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1. GĠRĠġ 

Önlenebilir körlük nedenlerinden biri olan katarakt kesin nedeni belli olmayan, 

multifaktöriyel etiyolojiye sahip bir hastalıktır. Yaşlanma, diyabet, çevresel stres faktörleri 

ve her türlü radyasyonun katarakta neden olabildiği birçok araştırmacı tarafından 

bildirilmiştir (1-4). 

Yaşın ilerlemesiyle gelişen ve sık rastlanan fiziksel problemlerden biri olan senil 

katarakt, cinsiyet ve ekonomik düzey farkı gözetmeksizin, diğer fiziksel sorunlarla ya da 

onlardan bağımsız olarak ortaya çıkar. Tüm dünyada ve ülkemizde, tedavi edilebilir 

körlüğün en önemli nedenlerinden biri olan kataraktın cerrahisinde amaç, tüm yaşam 

kalitesini sonucu itibariyle etkileyecek olan görme keskinliği ve dolayısıyla da görme 

fonksiyonunu geliştirmektir (5,6).
 

Kataraktın tedavisi, opaklaşmış lensin cerrahi olarak çıkarılması ve yerine yapay 

göz içi merceği takılmasıdır. Fakoemülsifikasyon; ultrason, laser, basınçlı sıvı enerjisi veya 

bunların birlikte kullanılmasıyla lens materyalini parçalara ayırarak temizlenmesini 

sağlayan kapalı sistem katarakt cerrahisidir. Katarakt tedavisinde en sık kullanılan güncel 

cerrahi yöntemdir (7). 

Fakoemulsifikasyon cerrahisi sonrası gelişebilecek enflamasyon ve ön kamara 

hücresel reaksiyonunu azaltmak veya önlemek amacı ile belirli bir süre rutin topikal steroid 

tedavisi uygulanmaktadır. 

Bu tezin amacı senil katarakt tanısı ile fakoemulsifikasyon cerrahisi uygulanan 

hastaların postoperatif topikal steroid tedavisinde kullanılan preparat çeşidinin postoperatif 

ön kamara flare reaksiyonu miktarı üzerine etkisinin noninvaziv ve nonkontakt bir yöntem 

olan laser flaremetre cihazı kullanılarak karşılaştırılmasıdır. 
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2.GENEL BĠLGĠLER 

2.1. LENS 

2.1.1. Tanım 

Lens, iris ile lentiküler fossa arasında yer alan şeffaf ve avasküler bir dokudur. Arka 

yüzünün konveksitesinin ön yüzünden daha fazla olduğu bikonveks bir optik yapıdır (8). 

2.1.2.Anatomi 

İrisin arkasında, vitreus kavitesinin önünde yer alan lens; siliyer cisimden orjin alan 

Zinn zonülleri ile asılıdır. Fetal gelişimden sonra kan dolaşımı ve innervasyonu yoktur, 

aköz humör metabolik ihtiyaçlarını karşılayan tek kaynaktır (9). Korneadan sonra gözün en 

kırıcı ortamıdır (16- 20 dioptri(D)). Kırıcılık indeksi santralde 1.4, periferde 1.36’dır. 

Hayat boyu büyüyen lens doğumda ekvatoru 6.4 mm, anteroposterior uzunluğu 3.5 mm ve 

ağırlığı 90 mg iken erişkin yaşta ekvatoru 9 mm, anteroposterior uzunluğu 5 mm ve 

ağırlığı 255 mg’dır (9).  

Lens;  kapsül, lens epiteli, lens fibrilleri, korteks ve nükleustan oluşur (9). 

Şekil 1. Lens anatomisi 

 

Kapsül, epitel hücrelerinin ürettiği tip 4 kollajenden oluşan saydam bir bazal 

membrandır. Anterior ve posterior preekvatoryel bölgede en kalın (17- 23 μ), santral arka 

kutupta (2-4 μ) en incedir (10). 
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Zonüler lifler pars plananın non-pigmente epitelinin bazal laminasından ve siliyer 

cisimciğin pars plikatasından orijin alırlar. Ekvator bölgesinde lens kapsülüne önde 1.5 

mm ve arkada 1.25 mm bölgede yapışır. 

Lens epiteli ön kapsülün hemen arkasında tek katlı epitel hücrelerden oluşur. 

Metabolik olarak aktif olan lens epiteli, ATP yapımı ile lensin enerji ihtiyacını karşılar. 

Lensten hiçbir zaman hücre kaybı olmaz. Yeni oluşanlar en dışta iken eski üretilen fibriller 

merkezde sıkıştırılmış halde kalırlar. En eskileri olan embriyonik ve fetal nükleuslar ise 

lensin en ortasındadır, en son üretilenler ise korteksi oluşturur (9). Korteks ve nükleus 

arasında belirgin bir morfolojik fark yoktur, aralarında geçiş kademelidir. Lens ağırlığının 

%35’i protein olup bunların da %90’ını suda eriyen bir protein olan kristalin oluşturur. 

Fibrillerin plazma membranında ise suda erimeyen Major İntrinsik Protein daha yoğun 

olarak bulunur. Lens proteinlerinin zamanla suda erimeyen şekle dönüştüğü ve katarakt 

oluşumunda rol aldığı düşünülmektedir (11). 

2.2. KATARAKT 

2.2.1. Tanım 

Görmeyi etkilesin veya etkilemesin, lenste oluşan herhangi bir yoğunluk veya 

opasiteye katarakt denilir. Kataraktlar seyrine göre sınıflandırıldığında doğumsal veya 

edinsel olabilirler. Topografik yapılara göre, kapsüler, kortikal ve nükleer olarak 

isimlendirilebilirler (12).
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2.2.2. Risk faktörleri 

a. GüneĢ IĢığı: Çalışmalar daha uzun süre güneş ışığı alan bölgelerde katarakt 

prevalansının artmış olduğunu göstermektedir. Ayrıca hem in vivo ve hem de in vitro 

deneysel çalışmalar yapay UV-B kaynaklarının hayvanlarda lens opasiteleri oluşturduğunu 

göstermektedir (13). 

b. ġiddetli ishal: İshale bağlı ciddi su kaybı asidoza ve plazma üre 

konsantrasyonunda artışa neden olur. Yapılmış iki vaka kontrollü çalışma, bilinen hayatı 

tehdit eden şiddetteki ishal salgınlarından sonra üç veya dört kat artmış katarakt riskini 

göstermektedir (14). 

c. Beslenme: Antioksidanlar, özellikle de antioksidan A, C ve E vitaminleri lensi 

oksidatif hasardan koruma potansiyeline sahiptir (15).
 

Yüksek serum β-karoten 

seviyelerinin genç erkeklere nükleer skleroza karşı koruyucu olduğu gösterilmiştir (16).
 
 

d. Diyabet: Birçok vaka kontrollü çalışma diyabet ve katarakt arasındaki ilişki 

olduğunu göstermektedir. Erken prevalans çalışması kortikal katarakt ile 65 yaş altı 

diyabetikler arasında bir ilişkinin olduğunu doğrulamıştır (17). 

e. Sigara ve Alkol Kullanımı: Kesitsel, uzun süreli ve vaka kontrollü çalışmalar, 

sigara içenlerde nükleer lens opasitelerinde artmış bir riski göstermektedir (18). 

f. Kortikosteroidler: Kortikosteroid kullanımı ve arka subkapsüler katarakt 

arasındaki ilişki 1960’dan beri tutarlı bir şekilde bilinmektedir (18). 

g. Cinsiyet: Toplum bazlı ve vaka kontrollü çalışmalar, kadınlarda az miktarda 

artmış kortikal katarakt riskini öne sürmektedir (19). 

h. Glokom: Glokomun uzun zamandır katarakt için bir risk faktörü olduğu kabul 

edilmektedir. Bunanla beraber tedavi edilmemiş primer açık-açılı glokom veya oküler 

hipertansiyonun katarakt oluşumundaki riski belirgin biçimde arttırmadığı gösterilmiştir 

(20). 
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2.2.3. Sınıflama 

2.2.3.1. Akkiz Kataraktlar 

a. Senil Kataraktlar 

b. Presenil Kataraktlar  

c. Travmatik Kataraktlar 

d. Toksik Kataraktlar 

e. Sekonder Kataraktlar 

2.2.3.1.1. Senil Katarakt  

50 yaşından sonra gelişen ve aşikar bir nedeni olmayan her türlü kataraktı 

tanımlamak üzere senil katarakt terimi kullanılır (21). Katarakt tiplerindeki heterojenite 

lens kısımlarının farklı kataraktojenik etkenlere eşit olmayan maruz kalmasından 

kaynaklanır. Pupiller bölge aköze maruz kaldığından topikal olarak uygulanan ilaçlar 

tercihen bu bölgeleri etkiler. Benzer şekilde lensin pupiller bölgesi diğer bölgelere oranla 

UV ışığa daha fazla maruz kalır. Kuneat kataraktın lensin inferonazal kadranda 

yerleşiminin artmış prevelansına neden olacak bir faktör olarak, daha fazla ölçüde UV 

ışığının lensin alt ve inferonazal kadranına ulaştığı öne sürülmüştür (22). Lensin ekvatoryel 

bölgesi glukoz ve kan-aköz bariyerini aşabilen ilaçlar gibi kan kaynaklı ajanların en yüksek 

konsantrasyonuna maruz kalır. Arka lens kapsülü, lens korteksi benzer şekilde dejeneratif 

retina hastalıkları ve retina cerrahisi esnasında olduğu gibi arka segmentten kaynaklanan 

toksik maddelerinin yüksek konsantrasyonuna maruz kalırlar. Karşıt şekilde, iyonizan 

radyasyon ve travma gibi bazı etkenler lensin tüm bölümlerine eşit olarak etki ederler (21). 

        Lensin farklı bölümlerinin farklı etkenlerden etkilenmesi gibi, farklı lens kısımlarında 

değişken metabolik aktivite seviyeleri olması nedeni ile, aynı etkenin lensin farklı kısımları 
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üzerinde farklı anlamları olabilir. Pre-ekvatoryal lens ve nukleus daha çok protein 

döngüsüne sahiptir, bu da nukleusu posttranslasyonel modifikasyonlara daha hassas kılar 

(21). 

