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GİRİŞ 

Glokom,tüm dünyada önde gelen körlük nedenlerin

den biri oluşu ile,göz hekimliğinde ayrı yeri olan bir 

hastalıktır. 

Glokom sonucu oluşabilecek körlük,hastalığın er

ken dönemde teşhis edilerek günümüz tıbbi ve cerrahi 

teknik ve yöntemleriyle tedavisi yoluyla büyük ölçüde 

önlenebilmektedir. 

Ülkemiz ve özellikle bölgemiz hastaları bu konu

da yeterli eğitim ve bilgiye sahip değildir.Hastalığın 

önemini anlaması veya hekime başvurması genellikle bir 

veya iki gözünün görmelerinin çok azalması ya da kay

bolmasından sonra olmakta,çoğusu da düzenli tedavinin 

önemini kavrayamamaktadır. 

Kliniğimizde yapılan bu retrospektif çalışmanın 

amacı,bölgemizde glokomun epidemiyolojisi,bu hastala

rın teşhis,tedavi ve periyodik takibindeki etkinliği

miz hakkında fikir sahibi olabilmektir.Çalışmada 1978-

1990 yılları arasında kliniğimiz glokom seksiyonuna 

müracaatta bulunmuş olan glokom hastaları incelenmiştir. 



GENEL BİLGİLER 

Tanımı ve Tarihçesi 

Glokom,iki ortak belirtiyi paylaşan bir grup has
talığa verilen isimdir. 

1-0ptik diskte atrofi ve çukurluk (glokomatöz cup
ping), 

2-Karakteristik görme alanı kayıpları (nerve fi

ber bundle ) (l,2,3). 

Geniş olarak tanımlandığında ise glokom,genellik

le göz içi basıncının yükselmesiyle birlikte,periferik 

görmede daralma,merkezi görmede azalma,papillada soluk

luk ve ekskavasyon,damarlarda nazale itilme,kroşelenme 

ve cup/disk oranında artma ile karakterize bir sendrom

dur. Bazı vakalarda doku direncinin düşmesi halinde göz 

içi basıncı normal olmasına rağmen glokom bulguları ge

lişebilir; buna düşük tansiyonlu glokom adı verilir. 

İlk olarak Hippokrat,cam gibi pupilla görünümü ve 

görmeyen gözler için bu tanımı kullandı(4). 

10.yüzyılda At-Tabari'nin arapça yazılarında glo

komun göz içi basıncı yükselmesiyle ilgili bir olay ol

duğundan bahsedilmiştir(5).Bu yüzyılda ayrıca,El-Biruni 

adlı Türk İslam Alimi,hümör aköz sirkülasyonundan bah
setmiştir. 

14.yüzyılda glokom "göz migreni,pupilla ağrısı" 

olarak tanımlanmış,17.yüzyılda ise Richard Banister ta

rafından bugünkü görüşe yakın bir tanımlama yapılmıştır,4). 

Bu yüzyılda Banister,absolu glokom terimini oftalmolo-

jiye sokarken,glokomun katarakttan kesin ayrımı da yapı
labilmiştir(5). 

ıs.yüzyılda Antoine-Pierre-Demoars glokomun tansi

yon yüksekliği ile karakterize bir hastalık olduğu üze

rinde durmuş,19.yüzyılda oftalmoskopun oftalmolojiye ~i

rişi ile glokom hastalığının tüm bulguları zamanla ka

nıtlanarak, sınıflandırması yapılmıştır. 
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1954 Enternasyonel Glokom Sempozyumunda yapılan 

sınıflandırma,bugün geçerli olan sınıflandırmadır(2,4,6,7). 

1-Primer Glokom: 

a-Basit Glokom (Açık açılı glokom,basit,kronik 

glokom), 

b-Dar Açılı Glokom 

1-Preglokom fazı 

2-İntermittent faz 

3-Aku t faz 

4-Kronik faz 

11-Sekonder Glokom 

111-Konjenital Glokom (Buftalmus) 

Etyolojisi(4,B) 

Göz içi basıncını arttıran nedenler: 
!-Esas nedenler 

II-Predispozan faktörler 

!-Esas nedenler: 

A-Aköz hümörün dışa akımında çeşitli yerlerde engel 
1-Trabeküler ağ, 

2-Schlemm kanalı, 

3-Kollektör kanallar 

B-Göz dışı venöz basınçta yükseklik(S) 

(Karotid-Kavernöz fistül,mediastinal tümörler v.b.) 

C-Aköz hümör salgılanmasındaki değişiklikler 
1-Hipersekresyon, 

2-Vitreusun şişmesi, 

3-0smotik değişiklikler(özellikle protein miktarın
da artma) 

D-Sklera elastikiyetinin kaybı 

II-Predispozan faktörler: 

A-Pupiller blok, 

B-Midriyazis, 

C-Myozis 

D-Akomodasyon 

E-Fiziksel bozukluklar 
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Hümör Aköz 

İntraoküler basıncın seviyesi,korpus siliyare pig

mentsiz epitelinden hümör aközün salgılanma hızı ve dı

şa akım kanallarında bu sıvının akımına karşı oluşan 

rezistansla ilişkilidir(7,9). 

Ön ve arka kamaraları dolduran bu 125 mikrolitre

lik sıvı,gözün total volümünün %4'ünü oluşturur.Yapımı 

henüz tam olarak bilinmemekle beraber,temelde bazı hidro

dinamik ve osmotik faktörlerin etkisi ile kapillerlerden 

meydana geldiği düşünülür(7,10).Plazmanın modifiye bir 

filtratıdır(3). 

Hümör aközün ön ve arka kamaralardaki normal sir

külasyonu, globun şeklini,optik berraklığı,intraoküler 

basıncın sürekliliğini,korneal ve lentiküler metaboliz

mayı sağlar(l). 

Sekretuar siliyer epitelde aközün oluşumu iki meka

nizmaya dayanır: 

1-Sekresyon;aktif bir proçesin sonucudur ve intra

oküler basınç seviyesinden etkilenmez(9). 

2-Ultrafiltrasyon;kandan arka kamaraya bir filt

rasyon basıncı olduğu kabul edilir(ll).Bu komponent si

liyer epiteldeki kan basıncından,plazma onkotik basın

cından ve intraoküler basınçtan etkilenir(9). 

Aközün dışa akımı ise iki yolladır: 

1-Trabeküler ağ(meshwork):Total akımın %80'i tra

beküler ağdan schlemm kanalına,buradan da aköz venler 

yoluyla venöz sirkülasyona karışır. 

2-Uveoskleral yol:Geri kalan %20'si ise,siliyer 

cisimden suprakoroideal boşluğa akar ve buradan sili

yer cisim,koroid ve skleranın venöz dolaşımı ile drene 

edilir(l,5,9). 

İridokorneal Açının Anatomisi 

İridokorneal açı,sklera,kornea,korpus siliyare ve 

iris kökünün birleştiği yerdir.Glokom fizyopatolojisi

nin anlaşılabilmesi için glokomun etyolojisindeki esas 
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histopatolojik değişikliklerin görüldüğü bazı oluşum

ların yapılarının tanınması gerekir(2). 

Trabeküler Ağ 

Drenaj açısı daha çok,trabeküler ağı oluşturan de

likli,kollajenöz,trabeküler tabakalarla kaplıdır.Skle

ral mahmuzdan descement membranına uzanan hayali bir 

hat(Schwalbe Hattı) bu ağı iki ana bölüme ayırır;iç u

veal kısım ve dış korneo-skleral kısım(ll). 

a-Korneo-skleral kısım:Önde Schwalbe hattına,arka

da siliyer cisim ve skleral mahmuza yapışan kollajen 

fibriler bandlardan oluşmuştur.Her bir band,çok sayıda 
oval stomatlar ihtiva eder. 

b-Uveal kısım:Schwalbe hattından arkaya uzanarak 

siliyer cisim stroması ve irisle devam eder.Strüktürü 

korneo-skleral ağa benzer,fakat daha seyrek yapılıdır(l2). 

Schlemm Kanalı 

İnternal skleral sulkusta çepeçevre seyreden venöz 

bir kanaldır.Endotel.le kaplıdır.Genellikle oval lumen

li olup,çapı değişiklik gösterebilir.İç duvarda bulunan 

dev vakuoller,hümör aközün schlemm kanalına,protein gi

bi büyük moleküllerinin aktif transportunda rol oynar. 

Hümör aközün büyük kısmı pasif olarak schlemm kanalının 

duvarından diffüze olmaktadır(5,ll,12). 

Eksternal Kollektör Kanallar 

Schlemm kanalının dış duvarından çıkan 25-35 kadar 

ven,korneo-skleral pleksusa drene olur,bir kısmı ise 

böyle bir bağlantı yapmadan önce episkleral venlere a

çılır(aköz venler).Eksternal kollektör kanallar,schlemm 

kanalı dış duvarı gibi endotelle örtülüdür(2,ll,13). 

İnternal Kollektör Kanallar 

İntertrabeküler boşluklardan,schlemm kanalına a

çılan endotelle döşeli kanallar mevcuttur(Sonderman A

ralıkları). Bu kanalların ön kamara ile direkt irtibatı 

gösterilememiş,bunların schlemm kanalının divertikülle

ri olduğu ve iç duvarın total yüzeyini arttırdıkları 

düşünülmüştür(2,14). 



-6-

Normal göz içi basıncı ortalama 10-20 mmHg arasın

dadır. üst hudut Genellikle 21 mmHg olarak kabul edilmiş

tir.Kalp atımındaki,intraoküler damar yatağındaki ve so

lunumdaki değişikliklere bağlı olarak 1-2 mmHg'lık fark

lar oluşabilir.Diurnal olarak da 2-5 mmHg'lık değişik

likler normaldir(l2,14).Günün erken saatlerinde yüksek 

olan basınç,akşama doğru düşer.Sabah-akşam basınç farkı 

normalde 5 mmHg'nın altındadır(2). 

Glokomatöz harabiyetin patogenezi: 

Görme alanı değişikliklerinin ve aksoplazmik akı

mın incelenmesi,harabiyetin primer noktasının optik si

nir başı olduğunu göstermiştir.Günümüzde bu konuyla il

gili iki hipotez geçerlidir: 

1-İndirekt iskemik teori:Artmış intraoküler basın

cın optik sinir başının mikrosirkülasyonu ile etkileşe

rek sinir liflerinin ölümüne yol açtığını iddia eder. 

Böylece bu teoriye göre harabiyetin oluşup oluşmayaca

ğını, intraoküler basınç ve intrakapiller basınç(perfüz

yon basıncı)arasındaki farklılık belirler. 

2-Direkt mekanik teori:Artmış intraoküler basıncın 

retinal sinir liflerini direkt olarak harap ettiğini 

ileri sürer. 

Bazı hastalarda her iki faktörde rol oynayabilir(9). 

Glokomda özel Muayene Metodları 

1-Biyomikroskopi: 

Glokom şüphesi olan hastalarda dikkatli bir ön 

segment muayenesi,epitelyal ödem,keratik presipiteler, 

Kruckenberg İği,dar ön kamara,rubeozis iridis,iris atro

fisi,pseudoeksfoliasyon,glaucomaflecken gibi muhtemel 

bulgulardan bazılarını ortaya çıkarabilir(9). 

2-Tonometri: 

I-Digital tonometri, 

II-Aletli tonometri: 

A-Direkt metod(Manometrik) 

B-İndirekt metod 

a-İndentasyon(çöktürme) 
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b-Aplanasyon(düzleştirme), 

c-Pnömatik. 

İndentasyon tonometrisinde esas belli bir ağırlık 

ile korneada çöktürülen alandır.Aplanasyon ve pnömatik 

tonometride ise esas,belli bir alanı düzleştirmek için 

gerekli basıncın bulunmasıdır.Aplanasyon tonometresinin 

kontakt ve nonkontakt olanları vardır.Pnömatik tonomet

re ise lökomlu,düzensiz kornealı gözlere de uygulanabi

lir(5,9,ll ,15). 

3-Tonografi: 

Belirli bir ağırlığın,belirli bir süreyle kornea 

üzerine tatbik edilmesiyle göz içi basıncında meydana 

gelen değişiklikleri kaydetmektir.Süresi genellikle 4 

dakikadır.Başlangıç ve son basınç değerleri karşılaş

tırılarak ve özel bir nomogram kullanılarak hümör akö

zün dışa akım kolaylığı(C) hesaplanır.Bu katsayı hümör 

aközün salgılanma miktarının(F),normal eliminasyona o

lan dirence (R) oranıyla bulunur.C:F/R 

0.20'den yukarı değerler normal,0.20-0.11 arası 

şüpheli,O.ll'den küçük değerler ise kesin glokomlu va

kalara aittir(5,9). 

4-Gonioskopi: 

ön kamara açısının genişliğini belirlemek ve a

çıdaki anormal yapıları görmek amacıyla yapılır.Kornea 

üzerine yerleştirilen goniolensler yardımıyla gerçek

leştirilir. İndirekt ( Goldmann, Zeiss) ve direkt(Koeppe, 

Swan-Jacob,Thorpe,Barkan,v.b.) goniolenslerle açının 

zıt veya direkt görüntüleri elde edilebilir. 

Açı yapıları önden arkaya doğru sırasıyla: 

-Schwalbe hattı, 

-Trabekulum, 

-Schlemm kanalı, 

-Skleral spur, 

~siliyer cisim, 

-İris prosesleri'dir. 
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Shaffer'in derecelendirme sistemine göre açı geniş

liği şu şekilde ifade edilir: 

Grade 4(35-45°); en geniş açıdır,siliyer cisim ko

layca görülür. 

Grade 3(20-35°); hiç olmazsa skleral spurun görüle

bildiği açık açıdır. 

Grade 2(20°);yalnızca trabekulumun görülebildiği 

hafif dar olan açıdır,açı kapanması 

nadiren görülebilir. 

Grade 1(10°); yalnızca Schwalbe hattının görülebil

diği çok dar açıdır,açı kapanması ris

ki fazladır. 

Grade 0(0°); hiçbir açı elemanının görülemediği ka

palı açıdır. 

Başka bir görüşle,trabekulum ve siliyer cismin 

görülebildiği açı geniş,yalnızca trabekulumun görü

lebildiği açı orta genişlikte,trabekulumun 2/3'ünün 

görülemediği açı ise dar olarak adlandırılır(5,9,ll). 

5-Provokasyon Testleri: 

özellikle dar açılı glokom olgularında yararlıdır. 

1-Seidel'in karanlık oda tes~i: l saat süre sonunda intra 

oküler basınçta 8 mmHg'dan fazla bir artış,midriyazise 

bağlı iris blokajı sonucu dışa akımın azaldığıni göste

rir. 
2-Midriyatik testi: Zayıf bir midriyatik olan %5'lik Eu

catropine ile oluşturulur.l saat sonunda 8 mmHg'dan faz

la artış müsbettir. 

3-Su yükleme testi: 5 dakika içinde l lt.su içirilen has

tanın,45 dakika sonunda göz içi basıncında 8 mmHg'dan 

fazla artış anlamlıdır(7). 

Su yükleme testinin pozitif olduğu vakalarda dışa 

akım kolaylığı azalır,hümör aköz sekresyon hızında artma 

olur.Bunları kan volümü artması,kan osmolaritesinde düş

me veya trabeküler örgüde şişme ile açıklayanlar vardir. 

4-%5'lik Glikoz testi:Hastanın vücut ağırlığına göre sı-

vı direkt olarak damara verildiğinden,su içme testin

deki barsaktan sıvı absorbsiyon değişikliklerinin test 
üzerine etkisi söz konusu değildir. 
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Provokatif testlerin amacı,göz içi basıncındaki mev

cut labiliteyi,başka bir deyimle,göz içi basıncını düzen

leyen mekanizmalardaki bozukluğu ortaya çıkarmaktır. 

Normal bir göz,provokasyon testine rağmen tansiyonu

nu dengede tutabilme yeteneğine sahipken,glokomlu bir göz

de bu yetenek kaybolmuştur(l6). 

6-Görme Alanı Muayene Metodları: 

Görme alanı muayenesi,2.kafa çiftinin,yani optik si

nirin ve onun projeksiyon yollarının detaylı muayenesidir. 

Bunlar: 

!-Tablo veya pered testleri(l7), 

-Amsler kartı, 

-Multipl pattern testi, 

-Friedmann görme alanı analizleri, 

-After image(art hayal)alanlar, 

-Oto-oftalmoskopik perimetri. 

II-Konfrontasyon testleri(l7), 

III-Kampimetri-Tangent screen, 

IV-Perimetriler(9), 

-Statik, 

-Kinetik, 

Statik ve kinetik perimetreler manual veya otomatik 

olarak geliştirilmiştir. 

