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ÖNSÖZ 

Katarakt, insanlar, kuşlar, sürüngenler veya memeliler olmak 

üzere farklı türden canlılarda oluşabilen oküler bir hastalıktır.  

Katarak hastalığı; göz içerisinde bulunan lens adı verilen şeffaf 

ve saydam olan yapının kongenital veya edinsel orjinli çeşitli 

etiyolojik sebepler ile bulanıklaşması ile karakterizedir. Lenste 

oluşan bulanıklaşmanın lokasyonuna ve yoğunluğuna bağlı 

olarak canlıda farklı derecelerde görüş kaybı oluşmaktadır.  

Kataraktın henüz geçerli bir medikal sağaltım metodu 

bulunmamaktadır. Bu sebeple kataraktın tek sağaltım yolu 

operasyondur. Bulanıklaşan lensin operatif müdahale ile dışarı 

alınması ve yerine hastaya uygun olan bir göz içi lens 

implantının yerleştirilmesi gerekmektedir.  

Geçmişten günümüze, ilerleyen teknolojisinin de sayesinde 

sağaltım metotlarında ilerleme sağlanırken, göz içine 

uygulanan lens implantlarının da çeşitli versiyonları 

geliştirilmiştir.  
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Bu yayınımızda lens anatomisine kısaca değinilmiş, katarakt 

hastalığı ve operasyona uygun hasta seçimi izah edilmiş, göz 

içine uygulanabilen lenslerin çeşitleri, yapıları ve fonksiyonları 

hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmamızın tüm meslektaşlarımıza 

faydalı olmasını ümit ederiz.  

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Özge YAŞAR 
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SİMGELER VE KISALTMALAR 

İOL                           İntraoküler Lensler  

MİOL                        Multifokal İntraoküler Lensler 

PMMA                      Polimetil Metakrilat 

EKKE                       Ekstrakapsüler Lens Ekstraksiyon  

PKO                         Posterior Kapsüller Opposifikasyon 

KGH                         Kapsüller Germe Halkaları 

ERG                         Elektoretinogram 

GİB                          Göz İçi Basınç  

PVDF                       Polivinil Diflorür 

MİKS                       Mikro İnsizyonlu Katarakt Cerrahisi 
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1. Lens Crystallina Anatomisi 

Lens yapısında sinir lifi, kan, lenfatik dolaşım 

bulunmamaktadır. Renksiz ve saydamdır. Lens, iris ve corpus 

vitreum arasındadır. En önemli görevi; göze gelen ışınları 

kırarak, görme noktasına ulaştırmaktır. Yapısında; kapsül, 

epitel hücreler, korteks ve nukleus gibi oluşumlar 

bulunmaktadır (10). Anatomik olarak, düzenli sıralanmış lens 

fibrillerinden oluşmuştur. Sıralı dizilim lense şeffaf bir 

görünüm verir. Hayvanın yaşamı boyunca yeni lens fibrilleri 

korteksin ekvatör bölgesinden devamlı üretilir ve ihtiyacı olan 

besin maddelerini ise humor aköz ile giderir (1).  

Sağlıklı bir köpek lensi; yumuşak, saydam, damarsız 

görünümdedir. En önemli görevi göze gelen ışığı yeniden 

kırabilmesi (refraksiyon)’dir. Köpek lensi incelendiğinde, 

hacmi ortalama 0,5 ml, kalınlığı 7 mm ve ekvatoral çapı 10-12 

mm kadardır. Köpeklere intraoküler lens kullanılacak ise 

haptik uzunluk 15-17 mm,  Polimetilmetakrilat (PMMA) 

lensler yada haptik uzunluk 12-14 mm akrilik lensler 

seçilmelidir (11).  
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2. Katarakt 

Katarakt; fibrillerin beslenmesinde, enerji metabolizmasında, 

protein sentezi veya metabolizmasında ve ozmotik dengesinde 

meydana gelen aksaklıklar sebebiyle lensin opaklaşması 

sonucu oluşan görme bozukluğudur. sebepler arasında anteriör 

üveitis, travma, senil katarakt, kongenital sebepler, cerrahi 

operasyonlarda oluşan travmalar veya transpupillar lazer 

enerjisi, uzun süre ketakonazol kullanımı sonrası gibi oluşan 

toksinlerin sebebiyle, radyasyon, hipokalsemi, beslenme 

yetersizliği, elektrik şoku, genetik faktörler, yaş, diabetes 

mellitus, hiperglisemi etiyolojisinde rol oynamaktadır (1). 

