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GİRİŞ:

Katarakt önlenebilir körlük nedenleri arasında birinci sıradadır. Kataraktın
tedavisi milattan önce 800 lü yıllarda uygulanan lensi arkaya doğru itme (couching)
yöntemiyle

başlamıştır.

fakoemülsifikasyon

Günümüze

en

popüler

kadar
yöntem

gelişen

cerrahi

haline

yöntemler

gelmiş,

1,2

arasında

yaygınlaşmıştır.

Fakoemülsifikasyon cerrahisinin yaygınlaşmasının en önemli nedenleri arasında; küçük
bir korneal kesi gerektirmesi ve bu nedenle ameliyat sonrası dönemde astigmatı diğer
cerrahilere oranla daha az indüklemesi, ameliyat süresinin kısalığı ve bunun getirdiği
hasta konforu, komplikasyon oranının düşüklüğü özellikle ekspulsif hemoraji gibi ciddi
komplikasyonların çok daha seyrek rastlanması sayılabilir.3,4

Son yıllarda gelişen fako cerrahisiyle birlikte yapay göz içi lenslerinde de hızlı bir
gelişim olmuştur. Bu gelişimlere örnek olarak daha küçük korneal kesilerden kartuş ve
enjektör yardımıyla implantasyonu yapılabilen lensler, retina koruyucu özellikle UV
filtreli lensler5-7, difraktif-refraktif multifokal lensler8-14, torik göz içi lensleri15-18 ve son
olarakda doğal insan lensinin önemli bir özelliği olan akomodasyonu taklit eden
(psödoakomodasyon) yapan göz içi lensleri19-23 kullanıma girmiştir. Bu lensler
üretildikleri hammaddeler, refraktif kırıcılık indeksleri, optik-haptik açıları ve özellikleri
gibi birçok yönden birbirinden farklılıklar göstermekte ve her geçen gün yeni bir göz içi
lensi kullanıma girmektedir.
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Bu çalışmanın amacı günümüzün en gelişmiş göziçi lenslerinden olan WIOL-CF
ve Tetraflex akomodatif lenslerinin katarakt cerrahisinde kullanımının hastalardaki
etkinliğini ve güvenilirliğini araştırmaktır.

GENEL BİLGİLER:

LENS ( Anotomisi, Biyokimyası, Fizyolojisi, Embriyolojisi ):

Normal kristalin lens; ışığı kırmak, akomodasyonu sağlamak, kendi saydamlığını
devam ettirmek fonksiyonlarına sahip bikonveks bir yapıdır. 16 – 20 diyoptrilik kırıcılık
gücünü santralde 1.4 periferde 1.36 olan kırıcılık indeksinin önündeki humor aköz ve
arkasındaki vitreousdan farklı olmasıyla sağlar.

Doğumda ortalama 6.4 mm ekvatoryal ve 3.5 mm ön-arka uzunluğa sahip olan
lens erişkin dönemde 9 mm ekvatoryal ve 5 mm ön-arka uzunluğa erişir. Ağırlığıda
doğumda 90 mg iken erişkin dönemde 255 mg a kadar ulaşır.

Lens kapsülü, elastik, transparan, ağırlıklı olarak tip 4 kollajen içeren (tip 1 ve 3
de ihtiva eder) ve lens epitel hücreleri ile fibrillerini saran bir zardır. Kapsül kalınlığı
bakımından insan vücudunun en kalın bazal zarıdır. Kalınlığı önde 14 µm, periferde 2317 µm arasında değişen, arkada ise 4 µm kadardır.

5

Zonüler lifler, lensin yerinde durmasında çok büyük öneme sahip yapılardır. Pars
plananın non-pigmente epitelinin bazal laminasından ve siliyer cisimin pars plikatasından
orijin alırlar. Ekvator bölgesinde lens kapsülüne önde 1.5 mm ve arkada 1.25 mm
bölgede yapışır. Ekvatoryal zonül fibrilleri lensin ekvatoruna yapışarak yakına uyum
mekanizmasında rol alırlar. Diğer ön ve arka zonüller ise destek görevinde çalışırlar.24

Lens epitel hücreleri, ATP yapımı ile lensin enerji ihtiyacını karşılayan
hücrelerdir. Ön kapsülün altında tek sıra halinde dizilmiş ektoderm kökenli ve
hegzogonal şekillidirler. Bu lens epitel hücreleri mitotiktir ve özellikle pre-ekvatorda
bulunan germinatif zon adı verien bölgedeki hücrelerin mitotik aktivitesi daha yüksektir.
Bu bölgede oluşan yeni hücreler ekvatora doğru ilerlerken bir yandan da hacimce
genişleyerek ve hücre içi organellerini kaybederek fibriller yapıya kavuşurlar.

Lens fibrilleri, lensin ana yapı elemanıdır. Bunlar lens epitelinden gelişen
fibrillerdir. Gelişen yeni lens fibril hücreleri eski hücrelerin üzerine yığılır. Bu şekilde
lens kalınlığının hayat boyu arttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Lens biyokimyası açısından lensin yüksek protein içeriği, lensteki karbonhidrat
metabolizması ve oksidatif hasara karşı koruyucu mekanizmalardan bahsetmek gerekir.
Lens ağırlığının yaklaşık %33 ü protein yapıdadır ki insan vücudunda proteinlerin en
yüksek oranda bulunduğu yer lenstir. Lens proteinleri suda eriyenler ve suda erimeyenler
olarak iki grupta incelenir. Suda erimeyen grup ayrıca ürede eriyen ve erimeyen olarak
iki alt grupta inselenir. Lensteki tüm proteinlerin %80 i suda eriyen tiptedir ve kristalin
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olarak adlandırılır. Alfa (α), Beta (β) ve Gama (γ) olmak üzere üç farklı kristalin proteini
mevcuttur ve sırasıyla lens proteinlerinin %32, %55 ve %1.5 ini oluştururlar. Zamanla
lensin toplam protein miktarında azalma olsa da kataraktlı gözlerde ürede erimeyen
protein artışı belirgindir. Bu durum lens kapsülünden kristalin kaybını düşündürmüş ve
çalışmalarda kataraktlı gözlerde humör aközde alfa ve gama kristalinler artmış olarak
bulunmuştur.

Lenste enerji yapımı glukoz metabolizmasına bağlıdır. Glukoz aköz hümörden
basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyonla alınır. Hekzokinazla fosfatlanarak Glukoz6-Fosfat haline getirilip hücre içinde tutulması sağlandıktan sonra iki yola gidilir.
Anaerobik glikoliz yolu ya da Hekzoz monofosfat yolu (HMY). HMY na giren glikoz
sadece %5 lik kısımdır ki bu yolla yağ asidi metabolizması için NADPH ve nükleotid
biyosentezi için riboz elde edilir. Glukoz lenste çok arttığında metabolizma ürünlerinden
sorbitol, galaktitol gibi lensin geçirgenliğinin daha az olduğu ürünler birikir ki buda
osmotik basınç artışı ile lens içine su girişine sebep olur. Sonuçta fibrillerde şişme lens
yapısında değişim ve opasifikasyon görülür ki diabet hastalarında daha erken yaşlarda
katarakt gelişiminin mekanizması da bu yüksek glikoz metabolizması ürünleridir.

