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keratostomi. For det første var IDK
mikrokanalen totalt gennemgående,

(6-16) uden behandling. Dette gode
resultat blev dog kun opnået efter

bleb skrumpning; nederst tilhø.: ”Internal
needling” uden hæm.(MMC avascularitet!).

”needling” udvendig fra (”external
needling”).
Treogtredive (33) måneder (19-38)
efter ”intern needling” var gennemsnits IOP 10 mm Hg (8-14) uden
medicinering. Det viste sig, at det var
muligt at foretage stump åbning af
tunnel incisionen så sent som seks
måneder efter operationen, samt at
mikrokeratostomien, også på dette
tidspunkt, var velfungerende. De
gode resultater ved IDK revision var
således i klar kontrast til de dårlige
resultater ved revision af trabekulektomi.
Den foreløbige og overraskende
konklusion var således, at den simple, billige bipolære diathermi teknik
var klart bedre end den højteknologiske, dyre Holmiumlaser teknik.
Ved en efterfølgende, dansk
MMC-IDK multicenter undersøgelse
blev den nye teknik anvendt af 4
kirurger for at belyse, om IDK proceduren er et muligt alternativ til
trabekulektomi (Kessing SV, Nissen
OI, Thygesen J, Flesner P, Otland
N, Riise P, 2008). For 34 øjne med
fremskredent glaukom (Cup/Disc
ratio  0,8) var den totale succes
(IOP 15 mmHg med og uden me-

dikamentel behandling) 76 % efter
11 måneder (3-34). Det postoperative
gennemsnits IOP±SD var 10 ± 2,5
mm Hg. Enoghalvfjerds (71) procent
af de 34 øje var uden medikamentel
behandling.
For 20 øjne med moderat
glaukom(Cup/Disc ratio:  0,7) var
den totale succes (IOP 18 mmHg
med og uden medikamentel behandling) 80 % efter 8 måneder (4-20).
Det postoperative gennemsnits
IOP±SD var 13 ± 4 mm Hg. Tres (60)
procent af de 20 øjne var uden medikamentel behandling. Det vil sige en
tendens til bedre forløb for gruppen
med fremskredent glaukom. IDK revision med ”internal needling” blev
kun foretaget i 24 % af alle øjnene
med en total succes på 69 %, heraf
67 % uden postoperativ medikamentel behandling. En større revisions
aktivitet kunne uden tvivl have øget
succes raterne og nedsat behovet for
postoperativ medikamentel behandling. Efter mislykket trabekulektomi
var den totale succes rate 80 %, heraf
i 60 % uden medikamentel behandling.
En sammenligning af resultaterne
for den mest erfarne IDK kirurg (33
IDK operationer) med de mindst
erfarne ( 11 operationer per ki-

rurg) viste samme totale succes rate
trods samme antal ”risk-of-failure”
faktorer per øje, men signifikant
flere postoperative, tryksænkende
procedurer og midlertidige postoperative komplikationer for de mindre
erfarne. ”IDK- knivtiden” for den
mest erfarne kirurg var 15 minutter
(10-20 min). Bortset fra 1 tilfælde
med permanent synsnedsættelse på
grund af hypotensions makulopati
blev der ikke konstateret nogen alvorlige komplikationer.
De foreløbige resultater af MMCIDK proceduren, udført af 4 forskellige operatører med varierende IDK
erfaring, er således lovende. Teknikken synes at være lettere og hurtigere
end trabekulektomi, og i modsætning til denne muliggør IDK teknikken let og effektiv revision med
”internal needling”. Anvendelsen af
MMC til alle øjne er uden komplikationer med sufficient trykfald baseret
på nye, opgraderede kriterier.
Det kan således konkluderes, at
MMC-IDK synes at være et let og
hurtigt alternativ til trabekulektomi
som førstegangs indgreb - og også
bør forsøges efter mislykket MMC
trabekulektomi, i stedet for ”shunting”.
Referencer: www.oftalmolog.com 
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