Veteriner oftalmolojide en çok karşılaşılan hastalıklardan biri 

olan katarakt kliniklerde daha çok köpek ve atlarda 

karşılaşılmaktadır (9). Köpeklerde katarakt en yaygın görülen 

göz hastalığı iken kedilerde ise nadiren rastlanılmaktadır (1). 

Doğmasal kataraktlara kongenital katarakt, doğumdan sonra 

erken yıllarda gelişen kataraktlara juvenil katarakt ve yaşlanma 

ile gelişen kataraktlara ise senil katarakt adı verilmektedir.  

Patolojik sebepler ile gelişen kataraktlar ise metabolik 

kataraktlar veya sindermatotik kataraktlar olarak ikiye 
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ayrılmaktadır. Metabolik katarakt; hipotroidik, diyabetik, 

galaktozemik, hipokalsemik katarakt şeklinde ayrılmaktadır. 

Sindermatotik katarakt ise daha çok deri lezyonları sebebiyle 

ortaya çıkmaktadır (12).  

2.1 Katarakt’ın Klinik Görünümü  

 

Hasta sahibinden alınan anamnezin ardından detaylı bir göz 

muayenesi ile tanıya gidilmektedir. Kataraktlı hastaların 

muayenesi sırasında göz pupillerinin midriyazisi amacıyla 

lokal midriyatik damlalar kullanılabilmektedir. Yeterli 

midriyazis oluşunca oftalmoskopik muayene ile gözün arka 

segmentinin anatomik ve fonksiyonel durumu 

değerlendirilmelidir (13). Oftalmik muayenede unilateral veya 

bilateral şekilde lenste opaklaşma görülür. Anamnez, göz 

ultrasonu, tam kan analizi, biyokimya analizi, idrar analizi ile 

teşhise ulaşılmaktadır.  

2.2. Katarakt Opposifikasyonunun Olgunlaşma Derecesine 

Göre Sınıflandırılması  

Fiziksel muayenede lensin görünümü beş evrede 

derecelendirilir:  
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1. İnsipient evre: Gözün fundus bölgesinin görünümünü 

engellemeyen küçük opak alanlar lenste tespit edilir. 

Bu evrede görme kaybı henüz yoktur. 

2. İmmatür evre: Lenste yaygın bulutumsu bir görüntü 

hakimdir. 

3. Matür evre: Lens tamamen opaktır. hayvanda körlük 

şekillenmiştir. 

4. Hipermatür evre: Lens kapsülü büzülmüş ve 

mineralize beyaz alanlar oluşmuştur. Bu beyaz pırıltılı 

alanların arasında saydam bölgeler vardır. Humor 

aköz derinleşmiştir. Kortekste dar saydam bir alan 

bulunması durumunda körlük şekillenir.  

5. İntumesent matür katarakt: diabetes mellitus lensin 

içindeki ozmotik dengeyi olumsuz etkiler. Bu durum 

lens fibrillerinin su alıp şişmesine ve sıralanışlarının 

bozulmasına sebep olur. Hiperozmotik etki sebebiyle 

lens opak ve şişkindir. Humor aköz sığlaşmıştır.  

 

2.3. Tedavi  

Sağaltımda, %80-90 oranında başarı sağlayan katarakt cerrahisi 

önerilir. Yapay intraoküler lens implantlarının opaklaşmış lens 

ile değiştirilmesi esasına dayanan bu operasyonda 
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fakoemülsifikasyon son zamanlarda kullanılan en yaygın 

tekniktir (Fig. 1). Operasyon için en ideal evre ise 

immatür/erken matür evredir (1).  

 

Fig. 1. Fakoemülsifikasyon cihazı 
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Görüşü yenilemek amacıyla matür evrede uygulanan 

Ekstrakapsüler lens ekstraksiyon (EKKE) tekniği de tercih 

edilebilir fakat bu tekniğin operasyon sırasında veya 

sonrasında; dikiş materyallerinin açılması, korneal yara 

iyileşmesinde gecikmeler, iris prolapsusu, vitreus kaybı gibi 

komplikasyonlar sebebiyle başarı oranı %40-80’dir. 