Lensin içerdiği oksidatif hasara karşı koruyucu enzimler; Katalaz, Glutatyon
peroksidaz ve Superoksid dismutazdır. Bu enzimlerin yanısıra Askorbik asit ve E
vitamini de lensi oksidatif hasara karşı korumaktadır.25
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Su ve elektrolit dengesi de lensin normal işlevinin devamı için çok önemlidir.
Lensin %65 i sudan oluşmaktadır. Ayrıca lensin damarsal yapısı ve inervasyonu
olmadığından beslenme ve artıkların atılmasını aköz hümör yoluyla gerçekleşir. Bunu
lens epitelindeki aktif transport kanalları aracılığıyla karşılar.

Lens embriyolojisi açısından ilk önemli zaman gestasyonun 25. günüdür. Lens bu
dönemde önbeyin ve diensefalondan gelişmeye başlar.26 Gebeliğin 27. gününde
nöroektodermden salınan kimyasal medyatörler yardımı ile küboid hücreler kolumnar
hücrelere döner ve bu kısımdaki lens düzleşir, sonuçta 29. günde lens piti oluşur.
Zamanla lens piti derinleşir ve ektoderm ile bağlantısı kopar. Sonuçta bazal membran
içinde tek sıra küboidal hücreden oluşan lens vezikülü oluşur. Vezikülün arka hücreleri
daha da uzayıp kolumnar hücrelere döner ve lümeni doldurmaya başlar. 40. günde lümeni
tamamen doldururlar. Uzayan hücreler lens fibrilleri adını alır. Bu esnada ön lens vezikül
hücreleri değişmez ve lens epitelini oluşturur. Bundan sonraki büyüme ve farklılaşma
lens epiteli arayıcığıyla olur. Gelişim süresince ön ve arkada ç o ğ a l a n fibrillerin
karşılaştığı noktalarda ön ve arka Y sütürleri oluşur.

AKOMODASYON:

Lensin en önemli fizyolojik özelliği olan akomodasyon, gözün fokusunu uzaktan
yakın cisimlere yönlendirmesidir. Lens, zonüler lifler ve siliyer kasın birlikte çalışmasıyla
gerçekleştirilen akomodasyon sayesinde gözün kırıcılığı artarak yakın objelerin net
görülmesi sağlanır. Akomodasyon yeteneği lensin yaşa bağlı olarak sertleşmesiyle
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birlikte azalır ve özellikle 40 – 45 yaşlarında kritik sınıra iner ki çoğu insan bu dönemde
yakın görmeyi kolaylaştıran gözlükler kullanmaya başlar. Yaşa bağlı bu akomodasyon
mekanizmasının işlevselliğinin yitirilmesine presbiyopi denir. Normal bir insanın
hayatının adölesan dönemde 12 – 16 diyoptri, 40 lı yaşlarda 4 – 8 diyoptri, 50 li yaşlarda
2 diyoptrilik akomodasyon yeteneği vardır.

Akomodasyon mekanizmasını tam olarak aydınlatmak için yüzyıllar boyu birçok
tez üretilmiştir. 19. yüzyıldan itibaren geliştirilen birçok teori ile akomodasyon
mekanizması

açıklanmaya

çalışılmıştır.

Tscherning

teorisi(1894),

Gullstrand

Teorisi(1911), Fincham Teorisi(1924) bu teorilere örnektir. Fakat birçok teoriler arasında
günümüze değin gelen ve en çok kabul görenleri Helmholtz Teorisi(1855) ve Schachar
Teorisidir(1944).

Helmholtz Teorisine göre akomodasyon sırasında silier cisim kasılması ile silier
cisim çapı azalır ve bunun sonucunda zonüller gevşer.27-29 Buda lensin ön-arka çapının
artmasına

dolayısıyla

refraktif

gücünün

artmasına

sebep

olur.

Akomodasyon

gevşediğinde olaylar ters yönde işler. Silier cisim gevşer ve çapı artar bu zonüller
üzerindeki gerilimi artırır. Zonüllerin lensi germesi sonucu lensin ön-arka çapı
dolayısıyla refraktif gücü azalmış olur.

Schachar Teorisi diğer bir yaygın kabul gören akomodasyon teorisidir. Bu teoriye
3 farklı tip zonül ve bu zonüllerin siliyer kasılmaya farklı tepkilerinden bahseder.
Anterior ve posterior lens zonülleri siliyer cismin arkasına insersiyo yaparlar. Ekvotaryel
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lens zonülleri ise siliyer cisimin ön kısmına insersiyo yapar. Siliyer cisim kasıldığında
öne doğru döner ki bu esnada anterior ve posterior zonüller üzerindeki baskı azalırken
tam aksine ekvatoryel zonüller üzerindeki baskı artar. Sonuçta net etki lens periferinin
düzleşip santralinin dikleşmesidir.

PSÖDOAKOMODASYON:

Psödoakomodasyon, gözün optik gücünde değişiklik olmadan, fokus derinliğinin
artmasına bağlı olarak fonksiyonel yakın görmede iyileşmedir. Fokus derinliği, göz bir
objeye odaklanmışken, bu objenin etrafındaki net görülen mesafe olarak tanımlanır ve
pupil çapı ile yakından ilişkilidir. Fokus derinliğinde artma; kurala aykırı astigmatizma,
sferik aberasyon ve yüksek sıralı aberasyon gibi bazı oküler aberasyonlar sonucu olabilir.

Psödoakomodasyonun amplitüdünün ölçülmesinde en sık 2 yöntem kullanılır.
Bunlardan birincisi retinoskopi yöntemidir. Bu yöntemde önce hasta uzağa (5 m)
bakarken retinoskop ile refraksiyon ölçümü yapılır. Daha sonra hasta yakına fiksasyon
yaptırılır ve bu esnada retinoskop ile yeniden refraksiyon ölçülür. İki refraksiyon değeri
arasındaki fark psödoakomodasyon amplitüdünü verir. Diğer yöntem ise Defokus
yöntemidir. Bu yöntemde hasta uzağa (5 m) bakarken, uzak tashihin üzerine görme
keskinliği 0.4 seviyesine düşürülünceye kadar 0.5 D aralıklarla miyopik camlar eklenir.
Görme keskinliğini 0.4 seviyesine düşüren eksi cam ile hastanın uzak tashih için taktığı
düzeltme arasındaki fark akomodasyon amplitüdünü verir.
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Ayrıca psödofakik akomodasyonun gösterilmesi amacıyla, siliyer kasın kasılması
ile birlikte meydana gelen biyometrik değişikliklerin belirlenmesi için çeşitli metotlar
mevcuttur. Kontinüe ultrason biyometri, ultrason biyomikroskobu, partial koherans
interferometre,

yüksek

rezolüsyonlu

manyetik

rezonans

görüntüleme

(MRG),

Scheimpflug slit ışık görüntülemesi ve optik koherans tomografi (OCT), göz içi lensinin
hareketinin objektif ölçümünde kullanılabilir.

KATARAKT ve FAKOEMÜLSİFİKASYON:

Lensin saydamlığını kaybetmesine katarakt nedir. Tüm yaş grubunda görülebilen
kataraktın birçok oluşum sebebi vardır.

