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ÖZET: 

KONJENİTAL KATARALI OLGULARIMIZDA CERRAH İ TEDAV İ VE 

TAK İP SONUÇLARIMIZ 

Retrospektif bu çalışmamızdaki amaç, konjenital katarakt tanısı almış ve klinik 

takibimizde olan hastaların cerrahi tedavi ve takip sunuçlarını incelemektir. 

Bu amaçla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim 

Dalın’da Ocak 2003- Aralık 2010 tarihleri arasında konjenital katarakt tanısı konularak, 

ön kesintisiz kürvilineer kapsüloreksis (ÖKKK), fakoaspirasyon, arka kesintisiz 

kürvilineer kapsüloreksis (AKKK), anterior vitrektomi operasyonu yapılmış, afakik 

takipte olan veya siliyer sulkusa GİL implantasyonu uygulanmış, ameliyat tarihinde 

yaşları 0- 34yaş (1ay- 404 ay) arasında olan, 50 hastanın 84 gözü çalışma kapsamında 

değerlendirilmiştir. 

Takip süreleri ortalama 30.9ay±23 (SD)ay (4-92ay) olarak tesbit edildi. 16(%19) 

göz ortalama 33ay takip edildikden sonra, ortalama 45. ay da (29-84 ay) siliyer sulkusa 

sekonder GİL yerleştirildi, 57 (%67.) göze ise ilk operasyonda yine siliyer sulkusa GİL 

uygulaması yapıldı. Ortalama yaş 76.5ay (min 5 ay, max:396 ay). 11(%13.1) göz ise 

yaklaşık 19 aydır afak olarak takip edilmektedir. 

Takip süresince 7 (%8.3) gözde sekonder glokom, 9(%12.3) gözde GİL 

dislokasyonu, 17 (%20.2) gözde pupilla düzensizliği ve irisde lokalize iris atrofileri, 

5(%5.9)gözde ön vitreusta membran geliştiği görüldü. 

79 (%92.8) gözde arka kapsül opasitesi gelişmemişti. 

Hastaların preop EİDGK 0.08±0.02 (P+P+ veya EHS- 5mps), post op EİDGK 

0.4±0.3 tesbit edilmiş olup, preop EİDGK’e göre, postop EİDGK’nin anlamlı derecede 

artmış olduğu görüldü( P<001 simple t test). Afakik takibi yapılıp sekonder GİL 

uygulanan 16 hastanın son kontrol muayenelerindeki görme düzeyeleri ortalama 0.2 

(0.05-0.8) seviyesinde tesbit edildi.  

Sonuç olarak, konjenital katarakt tanısı alan hastaların cerrahi tedavisinde, 

ÖKKK, fakoaspirasyon, AKKK, Anterior Vitrektomi ve/ veya Siliyer Sulkusa GİL 

İmplantasyonu, arka kapsül kesafetini önlemede ve cerrahiye ait komplikasyonların 

minimalize edilmesinde etkili, güvenilir, iyi görsel sonuçlar veren güncel bir tekniktir. 

Anahtar Kelimeler:  Konjenital katarakt, arka kesintisiz kürvilineer 

kapsüloreksis, anterior vitrektomi, afakik tashih,  sulkus GİL implantasyonu. 
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ABSTRACT 

The Results of Surgical Treatment and Follow-up Examinations in 

Congenital Cataracts 

In this retrospective study; we aimed to evaluate the results of congenital 

cataract surgery. 

For this purpose: 84 eyes of 50 patients suffering from congenital cataract who 

presented Ophthalmology Departmant of Atatürk University Medical School between 

January 2003 and December 2010 enrolled in the study. The same surgical procedure 

was performed except İOL implantation; anterior continue curvilineer capsulorheksis 

(ACCC), phacoaspiration, posterior continue curvilinear capsulorhexsis (PCCC), 

anterior vitrectomy, İOL implantation for some patients. 

The mean follow up time was 30.9 ±23 (SD) months (4 -92 months). We 

performed İOL implantation to 57 (%67) eyes in the first operation and 16 (%19) eyes 

in the second operation after a mean follow-up time of 33 months. 11 (%13.1) eyes are 

being followed-up as aphakic. 

During follow-up, glaucom a developed in 7 (%8.3) eyes, IOL dislocation 

occured in 9 (%12.3) eyes, pupil irregularity and local iris atrophy has been observed in 

17 (%20.2) eyes, posterior capsüler opasification observed in 5 (%5.9) eyes.  

Before operation the mean BCVA was 0.08±0.02 and after operation the mean 

BCVA was 0.4±0.3, and the improvement of mean BCVA was statistically significant 

(p<0.001). The last mean BCVA of 16 eyes, which underwent seconder IOL 

implantation, was 0.2 (0.05- 0.8). 

Finally we conclude that; ACCC, phacoaspiration, PCCC, anterior vitrectomy 

with or without IOL implantation procedure is a good technique for preventing posterior 

capsule opacity and surgical complications in congenital cataracts. 

Keywords: Congenital cataract, posterior continue curvilinear capsulorheksis 

(PCCC), anterior vitrectomy, aphakic correction, sulcus IOL Implantation. 
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1-GİRİŞ: 

 Katarakt, anatomik olarak lens opaklaşmasına, fonksiyonel olarak görmeyi 

engelleyen opaklaşmalara verilen addır. Biyokimyasal olarakta dönüşümsüz protein 

koagülasyonu sonucu gelişen kesafetlerdir. 

Konjenital katarakt terimi doğumda var olan ilk bir ayda görülen lens opasiteleri 

için kullanılır. Yaşamın ilk yılı boyunca ortaya çıkan lens opsiteleri ise infantil katarakt 

adını alırlar. Bazı doğumsal lens opasiteleri de doğumda tanı almadan atlandığı ve 

sonraki muayenelerde saptanabildiği için pek çok hekim tarafından bu iki terim 

birbirinin yerine sıklıkla kullanılabilmektedir(1). 

Konjenital kataraktlar çocukluk çağı körlük nedenleri arasında en sık görülen 

tedavi edilebilir hastalıktır. Erken tanı ve tedavi, prognozu etkiler(2). Çocuklarda körlük 

oranı gelişmekte olan ülkelerde 5-15/10000, gelişmiş ülkelerde 1-4/10000 olarak 

bildirilmektedir. (3-4). Katarakta bağlı gelişen körlük oranı ise gelişmekte olan 

ülkelerde 1-4/10000, gelişmiş ülkelerde 0,1-0,4/10000’dir(5). 

Kataraktın neden olduğu opasite ne kadar yoğun, geniş ve merkezi ise görmeyi o 

kadar azaltacaktır. Lensin periferinde yerleşimli opasiteler görmeyi daha az, lensin arka 

kapsülüne yakın opasiteler ise ön kapsüle yakın olanlara göre görmeyi daha çok 

etkilerler(6). 

Çocuk gözü, büyümekte olan bir gözdür. Doğumda gelişimini henüz 

tamamlamamıştır, merkezi sinir sistemide gelişimini henüz tamamlamadığı için büyüme 

anormalliklerine ve gelişimsel geriliklere karşı oldukça hassastır(7). Çocukların gözleri 

erişkinlerden daha küçük ve aynı zamanda dokuları daha yumuşaktır. Cerrahiye 

enflamatuvar yanıtı daha belirgindir ve bu durum genellikle cerrahi sırasında irisin 

travmatize edilmesine bağlıdır.(8)    

Günümüzde göz içi lenslerdeki gelişmelere bağlı olarak erişkinlerde kataraktın 

tedavisi gitgide kolaylaşmasına karşın, pediatrik olgularda kataraktın neden olduğu 

deprivasyon ambliyopisi ve cerrahi sonrası afaki, tedavi de, rehabilitasyon da ve takip te 

güçlüklere neden olmaya devam etmektedir. Tedavide amaç mümkün olan en kısa 

sürede ve en erken dönemde net retina görüntüsünün oluşmasını sağlamaktır. Ancak 

tedavi için, cerrahi ile deprivasyon ambliyopisi engellenmeye çalışılırken, cerrahinin 
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ardından ortaya çıkan anizometropik veya izoametropik kırma kusurunun neden olduğu 

ambliyopiye yönelik gözlük veya kontak lens ile düzeltme ve kapama tedavisi yapılması 

gerekmektedir. İnfantil ve çocukluk çağı kataraktlarının tedavisinde görme prognozu 

kataraktın başlangıç yaşı, ameliyat zamanı, ameliyat yöntemi, kullanılan göz içi lensinin 

yapısı, ameliyat sonrası komplikasyonların özellikle de sekonder kataraktın önlenmesi 

ve tedavisi, katarakta eşlik eden oküler ve sistemik patolojilerin varlığı, ambliyopi 

tedavisinin uygulanabilmesi gibi faktörlere bağlıdır.(9)      

Çocukluk çağı kataraktlarına cerrahi yaklaşım son 20 yılda çok büyük gelişme 

göstermiştir. Modern cerrahi teknikler, erken yaşta cerrahinin yapılabilmesi ve erken 

görsel rehabilitasyonun sağlanabilmesi, geri dönüşümsüz ambliyopinin önlenmesini ve 

çok daha iyi görsel sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır(10). Cerrahi teknikte en önemli 

gelişme, 1983’de Parks’ın lens aspirasyonu’na (LA) ilave olarak arka kapsülektomi ve 

ön vitrektomi (ÖV) uygulaması ile olmuştur. Bu yöntem ile çocuklarda çok yüksek 

oranda gelişen arka kapsül kesafeti (AKK) engellenerek ambliyopinin önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır. Son yıllarda Parks’ın yöntemi modifiye edilerek kapsül içine göz içi lens 

(GİL) yerleştirilmeside mümkün hale gelmiştir(11). Cerrahi tedavide geçmişte optik 

iridektomi, dissizyon, lens aspirasyonu, fakoemülsifikasyon, neodmiyum YAG-lazer 

anterior kapsülotomi gibi yöntemler uygulanmakla birlikte günümüzde  tercih 

edilmemektedir. Daha sıklıkla fakoaspirasyon- Lensektomi- anterior vitrektomi yöntemi 

kullanılmaktadır(12-14).  

Pediatrik katarakt cerrahisinde başlıca iki teknik kullanılmaktadır: Pars plana 

yaklaşım ve limbal yaklaşım. Her iki tekniğinde avantaj ve dezavantajları 

bulunmaktadır. Pars plana yaklaşım vitrektomi makinelerindeki gelişmelerle birlikte 

1970’li yılların sonlarında kullanılmaya başlanmıştır. GİL’in yerleştirilmesi için kapsül 

kesesinin daha iyi korunduğu limbal yaklaşımın kullanılmaya başlaması ile pars plana 

yaklaşımın kullanılması azalmıştır(15). Ön kapsüle ve arka kapsüle kapsüloreksis ve 

anterior vitrektomi yaygın popülarite kazanmaktadır. Düşük fakoemülsifikasyon 

enerjisiyle yapışkan özellik gösteren lens materyali aspire edilir. Arka kapsülün 

alınması ve anterior vitrektomi postoperatif erken dönemde hızla arka kapsül 

kesifleşmesine bağlı sensoryal tip deprivasyon ambliyopisi gelişmesine engel 

olabilmektedir(16). 
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Konjenital kataraktın mümkün olan en erken zamanda tedavi edilmesi gerektiği 

bilinmektedir. Yetişkinlerde olduğu gibi konjenital kataraktın tek tedavisi 

lensektomidir. Ancak asıl sorun, lensektomi ile oluşan refraksiyon kusurunun ve 

gelişebilecek olan ambliyopinin nasıl tedavi edileceğidir(17,18). Lensektomi sonrası 

refraksiyon kusurunu gidermek ve ambliyopiyi önlemek için afakik gözlük, kontaklens, 

GİL implantasyonu, epikeratofaki gibi değişik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. 

Hepsinin avantaj ve dezavantajları vardır. En popüler olanı GİL implantasyonudur. 

Ancak çok erken yaşlarda uygulamanın komplikasyonlara yol açtığı bilindiği için hangi 

yaştan sonra yapılmasının uygun olacağı tartışma konusudur(19). 

Güncel cerrahi yaklaşımlarla tekniğe ait komplikasyonların minimalize edildiği  

konjenital kataraktlı hastalarda iyi bir optik düzeltme; ambliyopi tedavisi ve uzun süreli 

yakın takip gerekmektedir. Tüm aşamalarda ailenin doktorla birlikte uyumlu bir şekilde 

çalışması gerektiği de unutulmaması gereken faktörlerden biridir. 

Çalışmamızın amacı; kliniğimizde lens aspirasyonu+ Anterior Vitrektomi+ 

Posterior kapsülotomi ve/veya siliyer sulkusa GİL implantasyon, operasyonu uygulanan 

konjenital kataraktlı çocukların cerrahi tedavi sonuçlarını irdelemektir. 
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2-GENEL BİLGİLER: 

Konjenital katarakt çocukluk çağında, dünyada görülen körlüklerin ve az 

görmenin tedavi edilebilir en sık nedenidir. Dünya genelinde çocukluk 

çağındakikörlüklerin  %5 ila %20’sinin sebebidir. Foster ve arkadaşları(5)  yaklaşık 

200.000 çocuğun katarakt sonucu kör olduğunu bildirmişlerdir. Konjenital kataraktın 

küresel insidansının 10.000 canlı doğumda 1-15 arasında olduğu bildirilmiştir(20) 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2020’ye kadar, dünya çapında önlenebilir 

körlüklerin ortadan kaldırılmasında, çocukluk çağındaki körlüklerin önlenmesi 

öncelikleri arasında yer almıştır(21) 

 

2.1 Lens Anatomisi  

Lens; irisle vitreus arasında yer alan bikonveks saydam bir yapıdır. Lensin arka 

yüzü ön yüzünden daha konvekstir. Ön yüzü aqueous humour ile temas halindedir. Arka 

yüz ise 20 yaşlarına kadar weiger ligamenti ile vitreusun ön hyaloid zarına yapışıktır. 

Daha sonra bu yapışıklık, yerini basit bir yaslanmaya bırakır. Lens kapsülü esnek ve 

saydamdır. Ön kapsül altında tek katlı kübik epitel yer alır. 

Yeni doğanda lensin çapı 6mm, ön arka kalınlığı 4,5 mm kadardır. Yetişkinde 

ise yaklaşık çap  9-10 mm’dir. Lensin ön yüzü arka yüzüne göre daha düzdür. Ön yüzde 

en tepe noktaya ön kutup, arka yüzde en tepe noktaya ise arka kutup denir. Ön- arka 

yüzün   birleştiği çepeçevre birleşim yerine ekvator denir. 

Lens bulunduğu arka kamarada zonül fibrilleriyle asılmıştır. Siliyer cisimden 

köken alan ekvatöryel zonül fibrilleri lensin ekvatoruna, pars planadan köken alan ön ve 

arka zonül fibrilleri ise lens ekvatorunun 1-2 mm ön vearkasına, lensin içine 2 mikron 

girerek yapışır. 

Ağırlığı ise doğumda yaklaşık 60-70 mg olup, ileri yaşlarda 220-230 mg’a 

ulaşır(22-25).  
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2.2 Lens Embriyolojisi ve Histolojisi : 

Embriyoda 22. günde ön beynin her iki yanında gözler belirir. Nöral tüpün 

kapanmasıyla optik veziküller oluşur. Lens, optik vezikülü saran yüzey ektoderminden 

gelişir. Gestasyonun 25. gününde ortaya çıkan bu optik vezikül üzerinde lens plağı 

belirmeye başlar.  Vezikülün ön hücreleri hyalin benzeri bir madde salgılayarak, lens ön 

kapsülünü oluştururlar. Arka duvar hücreleri ise öne doğru uzayarak primer lens liflerini 

(embriyoner nükleus ) yaparlar. Ekvator bölgesindeki liflerde hayat boyu sürecek olan 

sekonder lens lifleri (fötal nükleus) üretimine devam ederler. Daha sonra bu lifler 

bölünerek fötal nükleus etrafında infantil nükleusu oluştururlar. Doğumdan sonra lens 

gelişimi devam eder, ekvator hücrelerinin yeni lifleri erişkin nükleusu ve lens korteksini 

meydana getirir. 

Anterior epitelden türeyen ekvatoryel sekonder lens lifleri, anterior epitelyum 

altında öne doğru, arkada da hemen kapsülün altına göç ederler ve Y sütürlerinde 

birleşirler. Y sütürleri önde düz arkada baş aşağı yerleşimlidirler. 

Gelişmekte olan lens, tunika vasküloza lentis tarafından beslenir. Tunika 

vasküloza lentis arkada oftalmik arterin bir dalı olan hyaloid arter, önde de pupiller 

membrandaki damarlardaki anastomozlardan beslenir. Doğumda sadece pupiller 

membranın küçük kalıntıları ve vestigal bir hyaloid arter mevcuttur ve bu da mitendorf 

noktası adını alır.  

Embriyogenezis sırasında lensin alınması; korneanın düzleşmesi, vitreusun 

gelişiminin duraksaması ile sonuçlanır(22, 24,26-27).                                                                                                                                                                               

Histolojik olarak lens 3 yapıdan oluşur; 

-Kapsül 

-Lens Epiteli 

-Lens Fibrilleri 

Kapsül: 

Lensin yapısal elemanları olan epitelyum hücreleri ve fibrilleri saran ve koruyan 

dıştaki elastik, şeffaf bazal zardır. İnsan vücüdundaki diğer bazal zarlardan farkı 

devamlı kalınlaşmasıdır. Lensin ön yüzünü saran ön kapsül lens epitelinden oluşur, arka 
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kapsül ise bu epitelyum hücrelerinin uzantılarından meydana gelir. Ön kapsül doğumda 

8 mikron iken olgun insanda 14 mikrona kadar kalınlaşır. Arka kapsül merkezi ise tüm 

hayat boyunca 4 mikron kalınlıktadır. Kapsül fibrillerden yapılmış yaklaşık 40 kadar 

lamelden oluşur. Tip 4 ve az bir kısmıda Tip 2 ve Tip 3 kollajen içerir(25). 

  

Şekil 1. Lens Kapsülünün Bölgesel Kalınlıklarının Şematik Gösterimi 

 

Özçetin H. 

Lens Epiteli 

Ön kapsül altında yerleşmiş hegzagonal hücrelerden oluşur. Merkezde olan 

hücreler sabit olmasına karşın ekvatorda olanlar hayat boyu epitel hücresi üretirler. 

Yassı ve iri nükleuslu olup, cm2’de 5000 hücre bulunur. Hücrelerin yan duvarları 

girintili çıkıntılı olup desmozomlarla birbirlerine tutunurlar. Hücre iskelet proteinleri 

içerirler, bunlar poligonal uzanımlı mikroflamanlardır, yan duvara tutunurlar, 

akomodasyon sırasında yapının düzenini sağlarlar(25). 
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 Lens Fibrilleri 

 Ekvator çevresinde yer alan mitotik özelliğe sahip lens epitelyum hücreleridir. 

Hücreler bölünerek uzar ve 180 derece ‘U’ şeklinde dönerler. Nükleusları ekvatora 

yakın olup uzanan kısımda organel bulunmaz, böylelikle lens şeffaflığı sağlanır(25). 

Lensin intrauterin ve gelişimsel evrimi Şekil 2 ve şekil 3 ‘de özetlenmiştir. 

Şekil 2. Lensin intrauterin ve gelişimsel evrimi 

 

  Özçetin H. 
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Şekil 3. Lensin intrauterin ve gelişimsel evrimi 

 

Özçetin H. 
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2.3 Lens Fizyolojisi 

Lens damarsz olup sinirsel uyarısı yoktur. Ana görevi uyum işlevini yapmasıdır. 

Embriyonik hayatın başında kesifken zamanla şeffaflaşır. Kırıcılık indeksi 1,41’dir. 

Genç lensten görünen ışığın %90’ı retinaya geçer, zamanla bu oranda düşme görülür. 25 

yaşında %20’ye düşer. Normal lensin %65’i su %35’i proteinlerden oluşur. Proteinler 

suda eriyen (stoplazmik), suda erimeyen(hücre iskeleti ve plazma mebranında) tiptedir. 

Suda eriyen proteinler alfa kristalin yapısında olup lens proteinlerinin %90’nını 

oluşturur, lense özeldir ve diğer dokular için antijeniktir. Metabolik gereksinimlerini 

humor aköz ve vitreustan sağlar. Enerji gereksinimini glusid metabolizmasından sağlar. 

Glusid metabolizması aneorobik glikoliz, krebs siklusu, direkt oksidasyon ve 

hegzomonofosfat yoluyladır(25) 

  

2.4 Morfoloji ve Sınıflandırma 

A- Zonüler Kataraktlar: 

Lensin bir ya da daha fazla katmanını ya da bölgesini tutan, saydam nükleus ve 

korteks arasında bir abaka opasite olarak izlenen kataraktlardır. Sıklıkla kataraktın 

merkezinden çevresine doğru at nalı şeklinde uzantıları vardır ve bunlar “riders” adını 

alırlar. Tipik olarak bileteraldirler. Zonüler kataraktlar 1q kromozomu üzerinde 

haritalanmışlardır. Görme prognozu diğer gruplardaki hastalara göre daha iyidir ve 

konservatif olarak takip edilebilirler(28). 

1-Nükleer kataraktlar 

a.Pulverulan Katarakt: 

Embriyonik nükleusa aittir, ilerleyici değildir. Nükleus sınırları içerisinde 

granüler opasiteler şeklindedir. Genellikle bileteraldir ve görme fazla etkilenmez (16). 

b. Diffüz Katarakt. 

Santral yerleşimli, sınırları belirgin, yoğun, görmeyi ileri derecede etkileyen 

kataraktlardır. 

c. Total Katarakt. 
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Embriyonik ve infantil nükleusun birlikte tutulduğu, çok kesif ve beyaz renkli 

kataraktlar olup, görmeyi ileri derecede etkilerler ve erken dönmede ameliyat 

gerektirirler.(16). 

2-Lameller Kataraktlar: 

Embriyonik nükleus ve korteksin normal olduğu ancak lensin dairesel bir opasite 

içerdiği kataraktlardır. Lens liflerinin gelişimi sırasında çok kısa bir süre toksik etkiye 

maruz kalarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Toksik etki ortadan kalktığında lens 

lifleri yeniden saydamlaşırken saydam nükleus ve korteks arasında lameller bir opasite 

kalır. Tüm konjenital kataraktların %40’ını oluşturur. Genellikle bileteral ve simetriktir. 