Bu muayenelerden bazıları özellikle glokomun teşhis 

ve takibinde en sık kullanılaniardır: 

-Kinetik perimetreler:Bilinen şiddette hareketli bir 

ışık kaynağı,isopterleri oluşturacak şekilde çevreden mer

keze doğru hareket ettirilir.Kinetik perimetrelerin başlı

ca tipleri;Lister,Tangent screen ve Goldmann'dır. 

-Statik perimetreler: Burada ışık kaynağı hareketsiz, 

fakat değişkendir(9,23). 
Bir glokom tarama muayenesinde görme alanı o taramanın 

muayene yöntemleri arasına girmemişse ,yapılan taramanın sağ

lıklı olmayacağı belirğindir(lB). 

Glokomlu bir olguda göz içi basıncının yüksekliğinden 

çok,ileride ~eydana gelebilecek körlükten kaygı duyulur. 
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Bu görme kaybının ölçülmesi de, hastalık için karakteris

tik olan görme alanı bozukluklarının kantitatif incelenmesi 

ile olmaktadır. Geç dönemlere kadar santral görme keskin

liği nadiren etkilendiğinden,hasta fonksiyonel kayıptan ta

mamen habersis olabilir (19). Böyle bir kaybı teşhis etmek

mek için en etkin yol perimetridir.Santral 30°ve nazal peri

fer incelenmelidir.Bu işlem hem zaman alıcı,hemde pahalıdır 

( 20). 

Süratli görme alanı tetkiki için çeşitli yöntemler geliş

tirilmiştir. Otomatik perimetrelerin ortak özellikleri muayene 

sürelerinin kısa olması,çok tecrübeli elemana gerek olmaması 

test ortamının standardize olması,fiksasyon bozulduğunda mu

ayene otomatik olarak durduğundan sonucun daha duyarlı ve 

güvenilir olmasıdır(l7,21). 

Otomatik perimetrelerin en çok bilinenleri Octopus,Peri

mitron,Friedman Analyser v.s!dir.Octopus 'da değişen şiddet 

ve çaptaki hedeflerin gösterilmesi ile Goldmann perimetresi

ne benzer.Son birkaç yılda Octopus ile görme alanı muayene

lerine Octopus Gl glokom programı eklenmiştir (9,17,22). 

Günümüzde glokomdaki görme alanı defektlerinin lamina 

kribroza bölgesinde ön optik sinirde,Haller - Zinn arter 

halkasında ve peripapiller koroideal sirkülasyonda kan akı

mının azalması sonucu meydana geldiği kabul edilmektedir. 

Glokom için karakteristik görme alanı bozuklukları şöyle 

sıralanabilir. 

1- Periferik ve santral isopterlerin generalize dep-

resyonu, 

2- Kör noktanın (Mariotte Lekesi) genişlemesi, 

3- Angioskotomların kesifleşmesi ve genişlemesi, 

4- izole parasantral skotomlar, 

5- Nazal depresyon ve Röne'nin Nazal Stepi , 

6- Temporal step, 

7- Sinir fibril demet defekti, 

8- Sektöryel defektler, 

9- Santral sahanın sağlam kalmaması, 

10-Santral alanın kaybı ve temporelda küçük bir gör

me alan adasının kalması(l9). 



-11-

7- Glokom takibinde cup/disk oranı: 

Glokomda papilanın de§işimi,cup/disk oranına,çukur~ ... 

luktaki asimetriye,optik sinir kenarının durumuna ba§

lıdır.Çukurlu§un çapları göz içi basıncına ve optik sini

rin dayanıklılı§ına ba§lı olarak de§işir.Normalde C/D o

ranı 0.3 düzeyindedir.Glokomda her iki göz papilla çukur

ları arasındaki asimetri ve oranın 0.4'e de§işimi ilk bul

gulardandır (24). C/D oranı aynı zamanda dışa akım kolay

lı§ı ile de ilişki göstermektedir(25). Yine de,C/D ora~ı

nın subjektif tahminleri disk yapısındaki özellikle loka

lize de§işiklikleri tesbit etmede yeterince duyarlı de§il

dir.Bunun için disk kenar alanı (Disk-rim area) gibi kan

titatif ölçümler geliştirilmiştir (26). 

8- Glokomda tanı değeri olan elektrofizyolojik ve psiko-

fizyolojik tetkikler: 

VECR(Visually evoked cortical response): Optik atrofi yer

leşen gözlerde bulgu verir.Patolojik de§erlerin elde edil

mesi,glokomlu gözlerde optik sinir prelaminer bölümünün . 

göz içi basıncına daha hassas oldu§unu gösterir. 

PERG (Pattern elektroretinografi): Glokomda erken dönemde 

N 95 denilen negatif komponentte silinme olur. 

Renk Kontrast Testi: PERG'den üstün yanları vardır.Görm~ -

alanında defektler yokken,görme keskinli§inin bozulmadı§ı 

erken dönemde glokom ve oküler hepertansiyonda özellikle 

periferik bölgelerde tritan ekseni boyunca renk kayıpları

nı gösterir.Göz içi basıncı yükseltildi§inde ilk olarak 

sarı-mavi renk algılaması bozulur (27~30). 

Göz içi basıncının etkileyen faktörler(B,30): 

- Yaş:Yaş ile birlikte dışa akım kolaylı§ı azalır, 

- Mevsimler(Yazın daha düşüktür), 

- Menstrüasyon, 

- Günlük de§işiklikler (10 mmHg'danfazlası patolo-

jiktir), 
- Vücut pozisyonu (yatar durumda GİB yükselir), 

- Uzun süreli eksersiz (GİB düşer), 

- Kan basıncı flukttuasyonları, 
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- Myopi (GİB daha yüksektir), 

- Gürültü (GİB'nı arttırır) (31). 

Primer Açık Açılı Glokom (Basit Kronik Glokom) 

- Genetik faktörlerde etkilenir, 

- Diyabetes Mellitus,yüksek myopi,retina dekolmanı 

ve santral retinal ven trombozunda yüksek bir prevelanse 

sahiptir (9,31). 

- Kırk yaşın üzerindeki popülasyonda glokom insidansı 

% 1-2 oranındadır.Bu oranın % 60~70'ini basit kronik glo

komlu hastalar oluşturur. 

- Cinsiyet açısından basit kronik glokomda belirgin 

bir fark yoktur.Leydhecker erkeklerde % 58,Perkins ve Jay 

% 56,5 gibi biraz daha sık oranlar bulmuştur. 

- Yaş;35-40 yaşından itibaren,70 yaşa doğru,en sık 

60-70 yaşlar arasında olmak üzere,gittikçe artan oranlar 

göstermektedir. 

- Hemen daima her iki gözü tutar, 

-Vakaların % 43-25'i herediterdir (6,32). 

Patogenez: 

intraoküler basınçtaki artmaya,drenaj kanallarındaki 

artmış rezistans sebep olur.Çoğu otoriteye göre rezistan

sın esas yeri juxtakanaliküler trabeküler ağ veya schlemm 

kanalının iç duvarındaki endoteldir. 

_ Yüksek myopi,retinal ven oklüzyonu,retina dekolmanı, 

Fuch's •endotelial distrofisi ve retinitis pigmentosada pri

mer açık açılı glokom prevalensi yüksektir(9). Basit kro

nik glokomda,özellikle genç yaş grubunda myopi insidansı 

fazladır.Oküler hipertansiyonda da muhtemel risk faktör

leri arasında mypopiye yer verilmiştir(33). HLA antijen

leri ile korrelasyon mevcuttur. 

Ayırıcı tanıya düşük basınçlı glokom ve oküler hiper-

tansiyon girer: 
Düşük basınçlı glokomda intraoküler basınç 21 mmHg 

veya daha düşüktür.Progressif görme alanı değişiklikleri

ni önlemek için intraoküler basınç 12 mmHg'da daha düşük 

tutulmalıdır. 
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Oküler hipertansiyon,glokomatöz cupping ve görme a

lanı değişiklikleri yoktur.Bu tür hastalara glokom şüp

helileri olarak bakılmalı ve uzun vadeli takibe alınma

lıdır ( 9). 

Basit kronik glokomun seyri sırasında göz içi basın

cının yükselmesinden yıllar sonra görme alanında ve gör

me keskinliğinde değişiklikler meydana gelir.Görme alanı 

kaybının tesbiti glokom teşhisinde kilit taşıdır.Goldmann 

v.b.perimetrelerle belirlemek tangent perdesinden daha ye

terlidir.Klasik görme alanı defektleri meydana gelmeden 

çok önce erken dönemde renk görme ve kontrast duyarlılık 

fonksiyonunda(özellikle mavi-sarı)bozukluk meydana gel

digi belirtilmektedir(29,34,35). 

Bazı araştırmacılara göre düşük basınçlı glokom ve 

yüksek basınçlı glokomlularda görme alanı kaybının özel

likleri farklıdır.Bazılarına göre ise,fark yoktur(36). 

Glokomun sebebinden çok bir belirtisi olan oküler 

hipertansiyonun etyolojisi tam bilinmiyor.Primer açık a

çılı glokom gibi optik sinir başının iskemisinin,hara

biyetten sorumlu olduğu düşünülüyor.Fakat iskeminin int

ra oküler basıncın mekanik etkisiyle mi,yoksa özellikle 

vasküler patolojiye bağlı olarak mı ortaya çıktığı bilin

miyor(37, 38). 

40 yaşın üzerindeki popülasyonda oküler hipertan-

si f %6-10 vaka bulunur.Bunların 5-10 yıllık takibinden 

sonra %4'ünde ~lokomatöz görme alanı defekti bulunmuştur. 

Son yıllardaki eğilim,30 mmHg'ya kadar olan göz içi ba

sıncı yükselmelerinde,optik sinirde tahribat ve görme a

lanında bozukluk göstermeyen vakaların tedavi edilmeme

si yolundadır(39). 

Tedavi Prensibi: 
Primer açık açılı glokomun başlangıç tedavisi medi

kaldir. Seçilen drog en düşük konsantrasyonunda ve mümkün 

olan en seyrek aralıklarla kullanılmalı,eğer mümkünse; 

en az yan etkiye sahip drog tercih edilmelidir(9). 
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-Genç hastalarda yavaş ilerleyen görme alanı kaybı 

olsa da,medikal tedavi bırakılmalıdır, 

-Maksimum tolere edilen tedavi ile görme alanı kay

bı yoksa yine medikal tedavi bırakılmalıdır,aynı durum

da olan yaşlı hastalarda medikal tedavi devam edebilir, 

-Düşük diastolik basınçta,anemi v.b. durumlarda,o

perasyonla daha fazla görme alanı kaybı ortaya çıkabilir. 

Bunedenle medikal tedavi devam eder, 

-Yaşlı ve sistemik rahatsızlığı olanlarda medikal 

tedavi bırakılmaz, 

-Optik disk normal,görme alanı normal,GİB'ı30-35 

mmHg civarında olursa,tolere edilen medikal tedavi bıra

kılmaz, 

-Maksimum tolere edilen medikal tedavi ile normal 

disk+görme alanı defekti,medikal tedavinin bırakılması 

gerekliliğini gösterir, 

-Optik diskte değişiklik+görme alanı kaybı,maksimum 

tolere edilen tedaviyle GİB'nın normal hudutlara inmesi 

medikal tedavinin bırakılması kararına yol açar, 

-Tolere edilen tedavi ile görme alanı kaybı iler

lerse, 
-Tolere edilen maksimum tedavi ile GİB'ı kontrol e

dilemiyorsa ve görme alanı kaybı varsa yine operasyona 

karar verilmelidir(40). 

Primer Dar Açılı Glokom 

Anatomik olarak predispoze gözlerde açının,perife

ral iris ile kapanması sonucu hümör aköz dışa akımının 

engellenmesi ile ortaya çıkar(9). 

-Primer açık açılı glokomdan daha nadir görülür 

(%15-20).40 yaş üzerindeki popülasyonda insidansı %0.l 

dir. 
-Kadınlarda erkeklerden 2-4 kat daha sıktır.Bunun 

sebebi,kadınlarda ön kamaranın daha dar oluşuna bağla

nabilir. 
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-En sık görüldüğü yaş 55-60 yaşlardır;akut ataklar 

ise 45 yaştan önce daha sık görülür, 

-Vakaların çoğu bilateraldir.Bu yüzden akut hecme 

geçiren birçok vaka,diğer göze profilaktik girişim ge

rektirir, 

-Tipik olarak,hipermetropik refraksiyon kusuru ile 

eşliği mevcuttur, 

-Ön kamara derinliğinin herediter dar oluşuna bağ

lı olarak herediteden bahsedilebilir, 

-HLA antijenleriyle ilişkisi yoktur(6,9,32,41). 

Rol oynayan predispozan faktörler: 

I-Anatomik: 

a-Açı ve ön kamara darlığı, 

b-Lenste ön-arka çapta zamanla artma, 

c-İrisin kalınlığı, 

d-Korneal çap, 

II-Fizyolojik: 

a-Pupiller blok, 

b-Midriyazis, 

c-Akomodasyon, 

d-Korpus siliyare ödemi(9,32), 

Klasifikasyonu: 

1-Latent, 

2-İntermittent(subakut) 

3-Akut, 

a-Konjestif faz, 

b-Postkonjestif faz, 

I-Post cerrahi fazı, 

!!-Açının spontan açılması fazı, 

!!!-Azalmış aköz sekresyonuna bağlı hipotoni fazı 

4-Kronik, 

5-Absolu. 

Tedavi Prensipleri: 

Tedavinin amacı: 

1-Pupiller bloğu kaldırmak, 
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2-Filtrasyon açısını tekrar açmak, 

3-İntraoküler basıncı azaltarak,optik sinirin 

daha fazla harap olmasını önlemek. 

-Latent ve intermittent fazda periferal iridektomi 

veya lazer iridotomi yapılmalıdır, 

-Kronik fazda ise başlangıç tedavi lazer iridotomi 

iledir;eğer bu başarısız olursa,trabekülektomi yapılma

lıdır, 

-Absolu glokomda tedavi,ağrıyı rahatlatacak sempto

matik tedavi şeklindedir. 

Latent veya intermittent fazda miyotik tedaviye de

vam etmek artık garantili değildir.Periferal iridektomi 

veya lazer iridotomi uygulanmayan dar açılı bir gözde,5 

yıl içinde akut atak gelişme şansı %50'dir.Böyle bir du

rumda,provokatif testler hekime açının kapanıp kapanma

yacağı konusunda yardımcı olabilir. 

Akut açı kapanması safhasında ise izlenecek yol,in

traoküler basıncı medikal tedavi ile hızla düşürmek ve 

cerrahi tedavi(periferik iridektomi,lazer iridotomi)yar

dımıyla açıyı açarak pupiller bloğu ortadan kaldırmak

tır ( 3, 9, 41). 

Sekonder Glokomlar 

I-Enflamatuar Glokomlar, 

-Akut anterior uveit, 

-Kronik anterior uveit, 

-Hipertansif uveit sendromları: 

a-Fuchs'un Heterokromik Sikliti, 

b-Glokomatosiklitik kriz(Posner Schlossman Sendromu) 

c-İnterstisyel keratit 

II-İris ve Glokom 

-Neovasküler glokom, 

-Pigment dispersiyon sendromu, 

-İridokorneal endotelyal sendromlar, 

a-İris nevus sendromu(Cogan Reese) 

b-Chandler Sendromu 

c-Esansiyel iris atrofisi, 

-İridoskizis 
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III-Travmatik Glokom 

IV-Lens ve Glokom, 

a-Pseudoeksfoliasyon sendromu, 

b-Fakomorfik glokom(entümesan katarakt), 

c-Fakolitik glokom(hipermür katarakt), 

d-Lensin yer değiştirmesi 

V-Afaki ve Glokom, 

a-Pupiller blok glokomu, 

b-Sineşial açı kapanması glokomu, 

c-Enzime bağlı glokom(alfa kemotripsin), 

d-Epitelyal büyüme(ingrowth) 

VI-Hemoraji ve Glokom, 

a-Hifema, 

b-Hemolitik glokom, 

c-Ghost-cell glokom 

VII-İntraoküler tümörler ve Glokom 

VIII-Artmış episkleral venöz basınca bağlı glokom(Sturge

Weber) 

IX-Kortikosteroidlere bağlı glokom(9,42). 

