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Bölüm:I

Lens cystallina'nın patolojisi hakkında literatür bilgi: bilindi-
gı gibi lcns crystallinanın saydamlığını kaybederek beyaz donuk
bir hal almasına Katarakt denir, işte bu lezyon totalolarak ileri
bir dereceye vardığında o gözde görüş tamamiyle kaybolur. Bu
durumu tashih için yapılan operasyona KATARKT operasyonu
denir. Bu güne kadar operasyon müteaddit metodlarla yapılmıştır
ve birçok görüşünü kaybetmiş hasta göz bu operasyonla yeniden
görüşe sahip olmuşlardır. Bittabi operasyon iyi bir ihtisas ve tekniği
gerektirir. Ancak iyi etüd edilerek pratiğine hakim bir el tarafından
yapıldığı taktirde 'başarılı olabilir, aksi halde çok dramatik sonuç-
lar vermesi mümkündür.

Elde mevcut dökümanlar karşısında operasyonun kadim Mı-
sırlılar .Grek ve Roma İmparatorluğu devrinde yapıldığı bilinmek-
tedir. Arapların bu operasyonu RECLINATION ve DEPRESSION
tarzında yapmış oldukları litcratürdc kayıtlıdır. Bu buluş göz şirur-
jisinde çek önemli bir gelişmenin başlangıçı olmuştur.

Uzun zaman lens extraction'larının hepsi extracapsular olarak
yapılmış, sadece P age n s t e c h e r (I 877) total lens ex-
tirpation'unu denenmiştir. Halen dahi Okulist1erin pekçoğu extra-
capsular operasyonu tercih etmektedirler.

Lensin büyükıüğü insanda çok iyi bir şekilde irdelenmiş ol-
masına rağmen evcil havyanlar için elde henüz sabit ve rakamla
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'i
edilir ölçüler yoktur. Bu operasyona karar verilirken katarakt'ın
tipinin bilinmesi gerekir. Çünkü yapılacak comeal ensizyonun uzun-
luğu bununla tayin edilebilir.

Total lens extraction'u; lezyonun süjenin görüşünü tamamiyle
bozdıi,ğu hallerde uygulanır. Operasyona karar vermeden evvel
hastanın durumu iyi bir şekilde etüt edilir, operasyonun avantaj
dezavantajları açıklıkla karşılaştırılmalıdır. Operasyon yapılan
göze imajlar normal gözdekinden daha büyük görünür.

Operasyonu önleyici veya geciktirici haller: Blepharitis chronica-
apparatus lacrymalis'in hastalıkları ve Conjunctivitis'lerde kata-
rakt operasyonundan birkaç gün evvel antiseptik kompres ve pomat-
larla göz tedavi görmelidir. Comea hastalıklarında eğer seyir akut ise
operasyon tedavi sonrasında bırakılır. Comea'nın trofik bozuk-
luklarında ise operasyonun prognose'u şüphelidir. Leukoma'lar
operasyona mani olmaz herpes zoster'de comea operasyon için
zayıftır. Iritis ve irido-cyclitis eğer akut devrede iseler operasyon
kontraendikedir. Synechie'ler operasyona mani olmaz. Humor
muayenesinde eğer matiık (opalescence) = Tindall phenomeni varsa
ve bol miktarda yüzen hücreleri ihtiva ediyorsa, hastalık aktiv de-
recededir demektir. Eğer hücreler az ve pigment lqmişlerse hastalık
sakin devreye girmiştir ve operasyon yapılabilir. Chorioretinis'in
operasyon üzerine etkisi yoktur. insanda diyabetik retinopathie,
hypersensiv veya renal retinovpatie operasyona mani değildir. Re-
tina'nın declement'i yeni ise operasyonun prognose'unu fenalaş-
tırır-Caııa:ucom lensin şişmesinden ileri geliyorsa katarakt operas-
yonu için en müsait pozisyonlardan biridir.