İki tipi vardır; 

a.  Prenatal lameller Katarakt: 

Doğumda mevcuttur. Genellikle genetik özellik taşımakla birlikte, anneden 

fetusa geçen bir hastalığa bağlı da olabilir.  

b.  Postnatal Lameller Katarakt: 

Erken bebeklik dönemi ve erken adölesan dönemde bünyesel nedenlerle ortaya 

çıkar. Opasite kapsüle yakın yerleşimlidir(16). 

3-Sütürel ve Aksiyel Kataraktlar: 

a.  Sütüral Katarakt: 

Çoğunlukla herediter dominant geçişlidir. Fötal nükleusu tutarsa “Y” şeklinde, 

beraberinde infantil nükleusu da tutarsa dentritik şekilde ortaya çıkabilir. 

b. Ön Aksiyel Embriyonik Katarakt: 

Ön “Y” sütüründe küçük beyaz noktacıklar şeklinde gözlenir. Görmeyi 

bozmazlar. 

c.  Floriform Katarakt:  

Lensin aksiyel kısımlarında yer alan 0,25-0,75 mm büyüklüğünde çiçek taç 

yaprakları biçiminde dizili 30 ila 100 adet annnüler veya oval opasiteden oluşur. 

d. Delasere Katarakt: 
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Kenarları mavi veya yeşil refle veren ince oval ortası delik bir membranı andıran 

katarakt şeklidir. İlerleyici değildir. Görmeyi fazla etkilemez. 

e. Punktiye katarak: 

Değişken boyut ve sayıda, ilerleyici olmayan, nokta şeklinde opasitelerdir. 

Çocuk popülasyonunun %23.8’inde görülebilirler. Periferik yerleşimleri nedeniyle 

görmeyi fazla etkilemezler. Bazen mavi renkte izlenirler. Mavi nokta kataraktları veya 

Cataracta Cerulea olarak da isimlendirilirler. 

f. Kristal Kataraktları:  

Genellikle bileteraldirler. Lens içinde yoğun kristal kümeleri şeklinde olup 

görmeyi bozan kataraklardır. Koraliform, mızrak, aksiyel fuziform ve annüler tipleri 

vardır. 

Koraliform katarakt: Sistein ya da tirozin yapısında olan baklava dilimi şeklinde 

ki kristallerin çevresinde, lens dokusunu da opaklaştırarak oluşturdukları, yuvarlak 

çıkıntılar içeren kataraktlardır. 

Mızrak Kataraktı: Lensin aksiyel bölgesinde embriyonik nükleusun dış ve 

infantil nükleusun iç tabakalarında yer alan uçları sivri opasitelerdir. Tirozin ve 

kalsiyum sülfat içeren kristaller olduğu düşünülür. Görmeyi bozarlar. 

Aksiyel Fuziform Katarakt: Nükleer bir opasitenin ön ve arka her iki kutup ile 

ili şkide olduğu nadir bir katarakt şeklidir. 

Anüler Katarakt: Nükleus yoktur. Lens ortası boş halka şeklinde kortikal opasite 

biçimindedi. Nadir gözlenir, genellikle bileteraldir(16). 

B- Poler Kataraktlar : 

Lensin ön ve arka kutbunda oluşmuş opasitelerdir. 

1-Ön Poler Kataraktlar: 

%90’ı tek taraflıdır. İlerleyici değildirler. Bileteral ve büyük olduklarında 

ambliyopi yönünden sıkı takip gerekir. Ön poler kataraktlar tüm konjenital kataraktların 

%3’ünü ve tüm oftalmolojik hastalıkların !/3000’inin oluşturmaktadır. Sekonder 

gelişimsel anomalilerden olup 4. fetal devrede ortaya çıkarlar. Beraberinde pupiller 
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membran, kornea opasiteleri,  keratokonus, megalokornea, kornea guttata, kornea plana, 

yüksek korneal astigmatizma da olabilmektedir(16). 

2- Arka Poler Kataraktlar: 

Lokalize ya da diffüz olabilirler. Makulaya daha yakın olduklarından görmenin 

etkilenmesi ve ambliyopi sıklığı daha fazla olabilmektedir. Arka lentikonus veya 

lentiglobus arka poler kataraktların ayrı bir sınıfıdır. Çoğunlukla tek taraflıdır. Bir kısmı 

doğumda mevcut olmakla birlikte genellikle çocukluk döneminde gelişirler. Lensin ön 

arka çapının artmasına bağlı yüksek myopi gelişebilir(16). 

Hyaloid cisimde denen mittendorf lekesi, hyaloid arterin kalıntılarının ön 

ucudur. Lensin posterior apeksinde beyaz- gri nokta şeklinde bir opasite olarak görülür. 

Persistan hiperplastik primer vitreusun (PHPV) hafif bir formunu oluşturacak şekilde 

büyümemişse görmeyi etkilemez. Genellikle başarı şansı düşük olduğu için cerrahi 

gerektirmezler(28). 

C-Total Kataraktlar: 

Genellikle bileteraldirler. Lameller ya da nükleer tarzda başlayabilirler. Olaya 

bütün lens fibrilleri eşlik ettiği için ilerleyici özellik taşır. Pupilla açıklığından tümüyle 

kesif, beyaz renkli bir lens gözlenir(16). 

D-Membranöz Kataraktlar: 

Lens korteksi ve nukleusu ön ve arka kapsülün birbirine yapışması ve 

opaklaşması sonucu gelişir(16). 

E-Persistan Hiperplastik Primer Vitreus: 

Primer vitreus ve hyaloid vasküler sistemin gelişimsel bir anormalliğidir. Göz 

genellikle mikroftalmiktir. Goldberg kardinal özelliklerini aşağıdaki gibi tanımlamıştır: 

Persistan pupiller membran, iridohyaloid kan damarları, lensin arka fibrovasküler 

kılıfının persistansı, mitendorf noktası, persistan vasa hyaloida propria ve hyaloid arter, 

Bergmeister papillası, retinanın konjenital yatışmaması, maküler anormallikler, optik 

sinirin hipoplazisi ve displazisi ve globun şekli ve büyüklüğünde malformasyonlar(29). 
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2.5 Etyoloji: 

Kataraktlı bir bebeğe ana yaklaşım tarzı kataraktın izolemi yoksa sistemik bir 

sendromun parçasımı olduğunun belirlenmesidir. Sistemik bir bağlantı ya da bulgu 

varsa bunların ışığı altında araştırma yapılmalıdır. Değişik ülkelerde yapılan 

çalışmalarda ırksal, çevresel ve sosyal faktörlere bağlı olarak etyolojik faktörler 

değişiklikler arzetmektedir. Akraba evliliklerinin yaygın olduğu toplumlarda otozomal 

resesif kalıtım daha ön plandayken gelişmiş ülkelerde otozomal dominant  kalıtım 

önemlidir. Gebelik öncesi ve sonrası takiplerin azlığına bağlı olarak, az gelişmiş 

ülkelerde enfeksiyöz, özellikle rubella gibi önlenebilir faktörler, doğumsal katarakt 

etiyolojisinde önemli yer tutmaktadır(30-33). 

A-Genetik faktörler:  

Konjenital katarakt tipleri otozomal dominant, otozomal resesif, X’e bağımlı 

geçiş gösterebilirler. Konjenital otozomal dominant kataraktlar genellikle iki taraflı 

nükleer kesafet şeklindedir. Arka lentiglobus, ön poler ve arka poler katarakt şeklinde 

de olabilir Aynı ailenin üyelerinde gen ekspresyonu farklı derecelerde bulunabilir. 

Otozomal dominant kataraktlar ilk olarak Coppock ailesinde bildirilmiştir(34). 

Bileteral olguların %56’sı, unilateral olgularında %6’sı heredite ile ilişkili 

bulunmuştur. Bu güne kadar konjenital kataraktlarla ilgili 13 gen ve bu genlere ait çok 

sayıda lokus gösterilmiştir(35). 

Akraba evliliklerinin yaygın oduğu ülkelerde konjenital kataraktlar otozomal 

resesif geçiş gösterirler(36). 

X’e bağlı kalıtım nadir görülür. 

B-Metabolik Sebepler: 

Konjenital kataraktların en sık metabolik nedeni galaktozemi dir. Galaktoz-1-

fosfat üridil transferaz enziminin olmayışıyla, galaktoz kullanımının şiddetle azalması 

söz konusudur. Kalıtım otozomal resesiftir. Gelişme geriliği, laterji, kusma ve diyare 

gibi sistemik belirtilerle bebeklik döneminde belirginleşmeye başlar. Süt içilmesi 

sonrasında idrarda indirgeyici maddeye rastlanır. Diyetten galaktoz içeren mamüller (süt 

ve süt ürünleri) çıkarılmazsa hepatosplenomegali, anemi, sağırlık ve mental yetersizlik 
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ortaya çıkar ve ölüme kadar ilerleyebilir. Hastaların büyük bir bölümünde hayatın ilk 

birkaç günü içerisinde lensin ortasında ‘yağ damlacığı’ kataraktı görülür. Diyeten 

galaktozun çıkarılmasıyla katarakat gelişimi (37). 

Galaktokinaz eksikliği, galaktoz kullanım metabolizması üzerinde ilk enzim olan 

galaktokinazın yokluğu veya azalmasıdır. Otozomal resesif geçişlidir. Sistemik belirtiler 

mevcut değildir. Süt içilmesisonrası, idrarda indirgeyici maddelere rastlanır. Lameller 

opasiteden oluşan katarakt fötal hayatta veya erken bebeklik döneminde ortaya çıkabilir. 

Galaktokinaz eksikliği sebebiyle bazı presenil kataraktlarda meydana gelebilir(37). 

Mannosidoz, alfa-mannosidaz enziminin eksikliği sebebiyle meydana gelir, 

dokularda mannozdan zengin oligosakkaritler birikir.  Diğer mukopolisakkaridozlardaki 

sistemik belirtileri andırır belirtiler mevcuttur. İskelet değişiklikleri, tıknaz beden yapısı, 

Hurler benzeri ablak çehre, mental gerilik, hepatosplenomegali sayılabilir. Tekerlek 

parmağı şeklinde arkasupkapsüler kesafet sıklıkla bulunur. Korneal değişikliklerin 

olmaması bu hastalığı klinik olarak Hurler Sendromundan ayırmada yararlıdır. 

Neonatal hipokalsemiler, nöbetler, irritabilite, büyüme geriliği gibi klinik 

belirtilerle seyreder. Puktat-Lameller katatarakt şeklinde başlayıp kortikal opasitelere 

ilerleyebilir. 

Perinatal dönemde ortaya çıkan hipoglisemiler sıklıkla gerileyebilen lens 

opasitelerine yol açabilir. 

Diğer metabolik sebepler arasında sorbitol dehidrojenaz eksikliği, hiperglisinüri, 

ve sialidoz yer almaktadır(37). 

C-Enfeksiyöz Nedenler: 

Konjenital rubella sendromu özellikle geri kalmış ülkelerde konjenital katarakta 

yol açan en sık enfeksiyöz nedendir(38).Gebelikte rubella geçirilmesine bağlı konjenital 

katarakt, insanlarda konjenital bir anomaliyle ilgili olarak açıkca ortaya konan ilk risk 

faktörlerinden biridir(30). Özellikle nükleer tipte ve yoğun bir katarakta neden olur. 

Beraberinde mikrosferofaki de vardır. Kataraktın nedeni virüsün lensi doğrudan 

zedelemesidir. Katarakt cerrahisi sonrası virüs lens materyalinden üretilebilir. Katarakt 

cerrahisi sonrası virüse bağlı ciddi üveit gelişebilir(39). Konjenital rubella sendromunda 

kataraktın yanı sıra mikroftalmus siliyer cismin pigment epitelinin fokal nekrozu, retina 
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pigment epitelinin düzensiz dejenerasyonu, konjenital glokom, subretinal 

neovaskülarizasyon, tuz- biber retinopatisi gibi göz bulguları da görülebilir. İşitme 

kaybı, hepatosolenomegali, pulmoner arter hipoplazisi, ensefalit, patent duktus 

arteriozus, interstisiyel pnömoni, trombositopeni, mikrosefali, ve mental retardasyon   

eşlik eden sistemik belirtilerdir(40). İntrauterin varicella, toksoplazmozis, herpes 

simpleks ve sitomegalovirüs enfeksiyonu da konjenital katarakta neden olabilir(41). 

D-Sistemik sendromlar: 

Konjenital kataraktlar yaklaşık %50 olguda değişik göz anomalileri ile birlikte 

görülebilir(39). En sık şaşılık ve nistagmus eşlik eder. Yüksek myopi, nistagmusa 

benzer hareketler,ektopia lentis, mikroftalmi, iris atrofisi iris koroid kolobomu, 

mikrokornea, konjenital glokom, aniridi ve sferofaki gibi problemler de bildirilmiştir. 

Konjenital kataraktı olan gözlerin aksiyel uzunlukları daha kısa bildirilmiştir.(42).  

Pekçok sendromda konjenital katarakt saptanabilir. Bu birliktelik bazı yayınlarda 

%5 olarak bildirilmiştir(39). Down sendromu, Alport sendromu, Weil Marchesani 

Sendromu, Bardet Biedl Sendromu ve Sangers Sendromu (43,44) gibi birçok 

sendromda konjenital kataraktları görebiliriz. Katarakt özellikle Lowe ve Hallermann- 

Streiff- François sendromunun değişmez bulgusudur(45). 

Tablo-1’de çocukluk çağı kataraklarının etiyolojik faktörleri değerlendirilmiştir. 

Hallermann-Streiff-François Sendromu: 

Küçük ve ince bir burunla birlikte disefali, hipotrikoz, diş anomalileri ve doğum 

sonrası gelişme geriliği görülebilir. Membranöz tipte konjenital katarakt her vakada 

görülür. Mavi sklera, strabismus, disk kolobomu görülebilen diğer oküler 

belirtilerdir(37). 

Lowe sendromu: 

Öncelikli olarak erkek çocukları etkileyen, aminoasit metabolizmasının nadir 

görülen bir konjenital bozukluğudur. Konjenital kataraktın konjenital glokomla birlikte 

bulunduğu nadir birkaç klinik durumdan biridir. X’e bağlı resesif geçer. Sistemik 

belirtiler arasında mental gerilik, renal cücelik, osteomalazi, kas hipotonisi ve frontal 

kemiklerde öne çıkıklık yer alır. Konjenital katarakt hepsinde görülür.Lens küçük ince 
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ve disk şeklinde olup (mikrofaki) posterior lentiglobus karakteri taşıyabilir. Lens 

opasiteleri lameller veya nükleer olabildiği gibi lens tümüyle kesif olabilir. Hastalıklı 

çocukların annelerinde birden çok punktat lens opasitesi görülebilir. Konjenital glokom 

hastaların %50’sinde mevcuttur(37). 

Kromozom Bozuklukları: 

Down sendromu (trizomi 21), Patau sendromu(trizom 13), Edward 

sendromu(trizomi 18), Cri-du-chat sendromu(5. kromozomun silinmesi) ve Turner 

sendromu(37). 

E-İdiyopatik ve Diğer Nedenler: 

İdiyopatik ve herediter olgular tüm dünyada konjenital katarakt etiyolojisinin 

önemli bir bölümünü oluşturur. İngiltrede yapılan bir çalışmada bileteral olguların 

%38’inde unilateral olgularında %92’sinde altta yatan bir neden ya da risk faktörü 

saptanamamıştır(30 Klorpromazin, kortikosteroidler, sülfonomidler, aşırı D ve A 

vitamini konjenital kataraktla ilişkili gösterilmiştir. Annenin gebelikte radyasyona 

maruz kalması ya da çocukların tümör tedavisi için radyasyon alması da katarakta neden 

olabilir(30). 
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Tablo 1. Çocukluk çağı kataraktlarının etiyolojik de ğerlendirilmesi (16): 

1.   İdyopatik                                                          
2.   İntrauterin Enfeksiyonlar  
      Rubella 
      Varisella 
      Toksoplazmozis 
3.   Edinsel enfeksiyon ve üveitler 
      Juvenil romatoid artrit 
      Pars Planit 
      Toksokara kanis 
4.   İlaca Bağlı 
      Steroidler 
5.   Metabolik 
      Galaktozemi 
      Hipokalsemi 
      Hipoglisemi 
      Lowe sendromu 
      Diyabetes mellitus 
6.   Travma 
7.   Radyasyon 
8.   Oküler Hastalıklar 
      Leberin konjenital amarozisi 
      Retinitis pigmentoza 
      Primer hiperplastik persistan vitreus 
      Aniridi 
      Prematüre retinopatisi 
9.   Kalıtsal 
      Otozomal dominant 
      Otozomal resesif 
      X’e bağlı 
SİSTEMİK ANOMAL İLERLE 
BİRLİKTEL İK: 
10.   Kromozomal 
        Trizomi 13, 18, 21 
        Turner sendromu 
        “Cri du Chat” sendromu 
11.   Kraniofasial sendromlar 
        Apert sendromu 
        Engelmann Hastalığı 
        Crouzon Hastalığı 
        Lanzieri sendromu 
 

12.   İskelet Hastalıkarı 
        Conradi sendromu 
        Osteogenezis imperfekta 
        Weill- Marchesani sendromu 
        Marfansendromu 
        Osteopetrozis 
        Kneist sendromu 
        Sticler sendromu 
13.   Kas Hastalıkları 
        Myotonik distrofi 
 
14.   Parmak anomalileri 
        Bardet- Biedl sendromu 
        Rubenstein- Taybi  sendromu 
        Ellis-van Creveld sendromu 
 
15.   Santral sinir sistemi anomalileri 
        Zellweger sendromu 
        Meckel-Gruber sendromu 
        Sjögren- Larsson sendromu 
        Marinesco-Sjögren sendromu 
        Norrie Hastalığı. 
16.   Dermatolojik Hastalıklar 
        Bonnevie- Ulrich sendromu 
        Cockayne sendromu 
        Goltz sendromu 
        Atopik dermatit 
      Rothmund-Thomson sendromu 
       Konjenital iktiyozis 
       Progeria 
       Marshall ektodermal displazisi 
      İnkontinensia pigment. 
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Hastaya Yaklaşım: 

İyi bir anamnez ile çocukta gelişen kataraktın nedeni belirlenebilir. Hamilelik 

dönemindeki problemler (enfeksiyon, döküntü, ateşli hastalık, ilaç alımı, toksin veya 

iyonize radyasyona maruz kalma) mutlaka sorgulanmalıdır. Aile hikayesi, çocukluk 

çağı kataraktı veya göze ait başka bir problem açısından araştırılmalıdır. Anne, baba, 

kardeşlere olası bir lens problemi açısından biyomikroskobik muayene yapılmalıdır. 

Eğer aile hikayesi pozitif ise genetik konsültasyon istenmelidir. Ayrıca çocuk bir 

pediatrist tarafından genel sağlık durumu ve eşlik edebilecek diğer konjenital sorunlar 

açısından muayene edilmelidir. Kalıtsal olmayan bileteral kataraktı bulunan çocuklarda 

istenecek laboratuar tesleri Tablo-2’de listelenmiştir. Tek taraflı çocukluk çağı 

kataraktları genellikle idiyopatiktir ve kapsamlı laboratuar incelemesi 

gerektirmemektedir(15). 

 

Tablo 2. Kalıtsal olmayan bileteral pediatrik kataraktlar için laboratuar 

testleri(15). 

  Tam kan sayımı 
   Kan şekeri 
   Plazma kalsiyum ve fosfor düzeyi 
   Süt ile beslenme sonrası indirgen maddeler için idrar analizi 
   Eritrosit transferaz ve galaktokinaz seviyesi 
   İdrarda aminoasit taraması(Lowe sendromu şüphesi) 
   Toksoplazma titresi 
   Rubella titresi 
   Sitomegalovirüs titresi 
   Herpes simpleks titresi 

 

A-Oftalmolojik muayene 

1.Görme keskinliği değerlendirilmesi: 

Çocuk hastanın görsel muayenesinin doğru yapılabilmesi için görsel 

foksiyonların ve   görsel davranış gelişiminin bilinmesi gerekmektedir.(Tablo -3) 

Görme keskinliği çocuğun yaşı ve mental durumu ile ilintili gelişmektedir. 

Çocukların görme keskinlikleri; doğum- 3 yaş, 3- 6 yaş arası, 6 yaş ve üzeri olarak 
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değerlendirilir. Doğum-3 yaş arası dönemdeki çocuklarda santral görmenin temelini 

fiksasyon ve takip oluşturmaktadır. İnfantlar için en iyi ve kuvvetli görsel uyaran insan 

yüzüdür. İnsan yüzüne karşı oluşan merakın infant- anne ilişkisi ile ilgili olduğu 

düşünülmektedir. 6 aylık çocuklarda görme keskinliği CSM metodu ile değerlendirilir 

(46). C, santral (central) fiksasyonu ifade eder. S, kararlı (steady) fiksasyonu ifade eder. 

Sabit olan veya yavaş hareket eden hedefe kararlı bir fiksasyon söz konusudur. Bu 

durumda gezici göz hareketlerinin veya nistagmusun olması fiksasyonun kararlı 

olmadığını gösterir. M, (maintain), binoküler koşul altında fiksasyonun sürmesi halidir. 

 

Tablo 3. Göz ve görsel algılama sisteminin gelişimi(47) 

                                                            
 Pupil ışık reaksiyonunun varlığı 
 Pupilla ışık reaksiyonunun iyi gelişmesi 
 Parlak ışığa göz kapaklarının kapanması 
 Ani görsel uyarıya kırpma refleksi 
 Görsel fiksasyon 
 Görsel fiksasyonun iyi gelişmesi 
 Konjuge horizantal bakışın iyi gelişmesi 
 Konjuge vertikal bakışın iyi gelişmesi 
 Optokinetik nistagmus 
 Gözle obje takibinin iyi gelişmesi 
 Akomodasyonun gelişmesi 
 Gözlerin düz ileri bakabilmesi 
 Füzyonel konverjansın iyi gelişmesi 
 Stereopsisin gelişmesi 
 Yetişkin düzeyinde stereokeskinlik(Titmus) 
 Göz küresinin yetişkinlerin %70’i çapa ulaşması 
 Göz küresinin yetişkinlerin %90’ı çapa ulaşması 
 

 
İntrauterin  30.hafta 
1. ay  
İntrauterin  30.hafta 
2- 5. ay 
Doğumda 
2. ay 
Doğumda 
2. ay 
Doğumda 
3. ay 
4. ay 
1. ay 
6. ay 
6. ay 
7 yaş 
3 yaş 
5- 6 yaş 
 

 

6 aylık dönemde görme; mecburi tercih edilen bakış (forcedchoise preferantial 

looking), görsel uyaranlı cevap (visual evoked responce) ve teller kartları ile de 

değerlendirilebilmektedir. Mecburi tercih edilen bakış psikofiziksel bir testtir: motor 

cevaba dayanır. Testin uygulama süresinin uzun oluşu, deneyimin uygulamada önem 

kazanmasından dolayı klinik kullanımı kısıtlanmaktadır. Teller kartları aynı temele 

dayanan, kısa sürede uygulanabilen bir test olduğu için klinik kullanımı daha 
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yaygındır(48). Görme gelişimi ile ilgili davranışçı çalışmalar, görme keskinliğinin yaşla 

uyumlu olarak yavaş, uzun ve ilerleyici bir gelişme gösterdiğini ortaya koymuştur. 

