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ÖZET

SUMMARY

Transkonjonktival 23 gauge vitrektomi sonrasi göz içi basıncı ( GİB)
düzeylerini incelemek amacıyla düzenlenen çalışmada , transkonjonktival 23 gauge vitrektomi uygulanan 80 hastanın 86 gözündeki postoperarif 1, 3, 7. gün ile 1. ve 3. aydaki GİB düzeyleri incelendi. 15 göze
siZikon yağı, 41'ine gaz veya hava tamponadı uygulanmışken 30 olgu
doğrudan sıvı ile kapatılmıştı.
Goldmann ap/anasyon tonometresi ile pastop 1. günde yapılan G/B ölçümleri değerlendirildiğinde, 5 gözde hipotoni görüldü (<5 mmHg),
17 gözde 5-10 mmHg, 36 gözde 11-15 mmHg, 17 gözde 16-21 mmHg,
ll gözde GIB >21 mmHg bulundu. 1. gün siZikon tamponadlı 18 gözün 3'ünde (% 17) GİBs,JO mmHg, 7'sinde ?21 mmHg(% 39) idi. Gaz
veya siZikon tamponadı yapılmadan, sıvı ile kapatılmış 30 olgunun
9'unda (% 30), gaz veya hava tamponadı yapılan 41 olgunun 10'unda
(% 24) 1. gün GİB s, 10 mm Hg bulundu.
Tüm olgularda postoperarif 3. günde 3 gözde mevcut olan hipotoni (<5
mmHg), 7. günde 1 gözde devam etmekteydi. Bu olguya gaz tamponadı uygulanarak tonus artışı sağlandı. 1. ve 3. ayda hipotoniye rastlanmazken, 2 olguda GİB yüksekti. Takipler sırasında hiçbir olguda hipotoniye ikincil endoftalmi gelişmedi. Erken dönemde 4 olguda gelişen
preretinal hemarajilerde spantan rezorbsiyon görüldü.
23 gauge transkonjonktival vitrektomi sonucu gelişebilen postoperarif
GIB düşüklüğü, çoğu olguda operasyondan birkaç gün sonra spantan
düzelmektedir.
Anahtar Kelime/er: Transkonjonktival vitrektomi, göz içi basıncı, 23
gauge, hipotoni

Evaluation of Intraocular Pressure After 23 Gauge Vitrectomy
The study was designed to evaluate the patients intraocular pressure
(IOP) after transconjunctival23 gauge vitrectomy.
Ina total number of 86 eye s, in 80 patients who had transconjunctival
23 gauge vitrectomy, postoperative IOP findings on the days 1, 3, 7,
30, 90 were evaluated. Silicon oil was used in 15 eyes, gas or air tamponade was usedin the other 41 eyes, and 30 eyes were directly closed
under BSS using perjluorocarbon liquids.
Using Goldmann applanation tonometry, IOP findings on the 1 st day
were asfol/ows: Hypotony occurred in 5 eyes% (IOP < 5 mmHg), in
17% eyes IOP was between 5-10 mmHg, in 36 eyes% IOP was 1 I-15
mmHg, in 17 eyes % IOP was between 16-21 mmHg and in ll eyes
% IOP was > 21 mm Hg.
Meanwhile, in the eyes with silicone tamponade IOP findings were as
follows on the first day: in 3 of the 18 eyes (17 %) o5 1O mm Hg, in 7
%of the eyes? 21 mmHg. In 9 of the 30 eyes (30 %) which were directIy closed under BSS by liquids IOP was s, 10 mmHg. In IO of the 41
eyes (24 %) IOP was s, IO mmHg alsa.
On the third day postoperatively, hypotony (IOP < 5 mm Hg) was
found in 3 eyes. On the seventh day hypotony was found 1 eye and
tonus was ıncreased by gas tamponade in this patient.
Hypotony was not found in any of the eyes on the days 30 and 90 but
IOP was high in 2 eyes.Endophthalmitis did not occur in any of the
eyes prior to hypotony. The early preretinal hemorrhagic findings ,in 4
eyes regressed spontaneously.
Postoperative /ow IOP after transconjunctival 23 gauge vitrectomy,
usual/y comes to normal range afew daysafter vitreoretinal surgery.
Key Words: Transconjunctival vitrectomy, intraocular pressure, 23
gauge, hypotony

GİRİŞ

gelişmesi

hem hasta hem de oftalmologların ameliyat
beklentilerini arttırmaktadır. Potansiyel komplikasyonların oldukça yüksek olarak görüldüğü vitrektomilerde, uygun tedbirlerin alınması ile kamplikasyon
olasılığı minimize edilebilmektedir (1) .
Transkonjonktival 23 gauge vitrektorni sonrasi göz
içi basıncı ( GİB) düzeylerini incelemek üzere kliniği
mizde transkonjonktival 23 gauge vitrektomi uygulanan
80 hastanın 86 gözündeki postoperatif 1, 3, 7. gün ile 1.
sonrası