Topikal kortikosteroidler,duyarlı kişilerde aköz dı

şa akımını azaltarak göz içi basıncında artmaya ve gloko

matöz değişikliklerin ortaya çıkmasına sebep olur.Kortiko

steroid kesildiğinde intraoküler basınç normale döner,fa

kat görme alanı kaybı kalıcıdır.Medikal tedavi gerekiyor

sa ilave edilir.Basıncın düşmediği durumlarda filtrasyon 

cerrahisi endikedir.Steroid glokomunun iki tipi vardır: 

1-Ensık görülen kronik tip;basit kronik glokoma ben-

zer, 

2-Düşük basınçlı glokom. 

Deksametazon,intraoküler basıncı en fazla arttıran 

steroid ajandır(43,44). 

Konjenital Glokom 

Primer konjenital glokom,dışa akım kolaylığının, 

ön kamara açısındaki gelişim bozukluğuna bağlı olarak 
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azaldığı bir glokom tipidir.Gelişim bozukluğunun oluşumu

na ait çeşitli kuramlar vardır: 

1-Mezodermin tam ~lmayan atrofisi(Mann,1928), 

2-Mezodermal hücrelerin tam olmayan rezorbsiyonu 

sonucu membran oluşumu(Barkan,1955), 

3-Ön kamara açısının yarılmasının tam olmaması(Aleen 

ve ark.,1955), 
4-Siliyer kasın anormal öne yapışması(Maumenee,1959) 

5-Atrofi ve redopsiyon eksikliğinin birlikte olması 

(Worst,1966), 
6-Mezodermin yeniden düzenlenme hatası(Smelser ve 

Ozanics,1971), 
7-Nöral krest hücrelerinin anormal gelişmesi(Kupfer 

ve Kaiser,1979). 
Heredite dışında hamilelik ilk üç ayındaki rubella, 

sfiliz gibi enfeksiyonlar,X ışınları v.b. antijenler .so

rumlu tutulur (45). 
ABD'de göz hastalıkları içindeki oranı % O.Ol-0.04'tür. 

Vakaların 2/3'ü bilateraldir. % 65'i erkek çocuklardır.Oto

zomal resessif olarak geçer(9,32). 

I-İlk semptomlar 
- GİB yüksekliği, 

- Epifora,fotofobi,blefarospazm, 

- Kornea ödemi 

II-Erken semptomlar(genellikle üçüncü aydan sonra), 

-Megalokornea, 

-Desme membranı yırtıkları, 

-Buftalmus, 

-Derin ön kamara, 

-Papillada ekskavasyon 

III-Geç semptomlar 
-İridodonezis,lens lüksasyonu, 

-Büllöz keratopati, 

-Hifema, 

-Ftizis. 

Ayırıcı tanı: Konjenital dakriosistit,iridosiklit,rubella 

keratiti,dissiform keratit,keratokonjonktivit,travma,Hur-
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ler Sendromu,sistinozis,korneal lipidozis,korneal distro

filer,konjenital idiopatik kornea ödemi,dejeneratif kon

jenital myopi,retinoblastom,ksantogranulom,goniodisgene

zis,papilla kolobomu ile yapılır(46). 

Konjenital glokomun esas tedavisi cerrahidir.Tercih 

sırasıyla operasyon çeşitleri: 

1-Goniotomi, 

2-Trabekülotomi, 

3-Trabekülektomi(goniotomi ve trabekülotominin ye

tersiz olduğu durumlarda). 

Bunların da yetersiz olduğu hastalarda Elliot Trepe

nasyonu( iridenklezis terkedilmiştir)uygulanabilir.Son ça

re olarak da siklokrioterapi ve retrobulber alkol+Lidocain 

enjeksiyonu yapılabilir(9,47). 

*Glokomda Medikal Tedavi(48) 

!-Direnci düşüren ilaçlar: 

1-Parasempatikomimetik ilaçlar: 

A-Direkt etkililer(Kolinerjikler), 

a-Pilokarpin(Pilokarsol,Pilokar), 

b-Aseklidin(Glaucostat), 

c-Karbakol 

B-İndirekt etkililer 

a-Geçici etkili inhibitörler(Fizostigmin,Neostigmin) 

b-Kalıcı etkili inhibitörler, 

-izofluorofat(DFP), 

-Paraoksan(Mintakol), 

-Ekotiyofat 

!!-Kamaralar sıvısının debisini azaltan ilaçlar: 

1-Yerel kullanılan ilaçlar, 

A-Sempatikolitikler, 

a-Guanetidin(İsmeline), 

b-Timolol Maleate(Timoptic,Timoptol,Timosol), 

B-Sempatikomimetikler, 

a-Epinefrin(Epy,Propine), 

b-Fenilefrin(Neosinefrin) 
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2-Sistemik kullanılan ilaçlar, 

A-Karbonik anhidraz enzim inhibitörleri, 

a-Asetazolamid(Diamox,Diazomid), 

b-Diğerleri: 

-Neptazane(Methazolamide) 

-Daranide(Diclorfenamide) 

-Cardrase(Ethexolamide), 

8-Hiperosmotik ajanlar, 

a-Oral alınanlar: 

-Gliserol %50, 

-İsosorbit, 

b-İntravenöz verilenler: 

-Mannitol %20, 

-üre %30 

*Glokomda Cerrahi Tedavi(49): 

I-Direnci düşüren cerrahi girişimler;Fistülizan(Filtras

yon)Ameliyatlar: 

A-Hümör aközün normal drenaj yoluna gitmesini sağla-

yan ameliyatlar: 

a-Elliot'un korneo-skleral trepenasyonu, 

b-Trabekülektomi, 

c-Trabekülotomi. 

8-Hümör aközün drenaj yolu dışındaki bir alana git-

mesini sağlayan ameliyatlar: 

a-İridenkleisis, 

b-Siklodializ, 

c-Sklerotomi, 

d-Scheie, 

e-İridokorneosklerektomi, 

f-Anterior sklerektomi, 

g-Posterior lip sklerektomi. 

II-Debiyi düşüren cerrahi girişimler, 

-diatermokoagülasyon(siklodiatermi), 

-Sikloelektrolizis, 

-Kriokoagülasyon(siklokrioterapi). 

III-Ön-arka kamara iştirakini sağlayan ameliyatlar, 
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-Periferik iridektomi, 

-Komplet bazal iridektomi. 

IV-Ön kamara açısıriın genişletilmesi, 

-Goniotomi, 
-Trabekülotomi(Goniopuncture), 

-Goniotomi ile siklodializ. 

Cerrahi tedavide son yıllarda pek çok yenilikler gelişti

rilmiştir. 

!-Lazerle tedavi: 

a-Argon lazer, 
-Trabeküloplasti(ALT Trabeküloplasti), 

-Siklokoagülasyon, 
-Sfinkterektomi,iridotomi,sineşiotomi ve membranektomi 

-Gonioretraksiyon, 

-Endolazer tedavisi. 

b-Neodymium-YAG Lazer, 

-Trabekülopuncture, 

-Sklerostomi, 

-Sineşiolizis, 

-İridektomi ve iridotomi, 
-Filtrasyon fistüllerinin yeniden oluşturulması. 

c-Diğer lazerler, 

-Krypton lazer, 

-co 2lazer, 
-Q-Switched Ruby lazer, 

-Excimer lazer. 
II-Ön kamaraya yapay implant uygulanması: 

a-Krupin-Denver Valf, 

b-'Y'Silikon Tüp, 

c-Molteno İmplantı, 
III-Filtrasyon cerrahisindeki diğer teknikler: 

a-Sodyum Hyaluronate(Healon)kullanımı, 
b-Otomatik Trefin ile internal sklerektomi, 

c-Trabekülektomide alınabilir sütür kullanımı 

' 
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IV-Terapötik Ultrason: 

**Genelde tüm cerrahi girişimlerde başarı,yara yerinin 

iyi bir şekilde kapanması ile paralellik gösterirken,glo~ 

komda bunun tersi söz konusudur ve burada amaç yara yeri

nin iyileşmesini önleyerek filtrasyonun devamını sağlamak, 

başka .bir deyişle,ameliyatın etkinliği için yara yerinin 

kapanmasına engel olmaktır(50). 



MATERYAL VE METOD 

Atatürk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 

Glokom Seksiyonu'na 1978-1990 yılları arasında başvuran 

950 hastaya ait dosyalar retrospektif olarak taranarak, 

bunlardan 800 hastaya ait dosyalardan elde edilen 1346 

göze ait bulgular çalışmamıza dahil edilmiştir. 

Hastalarımızın 609'u kronik basit glokomlu,69'u kro

nik dar açılı glokomlu,5'i akut dar açılı glokomlu(glo

kom krizi),84'ü sekonder glokomlu,12'si konjenital glo

komlu,14'ü oküler hipertansiyonlu ve 7'si de düşük basınç

lı glokomludur. 

Çalışmaya alınan 800 hastanın 333'ü kadın,467'si er

kektir.Hastaların en genci 17 günlük,en yaşlısı 87 yaşın

dadır. 

Hastalara öncelikle tıbbi tedavi uygulanmış,tıbbi te

davinin yetersiz olduğu durumlarda cerrahi tedaviye geçil

miştir. 

349 hastada göz içi basıncı yalnız medikal tedavi ile 

düşürülmüş,geri kalan 441 hastada ise cerrahi tedavi uygu

lanmış ve gerektiğinde medikal tedavi ilavesi yapılmıştır. 

Medikal tedavi için kullanılan ilaçlar: 

-Pilokarpin %2, 

-Timolol Maleate(Timosol veya Timoptic %0.25-0.50) 

-Levobunolol(Betagan), 

-Dipivefrin(Propine) ve gerektiğinde, 

-Asetazolamid(Diamox,Diazomid) dir. 

Cerrahi tedavi için uygulanan operasyonlar: 

-Scheie, 

-İridenklezis, 

-Periferik iridektomi, 

-Siklodializ 

-Siklodiatermi, 

-Siklokrioterapi, 
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-Örtülü Elliot(Trepano-trabekülektomi), 

-Trabekülektomi, 

-Kombine ameliyatlar, 

-Enükleasyon ve evisserasyon'dur. 

Her iki tedavi grubunda da hastalar en az l ay,en 

fazla ise 8 yıl takip edilmişlerdir. 

Bulguların ve sonuçların istatistiki değerlendirme

lerinde x2 Testi ve varyans analizleri kullanılmıştır. 



BULGULAR 

Çalışmaya alınan toplam 800 glokom hastasının 

%85'ini primer glokomlu,%10.5'unu sekonder glokomlu, 

%1.5'unu ise,konjenital glokomlu hastalar oluşturuyor

du.Glokom seksiyonuna kayıtlı bu 800 hastanın %1.7'si 

okUler hipertansiyon,%0.9'u ise düşUk basınçlı glokom 

hastası olarak takip ediliyordu.Primer glokomlu toplam 

683 hastanın da %89.2'si basit kronik glokom,%10.8'i 

dar açılı glokom hastası;dar açılı glokomlu toplam 74 

hastanın %93.2'si kronik dar açılı,%6.75'i akut açı ka

panması(akut dar açılı) glokomu hastası idi(Tablo 1). 

Tablo 1: Glokom Hastalarının Dağılımı 

Glokomun Cinsi 

,-Primer Glokom 

Basit kronik glokom 

Dar açılı glokom 

Kronik dar açılı 

Akut dar açılı 

-Sekonder Glokom 

-Konjenital Glokom 

-OkUler Hipertansiyon 

-DUşUk Basınçlı Glokom 

Toplam 

Hasta Sayısı il' 

"' 

683 85.4 

6 o 9 (9689.2) -

7 4 (9Q.0.8) -

6 9 (9693.2) -

5 (966. 75) -
84 

12 

14 

7 

800 

10.5 

ı. 5 

ı. 75 

0.9 

100 
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Basit kronik glokomlu hastaların % 40.3'ü kadın,%59.7'si 

erkek, kronik dar açılı glokom hastalarının % 40.5'u kadın, 

% 59.5'u erkek, akut dar açılı glokom hastalarının% lOO'ü ka

dın, sekonder glokomlu hastaların % 45.2'si kadın, % 55.7'si 

erkek, konjenital glokomlu hastaların % 58.3'ü kadın,%4l.7'si 

erkek olarak tesbit edildi. Oküler hipertansiyonda kadın, erkek 

yüzdeleri sırasıyla % 50, % 50, düşük basınçlı glokomda ise 

% 28.5 ve % 71.5 bulundu (Tablo 2). 

Tablo 2: Glokomlu Hastalarda Cinsiyet Dağılımı. 

(BKG:Basit Kronik Glokom, KD:Kronik Dar Açılı 

Glokom, AD:Akut Dar Açılı Glokom, SG:Sekonder 

Glokom, OH:Oküler Hipertansiyon, DBG:Düşük 

Basınçlı Glokom) 

ı<D ro 
Cinsiyet 

B<G 
Sayı Sayı % Sayı 

~ 
% Sayı % 

Kaıj.G 
Sayı % 

nı 
Sayı iV 

"' 

llli 
Sayı iV 

"' 

Koclın 

Erkek 

Yaş 

ID-20 

21-30 

31-40 

41-.50 

51-(l) 

61-70 

71-00 

fil-~ 

2Lı6 40.3 28 40.3 5 100 

363 59.7 41 59.5 

38 45.2 7 58.3 

Lı6 55.7 5 41.7 

Trolo 3: GJ.d«m}u HastaJaırlı Yaş ll:ğılımı. 

B<G 
Sayı ' % 

7 1.15 

13 2.13 

38 6.24 

121 19.9 

205 33.7 

161 26.4 

54 8.e6 

10 1.64 

l<D 
Sayı 

2 2.89 

l 1.45 

2 2.90 

6 8.69 

21 30.43 

31 44.9 

6 8.69 

JO 
Sayı 

iV 

"' 

l 20 

3 8J 

l 20 

~ 
Sayı 

12 14.3 

7 8.3 

6 7.14 

14 16.7 

11 13.l 

25 29.8 

9 10.7 

a-ı 
Sayı 

l 

2 

5 

6 

7 50 

7 50 

2 28.5 

5 71.5 

iV 

"' 
llE 

Sayı iV 

"' 

7.14 l 14.3 

14.3 l 14.3 

35.7 l 14.3 

42.8 2 28.6 

2 28.6 
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Tablo 3'te görüldüğü. gibi basit kronik glokom en fazla 

41-70 yaşları arasında, kronik dar açılı glokom en fazla 51-

70 yaşları arasında, akut dar açılı glokom en fazla 31-40 yaş

ları arasında, oküler hipertansiyon ise en fazla 41-60 yaşları 

arasında tesbit edildi. Sekonder glokom ve düşük basınçlı glo

komda yaş aralıkları arasında belirgin bir farklılık yoktu. 

Çalışmaya alınan basit kronik glokomlu 609 hastanın 1073 

gözü, kronik dar açılı glokomlu 69 hastanın 102 gözü, akut dar 

açılı glokomlu 5 hastanın 7 gözü, sekonder glokomlu 84 hastanın 

100 gözü, oküler hipertansiyonlu 14 hastanın 27 gözü, düşük ba

sınçlı glokomu olan 7 hastanın ise 13 gözü tutulmuştu. Konjeni

tal glokomlu 12 hastada ise tutulma bilateraldi. 

Tablo 4:Glokomlu Hastalarda Sağ-Sol, Bilateral Göz Dağı

lımı, Absolu Göz ve Refraksiyon Kusurlarının 

Scij nız 

wnız 

Bilateral 

Absolu nız 

Absolu ~ 

Jlboolu w 
A.Bilateral 

(Hasta Sayısı) 

~i 

li.iJxınret.rq>i 

EiretrqJ 

Afak 

~lınlirile-

neyen 

Oranı. 

EJ<G 
Sayı % 

69 6.4 

76 7.1 

464 86.5 

126 11.7 

60 5.6 

50 4.7 

8 1.5 

134 28.l 

63 13.2 

270 56.5 

11 2.3 

131 ·21.5 

l'O ~ l<D 
Sayı % Sayı % Sayı % 

5 4.9 3 42.9 28 28 

11 l0.9 40 40 

43 84.3 2 57.2 16 32 

19 18.6 4 4 

6 5.9 3 75 

13 12.7 l 25 

15 40.6 4 8.5 

4 ıo.s 

18 48. 7. l 100 10 21.2 

33 70.2 

32 46.4 4 00 37 44 

nı 
Sayı 

illi 
% Sayı % 

l 3.7 l 7.7 

13 96.3 6 92.3 

3 21.4 2 40 

4 28.6 l 20 

7 50 2 40 

2 28.5 

Kmj.G 
Sayı % 

12 100 

2 50 

2 50 

8 66.7 
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Tablo 4'te görüldüğü gibi, bilateral göz tutulması tüm 

gruplarda belirgin olarak daha fazla bulundu. Refraksiyon ku

suru olarak da basit kronik glokom ve kronik dar açılı glokom 

gruplarında myopiye daha fazla oranda rastlandı. 