3-6 yaş arası çocuklarda görme keskinliği subjektif testlerle (Allen figürleri, E 

testi, Landolt C testi, H.O.T.V testi, Sheridan- Gardiner testi) ölçülebilir(46). H.O.T.V 

testi ve Sheridan- Gardiner testinde çocuk gösterilen harflerin aynısını kucağındaki 

tablodan gösterir, yani eşleştirme prensibine dayanır. Ailen figürlerinin 

değerlendirilmesinde çocuğun sosyokültürel durumu ön plana çıkmaktadır. Çocuk 

gösterdiğimiz şekli tanımıyorsa ya yanlış söyleyecektir ya da görmüyorum diyecektir. 

Her iki durumda da görme yanlış değerlendirilecektir. Bu durum ailen figürlerinin 

kullanım alanını sınırlamaktadır. H.O.T.V.,  Sheridan- Gardiner  ve  E testi mental 

retarde olan daha büyük çocuklarda da kullanılabilmektedir. 6 yaşından büyük 

çocuklarda görme keskinliği için Snellen eşeli kullanılmaktadır(46). 

Çocuklarda refraksiyon kusurunun ölçümü retinoskopi ile yapılmaktadır. 

Retinoskopinin çalışma mekanizması Brückner reflesine dayanır. Ölçüm için diğer bir 

alternatif yöntem otorefraktometredir. Bu aletlerde akomodasyonu tetiklemeyen ifrared 

ışınları kullanılır. Bir çalışmada bu aletlerin 3 yaş üstündeki çocuklarda retinoskopiye 

alternatif olabileceği, 3 yaş altındaki çocuklarda ise hata oranlarının arttığı 

belirtilmektedir(49). 

Refraksiyon kusuru ölçümünde kullanılan bir diğer yöntem fotorefraksiyondur. 

Çalışma düzeni Bruckner reflesine dayanır. Refraksiyon kusuru ölçümünden ziyade 

tarama amaçlı kullanılması kabül görmektedir(49). 

Nistagmusu olan ya da kataraktı fundusun görüntülenmesini engelleyecek kadar 

yoğun olan çocuklarda belirgin bir görme kaybı vardır ve en kısa zamanda ameliyat 

edilmeleri gerekmektedir. Nistagmusun yokluğu, kataraktın monooküler olmasına veya 

kataraktın1-2 yaşından sonra yoğunlaşmasına bağlanabilir. Çocuğun çevreye ilgisi, 

tanıdık yüzleri tanıyabilmesi, objektif ölçüm yapılamayan çocuklarda görme konusunda 

bilgi verebilir(50) 
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 2-Dikkat edilmesi gereken diğer ofalmolojik muayene bulguları: 

  Kornea saydamlığı, göz içi basıncı değerlendirilmesinde ve cerrahi planlama da 

önemlidir. Kataraktın tipi ve dislokasyon olup olmadığı değerlendirilmelidir. Pupillalar 

dilate edildikten sonra retina ve optik sinir muayenesi yapılmalı, fundusun görülemediği 

olgularda B- Scan ultrasonografi yapılmalı ve retina dekolmanı ya da vitre içi hemoraji 

gibi patolojiler araştırılmalıdır. Koopere olan hastalarda göz içi basıncı aplanasyon 

tonometresi ile ölçülmelidir. Koopere olamayanlarda ameliyat sırasında genel anastezi 

altında ölçülmelidir.  

Miroftalmus, strabismus, nistagmus gibi ek patolojiler kaydedilmelidir. Bu 

faktörlerden birinin varlığı prognozu etkileyecektir, aile bu konuda 

bilgilendirilmelidir(51).  

B-Ameliyat Endikasyonları ve Zamanlama: 

Yetişkin kataraktlarda tedavi endikasyonu, katarakta bağlı olarak görme 

kapasitesinde meydana gelen azalmanın hastanın gereksinimlerini karşılayamayacak 

düzeyde olmasıdır(52). Ama bu tanım konjenital kataraktlar için geçerli değildir. 

Konjenital kataraktlarda cerrahi zamanlaması belirlenirken görme kaskinliği, binoküler 

görme, ve fiksasyon reflesi dikkate alınır. Görme keskinliği ve binoküler görme 

yönünden en hassas dönem ilk 6-7 yaştır. Eğer bu yaşlar geçirilmişse ameliyat elektif 

olarak yapılabilir(53). Ameliyatın geç yapılması ile gelişen deprivasyon ambliyopisi, 

postoperatif agresif tedaviyle dahi düzeltilememektedir(54). Deprivasyona bağlı olarak 

fiksasyon refleksi gelişmez. Bu dönemde nistagmusun ortaya çıkışı fiksasyon reflesinin 

gelişmesinin artık mümkün olmadığının göstergesi sayılır(55). 

Metabolik katarakt gelişimi erken dönemde fark edilirse geriye dönebilir. 

Örneğin galaktozemide erken dönemde galaktozun diyetten çıkarılması ile lensin 

merkezinde oluşan yağ damlası şeklindeki lens değişikliklerinin geriye döndüğü 

gösterilmiştir(56). 

Eğer lensteki opasite ön kapsül veya ön korteksin merkezinde toplanmış ise, 

günde iki kez damlatılatılacak %2’lik homatropin ile pupilin bir miktar dilate edilmesi, 

görme keskinliği artırılması ve böylece cerrahinin ertelenmesi mümkün olmaktadır. 

Fotofobi ve akomodasyonun kısmi kaybı bu tedavi ile görülen sorunlardır. Bu tedavi 
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sadece bileteral kataraktı olan ve her iki gözde görmesi eşit ve görmesi 20/60’ın üstünde 

olan hastalarda uygulanabilir(15). 

Genellikle 9 yaş altındaki çocuklarda görsel olarak belirgin kataraktlar tek veya 

çift taraflı olduğuna bakılmaksızın opere edilmelidirler(51). Santral görme aksında 3- 

4mm ebadından daha büyük ve merkezinde saydam alanlar içermeyen, oftalmoskopla 

retina detayları seçilemeyen kataraktlar görsel olarak belirgin kataraktlardır(61). 

Bileteral total konjenital kataraktlar yoğun ve fundusun görülmesini engelliyorsa 

ilk 2 ay içinde opere edilmelidir. İki göz ameliyatı arasındaki süre bir haftayı 

geçmemelidir(57,58-60). 

Bilateral kısmi konjenital kataraktlarda cerrahi planlanmasında çocuğun görsel 

davranışı ve lens opasitesi önem taşır. Retina ve özellikle makula yeterli uyarı alıyorsa 

operasyonun geciktirilmesi önerilmektedir. Görmenin 1/10’un altına düşmesi, görmesi 

alınamayan hastalarda detaylı fundus görüntüsünün oluşturulamaması, lensteki 

kesafetin 3 mm’den büyük olması ve çocuğun çevreye olan görsel ilgisinin azalması, 

kesafette zamanla ilerleme, şaşılık, nistagmus gibi patolojilerin tabloya eklenmesi,  

cerrahi zamanlamasında önem taşımaktadır(62-64). 

Unilateral konjenital kataraktlarda cerrahi tedavi prognozu daha kötüdür. Başarı 

elde edilen vakalar 3 aylıktan önce ameliyat edilenler ve çok yoğun ve dikkatli kapama 

tedavisi yapılanlardır(65-67). Deprivasyon ambliyopisi unilateral konjenital kataraktlı 

gözlerde kötü görmeden sorumlu ana faktördür. Bu gözlerde %30-%70 oranında 

görülebilen mikroftalmus, nistagmus, foveal hipoplazi ve şaşılık gibi problemler tedavi 

ve prognozu daha komplike hale getirirler(30,50). 

 

2.6 Tedavi: 

Konjenital kataraktlarda asıl tedavi cerrahidir. Geçmiş yıllarda tedavide, optik 

iridektomi, dissizyon, intrakapsüler lens ekstraksiyonu, lineer lens ekstraksiyonu, Nd-

YAG lazer kapsülotomi, gibi yöntemler kullanılmıştır. Barkan’ın 1932 yılında 

disizyonu tanımlamasının ardından, 1948 yılında Owens ve Hughes lineer 

ekstraksiyonu, 1960’da Scheie aspirasyonu geliştirmişlerdir. Başlangıçta sonuçlar yüz 

güldürücü olmamasına karşın 1967’de Hiles ve Parks erken cerrahi, optik düzeltme ve 
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kapama tedavisi ile iyi görme keskinliği elde edilebileceğini göstermişlerdir(68). 

Calhoun ve Harley 1975 yılında vitrektör ile pediatrik katarakt ameliyatını 

önermişlerdir. Böylece arka kapsül opasifikasyonunun daha az olması ile ambliyopi, 

irisin daha az manüplasyonu ile de enflamasyon ve kistoid makula ödeminin da ha az 

olduğunu savunmuşlardır(54). Önceleri arka kapsülün yerinde bırakılarak lens 

aspirasyonu yapılması sekonder katarakt, sineşi, iris bombe gibi komplikasyonlara 

neden olmuş, operasyon sırasında istenmeden arka kapsül açıklığı olan olgularda arka 

kapsül kesafeti olmaması nedeniyle 1980’li yıllardan sonra planlı olarak arka 

kapsülotomi ve ön vitrektomi yapılmaya başlanmıştır(62).1970’lerin ortalarında çeşitli 

emme ve kesme yapan vitrektomi aletleri geliştirilmi ş ve rafine edilmiştir. Bu aletler 

kısa sürede konjenital katarakt cerrahisinde kullanılmak üzere adapte edilmişlerdir. Bu 

cihazlar kalın kapsüler membranları ve bazı kataraktlarla ilşkili uzantılarında 

kesilebilmesini sağlamıştır. Cerrahi aletlerde, irrigasyon solüsyonlarında ve de 

viskoelastik maddelerdeki gelişmeler ve prosedürlerin değişmesi günümüzde eski 

tekniklere göre daha az komplikasyonla küçük kesilerden güvenli olarak lens yapılarının 

çıkarılabilmesini sağlamıştır(69-71, 54, 72). 

Konjenital kataraktlarda modern cerrahi teknikler: 

Cerrahi yöntemlerden dissizyon günümüzde bırakılmıştır, ancak dissizyonun, 

aspirasyon irrigasyon ile birlikte yapılması halen kulanılan bir yöntemdir. 

Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu, lensektomi, fakoemülsifikasyon günümüzde 

kullanılan diğer cerrahi yöntemlerdir(54).Günümüzde daha sıklıkla fakoaspirasyon-

Lensektomi-anterior vitrektomi yöntemi kullanılmaktadır(78-80). 

a-Anastezi: 

Çocukluk çağı katarakt cerrahisinde kullanılan tek anastezi seçeneği genel 

anastezidir. Pediatrik hastlarda anestezi konusunda deneyimli bir anastezist tarafından 

yapılmalıdır. Tüm cerrahi süresince derin anastezinin devam etmesi gereklidir(73-75). 

Paralizi yapan ilaçların etkisi ile en son gevşeyen kaslar çizgili kaslar ekstraoküler 

kaslardır. Çocuklarda sklera ve kornea çok yumuşak olduğundan ekstraoküler kaslara 

uygulanan her basınç skleraya iletilmekte ve bu da göz içi basıncında artma ile 

sonuçlanmaktadır. Anastezinin derinliğini belirleyen en iyi gösterge cerrahi sırasında 
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gözün pozisyonudur. Uygun pozisyon, herhangi bir traksiyon dikişi yardımı olmadan 

korneanın merkezde kalmasıdır. Korneanın üst rektusa doğru hareket etmesi anastezinin 

hafif olduğunun göstergesidir ve derinleştirilmesi gereklidir, böylelikle iris ve korneaya 

iatrojenik hasar riski azaltılmış olur(15). 

b-Cerrahi Öncesi Hazırlık: 

Midriyatikler pupillayı genişleten ilaçlardır. Rutin pupilla dilatasyonunda 

adrenerjik reseptör agonistleri ve konstrüktör pupilla kqsı ve silier cismi felç eden 

antikolinerjik ajanlar kullanılır. Fenilefrin, alfa reseptör agonistidir iris dilatatör kasını 

ve konjonktiva arteiollerini kasar, midriyazis ve konjonktivada beyazlaşmaya sebep 

olur. %2,5 luk preperatı kullanılır. %10’luk preperatı sistemik etki oluşturabileceğinden 

yaşlılarda ve çocuklarda kullanılmaz. 30-60 dakika içinde maksimal etki başlar, 3- 6 

saat sürer. Ameliyat sırasında midriyazisin korunması amacıyla yıkama solüsyonlarına 

epinefrinin eklenmesi çok etkin ve yararlı bir yöntemdir. 1/500, 000 veya 1/1.000, 000 

konsantrasyonunda eklenir (500ml solüsyona 1/1000’lik solüsyondan 0,5- 1,0 ml)(76).  

Katarakt cerrahisinde kullanılan sikloplejik ajanlar %1 siklopentolat ve 

tropikamiddir. Siklopentolat, 30- 60 dakikada etki eder, midriyatik etkisi bir gün, 

sikloplejik etkisi 6 saat-bir gün sürer. Tropikamid, 20- 40 dakikada etki eder, midritatik 

etkisi 6 saat sürer(76). 

Göz çevresinin antiseptik bir solüsyonla temizlenmesi, ameliyat öncesi 

uygulanan rutin bir işlemdir. Oluşabilecek enfeksiyon, yara yerinden göz içine giren 

bakteri sayısı ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla göz civarındaki cilt, göz kapakları, 

kirpikler ve konjonktivadaki bakteri sayısının en aza indirilmesi en akılcı yöntemdir. Bu 

amaçla en sık kullanılan madde %5 ya da %10’luk povidon iyodür solüsyonudur.15- 30 

saniye içinde bakterilerin çoğunu öldürür. Mantarlara ve bazı virüslere karşı da etkilidir. 

Ameliyat alanı temizlendikten sonra hemen kurulanmayıp 20-30 saniye bekledikten 

sonra silinmesi bu maddenin etkisini göstermesine olanak sağlar. İyot alerjisi olanlarda 

ve tiroit fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır(76). % 5 povidon 

iyodür konjonktival keseye damlatılır. Cerrahi saha steril drape ile izole edilir. 

Blefarosta takılır. Üst rektus askı sütürü kullanılabilir ama gittikçe daha az 

kullanılmaktadır(72). 
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Cerrahi öncesinde ön kamara koruyucusu(ÖKK)  temin edilmelidir. Çocuk 

hastalarda ön kamara koruyucusu kullanılması cerrahiyi daha güvenli hale 

getirmektedir. Viskoelastik maddelerle yeterli alan sağlanabilsede, ÖKK ile ön kamara 

hacminin korunmasına ek olarak, cerrahi sırasında ön kamarada ortaya çıkan kan, 

pigment, prostoglandinler düzenli bir şekilde temizlenebilmektedir. Ayrıca ön kamara 

koruyucusu cerrahi süresince pupil dilatasyonuna katkıda bulunmaktadır(15). 

c.Cerrahi Detaylar: 

Pediatrik katarakt cerrahisinde başlıca iki teknik kullanılmaktadır: Pars plana 

yaklaşım ve limbal yaklaşım. Her iki tekniğinde avantaj ve dezavantajları 

bulunmaktadır. Pars plana yaklaşım vitrektomi makinelerindeki gelişmelerle birlikte 

1970’li yılların sonlarıda kullanılmaya başlanmıştır. GİL’in yerleştirilmesi için kapsül 

kesesinin daha iyi korunduğu limbal yaklaşımın kullanılmaya başlaması ile pars plana 

yaklaşımın kullanılması zamanla azalmıştır(81,73-75). 

Önerilen cerrahi teknik, şeffaf korneal kesi ya da limbus tabanlı konjonktival 

flep oluşturulduktan sonra skleral tunel insizyonu ve takiben ön kesintisiz kürvilineer 

kapsüloreksis(ÖKKK), arka KKK(AKKK), ön vitrektomi, ve/veya optik capture olarak 

sayılabilir(77). 

Limbal  yaklaşım: 

Çocuklarda sklera elastik olduğundan dolayı çok büyük olmayacak şekilde, 

genellikle limbusun 2mm gerisinden limbal insizyon yapılır. Bu yöntem iris 

prolapsusunu azaltabileceği gibi, aynı zamanda daha az astigmatizmaya neden 

olmaktadır(77). Son zamanlarda skleral tunel insizyonundan limbal insizyona geçiş 

olmuştur(82). Saat 10 ve Saat 2 kadranlarından 20-gauge stiletto bıçağı ile iki adet 

limbal insizyon yapılır. Bunlardan biri 1/500.000 oranında epinefrin içeren irigasyon 

solüsyonu(ÖKK) için, diğeride aspirasyon kanülü içindir(15).  

Ön kapsülde düzgün, devamlı ve dayanıklı bir açıklık elde etmenin eniyi yolu 

Gimbel ve Nauhann tarafından litaretüre kazandırılan Kontinü Kurvilineer 

kapsüloreksistir(83,84). Teknik pediatrik katarakt cerrahisinde altın standarttır. Yüksek 

viskoziteli viskoelastik sıvılar(VES) kapsüloreksisin kontrolünü kolaylaştırırlar. 
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İndosiyanin yeşili ya da tripan mavisinin kullanımıda özllikle beyaz kataraktlar da 

görsel anlamda rahatlama sağlayabilmektedir(85,86). 

Önce eğik uçlu bir iğne, kistotom, ya da delici başka bir aletle ön kapsülde 

küçük bir flep hazırlanır. Daha sonra aynı alet ya da kapsüloreksis forsepsi yardımıyla 

kapsüloreksis tamamlanır. Çocuklarda kapsülorekis kolaylıkla perifere kaçma 

eğilimindedir (87). Kapsüler açıklığın oluşturulması amacıyla vitrektör kullanımıda 

(vitrektoreksis) oldukça yaygındır. Vitrektoreksis her yaş grubunda başarıyla 

uygulandığı gibi 2 yaş altında pek çok pediatrik oftalmolog tarafından 

önerilmektedir(88,89). Chee ve Lam 25-gauge vitrektomi sistemi kullanarak, 1 yaş altı 

konjenital katarakt olgularında kapsülotomi ve katarakt ekstraksiyonu ile cerrahi başarı 

bildirmişlerdir(90). Sütüre daha az gerek olması, ön kamara stabilizasyonu ve daha 

düşük astigmatizma oluşturması bu tekniğin avantajları olarak tanımlanmaktadır. 

Ön kapsül açıklığının çapı konusunda değişik yazarlar 7mm ile 4,5mm arasında 

değişen çaplar önermişlerdir(72,91). 

Kristalin lens korteksi ve nükleusu bebeklede ve çocuklarda son derece yumuşak 

olduğundan kesici-aspire edici ve fakofragmantasyon aleti kullanarak ortadan 

kaldırılabileceği gibi sıklıkla sadece manuel veya aletin aspirasyon modu ile de 

emilebilir. İşlem sırasında yeterli aspirasyon mümkün olmazsa çok hafif şekilde aletin 

kesici foksiyonu devreye sokulabilir. Tüm bu işlem boyunca arka kapsül sağlam 

bırakılarak lens materyalinin arkaya gitmesi engellenir. Tüm lens korteksi ve de nükleus 

iyice temizlendikten sonra irisin altındaki derin periferde kalan korteks materyallerinin 

de iyice temizlenmesi gerekmektedir. Arka kapsülün bırakıldığı olgularda göze GİL 

yerleştirilsin veya afak bırakılsın çok büyük bir olasılıkla lens epitelyum hücreleri 

prolifere olarak “Elsching İncileri” denen kistlere dönüşür. Çok erken yaştaki 

çocuklarda, cerrahide dikkatli lens materyal temizliği ya da uygun cerrahi sonrası bakım 

ve tedavi yapılmayan olgularda ikincil kapsül opasite oluşumu engellenemez. Bu riski 

taşıyan olgularda ilk girişimde arka kapsülotomi/kapsüloreksis ardından çok derin 

olmayan ön vitrektomi gerçekleştirilmelidir(92). 

Arka kapsüloreksis için çeşitli yöntemler vadır ama arka sürekli kürvilineer 

kapsüloreksis(AKKK), bu yöntemler arasında altın standarttır. Ön kapsül ve arka kapsül 
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elastik olarak farklıdırlar. Kapsüloreksis sırasında arka kapsüle ön kapsüle göre daha iyi 

hakim olunabilir, yırtma vektörü daha kontrollüdür(87). 

Bu işlem sırasında ön kapsülotomide olduğu kadar visköz bir viskoelastik madde 

kullanılmayabilir. Arka kapsülün kendi konkav şekli işleme yardımcıdır. Bu işlem 

özellikle 6 yaşından küçük çocuk hastalarda arka kapsül opasifikasyonunun 

engellenmesi için yapılmaktadır. İşlemin başında öncelikle santralden kistotom ile 

küçük bir yırtık oluşturulmaktadır. Açıklıktan flebi arkaya itmeyecek ve işlemi 

zorlaştırmayacak şekilde viskoelastik madde enjekte edilir. Bu işlem vitreus ön yüzünün 

kapsülotomi alanından uzak tutulması için yapılmaktadır. Kapsüloreksis forsepsi ile flep 

kontrol edilerek posterior kapsüloreksis tamamlanır. Kapsüler açıklık, sıkı bir optik 

capture yapılabilmesi için, konulması planlanan GİL'in optiğinden yaklaşık 1.5- 2 mm 

daha küçük olmalıdır. Arka kapsülotomi anterior yaklaşım ile vitrektör kullanılarak da 

gerçekleştirilebilir. Anterior yaklaşım ile gerçekleştirilen bir cerrahide, lens 

materyalinin temizlenmesinden sonra arka kapsül, vitrektörün aspirasyon özelliğinin 

kullanılması ile yakalanır, takiben kesici aktive edilerek arka kapsülotomi ve bu sırada 

bir miktar ön vitrektomi yapılabilir(77). Arka kapsüloreksis en az 4mm çapında 

olmalıdır. Kalıcı temiz bir görme aksı için ön vitreusun 1/3’ü alınmalıdır. Yetersiz 

vitrektomi ile yapılan küçük arka kapsüloreksisler özellikle yeni doğanlarda kapanma 

eğilimindedir(93). Eğer anterior vitrektomi yapılmazsa pediatrik katarakt ameliyatı 

sonrasında sekonder membran oluşma riski yüksektir, vitrektomi yapılmasının 

arkasındaki felsefe, bu membranların oluşmasını engelleyerek saydam bir görme aksı 

sağlamaktır. Anterior vitrektomi uygulanan gözlerde sekonder ameliyata başvurma 

olasılığı büyük oranda azalır. Ek olarak anterior vitrektomi vitre yüzeyini iris 

düzleminin arkasında tutarak arka sineşi olasılığını azaltır ve iridektomiyi gereksiz hale 

getirir(94).  