Katarakt sınıflaması:

A- Akkiz Kataraktlar
1. Yaşa bağlı katarakt (En sık görülen katarakt tipidir)
2. Presenil katarakt: (Diyabet, Miyotonik Distrofi, Atopik Dermatit, Nörofibramatozis
tip2 ile birlikte)
3. Travmatik katarakt
4. Toksik katarakt: (Topikal yada sistemik Steroidler, Klorpromazin, Miyotikler,
Busulphan, Amiodarone v.s)
5. Sekonder katarakt: (Kronik ön üveit, Akut açı kapanması glokomu, Yüksek miyopi,
Herediter fundus distrofileri)
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B- Konjenital Katarakt

Kataraktın tedavisi cerrahidir ve günümüzde en sık kullanılan katarakt cerrahi
tekniği fako emülsifikasyondur. Fako emülsifikasyon ilk olarak 1967 de Dr. Charles
Kelman tarafından uygulanmıştır. Charles Kelman 1930 – 2004 yılları arasında yaşamış
olan Amerikalı bilim adamıdır. Dişçisinin kullandığı ultrasonik aletlerden etkilenerek
kataraktın ultrason gücü yardımıyla küçük bir kesiden çıkarılabileceğini düşünmüçtür.
Buluşları sayesinde Ulusal Amerikan Teknoloji Ödülü kendisine başkan George H.W.
Bush tarafından taktim edilmiştir.

Fako emülsifikasyon aygıtları temel olarak iki ana sistemden oluşmaktadır.
Bunlardan birincisi kataraktlı lensi emülsifiye etmeye yarayan ulturason enerjisi, diğeri
ise oluşan parçacıkları emmeyi sağlayan irrigasyon-aspirasyon sistemleridir.

Fakoemülsifikasyon cihazları ana gövde, elcekler ve ayak pedalından oluşur.

Ana gövde ultrasonik gücün oluşumunu sağlayan kısımdır. Bunun yanında
irrigasyon-aspirasyon, diyatermi, vitrektomi gibi özellikleri sağlar. Üzerindeki kontrol
panelleri ile bu fonksiyonlara ait parametler ayarlanabilir.

Elcekler cerrahın kullandığı, ultrasonu, irrigasyon-aspirasyon etkisini, diyatermiyi
göze uygulayan kısımlardır. Fako iğneleri çok değişken çaplarda (0.8 mm ile 1.1 mm
arasındaki çaplar yaygındır) ve sıklıkla titanyumdan üretilen ultrasonik gücü iletme
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özellikliğinde aletlerdir. Uçları 0 derece ile 45 derece arasında değişir. Kesim açısı
arttıkça iğnenin traşlama ve oyma gücü artar. Buna karşılık kesim açısı azaldıkça uç
oklüzyon etkisi ve nükleus parçalarını yakalama kolaylaşır. Fako iğnelerinin iç ve dış
lümenleri farklı çaplarda olanları üretilmiştir. Yaygın olarak iğneler silikon kılıflarla
birlikte kullanılsa da kılıfsız sistemlerde zamanla gündeme gelmiş bu sayede ana kesi
boyutları 1 mm nin dahi altına indirilebilmiştir. Fakoemülsifikasyonda diğer bir önemli
elcek grubu irrigasyon-aspirasyon elcekleridir. Bir elde aspirasyon bir elde irrigasyon
elceği kullanılabildiği gibi tek bir elcekle hem irrigasyon hemde aspirasyonun
yapılabildiği birçok değişik tipleri vardır. Cerrah kendisine daha konforlu gelen ve
kullanmaya daha alışık olduğu sistemi kullanır.

Fako pedalı cihazın bir diğer bölümüdür. Cerrah ayak pedalına basarak ultrason,
irrigasyon, aspirasyon kullanımını belirler. Fako pedal tipleri de kendi aralarında
farklılıklar göstersede en yaygın olan tipte 0, 1, 2, 3 olmak üzere pedalın toplam dört
pozisyonu vardır. 0 pozisyonu pedala dokunulmadığı haldir, bu durumda ön kamaraya
sıvı girişi yoktur. Pedala biraz basılınca 1 konumuna ulaşılır ki ön kamaraya sıvı
verilmeye (irrigasyon) başlanır. Pedala daha çok basıldığında 2 konumuna geçilir. Bu
konumda irrigasyona ilaveten aspirasyon da devreye girer. Pedala basılmaya devam
edilirse irrigasyon ve aspirasyona ek olarak ultrason da devreye girmiş olur. Bu
geçişlerde cihazın sesi değişir ve cerrah hangi pozisyonda olduğunu kolayca anlar. Fako
modunda bu şekilde işleyen pedal irrigasyon-aspirasyon moduna geçtiğinde 3 üncü
basamağı yani ultrasonun devreye girdiği basamağı kullanmaz. Bu sayede ultrasonun
kullanmak istenmediği korteks aspirasyonu rahatlıkla yapılabilinir.
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Fako elceğinde oluşan ultrasonik titreşimlerin sayısı her aygıt için farklı olsa da
saniyede 24000 ila 60000 arasında değişmektedir. Bu ultrasonik güç 3 etkiyle sert
nükleusu parçalar. Akustik parçalama, mikrokavitasyon kabarcıklarının etkisi ve direkt
mekanik (çekiç) etki.

Klasik fakoemülsifikasyonu aşamaları:

1. Gözün Hazırlanması (Dilatasyon, Antisepsi, Anestezi)
2. İnsizyon
3. Kapsüloreksis
4. Hidrodiseksiyon-hidrodelaminasyon
5. Nükleus cerrahisi
6. Korteks Aspirasyonu
7. Göziçi lens implantasyonu
8. İnsizyonların kapatılması ve antibiyotik proflaksisi olarak sayılabilir.

1. Gözün Hazırlanması:

Dilatasyon:
İyi bir pupilla dilatasyonu fakoemülsifikasyon cerrahisi için şarttır. Sıklıkla %1
lik siklopentolat ile yeterli dilatasyon sağlanır. Yeterli dilatasyon sağlanamayan olgularda
iris germe, pupil dilatatörleri, sfinkterotomi gibi yöntemler kullanılır.
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Antisepsinin Sağlanması:
Ameliyat sonrası enfeksiyonların en sık kaynağı hastanın göz civarındaki kendi
florası olduğu için steril aletlerin kullanımına ek olarak ameliyat bölgesinin antiseptisi de
çok büyük önem arz etmektedir. Çevre cildin %10, globun ise %5 lik povidon iyodür ile
en az 3 dakika beklenerek temizliği yapılır. Kirpiklerin de dikkatlice temizliği yapılmalı
ve ekartörler takıldıktan sonra cerrahi alanda yer almaması enfeksiyonları önlemede
büyük önem taşımaktadır.

Anestezi Uygulanması:
Topikal, lokal ya da genel anestezi altında katarakt ameliyatları yapılmaktadır.
Hangi anestezi türünün kullanılacağı esas olarak cerrahın hasta ile kooperasyonuna bağlı
olarak belirlenir. İyi kooperasyon kurulan hastalarda topikal ya da lokal anestezi
kullanılabilirken, kooperasyonu zayıf hastalar ya da çocuklarda genellikle genel anestezi
tercih edilir. Hastanın vücut postürünü bozan hastalıklar ya da parkinson gibi istemsiz
hareklerin eşlik ettiği hastalıklar varlığında da genel anestezi kullanımı uygundur.