Yaşa bağlı kataraktın bir diğer özelliği, spesifik katarakt tiplerinin tahmin edilebilir 

bir şekilde belli lens bölgelerinde görülmesidir. Böylece, kama benzeri lens opasiteleri 

kortekste görülür ve asla nukleus veya epinukleusta oluşmaz. Kahverengi nükleer katarakt 

yüzeyel korteksi etkilemez. Bu fenomene bölgesel sınırlama adı verilmektedir (21). 

Senil katarakt temel olarak 3 kısımda incelenir (21).
 

1.Nükleer 

2.Kortikal 

3.Arka subkapsüler 

Nükleer Kataraktlar: Yaşla birlikte lens nükleusunun sklerozu, sertleşmesi ve 

renginin koyulaşması söz konusudur. Nükleer kataraktlar lensteki fizyolojik sklerotik 

değişikliklerin bir sonucudur. Normal yaşlılarda lenste oluşan fizyolojik değişikliklere 

rağmen görme keskinliği 20/20 seviyelerinde olabilir. Nükleer kataraktta lensin yoğunluğu 

ve kırma indeksi artar, psödomiyopi gelişir. Başlangıç evrelerde konkav camlarla 

düzeltilebilen görme keskinliği, sklerotik değişikliklerin artması ile giderek azalır. Bu 

sklerotik değişim çok yavaş olur ve 5-10 seneyi bulabilir. Bazı hastalar özellikle uzaktaki 

cisimlerde optik distorsiyondan şikayetçi olurlar. Özellikle yüksek aksial miyoplarda uzak 

görme keskinliği psödomyopiye bağlı olarak kısa süre iyi kalabilir (21,23). 

Nükleer katarakta bağlı değişiklikler en iyi yarıklı lamba biomikroskopisinde, dar 

ışık direk aydınlatma ile izlenir. Biyomikroskopik olarak kesit alındığında diffüz lens 

opasitesinin sadece lens nükleusunu tuttuğu gözlenir. Ancak takip eden dönemde 

biyomikroskopik muayene ile nükleustaki bu yavaş değişim fark edilmez. Başlangıç 

dönemde ve santral nükleustaki küçük opasitelerde monooküler diplopi şikayeti ve ileri 
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dönemlerde renk tonu ayrımlarında güçlük gözlenebilir. Skleroz bazen sadece fötal 

nükleustadır. Bu nedenle birbirinden koyu bir alanda ayrılmış iki nükleus gözlenir. Bu tip 

nükleer katarakt iki fokuslu lens olarak adlandırılabilir (21,23).
 

Kortikal Katarakt: 3 ana katarakt tipinin en yaygın olanıdır. Kortikal tabaka erişkin 

bir insanda ön ve arka yüzde toplam 2 mm lik bir kalınlığa sahiptir. Kortikal tabaka 

metabolik olarak aktiftir. Nükleusa göre daha az kompakttır. Bu sebeple galaktozemi ve 

diabette elektrolit dengesizliğine bağlı aşırı hidrasyona daha yatkındır ve lensin hidrasyonu 

artar. Lens sıvıyı humor aközden absorbe eder. Bu lens protein moleküllerinde ve amino 

asit komponentlerindeki yıkıma veya lens kapsülündeki permeabilite artımına bağlı olarak 

ortaya çıkar. Erken bulgular lenste vakuollerin izlenmesi ya da lens liflerindeki ayrılmadır. 

Biyomikroskopik olarak ileri dönemlerde periferik kama şeklinde opasiteler ve lens içinde 

lameller ayrılmalar dikkati çeker. Yarıklar pupilla alanına geldiginde fokal aydınlatma ile 

beyaz gri renkli radyal opasiteler izlenir. Sonuçta korteks bulanıklaşır, takiben proteinler 

koagüle olur ve opasiteler şekillenir. Böylelikle değişik kortikal katarakt tipleri ortaya çıkar 

(21,23).
 

Arka Subkapsüler Katarakt: Diğerlerine göre daha nadir görülür. Sıklıkla diğer 

tiplerle beraberdir. Retroiluminasyonla kolaylıkla görülebilir. Sıklıkla lokalizasyon 

santraldedir. Fundoskopiyi engelleyebilir. Erken evrelerde glare ve yakına bakarken 

objelere odaklanma zorluğu gibi subjektif semptomlardan hasta şikayetçi olur. 

Akomodasyon sırasında miyozisten dolayı santralde lokalize olan arka subkapsuler 

katarakt, üzerinden geçen ışığın saçılmasına ve makula üzerine fokuslanan görüntünün 

engellenmesine neden olur. Bu nedenle yakın görme daha çok bozulur. Bu katarakt direk 

ilüminasyonla dar ve geniş ışık altında kolayca görülebilir ve karakteristik olarak granüler 

tarzda posterior kapsülün hemen yüzeyinde görülür. Bu teknikte uzun süre tutulan ışıktan 

dolayı hasta glareden ötürü rahatsız olur. Bu nedenle retroiluminasyonla kolayca 
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opasitenin sınırları açığa çıkarılabilir ve opasiteler gölge şeklinde veya posterior kapsülün 

santralinde ada şeklinde görülür (21,23). 

Arka subkapsüler kataraktın, arka kapsül ve korteks arasındaki potansiyel boşluğa 

hücresel debris birikmesi veya kapsül epitel hücrelerinin migrasyonundan ötürü oluştuğu 

düşünülür. Arka subkapsüler kataraktın radyasyon ve steroid alımı sonucu oluşabileceği 

gibi, diyabet, yüksek miyopi, retinal dejenerasyonlar (retinitis pigmentosa) sonucunda 

oluşabilir ve gyrate atrofiyle beraber görülebilir (21,23).
 

Miks Katarakt: Genellikle katarakt tek tip olarak başlar ve en sonunda dejeneratif 

hadisenin ilerlemesiyle miks hale gelir. Bu nedenle miks katarakt varsa katarakt ilerlemiş 

durumdadır ve hastalarda görme azlığı daha fazla olup yakın zamanda cerrahiye ihtiyaç 

vardır. 

2.2.3.1.2. Presenil Kataraktlar 

Aşağıdaki sistemik hastalıklara bağlı gelişebilen kataraktlardır (23).
 

1. Diyabet; lensin osmotik yönden aşırı hidrasyonuna ve bilateral beyaz punktat 

veya kar tanesi şeklinde arka veya ön opasitelerin gelişimine sebep olabilir. 

2. Miyotonik Distrofi; başlangıçta ince polikromatik granüllerle birlikte bulunur, 

ardından yıldız şeklinde arka subkapsüler opasiteler oluşur. 

3. Atopik Dermatit; iki tip kataraktla birlikte bulunmaktadır. 

a. Kalkansı katarakt ön kapsülün kırışmasına yol açan yoğun anterior subkapsüler 

plaktan oluşmaktadır. 

b. Arka subkapsüler katarakt 

4. Nörofibromatozis Tip 2 

2.2.3.1.3. Travmatik Kataraktlar 

Genç bireylerdeki en yaygın tek taraflı katarakt sebebidir (23).
 

-Penetran yaralanma 
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-Künt travma 

-Elektrik şokları ve yıldırım çarpmaları 

-İyonize Radyasyon uygulanması 

2.2.3.1.4. Toksik Nedenler 

Kortikosteroidler, antikolinesterazlar, fenotiazinler, antimitotik ilaçlar (Busulfan), 

antimalaryal ilaçlar (Klorokin), kalsiyum, bakır, demir,
 
altın gibi çok sayıda ilaç ve 

kimyasallar katarakta neden olabilir (21).
 

2.2.3.1.5. Sekonder Kataraktlar   

Sekonder veya komplike kataraktlar diğer bir göz hastalığı neticesinde meydana 

gelmektedir (23).
 

1. Kronik Üveit: Sekonder kataraktın en sık sebebidir. En erken bulgu lensin arka 

kutbunda yer alan polikromatik parlaklıktır. Enflamasyon sebat ederse ön ve arka 

subkapsüler opasiteler gelişir ve tümüyle kesif hale gelebilir. 

2. Akut Konjestif Açı Kapanması Glokomu: Glaukomflecken adı verilen pupiller zon 

içinde küçük, gri, ön subkapsüler veya kapsüler opasitelerle birlikte bulunmaktadır. 

3. Yüksek Miyopi: Sıklıkla erken nükleer skleroz gelişimi kadar sekonder arka lens 

opasiteleriyle de birlikte birlikte bulunur. 

4. Herediter Fundus Distrofileri: Retinitis pigmentoza, Leber’in konjenital amorozisi, 

Gyrate atrofi, Wagner ve Stickler sendromları gibi herediter fundus distrofileri arka 

subkapsüler lens opasiteleri ile birlikte bulunabilir. 

2.2.3.2. Ġnfantil Kataraktlar 

Konjenital ve erken postnatal kataraktları içeren infantil kataraktlar, ambliyopi, 

şaşılık ve bilateral nistagmus sebebi olarak özel bir öneme sahiptirler. İnsidansı 

yenidoğanda % 0.4 civarında olup çoğu kötü görme ile ilişkilidir. Görme problemleri, 
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kataraktın boyutu, lokalizasyonu ve yoğunluğu ile ilişkilidir. İnfantil kataraktların sebepleri 

arasında maternal enfeksiyonlar, sistemik hastalıklar, herediter hastalıklar ve lokal oküler 

hastalıklar yer alır (21). 

2.2.4. Katarakt Cerrahisi 

Halen tıbbi tedavisi araştırma konusu olan kataraktın tedavisi cerrahidir. Katarakt 

cerrahisi, teknolojininde yardımı ile yıllar içerisinde kendini geliştirmiş ve yenilemiştir. 

Başlangıçta cerrahların amacı saydamlığını yitirmiş lensin uzaklaştırılması ile gözün arka 

kısmına ışığın geçişini sağlamak iken günümüzde mikrocerrahi ve intraoküler lenslerin 

gelişimi ile iyi bir düzeltilmiş görme keskinliği hedeflenmektedir.  

İlk katarakt ekstraksiyonunu gerçekleştiren Fransız Daviel’dir (24). 1752’de yaptığı 

ameliyatta gözün alt yarısından açtığı limbal insizyonla lensi göz dışına çıkarmıştır. 

1860’ta ise Von Graffe ilk kez üst limbustan yaklaşımlı ekstrakapsüler cerrahiyi 

gerçekleştirmiştir. İlk göz içi lensi 1949 yılında bir İngiliz cerrah olan Harold Ridley 

tarafından implante edilmiştir (25). Kelman ilk kez 1967 yılında insan gözüne daha küçük 

insizyondan cerrahiye olanak sağlayan fakoemulsifikasyon tekniğini uygulamıştır (26). 