Küçük çocuklar ameliyattan sonra gözlerini sıklıkla kaşırlar insizyonları 

sızdırma riski artacağından, her zaman operasyon sonunda korneal ya da skleral tunel 

10/0 naylon sütürle kapatılır. Çocuklarda sütür reaksiyonları erişkinlere göre daha fazla 

görüldüğü için ve de astigmatizma nedeniyle erken dönemde alınmalıdır(87). 
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Pars Plana Yaklaşım: 

Pars plana yaklaşım, genellikle yenidoğanlarda veya 2 yaş altındaki çocuklarda, 

özellikle GİL yerleştirilmesinin hemen planlanmadığı olgularda tercih edilmektedir(81). 

Bu teknikte konjonktiva saat10 ve Saat 2 kadranından açılmaktadır. İnfantlarda pars 

plana limbustan 2-3,5mm uzaklıkta bulunmaktadır. 20-gauge stiletto bıçağı ile pars 

plana hizasında 2 tane skleral kesi yapılır. Bu kesilerden biri vitrektomi probu için 

diğeri irrigasyon kanülü içindir. Ön ve arka kapsülün dış 2-3mm kısmı korunarak 

lensektomi ve ön vitrektomi tamamlanır. Kapsül kalıntıları ileri yaşlarda konulacak olan 

GİL’i desteklemek içindir(95). Son yıllarda skleral tunel hazırlandıktan sonra pars plana 

girişleri yapılıp lensektomi-Ön vitrektomi tamamlanıp, sulkusa heparin kaplı PMMA 

lens ya da, kapsüler kese içine katlanabilir GİL implantasyonu yapılabilmektedir. Önal 

M.ve ark. Bu teknikle 6 olgunun 7 gözüne konjenital katarakt operasyonu uygulamış 

ortalama görme keskinliklerinde %71 artış tesbit etmişler ve hiçbir olguda ön kamara 

reaksiyonları, arka kapsül opasifikasyonu, GİL desentralizasyonu, gibi 

komplikasyonlara rastlamamışlardır(96). Skleral insizyonlar 7/0 vikrille sütüre edilir ve 

konjonktiva irritasyonunu engellemek için gömülür. 

Pars plana yaklaşım iris ve kornea endotelini koruyan, kalıcı açık bir görme alanı 

sağlayan ve hızlı yapılabilen bir tekniktir. Ön kamarada daha az manevra yapıldığından 

post operatif dönemde limbal yaklaşıma göre daha az komplikasyon 

gelişmektedir(81,97). Pars plana yaklaşım sonrasında skleral insizyon yerinde vitreus 

inkarserasyonu görülebilir, bu durunm vitreus traksiyonuna retinal yırtık ve veya 

dekolman oluşumuna neden olabilir(81,98). 

ÖKKK- lens aspirasyonu- AKKK yapılıp, skleral sütürasyonun parsiyel olarak 

tamamlanmasından sonra, limbal sütürasyondan ve viskoelastik maddenin alınmasından 

önce bir spatül ya da kanül ile İOL optiğinin kapsüler açıklıktan yavaşça çepeçevre 

itilmesi şeklinde uygulanan, Optik Capture  olarak isimlendirilen yeni bir yöntem 

tanımlanmıştır. Takiben viskoelastik madde alınırken ön kamara irrigasyonunun 

devamı, vitreusun ya da GİL’in öne doğru hareketinin engellenmesi açısından 

önemlidir(77). 
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Bu işlem teknik olarak oldukça zordur. Arka kapsül ince olduğundan, aşırı 

yoğun viskoelastikler kullanılarak, hızlı hareket edilmesi vitreus herniasyonuna neden 

olabilmektedir. Bu teknik ile haptik alanı dışında kalan alanda, optik önünde ön ve arka 

kapsülün tamamen birbirine yapışması sağlanarak lens epitel göçünün engellenmesiyle 

sekonder katarakt oluşumu azaltılmakta; ayrıca GİL'nin fiksasyonu sağlanmakta ve 

böylece vitreus önünde bir bariyer oluşturulmaktadır. Vitrektomiye gerek 

kalmayabilmektedir. Ancak teknik olarak zordur, daha kontrollü bir cerrahi teknik 

gerektirmektedir ve GİL değişimini daha zorlaştırmaktadır(99- 100). DeBroff BM ve 

ark. çalışmalarında cerrahi sırasında ortalama yaşları 3 yıl olan 9 hastanın 16 gözünde 

optik capture uygulamışlardır(101). Bu çalışmada araştırmacılar, ortalama 1.7 yıl sonra 

yalnızca 1 gözde GİL anteriorunda inciler saptamışlar ve bimanual irrigasyon ile bu 

opasifikasyonların kolayca temizlendiğini ve vitrektomi ya da GİL manüplasyonuna 

gerek duyulmadığını belirtmişlerdir. Tüm hastalarda postoperatif ilk günde minimal ön 

kamara reaksiyonuna rastlandığı ifade edilmiştir. 

d- Görsel Rehabilitasyon: 

 Görsel rehabilitasyon, optik düzeltme ve ambliyopi tedavisini içerir. Afak 

çocuklarda kulanılacak optik düzeltme yöntemi şu kriterleri karşılamalıdır(102). 

-Kırma kusurundaki dinamik değişikliklere ayak uydurabilmeli 

-Zaman kaybı olmadan hızlı ve berrak bir görüntü sağlamalıdır 

-İrritasyon yapmamalı ve uzun dönemde komplikasyon oluşturmamalıdır. 

Günümüzde optik düzeltme için, afakik gözlük camları, kontakt lensler, 

intraoküler lensler, ve epikeratofaki gibi yöntemler kullanılmaktadır. 

   

Afakik Gözlükler:  

Ucuz, güvenli, uygulanabilir, optik düzeltme araçlarıdır. Özellikle bileteral 

afakili çocuklarda iyi tolere edilebilirler. Tek taraflı afakide kulanımları uygun değildir. 

1 yaş altındaki çocukları kullanmaları zordur ama 3 aylıktan itibaren kullananlar vardır. 

Uygulanmaları için cerrahi gerektirmezler sık sık numaraları ve dizaynı değiştirilerek 

ayarlanabilir. Küçük çocukların burun köprüsü ve kulakları küçük olduğu için 



30 
 

uygulamaları zor olup merceğin büyüklüğü ve ağırlığı çocuğun burnunu ve kulaklarını 

rahatlatmak için en aza indirilmelidir. Prizmatik etki ve görme alanında daralmaya yol 

açabilirler. Ağırlığı ve estetik olmayışı da bir diğer dezavantajıdır. Çok küçük 

çocuklarda lensin gücü yakına göre ayarlanmalıdır, çocuk büyüdükçe uzağa göre 

düzeltme ve yakın ilavesi daha uygun olacaktır(1, 72, 103). 

Ayrıca, GİL veya epikeratofaki uygulanmış olgularda kırılma kusuru tam 

düzeltilememişse, bunlara gözlük uygulanabilir. Diğer yandan eğitim ve 

sosyoekonomik düzeyin düşük olduğu yerlerde kolay kullanımı ve ucuz oluşu nedeniyle 

tercih edilmektedirler(102). 

Kontakt Lensler(KL):  

Çocuklarda görme rehabilitasyonu için kontakt lens kullanımının gerekli olduğu 

klinik patolojilerin içinde en önemli endikasyonu, afakik KL uygulamaları 

oluşturur(104-107). Son yıllarda erken tanı konularak görme gelişiminin en duyarlı 

olduğu dönemde cerrahi uygulamış ancak GİL yerleştirilmemiş olgularda, diğer bir 

deyişle 2 yaş altındaki çocukluk çağı kataraktlarında KL ile rehabilitasyon bu 

çocukların görme sonuçlarında dramatik iyileşmelere neden olmuştur(108). 

Bebeklerde veya erken çocukluk çağında katarakt cerrahisi sonrası oluşan 

afakinin rehabilitasyonu erişkinlerden farklılık gösterir. Hayatın erken dönemlerinde 

gözün hızlı büyümesine bağlı olan kırma kusuru değişiklikleri, GİL yerleştririlmesinin 

getireceği sorunlar nedeniyle bu girişimin daha ileri yaşlara bırakılması, gözlük 

rehabilitasyonunun güçlüğü ya da tek taraflı afakide hiç mümkün olmaması, nedeniyle 

KL uygulaması en uygun seçenek olarak akla gelir. Afakik çocuklara gaz geçirgen, 

yumuşak hidrofilik ve slikon kontakt lensler uygulanabilir. Gaz geçirgen lenslerin iyi 

optik özellikleri ve oksijen geçirme özelliklerine rağmen rahatlık problemleri, epitelyum 

travma riskleri, günlük uygulama ve temin güçlükleri yaygın kullanımlarını engeller. 

Yumuşak hidrofilik lenslerin tipine göre kötü oksijen geçirgenlikleri, yırtılma riskleri, 

büyük çaptan dolayı uygulama zorlukları dezavantajlarını oluşturur. Slikon lensler 

hidrojel lenslere göre daha iyi görme keskinliği sağlamaları, diyoptrik gücünün 

değişmemesi, iki diyoptri kadar astigmatizmayı düzeltebilmeleri, uygulama kolaylığı, 

%100 slikon kauçuğundan yapıldığından yüksek oksijen geçirgenliği, lensle birlikte ilaç 
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tedavisi uygulanabilmesi ve termal iletkenliği nedeniyle tercih edilirler(105, 109, 110). 

Bu özellikleri nedeniyle uzun süreli kullanıma, ailenin daha az takıp çıkarmasına 

uygundurlar. Sert olmaları ailenin uygulamasını kolaylaştırır. Ancak bu lenslerin 

zamanla yüzey kaplamalarının kaybıyla hidrofobik hale gelmeleri yüzey ıslanma 

problemi ve birikintilere neden olur. Sıkılaşma eğilimleri sonucu zaman zaman slikon 

materyalin oküler yüzeye ileri derecede tutunması, kornea infiltratları, temin edilme 

güçlüğü ve pahalı olması diğer dezavantajlarını oluşturur. Daha büyük yaştaki afak 

çocuklarda sekonder GİL yerleştirilmesi herhangi bir nedenle gerçekleşmemiş ise gaz 

geçirgen veya sık değişen günlük yumuşak kontakt lenslere geçilebilir. Gaz geçirgen 

lenslerin kullanılması durumunda da afakik değerlerin gerektirdiği kalınlıkta oksijeni en 

iyi geçiren slikon kapsamın bulunduğu özellikte olanlar seçilmelidir. Lens yüzey 

ıslanma sorunu nedeniyle topikal nemlendiriciler verilebilir. İlk uygulamadan sonra aile 

düzenli aralıklarla kontrole çağrılıp kontakt lens ve bakım sistemi uygulamasının doğru 

yapılıp yapılmadığı sorgulanmalıdır(105). 

Afak çocuklarda kullanılan slikon lensler elestofilkon A-materyalinden üretilir. 

Bu lensler 11.3 mm çapında olup +23 D ile +32 D. Aralığında (3 D. Aralıkla) olmak 

üzere ve sırasıyla 7, 5, 7.7, 7.9 mm eğrilik yarıçaplarında üretilir(111). 

Deprivasyon embliyopisi riskiyle karşı karşıya olan bu olgularda cerrahi sonrası 

afakik KL mümkün olan en erken dönemde verilmelidir(111). Korneanın temel 

eğrisinin saptanması için genel anastezi altında Teryy keratometrisi önerildiği gibi KL 

seçiminde yaşa göre belirlenmiş nomogramlarda kullanılabilir. Slikon kontakt lenslerle 

uygulamaya genellikle çocuğun yaşı ne kadar küçükse o kadar dik temel eğri ve en 

yüksek diyoptri gücü olan deneme lensi seçilerek başlanır(112).(Tablo -4). Çocuğun 

kapak aralığı çok dar olduğundan 11,3mm çaptaki KL uygulanır. Çocuğun yaşı 

ilerledikçe tabloda görülen daha düz temel eğri değerleri denenebilir. Ayrıca kornea 

çapının normalden daha küçük olgularda daha dik, daha büyük olması durumunda da 

daha düz temel eğri seçilmelidir. Biyomikroskopi yapılması mümkün olmayan durumda 

lensin hareketi ve kenar durumuna ışık kaynağı ile de karar verilebilir. Kapak kırpma ile 

lens hareket edip tekrar eski yerine gelmeli, kenarlarda kıvrılma gibi problemler 

olmamalıdır. Kapak hareketi lensin hareketi değerlendirilemeyen olgularda parmakla 

lense yer değiştirilerekte değerlendirilebilir. 
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Tablo 4. KL İçin Temel Eğri Seçimi 

Yaş Çap(mm) Temel eğri 

2 yaşa dek 

2-4 yaş arasında 

4 yaş üzeri    

7,5 

7,50-7,70 

7,50-7,70-7,90 

11.3 

11,3 

11.3 

 

Slikon lensler pratik olarak su kapsamadıklarından floresein ile lensin 

merkezleşmesi ve hareketi değerlendirilebilir. Lensin arkasını kesintisiz kaplayan 

floresein görünümü ile düz bir yerleşim tercih edilmeli ve çok dik uygulamadan 

kaçınmalıdır. Hafif bir merkezi boyanma ve lens kenarlarında kalkıklık arzu 

edilebilir(105,112). 

Kontakt lensin gücü deneme lensi üzerine yapılan retinoskopi ile 

saptanır.(Tablo-5) Çocuğun yaşına göre yakın düzeltmeye +1.0 D. ile +3.0 D. arasında 

ilave yapılmalıdır. Altı aya dek olan bebeklerde +2.0 ile +3.0 D. arası,  6ay- 2 yaş 

aralığında  +1.0 D. ile +2.0 D. ve 2 yaş üzerindekilerede +1.0 D. eklenmesi 

önerilmektedir(110). Üç yaş üzerindeki çocuklarda kontakt lens gücü uzak için 

hesaplanır ve kontakt lens üzerine yakın mesafe için bifokal gözlük uygulanarak 

çocuğun uzak ve yakın görme rehabilitasyonu sağlanmış olur(113). 

 

Tablo 5. Yaşa Göre Reçete Edilen Ortalama KL Gücü 

  Yaş                                 KL gücü(D.) 

0-12 ay                             +29 D. ile +32 D. 

12-24 ay                           +20 D. ile +26 D. 

> 2 yaş                              +12 D. ile +20 D.  

 

Sonuç olarak çocukluk yaş grubu kataraktlarında cerrahi tedavi kadar cerrahi 

sonrası KL rehabilitasyonu da çok önemlidir. Özellikle görme gelişiminin devam ettiği 
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erken yaşlarda güçlüklerle dolu KL uygulamasının hem hekimler hem de aile tarafından 

zamanında ve doğru yapılması görsel sonuçlar açısından oldukça yüz 

güldürücüdür(114). 

   

Göz içi lensler(GİL):  

 Göz içi lensler 2 kısımdan oluşurlar: 

1. Görmeyi sağlayan ve refraktif özelliği olan optik kısım 

2. Lensi göz içinde stabilize eden haptik kısmı 

Yapısı: 

GİL’ler rijit veya fleksibl olabilir. Rijid GİL’lerin optiği polimetilmetakrilat 

(PMMA) ve haptiği ya PMMA ya da polipropilen(prolen)den yapılır. Bazı GİL’lerde 

tamamen PMMA’dan yapılır. Fleksibl GİL’ler ise ya slikon ya da 

polihidroksietilmetakrilat(PHEMA)’dan yapılırlar(115). Optik materyali olarak cam, 

haptik materyali olarakta nylon(polyamide) ve metaller de kullanılmıştır, 

PMMA; metilmetakrilat monomerinin polimeridir. Akrilik asitten derive edilen, 

metakrilik asit metil esterinin, ek polimerizasyonuyla üretilir. Özelliklerini artırmak 

için, ultraviyoleyi absorbe eden ek maddeler plastiğe katılabilir(116) 

PMMA; hafif, spesifik ağırlığı 1,19 olan dayanıklı bir maddedir. Refraktif 

indeksi 1.49’dur. 100 dereceden düşük sıcaklıkta katıdır; fakat madde 140 derece veya 

üstündeki ısılarda eriyebilir. Her ne kadar monomer toksik isede polimer etkisizdir ve 

gözde minimal inflamatuvar yanıtla tolere edilir. Nd-YAG lazer PMMA üzerinde hasar 

oluşturma potansiyeline sahiptir. Özetle PMMA hafif, berrak, stabil bir 

maddedir(117,118) 

 Poliprolen(prolen); PMMA’dan sonra en popüler materyaldir. Spesifik ağırlığı 

0,9 olup sudan biraz hafiftir. Elastikiyati fazladır. Avasküler dokularda biyolojik olarak 

inaktif ve stabildir, bu nedenle çok iyi bir sütür malzemesidir. Kristal yapıda olup 

kırılmaya karşı dirençlidir. Poliprolen arka kamara lenslerinde lup olarak geniş kullanım 

alanı bulmuştur. PMMA haptiklerinden daha fazla bakterinin poliprolenlere yapıştığı 

gösterilmiştir. Poliprolenin oksidatif biyodegradasyona uğrayabilmesi ve inflamasyonu 
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artırabilmesinden dolayı özellikle sulkus fiksasyon ve açı fiksasyonu yapılacaksa tercih 

edilmez, tümü tek parça PMMA olan arka kamara lensleri daha çok tercih edilir(116). 

Tek taraflı GİL implantasyonu ilk kez 1955 yılında Choyce, 1959 yılında da 

Binkhorst tarafından gerçekleştirilmi ştir. Hiles de pediatrik afakinin düzeltilmesinde 

GİL uygulamasının öncülerindendir(50,87). 

Pediatrik afakide GİL implantasyonunda amaç kontakt lensle rehabilitasyon ya 

da erişkin kataraktı sonrasında GİL implantasyonundan farklı olarak afakinin tamamını 

değil, çoğunu düzeltmektir. Kalan kırma kusuru gözlük ya da kontakt lensle 

düzeltilebilir ve bunun dereceleride yaşam boyu ayarlanabilir(119). Çocuklarda GİL 

implantasyonunun başlıca 2 endikasyonu vardır; birincisi ve önemlisi görmeyi korumak 

ve ambliyopiyi engellemek, ikincisi füzyonun korunması veya gelişimidir. Uzun 

dönemde çıkabilecek etkilerden korunmak için GİL implantasyonu özellikle tek taraflı 

olgularda tercih edilmelidir. Çift taraflı veya asimetrik olan olgularda GİL 

implantasyonu kontakt lenslerden sonraki tercih edilen yöntem olmalıdır(120)  

 Son yıllarda kaliteli GİL’lerin, viskoelastiklerin ve cerrahi tekniklerin 

gelişmesiyle kullanımı yaygınlaşmakla birlikte, yaşamın ilk iki yılındaki aksiyel 

uzunluk artışı ve korneal kurvatür değişikli ği nedeniyle, GİL implantasyonu 2 yaşın 

üzerindeki çocuklara uygulanmaktadır(121).  

GİL’in diyoprik gücünün ölçülmesinde hem biyometri hem de çocuğun yaşı 

önemlidir. Pediatrik katarakt cerrahisinde iki önemli yaş grubu vardır. 2 yaş altındaki 

çocuklar, 2-8 yaş arası çocuklar. İlk grupta aksiyel uzunluk ve keratometri değerleri çok 

hızlı değişirken ikinci grupta değişim daha yavaştır(40). Çocuklarda özellikle de 

deprivasyon veya eşit olmayan görüntünün neden olduğu uyaranlarla etkilenen gözdeki 

aksiyel uzunluğun artması ile 2- 8 yaş arasındaki çocuklarda GİL gücü biyometri ile 

ölçülenden yaklaşık %10 düşük olarak hesaplanmalıdır. Ancak diğer gözün durumuda 

göz önüne alınmalıdır. GİL implantasyonunun gözün aksiyel uzunluğu üzerindeki 

azaltıcı etkisi tam kesinlik kazanmamasına rağmen bilinmektedir(122-124). İlk 18 ay 

içerisinde K değerleri çok hızlı değiştiğinden aksiyel uzunluk ölçümlerine göre seçim 

yapılabilir.(Tablo-6) Çocuklar 2-3 yaşına kadar 6 D. anizometropiye uyum 

sağlayabilirler(122). 
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Tablo 6. 2 Yaş Altında  GİL Diyoprik Gücünün Seçimi. 

  2 yaşın altındaki çocuklar 

     . Biyometri yapılmalı %20 oranında daha az düzeltilmeli veya 

     . Sadece aksiyel uzunluk bakılabilir 

                17mm          25 D 

                18mm          24 D 

                19mm          23 D 

                20mm          21 D 

                21mm          19 D     

2 ile 8 yaş arasındaki çocuklar 

     . Biyometri yapılmalı ve %10 oranında daha az düzeltilmeli 

 

Göze uygulanan GİL 70- 80 yıl orada kalacak şekilde tasarlandığından uzun 

dönem güvenilirliği kanıtlanmış olmalıdır. 40 yıldan beri üretimi devam etmekte olan 

PMMA’dan yapılmış GİL’ler avantajlı görünmektedir(119). Pediatrik oftalmologların 

çoğunluğu PMMA GİL’leri tercih etmektedir. Pediatrik olgularda GİL uygulaması için 

çeşitli yöntemler önerilmiş olup, ön kamara GİL’lerin kabul edilemez derecede yüksek 

komplikasyonlarından dolayı kullanılmamaları önerilmiştir.(103).  

