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1.GĠRĠġ VE AMAÇ 

Koroid, üvea dokusunun arka kısmını oluĢturur ve retina ile sklera arasında yer alır. 

Kan dolaĢımının en yoğun olduğu dokularından biridir, dıĢ retina segmentlerinin oksijen ve 

besin ihtiyacıda bu kısımdan karĢılanmaktadır. Bu yüzden koroid tabakasında meydana gelen 

patolojiler görme fonksiyonlarını etkileyebilmektedir.  

            Koroid ile ilgili daha önceki araĢtırmalar in vitro olarak doku üzerinde 

gerçekleĢtirilmekteydi. Ġlerleyen zamanlarda indosiyanin yeĢili anjiyografi (ISG) ve B-mod 

ultrasonografi (B-mod USG) gibi yöntemler ile koroid tabakası dolaylı olarak 

değerlendirilebilmiĢ fakat görüntü çözünürlüğü ve ölçümlerin kesinliği açısından yeterli 

sonuçlar alınamamıĢtır. Son dönemlerdeki teknolojik geliĢmeler dinamik yapıya sahip koroidin 

in vivo detaylı incelenmesine olanak sağlamıĢtır. Bu veriler optik koherens tomografi (OKT) 

EDI (Enhanced depth imaging) teknolojisi ile elde edilebilmektedir. OKT yakın zamanda göz 

alanında kullanıma giren, giriĢimsel olmayan ve temas etmeden ölçüm yapabilen bir 

görüntüleme yöntemidir. OKT ıĢık dalgaları kullanarak USG deki ses dalgalarının prensibini 

kullanarak retinanın yüksek çözünürlüklü ve kesitsel görüntülemesini sağlar. Yeni geliĢtirilen 

OKT tekniği olan EDI ise daha derin kesitler alarak koroid tabakasının değerlendirilip 

kalınlığının ölçülmesine imkan vermektedir (Margolis 2009). EDI OKT tekniği ile yapılan 

koroid kalınlığı (KK) ölçümlerinin tekrarlanabilir nitelikte olduğu görülmektedir (Sho 2014). 

Retina hastalıklarının tanı ve takibinde sıkça kullanılan OKT cihazları ile koroidin kesitsel 

görüntülerinin elde edilebilmesi sonucunda koroid kaynaklı retina hastalıkları için değerli 

bilgilere sahip olunabilmektedir. Katarakt cerrahisi sonrasında, postoperatif inflamasyon, 

göziçi basınç (GĠB) artıĢı, maküler ödem, retina dekolmanı gibi birçok cerrahiye bağlı 

değiĢlikler görülmekte ve komlikasyonlar KK‟nın değiĢimini muhtemelen etkilemektedir. 

Bu çalıĢmada katarakt cerrahisi planlanan senil katarakta sahip sağlıklı bireylerde 

KK‟nın spektral domain optik koherens tomografi (SD-OKT) ile değerlendirilmesi ve 

cerrahinin KK üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. KOROĠD 

2.1.1. Tanım  

Koroid, üvea dokusunun arka bölümünü oluĢturarak sklera ve retina arasında yer alır 

(Alm veNilson 2009). Terim olarak „membran‟ ve „yapı‟ anlamına gelen Latince 

kelimelerden türetilmiĢtir. Ġlk olarak Hovius tarafından 1702 yılında tanımlanmıĢtır (Guyer 

1989). Daha sonra yapılan çalıĢmalarda, koroidin embriyolojik geliĢimi, anatomik ve 

histolojik yapısı ile ilgili detaylı bilgilere ulaĢılmıĢtır. Vücudun en çok kanlanan dokularından 

biridir (Guyer 1989, Aydın ve Akova 2001, Alm ve Nilson 2009). Koroid tabakası özel 

anatomik ve histolojik bir yapıya sahip olup, fonksiyonlarının ve patolojik değiĢikliklerinin 

anlaĢılabilmesi için öncelikle bu yapıların anlaĢılması gerekir.  

2.1.2. Embriyoloji 

Koroid mezoderm ve nöroektodermden köken almaktadır. Gestasyonun 4. haftasında 

retina pigment epiteli komĢuluğunda mezodermden farklılaĢan endotelden koryokapillaris 

geliĢmeye baĢlar. Bu damar doku 5. haftaya kadar optik çukur boyunca ilerleme gösterir. 

Retina pigment epiteli (RPE) ile temas halindedir. Bruch membranının geliĢimi 6. haftada 

baĢlar ve 20. haftaya kadar elastik tabakası da geliĢmiĢ olur (Guyer 1989, Alm ve Nilson 

2009). Ġlk koroid kan damarları 15. haftada görülmeye baĢlar ve 22. haftada arter ve venler 

ayırt edilebilir (ġeftalioğlu 2003). GeliĢimin 5. ve 7. ayları arasında nöral krest orijinli 

melanositler görülür. Gebeliğin 7. ve 8. ayına kadar farklılaĢmamıĢlardır. Koroidin 

pigmentasyonu optik diskten ora serrataya doğru ilerler ve yaklaĢık 9. ayda tamamlanır. 6. ve 

9. aylar arasında ön koryokapillaris ön siliyer arter dallarınca beslenmektedir ve doğumda 

koryokapillaris tamamıyla geliĢmiĢtir (Alm ve Nilson 2009). 

2.1.3. Anatomi  

Koroid optik sinirden baĢlayarak ön kısımda siliyer cismin hemen arkasındaki pars 

planaya kadar uzanmaktadır. Yoğun vaskülarize ve pigmente bir yapıya sahip olup üveal 

traktusun arka bölümünü oluĢturur. Arka kutupta en fazla kalınlığa sahip olup (yaklaĢık 200 

μm) öne doğru giderek incelmektedir (yaklaĢık 55 μm) (Krebs 1991, Wallman 1995). Optik 

sinir çevresinde, arka siliyer arter ve siliyer sinirlerin göze girdiği yerlerde skleraya sıkıca 

bağlıdır (Aydın ve Akova 2001). Ġç yüzeyi düzdür ve retina pigment epiteline sıkıca tutunur. 

Retina pigment epiteli (RPE) koroid tabakasına fotoreseptörlere kıyasla daha sıkı bağlıdır ve 

kan retina bariyerinin bir parçasıdır. Koroidin dıĢ yüzeyi ise pürüzlü olup skleraya önde 
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paralel, arkada dik olarak uzanım gösteren bağ dokusu lifleri ile tutunur. Sklera ve koroid 

arasında öne doğru birbirinden kolayca ayrılarak oluĢabilen perikoroidal ya da suprakoroidal 

alan olarak adlandırılan potansiyel boĢluk alanı bulunur (Guyer 1989). Optik diskten itibaren 

pia ve araknoid ile devam eder (Snell ve Lemp 1998). 

2.1.3.1. Vasküler sistem: Koroid dokusunun beslenmesi posterior siliyer arterden, 

venöz drenaj ise vorteks venlerden sağlanmaktadır ve koroidal arter ve venler paralel 

seyretmemektedir (Guyer 1989, Snell ve Lemp 1998). Ġnternal karotid arterden ilk dal olarak 

ayrılan oftalmik arter nazal, temporal ve bazen paraoptik posterior siliyer arter olmak üzere 2-

3 dala ayrılır (Albert ve Miller 2008). Bu arterler de sklerayı delmeden önce bir adet uzun 

posterior siliyer arter (UPSA) ve değiĢen sayılarda kısa posterior siliyer arterlere (KPSA) 

ayrılır (toplamda 2 adet UPSA, 15-20 adet KPSA). UPSA‟lar optik diskten 3-4 mm mesafede 

sklerayı delip suprakoroidal alan boyunca horizontal hatta ora serrata yakınlarına kadar 

seyredip geriye doğru koriokapillarisin ön kısımlarını besleyen 3-5 dal verirler. KPSA‟lar 

peripapiller bölgede sklerayı delerler ve suprakoroidal alanda çok kısa ilerleyip posterior 

koryokapillarisi besleyen dallara ayrılırlar. Rektus kasları boyunca seyreden anterior siliyer 

arterler sklerayı delip siliyer cisme ulaĢtıktan sonra irisin major vasküler halkasına katılmadan 

önce ön koryokapillerise katılan geriye doğru 8-12 dal verirler (Guyer 1989).  

Koryokapillarisin venöz drenajı vorteks ven (4-5 adet) sistemi ile süperior oftalmik 

vene (SOV) ve inferior oftalmik vene (ĠOV) doğru olmaktadır. Drenajın çoğunu sağlayan 

SOV süperior orbital fissürden geçerek kavernöz sinüse bağlanır. ĠOV ise SOV‟e bir dal verir 

ve inferior orbital fissürden pterigoid pleksusa ulaĢır (Guyer 1989, Snell ve Lemp 1998). 

Koroid dolaĢımı sadece koroid beslenmesini sağlamayıp, bunun yanı sıra RPE ve iç nükleer 

tabakanın dıĢ yüzüne kadar olan retina tabakalarının da beslenmesini sağlar. 

2.1.3.2. Sinir sistemi: Koroidal vasküler düz kaslar, perivasküler pleksus ile otonom 

sinir sisteminin sempatik ve parasempatik bölümlerince uyarılırlar (Nickla ve Wallman 2010). 

Bu akson uçları aynı zamanda stromadaki düz kaslarıda innerve eder ve muhtemelen diğer 

hücre tiplerine de ulaĢmaktadır. Oftalmik sinir yoluyla trigeminal gangliyona duyusal ileti 

sağlayan afferent sensöriyal lifler de bulunmaktadır (Nickla ve Wallman 2010). 

Parasempatik innervasyon; Memelilerde koroidin parasempatik inervasyonu 

pterigopalatin gangliyon kaynaklıdır. Bu lifler baskın olarak kolinerjik olup vazodilatör olan 

nitrik oksit (NO) ve vazoaktif intestinal peptid (VĠP) açısından zengindir.  
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Sempatik innervasyon; Koroidin sempatik inervasyonu süperior servikal ganglion 

tarafından sağlanmaktadır. Bu sinir uçları damarlarda sonlanırlar ve vazokonstruksiyona 

aracılık ederler (Nickla ve Wallman 2010). Koroidal damarlar alfa adrenerjik vazokonstruktör 

reseptörler içerirken beta adrenerjik vazodilatatör reseptörlere sahip değildir. Bundan dolayı 

alfa adrenerjik agonistlerin uzun posterior siliyer arterde konstriksiyon oluĢturarak koroid kan 

akımını azalttığı in vitro olarak tespit edilirken beta adrenerjik agonist olan izoproterenol‟un 

etkisi görülmemiĢtir (Albert ve Miller 2008). 

Diğer organlarda olduğu gibi koroidde de aksonal refleks veya presantral refleks 

arklarında sensöriyal sinir sonlanmalarının kimyasal veya mekanik lokal uyarımlarla 

depolarizasyonu sonucu substance-P ve kalsitonin-gene-related peptid gibi peptidler efektör 

organlar üzerine salınmaktadır. Bu refleks kan akımı veya çeĢitli fonksiyonların değiĢiminde 

rol oynamaktadır (Nickla ve Wallman 2010).  

2.1.4. Histoloji 

Koroid histolojik olarak 4 tabakadan oluĢmaktadır (Guyer 1989). Bu tabakalar içten dıĢa 

doğru sırasıyla:  

 Bruch membranı 

 Koryokapillaris 

 Stroma 

 Suprakoroid 

2.1.4.1. Bruch membranı: Doğumda yaklaĢık 2 µm kalınlıkta olup yaĢ artıĢı ile 

kalınlığı artar. Bruch membranı peripapiller alanda yaklaĢık 2–4 mikron kalınlıkta olup 

periferde 1–2 mikron kalınlıktadır.  Periodik asit schiff ile boyanması pozitif olup 

mikroskopta eozinofilik görüntüye sahiptir. Elektron mikroskopide 5 ayrı bölümden oluĢtuğu 

izlenmektedir (Guyer 1989). 

2.1.4.2. Koryokapillaris: 1702 yılında Hovius tarafından tanımlanmıĢ, 1838‟de 

Eschricht tarafından isimlendirilmiĢtir (Guyer 1989). Koryokapillaris, koroidin 

fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için büyük öneme sahiptir. Bruch membranın üstünde 

seyreden koryokapillaris kapiller bir ağ yumağıdır. Fovea altında yaklaĢık 10 µm kalınlıkta 

olup kapiller yoğunluk burada daha fazladır. Periferde kalınlığı 7 µm iner  (Nickla ve 

Wallman 2010). Kapiller kan akım hızı çok yüksektir. Kan akımının yüksek olmasına imkan 

sağlayan vasküler yapıların diziliminden kaynaklanmaktadır, arka kutupta lobüler patern 

gösterirken perifere doğru palmiye benzeri dizilim Ģeklindedir (Albert ve Miller 2008, Guyer 
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1989). Kapillerler yaklaĢık 20-40 µm geniĢliğinde ve fenestralıdır. Bu nedenle proteinlere 

yüksek permeabilite sağlanır ve ekstravasküler stromada yüksek onkotik basınç oluĢturularak 

retinadan koroide doğru sıvı geçiĢine imkan tanımaktadır (Nickla ve Wallman 2010).  

Koryokapillarisin dıĢ kısmında fibröz tabaka izlenmiĢ ve bu tabakanın kapillerler 

arasından kollajen lif bağları ile Bruch membranının dıĢ fibröz tabakasına tutunduğu 

izlenmiĢtir. Bu yapının koryokapillarisin kalınlığını sabit tutmada görevli olabileceği 

düĢünülmüĢtür (Krebs 1991). 

2.1.4.3. Stroma: Stroma gevĢek bir yapıya sahip olup hacminin çoğunluğunu kan 

damarları oluĢturur. Kollajen ve elastik lifler dıĢında fibroblastlar, nonvasküler düz kas 

hücreleri ve çok sayıda melanosit bulunmaktadır. Ayrıca diğer bağ dokularında olduğu gibi 

çok miktarda mast hücresi, makrofaj ve lenfosit bulunur (Nickla ve Wallman 2010). 

Miyelinsiz sinir lifleri ve ganglion hücreleri orta ve dıĢ segmentlerde gözlenir (Tasman ve 

Jaeger 2007). Koroidin damar tabakası dıĢta büyük kan damarlarının yer aldığı Haller tabakası 

ve içte orta ve küçük boy arterlerin ve koryokapillarisi besleyen arteryollerin yer aldığı Sattler 

tabakasından oluĢur. Bu damarlar koryokapillarisin aksine fenestralara sahip değildir. Bundan 

dolayı floresein anjiografi sırasında floresein molekülleri damar duvarını geçemezler (Guyer 

1989).  

2.1.4.4. Suprakoroid: Suprakoroid koroid ile sklera arasında yer alan geçiĢ bölgesidir. 

YaklaĢık 30 µm kalınlığa sahiptir. Bu bölgede kollajen ve elastik fibriller, fibroblastlar, 

melanositler, gangliyon hücreleri ve sinir pleksusları yer alır. Çok sayıda melanosit bulunması 

nedeniyle koyu pigmentli görünüme sahiptir (Krebs 1988). Histolojik incelemelerde özellikle 

vorteks venlerin önünde kalan bölgelerde sklera ile zayıf bağlar bulunmakta ve lameller 

ayrılma sonucu suprakoroidal alan oluĢturmaktadır. Makula bölgesi birçok siliyer damar ve 

sinirin skleradan koroide geçiĢ alanı olması nedeniyle lameller ayrılma engellenmekte ve 

suprakoroidal alan oluĢumu nadiren geliĢmektedir (Krebs 1988, Tasman ve Jaeger 2007). 