Basit kronik glokom, kronik dar açılı glokom, akut dar 

açılı glokom, sekonder glokom ve düşük basınçlı glokom hasta

larında ilk muayenedeki ön segment ve fundus bulguları Tablo 

5'te özetlenmiştir. Basit kronik glokomlu hastalarımızdaki 

pseudoexfoliasyon oranı % 15.9 olarak tesbit edildi. En fazla 

rastlanan glokomatöz fundus değişikliği ise, % 20.8 oranıyla 

nazale itilme+cup/disk oranında artma idi. 

Tablo 5: Hastalarda Ön Segment ve fundus Bulguları. 

C1:iz Sayısı 

14> 
Sayı 

Pseui:exfoliasyaı 171 15.9 7 6.9 

Ö'ı Kmera ll:ırlığı 22 

İris Atrofisi 24 

iriste ~izasycn 7 

(Flfrl.5) N:ızale itilne 136 

Kroşelmre 2 

C/D t + Kroşelenre 15 

C/D Artışı 51 

T6TJXll<ll ~ 17 

~ İt.ilnet-Taıp.ffilU<llk 22 

f'male itilJJe.tKroşelm l 

f'male itilne+C/D t 223 

f'male it.i.lnetC!Df-tKroş. 7 4 

cptik Atrofi 50 

2.1 14 13.7 

2.2 3 2.9 

0.7 4 3.9 

12.7 16 15.7 

0.2 

1.4 

4.8 6 5.9 

1.6 l 0.98 

2.1 l 0.98 

0.1 

20.8 13 12.7 

6.9 13 12.7 

4.7 4 3.9 

ro 
Sayı 

4 

2 

IY 

'° 

57.1 

28.6 

$ 
Sayı "' '° 

11 11 

5 

2 

3 

3 

2 

l 

9 

5 

l 

5 

2 

3 

3 

2 

l 

9 

5 

l 

305 28.4 18 17.6 3 42.9 11 11 

177 16.5 30 29.4 4 57.l 68 68 

IE 
Sayı % 

4 30.8 

l 7. 7 

3 23.l 

4 30.8 

l 7. 7 
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Hastaların ilk başvuru muayenelerindeki periferik ve sant

ral görme alanları, tomografi ve provokasyon testi sonuçları 

Ek-l'de sunulmuştur. 

Tablo 6 : Glokomlu Gözlerde Gonioskopi Bulguları. 

Göz Sayısı Sayı 

Açık Açı 880 

İntermediata 146 

Kapalı 

·Değerlendirile-

mey en 47 

Açıda Pigment 59 

Pseudoexfoliasyon 6 

Sineşi 10 

Vaskülarizasyon 2 

BKG 

"' 111 

82 

13.6 

4.4 

5.8 

0.6 

0.98 

0.2 

Sayı 

13 

89 

3 

2 

3 

KD 

"' 111 

12.7 

87.3 

3.9 

2.1 

Sayı 

7 

3.03 -
2 

AD 

"' 111 Sayı 

16 

6 

100 3 

75 

3 

10 

28.5 2 

SG 
il' 
111 

16 

6 

3 

75 

12 

40 

8 

DBG 

Sayı 

10 

3 

il' 
111 

76.9 

23.l 

Çalışmaya alınan hastalardaki mevcut sistemik hastalıklar, 

en fazla oran hipertansiyonda olmak üzere EK-2'de verilmiştir. 

Konjenital glokomlu 12 hastamızın % 58.3'ü kız, % 41.7'si 

erkekti. Başvuru yaşı 6 hastada l yaşından küçük, 6 hastada 

ise 3 yaşından büyüktü. Tüm hastalarda bilateral göz tutulm~sı 

mevcut olup, en fazla görülen ön segment bulguları; derin ön 

kamara, megalokornea ve megalokornea+kornea ödemi idi (Tablo 7). 

1 
1 
;~ 
·;ı 

·~ 
~ 
.r 
1 

,,ı 

ı( 
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Tablo 7: Konjenital Glokomlu Hastalarda Cinsiyet, 

Yaş, Tutulan Göz Dağılımı ve tln Segment 

Fundus Bulguları. 

(Cirsiyet) 

Kız 

Erkek 

(Yaş) 

<l 

1-3 

>3 

(Hasta iliz) 

(th ~ Mgıları) 

ttırrml 

~rin th Karara 

t'aj:ıld<Orrea 

~ 
W<d<ori 

Fotofcbi 

[pi fora 

l)sıe Çallikları 

Lıns Lil<scsyau 

F otofcbi-ltpifora 

l1ıftalnıs 

Hasta Sayısı 

7 

5 

Hasta Sayısı 

6 

6 

iliz Sayısı 

12 

iliz Sayısı 

18 

18 

14 

2 

2 

4 
2 

2 

4 

6 

58.3 

41.7 

.,, 
"' 

50 

50 

.,, 
"' 

100 

.,, 
"' 

-: 

75 

75 

58.3 

8.33 

8.33 

16.7 

8.33 

8.33 

16.7 

25 
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(furl.Js llılgıları) ruz Say.ısı. iV 
111 

ltınml 2 8.33 
CJD Artışı-+Nmile itilne 2 8.33 
CJDf~i~~ 2 8.33 
QJtik Atrofi 2 8.33 
~rlınfi.rilaıeyaı 16 66.7 

Sekonder glokomlu hastalarımızda glokomun en fazla oran
da gHrUlen nedeni afaki (% 38.l) idi. 

Tablo B: Sekonder Glokomlu Hastalarımızın Etyolojik 
Sebeblere Göre Dağılımı. 

Etyoloji Hasta Sayısı iV 
111 

Kroıik Uueit 3 3.6 
~ Uueit 2 2.38 
&:rçet 9.=n:lrrnu l 1.19 
flrlıs'ın 1-eterd<rcmik Uveiti ı 1.19 
Posterior Sireşi 6 7.14 
Afü<l 32 38.l 
fntüıescn Katara<l: 9 10.7 
Hipernür Kata.rad. l l.19 
Pa:rer~ ı 1.19 
9.hlil<sasycn ı l.19 
Traum 7 8.33 
Hifem 2 2.38 
Trchın 4 4.76 
Zaıa Oft:a.lmi.kı.s l 1.19 
S~r 3 3.6 
Poo.rl:ecfoliatif 7 8.33 
IUaızi.s İridis (~) 2 2.38 
Steroid G1d<aru l l.19 ' 
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Tablo 9: Basit Kronik Glokom (BKG), Akut Dar Açılı 

Glokom (AD), Oküler Hipertansiyon (OH), 

Düşük Basınçlı Glokom (DBG)'da Tedavi 

Dağılımı. . 

B<G ro a-ı llE 
GİB'rrlı OOşre ı-esta rnz % Hasta rnz % ı-esta rnz % ı-esta rnz % 

Yalnız thiil<al 

Tedavi İle 300 508 82 - 2 3 14.3 l 2 15.4 

Yalnız Cernhi 

Tedavi ile (Pri-

ner~) 94 100 15.9 4 5 71.4 - l l 7.7 

Cerrdü-tfufikal 

Tedavi İle 12 12 1.9 -

Tedaviye revan et-

rreyen-Areliyatı ka-

tın ebreym Hasta 197 2 - l 2 28.6 3 2 

İhçsız Tckip 9 18 85.7 5 10 76.9 

Hiçbir Teravi 

ile GİB'ı OOji-

rülareyaı 6 6 0.95 -

Tqılan öl[, 100 5 7 100 14 21 100 7 13 100 
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Tablo 10: Sekonder Glokom (SG) ve Kronı·k 

Glokomda (KD) Tedavi Dağılımı. 

GİB'rrlı CIŞre 

Yalnız~ Ted:ıvi ile 27 29 37.2 19 29 

Yalnız r.errdıi Ted:ıvi ile 
(Pr.iner-tRecperasym) 34 36 46.2 19 23 

. r.erntri.~ Ted:ıvi İle 8 8 10.3 10 10 

Diazmıid İle (Medikal Ted:ıviye 

lliril) (2) (2) 

İricbsiklit Ted:ıvisi ile 2 2 2.6 

İlcç:;ız TOO-p (Steroid Gld<mU) l l 1.3 

Tedaviye Tedcm Ebıeyaı 8 ? 4 ? 

/\ıeliyatı Kaxıl Ebıeyaı 
2 ? 4 ? 

Yalnız Katarad: EJ<stra<siyro.ı 

İle l l 1.3 

Hiçbir Tedavi İle Jl.işürü.1.areY L l 1.3 . 2 3 

Tq:ılan 
84 78 100 69 65 

Dar Açılı 

.,, 
"' 

44.6 

35.4 

15.4 

4.6 

100 

Medikal tedaviye alınan glokom hastalarında takip sü

resi l ay - 8 yıl arasında idi. 

Çalışmaya alınan toplam 800 hastanın 609'u basit kronik 

glokomlu idi. Bu hastalar öncelikle medikal tedaviye alındı. 
609 hastanın 3DO'ünde. göziçi basıncı yalnız medikal tedavi ile 

normale düşürüldü. 197 hasta tedaviye devam etmedi. M~dikal te

davi ile başarısız olunan 112 hastaya ise cerrahi tedavi uygu-

landı. 
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Sekonder glokomlu 84 hastanın 27'sin~e göziçi basın

cı medikal tedavi ile düşürüldü.10 hasta tedaviyi aksattı 

veya operasyonu kabul etmedi.Geri kalan 47 hastanın l'i 

katarakt ekstraksiyonu ile,l'i ilaçsız olarak(steroid ke

silmesi),2'si iridosiklit tedavisi ile tedavi edilirken, 

42'sine· cerrahi tedavi uygulandı.l hastada hiçbir tedavi 

ile başarı elde edilemedi(malign glokom). 

Kronik dar açılı 69 hastanın 19'unda GİB'ı medikal 

tedavi ile düşerken,19'unda cerrahi tedavi ile,lO'unda cer

rahi + medikal tedavi ile düşürüldü.19 hasat tedaviyi ak

sattı, 3 hastada ise hiçbir tedavi ile sonuç elde edileme-

di(malign glokom). 

Tablo 11: Basit Kronik Glokomda Medikal Tedavi 
Uygulanan Hastalarda İlaç Dağılımları 

Ve Ortalama Göziçi Basıncı Düşüşleri 

ilaç Hasta Göz "' Ort. GİB Düşüşü(mmHg) "' 

-6.1 8.4 3.7 
Timoptic "' 0.25 17 31 + 

"' -34.4 9.5 6.1 
Timoptic "' o.50 104 175 + 

"' -36.8 9.4 5.5 
Pilokarsol "' z 108 187 + 

"' 
zı. 3 13.8 - 7.9 

Pilokarsol+Timoptic 65 108 + 

0.6 15.7 - 9.8 
Betagan 2 3 + 

Pilokarsol+Timoptic -
+Propin 2 2 0.4 21. 5 + 2.1 

Toplam 300 508 
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Tablo 12: Sekonder Glokomda Medikal Teda · u . . , vı ygulanan 

İla; 

lİJTqJtic ın.50 

P.ild<arsol % 2 

P.ild<arsol+T.üıqJl:ic 

Diazanid 

İrid:filklit Tecbvisi 

Stero.id Kesi]Jresi 

Tqılan 

Hastalarda ilaç Dağılımları ve Ortalama 

Göziçi Basıncı Düşüşleri. 

Hasta raz il' Ort.GiB 1XŞişij (ımt-g) "' 

9 10 34.5 12.7 + 7.1 

9 10 34.5 10.3 + 4.1 

7 7 24.l 24.2 + 8.5 

(2) (2) 

2 2 6.9 

l l 

Tablo 13: Kronik Dar Açılı Glokomda Medikal Tedavi 

Uygulanan Hastalarda İlaç Dağılğmları ve 

Ortalama Göziçi Basıncı Düşüşleri. 

TiJTq:>tic % 0.25 

P.ild<arsol % 2 

P.ild<arsol+Tiııq>tic 

~Pi.ld<arrol 

Tqılan 

lb:>ta 

2 

5 

lD 

2 

J9 

cm 

4 

9 

13 

3 

'l9 

il' art.GiB OOşiŞi (ımt-g) 
"' 

13.8 9.3 + 2.1 

31.D 8.8 + 2.9 

44.8 12.2 + 7.0 

ıo.3 16.8 + 6.1 

Basit kronik glokom,sekonder glokom ve kronik dar açı
lı glokomlu hastalarımızda medikal tedaviden sonraki son 

muayene bulgularına göre görme keskinliği,görme alanı ve 

optik disk sonuçları Tablo 14'te gösterilmiştir. 
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Tablo 14: Görme Keskinliği,Görme Alanı ve Optik 

Disk Sonuçları 

BKG SG KD 
Parametreler Göz ,,, Göz ,,, Göz ,,, 

"' "' "' 

GÖRME KESKİNLİGİ 

Artan 55 10.8 13 40.6 11 37.9 

Azalan 78 15.4 3 10.4 

Değişmeyen 375 73.8 19 59.4 15 51. 7 

GÖRME ALANI 

Genişleyen 4 ı. 04 8 40 

Daralan 45 11. 8 2 7.1 

Değişmeyen 333 87.2 12 60 26 92.9 

Değerlendiri-

lemeyen 126 24.8 12 37.5 l 3.4 

OPTİK DİSK 

Değişmeyen 459 99.4 17 100 28 100 

Bozulan 3 0.6 

Değerlendiri-

lemeyen 46 9.1 15 46.9 l 3.4 

Basit kronik glokom, sekonder glokom ve kronik dar açı

lı glokom hastalarında lensin, medikal tedavi öncesi ve son

rası durumunun değerlendirildiği tablo, EK-3'te verilmiştir. 

Aynı hastalarda medikal tedavi öncesi ve sonrası ortala

ma göziçi basınçları aşağıda gösterildiği gibi bulunmuıtur. 
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Basit Kronik Glokom, Sekonder Glokom ve 

Kronik Dar Açılı Glokomda Medikal Tedavi

den Önce ve Sonra Ortalama GİB'ları. 

Ortalama GİB (mmHg) 

BKG SG KD 

İlk Muayene 28.9 + 7.4 + 31. 8 8.6 29.l + 7.2 

Son Muayene 17.9 + 2.3 17.4 + 3.5 17.l + 2 • 2 

Oküler hipertansiyonlu 2 hastanın 3 gözüne medikal teda

Vi uygulandı. Bu hastalarda ortalama göziçi basınçları teda

viden önce 25.l ! 2.1 mmHg, tedaviden sonra ise 19.5 ~ 1.9 

mmHg idi. Medikal tedavi ile sağlanan ortalama göziçi basıncı 

düşüşü 5.6 ! 1.5 mmHg idi. Yapılan son kontrollerinde ı gözde 

görme keskinliğinde azalma oldu. Görme alanları ve optik disk

te değişikliğe rastlanmadı. Lensler, ilk ve son muayenede nor

maldi. 

Hastalarımızda göziçi basıncı, görme keskinliği, görme 

alanı ve optik disk açısından medikal tedavi sonuçları Tablo 
16 'da özetlenmiştir. 

Tablo 16: Glokomlu Hastalarda Medikal Tedavi Sonuçları. 

lJ<G 
g; ı<D 

Pararetreler iyi ~ Kötü Sav; iyi Sav; Kötü ~ iyi~ K"ôtü &nç 

Sayı % Sayı iV Sayı % Sayı 
.,, 

Sayı !'el Sayı % '° '° 

lliziçi Bamrcı 508 81.2 118 18.8 32 41 46 59 29 44.6 36 55.4 

Ciime KeSdrı-
liği 430 84.6 78 15.4 32 100 26 89.7 3 10.3 

Ciime A1aıı 437 90. 7 45 9.3 20 100 26 92.9 2 7.1 

C\:>lik Disk 459 99.4 3 0.6 17 100 28 100 



Basit kronik glokom, sekonder glokom, kronik dar açılı 

glokom ve akut dar açılı glokom hastalarımızdaki cerrahi te

davi dağılımları Tablo 17, 18, 19, 20'de gösterilmiştir. Cer

rahi tedaviye, medikal tedavi uygulanıp, cevap alınamayan 

hastalar alındı. Bunlar, basit kronik glokomda 112 hastanın 

118 gözü, sekonder glokomda 43 hastanın 45 gözü, kronik dar 

açılı glokomda 32 hastanın 36 gözü idi. Akut dar açılı gloko

mu olan 5 hastanın 5 gözünde göziçi basıncı medikal tedavi 

yardımıyla azaltılarak cerrahi tedaviye alındı. 