Arka kapsül desteği yeterli olan olgularda sekonder olarak siliyer sulkus destekli 

GİL implantasyonu yapılmaktadır. Bu olgularda oluşan komplikasyonların standart 

katarakt cerrahisi ile hemen hemen paralellik gösterdiği bilinmektedir(125,126). 

Arka kapssül desteğinin bulunmadığı durumlarda ön kamara lensleri çocukların 

önündeki uzun yaşam süresi ve üveit, glokom, hifema, maküler ödem, korneal 

yetmezlik ve pupilla ektopisi gibi olası komplikasyonlar nedeniyle önerilmemektedir 

(127,128 ). Bu durumlarda teknik zorluğu ve komplikasyonları açısından tartışmalı 

olmakla birlikte skleral fiksasyonlu GİL’ler kullanılmaktadır. Skleral fiksasyonlu GİL 

implantasyonunda sütürlerin geçiş yerine göre pupilla alanından içten dışa “ab interno” 

veya skleradan yapılan dıştan içe “ab eksterno” yöntemleri uygulanmaktadır. Uthoff ve 
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Teichmann (129) çalışmalarında “ab externo”ve “ab interno” fiksasyon sonuçlarının 

farklı olmadığını bildirmekle birlikte cerrahi limbustan uzaklığı daha net 

belirleyebilmek ve iris altında iğnenin ucunu görmeden manüplasyon yapmamak için 

son yıllarda daha çok dıştan içeriye geçiş tercih edilmektedir (130). Heparin kaplı 

GİL'ler özellikle postoperatif inflamasyonun kontrolünde avantajlı olabilmektedir(96). 

Multifokal GİL kullanımını da öneren yazarlar vardır, ancak bu lenslerin gücünün 

hesaplanması konusunda sorunlar olabileceği gibi, ambliyojenik etkisinden de 

bahsedilmektedir(131).  

İki lensin üste konulduğu ve sonrada anteriordaki lensin çocuğun refraktif 

durumuna göre değiştirildi ği ya da çıkarıldığı “ piggy back”  yöntemi de bir diğer GİL 

uygulama yöntemidir ama yaygın kullanılmamaktadır(132). 

Post operatif dönemde kırma kusuru mevcutsa sferik, silendirik, ve bifokal 

gözlüklerle düzeltilir. Ancak ideal olarak amaçlanan, başlangıçtaki düşük 

hipermetopinin büyüme ile emetropiye dönüşmesi ve ilerleyen yaş ile hafif- orta 

dereceli myopi ile sonuçlanmasıdır(122). 

Belirgin myopik kayma olan hastalarda GİL değiştirmelidir(122,133-135). 

Psödofakik göz normal göze göre 7.0 D. daha myopik hale gelirse ve hasta kontakt lens 

kullnamıyorsa GİL değiştirilmelidir. Çocuklarda refraktif cerrahi yapılması henüz kabul 

edilmiş bir yöntem değildir. 

Epikeratofaki:  

Barraqoer tarafından tanımlanan keratofaki ve keratomileuis yöntemlerinin 

birleştirilmi ş şeklidir. Epikeratofakide dönor kornea dondurulur ve epikeratofaki dokusu 

olacak şekilde kesilir. Ana kornea da santral epitelyum kazınır ve Bowman tabakasında 

periferik anüler insizyon yapılır. Dönor doku ana korneanın ön yüzüne sütüre edilir. 

Genellikle 8,5mm lik dönor doku, 7,5mm lik ana korneaya 16- 24 adet tek sütür ile 

sütüre edilir ve düğümler ana korneaya gömülür. Bowman tabakasında oluşturulan 

periferik defektten göç eden keratositler asellüler olan bu dokuyu kaplar. Ameliyattan 2-

3 hafta sonra sütürler alınabilir. İyileşme süresi 4- 6 haftadır. Ticari olarak hazırlanmış, 

lyofilize edilmiş(kuru dondurma) doku lensler 1984 yılında satışa sunulmuştur. Ancak 
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epikeratofakik grefonların satışı günümüzde devam etmemektedir(136). Günümüzde 

kullanımı giderek azalmıştır(72). 

e-Post Opereatif takip ve ambliyopi ile mücadele: 

Konjenital kataraktın tedavisi, katarakt ameliyatı ve hastanın optik 

rehabilitasyonu sağlandıktan sonra sona ermemektedir. Çocuğun önündeki uzun yaşam 

süresi, hastada oluşabilecek ambliyopi ve ameliyatların komplikasyonlarının tesbiti 

açısından ömür boyu takibinin sürmesini gerektirir. 

Ambliyopiyi anlatmak için pek çok farklı tanım yapılmıştır. Von Noorden 

ambliyopiyi görmenin tam gelişmediği dönemler süresince anormal binoküler etkilenme 

veya bir ile iki gözde patern deviasyona(görsel yoksuluk) bağlı etkilenen gözde görme 

keskinliğinde azalma olarak tanımlamıştır. Von Graefe ise, “gözlemcinin hiçbirşey 

görmediği hastanın ise biraz gördüğü durum” diye tanımlamıştır. Yani muayenede 

görünür bir organik patoloji saptanmadan görmede azlık tesbit dilmesidir. Etiyolojik 

faktörlere göre şöyle sınıflandırılabilir;(137) 

.Strabismik(şaşılık nedenli) 

.Kırma kusuru nedenli 

.Form/stimulus deprivasyon(Şekil/uyaran yoksunluğu) 

.Organik 

.İdiopatik          

Çocukların ambliyopi gelişimine en duyarlı oldukları dönem ilk 2-3 yıldır. Bu 

duyarlılık 6- 7 yaşa doğru tedricen azalma göstermektedir(137). 

Ambliyopi tedavisinde temel strateji, kaliteli bir retina görüntüsü elde etmek ve 

oküler dominansı kaldırmaktır. Etiyolojiye bağlı olarak deprivasyon yapan nedenlerin 

ortadan kaldırılması, anizometropi veya kırma kusurunun dsüzeltilmesi, ambliyop 

gözün uyarılması veya iyi gören gözün cezalandırılması ile yapılmaktadır. İyi görsel 

sonuçlar için erken tedavi şarttır. Tedavi seçenekleri aşağıdaki gibi özetlenebilir(137). 

.Retina görüntüsünün düzeltilmesi ve refraktif düzeltme 

.Penalizasyon (Optik olarak veya atropin damla) 
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.Kapatma 

.CAM  (Cambridge)  tedavisi 

Deprivasyon, anizometropik/anizokonik ve strabismik ambliyopiyi önlemek için 

en etkili yöntem kapama tedavisidir. Ancak gelişim döneminde özelliklede hayatın ilk 1 

yılında diğer gözde kapamaya bağlı ambliyopi gelişimini önlemek için de dikkatli 

olunmalıdır. Çocuğun uyuma saatlerine göre uyanık olduğu zamanın %50’sinde kapama 

yapılması en fazla uygulanan yöntemdir.1 yaşına kadar kapama tedavisi için önerilen 

süre Tablo-7 de gösterilmiştir. 

      

Tablo 7. Kapama Tedavisi İçin Önerilen Süreler 

 Yaş Kapama süresi 

  0-1 ay 
  1-2 ay 
  2-4 ay 
  4-6 ay 
   
   6-12 ay 

Kapama yok 
2 saat/gün 
3 saat/gün 
Uyanık olduğu Sürelerin 
% 50’si 
Uyanık olduğu Sürelerin 
%80’i 

 

 Bir yaşından sonra kapama süresi artırılabilir. Tüm gün kapama genellikle 

önerilmemektedir ve günde 1-2 saat iki göz açık kalarak yapılan part- time kapama ile 

binoküler görme gelişimine imkan sağlanmış olur(138,139). İdeal olan alternasyonun 

serbest olmasıdır. Kapama tedavisi 10 yaşına dek sürdürülmeli belirli aralıklarla 

kontroller yapılmalıdır. 

f-Postoperatif komplikasyonlar: 

Korneal komplikasyonlar;   Kesi yerlerindeki sızdırmaya bağı ön kamara 

sığlığı oluşabilir. Post op. böyle bir sorunla karşılaşılmak istenmiyorsa yara yerleri 

mutlaka sütüre edilmelidir. 

Post op erken dönemde kornea ödemi görülebilir,  medikal tedavi ile 

düzelir.(146) 
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Kornea endotel hücre kaybı ve büllöz keratopati genellikle geç ortaya çıkan bir 

komplikasyondur. Özellikle GİL uygulanmış olgularda zamanla büllöz keratotopati 

gelişme riski hep korkutucu olmuştur(72). 

İrise ait komplikasyonlar; Özellikle GİL implantasyonu sulkusa yapılmışsa 

“iris capture”  oluşabilir. Afakik ya da psödofakik hasta da yoğun arka yoğun arka 

sineşi, iris bombe ve pupiller blok glokomunun sebebidir(72,141). 

Hifema; Postoperatif dönemde hifema kesi yeri ya da irisin kanaması sonucu 

oluşabilir. Hifemanın emilimi süresince göz içi basıncı kontrol edilmelidir. Medikal 

tedaviye rağmen göz içi basıncının yüksek seyretmesi durumunda cerrahi gerekebilir. 

Geç dönemde hifema veya mikrohifema görülmesi genellikle GİL’in iris veya 

silier cisme sürtünmesi ile oluşur(üveit- glokom- hifema sendromu)(147) 

Lens korteks bakiyeleri; Post-op kalan lens korteks bakiyeleri makrofaj 

cevabını ve enflamasyonu uyarırlar. Büyük korteks bakiyeleri ise spontan olarak 

absorbe olmazlar ve hidrate olarak şişip görme aksını kapatabilirlerler. Bu durumda 

ikinci bir ameliyat gerekebilir(72). 

Enflamasyon; Komplikasyonların önemli bir kısmı mekanik, immünolojik ve 

kompleman aktivasyonu şeklinde oluşan aşırı inflamatuvar yanıta bağlıdır. Bu yanıt 

çoğunlukla GİL’nin varlığına bağlı olarak gelişmekte ve çocukluk yaşlarında erişkinlere 

göre daha yoğun ve şiddetli olmaktadır. Yaş küçüldükçe inflamatuvar yanıtın şiddeti 

daha da artmaktadır(19). Aslında oluşan bir fibrinoid üveit tablosudur ve bu tablo GİL 

üzerinde presipitatlar, arka sineşi oluşumu, fibrinöz membran oluşumu, iriste şekil 

bozukluğu, GİL’de malpozisyon, göz içi basıncında artış ve bütün bunların sonucunda 

görmede azalma ile seyretmektedir(140). Post operatif sub-tenon mesafeye uygun dozda 

steroid enjeksiyonu enflamasyonu azaltmaktadır. Topikal steroid ve sikloplejik 

uygulaması da enflamasyonu azaltıcı etki göstermektedir(72,141) 

GİL desantralizasyonu; Sulkus yerleşimli sekonder GİL implantasyonunda en 

sık bahsedilen komplikasyonların başında lensin desantralizasyonu gelmektedir. Trivedi 

ve arkadaşlarınn (127) çalışmasında sulkus yerleşimli polimetilmetakrilat yapısındaki 

GİL implantasyonunda görülmeyen desantralizasyonun, katlanabilir GİL’lerde %28,6 

oranında, Crnic ve arkadaşlarının (148) çalışmasında %5 oranında görüldüğü 
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bildirilmi ştir. Sulkus destekli GİL implantasyonu olgularındaki GİL desantralizasyonu 

cerrahiye, aksiyel uzunluktaki artışa, travma ve kaşıma gibi nedenler dışında sineşilere 

ve kapsüler kontraksiyona bağlanmaktadır. 

Enfeksiyon; Post-op enfeksiyon riski erişkinlerdeki gibidir. Tahminen 24.000 

olgunun soruşturulduğu bir çalışmada sadece 17 endoftalmi olgusu bildirilmiştir(142). 

Asepsi antisepsi öncesi dönemlerde yaklaşık %10 civarında olan endoftalmi sıklığı 

1950’li yıllardan sonra hızla azalmaya başlamıştır. Gerçektende bu tarihlerde endoftalmi 

sıklığı litaretürde %1’lerde iken günümüzde %0.04 düzeyine kadar inmiştir. Yapılan 

cerrahinin şekline görede oranlarda değişiklikler olmaktadır. Katarakt cerrahisi için % 

0.1, sekonder GİL implantasyonu sonrası % 0.3, vitrektomi içinde %0.15 oranlarında 

bildirilmektedir(143). Endoftalmi profilaksisi için perioperatif olarak ön kamaraya 1 

mg. Cefuroksim verilebilir. Fakat intrakamaral cefuroksim enjeksiyonu, postoperatif 

fibrinoid membran reaksiyonunu önlememektedir. Vakaların çoğunluğunda, fibrinoid 

reaksiyonun kontaminasyonla ilişkili olmadığı görülmüştür(144). 

Arka kapsül kesafeti; Lens arka kapsülünün ameliyat ameliyat sonrası 

dönemde zamanla saydamliğinı kaybetmesiyle arka kapsül kesafeti(AKK) meydana 

gelmektedir. AKK ayrıca kapsüler fibrozis, ikincil katarakt, posterior kapsül 

opasifikasyonu ve “after katarakt” olarak da adlandırılmaktadır. Ameliyat sonrası 

dönemde özellikle geride bakiye halinde kalan LEH’nin çoğalıp arka kapsülün 

merkezine doğru göç etmeleri neticesinde arka kapsül saydamlığını kaybedebilir. Arka 

kapsül kesafeti ve GİL desantralizasyonu pediatrik olgularda genellikle birlikte ve sık 

görülmekte olup AKK’nin sıklığını azaltmak için uygulanan prosedürlerin çoğu GİL 

desatralizasyonunu da azaltmaktadır(140, 149-152) 

Özellikle arka kapsül yerinde bırakıldığında AKK gelişiminin %51-%100 gibi 

yüksek oranlarda olduğu bildirilmiş ve özellikle vitrektomi tekniklerinin gelişmesiyle 

birlikte posterior kapsülektomi ve ön vitrektomi rutin olarak uygulanmaya 

başlanmıştır(153). Er ve arkadaşları(153), çocukluk çağı katarakt cerrahisinde arka 

kapsülün sağlam bırakıldığı grupla, arka kapsülektomi yapılan grubu 

karşılaştırdıklarında, arka kapsüle dokunulmayan grupta %43 oranında AKK geliştiğini 

buna karşılık arka kapsülektomi uygulanan grupta ise hiçbir olguda AKK gelişmediğini 

bildirmişlerdir. 
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Kistoid makula ödemi; İrvine-Gass sendromu olarak bilinen KMÖ, maküler 

bölge de intraretinal alanda sıvı birikimi sonucunda oluşur. Katarakt cerrahisinden sonra 

ortaya çıkan KMÖ 50 yıldan uzun bir süredir optimalin altında bir postoperatif 

görmenin nedenleri arasınmda kabul edilmektedir.(145). 

Retina dekolmanı: Aspirasyon öncesi dönemde retina dekolmanı sıklığı %3- 

%10 arasında iken, aspirasyon tekniği ile bu sıklık %2- 3’e, lensektomi- vitrektomi ile 

%1.5’a düşmüştür(138). Çocuklarda katarakt ameliyatı sonrası retina dekolmanı 

gelişebilir ama yeni cerrahi teknikler bu komplikasyonu önemli ölçüde azaltmıştır(72). 

Sekonder glokom: Ön kamarada viskoelastik madde bırakılmasına bağlı post 

opereatif geçici GİB yükselmeleri izlenebilir.1 hafta içerisinde normale döner. Bu 

dönemde antiglomatöz ilaçlar verilebilir(72). Geç dönemde gelişen glokom 

etiyolojisinde katarakt cerrahisi sonrasında kalan lens materyalinin veya bunların 

oluşturduğu üveitik reaksiyonun trabeküler yapıda oluşturduğu hasarın rolü olduğu ileri 

sürülmüştür. Ancak, günümüz cerrahi yöntemleri ile bu olasılık azalmıştır. Glokom 

gelişimi ile katarakt cerrahisinin bir ilişkisi olmadığını ileri süren araştırıcılarda 

mevcuttur. Katarakt ve glokom birlikteliğinin tanımlanmamış bir konjenital oküler 

sendrom olduğu, katarakt cerrahisi sonrasında gelişen AAG'da, açının gelişimsel 

bozukluğunun rolünün olduğuda belirtilmiştir (154- 156).  

Konjenital katarakt cerrahisi sonrasında glokom izlenme sıklığının, %5 ile %41 

arasında olduğu bildirilmiştir(157- 159). 

Şaşılık ; Monooküler kataraktlarda şaşılık gelişimi hemen hemen %100’dür. Tek 

taraflı deprivasyon daha çok kayma ile sonuçlanır(138). Bilateral olgularda ezotropya 

sık görülürken, unilateral olgularda ise ezotropya, egzotropya dağılımı eşittir(160). 

Ambliyopi; tanı ve tedavisine daha önce ayrıntılı değinilmiştir. 

Daha az sıklıkta görülen komplikasyonlar, pupilla düzensizlikleri, İOL 

opasifikasyonu, fitizis, nistagmus sayılabilir . 

 

 

                                            



42 
 

3- MATERYAL METOD: 

 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalın’da Ocak 

2003- Aralık 2010 tarihleri arasında konjenital katarakt nedeniyle ameliyat edilmiş, 

ameliyat tarihinde yaşları, 0- 34yaş (1ay- 404ay) arasında değişen 105 olguya ait 

dosyalar retrospektif olarak tarandı. Son kontrol muayenelerine gelemeyen, arka kapsül 

müdahalesi ve ön vitrektomi uygulanmayan, GİL yerleştirilenlerden sulkusa 

implantasyon uygulanmayan, travma öyküsü bulunan, miroftalmi, mikrokornea, 

nanoftalmi, persistan hiperplastik primer hipervitreus, konjenital glokom birlikteliği 

olan ve üveit gibi diğer göz anomalilerinin/ hastalıklarının eşlik ettiği hastalar çalışma 

kapsamı dışında tutuldu. Son kontrol muayenesine gelebilen, ön kesintisiz kürvilineer 

kapsüloreksis (ÖKKK) fakoaspirasyon, arka kesintsiz kürvilineer (AKKK), anterior 

vitrektomi, operasyonu yapılmış, afak veya sulkus GİL implantasyonu uygulanan 50 

hastanın 84 gözü çalışma kapsamında değerlendirildi. Hastalar son kontrol 

muayenelerindeki yaşlarına göre 36 aydan küçük-(0-3yaş)- grup 1, 36ay- 60 ay arası(3 

yaş-5 yaş)- grup 2, 60 aydan büyük (5 yaş üzeri)- grup 3 olmak üzere 3 gruba ayrıldı. 

Son kontrol muayenelerinde görme keskinliği grup 1’de ışık reaksiyonları ve obje 

takibiyle, grup2 ve grup3’de ise değerlendirilebilen ve kooperasyonu iyi olan hastalarda 

allen resimleri ve snellen eşeli ile değerlendirildi. 

Konjenital katarakt nedeniyle kliniğimize başvuran hastalar etiyolojik 

araştırmlar yapılması eşlik eden patolojilerin araştırılması amacıyla pediatri kliniğine 

preoperatif veya postoperatif yönlendirildi. Hasta aileleri hastanın durumu, ameliyat 

sonrası kontrol muayenelerinin sıklığı, ambliyopinin anlamı, kapamanın önemi, kontak 

lensin kullanımı ve avantajları konusunda bilgilendirildi. 

Hastalara eşlik eden ezotropya, egzotropya, nistagmus gibi oküler patolojiler ve 

tesbit edilmiş olan sistemik hastalıklar kaydedildi. Kataraktın tipi tespit edildi. 

Katarakt cerahisi endikasyonu, ameliyat öncesinde yaşı 36 ay’ın (3 yaş) altındaki 

hastalarda katarakt yoğunluğu, fundus reflesi alınıp alınamamasına göre konuldu. 36 

ay’ın üzerindeki hastalarda da bunlara ilave olarak iki taraflı kataraktlarda görme düzeyi 

0,3 veya daha az en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK), tek taraflı olgularda ise 

0,2 ve daha az EDGK olanlara katarakt operasyonu planlandı.  
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Arka kamara GİL gücü hesaplanırken küçük çocuklarda keratometri yapılmadan 

A-scan USG’ye göre değerlendirme yapıldı. USG ile aksiyel uzunluk belirlenirken, 

katarakt yoğunluğu sebebiyle fundus muayenesi tam yapılamayan hastalarda B- scan 

USG ile de retina ve vitreusun durumuda değerlendirildi. Bölgemizde ekonomik 

koşullar ve eğitim düzeyinin düşük olması ve hastaların takiplerinde sıkıntılar 

yaşanması nedeniyle post operatif ambliyopi gelişimini kontrol altında tutmak için 

ameliyat sırasındaki yaşı 36 ay’ın(3 yaş) üzerinde olan hastaların -1.00 D myopik 

bırakılmaları hedeflendı. Bu hastalarda uygulanan GİL gücü %10 daha fazla düzeltildi. 

12ay- 36ay(1-3 yaş) hastalarda refrakisiyonun +1.00D,  12 ay’ın altıdaki hastalarda da 

+2.00 D hipermetropik bırakılmaları hedeflendi. 1 yaşın altındaki hastalarda USG ile 

tesbit edilen AL değerine göre, 1 yaşın üzerinde ise keratometrik değerleri ölçülebilen 

ve uyum sağlayabilen hastalarda SRK-2 formülü kullanılarak GİL gücü hesabı yapıldı.1 

yaşın altındaki hastalarda tesbit edilen değerin %90’ı verildi.  21mm AL için 22.0- 23.0 

D, 20mm AL için 24.0- 25.0 D, 19mm AL için 26.0- 27.0 D, 18mm AL için 27- 28.0 D, 

17mm AL için 29.0- 30.0 D gücünde GİL hazırlandı. Tek taraflı olgularda, diğer gözün 

refaksiyon durumu da değerlendirilerek iki göz arasındaki anizometropi önlenmeye 

çalışıldı. Bütün olgularda PMMA Rijid 13,5/ 6,5mm veya 12,5/ 5,5 mm siliyer sulkusa 

GİL implantasyonu yapıldı. 

Çift taraflı olgularda iki göz farklı zamanlarda opere edildi. Operasyon 

zamanlaması kataraktın yoğunluğuna ve diğer gözdeki görme düzeylerine ve hastanın 

genel durumuna göre belirlendi. 