Bu operasyonda hastanın operasyondan hiç olmazsa birkaçgün
evvelinden fiziki ve laboratuvar muayenelerinin yapılması ve di-
yete alınması gerekir. Birçok okulist'ler orta derecede bir mydriasis
tercih ederler. Bazı operatörler bunun için bir damla %01 Sol. D'ad-
renalin'den comjunctiva altına enjekte ederler. Genelolarak koyu
renkli irssli gözler açık renklilere bnazaran daha güç genişlemektedir,
keza diabetlilerde de pupilla güç genişler. A r r u g a ve diğer
bir çok okulist'ler çokaz bir mydriasis altında operasyonun yapıl-
masını tavsiye ve tercih etmektedirler.

Operasyon blok ve lokal anastezi altında yapılabilscde daha
iyisi genel anastezi altında yapmaktır. Bu gün bu gibi operasyonlar-
da diffüzyon u kolaylaştırmak, ocular tcntion'u azaltmak için 6-8
Schering ünitesi Hyaluronidase ilave ediliyor (K i n a d e n ).
Operasyonda m. orbilcularis'in akinezisinin salanmasında şarttır 16,20.
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Küçük Hayvanlarda Lens E"tractionıı

• •
Operasyon bugün belli basşlı iki metodla yapılmaktadır:

i Total - intracapsular ve ('2) Parietal-Extracapsular katarak-
. operasyonu!

Operasyona hazırlanan hastanın anastezisi yapıldıktan sonra
operasyon yapabilecek tarafın aksi tarafa yatırılır, göz kapakları
tazyik yapmıyacak blepharosta'larla açılır veyahu t palpebraların
serbest kenarlarının orta kısmından geçirilen ipliklerin uçları birer
pensle tutularak bir asistana verilir. Bilhassa symblepharon olay-
larında bu son usul çok basin~tli bir şekilde kullanılır.

Operasyonun ilk adımını cormea'nın enzisyonu teşkil eder.
Intracapsular veya total extirpation'larda ensizyon kafi derecede
geniş olmalıdır. Grade bıçağı ile cornea'nın horizontal çapının
lateralinden sdero-corneal kenarın i mm. sderal tarafından irise
paralel olarak delinir, çapın öteki ucunda ayni mesafeden dışarı
çıkarılır. Eğer katarakt yumuşak tabiatte ise ensizyonu küçük olabilir.

Birçok okulistler humor vitreus'un zayiini önlemek için yarım
daire tarzındaki corncal enzisyonun ortasında uzun ilmikli bir dikiş
ipliğini geçirirler, bazılarında operasyondan sonra korlar bilhassa
hypotionie hallerinde.

Bu operasyonda beşeride çoğunlukla periferal iridektomi ya-
pılır. Eğer ön kamarada kanama olursa bu bir katarakt çengeli
ile temizlenir ve serum enjeksiyoniyle giderilir. Forseps cornea
enzisyonundan içeriye sokulur, pupillanm ortasında uçları açılıp
capsula Icntis tutulur. frajil olan zonula kırılır, lens yukarı kaldırı-
lırken zonular irtibat kopar ve ön kamaraya gelir sonra pensle tu-
tulup dışarı alınır. zonula'nın mukavemeti halinde çengelle cornea
üzerine yapılacak basında operasyona yardım edilir. Eğer içeri
sokulan forseps kötü evsafta ise capsula Ientis yırtılır, bu taktirde
capsula pensic tutulup dışarı alınmalıdır. Lcnsin çok şişkin olduğu
hallerde forseps lentis'i tutamıyabilir, bu gibi durumlarda S m i t h
metoduyle !ensin (aspiration) emilmekle alınması veya S n e i i e-
i e n ' in çengeli ile, çıkarılması gerekir. Operasyondan sonra göz
hafif antiseptik veya steril % 09 serum fizyolojikle irrigation'a tabi
tutulur, bir antiseptik ve myotik pomat (Noviform-Escrine) konur
ve pansumanla kapatılır.
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Enzİsyonun corneaa veya selera'da yapıldığına göre karşılaştıma:

Cornea enzisyoniyle Conjumctiva ensizyoniylc

Kanama olmaz, hypohema gö-
rülmez (iridectomie yapılan
haIler müstesna)
Dikişler kuvvetlidir fakat kon-
ması için atromatik iğne ister
ve kolay kaldırılamaz.
iyileşmesi uzun sürer, postope-
rativ çok az hypohema husul
bulur.