2.1.5. Fizyoloji 

Vücutta damarlanması en yoğun dokulardan biri olan koroidin fonksiyonu retinanın 

dıĢ tabakalarının besin ve oksijen ihtiyacının karĢılanmasıdır. RPE ve iç nükleer tabakanın dıĢ 

yüzüne kadar olan retina tabakalarının beslenmesi koroid tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca 

koroidin termoregülasyon, KK‟ nın değiĢmesi ile retina pozisyonunun ayarlanması ve büyüme 

faktörlerinin salgılanması gibi görevlerininde bulunduğu saptanmıĢtır (Nickla 2010). Ayrıca 
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ıĢık absorbsiyonuna katkı sağlaması ve kan akıĢının vazomotor kontrolü ile GĠB‟in 

düzenlenmesine katkı sağlaması diğer olası fonksiyonlarıdır (Snell 1998, Nickla 2010). 

Koroid, üvea-skleral yol üzerinden aköz hümörün drenajında da rol oynar. 

2.1.5.1. Koroid Kan Akımının Regülasyonu: Vücutta birçok doku kan basıncındaki 

değiĢikliklerden etkilenmekteyken bazı dokularda bulunan vasküler yapılardaki otoregülasyon 

ile bu basınçtaki değiĢim tolere edilebilmektedir. Koroid dokusunun kan akımı da bu sisteme 

örnektir, otonomik kontrol altındadır ve esas olarak sempatik sinir sistemi tarafından 

düzenlenir. Koroid çok yüksek hacimde kan akımına sahiptir. Kan akımının bu denli yüksek 

olmasının sebebi halen tam olarak anlaĢılamamakla birlikte, retina sıcaklığının sabit 

tutulmasının bu yüksek kan akımına bağlı olduğu düĢünülmektedir. Ayrıca koroidin yüksek 

kan akımının olması geniĢ bir güvenlik aralığının olmasını da sağlamakta, bu sayede akımın 

azalmasına karĢı yüksek bir tolerans göstermekte ve fonksiyonel bir yan etki 

görülmemektedir. Ancak dıĢ retina tabakaları koroid kan akımına bağımlı olup, genellikle 

hipertansif kardiyovasküler hastalıklar ve diabette karĢılaĢılabidiği Ģekilde koroidal kan 

akımında ciddi bir azalma söz konusu olursa, retinal patalojiler oluĢabilmektedir (Wallman 

2010). 

Koroid kan akımının otonomik sinir sistemi tarafından düzenlenmesi, sistemik 

hipertansiyonun etkilerinden kısmen korunmayı da sağlar. Sistemik dolaĢımı etkileyen ajanlar 

da koroid kan akımını etkileyebilir ancak bu etki her zaman tahmin edildiği gibi 

olmamaktadır. Epinefrin ve anjiotensin gibi vazokonstriktörler sistemik kan basıncını ve 

koroidde periferik direnci arttırır. Ama koroidde kan akımında azalmanın aksine, net olarak 

kan akımında artıĢa sebep olurlar. Sistemik kan basıncının düĢmesi koroidde periferik 

direncin düĢmesine yol açar, ancak kan akımında çok az etkisi olur. Güçlü vazodilatör etkisi 

olan karbondioksit inhalasyonunun koroid akımında çok az etkisi olur. Ayrıca vazodilatörlerin 

lokal uygulanmasının da etkisi çok azdır. Servikal sempatik zincirin uyarımı koroidal kan 

akımını artırır, sempatektomi ise azaltır. Sempatik kontrolün kaybı retinal ödeme yol açar. 

Yani koroidde fizyolojik bir perfüzyon basıncının sağlanabilmesi için sempatik tonusun 

sağlanması gereklidir (Ernest 1989). 

2.1.5.2. Koroid Kalınlığının Modülasyonu: Koroidin yavaĢ akomodatif bir 

mekanizma ile refraktif adaptasyona katkı sağlayabileceği hipotezi aslında uzun yıllar önce 

ortaya atılmıĢtır. Bu hipotez 1995 yılında Wallmann ve ark.‟nın tavuklar üzerinde yaptıkları 

çalıĢmalarla doğrulanmıĢtır. Bu çalıĢmalarda miyopik defokus durumlarında, yani görüntünün 
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retinanın önüne düĢtüğü hallerde, KK‟ nın 100 mikrona kadar artıĢ göstererek retinayı öne 

doğru hareket ettirdiği ve görüntünün odaklanmasına katkı sağlandığı gösterilmiĢtir. Miyopik 

defokus konveks camlar kullanılarak sağlanmıĢtır. Konkav camlar kullanılarak oluĢturulan 

hipermetropik defokus durumlarında, yani görüntünün retinanın gerisine düĢtüğü hallerde ise, 

mekanik kısıtlamaların elverdiği ölçüde koroid kalınlığının azaldığı ve retinanın geriye doğru 

hareket ettiği gösterilmiĢtir (Wallmann 1995). 

KK değiĢimini izah etmek için 5 farklı hipotez ortaya atılmıĢtır; 

 Koroide su geçiĢini artıran büyük, ozmotik olarak aktif proteoglikanların sentezinin 

artması  

 Koryokapillaristeki fenestrasyonların büyüklük veya sayısının artması ile koroidal 

matrikste ozmotik olarak aktif moleküllerin sayısının artması  

 Ön kamaradan drenaj yolu ile koroide giren sıvı miktarının artması  

 RPE üzerinden, retinadan sıvı transportundaki değiĢiklikler  

 Vasküler olmayan düz kasların tonusundaki değiĢiklik 

 

Muhtemelen, bu mekanizmaların birkaç tanesi aynı anda etkili olmaktadır (Nickla 2010, 

Wallmann 1995). 

2.1.6. Koroid inceleme teknikleri 

2.1.6.1. Ġndosiyanin yeĢili anjiografisi 

Fundus görüntülemesinde ilk olarak Kogure ve arkadaĢları (1970) tarafından 

maymunlar üzerinde denenmiĢtir. Ġndosiyanin yeĢili, 775 Dalton molekül ağırlıklı, suda 

çözünen bir trikarbosiyanin boyasıdır (Owens 1996). Ġntravenöz enjeksiyon sonrası neredeyse 

tamamen (%98) proteinlere bağlanır. Proteinlere bağlandığından, koryokapillerlerin küçük 

fenestrelerinden diffüzyonu sınırlıdır. 

Ġndosiyanin yeĢili 805 nm ve 835 nm‟lik yüksek dalga boylu ıĢığı absorbe edip 

yansıtmaktadır. Bu özelliğinden dolayı floresein anjiografideki retina pigment epitelinin kısa 

dalga boylu ıĢığı yansıtıcı etkisi aĢılmaktadır (Owens 1996). Bu özellikler sayesinde RPE 

altındaki koroidal damarlar ve kan akımı görüntülenebilmektedir. Ġndosiyanin yeĢili 

anjiografisi koroidal neovaskülarizasyon ve koroidal poliplerin tespitinde floresein 

anjiografiye göre daha detaylı görüntüler sunabilmektedir (Regatieri ve ark 2012). Ancak bu 

yöntemle kesitsel görüntü elde edilememektedir. 
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2.1.6.2.Laser doppler flowmetre 

Laser doppler flowmetre tekniği ile optik sinir baĢı, iris ve subfoveal koroidal 

dolaĢımın hemodinamik parametrelerinin noninvaziv değerlendirilmesi yapılabilmektedir 

(Regatieri ve ark 2012). Laser doppler flowmetre hareketli cisimler üzerinden yansıyan ıĢığın 

frekans sapmasının değerlendirilmesi prensibi ile çalıĢmaktadır (Wang ve ark 2011). Örneğin 

belirli bir hacimdeki eritrositlerin sayısı ve ortalama akım hızları tespit edilebilir. Yapılan 

çalıĢmalarda laser doppler flowmetre ile damar akım özellikleri değerlendirildiğinde diabetik 

retinopati, YBMD gibi patolojilerde oluĢan erken değiĢikliklerin tespiti saptanabilmektedir 

(Friedman 1997, Schmetterer ve Wolzt 1999). 

2.1.6.3. Ultrasonografi 

Ultrasonografi özellikle ortam opasiteleri varlığında değiĢik vitreoretinal patolojilerin 

tanı ve takibinde önemli değere sahiptir. Ultrasonografi ile koroid ve retinadaki tümör veya 

diğer kalınlaĢmaların tespiti ve değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Konvansiyonel 

ultrasonografi cihazları yaklaĢık 10 mHz frekankslı problara sahiptir ve düĢük rezolüsyon 

nedeniyle küçük koroidal değiĢikliklerin tespiti mümkün olmamaktadır (Coleman ve ark 

2004, Regatieri ve ark 2012). 

 

2.1.6.4. Optik koherens tomografi 

OKT, biyolojik doku katmanlarını yüksek çözünürlükte tomografik kesitler alarak 

görüntüleyen, yeni bir görüntüleme yöntemidir (Fujimoto ve ark 2000). Göze temas etmeden 

ölçüm yapabilmesi, giriĢimsel olmayıĢı ve yüksek tekrarlanabilirlik özelliğinin bulunması 

önemli avantajlarıdır (Özdemir 2009). 

OKT tekniği ilk olarak Massachusettes Teknoloji Enstitüsü‟nde Dr. Huang ve ekibi 

tarafından geliĢtirilmiĢ ve 1991 yılında yayınlanmıĢtır (Huang ve ark 1991). Oftalmolojide ilk 

kullanımı ise Boston Tufts Üniversitesi New England göz merkezinde cihazın bir 

biomikroskop üzerine monte edilmesi ile yapılan prototip OKT‟nin retina ve glokomda 

uygulanmasıyla gerçekleĢmiĢtir (Puliafito ve ark 1995). Bu çalıĢmalarda kullanılan teknik 

Carl Zeiss firmasının Humprey bölümü tarafından 1996 yılında ilk ticari OKT (OKT-I) olarak 

üretilmiĢtir. 
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OKT‟nin prensibi B-scan ultrasona benzer ancak burada akustik yansımaların 

ölçülmesi yerine gözdeki çeĢitli yapılardan yansıyan ıĢık dalgaları kullanılmaktadır. Farklı 

derinlik ve optik özellikteki retina yapılarından yansıyan ıĢığın zaman içindeki gecikmeleri 

“Michelson interferometre” ile ölçülmektedir (Karaçorlu 1999). 

Klinik olarak uygulanan OKT sistemlerinde ıĢık kaynağı olarak yüksek aydınlatmalı 

diod (superluminescent diode, SLD) laser kullanılmaktadır. Bu laserler ekonomik, uzun 

ömürlü ve kompakt yapıdadır. Tipik olarak merkezi 820 nm'de olan 20 nm geniĢliğinde ıĢık 

yaymaktadır (Swanson ve ark 1993, Hee ve ark 1995). Bu kaynaktan göze yönlendirilen ıĢın 

kat ettiği mesafe bilinen referans aynasına ve retinaya olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki ıĢın 

demetininin interferansı değerlendirilerek dokudan yansıyan ekoların gecikme ve derinliği 

hesaplanır.  

OKT‟lerde çalıĢma prensibi olarak yukarıda bahsedilen yüksek aydınlatmalı diod laser 

kaynağından çıkan yaklaĢık 800 nm dalga boyundaki ıĢık göze yönlendirilmekte, ve bu ıĢık 

göze girmeden önce ıĢın ayırıcı (beamsplitter) olarak adlandırılan yarısaydam bir aynadan 

geçmektedir. Beamsplitterden geçen ıĢın demeti aynanın yardımı ile ikiye ayrılmaktadır. Ġkiye 

ayrılan bu ıĢın demetinin bir yarısı tarama yapılacak göze, diğer yarısı ise dedektör aynasına 

mesafesi bilinen referans aynasına yönlendirilir. Referans aynasına yönlendirilen ıĢık 

mesafesi ve gecikme zamanı bilinen tek bir dalga olarak dedektöre geri dönmekte iken, göze 

yönlendirilen ölçüm ıĢığı, gözde ilerlerken geçtiği doku katmanlarının yapısına bağlı olarak 

gecikme zamanıyla uyumlu ve farklı Ģiddette dalgalara ayrılarak geriye dönmektedir. ĠĢte bu 

referans aynasından gelen ıĢık sinyalleri ve dokudan gelen, doku katmanlarının yapısına ve 

sayısı ile iliĢkili biçimde değiĢik Ģiddette dalgalara ayrılmıĢ ıĢık sinyalleri interferometrede 

birleĢtirilmektedir (Aydın ve ark 2007) (ġekil2.2). 

Stratus OKT® (Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA) gibi sistemler time domain tespit 

yöntemini kullanıp referans aynası pozisyonu ve ıĢın gecikmeleri mekanik olarak taranmakta, 

ekoların derinliği ölçülmekte ve aksiyel taramalar (A-scan) elde edilmektedir. Saniyede 

yaklaĢık 400 tarama yapılmakta ve 8-10 mikron aksiyel çözünürlüklü görüntü elde 

edilmektedir (Sull ve ark 2010). 

Son yıllarda fourier domain tespiti yapan tüm ıĢık ekolarının gecikmelerini eĢ zamanlı 

ölçebilen yüksek hızlı spektrometreli interferometreye sahip spektral domain OKT‟ler 

kullanıma girmiĢtir. IĢık kaynakları geliĢtirilmiĢ olup saniyede 20000-52000 aksiyel tarama 

hızına ulaĢılabilmektedir. Aksiyel çözünürlükleri 5-7 mikrondur (Regatieri ve ark 2012) . 
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OKT‟de görüntü, retina katlarının optik olarak farklı yansıtıcılıkta olması ile elde 

edilmektedir. Dokulardan geri yansıyan ıĢığın yoğunluğuna göre gri veya renkli skala 

kullanılarak kesit görüntüler oluĢturulmaktadır. Gri skalada görüntü dokuların 

yansıtıcılıklarına göre siyahtan beyaza doğru kodlanarak elde edilir. Vitreus ve aköz gibi 

düĢük yansıtıcılığı olan yapılar siyah, RPE ve sinir lifi tabakası gibi yüksek yansıtıcılığı olan 

yapılar beyaz renkle gösterilir. Fotoreseptör gibi orta yansıtıcılıkta olan yapılar ise gri 

renktedir. Görüntülerin daha iyi yorumlanması için gri skala görüntüleri bilgisayar yazılımı 

kullanılarak renklendirilir. Böylece beyaz alanlar sarı ve kırmızı renkle, gri alanlar mavi 

renkle ve siyah alanlar lacivert-siyah renkle gösterilir (Mumcuoğlu ve ark 2008). 

Günümüzde kullanımı yaygınlaĢan spektral domain OKT‟lerle yüksek rezolüsyonlu 

retinal görüntüler elde edilebilmesine rağmen arka koroid ve skleranın görüntülenmesinde 

zorluklar yaĢanmaktadır. YaklaĢık 800 nm dalga boylu ıĢık kaynağı kullanan bu sistemlerde 

gönderilen sinyaller fotoreseptör ve retina pigment epitel tabakalarında dağılmakta ve 

koroidden elde edilen sinyallerin azalmasına sebep olmaktadır. Bu sorun Nidek firmasının 

(Gamagori, Japonya) araĢtırma amaçlı geliĢtirdiği 1060 nm dalga boylu ıĢık kaynağına sahip 

OKT ile aĢılabilmektedir. Daha uzun dalga boyu sayesinde derin oküler dokulara daha fazla 

penetrasyon sağlanmakta ve koroidoskleral arayüzün görüntülenmesi sağlanabilmektedir 

(Ikuno ve ark 2010). Ancak yüksek dalga boyu retina seviyesinde rezolüsyonu düĢürmektedir 

ve bu tür cihazların yakın zamanda klinik kullanımı mümkün görünmemektedir (Wu ve ark 

2011). 

