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9.1. GÝRÝÞ
Afakik bireylerde görme rehabilitasyonu gözlük, kontakt lens ve GÝL ile saðlanabilir.
Günümüzde 2 yaþýndan itibaren GÝL rutin olarak tercih edilmektedir. Daha önceden katarakt
ameliyatý geçirmiþ afakik bireylerde, gözlük ve kontakt lensi kullanamayan, tek taraflý
afakiklerde ve özellikle genç bireylerde ikincil GÝL yerleþtirilmesi tercih edilebilir.
Modern katarakt cerrahisinde amaç katarakt çýkarýmýndan sonra, göziçi lensini (GÝL)
kapsül içine yerleþtirmektir. Ancak bu her zaman olasý deðildir. Katarakt cerrahisi sýrasýnda
arka kapsül hasarý olmuþsa ve yeterli arka kapsül desteði varsa; GÝL kapsül içine veya kapsül
önüne yerleþtirilebilir. Fakat yeterli kapsül desteði olmayan olgularda ise GÝL, açý destekli ön
kamara , iris destekli veya arka kamara skleral sütürlü olarak yerleþtirilebilir.
Afakiklerde ikincil olarak ön ve arka kamara GÝL yerleþtirilmesi ile ilgili yapýlan çeþitli
çalýþmalarda, bu yöntemlerin komplikasyonlarý, görme keskinliðine etkisi ve hasta
memnuniyeti açýsýndan kýyaslamalar yapýlmýþtýr. Ýkincil olarak ön ve arka kamara GÝL
yerleþtirilmesinde bir çok çalýþmada büyük bir fark gözlenmediði belirtilmiþ olmasýna karþýn
son çalýþmalar ve bizim deneyimlerimiz arka kamara GÝL'nin anatomik yeri olmasý sebebiyle,
komplikasyon azlýðý açýsýndan tercih edilmesi gereken yöntemdir.
Ön kamara GÝL yerleþtirilmesi yöntemin kolaylýðý nedeniyle birçok cerrah tarafýndan
tercih edilmesine karþýn GÝL'nin anatomik yeri arka kamaradýr. Bu nedenle, katarakt
ameliyatýndan sonra GÝL'i ön kamara yada iris planýna yerleþtirmek yerine arka kamaraya
yerleþtirmek teorik olarak daha uygun görülmektedir. Kapsül desteði olmayan olgularda çeþitli
durumlarda arka kamaraya GÝL yerleþtirilmesi gerekli olabilir. Arka kamara GÝL'nin ön
kamara GÝL'e karþý üstünlükleri vardýr. Bunlar, kornea ödemi, endotel hücre kaybý, sekonder
glokom, açý fibrozisi, kistoid makula ödemi (KMÖ), fibrinöz membran oluþumu, pupilla
tutulumu, üveit-glokom-hifema (UGH) sendromu, periferik ön sineþi ve iris çekilmesi daha az
görülmektedir.
Katarakt cerrahisi esnasýnda geliþebilen kapsül sorunlarý sonrasýnda arka kamaraya
çeþitli skleral fiksasyon teknikleri ile ayný seansta birincil olarak GÝL yerleþtirilebilir. Fakat
cerrahi ortamýn elveriþsizliði, hastanýn genel durumu veya uygun madde ve GÝL olmamasý
gibi durumunda uygulama ertelenebilir. 2 hafta sonra sekonder uygulama yapýlmasý bazý
durumlarda çok daha iyi sonuçlar verebildiði gözlemlenmiþtir.

9.2. AMELÝYAT ÖNCESÝ HASTA DEÐERLENDÝRMESÝ
Ýkincil GÝL implantasyonu yapýlabilecek hastalarýn önce yaþý, iþi, genel saðlýk durumu,
psikolojik yapýsý açýsýndan deðerlendirilmelidir. Sonra var olan afakinin iki taraflý ya da tek
taraflý olmasý kontakt lens veya gözlüðe uyum gösterememesi, beklentileri, yaþamýndaki
etkinliði, eðitimine, iþinde sorun oluþturmamasý açýsýndan çok yönlü ele alýnmalýdýr. Özellikle
ileri yaþtaki iki taraflý afakikler genel durum bozukluðu ve cerrahinin potansiyel
komplikasyonlarý açýsýndan afakik gözlüðü veya kontakt lens önerilebilir..

Tek taraflý afakiklerde, anizometropi ve bunun yol açtýðý anizokoni sebebiyle gözlük
çözüm deðildir. Bu hastalarda kontakt lens denenebilir. Fakat, kontakt lensinde potansiyel
komplikasyonlarý açýsýndan da hasta bilgilendirilmelidir.
Eðer hastada genel olarak bedensel düþkünlük, miyasteni, multipl skleroz, tremor
mevcut ise ve lokal olarak da kuru göz sendromu, lagoftalmi, blefarit, dev papiller
konjonktivit, geniþ fýltrasyon blebi, pannus, keratit, kornea ödemi, dakriyosistit var ise kontak
lens kontrendikedýr. Bu durumlarda ikincil arka kamara GÝL uygulamak öncelikli yöntemdir.
Hastalarýn tam bir göz öyküsü alýýnmalý ve kapsamlý göz muayenesi yapýlmalýdýr.
Geçirilmiþ önceki cerrahilerde konjonktival skar, sklerada ektazi, yüksek miyoplarda incelik,
kollajenaz grubu hastalýk olup olmadýðý aranmalýdýr. Ýlk cerrahi öncesi refraksiyonu ve
ambliyopi araþtýrýlmalýdýr. Gorme keskinliði, camlý, camsýz ve pinholle tespýt edilmelidir. Ön
segment muayenesinde korneanýn yapýsý, saydamlýðý, keratometri deðerleri, astigmatizma
varlýðý, pakimetri ölçümü, endotel sayýsý ve morfolojisi belirlenmelidir. Açýnýn gonioskopik
yapýsý, irisin anatomisi, pupillanýn tam midriyazisý saðlanarak kapsül ve korteks artýklarý olup
olmadýðý saptanmalýdýr. Vitreusun pupilla ve irisle iliþkisi belirlenmelidir. Göziçi basýncý
ölçülmelidir.
Fundus muayenesinde tüm retina ayrýntýlý deðerlendirilmelidir.Arka kutup kistoid
makula ödemi (KMÖ) açýsýndan incelenmeli ve gerekirse flöresein anjiografisi (FFA)
çekilmelidir. Periferik retina da biomikroskopik kontakt lensle muayene edilmeli, lattis, retina
yýrtýk ve delikleri ve diðer lezyonlar kaydedilmelidir. Gerekirse koruyucu lazer tedavisi
uygulanmalýdýr. Koruyucu lazer tedavisi uygulanmýþ ise lazerin tutmasý için en az bir ay
beklenmelidir. Lazerden sonra erken cerrahi, dekolman riskini artýrýr. Konacak GÝL'nin
diyoptri ve çapý önceden hesap edilmelidir.
AK-GÝL uygulamalarýnda, glokomu olan gözlerde göz tansiyonu yükselebileceði, ikincil
geliþen ameliyat sonrasý glokomun önceden var olan glokom tablosunu aðýrlaþtýrabileceði
bilinmelidir.
Düþük endotel hücre sayýlý gözlerde de dikkatli olunmalýdýr. 1000 hücre/mm3 ve daha az
endotel sayýsý olan gözlerde ikincil GÝL göreceli kontrendikedir. Çünkü her bir ön segment
göziçi cerrahisi, endotel hücre sayýsýný azaltabilir. Bazý yayýnlarda normal katarakt çýkarýmý ve
GÝL yerleþtirilmesi sonrasý, %26'ya varan endotel hücre kaybý olabileceði bildirilmiþtir. Baþka
bir yayýnda ise; AK-GÝL geçiren hastalarýn %60'ýnda endotel hücrelerinin %10'unu kaybettiði
belirtilmiþtir. Endotel hücre kayýplarý, bülloz keratopati ve korneal yetmezlik tablosu
geliþimine zemin hazýrlar.
Bu hastalarda, retina dekolmaný(RD), kistoid makula ödemi (KMÖ), kronik üveit,
endoftalmi riski de dikkate alýnmalý ve hastalara bilgi verilmelidir.