Fakoemülsifikasyon tekniği ise bu başarı oranını %90’lara 

taşımıştır. Tekniğin prensibi; korneaya uygulanan ensizyon 

sonrası 3 mm’lik punksiyon ile humor aköz’e girilerek 

kapsulorheksis’in gerçekleştirilmesine dayanır (Fig. 2). Lens 

nükleusu ve korteksi ultrasonik prob aracılığıyla fragmente 

edilir ve aynı prob ile aspire edilir. Bu yöntem ile korneal 

endotel yıkıma uğramaz, bulbus hacmini korur ve korneaya 

dikiş uygulaması gerekmez (2,3,4). 
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Fig. 2. Katarakt operasyonunda ön kamaraya giriş. 
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Katarakt cerrahisinde önemli bir komplikasyon olan Posterior 

kapsüller oposifikasyon, sekonder katarkt olarakta adlandırılır. 

PKO ön kapsülün altındaki epitel hücrelerin arka kapsüle göç 

etmesi sebebiyle arka kapsül saydamlığını kaybeder ve görüş 

kısmen veyahut tamamen kaybolması ile gelişir.  

Köpeklerde posterior kapsül insanlarla kıyaslandığında daha az 

elastik yapıda olması ayrıca vitreus prolapsusu sebebiyle ikinci 

bir operasyon ile başarı şansı mümkün değildir (5,6). 

İntraoküler lenslerin ise PKO gelişimi ile hücre göçünü 

mekanik olarak engellediği bildirilmiştir (7). İOL ile beraber 

kapsüller kesenin stabilizasyonunu sağlayan kapsüller germe 

halkalarınında (KGH) beraber kullanımı PKO oluşum riskini 

minimalize ettiği bildirilmiştir (8). 

2.4 Katarakt Operasyonlarında Hasta Seçimi  

Beşeri hekimlikte katarakt operasyonları için lokal anestezi 

tercih edilebilmekteyken veteriner hekimlikte bu seçenek 

mümkün değildir. Hasta mutlaka genel anesteziye alınmalıdır 

(Fig. 3). Hastalar genellikle ileri yaşlarda olduğu için 

anesteziye uygunluğu operasyon öncesinde 

değerlendirilmelidir. Operasyon öncesinde hastaların ameliyata 

uygunluğunun iyice incelenmesi ve kapsamlı bir fiziksel 
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muayeneden geçirilmesi gerekmektedir. Böylelikle anestezi 

sürecini veya postoperatif dönemi olumsuz etkileyecek 

komplikasyonlar kontrol altına alınmış olur.  

 

/  

Fig. 3. Hastanın genel anesteziye alınması, operasyona 

hazırlık. 
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Hastanın sistemik muayenesinin ardından mutlaka kapsamlı bir 

göz muayenesi yapılmalıdır (Fig 4). Hastanın göz içi basıncı 

(GİB), göz yaşı seviyesi, oküler reflekslerin durumu 

değerlendirilmelidir. Direkt-indirekt oftalmoskopik muayene, 

elektoretinogram (ERG) ve ultrason ile retina ve viterus 

muayenesi yapılmalıdır (Fig. 5).  Böylelikle hastada vitreus 

dejenerasyonu, asteroit hyalozis, retina ayrılması gibi 

durumların varlığı önceden tespit edilmelidir.  

 

Fig. 4. Slit lamp ile muayene. 
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Fig. 5. Gözün ultrason ile muayenesi 

 

Veteriner hekimlikte operasyon öncesi ayrıca hastanın 

mizacının önemlidir. Fazla hareketli, sinirli hayvanların 

operasyon sonrası bakımda zorluk çıkarması; iyileşmenin 

gecikmesine, istenmeyen komplikasyonların gelişmesine 

sebebiyet vermektedir. Ayrıca bazı köpek ırklarında örneğin 

Bichon Frise ve Shih Tzu genetik yatkınlıkları sebebiyle retina 

ayrılması, glaukom vb. postop komplikasyonların görülmesi 

diğer ırklara oranla daha yüksektir. Bu ırklarda operasyon 

öncesinde komplikasyon riskini kontrol etmek için transscleral 

retinopeksi uygulanması önerilmektedir (14).  
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Tüm bunların ışığında her hasta ameliyata uygun olmayabilir. 

Bir hastaya operasyonun yapılıp yapılmayacağı ya da tek bir 

göze veya iki göze birlikte operatif müdahalede bulunulması 

kararı hekime aittir. Hekim olası komplikasonlar ile elde 

edilecek faydayı dengede tutmalıdır (9).  