Fourier transformasyonun kullanıldığı spektral OKT‟ lerde esas görüntü ile birlikte 

ters görüntü de elde edilmektedir. Retinanın iç bölümü düz Ģekilde ekrana yansımakta, daha 

derin dokular ters Ģekilde ekranın alt kısmına denk gelmekte olup cihaz bu iki görüntüden 

birini ekrana yansıtmaktadır. Sıfır geçikme hattı diye tabir edilen bölgeye yakın dokular 

ekranın ortasında gösterilirken bu hattan uzakta kalan derin dokuların ayna görüntüsü ekranın 

altında kalmaktadır. Ayrıca sıfır gecikme hattına yakın imajlarda görüntü kalitesi en iyi 

olmaktadır. Genel olarak sıfır gecikme hattından uzaklaĢmanın duyarlılık ve çözünürlükte 

düĢüĢe neden olması, fourier domain sistemlerin dinamik aralığının düĢüklüğü, dalga boyuna 

bağlı ıĢık dağılması ve sinyal kayıpları spektral OKT‟ lerde koroidal görüntülemenin 

önündeki engeller olarak sayılabilir (Spaide ve ark 2008). 

Spektral OKT‟ lerde birkaç yöntemle koroidin görüntüleme kalitesi arttırılabilir. Aynı 

retina sahasından çok sayıda tarama alınıp, bu çok sayıda taramanın cihazdaki program ile 
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ortalaması elde edilir, görüntü kalitesinin göstergesi sayılan sinyal-gürültü oranın artıĢı ve 

doku görüntüsünün devamlılığı ve keskinliğinde geliĢme sağlanır. Göz hareketleri nedeniyle 

oluĢabilecek artefaktları engellemek amacıyla geliĢtirilmiĢ göz takip özelliği bazı cihazlarda 

mevcut olup elde edilen sinyal gücünün arttırılmasına yardımcı olmaktadır (Regatieri ve ark 

2012). 

Spaide ve arkadaĢları (2008) ''Spectralis'' OKT® (Heidelberg Engineering, Heidelberg, 

Almanya) cihazı ile 'geliĢtirilmiĢ derinlik görüntüleme' (enhanced depth imaging, EDI) adını 

verdikleri yeni bir koroidal görüntüleme yöntemi tanımladılar. Cihaz baĢlığı göze 

yaklaĢtırılarak normalde ekrana yansımayan ters görüntünün ekrana yansıması 

sağlanmaktadır. Bu Ģekilde derin koroid kısımları sıfır gecikme hattına yaklaĢmakta ve bu 

sayede ters görüntü normal düz görüntüye göre koroid yapıları için daha fazla bilgi 

sağlamaktadır. Sistemde eĢ zamanlı olarak kesit tarama ve referans tarama imkanı sunan dual 

laser tarayıcı sistem mevcuttur. Kesitsel tarama ile elde edilen görüntüden belirlenen referans 

noktalarından; FFA, ICG, infrared görüntü, fundus otofloresans veya red-free görüntüler 

oluĢturulabilmektedir. Saniyede 40000 A-tarama yapan SD-OKT siteme entegredir. Transvers 

kesitlerde çözünürlük düzeyi 14 µm iken aksiyel kesitlerde bu değer 7 µm‟dur. Referans 

tarama ile elde edilen beĢ farklı görüntüleme modu sayesinde, farklı dalga boyları ile farklı 

anatomik özelliklerin belirlenmesi mümkün olmaktadır. Aynı zamanda Spectralis cihazının da 

sahip olduğu göz takip sistemi kullanılıp ve aynı bölgeden çok sayıda tarama yapılarak sinyal-

gürültü oranı iyileĢtirilecek ve daha detaylı koroid görüntüsü elde edilecektir. Bu yöntemle 17 

bireyin koroid görüntülemesi yapılmıĢ ve subfoveal koroid kalınlığı (SFKK) ortalama sağ 

gözde 318 µm, sol gözde 335 µm ölçülmüĢtür. Manuel yapılan KK ölçümleri iki farklı 

gözlemci tarafından yapılmıĢ ve gözlemciler arası ölçümlerde anlamlı korelasyon olduğu 

görülmüĢ. Bu yöntemle KK‟nın otopsi çalıĢmalarına nazaran daha yüksek olduğu izlenmiĢ. 

Bu yöntemin klinik kullanımda koroidal görüntüleme için kolay ve kabul edilebilir yöntem 

olduğu vurgulanmıĢtır. 
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ġekil 1.1: Kliniğimizde kullanılan SD-OKT (Spectralis® OKT) 

 

EDI yöntemi ile yapılan manuel KK ölçümlerinin güvenilirlik ve tekrarlanabilirliğinin 

değerlendirildiği çalıĢmalarda farklı kiĢilerin ve farklı zamanlarda yapılan ölçümler 

değerlendirildiğinde yüksek korelasyon tespit edilmiĢtir (Rahman ve ark 2011, Ikuno ve ark 

2011). 

2.2. KATARAKT 

2.2.1. Lens 

Lens, irisin arkasında ince kenarlı mercek görevi yapan bir organdır. Damarsız bir 

yapıya sahiptir ve beslenmesi aköz hümör vasıtasıyla sağlanır. Gözün ortalama 60 dioptri 

kadar olan toplam kırma gücüne 20 diyoptrilik bir katkı sağlamanın yanısıra, akomodasyon 

sırasında kırıcılığını artırarak yakını net görmemize yardımcı olur. Yeni doğanlarda 

yumuĢak olan lens yaĢlanmayla beraber sertleĢir ve saydamlığını kaybetmeye baĢlar. 

Doğumda yaklaĢık 6,5 mm olan çapı gözün geliĢimiyle artar ve yetiĢkinlikte 9 mm‟ye 

ulaĢır. Buna paralel olarak doğumda 65 mg olan ağırlığı da yaĢ ilerledikçe artarak 260 

mg‟a ulaĢır (Özçetin 2005). 
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Lens kapsül, epitel ve lens fibrillerinden oluĢmuĢtur. Zinn lifleri vasıtasıyla korpus 

silyareye tutunmuĢ olup, bu sayede akomodasyon yeteneği de kazanır. Lens kapsülü 

hücresiz bir yapıdır ve glikoprotein matrikse yerleĢmiĢ kollagen lamellerden oluĢmuĢtur. 

Kapsülünün kalınlığı lokalizasyonuna göre değiĢiklik gösterir ve en ince noktası arka 

kutuptur. Kapsül kalınlığı zinn liflerinin lense tutunduğu periferik bölgelerde 17-23 µm 

iken, arka kapsüler kısımda hayat boyu 4 µm kalınlığında kalır. Lens epiteli yetiĢkinlerde 

lensin ön tarafında yer alırken, arka kısımda yer almaz ve bu hücreler yaĢlandıklarında 

hücre çekirdeklerini, mitokondrilerini ve ribozomlarını kaybederek lens fibrillerine 

dönüĢürler. Lens fibrillerinin gençleri yüzeyde yaĢlıları ise santralde yer alır. Lenste 

yaĢlanmayla beraber suda erimeyen proteinlerde artma olur ve saydamlığında azalma 

meydana gelir.  

Lens materyali ise üç kısımda incelenebilir. 

Korteks; Lens materyalinin en az matür olan kısmıdır. Aralarında gevĢek bağlar 

bulunan nukleus liflerinden oluĢur. Genellikle ince bir tabaka halinde olup lens kapsülüne 

sıkıca yapıĢık durumdadır.  

Epinükleus; Korteks ile nükleus arasındaki geçiĢ bölgesidir. Lifler henüz lameller 

yapısını kaybetmemiĢ nükleuslarını kaybetmiĢ durumdadır.  

Endonukleus; Lens materyalinin en sert kısmıdır. Aralarında sıkı bağlar bulunan 

nukleuslarını ve lameller yapıyı tamamen kaybetmiĢ liflerden oluĢur (Gimbel 1994, 

Dilman 1994 ). 

Lenslerin durumu yaĢla iliĢkili olarak değiĢkenlik göstermektedir. Genç lenslerde 

epinükleer hakimiyetine bağlı olarak yumuĢak nukleus varken, ilerlemiĢ yaĢlarda endonükleer 

hakimiyetine bağlı olarak sert nükleuslu kataraktlara daha sık rastlanmaktadır (Dilman 1994). 

2.2.2. Katarakt ve tedavisi 

Katarakt lensin kesafetinin artması sonucunda oluĢan patolojidir. Hastanın görme 

keskinliğinde, kontrast duyarlılığında azalma, ıĢıktan rahatsızlık ve bazen tek gözle çift görme 

Ģikayetleri ortaya çıkabilir. Kataraktın günümüzdeki halen geçerli olan tedavisi cerrahi olarak 

kesifleĢmiĢ dokunun çıkarılması ve yerine yapay göziçi lens (GĠL) yerleĢtirilmesidir (Aydın 

2001). 
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Katarakt cerrahisine ait en eski yazılı kanıt M.Ö 5000 yılına ait hint yazıtlarıdır. Hindu 

cerrah Sustura tarafından yazıldığı düĢünülmektedir (Özçetin 2005). 

Arap cerrah Ammar yumuĢak kataraktları intralentiküler olarak uyguladığı bir tüp 

aracılığıyla aspire ediyordu. Ancak modern katarakt cerrahisinin öncüsü kabul edilen isim 

Fransa‟dan Jacques Daviel (1696-1762) ‟dir. Daviel 1747 yılında limbus alt yarısından 

girilerek kataraktlı lensin irisin anatomik yerleĢiminden glob dıĢına ekstraksiyonunu tarif etti. 

Daviel‟in tekniği aslında planlanmıĢ bir intrakapsüler katarakt ekstraksiyonudur (ĠKKE) 

(Clayman 1999). 

1753‟de Londra‟dan Samuel Sharp, ĠKKE cerrahisi belirleyen ilk cerrah oldu. 

Kataraktlı lensin glob dıĢına alınması esnasında gereken basıncı baĢparmağı yardımıyla 

uygulamıĢtır. ĠKKE de önemli baĢka adım da krioekstraksiyona geçiĢtir. Polonyadan 

Krwawicz, nikel plakalı ve bakır uçlu bir aplikatör uyarlayarak buna krioekstraktör adını verdi 

(Clayman 1999). Enstruman, operasyon öncesinde buz ve metil alkol dolu bir termos kapta 

soğutuluyordu. 

Uzun süre krioekstraksiyon ile ĠKKE yöntemi uygulanırken zamanla arka kapsülün 

korunduğu ekstakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) yöntemi geliĢtirildi. Arka kapsülün 

korunduğu katarakt olgularında kistoid maküler ödem ve retina dekolmanı gibi 

komplikasyonlar daha az izlenmekteydi. Modern EKKE dönemi yeni yeni baĢlarken, Kelman 

1961‟de kataraktlı lensi küçük insizyondan almak amacıyla fakoemülsifikasyonu geliĢtirdi. 

DiĢ hekimlerinin kullandığı cavitron adında yüksek frekanslı ultrasonik probdan ilham alarak 

nukleusu parçalamak için ultrasonik enerji kullanma fikrini geliĢtirdi. Ġlk fako cihazı 1965 

yılında dental ultrasonik üniteye çeĢitli modifikasyonlar yapılarak üretilmiĢtir (Kelman 1994). 

Fako tekniğinde küçük bir kesiden göz içine fako probu sokulmakta ve devamlı sıvı 

akıĢı sayesinde kapalı bir sistemde ameliyat gerçekleĢtirilmektedir. Bu sırada fako aleti lensin 

nükleusunu parçalamak için ultrasonik enerji kullanmakta ve parçalanan lens materyalleri 

aspirasyonla gözden uzaklaĢtırılmaktadır. Bu iĢlem sırasında yapay merceğin konulacağı lens 

kapsülü korunmuĢ olduğundan fakoemülsifikasyon modern bir EKKE ameliyat tekniği olarak 

değerlendirilebilir. 
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2.2.2.1 Fakoemülsifikasyon cerrahisi 

Katarakt cerrahisindeki en önemli geliĢmelerden biri olan fakoemülsifikasyon ilk defa 

1967 yılında enüklasyon planlanan bir göz üzerinde Dr. Charles Kelman tarafından 

uygulanmıĢtır (Özçetin 2005). 

1980‟lerde metil selüloz daha sonra hyaluronik asit ve kondroitin sülfat gibi 

viskoelastiklerin geliĢtirilmesi, 

Süturasyon gerektirmeyen limbal veya korneal kesilerin geliĢtirilmesi, 

GĠL implantasyon iĢlemlerinin 3 mm ve hatta 2.6 mm (mikrokesi) yapılması (1984) , 

Cerrahi sırasında kapsül bütünlüğünün korunması ve cerrahinin güvenli olmasını 

sağlayan kapsüloreksisin geliĢtirilmesi (1985), 

Nükleusun kapsülden sıvı yardımıyla ayrılmasını sağlayan ve bu sayede arka kapsülü 

koruyan hidrodiseksiyonun tanımlanması (1981) (Gimbel 1994). 

Fako cihazlarında ve kullanılan tiplerdeki geliĢmeler sonucunda ön kamara kollapsında 

(surge) azalma ve değiĢik durumlardaki hastalara ait değiĢik parametrelerin kullanımı 

hakkındaki bilgilerin artması, 

Ġris kancalarının ve kapsül germe halkalarının kullanıma girmesiyle pupillası dar ve 

lens subluksasyonu olan hastalarda da fakoemülsifikasyon yapılabilmesine imkan 

sağlanmıĢtır. 

Kullanılan malzemeler ve cerrahi teknikteki geliĢmeler sonucunda fako cerrahisi 

giderek daha yaygın olarak uygulanmaya baĢlanmıĢ ve endikasyonları geniĢlemiĢtir (Özçetin 

2005).  

2.2.2.2 Fakoemülsifikasyon basamakları 

 Ġnsizyon 

 Kapsüloreksis 

 Hidrodiseksiyon ve hidrodelineasyon 

 Fakoemülsifikasyon 

 Ġrrigasyon ve aspirasyon 

 GĠL uygulaması 
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2.2.2.3 Fakoemülsifikasyon cerrahisi komplikasyonları 

BaĢarılı bir fakoemülsifikasyon her bir basamağın dikkatli bir Ģekilde ustalıkla yerine 

getirilmesine bağlıdır. Ġyi bir cerrahi, hastanın görmesinde ve memnuniyetinde artıĢ sağlaması 

yanında cerrahında memnuniyetini arttırır. Buna karĢılık küçük bir dikkatsizlik sonucu 

yapılacak hata hastanın görmesinde ve memnuniyetinde azalmalara, ilave cerrahi 

gereksinimini doğuracak bir dizi komplikasyona yol açabilecektir. Komplikasyonlardan 

kaçınmanın ilk basamağı hastanın ameliyat masasındaki rahatı ve cerrahın dikkatidir. Rahat 

olan hasta ani hareketler yapmazken rahat ve emin bir cerrah da tüm enerjisini cerrahiyi 

yerine getirmek için harcayacaktır. Fakoemülsifikasyon komplikasyonları intraoperatif ve 

postoperatif baĢlıkları altında toplanabilmektedir (Parikshit 2009).  

2.2.2.3.1 Fakoemülsifikasyonun intraoperatif komplikasyonları 

Anestezi ile ilgili komplikasyonlar: Oftalmik lokal anestezinin (retrobulber, peribulber 

ve 7. sinir blokajı) genel anestezi üzerine avantajları etkili, güvenilir ve ekonomik olmasıdır. 