İlk kez 1970'de Machemer tarafından uygulanmasın

dan sonra teknikleri hızla gelişen vitrektomi geçmişte
görme keskinliği beklentisi olan hastalar
için umut kaynağı iken, günümüzde tekniklerin bu denli

yalnızca düşük

(*) 41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresinde sunulmuştur.
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Asistanı ( 1),
Uzmanı
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(3)

61

İstanbul Tıp Dergisi 2008:1 ;61-63

ve 3_ aydaki GİB düzeylerini incelediğimiz çalışmada,
15 göze silikon yağı, 41 'ine gaz veya hava tamponadı

(2, 5, ll). Bizim

uygulanmışken

atılmadı.
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ile

kapatılmıştı.

mal göz içi
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edildiği
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esnasında

nor-

için hiçbir olguda sütür

Olgulara ön karnaraya sefuroksim aksetil ve gentamisin subkonjonktival uygulanarak profilaksi yapıldı ve ta-

BULGULAR
Goldmann aplanasyon tonometresi ile postop 1. günde yapılan GİB ölçümleri değerlendirildiğinde, 5 gözde

kipler sırasında hiçbir olguda hipotoniye ikincil endoftalmi gelişmedi. Genellikle, 23 gauge vitrektomi sonrası

hipoto ni görüldü ( <5 mm Hg), 17 gözde 5-1 O mm Hg, 36

endoftalmiye 25 gauge a göre daha sık rastlanmakta olup
önlem olarak ön karnaraya sefuroksim aksetil ve subkon-

gözde 11-15 mmHg, 17 gözde 16-21 mmHg, ll gözde

jonktival gentamisin kombinasyonu

GİB >21 mmHg bulundu.

mektedir. Tek başına sefalosporin kullanılması halinde
etki spektrumunun sık görülen virülan mikroorganizmalara karşı yetersiz kaldığı düşünülmektedir (3,11).

ı.

gün silikon tamponadlı 18 gözün 3'ünde (% 17)
GİB s 10 mmHg, ?'sinde? 21 mmHg(% 39) idi. Gaz

öneril-

kapatılmış

Cerrahi bitiminde gözün normal basınç ile kapatılma

30 olgunun 9'unda (% 30), gaz veya hava tamponadı ya-

s 10 mm

sı, 23 ya da 25 gauge vitrektomi sonrası yaranın açısal
konstrüksiyonuna skleral tünel vasıtasıyla katkıda bulun-

Hg bulundu.
Tüm olgularda postoperatif 3. günde 3 gözde mevcut

makta bu da postop hipotoniye sekonder kanama ve yara yerinden sızdırma olasılığını azaltmaktadır. Cerrahi

veya silikon

tamponadı yapılmadan, sıvı

kullanılması

ile

pılan 41 olgunun lO'unda (% 24) 1. gün GİB

olan hipotoni (<5 mmHg), 7. günde 1 gözde devam et-

sonrası

mekteydi. Bu olguya gaz tamponadı uygulanarak tonus
artışı sağlandı. 1. ve 3. ayda hipotoniye rastlanmazken, 2
olguda GİB yüksekti. Bu olgulara antiglokomatöz tedavi
başlanmasından sonra GİB nin normal seviyeye indiği

tansiyon kanama riskini arttımbilmektedir (10,11).
Sonuç olarak; elde ettiğimiz bulgular 23 gauge trans-

görüldü(< 21 mmHg).
Erken dönemde 4 olguda gelişen preretinal hemarajilerde spontan rezorbsiyon görüldü.
TARTIŞMA

Postoperatif glokom intraoküler kanamaya, gaz kabarcığı gelişmesi

ve/ veya pupiller blok oluşumuna , vegf
etkisi ile proliferatif diabetik retinopati ya da santral retinal ven oklüzyonu bulunan gözlerde neovasküler glokoma, silikona bağlı olarak gelişen emulsifikasyon glokomuna, trabekülite, inflamasyona (ön karnarada protein
ve hücre birikimine bağlı), steroid kullanımına ve hiperoksijenasyona (Stanley Chang, vitrektomi sonrası gelişen

oksijenasyon artışını trabeküler ağı tahrip ettiğini
öne sürmüştür) sekonder görülebilmektedir (6,11).
Transkonjonktival vitrektomi sonrası yara yerinden
sızdırma 23 gauge vitrektomilerde 25 gauge a göre daha
sık rastlanmaktadır. Bu nedenle yara yerinin açısal konstrüksiyonu 23 gauge vitrektomilerde daha fazla önem arz
etmektedir. Yine de cerrah yara yerinden sızdırma olası
lığından şüphe ediyorsa sütür atmakta çekinmemelidir
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ilk 24 saatte hastada gelişebilecek sistemik hiper-

konjonktival vitrektomi sonucu gelişebilen postoperatif
GİB düşüklüğünün , çoğu olguda operasyondan birkaç
gün sonra düzeldiğini göstermektedir. Transkonjonktival
vitrektomi sonrası potansiyel komplikasyonlar bir hayli
fazla sayıda olmasına karşın özenli cerrahi ve postop bakım ile bu komplikasyonların üstesinden başarılı bir şe
kilde gelinebilmektedir (9,11).
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