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Glaukomkirurgi
Postoperativ handläggning

Jag har tyvärr inga ekonomiska intressen i ämnet

Anders Bergström
Ögon SUS Malmö-Lund
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Glaukomkirurgi

• Operationen är det enklaste
• De preoperativa förberedelserna är viktigare

– Dexametason
– Sluta med konserveringsmedel
– Byt brimonidin mot Diamox

• Viktigast är det postoperativa omhändertagandet
– 2 månader
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Glaukomkirurgi – postoperativa kontroller

• Bör skötas av glaukomkirurger
• Men även icke-kirurger bör veta en del
• För nyopererade patienter kan t.ex. dyka upp på jouren
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Moorfields Safer Surgery System

Khaw PT, Chiang M, Shah P, Sii F, Lockwood A, Khalili A. 
Enhanced trabeculectomy: the Moorfields Safer Surgery
System. 
Dev Ophthalmol. 2012;50:1-28. 
doi: 10.1159/000334776. 
Epub 2012 Apr 17. PMID: 22517170.
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Glaukomkirurgi – postoperativa kontroller, och lite om preoperativ behandling 
 
Det finns idag vad gäller glaukom flera olika operationstekniker och det tillkommer sannolikt 
ytterligare de kommande åren. Det är viktigt att veta vilken typ av operation som gjorts då 
efterkontrollerna och efterbehandlingen kan skilja sig åt. Man skiljer på filtrerande operationer 
(trabekulektomi, XEN, Shuntar {Ahmed, Baerveldt, Molteno} och PreserFlo Microshunt), trabekular 
bypass (iStent, KDB) och laser (diodlaser, mikropuls). 
 

Allmänt om undersökning vid återbesöken 
• Visus aktuellt öga med egna glas eller autorefraktor. 
• Tonus aktuellt öga (i vissa fall även andra ögat, särskilt om Diamox har satts ut). Tänk på att 

iCare och Goldmann inte alltid är jämförbara. Goldmann är standardmetoden! 
• Beskriv filtrationsblåsan (se nedan under 1 Trabekulektomi).  

o Efter en trabekulektomi uppkommer blåsan under ögonlocket, nära limbus.  
o Efter en Xen uppstår blåsan uppåt-nasalt.  
o En PreserFlo kan sitta var som helst och ger en blåsa något längre bak.  
o Om pat. fått en shunt så titta efter blåsan långt bak över plattan, kan ibland vara svår 

att se. 
Kan du se en filtrationsblåsa (kommer inte alltid direkt efter op, se nedan under Shuntar)? 
Läckage? Blödning? Blek och avaskulär? Tunnväggig? Kraftig kärlteckning? Infektion (blebit)? 

• Injektion/blödning i övriga konjunktiva. Konjunktival erosion av en slang? 
• Kornea klar/ödematös? Om pat. fått en shunt så beskriv slangens läge i främre kammaren. 
• Kammarens djup, beskriv enligt nedan 1.3.3 Hypotoni. Retning? Hyphema? Hypopion? 
• Retina: choroidalavlossning, makulaödem eller retinala veck (ses vid låga tryck)? 
• Gonioskopi ger ofta ytterligare information, som t.ex. positionen av en iStent eller XEN-stent, 

stop p.g.a. iris? Om du är ovan så undvik gonioskopi på alldeles nyopererade (första veckan). 
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Principer

• Skilj på filtrerande operationer
– Trabekulektomi, Express, NPT, Xen, Preserflo, Shunt (Ahmed, 

Baerveldt, Molteno)
• Och icke-filtrerande operationer

– Istent, Kahook Dual Blade (KDB), Istar Miniject, Diodlaser

• Filtrerande operationer kräver fler postoperativa kontroller
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Filtrerande operationer

• Har en subkonjunktival filtrationsblåsa dit kammarvattnet 
skall dräneras

• Vanligen under övre ögonlocket
• Blåsan är nödvändig för funktionen
• Och måste ömt vårdas postoperativt
• Av både patient och doktor
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Fin filtrationsblåsa

• Låg, utbredd blåsa
• Mikrocystor

• Normal vaskularitet
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Filtrationsblåsan

+ Låg, utbredd blåsa
+ Mikrocystor

− Ökad vaskularitet
− Avaskularitet
− Avkapsling (toppiga, spända)
− Korkskruvskärl
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Trabekulektomi
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Trabekulektomi med variationer

• Express
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Trabekulektomi med variationer

• Icke-penetrerande trabekulektomi (NPT)
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Trabekulektomi med variationer – postop

• Sätt ut alla trycksänkande droppar och Diamox
• Sätt in dexametason x 6
• (+ ev. NSAID, cykloplegika)
• Kontroll dag 1

