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Na podstawie licznych obserwacji klinicznych wiadomym jest, że niewydolność pęcherzy-ka 

filtracyjnego wynika najczęściej z nadmiernego gojenia się spowodowanego prolifera-cją 

fibroblastów i włóknieniem podspojówkowym, które to procesy mają miejsce w pierwszych 2 

tygodniach po operacji. Wczesne rozpoznanie objawów niepowodzenia w kształtowaniu się 

pęcherzyka jest szczególnie ważne na tym etapie. Przez pierwsze 2 dni po zabiegu prawidłowy 

pęcherzyk jest uniesiony i blady, obfite unaczynienie jego po-wierzchni jest zawsze objawem źle 

rokującym. Sukcesem trabekulektomii jest wytworzenie przetoki o rozlanym, gąbczastym wyglądzie. 

W tym celu pożądane jest zahamowanie gojenia rany pooperacyjnej. Dużą wartość terapeutyczną 

mają farmakologiczne techniki ingerowania w gojenie się rany. Powszechne jest śródoperacyjne 

stosowanie antymetabo-litów np. MMC, co daje mniejszy odsetek niewydolności. Substancje te 

jednak bywają toksyczne dla rogówki, a pęcherzyk filtracyjny po użyciu antymetabolitów może być 

awaskularny i cienkościenny z tendencją do przeciekania. Prawdopodobnie poopera-cyjne 

stosowanie sterydów jest niewystarczające, dlatego podejmowane są próby stosowa-nia preparatów 



anty-VEGF, m.in. kropli z Avastinu w celu leczenia wczesnej poopera-cyjnej niewydolności 

pęcherzyka. 

Bevacizumab (Avastin, Genentech/Roche) to humanizowane przeciwciało monoklo-nalne, które 

wybiórczo łączy się z białkiem nazywanym ludzkim czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyń (ang. 

vascular endothelial growth factor – VEGF), wyścielającym na-czynia krwionośne i limfatyczne w 

organizmie. W wyniku niedotlenienia dochodzi do wzmożonej produkcji VEGF przez komórki guza, 

makrofagi i inne komórki układu od-pornościowego. Zostaje on szybko włączony w proces 

angiogenezy. Dzięki najnowszym technikom immunologicznym bevacizumab to lek nowej klasy 

otrzymywany drogą inżynie-rii genetycznej, który blokuje angiogenezę. Wszystkie izoformy VEGF-A są 

rozpoznawane przez swoistą domenę przeciwciała. Dochodzi do utworzenia kompleksu bevacizumab 

– VEGF-A , który blokuje receptory, głównie VEGFR-2 uniemożliwiając wzrost proliferacji komórek 

śródbłonka i wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych. 

Avastin to lek stosowany głównie w onkologii. Po raz pierwszy w okulistyce Avastin zastosował 

prof. Filip Rosenpheld w Stanach Zjednoczonych. Podanie leku było jednorazowe bądź powtarzane 

dwukrotnie w odstępie 2 tygodni pomiędzy dawkami. Wskazaniem do zastosowania leku było AMD 

wysiękowe. Po wykazaniu skuteczności Avastinu w AMD po podaniu dożylnym próbowano podawać 

go bezpośrednio do oka. Miejscowe zastosowanie umożliwiło znaczne zmniejszenie dawki leku, tym 

samym reduk-cję wielu działań ubocznych. W injekcji doszklistkowej bądź podspojówkowej stosuje 

się dawkę 1,25 mg/zastrzyk, co stanowi dawkę około 400 razy mniejszą w porównaniu do podania 

dożylnego. Zastosowanie Avastinu w kroplach jest coraz bardziej rozpowszech-nione, poza 

leczeniem wczesnej niewydolności pęcherzyka po trabekulektomii także w zapobieganiu nawrotom 

skrzydlików. 

Celem pracy była ocena przydatności stosowania Avastinu w kroplach u pacjen-tów poddanych 

zabiegowi trabekulektomii w celu zahamowania gojenia rany poopera-cyjnej. 