Oftalmik rejyonel anestezi ile karĢılaĢılabilecek komplikasyonlar aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 Glob perforasyonu 

 Retrobulber hemoraji 

 Glob iskemisi 

 Kardiyopulmoner arrest 

 Cerrahi sonrası ekstraoküler kas disfonksyonu 

 Optik sinir hasarı 

 Alerjik reaksyonlar 

 VII. kranial sinir blokajı (unilateral yüz felci, yutma güçlüğü)  

Ekspulsif hemoraji: Subrakoroidal veya ekspulsif hemoraji koroidal damarların 

yırtılması sonucu subrakoroidal boĢluğa kanama ile meydana gelir. Bu komplikasyon; 

fakoemülsifikasyon cerrahisinde küçük kesi uygulanması ve GĠB‟in cerrahi boyunca 

korunması nedeniyle oldukça nadirdir. Buna ek olarak, kendiliğinden kapanan korneal tünel 

insizyon da ekspulsif hemoraji geliĢimi halinde koroidal hemorajiyi sınırlamaya yardımcıdır. 

Kırmızı reflenin kaybı, ağrı, ön kamaranın ani daralması veya önceden yumuĢak olan globun 

ani olarak sertleĢmesi suprakoroidal kanama geliĢiminin göstergeleridir. Koroidal hemoraji 

geliĢen olgularda korteks temizlenmesi ve GĠL implantasyonu gibi iĢlemler diğer bir seansa 

ertelenmelidir. 
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Ekspulsif hemorajiye yol açabilecek risk faktörleri sistemik hipertansiyon, 

ateroskleroz, yüksek GĠB, üveit, afaki ve yüksek aksiyel uzunluktur. Koroidal hemorajinin 

erken anlaĢılması ve hızlı yara yeri kapatılması kanamayı sınırlayarak çok kötü sonuçları 

önleyebilmektedir (Kuhn 2001). 

Desme dekolmanı: Desme membran dekolmanı kalıcı kornea ödemi ve görme 

keskinliğinde azalmaya yol açabilir. Desme dekolmanını önlemek için cerrahinin her 

basamağında iç dudak (desme membranının kesilen ucu) kontrol edilmelidir. Kesi yeri 

geniĢletilirken desme membranına zarar vermemek için keskin metal veya elmas bıçak 

kullanılmalıdır. Cerrahi sırasında desme membranını tekrar eski yerine oturtmak için 

genellikle dengeli tuz solüsyonu enjeksiyonu yapılır veya parasentez yerinden hava veya 

viskoelastik madde verilbilir (Kohnen 2004). 

Kapsüloreksisin perifere kaçması: Ġyi bir cerahinin vazgeçilmezlerinden biride 

kapsüloreksisin bütünlüğüdür. 

Kapsüloreksisin perifere kaçmasını önlemek için aĢağıdaki önlemler alınmalıdır;  

 Ön kamara viskoelastik madde ile doldurulmalıdır. 

 Yırtığın vektörel güçleri merkeze doğru yönlendirilmelidir. 

 Yırtığın irisin arkasına kaçması durumunda, kapsüloreksis ilk baĢlanılan yerden 

fakat ters yönde yeniden yapılmalıdır (Kohnen 2004). 

Arka kapsül yırtılması: Katarakt cerrahisinin ciddi intraoperatif 

komplikasyonlarından biriside arka kapsülün yırtılmasıdır. 4 µm kalınlığındaki arka kapsül 

fakoemülsifikasyon sırasında nükleusun tek desteğidir. Genellikle küçük pupili olan, sert 

nükleuslu psödoeksfoliasyonlu hastalarda bu komplikasyon daha sık görülür. Rüptür olan 

vakalar daha uzun sürmekte ve hastayı retina dekolmanı ve kistoid maküler ödem gibi 

komplikasyonlara daha yatkın hale getirmektedir (Kohnen 2004). 

Arka kapsül yırtığı hidrodiseksiyon, fakoemülsifikasyon, irigasyon-aspirasyon (I/A), 

arka kapsül temizlenmesi ve intraoküler lens implantasyonu sırasında meydana gelebilir. 

Arka kapsül yırtığı olduğunu gösteren belirtiler arasında ön kamarada meydana gelen 

ani derinleĢme, aspirasyon gücünün (I/A ucunun vitreusa bağlı olarak tıkanması sonucu) 

azalması ve bir parça nükleusun gizli bir zonül veya arka kapsül açıklığından vitreus 

boĢluğuna düĢmesi sonucu kaybolması sayılabilmektedir. Arka kapsül yırtığı ile ilgili Ģüphe 

uyanması halinde fakoemülsifikasyon anında sonlandırılmalı, basınç (Ġrrigasyon) ve dıĢ 
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traksiyon (Aspirasyon) azaltılmalı, ĢiĢe yüksekliği azaltılmalı ön kamara vitre varlığı 

açısından kontrol edilmelidir (Packard 2005). 

Arka kapsül rüptürlerinde ön hyaloidin rüptüre olup olmaması, ön kamarada vitre 

varlığı, vitre içine nukleusun düĢmesi ve düĢen parçanın büyüklüğüne göre tedavi stratejisi 

belirlenir. 

Zonüler diyaliz: Zonüller siliyer prosesuslardan lense doğru uzanan ve lensi yerinde 

tutan çok sayıda ince doku bantlarıdır. GeçirilmiĢ travma, cerrahi veya psödoeksfoliasyon 

sendromuna bağlı zonül desteğinin azaldığı olgularda kalan zonüllerin korunması için dikkatli 

olunmalıdır. 

Zonül ayrılması olan hastalarda katarakt cerrahisi sırasında PMMA kapsül fiksasyon 

halkaları (kapsül germe halkası), Cionni halkası gibi prolen sütür ile skleraya sutüre edilen 

fiksasyon halkaları kullanılabilir. Uygun Ģekilde yerleĢtirilmiĢ kapsül germe halkası kapsül 

stabilizasyonunu sağlayarak endokapsüler GĠL implantasyonuna imkan vermektedir (Liami 

1998). 

Termal yanık: Fakoemülsifikasyon ucu tarafından üretilen enerjinin bir kısmı ısı olarak 

açığa çıkmaktadır. Bu ısı titanyum uç ile göze ulaĢmakta ve irigasyon sıvısı ile 

soğutulmaktadır. Sıvı akımının herhangi bir nedenden dolayı tıkanması sonucunda 1-3 sn 

içerisinde korneada yanık oluĢmaktadır. Yetersiz sıvı akımının en sık nedeni 

fakoemülsifikasyon ucunun viskoelastik maddeler ile tıkanmasıdır. 

Kornea yanıklarını önlemek için cerrahiye baĢlamadan önce fakoemülsifikasyon ve 

irigasyon aspirasyon fonksyonları kontrol edilmelidir. Ġrigasyon sleevenin sıkıĢmaması için 

her fakoemülsifikasyon ucuna uygun büyüklükte kesi yapılmalıdır. Yanık olursa kesi yeri çok 

sayıda radyal sütürle kapatılmalıdır. Bu hastalarda cerrahi sonrası yüksek derecede 

astigmatizma görülebilir (Kohnen 2004). 

2.2.2.3.2.Fakoemülsifikasyonun postoperatif komplikasyonları 

Bu komplikasyonlar erken dönem (ilk 6 hafta) ve geç dönem(6 haftadan sonra) olmak 

üzere ikiye ayrılabilir. 

2.2.2.3.2.1. Erken dönem postoperatif komplikasyonlar 

 

Ġnflamasyon; Katarakt ameliyatını takiben çeĢitli sebeblere bağlı olarak intraoküler 

inflamasyon meydana gelebilmektedir. Ameliyat sonrası inflamasyonu postperatif 
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inflamasyon, infeksiyöz inflamasyon ve infeksiyöz olmayan inflamasyon olarak üç kategoride 

incelemek mümkündür; 

Postoperatif inflamasyon; Cerrahi sırasında kan aköz bariyerinin bozulmasına bağlı 

olarak geliĢir ve birkaç gün ile hafta arasında steroid tedavisine cevap vererek iyileĢir (Findle 

2003). 

Ġnfeksiyöz inflamasyon; Katarakt ameliyatından sonra en korkulan inflamasyon tipidir.  

Kendi içinde erken ve geç baĢlangıçlı olmak üzere ikiye ayrılır. Erken baĢlangıçlı tipte 

bakteriler çoğunlukla etken olmakla birlikte ilk beĢ günde ortaya çıkmaktadır. Görme 

azalması ve ağrı en önemli semptomdur. Ön kamarada hipopiyon, membran oluĢumu, 

konjonktival hiperemi, kırmızı fundus reflesinin kaybı, kapak ödemi önemli bulgulardır. Geç 

baĢlangıçlı infeksiyöz endoftalmiler bakteriyel ve fungal tipte olabilirler ve daha sinsi bir 

baĢlangıç safhası ile seyrederler. Bundan dolayı diğer inflamasyon nedenleri ile karıĢabilirler. 

Bu tip bir reaksiyon operasyondan 6 hafta kadar sonra baĢlar ve en sık izole edilen etken 

Propionibacterium Acnes‟tir (Haapala 2005). 

Ġnfeksiyöz olmayan inflamasyon; Üveit hastasının katarakt ameliyatı sonrası uzamıĢ 

ön kamara reaksiyonu sonucu geliĢir, posterior sineĢi ve inflamatuar membran daha sık 

meydana gelir. 

Bazen de inflamasyon nedeni lensin sterilizasyonunda ve lensin parlatılmasında 

kullanılan maddelere bağlı geliĢen toksik steril endoftalmidir. Toksik anterior segment 

sendromuda infeksiyöz olmayan inflamasyonlardandır. Günümüzde GĠL sterilizasyon ve 

üretim tekniklerindeki geliĢmelerden ve GĠL‟lerin kapsül içi yerleĢtirilmelerinden dolayı lense 

bağlı üveit tablosu eskiye oranla çok az miktarda görülmektedir. GĠL‟e bağlı üveitlerde 

tedaviyle ön kamara reaksiyonunda azalma yoksa lensin repozisyonu veya çıkartılması 

gerekebilir (Mamalis 1991). 

Kornea ödemi: Katarakt ameliyatı sırasında kornea saydamlığını sağlamada en önemli 

görev kornea endoteline düĢmektedir. Endotel hem aköz humöre karĢı bariyer olarak, hem de 

metabolik bir pompa görevi görerek korneanın berraklığını sağlar. Cerrahi sırasında endotelin 

fonksiyonunu bozacak her türlü hasar postoperatif dönemde kornea ödemine yol açar. Bariyer 

ve endoteliyal pompa görevi bozulduğunda aköz hümör stromaya girer, oluĢan korneal ödem 

kollajen fibrillerinin düzenli yapısını bozarak ıĢık saçılmalarına ve sonuçta korneal 

opasifikasyona neden olur. Eğer hasar çok Ģiddetli ise sıvı stroma ile birlikte korneal 

epitelyum içinde ve altında mikrokist ve büller halinde birikir ve ileri derecede görme azlığı, 
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ağrı, fotofobi, irritasyon ve aĢırı lakrimasyon ile karakterize büllöz keratopati denilen klinik 

tabloya dönüĢür (Steiner 1995, Nuyts 1990). 

Kornea hasarını en aza indirmek için operasyon sırasında ve sonrasında bazı önlemler 

alınabilir. Nukleusun arka kamara içerisinde temizlenmesi endotel hücre kaybını 

azaltmaktadır. Fakoemülsifikasyonun endotele yakın yapıldığı durumlarda yüksek dispersif 

viskoelastikler kullanılabilir. Endotel kaybını azaltmak için operasyon sonrası topikal 

kortikosteroidler ile inflamasyon tedavi edilmeli ve göziçi basıncı 20 mmHg‟nın altında 

tutulmalıdır (Kohnen 2004). 

Yara yeri açılması: Küçük kesili cerrahinin yaygınlaĢmasıyla sıklığı önemli ölçüde 

azalmıĢtır. Ġç korneal kapakçık hazırlanarak kesi yerinden sızdırma, yanlıĢlıkla filtran blep 

oluĢumu, epitelyal içe büyüme gibi komplikasyonlar önlenebilir. Klinikte kendini azalmıĢ 

görme keskinliği, hipotoni, ön kamara sığlaĢması Ģeklinde gösterebilir. Yara yerinin 

iyileĢmesini etkileyen faktörler sistemik sorunlar, daha önceden bulunan doku problemleri 

veya lens, vitreus, iris gibi materyallerin kesi yerine sıkıĢmasıdır (Kohnen 2004). 

Postoperatif göziçi basınç artıĢı: Fakoemülsifikasyon cerrahisi sırasında kullanılan 

viskoelastik maddelere bağlı olarak akut GĠB artıĢı beklenen bir durumdur (Gross 1988). Ön 

kamarada bulunan viskoelastikler humor aköz çıkıĢını engelleyerek GĠB artıĢ meydana getirir. 

Özellikle yüksek vizkositeye sahip viskoelastikler ön kamaradan daha zor temizlenir. GĠB 

katarakt cerrahisini takiben 4-7 saatte pik yapar ve 24-72 saat içinde normale döner (Kohmen 

1996). Postoperatif en sık Ģikayet göz çevresinde ağrıdır. Cerrahi öncesi glokomu olan 

olguların GĠB artıĢına eğilimi daha fazladır (Barak 1996). 

Postoperatif GĠB artıĢına üveit, lens partikülü glokomu, hifema, ön kamara sıvısının 

yanlıĢ yönlenmesi (malign glokom) neden olabilir. 

Kapsül blok sendromu: Kapsüloreksisin ön ucunun GĠL ön yüzüne yapıĢması sonucu 

kapsül kesesi içinde viskoelastik madde birikmesi olarak tanımlanır (Dawison 1990). Akrilik 

göziçi lenslerinin yüzeyi yapıĢkan olduğundan bu komplikasyon daha sık gözlenir. Operasyon 

sonrası kese daha çok ĢiĢer GĠL öne itilerek myopik bir refraktif kusur oluĢur. Cerrahi 

sonunda kese içindeki viskoelastik madde iyice temizlenerek bu komplikasyon önlenebilir. 

Tedavisinde ön kapsülde Nd:YAG laser ile bir delik oluĢturularak viskoelastik maddenin ön 

kamaraya çıkması sağlanır (Kohnen 2004). 

Hifema: Postoperatif hifema kesi yeri veya irisin kanaması sonucu oluĢabilir. 

Hifemanın emilimi süresince GĠB kontrol edilmelidir. Medikal tedaviye rağmen GĠB‟in 
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yüksek seyretmesi durumunda kan pıhtısının cerrahi olarak temizlenmesi gerekir. Yüksek 

GĠB‟e tolerans hastanın yaĢına ve optik sinirin durumuna göre değiĢmektedir. 

Geç dönem hifema veya mikrohifema genellikle GĠL‟in iris veya siliyer cisme 

sürtünmesi sonucu oluĢur (üveit-glokom-hifema sendromu) (Johnson 1984). 

Vitreus prolapsusu: Komplikasyonsuz geliĢen fakoemülsifikasyon sonrası nadir olarak 

görülürken perioperatif olarak geliĢen arka kapsül rüptürü veya zonüler diyaliz sonrası sıklığı 

artmaktadır. Yara dudaklarına uzanan vitre, pupiller blok ve kistoid maküler ödeme neden 

olabilmektedir (Gass 1966). Klinikte hafif kalkık iris ve düzensiz pupilladan yara dudağına 

uzanan pigmentli vitreus bantları Ģeklinde gözlenir. Vitreus bantlarının cerrahi olarak 

temizlenmesi veya Nd:YAG lazer ile vitreolizis yapılması görme keskinliğinde artıĢ sağlayan 

etkin tedavi seçenekleridir (Steiner 1989). 