Cerrahi tedavi grubunda da takip süresi en az l ay, en 

fazla 8 yıl olmak üzere değişiyordu. 

Tablo 17: BKG'da Cerrahi Tedavi Dağılımı ve Sonuçları. 

Cerıctıi Ted:ıvi Cinsi ı-esta l1iz GiB 00şen l1iz % Başarısız C1iz Sa. % 

Periferik İr.icEkt:cıni L l l 100 

~ 8 9 9 100 

İricErklezi.s 3 3 3 100 

Sikloclializ 2 2 i 50 l 50 

Sikld<ı:'iot:erıpi 3 3 3 100 

Siklıxl.iatemıi 4 4 3 75 l 25 

tlctüJ.ü Elliot 42. 44 43 97.7 l 2.3 

TıcDel<ül.ektani 7 8 8 100 

tlctüJ.ü Elliot-tKat:aı:ckt Ekst:ra<siym.ı 30 32 31 96.9 l 3.12 

T rciJekü.lektani-tKat:aı:ckt Ekst:ra<si ym.ı 6 6 5 83.3 l 16.7 

~ Ekst:ra<siym.ı 2 2 l 50 l 50 

İricEi<l..ezisfKa Ekst:ra<siym.ı 4 4 4 100 

ll2 llB ll2 6 
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Tablo 18 : Sekonder Glokomlu Hastalarada Cerrahi 
Tedavi Dağılımı 

Cerrdli Teravi Hasta raz GiB 00şen raz % Başarısız raz Sa. % 

Perif"erik ir.icEktani 

Siklcxtializ 

S:iklda:'iote:L.lli 

Sil<lcxfiat:enn 

3 

9 

2 

5 

3 

9 

2 

5 

ihtülli Elliot 6 6 

ihtülli Elliot-tKat.arad: EJ<stra<siycru 6 7 

T nbeküI.ektani-tKat.arad: EJ<stra<siycru 4 4 

İr~ EJ<stra<siycru 2 2 

ElliotT~ l l 

l(atarad: Ekst.ra<siyın..ı l l 

~ Ek.st.ra<siyın..ı 4 4 

T q:>lan 43 45 

3 

9 

l 

5 

6 

7 

4 

2 

l 

l 

4 

44 

LOO 

100 

50 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

l 

1 

Tablo 19 : Kronik Dar Açılı Glokomda Cerrahi Tedavi 

Dağılımı 

50 

Cernhi Teravi Hasta rnz GIB. "';.,..,.... r-..:.. ~ Başar r-..:-~ ' l:A..IL <N ısız l:A..IL Sa. % 

Periferik İricEktani 

Scteie 

iridrl<lezi.s 
Sikld<riotenpi 

5.iklcxiiaternı 

l 

5 

4 

2 

2 

l 

5 

4 

3 

2 

tlrtülli Elliot 9 12 

T ntEl<iil.el<tan l l 

llrtiilü Elliot-t4<at:aı:'a<t Ekstra<si. yın..ı 4 4 

T rıbel<iil.ekt:a-t4<at:aı:'a<t Ekstra<si.yın..ı 2 2 

~ Ekstra<siyın..ı l l 

İr.icErklezi.stKa Ekstra<siyın..ı l l 

Tqılan 32 36 

l 

5 

3 

l 

2 

12 

l 

4 

2 

l 

l 

33 

100 

100 

75 

33.3 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

91.6 

l 

2 

3 

25 

66.6 

8.33 
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Tablo 20 Akut Glokom Krizli(Akut Dar Açılı) 

Hastalarda Cerrahi Tedavi ve Sonuçları. 

Cerrdri Tedavi Hasta cm GiB OOşm cm "' Başarısız cm Sa. "' "' "' 

Periferik İricEktcmi 3 3 3 100 

Chtillü Elliot l l l 100 

Sctfile l l l 100 

Basit Kronik Glokomlu 118 göze cerrahi tedavi uygu

landı. 92 g6zde(%77.9) gôziçi basıncı primer cerrahi teda

vi ile dUşUrUldU.Geri kalan 26 gözUn 12'si(%10.2) medikal 

tedavi ilavesiyle,B'i(%6.77) ise reoperasyon ile dUşUrUldU. 

6 hastada ise sonuç başarısızdı(%5.l)(Tablo 21). 

Tablo 21 : BKG.'lu Hastalarda Cerrahi Tedavi Sonuçları. 

Primer Cerrahi Tedavi Med. Tedavi l:Uvesiyle . Reoperaayon ile 

Cinsi Göz Başarılı Göz Başarılı Başarısız Cinsi Göz Başarılı Reop. +Med. Ted, Başarılı Başarısız 
Sayı ' Sayı ' Sayı ' Sayı ' Sayı ' Sayı ' Pariferik l - - l 100 - - - - - - - - - -

lrid•ktomi 

9 ' 66,7 2 22.2 l - lrid.enk+ l ıı.ı - - - - -Schei Xat.Ek•• 

lridenkl•a:i• 3 2 66.7 l 39.3 - - - - - - - - - -
Si.klodiali.z 2 - - - - 2 - Siklo- l 1 - - - 1 50 ··--
ISiklokrJ.o- 3 l 33,3 1 33.3 1 - liklo- 1 1 33.3 - - - -eranf ·-·-· ı.ır...ı..o- • 2 50 - - 2 - ÖrtUlU 1 1 25 - - 1 25 
di•t.eııııi . ,_ . 
:>rtUlU .Clliot '' •o 90.9 2 •• 5 2 - Sohei 1 1 2.3 - - 1 2.3 

b'rabekUl•ktcımi 1 5 62,5 2 25 1 - Schei 1 1 12.5 - - - -
o•»ın• 32 27 u .• 2 6.3 3 - ırl.o.en.ıt- 1 2 6.3 - - 1 3,1 (Ort.Ell.) ıiklodialiı 

~--""' • . .... - - ı - - - - - - - ' ... 
('lrabekUl•ktomi) 
o•oJ.n• 2 l 50 - - 1 - - - - - - - 1 50 Setwil 

l<o•bin• • 3 75 1 25 - - - - - - - -lttrid•nklezb) - -
TOPLAM 118 92 77.9 12 10.2 u - - 8 • '·' - - ' 5. 
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Cerrahi tedaviye alınan sekonder glokomlu 45 gözün 

33'ünde(%73.3)primer cerrahi tedavi ile,7'sinde(%15.6) 

medikal tedavi ilavesiyle,3'ünde(%6.7)reoperasyon ile, 

l'inde(%2.2)reoperasyon+~edikal tedavi ilavesiyle göziçi 

basıncı düşürüldü.l gözde (%2.2)ise hiçbir tedavi ile so

nuç elde edilemedi(malign glokom)(Tablo 22). 

Primer 

Cinsi GÖZ 

Tablo 22 

cerrahi Tedavi Med, 

. . 

Tedavi 

Başarılı Göz Başarılı 

Sekonder Glokomda Cerrahi Tedavi 

Sonuçları. 

l:lAvesiyle Reoperasyon ile 

Başarısız Cinsi Göz Başarılı Reop, +Med. Ted,Başarılı Başarısız Etyoloji 
sayı ' Sayı ' Sayı ' Sayı ' Sayı ' Sayı ' P•riLerik 3 l 100 - - - - - - - - - - - - ıu-.uveit.(3) 

lrid•ktomi 

Siklod.ializ 9 7 77.1 l ıı.1 l - Schei l - - l ıı.ı - - Afak(I) 
•«-- " 

Siklokrio-
terapi 2 - - 1 50 1 - Xrio 1 - - - - 1 50 lturo• Neber(l) 

TrawaCll 
Siklo-

liklodi"r" lturo• Heber{l} 
diat•rmi 5 2 'o 2 'o 1 - 1 20 - - - - Afak (2) lil 

Se'klUtV01'U1'illa 12\ 

örtUlU örtUlU E.+ Afak (2) 
Elliot 7 5 71,, 1 14 ,3 1 - Siklodi'i 1 14 ,3 - - - - 'rrav111a C2) 

aliı Bepir111ur Xat. (1) 
Sin•fipoa (1) 

örtUlU Ell.+ tntUnıeıa.n ı<at. ,,, 
Katarakt 7 5 71,, l 14.3 1 - lchei l ı 14.3 - - - - Trahom(lJ 
'-· 
TrabekU-
lektOlfti+ ' 3 75 ı 25 - - - - - - - - - - EntUm•••n ıca.t. (3) 
Katarakt Ek•t. Xr.Ove1t(1) 

lridenk-
le:ıi•+ 2 2 lOO - - - - - - - - - - - - tntU111e1an :kat. (2) 
Katarakt Ekat. 

t:!;ch•i+ JlipenııUr Xat. (1) 
~atarakt ' 4 100 - - - - - - - - - - - - EntUıHıan !<at. (2) 

kat.ralc:aiyonu Xr.Oveit(l) 

tlliot 
Tr~n••yonu 1 1 100 - - - - - - - - - - - - Afak(!) 

xatarakt 
Elt•talu. ı 1 lOO - - - - - - - - - - - - Entuu .. n(lJ 

TOPLAM 45 33 73,3 7 15,6 5 - - s 3 
'· 7 

ı 2.2 l 2.2 's 

Kronik dar açılı glokom hastalarımızda cerrahi tedavi

ye alınan 36 gözün 19'unda(%52.B),göziçi basıncı primer cer

rahi tedavi ile,10'unda(%27.8) medikal tedavi ilavesiyle, 

4'ünde(%ll.l)reoperasyon ile düşürüldü.3 gözde(%8.3)ise, 

başarılı olunamadı(malign glokom) (Tablo 23). 

" '• . 

) 

1 



'f 
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T ab l o 23 : Kronik Dar Açılı Glokomda Cerrahi 

Tedavi Sonuçları. 

Primer Cerrahi Tedavi Med. Tedavi l:Uvesiyle Recperasycn ile 

Cinsi Göz Başarılı Göz Başarılı Başarısız Cinsi Göz Başarılı Reop. +Med. Ted, Başarılı Başarısız 
sayı ' Sayı ' Sayı ' Sayı ' sayı t sayı t 

IP•rif•rik 1 - - 1 100 - - - - - - - - - -lride)ı;toni 

~ch.ı 5 3 60 2 40 - - - - - - - - - -
lrid•nkl•ı:i• • 1 25 2 50 1 - Sch•i 1 - - - - 1 50 
.::ı.1.ıt..LOA.r.ı.0- 3 - - 1 33,3 2 - J<rio 2 - - -fter•Di - 2 66,7 
,. ... u- 2 - - 1 50 1 - lKrio 1 1 50 - -jdiaterai lo\..t,Ell. - -
brtuıu Ell. 12 • 75 2 16.7 1 - lxrio+ 

L., 1 1 1.3 - - - -
~rabekUl•kt.omi 1 - - - - 1 - ÖrtUlU 1 1 100 - - - -!.lliot 

~rt.UlU Ell.+ 

' 3 75 lin•ti-
tfıtatarakt Ekat. - - 1 - oto111.i 1 1 25 - - - -
Schei+J<.atarakt 
kat. 1 - - 1 100 - - - - - - - - - -
r1denJlJ.•ı:ıat.l\at.. 

l&katraka 1 yonu 1 1 100 - - - - - - - - - - - -
TOPLAM 36 19 52,8 10 27.1 7 - - 7 4 ıı.1 - - 3 8.3 

Cerrahi tedaviye alınan kronik basit glokom,sekonder 

glokom,kronik dar açılı glokom ve akut dar açılı glokom 

hastalarımızda,son kontrollerine göre tedavi sonuçları 

Tablo 24'te verilmiştir. 

Tablo 24 : BKG,SG,KD ve AD'lu Hastalarda Cerrahi 

Tedavi Sonuçları. 

GiB •da IIŞıe 

Yalnız Cerraıi Tedavi İle 
fob:1ikal TErlavi İlavesiyle 
ReqJerasycn İle 
Reqlerasycrnthill<al TErlıvi İle 
BaşarlSIZ 

cfiK l<E9<iN.1Gi: 
Artın 
Azalın 
lb]işıeyen 
Kesafet Chliş.imi. İle Azalaı 
Pffil.lJ cilZ SAYISI 
cDff: Pl.A\JI 
lb]işıeyen 

ı::maıın 
Cffiiş1eyaı 
CPTİK DİS< 
~ 
[kmılm 

~.lıniirilaıeyın 

92 
12 
8 

Ol 
111 

77.9 
10.2 
6.8 

6 5.1 

46 38.9 
18 15.3 
50 42.4 
4 3.4 

19 16.l 

40 33.9 
12 10.2 
2 1.7 

68 100 

50 42.4 

33 
7 
3 
l 
l 

20 
2 

21 
2 
4 

7 
2 
l 

20 

25 

79.3 19 52.8 
15.6 10 27.8 
6.7 4 11.l 
2.2 
2.2 3 8.3 

44.4 14 38.9 
4.4 5 13.9 

46.7 16 44.4 
4.4 l 2.8 
8.9 3 8.3 

15.6 18 50 
4.4 5 13.9 
2.2 l 2.8 

100 24 96 

55.6 11 30.6 

Ol 
111 

5 100 

5 100 

5 100 

5 100 

i' 

' 

/ 
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Tüm hasta gruplarında lensin preoperatif ve postope

ratif durumlarına ait tablo EK:4'te verilmiştir. 

Tablo 25,hastalarımızda preoperatif ve postoperatif 

ortalama göziçi basıncı değerlerini göstermektedir. 

Tablo 25 : BKG,SG,KD ve AD Glokomda Pre-Postoperatif 

Ortalama Göziçi Basınçları. 

Ortalırıa Gİ8 (nnf-g) 

Preqleratif 

PootqJeratif 

42.4 + 12.8 

12.4 + 5.6 

43.7 + 15.8 

12.l + 6.9 

47.8 + 12.8 63.6 + 11.3 

13.9 + 6.8 16.2 + 1.5 

Aynı hasta gruplarındaki postoperatif normal,hipoton 

ve yüksek göziçi basıncına sahip göz sayıları ve %'leri 

EK:5'te gösterilmiştir. 

Düşük basınçlı glokom olarak takip edilen l hastanın 

l gözüne Örtülü Elliot+ Katarakt ekstraksiyonu yapıldı. 

Preoperatif göziçi basıncında (12.2 mmHg) düşme olmadı. 

Yapılan son kontrollerinde vizyonda artma tesbit edildi. 

Görme alanı ve fundus değişikliği bulunamadı. 

Basit kronik glokomlu 6,sekonder glokomlu l absolu 

göze ağrıyı gidermek amacıyla retrobulber alkol + novokain 

enjeksiyonu yapıldı. 

Yine absolu glokoma sahip 6 göze enükleasyon,6 göze 

de evisserasyon uygulandı. 

Cerrahi tedavi ile göziçi basıncı,görme keskinliği, 

görme alanı ve optik disk açısından,hastalarımızda elde 

ettiğimiz iyi ve kötü sonuç oranları Tablo 26'da verilmiştir. 

1 
I' 
1 

r. 
~ l 

1 
' ' 

1 
I 



lyi 
PARAMETRELER 

sayı 

Göz içi 
h>~ ·~-· 112 

Görme 
Kesldnlil)i 96 

Görme 
Alanı 42 

Optik 

"' •" <• 
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Tablo 26 : Glokomlu Hastalarda Cerrahi Tedavi 

Sonuçları. 

B~ SG 10) AD 

Sonuç Köt!l sonuç lyi sonuç Köt!l Sonuç lyi Sonuç Köt!l Sonuç 

' 
Sayı t Sayı ' sayı ' sayı ' sayı 

' Sayı ' 

., . ~ . , 4< Q? ' 
, ? ? .. 01 7 • 8 ' • 1 nn 

84.2 18 ıs. a 41 95.3 2 4.7 30 as. 7 s 14.3 s 100 

77 .8 12 22 .2 8 80 2 20 19 79 .2 5 20.8 5 100 

... on 1M - . •< , A . 1 nn - - -

sayı ' 

- -
- -

- -
- -

Konjenital glokomlu 12 hastamızın lO'unda göziçi ba

sıncı cerrahi tedavi ile,l'inde medikal tedavi ile düşü

rüldü.2 hasta da tedaviye devam etmedi. 

Cinsi 

ört!ll!l 
Elli ot 

Elliot 

Medikal tedavi (Timoptic %0.50) uygulanan l hastanın 

2 gözünde elde edilen tedavi öncesi ve sonrası ortalama 

göziçi basınçları sırası~la 43.4 ; 0.8 ve 18.5 ; l.6mmHg 

idi.10 hastadaki cerrahi tedavi dağılımı ve sonuçları 

Tablo 27'de gösterilmiştir. 