Projekt pracy został zaakceptowany przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie (nr decyzji KE-0254/166/2012). Niniejszym badaniem objęto 53 osoby leczone operacyjnie z 

powodu jaskry w Klinice Okulistyki w Lublinie, u któ-rych wykonano zabieg przeciwjaskrowy z 

wytworzeniem pęcherzyka filtracyjnego. U pacjentów tych doszło do wczesnej, pooperacyjnej 

niewydolności pęcherzyka tzn. prze-krwienia pęcherzyka, kwalifikującego się do zastosowania 

Avastinu w kroplach. Pacjenci stosowali krople z Avastinu przez okres indywidualnie przykazany, 

badani byli w mo-mencie włączenia do grupy badanej oraz w okresie 2 tygodni, 2 i 6 miesięcy od 

tego czasu. Pełnej analizie statystycznej poddano 30 pacjentów, którzy poza badaniem c.w.g., 

badaniem w lampie szczelinowej i oceną pęcherzyka w skali MBGS, dodatkowo wy-konane mieli 

zdjęcia fotograficzne pęcherzyka, na podstawie których dokonano pełnej ana-lizy morfologicznej 

pęcherzyka. 

Po zabiegu, przed rozpoczęciem stosowania Avastinu uzyskano obniżenie średniego c.w.g., które 

wynosiło 13,0 ± 6,4 mmHg w porównaniu do okresu przed zabiegiem, kie-dy średnie c.w.g. 

wynosiło 30,8 ± 12,0 mmHg i była to różnica istotna statystycznie. Po 2 miesiącach doszło do 

wzrostu średniego c.w.g. w stosunku do okresu po zabiegu, przed rozpoczęciem stosowania 

Avastinu i wynosiło 16,0 ± 6,1 mmHg, i była to różnica istotna statystycznie. Po 6 miesiącach 

obserwacji doszło do niewielkiego obniżenia c.w.g. w porównaniu do okresu po 2 miesiącach i 

wynosiło 15,6 ± 5,9 mmHg, lecz nie była to różnica istotna statystycznie. 

Średni procent obniżenia c.w.g. wynosił 42,4 ± 24,0%. 30% obnżenie c.w.g. uzyska-no u 20 osób, co 

stanowi 66,6%. Końcowe c.w.g. poniżej 18 mmHg uzyskano u 25 osób, co stanowi 83,3%. 



Średnia powierzchnia naczyń pęcherzyka filtracyjnego u pacjentów po zabiegu, przed rozpoczęciem 

stosowania Avastinu wynosiła 22,4 ± 5,8%. Po 2 tygodniach od roz-poczęcia stosowania Avastinu 

uzyskano zmniejszenie średniej powierzchni naczyń do 18,2 ± 4,0% w stosunku do okresu po 

zabiegu, przed rozpoczęciem stosowania Avastinu i była to różnica istotna statystycznie, a także był 

to największy odnotowany spadek powierzchni naczyń pęcherzyka w całym badaniu. Po 2 

miesiącach odnotowano zmniej-szenie średniej powierzchni naczyń do 14,9 ± 3,0% i w stosunku 

do okresu po 2 tygo-dniach od rozpoczęcia stosowania Avastinu była to różnica istotna statystycznie. 

Po 6 mie-siącach doszło ponownie do zmniejszenia średniej powierzchni naczyń do 13,0 ± 3,0% i 

w stosunku do okresu po 2 miesiącach obserwacji była to różnica istotna statystycznie. 

Opisując zależność pomiędzy średnią powierzchnią naczyń pęcherzyka w okresie po zabiegu, przed 

rozpoczęciem stosowania Avastinu w kroplach, a średnim procentem obniżenia c.w.g. stwierdzono 

zależność istotną statystycznie. 

Po sprawdzeniu wszystkich zależności parametrów skali MBGS od średniej po-wierzchni naczyń 

pęcherzyka w poszczególnych okresach badania uzyskano dwie zależ-ności istotne statystycznie, 

mianowicie pomiędzy średnią powierzchnią naczyń pęcherzyka a unaczynieniem (V) wg skali MBGS 

w okresie 2 i 6 miesięcy po rozpoczęciu stoso-wania Avastinu w kroplach. 

Średnia powierzchnia naczyń pęcherzyka z obniżeniem c.w.g. wyjściowego o 30% w okresie po 

zabiegu, przed rozpoczęciem stosowania Avastinu wynosiła 21,3 ± 6,4%, natomiast przy braku 

obniżenia c.w.g. o 30% wynosiła 24,6 ± 3,6% i była to różnica istotna statystycznie. Średnia 

powierzchnia naczyń pęcherzyka z obniżeniem c.w.g. wyj-ściowego o 30% w okresie 2 tygodni po 

rozpoczęciu stosowania Avastinu wynosiła 16,7 ± 3,4%, natomiast przy braku obniżenia c.w.g. o 

30% wynosiła 21,0 ± 3,8% i również była to różnica istotna statystycznie. 