3. İntraoküler Lensler 

3.1. Göz İçi Lenslerin Tarihçesi  

İlk katarakt operasyonu 3000 yıl öncelere dayanmaktayken göz 

içi lensler ilk kez 1949 yılında Sir Harold Ridley tarafından 

kullanılmaya başlanılmıştır. İkinci dünya savaşı yaşanırken Sir 

Harold, polimetil metakrilat benzeri bir materyelin göz 

perforasyonlarında inflamasyona yol açmadığını fark etmesi 

üzerine bu materyalden bir merceği göz içine implante etmiştir 

(15).  Bu tarihe kadar yapılan tüm katarakt operasyonları afaki 

(lensin bulunmaması) ile sonuçlanmaktaydı. Afaki gözler 

birçok komplikasyona yol açmakla beraber aynı zamanda kalın 

camlı gözlüklerin kullanımını zorunlu hale getirmekteydi.  

İkinci nesil göz içi lensler olarak bilinen ön kamara İOL’ler ilk 

olarak Baron ile kullanılmaya başlanmıştır. Açı destekli tek 

parçalı ön kamara lensini ise Peter Choyce geliştirmiştir. 

Epstein ve Binkhorst 1950’li yıllarda irise sabitlenen ön 
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kamara lenslerini geliştirmişlerdir fakat bu lenslerin irise karşı 

ciddi reaksiyon göstermesi ile korneanın  dekompanzasyona  

uğraması sebebiyle komplikasyonlara yol açmıştır (16). Bu 

durum arka kamaraya implante edilen lenslerin çalışmalarını 

hızlandırmış ve sonucunda Shearing, sulkusa yerleştirmek için 

J-bacaklı İOL’i geliştirmiştir (15).   

Katlanabilir göz içi lenslerin implantasyonu ilk kez 1986 

yılında Thomas Mazzocco tarafından uygulanmıştır. Bu tip 

lenslerin ilk materyali silikondu ardından akrilik ve hidrojel 

materyallerde bu lenslerin üretiminde kullanılmıştır. 

Katlanabilir lensler daha kolay yerleştirilmesi ve daha az yangı 

oluşturması sebebiyle günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır 

(17). 

İlerleyen yıllarda hastalarda gözlük kullanılmaksızın uzak ve 

yakın mesafeyi görebilme düşüncesi ile multifokal İOL’ler 

geliştirilmiştir. İlk multifokal İOL implantasyonunu John 

Pierce tarafında 1986 yılında uygulanmıştır. Lens reaktif 

yapıda Polimetil metakrilat materyalinden üretilmiştir (18). İlk 

kez katlanabilir multifokal İOL 1997 yılında silikon 

materyalinden üretilmiştir. Daha sonra ReZOOM AMO İOL 

akrilik materyalden tasarlanmıştır (19). EDOF özellikli göz içi 



KATARAKT CERRAHİSİ VE İNTRAOKÜLER LENSLER | 20 

 

lenslerin ilki ise Tecnis Symphony’dir. Bu lensler MİOL’ler 

gibi ışığı odak noktasına iletmek yerine odak noktasını 

uzatmayı hedeflemektedir (18). Monofokal lenslerin neden 

olduğu yakın ve ara mesafeyi gözlüksüz bulanık görme 

problemini gidermek için akomodatif İOL ilk kez 1998 yılında 

implante edilmeye başlanmıştır (20).  

3.2. Göz İçi Lenslerin Materyalleri 

İntraoküler lenslerin materyalleri katlanma özelliğine göre 

ikiye ayrılmaktadır. İlk kullanılmaya başlanan göz içi lens 

materyali PMMA katlanamayan özelliktedir. Daha sonra 

kullanılmaya başlanan silikon ve akrilik lensler PMMA’nın 

aksine katlanabilir özelliktedir. Akrilik lenslerde kendi 

içerisinde hidrofilik ve hidrofobik materyaller olarak ikiye 

ayrılmaktadır.  

İntraoküler lens implantasyonunun yapılmaya başlandığı ilk 

yıllarda genellikle EKKE ve İKKE teknikleri tercih edildiği 

için PMMA materyali ile üretilmiş İOL’ler diğer lenslere 

oranlara daha çok kullanılıyordu. PMMA’dan üretilen lenslerin 

avantajları arasında; yüksek optik çözünürlüğe sahip olmaları, 

yüksek dioptri çeşitliliğine sahip olmaları ve göz içi 
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stabilitelerinin yüksek olması yer almaktadır. İlerleyen yıllarda 

gelişen tekniklerle beraber yapılan ensizyonlar küçüldükçe 

kullanımları azalmıştır. Tek parçalı ve 3 parçalı model çeşitleri 

vardır. 

