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SUMMARY

In this review, we discuss the latest data on the current types, effectiveness, and indications as to the 
use of Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS). In this regard, the latest studies of many authors 
has been explored.

MIGS has a number of advantages vs. traditional methods of glaucoma surgery (trabeculectomy 
and drainage implants). In particular, MİGS is characterized by less traumaticity, shorter duration of the 
operation, faster rehabilitation in the postoperative period. Alongside this, it is easier combined with 
phacoemulsification, and makes less damage to corneal, scleral and conjunctival tissues due to small 
incisions. These procedures are mainly performed in conjuction with phacoemulsification. At the same 
time, the conducted studies suggest that when comparing the level of IOP (intraocular pressure) after 
phacoemulsification and phacoemulsification combined with MIGS, in the latter case, a more significant 
decrease in IOP is observed. It is deemed appropriate to perform these operations in the early and moderate 
stages of glaucoma. Clinical trials have shown that MIGS procedures achieve a significant decrease in 
eye pressure over periods up to 24 months.
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Dünyada geriyədönməz korluğun əsas səbəblərindən biri qlaukomadır [1]. Hal-hazırda dünyada 
60 milyondan çox insan glaukomadan əziyyət çəkir. Buna görə də, alimlər daim qlaukomanın yeni 
müalicə metodlarının axtarışındadırlar. Məlumdur ki, görmə sinirinin zədələnməsinin qarşısını almaq 
üçün xəstələrdə gözdaxili təzyiqin (GDT) aşağı salınması vacibdir [2,3] . Bu məqsədə çatmaq üçün 
oftalmoloqların seçimi hipotenziv damcılar, lazer trabekuloplastika və ya cərrahi müdaxilə ola bilər. 
Əlbəttə, hər müalicə üsulun öz üstün və çatışmayan cəhətləri var. Bəziləri, ilk növbədə, hipotenziv 
medikamentoz müalicə təyin edir. Nəzərə almaq lazımdər ki, son on il ərzində hipotenziv dərman 
vasitələrinin sayının durmadan artmasına baxmayaraq, bu növ müalicənin fundamental problemləri hələ 
də aktualdır. Son tədqiqatlar göstərmişdir ki, qlaukomanın erkən mərhələsində medikamentoz müalicə 
qədər effektiv müalicə üsulu lazer trabekuloplastikadır [4]. 

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, kombinə medikamentoz və lazer terapiyası bütün qlaukomalı 
pasientlərdə GDT-in aşağı salınması üçün kifayət deyildir. Məsələn, qlaukomanın inkişaf etmiş 
mərhələlərində yuxarıda sadaladığımız üsullarla GDT-in azaldılması mümkün olmayan hallarda, ənənəvi 
üsul olan filtrasion cərrahiyə - trabekulektomiya icra edilir. Beləliklə, qeyd olunmalıdır ki, cərrahi 
müdaxilə artıq uzun zamandır ki, müalicə alqoritminin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir [5]. 

Bu müalicə üsulunun seçimində də nəzərə almalıyıq ki, əməliyyatdan sonra bir çox ağırlaşmalar 
baş verə bilər, məsələn hipotoniya, xoroidal qopma, filtrasion balışla bağlı ağırlaşmalar (filtrasion balışın 
iltihabı, sızması və s.), endoftalmit və s. Bu səbəbdən qlaukoma cərrahiyyəsində daha yeni üsulların 
axtarışı və tədbiqi davam etdirilir [6]. 

Son illərdə qlaukoma cərrahiyəsində yeni üsul kimi Minimal Invaziv Qlaukoma Cərrahiyəsi 
(MİQC) meydana gəlmişdir və aparılan tədqiqatlarda bu müalicə üsulunun effektivliyi və təhlükəsizliyi 
araşdırılmışdır. Bir sıra müəlliflərin fikrinə əsasən, MİQC digər qlaukoma cərrahi metodları 
(trabekulektomiya və drenaj implantları) ilə müqayisədə bir çox üstünlüklərə malikdir. Belə ki, MİGC az 
travmatik olması, ab-interno yanaşma ilə konyuktivanı daha az zədələməsi, əməliyyatın icra müddətinin 
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daha qısa olması, əməliyyatdan sonrakı dövrdə daha tez reabilitasiya, fakoemulsifikasiya ilə daha asan 
kombinə olunması, kiçik kəsiklər aparılmaqla korneal, skleral və konyuktival toxumaların daha az 
zədələnməsi ilə səciyyələnir [7,8]. 

Qeyd etmək istərdik ki, pasientlərdə MİGC icra olunmasına qərar vermək üçün aşağıdakı hallar 
nəzərə alınmalıdır:

1. Ön kamera bucağının görünməsini əngəlləyən faktorların olub-olmaması: buynuz qişanın 
bulanması, konyuktival xəstəliklər (çapıq), ön sinexiyanın olub-olmaması, üz anatomiyasına 
xas xüsusiyyətlər - dar qapaq aralığı.

