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Levent Akçay, Ayﬂin Tuba Kaplan, Burçak Erdo¤an, Ömer Kamil Do¤an
Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 1. Göz Klini¤i, ‹stanbul, Türkiye

Özet
Amaç: Yüksek miyopisi olan hastalarda iris k›skaçl› fakik ön kamara lens implantasyonunun uzun dönem sonuçlar›n›
de¤erlendirmek.
Gereç ve Yöntem: Yüksek miyopisi olan 34 hastan›n 68 gözü çal›ﬂmaya al›nd›. Tüm hastalara lokal anestezi alt›nda optik
çap› 6 mm, tüm çap› 8 mm olan, katlanabilir iris k›skaçl› fakik ön kamara lensi (Artiflex / Veriflex) yerleﬂtirildi. Takiplerde,
refraksiyon de¤erleri, görme keskinli¤i, göz içi bas›nc› (G‹B), endotel hücre say›s› ve geliﬂen komplikasyonlar
de¤erlendirildi.
Sonuçlar: Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 29,1±7,1 (19 ile 45 y›l) y›l aras›nda idi. Toplam 68 gözün 36’s›na Artiflex, 32’sine
Veriflex göz içi mercek (G‹M) yerleﬂtirildi. Ortalama takip süresi 36 ay idi. Hastalar›n ameliyat öncesi ortalama sferik refraksiyon de¤eri -11,5±8,73 D (-7,0 ile -18,0 D aras›), sferik eﬂde¤eri (SE) -12,1±2,2 D (-7,5 ile -17,5 D aras›) ve düzeltilmiﬂ en
iyi görme keskinli¤i (DE‹GK) ortalamas› logMAR 0,35±0,13 idi. Ameliyat sonras› 3. y›lda ise hastalar›n sferik refraksiyon
de¤eri ortalamas› -0,53±0,78 D, ortalama SE de¤eri -1,12±0,79 D ve DE‹GK ortalamas› logMAR 0,22±0,18 olarak bulundu. Ameliyat sonras› DE‹GK’da 10 hastada (%14,7) de¤iﬂiklik olmazken, 57 hastada (%83,87) en az bir s›ra art›ﬂ, bir hastada (%1,47) ise iki s›ra azalma saptand›. Santral korneal endotel hücre kayb› oran› %9,86 bulundu. Takiplerde bir gözde
(%1,47) G‹B yükselmesi, üç gözde (%4,4) G‹M’de desantralizasyon, yedi gözde (%10,2) pupil ovalizasyonu ve G‹M
üzerinde pigmentasyon, bir gözde (%1,47) ise koroid neovaskülarizasyonu saptand›.
Tart›ﬂma: Yüksek miyopisi olan hastalarda uygulad›¤›m›z iris k›skaçl› fakik ön kamara lensi ile refraksiyon, görme keskinli¤i
ve hasta konforu aç›s›ndan oldukça tatminkâr sonuçlar al›nd›. (TOD Dergisi 2010; 40: 165-70)
Anahtar Kelimeler: ‹ris k›skaçl› lens, Artiflex, Veriflex, yüksek miyopi