2.2.2.3.2.2. Geç dönem postoperatif komplikasyonlar 

Arka kapsül opasifikasyonu (sekonder katarakt): BaĢarılı bir katarakt cerrahisi sonrası 

lens ekvatorunda kalan lens epitel hücrelerinin proliferasyonu ve arka kapsüle göç etmesi 

sonucu oluĢur. Arka kapsül opasitesine bağlı görmede azalma iki mekanizma ile olmaktadır. 

Bunlar; 

 Elsching incileri olarak tanımlanan anormal Ģekilli, ĢiĢmiĢ epitel hücrelerinin 

arka kapsül üzerinde görme aksına doğru ilerlemesi 

 Kasılabilme özelliğine sahip parçalar (myofibroblastlar) içeren fibroblastlara 

dönüĢmeleri sonucu arka kapsül üzerinde kırıĢıklık oluĢması (Kohnen 2004). 

Arka kapsül opasifikasyonun standart tedavisi Nd:YAG lazer ile arka kapsülün 

açılmasıdır (Apple 2000). 

Kistoid maküler ödem: Kistoid maküler ödem (KMÖ) katarakt cerrahisi sonrası 

beklenmeyen görme kayıplarının en sık nedenidir. Arka kapsül yırtığı, yara dudağına vitre 

inkarserasyonu olan olgularda insidansı daha fazladır. Floresein angiografide KMÖ görünümü 

operasyon sonrası 4-8 haftada hastaların %50 görülürken, klinik KMÖ hastaların %3‟den 

daha azında görülmektedir (Nussenblatt 1987). KMÖ geliĢen olguların çoğu tedavi 

edilmeksizin 6 ay içinde iyileĢmektedir (Jampol 1988). Ancak KMÖ direnç gösterirse 

retinanın kalıcı hasarı sonucunda geri dönüĢümsüz görme kaybı geliĢebilmektedir. 

Kortikosteroidler ve non-streroid antienflamatuar ajanlar prostaglandin seviyesini inhibe 
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etmektedirler ve postoperatif KMÖ tedavisinde kullanılmaktadırlar (Burnett 1983, Flach 

1991). Oral non-steroid antienflamatuar ilaçlar topikal ilaçlara göre zayıf penetrasyonları 

nedeniyle etkili olmamaktadır (Flach 1992). 

Retina dekolmanı: Ekstrakapsüler katarakt cerrahisi sonrası sıklığı %1-2 olarak 

bilinirken (Davison 1988, Javitt 1991) günümüzde kullanılan fakoemülsifikasyon tekniği ile 

fakoemülsifikasyon sonrası retina dekolmanı yaklaĢık %0.75-0.9 olarak bildirilmektedir 

(Javitt 1991, Powell 1995). Retina dekolmanı oluĢumuna yatkınlık kazandıran faktörler 

Nd:YAG lazer kapsülotomi yapılması, aksiyel uzunluğun 24.5 mm‟nin üzerinde olması, 

myopi, lattice dejenerasyonu, erkek cinsiyet, intraoperatif vitreus kaybı, postoperatif oküler 

travma, arka vitreus dekolmanı ve diğer gözde retina dekolmanı hikayesidir (Tielsch 1996, 

Haddad 2002). Retina dekolmanı oluĢumunu önlemek için; 

 Operasyon öncesi detaylı fundus muayenesi yapılmalı 

 Cerrahi sırasında arka kapsül korunmalı 

 Hasta retinal yırtık ve dekolman semptomları açısından bilgilendirilmeli 

 Operasyon sonrası düzenli fundus muayenesi yapılmalıdır.  

Endoftalmi: Endoftalmi siliyer enjeksiyon, kemozis, hipopiyon, görme keskinliğinde 

azalma ve ağrı ile karakterize üvea dokusunun iltihabi reaksiyonudur. Endoftalmi geliĢimi 

için risk faktörleri diyabet, immun yetmezlik, komplikasyonlu cerrahi, yara yeri 

komplikasyonları, arka kapsül yırtılması, vitreus kaybı, fazla enstrumantasyon, geçirilmiĢ 

oküler cerrahi öyküsü, kontamine olmuĢ GĠL olarak sıralanmaktadır (Javitt 1991,Menikof 

1991). 

Endoftalmi akut veya kronik olarak oluĢabilir. Akut formda en sık izole edilen organizmalar 

staphylococcus aureus, staphylococus epidermitis suĢlarıdır (Menikof 1991). Kronik formda 

en sık patojenler propionibacterium acnes veya staphlococcus epidermitis gibi düĢük 

patojenitesi olan organizmalardır (Han 1996). 

Endoftalmi-vitrektomi çalıĢma grubu katarakt cerrahisi sonrası akut baĢlangıçlı 

endoftalmi parametrelerini incelemiĢ ve görme keskinliği ıĢık projeksiyonu olan olgularda 

intravitreal antibiyotik enjeksiyonunu önerirken görme keskinliği ıĢık projeksiyonundan kötü 

olan olgularda vitrektomi uygulamasını önermektedirler. Ġntravitreal antibiyotik kullanımında 

Gram (+) mikroorganizmalara, özellikle de S. Epidermidis‟e etkili glikopeptit grubu bir 

antibiyotik olan vankomisin, retinal toksisitesinin az olması nedeniyle 1mg/0.1 ml olarak vitre 
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içi kullanımda tercih edilmektedir. Gram (-) mikroorganizmalar için ise amikasin (0.4 mg/0.1 

ml) önerilmekte ve etkenin kesin saptanamadığı mikroorganizmalar için vankomisin ve 

amikasin kombinasyonu uygulanmaktadır. Bunun yanında vankomisin yerine sefazolin (2.25 

mg/0.1 ml), amikasin yerine de gentamisin (0.2 mg/0.1 ml) veya seftazidim (2.25 mg/0.1 ml) 

kullanılabilir. Ayrıca endoftalmi-vitrektomi çalıĢma grubu intravenöz antibiyotik tedavisinin 

katarakt cerrahisi sonrası endoftalmi tedavisinde gerekli olmadığını da bildirmiĢtir (Rahimi 

2012). 

2.2.2.4.Fakoemülsifikasyon yönteminin avantajları 

Fakoemülsifikasyonda avantaj dendiğinde küçük kesinin sağladığı yararlar öncelikle 

akla gelir (Kelman 1994). Küçük bir insizyonla kapalı bir sistem altında uygulanması nedeni 

ile ameliyat sırasında göz kompartmanları stabil kalmaktadır. Buna bağlı olarak ameliyat 

sırasında veya sonrasında oluĢabilecek ekspulsif hemoraji, kistoid maküler ödem, iris 

prolapsusu, hifema, posterior vitre dekolmanı gibi komplikasyonlar daha az olmaktadır 

(Wilbrandt 1993). Küçük korneal insizyonlar daha çabuk iyileĢmekte kornea kurvatürünü 

minimal etkilemektedir. Sonuç olarak postoperatif astigmatizma hastanın vizyonunu önemli 

derecede etkilemeyecek seviyede olup refraktif kusur hızlı stabilleĢerek düzelebilmektedir. 

Hastanede kalıĢ süresinin kısa olması, hızlı rehabilitasyonun sağlanması, refraktif değiĢikliğin 

az olması ve maddi açıdan tasarruf sağlamaktadır (Karel 1994). 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

ÇalıĢma için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi GiriĢimsel Olmayan Klinik 

AraĢtırmalar Etik Kurulu onayı (15.04.2014 tarih, 2014/125 sayı) ve tüm olgulardan çalıĢma 

öncesi aydınlatılmıĢ onam alındı. 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğine Mayıs-

2014 ile Ekim-2014 tarihleri arasında görme azlığı nedeni ile baĢvuran ve katarakt tanısı alan, 

ek oküler ve sistemik hastalığı olmayan 54 gönüllü çalıĢmaya dahil edildi.  Bu olguların 

cerrahi yapılan gözü değerlendirmeye alındı. 

ÇalıĢmaya alınan bireylerin muayene sırasında detaylı tıbbi hikayeleri alındı. Diabetes 

mellitus, sistemik hipertansiyon baĢta olmak üzere kronik hastalıklar, ilaç kullanımı, sigara ve 

alkol gibi ürünlerin kullanımı sorgulandı ve mevcut bulunanlar çalıĢmaya dahil edilmedi. 

ÇalıĢmada bireylerin:  

a) Objektif refraksiyon ölçümleri otorefraktometre cihazı (Topcon KR-8900 Auto 

Kerato-refractometer®, Topcon Corporation, Japonya) ile yapıldı. 

b) Göz içi basıncı (GĠB) ölçümleri havalı tonometre cihazı (Nidek Auto Noncontact 

Tonometer NT-2000®, Gamagory, Japonya) ile yapıldı. 

c) Snellen eĢeli ile düzeltilmiĢ en iyi görme keskinliği ölçümü yapıldı. 

d) Biyomikroskopik önsegment ve fundus muayenesi yapıldı. 

e) Olguların aksiyal uzunluk (AL) ve GĠL ölçümleri Lenstar® LS 900 (Haag Streit 

AG, Koeniz, Switzerland) cihazı ile yapıldı. 

f) Koroidal görüntüleme için OKT (Spectralis®, Heidelberg engineering, Heidelberg, 

Almanya) ile EDI modunda foveayı içine alacak Ģekilde makülada yedi kesit tarama yapıldı. 

Tarama esnasında bir kesitten tekrarlayan A scan görüntü sayısı 100'e ayarlandı ve göz takip 

programı sayesinde taramalar aynı kesitten gerçekleĢtirildi. Koroid kalınlığı öçlümleri için 

foveal horizontal kesit, foveal kesitin 750 μm süperiyoru ve 750 μm inferiyorundan geçen 3 

horizontal kesit kullanıldı. Bu kesitler üzerinde 500 μm aralıklarla üç noktadan KK ölçümleri 

alındı ve bu 3 ölçümün ortalaması kullanılarak foveal, süperiyor ve inferiyor KK ölçümleri 

hesaplandı. KK hiperreflektif retina pigment epitelinin arka kenarı ile koroid/sklera bileĢim 

yeri arası mesafe olacak Ģekilde cihaz üzerinde manuel olarak ölçüldü (ġekil2.1). 
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ġekil 3.1: Spectralis® cihazı ile EDI modunda alınan OKT görüntüsünde KK‟nın manuel 

olarak ölçümü  

 

  

g)  54 gönüllü günün 15:00−16:00 saatleri arasında 15 dakika oturur pozisyonda 

dinlendirildikten sonra 10 dk ara ile 2 farklı koroid kalınlık ölçümleri yapıldı. ÇalıĢmada bu 

iki ölçümün ortalaması kullanıldı. Ölçümler postoperatif 1. gün, 10. gün ve 1. ay da aynı 

Ģekilde tekrar edildi. 

h) Çekimler çalıĢma konusunda bilgisi olmayan tek teknisyen tarafından yapıldı ve 

kalınlık ölçümleri tek bir değerlendirici (AB) tarafından gerçekleĢtirildi. 

i) Katarakt cerrahisi standart fakoemülsifikasyon teknikleri ile yapıldı. Tüm cerrahlar 

INFINITI Vision System ( Alcon Inc, Fort Worth, Texas, USA ) kullandı. 

ÇalıĢmaya 52 yaĢ üstü senil katarakt dıĢında oftalmolojik bozukluğu ve sistemik 

hastalığı olmayan bireyler dahil edildi. GeçirilmiĢ oküler cerrahi öyküsü, AL‟si 22 mm‟den 
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küçük ve 24 mm‟den büyük olanlar, sferik değerler için ±2 D ve silindirik değerler için de 

±1,5 D‟den üyük olan refraksiyonlar, OKT görüntülemesinde koroid sınırlarının net 

değerlendirilemeyen bireyler, cerrahi sırasında arka kapsül açılması, vitreus kaybı, iris hasarı 

gibi komplikasyon geliĢen ve kapsül içine lens konulamayan, cerrahi sonrası muayenelerde 

GĠB‟i  22 mmHg den yüksek olan bireyler çalıĢmaya dahil edilmedi. 

Olgular cerrahi öncesi ve sonrası muayene kontrollerine göre 4 gruba ayrıldı; 

 Grup 1 (n:54): Preoperatif  

 Grup 2 (n:54): Postoperatif 1. gün 

 Grup 3 (n:54): Postoperatif 10. gün 

 Grup 4 (n:54): Postoperatif 1. ay 

Elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar programına aktarıldı. Ġstatistiksel 

değerlendirme için Statistieal Package for the Social Sciences versiyon 18.0 (SPSS, Inc., 

Chicago, IL, USA) Windows paket programı kullanıldı. Kategorik veriler yüzde ve sayı, 

numerik veriler ise ortalama ± standart sapma olarak verildi. Kategorik karĢılaĢtırmalar için 

Ki-kare testi kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uyumluluğu Kolmogorov Simrnov Z testi 

ile değerlendirildi ve verilerin normal dağılımdan geldiği hipotezinin reddedilemediği tespit 

edildi. Bu nedenle istatistiksel analizlerde parametrik testler kullanıldı. Hastaların ortalama 

KK‟nın ve ortalama GĠB değerlerinin cerrahi öncesi ve sonrası farklı olup olmadıklarını tespit 

etmek için tekrarlı ölçümlerde varyans analizi (repeated measured ANOVA)  kullanıldı. Ġkili 

karĢılaĢtırmalar için Bonferroni güven aralıkları uygulandı. Bütün analizlerde p değerinin 

0.05‟in altında olması anlamlı olarak kabul edildi. YaĢ, cinsiyet, cerrahi sonrası steroid 

kullanımı, AL ve katarakt çeĢidi parametreleri ile ortalama KK‟daki değiĢimlerin farklı olup 

olmadıklarını tespit etmek için Ġki örneklem Hoteling 2T  testi kullanıldı. 
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4. BULGULAR 

ÇalıĢmaya alınan olguların yaĢları 52-83 aralığında olup 26‟sı (%48.1) erkek, 28‟i 

(%51.9) kadındı. Cinsiyet dağılımının dengeli olduğu görüldü (Tablo 4.1). Gruplar arasında 

cinsiyet farklılığı izlenmedi (p=0.785) (Tablo 4.1). 

 

Tablo 4.1: ÇalıĢma kapsamında yer alan katılımcıların cinsiyet dağılımı 

 Kadın Erkek p 

 

YaĢ (yıl) (ort.±SD) 

 

67.46±6.57 

 

68.85±8.41 

 

>0.05 

    

KiĢi 

sayısı 
 

28 26 >0.05 

 

ÇalıĢmaya katılan hastaların yaĢ ortalaması 68.13±7.49 yıl, cinsiyete göre erkeklerin 

yaĢ ortalaması 68.85±8.41 yıl, kadınların yaĢ ortalaması ise 67.46±6.57 yıl olup cinsiyete göre 

yaĢ ortalaması açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0.498) (Tablo 4.1).  

ÇalıĢmaya katılan olgularda cerrahi öncesi ortalama KK 245.62±64.88 (116.33–

385.33 μm) μm‟idi. Cerrahi sonrası 1. gün kontrolde ortalama KK 256.55±64.76 (127–397 

μm) μm‟idi. Cerrahi sonrası 10. gün kontrolde ortalama KK 256.26±64.84 (128–396.33 μm) 

μm‟idi. Cerrahi sonrası 1. ay kontrolde ortalama KK 256.90±64.51 (127.67–396.67 μm) 

μm‟idi. Olgularda preoperatif ile postoperatif kontroller arasında ortalama KK açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.001). Postoperatif kontrol grupları arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (Tablo 4.2-4.10, ġekil 4.1). 