2. Cərrahiyənin uğurlu olma şansını azaldacaq durumlar: afakiya, neovaskulyar qlaukoma, 
şəkərli diabet [9].

Maraqlıdır ki, MIGC–in təsnifləndirilməsi, istifadə olunan cihazların implantasiya sahəsinə görə 
aparılmışdır. Burada əsas olaraq 3 hədəf sahə seçilərək gözdaxili mayenın gözdən xaric olunması təmin 
olunur: trabekulyar şəbəkə və Şlemm kanalları, supraxoroidal və subkonyunktival yollar [10] .

Trabekular şəbəkə və Şlemm kanallarına implantasiya olunan stentlərə “iStent”, “iStent İnjekt” və 
“Hydrus” stentləri aiddir. Şlemm kanal mikrostentlərinin ilk nəsli “iStent” (Glaukos Corp., San Clemente, 
CA, USA) ilk dəfə 2012-ci ildə ABŞ-da təqdim olunmuşdur. Fakoemulsifikasiya ilə kombinə edildiyi 
zaman bir çox tədqiqatlarda effektivliyi orta dərəcədə göstərilsə də, açıq bucaqlı qlaukomalı pasientlərdə 
istifadəsinin davam etdirilməsi onun ardıcıl olaraq effektivliyini və təhlükəsizliyini bir daha sübut etmişdir. 
Bu, Glaukos kompaniyasının 2018-ci ildə ABŞ-ın FDA (Food and Drug Administration) tərəfindən 
təstiqini qazanan yeni ikinci nəsil “iStent” olan “iStent İnjektin” hazırlanmasına yol açmışdır [11,12].

Bundan əlavə digər bir Şlemm kanal mikrostenti “Ivantis, Inc.” (Irvine, CA, USA) tərəfindən 
hazırlanmışdır və “Hydrus® Mikrostent” adlanır [13] .

Trabekular şəbəkə və Şlemm kanalı gözdaxili mayenin xaric olunmasında əsas rezistentlik yaradan 
zona hesab olunur. Bu üç mikrostent də gözdaxili mayenin trabekulyar şəbəkənin müqavimətini aşaraq 
Şlemm kanallarına birbaşa axımına yol açır. Bu stentlər arasında incə fərqlər vardır. Mikrostentlərin ilk 
nəsli sayılan “iStent” vahid bir stentdən ibarətdir. Lakin tədqiqatlar bir neçə stentin eyni vaxtda istifadə 
olunmasının vahid bir stent istifadəsindən daha çox effektivliyə malik olduğunu irəli sürür. İki stentin 
eyni vaxtda istifadə olunması, tək stentlə müqayisədə gözdən xaric olan mayenin miqdarının əhəmiyyətli 
ölçüdə artmasına imkan verərək, əməliyyatdan sonraki nəticələrin daha da uğurlu olmasına şərait yaradır. 
Stentlərin daha da inkişaf edərək geniş ölçüyə malik olan “Hydrus mikrostenti”nin meydana gəlməsi ilə 
GDT-in digər stentlərlə müqayisədə daha aşağı hüdudlara salınması və tələb olunan hipotenziv dərman 
vasitələrinin də sayının azalmasına imkan vermişdir [14]. 

“iStent”, mikrobypass stentlərinin ilki olub, ən çox istifadə olunan stentdir. 1 mm uzunluğunda 
heparinlə örtülmüş titanium stentdir [15]. Bu stent qonioskopiya müayinəsinin köməyi ilə, korneal kəsik 
aparılmaqla, ab-interno yanaşma ilə trabekulyar şəbəkəyə implantasiya olunmuşdur. Gözdaxili mayeni ön 
kameradan trabekular bypass mexanizmi ilə şlemm kanallarına ötürərək GDT-i aşağı salır [16]. “iStent” 
həm təkbaşına, həm də fakoemulsifikasiya ilə kombinə də istifadə oluna bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, 
fakoemulsifikasiya ilə kombinə olunduqda effektivliyi daha da artır [17,18]. 

“iStent”in effektivliyini təyin etmək üçün iki qrupda tədqiqat aparılmışdır. Tədqiqat 2011-ci ildə 
Samuelson və əməkdaşları tərəfindən başlanğıc və orta inkişaf mərhəəsində olan 240 birincili açıq 
bucaqlı qlaukomalı (BABQ) pasientlərdə aparılmışdır. 1-ci qrupa daxil olanlarda fakoemulsifikasiya və 
“iStent” implantasiyası kombinə icra olunmuş, 2-ci qrupda isə yalnız fakoemulsifikasiya icra olunmuşdur. 
Müşahidənin sonunda GDT düşməsinin eyni olmasına baxmayaraq, kombinə qrupda fakoemulsifikasiya 
qrupuna nisbətən daha az gözdə təzyiq < 21mmHg olmuşdur (50% və 72%). Eyni tədqiqat qrupunda 
2 illik müşahidədən sonra kombinə qrupda təzyiq stabil qalarkən (1 ildə 17.0 ±2.8mmHg , 2 ildə 17.1 
±2.9), yalnız fakoemulsifikasiya qrupunda (1 ildə 17.0 ±3.1mmHg , 2 ildə 17.8 ±3.3) yüksəlmə qeyd 
olunmuşdur [19]. 
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“iStent” implantlarının istifadə olunmasında bir sıra əks göstərişlər var: bağlı bucaqlı qlaukoma, 
travmatik, maliqnant, uveal və neovaskulyar qlaukoma, ön kamera bucağında nəzərə çarpan kongenital 
anomaliyanın olması, episkleral venoz təzyiqin artmasına səbəb olan retrobulbar tumor, tiroid xəstəlikləri, 
Sturge-Weber sindromu və s. daxildir [20].