Kanama olur.

Dikişler cornea'daki kadar kuv-
vetli değildir, fakat kolay konup
kolay kaldırılabilir.
Çok çabuk iyileşir hypohema
postoperativ olarak büyük bir
ihtimaIle husule gelir.

Extraction capsular-Partial extraction, buna cvstectomie ile
extraction da denir. Hazırlık safhası evvelkinde olduğu gibidir, pu-
pillanın kafi derecede genişlemesi sağlandıktan sonra cornea'ya
enzisyon yapılır kistotom veya katarak iğnesi ile girilip pupiIla ö-
nünde eapsula lentisle çapraz ensizyonlar yapılır, sonra dışardan
çengeIle yapılan hafif basınela lens ön kamaraya getirilir pensle
tutulup dışarıya alınır. Iris yerine konur Cornea'daki dikişlerle
kapatılır! rostoperativ bakım ve tedbirler evvelkinin aynıdır.

Extracapsular veya partial extraction ile intracapsular veya.
total extraction'un karşılaştırması

Partial (Extracapsular) Extrac. Total (Intracapsular)extraetion

i) Kolay yapılır, az tehlikelidir ı) güç yapılır, çok hassas bir op.
dur.

'2) Büyük bir ilıtimalle H. vitreus
kaybi olur-iris'in inearcerationu'
da nadir değildir.

3) Vak'ların çoğunda loeal reac
tion yoktur.

3) Local reaet.çoktur, lens'in
eortexinin irkiıtisinden
irido-eyelitis olunur.
4) Uzun bir eomveleseence devri 4) Yara iyileşir iyilqmez görüş
ile' görüşün geç olarak husulü .düzelir'.
(Korteks absorbe oluncaya kadar).

5) Hypohema nadirdir, pupillar 5) çok iyi tekniğe rağmen dahi
displacement yoktur. pupillar deeentration vardır ve

sık olarak hypohema sekillenir.

'2) H, vitreus'un kaybı çokaz bir
\ incarceration'u nadirdir!

170



Küçük Hayvanlarda Lens Extractionu

6) Secundairc katarakt olmaz,
büyük bir ihtimalle rctina decol-
lement'i görülür, bu türlü operas

..... yon 25 yaşından evvel yapılmaz.
olayında 7) Katarakt tam şckillenmeden

dahi yapılabilir.

6) Secundaire katarakt sık ola-
rak şekillenir, retinanın de-
collementi nadirdir, bütün
yaşlarda tatbik edilebilir.
7) Yarı saydam katarakt
yapılması çok güçtür.

Operasyonun forsepsle veya aspiration usuliyle yapılışına
göre karşılaştırma

Forsebs'le total extraction Aspiration aletiyle total extraction

ı) Basit aletlerle yapılır

2) Elle operasyonun yapılması
kolaydır.
3) Çok şişkin katarakt'ta lens
bu usulle çıkarılmaz.
4) Dar pupilla olaylarında ve
synechie'lerde faideli bir metottur
5) Zonula ciliaris'lerin hepsi
birlikte kopmaz.

ı) Çok hassas ve komplike
aletlere ihtiyaç gösterir.
2) Elle yapılması çok zordur.

3) Membranlı katarkat bu usulle
çıkarılamaz.
4) Vasat derecede bir mydriasis
ister.
5) Zonula'ların hepsi birlikte
kopar.,

Hastada dyscrasie, nephritis, peripherique vasculaire sistem
de dejeneresasns varsa sonuçtan )wmplikasyonlar beklenebilir 1,3.