Lokal anestezi ameliyathanede hasta akışını hızlandırması, genel anesteziye
nazaran daha az sistemik stress oluşturması ve ameliyat sonrası daha konforlu olması
yönüyle daha avantajlıdır ve tercih edilir. Tedirgin hastalarda sedatifler ek olarak
kullanılabilir.
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Lokal anestezi: retrobulber anestezi, peribulbar anestezi, parabulber anestezi
(subtenon anestezi) gibi tipleri kullanımdadır. Retrobulber anestezi ile etkin bir anestezi
sağlansa da ağrılı olması ve retrobulber hemoraji, glob perforasyonu, ekstraoküler kas
hasarı gibi ciddi komplikasyonlara neden olabildiği için daha az tercih edilir.
İntrakamaral anestezi ve sadece lidokain gibi maddelerin belirli solüsyonlarda göze
damlatılmasından ibaret olan topikal anestezi diğer alternatiflerdir.

2. İnsizyon:

İnsizyonda hedef: Kesi yerlerinin sağlamlığı, cerrahi manüplasyonlara imkan
tanıyacak büyüklükte ve konumda olması, ayrıca mümkün olduğunca az astigmatik etki
yaratabilmesidir. Kesi yapılırken metalik yapılı tek kullanımlık ya da elmas yapılı çok
kullanımlık bıçaklar kullanılır. Elmas bıçaklar daha az travmatik daha düzgün kesiler
yapar fakat maliyetleri daha yüksektir. Kullanımda olan birçok değişik çapta ve ve
şekilde bıçaklar mevcuttur. Fakoemülsifikasyon cerrahisinde insizyon yeri olarak sklera,
limbus ya da kornea kullanılabilir. Menteşe tekniği ile tünel şeklinde insizyonlar sık
olarak kullanılır. Ameliyat sonrası sütür dahi gerekmezsizin rahatlıkla kapanabilmesi ve
sızdırmazlığı açısından tercih sebebidir.

3. Kapsüloreksis:

Lens kapsülünde düzgün kenarlı bir yırtılma sağlayacak şekilde bir açıklık
oluşturulmasıdır. Genellikle ucu kıvrılmış insilün enjektörleri kullanılır ve 5-6 mm çapı
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civarında bir kapsüloreksiz yapılır. Bu göziçine yerleştirilecek yapay lense göre
değişiklik gösterebilir. Bazı vakalarda lens kapsülünün görülmesi zorlaşabilir, bu gibi
durumlarda tripan mavisi, indosiyanin yeşili, metilen mavisi gibi boyar maddeler
göziçine verilebilir. Boyar madde kullanmadan önce ön kamaraya hava yada viskoelastik
madde verilir. Daha sonra boya uygulanır ki bu teknik kapsülün tamamına yakınının
boyanmasını sağlar.

4. Hidrodiseksiyon ve Hidrodelaminasyon:

Önce kapsülden nükleus ve korteksi ayırmak için ara bölgeye bir kaç kadranda
sıvı verilir. Bu işlem hidrodiseksiyondur ve epinükleus ile korteksi kapsülden
serbestleştirilir. Daha sonra nükleus ile korteksi birbirinden ayırmak için sıvı kullanılır.
Buna ise hidrodemarkasyon, hidrodelinasyon ya da hidrodelaminasyon adı verilir. Bu
işlemler sonucu korteks ve nükleus lens kapsülünden bağımsız olarak hareket edebilir
hale getirilmelidir. Bu sayede ultrason enerjisinin kullanılacağı nükleus cerrahisine
geçilebilinir.

5. Nükleus Cerrahisi:

Bu bölümde birçok değişik teknik olsa da genelde kabul gören yöntem önce oluk
açma daha sonra kırma ve kırılan parçaların yenmesi şeklindedir. Bu aşamada fako
elceğiyle birlikte yarıcı (chopper) kullanılır. Yarıcıların değişik sivrilikte, çapta ve
uzunlukta olan sayısız çeşidi bulunmaktadır. Yine son zamanlarda uygulamaya giren çok
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küçük kesili fako cerrahisinde irrigasyon yapabilen yarıcılar kullanıma girmiştir. Nükleus
cerrahisi ultrasonun kullanıldığı bölümdür. Ultrasonun gereğinden fazla kullanımı fazla
ısı artışına ve korneal hasara neden olabilir. Bunun için ultrason ekonomik olarak
kullanılmalıdır.

6. Korteks Aspirasyonu:

Sırada biaksiyel ya da koaksiyel olarak korteks parçacıklarının yenmesi gelir. Bu
aşamada ön kamaraya hem sıvı verip hem de aspirasyon yapılarak nükleusa göre daha
yumuşak kıvamlı korteks materyali yenir.

7. Göziçi Lens İmplantasyonu:

1984 yılında Mozocco tarafından ilk katlanabilir lens tanıtılmıştır. Bu tarihten
günümüze dek sayısız lens geliştirilmiştir. Katlanabilir lensler sayesinde daha küçük
kesilerden yapay lensler göziçine implante edilmekte ve bu sayede ameliyat sonrası
korneal astigmatizma etkisi büyük oranda azaltılabildiği gibi enfeksiyon riskide belirgin
olarak azalmaktadir. Katlanabilir lensler silikon ve akrilik yapıdadırlar. Çeşitli çaplarda
ve çeşitli haptik tasarımlarda olanları mevcuttur. Keskin kenarlı olma özelliği son
zamanlarda lenslere getirilen yeniliklerdendir ki ameliyat sonrası dönemde sık görülen
komplikasyon olan arka kapsül kesifliği ihtimalini azaltır. Yine ultraviyole absorbe edici
lensler ile retinanın korunması amaçlanmıştır.
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8. İnsizyonların kapatılması ve antibiyotik proflaksisi:

Ameliyatın son aşamasında insizyon bölgelerinin sızdırmazlık kontrolü yapılır.
Gerektiğinde hidrasyon ya da sütürasyon ile sızdırmazlık sağlanır. Enfeksiyon koruması
için subkonjonktival antibiyotik ya da ön kamaraya antibiyotik verilmesi rutin kullanımda
olan bir yöntemdir.

PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ:

Presbiyopinin cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemler korneal, skleral ve
lentiküler olarak 3 ana grupta incelenebilir.

1. Korneal Yaklaşımlar:

Monovizyon Yöntemleri (Lasik, PRK, CK vb.)
Korneal Multifokalite Yöntemleri ( PresbiLasik vb.)
Korneal İmplantlar (Acufocus vb.)

2. Skleral Yaklaşımlar:

Skleral Ekspansiyon bant implantasyonu
Ön Siliyer Sklerotomi
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3. Lentiküler Yaklaşımlar (Presbiyopik Göz İçi Lensleri)

Multifokal Lensler (ReZoom, ReSTOR, Tecnis ZM001 vb.)
Akomodatif Lensler (Crystalens, WIOL-CF, Tetraflex, C-well, Syncrony vb.)