“iStent Inject” iStentin daha təkmilləşmiş forması olaraq, insan orqanizmində implantasiya olunan 
ən kiçik ölçüyə malik stent hesab olunur (360 μm uzunluqda və 230 μm diametrdədir). “iStent Inject”in 
üstün cəhəti eyni cərrahi prosedurda iki stentin istifadə oluna bilməsidir [20] (şək.1).

Şək.1. iStent İnject (Glaukos Corp., San Clemente, CA, USA)

2019-ci ilin iyun ayında FDA tərəfindən “iStent Inject” üzərində aparılmış tədqiqatlarda onun 
effektivliyi təstiq olunmuşdur. Tədqiqata 498 başlanğıc və inkişaf etmiş BABQ olan pasientlər daxil 
edilmişdir. Pasientlərin 380-də “iStent Inject” fakoemulsifikasiya ilə kombinə, 118-də isə yalnız 
fakoemulsifikasiya icra olunmuşdur. 24 ay müşahidə ərzində müəyyən olunmuşdur ki, “iStent Inject” 
implantasiyası ilə kombinə fakoemulsifikasiya aparılanlarda (75.8%) hipotenziv dərman vasitələrinin 
istifadəsi olmadan sutkalıq gozdaxili təzyiqin 20% və daha çox azalması müşahidə olunmuş və yalnız 
fakoemulsifikasiya aparılanlar (61.9%) ilə eyni nəticə müqayisə olunmuşdur (p=0.005). “iStent Inject” 
qrupunda sutkalıq gözdaxili təzyiqin 7.0 mmHg, fakoemulsifikasiya aparılanlarda isə 5.4 mmHg azalması 
qeyd olunmuşdur (p<0.001) [21].

“Hydrus® Microstent” (Ivantis, Inc., Irvine, CA) 8mm uzunluğunda aypara formasında olan 
trabekular bypass stentidir. Nitinol(55% nikel və 45% titanium qarişiği) tərkiblidir. Qonioskopiya 
müayinəsinin köməyi ilə Şlemm kanalına daxil edilir və üzərində dəliklər olduğu üçün daha çox kollektor 
kanallarla əlaqələnərək iStentdən daha da üstünlüyə malik olur [22]. (şək.2)

Gözdaxili təzyiqin artmasında trabekulyar şəbəkənin və Şlemm kanallarının daxili divarının Şlemm 
kanallarının xarici divarına doğru bükülməsi və nəticədə Şlemm kanallarının kollapsının rol oynadığı 
qeyd olunur [23]. Bu cihaz Şlemm kanallarını normal sahəsindən 4-5 dəfə artıq genişləndirə bilir və 
gözdaxili mayenin asanlıqla xaric olunmasına şərait yaradır [24]. (şək.3)

 

Şək.2. Hydrus® Microstent (Ivantis, Inc., Irvine, CA)
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Avropanın 7 mərkəz şəhərində (Medical Ethics Comittee in Mainz, Frankfurt, Parma, Torino, 
Rotterdam, Madrid, Zaragoza) aparılmış “Hydrus II” tədqiqatının 3 illik nəticələri 2019-cu ildə 
American Academy of Ophtalmology jurnalında dərc olunmuşdur. Tədqiqata daxil olan “Hydrus” və 
fakoemulsifikasiya və yalnız fakoemulsifikasiya əməliyyatı icra edilmiş xəstələrdə 3 ildən sonra GDT-
in enmə səviyyəsi və hipotenziv dərman vasitələrinə olan tələbat müqayisə olunmuşdur. “Hydrus” və 
fakoemulsifikasiya kombinə icra olunmuş pasientlərdə GDT-in daha uzun müddət aşağı səviyyədə qaldığı 
müəyyən olunmuşdur. Əməliyyatın icrasından 36 ay sonra sutkalıq GDT, “Hydrus” və fakoemulsifikasiya 
qrupunda 18.3 ± 4.0 mmHg, fakoemulsifikasiya qrupunda isə 20.6±5.3 (p=0.03) oldu. Tələb olunan 
hipotenziv dərman vasitələrinin sayı “Hydrus” və fakoemulsifikasiya qrupunda yalnız fakoemulsifikasiya 
qrupu ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır (0,7 və 1,3, p=0.02). Hipotenziv dərman 
vasitələrindən istifadə etməyən pasientlərin sayı faiz etibarı ilə Hydrus və fakoemulsifikasiya qrupunda 
fakoemulsifikasiya qrupuna nisbətdə əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur (55.8% və 30.0%).

