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7. Streszczenie  

7.1. Streszczenie w języku polskim  

TYTUŁ: 

Porównanie skuteczności oraz bezpieczeństwa mitomycyny i afliberceptu 

zastosowanych do wspomagania pierwotnej trabekulektomii. 

WSTĘP: 

Jaskra jest grupą chorób oczu, których wspólną cechą jest postępująca neuropatia nerwu 

wzrokowego (n. II), czego efektem jest postępujący ubytek pola widzenia. Deficyt tkankowy, 

obserwowany w przebiegu jaskry, zazwyczaj jest efektem apoptozy komórek zwojowych 

siatkówki. Najpoważniejszą konsekwencją nieleczonej jaskry może być całkowita ślepota. 

Najczęściej występującą odmianą tego schorzenia na świecie jest jaskra pierwotna otwartego 

kata (JPOK). W większości przypadków zmiany na tarczy n. II i w polu widzenia stwierdzane 

u pacjentów z jaskrą są skorelowane z wysokością c.w. i odpornością aksonów n. wzrokowego 

na uszkodzenia z tym związane. Podstawowym celem leczenia jaskry jest obniżenie c.w. 

poniżej wartości powodujących dalsze uszkodzenie nerwu, co w konsekwencji ma pomóc w 

zachowaniu funkcji wzrokowych, w szczególności pola widzenia. Obniżenie c.w. można 

osiągnąć stosując preparaty farmakologiczne lub leczenie chirurgiczne, w tym laserowe. 

Leczenie chirurgiczne w jaskrze jest zazwyczaj podejmowane dopiero wówczas, gdy 

lekoterapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, jest niewskazana np. z powodu chorób 

towarzyszących lub istnieje znaczne ryzyko pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Powszechnie 

obowiązujących standardem chirurgii operacyjnej ja skry jest trabekulektomia. Efekt 

trabekulektomii, tzn. wartość uzyskanego obniżenia c.w., uzależniony jest od tempa gojenia się 

rany pooperacyjnej i powstawania ewentualnych zrostów i blizn podczas tworzenia się 

poduszki filtracyjnej, dlatego też wprowadzono techniki modulacji gojenia przyszłej przetoki, 

np. działaniami farmakologicznymi. Możliwości stosowania afliberceptu w opisywanym 

zakresie nie były dotychczas przedmiotem badań klinicznych. Porównanie afliberceptu z 

MMC, której profil bezpieczeństwa i skuteczność są już dobrze poznane, wydaje się być w 

takiej sytuacji jak najbardziej uzasadnione. 

CELE PRACY: 

Celem pracy jest próba odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jaka jest skuteczność oddziaływania MMC i afliberceptu na morfologię i funkcję 

pęcherzyka filtracyjnego? 
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2. Jaka jest skuteczność i wpływ zastosowania MMC i afliberceptu na obniżenie c.w. po 

trabekulektomii? 

3. Jaki jest wpływ zastosowania MMC i afliberceptu na ostrość wzroku po 

trabekulektomii? 

4. Jaki jest wpływ zastosowania MMC i afliberceptu na parametry pola widzenia po 

trabekulektomii? 

5. Jaki jest wpływ zastosowania MMC i afliberceptu na gęstość komórek śródbłonka 

rogówki po trabekulektomii? 

6. Jaka jest tolerancja i bezpieczeństwo stosowanie MMC i afliberceptu? 

 

METODYKA i MATERIAŁ BADAŃ: 

Grupę badaną stanowiło 62 oczu 62 pacjentów; w tym 29 mężczyzn i 33 kobiety, którzy 

w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry w Lublinie byli operowani z powodu jaskry w 

okresie od czerwca 2017 r. do lipca 2019r. W grupie włączonej do badań przeprowadzono 

operację pierwotnej trabekulektomii wspomaganej mitomycyną (grupa I, 30 pacjentów) lub 

afliberceptem (grupa II, 32 pacjentów), przy czym dobór leku miał charakter losowy 

(randomizowany).  