1984 yılında katlanabilir silikon lensler kullanılmaya 

başlanmıştır. Kolay katlanabilme özellikleri olmasına karşın 

kırıcılık indeksleri düşük olduğu için yüksek dioptrilerde 

kalınlıkları artar ve kullanımlar zorlaşmaktadır. Tek ve 3 

parçalı olmak üzere iki modele sahiptir. Dezavantajları ise 

lenslerin arka yüzeyleri vitreum içindeki gazlar ile etkileşime 

girdiğinde arka yüzü opaklaştırabilir. Ayrıca vitreum içi slikon 

ile etkileşime girerler ve bu durumda pars plana vitrektomi 

esnasında hekimin retinayı görmesini zorlaştırmaktadırlar (21). 

Bu probleme ikinci jenerasyon lenslerde kullanılan saf silikon 

materyal daha az sebep olmaktadır (22). 
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Tablo 1. GİL Materyallerinin Sınıflandırılması 

Akrilik intraoküler lensler silikon lenslere oranla arka kapsülde 

daha az opaklık oluşturmaktadır. Avantajları arasında; Nd-

YAG lazere daha dirençli olması, yüksek reaktif indeksi 

sayesinde daha ince olması, yüksek bir optik kaliteye sahip 

olması, silikon materyale oranla daha yavaş açıldıklarından 

kapsül travmalarına daha dayanıklı olması yer almaktadır. Tüm 

bu avantajları sayesinde günümüzde sıklıkla kullanılan lens 

materyalleridir. Hidrofobik akrilik lensler yüzey 

travmalarından daha fazla etkilenmesi sebebiyle enjektör 

sistemi ile yerleştirilmelidir. Arka kapsüle yüksek yapışma 

eğilimi ve keskin kenarları sayesinde opaklık yaratma riski 
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düşüktür. Hidrofilik akrilik lensler ise yüzey travmalarına daha 

dayanıklıdır ama arka kapsülde opaklık oluşturma riski 

hidrofobik akriliklere oranla daha yüksektir (23). 

3.2.1. Polimetil Metakrilat (PMMA) Lensler 

Polimetil metakrilat malzemesinden elde edilen lensler %1’den 

daha az su içeriğine sahiptir ve bu sebeple hidrofobik özellikte 

sert ve katlanamayan yapıdadır. PMMA intraoküler lensler 

genellikle tek parçalı ve büyük olması sebebiyle günümüzde 

kullanımı azalmıştır. Lenslerin kırılma indeksi 1,47 ve optik 

çapları 5-7 mm’dir. Fazlaca sert olmaları sebebiyle 

katlanmaları mümkün değildir ve fakoemülsifikasyon tekniği 

sırasında uygulanan küçük enzisyonlardan lensler geçemez 

(34).  

3.2.2. Silikon Lensler 

Slikon lensler, optik çaplarından daha küçük kesiler ile de  

implante edilecek şekilde tasarlanmışlardır (24).  Silikon 

lensler hidrofobik özellikte, kırılma indeksi 1.47-1.46 ve optik 

çapları 5.5-6.5 mm olan materyallerdir. PMMA, polivinil 

diflorür (PVDF) ve poliamid haptiklere sahip üç parçalı bir 

yapıdadır . Silikonların dezavantajı implantasyon sonrası ön 
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kamarada arka kapsülün yırtılmasına sebep olabilecek ani 

açılmaların gelişme ihtimalidir. Bu dezavantaja ilaveten ayrıca 

bakteriyel adezyonu desteklediği ve buna bağlı olarak 

postoperatif komplikasyon riskinin yüksek olduğu bildirilmiştir 

(25). Silikon intraoküler lensler mikro insizyonlu katarakt 

cerrahisi (MİKS) için uygun olmaması sebebiyle günümüzde 

kullanımları azalmıştır (26, 27).  