Summary
Purpose: To evaluate the long-term results of iris-claw phakic intraocular lens (IOL) implantation in highly myopic patients.
Material and Method: 68 eyes of 34 myopic patients were included in the study. All patients underwent implantation of
iris-claw phakic IOL with an optic part of 6 mm in diameter and overall length of 8,5 mm (Artiflex /Veriflex). All surgeries
were performed under local anesthesia. During each visit, refraction, visual acuity, intraocular pressure (IOP), endothelial
cell changes and complications were evaluated.
Results: The mean age of the patients was 29.1±7.1 (range, 19-45) years. In 36 out of 68 eyes, the Artiflex lens was implanted, and in 32 eyes - the Veriflex IOL. The mean follow-up time was 36 months. Before the surgery, the mean spherical
refraction of the patients was -11.5±8.73 D (range, -7.0 to -18.0 D), the mean spherical equivalent (SE) was -12.1±2.2 D
(range, -7.5 to -17.5 D), and the mean best-corrected visual acuity (BCVA) was logMAR 0.35±0.13. Three years after
surgery, the mean spherical refraction was -0.53±0.78 D, the mean SE was -1.12±0.79 D, and the mean BCVA was log
MAR 0.22±0.18. The BCVA was maintained in 10 eyes (14.7%), while 57 eyes (83.87%) gained 1 or more lines of Snellen
BCVA and a loss of 2 lines BCVA occurred in one eye (1.47%). The mean corneal endothelial cell loss was 9.86%. During
the follow-up visits, one eye (1.47%) had IOP elevation, three eyes (4.4%) had decentration, seven eyes (10.2%) had pupil
ovalization and pigment dispersion on the anterior surface of the lens, and in one eye (1.47%) choroid neovascularization
was observed.
Discussion: Iris-supported phakic anterior chamber IOL implantation in highly myopic patients provides satisfactory
visual outcomes and patient comfort. (TOD Journal 2010; 40: 165-70)
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Giriﬂ
Miyopik refraksiyon kusurunun düzeltilmesinde lazer
in situ keratomileusis (LAS‹K) ve fotorefraktif keratektomi gibi korneal refraktif prosedürler günümüzde en yayg›n kullan›lan yöntemlerdir. Korneaya uygulanan refraktif cerrahi yöntemler, düﬂük ve orta dereceli miyopide
baﬂar›l› ve konforlu çözüm sa¤lamas›na karﬂ›n yüksek
miyopide komplikasyon oran›n›n artmas› ve baﬂar› oran›n›n düﬂük olmas› nedeniyle tercih edilmemektedir.
Refraktif lens cerrahisi günümüzde refraktif lens de¤iﬂimi ve fakik G‹M cerrahisi olarak uygulanmaktad›r. Düﬂük
numaral› göz içi lenslerinin üretilmesi ve fakoemülsifikasyon yöntemindeki geliﬂmeler, ﬂeffaf lens cerrahisinin daha
da yayg›nlaﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Ancak genç hastalarda
akomodasyon kayb›na yol açmas› ve normal popülasyona
göre daha yüksek oranda retina dekolman›na sebep olabilmesi gibi olumsuzluklar› bulunmaktad›r (1).
Fakik G‹M cerrahisi di¤er keratorefraktif yöntemlere
alternatif olarak uygulanan, akomodasyon kayb›n›n olmad›¤›, geri dönüﬂümlü ve kornean›n yay›k yap›s›n›n
korundu¤u bir yöntemdir.
Artisan lensler ilk 1978’de Worst taraf›ndan afak gözlerde uygulanm›ﬂt›r, 1986’da ise Worst ve Fechner taraf›ndan ilk defa fakik miyopik bir gözde iris k›skaçl› bikonkav lens modeli denenmiﬂtir. Daha sonra 1991’de kamaﬂma ve hale gibi subjektif yak›nmalar› ve endotelyal hasar›n› azaltmak için lensin optik bölümü geniﬂletilip 6,0
mm’ye ç›kart›lm›ﬂ, etraf›ndaki rim ç›k›nt›s› azalt›lmak suretiyle konveks-konkav bir model ile de¤iﬂime u¤ram›ﬂt›r.
Baﬂlang›çta Worst miyopi k›skaç lensleri olarak adland›r›lan iris k›skaçl› fakik G‹M’leri halen Artisan/Verisyse lensi
ad› alt›nda üretilmektedir. Artisan/Verisyse lensinin tek
parça katlanmayan Polimetil metakrilat (PMMA) modeli 3,0 D ile -23,0 D aras›nda üretilirken katlanabilen Artiflex
modeli hidrofobik polysiloksan yap›s›nda olup -3,0 D ile 14,5 D aral›¤›nda üretilmektedir. Ayn› zamanda bu lenslerin hipermetrop modeli ve astigmatizma düzeltilmesi
için torik modeli de bulunmaktad›r.
Çal›ﬂmam›zda yüksek miyopisi olan hastalarda uygulad›¤›m›z Artiflex/Veriflex fakik G‹M’lerin refraktif sonuçlar›n› ve komplikasyonlar›n› de¤erlendirdik.