W grupie I dokonywano aplikacji MMC (stężenie 0,3%) w trakcie operacji na gąbkach 

przez 3 minuty, a następnie wypłukiwano płynem Ringera. W grupie II podawano 2 mg (0,05 

ml przy stężeniu 40 mg/ml) afliberceptu w formie iniekcji podspojówkowych w trakcie zabiegu 

oraz 7 dni po zabiegu. Celem powtórnej aplikacji leku było podtrzymanie pożądanego stężenia 

leku oraz wzmocnienie efektu antyproliferacyjnego w okresie przed rozpoczęciem procesu 

bliznowacenia pęcherzyka (2-3. tydzień po zabiegu). 

Pacjentów badano w dniu kwalifikacji do zabiegu a następnie 1 tydzień, 1 miesiąc, 3 

miesiące, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy po operacji. Wszyscy pacjenci w momencie kwalifikacji 

do zabiegu zostali poddani badaniom ostrości wzroku, przedniego i tylnego odcinka oka, 

gonioskopii, c.w., gęstości śródbłonka, pachymetrii i pola widzenia. Podczas każdej kontroli 

pooperacyjnej wykonywano badania: ostrości wzroku, c.w., gęstości śródbłonka i pola 

widzenia. Dodatkowo oceniana była morfologia wytworzonego pęcherzyka 2 technikami: 

 - subiektywną: na każdej wizycie po zabiegu, w skali IBAGS (ang. Indiana Bleb 

Appearance Grading Scale. 

 - obiektywną: po 3, 6 i 12 miesiącach od zabiegu, wykonując obrazowanie 

pęcherzyka techniką AS-OCT. 
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Wszystkie analizy statystyczne zostały wykonane w środowisku statystycznym R (R 

Core Team 2020). Za wyniki istotne statystycznie przyjęto wartość p < 0,05. 

WYNIKI 

W trakcie badania stwierdzono znaczne obniżenie średniego poziomu c.w. w każdym z 

punktów czasowych obserwacji, zarówno w grupie wspomaganej MMC jak i w grupie z 

afliberceptem. Najniższą średnią wartość c.w. w całej grupie pacjentów odnotowano po 3 

miesiącach od przeprowadzonej operacji (9,55 ± 4,19 mmHg), od tego momentu wartość tego 

parametru systematycznie rosła aż do 12 miesiąca po zabiegu, kiedy średnie c.w. osiągnęło 

poziom 11,58 ± 4,23 mmHg, tj. 47,3% średniego ciśnienia przy kwalifikacji (24,5 ± 6,48 

mmHg). Wszystkie średnie wartości c.w. obserwowane po wykonanym zabiegu, zarówno w 

grupie z MMC, jak i w grupie z afliberceptem, różniły się od średniego poziomu c.w. przy 

kwalifikacji w sposób istotny statystycznie. Po 12 miesiącach od wykonanej trabekulektomii 

53 spośród 62 badanych pacjentów (85%) posiadało c.w. na poziomie niższym, niż 70% 

wartości w dnia kwalifikacji, w tym dotyczyło to 27 spośród 30 (90%) pacjentów grupy z MMC 

oraz 26 (81%) z 32 pacjentów z grupy wspomaganej afliberceptem. 

Wyniki badania ostrości wzroku dla pacjentów, u których zastosowano aflibercept są 

wyższe (gorsza ostrość wzroku) w każdym punkcie czasowym obserwacji po zabiegu, a 

największa różnica w wartościach pomiarów pomiędzy grupami wystąpiła po 1 miesiącu od 

zabiegu, kiedy grupa wspomagana afliberceptem odnotowało średni wynik (w skali LogMar) 

na poziomie 0,30 ± 0,24 a grupa z MMC 0,25 ± 0,19. Po 12 miesiącach od zabiegu ostrość 

wzroku w grupie z MMC wróciła do poziomu przy kwalifikacji (0,25) a w grupie z 

afliberceptem średnie wartości pomiarów wzrosły o 0,07 do poziomu 0,27 ± 0,24. Wszystkie 

zaobserwowane różnice pomiędzy grupami lekowymi nie były istotne statystycznie. 