Nəticə etibarı ilə qeyd etmək olar ki, fakoemulsifikasiya ilə kombinə Şlemm kanallarına daxil edilən 
“Hydrus Mikrostent”i GDT-i və glaukomalı pasientlərdə istifadə olunan hipotenziv dərman vasitələrinə 
olan tələbatı minimuma endirmədə effektiv və təhlükəsiz metoddur. Bu prosedur başlanğıc və inkişaf 
etmiş qlaukomalı pasientlərdə GDT-i azaltmaq üçün daha uyğundur [25]. 

Şək.3. Hydrus Microsteninin implantasiyadan sonrakı görüntüsü

Ahmed və əməkdaşları tərəfindən “Hydrus” və “2 iStent Mikrostent”i arasında müqayisəli şəkildə 
aparılan tədqiqat 12 ay davam etdi. Tədqiqata “Hydrus” implantasiyası aparılan 75 nəfər başlanğıc-inkişaf etmiş 
BABQ-lı və 77 nəfər 2 iStent implantasiya olunan pasientlər daxil olunmuşdur. “Hydrus” implantasiyası bütün 
pasientlərdə uğurla başa çatmış, “2 iStent” implantasiyası isə 97.4%-də uğurlu olmuşdur. “Hydrus”qrupunda 
GDT 19.0  ± 3.9 –dan 17.3  ± 3.7-yə (1.7 mmHg azalma, p=0.009) düşmüş, “2 iStent” qrupunda isə 19.1 ± 
3.6-dan 18.1  ± 3.7-yə (1.0 mmHg azalma, p=0.09) kimi azalma qeyd olunmuşdur [26]. 

Şlemm kanalları vasitəsilə gözdaxili mayenin gözdən xaric olunmasını asanlaşdıran digər bir cihaz 
“Trabektom”dur [27].“Trabektom”, mikroelektrokoaqulyasiya sisteminə malik olan MİGC cihazıdır. Ab-
interno trabekulotomiyanın icrasına şərait yaradan bu cihaz , kiçik korneal kəsik aparılmaqla (1,6mm), ön 
kameradan keçərək trabekulyar şəbəkə toxumalarını koaqulyasiya edərək gozdaxili mayenin gözdən xaric 
olunmasına şərait yaradır. Əmələ gələn toxuma artıqları isə temporal kəsik vasitəsilə aspirasiya olunur [28].

Ab-interno trabekulotomiya icra olunan 246 xəstə üzərində aparılan tədqiqatda əməliyyatdan 
əvvəlki GDT 21,6 ± sd8,6 mmHg, istifadə olunan hipotenziv dərman sayı orta hesabla 3,1 ±1,1 olmuşdur. 
24 ayda GDT 29% azalaraq 15,3 ±4,6mmHg (p <0,001), hipotenziv dərman sayı 38% azalaraq 1,9±1,3 
(p <0,001) olmuşdur. Xəstələrin 26,8%-də (66) 10 ay ərzində əlavə əməliyyata ehtiyac olmuşdur [29].

Sadə axın yolunu (Şlemm kanalı vasitəsilə) asanlaşdıran Şlemm kanal əsaslı MİQC-nə oxşar olaraq 
supraxoroidal MİGC GDT-i aşağı salmaq üçün uveoskleral yolu istifadə edir . Sadə axın yolunun əksinə 
olaraq uveaskleral axın GDT-in səviyyəsindən asılı deyil. Nəticədə bu sistemin nəzəri olaraq GDT-i daha 
çox aşağı salma qabiliyyətinə malik olduğu ortaya çıxır. Supraxoroidal sahənin mənfi təzyiq qradientinə 
malik olması uveaskleral axının əsas hərəkətverici qüvvəsidir, axının artması üçün cərrahi qurğunun 
yerləşdirilməsi GDT-in əhəmiyyətli miqdarda aşağı salınmasına səbəb olmuşdur [30].
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Bu sahəyə implantasiya olunan cihaz “Cypass” (Alcon, Ft. Worth, TX, ABD) cihazıdır. Faktlara 
əsasən müəyyən olunmuşdur ki, “Cypass” cihazı fakoemulsifikasiya ilə kombinə olunduqda daha effektli 
dərəcədə GDT- aşağı salır [31]. Amma, “Cypass” cihazının tədqiqatlarda korneal endotelial hüceyrə 
itkisinə səbəb olduğu müəyyən olunmuşdur. Uveaskleral axının artırılmasına yönələn digər cihazlar hələ 
araşdırılma mərhələsindədir. Glaukos Corporation (San Clemente, CA, USA) aktiv olaraq “iStent Supra” 
cihazını, iSTAR Medical (Wavre, Belgium) isə “MİNİject” cihazını araşdırmaqdadır [32]. (şək.4)