Şu an kullanılan primer katarakt cerrahi yöntemleri; intrakapsüler katarakt 

ekstraksiyonu (İKKE), ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) ve 

fakoemulsifikasyondur. 

2.2.4.1. Ġntrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu (ĠKKE) 

Lensin 11-16 mm insizyondan kendi kapsülüyle birlikte çıkarılması işlemidir. 

Ekstrakapsüler cerrahinin güvenle uygulanamayacağı durumlarda tercih edilmektedir. 

Belirgin lens subluksasyonu veya dislokasyonu, belirgin zonül eksikliği gibi durumlarda 

bu cerrahi teknik tercih edilebilmektedir (27). 
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 2.2.4.2. Ekstrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu (EKKE) 

Buradaki temel düşünce arka kamaraya konacak intraoküler lense destek sağlamak 

amacı ile arka kapsülün yerinde bırakılarak geniş insizyondan (8-10 mm) nükleusun 

doğurtulmasıdır. 

Küçük kesili fakoemulsifikasyon tekniğinin uygulanamadığı ileri sertlikteki 

nükleusun varlığında bu teknik tercih edilmektedir. Bununla beraber fakoemulsifikasyon 

cerrahisi esnasında arka kapsül yırtığı gelişmesi durumunda da bu teknik 

uygulanabilmektedir (27). 

Tekniğin üç temel aşaması vardır. 

1. Ön kapsülotomi-kapsülektomi 

2. Nükleusun çıkarılması 

3. Korteksin temizlenmesi 

Ön kapsülektomide belli başlı üç yöntem uygulanmaktadır. Bunlar konserve 

açacağı yöntemi, zarf tekniği, kesintisiz dairesel kapsüloreksis yöntemidir (28). Konserve 

açacağı yöntemi en basit kapsülektomi tekniğidir. Ön kapsül üzerinde merkezde çok sayıda 

yakın dairesel yırtıklar oluşturularak merkez kapsül parçasının çıkarılması prensibine 

dayanır. Kesintisiz dairesel kapsüloreksis yöntemi ise kapsül içine intraoküler lens 

implantasyonu için en güvenilir yöntemdir. Nükleusun çıkarılması aşaması ise insizyon 

yerinden nükleusun bütün olarak doğurtulması şeklinde gerçekleştirilir. Son olarak 

irrigasyon aspirasyon kanülü yardımı ile korteks temizliği yapılır. 

2.2.4.3. Fakoemulsifikasyon  

Nukleus çıkarılmasının 1.0 veya 3.2 mm arasındaki insizyondan yapıldığı bir 

tekniktir (29). Temelde EKKE'den nükleusun doğrultulması yerine ultrasonik uçla 

emülsifiye edilerek aspire edilmesiyle ayrılır (30).
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Fakoemulsifikasyonun standart ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu prosedürüyle 

kıyaslandığında sahip olduğu potansiyel avantajlar arasında kısa operasyon süresi, daha az 

ön kamara reaksiyonu,  daha hızlı yara iyileşmesi, kısa nekahat dönemi, ve daha az 

astigmatizmayla birlikte refraktif kusurun erken stabilize oluşunu sayabiliriz. Ameliyatın 

küçük insizyonla kapalı sistemle uygulanması da ameliyat sırasında ve sonrasında 

oluşabilecek iris prolapsusu, hifema, ekspulsif hemoraji, kistoid makula ödemi, retina 

dekolmanı gibi riskleri azaltmaktadır. Tekniğin nispeten zor olması, öğrenim sürecinde 

komplikasyon riskinin yüksek olması ve ekipmanların pahalılığından dolayı ameliyat 

giderlerinin artması ise dezavantajlar olarak değerlendirilebilir (23). 

Fakoemulsifikasyonun cerrahi aşamaları şunlardır; 

1-İnsizyon: Korneal saydam kesi, limbal kesi ve skleral kesi olmak üzere üç farklı 

şekilde uygulanabilmektedir. Günümüzde Fakoemülsifikasyon cerrahisinde daha çok şeffaf 

korneal insizyon tercih edilmektedir. 

2-Kapsüloreksis: Lens kapsülünde düzgün kenarlı devamlı bir yırtılma sonucunda 

yuvarlak veya benzeri şekilde bir açıklık oluşturulmaktır. 

3-Hidrodiseksiyon: Nükleusun kapsüle yapışık dış korteksten ayrılması anlamında 

kullanılan bir terimdir. Bu yöntem ile nükleusun kapsül içindeki hareketi, dolayısıyla 

cerrahi maniplasyonlar kolaylaşır. Fizyolojik bir sıvının ön kapsül altına künt bir kanül ve 

enjektör yardımı ile verilmesiyle sağlanır. 

4-Nükleus cerrahisi: Nükleusun ultrasonik uçla emülsifiye edilerek aspire 

edilmesidir. 

5-İrrigasyon-Aspirasyon aşaması: Lens korteks bakiyelerinin temizlenmesi 

işlemidir. 
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Fakoemulsifikasyon aygıtları temel olarak iki ana sistemden oluşmaktadır. 

Bunlardan ilki kataraktlı lensi emülsifiye etmek için kullanılan ultrason enerjisi üreten 

sistemdir. Bu sayede yaklaşık 10 mm boyutlarında olan kataraktlı lens küçük parçalara 

ayrılarak 2-3 mm’lik kesiden temizlenebilmektedir. İkincisi ise; oluşan parçacıkları emmek 

ve ön kamara derinliğini korumak için gerekli olan sıvı irrigasyon ve aspirasyon sistemidir. 

Bu sistem aynı zamanda ultrason enerjisi ile kataraktlı lens parçalanırken ortaya çıkan 

ısının göz içi dokulara hasar vermesini, ultrason enerjisinin itme etkisiyle lens 

parçacıklarının fako elceğinin ucundan ayrılmasını ve parçacıklar emilirken ön kamara 

derinliğinin kaybolmasını önlemektedir. 

2.2.4.4. Katarakt Cerrahisi Komplikasyonları 

Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın katarakt cerrahisi sonrası benzer 

komplikasyonlar görülmektedir. En sık görülen komplikasyonlar;  vitreus kaybı, iris 

prolapsusu,  nükleusun arka segmente düşmesi, glokom, kistoid maküla ödemi, retina 

dekolmanı, hipotoni, koroid ödemi ve hemorajisi ve endoftalmidir. Ancak 

komplikasyonların insidansı kullanılan tekniğe göre değişmektedir. Hemoraji, vitre kaybı, 

retina dekolmanı, kistoid maküla ödemi gibi komplikasyonlar geniş insizyonlu İKKE ve 

EKKE cerrahisinde fakoemulsifikasyon cerrahisine göre daha fazla görülmektedir. Buna 

karşın kornea endotel kaybı, korneal yanık, desement dekolmanı gibi komplikasyonlar  

fakoemulsifikasyon cerrahisinde görülen  önemli sorunlardır (27). 

2.2.4.5. Katarakt Cerrahisinde Farmakoterapi 

Katarakt cerrahisinde inflamasyonu ve enfeksiyonu önlemek amacı ile 

antibiyotikler, kortikosteroidler ve nonsteroidantiinflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır. 

Antibiyotikler preoperatif, intraoperatif ve postoperatif dönemde kullanılabilir. 

İntraoperatif olarak intrakamaral (moksifloksasin % 0.5, sefuroksim vb.) ve 
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subkonjonktival uygulanabilmektedir. Postoperatif dönemde gentamisin % 0.3, tobramisin 

% 0.3, ofloksasin % 0.3, trimetoprim-polimiksin B en çok tercih edilen ilaçlardır. 

Topikal kortikosteroidler veya nonsteroidantienflamatuar ilaçlarda postoperatif 

dönemde enflamasyonu önlemek amacıyla rutin kullanılmaktadır. Kortikosteroid olarak 

deksametazon % 0.1 prednizolon % 1 ve nonsteroidantienflamatuar olarak diklofenak % 

0.1 ve ketorolak % 0.5 en sık kullanılan ilaçlardır (27). 

2.3. AKÖZ HUMÖR 

2.3.1. Tanım 

Aköz humör,  ters dönmüş bir eldiven parmağına benzeyen silyer cisim çıkıntılarına 

yerleşmiş pigmentsiz epitel yan duvarındaki kan aköz bariyeri aracılığıyla oluşturulan 

sıvıdır (31).
 

2.3.2. Aköz humörün iĢlevi
 

Devamlı akımın oluşturduğu basınçla göz küresini gergin tutar. Yeterli basınç 

aracılığıyla yapısal düzeni ve gözün optik işlevini korur. 

Kornea, lens, vitreus ve trabeküler ağ gibi damarsız ön segment yapılarının 

metabolik gereksinimlerine hizmet eder. Glikoz, oksijen ve aminoasit gibi maddeleri bu 

dokulara sağlarken laktik asit, piruvik asit ve karbondioksit gibi maddeleri dışarı atar. 

Aköz humör içerdiği yüksek orandaki askorbat aracılığıyla irisdeki katekolamin 

depolarını etkileyen antioksidan görevi yapar. Trabeküler ağ dokudaki 

glikozaminoglikanların sıvı jel dengesini düzenler. Böylece katarakt yapan UV ışınların 

emilmesini kolaylaştırır (31).
 

Enflamasyon ve enfeksiyonlarda hücresel ve hormonal 

immun yanıtı sağlar. Aköz humörün kendine özgü immunsupresif özellikleri mevcuttur ve 

ona bu özelliği kazandıran antienflamatuar etkenler mevcuttur. Bunlar arasında TGF-β ve 
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nöropeptitler, vasointestinal peptit, α-melanosit stimulan hormon sayılabilir. Bu etkenler 

yardımıyla ön kamara enflamasyonu kontrol altında tutulmaktadır. Ayrıca ön kamaradaki 

bir antijen bağışıklık sistemine lenfatik yoldan değil, schlemm kanalından geçirilerek 

sunulur. Bu durumda ise humoral immünitenin baskın olduğu hücresel immünitenin zayıf 

kaldığı bir immünolojik yanıt oluşturulur. Böylece şiddetli bir enflamatuar yanıtın dokulara 

zarar vererek gözde işlev kaybına yol açması önlenir (32).
 