Gereç ve Yöntem
Sa¤l›k Bakanl›¤› Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi 1. Göz Klini¤inde ﬁubat 2005-Aral›k 2007 tarihleri aras›nda, fakik G‹M implantasyonu yap›lan 34 hastan›n 68 gözü geriye dönük olarak de¤erlendirilmeye al›nd›. 68 gözün 36’s›na Artiflex G‹M
(Ophtec, Hollanda), 32’sine ise Veriflex G‹M (Abbott
Medical Optics, Kaliforniya) yerleﬂtirildi. Tüm hastalar
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ameliyat öncesi cerrahi teknik ve tak›lacak göz merce¤i
ile ilgili bilgilendirilip, onamlar› al›nd›ktan sonra ayn›
cerrah taraf›ndan ameliyat edildi.
Hastalar›n seçiminde en az bir y›ld›r ayn› kalan yüksek miyopinin bulunmas›, ön kamara derinli¤inin 3,0
mm’nin üzerinde olmas›, endotelyal hücre say›s›n›n en
az 2000 /mm2 olmas›, iridokorneal aç›s› Shaffer evre 3
veya üzerinde olmas›, hastan›n fakik olmas› göz önünde
bulunduruldu. Katarakt, üveit, glokom gibi oküler patolojileri olan veya retina dekolman›na yol açabilecek dejenerasyonlar› bulunan hastalara, daha önce kornea ya
da göz cerrahisi geçirmiﬂ ya da sistemik herhangi bir
hastal›¤› olan (otoimmun hastal›klar, konnektif doku hastal›klar›, atopi, diyabet) kiﬂilere bu cerrahi uygulanmad›.
Hastalara yerleﬂtirilecek G‹M gücünü hesaplamada;
DE‹GK‘y› sa¤layan refraksiyon de¤eri, ön kamara derinli¤i ve keratometri de¤erleri kullan›larak van der Heijde
formülüne göre düzenlenmiﬂ tablolardan yararlan›ld›.
Tüm hastalara % 0.5 proparacaine HCl (Alcain®,
Alcon) ile topikal anestezi sonras›, ameliyat s›ras›nda,
40 mg %2’lik lidokain hidroklorür (Aritmal®, Osel) ön
kamaraya verilerek intarakamaral anestezi uyguland›.
Ön kamaraya %0,01’lik asetilkolin (Miochol-E®, Novartis) verilerek pupillada myozis sa¤lan›p G‹M yerleﬂtirilirken kristalin lense temas engellendi ve G‹M santralizasyonu sa¤land›. Saat 12’den lensi ön kamaraya yerleﬂtirebilmek için 3,2 mm’lik korneal kesi, saat 10 ve 2’den
ise yan giriﬂler haz›rland›. Tüm hastalarda ön kamaray›
doldurmak için sodyum hiyalüronat kullan›ld›. G‹M özel
spatül yard›m›yla saat 12’deki korneal kesiden ön kamaraya yerleﬂtirildi. Yatay pozisyona çevrildikten sonra pupillaya göre santralize edildi. Daha sonra nazaldan baﬂlanarak irise fikse edilecek k›skaçlar forseps yard›m›yla
tutulup yan giriﬂten sokulan enklavasyon kanülü ile irise
fikse edildi. Üst kadrandan periferik iridotomi yap›ld›ktan sonra ön kamaradaki viskoelastik materyal temizlendi. Cerrahi sonunda yara yeri kontrolü yap›l›p ön kamaraya 0,1 cc %1’lik sefuroksim sodyum (Zinnat®, Glaxo
Smithkline) verilerek ameliyat sonland›r›ld›.
Tüm hastalar›n ameliyat sonras› birinci ay, 6.ay, birinci y›l, ikinci y›l, üçüncü y›l sonunda refraksiyon de¤erleri, görme keskinli¤i, ameliyat s›ras›nda ve ameliyat sonras› geliﬂen komplikasyonlar, G‹B ve endotel hücre say›s› de¤erlendirildi. ‹statistiksel analizlerde SPSS 11.5 for
Windows program› kullan›ld›. Ortalamalar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› için Student t testi kullan›ld›. ‹statistiksel olarak “p”
de¤erinin <0,05 olmas› anlaml› kabul edildi.