3.2.3. Hidrofobik Katlanabilir Akrilik Lensler 

Günümüzde en yaygın kullanılan intraoküler lens 

materyalleridir (Fig. 6). PMMA’nın türevi olan akrilat ve 

metakrilat kopolimerlerinden tasarlanmıştır. Ameliyat sırasında 

kolay manipüle edilebilmesi ve kısa sürede eski haline 

dönebilmesi tercih edilmesindeki en öncül sebeplerindendir 

(28).  Optik çapları 5,5-7 mm ve total uzunluğu 12-13 mm olan 

saydam veya renkli (sarı) yapıda üç yada tek parçalı modellere 

sahiptir. 2 mm’den az uzunluklardaki kesilerden kolayca 

implante edilebilinirler ama kendi kendine merkezleme 

yetenekleri düşük olması sebebi ile uygun şekilde 

konumlandırılmaları gerekmektedir. PKO riski PMMA’ya 

kıyasla daha düşüktür fakat silikonlara oranla daha yüksektir 

(29).  
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Fig 6. Hidrofobik katlanabilen intraoküler lens. 
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3.2.4. Hidrofilik Katlanabilir Akrilik Lensler 

Bu tür lensler hidroksietilmetakrilat (poliHEMA) ve hidrofilik 

akrilik monomer malzemelerinin kombinasyonudurlar (26). 

Genellikle tek parçalı ve kapsüler torba implantasyonu için 

tasarlanmışlardır. Kırılma indeksleri 1.43’tür ve su içerikleri 

%18-34 kadardır (27, 30).  

Yapıları yumuşaktır, hidrofilik özelliği sayesinde kusursuz 

biyouyumluluk ile sıkıştırılabilirler. 2 mm’den küçük 

ensizyonlarda dahi implante edilebilirler bu sayede MİKC için 

idealdirler (31). Lensler sulandıkça suyu emerler ve yumuşak 

saydam hale gelirler. Dezavantajları arasında; diğer lens 

materyallerine kıyasla yüksek opasifikasyon oranına sahip 

olması, kapsüler torba kontraksiyonu için daha düşük dirence 

sahip olması yer alır (32,33). 

3.3. İntraoküler Lenslerin Sınıflandırılması 

Optik özelliklerine göre intraoküler lensler dört sınıfa ayrılır: 

Monofokal, multifokal, akomodatif ve torik. Yapısal 

özelliklerine göre; kromoforlu, sferik/asferik lensler olarak 

ikiye ayrılır. Ayrıca lensin implante edildiği lokasyona göre ön 
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kamara lensleri ve iris kıskaçlı lensler şeklinde sınıflandırılır 

(34).  

 

Tablo 2. İntraoküler Lenslerin Özelliklerine Göre 

Sınıflandırılması (34) 
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3.3.1. Optik Özelliklerine Göre Lensler  

3.3.1.1. Monofokal İntraoküler Lensler 

Günümüzde en yaygın kullanılan lens çeşididir. Optik çapı 

ortalama 5-6 mm ve total uzunluğu 12-13 mm’dir. Tek yada üç 

parçalı modellere sahiptir. Bikonveks ve ya balans haptik 

özelliklere sahip farklı modelleride olabilmektedir (34).  

3.2.1.2. Multifokal İntraoküler Lensler 

Multifokal lenslerde akamodasyon tam olmaz. Sahip olduğu 

zonlar ile yakın ve ara görüş özelliği kazandırılmıştır. 

Akomodasyondan bağımsız olarak, iki veya daha fazla fokus 

noktası sağlanır.  İlk odak noktası uzak mesafe görüş içindir. 

İkinci odak noktası ise yakın mesafe görüş içindir ayrıca 3,5-

5,0 D ilave güç sağlamaktadır. Birden fazla odaklılık refraktif 

ve difraktif olmak üzere iki farklı tasarımda model ile 

sağlanmıştır (35). Hasta odak noktasına düşen görüntüyü iki 

ayrı dereceyi tek bir lenste bulunduran gözlüklerde olduğu gibi 

isteğe bağlı değiştirememektedir (36).  

Refraktif zonlar, ışığı bölerek farklı odak noktalarına gönderir. 

Bu sayede refraktif multifokal intraoküler lenslerde, birden 

fazla odak oluşturulur. Bu refraktif zonlar sferik veya asferik 
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olabilir. Sferik zonlar, her zon içinde tek bir odak noktasına 

sahiptir ve çok odaklılık zondan zona geçişte oluşturulurken 

(37) asferik zonlar ise her bir zon içinde birden fazla odak 

uzunluğuna sahiptirler (38). Konsantrik zonlar ile ışığın 

yeniden kırılması sayesinde yaklaşık olarak 1/3’ü yakın, geri 

kalanı da ara mesafese görüşü için kullanılmaktadır (38).   