Aköz humör, silyer çıkıntı kapiller ağ dokusundaki plazmadan salınır. Arka 

kamaraya damıtılıncaya kadar silyer cisimdeki üç dokudan; kapiller duvar, stroma, ve 

silyer epitelden geçer. İlk adım silyer cismin ince duvarlı kapillerlerinden plazmanın 

ultrafiltrasyonudur. Silyer çıkıntı kapillerleri oldukça geçirgendir ve ultrafiltratdaki protein 

oranı plazmanın % 60’ı kadardır. Ultrafiltrat hacmi azdır, sadece plazmanın %1-2 si 

kapillerde geçer ve normal gözde silyer çıkıntıdan geçen kan akımının aköz oluşumuna 

etkisi bu nedenle azdır. Eriyik, sıkı bağlantıları olması nedeniyle geçirgen olmayan 

pigmentsiz epitelyum arkasında birikir (31).
 

Aköz oluşumunda ikinci adım aktif bir taşımadır. Silyer epitel pigmentsiz 

katmanından sekresyon ile olur. Bu aktif taşınma olayında kan-aköz bariyerini geçen belli 

katyon (K
+
, Na

+
, H

-
), anyon (HCO3Cl) ve diğer maddelerin hücreler arası hareketleridir.  

Burada hem pigmentli hem pigmentsiz epitelden hızlı bir şekilde geçişi sağlayan ve çok 

etkin olan iki enzimden biri Na
+
 K

+
 ATPase ve diğeri karbonik anhidrazdır. Hücreler arası 

sıkı bağlantı yarıkta biriken iyonlar üzerinde güçlü bir osmotik akım yaratır ve su varolan 

akımda osmotik denge oluşuncaya kadar artarak devam eder ve ön kamaraya damıtılır 

(31).
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Özet olarak; Pigmentli epitelin stromal yüzeyi tarafından su ve sıvılar alınır. 

Hücrelerarası yarık aracılığıyla pigment epitelinden pigmentsiz epitel hücresine geçer. 

Pigmentsiz epitel hücresi aracılığıyla su ve sıvı arka kamaraya taşınır. 

2.3.3. Aköz Humör Yapısı 

Aköz humör sıvı ve elektrolit içeriği plazmaya benzer (Tablo1).  

Tablo 1. Aköz humör plazma ve vitreus elektrolit düzeyleri 

 Plazma Aköz Vitreus 

Na (mEq/L) 146 163 144 

Cl (mEq/L) 109 134 114 

HCO3 (mEq/L)  28 20 20-30 

Askorbat (mg/dl) 0.04 1.06 2.21 

 

2.4. FLARE  

2.4.1. Tanım  

Aköz hümörde proteinlerden yansıyan ışık yoğunluğu olarak tanımlanabilir. 

2.4.2. Laser Flare Fotometre 

Ön segment enflamasyonunun şiddetini belirlemede primer metod biomikroskop 

muayenesidir. Klinisyen belirli volümde hücre sayısına bakarak yaklaşık aköz humör hücre 

konsantrasyonunu öğrenir. Aköz hümör flare derecesi de yaklaşık protein yoğunluğunu 

gösterir. Bu değerleri elde etmek için çeşitli ölçüm teknikleri gelişmiştir. En yaygın 

kullanılan yöntem Hogan, Kimura ve Thygeson (1959) tarafından tanımlanmıştır (33). 

Dar slit ışık aralığında sayılarak hücre miktarı derecelendirilir. Hücre sayısı 5–10 

(+1),  10–20 (+2), 20–50 (+3), 50 üzeri (+4) olarak tanımlanır. Flare düzeyi ise zayıf +1,  
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orta +2, belirgin +3, yoğun +4 olarak derecelendirilir (33). Bu değerler her zaman klinikle 

uygun ilerlemeyebilir. Aynı hastada flare ve hücre dereceleri farklı olabilir. Bu yöntem ile 

flare ölçümü tecrübe gerektirmektedir ve klinisyene göre yorum farkı olabilmektedir. 

Geleneksel olarak üveit hastalarında flareden ziyade hücre takibi yapılmaktadır. 

Bazı durumlarda, örneğin HLA-B27 ilişkili anterior üveitlerde hasta kliniğinde ve hücre 

sayısında değişikliklere rağmen flare düzeyinde değişiklik olmayabilir. 

Flare tesbitinde birçok subjektif ve objektif metod geliştirilmiştir. Anjou and 

Krakau 1960 yılında biomikroskobik görüntüyü fotoğrafik olarak kaydedip standardize 

etmiştir. Geliştirdikleri bir diğer subjektif yöntemde de nötr filtrelerden geçerek flare 

sebebiyle yansıyan ışık yoğunluklarını karşılaştırmışlardır (34-36).   

Florofotometri yöntemi ise kan-aköz bariyer stabilitesini değerlendiren bir yöntem 

olup, ön kamaraya geçen proteine bağlanmamış florösein miktarını gösterir (37,38). 

Florösein enjeksiyonu ve testin süresi yöntemin uygulamasını kısıtlamıştır. 

1980 yılında non-invaziv laser tarama yöntemi ile ön kamara hücre ve flare miktarı 

ölçüm tekniği geliştirildi (39). Bu amaçla üretilen KOWA FM-600 cihazı (Kowa Company 

Ltd. Electronics and Optics Division® Tokyo, Japan) non-biomikroskobik tabanlı teknoloji 

kullanılarak üretilmiştir ve  non-invaziv, non-kontakt olarak laser tarama yöntemi ile flare 

ölçümü yapmaktadır
 
(Şekil 2-4) (40). 

 

        

Şekil 2.  Laser flaremetre ölçüm ekranı 

Ölçüm penceresi 

Minimum pupil çapı 

Laser spot 
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 Şekil 3.Flare ölçüm görünümü 

 

Şekil 4. Laser flaremetre grafik ve liste ölçüm sonucu 

2.4.3. Laser flaremetre ölçümünü etkileyen faktörler 

2.4.3.1. Midriyatik ajan ve pupil çapı 

Birçok çalışmada pupil dilatasyonu ile lazer flare fotometri ölçümlerinde azalma 

gösterilmiştir (41-46). Bu değişim yaklaşık % 10-20 oranındadır ve psödofakik gözlerde 

gözlenir (47). Bu azalmanın mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Bir hipoteze göre 

flare düzeyinin düşük ölçülmesi irisin hareket etmesi sebebiyle cihazın tarama penceresinin 

ölçümüne engel oluşturması sebep gösterilmiştir.
 

Ayrıca azalma midriyatik ajanın 

farmakolojik etkisine bağlı olduğu öne sürülmüştür. Bu hipotezde maksimal dilatasyon 

sonrası flare değerlerinin azaldığı gözlenmiştir (44,47). 
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2.4.3.2. YaĢ 

Yaşlanma sonucu laser flare fotometri değerlerinin yükseldiği gösterilmiştir
    

(Tablo 2), (39,43,46,48). 

Tablo 2. Sağlıklı bireylerde Laser flaremetre değerlerinin yaşa bağlı değişimi 

 Laser flaremetre ölçümü (photon units/msec) 

 

Yaş (yıl) 

 Çalışma 1 

Shah (46) 

 

 

Çalışma 2 

Onodera 

(43) 

 Çalışma 3 

Guillen-

Monterrubio 

(48) 

10-19  -  -  3.0 

20-29  3.68  2.89  3.1 

30-39  3.94  2.96  3.5 

40-49  4.47  3.30  5.0 

50-59  5.15  3.84  4.8 

60-69  5.25  4.05  5.6 

70-79  6.52  5.06  5.8 

80-89  -  -  11.5 

 

2.4.3.3. Günün saatleri 

Laser flare fotometri değerlerinin diurnal varyasyon gösterdiği bilinmektedir. 

Özellikle sabah saatlerinde ölçüm değerlerinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir 

(44,49,50). 

2.4.3.4. Protein BileĢimi 

Laser flare fotometre değerleri aköz protein konsantrasyonu dışında protein 

molekül ağırlığından da etkilenmektedir. Aköz içindeki proteinin molekül ağırlığındaki 

artışın flare fotometri değerlerinde de artışa sebep olduğu gösterilmiştir (45,51). Üveit 
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hastalarında aköz farklı kompozisyonlarda birçok protein içerebilir. İnflamasyonlu 

gözlerde aközde en çok albumin ve immunglobulin proteinleri bulnmaktadır (52).
 

2.4.3.5. Medikasyon 

Çeşitli topikal ve sistemik ilaçların proteinler üzerinden laser flare değerlerini 

etkilediği gözlenmiştir. Bu değişimlerin muhtemel mekanimaları kan-aköz bariyerinde ve 

aköz üretiminde yaptıkları değişiklikler sonucu oluşmaktadır. 

Laser flare ölçüm değerlerini arttıran ilaçlara örnek olarak mannitol, beta blokerler, 

pilokarpin, asetozolamid ve aproklonidin gösterilebilinir (53-57).
 
Tropikamid ve fenilefrin 

gibi midriatikler laser flaremetre değerlerini azaltmaktadır. Asetozolamid ve timolol 

etkisini aköz üretimini arttırarak gösterirler. Pilokarpin ise kan-aköz bariyeri 

permeabilitesini arttırarak etki gösterir (53).
 

2.5. KORTĠKOSTEROĠDLER 

2.5.1. Genel Özellikler 

Kortikosteroidler 50 yıldır gözle ilgili enflamatuar olaylarda yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Faydaları ve yan etkiler ile ilgili pek çok görüş olsa da oftalmoloji 

pratiğinde en sık reçete edilen ilaçlardan biridirler ve gerek güçlü etkileri gerekse hızlı etki 

etmeleri ile halen oküler enflamasyon tedavisinin belkemiğini oluşturmaktadırlar. 

Kortikosteroidlerin enflamatuar oküler hastalıklarda kullanımı, Woods tarafından 1950 

senesinde ACTH ve kortizon kullanımı ile başarılı sonuçlarını bildirdiği bir vaka serisi ile 

yaygınlaşmıştır. Bugün kortikosteroidler, özellikle antienflamatuar etkilerinden 

yararlanılmak üzere, topikal, enjektabl ve oral formları hem sık hem de yoğun olarak 

kullanılan ana ilaçlardır (58).
 