Sonuçlar
Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 29,1±7,1 (19 ile 45 y›l aras›) y›l aras›nda de¤iﬂmekteydi. Ortalama takip süresi 36
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ay idi. Hastalar›n ameliyat öncesi ortalama sferik de¤erleri -11,5±8,73 D (-7,0D ile -18,0D aras›), ortalama sferik eﬂde¤erleri -12,1±2,2 D (-7,50 D ile -17,50 D aras›)
ve DE‹GK ortalamas› 20/48 (logMAR 0,35±0,13) idi.
Santral kornea endotel say›s› ortalamas› 2849±335
hc/mm2 (2256 ile 4023 hc/mm2 aras›) ve göz içi bas›nç
ortalamalar› 15,2±1,9 mmHg (11 ile 19 mmHg aras›) idi.
Hastalar›n ameliyat sonras› 3. y›lda, ortalama sferik
de¤erleri -0,53±0,78 D (-2,25 D ile +1,25 aras›), ortalama sferik eﬂde¤erleri -1,12±0,79 D (-3,50 D ile +0,75 D
aras›) olarak tespit edildi. Ameliyat öncesi sferik refraksiyon de¤erleriyle ameliyat sonras› sferik refraksiyon de¤erleri aras›ndaki fark karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak ileri derecede anlaml› oldu¤u görüldü (P<0,001).
Ameliyat sonras› hastalar›n %84’ü±1,0 D’lik hedef refraksiyon s›n›rlar› içindeydi.
Ameliyat sonras› 3. y›lda, DE‹GK, 1 hastada (%1,47)
20/100 ve alt›nda, 15 hastada (%22,05) 20/100 ve
20/32 aras›nda, 52 hastada (%76,5) ise 20/32 ve üzerinde idi (Grafik 1).
DE‹GK de¤iﬂimine bakt›¤›m›zda 10 hastada (%14,70)
de¤iﬂiklik olmazken, 57 hastada (%83,87) en az 1 s›ra art›ﬂ, 1 hastada (%1,47) ise 2 s›ra azalma saptand› (Grafik 2).
Ameliyat sonras› üçüncü y›lda, santral kornea endotel
say›s› ortalamalar› 2568±338 hc/mm2 (2000 ile 3751
hc/mm2 aras› ) olarak bulunurken ameliyat öncesine gö80

re % 9.86 oran›nda endotel hücre kayb› tespit edildi (Tablo 1). Ameliyat öncesi endotel hücre say›s› ile ameliyat
sonras› endotel hücre say›s› istatistiksel olarak karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ameliyat sonras› anlaml› azalma tespit edildi
(p<0,05). G‹B ortalamas› ise 13,85±2,33 olarak saptand›.
Ameliyat s›ras›nda hiçbir komplikasyon geliﬂmezken,
ertesi gün bir hastada (%1,4) G‹B yüksekli¤i tespit edildi
(32 mmHg), 2x1 timolol maleat-dorzolamid HCL
(Cosopt®, Merck Sharp Dohme) kombinasyonu ile kontrol
alt›na al›nd›. Bir hastada (%1,4) 3. ayda makulada koroid
neovaskülarizasyonu tespit edildi, retina bölümü ile birlikte takip edildi, 2 hastada (%2,9) 6. ayda G‹M’in aﬂa¤› kayd›¤› görüldü, G‹M düzeltilmesi yap›ld› (Resim 1). Beﬂ hastada (%7,3) G‹M üzerinde pigmentasyon, 7 hastada
(%10,9) ise pupil ovalizasyonu görüldü (Resim 2).
Tablo 1. Ameliyat sonras› iris k›skaçl› G‹M yerleﬂtirilen hastalar›n
santral kornea endotel hücre kayb› yüzdeleri
‹ris k›skaçl› G‹M %

1. ay

6. ay

1. y›l

2. y›l

3. y›l
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Resim 1. Ameliyat sonras› iris k›skaçl› G‹M’de hafif aﬂa¤› kayma

Grafik 1. ‹ris k›skaçl› G‹M yerleﬂtirilen hastalar›n ameliyat öncesi ve
sonras› DE‹GK
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Grafik 2. Ameliyat sonras› 3 y›l ‘da iris k›skaçl› G‹M yerleﬂtirilen hastalar›n DE‹GK de¤iﬂimleri