– Visus
– Tryck
– Filtrationsblåsan
– FK – djup, inflammation, blod
– Retina, choroidea – choroidalsvullnad
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Trabekulektomi med variationer – dag 1

• Om högt tryck
– Massera försiktigt över luckans kant

• Bomullspinne
• Fingrar
• Glasstav

• Om massage inte går (ont!)
– Sätt tillfälligt in trycksänkande droppar
– Snabbt återbesök för ny massage

• Nyoperered trab skall helst ej ha droppar
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Trabekulektomi med variationer – dag 1

• Om lågt tryck
– Läckage?
– Sutur som har släppt?
– Kammaren grund eller utplånad?
– Annars exspektans
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Trabekulektomi med variationer – senare

• Om högt tryck
– Massera försiktigt över luckans kant

• Bomullspinne
• Fingrar
• Glasstav

– Dra tagbara suturer
– Lasersuturolys
– Needling
– 5-FU
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Trabekulektomi med variationer

• Om lågt tryck
– Choroidalsvullnader?
– Makulaödem?
– Papillödem?
– Grund kammare?
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Grund kammare
0 Kammaren är grundare än normalt men det 
finns ingen kontakt mellan kornea och iris 
eller kornea och lins
1 Grund kammare så att kornealendotelet har 
kontakt med perifera iris
2 Endotelet har kontakt med hela iris men inte 
med linsen
3 Utplånad kammare så att kornea ligger an 
mot linsen (eller mot IOL eller mot glaskropp 
vid afaki)
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Grund kammare
• Grad 0

– Cyclopentolat x 3
– Ev. reducera dexametason

• Grad 1 & 2
– Cyclopentolat x 3
– Ev. reducera dexametason
– Bandagelins eller tryckförband
– Avvakta 24 timmar – om inte bra se Grad 3

• Grad 3
– Fyll på OVD i FK
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Trabekulektomi med variationer

• Om lågt tryck: Orsak?
– Hyperfiltration?

• Bandagelins
• Tryckförband
• Suturering genom konjunktiva
• Öppen revision med suturering

– Ciliary body shut down?
• Exspektans
• Steroider?
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Trabekulektomi med variationer

• Följ pat i 2 månader
• Dexametason i två månader, trappas ned tredje månaden
• Om stabilt efter 2 månader tillbaka till ordinarie 

glaukomläkare
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Xen och Preserflo

• Samma principer och metoder som för trabekulektomi
• Vanligare med needling (Xen) och revisioner (bägge)
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Shuntar
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Shuntar – Ahmed

• Ahmed har en backventil och är öppen från början
• Behöver i princip inga trycksänkande droppar
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Shuntar – Baerveldt & Molteno

• Baerveldt och Molteno har ingen backventil
• De är avstängda med en Vicrylsutur
• Därför fungerar de inte de första veckorna
• Pat behöver ofta behålla sina trycksänkande droppar
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Shuntar – postoperativt

• Skall ha dexametason 1 – 2 månader
• Kolla dag 1 och efter ett par veckor (när suturen lossnar)
• Sätt ut och sätt in trycksänkande droppar (Diamox) efter 

behov
• Töm filtrationsblåsan med gul 30G kanyl på 1 ml spruta
• Så trycket håller sig lågt!
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Är shunten öppen?

• Titta på filtrationsblåsan som sitter långt bak över plattan
– Inte alltid lätt

• Ultraljud
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Ultraljud
Stängd Öppen

Plattan syns som två vita streck, övre och undre 
ytan

När shunten är öppen syns mörk vätska på bägge 
sidor om plattan
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Icke-filtrerande operationer

• Trabecular by pass
– Istent
– Kahook Dual Blade (KDB)

• Suprachoroidala rummet
– (Cypass) 
– Istar Miniject

• Minskar kammarvattenproduktionen
– Diodlaser
– Kryo
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Trabecular by pass – Istent, KDB
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Trabecular by pass – Istent, KDB

• Går inte att påverka efter operationen
• NSAID
• Ev. pilokarpin (KDB)
• Lokala steroider bara om det behövs
• Behåll trycksänkande behandling och reducera efter hand 

det som går
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Trabecular by pass – Istent, KDB

• Inte lika kraftfull trycksänkning
• Snabbare operation
• Färre komplikationer

– Blödning i FK
– Inflammation
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Suprachoroidala rummet – Istar Miniject
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Suprachoroidala rummet – Istar Miniject
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Istar Miniject – postoperativt

• Sätt ut allt trycksänkande
• Dexametason x 4 – 6
• Om trycket stiger – sätt in lämpliga trycksänkare
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Diodlaser
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Diodlaser – postoperativt

• Dexametason 1 – 2 veckor
• Utvärdering efter en månad
• Rebehandling inte ovanligt
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Tack för mig!

Anders Bergström
Ögon SUS Malmö-Lund

anders.bergstrom@skane.se