Birçok akomodatif GİL (göz içi lensi) mevcut olmakla birlikte farklı tasarımlara
sahip olan bu lensler, akomodatif etkilerini farklı mekanizma ile gösterirler. Tek optikli
akomodatif göz içi lensleri optiğin öne doğru hareketi ile dual optikli akomodatif göz içi
lensleri optiklerin birbirine yaklaşması ya da uzaklaşması ile esnek yapıya sahip
akomodatif göz içi lensleri ise doğal kristalin lense benzer mekanizma ile akomodasyon
sağlarlar.

WIOL-CF AKOMODATİF GÖZ İÇİ LENS:

Çek Cumhuriyeti merkezli A.M.I Care s.r.o. firmasının ürünü olan bu lens ismini
‘Wichterle Intra Ocular Lens - Cataract Foldable’ ın harflerinden almaktadır. WIOL-CF
yumuşak kontakt lenslerin mucidi olan Otto Wichterle tarafından icat edilmiştir. Bu
akomodatif göz içi lensi yapay göz içi lensleri arasında insan doğal lensine anotomik
yapısı itibarıyla en çok benzeyenidir. Şekil1. Haptiksiz yapısıyla tüm kapsül içini doğal
lens gibi doldurmaktadır.
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Şekil1. WIOL-CF haptiksiz 8.6 – 8.9 mm lik çapı ile doğal insan lensine büyük benzerlik
gösterir.

WIOL-CF lensi kutusundan çıkan tek kullanımlık enjektör ve kartuşu yardımıyla
göz içine yerleştirilir. Şekil2.

Şekil2. WIOL-CF ile birlikte gelen enjektör ve kartuşu.
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Lens Materyalinin Özellikleri:

1. Yüksek Su İçeriği ( % 41 )
Kullanımdaki en yüksek su içeriğine sahip lenstir. Bu sayede yüksek biyouyumluluğu
vardır. Ayrıca hidrate yüzeyi sayesinde komşuluğundaki kapsül, iris ile sürtünmesi
düşüktür.

2. Negatif Yüklü Yüzey
Bu özelliğide diğer yapay lenslerde olmayan WIOL-CF e has bir özelliktir. Bu negatif
yük sayesinde protein depositlere, hücre yapışıklıklarına izin vermez ve arka kapsül
kesafetine dirençlidir. Yine komşu yapı iris ile yapışıklıklar oluşturmaz.

3. Yüksek Karboksilat İçeriği
Kalsifikasyona direnç sağlar.

4. Düşük Refraktif İndeks
Yüzey refleksiyonlarını ve gece glare oluşumunu azaltır.

5. İmplantasyon için kısmen dehidrate edilmiş yapısı
Bu sayede ameliyat sırasında daha güvenli katlanabilmektedir. Kaygan yapay lenslerde
katlama sırasında lensin kaybı yaşanmamaktadır.

22

Lens Dizaynının Özellikleri:

1. Haptiksiz (Fulloptik) Dizayn
Lensin kendiliğinden santralizasyonunu sağlar. Kapsül içini tam dolduran yapısı
sayesinde iyi pozisyonel stabilitesi vardır. Çok geniş optik zonu olduğu için hasta pupil
genişliği ne kadar olursa olsun, görme kalitesini azlatan glare-halo-starburst gibi sorunlar
yaşanmaz.

2. Keskin Kenarlı Yapısı
Arka kapsül opaklaşmasına karşı ilave koruma sağlamaktadır.

3. Optiğin santrali ve periferi arasında düzgün geçiş bölgeleri varlığı
Işık kırılımlarına bağlı aberasyonlar ve glare azaltıcı ilave etki sağlar.

4. Asferik Hiperboloid Optik Yapısı
Daha geniş fokus derinliği sağlayarak görme kalitesini artırır. Sferik aberasyonların
düşük kalmasını sağlar. Astigmatizmayı azaltır.

TETRAFLEX AKOMODATİF GÖZ İÇİ LENS:

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Lenstec Inc. Firmasının ürünü olan
Tetraflex lensi, acrylic katlanabilir akomodasyon yapan göz içi lensidir. Şekil 3.
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Akomodasyon sırasında siliyer cismin şişmesi ve vitreusun lensi öne doğru itmesi
mekanizmasıyla çalışır.

Şekil3. Tetraflex akomodatif lens.

Tetraflex kartuş ve enjektör sistemleriyle kolaylıkla göz içine yerleştirilebilir.
Şekil4.

Şekil4. Tetraflex lensinin katlanışı. Lens demonstratif amaçlı mavi renkli üretilmiştir.
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Lensin Özellikleri:

Lensin optik çapı 5.75 mm tüm çapı ise 11.50 mm dir. Bikonveks yapıya sahiptir. Haptiği
tetraflex ismi verilen dört parçalı keskin kenarlı yapıya sahiptir. Optik ve haptik arası 5
derecelik bir açılanması vardır. Optik materyali acrylictir ve su içeriği %26 dır. 18 ile 25
diyoptri (D) aralığında 0.2 şer diyoptrilik, 5 – 18 D ile 25 – 30 D aralıklarında 0.5 D lik,
31 D ile 36 D aralığında ise 1 D lik seçenekleri vardır. Katarakt ameliyatlarında en sık
kullanılan diyoptri aralığı olan 18 – 25 D aralığında lens gücünün 0.2 D gibi hassas
aralıklarla seçilebilmesi önemli bir avantajıdır.

Lensin diğer avantajları arasında sayılabilecekler:

1. İmplantasyonun kolaylığı: Yeni bir teknik gerektirmez. Rutinde kullanılan monofokal
lens implantasyonundan farkı yoktur.
2. Kare şeklinde sonlanan haptiklerin ayrıca keskin kenara da sahip olması ameliyat
sonrası sık karşılaşılan komplikasyonlardan olan arka kapsül kesafeti gelişimine direnç
sağlar.
3. 5.75 mm gibi geniş bir optiğe sahip olması halo, glare gibi komplikasyonları en aza
indirerek, ameliyat sonrası dönemdeki hasta memnuniyetini artırır.
4. Lens yüksek katlanabilme özelliği ile küçük korneal kesilerden atılabilme ve bu sayede
daha az astigmatizma gelişimine sebep olmaktadır. 1.8 – 2 mm lik korneal kesi
implantasyon için yeterlidir.
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GEREÇ VE YÖNTEM:

AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI MUAYENELER:

Çalışmamıza katılan tüm katarakt hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası
dönemde

yapılan

muayenelerinde bakılanlar;

Manifest

refraksiyon,

Sikloplejik

refraksiyon, düzeltilmemiş uzak ve yakın görme keskinlikleri, en iyi düzeltilmiş uzak ve
yakın görme keskinlikleri, göz içi basınç değeri (goldmann aplanasyon tonometrisi),
korneal endotel sayısı (Topcon speküler mikroskopu), biyomikroskobik muayene, fundus
muayenesidir.

Ameliyat sonrası dönemde hastalar 1.gün, 1.hafta, 1.ay, 3.ay ve 6.ayda
değerlendirilmiştir.