Resim 2. ‹ris k›skaçl› G‹M yerleﬂtilmiﬂ gözde pupil ovalizasyonu
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Tart›ﬂma
Günümüzde yüksek miyopiyi düzeltmede keratorefraktif yöntemler ve refraktif lens cerrahisi uygulanabilmektedir. Refraktif lens cerrahisi refraktif lens de¤iﬂimi
ya da fakik G‹M cerrahisi olarak uygulanmaktad›r.
Refraktif lens de¤iﬂimi ile yap›lan çal›ﬂmalarda stabil
bir refraksiyon ve yüksek düzeyde etkinlik saptansa da
genç hastalarda erken dönemde akomodasyon kayb›na
sebep olmas› ve ameliyat sonras› retina dekolman› riskinin normal gözlere oranla daha fazla olmas› bu yöntemin geri planda kalmas›na sebep olmuﬂtur (2). Elli yaﬂ
üstü hastalarda akomodasyon yetene¤inin azald›¤› dönemde ya da katarakt geliﬂimi gözlenen yüksek miyop
hastalarda daha s›k tercih edilmektedir.
Keratorefraktif yöntemlerden en yayg›n kullan›lan ve
en baﬂar›l› sonuçlar elde edilen yöntem LAS‹K’tir. Ancak
-12,0 D üzerindeki k›rma kusurlar›nda iyatrojenik keratektazi, optik aberasyonlar, cisimler etraf›nda hale, kamaﬂma ﬂikayetleri ve düzeltilmiﬂ görme keskinli¤inde
belirgin azalmalar bildirilmiﬂtir (3,4).
Ameliyat sonras› 3.y›lda iris k›skaçl› G‹M (Artiflex/Veriflex) yerleﬂtirdi¤imiz hastalar›n %84’ünde ±1,0
D hedef refraksiyon de¤erine ulaﬂ›ld›. Yap›lan di¤er çal›ﬂmalara bakt›¤›m›zda bu oran, Stulting ve arkadaﬂlar›nda %94 (5), Stanislawa ve arkadaﬂlar›nda %95 (6), Landesz ve arkadaﬂlar›nda Artisan G‹M ile %74,5 (7), Menezo ve arkadaﬂlar› %79 (8), Kandemir ve arkadaﬂlar› ise
Phakic 6H lensi ile %70 oran›nda bildirmiﬂlerdir (9).
Hastalar›m›z›n son kontrolde sferik eﬂde¤er ortalamas› -1,12±0,79 D olarak tespit edildi. Silindirik de¤erleri ise ameliyat öncesi -1,24±0,70 D, ameliyat sonras› 1,27±0,38 D olarak tespit edildi. Ameliyat öncesi silindirik de¤erler ile ameliyat sonras› silindirik de¤erler aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmad›
(p>0,05). Kulland›¤›m›z iris k›skaçl› G‹M, 3,2 mm’den
yerleﬂtirilebildi¤inden ameliyat sonras› astigmatizmada
anlaml› de¤iﬂiklik görülmemiﬂtir.
Yüksek miyopide gözlükle refraksiyonun düzeltilmesi sonucu görüntünün her 1 diyoptri için yaklaﬂ›k %2
oran›nda küçülmesi, fakik G‹M cerrahisi sonras› ortadan
kalkmaktad›r ve bu DE‹GK’ya art›ﬂ olarak yans›yabilmektedir. Fakik ön kamara lensleriyle DE‹GK’da birçok çal›ﬂmada en az bir s›ra veya daha fazla art›ﬂ bildirilmiﬂtir.
Stulting ve arkadaﬂlar›, üçüncü y›l sonunda Verisyse lens
ile DE‹GK’da en az bir s›ra art›ﬂ oran›n› %54 (5), Stanislawa ve arkadaﬂlar› birinci y›l sonunda en az bir s›ra art›ﬂ› Verisyse G‹M’de %75, I Care G‹M de ise %95 (6), DeSouza ve arkadaﬂlar› ZB5M lensleriyle %73,3, Allemann
ve arkadaﬂlar› Nuvita lensleriyle iki y›l sonunda %65 ora-
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n›nda DE‹GK’da en az iki s›ra art›ﬂ bildirmiﬂlerdir (10).
Bizim çal›ﬂmam›zda ameliyat sonras› DE‹GK’da en az bir
s›ra art›ﬂ Artiflex/Veriflex G‹M ile %83,87 oran›nda bulunmuﬂtur.