Tablo 27 Konjenital Glokomlu Hastalarımızda 

Cerrahi Tedavi Sonuçları. 

-- ··--· -· -·· 
Primer Cerrahi Tedavi Med, Tedavi 11Avesiyle Reoperasyon ile 

Göz Başarılı Göz Başarılı Başarısız Cinsi Göz Başarılı Reop.Med. Ted.Başarılı 

Sayı ' Sayı ' Sayı ' Sayı ' Sayı ' 
12 6 50 2 16.7 4 - Ö.Elliot(2) 4 - - 2 16. 7 

Schei (1) 
lw~< ~ 111 

4 - - 3 75 1 - - - - - - -

Başarısız 

Sayı ' 
2 16. 

1 25 
Trepanasyonu 

ört!ll!l 
Elliot+ 1 1 100 - - - - - - - - - - - -
Katarakt 
Ekstraksiyonu 

Schei 1 - - - - 1 - ö.Elliot+ 1 - - - - 1 100 Schei 

TOPLAM 18 7 38 ,9 5 27.8 6 - - 5 - - 2 11.1 4 22.2 

ı 

I' 

" ,, 
'· 

i' 
1 

'), 

'· 
" . 
', 
! 

" ... 
'. 

./ 



1 

ı 
1 
lı.: 
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Cerrahi müdahale yapılan toplam 18 gözün 7'sinde 

(%38.9) göziçi basıncı yalnız primer cerrahi tedavi ile, 

5'inde (%11.l) reoperasyon + medikal tedavi ilavesiyle 

düşürüldü.4 gözde ise,(%22.2) hiçbir tedavi ile başarı 

elde edilemedi.İlk cerrahi müdahaleye ilaveten medikal 

tedavi ile de göziçi basıncı düşürülememiş 6 gözden 5'ine 

reoperasyon uygulandı.l gözde ise vitre içi hemoraji ge

lişmiş olduğundan,reoperasyon düşünülmedi. 

18 gözden 14'ünde pre-postoperatif görme keskinlik

leri değerlendirilemedi.Görme keskinlikleri değerlendiri

lebilen 4 gözün 2'sinde(%50) görme postoperatif olarak ar

tarken,2'sinde değişiklik olmadı(%50). 

Medikal tedavi ile regüle edileh 2 göz afak operatu

ar idi.Konjenital glokomlu hastalarımızda pre-postopera

tif ortalama göziçi basınçları Tablo 28'de gösterilmiştir. 

Tablo 28 : Konjenital Glokomlu Hastalarda Pre

Postoperatif Ortalama GİB'ları. 

Oıtalam. GiB ( nııtg ) 

Precperatif 25. 2 + 6. 8 

Post:qJeratif 16.5 + 4.6 

Tablo 29 : Konjenital Glokomda Cerrahi Tedavi 

Komplikasyonları. 

Kaıplikasymlar Göz Sayısı "' '° 

Hifaıe 4 22.2 

Vitre Kaybı 4 22.2 

flt:ina~ l 5.6 

Vitre İçi 1-bınraji l 5.6 

; t 

ı' 
.. 

:;. 
'' 



1 

f 
l 

!. 

I· 
l 
1 
1 

1 

1 r 

1 

' 
i 

1 
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Basit kronik glokomlu hastalarımızda görülen postope

ratif erken ve geç komplikasyonlar Tablo 30'da,sekonder 

glokomlu hastalarımızda görülenler Tablo 3l'de ve kronik 

dar açılı glokom hastalarımızda görülen komplikasyonlar 

ise,Tablo 32'de gösterilmiştir. 

Akut dar açılı (akut glokom krizi) glokom hastaları

mızda gördüğümüz postoperatif komplikasyonlar ise,3 gözde 

erken ön kamara daralması,2 gözde erken hipotonidir. 

M~dikal tedavide kullandığımız ilaçlardan Timoptic, 

,, 

' ,, 

'l 



P•riferiJır. 

ıı:o.t>lika•yonl.Ar J.rid•ktoau 

sıo On 
J(.-&r• 

UpotonJ. 

Vitre Kaybı 

Koroid 
O.kolaanı 

Bipotoni. 

SıQ' On 
._ar• 

1r1do•iklit 

xornea 
Od-1 

P,r iferik 
~lerior 5ineş1 

1.rreqUl•r 
İ'upJ.lla. 

ıu.t1k 

&leb 

\ıit-r• 
~:rol.&p•u•u 

ll•tinal 
aı..oraji 

••tin• 
I ı.... D.k.alaanı 

1 
i ~lion Clokca. 

, ~plik.a•yon•u& 

Say1 

Scheie 

sayı 

1• 
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Tablo 30- BKG' lu Hastalarda Cerrahi Tedavi Cinsine Göre Komplikasyonların Da~ıl:uııı 

lridenkl•li• Siklod.iali& 
Siklo- liklo-
diocterai krioterap1 

sayı ' sayı. sayı. • Sayı 

örtUlU 
Elli ot 

layı 

11 

11 

3• 

10 

'?.raberkU 
hıktcni 

sayı 

Xoıabine Xoıabine Xoaıbine ııco111.bin• 
(Ö,Ell1ot) (TrobekUlektomi) (Scheio) (!ri

denkl•&i•) 

Sayı layı Sayı. ' Sayı ' 

16 

TOl'LAM 

Sayı. 

42 35, 

31 26. 

23 u. 

30 25. 

3. 

5. 

16 13 • 

10 .. 
13 11 

3. 

o. 

4. 

18 15. 

16 13. 

2. 

5. 

3. 

1. 

2. 

o. 

19. 
1 ~ ........ ~~~~~L.~~~~.l...~~~-'-~~~~...ı~~~~~L....~~~.ı...~~~....ı..~~~ .... ~~~-" ...... ~~~-"~~~~~~J...~~-1~~~__.ıl.-~L....-I 

liot: •, işareti ile ekstraksiyon qerektirecek ölçüde katarakt qelişim kastedil.lllişUr 

Tablo 30: BKG'lu Hastalarda Cerrahi Tedavi Cinsine 

Göre Komplikasyonların Dağılımı. 



P•riterik 
llomplika•yonıar iriı»ktomu 

(Erken) 
YUk. .. lt G!B 

sıo On 
l<aa&r• 

aıpot.on.1 

Vitre Kaybı 

J(oroid 
Dek.ol.anı 

B.ipoto.ni 

SıO ön 
ı<aaara 

1rido•1Jdit 

"""". 
Aaal..aa•ı 

'•rJ.f•ri.ll 
~terior Sin••i 

S.klUayorı 

Pupilla 

lrreq1Jler 
tupilla 

lli•tilr 
Bleb 

Jlatin&ı 
a..oraji 

aıt-.a 

a.tına 

O.kal.manı 

Maliqn Glokcmı 

Sayı 

Scheie 

Sayı 
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Tablo 31- Sekonder GlokO!lllu Hastalarda Cerrahi Tedavi Cinsine Göre Komplikasyonlar 

1ridenkleı1ı SiJtlodialiı 

Sayı. \ sayı 

Siklo
d.iocterai 

Bayı 

Siklo
krioterapi 

layı. 

örtUlU 
Uliot 

'rraberkU 
lekt.oılli 

sayı \ layı 

Jı:oabin• 
(ö,Uliot) 

Sayı 

lCoabine Kombine 
(Trabekülekt.01111) (Seha!•) 

Sayı Sayı 

Tablo 31: Sekonder Glokomlu Hastalarda Cerrahi 

Tedavi Cinsine Göre Komplikasyonlar. 

:Kom.bin• 
(!ri
denkledı) 

Sayı sayı 

22 " 

3 '· 7 

• 8,9 

g 20 

2.2 

11 24.; 

11.1 

2. 

2.2 

2. 

2.2 

2.2 

2.2 

13 311 



1 
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T A R T I Ş M A 

40 yaşın üzerindeki popülasyonda glokom insidansı % 1-2 

oranındadır. Bu oranın % 60-70'ini ise basit kronik glokomlu 

hastalar oluşturur. 

Cinsiyet açısından belirgin bir farklılık olmamakla bera

ber erkeklerde biraz daha fazladır. Leydhecker erkeklerde 

% 58, Perkins ve Jay % 56.5, Perkins ve Phelps % 55 olarak bul

muş, Toprak ve arkadaşları da, erkeklerdeki oranın biraz daha 

fazla olduğunu tesbit etmişlerdir. 

Basit kronik glokom, 35-40 yaşından itibaren 70 yaşa doğ

ru, en sık 60-70 yaşlar arasında olmak üzere gittikçe artan 

oranda görülür. 

Hastaların çoğunda her iki göz tutulmuştur. Myopi insi

dansı basit kronik glokomda fazladır ( 6,32,51,52 ). 

Bizim araştırmamızda elde ettiğimiz basit kronik glokom 

oranı % 76.l'dir. Erkek hasta oranı % 59.7 olup, en sık görül

düğü yaş aralığı 50-70 yaşlardır. Bilateral tutulma oranı % 

86.5 bulunmuştur. Refraksiyon kusuru, değerlendirilebilen has

talar arasında % 28.l ile myopi yönündedir. Absolu göz oranı 

ise % 11.7 olarak tesbit edilmiştir. 

Dar açılı glokom, basit kronik glokomdan daha seyrek gö

rülür (% 15-20). Kadınlarda 2-4 kat daha sıktır. En sık 55-60 

yaşlarda, akut ataklar ise 45 yaştan önce görülür. Vakaların 

çoğu bilateraldir. Daha çok hip~rmetropik r~frak~iYoH kusuru 

ile beraberdir ( 6,9,32). 

Hastalarımızın arasında dar açılı glokom oranının % 9.25 

olarak bulduk. Kadın hastalarımızın % 44.6 oranında olup, akut 

atakların hepsi (% 100) kadınlarda görülmüştür. En sık 50-70 

yaşlar arasında, akut atakların ise genellikle (% 60) 30-40 

yaşlar arasında olduğu görülmüştür. Hastalarımızdaki hipermet

ropi oranı (% 10.8), myopi oranından (% 40.6) düşük olmakla 

lit~ratürle uyum sağlamamıştır. Absolu göz oranı ise % 18.6'dır. 

% 80.7 hastada ise her iki göz de tutulmuştur. 
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Sekonder glokomlu hastalarımızın, tüm glokom hastaları

mızın % 10.S'unu teşkil etmektedir. Literatürde bildirilen 

oran ise % 20-40'tır (6). Bu oranı düşük bulmamızın sebebi, 

bir kısım sekonder glokomlu hastamızın takibinin normal po

liklinik dosya takibi ile yapılmış olmasındandır. 

En sık rastladığmımız sekonder glokom nedeni postopera

ti f afaki olup (% 38.1), ikinci sırada entümesan katarakt 

(% 10), üçüncü sırada ise travma ve pseudoexfoliatif glokom 

(% 8.3) gelmektedir. Yaş açısından belirgin bir farklılık 

olmamakla birlikte, en fazla (% 29.8) 60-70 yaş aralığında 

tesbit edilmiştir. 

Konjenital glokom, ABD'de göz hastalıkları içinde % 0,01-

0. 04 oranında görülür. Vakaların 2/3'ü bilateraldir. % 65'i 

erkek çocuklardır (9,32). 

Glokom hastalarımızın % l.5'unu konjenital vakalar teş

kil eder. Tümünde tutulma bilateraldir. % 58.3'ü kız, % 41.7'si 

erkek çocuklarda görülmüştür. Başvuru yaşı vakaların % 50'sinde 

< l yaş, % 50'sinde ise > 3 yaş'tır. 

Oküler hipertansiyon, 40 yaşın üzerindeki popülasyonda 

% 6-10 oranındadır. En sık 40-60 yaş aralığında görülür. Basit 

kronik glokomda olduğu gibi, myopi prevalensi biraz daha yük

sektir (39,52). 

Hastalarımızın % l.S'ini oküler hipertansifler teşkil· et

mektedir. Bunlar daha çok 40-60 yaş aralığındadır (% 78.6), 

Kadın/erkek oranı eşit bulunmuştur. Genellikle (% 96.3) bila

teraldir. Myopi (% 21.4) ile hipermetropi (% 28.6) arasında 

belirgin farklılık yoktur. 

Düşük basınçlı glokom, genellikle bilateraldir, orta yaş

larda sık görülür ve daha ziyade kadınlarda rastlanır (3)? 

Hastalarımızın arasında 7 tanesinin (% 0.9) göziçi basın

cı 21 mmHg altında olup, düşük basınçlı glokom olarak takip 

edilmiştir. Bunların % 28.S'u kadın, % 71.S'u erkek hastadır. 

% 92.3'ünde bilateral olduğu görülmüştür. Bunlarda da myotik 

refraksiyon daha fazladır (% 40). 
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Pseudoexfoliasyon veya exfoliasyori sendromu, lens kap

sülünün exfoliasyonu sonucu ön segment dokularında, kar yağ

dı görünüşünde, beyaz fibriler bir maddenin birikmesiyle ka

rakterize bir sendromdur. Önemi, birlikte glokom görülme sık

lığından (- 18) (2,32,3) kaynaklanır (53,54). 

Bölgemizde 1984 yılında yapılan bir çalışmada pseudoex

foliasyonlu olgularda glokom % 53.04 oranında, glokomlu ol

gulardaki pseudoexfoliasyon ise % 20 oranında bulunmuştur 

(55). 

Bizim çalışmamıza dahil edilen 800 glokomlu hastada ise 

pseudoexfoliasyon oranı % 33.8 olarak tesbit edilmiştir. 

Basit kronik glokom ile kapalı açılı glokom arasındaki 

farklardan biri de ön segment biometrisidir. Basit kronik glo

komda hiçbir biometrik anomali görülmemesine karşın, kapalı 

açılı glokomda farklı biometrik bulgular tesbit edilmektedir. 

Çıngıl, yaptığı çalışmada basit kronik glokomda ön seg

ment ölçülerini normallerle aynı fakat kapalı açılı glokomda 

ön segment ölçülerini normalden küçük bulmuştur. Kornea çapı

nın küçük olması, kornea kupol yüksekliğinin küçülmesine ve 

dolayısıyla ön kamaranın darlığına yol açar. Hipermetropi ve 

yaş da yardımcıdır (56). 

Çalışmamızda biz de literatürle uyumlu olarak kapalı 

açılı glokom hastalarında yüksek oranda (% 70.8) ön kamara 

darlığı tesbit ettik. 

Tüm hastalarımızda en fazla sıklıkta rastladığmımız glo

komatöz fündus değişikliği ise nazale itilme + cup/disk ora

nında artma olmuştur. 

Hastalarımızın ilk müracaatlarında yapılan görme alanı 

muayenelerinde, değerlendirilebilenler, arasında periferik 

görme alanları basit kronik glokomlularda daha çok normal 

(~ıl 40), dar açılı glokomllularda ise daha çok, "belirgin dar" 

/ 
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olarak (% 85.7) bulunmuştur. Santral görme alanları ise ba

sit kronik glokomlularda, iulk muayenede genellikle normal 

( ~6 68. 6), dar açılı glokomlularda ise "kör nokta genişleme

si" şeklinde patolojiktir 06 9.2). 

Çalışmamızda açık açı oranı basit kronik glokomlularda 

% 82, sekonder glokomlularda % 16, düşük basınçlı glokomlu

larda ise % 76.9 olarak, açığa yakın intermediate açı oranı 

basit kronik glokomlularda % 43.6, sekonder glokomlularda 

% 6, düşük basınçlı glokomlularda % 23.l'dir. Kapalıya yakın 

intermediate açı oranı kapalı açılı glokomda % 12.7, kapalı 

açı oranı ise aynı hastalarda % 89.3, sekonder glokomlu has

talarda ise % 3 olarak bulunmuştur. 

Bugüne kadar basit kronik glokomlu hastalarda hipertan

siyon, diabet v.b. bazı sistemik bozuklukların daha sık gö

rüldüğü ileri sürülmüşse de belirgin bir oran yoktur. Hiper

tansiyon ve hiperlipidemi hem basit glokom, hem de oküler hi

pertansi flerde biraz daha yüksek prevalens gösterirler. Dia

bet ise nisbeten daha seyrektir (32,57). 

Bizim hastalarımızda tesbit edebildiğmimiz sistemik bo

zukluk oranı da en fazla hipertansiyon leahinedir (BKG'de 

% 5.6, dar açılı glokomda% 7.2, sekonder glokomda% 4.8). 