“CyPass Supraxoroidal Mikrostenti” (Alcon, Ft. Worth, TX, ABD) poliamid materialdan ibarət olan 
6.35mm uzunluğunda və 0.51mm diametrində, üzərində dəliklər olan boruşəkilli mikrostent olub, distal 
hissəsi uveaskleral yol vasitəsilə suprasiliar və supraxoroidal sahəyə daxil olur. İstifadəsinə göstərişlər: 
başlanğıc və inkişaf etmiş qlaukomalı xəstələrdə fakoemulsifikasiya ilə birlikdə aparılır. Əks göstərişlər 
isə digər stentlərdə olduğu kimidir. “CyPass Mikrostenti”nin uğurlu və təhlükəsiz yerləşdirilməsi üçün ön 
kamera bucağının yaxşı vizualizasiya olunması şərtdir, amma bu bir çox hallarda mümkün olmaya bilər: 
korneal bulanma, qeyri-şəffaflıq və ya implantın düzgün yerləşdirilməsi ücün qonioskopiya müayinəsinin 
mümkün olmaması . 2016-cı ildə FDA tərəfindən fakoemulsifikasiya ilə birgə istifadə olunduqda GDT-in 
daha effektli azaltması təstiq olunmuşdur [32]. 

Hoeh və əməkdaşları “CyPass” və fakoemulsifikasiya icra olunmuş BABQ-lı (n=184) pasient 
qruplarında 6 aylıq müşahidə aparmışlar. Əməliyyatdan öncə GDT ortalama 21.1±5.91 mmHg və 
istifadə olunan hipotenziv dərman sayı ortalama 2.1±1.1 ikən, müşahidələrin sonunda GDT 37% və 
dərman sayında 71.4% azalma qeyd olunmuşdur. Tədqiqatda ən sıx görülən ağırlaşma 13.8% -ilə ilk 
ayda hipotoniya, 10.5% -ilə keçici GDT yüksəlməsi və 4.4% ilə ön kamera iltihabı olmuşdur. 9 gözdə 
izləmə müddətində əlavə qlaukoma cərrrahiyəsinin aparılmasına ehtiyac olmasına baxmayaraq, heç 
birində mikrostentlər çıxarılmamışdır. Mikrostent GDT-i azaltması, dərman sayında azalma və ağırlaşma 
faizinin az olması ilə erkən mərhələdə uğurlu olmuşdur. Tədqiqatçıların 12 aylıq izləmə nəticələrini 
qeyd etdikləri tədqiqatlarda, mikrostentlə kombinə fakoemulsifikasiya aparılmış 167 göz tədqiqata daxil 
edildi. Tədqiqatda GDT 21mmHg və ya çox olan kliniki hallarla (n=65), bu dəyərin altında olan kliniki 
hallar (n=102) dəyərləndirildi. İlk qrupda GDT–də 35% azalma qeyd olunaraq, istifadə olunan hipotenziv 
dərman sayı faiz etibarı ilə 49% azaldı. İkinci qrupda isə azalma 75% olaraq qeyd olunmuşdur [33]. 

2018-ci ildə FDA tərəfindən “CyPass Mikrostent”i implantasiyası aparılanlarda korneal hüceyrə 
itkisinin baş verəcəyi haqqında xəbərdarlıq edildi. 5-illik izləmədən sonra implantasiya aparılmış 
pasientlərin 27%-də (44/162) korneal endotel hüceyrə sıxlığında azalma qeyd olundu. Belə ki, “CyPass” 
cihazı yerləşdirildikdən sonra ön kameraya doğru yerdəyişməsi və nəticədə korneal endotel hüceyrələrinə 
zərər verdiyi məlum oldu. İmplantasiyadan sonra 3 il ərzində cihazın ön kamerada görünən halqalarının 
sayına görə endotel hüceyrə itkisinin dərəcəsi müəyyən olundu. Belə ki,cihazın ön kamerada görünən 
halqalarının sayı ilə endotel hüceyrə sayında azalma düz mütənasibdir. Endotel hüceyrə azalması (EHA) 
3.1%-0 halqa görünməsi (55 xəstə), EHA-21%-2 halqa görünməsi (26 xəstə), EHA-31.4%-3 halqa 
görünməsi (8 xəstə) müəyyən olunmuşdur [34] ( şək.5).