Fakik ön kamara G‹M cerrahisi yüksek miyopiyi düzeltmede oldukça etkili bir yöntem olmas›na ra¤men,
ilerleyici endotel hücre kayb› halen en önemli tart›ﬂma
konusudur. Kornea endotelindeki de¤iﬂiklikler öncelikle
cerrahi teknik ve cerrahi travmaya ba¤lanm›ﬂt›r. Endotel
hücreleri ameliyat s›ras›nda kullan›lan aletlerin ya da
G‹M’in direk temas›na ba¤l› olarak hasarlanabilmektedir
ancak geç dönemde meydana gelen endotel yetmezli¤i buna ba¤lanmam›ﬂt›r. Dar ön kamaral› gözlerde zaman zaman kornea endoteli ve G‹M aras›nda geçici temas olmas›, s›k göz kaﬂ›ma, G‹M ‘in kaymas› ya da irise
yeterli tutunamamas› veya ön kamarada meydana gelen
sürekli hafif derecede inflamasyona ba¤l› olabilece¤i düﬂünülmektedir (11).
‹ris k›skaçl› G‹M’ler ile yap›lan birçok çal›ﬂmada endotel hücre kayb› bildirilmiﬂtir. Perez-Santonja ve arkadaﬂlar› fakik ön kamara G‹M cerrahisi sonras› katarakt cerrahisine göre daha yüksek oranda endotel hücre kayb› bildirmiﬂlerdir. Ameliyat sonras› birinci ve ikinci y›lda s›ras›yla
%13 ve %17,6 oran›nda kay›p bildirmiﬂlerdir (12). Landeszt ve arkadaﬂlar› yapt›klar› çal›ﬂmada endotel hücre
kayb›n› 36. ayda %10,9 olarak bildirmiﬂlerdir (7). Benedetti ve arkadaﬂlar› (13) Artisan G‹M uygulamas› sonras›
5. y›lda %9,0, Pop ve Payette 2.y›l sonunda endotel hücre kayb› tespit etmemiﬂlerdir (14).
Fakik arka kamara G‹M uygulamas› sonras› yap›lan
çal›ﬂmalarda, ilk 6 ayda endotel hücre kayb›n› Fernandez
ve arkadaﬂlar› %4,91, Jimenez-Alfaro ve arkadaﬂlar› ise
%4,41 olarak tespit etmiﬂlerdir. Daha sonraki takiplerde
endotel hücre kayb›nda art›ﬂ olmad›¤›ndan, özellikle
cerrahi travman›n erken dönemde h›zl› endotel hücre
kayb›na sebep oldu¤unu düﬂünmüﬂlerdir (15,16). Son
zamanlarda iris k›skaçl› fakik ön kamara G‹M’leriyle ilgili endotel hücre yetmezli¤i ve G‹M ç›kar›mlar› da bildirilmiﬂtir. Eijden ve arkadaﬂlar› (17) 5. y›l sonunda tek gözünde endotel hücre yetmezli¤i geliﬂen bir vaka, Min
Kim ve arkadaﬂlar› da her iki gözünde 1. y›l sonunda
büllöz keratopati geliﬂen bir vaka bildirmiﬂlerdir (18). Biz
de çal›ﬂmam›zda endotel hücre kayb›n› 3. y›lda %9,86
olarak tespit ettik. Ameliyat öncesi de¤erler ile ameliyat
sonras› de¤erleri karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda endotel hücre kayb› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› azalma tespit ettik (P<0,001).
Fakik ön ve arka kamara G‹M’lerinin aç› elemanlar›na
bas› yapmalar› ya da pupiller blok geliﬂtirme risklerinin
olmas› nedeniyle ameliyat öncesi YAG laser ile ya da
ameliyat s›ras›nda cerrahi periferik iridotomi yada iridek-
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tomi yap›lmaktad›r. Daha s›kl›kla fakik arka kamara G‹M
uygulamas› sonras› bildirilmiﬂ pupiller blok, pigment
dispersiyonu, viskoelastik materyalin iyi temizlenememesine ba¤l› geçiçi glokom ataklar›, steroid tedavisine