LENS GÜCÜ HESAPLANMASI:

Lens gücü hesaplanırken üretici firmanın tavsiye ettiği, WIOL-CF lensine özel ve
lens kutusunda kullanım klavuzu ile birlikte gelen, daha önce yapılan araştırmalarca
kabul görmüş, değerler kullanıldı. Buna göre A konstantı 120 olarak alındı ve ölçümlerde
SRTK II formülü kullanıldı. Ayrıca formül sonrası hesaplanan değerlere hastaların
aksiyel uzunluklarına göre eklemeler yapıldı. Aksiyel uzunluğu 16.5 mm nin altında olan
gruba 0.5 diyoptri, 16.5-25 mm arasında olan gruba 1 diyoptri, 25 mm nin üstünde olan
gruba 1.5 diyoptri ilave edildi.
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Tetraflex lensi için A konstantı üretici firmanın tavsiye ettiği değer olan 118
olarak kullanıldı ve SRTK II formülü ile lens gücü hesaplandı.

Biz bu çalışmamızda hastaların korneal kırıcılık güçlerini Keratron korneal
topografi ile aksiyel uzunluklarını IOL Master kullanarak saptadık. SRTK II formülünü
de yine IOL Master dahilindeki programlar üzerinden uyguladık.

CERRAHİ TEKNİK VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ:

Tüm hastalar aynı cerrahi ekip tarafından ameliyat edildi. Yan kesilerde MVR
bıçak, ana kesi için 2.8 mm lik bıçaklar kullanıldı. Kapsüloreksis öncesi ön kamara önce
dispersif ve hemen arkasından kapsül önüne koheziv viskoelastik ile doldulurdu. Göz içi
lensi kutusundan çıkan kendi enjektörü ile katlanıp ana kesi genişletilmeden yerleştirildi.
Ameliyat sonrası dönemde rutin olarak topikal antibiyotik ve topikal steroid kullanıldı.
Topikal antibiyotik olarak Netilmisin sülfat (Netira) günde 4 kez 2 hafta boyunca
kullanıldı. Topikal steroid olarak Prednizolon asetat (Predforte) günde 4 kez 4 hafta
boyunca kullanıldı. Gereken vakalarda doz günde 8 defaya kadar çıkarıldı.

Verilerin analizi için hasta dosyalarından bilgiler Excel (Microsoft, Redmond,
WA) programına yüklendi. Çalışmada tüm değerler ortalama ve standart sapmalarıyla
birlikte verildi. p değerini hesaplamak için Student’s t testi kullanıldı ve p değerinin 0.05
den daha düşük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
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BULGULAR:

HASTA ÖZELLİKLERİ:

S.B.Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Göz Polikliniğine
başvuran ve yapılan muayenesinde katarakt tanısı alan 17 hastanın (12 Erkek %70.6, 5
Kadın %29.4) 28 gözü çalışmaya alındı. Hastaların yaşı ortalama 54.4 ± 13.7 (28 ile 75
arasında) idi. Tüm cerrahiler aynı cerrahi ekip tarafından Mart 2008 ile Eylül 2008
tarihleri arasında uygulandı.

5 hasta tek gözünden (%29.4), 12 hasta iki gözünden (%70.6) ameliyat oldu. 21
göze (%75) WIOL-CF akomodatif lensi, 7 göze (%25) Tetraflex akomodatif lensi
implante edildi.

Kullanılan WIOL-CF lenslerinin kırıcılık gücü 16 D ile 27.5 D arasında
değişmekte (ortalama 24.11 D ± 3.1 D) idi. Çalışmamızda kullandığımız diğer
akomodatif lens olan Tetraflex lensleri ise 21.5 D ile 25 D arasında (ortalama 23.2 D ±
1.2 D) olarak kullanıldı.

Ameliyat öncesi dönemde hastaların refraksiyon kusuru sferik ekuvalan değeri
olarak ortalama -2.3 D ± 3.2 D idi. Hastaların refraktif kusurları -10 D miyopi ile +4 D
hipermetropi arasında değişmekte idi.
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Ameliyat öncesi dönemde hastaların uzak görme keskinliği standart Snellen eşeli
ile (Magnon CP–690 AC projektör) değerlendirildi. El hareketi seviyesinde görmesi olan
bir hasta dışındaki hastaların (n = 27) en iyi düzeltilmiş görme seviyesi ortalama 0.4 ±
0.16 (0.05 ile 0.7 arasında) idi.

Aynı döneme ait göz içi basıncı değerleri Goldmann aplanasyon tonometrisi ile
ölçüldü ve ortalama 14.1 ± 3.9 mmHg (8 ile 21 mmHg arasında) idi. Topcon SP-2000P
speküler mikroskop ile korneal endotel sayıları saptandı ve ortalama 2260 ± 365
hücre/mm2 (1458 ile 2914 arasında) bulundu.

WIOL-CF göz içi lensi takılan hastalar ile Tetraflex göz içi lensi takılan hastalar
arasında hiçbir özellik bakımından anlamlı farklılıklar yoktu.

Tablo1a ve 1b’ de hastaların ameliyat öncesi döneme ait bulguları verilmiştir.

Yaş
Refraktif kusur
(s.e., D)
En iyi düzeltilmiş
uzak görme
GİB (mmHg)
Korneal Endotel
Sayısı
(hücre / mm2)
s.e.: sferik eşdeğer

Ortalama

Standart Sapma

54.4

13.7

Aralık (en düşük yüksek değer)
28 – 75

-2.3

3.2

-10 - +4

0.4 (n=27)

0.16 (n=27)

EH – 0.7 (n=28)

14.1

3.9

8 – 21

2260

365

1458 – 2914

D: diyoptri

EH: el hareketi

GİB: göz içi basıncı

Tablo1a. Hastaların ameliyat öncesi bulguları (ortalama, standart sapma ve aralık)
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Adı

Yaş

Cinsiyet

BCDV
(sağ – sol)

B.S.
34
Erkek
EH
A.K.D.
46
Erkek
0.6 – 0.7
A.Ö.
75
Erkek
0.4 – 0.4
A.K.
58
Erkek
0.1 – 0.4
H.K.
44
Erkek
0.1
E.T.
48
Erkek
0.7 – 0.4
Ü.O.
28
Kadın
0.4 – 0.4
H.B.
75
Erkek
0.4
N.S.
70
Erkek
0.4 – 0.4
N.Ç.
64
Kadın
0.6 – 0.6
A.K.
57
Erkek
0.4
H.K.
45
Erkek
0.3 – 0.2
E.A.
60
Kadın
0.4 – 0.4
S.A.
45
Kadın
0.4
A.Ç.
65
Erkek
0.05 – 0.5
G.S.
47
Kadın
0.2 – 0.6
B.K.
63
Erkek
0.4
BCDV: En iyi düzeltilmiş görme keskinliği
EH: El hareketi
L:Lenstech
W:Wiol-Cf

Kullanılan Lens
ve Diyoptirisi
(sağ – sol)
W 24.5
L 25 – L 23
L 22 – L 23
L 24 – L 24
W 26
W 27 – W26.5
W20 – W21
W 25
W 24 – W 24.5
W 26 – W 27
W 22
W 16 – W17.5
W 25 – W25
W 24.5
W 25 – W 25
W27.5 – W27.5
L 21.5

Tablo1b. Hastaların ameliyat öncesi döneme ait bulguları

Tüm hastalarda ameliyat öncesi dönemde rutin olarak refraksiyon muayenesi
(manifest

refraksiyon

ve

sikloplejik

refraksiyon),

göz

içi

basıncı

ölçümü,

biyomikroskopik muayene, korneal endotel sayısı ölçümü, fundus muayenesi yapıldı.
Tüm hastaların aydınlatılmış onam formları ile ameliyat ve olası komplikasyonları
hakkında bilgilendirilmesi sağlandı ve onayları alındı.
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UZAK – YAKIN GÖRME SONUÇLARI:

Ameliyat sonrası 6.ay kontrollerinde hastaların düzeltilmemiş görme keskinlikleri
snellen eşelinde ortalama 0.8 ± 0.17 (0.5 – 1.0 aralığında) idi. 10 göz (%35.71)
düzeltilmemiş olarak 1.0 tam görmeye sahipti. Tablo2.