Gruplar süperior, foveal ve inferior KK açısından ayrı ayrı karĢılaĢtırıldığında; 

Süperior KK; cerrahi öncesi ortalama 244.17±65.51 (110–389 μm) μm‟idi. Cerrahi sonrası 1. 

gün kontrolde ortalama 255.46±65.47 (121–400 μm) μm‟idi. Cerrahi sonrası 10. gün 

kontrolde ortalama 255.69±65.32 (123–399 μm) μm‟idi. Cerrahi sonrası 1. ay kontrolde 

ortalama 255.91±65.25 (123–400 μm) μm‟idi. Olgularda preoperatif ile postoperatif 

kontroller arasında süperior KK açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.001).  

Postoperatif kontrol grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (Tablo 

4.2-4.10, ġekil 4.1).  Foveal KK; cerrahi öncesi ortalama 247.11±64.03 (122–384 μm) μm‟idi. 
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Cerrahi sonrası 1. gün kontrolde ortalama 258.07±64.03 (132–396 μm) μm‟idi. Cerrahi 

sonrası 10. gün kontrolde ortalama 258.20±63.97 (132–395 μm) μm‟idi. Cerrahi sonrası 1. ay 

kontrolde ortalama 258.35±63.97 (133–395 μm) μm‟idi. Olgularda preoperatif ile postoperatif 

kontroller arasında foveal KK açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.001). 

Postoperatif kontrol grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (Tablo 

4.2-4.10, ġekil 4.1). Ġnferior KK; cerrahi öncesi ortalama 245.65±65.50 (114–383 μm) 

μm‟idi. Cerrahi sonrası 1. gün kontrolde ortalama 256.22±65.28 (125–395 μm) μm‟idi. 

Cerrahi sonrası 10. gün kontrolde ortalama 256.50±64.92 (125–395 μm) μm‟idi. Cerrahi 

sonrası 1. ay kontrolde ortalama 256.63±64.74 (125–395 μm) μm‟idi. Olgularda preoperatif 

ile postoperatif kontroller arasında KK açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 

(p<0.001). Postoperatif kontrol grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (Tablo 4.2-4.10, ġekil 4.1).  

Tablo 4.2: Preoperatif, postoperatif 1. gün, 10. gün ve 1. ay KK karĢılaĢtırması 

 
Preoperatif Postoperatif 

1. gün 

Postoperatif 

10. gün 

Postoperatif 1. 

ay 

p 

Süperior koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD  

Aralık 

 

 

244.17±65.51 

     110-389 

 

255.46±65.51 

     121-400 

 

255.69±65.32 

    123-399 

 

255.91±65.25 

    123-400 

 

p<0,001 

Foveal koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

247.11±63.03 

    122-384 

 

258.07±64.03 

     132-396 

 

258.20±63.97 

    132-395 

 

258.35±63.97 

    133-395 

 

p<0,001 

Ġnferior koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

245.65±65.00 

     114-383 

 

256.22±65.28 

    125-395 

 

256.50±64.92 

    125-395 

 

256.63±64.74 

    125-395 

 

p<0,001 

Ortalama koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

245.62±64.88 

116.33-385.33 

 

256.55±64.76        

    127–397 

 

256.26±64.84 

 128–396.33 

 

 256.90±64.51 

127.67–396.67 

 

p<0,001 
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Tablo 4.3: Preoperatif  ve postoperatif 1. gün KK karĢılaĢtırması 

  

Preoperatif 

 

Postoperatif 1. gün 

 

p 

Süperior koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

     244.17±65.51 

         110-389 

 

     255.46±65.51 

       121-400 

 

p<0,001 

Foveal koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

     247.11±63.03 

        122-384 

 

      258.07±64.03 

          132-396 

 

p<0,001 

Ġnferior koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

      245.65±65.00 

         114-383 

 

      256.22±65.28 

          125-395 

 

p<0,001 

Ortalama koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

     245.62±64.88 

    116.33-385.33 

 

256.55±64.76 

        127–397 

 

p<0,001 
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Tablo 4.4: Postoperatif 1. gün ve postoperatif 10. gün KK karĢılaĢtırması 

  

Postoperatif 1. gün 

 

Postoperatif 10. gün 

 

p 

Süperior koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

     255.46±65.51 

       121-400 

 

     255.69±65.32 

         123-399 

 

p=0,198 

Foveal koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

      258.07±64.03 

          132-396 

 

      258.20±63.97 

          132-395 

 

p=0,397 

Ġnferior koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

      256.22±65.28 

          125-395 

 

      256.50±64.92 

          125-395 

 

p=0,920 

Ortalama koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

256.55±64.76 

           127–397 

 

256.26±64.84 

       128–396.33 

 

p=0,573 
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Tablo 4.5: Postoperatif 1. gün ve postoperatif 1. ay KK karĢılaĢtırması 

  

Postoperatif 1. gün 

 

Postoperatif 1. ay 

 

p 

Süperior koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

     255.46±65.51 

         121-400 

 

     255.91±65.25 

         123-400 

 

p=0,110 

Foveal koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

      258.07±64.03 

          132-396 

 

      258.35±63.97 

          133-395 

 

p=0,213 

Ġnferior koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

      256.22±65.28 

          125-395 

 

      256.63±64.74 

          125-395 

 

p=0,700 

Ortalama koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

256.55±64.76 

        127–397 

 

256.90±64.51 

     127.6–396.67 

 

p=0,090 
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Tablo 4.6: Postoperatif 10. gün ve postoperatif 1. ay KK karĢılaĢtırması 

  

Postoperatif 10. gün 

 

Postoperatif 1. ay 

 

p 

Süperior koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

     255.69±65.32 

         123-399 

 

     255.91±65.25 

         123-400 

 

p=0,109 

Foveal koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

      258.20±63.97 

          132-395 

 

      258.35±63.97 

          133-395 

 

p=0,231 

Ġnferior koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

      256.50±64.92 

          125-395 

 

      256.63±64.74 

          125-395 

 

p=0,390 

Ortalama koroid 

kalınlığı (µm) 

Ort ± SD 

Aralık 

 

256.26±64.84 

      128–396.33 

 

256.90±64.51 

   127.67–396.67 

 

p=0,226 

 

 

  

Tablo 4.7: Preop ve postop (1. gün, 10. gün ve 1. ay) ortalama KK karĢılaĢtırılması 

 Preoperatif Postop 1. gün Postop 10. gün Postop 1. ay 

Preoperatif KarĢılaĢtırılamıyor p<0.001 p<0.001 p<0.001 

Postop 1. 

gün 

p<0.001 KarĢılaĢtırılamıyor p=0,573 p=0,090 

Postop 10. 

gün 

p<0.001 p=0,573 KarĢılaĢtırılamıyor p=0,226 

Postop 1. 

ay 

p<0.001 p=0,090 p=0,226 KarĢılaĢtırılamıyor 
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Tablo 4.8: Preop ve postop (1. gün, 10. gün ve 1. ay) süperior KK karĢılaĢtırılması 

 Preoperatif Postop 1. gün Postop 10. gün Postop 1. ay 

Preoperatif KarĢılaĢtırılamıyor p<0.001 p<0.001 p<0.001 

Postop 1. 

gün 

p<0.001 KarĢılaĢtırılamıyor p=0,198 p=0,110 

Postop 10. 

gün 

p<0.001 p=0,198 KarĢılaĢtırılamıyor p=0,109 

Postop 1. 

ay 

p<0.001 p=0,110 p=0,109 KarĢılaĢtırılamıyor 

 

Tablo 4.9: Preop ve postop (1. gün, 10. gün ve 1. ay) foveal KK karĢılaĢtırılması 

 Preoperatif Postop 1. gün Postop 10. gün Postop 1. ay 

Preoperatif KarĢılaĢtırılamıyor p<0.001 p<0.001 p<0.001 

Postop 1. 

gün 

p<0.001 KarĢılaĢtırılamıyor p=0,397 p=0,213 

Postop 10. 

gün 

p<0.001 p=0,397 KarĢılaĢtırılamıyor p=0,231 

Postop 1. 

ay 

p<0.001 p=0,213 p=0,231 KarĢılaĢtırılamıyor 

 

Tablo 4.10: Preop ve postop (1. gün, 10. gün ve 1. ay) inferior KK karĢılaĢtırılması 

 Preoperatif Postop 1. gün Postop 10. gün Postop 1. ay 

Preoperatif KarĢılaĢtırılamıyor p<0.001 p<0.001 p<0.001 

Postop 1. 

gün 

p<0.001 KarĢılaĢtırılamıyor p=0,920 p=0,700 

Postop 10. 

gün 

p<0.001 p=0,920 KarĢılaĢtırılamıyor p=0,390 

Postop 1. 

ay 

p<0.001 p=0,700 p=0,390 KarĢılaĢtırılamıyor 
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ġekil 4.1: Gruplar arası ortalama KK karĢılaĢtırması 

 

Cinsiyet ile gruplar arası ortalama koroid kalınlıklarındaki değiĢim açısından fark 

bulunmadı (p=0.634) (ġekil 4.2). 

ġekil 4.2: Gruplar arası cinsiyete göre ortalama KK karĢılaĢtırılması 
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Bireyler 65 yaĢ üstü ve altı Ģeklinde iki gruba ayrıldı. Bu yaĢ ayrımları ile gruplar arası 

ortalama koroid kalınlıklarındaki değiĢim açısından fark bulunamadı (Tablo 4.11).  

Tablo 4.11: 65 yaĢ altı ve üstü gruplar arası ortalama KK karĢılaĢtırması 

 65 yaĢ> 

(n:34) 

65 yaĢ< 

(n:20) 

p 

Preoeratif 239.17 ± 73.05 256.58 ± 47.67 p=0,108 

Postoperatif 1. 

Gün 

250.13 ± 72.96 267.46 ± 47.49 p=0,109 

Postoperatif 10. 

Gün 

249.52 ± 73.04 267.73 ± 47.34 p=0,091 

Postoperatif 1. 

Ay 

250.48 ± 72.66 267.81 ± 47.33 p=0,107  

 

Bireylerin katarakt çeĢitliliğine göre (Katarakt 1: 22 kiĢi Nükleer, Katarakt 2: 8 kiĢi 

Kortikal, Katarakt 3: 6 kiĢi Arka subkapsüler, Katarakt 4: 12 kiĢi Nükleer+Kortikal, Katarakt 

5: 6 kiĢi Nükleer+Arka subkapsüler) yapılan sınıflamaları ile gruplar arası ortalama KK‟daki 

değiĢim açısından fark bulunmadı (p=0.535) (ġekil 4.3).  
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ġekil 4.3: Katarakt çeĢitliliğine göre yapılan sınıflamalar ile gruplar arası ortalama KK 

karĢılaĢtırması 

 

Olgular cerrahi sonrası kullandıkları topikal steroidlere göre gruplandırıldığında 

gruplar arasında ortalama koroid kalınlıklarındaki değiĢim açısından fark bulunmadı 

(p=0.331) (ġekil 4.4).  

ġekil 4.4: Cerrahi sonrası tedavi için kullandıkları topikal steroidlere göre yapılan 

sınıflamalar ile gruplar arası ortalama KK karĢılaĢtırması 

 

Preop 1.Gün 10.Gün 1.Ay

Katarakt1 234,282 245,614 245,591 245,777

Katarakt2 257,57 268,25 265,3 269,125

Katarakt3 278,8 289,867 290,117 290,067

Katarakt4 233,825 244,558 245 245,25

Katarakt5 261,617 271,75 272,067 271,533
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Bireylerin cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası GĠB ölçümleri karĢılaĢtırıldığında; 

Preoperatif ortalama GĠB 15.5±3.35 mmHg, postoperatif 1. gün kontrolde ortalama GĠB 

15.07±2.77 mmHg, 10. gün kontrolde ortalama GĠB 14.76±2.93 mmHg, 1. ay kontrolde 

ortalama GĠB 14.63±3.17 mmHg olarak ölçüldü (ġekil 4.5). 

Hastaların cerrahi öncesi ve sonrasında GĠB değerleri açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark vardı (p<0.001). Farklılığın hangi muayenedeki ortalama GĠB değerinden 

kaynaklandığını anlamak için yapılan ileri değerlendirmede cerrahi öncesi ile sonrası 10. gün 

ve 1. ay muayeneleri arasında istatistiksel fark bulunmuĢtur (p<0.001). Buna göre cerrahi 

sonrası ortalama GĠB‟in düĢtüğü söylenebilir.  

ġekil 4.5: Cerrahi öncesi ve sonrası muayenelerdeki GĠB değiĢiminin karĢılaĢtırılması 
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5. TARTIġMA 

Skleranın lamina fusca‟sı ile RPE arasında bulunan, yoğun vaskülarize yapıya sahip 

olan koroid tabakası retinanın dıĢ segmentlerinin oksijenizasyonunda, beslenmesinde ve 

görsel kayıba neden olabilen koroid neovasküler membran, polipoidal koroidal vaskülopati, 

santral seröz koryoretinopati, Vogt Koyanagi Harada sendromu ve yüksek miyopiye bağlı 

koroidal değiĢiklikler gibi hastalıkların patofizyolojisinde kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle 

koroidal yapıların önemini anlamak, patolojileri ve mekanizmayı kavramak için çeĢitli 

çalıĢmalar yapılmaktadır (Ohsugi 2014). 

OKT gibi gittikçe geliĢen görüntüleme sistemleri sayesinde retina sinir lifi tabakası 

kalınlığı, C/D gibi optik sinir baĢı parametreleri veya maküla ve retinal kalınlık gibi birçok 

veri standardize edilmiĢ ve normatif datalar elde edilmektedir. Ayrıca günümüzde yeni çıkan 

OKT cihazları ile koroidal görüntüleme ve kalınlık ölçümleri yapabilmekteyiz. Ġlk olarak 

2008 yılında Spaide ve ark.‟nın spektral domain OKT cihazını kullanarak EDI yöntemi ile 

koroidal görüntülemeyi tanımlaması sonrası KK‟yi değerlendirerek koroidin dinamik yapısını 

anlamaya yönelik ilgi artmıĢtır. 

Spaide ve ark.‟larının 2008 yılında EDI OKT tekniğini ilk olarak tanımladıkları 

çalıĢmalarında sağlıklı bireylerin KK‟lerini ele almıĢlardır. Bu çalıĢmada yaĢ ortalaması 33.4 

yıl olan 17 sağlıklı olgunun sağ gözünde SFKK ortalama 318 μm, sol gözünde SFKK 

ortalama 335 μm olarak ölçülmüĢtür. Bu çalıĢmada Spectralis® (Heidelberg Engineering, 

Heidelberg, Almanya) OKT cihazı kullanılmıĢtır. Spaide ve ark.‟nın yaptığı bu çalıĢma KK 

ile ilgili yapılacak çalıĢmaların temelini oluĢturmaktadır. 

Bizim çalıĢmamızda ise herhangi bir sistemik ya da senil katarakt dıĢında oküler 

patolojisi olmayan yaĢ ortalaması 68.13±7.49 yıl olan 54 olgunun katarakt cerrahisi öncesi ve 

cerrahi sonrası takiplerde yapılan muayenesinde Spectralis® OKT cihazı kullanılarak KK 

değiĢiklikleri araĢtırıldı.  