ba¤l› G‹B art›ﬂ›, malign glokom ve Urrets-Zavalia sendromu bildirilmiﬂtir (19-21). Bizim de bir olgumuzda
ameliyat sonras› birinci günde G‹B art›ﬂ› tespit edildi ,
medikal tedavi ile kontrol alt›na al›nd›, geç dönemde
hiçbir hastam›zda G‹B art›ﬂ› tespit edilmedi.
Fakik G‹M uygulanmas› sonras› meydana gelen en
önemli komplikasyonlardan biri de katarakt geliﬂimidir.
Fakik arka kamara G‹M’ler ile daha s›k bildirilmekle birlikte, cerrahi s›ras›ndaki direkt temas ya da kristalin lensin metabolizmas›n›n bozulmas› sonras› ön kapsüler katarakt ya da nükleer katarakt geliﬂebilmektedir (22). Fakik ön kamara G‹M uygulanm›ﬂ 40 yaﬂ üstü, aksiyel
uzunlu¤u 30 mm’nin üzerinde olan hastalarda nükleer
katarakt geliﬂimi daha erken olabilmektedir. Menezo ve
arkadaﬂlar› 343 gözde yapt›klar› geniﬂ çapl› çal›ﬂmada
Artisan G‹M tak›lan hastalar›n %3,4’ünde nükleer katarakt, Adatomed fakik arka kamara G‹M tak›lan hastalar›n
% 42,69’unda ön subkapsüler katarakt ve Implantable
Contact Lens (ICL) tak›lan hastalar›n %13,04’ünde ön
subkapsüler katarakt geliﬂti¤ini bildirmiﬂlerdir (23). Bizim çal›ﬂmam›zda üç y›l boyunca takip etti¤imiz hiçbir
hastada katarakt geliﬂimi gözlenmemiﬂtir. Fakik G‹M
ameliyat› sonras› en korkulan komplikasyonlardan biri
de retina dekolman›d›r (RD). Zaldivar ve arkadaﬂlar› 124
hastaya uygulad›klar› ICL fakik G‹M sonras› bir hastada
RD tespit etmiﬂlerdir (24). Güell ve arkadaﬂlar› Verisyse
G‹M sonras›, dördüncü ay sonunda bir hastada makula
hemorajisi, üçüncü y›lda ise bir hastada RD tespit etmiﬂlerdir (25). Stulting ve arkadaﬂlar› da Verisyse G‹M sonras› RD oran›n› %0,51 olarak tespit etmiﬂlerdir (5). Biz de
çal›ﬂmam›zda üçüncü ay sonunda bir hastada (%1,4) koroid neovaskülarizasyonu saptad›k. Ruiz-Moreno ve arkadaﬂlar› da yapt›klar› çal›ﬂmada KNV geliﬂimi bildirilmiﬂlerdir. Ancak çal›ﬂmalar›nda fakik G‹M cerrahisinin
KNV geliﬂiminde herhangi bir rol oynamad›¤› kan›s›na
varm›ﬂlard›r (26).
Fakik ön ve arka kamara lens cerrahisi sonras› pupil
ovalizasyonu meydana gelebilir. Ön kamarada meydana gelen devaml› subklinik enflamasyon, kullan›lan büyük çapl› fakik G‹M veya sektöryel iris atrofisi pupil ovalizasyonuna sebep olabilmektedir (27). Bizim 7 hastam›zda (%10,9) pupil ovalizasyonu görüldü. Beﬂ hastada
(%7,3) G‹M üzerinde pigmentasyon, bir (%1,4) hastada
ise k›skaçlar›n bulundu¤u alanda iris atrofisi gözlendi.
Ancak hastalarda bu komplikasyonlara ba¤l› görme keskinli¤inde azalma, ön kamarada enflamasyon veya yap›ﬂ›kl›k tespit edilmedi.

Sonuç olarak yüksek miyopisi olan hastalarda uygulad›¤›m›z iris k›skaçl› fakik ön kamara lensi ile görme
keskinli¤i ve hasta konforu aç›s›ndan oldukça tatminkar
sonuçlar ald›k. Fakik göz içi lens uygulamas›, LAS‹K gibi
di¤er refraktif cerrahi yöntemlerden faydalanamayan
hastalarda k›sa sürede, önceden öngörülebilen sonuçlar
veren ve geri dönüﬂümün mümkün oldu¤u güvenilir bir
refraktif cerrahi yöntemdir.
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