Evcil hayvanlarımızın hepsinde karakt husule gelebilir, fakat
vahşi hayvanlarda. bu lezyona daha çok rastlanmaktadır. Klinik
taksimi bakımından (ı) Edinsel veya (2) comgenital olur. Sonkine
tay, kuzu, dana, köpek, ve domuzlarda rastlanmıştır. R. H. S m i t h'e
göre 3 yaşından aşağı yaşlarda nadiren görülür ve ekseri 5-6 yaşın-
dan sonra ortaya çıkar. Ençok Seelyhan, Fox terrierlerde olur. Vahşi
hayvanlardan Marsupial (Kangurilier) de ve balıklarda sık sık
. rastlanmaktadır. Balıklardaki ekseriya parasaitism'le birlikte bulu-
nur 4, 8, 24. Holstein ineklerinde S m a i i adındaki zat conge-
nital karakteristik'in mevcyudiyetini bildirmiştir 9, 23, Etiyolojisi
yönünden katarakta; (ı) Cataracta sympatomica, (2) Cataracta
traumatica, 3) cataracta congcnita, (4) Cataracta senilis, (5) Ca-
taracta diabetica diye ayırt edilmektedir 17, 18, ıı.

Katarakt'li gözün muayenesi (a) Yandan aydınlatılmakla
ve (b) Transillumation (Ophthalmoscopie) usulleiyle yapılır 3,12,13.
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H, Anteplio~lıı

K n i g h t (1957), yaptığı ~06 intracapsular lens extraction-
undan 15 yak'ada iyi, 16 yak'ada zayıf 5° yak'ada başarızıs sonuç
almış 25 yak' anın sonucunu takip edememiştir. Bu rakamlara ba-
karak bu türlü opearsyonun başarılı olduğu iddia edilemez 14, 15.

Hayes ve .J o h e n n i n g (I 956) buir inekte intracapsi.ılar
lei1s extraction'u yaptığını LO, V i e r h e i i r e (I 957 bir kö-
pekte intracapsular olarak operasyon icra ettiğini 2.5, B r ü c-
h n e r ve Lan g (I 958) ise bir arslanda extracapsular olarak
operasyon yaptığını yazmıştır. (S i m p s o n (I 956) i i - i 3 mm.
kalınlığında plastik bir lensi intracapsular .extraction'dan sonra
göze yerleştirdiğini bildirmiştir, ama operasyonun sonuncu hakkın-
da bilgi vermemiştir 22.

Hemen köpeklerde yapılagelen bu operasyonda extracapsular
extraction tercih edilmektedir, çünkü az tehlikeli sonuç bakımından
da daha başarılı olmaktadır. B ran d i y' e göre operasyondan
sonra icerde kalan ufak ipliğimsi teşekküllerin büyük bir önemi yok-
tur! Keza ayni müellife göre intracapsular lems extraction'u bilhassa
HYPERMATUR CATARACT'ta uygşlanamalıdır 5,6,7, 11,19.

Materyal ve nıetot

Lens extraction'u ile ilgili deneysel çalışmalarımıza, bu ope-
rasyon için bildirilen (I) Linear extraction, (2) Safha tarzında ex-
tra'tion (scleral veya corneal ensizyonla olan şekilleri)nin total
(intracapsular) veya partial (extracapsular) olanlarından süje-
lerimizde uygun olanını anlamak maksadı güdülmüş ve bunun 'için;
ondört köpek, iki kedi, altı tavşan ye dokuzu küçük gevişen hayvan-
da olmak üzere (3 i) otuz bir deneysel lens extractoin'u operasyonu
yapılarak sonuçları takip edilmiştir.

Operasyondan evvel hayvanların genel klinik muayeneleri
ile, ilgili gözlerin yüzeysel ve derin kadarının muayeneleri yapılarak
normaldurumları tesbit edilmiştir. Operasyonlar A. Ü. Vet. Fak.
i. Şirururji Kürsüsü Kliniğinde yapılmış ve birkısım yak' ada ope-
rasyonun sonucu biryıl ve hatta daha fazla bir süre için takip ve
kontrol edilebilmiştir.