Oceniając związek zmniejszenia powierzchni naczyń pęcherzyka po okresie 6 miesięcy obserwacji i 

czas stosowania Avastinu nie stwierdzono zależności istotnej statystycznie. 

Całkowity sukces, którym określono uzyskanie c.w.g. końcowego poniżej 18 mmHg i jednocześnie 

obniżenie c.w.g. wyjściowego o 30% bez stosowania leków p/jaskrowych po 6 miesiącach od 

operacji, osiągnięto u 18 pacjentów, co stanowi 60% chorych biorą-cych udział w badaniu i 

poddanych pełnej analizie statystycznej. 

Częściowy sukces, którym określono obniżenie c.w.g. wyjściowego o 30% bez sto-sowania leków 

p/jaskrowych po 6 miesiącach od operacji, osiągnięto u 19 pacjentów, co stanowi 63,3% chorych 

poddanych pełnej analizie. 

W przeprowadzonym badaniu wykazano, iż Avastin stanowi skuteczną terapię po-mocniczą dla 

miejscowych sterydów w celu leczenia wczesnej pooperacyjnej niewydol-ności pęcherzyka poprzez 

zmniejszenie unaczynienia na jego powierzchni. Jest zupełnie bezpiecznym rozwiązaniem, w żadnym 

przypadku nie obserwowano ubytków nabłonka rogówki po zastosowaniu Avastinu w kroplach, ani 

żadnych efektów ubocznych zarówno miejscowych jak i ogólnoustrojowych. Ocena średniej 

powierzchni naczyń pęcherzyka na zdjęciu fotograficznym, dokonana przy użyciu programu Image J, 

koreluje z oceną pęche-rzyka w skali MBGS. Potrzebne jest prospektywne, randomizowane 

badanie do rzeczy-wistej oceny bezpieczeństwa i skuteczności Avastinu w długim okresie obserwacji. 
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Numerous clinical observations reveal that filtering bleb insufficiency predominantly results from 

excessive scarring caused by proliferation of fibroblasts and subconjunctival fibrosis, the processes 

that occur during the first two weeks after surgery. At this stage, early diag-nosis of the symptoms of 

failed formation of a bleb is essential. During the first two weeks after surgery, a proper bleb is 

elevated and pale; abundant vascularisation of its surface is always associated with poor prognosis. 

Trabeculectomy is successful when a diffuse and spongy fistula is created; to achieve this, 

postoperative would healing should be inhibited. The pharmacological techniques affecting wound 

scarring are of high thera-peutic value. Intraoperative anti-metabolites, e.g. MMC, are commonly 

used, resulting in reduced percentage of insufficiency. However, anti-metabolites can be toxic for the 

cornea, and the filtering bleb after their use can be avascular and thin-walled, with a tendency to 

leak. 

Postoperative steroids are likely to be insufficient; therefore, attempts are made to use anti-vascular 

endothelial growth factor (VEGF) preparations, e.g. Avastin, to treat early postoperative filtering bleb 

failure. 

Bevacizumab (Avastin, Genentech/Roche) is a humanised monoclonal antibody, which selectively 

binds VEGF lining the blood and lymphatic vessels. Hypoxia results in increased production of VEGF 

by the tumour cells, macrophages as well as other immune cells and VEGF is quickly incorporated 

into the process of angiogenesis. Thanks to the newest immune techniques, bevacizumab is a new-

class drug obtained by genetic engi-neering, which blocks angiogenesis. All VEGF-A isoforms are 

detected by a specific an-tibody domain. The bevacizumab–VEGF-A complex is formed, which blocks 

the receptors, mainly VEGFR-2, enabling increased proliferation of endothelial cells and increased 

per-meability of blood vessels. 

Avastin is mainly used in oncology. In ophthalmology, the drug was first used by Prof. Filip Rosenfeld 

in the United States. The indication for its use was exudative age-related macular degeneration 

(AMD). After demonstrating the efficacy of intravenous Avastin in AMD cases, attempts were made 

to administer the drug directly into the eye. Local use enabled to decrease the drug dose, thus to 

reduce many side effects. For intravi-treal or subconjunctival injections, the dose of 1.25 mg/ 

injection is used, i.e. about 400 fold lower than the intravenous dose. Avastin in drops is increasingly 

popular; it is used not only to treat early filtering bleb insufficiency but also to prevent pterigium 

recur-rences. 

The aim of the study was to evaluate the usefulness of Avastin drops in patients un-dergoing 

trabeculectomy in order to inhibit postoperative wound healing. 