9.3. ÝKÝNCÝL GÝL UYGULAMA YÖNTEMLERÝ
9.3.1. ÖN KAMARA AÇI DESTEKLÝ ÝKÝNCÝL GÝL UYGULAMASI
Hikmet ÖZÇETÝN
Ön kamara yerleþimli GÝL'lerde endikasyon:
* ÝKKE sonucu afakik göz
* EKKE sýrasýnda arka kapsül yýrtýlmasý sonucu;
- Yetersiz kapsül desteði olmayan afakik göz
- Vitreus veya vitreussuz afakik göz
* Kapsül içi uygulama yapýlamayacak kadar yetersiz zonül desteði olmayan olgular
* Geniþ ön kamara açýsý olan gözler
Bu yerleþimde uygulanan GÝL tipleri aþaðýdakilerdir.
A. Ön kamara açý destekli GÝL'ler
GÝL'lerin 1949'da Ridley tarafýndan tarifinden beri Þekil 9.1'deki deðiþik modelleri
ikincil uygulamada denenmiþtir. 1980'li yýllardan sonra yurdumuzda da ilk uygulamalarýn
yapýlmasýnýn ardýndan 1984'te Shepard 113 (Þekil 9.2) ve Domilens C2 (Þekil 9.3) modelleri
ikincil uygulamada tercih edilir olmuþtur. Bugün için geçerli olanlar aþaðýdakilerdir.
a. Esnek bacaklý ön kamara açý destekli GÝL'ler
b. Katlanabilir GÝL'ler

Þekil 9.1. Ön kamara açý destekli GÝL'ler

Þekil 9.2. Esnek haptikli açý destekli ön kamara GÝL

Þekil 9.3. Yarý esnek haptikli açý destekli ön kamara
GÝL

A. Esnek Bacaklý Sert GÝL'le Ýkincil Lens Uygulamasý
Yukarýdaki endikasyonlar çerçevesinde özellikle EKKE ve EKKE'ye geçiþ dönemlerinde
ortaya çýkan komplikasyonlar sonucu veya ÝKKE yapýlmýþ olgularda sýk ikincil uygulanan
þekildir. Uygulama aþaðýdaki gibidir (Þekil 9.4-6).

Þekil 9.4a. Pupillasý daraltýlmýþ, elveriþli arka
kapsül olmayan olguda; forniks tabanlý
konjonktival diseksiyon sonrasý 7 mm'lik
kornea-skleral kesi yapýnýz.

Þekil 9.4b. Yara dudaklarýný iki sütürle kapatýnýz
ve yeteri miktarda vitrektomi uygulayarak
viskoelastik vererek glob bütünlüðünü saðlayýnýz.

Þekil 9.4c. Afak gözde ön kamara viskoelastik madde
ile doldurularak derinleþtirilir.

Þekil 9.4d. Bir pensle GÝL optik gövdesinden
tutularak alt haptik uçlarý korneo-skleral kesi
arasýndan ön kamaraya dikkatle itilir.

Þekil 9.4e. Üst haptik ortasýndan Sinsky çengeli veya
kistotom aracýlýðýyla itilerek alt haptiðin irise
takýlmadan ön kamara açýsýna yerleþmesi saðlanýr.
Gerekirse bir gonio lensle alt ucun açýdaki durumu
gözlenir.

Þekil 9.4f. Periferik iridektomi uygulanýr. Korneoskleral yara dudaklarý 10,0 naylon sütürle kapatýlýr.
Göze bir damla %2 pilokarpin ve antibiyotik damla
damlatýlarak iþlem sonlandýrýlýr.

b. Ýkincil Katlanabilir GÝL Uygulamasý
Son dönemlerde giriþ kesi geniþliðinin büyük olmasýna baðlý ameliyat sonrasý yüksek
astigmatizmadan dolayý görsel sonucun baþarýlý olmamasý nedeniyle Baikoff ve ark. tarafýndan
geliþtirilen yumuþak gövdesi katlandýðý için küçük kesiden girebilen GÝL'ler popülerlik
kazanmýþtýr. Þekil 9.5'te uygulamasý görülmektedir.

b

a

c

d

Þekil 9.5. a. Katlanabilir GÝL b. Ýki adet yan giriþ ve saat 12'den 3 mm'lik korneoskleral kesi yapýlmýþ göze viskoelastik
verilerek ön kamara derinleþtirilir. Gövdesi katlanmýþ GÝL'in önce alt haptik dizi ve sonra alt haptik ucu ön kamaraya itilir. c.
Üst haptiðin optik gövdeye yakýn yerinden bir pensle tutturularak alt açýya doðru yönlendirilir. d. Üst haptik Sinsky çengeli
yardýmýyla üst açýya oturtturulur. Tünel kesi dudaklarý þiþirilerek kapatýlýr. Birer damla %2 pilokarpin ve antibiyotikli damla
damlatýlarak iþlem sonlandýrýlýr.

Þekil 9.6. Worst'un iris kýskaçlý lensi ve uygulanmýþ göz (Ophtec/Tekimet'ten)

B. Ýris Kýskaçlý GÝL Ýle Ýkincil Uygulama
1977 yýllarýnda afakinin düzeltilmesi için Worst'un geliþtirdiði iris kýskaçlý lensler
(istakoz lensler) (Þekil 9.6) çok sayýda uygulanmasý ve uzun süreçli sonuçlarýn yüz güldürür
olmasý nedeniyle ikincil uygulamalarda kullanýlmýþtýr. Uygulama yöntemi Þekil 9.7'de
görülmektedir.

Þekil 9.7a. Lensin çapý geniþliðinde (5,0 ile 6,0 mm) saat
12'den korneal tünel insüzyon ve her iki tarafýna birer adet
parasentez kesisi yapýlýr. Ön kamara viskoelastikle doldurulur ve uygun geniþlikteki glide uygula-yýcýnýn tercihine
göre ön kamaraya itilir.

Þekil 9.7b. Optik gövdesinden uygun bir pensetle tutulan
GÝL glide üzerinden ön kama-raya itilir.

Þekil 9.7c. GÝL glide üzerinde yatay duruma getirildikten
sonra glide geri çekilir.

Þekil 9.7e. Ýris çengeli parasentez kesisinden sokularak
haptik kýskacýnýn tam altýndaki iris dokusu itilerek kýskaç
arasýna sýkýþtýrýlýr.

Þekil 9.7d. GÝL gövdesinden bir pensetle yatay durumda
tutulur.