Po porównaniu wartości parametrów pola widzenia przed operacją i 12 miesięcy po 

operacji grupy pacjentów wspomaganych MMC z wartościami parametrów pola widzenia 

grupy z afliberceptem nie stwierdzono istotnej statystycznie pomiędzy nimi. 

Po 12 miesiącach od zabiegu u pacjentów, u których zastosowano aflibercept, zaobserwowano 

mniejsze spadki gęstości komórek śródbłonka (o 16 ± 129 kom/mm²) w porównaniu do 

pacjentów, u których zastosowano MMC (spadek o 94 ± 217 kom/mm²). Testy wskazują, że 

różnice pomiędzy tymi grupami nie wykazują istotności statystycznej (p-value powyżej 0,05). 

Obserwacja ta sugeruje, że zastosowanie afliberceptu może spowalniać proces pooperacyjnego 

spadku gęstości komórek śródbłonka, co jest szczególnie istotne dla oczu wielokrotnie 

wcześniej operowanych. 
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Analiza morfologii pęcherzyków w skali IBAGS wykazała, że wszystkie różnice w 

wymiarze H pęcherzyka pomiędzy grupami lekowymi w poszczególnych momentach 

obserwacji nie były istotne statystycznie. Największą i jednocześnie jedyną istotną 

statystycznie różnicę pomiędzy średnią wartością parametru E w zależności od zastosowanego 

leku antyproliferacyjnego pomiędzy grupami pacjentów zaobserwowano po 6 miesiącach od 

zabiegu (0,31). Porównując wartości parametru V pomiędzy grupami pacjentów w zależności 

od rodzaju zastosowanego środka antyproliferacyjnego zaobserwowano istotne statystycznie 

różnice na początku obserwacji, tj. 1 tydzień od zabiegu oraz na końcu, tj. 12 miesięcy od 

zabiegu, przy czym początkowo wartości dla grupy z afliberceptem były wyższe, niż wartości 

dla grupy z MMC a po 12 miesiącach od zabiegu relacja ta uległa odwróceniu. 

Opierając się na skali Khamar stwierdzono, że obserwacja pęcherzyka 6 miesięcy po 

operacji jest jedynym momentem, kiedy widać istotny statystycznie związek pomiędzy 

postacią pęcherzyka a wystąpieniem sukcesu definiowanego jako obniżenie c.w. po 12 

miesiącach od zabiegu do poziomu poniżej 70% wartości w czasie kwalifikacji, tj. większe 

szanse na osiągnięcie tak definiowanego sukcesu operacyjnego występują wówczas, gdy 

wynikiem badania OCT po 6 miesiącu jest zaobserwowanie postaci zróżnicowanej 

pęcherzyka. Analiza pod kątem występowania sukcesu określonego jako c.w. po 12 miesiącach 

od zabiegu nie wyższe, niż 18 mmHg przy jednoczesnym braku konieczności stosowania 

leków obniżających c.w. w całym okresie obserwacji wykazała, że we wszystkich badanych 

momentach występuje zauważalna przewaga udziału sukcesu dla każdego rodzaju pęcherzyka, 

jednak żadne z porównań nie wskazuje na istnienie istotnej statystycznie zależności pomiędzy 

postacią zaobserwowanego pęcherzyka a tak definiowanym sukcesem pooperacyjnym.  

Nie stwierdzono zauważalnych istotnych różnic w zakresie liczebności występowania 

powikłań pooperacyjnych pomiędzy badanymi grupami pacjentów. 