The study design was approved by the Bioethics Committee of the Medical Universi-ty of Lublin (no. 

KE-0254/166/2012). The study encompassed 53 patients treated surgical-ly for glaucoma in the 

Department of Ophthalmology in Lublin. The anti-glaucoma proce-dures with the creation of a 

filtering bleb were performed. The patients developed early postoperative bleb insufficiency, i.e. bleb 

congestion, qualifying them for the use of Avastin drops. The patients used drops of Avastin for the 

time recommended individually and were examined on inclusion and 2 weeks as well as 2 and 6 

months after inclusion. Thirty pa-tients were completely statistically analysed; intraocular pressure 

(IOP) and slit lamp exam-inations were performed and the bleb was assessed according to the 

Moorfields Bleb Grad-ing System (MBGS). Additionally, photographs of the filtering blebs were made, 

which were used for bleb morphological analysis. 

After surgery and before the initiation of Avastin, the mean IOP dropped to 13.0 ± 6.4 mmHg, as 

compared to that in the pre-operative period (30.8 ± 12.0 mmHg); the difference was statistically 

significant. After 2 months, the mean increase in IOP to 16.0 ± 6.1 mmHg was observed, compared 



to the period after surgery and before the ini-tiation of Avastin; the difference was statistically 

significant. After 6 months of observa-tion, a slight decrease in intraocular pressure to 15.6 ± 5.9 

mmHg was noted, compared to the period after 2 months; the difference was statistically significant. 

The mean percentage of IOP decrease was 42.4 ± 24.0%; a 30% decrease was ob-served in 20 

patients, which constituted 66.6%. The final intraocular pressure below 18 mmHg was achieved in 25 

patients, i.e. in 83.3% of individuals. 

The mean surface of filtrating bleb vessels after surgery and before the initiation of Avastin was 

22.4 ± 5.8%. Two weeks after the introduction of Avastin, the mean vascular surface decreased to 

18.2 ± 4.0%, as compared to the post-surgery period before Avastin was started. The difference was 

statistically significant and the decrease was the highest one observed throughout the study period. 

After 2 months, the mean vascular surface de-creased to 14.9 ± 3.0%; compared to the period after 

2 weeks and before the initiation of Avastin, the difference was statistically significant. After 6 

months, the mean vascular sur-face re-decreased to 13.0 ± 3.0% and the difference was statistically 

significant, as com-pared to the period after 2 months of observation. 

The correlation between the mean surface of the bleb after surgery and before the use of Avastin 

and the mean percentage decrease in IOP was found to be statistically signifi-cant. 

After checking all correlations between the MBGS parameters and the mean surface of the bleb 

vessels in the individual study periods, two correlations were found to be statis-tically significant, i.e. 

between the mean surface of bleb vessels versus vascularisation (V) according to MBGS at 2 and 6 

months after the initiation of Avastin drops. 

The mean surface of bleb vessels with a decrease in baseline IOP of 30% after sur-gery and before 

the use of Avastin was 21.3 ± 6.4%; in cases when a IOP decrease by 30% was not observed, the 

surface in question was 24.6 ± 3.6% and the difference was statistically significant. The mean surface 

of bleb vessels with a drop in baseline IOP by 30% within two weeks after the initiation of Avastin 

was 16.7 ± 3.4%; when the drop by 30% was not found, the surface was 21.0 ± 3.8% and the 

difference observed was statis-tically significant. 

Analysis of a decrease in the surface of bleb vessels after 6 months of observation and time of 

Avastin use demonstrated no statistically significant correlation. 

Total success, defined as final IOP below 18 mmHg and a decrease in baseline IOP by 30% without 

anti-glaucoma drugs after 6 months of observation was observed in 18 patients, i.e. 60% of 

individuals included in the study and subjected to complete statistical analysis. 

Partial success, i.e. a decrease in baseline IOP by 30% without anti-glaucoma drugs after 6 months 

of observation was achieved in 19 patients, which constitutes 63.3% of pa-tients subjected to 

complete analysis. 

The study findings demonstrate that Avastin is an effective adjunctive therapy for the treatment of 

early postoperative filtering bleb insufficiency as it reduces innervation on the bleb surface. The drug 

is completely safe; no defects of the corneal, as well as local or sys-temic side effects have been 

observed after the administration of Avastin drops. Evaluation of the mean surface of bleb vessels on 

photographs, using Image J, correlates with MBGS evaluation of filtering blebs. However prospective, 

randomized trial is needed to evaluate its real safety and efficiacy in long term observation. 