Þekil 9.7f. GÝL yerleþtirildikten sonra periferik iridotomi
veya iridektomi yapýlýr. Korneal tünel kesi sütüre edilir.
Parasentez kesileri hidrate edilerek kapatýlýr.
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9.3.2. ARKA KAMARAYA ÝKÝNCÝL GÝL UYGULAMASI
Hanefi ÇAKIR
- Cerrahi esnasýnda arka kapsul zedelenmesi ve yeterli kapsül desteðinin kalmamasý
- Travma geçirmiþ gözlerde geniþ zonüler hasar olmasý
- Zonülar hasar veya yetersizliðe yol açan Marfan sendromu, Weill-Marchesani sendromu, homosistinüri, sferofaki, psödoeksfolyasyon sendromu olgularýnda cerrahiye baþlamadan
önce skleral fiksasyon cerrahisine uygun ortam ve sleral fleblerin hazýrlanmasý gerekli
olabilir.
Ameliyat Öncesi Ameliyathanenin Hazýrlanmasý
Birincil veya ikincil sütürlü AK-GÝL uygulanacak ameliyathanede rutin katarakt
ameliyatý araç ve gereçlerine ek olarak GÝL'in optik çapýnýn en az 6 mm olmasý ve
haptiklerinde fiksasyon sütürü için deliklerinin olmasý gereklidir (Þekil 9.8). Kullanýlacak
tekniðe göre halkalý, oval veya düz uzun iðneleri bulunan fiksasyon sütürleri bulunmalýdýr.
Ayrýca delikli yada normal kapsül germe halkalarý olmalýdýr. Ameliyathanede mutlaka ön
vitrektomi cihazý. bulunmalýdýr.
Cerrahi Teknik
Ameliyathaneye girmeden önce cerrahi iþleminin önceden planlanmasý ameliyatýn
baþarýsýný artýrýr. Kesinin nereden yapýlacaðý ve fiksasyonun hangi kadranda yapýlacaðý
önceden saptanmalýdýr. Kapsül desteði varsa nerelerde yeterli kapsül olduðu belirlenmelidir.
Ýkincil AK-GÝL uygulamasý planlanan olgular genellikle intrakapsüler katarakt
ekstraksiyonu (ÝKKE) veya ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) geçirmiþ
olgulardýr. Yeterli kapsül desteði varsa sütürsüz olarak sulkusa GÝL yerleþtirilebilir. Yarým
kadran kapsül desteði varsa, o kadrandaki kapsülden faydalanýlarak karþý kadrana tek taraflý
fiksasyon yapýlýr. Bazý hallerde arka kapsül ile iris arka yüzü arasýnda tam yada kýsmi sineþi
olabilir. Bu durumda, yapýþýklýk spatül, MVR býçaðý veya makasla ayrýlarak yine arka kamara
kapsül önüne GÝL sütürsüz olarak yerleþtirilebilir. Tabiatýyla bu da ameliyat esnasýnda karar
verilebilecek durumdur.
Skleral insizyon için uygun yerin belirlenmesi skleranýn anatomik yapýsýna, ameliyat
öncesi astigmatizmanýn meridyenine göre yapýlýr. Astigmatizmanýn keratometre veya kornea
topografisi ile tayin edilen en dik kadranýndan girilir. Böylece bu kadrandaki diklik azalma
sürecine girer. Fiksasyon sütürlerinin yerini belirlerken arka uzun siliyer sinir ve arterin
geçtiði saat 3 ve 9 kadranýndan sakýnýlmalýdýr. Genelde kurala uygun astigmatlarda skleral
kesi saat 12 den skleral fiksasyon flepleri saat 8 ve 2 den kurala aykýrý astigmatlarda kesi
temporalden skleral fiksasyon flepler saat 6-12 den olabilir.
Bu yöntemle 2 dioptiye kadar olan astigmatlarda düzelme elde edilebilir. Bunun
üstündeki astigmatlarda cerrahi esnasýnda veya daha sonra ek astigmatik kerototomi-yatay
korneal insizyon yapýlabilir.
Transskleral fiksasyon sütürlerinin yerlerinin saptanmasýnda bazý anatomik etkenler
dikkate alýnýr.Bunlar; filtrasyon blebinin yeri, skleral incelme alanlarý ve siliyer sinir ve
damarlarýn yeridir. Sklerada bir incelme varsa bu sütür tespitinde uzun süreçte sorun
oluþmasýna ve AK-GÝL in dislokasyonuna sebep olabilir. Transskleral sütürleri oblik

meridyenden geçirmeyi tercih edilmelidir.
Özetle; sütürlü AK-GÝL implantasyonu planlanmasýnda;
- kapsül desteðinin yeterliliði
- Ýnsizyonun yeri
- Transskleral sütür yerlerinin isabetle belirlenmesi önemlidir.
Yeterli kapsül desteði olan olgularda 6,5-7 mm optik 13-13,5 mm haptik çaplý monoblok
PMMA GÝL (Þekil 9.8) takmak iyi bir seçimdir. Bu lenslerin sertliði GÝL nin silier sulkusta
stabilitesini saðlar. Optik-haptik çapýn büyük olmasý hem stabilizasyonu hem santralizasyonu
saðladýðý gibi ameliyat sonrasý dönemde karþýlaþýlabilecek güneþ batýmý gibi subluksasyon,
GÝL dönmesi, dislokasyon gibi sorunlarý engeller.
Göziçi Lensinin Seçimi
Yetersiz kapsül destekli olgularda yine monoblok geniþ çaplý PMMA GÝL (Þekil 9.8)
tercih edilmelidir. 3 parçalý GÝL de haptikler yeterince stabil olmadýðýndan tercih
edilmemelidir. Daha küçük kesi yapýlmasý istenen olgularda 6-6,5 mm optik çaplý GÝL tek
veya iki halkalý (Þekil 9.8) veya aniridialý olgularda özel yapýlmýþ GÝL'ler (Þekil 9.9)
düþünülebilir. Bazý yeni yayýnlarda katlanýr akrilik 6 mm optik çaplý ve halkalý haptiði olan
bazý GÝL'lerinin de skleral fiksasyonda kullanýlabildiði belirtilmiþtir.
Cerrahi esnasýnda GÝL'nin santralizasyonu iyi yapýlmamýþsa, vitreus iyi
temizlenmemiþse, iris atrofik ve pupilla düzensiz ise ameliyat sonrasý GÝL desantralizasyonu
geliþebilir. Bu da tek gözde diplopi ve yansýma riskini arttýrýr. Bu açýdan da büyük optik çaplý
ve haptiklerinde delik olan skleral fiksasyona uygun GÝL kullanýlmalýdýr.
Kullanýlacak GÝL diyoptrisi rutin formüllerle hesaplanýr. Eðer korneal düzensizlik varsa
veya kerotopati nedeniyle keratometri düzgün alýnamýyorsa,diðer gözden keratometrik ölçüm
alýnarak ve asýl gözden aksiel uzunluk öiçülerek hesap yapýlabilir.

Þekil 9.8. Skleral fiksasyonda kullanýlan tek, iki halkalý haptiði
olan veya optiði boyalý aniridik GÝL'ler (VSY'den).

Þekil 9.9. Tek halkalý haptiði olan veya optiði boyalý
aniridik GÝL'ler (Ophtec/Hermeking'den) .