Glukokortikoidler steroid hormonlar olup insanlardaki en önemli glukortikoid, 

adrenal korteks tarafından kolesterolden sentezlenen endojen glukokortikoid olan 
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kortizoldur (hidrokortizon) ve stress faktörü olmadığında günde ortalama 20 mg kortizol 

salınır. Kortizolun salınım hızı ACTH (adrenokortikotrofik hormon) salınım düzeyine 

bağlıdır. Sabah erken ve yemeklerden sonra en yüksek seviyeye ulaşır. Kortizolun 

yarılanma ömrü normal koşullarda 60-90 dakikadır. Ağızdan alınan sentetik 

kortikosteroidler hızla ve tamamen emilirler, karaciğer tarafıdan metabolize edilirler ve 

idrarda atılırlar (59).
 

 Kortikosteroidler çeşitli sitokinler ve enzimlerin sentezi üzerindeki etkileri ile 

moleküler düzeyde ve hücresel düzeyde olmak üzere iki tip mekanizma ile 

immunsupresyon yaratırlar (60).
 

Kortikosteroidler özgül reseptörler ile birleşip bir kompleks oluşturduktan sonra bu 

oluşan reseptör-molekül bileşimi nükleusa girerek steroid responsif genlerle etkileşir, DNA  

transkripsiyonunu etkiler ve mRNA üretimini bozar. RNA sentezinin bozulması ise protein 

sentezi ve hücrenin fonksiyonunda değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler, enflamatuar 

sitokinlerin ve diğer mediatörlerin daha az üretilmesine yol açar. Kortikosteroidler aynı 

zamanda araşidonik asitin salınımını sağlayan ve prostoglandin ile lökotrien sentaz 

yolağının ilk enzimi olan fosfolipaz A2’yi da inhibe eder. 

 Kortikosteroidlerin kullanımı ile bakterisidal etkinlikte azalma, gecikmiş aşırı 

duyarlılık yanıtlarında azalma, lenfokin üretiminde azalma ve erken aşırı duyarlılık 

yanıtlarında azalma da meydana gelir. Antijen sunan hücrelerin HLA class-II antijen 

ekspresyonunu, monosit ve makrofajlarda IL-I sentezini ve dolayısı ile T-Helper 

hücrelerinden lenfokin salınmasını baskılar. Ayrıca dolaşımdaki monositler, eosinofiller ve 

basofillerin miktarında da azalma olmaktadır (61). 

2.5.2. Kortikosteroidlerin genel etkileri 

Kortikosteroidlerin genel etkileri şöyle özetlenebilir; 
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1. Siklooksijenaz ve lipooksijenaz yolu inhibe edilir. 

2. T hücreleri intra ve ekstravasküler alanda yeniden dağılırlar, (özellikle yardımcı T 

hücreleri dolaşımın dışında kalır). 

3. Kompleman düzeyi azalır. 

4. Nötrofil kemotaksisi ve kapiller endotele yapışmaları azalır. 

5. Makrofaj aktivitesi ve makrofaj inhibitör faktörüne cevap azalır. 

6. Lokalize ve sirkulasyondaki monosit ve retikülosit hücre sayısı düşer. 

7. Kapiller geçirgenlik ve hücresel eksudasyonda azalma olur. 

8. Prostoglandin ve lökotrien sentezi, interlökin yapımı azalır. 

9. Mast hücreleri, bazofil ve nötrofillerin degranülasyonunun engellenmesi neticesinde 

histamin, bradikinin, trombosit aktive edici faktör gibi mediatörlerin salınımı azalır. 

10. Lenfosit proliferasyonu engellenir. 

11. Kemik iliğinin baskılanması suretiyle eozinofil sayısı düşer. 

12. Yara iyileşmesini geciktirir. 

13. Hücresel immün cevap baskılanır (62). 

2.5.3. Kortikosteroidlerin oküler etkileri 

Oküler dokulara özel olarak şunlar sayılabilinir; 

1. Kan-aköz bariyerini stabilize eder. 

2. Fibroblast farklılaşmasını inhibe eder, fibrinoid eksudasyonu sınırlar. 

3. Enflamatuar kornael neovaskularizasyonu inhibe eder. 
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4. Epitel proliferasyonunu inhibe eder.  

5. Katarakt gelişimini indükler, göz içi basıncını arttırır (58).
 

Tüm bu etkiler neticesinde enflamasyon bulgularının ortaya çıkması önemli 

derecede azalır. Fakat aynı antienflamatuar ve immün baskılayıcı özellikleri, bazı ciddi yan 

etkilerinden de sorumludur. 

2.5.4. Kullanım Ģekilleri ve doz ayarı 

Kortikosteroidlerin sistemik (oral, intramuskuler veya intravenöz), perioküler 

(subkonjoktival, subtenon, retrobulbar) ve topikal (oküler, nazal, cilt) uygulamaları 

mevcuttur. Topikal tedavi genellikle kolay uygulaması, maliyetinin az olması ve sistemik 

komplikasyonlarının kısmen bulunmaması gibi nedenlerle oftalmolojide tercih edilir.  

Topikal steroidler esas olarak göz yüzey hastalıkları ve kornea ve ön kamaraya geçiş 

miktarları ile de uyumlu olarak ön üveitlerde yoğun olarak kullanılmaktadır ve 

konjonktiva, sklera, kornea, ön segment ve kapaklarda etkilidirler (62). Ayrıca afak ve 

psödofak hastalarda da kimi zaman arka segment hastalıklarındaki etkileri nedeni ile tercih 

edilebilmektedir. 

Topikal uygulanan kortikosteroidlerin biyoyararlanımı, konjonktiva ve korneanın 

fiziksel özelliklerinin yanı sıra etken maddenin ilaç haline dönüştürülürken kullanılan diğer 

maddelerin fizikokimyasal özelliklerinden de etkilenir. Kornea endoteli ve epiteli lipofilik 

olup polarize olmayan maddelerin geçişi kolay, suda çözünen veya polarize maddelerin 

geçişi daha zordur. Kornea stroması ise hidrofilik olup polarize olmayan ve yağda çözünür 

maddelerin geçişine karşı dirençlidir. Topikal olarak kullanılan steroidlerin, sülfat, nitrat ve 

fosfat ile solüsyon şeklinde preparatları, suda daha çözünen alkol ve asetat türevleri ile 

süspansiyon şeklinde preparatları ve pomad formları hazırlanır. Alkol ve kısmen asetat 

formları bifazik oldukları için suda çözünen fosfat formlarına göre sağlam korneaya 
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penetrasyonları daha iyi ve etkinlikleri daha fazladır (63). Süspansiyonların solüsyonlara 

olan bir diğer üstünlükleri de konjonktiva ve kornea ile daha uzun süre temas etmeleri 

sonucu göz dokularında daha yüksek ilaç konsantrasyonlarını sağlamalarıdır (58,62,64).
 

Korneada bulunan fosfataz aktivitesi ile kortikosteroidlerin fosfat derivelerinin daha 

aktif olan alkol derivelerine dönüştürülmesi bir başka önemli reaksiyondur (58). Topikal 

prednizolon asetat ve prednizolon fosfat ise, prednizolonun farmakolojik olarak inaktif 

esterleri olup kornea ve ön kamaradaki esterazlar ile aktif hale dönüştürülür (58).
 

Şekil 5. Steroidlerin kimyasal formülleri 

  

Prednizolon asetat                                   Dekzametazon sodyum fosfat 

2.5.5. Yan Etkileri  

Kortikosteroidlerin hem sistemik hem de topikal uygulamalarını takiben gözde 

çeşitli yan etkilerle karşılaşılabilinir. Öte yandan kortikosteroidlerin sistemik kullanımı 

sonrası görülen sistemik yan etkileri açısından da uyanık olmak gerekir. Literatürde topikal 

steroid kullanımını takiben sistemik yan etki gelişimi de 1-2 vakada bildirilmiş olup bu 

hastalar genellikle sistemik absorpsiyon miktarının vücut kütlesine göre fazla geldiği çocuk 

hastalardır (64). 

Sistemik kortikosteroid kullanımının oküler yan etkileri arasında sekonder glokom, 

arka kapsüler katarakt, santral seröz korioretinopati, gecikmiş yara iyileşmesi, iris 

epitelinde mikrokistler ve papillödem sayılabilir. 
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Topikal kortikosteroid tedavisinin de gözde oluşturduğu birtakım etkiler söz konusu 

olup bunlardan en çok bilinenlerinden biri katarakt oluşumudur. Katarakt gelişimi doz ve 

süre ile doğrudan bağlantılıdır. 5 mg kadar küçük dozlarda ve iki ay gibi kısa süreler 

içerisinde bile oluştuğu gösterilmişse de genellikle beklenen 10 mg/gün’lük dozun bir yıl 

süre ile kullanımında katarakt gelişmesidir ve bunun da olma olasılığı % 6.4 ile % 38.0 

arasında değişmektedir (65).
 

Kortikosteroidlerin katarakt kadar iyi bilinen bir yan etkiside glokoma yol 

açmalarıdır. Burada önemli olan nokta göz içi basınç yüksekliğinin tüm kullanım 

şekillerinde de görülebildiği, kullanılan steroidin gücü, sıklığı ve süresi ile ilişkili olduğu, 

tedavinin kesilmesini takiben göz içi basıncının normale döndüğüdür (61,62).
 

Katarakt ve glokomun yanı sıra, subkonjonktival enjeksiyondan sonra konjonktiva 

nekrozu görülmesi ve korneada stromal kalsifikasyonlar gibi yerel yan etkiler de 

bildirilmiştir. Özellikle fosfat formunda hazırlanmış topikal steroid preparatları ile bant 

şeklinde stroma kalsifikasyonu ortaya çıkabilir. Yine topikal steroid uygulanması sonrası 

tüberküloz, herpes simpleks ve diğer viral, bakteriyel, fungal çeşitli enfeksiyonların 

aktivasyonu, yara iyileşmesinde gecikme, midriyasis, ptosis görülebilir. Retina ve koroid 

embolilerinin oluşması ve santral seröz korioretinopati gelişimi de kortikosteroid tedavisi 

sırasında oluşan göze ait diğer yan etkiler arasında sayılabilir (61,62).
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3. GEREÇ VE YÖNTEM   

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 

polikliniğinde Ocak 2009-Ağustos 2010 tarihleri arasında senil katarakt tanısı konularak 

komplikasyonsuz fakoemulsifikasyon cerrahisi uygulanan 34 olgunun 44 gözü çalışmaya 

dahil edilmiştir. Tüm olgulardan çalışmaya dahil edilmesi amacıyla aydınlatılmış onam 

formu alınmış ve Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığı’ndan 

(22.06.2009 tarih, 2010/170 sayı) çalışma onamı alınmıştır. 