Konjenital glokomda en sık rastlanan ön segment bulgu

ları derin ön kamara, megalokornea ve kornea ödemidir (ilk 

3 ayda% 60'a ulaşır). Göziçi basıncının yüksek olması sonucu 

karşımıza çıkan belirtiler ise epifora, fotofobi ve blefaros-

· pazmdır (46). 

Konjenital glokomlu 12 hastamızda en sık rastlanan bul

gular olarak % 75 oranında derin ön kamara, megalokornea ve 

% 58.3 oranında da megalokornea + kornea ödemi tesbit edil

miştir. Subjektif şikayetler arasında ise en fazla (% 16.7) 

fotofobi + epifora mevcut bulunmuştur. Fundusunu değerlendi

rebildiğimiz 8 gözde glokomatöz değişiklik cinsleri eşit oran

da görülmüştür. 
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Konjenital glokomda en sık rastlanan ön segment bulgula

rı derin ön kamara, megalokornea ve kornea ödemlidir (ilk 3 

ayda % 60'a ulaşır). Göziçi basıncının yüksek olması sonucu 

karşımıza ilk çıkan belirtiler ise epifora, fotofobi ve ble
farospazmdır (46). 

Basit kronik glokomda prensip önce medikal tedavidir,me

dikal tedaviye çok iyi cevap verir ve göziçi basıncı kontrol 

altına alınarak, fonksiyonel kayıpların ortaya çıkması veya 

ilerlemesi engellenebilir. 

İlk uygulaması düşünülecek ilaç bir betablokerdir, daha 

sonra epinefrin gibi bir sempatomimetik ve pilokarpin gelir. 

Hastalarımızda kullandığımız ilaÇların farmakolojik özellik

leri 

Timolol Maleate (Timoptic), glokom tedavisinde yaygın 

olarak kullanılan nonspesifik bir betablokerdir. Hümör aköz 

sekresyonunu azaltarak göziçi basıncını 24 sasat süreyle dü

şürür. Pulmoner, kardiak, sinir sistemi ve genitoüriner yan 

etkileri vardır (9,38,59,60,61). 

Pilokarpin (Pilokarsol), aköz hümörün dışa akım kolaylı

ğını arttırarak etki eden bir parasempatomimetiktir. Etkisi 

6 saati geçmez. Klinik çalışmalarda Timolol ve Pilokarpin, 

genellikle birbirini tamamlayan iki drog olarak kullanılır. 

Myozis, lens opasiteleri, silyer spazm, yalancı myopi, 

ağrı, gözde kızarıklık, posterior sineşi, iris kistleri Ne 

açı kapanmasına neden olabilirler (9,58,62). 

Epinefrin (Propin), X ve B agonist etkili sempatomime

tiktir. Hümör aköz yapımını % 30-35 azaltır. 24 saat etkili 

olabilir. Gözde ağrı, hiperemi, midriazis, epifora, allerji, 

kistoid makulopati, taşikardi, tremor, hipertansiyona yol 

açabilir (9,58). 

Levobunolol (Betagan), non selektif B adrenerjik bloke 

edici ajandandır. Etkili bir oküler hipotansif ilaçtır (9,63). 

Basit kronik glokomlu hastalarımızda göziçi basıncı açı

sından medikal tedavi ile elde ettiğimiz başarı oranı % 81.2, 

~ekonder glokomlularda % 41, kronik dar açılı glokomlularda 
.l . ~ : t. -.. ' .... : .. 
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ise % 44.6'dır. Ortalama göziçi basınçları tedavi öncesinde 
·+ BKG'da 28.9 - 7.4 mmHg, sekonder glokomda 31.8 ~ 8.6 mmHg 

ve kronik dar açılı glokomda 29.l ~ 7.2 mmHg iken, tedavi 

sonrası izleme süreleri sonunda bu hastalardaki ortalama 

göziçi basınçları sırasıyla 17.9 ~ 2.3 mmHg, 17.4 ~ 3.5 
+ mmHg ve 17.l - 2.2 mmHg olarak bulunmuştur. 

Tedavi sonrası, görmesi değişmeyenlerle, görmesi artan

lar, görme alanı genişleyenlerle, değişmeyenler ve optik 

diski değişmeyenler iyi sonuçları oluşturduğuna göre, BKG'da 

iyi sonuçlar görme keskinliği bakımından % 84.6, sekonder 

glokom~a % 100, kronik dar açılı glokom hastalarımızda ise 

% 89.7'dir. Görme alanı için aynı oranlar sırasıyla% 90.7, 

% 100 ve % 93.9 iken, optik disk için bu oranlar % 99.4, 

% 100 ve % lDO'dür. Absolu gözler ve kesafet v.b. nedenlerle 

vizyonu yetersiz olan gözler, değerlendirmeye dahil edilme

miştir. 

Sonuçlarımız Büyükyıldız ve Göcükoğlu'nun sonuçlarıyla 

ve diğer literatür sonuçlarıyla uyumludür (59,64,65,66). 

Basit kronik glokomlu hastalarımızda medikal tedavide 

kullandığmımız Timoptic % 0.25, Timoptic % 0.50, Pilokarsol 

% 2, Pilokarsol + Timoptic, Betagan ve Pilokarsol + Timoptic + 

Propin kombinasyonları arasında varyans analizleri yapılmış, 

Duncan Çoklu Karşılaştırma Testine göre ilaç ortalamaları kar

şılaştırılmış, göziçi basıncındaki ortalama düşüş açısından 

Timoptic % 0.25 ile % 0.50, Timoptic % 0.50 ile Pilokarsol 

% 2 Timoptic % 0.25 ile Pilokarsol % 2 aynı, diğe~leri ise 

birbirlerinden istatistiki olarak önemli derecede farklı bu

lunmuştur (P<0.05). 

Sekonder glokomlu hastalarımızda kullandığımız ilaçlar' 

arasındaki varyans analizine göre ise, göziçi basıncındaki 

ortalama düşüş açısından Pilokarsol % 2 ve Timoptic % 0.50 

aynı, diğerleri önemli derecede farklı bulunmuştur (P<D.001). 
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Kronik dar açılı glokom hastalarında kullandığımız ilaç

ların ortalama göziçi basıncı düşürmeleri arasında istatisti

ki olarak önemli bir farklılık yoktur (P>0.05). 

Uyguladığımız ilaçların hepsiyle göziçi basıncında etki

li düşüşler sağlanmıştır. Özgün ve Çam arkadaşlarının Timolol 

Maleate ve Dipinefrin kombinasyonlarıyla yaptıkları çalışma

larda, Andaç, Sansoy, Novack, Energin'in Timolol Maleate ve 

Levobunolol ile yaptıkları çalışmalarda ve Söderström ile ar

kadaşlarının Pilokarpin ve Timolol Maleate ile yaptıkları ça

lışmalarda da benzer şekilde, göziçi basınçlarında etkin dü

şüşlei sağl~ndı (61,62,63,67,68,69,70). 

Medikal tedavide kullandığımız Timolol ile 3 vakada 

(% 1.2) hipotansiyonsenkop, 4 vakada taşikardi (% 1.6), 

Levobunolol ile 4 vakadan !'inde (% 25) konjonktiva hiperemi

si ve kapak ödemi propin ile 5 vakadan 2'sinde (% 40) göz ve 

çevresinde ağrı gibi yan etkiler dışında, diğer kaynaklarda 

geçen, bradikardi, hallusinasyonlar, pulmoner, küardiak ve 

genitoüriner komplikasyonlar, diare, halsizlik, blefaro kon

jonktivit, yüzeyel punktat keratit v.b. sistemik ve oküler 

yan etkilere rastlanmamıştır (9,58,59,60,61,62). 

Pilokarpin kullandığımız hastalarda subjektif şikayet

lere ve pilokarpinin göz ve başağrısı, bulanık görme, kon

jonktiva hiperemisi, kemozis, görme alanında daralma gibi bi

linen yan etkilerine Timolol'ün literatürlerde belirtilerden 

daha fazla oranda subjektif ve objektif bulguya rastlanmış

tır (62,71). % 82.6 hastada görme alanı daralması, % 9.7'sin

de bulanık görme, % 1.2 kemozis ve başağrısı, % 1.7 konjonk

tiva hiperemisi tesbit edilebilmiştir . 

Oküler hipertansiyon olarak takip ettiğimiz hastalar

dan, vizyonda azalma ve görme alanlarında daralma 2'sine 
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(3 göz) medikal tedavi uygulanmış, diğerleri ilaçsız olarak 

takip edilmiştir. Medikal tedavi uyguladığımız 2 hastadan 

l'inde son kontrolünde l gözünde görme azalması bulunmuş, 

görme alanları, optik disk ve lenslerinde değişiklik olma

mıştır. 

İrkeç ve Erbil 10 oküler hipertansiyonlu hastada yaptık

ları çalışmada, 4 yıllik takip sırasında l hastada görme ala

nı değişikliği izlemişlerdir (72). 

Sekonder glokomlu 2 hastamızda (iridosiklit) göziçi ba

sıncı yalnızca iridosiklit tedavisi ile, l hastamızda (ste

roid kullanımına bağlı) ise sistemik steroid kullan~mının 

durdurulması ile düşürülmüştür. 

Sekonder glokomlu 84 hastamızdan 27 hastanın gözünde 

(% 37.2) göziçi basıncı yalnızca medikal tedavi ile düşürül

müştür. Hastaların yapılan son kontrollerine göre, vizyonda 

azalma hiçbir hastada görülmemiş, 19 gözde (% 59.4) görme 

aynı kalmış, 13'ünde ise (% 40.6) görme artmıştır. Turaçlı 

ve arkadaşları ise yaptıkları çalışmada, görme azalmasını 

% 28.6, değişmeme %'sini % 40, artma oranını ise% 31.4 ola

rak bildirmişlerdir (74). 

Konjenital glokomlu hastalar, enerjik tedaviye rağmen, 

şiddetli görme kaybı, korneal nedbeleşme, refraktif kusur 

ve optik harabiyet gelişmesi nedeniyle tedavide kompleks 

bir yapı gösterirler. 

--~onjenital glokomda tıbbi tedavi, hazırlıkları için ge

çen sürelerde söz konusudur (47,73). 

Konjenital glokomlu 12 hastamızdan yalnızca l'inin 2 gö

zünde göziçi basıncı medikal tedavi ile düşürülmüştür. Bu has

ta daha önce konjenital kataraktı için opere edilmişti. Diğer 

hastalara ise cerrahi tedavi uygulanmıştır. 
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Cerrahi tedaviye, medikal tedavi uygulanıp, cevap 

alınamayan hastalar alınmıştır. Bunlar basit kronik glo

komda 112 hastanın 118 gözü, sekonder glokomda 43 hasti

nın 45 gözü, kronik dar açılı glokomda 32 hastanın 36 

gözü ve akut dar açılı glokomda 5 hastanın 5 gözüdür. 

Hastalar postoperatif olarak en az l ay, en fazla 8 

yıl takip ·edilmiştir. 

Basit ~ronik glokomlu 118 gözün 92'sinde (% 77.9) 

göziçi basıncı primer cerrahi tedavi ile, geri kalan 26 gö

zün 12'si (% 10.2) medikal tedavi ilavesiyle, 8'i ise (% 

6.8) reoperasyon ile düşürülmüştür. 6 hastada (% 5.1) ise 

sonuç alınamamıştır. Toplam başarılı sonuç % 94.9'dur. Ba

şarısız sonuçlardan 3'ü kombine operasyonlar, l'i örtülü 

elliot, l'i siklodiatermi ve l'i de, siklodializ ile elde 

edilmiştir. 

Sekonder glokomlu 45 gözün 33'ünde (% 73.3) göziçi ba

sıncı cerrahi tedavi ile, 7'sinde (% 15.6) medikal tedavi 

ilavesiyle, 3'ünde (% 6.7) reoperasyon, l'inde (% 2.2) 

ise reoperasyon + medikal tedavi ile düşürülmüştür. Böyle

likle toplam başarı oranı % 97.8'dir. Siklokrioterapi uygu

lanan sturge-Wveber'li l gözde ise başarı elde edilememiş

tir (% 2.2). 

Kronik dar açılı glokomlu 36 gözde ise top~am % 91.7'lik 

başarılı sonucun % 52.8'i primer c~rrahi tedavi ile, % 27.8'i 

medikal tedavi ilavesiyle, % 11.l'i reoperasyon ile elde edil

miş, % 8.3 oranında da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Akut dar açılı glokom hastalarımızın 5 gözündeki cerrahi 

tedavi başarısı ise % 100 olmuştur. 

Basit kronik glokom, sekonder glokom, kronik dar açılı 

glokom ve akut dar ~çılı glokomlu hastalarımızda preoperatif v 
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ve postoperatif ortalama göziçi basınçları sırasıyla: 

42.4 ! 12.8 ile 12.4 ! 5.6 mmHg, 43.7 ! 15.8 ile 12.l ! 6.9 

mmHg, 47.8 ! 12.8 ile 13.9 ! 6.8 mmHg ve 63.6 ! 11.3 ile 

16.2 ! 1.5 mmHg'dır. 

Sonuçlarımız, değişik kaynaklarda verilen, değişik 

serilere ait % 76 - 100 arasındaki başarı oranlarıyla uyum

ludur (74,76,77,78,79,80). 

Konjenital glokomda esas tedavi cerrahi olmakla bera

ber, her olgudan istenilen sonuç alınamamaktadır. Gonioto

mi, goniopunktur, perriferik iridenklezis, Elliot Trepenas

yonu, trabekülektomi ve örtülü Elliot'u ihtiva eden çeşitli 

ameliyat şekilleri tavsiye edilmiştir. 

18 gözüne cerrahi tedavi uygulanan 20 konjenital glo

kom hastamızın % 38.9'unda (7 göz) göziçi basınçları primer 

cerrahi tedavi ile, % 27.8'inde (5 göz) medikal tedavi ila

vesi ile düşürülmüştür.Reoperasyona alınan 5 gözden 2'sinde 

(% 11.l) göziçi basıncı reoperasyon + medikal tedavi ilave

si ile düşürülmüştür. 3'ü (% 16.5).başarısız olmuş, l gözde 

ise (%·11.l) vitre içi hemoraji gelişmiş ve reoperasyona 

alınamamıştır. 

Preoperatif 25.2 ! 6.8 mmHg olan ortalama gozıçı basın~J 
+ cı postoperatif olarak 16.5 - 4.6 mmHg bulunmuştur. 

Görme keskinliği değerlendirilebilen 4 gözden 2'sinde 

50 ) değişiklik olmazken, 2'sinde (% 50) artma tesbit 

edilmiştir. 

Örtülü Elliot uygulanan 16 gözden 2'sinde (% 16.7), El

liot trepenasyonu uygulanan 4 gözden l'inde (% 25) ve Scheie 

operasyonu uygulanan l gözde (% 100) başarısız sonuç alınmış

tır. 

Bizim % 77.8'lik başarılı intraoküler basınç kontrol 

oranımız, Keith, Haas ve Shaffer'in serilerindeki % 77-92 

oranlarıyla kıyaslanabilir düzeydedir (73,Bl). 
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Postoperatif erken ve geç komplikasyon oranları çalış

mamızda oldukça düşük tesbit edilmiştir. % 22~2 (4 göz) 

hifema ve vitre kaybı, % 5.6 (1 göz) retina dekolmanı ve 

vitre içi hemoraji. 

Akut glokom krizi ile başvuran 5 hastanın 5 gözünde 

(% 100) intraoküler basınç primer cerrahi tedavi ile kont

rol altına alınmış, 3 göze peri ferik iridektomi, l göze 

Örtülü Elliot, l göze de Scheie ameliyatı yapılmıştır. 

Akut glokom krizinde primer cerrahi tedavi ile göziçi 

basıncı düşürülme oranı Krupin'in 45 hastalık serisinde 

% 76, Sürel 1 in 43 hastalık serisinde ise% 85.i'dir (76,82). 

Scheie ameliyatı uygulanan 23 gözden (7'si kombine) 

2'sinde başarısız olunmuştur (% 8.7). Göziçi basıncında nor

male düşüş açısından bizim bu % 91.3'lük başarı oranımız 

Toker'in % BO'lik başarı oranıyla kıyaslanibilir düzeyde

dir (83). 

Göziçi basıncında normale düşüş esas alındığında, uy

guladığmımız 14 iridenklezis (7'si kombine) ameliyatından 

yalnızca l'inde (% 7.1) başarı elde edilememiş, % 92.9'unda 

ise primer cerrahi tedavi, reoperasyon ve gerektiğinde me

dikal tedavi ilavesiyle kontrol altına alınmıştır: Sürel'in 

102 gözlük serisinde de aynı sonuç elde edilmiştir (84). 