Ameliyat Öncesi Hazýrlýk ve Anestezi
Cerrahi öncesi pupilla aþýrý geniþletilmelidir. Bu amaçla en az 1 saat önce siklopentolat
%1, tropikamid %1 ve fenilefrin %2,5-10 göz damlasý, 5 dakika ara ile aralýkla 3-4 kez
damlatýlmalýdýr.
Cerrahi miyozisi engellemek için ameliyat öncesi steroid olmayan antienflamatuar
damlalar kullanýlabilir. Ameliyat sonrasý infeksiyon ve enflamasyonu azaltmak için ameliyat
öncesi lokal antibiyotik ve kortizonlu damlalar kullanýlabilir.
Lokal yada genel anestezi kullanýlabilir. Anestezi tercihi hastanýn genel durumuna ve
cerrahýn tercihine göre yapýlýr. Bu olgular genellikle birincil bir cerrahi geçirdiklerinden,
cerrahi sahasý daha sikatrize olmasý sebebiyle uzun sürme riski akýlda bulundurulmalýdýr.
Genel anesteziye uygun, arteriyosklerotik, hipertansiyonlu, þiþman hastalarda ve
genclerde genel anestezi tercih edilmelidir
Lokal anestezi kullanýlacak ise cerrahýn tercihine göre retrobulber veya peribulber
anestezi tercih edilebilir. Anestezik ilacýn daðýlýmý için hiyaluronidaz eklenebilir. Hipotoni
için Honan balonu uygulanabilir.
Bu hastalarda steril drep kullanýlýr. Radyal keratotomi belirteç hazýrda olmalýdýr.
Cerrahi Teknik
Bu olgularda glokom filtrasyon blebi veya skleral ektazi yoksa, korneada en dik kadrana
uyacak kadran insizyon yeri olarak seçilir.
Birinci Temel Adým: Hazýrlýk
Konjonktiva forniks tabanlý olarak açýlýr. Bu hastalar genelde daha önce operasyon
geçirmiþ hastalardýr ve skatrize sklera bölgesinde daha çok kanama olur. Sklera hemostazý
için sulu koter kullanýlýr. Korneaya MVR býçaðý ile 2 yan giriþ açýlýr. Yan giriþ göz içine
yeterli viskoelastik madde verilir. Cerrahi limbusun yaklaþýk 1-1,5 mm gerisinden, sklerada
%50 derinlikte
dik bir kesi sonrasý skleral tünel açýlýr. Schwalbe hattýnýn önünden ön
kamaraya girilir. Böylece 3 basamaklý kesi elde edilir. Skleradaki kesi geniþliði takýlacak
GÝL nin optik çapý kadar olmalýdýr. Ama baþlangýçta göz içine 3 mm lik bir kesi ile girilerek
ön kamara kaybý olmadan ön vitrektominin daha emniyetli yapýlmasý saðlanabilir. Kesinin
baþlangýctaki küçüklüðü, tünel kesi oluþu, yapýlacak vitrektomide ön kamaraya derin tuturak,
suprakoroidal efüzyon ve ekspulsif hemoraji gibi komplikasyonlarý azaltmaktadýr.Ayný
zamanda ameliyat sonrasý astigmatizmayý azaltabilmekte ve sütürsüz cerrahiye imkan
tanýmaktadýr (Þekil 9.10a).
Ýkincil uygulama cerrahisinde ön vitrektomi, ameliyat sýrasýnda erken ve geç ameliyat
sonrasý komplikasyonlarýnýn önlenmesinde çok önemli bir unsurdur. Bunun için uygun cerrahi
ekipman bulunmalýdýr. Bimanuel anterior vitrektomi tercih edilebilir. Skleral flep
insizyonundan kesici ve emici uç girilir ve irrigasyon ikinci el ile yan giriþten girilir (Þekil
9.10b ve c). Olgularýn çoðunda vitreus serbest hareket ettiðinden, iyi temizlenmediði zaman
GIL'e bulaþan výitreus sulkusa tam oturmasýna engel olabilir. Ameliyat sonrasý GIL'de
dönme ve desantralizasyona sebep olabilir. Ön kamarada kalan vitreus, pupilla düzensizliði,
göziçi basýnç yukselmesi, endotel temasý ile kornea ödemi ve bülloz keratopatiye yol
açabilmektedir. Uzun süreçte bu vitreus bantlarý yaptýðý çekintilerle retina dekolmaný veya
kistoid makula ödemine yol açabilmektedir. Bazý olgularda GÝL yerleþtirilmeden önce veya

sonra 2 yan giriþten de bimanual ön vitrektomi yapýlabilir. Vitreusun ön kamara yara yerine,
pupilla, iris ve GÝL ile çekinti tarzýnda temasý engellenmelidir.
Ýkinci Temel Adým: Kapsül Desteði Var
Ön vitrektomi sonrasý ön kamaraya viskoelastik doldurularak vitreusun tekrar gelmesi
engellenir. Ayrýca viskoelastikler ön kamarayý oluþturarak, endotelin korunmasýný ve GÝL
yerleþtirilmesini saðlar.
Yeterli kapsül desteði olan olgular problemsiz gibi görünmelerine karþýn kapsül ile iris
arasýnda yer yer bazen de tamamiyle yapýþýklýk olabilir. Bu durumda bir spatülle 2 yan giriþten
girilerek 360 derece kontrol edilerek yapýþýklýk olan yerler tesbit edilir. Hafif yapýþýklýk iris ile
kapsül arasýna viskoelastik verilerek veya spatülle açýlabilir. Bazý olgularda tüm kapsül
pupilla kenarýndan irise yapýþýk olabilir. Burada önce bir periferik iridektomi yapýlýr ve sonra
iris ile kapsül arasýna viskoelastik verilir. Daha sonrada MVR býçaðý ve makas yardýmýyla iris
ve kapsül birbirinden ayrýlarak sulkusa GÝL yerleþtirilebilir.
Üçüncü Temel Adým: Kapsül Desteði Yok
Kapsül desteði olmayan olgularda ön kamaraya girilmeden önce birbirine 180 derece
uzaklýkta 2 skleral flep hazýrlanmalýdýr. Bu fleblerin yeri kesi yerine göre ayarlanýr. Örnek olarak
kurala uygun bir astigmatik gözde saat 12 den sklero-korneal tünel kesisi ile girilir ve flep yerleri
saat 2 ile 8 olmalýdýr. Kurala aykýrý astigmatlarda temporal giriþ yapýlýp sað göz için skleral fýxasyon
flep yerleri 10-4 olmalýdýr. Tünel kesisi için açýlmýþ peritomi fiksasyon fleplerinin birini içine alýr.
Böylece skleral flepin bir tanesi (örneklerdeki saat 2 ve 10 kadranlarýndaki flepler) skleral kesinin
kenarýnda olmasý sebebiyle daha az travma olur (Þekil 9.10d).
Bu evreden sonra GÝL'nin skleraya fiksasyonunda kullanýlan tekniðe göre çeþitli sütür ve
malzeme kullanýlýr.Skleral sütürasyon için geliþtirilmiþ birçok teknik olmasýna karþýn az
göziçi travmasý yapan birkaç tekniði þematik olarak vermek istiyoruz.