Çalışmada olguların Snellen eşeli kullanılarak düzeltilmiş en iyi görme 

keskinlikleri kaydedildi. Ön segmentleri biyomikroskop ile (Topcon SL-3G, Topcon 

Medical Systems®) değerlendirildi. Fundus muayeneleri pupil dilatasyonu sonrası +78 D 

lens kullanılarak indirek yöntemle yapıldı. Göz içi basınçları pnömotonometre (Canon TX-

F Full ototonometer, Canon U.S.A Inc.®) ile ölçüldü. Muayene sonrası senil katarakt tanısı 

konulan olguların biyometri cihazı (Cinescan Quantel Medical® ultrasonik biyometri) 

veya İOL master optik biyometri (Carl Zeıss Meditec®) kullanılarak intraoküler lens gücü 

hesabı yapıldı. 

Çalışmaya dahil edilme kriterleri: 

1. Senil katarakt tanısının konmuş olması (50 yaş ve üzeri). 

2. Postoperatif reaksiyonu arttıracak ek göz hastalığının olmaması (üveit vb.).  

3. Sistemik tedavi altında olmaması (steroid kullanımı, immünoterapi). 

Çalışma dışı bırakılma kriterleri: 

1. Hastanın çalışmadan çıkmak istemesi. 

2. Postoperatif reaksiyonu arttıracak ek göz hastalığının olması (üveit vb.).  

3. Postoperatif reaksiyonu arttıracak üveitle seyredebilen sistemik hastalık varlığı 

(sarkoidoz, ankilozan spondilit vb.). 

4. Sonuçları etkileyecek immünsupresif veya diğer ilaçları alıyor olması. 
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5. Diabetik retinopati varlığı. 

Komplikasyonsuz fakoemulsifikasyon cerrahisi sonrası olgular postoperatif etkinliği 

araştırılacak olan prednizolon asetat %1 ve deksametazon sodyum fosfat %0.1 kullanımına 

göre 2 gruba ayrıldı.  

Olgulara fakoemulsifikasyon cerrahisi aşağıdaki protokole göre uygulandı: 

% 2 lik lidocain ve % 0.5 bupivacain içeren 3 cc’lik karışım ile peribulber anestezi 

uygulandı. Opere edilecek gözün temporal kadranından 2.2 mm’lik slit bıçak ile saydam 

korneal insizyon yapıldı. Yan girişler için 23 gauge bıçak kullanıldı. İnsizyon sonrası ön 

kamaraya yan girişten hava verildi ve yine yan girişten tripan mavi % 0.1  verilerek ön 

kapsül boyandı. Ön kamara viskoelastik ile doldurulduktan sonra kistotom ile ön kapsül 

açıldı ve mikrokapsuloreksis forsepsi ile ön kapsüloreksis yapıldı. Hidrodisseksiyon ve 

hidrodelineasyon yapıldıktan sonra fakoemülsifikasyon cihazı (İnfiniti®, Alcon Laboratuar 

A.Ş.) probu ile nükleusda oluk açıldı. Nükleus ikiye ayrılarak ve parçalanarak yenildi. 

Kalan korteks materyali temizliği koaksiyel irrigasyon-aspirasyon elciği ile temporal 

girişten yapıldı. 2.8 mm slit bıçak ile temporal insizyon genişletildi ve ön kamaraya 

viskoelastik doldurularak göz içi lens implante edildi. Cerrahi öncesi yapılan biyometrik 

ölçümlere uygun olarak iki tip GİL kullanıldı (hidrofobik akrilik lens Acrysof®MA60, 

Alcon Laboratuar A.Ş. ve hidrofilik lens Epic Standard600®, Ophtalmic Medical Devices 

Ltd.). Viskoelastik madde aspire edildikten sonra ön kamaraya antibiyotik (moksifloksasin 

HCl % 0.5) verildi ve stromal hidrasyon uygulanarak kesi yeri ödemlendirildi. 

Tüm olgulara cerrahi uygulama aynı hekim tarafından yapıldı (Dr. AÖ). 

Grup 1: Fakoemulsifikasyon cerrahisi sonrası tedavide topikal steroid damla 

olarak prednizolon asetat % 1 (Pred Forte®, Allergan İlaçları Tic. A.Ş.)  kullanan 

olgulardan oluşturuldu. 
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Grup 2: Fakoemulsifikasyon cerrahisi sonrası tedavide topikal steroid damla olarak 

deksametazon sodyum fosfat % 0.1 (Maxidex®, Alcon Laboratuar A.Ş.) kullanan 

olgulardan oluşturuldu. 

Cerrahi sonrası topikal steroid damla protokolü, birinci hafta 12×1, ikinci hafta 

8×1, üçüncü hafta 5×1, dördüncü hafta 3×1 olacak şekilde düzenlendi. Ayrıca her iki gruba 

cerrahi sonrası antibiyotik olarak topikal lomefloxacin Hydrochloride % 0.3 (Okacin®, 

Novartis San. Tic. AŞ.) damla yaklaşık 10 gün süre ile kullanıldı. Olguların preoperatif 

birinci gün ve postoperatif birinci gün, birinci hafta ve birinci ay kontrollerinde non-

invaziv, non-kontakt bir yöntem olan laser flare metre cihazı (KOWA FM-600®)  ile ön 

kamara flare ölçümleri aynı hekim tarafından yapıldı (Dr. KB). 

Olgulardan elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar programına aktarıldı. 

İstatistiksel değerlendirme için SPSS (Statistical Package for Social Science, Worldwide 

Heaquarters SPSS Inc.) 16.0 Windows paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı bulgular, 

ortalama ± standart sapma şeklinde gösterildi. Gruplar arası karşılaştırma için independent-

samples-t testi kullanıldı. P < 0.05 anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. Olguların yaĢ ortalaması ve cinsiyet dağılımı 

Grup 1’de yer alan 16 olgunun (22 göz)  yaş ortalaması 65.59±2.26 yıl ve Grup 

2’de yer alan 18 olgunun (22 göz) yaş ortalaması 69.13 ±2.15 yıl idi. Yaş ortalaması 

açısından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.26), (Tablo 3) . 

Grup 1’ de yer alan olguların 10’u (% 45.45) kadın, 12’si (% 54.54) erkekti. Grup 

2’de yer alan olguların 10’u (% 45.45) kadın, 12’si (% 54.54) erkekti. Cinsiyet açısından 

gruplar arasında fark saptanmadı (p > 0.05), (Tablo 3). 

Tablo 3.  Olguların yaş ortalaması ve cinsiyet dağılımı 

 Grup 1 

(n=22) 

Grup 2 

(n=22) 

YaĢ (yıl) (ort±SD) 65.59±2.26 69.13 ±2.15 

Cinsiyet (n, %)  

Kadın 

Erkek 

 

10 (% 45.45) 

12 (% 54.54) 

 

10 (% 45.45) 

12 (% 54.54) 

 

4.2. Olguların göz içi basıncı ölçümlerinin karĢılaĢtırılması 

Günlere göre grupların göz içi basıncı ortalama değerleri ve istatistikleri ayrıntılı 

olarak Tablo 4 te gösterilmiştir. Grup 1 ve Grup 2 arasında göz içi basıncı açısından 

preoperatif 1. gün, postoperatif 1.gün, 1.hafta, 1.ay ölçümlerde anlamlı fark bulunmadı, 

(sırasıyla p=1.0, p=0.77, p=0.61, p=0.12). 
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Tablo 4.  Grupların göz içi basıncı ölçüm ortalamalarının karşılaştırılması 

 

Günler 

Göz içi Basıncı 

ortalama (mmHg) 

Grup 1 (n=22) 

Göz içi Basıncı 

ortalama (mmHg) 

Grup 2 (n=22) 

 

P 

 
Preop. 1.gün 14.13 14.13 1.0 

Postop. 1.gün 13.86 14.40 0.77 

Postop. 1.hafta 13.40 12.77 0.61 

Postop. 1.ay 13.77 12.13 0.12 

 

4.3. Olguların kullanılan göz içi lens tipi açısından karĢılaĢtırılması 

Grup 1’de yer alan olgularda 17 gözde (% 77.0) hidrofilik akrilik GİL kullanılırken 

5 gözde (% 23.0) hidrofobik akrilik GİL kullanıldı. Aynı şekilde Grup 2’de yer alan 

olgularda 17 gözde (% 77.0)  hidrofilik akrilik GİL kullanılırken 5 gözde (% 23.0) 

hidrofobik akrilik GİL kullanıldı, (Tablo 5). Kullanılan GİL tipi açısından gruplar arası 

anlamlı bir fark saptanmadı, (p>0.05). 

Tablo 5.  Olgularda kullanılan göz içi lens tipi dağılımı 

 

GİL 

Grup 1 

(n,%) 

Grup 2 

(n,%) 

Hidrofilik akrilik lens 17 (% 77.0) 17 (% 77.0) 

Hidrofobik akrilik lens 5 (% 23.0) 5 (% 23.0) 

 

4.4. Olguların flare ölçümlerinin karĢılaĢtırılması 

Preoperatif 1. gün ve postoperatif 1.gün ve 1.ay ölçüm ortalamaları açısından Grup 

1 ortalaması Grup 2 ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu, 
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(sırasıyla p=0.008, p=0.013, p=0.033). Postoperatif 1.hafta ölçümlerinde gruplar arası 

anlamlı fark bulunmadı, (p=0.159). Günlere göre grupların flare ortalama değerleri ve 

istatistikleri ayrıntılı olarak Tablo 6’ da gösterilmiştir. 

Tablo 6.  Grupların pre ve postoperatif günlere göre flare ölçüm ortalamaları 

 

Flare 

Grup 1(n=22) 

 (photon units/msec) 

Grup 2(n=22) 

 (photon units/msec) 

 
p 

 
Preop. 1.gün 9.27±3.86 6.45±2.92 

 
0.008 

Postop. 1.gün 44.72±14.81 34.59±10.81 
 

0.013 

Postop. 1.hafta 23.95±11.11 19.54±9.60 
 

0.159 

Postop. 1.ay 14.45±5.83 11.04±5.23 
 

0.033 

 

4.5. Olguların cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası flare ölçüm farkının                                      

karĢılaĢtırılması 

Grupların preoperatif ve postoperatif flare değerleri arasındaki fark karşılaştırıldı. 