WNIOSKI 

1. Skuteczność i wpływ zastosowania MMC i afliberceptu na obniżenie c.w. po 

trabekulektomii jest porównywalna. Po zabiegu u pacjentów, u których zastosowano 

aflibercept odnotowano początkowo niższe, wartości wyników badań c.w. niż u 

pacjentów, u których zastosowano MMC, jednak w po dłuższej obserwacji w czasie 

wartość tego parametru u tych pacjentów wzrastała bardziej. Żadna z zaobserwowanych 

różnic pomiędzy grupami lekowymi nie była istotna statystycznie. 
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2. Wpływ zastosowania MMC i afliberceptu na ostrość wzroku po trabekulektomii jest 

porównywalny, różnice pomiędzy wynikami pomiarów w poszczególnych grupach 

lekowych są nieistotne statystycznie. 

3. Wpływ zastosowania MMC i afliberceptu na parametry pola widzenia po 

trabekulektomii jest podobny, badanie nie wykazało istotnych statystycznie 

rozbieżności w poziomach parametrów pola widzenia dla poszczególnych grup 

lekowych. 

4. Wpływ zastosowania MMC i afliberceptu na gęstość komórek śródbłonka rogówki po 

trabekulektomii jest porównywalny a badanie nie wykazało istotnych statystycznie 

rozbieżności w gęstości komórek śródbłonka pomiędzy grupami lekowymi. Zauważono 

kliniczne znaczenie mniejszego spadku gęstości komórek śródbłonka w grupie 

pacjentów z afliberceptem. 

5. Oddziaływanie MMC i afliberceptu na morfologię i funkcję pęcherzyka filtracyjnego 

po trabekulektomii jest porównywalne, choć odnotowano kilka statystycznie istotnych 

różnic w pomiarach pomiędzy grupami lekowymi.  

6. Tolerancja i bezpieczeństwo stosowanie MMC i afliberceptu jest podobne, co 

potwierdza zaobserwowanie równej liczby powikłań pooperacyjnych w obu grupach 

lekowych. 

7. Oceniając porównawczo oba leki uznać można, że wykazują one podobną skuteczność 

wspomagającą zabieg trabekulektomii i mogą być stosowane zamiennie. 
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7.2. Summary 

TITLE: 

Comparison of efficacy and safety of Mitomycin and Aflibercept used to support 

primary trabeculectomy. 

INTRODUCTION: 

Glaucoma is a group of eye diseases with a common feature of progressive neuropathy 

of the optic nerve (n. II), resulting in progressive visual field loss. The tissue deficit observed 

in glaucoma is usually the result of apoptosis of the retinal ganglion cells. The most serious 

consequence of untreated glaucoma can be total blindness. 

The most common form of this condition worldwide is primary open angle glaucoma 

(POAG). 

In the majority of cases, the changes in the optic nerve disc and visual field found in 

patients with glaucoma are correlated with the height of IOP and resistance of optic nerve axons 

to damage associated with it. The primary goal of glaucoma treatment is to reduce the IOP 

below values that cause further nerve damage, thereby helping to preserve visual function, 

particularly the visual field. 

IOP reduction can be achieved with the use of pharmacological substances or surgical 

treatment, including laser. Surgical treatment in glaucoma is usually undertaken only when drug 

therapy fails, is inadvisable, e.g. due to concomitant diseases or there is a significant risk of 

deterioration of the patient's condition. 

Trabeculectomy is a commonly used standard in surgical glaucoma surgery. This 

procedure involves the creation of a controlled fistula that allows drainage of the aqueous humor 

from the anterior chamber, between the created scleral flap to the subconjunctival space, thus 

bypassing the natural but non-functional outflow route. 

The effect of trabeculectomy, i.e. the value of the IOP reduction obtained, depends on 

the rate of postoperative wound healing and the formation of possible adhesions and scars 

during the formation of a filter pad, therefore, techniques for modulating the healing of the 

future fistula, e.g. by pharmacological measures, have been introduced. 