Lewis Pair Pak fiksasyon sütürü tekniði:
Birbirine 180 derece mesafeli skleral flepler hazýrlandýktan sonra skleral tünel giriþli
kesi hazýrlanýr. Bir flep yataðýndan 26 G insülin iðnesi ile girilir ve diðer flep yataðýndan uzun
sütürlü iðne ile girilerek pupilla sahasýnda iðne, insülin iðnesinin ucuna takýlarak, insülin
iðnesinin rehberliðinde diðer flep yataðýndan çýkarýlýr. Sütür normal bir çengel ile skleral tünel
kesi yerinden girilerek dýþarý çekilir. Sütür ortadan kesilir. Her iki sütür ucu GÝL'nin
fiksasyon deliklerine baðlanýr. Sütürler fleb yataðýndan cekilerek GÝL sulkusa yerleþtirilir.
Sütürler tam gerilerek skleraya iðnelerý vasýtasýyla fikse edilir. Skleral flebler ve
konjonktiva 8/0 ipekle kapatýlýr (Þekil 9.10e-o).

Lewis çift transkleral sütür fiksasyonu tekniði:
Normal sklero-korneal tünel ve skleral sütür flepleri hazýrlandýktan sonra, flep
yataklarýndan birisinden insülin iðnesi, diðerinden düz uzun sütür iðnesi ile girilir. Pupilla
ortasýnda insülin iðnesi içine sokulan sütürlü uzun iðne, insulin iðnesý kontrolunda diðer
kadrandan çýkarýlýr. Ýnsülin iðnesi ve sütür iðnesi bu sefer ters yönden tekrar girilerek sütür
iðnesi ilk girdiði yerden çýkarýlýr. Pupilla sahasýndaki çift sütürün büyük kýsmý çengel
eþliðinde skleral kesý yerinden göz dýþýna. alýnýr. Sütür ortadan kesilir ve GÝL'nin fiksasyon
deliklerine baðlanýr. Sütürler flep yataðýndan çekýlerek, GIL sulkusa yerleþtirilir. Her iki
skleral flepteki sütürler gerilerek skleraya baðlanýr (Þekil 9.11).

Ýkincil Arka Kamara GÝL Uygulamasýnda 1,2,3 ve 4. Adým

Þekil 9.10a. Elveriþli arka kapsül olmayan olguda 7
mm'lik kornea-skleral kesi yapýnýz.

Þekil 9.10b.Yara dudaklarýný kapatýnýz ve yeteri
miktarda vitrektomi uygulayýnýz.

Þekil 9.10c. Viskoelastik vererek glob
bütünlüðünü saðlayýnýz.

Þekil 9.10d. Saat 4 ve 10'dan konjonktiva disek ederek
limbustan 1,5 mm ötede 2 adet yarým kalýnlýk üçgen
skleral flep oluþturunuz.

Lewis Pair Pak Sütür Fiksasyonu Tekniði
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Þekil 9.10e. Limbustan 1,5 mm ötede irise paralel 27 G iðneyi skleradan sokunuz. Karþý meridyendeki skleral
flep altýndan özel 10.0 polipropilen düz iðneli sütürü iterek 27 G iðnenin ucundan geçiriniz. Bu sýrada her iki
iðne de irise paralel olmalýdýr. Böylece silyer sulkuslardan geçmiþ olur.

Þekil 9.10f. Ýçinde 10.0 polipropilen sütür bulunan
27 G iðne yavaþça göz dýþýna çekilerek sütürün karþý
taraftan çýkmasý saðlanýr.

Þekil 9.10g. Bir çengel uçlu alet saat 12'den
girilerek polipropilen sütüre takýlýr.

Þekil 9.10h. Çengel uca takýlan sütür çekilerek göz
dýþýna alýnýr ve makasla ortadan kesilir.

Þekil 9.10i. Sütür uçlarý GÝL haptiklerine tek tek
baðlanýr.

Þekil 9.10j. Skleradan çýkan sütür uçlarý çekilerek
GÝL yara dudaðýndan geçirilerek pupilla alanýna
çekilir.

Þekil 9.10k. Sütür uçlarý çekilmeye devam edilerek
GÝL silyer sulkuslara oturtulur.

Þekil 9.10l. Skleral yara dudaklarý sütüre edilir.

Þekil 910m.Üçgen skleral flep tabanýndan eðri
iðneyle girip çýkýlarak oluþturulan 10.0 polipropilen
sütür lupu yapýlýr.

Þekil 9.10n. Sütür lupundan tutularak serbest uçla
baðlanýr. Bu iþlem karþý skleral flep tabanýnda da
yapýlarak GÝL sabitlenir.

Þekil 9.10o. Üçgen skleral flep tepeleri tek sütürle
dikilerek iþlem sonlandýrýlýr.

Lewis Çift Transkleral Sütür Fiksasyonu Tekniði

Þekil 9.11a. Elveriþli arka kapsül olmayan olguda 7
mm'lik kornea-skleral kesi yapýnýz.

Þekil 9.11b. Yara dudaklarýný kapatýnýz ve
yeteri miktarda vitrektomi uygulayarak
viskoelastik verip glob bütünlüðünü saðlayýnýz.

Þekil 9.11c. Limbustan 1,5 mm ötede irise paralel
27 G iðneyi skleradan sokunuz. Karþý meridyendeki
skleradan özel 10.0 polipropilen düz iðneli sütürü
iterek 27 G iðnenin ucundan geçiriniz. Bu sýrada her
iki iðne de irise paralel olmalýdýr. Böylece silyer
sulkuslardan geçmiþ olur.

Þekil 9.11d. Ýçinde 10.0 polipropilen sütür bulunan
27 G iðne yavaþça göz dýþýna çekilerek sütürün karþý
taraftan çýkmasý saðlanýr.

Þekil 9.11e. Skleradan çýkan sütürün hemen
yanýndan iðneyle tekrar skleradan geçiniz.

Þekil 9.11f. Karþý taraf meridyenden 27 G iðnenizi
girerek sütürlü iðnenin içine geçmesini saðlayýnýz.

Þekil 9.11g. Çengel uca takýlan pupilla alanýndaki sütürler çekilerek göz dýþýna alýnýr.

Þekil 9.11h. Dýþarý alýnan sütürler makasla ortadan
kesilir.

Þekil 9.11i. Her bir serbest sütür çift ucu haptik
gövdesindeki halkadan geçirilerek birbirine
baðlanýr.

Þekil 9.11j. Karþýlýklý sütür uç çiftleri çekilir ve GÝL
yara dudaðýndan geçirilerek pupilla alanýna alýnýr.

Þekil 9.11k. Sütür uçlarý çekilmeye devam edilerek
GÝL silyer sulkuslara oturtulur ve skleral yara
dudaklarý sütüre edilir.

Þekil 9.11l. Alttaki sütür lubu makasla kesilir.

Þekil 9.11m. Ýki ayrý uçlu birer sütür çifti elde edilir.

Þekil 9.11n. Herbir çift sütür ucu birbirine
baðlanarak GÝL sabitlenir.

Þekil 9.11o. Sütürler çevrilerek düðümleri skleraya
gömülür ve konjonktivayý delmesi önlenir.

Schmidt Tekniði
Bu metodun üstünlüðü herhangi özel sütüre gerek olmamasý ve bir çift iðneli 10/0 prolen
sütürle yapýlabilmesidir. Burada klasik skleral flebler hazýrlandýktan sonra 10/0 sütürün
iðnesiz ucu insülin iðnesi içine yerleþtirilip, insulin iðnesi ile flep yataðýndan girilerek pupilla
sahasýna gelinir. Skleral kesi yerinden giren ince forceps veya porteque vasýtasýyla sütür göz
dýþýna alýnýr. Diðer flebten de ayný iþlem yapýlýr. Sütürler GÝL fiksasyon deliklerine baðlanýr.
GÝL sulkusa yerleþtirilir. Sütürler gerilerek iðneleriyle skleraya fýkse edilir. Flepler ve
konjonktiva 8/0 ipek sütürle kapatýlýr. Bu yöntemde göz içi hemorajisi çok daha azdýr. Özel
sütür gerektirmemesi diðer bir üstünlüðüdür (Þekil 9.12).

