speculate that this 

• may be related to the effects of immediate fluid filtration 

• with the Ahmed valves as opposed to delayed 

• filtration with the ligated, non-valved implants.93 It 

• has been suggested that the aqueous humor contains 

• certain factors that stimulate a fibrotic response in 

• the subconjunctival space.24 The exact nature of these 

• proinflammatory factor or factors is not known at 

• the present time. It is postulated that in implants 

• inserted with tube ligation, because of the delay in 

• the aqueous outflow into the bleb by 2–4 weeks, less 



Surgical success 
  = IOP 6-21mmHg, no devastating compl leading to NPL, no re-op

 
1. Hong CH et al.  Glaucoma drainage devices. A systematic literature review & current controversies. Surv Ophthalmol 2005;50:48-60. 

Paediatric Tubes  which one 

? 



Ανατομικές ανωμαλίες 

• Hoskins et al πρότειναν να ταξινομηθούν 
ανάλογα με την γωνιοσκοπική εικόνα 
σε: 

 

• trabeculodysgenesis, 

• iridotrabeculodysgenesis, 

• corneotrabeculodysgenesis. 

 
                                               Hoskins et al. Anatomical classification of the 

                                               developmental glaucomas. Arch Ophthalmol 1984 

 



• certain conclusions can be drawn from the available literature 

•  (i)    similar success and complication rates for all implants 1,2  
 70-90%     1yr success rates 3  

 78-95%  systemic antifibrotic therapy 4  

 ?  MMC improves outcome   no paed reports 

 Ahmed vs Baerveldt prospective study (adults) 

•  (ii)  ongoing decline in success with duration of follow up 
  10%   attrition rate every year 2,5  

•  (iii)  most patients require medication to control post op IOP 

 85%  + meds 11.2 yrs    mean follow up 6 

  57%        vision maintained final follow up 

 

 

 1. Hong CH et al.  Surv  2005 

 Beck AD et al.  Am J Ophthalmol  2003 

 3. Ishida K et al. Opthalmol Clin North Am 2005 

•                       Billson F et al. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1980  

•                       Van Overdam KA et al. Br J Ophthalmol  2006 

•                      Cunliffe IA, Molteno ACB.  Eye  1998 

 

 
    

 



 Επιπλοκές 

 

 - Μετεγχειρητική υποτονία 

 - Αιμορραγία – αποκόλληση 

   χοριοειδούς        

 - Επαφή σωλήνα – κερατοειδ. 

 - Μετακίνηση σωλήνα 

 - Απόφραξη σωλήνα 

 - Έκθεση βαλβίδας  

 - Θόλωση φακού 

 - Ενδοφθάλμια φλεγμονή  

 



• Conclusions 
• Offer refractory eyes best chance long term success 

• Significant short and long term complications 

•  minimised by modifications surgical technique  

• Best implanted sooner rather than later  

– ‘..to obtain early and definitive IOP control and so help to 
optimise long-term visual prognosis.’ 

–         Cunliffe & 
Molteno ‘98 

Paediatric Tubes    



   
advantages best chance of success in refractory 

cases 

    no bleb related complications 

    contact lens use possible 
 
 

disadvantages higher complication rate 

    early  large % hypotony related  

    late  tube related (erosion , occlusion, 
           retraction, tube-
corneal touch) 

     

    plate encapsulation  &  IOP 

Paediatric Tubes 



• Risk factors for failure in childhood 

glaucoma include 

• young age at surgery (less than 1 year),9 

race,19 aphakia 

• and pseudophakia,20-22 and previous 

failed procedures.23 

•                             Nischal 



• Η πρόγνωση του ΠΣΓ εξαρτάται από : 

     την χρονική στιγμή εκδήλωσης, 

     την βαρύτητα της πάθησης 

     και τον χρόνο που γίνεται η επέμβαση 

 

Όσο νωρίτερα εκδηλώνεται το ΠΣΓ τόσο χειρότερη είναι η πρόγνωση και όσο 
μεγαλύτερη η βαρύτητα τόσο υψηλότερο το ποσοστό αποτυχίας 

 

 

 

• The prognosis of PCG is affected by various factors such as 

• time of presentation, severity, and time of surgery. The earlier 

• in life the disease occurs the worse the prognosis,14 and the 

• more severe the case the higher the failure rate. 



  

 

• Το αποτέλεσμα εξασθενεί  

   γρήγορα ειδικά σε  

   φακικούς και 

   μικρής ηλικίας ασθενείς 



Επιλογή τύπου βαλβίδας 

• Αξονικό μήκος οφθαλμού 

• Ιστορικό προηγούμενων επεμβάσεων 

• Κατάσταση άλλου οφθαλμού 

• Διαθεσιμότητα 



•  ↑ επιπλοκές (ειδικά με χρήση MMC) 

     - υποτονία, 

     - blebitis,  

     - εξιδρωματική αποκόλληση αμφ/δούς 