The potential use of aflibercept in the described range has not been the subject of clinical 

trials so far. The comparison of aflibercept with the MMC, whose safety profile and efficacy 

are already well known, seems to be the most reasonable in this situation.  
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AIMS OF RESEARCH: 

The aims of research is to try to answer the following questions: 

1.What is the efficacy of MMC and aflibercept on the morphology and function of the 

filtering bleb? 

2. What is the efficacy and effect of MMC and aflibercept in reducing IOP after 

trabeculectomy? 

3. What is the effect of using MMC and aflibercept on visual acuity after trabeculectomy? 

4. What is the effect of MMC and aflibercept use on visual field parameters after 

trabeculectomy? 

5. What is the effect of using MMC and aflibercept on corneal endothelial cell density 

after trabeculectomy? 

6. What is the tolerability and safety of MMC and aflibercept? 

RESEARCH METHODOLOGY and MATERIALS: 

The study group consisted of 62 eyes of 62 patients; including 29 males and 33 females 

who underwent surgery for glaucoma at the Department of Glaucoma Diagnostics and 

Microsurgery in Lublin between June 2017 and July 2019. In the group included in the study 

primary trabeculectomy supported by mitomycin (group I, 30 patients) or aflibercept (group II, 

32 patients) was performed, and drug selection was randomized. 

In group I, MMC (0.3% concentration) was applied on the sponge during surgery for 3 

minutes, and then rinsed with Ringer's solution. In group II, 2 mg (0.05 ml at a concentration 

of 40 mg / ml) of aflibercept was administered in the form of subconjunctival injection during 

the procedure and 7 days after the procedure. The purpose of the repeated application of the 

drug was to maintain the desired concentration of the drug and to enhance the anti-proliferative 

effect in the period before the onset of the scarring process (week 2-3 after the procedure). 

Patients were examined on the day of eligibility for surgery and then 1 week, 1 month, 

3 months, 6 months and 12 months after surgery. At the time of qualifying for the procedure, 

all patients underwent visual acuity, anterior and posterior segment examination of the eye, 

gonioscopy, IOP, endothelial density, pachymetry and visual field tests. The following tests 

were performed at each postoperative follow-up: visual acuity, IOP, endothelial density and 

visual field. Additionally, the morphology of the filtering bleb was assessed using 2 techniques: 

- subjective: 12 months after surgery using the Indiana Bleb Appearance Grading Scale 

(IBAGS). 
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- objective: at 3, 6 and 12 months after the procedure, by AS-OCT imaging of the 

follicle. 

All statistical analyses were performed in the R statistical environment (R Core Team 

2020). The p value <0.05 was considered statistically significant. 

RESULTS: 

During the course of the study, there was a significant reduction in the mean IOP level 

at each observation time point, both in the MMC-assisted group and in the aflibercept group. 

The lowest mean IOP value in the entire group of patients was recorded 3 months after the 

surgery (9.55 ± 4.19 mmHg), from that moment the value of this parameter steadily increased 

until the 12th month after the procedure, when the mean IOP reached the level of 11.58 ± 4.23 

mmHg, i.e. 47.3% of the mean pressure at qualification (24.5 ± 6.48 mmHg). All mean IOP 

values observed after the surgery, both in the MMC group and in the aflibercept group, differed 

from the mean IOP level at qualification in a statistically significant manner. 12 months after 

trabeculectomy, 53 of 62 patients (85%) had an IOP lower than 70% of the value on the day of 

eligibility, including 27 of 30 (90%) patients in the MMC group and 26 (81%) of 32 patients in 

the aflibercept-boosted group. 

Visual acuity scores for patients who received aflibercept are higher (worse visual 

acuity) at each follow-up time point after surgery, and the greatest difference in measurement 

values between groups occurred 1 month after surgery, when the aflibercept-assisted group had 

a mean score (in on the LogMar scale) at the level of 0.30 ± 0.24 and the group with MMC 0.25 

± 0.19. At 12 months post-treatment, visual acuity in the MMC group returned to the level at 

qualification (0.25), and in the aflibercept group, the mean measurement values increased by 

0.07 to 0.27 ± 0.24. All observed differences between the drug groups were not statistically 

significant. 