Þekil 9.12a. 10.0 prolen sütürün iðnesiz ucu insülin
iðnesi içinden geçirilerek pupilla alanýna itilir.

Þekil 9.12b. Ýnce bir pensetle ön kamaraya girilerek
iðne ucundan çýkan prolen uç yakalanarak gözdýþýna
çekilir.

Þekil 9.12c. Ayný iþlem karþý tarafta da yapýlarak ikinci sütür hazýrlanýr. Her bir
sütür ucu GÝL halkalarýndan geçirilerek baðlanýr. Serbest uçlar çekilerek GÝL
sulkusa yerleþtirilir. Ýðneli uç aracýlýðýyla flep altý skleraya sütüre edilir. Flep
uçlarý 8.0 ipekle dikilir.

Modifiye Schmidt Tekniði
Schmidt tekniði modifýkasyonunda 2 adet 10/0 çift iðneli sütür kullanýlýr. Sütür
kesilmeden GÝL'nin haptiklerindeki fiksasyon deliklerden geçirilip baðlanýr veya baðlanmaz.
Skleral flep yataðýnda 1,5 mm mesafeden insulin iðnesi ile girilir, skleral tünel giriþine doðru
yonlendirilip, içine sütür iðnesý geçirildikten sonra flep yataðýndan çýkarýlýr. Bu iþlem 1-2 mm
aralýkla ikinci iðne içinde yapýlýr. Herbir flep yataðýndaki çift iðneli sütürler birbirine
baðlanýr. Sütürler haptiklerde baðlanmamýþ ise sütür düðümü kolaylýkla gömülebilir. Böylece
ameliyat sonrasý devredeki batma, irritasyon veya endoftalmi riski azaltýlmýþ olur. Sütürlerin
haptikte baðlanmasý kopma riskinde emniyet arz eder. Çift sütür olmasý GIL'deký dönme
riskini azaltýr (Þekil 9.13).

Þekil 9.13. Modifiye Schmidt tekniði

Halkalý Sütürlü Skleral Fiksasyon Tekniði
Bu metotta kapalý lup çift iplikli sütürler GIL haptiklerindeki deliklerden geçip baðlanýr.
Sonra uzun kavisli iðne ya direkt olarak skleral tünelden girer yada skleral flep yataðýndan
geçirilen insulin iðnesi klavuzluðunda flep yataðýndan sütürler çýkarýlýr. GÝL sulkusa yerleþtirilir,
sütürler gerilerek skleral yataða fýkse edýlir. Sonra flepler ve konjonktiva 8/0 ipek sütürle
kapatýlýr.
Tarif edilen bu 5 metodun birbirine temel olarak büyük üstünlüðü olmamasýna karþýn
bazý avantaj yada dezavantajlarý vardýr. Çift iðneli sütürler daha stabil ve daha az dönme
yaptýðý belirtilmektedir. Ýlk 3 metotta sütürler skleral flep yataðýndan geçirilip, skleral kesiden
çýkarýlarak GÝL'ne baðlanmaktadýr. Son 2 metotta iþlem ters yönden iþlemekte ve sütürler
önce GÝL'e baðlanýp skleral kesiden geçirilerek flep yataðýndan çýkarýlmaktadýr. Burada tercih
cerrahýn klinik deneyimine ve eldeki sütür materyaline göre olacaktýr. Lewis metodunda 10
mm'lik düz iðneli, özel fýksasyon sütürü gerekmektedir.
Bu metotlarýn ortak ve en onemli özellikleri, birbirine 180 derece mesafeli ve uygun
flep yataklarýnýn hazýrlanmasý, burada fýksasyon sütürünün düðümünün saðlam atýlmasý,
sütür uçlarýnýn flep ile kapatýlýp skleraya tam gömülmesidir.
GÝL yerleþtirilip, fiksasyon yapýldýkdan sonra ön kamarada, pupilla sahasýnda veya iris
ile GÝL arasýnda vitreus varsa tekrar ön vitrektomi yapýlýr. Pupilla
düzensizliði varsa
pupilloplasti yada iris sütürasyonu yapýlýr. Bu olgularda rutin periferik iridektomi yapýlmasý
önerilmektedir. Göz içindeki viskoelastik materyaller kesi yerinden tek elle irrigasyonaspirasyon yada iki yan giriþten girilerek iki elle irrigasyon-aspirasyon ýle temizlenir ve
ameliyat sonrasý göziçi basýncýnýn yükselmesi önlenir. Kornea-skleral tünel kesisi
astigmatizmanýn miktari ve cerrahin tercihine göre 10/0 naylon ile tek tek sütürle veya çapraz
sütürler ile devamlý olarak kapatýlabilir. Konjonktiva 8/0 ipekle kapatýlýr. Subtenon depo
steroid ve diger kadrandan subkonjonktival antibiyotik ve kortizon injeksiyonu yapýlabilir.
Çift Halkalý Haptikli GÝL Uygulamasý
1981'de Girard tarafýndan tarif edilen çift halkalý haptiði olan GÝL modeli dönme ve
desantralizasyonu önlemek için geliþtirilmiþtir. Fiksasyonda üstünlük saðlar (Þekil 9.14).

Þekil 9.15. Çift halkalý haptikli gil
uyhulamasý

9.4. AMELÝYAT SONRASI BAKIM
Ameliyattan sonra mümkün olan en kýsa zamanda topikal güçlü steroidli ve
antibiotikli damlalar sýk aralýklarla uygulanmalýdýr. Özellikle KMÖ riski yüksek
olan gözlerde sistemik ve topikal nonsteroid antieflematuar ilaçlar (NSAÝ)
tedaviye ilave edilmelidir. Ayrýca enflamasyonun fazla olduðu durumlarda
sikloplejik / midriatik tedavi, GÝB yüksek olan olgularda antiglokomatöz tedavi
gerekebilir.
Cerrahi sonrasý gözün 1 gün kapatýlmasý yeterlidir. Birinci gün yara yeri
kontrolü, enflamasyon kontrolü, GÝB ölçümü ve göz dibi muayenesi
yapýlmalýdýr. Sekonder implantasyon yapýlan hastalarda giriþ yeri eski yara
yerinden yapýlmýþsa sýzýntý olabilir.
Ýlk hafta uygulanan yoðun topikal tedavi doz azaltýlarak 1 ay devam edilir.
KMÖ geliþen hastalarda daha uzun süreli NSAÝ tedavi gerekebilir.
Skleral sütürlü ÝOL olgularýnýn bazýlarýnda post operatif vitre içi
hemoraji geliþebýlýr. Hafýf hemorajiler spontan cekýlýr, nadýren vitrektomý
gerekebilir.
Hastalar özellikle komplikasyonlar açýsýndan, düzenli aralýklarla 2 yýl takip
edilmelidir. Bazý komplýkasyonlarýn yýllar sonra bile görülebileceði
unutulmamalýdýr.