“CyPass Mikrostenti”nin effektivliyini və təhlükəsizliyini göstərən digər tədqiqatlardan biri də 
COMPASS tədqiqatı oldu. Bu tədqiqat 505 nəfəri tədqiqat qrupuna daxil etdi. Tədqiqata daxil olan 131 
pasientdə yalnız fakoemulsifikasiya, 374 pasientdə isə CyPass və fakoemulsifikasiya kombinə şəkildə 
istifadə olundu. “CyPass” və fakoemulsifikasiya qrupunda ilkin GDT 24.2± 2.8 mmHg, istifadə olunan 
dərman sayı orta hesabla 1.4 ± 0.9, fakoemulsifikasiya qrupunda isə ilkin GDT 24.5 ± 3.0 mmHg, dərman 
sayı orta hesabla 1.3 ± 1.0 oldu. 2 illik izləmədən sonra hər 2 qrupda gözdaxili təzyiqin azalmasına 
baxmayaraq, “CyPass” və fakoemulsifikasiya qrupunda təzyiq daha əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Belə 
ki, fakoemulsifikasiya qrupunda GDT-də 5.4 mmHg, “CyPass” və fakoemulsifikasiya qrupunda isə 7.4 
mmHg azalma qeyd olundu. İstifadə olunan dərman sayı 2 il ərzində fakoemulsifikasiya qrupunda 1.3 ± 
1.0-dan 0.6 ± 0.8-ə qədər , kombinə qrupda isə orta hesabla 1.4 ± 0.9-dan 0.2 ± 0.6-ya qədər azalmışdır [35]. 
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Şək.4. CyPass Mikrostenti (Alcon,Ft.Worth,TX,ABD)

Şək.5. CyPass Mikro-Stentin ön kamerada görünüşü

Yuxarıda təsvir olunan MIGC cihazlarının istifadə sahəsindən (Trabekulyar şəbəkə və Şlemm 
kanalları, supraxoroidal) fərqli olaraq, subkonyuktival sahə əsas etibarı ilə qeyri-fiziolojı sahədir. Göz 
daxili maye normal şərtlər altında subkonyuktival sahəyə keçmir, bu sahəyə yeni bir axın yolunun 
yaradılması cəhdi toxuma reaksiyası-çapıqlaşma ilə qarşılana bilər. Beləliklə, subkonyuktival cərrahi 
yol uzun zamandır ki, trabekulektomiya və glaukoma drenaj cihazlarının istifadə olunduğu əsas hədəf 
nöqtədir. Subkonyuktival və episkleral yara sağalması haqqında artıq müəyyən olunmuş biliklərlə yeni 
cihazların inkişafını birləşdirərək demək olar ki, subkonyuktival sahə GDT-in azaldılması üçün ən 
effektiv sahə hesab oluna bilər. Subkonyuktival sahəyə implantasiya olunan cihaz “Xen 45 Gel Stenti”dir 
(Allergan Inc., CA, USA) [36]. 

Subkonyuktival sahəyə implantasiya olunan implant “XEN gel stent”i (Allergan Inc., CA, USA) 
adlanır. Bu stent ilk dəfə FDA tərəfindən 2016-ci ildə istifadəsi təstiq olunmuşdur. GDT-i azaltmada əsas 
təsir mexanizmi, ön kamera və subkonyuktival sahə arasında əlaqə yaratmaqdan ibarətdir. Boru şəklində 
olan bu implant 6 mm uzunluğa malikdir. Lümen diametrinə görə 3 növü vardır, lakin FDA tərəfindən 
təstiq olunmuş ölçü 45 μm hesab olunur, tərkibinə görə jelantin və qlutaraldehiddən ibarətdir. 27 ölçülü 
iynənin köməyi ilə ab-interno üsulla ön kameradan keçməklə subkonyuktival sahəyə yerləşdirilir. 
Implantasiyadan sonra trabekulektomiyada olduğu kimi filtrasion balış formalaşır. İmplantasiya zamanı 
mitomicin C-dən istifadə oluna bilər. İstifadəsinə göstərişlər: maximal hipotenziv müalicəyə baxmayaraq 
nəticə uğursuz olan BABQ, psevdoeksfoliativ və piqmentli qlaukoma hesab olunur. 65 pasientin daxil 
edildiyi tədqiqatda 12 aylıq izləmədən sonra GDT-in 25.1 ± 3.7 mmHg-dan 15.9 ± 5.2 mmHg-a azaldığı 
və istifadə olunan hipotenziv dərmanların sayının 3.5 ± 1.0-dən 1.7 ± 1.5-ə qədər azaldığı müəyyən 
olmuşdur. Əməliyyatdan sonra müşahidə olunan arzuolunmaz əlamətlər: keçici hipotoniya GDT<6 mm 
Hg, görmə itiliyində 2 Snellen xətti qədər azalma oldu. 17 xəstədən 6-da isə GDT-in bazal səviyyədən 10 
mmHg artması qeyd olunaraq, ikinci əməliyyatın aparılmasına ehtiyac olmuşdur [37]. (şək.6)