Preoperatif 1.gün ile postoperatif 1.gün flare ortalaması arasındaki fark ‘A’ olarak 

isimlendirildi ve istatiksel olarak gruplar arası anlamlı fark saptanmadı (p= 0.06), (Tablo 

7). Postoperatif 1. gün ile postoperatif 1. hafta flare ortalaması arasındaki fark ‘B’ olarak 

isimlendirildi ve istatistiksel olarak gruplar arası fark saptanmadı (p=0.78), (Tablo 7). 

Postoperatif 1.gün ile postoperatif 1.ay flare ortalaması arasındaki fark ‘C’ olarak 

isimlendirildi ve istatistiksel olarak gruplar arası anlamlı fark saptanmadı (p= 0.06),  

(Tablo 7). 

Tablo 7. Preoperatif-postoperatif flare ölçüm farkı ortalamalarının karşılaştırılması 

 
Flare  Değişimi Grup 1(n=22) 

(photon units/msec) 
Grup 2(n=22) 

(photon units/msec) 

 
p 

A 35.45±14.17 28.13±11.34 0.06 

B 20.77±12.31 15.04±8.37 0.78 

C 30.00±13.92 23.13±9.39 0.06 
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4.6. Olguların cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası flare değiĢim oranının                                     

karĢılaĢtırılması 

Grupların preoperatif ve postoperatif flare değerleri arasındaki değişim oranı 

karşılaştırıldı. Olguların preoperatif 1.gün ile postoperatif 1.gün arasındaki flare artış oranı 

‘A’ olarak isimlendirildi ve istatiksel olarak gruplar arası anlamlı fark saptanmadı (p=0.3), 

(Tablo 8). Postoperatif 1. gün ile postoperatif 1. hafta arasında flare değişim oranı ‘B’ 

olarak isimlendirildi ve istatistiksel olarak gruplar arası fark saptanmadı (p=0.73), (Tablo 

8). Postoperatif 1.gün ile postoperatif 1.ay arasındaki flare değişim oranı ‘C’ olarak 

isimlendirildi ve istatistiksel olarak gruplar arası anlamlı fark saptanmadı (p= 0.81),  

(Tablo 8).  

Tablo 8. Preoperatif-postoperatif flare değişim oranının karşılaştırılması 

 
Flare  Değişim 

Oranı 
Grup 1 (n=22) 

(%) 
Grup 2 (n=22) 

(%) 

 
p 

A 453.9 568.6 0.3 
B 44.8 42.8 0.73 
C 64.9 65.9 0.81 
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5. TARTIġMA 

Katarakt cerrahisi kan aköz bariyerinin bozulmasına sebep olarak aköz humörde 

protein sızıntısı ve hücre reaksiyonuna neden olur. Bu durum klinik olarak ön kamarada 

flare ve hücre görülmesine yol açar (66). Katarakt cerrahisi sonrası postoperatif 

enflamatuar yanıtın cerrahi ekipman ve teknik, uzamış cerrahi süre, insizyon boyutu, göz 

içi lens tipi ve iris pigmentasyon derecesi gibi birçok faktöre bağlı olabileceği 

gösterilmiştir (67-69). Bu çalışmada tüm olgulara cerrahi tek bir cerrah tarafından yapılmış 

ve aynı cerrahi ekipman ve teknik kullanılmıştır. Kullanılan GİL materyali açısından 

yapılan çalışmalarda çoğunlukla hidrofilik ve hidrofobik akrilik GİL arasında postoperatif 

inflamasyon açısından anlamlı fark saptanmazken, bazı çalışmalarda silikon materyalli lens 

kullanılan olgularda postoperatif inflamasyon ve arka kapsül opasifikasyonu gibi 

komplikasyonların daha fazla görüldüğü gösterilmiştir (70,71). Bu araştırmada gruplar 

içerisinde 5 olguda hidrofilik akrilik, 17 olguda hidrofobik akrilik GİL kullanılmıştır. Her 

iki grupta kullanılan GİL tipi açısından çalışmamızın sonucunu etkileyecek gruplar arası 

anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak örnek sayısının az olması kesin bir sonuca varılmasını 

güçleştirmektedir. 

Cerrahi sonrası göz içi inflamasyonun önlenmesi için antienflamatuar ve 

antienfektif ilaçlar kullanılır (72). Bu amaçla topikal antibiyotikler, steroidler ve nonsteroid 

antienflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır.
 

 Fakoemülsifikasyon cerrahisinde antibiyotikler; ameliyat öncesinde, sırasında, 

bitiminde ve erken takip süresince enfeksiyon riskine karşı önlem amacıyla kullanılabilir.  

 Bu konuda aminoglikozid grubu antibiyotikler (gentamisin, tobramisin) veya kinolonlar 

(ofloksasin, siprofloksasin) en çok tercih edilen antibiyotiklerdir. Tez araştırmasında 

cerrahi sonrası tüm olgulara antibiyotik olarak lomefloxacin hydrochloride % 0.3 topikal 
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olarak yaklaşık 10 gün süre ile kullanılmıştır ve hiçbir olguda endoftalmi veya herhangi bir 

enfeksiyon gelişmemiştir. 

Literatürde farklı steroid ve nonsteroidantienflamatuar ilaçların ön kamara 

enflamasyonu üzerine olan etkinliklerini karşılaştıran yayınlar mevcuttur. Bu yayınlar 

çoğunlukla nonsteroidantienflamatuar ilaçlarında postoperative enflamasyonu önlemede en 

az steroidler kadar etkin olduğunu göstermektedir (73-75). 

Topikal steroidli damlalar intraoküler cerrahi sonrası konjonktival hiperemiyi 

azaltmak, kan aköz bariyerinin kırılmasını ve hedef dokulara hücresel infiltrasyonu 

önlemek için kullanılırlar. Ancak göz içi basıncında yükselme, enfeksiyonun 

maskelenmesi ve korneal iyileşmede gecikme gibi oküler yan etkileri vardır (76). 

Olgularda postoperatif kullandığımız prednizolon asetat ve dekzametazon fosfatın katarakt 

cerrahisi sonrası göz içi basıncına olan etkileri açısından yapılan çalışmalara bakıldığında 

bu iki etken arasında anlamlı fark saptanmamıştır (76). Grupların cerrahi öncesi ve 

sonrasında göz içi basıncı ölçümleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında ölçülen 

değerlerin her iki grupta benzer olduğu, cerrahi sonrası 1. gün, 1. hafta ve 1. ay 

kontrollerinde göz içi basıncı ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir değişme 

olmadığı görülmüştür. Kortikosteroidlerin 1 ay gibi süre ve dozu azaltılarak kullanılması 

göz içi basıncında tedavi gerektirecek yüksekliklere neden olmadığını söyleyebiliriz. 

Katarakt cerrahisi sonrası steroidlerin etkinlikleri biyomikroskopik muayene, 

florofotometre ve laser flaremetre gibi farklı yöntemlerle çeşitli çalışmalarda irdelenmiştir. 

Biyomikroskopik muayene ile E.Coşkun ve ark. çalışmasında ön kamara hücre ve 

flare düzeylerine bakılarak desonid disodyum fosfat % 0.25 damla ile dekzametazon alkol 

% 0.1 damla etkinlik yönünden karşılaştırılmıştır. Desonid disodyum fosfat 

fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası ön kamarada oluşan enflamasyonu tedavi etmede 
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etkin olduğu, fakat deksametazon alkol ile karşılaştırıldığında daha az etkili olduğu ve 

ameliyat sonrası hastalara daha az konfor sağladığı gösterilmiştir (77). 

M. Diestelhorst ve ark. dekzametazon % 0.1 ve prednizolon asetat %1 ilaçlarının 

katarakt cerrahisi sonrası ön kamara üzerine olan etkinliklerini florofotometrik yöntem ile 

karşılaştırmışlardır. İntravenöz verilen % 10’luk floreseinin ön kamaraya geçişinin 

ölçüldüğü bu yöntemde iki etken arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (78). 

H.G. Struck ve ark. ise çalışmalarında dekzametazon fosfat % 0.1 jel ve 

prednizolon asetat % 1 damla formları postoperatif enflamasyon üzerine olan etkinliği 

biyomikroskop ile muayene ve laser flaremetre ölçüm sonuçlarına göre karşılaştırılmıştır. 

Her iki etken arasında etkinlik açısından fark saptanmamıştır (76). Benzer şekilde K. 

Lorenz ve ark. laser flaremetre ile yaptıkları araştırmalarında prednizolon asetat % 0.5’ın 

ön kamaradaki antienflamatuar etkinlik açısından en az prednizolon asetat % 1 kadar etkin 

olduğunu gösterilmişlerdir. Steroidlerin oküler yan etkileri düşünüldüğünde düşük 

yoğunluklu steroid damlaları kullanmanın daha avantajlı olduğu söylenebilir (79). 

Araştırmamızda cerrahi sonrası topikal steroid etkinliği laser flaremetre cihazı ile 

flare düzeyi ölçülerek yapılmıştır. Randomize olarak seçilen olguların preoperatif 1. gün ve 

postoperatif 1. gün, 1. hafta ve 1. ay kontrollerinde flare düzeyleri laser flaremetre ile 

ölçüldü. Daha sonra ölçümler istatistiksel olarak karşılaştırıldığında randomize olarak 

seçilen olgulardan prednizolon asetat % 1 kullanan grubun (Grup1) preoperatif flare 

değerlerinin, dekzametazon fosfat % 0.1 kullanan gruptan (Grup2) istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu. Benzer şekilde postoperatif flare ölçümlerine 

bakıldığında postoperatif 1. hafta iki grup arasında anlamlı bir fark yokken, postoperatif 1. 

gün ve 1. ay flare ölçümlerinin Grup 1’de anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü. 

Cerrahi öncesi Grup 1’in zaten flare değerlerinin daha yüksek olması, postoperatif ölçüm 

sonuçlarını da etkileyebileceği düşünülerek steroidlerin flare üzerine olan etkinliğini 
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değerlendirebilmek için gruplar arası ikinci bir istatistiksel analiz yapıldı. Olguların 

preoperatif 1. gün ile postoperatif 1.gün arasındaki flare farkı ve flare değişim oranı, 

postoperatif 1. gün ile postoperatif 1. hafta arasındaki flare farkı ve flare değişim oranı ve 

son olarak postoperatif 1. gün ile postoperatif 1. ay arasındaki flare farkı ve flare değişim 

oranı karşılaştırılarak ilaçların cerrahi sonrası flare değişimine olan etkisi araştırıldı. 