100%
90%
80%
70%

82.60%

60%

69.60%

50%
40%
30%

39.10%

20%
10%
0%

0.7 ve üstü görme

0.8 ve üstü görme

0.9 ve üstü görme

Tablo2. 6.ay düzeltilmemiş görme sonuçları

Aynı döneme ait en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri ise ortalama 0.9 ± 0.09
(0.7 – 1.0 aralığında) idi.
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17 göz (%60.71) gözlük tashihiyle 1.0 tam görmeye sahipti. Ayrıca hastaların
tamamı 0.7 ve üstü görmeye, %95.6 sı 0.8 ve daha üstü görmeye, %70.1 i 0.9 ve üstü en
iyi düzeltilmiş görmeye sahipti. Tablo3.

100%
90%
80%

100%

95.60%

70%
60%

70.10%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

0.7 ve üstü görme 0.8 ve üstü görme 0.9 ve üstü görme

Tablo3. 6.ay en iyi düzeltilmiş görme sonuçları

Yakın görme keskinlikleri düzeltilmemiş olarak ortalama 1.56 ± 0.99 Jaeger
(Jaeger1 ile Jaeger4 arasında) olarak saptandı. 18 göz (%64.28) tashihsiz olarak Jaeger1
yakın görmeye sahipti. Tüm hastalarda tashihle Jaeger1 yakın görmeye ulaşılabildi.
Hastaların %91 inde Jaeger3 ve üstü görme, %86 sında Jaeger2 ve üstü görme, %69 unda
Jaeger1 görmeye ulaşıldı. Tablo4.
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Tablo4. 6.ay düzeltilmemiş yakın görme sonuçları

GÖZ İÇİ BASINCI ve KORNEAL ENDOTEL SAYISI SONUÇLARI:

Ameliyat sonrası 6.ayda ortalama korneal endotel sayısı 2237 ± 303 hücre/mm2
(1724 – 2778 hücre/mm2 arasında) idi. Korneal endotel sayıları bakımından ameliyat
öncesi döneme göre ilk 6 ayda istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

Göz içi basınçları 6.ayda ortalama 14 ± 2 mmHg idi. Ameliyat öncesi döneme
göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
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KOMPLİKASYONLAR:

Tek gözünden ameliyat olan ve WIOL-CF yerleştirilen bir hastada ameliyat
sonrası dönemde ilk 2 haftada göz içi basıncı yükseldi. 35 mmHg ya kadar yükselen göz
içi basıncı topikal steroid damlanın kontrollü olarak azaltılmasıyla kontrol altına alındı ve
6. ayda ilaçsız 18 mmHg idi. Bu hastanın başka bir klinikte 2 sene önce ameliyat olan
diğer gözünde de ameliyat sonrası geçici tonus yüksekliği olduğu anamnezinde tesbit
edildi.

İki gözünden ameliyat olan ve WIOL-CF yerleştirilen bir hastada ameliyat sonrası
her iki gözünde pupil alanında membran oluşturan fibrin reaksiyonu meydana geldi.
Topikal steroid dozunun saat başı olarak artırılması sonrası 3 günlük bir sürede iki gözde
tamamen düzeldi. Bu hasta sistemik lupus eritamatozus hastası idi. Aynı hastada 6.ayda
arka kapsül kesafeti gelişti ve Nd:YAG kapsülotomi ile açıldı. Bu hasta dışında 6 aylık
sonuçlarımızda arka kapsül kesafetiyle karşılaşılmadı.

Bu iki komplikasyon haricinde gerek ameliyat sırasında gerek ameliyat sonrası
dönemde herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadı. Ameliyat süreleri açısından rutinde
kullanılan monofokal lenslere göre bir farklılık yoktu.
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SONUÇLAR:

AMELİYAT ÖNCESİ ve SONRASI DÖNEMLERİN KIYASLANMASI:

Ameliyat sonrası dönemde her iki akomodatif lensle de uzak görme açısından
monofokal lensler gibi başarılı sonuçlar elde edildi. Monofokal lenslerden aşağı
kalmayan uzak görme sonuçlarına ilave olarak akomodatif lenslerin yakın görmeye de
yardımcı olmasının ameliyat sonrası hasta mutluluğu açısından çok etkili olduğu
sonucuna varıldı. Çalışmamızdaki hastalardan 15’i 40 yaş üstü presbiyopik yaş
grubundaydı. Bu hastalar için önemli olduğu gibi özellikle 40 yaş altı iki hastada da yakın
görme açısından çok iyi sonuçlar elde edildi. 28 yaşındaki hastada Jaeger1 seviyesinde
yakın görme, 34 yaşındaki hastada Jaeger3 seviyesindeki yakın görmeye erişildi.

Yakın görme günlük hayatta çok önemli bir yer tutmaktadır. Bir lokantadaki
menünün okunması, günlük gazete ve dergilerin okunması, saat ve telefon gibi yakın
mesafeden kullanılan objelerin görülebilmesi sayılabilecek akla ilk gelen yakın görme
kullanım alanlarıdır. Bu önemli günlük aktiviteler için özellikle Jaeger3 seviyesi önem
teşkil etmektedir. Çalışmamızda %91 gibi çok yüksek orandaki hasta grubunda Jaeger3
görme tashihsiz sağlanabilmiştir. Bizim çalışmamızda benzer çalışmalardaki gibi
akomodatif lensler ile monofokal lenslere göre daha başarılı yakın görme sonuçları elde
edildi.30-32
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TARTIŞMA:

Katarakt ameliyatı sonrası tekrar yakın görmenin sağlanmasında birçok farklı
yöntem bulunmaktadır. Bunların başında gözlük ya da kontakt lens benzeri bir görme
yardımcısı kullanımı en sık yöntemdir. Bunun haricinde bir çok cerrahi tedavi alternatifi
de vardır. Monovizyon laser tedavileri33,34, kondüktif keratoplasti35,36, corneal inlay37-39,
skleral cerrahi girişimler40,41, multifokal göz içi lens implantasyonu42,43, akomodatif lens
implantasyonu örnek olarak sayılabilir. Bununla birlikte akomodatif lens grubu dışında
hiçbiri, siliyer kas-zonül ilişkisiyle çalışan doğal insan lensinin akomodasyon
mekanizmasını kullanmamaktadır.