“XEN gel stent” inin uzunmüddətli effektivliyini və təhlükəsizliyini göstərən 2 illik tədqiqat aparılmışdır. 
Ümumilikdə 110 göz olmaqla (57 - BABQ, 53 - psevdoeksfoliativ qlaukoma), GDT-i nəzarət altına alına 
bilməyən 85 xəstədə 2 qrupda tədqiqat aparıldı. 1-ci qrupda “XEN gel stent”i və fakoemulsifikasiya kombinə 
şəkildə, 2-ci qrupda isə yalnız “XEN gel stent”i implantasiyası aparıldı. Hər 2 qrup arasında ortalama GDT, 
tələb olunan hipotenziv dərman sayı, əmələ gələn ağırlaşmalar və yan təsirlər müqayisə olunmuşdur. Belə 
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ki, kombinə “XEN gel stent” və fakoemulsifikasiya BABQ xəstələrin 72%-də, psevdoeksfoliativ qlaukomalı 
xəstələrin 76%-da icra olundu, qalan xəstələrdə isə yalnız “XEN gel stent” implantasiyası aparılmışdır. 
Başlanğıcda ortalama GDT 19,8 ± 5,8 mmHg (BABQ) və 19,8 ± 8,2 mmHg (psevdoeksfoliativ qlaukoma) 
olmuşdur. 2 illik tədqiqatdan sonra GDT uyğun olaraq 14,5 ± 3,6 mmHg (BABQ) (% -26,8), 14,2 ± 3,8 
mmHg (psevdoeksfoliativ qlaukoma) (-% 28,3) oldu (P = 0.75). Ortalama istifadə olunan hipotenziv 
dərman sayı BABQ xəstələrdə 1.9 ± 1.6-dan 0.4 ± 0.7-yə, Psevdoeksfoliativ qlaukomalı xəstələrdə 2.0±1.3 
-dan 0.6±0.9 -yə düşdü (P = 0.29). Əmələ gələn yan effektlər BABQ xəstələrdə 30.6 %, psevdoeksfoliativ 
qlaukomalı xəstələrdə isə 36.4 % (P=0.66), əlavə qlaukoma cərrahiyəsinə ehtiyac BABQ xəstələrdə 
14.3% və psevdoeksfoliativ qlaukomalı xəstələrdə 15.9% oldu (P = 0.89). Nəticədə məlum oldu ki, ”XEN 
gel stent”i və fakoemulsifikasiya kombinə icrası və yalnız “XEN gel stent”i implantasiyası BABQ-lı və 
psevdoeksfoliativ qlaukomalı xəstələrdə oxşar nəticələr göstərmişdir [38]. 

Şək.6. XEN Gel Stent (Allergan Inc., CA, USA)

Mikrostentlər arasında bir çox müqayisəli tədqiqatlar aparılmışdır.”Cypass” və “iStent” implantı 
arasında aparılan 24 aylıq tədqiqatın nəticələri müqayisə olunmuş və müəyyən olunmuşdur ki, Cypass 
mikrostenti GDT-i vahid sayda implantasiya olunan “iStent” mikrostenti ilə müqayisədə daha əhəmiyyətli 
dərəcədə azaldır. İmplantasiya olunan “iStent”lərin sayının artması isə, nəticə olaraq GDT-in enmə 
hüdudlarının “Cypass”mikrostenti ilə bərabər hüdudlara gətirilməsi ilə nəticələnmişdir [39]. 

Hipotenziv dərman preparatlarının sayında ortalama azalma göstəriciləri isə aşağıdakı kimi 
olmuşdur: 

1. Vahid iStent + Fakoemulsifikasiya {−1.23 ± 0.10 }
2. Çoxsaylı iStent + Fakoemulsifikasiya { −1.43 ± 0.22}
3. Cypass + Fakoemulsifikasiya { −1.24 ± 0.14} [35]
Aparılan daha bir tədqiqat zamanı refrakter açıq bucaqlı qlaukomalı xəstələrdə 2 trabekulyar bypass 

stenti, 1 supraxoroidal stenti istifadə olunmuş və əməliyyatdan sonra prostoqlandin müalicəsi qəbul edən 
xəstələrin uzun müddətli nəticələri qeyd edilmişdir. Keçirilmiş trabekuloektomiya əməliyyatı sonrası GDT 
≥ 18 mmHg olan və ortalama 1-3 hipotenziv dərman istifadə edən 80 nəfər könüllü üzərində 2 iStent®, 1 
iStent® Supra implantasiyası aparıldı və əməliyyatdan sonra Tavaprost müalicəsi təyin edilmişdir. Tədqiqat 
5 il davam etmişdir. Əməliyyat öncəsi ortalama 1,2 ± 0,4 hipotenziv dərman istifadə olunmaqla GDT 22,0 
± 3,1 mmHg, dərman istifadəsi olmadan GDT 26,4 ± 2,4 mmHg olmuşdur. Əməliyyatdan sonra 48 ay 
ərzində bütün müayinələrdə ortalama GDT ≤ 13,7 mmHg (≥37% azalma), illik dərman istifadəsi olmadan 
GDT ≤ 18,4 mmHg oldu. Heç bir əlavə cərrahi müalicə və hipotenziv dərman müalicəsi almayan gözlərin 
≥ 91%'ində, əməliyyatdan əvvəlki göstəricilərlə müqayisədə GDT-in ≥ 20% azalması qeyd olunmuşdur. 
Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, 2 trabekulyar bypass stenti, 1 supraxoroidal stenti və əməliyyat sonrası 
prostoqlandin müalicəsi ilə GDT daha uzun müddətli və təhlükəsiz olmaqla aşağı səviyyələrə enmişdir. [40] 