Hayvanların operasyona hazırlanmları: Kırksekiz saat evvel
hafif bir müshille barsaklar boşaltılmış ve i 2 saat evvel aç bırakıl-
mışlardır. Operasyon yapılacak taraftaki gözün çevresi traş ve de-
zenfekte edilmiştir. Operasyondan yarım saat önceden göze % o i

sol. d'Adrenaline den birkaç damla damlatılmıştır.

Kullanılan aletler: Blepharostat'lar, corneayı tutup kaldırmaya
yarayan forseps (Moehle), içi steril semmlu dolu şırınga, çeşitli scap-
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Küçük Hayvanlarda Lens Exıraciionu

sula lentisforsepslcri, katarakt iğnesi ve bıçağı, Graefe bıçağı, diki~
ve pansuman malzemesi ile iris makas ve pensinden ibarettir.

Cornea ve' selcra diki~lerinden birkısmında 000 Chrome cat-
güt diğer bir kısmında çok ince ipek iplik ve non traumation iğne
kullanılmı~tır .

Operasyonların hepsi anaesthesie general altında yapılml~tlr.
Bu maksatla Kedilerde Ether narcotique, diğer hayvanlarda oral,
subperiotoneal ve i. V. olarak Nembutal (29) mg. J /ıKg. Canlı
ağırlığa) ve i. V. olarak Evipan sodique kullanılml~tlr. Ayrıca
% i Novocaine ile sathi anaesthesie uygulanmıştır.

Küçük ruminant ve tav~anlarda operasyon Canthotomie'siz
yapılmış, kedi ve köpeklerde ise gözün lateral açısında 1-1,5 sm.
lik ensizyonlarla canthotomie'ye müracaat edilmiştir.

i) - Lineat extraction usuliyle yapılan operasyonlar:

127/1963 kayıt numaralı koyunda sol gözde,
348/1963 " " " sağ "
118/1963 " " tavşanda sol"
12 /1963 " " köpekte sağ "

1086/ 963 " " " sağ "

Yukarıda numaraları bildirilen hayvanlara genel anesthesie
altında Linear extraction tatbik edilmiştir. Bunun için koyun ve
tavşanlarda canthotomei'siz diğerlerinde ise canthotomie yapılarak
üst ve alt göz kapaklarının serbest kenarlarının ortasına konan-
diki~ ipliklerinin uçları birer pens hemostatik ile tutularak bir asis-
tana verilmiş, göze içinde birkaç damla % oı lik adrenali tutan
% i lik l'\ovocaine solüsyonu ile instillation yapılmıştır. Concjun-
tiva bulbi dorsal ve ventralde birer forsebs ile tutularak bulbus'un
hareketsizliği sağlanmıştır. Katarakt bıçağı cornea kenarının 2-3
mm iç tarafından ve yarı çapın üst tarafında iris'e paralel olarak
batırılmış sonra bu noktadan ileriye doğru düz bir ensizyon 'yapıl-
mıştır. Katarakt iğnesi ensizyondan pupilla'ya doğru yöneltilmiş
ve capsula lentis yukarıdan aşağıya doğru iki çapraz ensizyonla
yırtılarak, dışardan cornea'nın altından dıştan içe doğru çengel-
le yapılan mutedil basınçla ensizyon sahasına çıkan lens iris pensi
yardımiyle dı~arıya alınmıştır. Bu opreasyonlardan üçünde corne-
adaki ensizyona birer dikiş konmu~, iki sinde ise dikiş konmamış
fakat gözler kapalı pansumana alınmışlardır. Operasyonu takiben
subconjuctivalolarak ıce Hydrocortison acetate-Ciba=2S mg. ile
50.000 U. Cryst. penicilin enjekte edilmiştir.
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II. Antcplioğlu

i '27 numaralı koyunda bir hafta içinde iyileşme elde edilmiş,
diğerlerinde evvela diffus bir keratitis, bunu takiben keraticonus
ve daha sonra giderilmesi mümkün olmıyan loukoma'larla görüş
bozukluğu baki kalmıştır.