Cerrahi öncesi ortalama KK 245.62±64.88 μm, cerrahi sonrası 1. gün kontrolde 

256.55±64.76 μm, 10. gün kontrolde 256.26±64.84 μm, 1. ay kontrolde ise 256.90±64.51 

μm‟idi. Cerrahi öncesi KK ile cerrahi sonrası KK arasında anlamlı fark bulundu. Cerrahi 

öncesi ve sonrası KK değiĢimleri yaĢ, cinsiyet ve AL gibi KK‟yi etkileyen değiĢkenler 

açısından incelendiğinde anlamlı fark görülmedi. Cerrahi sonrası tedavide kullanılan 

steroidlerin (prednisolon, dexametason) ortalama KK üzerindeki etkileri karĢılaĢtırıldığında 
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anlamlı fark görülmedi. Cerrahi öncesi GĠB ölçümleri cerrahi sonrası GĠB ölçümlerine göre 

daha yüksek kaydedildi ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 

Ohsugi ve ark.‟ları (2014) yapmıĢ olduğu çalıĢmada katarakt cerrahisi planlanan, yaĢ 

ortalaması 72.5±6.6 yıl olan, 100 sağlıklı olguyu katarakt cerrahisinin KK‟ye etkisi yönünden 

incelemiĢler. KK ölçümlerini cerrahi öncesinde ve cerrahi sonrası kontrol ölçümleri 3. gün, 1. 

hafta, 3. hafta, 3. ay ve 6. ay da gerçekleĢtirmiĢler. Bireylerin ortalama AL 23.5±1.1 mm 

(20.9–26.0 mm), ortalama GĠB 13.1±2.6 mmHg (7–19 mmHg) idi. Spectralis® OKT cihazı 

kullanılarak alınan cerrahi öncesi KK 248.5±82.7 μm‟ idi. Postoperatif takiplerde GĠB‟in 

cerrahi öncesine göre düĢük olduğunu söyleyen yazarlar, postoperatif KK‟de ise anlamlı bir 

artıĢ olduğunu belirtmektedirler. Bizim çalıĢmamızda da bu çalıĢmaya benzer Ģekilde cerrahi 

sonrası KK‟de istatistiksel olarak anlamlı artıĢ, GĠB değerlerinde ise istatistiksel olarak 

anlamlı azalma görülmüĢtür. 

Pierru ve ark.‟ları (2014) yapmıĢ oldukları çalıĢmada katarakt cerrahisi planlanan ve 

yaĢ ortalaması 76±8.3 yıl ile ortalama AL‟si 23.5±1.2 mm olan 95 olgunun (39 erkek 56 

kadın) 115 gözünü değerlendirmeye almıĢlar. Diyabetli hastalar çalıĢmadan çıkarılmamıĢ (32 

diyabetik retinopatili (DRP) göz; 7 göz non-proliferatif DRP, 3 göze cerrahiden 6 ay önce 

panretinal fotokoagülasyon yapılmıĢ, 22 gözde DRP bulgusu saptanmamıĢ). 20 hastanın her 

iki gözünü 15 gün ara ile opere etmiĢler. Hastaların cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası 1. gün, 1. 

hafta, 1. ay ve 3. ay olmak üzere KK‟lerini ölçmüĢler. Cerrahi öncesi ortalama KK‟leri 

223.66±74 μm, cerrahi sonrası 1. gün kontroldeki KK 223.10±75 μm, 7. gün kontrolde 

232.10±76 μm, 1. ay da 236.80±78 μm, 3. ay da 233.20±76 μm olarak ölçmüĢler. Cerrahi 

sonrası KK‟de diyabetli grup ile diyabet olmayanlarda anlamlı artıĢ olduğunu bildirmiĢler. 

Fakat her iki grup arasında artıĢ oranında anlamlı fark bulamamıĢlar. ÇalıĢmamızda cerrahi 

sonrası KK‟yi etkilediği bilinen inflamasyon düzeyini en alt düzeyde tutmak için sistemik 

hastalığı olmayan olgular değerlendirilmeye alındı. Cerrahi sonrası inflamasyonu baskılamak 

için tedavi olarak topikal steroid (prednizolon veya deksametason) kullanıldı. Yazarlar 

diyabetli hastalarıda yapmıĢ oldukları çalıĢmalara ekleyerek KK‟yi etkileyecek olan cerrahi 

sonrası inflamasyon Ģiddetinin daha karmaĢık olmasına neden olmuĢlardır. Cerrahi sonrası 

tedavi olarakta hastalara topikal deksametazon/neomisin ve indometazin günde üç defa 4 

hafta boyunca kullandırtmıĢlardır. Cerrahi sonrası istatistiksel olarak KK artıĢının diyabetli 

olan ve olmayan her iki grupta da göstermelerine rağmen, bu iki grubu kendi aralarında 

karĢılaĢtırdıklarında KK değiĢimleri açısından istatistiksel anlamlı fark saptamamıĢlar. 

Ġnflamasyon Ģiddetinin farklı olmasını düĢündüğümüz diyabet gibi sistemik hastalığa sahip 
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olgularda, KK değiĢimi açısından anlamlı fark olmamasını, cerrahi sonrası kullanılan non-

sterid antiinflamatuar ilaçlara bağlı olabileceğini düĢünmekteyiz. 

Falcau ve ark.‟nın (2014) yapmıĢ oldukları çalıĢmada 14 olgunun 14 gözü 

değerlendirilmiĢ. KK ölçümleri cerrahi öncesi, cerrahi sonrasında 1. hafta ve 1. ayda yapılmıĢ. 

Cerrahi öncesinde ortalama KK 238.63±76.12 μm ölçülmüĢ cerrahi sonrası 1. haftada 

+4.21±20.2 μm artıĢ 1. ay‟daki ölçümde ise KK‟de –9.11±39.59 μm azalma saptanmıĢtır. 

Sonuç olarak cerrahi öncesine göre anlamlı bir fark görülmemiĢtir. ÇalıĢmamıza göre bu 

çalıĢmadaki olgu sayısının ve tekrar edilen kontrol sayısının daha az olması, GĠB, AL ve 

diyabet haricindeki diğer sistemik hastalıkların dikkate alınmadan olguların belirlenmesi 

yazarların tespit ettikleri sonuçların değerlerini düĢürmektedir diye düĢünmekteyiz. 

Noda ve ark.‟nın (2014) yapmıĢ oldukları çalıĢmada senil katarakt dıĢında herhangi bir 

oküler ve sistemik patolojisi olmayan 29 olgunun 29 gözü çalıĢmaya dahil edilmiĢ. SFKK‟leri 

cerrahi öncesinde ortalama 193.8 μm, cerrahi sonrası 1. ayda 208.9 μm, 3. ayda 210.2 μm, 6. 

ayda 209.3 μm olarak bulunmuĢtur. Cerrahi sonrası cerrahi öncesine göre istatistiksel olarak 

anlamlı artıĢ saptanmıĢtır. Yazarlar, Oghisu ve ark.‟nın yapmıĢ oldukları çalıĢmada da kendi 

buldukları gibi cerrahi sonrası SFKK‟de anlamlı artıĢ olduğunu fakat 14 kiĢilik baĢka bir 

çalıĢmada ise bir aylık takip sonrasında SFKK‟de anlamlı artıĢ olmadığını bildirmiĢler. Kendi 

çalıĢmalarında erkeklerde ve cerrahi öncesi SFKK‟si fazla olanlarda cerrahi sonrası daha fazla 

kalınlık artıĢı öngörmüĢ fakat tahminlerinden sadece erkeklerde daha fazla artıĢ olduğunu 

bildirmiĢler. Diğer faktörlere baktıklarında (yaĢ, AL ve cerrahi öncesi refraktif değerler) 

cerrahi öncesi ve sonrası SFKK değiĢimini etkilemediğini göstermiĢler. ÇalıĢmamızda KK‟yi 

etkileyebilecek değerlerden cinsiyet hariç diğer sonuçlar bu literatürle benzer Ģekildedir. 

Yazarlar cinsiyetin rolünü anlamak için daha spesifik çalıĢmalara ihtiyaçların olduğunu 

bildirmiĢler. Literatürde cinsiyet ile KK iliĢkisinin değerlendirildiği az sayıda çalıĢma olup 

Kim ve ark.‟nın (2011) çalıĢmasında da cinsiyetler arasında farklılık yoktur. Li ve ark.‟ları 

(2011) erkeklerde SFKK‟nin kadınlardan 62 µm kalın olduğunu tespit etmiĢlerdir. Ding ve 

ark.‟ları (2011) SFKK‟yi erkeklerde 270 µm, kadınlarda 254 µm bulmuĢlar ve aradaki farkın 

p değerini sınırda (p=0.057) tespit edilmiĢtir. Fujiwara ve ark.‟ları (2012) çoklu regresyon 

analizinde cinsiyetler arası SFKK'nda farklılık tespit etmemiĢlerdir. Barteselli ve ark.‟ları 

(2012) koroid hacmini inceledikleri çalıĢmalarında ise erkeklerde merkezi koroid hacmini 

(fovea merkezli 1 mm alan) %7.37 daha yüksek bulmuĢlardır. Koroid hacmi, KK ile paralellik 

gösterse de, ölçülen parametrenin farklı olması, cinsiyetler arasında farklı sonuç elde 
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edilmesine yol açmıĢ olabilir. Bizim çalıĢmamızda cinsiyetin cerrahiye bağlı KK değiĢimine 

etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. 

Literatürdeki çalıĢmalarda katarakt cerrahisine bağlı KK ölçümleri Tablo5.1‟de 

özetlenmiĢtir. 

 

Tablo 5.1:Literatürdeki çalıĢmalarda katarakt cerrahisinin KK‟ na etkisi 

 

 

Çalışma 

 

Cihaz 

 

YaĢ Ort. 

 

Olgu 

sayısı 

 

Preop 

 

Postop 

1 

 

Postop 

2 

 

Postop 

3 

 

Postop 

4 

 

Postop 

5 

 

Ohsugi(2014) 

 

Spectralis® 

 

 

72.5±6.6 

yıl 

 

 

100 göz 

 

248.5±

82.7μm 

 

251.7±

83  

μm 

1. gün 

 

252.5±

83.7 

μm 

7. gün 

 

251.9±

84.3 

μm 

1. ay 

 

251.5±

84.6 

μm 

3. ay 

 

252.8±

84.4 

μm 

6. ay 

 

Pierru(2014) 

 

Spectralis® 

 

 

76±8.3 

yıl 

 

 

115 göz 

 

223.6±

75 μm 

 

224.01

±75 μm 

1. gün 

 

232.1±

76 μm 

7. gün 

 

236.8±

78 μm 

1. ay 

 

233.2±

76 μm 

3. ay 

 

 

-------- 

 

Noda(2014) 

 

Spectralis® 

 

 

 

73±7.2 

yıl 

 

 

29 göz 

 

193.8±

82.5 

μm 

 

208.9 

μm 

1. ay 

 

210.2 

μm 

3. ay 

 

209.3 

μm 

6. ay 

 

 

-------- 

 

 

-------- 

 

Falcao(2014) 

 

Spectralis® 

 

 

 

75.5±6.5 

yıl 

 

 

14 göz 

 

238.6±

76.1 

μm 

 

239.1±

25.8 

μm 

7. gün 

 

242.8±

20.2 

μm 

1. ay 

 

 

-------- 

 

 

-------- 

 

 

-------- 

 

Çalışmamız 

 

Spectralis® 

 

 

 

68.1±7.4 

yıl 

 

 

54 göz 

 

245.6±

64.8 

μm 

 

256.5±

65.1 

μm 

1. gün 

 

256.2±

64.8 

μm 

10. gün 

 

256.9±

64.7 

μm 

1. ay 

 

 

-------- 

 

 

-------- 
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Ohsugi ve ark.‟nın (2014) yapmıĢ oldukları çalıĢmada SD-OKT ile yapılan koroidal 

ölçümlerin tekrarlanabilir ve güvenilir olduğunu söylemektedirler. ÇalıĢmalarında katarakt 

cerrahisi sonrası KK‟deki artıĢın en belirgin inferior, foveal ve nasal bölgede olduğu 

bildirmiĢler. ÇalıĢmaya dahil edilen hastaların inferior ve nasal bölge kalınlıklarının cerrahi 

öncesinde diğer bölgelere oranla daha ince olduğu ve buna bağlı olarak cerrahi sonrasındaki 

KK artıĢ oranları daha yüksek olduğu gösterilmiĢ. Bu durumu iki sebebe bağlamıĢlar: birincisi 

koroidal dolaĢım havuzunun sınırına denk gelmesi, ikincisi gebeliğin 7. haftasında fetal 

koroidal yarığın inferior bölgeye yakın olması. Bu bölgelerin anatomik olarak önemli etkiye 

sahip ve GĠB değiĢiminde hassas olduklarını saptamıĢlar. Bizde KK ölçümlerinin güvenilir ve 

tekrar edilebilir olduğunu gördük. ÇalıĢmamızda cerrahi öncesi KK‟nin bölgeler arası 

(süperior, foveal, inferior) ölçüm değerlerinin birbirine yakın olduğunu tespit ettik. Bunun 

nedeni aldığımız süperior ve inferior uzaklık mesafelerinin farklı olması olabilir. 

 Ohsugi ve ark.‟ları çalıĢmalarında GĠB‟in belirgin olarak 3. hafta ve sonrasında 

azaldığını tespit etmiĢler. Bu azalmanın cerrahi sonrası KK‟nin erken dönemde artmasıyla ters 

orantılı olduğunu bildirmiĢler. Ancak ilerleyen zamanlarda KK‟deki değiĢiklikle ilgili 

olmadığını tespit etmiĢler. KK‟deki değiĢikliğin her zaman için AL ile negatif korelasyon 

gösterdiğini bildirilmiĢler. Ohsugi ve ark.‟ları yapmıĢ oldukları daha önceki çalıĢmalarda 

KK‟nin herbir yıl için 1.4 mikron kadar azaldığını, her bir miyopik derece için ise 6.2 mikron 

azaldığını belirtilmektedir. Dolayısıyla sferik değerlerdeki değiĢimlerin KK değerlerini 

etkileyeceği düĢünülerek çalıĢmamıza sferik değerler için ±2 D ve silindirik değerler için de 

±1,5 D sınırları konmuĢ ve bu değerler dıĢındaki sferik ve silindirik değerler çalıĢma dıĢı 

bırakılmıĢtır. Bu Ģekilde refraksiyon kusurları kaynaklı KK değiĢikliklerinin önüne geçmek 

amaçlanmıĢtır. 

Noda ve ark.‟ları (2014) katarakt cerrahisi sonrası KK artıĢının net bir mekanizmasının 

olmadığını bildirmiĢler. Burada postoperatif inflamasyonun etken olduğunu düĢünmüĢler. 

Çünkü cerrahi sonrası geliĢen maküler ödemin sebebi olarak proinflamatuar prostaglandinler 

ve stokinler suçlanmakta ayrıca inflamatuar hastalıklarında KK‟yi arttığı bilinmektedir. 

Ancak inflamasyonun, uzun süreli KK‟yi arttırmasını açıklamada yetersiz kalabileceğini 

öngörmüĢler. Diğer bir teori ise katarakt cerrahisine bağlı olarak RPE de metabolik 

aktivasyonun uyarılarak anjiogenezisi tetiklemesi olarak gösterilmiĢtir. Noda ve ark.‟ları 

(2014) çalıĢmalarındaki KK artıĢının RPE deki aktivasyon ile olabileceğini bildirmiĢler. 