Daha bir müqayisəli tədqiqat Toronto Universitetində aparılmışdır. Bu tədqiqat kombinə 
fakoemulsifikasiya və trabekulyar bypass stent implantasiyası və ab-interno trabekulotomiya icra olunan 
xəstələr arasında aparılmışdır. Tədqiqata daxil olan xəstələrdə BABQ, psevdoeksfoliativ və piqmentli 
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qlaukoma qeyd olunmuşdur. Xəstələrin ortalama yaşı 76.5 ± 12 idi. 49 gözdə fakoemulsifikasiya və 2 
”iStent” implantasiyası, 52 gözdə isə fakoemulsifikasiya və trabekulotomiya icra olundu. 12 aydan sonar 
nəticələr təhlil olunmuşdur. Aparılan təhlillərə görə, 12 ay sonra stent və fakoemulsifikasiya qrupunda 
GDT 19.6 ± 5.3 mmHg-dən 14.3 ± 3.1 mmHg-ə qədər ( P < .001), trabekulotomiya və fakoemulsifikasiya 
qrupunda isə 20.6 ± 6.8 mm Hg-dən 17.3 ± 6.5 mm Hg-ə qədər azalmışdır (P < .001). İstifadə olunan 
hipotenziv dərman sayında hər 2 qrupda 12 ay ərzində azalma qeyd olunmuşdur. Əməliyyatın nəticəsi 
12 ayın sonunda stent implantasiyası olunan 39% xəstədə (19 göz), trabekulotomiya icra olunan 14% 
xəstədə (7 göz) uğurlu olmuşdur (P = .006). Stent qrupunda hifemanın əmələgəlmə göstəricisi də aşağı 
olmuşdur (P = .008). Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, hər 2 qrupda 12 ay ərzində GDT və istifadə 
olunan hipotenziv dərman sayında əhəmiyyətli azalma qeyd olunmuşdur. Lakin stent qrupu postoperativ 
hifemanın əmələgəlmə göstəricisi aşağı olduğu üçün daha çox uğurlu olmuşdur [41].

Yekun
Beləliklə, aparılan tədqiqatlar bir daha sübut edir ki, MİQC digər qlaukoma cərrahi metodlarından 

daha az travmatik və invaziv metod olmaqla bərabər, mümkün olan ağırlaşmaların minimuma endirilməsi 
üçün daha əlverişli cərrahi metod hesab oluna bilər. Eyni zamanda mikrostentlərin fakoemulsifikasiya 
ilə kombinə istifadəsinin, yalnız fakoemulsifikasiya ilə müqayisədə GDT-i daha əhəmiyyətli dərəcədə 
azaltması da aparılan tədqiqatlarda bir daha öz əksini tapmışdır. MİQC qlaukomanın başlanğıc və inkişaf 
etmiş mərhələlərində aparılması məqsədə uyğun hesab olunur.
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РЕЗЮМЕ

Плазмаферез – это современный вид эфферентной терапии, как кровопускание, но 
более безопасный метод удаления не цельной крови, а её жидкой части - плазмы, компоненты 
которой и являются основными носителями патологических продуктов организма. Этот метод 
лечения широко используется в различных областях медицины от кардиологии, акушерства 
и гинекологии, инфекционных болезней до офтальмологии. В настоящее время используется 
наиболее эффективное комплексное сочетание плазмафереза с озонотерапией, который оказывая 
дополнительное терапевтическое воздействие усиливает лечебный эффект плазмафереза. 

Ключевые слова: эфферентная терапия, плазмаферез

Quliyeva M.H.

EFFERENT TERAPİYA – PLAZMAFEREZ (ƏDƏBİYYAT İCMALI) 

XÜLASƏ

Plazmaferez – qanalma kimi müasir bir efferent terapiya növüdür, lakin bütöv qanı deyil, onun 
maye hissəsini - komponentləri olan plazmanı ayırmaq üçün daha etibarlı bir üsuldur. Plazma orqanizmin 
patoloji məhsullarının əsas daşıyıcısıdır, onun orqanizmdə bərpası qan hüceyrələrindən daha sürətli baş 
verir. Bu müalicə üsulu kardiologiya, mamalıq və ginekologiya, yoluxucu xəstəliklərdən oftalmologiyaya 
qədər tibbin müxtəlif sahələrində geniş istifadə olunur. Hal-hazırda, plazmaferezin ozon terapiyası ilə ən 
təsirli kompleks birləşməsindən istifadə olunur ki, bu da əlavə terapevtik təsir göstərərək plazmaferezin 
terapevtik təsirini artırır.

Açar sözlər: efferent terapiya, plazmaferez 

Gulieva M.G.

EFFEREN THERAPY – PLASMAFERESIS (LITERATURE REVIEW)

SUMMARY

Plasmapheresis is a modern type of efferent therapy, like bloodletting, but a safer method of 
removing not whole blood, but its liquid part – plasma, the components of which are the main carriers of 
pathological products of the body, and itsrecovery in the body occurs much faster than the blood cells. 
This method of treatment is widely used in various fields of medicine from cardiology, obstetrics and 