Bütün hastalar genel anastezi altında ameliyat edildiler. Hastalar kliniğimize 

yattıktan sonra hastaya genel anasteziye yöneklik hemogram, kan biyokimyası, P.A 

akciğer grafisi gibi rutin tetkikler yapıldı. Hastalar ameliyattan birgün önce anastezi 

kliniğine gönderilerek preoperatif değerlendirmesi yapıldı ve önerilen ek tetkikleri 

tamamlandı. 

Hastalar amelityattan birgün önce 6-8 saat aç bırakılıp bu dönemde özellikle 

küçük bebeklerde hipoglisemi ve dehidratasyon gibi istenmeyen durumlardan kaçınmak 

için i.v mayi desteği sağlandı. 
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Tüm çocuklar pediatrik katarakt cerrahisi konusunda deneyimli, tecrübe sahibi 

oftalmologlar tarafından opere ve takip edildiler. Cerrahiden bir- iki saat önce 

Sikloplejin® (siklopentolat %0.5), tropamid® (tropikamid %0.5 veya %1) ve 

mydfirin® ( fenilefrin %2.5) göz damlalarının 5’er dakika arayla 3 kez damlatılmasıyla 

pupil dilatasyonu sağlandı. Operasyon süresince midriyazisi devam ettirmek için 

anastezist bilgilendirilerek 500ml’ye 0.25mg adrenalin katıldı. Göz içi irrigasyon sıvısı 

olarakta dengeli tuz solüsyonu ( BSS plus® ) kullanıldı. 

Hasta ameliyathaneye alınıp genel anastezi uygulandıktan sonra, povidon iyodür 

(baticon ®) ile gerekli saha hazırlığından sonra hasta steril örtü ile örtüldü. Göze tel 

blefarosta takıldı, konjonktival keseye %5 lik povidon iyodür damlatılıp yaklaşık 2 dk 

beklendikten sonra serum fizyolojikle yıkandı. GİL uygulaması planlanıyorsa 

konjonktiva makası ve künt disseksiyonla konjonktiva saat 11- 1 arasında disseke 

edildi. GİL konulmayacacak hastalarda saat 12 hizasında konjonktiva açılıp limbal giriş 

yeri hazırlandı. Kanayan yerler koterize edildi. Limbusun 1mm gerisinden limbal tunel 

hazırlandı. Saat 1 hizasından 15° bıçak ya da MVR bıçak ile sıde-port giriş yeri açıldı. 

St 12 hizasından 3.0 mm bıçak yardımıyla ön kamaraya girildi. Kapsülün net 

izlenmediği beyaz kataraktların bazılarında ön kamaraya viskoelastik madde 

enjeksiyonundan önce hava altında tripan mavisi uygulanarak kapsüloreksis 

kolaylaştırılmaya çalışıldı. Ön kamaraya yüksek molekül ağırlıklı ve yüksek viskoziteli 

viskoelastik madde verildikten sonra, kistotom veya insülin enjektörü yardımıyla ön 

kapsül açıklığı oluşturulup kapsüloreksis forsepsi yardımıyla ÖKKK şeklinde 

tamamlandı. Ön kapsüloreksisin 5mm çapında olması hedeflendi. 

Hidrodisseksiyon yapıldıktan sonra lens materyali bütün olgularda 

fakoemülsifikasyon elceği kullanılarak aspire edildi. Bazı olgularda kısa süreli ultrsonik 

enerji kullanılarak lens aspirasyonu kolaylaştırıldı. Daha sonra fako aspirasyon- 

irrigasyon elceği kullanılarak kalan kortikal materyal dikkatlice ve titizlikle temizlendi. 

Ön kamara viskoelastik madde ile doldorulduktan sonra lens aspirasyonu için 

oluşturulan açıklıktan kistotom veya insülin enjektörü yardımıyla arka kapsül açıklığı 

oluşturulup AKKK şeklinde tamamlanamaya çalışıldı. Saat 2’deki side- port yerine 

irrigasyon kanülü yerleştirilerek kontünyü irrigasyon sağlandı. Saat 12’ deki açıklıktan 

vitrektomi probu yardımıyla arka kapsül genişliği yaklaşık 5,5-6mm olacak şekilde 
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ayarlandı. Oluşturulan arka kapsül açıklığından ön vitrektomi yapıldı ve ön kamaradaki 

vitreus tamamen temizlendi. GİL uygulanmayacak 2 yaş altındaki hastalar da ön 

kamarada ki viskoelastik madde manuel aspirasyon- irrigasyon ile temizlendikten sonra 

giriş yerleri 10/0 naylon sütürle kapatıldı. GİL uygulanması planlanan 2 yaş üzerinde ki 

hastalarda ön kamara ve siliyer sulkus viskoelastik madde ile doldurulduktan sonra 

limbal kesi yeri genişletilerek siliyer sulkusa PMMA GİL implant edildi. Genişletilen 

kesi yeri 10.0 naylonla sütüre edildi. Sıde- port yerinden viskoelastik madde manuel 

aspirasyon- irrigasyon ile temizlendikten sonra burasıda 10.0 naylonla sütüre edilip 

düğümleri sütür döndürülerek limbusa gömüldü. Sütüre edilen limbal kesi yerleri 

pamuk aplikatör yardımıyla dikkatlice kontrol edilerek sıedel(-) olduğu görüldükten 

sonra, konjonktiva 8.0 vikrille sütüre edildi.  Ameliyatlara subkonjokktival gentamisin-

deksametazon karışımı enjekte edilerek son verildi.  

Ameliyattan sonra hastalara ofloksasin %0.3  5x1 damla, dexametazon post op 

1. gün hastanın uyanık olduğu sürelerde her saat başı 1 damla, sonraki gün 2 saat de bir 

damla takip eden günlerde 5x1 damla, siklopentalonat 1x1 damla dozunda başlandı. 

Post op enflamasyon ve GİB takip edildi. Yoğun tindal, pupiller alanda veya GİL 

üzerinde membran tesbit edilenlere subkonjonktival dexametazon uygulandı. Fotofobi, 

korneal bulanıklık, dijital olarak glop basıncı yüksek tesbit edilen hastalarda topikal 

antiglokomatöz ajanlar tedaviye eklendi. Takiplerinde enflamasyon ve göz içi basıncı 

yükselmesi bulgularının gerilediği tesbit edilen, ek problemi olmayan hastalar 3. gün 

taburcu edildiler. 15. gün kontrol muayeneside siloplejik ve antibiyotik tedavisi kesildi, 

deksametazon tedavisi ise 1,5-2 aya tamamlandı. Taburcu olduktan sonra 15. gün, 1.ay, 

3. ay, 6. ay ve daha sonraki muayeneleri uygun görülen zamanlarda ve son kontrol 

muayeneleride 2010 yılı Kasım-Aralık aylarında yapıldı. Korneal sütürler ortalama 2 ay 

sonra çoğunlukla, GAA(genel anastezi altında), erişkin yaştaki hastalarda ise lokal 

anastezi altında poliklinik şartlarında alındı. GAA sütür alınma döneminde hastaların 

GİB değerleri, GİL durumu ve ön segment ve retina muayeneleri yapıldı. 

Yaşı küçük olan hastaların ara kontrollerinde GİB net olarak ölçülemediğinden 

fotofobi, epitelyal ödem gibi bulgularla glokom açısından takip edildiler. GİB 

değerlendirilebilen hastalarda TO(tansiyon oküler) değerinin 22 mmHg üzerine 

çıkmışsa ve fotofobi, epitelyal ödem gibi bulgularda tabloya eşlik ediyorsa, glokom 
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olarak kabul edilip takip ve tedavileri yapıldı. GİB ölçümleri schiötz ve pnomotik 

tonometre ile yapıldı. 

Ameliyat sonrası afakik korreksiyon tek taraflı kataraktlarda slikon kontakt 

lens(Slisoft Kontakt Lens =KL) ile çift taraflı kataraktı olanlarda KL veye gözlük ile 

yapıldı. Ortalama 2 yaş üzerindeki hastalara GİL implantasyonu uygulandı. 2 yaş 

altında skiaskopik ölçüm sonuçlarına +3.00 D ilave yapılarak optik düzeltme yakın 

mesafeye ayarlandı. 2 yaş üzerindeki hastalarda ise yakın ve uzak tashihi ayrı ayrı 

gözlüklerle yapıldı. 

Afakik takipleri yapıldıktan sonra yaş ortalaması 45ay(29-84 ay) (2 yaş üzeri) 

olan hastalara siliyer sulkusa sekonder GİL implantasyonu yapıldı. Konjonktiva st11- 

st1 hizasında açılıp kanayan yerler koterize edildikten sonra, limbal tunel insizyonla ön 

kamaraya girildi. Ön kamara viskoelastik madde ile doldurularak iris ve kapsül 

arasındaki sineşiler spatül ve kapsül makası yardımıyla açıldı. Gereken olgularda 

anterior vitrektomi yapıldı. Ön kamara tekrar viskoelastik madde ile dodurulduktan 

sonra limbal kesi genişletilerek siliyer sulkusa PMMA GİL implantasyonu uygulandı. 

Viskoelastik madde aspirasyon irrigasyonla çıkarılarak limbal giriş yeri 10/0 naylon 

sütür ile kapatıldı. konjonktiva 8.0 vikrille sütüre edildi.  Ameliyatlara subkonjokktival 

gentamisin-deksametazın karışımı enjekte edilerek son verildi. Post operatif takibinde 

konjenital katarakt operasyonu sonrası uygulanan tedavi protokolü uygulandı. 

Kontrollerde yaşı 36 ay’ın altında olan hastalarda, bileteral katarakt operasyonu 

uygulanan gözlerde fiksasyonun santral ve sabit olmasına göre dominant göz tesbit 

edildi. 36 ay’ın üzerindeki hastalarda ise allen resimleri ve snellen eşeline göre görme 

düzeyi tesbitleri yapıldı. Snellen eşeline göre EİDGK’de 2 sıra ve daha fazla fark olması 

ambliyopi olarak kabul edildi. İyi gören göze kapama tedavisi uygulandı. Yaşamının ilk 

1 yılında opere edilen hastalarda kapatılan gözde ambliyopiye engel olmak için kapama 

tedavisi dikkatli olarak planlandı. Uyanık olduğu sürelerin önceleri %50’si 1 yaşından 

sonrda  %80 i olarak dominant göze kapama tedavisi uygulandı(Tablo-7). 

Hastalar son kontrol muayenelerinde glob duruş ve hareketleri, refraksiyon, 

EİDGK, biyomikroskopik ön segment muayenesi( kornea, iris, pupilla, GİL, ön- arka 
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kapsül), TO ölçümü, fundus muayenesi dikkatli bir şekilde yapıldı. Grup 1’deki 

hastalarda ise indirek oftalmoskop ile fundus muyenesi yapıldı. 
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4-BULGULAR: 

  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalın’da Ocak 

2003- Aralık 2010 tarihleri arasında konjenital katarakt tanısı konularak, ön kontinu 

kurvilineer kapsüloreksis (ÖKKK), fakoaspirasyon, arka kesintisiz korvilineer 

kapsüloreksis (AKKK), anterior vitrektomi operasyonu yapılmış, afakik takipte olan 

veya siliyer sulkusa GİL implantasyonu uygulanmış, ameliyat tarihinde yaşları 0- 34yaş 

(1- 404ay) arasında değişen, 50 hastanın 84 gözü çalışma kapsamında 

değerlendirildi.(25 kız, 25 erkek). 34 bileteral, 16 unilateral katarakt vardı. Ameliyat 

öncesi muayenede 6 tip katarakt tesbit edilmişti. Bütün olgularda katarakt santral 

yerleşimli, yoğun ve 3mm çapından daha geniş idi. 35 göz total kesif(%41.7), 15 

göz(%17.9) kortikal+nükleer, 13 göz(%15.5) kortikal, 12 göz nükleer(%14.3), 5 

göz(%6) arka kapsüler, 4 göz de(%4.8)  ise poler katarakt tesbit edilmişti. (Katarakt 

tipleri- grafik 1). 

 

 

Grafik  1. Tesbit Edilen Konjenital Katarakt Tipler i 

 

Opere edilen gözlerin ameliyat öncesi yaş ortalaması 60±71(SD)ay (1- 396 ay), 

son kontrol tarihinde ortalama yaşı 88.6±65(SD)ay (17- 408 ay). Takip süreleri ortalama 

30.9ay±23(SD)ay (4- 92ay) olarak tesbit edildi. 
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Hastaların ameliyat öncesi yapılan değerlendirmesinde, 9(%18) hastada 

nistagmus, 7(%14) hastada şaşılık mevcuttu(4’ü ezotropya, 3’ü egzotropya). 1 hastada 

Down sendromu, 1 hastada orta düzeyde mental motor reterdasyon(MMR), 1 hasta da 

korpus kallozum agenezisi, 1 hastada pulmoner stenoz tesbit edilmişti.1 hastada da 

endotelyal distrofi konjenital katarakta eşlik eden oküler bulgu olarak tesbit edilmişti. 

Post op son kontrol muayenelerine 13(%26) hastada şaşılık tesbit edildi(9’u egzotropya, 

4’ü ezotropya).Ameliyat öncesi 1 ezotropyası, 1’de egzotropyası olan 2 hastaya, 

katarakt ameliyatından sonra şaşılık cerrahisi uygulanmıştı. Son kontrol muayenelerine 

ortoforik olarak tesbit edildiler. Ameliyat öncesi kayması olmayan 8(%16) hastada 

şaşılık gelişmişti(6’sı egzotropya, 2’si ezotropya ). Şaşılık gelişen hastaların 7’si(%14) 

unilateral, 1’i(%2) bileteral katarakt cerrahisi uygulanan olgulardı. Diğer olgularda 

nistagmus, şaşılık ve oküler patoloji saptanmadı. Tablo8’de opere edilen tüm hastalara 

ve/veya gözlere ait veriler toplu olarak gösterilmiştir. 

Bütün hastalar genel anastezi altında opere edildiler. Hiç bir hasta da anasteziye 

ait komplikasyon izlenmedi. 

Bütün hastalara standart ön kesintisiz kürvilineer kapsüloreksis(AKKK), 

katarakt aspirasyonu, arka kesintisiz kürvilineer kapsüloreksis(PKKK), anterior 

vitrektomi yapıldı. 16(%19) göz ortalama 33ay takip edildikden sonra, ortalama 45.ay 

da (29-84 ay) siliyer sulkusa sekonder GİL yerleştirildi, 57(%67.) göze ise ilk 

operasyonda yine siliyer sulkusa GİL uygulaması yapıldı. Ortalama yaş 76.5ay (5-396 

ay). 11(%13.1) göz ise yaklaşık 19 aydır afak olarak takip edilmektedir. 

Ameliyat sırasında ön kamaraya giriş yerine ait, kaspsüloreksise ait, irise ait ve 

anterior vitrektomiye ait major bir komplikasyonla karşılaşılmadı. PKKK sırasında 

yeterli açıklığın oluşmadığı düşünülen vakalarda vitrektoreksis ile kapsülotomi 

genişletilerek arka kapsül genişliği yaklaşık 5,5-6mm olacak şekilde ayarlandı. Arka 

kapsüloreksisin   ön kapsüloreksisten daha geniş olması hedeflendi. GİL implantasyonu 

primer olarak yapılan hastalar da GİL siliyer sulkusa sorunsuz olarak yerleştirildi. 

Post op 1. gün muayenelerinde 16(%19) gözde ön kamarada yoğunluk artışı, 

konjonktival hiperemi, korneal ödem, fotofobi gibi eflamasyon bulguları mevcuttu, 

medikal tedavi ile sorunsuz bir şekilde düzeldiler ve operasyon sonrası 3. günde taburcu 



50 
 

edildiler. 2 hastada ise GİL üzerinde ve ön vitreusta membran şeklinde fibrinoid 

reaksiyon tesbit edildi, birisi medikal tedaviyle düzelirken diğer hastaya tekrar anterior 

vitrektomi uygulandı. Takiplerde optik aksın tamamen açık olduğu ve membranın tekrar 

gelişmediği görüldü. 
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Tablo 8. Çalışma kapsamındaki bütün olguların pre operatif-post operatif genel 

özellikleri: 

Hasta 
göz no: 

Yaş 

(son 
kontro
l-ay) 

Eşlik eden 
bulgu  

(Pre op) 

Eşlik eden bulgu 

(Post op) 

Kataraktın  

Tipi 

T
ak

ip
 S

ür
es

i 
(a

y)
 

İl
k 

 O
p 

Y
a
şı

  
 (

ay
) 

 

P
re

 o
p 

Eİ
D

G
K

 

P
os

t O
p 

Eİ
D

G
K

 
(s

on
 k

on
tr

ol
) 

P
<

00
1 

        Post op ORM değeri 

 

Sferik 

(sph) 

Silendirik 

(cyl) 

Aks 

(Der
ece) 

1 34  Egzotropya Opere- 

ortoforik 

total kesif 27 7 PIR(+) sss  
-8.00 -2.00 

115 

2 35  Ezotropya 

+Nistagmus 

Ezotropya 
+Nistagmus 

total kesif 32 3 PIR(+) sss  +10.00   

3 35 total kesif 32 3 PIR(+) sss  +6.00    

4 40   kortikal 24 16 PIR(+) 0.1  +0,50 -0,50 80 

5 40 arka kapsüler 22 18 PIR(+) 0.1  +2,50 +1,50 70 

6 59 Egzotropya Egzotropya total kesif 30 29 PIR(+) 0.1  -4,25 -1.00 2 

7 51   total kesif 17 34 PIR(+) 0.4  -0.25 -1.25 100 

8 51 arka kapsüler 15 37 EHS 0.4  -0.25 -2.00 55 

9 78   total kesif 73 5 PIR(+) 0.1  -4.0 -2.00 105 

10 78 total kesif 73 5 PIR(+) 0.2  -4.25 -0.50 90 

11 64 Egzotropya Egzotropya total kesif 28 3 PIR(+) 1mps  -5.00 -0.50 100 

12 80   total kesif 44 36 PIR(+) 0.1  -3.25 -1.25 40 

13 141   poler 45 96 0.3 0.8  +0.50 -1.50 100 

14 14  poler 44 97 0.3 0.5  +1.50 +1.25 135 

15 103   kortikal 7 96 0.2 1  -0.75 -0.75 150 

16 103 kortikal 7 96 0.3 1  -1.50 -1.25 25 

17 83   kortikal 26 57 1mps 0.3  -3.00 - - 

18 83 kortikal 26 57 1mps 0.4  -3.00 - - 

19 120 Endotelyal 
distrofi 

Endotelyal 
distrofi 

kortikal 17 93 0.2 0.7  -1.25 -1.00 150 

20 120 kortikal 17 93 0.2 0.7  -1.25 -2.00 160 

21 87   Kortikal+nükleer 9 78 0.2 0.7  -1.00 - - 

22 87 Kortikal+nükleer 9 78 0.2 0.8  +0.50 -1.50 70 

23 67 Down snd 

Nistagmus 

Ezotropya 

Down snd 

Nistagmus Ezotropya 

Kortikal+nükleer 5 62 EHS 5mps  -3.00 -2.00 100 

24 67 total kesif 59 8 PIR(+) 5mps  
-7.00 -3.00 

90 

25 96   total kesif 92 4 EHS 0.4  +0.25 -1.50 45 

26 96 total kesif 92 4 EHS 0.8  -0.75 -2.25 43 

27 77  

Nistagmus 

 

Nistagmus 

kortikal 27 50 0.3 0.5  -1.00 -2.00 140 

28 77 kortikal 29 48 5mps 0.4  +0.50 -3.00 60 

29 144   arka kapsüler 4 140 0.3 0.8  +3.00 -4.00 10 

30 144 total kesif 44 100 5mps 0.5  +1.50 - - 

31 70   Kortikal+nükleer 19 51 P+P+ 5mps  +0.75 -1.25 155 

32 70 kortikonükleer 35 35 P+P+ 5mps  +1.00 -1.25 140 
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33 132   kortikal 49 83 0.2 0.9  -1.50 -1.00 100 

34 132 kortikal 49 83 5mps 0.5  -1.00 -1.00 140 

35 142  

Nistagmus 

 

Nistagmus 

Kortikal+nükleer 14 128 3mps 0.1  -7.00 -0.50 l 23 

36 142 kortikonükleer 15 127 4mps 0.2  -7.00 -2.25 130 

37 214   nükleer 51 163 0.3 0.9  +0.50 +0.50 90 

38 214 nükleer 56 158 5mps 0.9  +0.25 +1.50 40 

39 25  Egzotropya total kesif 20 5 PIR(+) sss  -2.00 -1.00 70 

40 190  

Ezotropya 

 

Opere-ortoforik 

Kortikal+nükleer 58 132 0.3 0.8  +1.00 -1.50 150 

41 190 Kortikal+nükleer 58 132 0.3 1  +0.25 +2.50 150 

42 47   total kesif 16 31 1mps 5mps  -1.50 -0.50 90 

43 47 total kesif 16 31 1mps 5mps  -1.00 -1.50 80 

44 151   total kesif 7 144 0.1 0.2  -1.50 -2.00 40 

45 155   kortikal 62 93 0.3 0.9  +0.50 -0.50 60 

46 155 kortikal 65 90 0.2 0.7  +3.00 +0.75 140 

47 56   Kortikal+nükleer 18 38 EHS 5mps  +0.25 +1.25 16 

48 56 Kortikal+nükleer 17 39 EHS 5mps  +0.50 +1.50 160 

49 52 MMR 

Nistagmus 

MMR 

Nistagmus 

total kesif 29 23 PIR(+) 2mps  
-3.00 -2.50 

125 

50 32   total kesif 25 7 PIR(+) sss  +1.25 +0.50 75 

51 32 Kortikal+nükleer 22 10 PIR(+) sss  +0.75 +1.50 60 

52 93  Egzotropya total kesif 48 45 EHS 3mps  -3.50 -1.50 80 

53 51  Egzotropya total kesif 14 37 EHS 5mps  +2.25 -2.50 180 

54 118   arka kapsüler 41 77 3mps 0.5  -2.00 -1.50 180 

55 72   total kesif 23 49 EHS 3mps  +0.25 -3.00 l 20 

56 56 Egzotropya Egzotropya arka kapsüler 21 35 EHS 3mps  +1.25 -3.00 80 

57 92   nükleer 5 87 0.1 0.5  -1.00 -1.50 150 

58 92 nükleer 5 87 0.1 0.5  -1.50 -3.00 l 20 

59 408 Nistagmus Nistagmus nükleer 12 396 3mps 0.4  -2.00 -1.00 170 

60 408 nükleer 12 396 3mps 0.4  -1.50 -2.00 10 

61 108 Nistagmus Nistagmus nükleer 6 102 0.1 0.4  -1.00 -0.50 90 

62 108 nükleer 6 102 0.1 0.5  +0.50 -2.00 50 

63 180 Nistagmus Nistagmus nükleer 8 172 0.2 0.3  +0.25 -2.00 15 

64 180 nükleer 8 172 0.1 0.4  +0.50 +1.50 150 

65 119  Egzotropya Kortikal+nükleer  28 91 0.1 0.3  +0.50 -1.00 10 

66 90  Ezotropya total kesif 87 3 PIR(+) 5mps  -2.50 -1.50 110 

67 95   Kortikal+nükleer 92 3 PIR(+) 0.1  -1.50 -2.25 70 

68 95 Kortikal+nükleer 92 3 PIR(+) 0.2  +0.50 +2.25 100 

69 47   total kesif 36 11 PIR(+) 5mps  +2.00 -0.50 90 

70 47 total kesif 36 11 PIR(+) 5mps  +1.50 +2.25 100 

71 84  Egzotropya total kesif 77 7 PIR(+) 3mps  +0.50 -1.50 l 80 

72 51   total kesif 42 9 PIR(+) 0.2  -3.00 -1.50 l 20 
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73 51 total kesif 42 9 PIR(+) 0.1  +0.50 -2.00 110 