9.5. SONUÇLAR
Ýkincil GÝL cerrahisinden sonra görme seviyeleri olgularýn büyük kýsmýnda
beklenilenden çok daha iyidir. Ülkemizde maddi ve teknik imkanlarýn
yetersizliði sebebiyle çok yaygýn olan bu tür olgularda yapýlan sekonder
implantasyon sonrasý hastalarýn çýplak gözle artan görmeleri ve kalýn camlardan
kurtulmalarý sebebiyle özgüvenleri artmýþ okul-iþ-spor ve sosyal hayattaki
baþarýlarý da beklenenin üstünde olmuþtur.
Bu hastalar ve yakýnlarý çok iyi bilgilendirilerek postop takibin gerekliliði
belirtilmelidir. Özellikle konjenital katarakt ameliyatý geçirmiþ hastalarda,
sekonder GÝL cerrahisinden cerrahisinden sonra týbbi tedaviye dirençli göz içi
basýncý yükselmesi olabileceði anlatýlmalýdýr. Ýleri yaþlardaki olgularda KMÖ,
travma ve patolojik miyopi gibi riski artýran durumlarda retina dekolmaný
konusunda hastalar bilgilendirilmelidir.

Bizim 10 yýllýk süre içerisinde primer veya sekonder implant yaptýðýmýz
645 olgunun retrospektýf dosya taramasý ile elde ettiðimiz verilere göre,
sekonder GÝL yerleþtirilmesi yapýlan hastalarýn hemen hemen tamamýnda preop
tashihli görme saðlanmýþ veya 1-2 Snellen sýrasý artýþ gözlemlenmiþtir.
Olgularýn çoðunda + 1 -1 dioptri arasýnda sferik refraktif kusur, +1 ve 1
arasýnda astigmatik kusur geliþmiþ ve gözlükle tashih edilmiþtir.
Onüç olguda ön kamarada hifema geliþmiþ ve týbbi tedavi ile
düzeltilmiþtir. Vitre içine abondan kanama geliþen 1 olgu vitrektomi ameliyatý
ile tedavi edilirken, cerrahiden 9 ay sonra skleral sütür yerinden geliþen
endoftalmili1olgu ve retina dekolmaný saptanan 6 olgu vitrektomiye gitmiþtir.
Ayrýca 7 olguda klinik KMÖ saptanarak týbbi tedavi ile düzeltildi. 11 olguda
uzun süren ve antiglokomatöz tedavi ile kontrol altýna alýnan GÝB yüksekliði
tespit edildi. Bülloz keratopati ve göz içi basýncý yüksekliðine yol açmýþ 8 ön
kamara GÝL çýkarýlarak, skleral sütürlü arka kamara GÝL uygulanan olgularda
dramatik þekilde kerotopati ve göz içi basýncýnda düzelme gözlemlenmiþtir.
Afaklarda ve büllöz keratopatilerde yaptýðýmýz perforan keratoplastilerde de
open-sky skleral sütürlü arka kamara GÝL yerleþtirilmesi ile vitrenin öne
gelmesi engellenmiþ, düzgün bir pupilla ve göz basýncý regülasyonu saðlanmýstýr.
Open-sky skleral sütürlü GÝL yerleþtirimesi + keratoplasti uygulanan 4 olguda
hiçbir komplikasyon görülmemiþtir.
Retina dekolmaný, endoftalmi ve KMÖ komplikasyonlarý geliþen olgular
dýþýnda hiçbir olguda görme keskinliði azalmamýþtýr.
Lane ve ark.; bu konuda geniþ bir literatür taramasý yapmýþ, bu teknikle
bildirilen komplikasyonlarý eksternal sütür erozyonu, korneal transplant reddi ya
da yetmezliði, glokom, PAS formasyonu, KMÖ, RD, hifema vitre kanamasý,
suprakoroidal kanama, endoftalmi ve GÝL tilti, desantrasyonu ya da
dislokasyonu olarak sýralamýþtýr.
Sekonder implantasyonla ilgili yayýnlarda bizim çalýþmamýza benzer
sonuçlar elde edilmiþtir. Lindstrum ve Mazzocco yayýnlarýnda olgularýn %90
nýnda 20/40 ve daha üstünde görme keskinliði elde ettiklerini bildirmektedirler.
Ve olgularýn %2 sinde 2 ve daha fazla sýra görme kaybý bildirmiþlerdir.
Wong ve arkadaþlarý en az 1 yýl boyunca takip edilen, sekonder GÝL
implantasyonu yapýlmýþ 40 hastanýn %90'ýnda 20/25 ve daha yüksek düzeltilmiþ
görme keskinliði bildirmiþlerdir. 40 hastanýn tümünde de preoperatif döneme
göre görme keskinliði ayný kalmýþ ya da artmýþtýr.
Lindquist ve&; ortalama 9.4 ay boyunca takip edilen sekonder skleral sütür

tekniðiyle GÝL implante edilmiþ 13 hastada, ameliyat sonrasý ortalama en iyi
düzeltilmiþ görme keskinliðini (BCVA) 20/23 olarak bulmuþlardýr.Bu
hastalardan sadece 1'inde operasyon sonrasýnda 2 sýra ya da daha fazla bir görme
kaybý meydana gelmiþ, 9 hastada ise ameliyat sonrasý ortalama en iyi düzeltilmiþ
görme keskinliði öncesine göre daha da artmýþtýr.
Hahn ve ark 32 hastada ortalama 10.4 aylýk takip sonrasýnda %84.4
oranýnda 20/40 ve üzeri BCVA bildirmiþtir. BCVA'sý 20/40 dan az olan 5
hastadan 3'ünde GÝL implantasyonu sýrasýnda penetran keratoplasti de kombine
olarak uygulanmýþtýr.
Lyle ve Jin; önceden mevcut oküler patolojisi olan 14 hastada GÝL'i
uygulamýþ, ortalama 19.5 ay izlemiþ, % 91.4 ünde postop BCVA 20/40 ve daha
üzeri olarak çýkmýþtýr.
Detluf Uthoff'un JCR.C de 98'deki yayýnlarýnda 1988-95 yýllarý arasýnda
sekonder implantasyon uygulanan 624 olgudaki sonuçlarýný bildirmiþlerdir. 574
gözde ( %92 ) BCVA ayný kalmýþ veya artmýþ, 50 gözde ( % 8 ) görme keskinliði
1 veya 2 sýra azalmýþtýr. Olgularýn % 1.9 de 1.5 mm'den fazla GÝL
desantralizasyonu ve % 9 da 2 dioptrinin üstünde astigmatik kýrma kusuru
saptadýklarýný bildirmiþlerdir. Hiçbir olguda vitre inkarserasyonu görülmemiþ.
Ýris defekti, aþýrý pigment epitel kaybý ve sifinkter rüptürü % 1.3 oranýnda,
sütür erezyonu % 17.9, sütür üzerinde episkleral inflamasyon % 0.3, ciddi üveit
% 0.5, vitre hemorojisi % 1.8, retina dekolmaný % 1.4 ve KMÖ % 5.8 olarak
bildirilmiþtir.
Lindstom, Mazzocco ve ark.sekonder implantasyon yada GÝL deðiþimi
uyguladýklarý 98 hastada, retina dekolmaný ( % 3 ), KMÖ ( % 2), hifema ( % 1),
pupil capture ( % 1 ), pseudofakodonezis ( % ) ve arka kapsül opaklaþmasý (
%1) olarak bildirmiþlerdir.
Lyle ve Jin,; AKGÝL yapýlan 114 hastalýk serilerinde KMÖ ( % 6.1), RD (%
3.5), arka kapsül opaklaþmasý ( % 3.5), lens malpozisyonu ( % 2.6), epiretinal
membran formasyonu ( % 1.8), korneal dekompansasyon ( % 0.9), glokom ( %
0.9) ve endoftalmi ( % 0.9) oranlarýnda bildirilmiþlerdir.
Solomon ve ark. fixasyon sütürü düðümünün skleral
gömüldüðü 30 olgunun %73.3 de skleral flepten ve %16.7 da
sütür erozyonu saptamýþlar. Bu hastalarda, cerrahiden sonra
glokom (%6.7), GÝL tilti veya desantralizasyonu (%3.3) ve
kanama (%3.3) olarak bildirmiþlerdir.