Sonuçta iki grupta da cerrahi sonrası flare değişimlerinin benzer olduğu, iki etken arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü. 

Grup 1’de preoperatif flare yüksekliğini izah açısından bakıldığında kullandığımız 

laser flaremetre ile flare ölçümünün yaş, günün saatleri, midriyatik kullanımı ve pupil çapı 

gibi parametrelerden de etkilendiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. M. Shah ve T. 

Onodera ve ark. çalışmalarına benzer olarak çoğu çalışmada normal gözlerde yaşla beraber 

flare değerlerinin arttığı gösterilmiştir(49). Bu araştırmada 50 yaş ve üzeri seçilen 

olgulardan oluşan her iki grup arasında yaş ortalaması açısından anlamlı fark saptanmadı. 

Oshika ve ark. nın çalışmasında normal bireylerde sabah 06:00 da yapılan ortalama ölçüm 

değerleri  (4.2±1.0 photon units/msec), akşam 18:00 da yapılan ortalama ölçüm 

değerlerinden (3.24±0.71 photon units/msec) yüksek bulunmuştur (49).
 
Bunun muhtemelen 

protein-aköz hümör akım oranının diurnal ritmine bağlı olduğu düşünülmüştür. Benzer 

çalışmalarda yine midriyatik kullanımının ve midriyatik pupil varlığının laser flare 

değerlerini azalttığı gösterilmiştir. Bu çalışmada flare ölçümleri günün belirli saatlerinde 

(10:00-14:00 saatleri arasında) ve midriyatik ajanlar kullanılmadan alınarak bu 

parametrelerin ölçüm sonuçlarını etkilemesi önlenmeye çalışılmıştır. Ancak muhtemel 

protein-aköz humör yapımı diurnal ritmi böyle bir sonuç çıkarmış olabilir. 

Bu araştırmada kullanılan steroidlerin sistemik antienflamatuar potensleri farklılık 

göstermektedir. Prednizolonun antienflamatuar potensi hidrokortizonun 4 katı kadar iken, 

dekzametazonun antienflamatuar potensi hidrokortizonun yaklaşık 25 katı kadardır. Yani 
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dekzametazon prednizolondan yaklaşık 6-7 kat daha potent bir steroiddir. Fakat bu etki 

gözde direkt olarak gösterilemez. Lipofilik olan asetat ve alkol bağlı steroidlerin intakt 

epitelli korneal penetrasyonu, sodyum fosfat gibi polar grupların bağlandığı steroidlerden 

daha iyidir. Katarakt cerrahisi sonrası sık kullanılan antienflamatuar steroidlerden biri olan 

prednizolon asetat % 1 kolay korneal penetrasyonu ve yüksek aköz humör biyoyararlanımı 

yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (78). McGhee ve ark. yaptığı çalışmada göze aynı 

miktarda damlatılan prednizolon asetat % 1 ve prednizolon fosfat % 0.5 etkenlerinin ön 

kamara aköz humör konsatrasyonlarına bakıldığında asetat grubu içeren steroidin aköz 

konsantrasyonun çok daha fazla olduğu (yaklaşık 25 katı) gösterilmiştir (80). 

Değişiklik formları (fosfat, alkol) göz hastalıklarında sık kullanılan bir diğer 

kortikosteroid olan deksametazonun da katarakt cerrahisi sonrası göz enflamasyonun 

tedavisinde etkinliği kanıtlanmıştır (81-83). 

Dekzemetazon fosfat % 0.1’ın yüksek glikokortikoid-reseptöre bağlanma kapasitesi 

ve antienflamatuar etkilerine karşı, prednizolon asetat % 1’ın süspansiyon özelliğinden 

dolayı konjonktivada daha uzun süre kalabilmesi ve yüksek aköz konsantrasyonlara 

ulaşabilmesi klinik olarak bu iki steroidin gözde eşdeğer etkilerini açıklamaktadır. 

Sonuç olarak çalışmamızda da katarakt cerrahisi sonrası enflamasyon kontrolünde 

enflamasyon belirteçlerinden biri olan ön kamara flare düzeylerine bakılarak deksametazon 

sodyum fosfat % 0.1 ve prednisolone asetat % 1 damla formları arasında etkinlik açısından 

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

Topikal olarak kullanılan kortikosteroidlerin etkinliği ve izlenen yan etkileri çok 

çeşitli çalışmalarda irdelenmiştir (77-79). Bu ilaçların çeşitli yönleri ile birbirlerine 

üstünlük sağladıkları iddiaları her zaman süregelmiştir fakat burada karar vermekte etken 

olması gereken ana unsur, doktorun kendi deneyimleri, hastaya ait sosyo-ekonomik 

etkenler ve hasta uyumu olmalıdır. 
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6. SONUÇ 

Bu çalışmada, katarakt ameliyatı sonrası uygulanan topikal steroid tedavisinde 

prednizolon asetat ve deksametazon fosfat preparatlarının postoperatif birinci ay sonunda 

flare düzeylerini preoperatif düzeylere yakın değerlere düşürdüğü görülmüştür. 

Postoperatif birinci gün, postoperatif birinci hafta ve postoperatif birinci ay flare ölçüm 

sonuçları değerlendirildiğinde ön kamara enflamasyon kontrolünde etkilerinin benzer 

olduğu saptanmıştır. 

Katarakt cerrahisi sonrası inflamasyonun kontrolünde prednizolon asetat % 1 ve 

deksametazon fosfat % 0.1 güvenilirliği yüksek preparatlar olduğu, postoperatif olarak 

yaklaşık 1 ay süre ile giderek azaltılan dozlarda kullanımının enflamasyonu önlemede 

yeterli olduğu söylenebilir. 
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7. ÖZET 

Bu çalışmanın amacı senil katarakt tanısı ile fakoemulsifikasyon cerrahisi 

uygulanan hastaların postoperatif topikal steroid tedavisinde kullanılan preparat çeşidinin 

(Prednizolon Asetat % 1, deksametazon sodyum fosfat % 0.1) postoperatif ön kamara flare 

reaksiyonu üzerine etkisinin flaremetre cihazı kullanılarak karşılaştırılmasıdır.  

          Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 

polikliniğinde Ocak 2009-Ağustos 2010 tarihleri arasında senil katarakt tanısı konularak 

komplikasyonsuz fakoemulsifikasyon cerrahisi uygulanan 34 olgunun 44 gözü çalışmaya 

dahil edilmiştir. Topikal prednizolon asetat % 1 damla veya deksametazon sodyum fosfat 

% 0.1 damla kullanan olguların preoperatif 1. gün ve postoperatif 1. gün, 1. hafta ve 1. ay 

kontrollerinde flaremetre cihazı ile ön kamara flare reaksiyonu düzeyi ölçümü yapılmıştır. 

Ölçümler istatistiksel olarak karşılaştırıldığında randomize olarak seçilen olguların 

preoperatif 1. gün, postoperatif 1. gün ve 1. ay flare değerlerinin prednizolon asetat % 1 

kullanan grubun (Grup 1), dekzametazon fosfat % 0.1 kullanan gruptan (Grup 2) 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu. Cerrahi öncesi Grup 1’in 

zaten flare değerlerinin daha yüksek olması, postoperatif ölçüm sonuçlarını da 

etkileyebileceği düşünülerek steroidlerin etkinliğini değerlendirebilmek için ikinci bir 

istatistiksel analiz yapıldı. Olguların flare değerlerinin preoperatif 1. gün, postoperatif 1. 

gün, 1. hafta ve 1. ay ölçümlerinde değişim oranları ve miktarı karşılaştırılarak ilaçların 

cerrahi sonrası flare değişimine olan etkisi araştırıldı. Sonuçta iki grupta da cerrahi sonrası 

flare değişimlerinin benzer olduğu, iki etken arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı görüldü. Fakoemulsifikasyon sonrası enflamasyonun önlenmesinde her iki ilacın 

benzer etkilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar kelimeler: prednizolon asetat, deksametazon fosfat, flare, fakoemulsifikasyon 
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8. SUMMARY 

The purpose of this study is to compare the effect of using different postoperative 

topical steroid preparations (prednisolone acetate 1 %, dexamethasone sodium phosphate 

0.1 %) on postoperative anterior chamber flare reaction by using the flaremetre device in 

patients with senile cataract underwent phacoemulsification surgery. 

In Selcuk University Meram Medical Faculty, Department of Ophthalmology clinic 

44 eyes of 34 patients diagnosed as having senile cataract underwent uneventful 

phacoemulsification surgey between January 2009 - August 2010 were included in this 

study. Patients anterior chamber flare reaction levels measured by flaremetre device in 

their postoperative 1st day,  1st week and 1st month controls that used topical prednisolone 

acetate 1% or dexamethasone sodium phosphate 0.1 % drops. 

İn statistical analysis, the levels of flare of group 1 (prednisolone acetate 1 %) was 

found to be significantly higher than group 2 ( dexamethasone phosphate 0.1 %)  in 

preoperative 1st day, postoperative 1st day and postoperative 1st month. The second 

statistical analysis was performed to evaluate the effectiveness of steroids, because of the 

postoperative measurement results considering the influence of the already higher 

preoperative flare levels of group 1. The postoperative effect of drugs on the change in the 

flare values was investigated by comparing the level of the change rate and amount in the 

cases flare values in preoperative 1st day, postoperative 1st day, postoperative 1st week 

and postoperative 1st month. 

As a result, the postoperative flare change in both groups were similar and there 

was no statistically significant difference between two topical steroid treatment. It could be 

said that both of the steroids have similar effects in the prevention of inflammation after 

phacoemulsification surgery. 

Key words: prednisolone acetate, dexamethasone phosphate, flare, 

phacoemulsification. 
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Bu araştırmanın planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yayınlanması 

aşamalarında, araştırma yaptığım kişilerle veya herhangi bir kuruluşla ticari, kişisel 

nedenlerle araştırmanın bilimsel ve etik yönlerine zarar verebilecek hiçbir bağlantı 

bulunmamaktadır. 
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