74 27 Pulmoner 
stenoz 

Ezotropya 

Nistagmus 

Pulmoner stenoz 

Ezotropya 

Nistagmus 

nükleer 18 9 PIR(+) sss  - 

75 27 nükleer 18 9 PIR(+) sss  - 

76 30   poler 16 14 PIR(+) sss  - 

77 30 poler 20 10 PIR(+) sss  - 

78 17   total kesif 16 1 PIR(+) sss  - 

79 17 total kesif 16 1 PIR(+) sss  - 

80 23  Egzotropya total kesif 22 1 PIR(+) sss  - 

81 30 Korpus 
kallozum 
agenezisi 

Korpus kallozum 
agenezisi 

total kesif 29 1 PIR(+) sss  - 

82 30 total kesif 29 1 PIR(+) sss  - 

83 17   total kesif 14 3 PIR(+) sss  - 

84 17 total kesif 13 4 PIR(+) sss  - 

P+P+:  Işık persepsiyonu var, ışık projeksiyonu var  PIR:    Pupil ışık reaksiyonu 

mps:    Metreden parmak sayma    SSS: Santral, Sabit, Sürekli Fiksasyon                       

EHS:   El haeketleri seviyesi    EİDG: En iyi düzeltilmiş görme keskinliği     

 

Opere edilen gözlerin 27’sine katarakt operasyonu sırasında GİL implantasyonu 

yapılmadı. Bu gözler opere edildiklerinde yaş ortalamaları 7.3ay (1- 18ay ) idi. Yaş 

ortalaması ortalama 45 ay olan (29-84ay ) 16 göz ortalama 33 aylık (2 -68 ay) afakik 

takip süresinin ardından siliyer sulkusa sekonder GİL implantasyonu yapıldı.14 gözün 

afakik korreksiyonu slisoft kontak lens ile, 2 gözün ise post op ilk  24 ay kontak lens ile,  

kontak lense uyum sağlayamadığı tesbit edilice,  44 ay süreylede afakik gözlük ile  

sağlandı.11 gözün afakik korreksiyonu ise kontak lens ile devam ettirilmektedir. 

Ortalama takip süreleri 19ay(min:13 max:29) idi. Takipler esnasında afak hastaların 

kontak lens uyumu, ayrıntılı ön segment muayenesi, sikiaskopik muayeneleri yapıldı. 

Fotofobi, sulanma, korneal ödem gibi bulguları olan hastalar GAA muayeneleri 

yapılarak TO değerleri kontrol edildi. 

Afakik takibinin 5. ayında GAA muayenesi sırasında schiötz tonometre ile 

TO:30 mm Hg tesbit edilen ve muayene bulguları ile birlikte afakik glokom tanısı 

konulan 1 göze, medikal tedaviyle yanıt alınamayınca, 6. ayda antimetabolit (mitomisin 

C) kullanılarak filtran glokom cerrahisi( Trabekülektomi) uygulandı 23 aylık takip 

sonrasında GİB normal değerlerde seyretti. Hastanın diğer gözü de 25mmHg GİB tesbit 

edildi ve medikal takip sonrası GİB değerleri normal sınırlarda seyeretti. Afakik takip 
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ve tedavisi halen devam etmektedir.(Afakik korreksiyon şekli ve sekonder GİL 

yerleştirilen hastalara ait post op vizyon ve takip süreleri ile ilgili veriler tablo:10’da 

özetlenmiştir. 

GİL ortalama yaşı 67.9 ay(5 -396 ay )olan 57 hastaya ilk ameliyatta yerleştirildi. 

Post operatif son kontrol muayenelerinde otomatik refraktometre ( Topcan- 

ORM) ile 73 hastaya ait tekrarlayan ölçümler alınarak sferik eşdeğer ve silendirik 

eşdeğerler tespit edildi.(Tablo:9). Sferik eşdeğer-1.02sph±1.40sph(SD) (8.00 ,10.00 D), 

silendirik eşdeğer -0.25cyl±2.70(SD) (4.00,+2.50 D)  idi. 

Hastaların ameliyat öncesi görme muayeneleri yapıldı. 36 ay’ın altında olan ve 

kooperasyon kurulamayan hastalarda PIR değerlendirildi ve kooperasyon kurulabilen 

hastalarda da obje takibi yapıldı.(Persepsiyon=ışığı görebilme, projeksiyon= ışığın 

yönünü tayin edebilme. P+P+). Anneyi takip etme, çevreye ilgi gibi anamnez bilgileri 

sorgulandı.35 hastanın PIR +/+, 9 hasta el hareketleri seviyesinde(EHS), 4 hasta 1 

metreden parmak sayma, 4 hasta 3 metreden parmak sayma (3mps), 1 hasta 4 metreden 

parmak sayma (4mps), 4 hasta 5 metreden parmak sayma, diğer hastalarda da 0.1-1.0 

arasında değişen, sikloplejik ölçüm ile gözlük tashihi yapılabilen hastalarda, gözlükle 

düzeltilebilen en iyi görme seviyelerine (EİDGK) sahipti. Görme düzeyleri snellen 

değerine çevrildi.(P+P+=0.0001, EHS:0.001, 10cmps:0.008, 1mps0.016, 2mps:0.03, 

3mps:0.05, 4mps:0.06  5mps: 0.08,  0.1, 0,2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1). 

Opere edilen gözlerin son kontrol muayenelerindede post op gözlük tashihi ile 

EİDGK sonuçları tesbit edilerek kaydedildi.(Tablo:8, Tablo 9, Tablo:10)  
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Tablo 9. Afakik Takibi Yapılan Ve Sekonder Gil Uygulanan Hastaların Son 

Kontrol Muayenesine Kadarki Takip Verileri 

No: Son kontrol 
muayenesin
deki yaş(ay) 

Afakik 
takip 
süresi(ay) 

Afakik 
korreksiyon  

GİL 
takılma 
yaşı(ay) 

Son kontrol 
EİDGK 
(snellen 
değeri) 

1 35 26   KL 29 - 
2 35 16   KL 29 - 
3 40 14   KL 32 - 
4 40 10   KL 32 - 
5 78 44   KL 47 0.1 
6 78 43   KL 47 0.2 
7 80 2   KL 36 0.1 
8 67 25   KL 33 5mps 
9 96 68   KL+Afakik 

gözlük 
84 0.4 

10 96 68   KL+Afakik 
gözlük 

84 0.8 

11 90 46   KL 47 5mps 
12 95 48   KL 60 0.1 
13 95 48   KL 60 0.2 
14 84 35   KL 41 3mps 
15 51 24   KL 33 0.2 
16 51 24   KL 33 0.1 
Ortalama 
değer 

66 
(35-96 ay) 

33 
(2-68 ay) 

  - 45 
(29-84 ay) 

0,2 
(0,05-0,8 ) 

 

Hastaların preop EİDGK 0.08±0.02 (P+P+ veya EHS- 5mps), post op EİDGK 

0.4±0.3 tesbit edilmiş olup, preopEİDGK’e göre, postop EİDGK’nin anlamlı derecede 

artmış olduğu görüldü( P<001 -simple t  test). 

Afakik takibi yapılıp sekonder GİL uygulanan 16 hastanın son kontrol 

muayenelerindeki görme düzeyeleri ortalama 0.2 (min:0.05 max:0.8) seviyesinde tesbit 

edildi.  

Tek taraflı kataraktı olanlarla çift taraflı kataraktı olan hastalar arasında da 

görme düzeyleri arasında, anlamlı derecede(p<0,05) fark vadı ve çit taraflı kataraktı 
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olan olgularda daha iyi vizüel sonuçlar elde edilmişti.(Tablo:10 opere edilen göz 

lateralitesiyle görme düzeylerinin toplu verileri) 

  

Tablo 10. Opere edilen unilateral ve bileteral gözlerde kaydedilebilen görme 

düzeyleri 

        Snellen     Unilateral Bileteral(n=göz    

sayısı) 

Toplam(n=göz 

sayısı)                  

        0,1’in altı 9(%13.2)      12(%17.6) 21(%30.8) 

        01.-0.2 3(%4.4)      10(%11.7) 13(%19.11) 

        0.3-0.4 1(%1.4)      8 (%9.5) 9(%13.2) 

        0.5-0.6 1(%1.4)      7(%10.2) 8(%9.5) 

        0.7-0.8        -      9(%13.2) 9(%13.2) 

        0.9-1.00        -      7(%10.2)  7(%10.2) 

(Yaş: 36 ay üzerindeki hastalar n=67 göz) 

Son kontrol muayenelerinde 36 ayın altıdaki 17 hastanın post op görme düzeyi 

tespitleri yapılamadı. Hastaların muayenelerine hepsinin santral-sabit-sürekli fiksasyon 

yapması, obje takiplerinin ve anneye olan ilgilerinin iyi olması nedeniyle görme artışı 

sağlandığını söyleyebiliriz. 

 

Ameliyat öncesi belirlenen katarakt tipleriyle 

post op EİDGK karşılaştırıldığında en iyi 

görme düzeylerinin poler ve kortikal katarakt 

tiplerinde ve en kötü görme düzeylerininde 

total kesif kataraktlarda olduğunu tespit ettik. 

Grafik  2. Katarkt tipi ile en son EİDGK 

ili şkisi 
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Son kontrol muayenelerinde hastalar yaşlarına göre 3 gruba ayrıldılar. 

Grup1:(0-36 ay), Grup:2  (36-60 ay), Grup 3:(60 ay>) Hastaların 

guruplandırılmalarında ki amaç komplikasyonların ve hasta verilerinin son kontrol 

muayenelerine göre toplu olarak değerlendirebilmekti. Guruplara ait genel özellikler 

Tablo 11’ de gösterilmiştir. 

Tablo 11. Gruplara ait genel özellikler 

 Grup 1 

(<36 ay) 

Grup 2 

(36 -60aylık) 

Grup 3 

(60 ay>) 

Toplam  

(n=50 hasta) 

Kız          7           4        14      25  (%50) 

Erkek          3           6        16      25  (%50) 

Ortalama Yaş  27(17-35 
ay) 

 51(40-59 ay)   107(64-408 
ay) 

      - 

Tek taraflı 
katarakt 

         2           4        10      16  (%32) 

Çift taraflı 
Katarakt 

         8           6        20       34  (%68) 

Toplam göz 
sayısı 

         18          16        50       84 (%100) 

Nistagmus          2           1          6      9    ( %18 )  

Şaşılık          3           3        6      12  (%24) 

 1.Grupta 18, 2. grup’da 16 ve 3. grupta’da 50 göz opere edilmişti. Opere 

edildikten sonra son kontrol muayenesine kadar ki ortalama 24.5 aylık(±23 SD)(min 4 

max:92ay) süre sonunda retrospektif olarak hastalara ait gelişmiş olan bütün 

komplikasyonlar kaydedildi.(Tablo:12) 
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Tablo 12. Takipte Görülen Komplikasyonlar 

Takipte görülen    

komplikasyonlar  

Grup 1 

(36 ay< 

n=16) 

Grup 2 

(36-60ay 

n=18) 

Grup 3 

(60ay> 

n=50) 

Toplam 

 (n=84) 

Posterior kapsül kenarı 

fibrozisi 

      10 17 51 78 (%92.8) 

Pupiller alanda membran        1 - 1 2   (%2.3) 

Ön vitrede membran        - - 3 3   (%3.5) 

Glokom        2 - 5 7   (%8.3) 

GİL dislokasyonu         - - 9 9   (%12.3)  

Pupil çekintisi        3 3 11 17 (%20.2) 

Hastalara ait kayıtlı veriler incelendiğinde, grup 3’e giren 9(%12.3) gözde GİL 

dislokasyonu geliştiği görüldü. 5(%7.1) hastada GİL dislokasyonu ile birlikte GİL 

üzerinde opaklaşma ve presipitasyonlar mevcuttu, bu hastalarda GİL exchange yapıldı. 

3 gözde GİL saydam, dislokasyon 1 saat kadranından az olduğu için GİL repozisyonu 

yapıldı,1 hasta da sekonder glokom gelişmiş olması ameliyat riskini artırdığından takip 

ve tedavisine devam edilmektedir. 1 hastada opak GİL, 2 gözde de post operatif ORM 

değerleri GİL numarasının yanlış hesaplandığını gösterdiğinden GİL excange 

uygulandı. Yani takip süresince 8(%9.5) gözde GİL exchange operasyonu uygulanmış 

olduğu görülmektedir. 

Pupilla düzensizliği ve irisde lokalize iris atrofileri takip süresince 17(%20.2) 

gözde tesbit edilmiş olup, bu hastaların 1’i(%1.1) afak, 3’ü(%3.5) sekonder GİL 

implantasyonu yapılmış,13(%15) göz ise ilk operasyonda sulkus GİL implantasyonu 

yapılmış olgulardı. 1 hasta da optik aksın kaymış olduğu tesbit edilince pupilloplasti 

operasyonu uygulanmış. 16 göze ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştı.  

1 hastanın 2 gözünde yaklaşık ilk ameliyattan 72 ay sonra, diğer bir hastanın 2 

gözünde de 13 ay sonra, 1 gözde de 36 ay sonra pnomotonometre ve aplanasyon 
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tonometresi ile tekrarlayan ölçümlerde GİB değerleri 22 mmHg’nın üzerinde olduğu 

tesbit edildi, ve muayene bulguları glokom lehine olduğundan sekonder glokom olarak 

değerlendirildi. Toplam takip süresince bütün gözler dikkate alındığında 7(%8.3) gözde 

glokom tesbit edildi. Afakik takipte olan 1 göze cerrahi uygulanmış diğer gözlerde 

topikal antiglokomatözlerle GİB normal düzeylere çekilmiştir. Takip ve tedavileri halen 

devam etmektedir.  

Son kontrol muayeneleride ameliyattan sonra ortalama 27.8 ay sonra(6 -44 ay)  2 

gözde pupiller alanda, 3 gözde de ön vitreusta membran geliştiği görüldü.5(%5.9) göze 

de Nd-YAG lazer membranektomi uygulandı ve aks açıklığı sağlandı.78(%92.8) gözde 

arka kapsül opasitesi gelişmemişti. Bu hastaların hepsinde arka kapsül kenarı fibrozisi 

mevcuttu( sommering bulgusu). 

Görme düzeyi değerlendirilebilen son kontrol tarihinde yaş artalamaları 36 ay 

üzerinde olan 67 gözün verileri incelendiğinde, 16(%23.8) gözün 0,8 ve üzerinde görme 

seviyesine sahip olduğu görüldü ve bu hastaların tamamı bileteral idi.51(%76.1) gözde 

ise 0,8’in altında görme seviyeleri vardı. Bu hastaların hepsi ambliyopi nedeniyle takip 

edilmekteydiler. 0,1’in altında görme seviyesine sahip 21(%30.8) göz vardı. 9’u 

unilateral, 12’si bileteral cerrahi geçirmiş olgulardı.(tablo -10). 

Hastaların takipleride hiçbir olguda endoftalmi, retina dekolmanı, fitizis bulbi 

gibi komplikasyonlara rastlanmadı. 
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Resim 1. Takibimizde olan bir olgunun 41 ay sonraki görünümü. 

 

 

Resim 2. Başka bir merkezde opere olan posterior kaspsüloreksis yapılmayan bir 

olgunun intraoperatif görünümü. 
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5- TARTI ŞMA: 

 Pediyatrik kataraktları yetişkin kataraktlardan ayıran pek çok özellik vardır. 

Çocuklarda lens kapsül elastisitesinin fazla, skleral rijiditenin daha az, vitreusun daha 

yoğun bir jel yapısında olması ve lens epitel hücrelerinde mitotik aktivitenin bulunması, 

dolayısıyla da arka kapsül opaklaşma insidansının daha yüksek olması, konjenital 

kataraktlara olan yaklaşımın yetişkin kataraktlardan farklı olmasını gerektiren 

özelliklerdir.(161) Konjenital kataraktlarda prognoz yalnızca uygulanan cerrahinin 

başarısı tarafından belirlenmemekte, yukarıda sayılanlar gibi çocuk gözüne özgü pek 

çok faktör tedavinin başarısını etkilemektedir. Arka kapsül kesafeti ve sekoder 

membran oluşumu tedavi başarısını düşürmektedir. Güncel pediyatrik katarakt cerrahisi 

ve GİL uygulaması anlayışı açık bir görme aksının sürdürülebilmesi için santral arka 

kapsülün ve ön vitreusun alınmasını işaret etmektedir(162-164,74). Konjenital kataraktlı 

olgular preoperatif cerrahi özellikleri açısından farklı oldukları gibi, sistemik hastalık 

olasılıkları, postoperatif izlemleri ve komplikasyonları açısından da ayrıcalıklıdır. Bu 

olgularda postoperatif afakinin düzeltilmesi en önemlisi ambliyopinin tedavisi dikkat 

edilmesi gereken başlıca özekliklerdendir(165 ). 

Biz çalışmamızda konjenital kataraktlı gözlerde, limbal yaklaşımla AKKK,  

,Fakoaspirasyon, PKKK, Anterior vitrektomi opereasyonu uygulanmış afakik takipte 

olan veya afakik takip sonrası siliyer sulkusa sekonder GİL uygulaması yapılmış 

hastaların özelliklerini ve takip sonuçlarını araştırmayı planladık. 

Katarakt cerrahisinin ilk aşaması olan ön kapsüloreksis ( Sürekli Kürvilineer 

Kapsüloreksis-KKK) çocuklarda her zaman rahatlıkla yapılamayabilir. Wilson ön 

kapsülotomi için KKK, vitrektoreksis, radyofrekans diyatermi ve Fugo plazma bıçağını 

karşılaştırdığı çalışmada, manuel KKK ile kapsül açıklığının en düzgün şekilde 

yapılabildiğini belirtmiştir. Yine Wilson tarafından 2007’de yayınlanan bir başka 

çalışma da 6 yaş altında lens ön kapsülünün fazla elastik olmasından dolayı 

vitrektorekzis ile kapsülorekzis yapılmasını 6 yaş üzerindeki çocuklarda ise manuel 

KKK ile kontrollü bir kapsüloreksis yapılabileceği bildirilmi ştir(166,167).  
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Bizde hastalarımıza KKK yapıtık, bazı olgularda anterior vitrektomi sırasında ön 

kapsül açıklığının 5mm’den az olduğu tesbit edilen hastalarda ön kapsülorekzis boyutu 

vitrektomiyle yaklaşık 5 mm boyutuna tamamlandı. 

Pediatrik kataraktlarda lens arka kapsül kesafeti, katarakt cerrahisinin 

fonksiyonel sonuçlarını etkileyen sıklıkla görülen bir komplikasyondur. Küçük 

çocuklarda oluşan enflamatuvar yanıtın çok fazla olması, ön vitre yüzeyinde fibröz 

membran oluşumuna ve görme aksının opaklaşmasına neden oabilmektedir 

(161,168,53). Konjenital kataraktlı çocuklarda cerrahi sonrası dönemde erişkinden daha 

fazla enflamasyon görülmesiyle birlikte, arka kapsül kesifliği başta olmak üzere (AKK), 

fibrinöz üveit, pupiller membran oluşumu, arka yapışıklıklar, GİL dislokasyonu gibi 

komplikasyonlar daha sık ve şiddetli olmaktadır(10).Takibimizde olan hastalara ait 

kayıtlı verilerin analizinde, post operatif 1. gün muayenelerinde 16 gözde(%19) fibrinöz 

üveit tablosu, 2(%2,3) olguda da pupiller alanda ve GİL üzerinde mebran şeklinde 

fibrinoid reaksiyon tesbit edildi. Bu hastalar yoğun steroid tedavisi ile sorunsuz bir 

şekilde düzeldiler. 

Arka kapsülü yerinde bırakmak ya da anterior vitrektomi yapmadan posterior 

kapsülotomi yapmak lens epitelyum hücrelerinin(LEH) üzerinde çoğalması için geride 

bir kalıp bırakmaktır(169). AKK önlemeye yönelik ameliyatın hidrodiseksiyon 

aşamasında çeşitli seyreltilmiş sitotoksik, antienflamatuvar ajanlar denenmiş fakat 

tatminkar sonuçlar elde edilememiştir(170,171). Fakoemülsifikasyon esnasında, kapsül 

içi lens epitelyum hücrelerini tahrip etmek için distile su ile kapalı kapsül içi yıkama 

sistemi denenmiş fakat sonuçları çok yüz güldürücü olmamıştır(172). Bu nokta da genel 

yaklaşım 6 yaşından küçük çocuklarda 3,5-4mm boyutlarında arka kapsülorekzis ile ön 

vitrektominin birlikte yapılmasının gerektiği, Nd-YAG Lazer kapsülotomi için uyum 

sağlayabilecek çocuklarda ise (7 yaş ve üzeri) ön vitrektomi yapılmaksızın arka 

kapsülorekzis yapılmasının yeterli olacağı şeklindedir(161,85,163). Ön vitrektomi 

yapılmadan uygun büyüklükte arka kapsüloreksisin optik yakalama yapılarak AKK’nin 

önlenebileceği çeşitli çalışmalarla bildirilmiştir(173,174) ancak henüz kesinlik 

kazanmamıştır. Ancak ön vitrektomi yapılmadan AKK gelişiminin önlenemeyeceği 

sadece geciktirilebileceği belirtilmektedir(85,163).Yapılan çalışmalarda ön vitrektomi 

ve arka kapsülorekzis yapılan olgularda AKK oranı%11.8-15, ön vitrektomi ve arka 
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kapsülorekzis yapılmayan olgularda AKK gelişme oranını %40-76.9 arasında 

gösterilmiştir(175-177).Er ve arkadaşları(178),çocukluk çağı katarakt cerrahisinde arka 

kapsülün sağlam bırakıldığı grupla arka kapsüloreksis yapılmış grubu 

karşılaştırdıklarında, arka kapsüle dokunulmayan grupta %43 oranında AKK geliştiğini 

buna karşılık arka kapsüloreksis grubunda ise hiçbir olguda AKK gelişmediğini 

bildirmişlerdir. Arka kapsülorekzis limbal cerrahilerde sıklıkla GİL yerleştirilmeden 

önce yapılmaktadır.(161). Pediatrik katarakt cerrahisinde arka kapsülotomiye rağmen 

ikincil membran oluşumuda sık(%10-63) karşılaşılan komplikasyonlardandır. 