flebin altýna
konjuktivadan
baþlayan yeni
suprakoroidal

Bir baþka çalýþmada; düðümler göz içine döndürülmeksizin, skleral bir

fleple kapatýlmýþsa hiçbir gözde düðüm erozyonu gözlenmediði bildirilmiþtir.
Skleral fikzasyon cerrahisinde komplikasyonlarýn çoðu ameliyatýn baþarýsý
ile ilgilidir. RD ve KMÖ, daha çok ameliyat sýrasýnda vitre kaybýnýn fazla
olduðu olgularda görülür. Bu nedenle vitrenin fazla manipülasyonundan
kaçýnýlmalýdýr. Kalýcý kornea ödemi ve sekonder korneal transplant
yetmezlýgýnden, ameliyatta, özellikle GÝL implantasyonu sýrasýnda endotelin iyi
bir viskoelastikle korunmasý ile kaçýnýlabilir. Endotele iðnelerle, GÝL ile ya da
aletlerle temas etmemeye dikkat edilmelidir.
Sekonder glokom, pupil bloðuna, hifemaya ya da enflamasyona baðlý
olabilir. Bu sorunlarýn zamanýnda giderilmesi GÝB kontrolünü saðlayabilir.
Gerekirse antiglokomatöz ilaçlar kullanýlabilir. Ýnatçý vakalarda bir filtrasyon
cerrahisi gerekebilir.
Sözü edilen tekniklerde sütür erozyonu ve GÝL dislokasyonu nadiren
görülebilir. Olgularýn çoðunda sulkusa sütüre edilen lenslerde haptik çevresinde
fibrotik membran oluþmaktadýr. % 23 gibi yüksek bir oranýnda GÝL'lerinin
siliyer sulkusun arkasýna yerleþtiði tespit edilmiþtir. Bu da GÝL tiltine yol
açabilir. Küçük GÝL'lerinin kullanýlmýþ olmasý ve sütürün fazla sýkýlmasý
astigmata neden olabilir. GÝL için yeterli kapsül desteði olmayan çocuklarda da
iyi sonuçlar bildirilmiþtir. 38 aya dek takip edilen bir seride, sütürlenen AKGÝL
sonrasýnda görmede kayde deðer düzelme ortaya çýkmýþtýr.
Sonuç olarak; arka kamara sekonder GÝL yerleþtirilmesi afak hastalarýn
görsel rehabilitasyonunu saðlamada etkili bir yöntemdir. Gözlük yada kontakt
lens kullanamayan özellikle genç hastalarda tatmin edici sonuçlar alýnabilir.
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Skleral Fiksasyonda Yeni Bir Sütür Ucu Gömme Tekniði
Mehmet BAYKARA
Günümüzde katarakt cerrahisinde kapsüler desteðin yeterli olmadýðý durumlarda skleral sütürlü lensler, zonüler
desteðin olmadýðý durumlarda ise skleraya sütürlü kapsül germe halkalarý kullanýlabilmektedir (1-3). Bu tekniklerde
polypropilene sütür kullanýlmakta ve düðüm oluþturulunca sklera üzerinde kalan sütür uçlarý konjonktivayý delerek
dýþarý çýkabilmektedir. Konjonktivayý delen sütür uçlarý endoftalmilerin geliþmesine sebep olabilmektedir (4). Bu
komplikasyonu önlemek için sütür uçlarýný skleral flep, otolog kornea, duramater veya fasia lata yamasý ile kapatma
veya sütürü çevirerek göz içine gömme teknikleri tarif edilmiþtir (5-8).
Burada sklera üzerinde oluþan düðümün sütür uçlarýnýn sklera içine gömülebildiði bir tekniði tarif edilmektedir.
Bu teknikte her iki ucunda düz iðne bulunan 10/0 polypropilene sütür tercih edilmektedir. Göz içi lensi veya
kapsül germe halkasýna baðlý olan ve skleradan çýkmýþ olan sütürün ucundaki düz iðne uçtan yaklaþýk 5 mm geriden
90 derece eðilir. Ýðne sütürün skleradan çýktýðý yerin hemen yanýndan skleradan lameller olarak geçirilir. Daha sonra
iðneli serbest uç ile diðer taraf birbirine klasik sütür baðlama tekniði ile baðlanýr. Burada sütür baðlanýrken bir iðnenin
olduðu serbest uç birde halka þeklinde bir ikinci kýsým oluþacaktýr (Þekil 9.16a). Bu ikinci kýsýmda halkanýn küçük
olmasý gömme tekniði için önemlidir. Bu nedenle sütür baðlanýrken göz içindeki göz içi lensi veya kapsül germe
halkasýna baðlý olan sütür kýsmý skleradan çýkýþ yerine en yakýn yerden tutularak düðüm atýlmalýdýr. Böylece sklera
üzerinde düðüm atýlýrken oluþacak sütür halkasý daha küçük olacaktýr. Böylece ucunda iðne olan bir serbest uç ve
düðüm atýldýðý için oluþan bir sütür halkasý elde edilir (Þekil 9.16b). Bunlarýn gömülmesi için, iðneli serbest uç
halkasýný içinden geçirilir ve tekrar ayný geçiþ yönünde bir daha geçirilerek skleraya baðlý halkanýn üzerinde ikinci bir
halka elde edilir (Þekil 9.16c). Serbest uç bir kez daha sadece üstte oluþan yeni halkanýn içinden geçirilir. Böylece
serbest sütür ucu skleraya baðlý halka bir yerinden sýkýca yakalamýþ olur (Þekil 9.16d). Daha sonra iðne oluþan
düðüme en yakýn yerden sklera içine sokularak lameller þekilde ilerletilir (Þekil 9.16e). Sklera içinde sütürlerin bir
arada olduðu halka boyundan biraz daha fazla ilerlenerek iðne skleradan çýkarýlýr. Bu sýrada çekilen sütür kendine
baðlý olan sütür halkasýnýn da sklera içine çekmiþ olur.
Ýðnenin skleradan çýkýþ yerinde artýk sadece iðneye baðlý olan sütür görülecektir. Bu sütür skleradan tam çýkýþ
yerinden kesilirse sütür ucu tamamen sklera içinde kalacaktýr (Þekil 9.16f) Böylece hem iðnenin baðlý olduðu kýsým
hem de halka tamamen sklera içine gömülmüþ olacaktýr. Konjonktiva kapatýldýðýnda sütürün konjonktiva üzerinde
kabarýklýk yapmadan sklera içinde olduðu görülebilir.
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