Pupil çapı ile ışık enerjisi dağılımı orantılıdır. Refraktif lensler, 

aydınlık durumunda pupil çapı, monofokal  intraoküler lenslere 

benzer şekilde davranarak, ışığı genellikle uzak fokus 

noktasına yönlendirmektedir. Pupil çapı arttığında,  ışık yakın 

mesafedeki odak noktasına daha fazla düşmektedir. Işığı ara 

mesafe odak noktasına gönderen zonlar, refraktif zonlar 

arasındaki geçiş zonlarıdır (37). Pupil çapı ile göze gelen ışık 

enerjisi arasında bir korelasyon bulunmaktadır. Örneğin pupil 2 

mm çapta iken, ışığın ortalama %83’ü uzak mesafeli odak 

noktasına, %17’si ara mesafe odağa yönlendirilir. Ancak Pupil 

çapı 5 mm ise ışığın ortalama % 60’ı uzak mesafe, % 10’u ara 

mesafe, % 30’ u ise yakın mesafe odak noktasına gönderilir.  

Ancak pupil çapına bağlı olarak, ışık enerjisinin değişmesi 

kontrast duyarlılığında da değişikliğe yol açmaktadır (39).  
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Refraktif multifokal lenslere; Dual 60 (Corneal), Array Sa40 N 

(Amo), Rezoom (Amo), M-Flex (Rayner), MF4 (loltech) 

lensleri örnek verilebilir (34).  

Herhangi bir optik kenardan gelen ışığın küçük bir oranda 

yönünü değiştirerek başka bir fokus noktasına yönelmesine 

“difraksiyon” adı verilmektedir. Merceğin arkasında, 

konsantrik halkalardan oluşmuş basamaklı bir yapı ile 

difraksiyon özelliği kazandırılmıştır. Konsantrik halkalar, 

difraksiyon özelliği ile ard arda gelen wavefront dalgalarının 

birbirinin gücünü arttırması ya da azaltması neticesinde, uzak 

ve yakın odak noktaları oluşmaktadır. Gelen ışığın %41’i uzak 

görüş, %41’i yakın görüş için yararlanılırken, %18’i 

kaybedilmektedir (38).  Difratif optik lensler, refraktif optik 

lenslerden farklı olarak pupil çapından farklıdır (40). Bu 

özelliğe örnek olarak Acrysof IQ ReSTOR+3 (SN6AD1) lensi 

örnek olarak verilebilir (41).  

3.3.1.3. Torik İntraoküler Lensler 

Torik lensler ile 1 ile 30 diopter (D) arasındaki astigmatı 

düzeltmek için kullanılabilmektedir (40). Bu model lenslerin en 

büyük dezavantajı lensin “z aksı” etrafında rotasyona 
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uğramasıdır. Bu rotasyonlar ciddi derecede aberasyona ve 

sonuçta görüşün azalmasına sebep olurlar. Rotasyon 15° ise, 

istenen etkinin yarısının kaybına, 30°’ye ulaşmışsa istenen 

etkinin ortadan kalkmasına ve 90°’ye ulaşmışsa var olan 

problemin iki kat artmasıyla sonuçlanır (34). Torik lenslerde 

rotasyon problemi operasyonun başarısını da etkilemektedir 

(42). Rotasyon sorununu azaltmaya yönelik çalışmaları ilk kez 

1994’te Shimizu tarafından tasarlanmaya başlanmıştır (43). 

Yeni tasarlanan lensler ile çapları daha geniş veya boyları z 

şeklinde haptikleri ve hidrofobik akrilik materyal sayesinde 

arka kapsüle sıkıca yapışma özelliği kazandırılmış ve rotasyon 

problemi azaltılmaya çalışılmıştır (34). 

3.3.1.4. Akomodatif İntraoküler Lensler 

Akomodatif lensler mekanizmaları sebebiyle ara görüş 

yeteneği   multifokal lensler ile kıyaslandığında düşüktür. Bu 

lenslerin en önemli avantajı ise akomodasyon yeteneğidir. 

Lens, yaşa bağlı olarak sertleşmektedir ve akomodasyon 

yeteneklerini kaybetmektedirler. Akamodasyon sırasında 

korpus siliyare kısalır, çapı azalır ve ardından zonüller gevşer. 

Bu teoriye Helmholtz teorisi adı verilmektedir (44). 
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Akomodatif intraoküler lensler siliyer kasların sahip olduğu 

akomodasyon mekanizmasını kullanarak çalışırlar (45). 

Hastalarda yakın görüş cerrahi operasyon sonrası multifokal 

İOL ile yalancı akomodasyon (psödoakomodasyon) sağlanır 

fakat akomodatif İOL ile hedeflenen akomodasyon gerçektir. 