(154,162,179). Katarakt cehrisinden sonra geride kalan lens epitelyum hücrelerinin 

fibroblastlara dönüştüğü; ön vitre yüzeyinin hem geride kalan lens epitelyum hücreleri, 

hemde bu metaplastik hücreler için bir yapıtaşı görevi görerek ikicil membran 

oluşumuna neden olduğu invitro çalışmalarda gösterilmiştir(180,181). Eğer anterior 

vitrektomi yapılmazsa pediatrik katarakt ameliyatı sonrasında sekonder membran 

oluşma riski çok yüksektir, vitrektomi yapılmasının arkasındaki felsefe, bu 

membranların oluşmasını engelleyerek saydam bir görme aksı sağlamaktır. Anterior 

vitrektomi uygulanan gözlerde sekonder ameliyata başvurma olasılığı büyük oranda 

azalır. Ek olarak anterior vitrektomi vitre yüzeyini iris düzleminin arkasında tutarak 

arka sineşi olasılığını azaltır ve iridektomiyi gereksiz hale getirir(94). 

Bizim yaklaşımımız, konjenital katarakt tanısı koyduğumuz bütün hastalara arka 

kapsülorekzis ve ön vitrektomi uygulamasını birlikte yapmak olmuştur. Bizim 

çalışmamızda opere edilen 84 gözün ortalama 31.2 ay±23.2(ay) takip süresi sonunda 5 

hastada(%5.9) ön vitreusta veya pupiller alanda membran şeklinde AKK geliştiğini 

tesbit ettik ve Nd-YAG lazer membranektomi uygulayarak sorunsuz bir şeklide aks 

açıklığını sağladık. 79(%92.8) olguda ise optik aks açık, posterior kapsül kenarında 

fibrozis(sommering) geliştiğini gördük. 

Özellikle tek taraflı olgularda afakinin düzeltilmesinde kontak lensler ilk 

tercihdir. Uzun kullanımlı kontakt lensler kesintiye uğramamış bir optik düzeltme 

sağlarlar ve ailenin günlük olarak lensleri takip çıkarma zorunluluğu ortadan kalkar 

.%100 slikon polimerlerinden oluşan silsoft uzun kullanımlı kontakt lensi son derece 

gaz geçirgendir, mükemmel bir termal iletkendir ve pediatrik afakide başarılı bir 

biçimde kullanılmaktadır. Küçük ve rijid olan silsoft lensin kullanımı kolaydır 15-30 
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günde bir çıkarılarak temizlenmeleri gerekir. Lens hidrofobik olduğu için ilaç 

uygulamarına karşı toleranslıdır. Enfeksiyona neden olabilmeleri hijyenin önemini 

artırmaktadır.6 ayda lens üzerinde depozitler görülmekte ve değiştirilmeleri 

gerekmektedir(50,182).Afakik gözlükler ise güvenli kolay uygulanabilir ve de ucuz 

optik düzeltme araçlarıdır. Tek taraflı afakide kullanımları uygun değildir. 

Bizim takiplerimizde opere edilen gözlerin 27’sine katarakt operasyonu 

sırasında GİL implantasyonu yapılmadı. Bu gözler opere edildiklerinde yaş ortalamaları 

7.3ay(max:18 min:1 ) idi. 16 göz’e ortalama 33 aylık (2 -68 ay) afakik takip yapıldı ve 

bütün hastalarda kontakt lens kullanıldı, takipte olan 1 hastanın 2 gözü ise hasta uyumu 

tam sağlanamadığından afakik gözlük ile devam ettirildi. 11 hastanın ise afakik takibi 

kontakt lens ile devam etmektedir, şu ana kadar kontakt lens kulanımıyla ilgili önemli 

bir komplikasyonla karşılaşılmadı. 

GİL implantasyonu, yaşamın ilk 2 yılındaki aksiyel uzunluk artışı ve korneal 

kurvatür değişikli ği nedeniyle çoğunlukla 2 yaşın üstündeki olgulara 

uygulanmaktadır(183). Yerleştirilecek olan GİL gücü pediatrik katarakt cerahisinin 

uzun dönem sonuçlarını en fazla etkileyen faktörlerden biridir. GİL diyoptrisinin 

hesaplanmasında gözün aksiyel büyümesi göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın 

cerrahi geçirdiği yaş, cerrahi öncesi ve sonrası görme keskinliği, GİL konup 

konmaması, kataraktın tek veya çift taraflı olması gibi pek çok faktör gözün aksiyel 

büyümesini etkileyebilmektedir(184). Pediatrik olgularda keratometri, A-scan USG 

kullanılarak SRK-T, Holaday ya da Hofer Q formülü gibi teorik formüllerle oldukça 

doğru GİL gücü hesabi yapılabilir( 185). Buna karşın bu formüller yetişkin gözleri için 

hazırlanmıştır ve ön kamara derinliği, kornea kırma gücü gibi konularda bazı ön 

kabulleri vardır ve bunlarda formüllerin kesinliğine gölge düşürmektedir. Bu nedenle 

küçük çocuklarda GİL implantasyonu yapan oftalmologlar, bir tahmin faktörü 

geliştirmek zorundadırlar. Bu tahmin göz büyümesinin çoğunun yaşamın ilk 18 ayında 

olacağını hesaba katmalıdır ve her göz için özel durumlarda dikkate 

alınmalıdır(135,186). Prost çocuklarda gözün aksiyel uzunluğunu ve korneanın refraktif 

gücünüde dikkate alarak afakide kullanılabilecek GİL gücü için bir formül 

geliştirmiştir(187). Buna göre 1-2 yaş arasındaki çocuklarda yerleştirilecek olan göz içi 

lensi, hesaplanana göre %20, 2-4 yaş arasında %15 azaltılarak seçilmelidir. 
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Bölgemizde ekonomik koşullar ve eğitim düzeyinin düşük olması ve hastaların 

takiplerinde sıkıntılar yaşanması nedeniyle postoperatif ambliyopi gelişimini kontrol 

altında tutmak için ameliyat sırasındaki yaşı 36 ay’ın(3 yaş) üzerinde olan hastaların 

1.00 D myopik bırakılmaları hedeflendi. Bu hastalarda uygulanan GİL gücü %10 daha 

fazla düzeltildi. 12ay- 36ay(1-3 yaş) hastalarda refraksiyonun +1.00D,  12 ay’ın 

altındaki hastalarda da +2.00 D hipermetropik bırakılaları hedeflendi. 1 yaşın altındaki 

hastalarda USG ile tesbit edilen AL değerine göre, 1 yaşın üzerinde ise keratometrik 

değerleri ölçülebilen ve uyum sağlayabilen hastalarda SRK-2 formülü kullanılarak GİL 

gücü hesabı yapıldı.1 yaşın altındaki hastalarda tesbit edilen değerin %80’ı verildi. 

Ortalama takip süresii 30.9ay±23(SD)ay (4-92ay)  sonunda tesbit edilen ORM değerleri 

Sferik eşdeğer-1.02sph±1.40sph(SD)(-8.00,+10.00 D), silendirik eşdeğer -

0.25cyl±2.70(SD) (-4.00,+2.50 D)  idi. Hastaların yaş ortalaması son kontrol tarihinde 

88.6±65(SD)ay (min 17ay-max 408ay) olduğu göz önüne alındığında istediğimiz 

sonuca ulaşabildiğimizi görmekteyiz. Takiplerimizde tek taraflı opere edilen bir hastada 

-8,00D myopi kontak lens ile, bileteral katarakt operasyonu uygulanan bir  hastada da 

+10.00D(sağ) ve +6.00D(sol) refaraksiyon kusuru gözlük ile  rehabilite edilmekte ve bu 

hastalara  GİL excange planlanmaktadır. Post operatif dönemde kırma kusuru mevcutsa 

sferik, silendirik, ve bifokal gözlüklerle düzeltilir. Ancak ideal olarak amaçlanan, 

başlangıçtaki düşük hipermetopinin büyüme ile emetropiye dönüşmesi ve ilerleyen yaş 

ile hafif- orta dereceli myopi ile sonuçlanmasıdır(122). 

Arka kapsül desteği yeterli olan olgularda siliyer sulkus destekli GİL 

implantasyonu yapılmaktadır. Bu olgularda oluşan komplikasyonların standart katarakt 

cerrahisi ile hemen hemen paralellik gösterdiği bilinmektedir(125,126).Çocuğa implante 

edilen GİL en az 80 yıl yerinde kalacak şekilde biouyumlu olmalıdır. Pek çok pediatrik 

oftalmolog uzun sürede güvenilirliğini kanıtlamış PMMA GİL’leri tercih etmekte, yeni 

GİL materyallerine çekingen yaklaşmaktadırlalar(103,119). Sulkus destekli GİL 

implantasyonunda en sık bahsedilen komplikasyonların başında lensin 

desantralizasyonu gelmektedir. Trivedi ve arkadaşlarının(188) çalışmasında sulkus 

yerleşimli PMMA yapısındaki GİL implantasyonunda görülmeyen desantralizasyonun, 

katlanabilir GİL’lerde %28.6 oranında, Crnic ve arkadaşlarının(148) çalışmasında %5 

oranında  görüldüğü bildirilmiştir. Sulkus destekli GİL implantasyonu olgularındakiGİL 
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desantralizasyonu, cerahiye, aksiyel uzunluktaki artışa, travma ve kaşıma gibi nedenler 

dışında sineşilere ve kapsüler kontraksiyona bağlanmaktadır. GİL implantasyonu 

sırasında sineşilerin titizlikle ayrılması, ve postoperatif dönemde yeni sineşilere yol 

açabilecek enflamasyona karşı yakın izlem ve tedavi GİL santralizasyonu için önem 

taşımaktadır.  Bu durum konjenital katarakt cerrahisi sırasında ön kapsüloreksis ve 

lensin irrigasyon aspirasyon sonrasında primer arka kapsüloreksis ve ön vitrektomi 

yapılarak periferde bırakılacak kapsül desteğinin önemini 

göstermektedir(126,127,148,168,189). Post operatif dönemde oluşan fibrinoid üveit 

tablosu, GİL üzerinde prespitatlar, arka sineşi oluşumu, fibrinöz membran oluşumu, 

iriste şekil bozukluğu, GİL’de malpozisyon, göz içi basıncında artış ile 

seyredebilmektedir( 19). Bizim takiplerimizde en sık görülen komplikasyon 17(%20.2) 

gözde görülen pupilla düzesizlikleriydi. Bu hastaların 1’i (%1.1) afak, 3’ü (%3.5) 

sekonder GİL implantasyonu yapılmış,13(%15) göz ise ilk operasyonda sulkus GİL 

implantasyonu yapılmış olgulardı. Sekonder sulkus GİL implantasyonu bizim 

çalışmamızda, kontrolerde tesbit edilen pupilla ve irisdeki şekil bozukluklarıyla anlamlı 

derecede ilişkilendirilememiştir. Takiplerimizde 9(%12.3) gözde GİL dislokasyonu 

gelişmiş olduğu görüldü. 8(%8.5) gözde GİL değişimi yapılmış ve bunların 

%5’i(%7.1)GİL dislokasyonuna, GİL üzeri prespitatlar eşlik ettiği için yapılmıştı.1 

hastada opak GİL 2 gözde de aşırı düzeltme GİL değişimi nedeni idi. Konjenital 

katarakt cerrahisinde postoperatif dönemde gelişebilecek komplikasyon oranı primer 

GİL uygulanan gözlerde, GİL uygulaması yapılmayanlara göre daha yüksek 

seyredebilir, fakat retrospektif bu çalışmamızda İOL konmamış kontrol gurubuyla 

karşılaştırma yapılmamıştır. 

GİL implantasyonunda farklı yaklaşımları araştıran bir çalışmada ise pediatrik 

katarakt cerrahisinde uyguladıkları güncel GİL implantasyon paternleri Amerikan 

şaşılık ve pediyatrik oftalmoloji derneği (AAPOS) ve Amerikan katarakt ve refraktif 

cerrahi derneği (ASCRS) üyelerine anket tarzında sorulmuş ve 234 AAPOS ve 1039 

ASCRS üyesi ankete cevap vermiştir. AAPOS ve ASCRS üyelerinin sırasıyla %46 ve 

%27’si çocuklara GİL implante ettiklerini bildirirken bunların çoğunun da 6 yaşından 

büyük olduğunu belirtmişlerdir. İki yaşından küçüklere GİL uygulayanlartın sayısı 

AAPOS’da 16, ASCRS’de 46 üye idi. Üyelerin çoğu(%84) KKK’i tercih etmekte ve 
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63(%38)  ASCRS üyesi AKKK kullanıldığını belirtmektedir. Üyelerin %67’si siliyer 

sulkusa GİL fiksasyonunu kabul edilebilir bulurken buna karşılık %86’sı bir çcuğa ön 

kamara GİL uygulamasını düşünmediğini belirtmektedir(190) 

Genellikle açık açılı tip olan sekonder glokom pediatrik katarakt cerrahisi 

sonrası ortaya çıkan en önemli komplikasyonlardan biridir. Vishwanath et al(191) 

raporuna göre hayatın ilk bir ayında bilatral lensektomi yapılmış çocukların %50’sinde 

5 yıllık takipte bir veya her iki gözünde glokom gelişmiştir. Lundvall ve 

Kugelberg(192), hayatlarının ilk 4 haftasında konjenital katarakt cerahisi geçiren 

konjenital kataraktlı çocukların%80’inde glokom geliştiğini buldu. Arıtürk ve ark.,2 

yaşından önce ameliyat yapılan olgularda glokom oranını %68 (193), Asrani ve 

Wilensky ise %64 (194 )olarak bildirmişlerdir. Son yıllarda yapılmış olan iki büyük 

kohort çalışmasında, cerrahi sonrasında gelişebilecek afakik glokom için en önemli risk 

faktörünün küçük yaş olduğu belirtilmiş olup, riskli yaş sınırı iki çalışmada sırasıyla, 1 

yaş ve 9 ay olarak belirtilmiştir(184,195). Bizim takiplerimizde 1 aylıkken bileteral 

katarakt cerrahisi geçiren bebekte afakik takibinin 5.  ayında afakik glokom tesbit 

edilmiş olup sağ gözüne antimetabolitle kombine trabekülektomi uygulanmış, diğer 

gözde ise topikal antiglokomatözlerle glokom kontrol altına alınmıştır. 

%6-26 arasında prevelansı bildirilen glokom katarakt cerrahisinden 3-12ay 

sonrada gelişebilmektedir. Ayrıca artmış göz içi basıncına rağmen semptomsuz 

seyredebilen olgularda mevcuttur(154,196). 

Barkhsah ve ark(197) 1000gözü içeren serilerinde %2.9 oranında, 

Chrousos(198) ise 304 hastasında %6.1 oranında glokom geliştiğini bildirmişlerdir. 

Simon ve ark.(199) daha sonraki yıllarda yaptıkları çalışmalarında lensektomi- 

vitrektomi sonrasında %25 gibi yüksek bir oranda bildirmişlerdir ve bunun, 

serilerindeki 34 hastanın 7’sinde PHPV olması ile ilgili olabileceğini düşünmüşlerdir. 

Takiplerimiz sırasında opere edilen 84 gözün ortalama 30.9ay±23(SD)ay (4- 92ay) 

takibi sonrasında 7(%8.3) hasta da glokom tesbit ettik. 5 hastada medikal tedaviyle bir 

hasta da ise cerrahi tedaviyle sekonder glokomu kontrol altına aldık. 

Konjenital kataraktlara ait teyid edilmiş veriler incelendiğinde posterior katarakt, 

strabismus, nistagmus varlığında kötü görsel sonuçlar bildirilmişltir(200).Bizim kayıtlı 
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verilerimizde 6 tip mevcuttu ve olguların %41,7’si total kesifti. Son kontrol 

muayenelerin de görme düzeyleri(son kontrol EİDGK ) en düşük bu hastalarda tesbit 

edildi. 0,1±0.18 (SD) Snellen değeri seviyesinde idi. 4 hasta da poler katarakt mevcuttu 

ve bu hastaların en son EİDGK 0.6±0.2(SD) seviyesinde olup en iyi görme seviyesine 

ulaşan katarakt tipi idi, görme seviyesinim yüksek olması ön poler katarakt olabileceği 

kanaati oluşturdu. Kortikal kataraktlarda tesbit edilen 0.6±0.28(SD) snellen değerindeki 

EİDGK bu katarakt tipininde de iyi vizüel sonuçlarla prezante olduğu görüldü. 

Pek çok çalışmada konjenital katarakt cerrahisinde erken cerrahinin görme 

gelişiminde olumlu etkilerinden bahsedilmektedir(154,163,201). Lorenz (202) iki taraflı 

kataraktı olan erken cerrahi ve optik düzeltmesi yapılmış olguların %50’sinde 20/50 ve 

daha iyi, %70’inde ise 20/100 veya daha iyi görme edildiğini ve bu gurubun %50’sinde 

bir miktar binoküler fonksiyon geliştiğini göstermişlerdir. Önal M ve ark(96) 10 

olgunun 16 gözünde yaptıkları bir çalışmada, 5 yıllık takip sonunda ortalama 

preoperatif görme keskinliği 15/200’den 20/30’a yükselmiştir. %81.3 olguda ise 

ortalama postoperatif görme keskinliği 20/40 ve daha iyi olarak saptanmıştır. Yıldırım 

ve ark(203) yaşları 2 ay ile 16 yıl arasında değişen 60 hastanın 102 gözünü içeren 

çalışmalarındagözlerin %31.3’ünde 0,1’in altında bir görme olduğunu ve hastaların 

%33.2’sinde 0.5 ve üstü görmeye ulaşldığını belirtmektedirler.  

Bizim çalışmamızda Hastaların preop EİDGK 0.08±0.02 (P+P+ veya EHS - 

5mps), post op EİDGK 0.4± 0.3 tesbit edilmiş olup, preopEİDGK’e göre, postop 

EİDGK’nin anlamlı derecede artmış olduğu görüldü( P=001 -simple t test). Görme 

düzeyi değerlendirilebilen 67 gözün 46’sında(%68.6) 0,1’in üzerinde, 21’inde(%30.8) 

ise 0,1’in altında görme düzeyi vardı. Tek taraflı 14 göz’ün 9’unda(%13.2)  0,1’in 

altında görme düzeyleri tesbit ettik. (Opere edilen bütün gözlere ait preoperatif ve 

postoperatif görme düzeylerine ait veriler tablo 8’de ayrıntılı olarak verilmiştir). 

Konjenital kataraktlardea ameliyat öncesi dönemde pek çok olguda zaten 

ambliyopi gelişmektedir. Genel olarak tek taraflı kataraktlarda elde edilen sonuç, iki 

taraflı olgulardakine göre daha az başarılıdır. Tek taraflı olgularda sağlam göz kapamayı 

genellikle iyi tolere eder. Ama katarakt olmayan göze başka oküler anomalilerin de 

eşlik edebileceği unutulmamalıdır.(204,205) Deprivasyon/anizokonik ve strabismik 

ambliyopiyi önlemek için en etkili yöntem kapama tedavisidir. Çocuğun uyuma 
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saatlerine göre uyanık olduğu zamanın  %50’sinde kapama yapılması en fazla 

uygulanan yöntemdir. Eşit olmayan uyarana bağlı olarak şaşılık, supresyon ve anormal 

retinal korrespondans gelişimini önlemek için afak gözün kapatılmasını öneren 

yazarlarda vardır(206).  

Takibimizde ki hastalara ait veriler incelendiğinde, görme düzeyi belirlenebilen 

67 göz’ün en son kontrol muayenelerinde tespit edilen görme düzeyi 0.8’in altında olan 

51 göz(%76.1) ambliyop olarak kabul edilidi. Retrospektif dosya taramalarında 

hastaların takiplerinde kapama stratejilerine ulaşılamadığından hastalara ait veriler 

ayrıntılı olarak incelenememiştir. Takibimizde olan, konjenital katarakt operasyonu 

geçiren bütün gözlerde ambliyopi gelişmesini önlemeye yönelik kapama tedavileri 

yapılmaktadır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER   

Sonuç olarak, konjenital katarakt tanısı alan hastaların cerrahi tedavisinde, 

AKKK, lens aspirasyonu, PKKK, Anterior Vitrektomi v e/veya Siliyer Sulkusa 

GİL İmplantasyonu arka kapsül kesafetini önlemede ve cerrahiye ait 

komplikasyonların minimalize edilmesinde etkili, güvenilir, iyi görsel sonuçlar veren 

güncel bir tekniktir. Ancak, afakik düzeltme şekli ve süresi, sekonder GİL uygulama 

zamanlaması, cerrahiye sekonder gelişen glokom, ambliyopi, GİL’e ait komplikasyonlar 

sonuç görmeyi etkileyen önemli faktörlerdir. Konjenital kataraktla birlikte görülen, 

şaşılık, nistagmus, mikroftalmi gibi ek oküler patolojilerde vizüel gelişimi olumsuz 

yönde etkilemektedir. Konjenital katarakt cerrahisi geçiren gözler ömür boyu sıkı takip 

altında tutulup, hastanın ve ailenin görme ile ilgili beklentilerinin bu uzun sürece göre 

ayarlanması yerinde olacaktır. 
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