Siklokrioterapi uyguladığımız toplam 8 gözden 5'inde 

(% 62.5) başarı sasğlanmış, 3'ünde (% 37.5) ise sağlanamamış

tır. Başarı oranları Bettman'a göre % 62.5, % 45.5, Bellows'a 

göre % 57, Sezen'e göre ise% 16.6 - 62.5'tur (85). 

Cerrahi tedavi grubundaki 222 gözün 14l'ine (% 63.l) 

trabeküler cerrahi uygulanmıştır. Bunlardan 76'sına Örtülü 

Elliot, 9'una trabekülektomi, 44'üne katarakt ekstraksiyonu 

ile kombine örtülü Elliot ve 12'sine de katarakt ekstraksi

yonu ile kombine trabekülektomi yapılmıştır. 



- 61 -

Trabeküler cerrahi uyguladığımız 141 gözdeki kontrol 

edilen göziçi basıncı başarı oranımız % 96.5'tur. Bu oran 

trabekülektomide % 95.2, örtülü Elliot~a ise % 96.6'dır. 

Tümer'e göre bu oran, trabekülektomide % 90, örtülü Elli

otta % 87, Özçetin'e göre % 89 ve % 93.5, Suyugül'e göre 

trabekülektomide % 76.9, Haznedaroğlu ve arkadaşlarına gö

re örtülü Elliotta % 80- Turaçlı'ya göre ise trabekülekto

mide % 90, trabekülektomide ayrıca Karahan % 87.5, Sürel 

% 85, Duman % 95, Zriidi % 81, Eltutar % 82.9 oranında ba

şarı bildirmişlerdir (86,87,88). 

Aynı konudaki yabancı kaynaklarda Thommy % 95.4, Mills 

% 87.8, David ve Sachs % 97.l oranında başarı bildirmişler

dir (89,90,91). 

Medikal tedavide olduğu gibi, cerrahi tedavide de so

nuçlar iyi ve kötü olarak değerlendirilmiştir. 

Göziçi basıncı için iyi sonuçlarımız (~ 20 mmHg) BKG'da 

% 94.9, sekonder glokomda % 97.3, kronik dar açılı glokomda 

% 91.7 ve akut dar açılı glokomda ise % lOO'dür. Görme kes

kinliğinde iyi sonuç olarak postoperatif dönemde artan ve 

değişmeyen vizyonlar alınmıştır. Bunlar BKG'da % 84.2, se

konder glokomda % 95.3, kronik dar açılı glokomda % 85.7 

ve akut dar açılı glokomda % lOO'dür. Görme alanı. ve optik 

diski değerlendirilebilen gözler arasında görme alanı iyi 

sonuçları (genişleyen ve değişmeyen) aynı grup hastalarda 

sırasıyla % 77.8, % 80, % 79.2 ve % 100, optik disk bakımın

dan iyi sonuçlar (değişmeyen) ise sırasıyla % 100, % 100, 

% 96 ve % lOO'dür . 

. Büyükyıldız ve Gücükoğlu'nun çalışmasında göziçi basın

cı açısından iyi sonuç oranı % 100, görme keskinliği için 

% 64.9, görme alanı için % 67.6- optik disk için ise % 89.2 

olarak bildirilmiştir. Bu sonuçlar basit kronik glokomlu 

hastalardan elde edilmiştir (65). 
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İyi ve kötü sonuçlarla yapılan X~ testi sonucunda 

şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

- Basit kronik glokom ve sekonder glokomda göziçi ba

sıncı ve görme alanı açısından başarı, tedavinin cinsine 

bağımlı (P<0.001) (P<0.05), görme keskinliği ve optik disk 

açısından başarı ise bağımlı değildir (P>0.05). 

- Kronik dar açılı glokomda yalnızca göziçi basıncı 

başarısı tedavi cinsine bağımlı (P<0.001), diğerleri ise 

bağımsızdır (P>0.05). 

Ayrıca; 

- Yalnızca görme keskinliği açısından başarı yine yal

nızca medikal tedavide glokomun cinsine bağımlı (P<0.05), 

diğerlerinde ise ne medikal, ne de cerrahi tedavi başarısı 

glokomun cinsiyle bağımlı değildir (P>0.05). 

Hastalarımızdaki wostoperatif komplikasyon en fazla 

oranda erken göziçi basıncı yüksekliğidir (% 30.6 48.9). 

Hifema, basit kronik glokomlu hastalarımızda % 25.4, 

sekonder glokomlularda % 20, kronik dar açılı glokomlularda 

% 19.4, konjenital glokomda, % 22.4 oranında tesbit edilmiş

tir. Akut dar açılı glokomlu 5 hastada erken hipotoni ve 

dar ön kamara dışında hiçbir komplikasyon görülmemiştir.Hi

fema toplam oranı % 23.0'dır. 

Erken ön kamara daralması, BKG'da % 26.3, sekonder glo

komda % 6.7, kronik dar açılı glokomda % 16.7 toplam 20.l 

oranında görülmüştür. 

Uveit ise sadece l basit kronik glokomlu hastada 

(% 0.8) görülmüştür. 

Koroid dekolmanına yine yalnızca 6 BKG'lu hastada 

( 0' 5.1) rastlanmış, katarakt gelişimi de BKG'da 0' 3.4, ,o ,o 

nik dar açılı glokomda QI 2.8 oranında görülmüştür. ,o 

kro-

' I 

,,..,. 
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Kornea ôdemi BKG'da % 4.2, sekonder glokomda % 6.7 

oranında, hipotoni BKG'da % ~.5, sekonder glokomda% 5.7, 

vitre kaybı BKG'da % 3.4, sekonder glokomda % 2.2, kronik 

dar açılı glokomda % 2.8, posterior sineşi ise BKG'da 

% 13.6, sekonder glokomda % 2.2, kronik dar açılı glokomda 

da % 5.6 oranında tesbit edilmiştir. 

Literatürlerle kıyaslandığında, kronik dar açılı glo

komlularda yapılan çalışmalarda Hifemaya Karahan % 23, 

Sürel ~o 20, ·Turaçlı% 7.5, Shirato ~o 24 oranında rastlamıŞ

tır. 

Erken ôn kamara daralması yine Karahan'a gôre % 15.4, 

Shirato'ya gôre % 16, Ridgway'e gôre % 3 ve Duman'a gôre 

% 12 olarak bildirilmiştir. 

Katarakt gelişimi oranları, Karahan % 7.7, Turaçlı 

~o 15, Sürel ·~o 9 şekilendider ( 87). 

Komplikasyonlar, tüm vakalarda toplam olarak kıyaslan

dığında hifemaya, Topsakal % 9.3, Polat % 13.9- Örgen % 22.l, 

Özçetin % 12.7, Baştürk ise % 2.8 oranında rastlamıştır. Bi

zim sonuçlarımızda ise bu oran % 23'tür. 

Dar ôn kamara, Topsakal'a gôre % 6.2, Örgen'e gôre 

% 33.3, Polat'a gôre % 2.8, Özçetin'e gôre % 32.2 ve Baştürk)e 

gôre % 5.6 iken, bizde ki sonuç % 20.l'dir. 

Uveit oranı ise; Topsakal % 6.2, Örgen % 1.3, Özçetin 

% 6.3, Baştürk % 2.8 şeklinde, bizde ise % 0.8'dir. 

Hipotoniyji Topsakal % 6.2, Polat % 5.6, Örgen % 12, 

özçetin % 6.4, Baştürk % 2.8 olarak bulmuştur. Çalışmamızda 

ise % 6.5'tur. Kornea ôdemi, Polat'a gôre = 2.8, çalışmamız

da% 4.9'dur. Vitre kaybı oranı Polat'a gôre % 8 •. 3, bizde 

ise ~o 3'tür. 

Koroidea dekolmanı yine Polat'a gôre % 2.8, çalışmamızda 

ise yalnızca 6 BKG'lu gôzde (% 5.l)'dir. Posterior sineşiye 

Polat % 16.7 oranında, biz ise % 9.5 oranında rastladik (77, 

80). Hifema ve kornea ôdemi dfşında diğer komplikasyon oran

larının, çalışmamızda genellikle düşük olduğu gözlenmiştir. 

I 

i 
.. · 
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S O N U Ç L A R 

1978 -1990 yılları arasında kliniğimiz glokom seksi

yonuna müracaat etmiş 950 hastanın 800'üne ait dosyaların 

retrospektif olarak incelenmesinden elde edilen sonuçlar 

şöyledir: 

* Çalışmamızda en büyük oran, basit kronik glokomlu 

hastalar tarafından oluşturulmuştur (% 76.l). 

* Tüm hasta ~ruplarında erkek hasta oranı, kadın has

ta oranında fazladır. Yalnızca, dar açılı glokomda akut 

atakların en sık (% 60) kadınlarda görüldüğü tesbit edilmiş

tir. 

* Hastalarımızın çoğu 50 - 70 yaş aralığında, fakat 

akut ataklar 30 - 40 yaş civarındadır. 

* Genellikle iki göz birden tutulmuştur (% 80.7-% 86.5). 

* Absolu göz oranı % 11.7 - 18.6'dır. 

* En sık rastladığımız refraksiyon kusuru, myopidir 

U6 21.4 - 40.6). 

* Sekonder glokomlu hastalarımızda en sık etyolojik 

neden, postoperatif afakidir (% 38.1). 

* Konj~nital glokomlu hastalar, tüm hastalarımızın 

% l.5'unu teşkil etmiştir. Bu hastaların bize başvuruları 

sırasında yaşları % 50'sinde 3 yaşından büyüktür. 

* 800 glokom hastamızda pseudoexfoliasyon oranı % 33.8 

olarak tesbit edilmiştir. 

* Hastalarımızda tesbit edebildiğimiz sistemik bozuk

luk oranı % 4.8 - 7.2 ile en fazla hipertansiyon lehine-

dir. 

* Göziçi basıncında düşüş açısından medikal tedavi ile 

elde ettiğimiz başarı oranları basit kronik glokomda.% 91.2, 

sekonder glokomda % 41, kronik dar açılı glokomda ise 

% 44.6'dır. Uyguladığımız ilaçların hepsiyle göziçi basıncında 

etkili düşüşler sağlanmıştır. 
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* Cerrahi tedavi ile göziçi basıncında düşme açısın

dan elde ettiğimiz başarı oranları basit kronik glokomda 

% 94.9, sekonder glokomda% 97.8, kronik dar·açılı glokom

da % 91.7 ve akut dar açılı glokomda ise % lOO'dür. Kon

jenital glokom hastalarımızdaki cerrahi tedavi başarı ora

nı ise % 77.8'dir. 

* En fazla uygulanan yöntem trabeküler cerrahi olup 

(% 63.1), örtülü Elliottaki başarımız % 96.6, trabekülek

tomideki ba~arımız ise % 95.2 olmuştur. 

* Glokom seksiyonuna müracaat etmiş ve kaydedilmiş 

olan 950 ha~tadan 150'si (% 15.8) daha sonraki kontrolle

rine gelmemiş ve takibi yapılamamıştır. Takip ve tedaviye 

alınmış 800 hastanın 20l'i (% 25.1) ise ya tedaviyi aksat

mış veya ameliyatı kabul etmemiştir. 

Sonuçlarımızdan da görüleceği gibi körlüğe kadar gide

bilecek bir hastalığın, bilinçli tedavi ve takiple büyük 

ölçüde kontrol altına alınabileceği ortadadır. 

Teşhis ve tedavi kadar önemli olan bir faktör de has

taya, hastalığının öneminin kavratılmasıdır. 



Ö Z E T 

Bölgemizde glokom epidemiyolojisi, glokom has

talarının teşhis, tedavi ve periyodik takibindeki 

etkinliğimiz hakkında f iki~ sahibi olabilmek amacıy

la Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalık

ları Anabilim Dalı'nda yapılan bu retrospektif çalış

mada, 800 hastanın 1346 gözünde glokomun lokalizasyo

nu, hastaların yaşı, cinsi, refraksiyon kusurları, ön 

segment ve fundus bulguları, teşhis ve tedavi sonuç

ları incelenmiştir. 

Çalışmaya alınan 800 hastanın % 41.6'sı (333 has

ta) kadın, % 58.4'ü (467 hasta) erkektir. 

Vakaların % 85.4'ü primer glokom, % 10.5'u sekon

der glokom, % l.5'u ise konjenital glokomludur. 

Hastalarımızda mevcut bulgular ve tedavi sonuçları 

değerlendirilmiş ve literatürlerle kıyaslanmıştır. 
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EK:l 

İlk Muayenede Periferik Görme Alanı,Tonografi 

ve Provokasyon Testi Sonuçları. 

B<G l<D ro Si aE 
cm Sayısı Sayı 

.,, 
Sayı 

.,, 
Sayı 

.,, 
Sayı 

.,, 
Sayı iti iti iti iti 

PERİFERİK CİİK PUWI 

t-.bmBl 268 40.2 9 15.8 - l l 2 

ı-enr cm 212 31.8 18 31.6 5 5 2 

~lirgin cm 186 27.9 30 52.6 - 8 8 6 

~Jınji.ri.lmeyen 407 37.9 45 44.l 7 100 86 86 3 

5IWTRPl CiiM.: JILJINI 

t-bmal 258 68.6 4 4.6 - l l 

9<ol:rnı 50 13.3 3 3.4 -
Kör l\tl<ta ~ 68 18.l 8 9.2 -

~.lıniirilmeyerı 697 64.9 87 85.3 7 100 99 99 13 

TCNmfİ 

Patolojik 45 55.6 6 5.9 -
~ 15 18.5 

l"bmal 21 25.9 

~lfSTi~ 

EULiGi 

&ı Yü<lare 61 5.7 5 4.9 - l l 2 

Yı:f>ı.lııeym 1012 94.3 97 95.l 7 100 99 99 11 

.,, 
iti 

20 

20 

60 

23.l 

100 

15.4 

84.6 
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EK:2 

Hastalarda Mevcut Sistemik Hastalıklar. 

B<G l<D /f) g:; illi 
Si.stanik~ Sayı 

.,, 
Sayı 

.,, . 
Sayı 

.,, 
Sayı 

.,, 
Sayı 

.,, 
'° '° '° '° '° 

D.lıretes f"ellitrn 7 1.15 

Hipeıtafilyrn 35 5.75 5 7.24 - 4 4.8 -

steroid Kullaumı l 1.2 

D.Sün:J l 0.02 -
Clııtr l 0.02 

TLhrrküloz l 0.02 -

EK:3 

BKG,SG ve KD Açılı Glokomda Lensin Medikal Tedavi

den Önceki ve Sonraki Durumları. 

El<G s; l<D 

Lem CFCe !fiıra lire !fiıra fire ~ 

Sayı 
.,, 

Sayı 
.,, 

Sayı 
.,, 

Sayı 
.,, 

Sayı 
.,, 

Sayı 
.,, 

'° '° '° '° '° '° 

ltımel 348 69 341 67.7 4 14.8 4 14.8 25 86.2 25 86.2 

Başlagıç 

Kesafet 151 30 146 29 7 25.9 7 25.9 4 13.8 4 13.8 

Total Ke-

saf et 12 2.4 

Af~ 5 l 5 l 16 50.3 16 59.3 -
~lm:tiri-

.laıeyen 4 0.8 4 0.8 5 15.6 5 15.6 -

r 
! 



LEn> 

t>brnel 

Başlırgıç 

Kesafet 

Total 

Kesafet 

Afac 

0$.rlınli-

r.ilareyen 
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EK:4 
BKG, SG, KD ve AD Glokomda Cerrahi Tedaviden Önce 

ve Sonra Lensin Durumları. 

El<G ~ l<D ro 
ö-m Scnra lke Scnra 'lke Scnra lke Scnra 

Sayı iV Sayı iV Sayı iV Sayı iV Sayı iV Sayı iV Sayı iV Sayı iV 

111 111 111 111 111 111 111 111 

26 

39 

46 

2 

5 

23 22 19.5 4 9.75 4 9.75 10 28.6 8 22.9 4 80 4 

34.5 38 33.6 5 12.2 4 9.75 16 45.7 18 51.4 l 20 l 

40.7 5 2.24 20 48.8 2 4.87 7 20 

1.76 48 42.5 12 29.3 31 75.6 2 5.7 9 25. 7 

4.24 5 4.24 4 8.9 4 8.9 l 2.8 l 2.8 

EK:5 

Glokomlu Hastalarda Postoperatif Normal, Hipoton ve 

Yüksek Göziçi Basıncı %'!eri. 

97 82.2 36 80 28 77.8 5 lCO 

15 12.7 8 17.8 5 13.9 -

6 5.1 l 2.2 3 8.3 -

80 

20 