Bunlara bağlı olarakta katarakt cerrahisi geçiren hastalarda ileri dönemde yaĢa bağlı maküla 

dejeneransının (YBMD) artabileceğini savunmaktadılar. Ohsugi ve ark.‟ları cerrahi sonrası 
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YBMD baĢlangıcının hastalarda inflamasyona bağlı serbest radikaller ya da büyüme faktörleri 

ve ıĢık maruziyetinin artmasıyla oluĢabileceğini söylemektedir. ÇalıĢmamızda cerrahi sonrası 

KK‟nin artmasını, inflamasyon artıĢının yanında GĠB‟in azalması sonucunda olduğunu 

düĢünmekteyiz. Ayrıca artan inflamasyon ve beraberinde geliĢen RPE aktivasyonu sonucu 

bireylerde YBMD riskinin artacağını düĢünmekteyiz. In the Beaver Dam and Blue Mountains 

eye studies çalıĢmasında katarakt cerrahisi sonrası YBMD‟nin arttığı belirtilmiĢ. AREDS 

çalıĢmasında ise cerrahi sonrası YBMD artıĢı saptanmamıĢtır. 

Wong ve ark.‟ları, Noda ve ark.‟larının (2014) yapmıĢ olduğu çalıĢmaya eleĢtiri olarak 

KK ölçümlerinde suprakoroidal alanın ölçümlere dahil olduğunu ayrıca yaĢ, AL, cinsiyet, 

baĢlangıç KK gibi KK‟yi etkileyen değerlerin dahil edildiğini fakat GĠB ve sistemik kan 

basıncının dahil edilmediğini savunmuĢlar ve bu değerlerinde KK değiĢimini etkilediğini 

söylemiĢlerdir. ÇalıĢmamızda KK‟yi etkileyen değerlere GĠB‟de dahil edildi ve cerrahi 

sonrası takiplerde GĠB‟in istatistiksel olarak azaldığı saptandı. Bu azalma ile KK‟deki artıĢın 

iliĢkili olduğunu düĢünüyoruz. KK ölçümlerinin sistemik kan basıncından etkilenmemesi için 

çalıĢmamıza dahil edilen olgular 15‟er dk dinlendirildikten sonra 10‟ar dk ara ile iki defa 

alındı, bu Ģekilde kan basıncının etkisinin en aza indirileceği düĢünüldü. 

Bayhan ve ark.‟ları, Noda ve ark.‟larının (2014) çalıĢmasını eleĢtirerek, cerrahi sonrası 

KK artıĢının çalıĢmada savunulan inflamasyondan ziyade Ohsugi ve ark.‟larının (2014) 

çalıĢmasında vurgulandığı gibi GĠB‟deki azalmaya bağlı olabileceğini savunmuĢlardır. Ayrıca 

inflamasyon mediatörlerininde üvea skleral dıĢ akımı arttırdığı ve bununda GĠB azalmasında 

yardımcı olduğunu, sonuç olarak da KK‟deki değiĢimi etkilediğini söylemiĢlerdir. 

ÇalıĢmamızda GĠB değerlerinde cerrahi sonrasında anlamlı azalma bulundu. Bizde KK 

değiĢiminde inflamasyon artıĢı ile GĠB azalmasının birlikte etkili olduğunu düĢünmekteyiz. 

Daha önceki yapılan çalıĢmalarda KK‟nin gün içindeki yapılan ölçümlerde 

değiĢkenlik gösterebileceği bildirilmiĢtir (Chakraborty 2011). Bu yüzden bireylerde koroid 

kalınlık takibi yapılırken yapılan ölçümlerin günün aynı saatlerinde yapılmasına yanılgıları 

azaltmak için dikkat etmek gerekmektedir. Bizim çalıĢmamızda gün içi koroid kalınlık 

değiĢimlerinden etkilenmemek için yapılan tüm ölçümler aynı günün 15:00−16:00 saatleri 

arasında 10 dk ara ile 2 farklı zamanda ölçüldü ve bu ölçümlerin ortalaması değerlendirmeye 

alındı. 

KK‟yi etkilediği düĢünülen bir diğer parametre de çalıĢmaya katılan olguların 

postürleri olduğu düĢünülmektedir. Shinojima ve ark.‟ları (2012) 10 sağlıklı gönüllüde yaptığı 
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çalıĢmada oturur pozisyondan 10 derece baĢ aĢağı pozisyona geçiĢ sonrası SFKK ve GĠB'de 

artıĢ tespit etmiĢtir. BaĢ aĢağı pozisyonda artan hidrositatik basıncın oftalmik ven basıncını 

arttırarak episkleral ve vorteks venler yoluyla koroidal kan hacminde artıĢa yol açtığını öne 

sürmüĢlerdir. Aynı çalıĢmada retinal kalınlığın değiĢmediği tespit edilmiĢ ve bunun koroidin 

aksine retinadaki otoregülasyonun etkinliği ve foveanın avasküler olmasına bağlı 

olabileceğini bildirilmiĢtir. ÇalıĢmamızda baĢ pozisyonlarına bağlı KK değiĢiminden en az 

etkilenmesi için olguların oturur durumda, baĢın ve gözün yere horizontal olarak kalması 

sağlanarak ölçümleri alınmıĢtır.  

Falcao ve ark.‟ları (2012) valsalva manevrasıyla arka kutupta koroidal kalınlıkta 

değiĢim olmadığını tespit etmiĢlerdir. Alwassia ve ark.‟ları (2013) da egzersizle indüklenen 

akut sistolik kan basıncı artıĢının KK‟yi değiĢtirmediği bildirmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda postural 

veya olası hemodinamik değiĢime bağlı KK‟de etkilenme izlenmemesi için olgular 15 dk 

oturur pozisyonda dinlendirildikten sonra OKT ölçümleri alındı. Bu dinlenme süresi, 

katılımcılarda hemodinamik parametrelerde değiĢimi uyarmamak veya zayıf koroidal 

otoregülasyon mekanizmalarının etkisini aĢmak için yeterli olduğunu düĢündürmektedir. 

Sonuç olarak çalıĢmamızda KK‟nin artıĢı istatistiksel olarak gösterilmiĢtir. ArtıĢa 

neden olarak hem inflamasyon süreci hemde GĠB‟in azalmasının etkisine bağlı olarak 

koroidal negatif basınca bağlı vasküler sirkülasyonda artmanın etken olduğunu 

düĢünmekteyiz. Özellikle cerrahi sırasında ön kamara stabilitesi, vitre kaybının önlenmesi ve 

kısa cerrahi süresi ile bu değiĢimin minimumda tutulması çok önemlidir. Özetle 

inflamasyonun minimumda tutulması ve GĠB‟in stabil olması ile KK‟deki değiĢimin daha az 

olabileceğini düĢünmekteyiz. 
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6. SONUÇ 

Günümüzde çeĢitli retinal ve koroidal hastalıkların tanı ve takibinde KK‟ nın önemi 

giderek artmaktadır. KK‟yi değerlendirdiğimiz OKT; makula, optik sinir ve ön segment 

hakkında histolojik kesitler düzeyinde kaliteli ve yüksek çözünürlüklü görüntü verebilen ve 

biz oftalmologların klinik hayatında tanı ve tedavi anlamında çok büyük kolaylıklar ve 

imkanlar sağlayan, güncel ve geliĢmeye çok açık bir cihazdır. 

Bu çalıĢmada katarakt cerrahisi yapılan hastalarda KK‟de meydana gelen değiĢim in 

vivo olarak gösterilmiĢ ve KK‟nin kantitatif ölçümü EDI-OKT sayesinde sağlanmıĢtır. 

Sistemik hastalığı, senil katarakt dıĢında oküler patolojisi veya geçirilmiĢ cerrahi öyküsü 

olmayan bireylerde cerrahi sonrasında ve 1 aylık takipte KK‟nin arttığı gösterilmiĢtir. Ayrıca 

GĠB‟in cerrahi sonrasında takiplerde azaldığı tespit edilmiĢtir. 

Olgu grupları; cinsiyet, cerrahi sonrası kullanılan steroid çeĢidi, yaĢ ve katarakt 

çeĢitleri ile kıyaslandığında KK‟nin değiĢimi açısından fark bulunmadığı saptanmıĢtır. 

ÇalıĢmamızın gösterdiği haliyle koroid tabakası cerrahi sonrasında özellikle erken 

dönemde anlamlı olarak artmaktadır. DeğiĢiklik en fazla cerrahi sonrası ilk günde olmakta, 

takip muayenelerde ise artan KK‟de pek değiĢiklik olmadan korunmaktadır. Koroidin de 

patofizyolojisinde yer aldığı oküler hastalıkların daha iyi anlaĢılması ve bu patolojilerin 

yönetimi için dinamik koroid yapısını ve fonksiyonlarını anlamaya yönelik bu ve benzeri 

çalıĢmaların sayıları arttırılmalıdır. Oküler cerrahi sonrası oluĢabilen ya da hızlanan 

koryoretinal patolojileri değerlendirirken mutlaka koroidal görüntüleme göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

KK‟yi etkileyen çeĢitli etmenler hakkında daha net bilgi ve fikir sahibi olabilmek 

adına daha büyük hasta sayılarının dahil edildiği, prospektif, mümkün olduğunca birbirini 

etkileyebilecek diğer etmenlerin ortadan kaldırıldığı, ölçümlerin insan hatalarını ortadan 

kaldırabilecek yazılımlar ile otomatik olarak yapıldığı, belki çok merkezli çalıĢmalar ile daha 

net bilgiler elde edilebilir. 
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8. ÖZET 

KATARAKT CERRAHĠSĠ PLANLANAN HASTALARDA CERRAHĠNĠN  

KOROĠD KALINLIĞINA ETKĠSĠ 

 

Dr. Abdullah BEYOĞLU 

 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 

Tıpta Uzmanlık Tezi, Konya, 2015 

 

Amaç: Optik koherens tomografi (OKT) cihazının teknolojik açıdan geliĢmesi ile koroidin 

ayrıntılı değerlendirilmesi mümkün hale gelmiĢtir. Bu çalıĢmada katarakt cerrahisi planlanan 

sağlıklı bireylerde koroid kalınlıklarının spektral domain OKT (Spectralis, Heidelberg 

Mühendislik, Almanya) cihazı ile ölçülmesi ve cerrahinin koroid kalınlığı üzerine etkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

Gereç ve Yöntem: Elli dört katarakt cerrahisi planlanan sağlıklı bireylerin ayrıntılı 

oftalmolojik muayenesi yapıldıktan sonra SD-OKT ile koroid kalınlıkları ölçüldü. Olguların 

ölçümleri cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası 1. Gün, 10. Gün ve 1. Ay da gerçekleĢtirildi. 

Koroid kalınlığı öçlümleri foveal, süperior ve inferiordan horizontal olarak elde edildi. Bu 

kesitlerin üzerinden 500 μm aralıklarla üç noktadan alınan ölçümlerin ortalama değerleri 

kullanıldı. Tarama kesitlerinden hiperreflektif retina pigment epitelinin arka kenarı ile 

koroid/sklera bileĢim yeri arası mesafe olacak Ģekilde cihazın üzerinde manuel olarak ölçüldü. 

Ortalama koroid kalınlıklarının ve ortalama GĠB değerlerinin karĢılaĢtırması için tekrarlı 

ölçümlerde varyans analizi (repeated measured ANOVA)  kullanıldı. Ġkili karĢılaĢtırmalar için 

Bonferroni güven aralıkları uygulandı. YaĢ, cinsiyet, cerrahi sonrası steroid kullanımı ve 

katarakt çeĢidi parametreleri ile ortalama koroid kalınlıklarındaki değiĢimlerin 

karĢılaĢtırılması için Ġki örneklem Hoteling 2T  testi kullanıldı.  

 

Bulgular: Ortalama koroid kalınlıklarındaki değiĢimin cerrahi sonrasında cerrahi öncesine 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptandı (p<0.05). Bu değiĢim en fazla 

cerrahi sonrası 1. Günde olmaktadır (cerrahi öncesi ort. 245.62 cerrahi sonrası 1. Gün 256.55 

mikron).  Daha sonraki kontrollerde ise bu değiĢim korunmaktadır (cerrahi sonrası 10. Gün 

ort. 256.26 cerrahi sonrası 1. Ay 256.90 mikron). Cerrahi öncesi ve sonrasında GĠB 

değiĢimleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05). YaĢ, cinsiyet, cerrahi 

sonrası steroid kullanımı ve katarakt çeĢidi parametreleri ile ortalama koroid kalınlıklarındaki 

değiĢimlerin arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢki saptanmadı (p> 0.05).  
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Sonuç: Günümüzde çeĢitli retinal ve koroidal hastalıkların tanı ve takibinde koroid 

kalınlığının önemi giderek artmaktadır. Koroid kalınlığı oküler patolojilerde değiĢkenlik 

gösterebilir. Bu çalıĢmada katarakt cerrahisi planlanan sağlıklı bireylerde cerrahi sonrasında 

koroid kalınlığının arttığı saptanmıĢtır. Koroid kalınlığıyla ilgili yapılacak çalıĢmalarda 

katarakt cerrahisi gibi göziçi cerrahi faktörlerinin dikkate alınması gerekir. 

 

Anahtar Kelimeler: Katarakt, koroid kalınlığı, optik koherens tomografi. 
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9. ABSTRACT 

EFFECT OF SURGERY TO CHOROIDAL THICKNESS IN PATIENTS 

SCHEDULED FOR CATARACT SURGERY  

Dr. Abdullah BEYOĞLU 

Department of Ophthalmology 

Dissertation of Speciality in Medicine, Konya, 2015 

Purpose: Detailed evaluation of choroid has become possible with the technological 

development of the Optic Coherence Tomography (OCT) device. This study aims to measure 

choroid thickness in healthy individuals scheduled for cataract surgery with spectral-domain 

OCT (Spectralis, Heidelberg Engineering, Germany) device and to evaluate the effect of 

surgery to choroidal thickness. 

Materials and Methods: 54 healthy individuals scheduled for cataract surgery were 

examined a detailed ophthalmological examination before choroidal thickness was measured 

with SD-OCT. Measurements of the cases were performed before surgery and on the first day, 

tenth day and first month after surgery. The measurements of choroidal thickness were 

obtained from foveal, superior and inferior horizontally. The average value of measurements 

taken at three points at 500 mm intervals through these sections were used hyperreflective 

rear edge of the retinal pigment epithelium and the join of the choroid/sclera composition 

from scanning sections were measured manually on the device distantly. Analysis of variance 

in repetitive measurements for comparison of the average values of GIB and average 

choroidal thickness (repeated measured ANOVA) was used. Bonferroni confidence intervals 

for paired comparisons were performed. Two Hoteling sample tests were performed in order 

to compare the change in average choroidal thickness and parameters of age, gender, steroid 

use after surgery and type of cataract. 

Results: It was established that change in average choroidal thickness after surgery was 

statistically demonstrated significant difference as compared to preoperation.(p <0.05).This 

change is at most on the first day after surgery. (before surgery average 245.62 first day after 

surgery 256.55 micron)  In subsequent controls, this change is protected ( tenth day after 

surgery average 256.26 first month after surgery 256.90 micron). Statistically significant 

difference was established in terms of GIB changes before and after surgery (p 
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<0.05). Statistically significant relation between the changes in average choroidal thickness 

and parameters of age, gender, steroid use after surgery and type of cataract were not 

established(p>0.05). 

 

Conclusion: The importance of choroidal thickness in diagnosis and follow-up period of 

various retinal and choroidal diseases has been gradually increasing at the present time. 

Choroidal thickness may vary in ocular pathology. In this study, it was determined that 

choroidal thickness increases after surgery in healthy individuals scheduled for cataract 

surgery. In the studies related to the choroidal thickness, intraocular surgical factors such as 

cataract surgery must be taken into consideration. 

Keywords: cataract; choroidal thickness; optic coherence tomography. 