Bu çalışmada kullandığımız akomodasyon yapan göz içi lensleri de benzerleri
gibi yakına uyum esnasında yapısı değişen siliyer kasın vitreye basınç yapması ve buna
karşılık yansıyan basıncın yapay göz içi lensine etkisi ile açıklanmaktadır.

Çalışmamızda kullandığımız akomodatif lensleri yerleştirdiğimiz katarakt
hastalarında ameliyat sonrası dönemde uzak görmenin yanı sıra yakın görmede de
tatminkar sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca gerek ameliyat sırasında gerekse ameliyat
sonrası dönemde tedavi edilemeyecek hasar bırakan herhangi bir komplikasyona
rastlanmamıştır. Yine bu lensin implantasyonunun diğer sık kullanılan lenslerinkinden
teknik açısından farklı olmadığı ve kolay uygulanabilirliği gözlendi. Ameliyat süreleri,
ameliyat sonrası dönemde hastaların aktif yaşama dönme süreleri ve konforları açısından
da monofokal lensler kullanılan cerrahilerden bir farklılık yoktu.
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Ameliyat sonrası takiplerimizde lenslerin kapsül içi stabilizasyonunun iyi
olduğunu gözlemledik. Ayrıca göz içi basıncı ve korneal endotel sayılarında ameliyat
sonrası dönemde anlamlı değişiklikler saptanmadı.

Bizim çalışmamızda ortaya çıkan sonuçlar Cem Mesçi ve arkadaşlarının44 2007
yılında yaptığı çalışmaya paralellik göstermektedir. Yaptıkları çalışmada katarakt
ameliyatı sonrası dönemde bir grup hastaya Alcon Acrysoft monofokal lens
implantasyonu diğer bir grup hastaya ise Humanoptics 1CU akomodatif göz içi lensi
implante etmiş ve ameliyat sonrası erken dönem sonuçlarını karşılaştırmışlardır.
Akomodatif göz içi lensi implante edilen grup, yakın görme ve akomodasyon amplitüdü
açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede daha başarılı bulunmuştur. Komplikasyon
oranları, ameliyat süreleri, cerrahi teknik zorluk dereceleri, korneal endotel sayıları ve
göz içi basınç değerleri arasında ise fark saptanmamıştır.

Çalışmamızda kullandığımız lenslerden biri olan Tetraflex lensiyle ilgili
İngiltere’den Dr. Deepak Chitkara ve Dr. Sunil Shah halen sürmekte olan geniş vaka
serilerinin ilk 6 aylık sonuçlarını internette yayınlamışlardır. 138 vakadan oluşan
serilerindeki hastaların % 96.8 inde 0.5 ya da daha iyi en iyi düzeltilmiş görme ve buna
ilave olarak % 60 ında Jaeger3 ya da daha iyi düzeltilmemiş yakın görme sonuçlarına
ulaşmışlardır. 4 gözde rastladıkları arka kapsül kesafeti haricinde komplikasyona
rastlamamışlardır. Ayrıca hastaların % 94.7 gibi önemli bir bölümünde ameliyat sonrası
6.ay refraktif kusur sferik ekuvalan değeri ± 1 D dir.
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Tetraflex lensiyle ilintili bizim çalışmamızdaki verilere paralellik gösteren bir
diğer çalışma 2007 de Dr. Donald R. Sanders ve arkadaşları tarafından Ophthalmology
dergisinde yayınlanmıstır.45 6 ay izledikleri 95 vakanın % 98.7 sinde 0.5 ya da daha iyi en
iyi düzeltilmiş uzak görme, buna ilaveten % 74.1 inde Jaeger3 ya da daha iyi
düzeltilmemiş yakın görme sonuçlarını elde etmişlerdir.

Çalışmamızda kullandıgımız diğer lens olan Wiol-cf hakkındaki ilk araştırma
Atinada 2007 yılında düzenlenen 11. Kış Sempozyumunda Dr. A. El-Gendy ve Dr. A.
Nylander tarafından poster olarak sunuldu. 20 vakalık serilerinde komplikasyona
rastlamamaları ve eriştikleri yüksek hasta mutluluğu bizim sonuçlarımıza benzerlik
göstermektedir.

Dünya üzeride en çok kullanılan akomodatif lenslerden olan Crystalens ve
Crystalens HD hakkında bir çok yayın bulunmakla birlikte bunların en kapsamlılarından
biri FDA onay çalışmasıdır. Bu çalışmaya katılan hasta grubunun % 77.1 inde 0.5 ya da
daha iyi en iyi düzeltilmiş uzak görme keskinliği ve %81.4 Jaeger3 ya da daha iyi
düzeltilmemiş yakın görme oranları yakalanmıştır.

Doğru hasta seçiminin akomodatif lensler ile başarı sağlanmasında önemli bir yeri
vardır. 75 yaşın üstündeki hasta grubunda siliyer kasın hareketi kritik değerlere
düştüğünden akomodatif lensler yeterince işlevini yerine getirememekte ve etkisiz
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kalmaktadır. Hastaya sanki monofokal göz içi lensi takılmış gibi uzak görme, başarılı
yakın görmede ise gözlük ya da kontakt lens gibi bir yardımcıya ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca akomodatif lenslerin işlevleri yerine getirebilmeleri için hastanın retina ve
vitreusunda ciddi bir patolojinin olmaması gereklidir. Çünkü çalışma mekanizması
açısından psödoakomodasyon esnasında vitreusun arka kapsül ve göz içi lensini öne
doğru itmesinin büyük önemi vardır. Ameliyat öncesi dönemde ayrıntılı arka segment
muayenesi gereklidir.

Bir diğer husus da hasta seçilirken sosyoekonomik durumuna dikkat edilmesi
gerekliliğidir. Okuma ve yazması olan, sosyal aktif, yakın görmeye yüksek oranda ihtiyaç
duyan insanların seçilmesinde yarar vardır. Katarakt hastalarının büyük çoğunluğunu
oluşturan senil katarakt grubu dışında genç yaşlarda travma, metabolik hastalıklar gibi
sebeplerden katarakta sahip olan hasta grubunda ameliyat sonrası dönemde monofokal
lenslerin kullanılması sonucunda yeterli yakın görme sağlanamamaktadır. Bu genç hasta
grubunun yüksek siliyer kas fonksiyonu olmasına rağmen bundan faydalananılmaması bir
eksiklik olarak görülebilir. Ayrıca bir çok sosyoaktif genç hasta yakın görme için gözlük
takmaya çok fazla yanaşmamaktadır. Bu hasta grubunda seçilmiş vakalarda akomodatif
lenslerin ya da multifokal lenslerin kullanılmasında büyük yarar olduğuna inanmaktayız.

Bütün özellikleri bakımından monofokal lenslerden geri kalmayan ve buna ilave
olarak yakın görmeye de yardımcı olan akomodatif lenslerin güvenilirliği açısından daha
uzun dönem sonuçlarının görülmesi gerekli olmakla birlikte, çalışmamızın sonucunda
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ortaya çıkan verilerin ışığı altında bu lenslerin kullanımının başarılı olduğuna ve yakın
görmenin sağlanması açısından iyi bir alternatif yöntem olabileceği sonucuna vardık.
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