When the values of visual field parameters before surgery and 12 months after surgery 

of the MMC-assisted group were compared with the values of visual field parameters of the 

aflibercept group, there was no statistically significant difference between them. 

At 12 months after surgery, patients treated with aflibercept had smaller decreases in 

endothelial cell density (by 16 ± 129 cells / mm²) compared to patients treated with MMC 

(decrease by 94 ± 217 cells / mm²). Tests indicate that the differences between these groups are 

not statistically significant (p-value above 0.05). This observation suggests that the use of 
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aflibercept may slow down the process of postoperative decline in endothelial cell density, 

which is particularly important for eyes operated many times before. 

The analysis of the bleb morphology in the IBAGS scale showed that all differences in 

the H-dimension of the bleb between the drug groups at particular observation times were not 

statistically significant. The largest and also the only statistically significant difference between 

the mean value of parameter E depending on the antiproliferative drug used between the groups 

of patients was observed at 6 months after the procedure (0.31). When comparing the values of 

parameter V between the groups of patients depending on the type of antiproliferative agent 

used, statistically significant differences were observed at the beginning of the observation, i.e. 

1 week after the procedure, and at the end, i.e. 12 months after the procedure, with the values 

for the aflibercept group initially being higher than the values for the MMC group. At 12 months 

after the surgery this relationship was reversed. 

Based on the Khamar scale, it was found that the observation of the bleb 6 months after 

surgery is the only time when a statistically significant relationship is visible between the bleb 

form and the occurrence of success defined as a reduction in IOP 12 months after surgery to a 

level below 70% of the value at the time of qualification, i.e. greater chances of achieving such 

defined operational success occur when the OCT examination results after the 6th month of 

observing the form of a differentiated form of the bleb. Analysis of the success rate defined as 

IOP after 12 months after the procedure not higher than 18 mmHg with no need for IOP-

lowering drugs throughout the observation period showed that at all time points examined there 

was a noticeable advantage in the share of success for each type of bleb, but none of the 

comparisons indicated the existence of a statistically significant relationship between the form 

of the observed bleb and the postoperative success defined in this way. 

There were no noticeable significant differences in the incidence of postoperative 

complications between the patient groups studied. 

CONCLUSIONS 

1. The efficacy and influence of the MMC and aflibercept application on the reduction 

of IOP after trabeculectomy is comparable. After surgery, patients who received aflibercept 

initially had lower IOP values than patients who received MMC, but after a longer follow-up, 

the value of this parameter in these patients increased. None of the observed differences 

between the drug groups were statistically significant. 
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There were no noticeable significant differences in the number of postoperative 

complications between the studied groups of patients.  

2. The effects of the use of MMC and aflibercept on visual acuity after trabeculectomy 

are comparable, the differences between the results of measurements in individual drug groups 

are statistically insignificant. 

3. The effects of the MMC and aflibercept application on the visual field parameters 

after trabeculectomy are similar, the study did not find any statistically significant differences 

in the levels of the visual field parameters for individual drug groups. 

4. The effects of the use of MMC and aflibercept on the density of corneal endothelial 

cells after trabeculectomy are comparable and the study did not show statistically significant 

differences in endothelial cell density between the drug groups. The clinical significance of a 

smaller decrease in endothelial cell density in the aflibercept group was noted. 

5. The effects of MMC and aflibercept on the morphology and function of the filtering 

bleb after trabeculectomy are comparable, although some statistically significant differences in 

the measurements between the drug groups were observed. 

6. Tolerability and safety of the use of MMC and aflibercept are similar, as evidenced 

by the observation of an equal number of postoperative complications in both drug groups. 

7. Comparative evaluation of the two drugs suggests that they show similar efficacy as 

adjuncts to trabeculectomy and can be used interchangeably. 

  