Akomodatif intraoküler lenslerin iki farklı tasarımı vardır. İlki 

aksiyel yönde hareket eden lensler ikincisi ise optik şekil 

değiştiren lenslerdir.Aksiyel hareketli lensler; ön aksiyel 

hareketinden akomodasyon sağlarlar. Kurvatur değişimine 

sahip, optik şekil değiştiren lensler ise az bir yer değiştirme 

hareketi ile akomodasyon sağlarlar (46,47).  
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Tablo 3. Akomodatif intraoküler lens çeşitleri (34) 
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3.3.2. Diğer Özelliklerine Göre Lensler 

3.3.2.1. Kromoforlu Lensler 

Bu lenslere; sarı polimerize renk eklendiği için sarı kromoforlu 

İOL veya mavi filtreli İOL de denilmektedir. Mavi ışığı 

filtreleyerek retinaya geçişini engellerler. Mavi filtreli İOL’ler  

ultraviyole ışığı ve mavi ışığı 500 nm’ye kadar süzerek 

engelleyebilirler (34).  

Mavi ışık retinada iki tip hasara sebep olur. Tip 1’de uzun süre 

boyunca düşük dozda mavi ışığa maruz kalmak fotoreseptör 

olan çubuk hücrelerini hasara uğratır. Tip 2’de kısa süreli 

yüksek doz ışık, retinada bulunan fotoreseptör tabakası için 

önemli rol oynayan pigment epiteline zarar verir. 

AcrySofNatural lensleri mavi ışığı filtreleyen ve sarı kromofor 

ilaveli ilk lens olarak söylemek mümkündür (34). 

3.3.2.2. Sferik/Asferik Lensler 

Optik düzende ışığın uygun görüntü meydana getirecek 

pozisyondan sapmasına aberasyon (sapınç) denilmektedir (48). 

Sferik aberasyon gelen ışığın korneanın santral parasantral ve 

periferik kırıcılığının aynı olmaması durumudur. Korneanın 

periferine nazaran merkezi daha kırıcıdır. Sferik aberasyonu 
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(+) 27’dir. Gençlerde sferik aberasyon negatifken korneanın 

sferik aberasyonunun pozitif olması durumu nötralize eder. Yaş 

ilerlemesiyle birlikte lensin sferik aberasyonu pozitif yöne 

doğru farklılaşır. Ayrıca kornea ile beraber sferik aberasyon 

pozitif yönde artış gösterir.  

Asferik lensler ise negatif özelliktedir ve bu sayede kontrast 

duyarlılığını ve görme kalitesini arttırırlar. Asferik lenslere; 

SofPort Advanced Optics, Tecnis Z9000, Z9001 ile Z9003, 

AcrySof(R) IQ -(SN60WF) ve Akreos Adapt aspheric 

modelleri örnek verilebilir (49).  

3.3.2.3. Ön Kamara Lensleri 

Bu tip lensler,  pupillanın önüne ve haptik açıya gelecek 

biçimde humor aköze yerleştirirler. Ancak günümüzde humor 

aköz’e açısı ve yapılandırılmasına olumsuz etkileri sebebiyle 

bu tip lenslerin kullanımı azalmıştır (34).  

3.3.2.4. İris Kıskaçlı Lensler 

Bu tür lensler afakinin iyileştirilmesinde, eksik kapsül 

desteğinin olduğu durumlarda skleral fiksazyonlu İOL’ler 

yerine kullanılabilmektedirler. Optik kısımları pupilla 
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merkezinde olacak şekilde hizalanmaktadır. Haptikleri 

midperiferal irise sabitlenmektedir. Midriyazisi engellememesi, 

açı yapılarına zarar vermemesi ve iris vaskülarizasyonunu 

etkilememesi, korneanın endoteline güvenilir uzaklıkta 

bulunması ve sütur gerektirmemesi bu pozisyonun avantajları 

arasındadır. Ayrıca bu tip İOL’ler torik uygulamalar içinde 

kullanılabilir. İris Kıskaçlı lensler 8.5 mm uzunluğunda, 5 

mm’lik PMMA optiğe ve ucunda kıskaçlar olan iki haptiğe 

sahiptir. Lensler 2 ila 30 D arasında 1 D’lik boşluklarla ve 

14,5-25,5 arasında ise 0,5 D’lik aralıklarla üretilir (34).   
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