'2) - Sajlıavi pericomeal eıısiqonla ),apılan operasyonlar:

508/1963, 349ü963, 10/1963, 9/1963, 8/1963 numaralı koyun-
larla, 980/1 964, i 8/ i 963, i 6/ i 963, 1'2i i 963, i i / i 963 ve i / i 963
numaralı köpekler, '20/1963, 19/1963, 79'2/1963, 737/1963 numa-
ralı tavşanlar, 6/ i 963 ve s/ i 963 protokol numaralı kedilerin birer
gözünde operasyondan takriben bir ay kadar evvel anaesthesie
altında streil iğneler batırılarak traumatigue katarakt'lı husule ge-
tirilmiş ve biLihare ayni gözlerde bütün yan gısel belirtiler geçiril-
dikten sonra lens extraction'una baş vurulmuştur.

Bu gurupta köpeklerde canthotomie'li diğerlerinde ise cant-
hotomie siz olarak uygulanmıştır. Vak'aların operasyon devresine
ve anaesthesie ve tekniği tamamen Ar r u g a metoduna göre
yapılmıştır. Süje anasteziye edilip operasyon göz hazırlandıktan
sonra çoğunda i 80 derecelik ve fakat bazılarında daha küçük comea
kenarından i -mm enliliktc conjunctiva bulbi'nin yüzeysel katları n-
dan bir konjunctiva yaprakçığı comea üzerine kazımak suretiyle
aktarılmış; sonra horizontal çapın hududundan iris'e paralel olarak
batırılan Graeff bıçağının açtığı delikten iris makası şubelerinden
birisi sokularak çepeçevre muntazam bir şekilde kesilmiştir. Aletin
ucuna gelen iris'i yaralamaktan sakınılmış ve prolabe olan kısımlar
sonra düzeltilmiştir. Adrenalin solüsyoniylc mydriasis halinde bulu-
nan pupilla'nın arka çevresi çengelle çepeçevre dolaşarak zonula-
lar ayırt edilmiş (Total veya intracapsular extraction) keza comea
dışından yapılan hafif basınçla iris pensicriyle tutulan lens, capsu-
lası ilc dışarıya alınmıştır. Ancak bu usulle yapılan yedi operasyon-
dan.ikisinde secundaire hemoraji, üçüncüde humzor vitreus'un kıs-
komp~ikasyonları husule gelmiş diğer iki vak'ada ise operasyon
başarı ilc sonuçlanmıştır.

Diğer onbir vak'ada operasyon extracapsular (partial) olarak
yapılmış yani comea enzisyonundan sonra katarakt iğnesi vasıtasiy-
le pupillar kenara kadar gidilerek capsula lentis'in ön yüzüne yapı-
lan çapraz enzisyonlarla nucleus lentis iris pensi yardımiyle dışarı
çıkarılmıştır. Gerek ıntra capsular gerekse ,extra capsular operasyon-
lar dan on ikisinde comcal ensizyondan sonra humor vitreusun kay-
bını önlemek maksadiyle ensizyon dudaklarının ortasına ilmiği bağ-
lanmamış bir dikiş ipliği geçirilmiş, bunlardan beşinde az miktarda
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humor vitrcus kaybı olmu~, dört vak'ada comeal ensizyonu sırasında
iris yaralanmı~ ve hemoraji, görülmüş hypohema şekiııenmi~, bu
vak'alarda iridectomie operasyonu yapılmıştır. Comea yarasına
dikiş konmıyan iki vak'ada bütün ihtimama rağmen irisin incarce-
ration'u, hemoraji gibi komplikasyonlar husule geldiğinden ikinci
operasyonla durumları düzeltilerek dikiş konulmuştur. Ayrıca beş
vak'ada postopcratoire secundaire katarakt görülmüş, üçünde kesa-
fet 45 gün sonra kaybolmuş fakat diğer ikisinde ikinci def'a operas-
yon yapılarak kalan kesif bakiyeler kaldırılmı~tır.

Genel olarak operasyonlardan 24 saat sonra ve en çok dördüncü
gün gözün tonositesi normak dönmüş, diki~lerin konduğu yerden
başlıyan periferik bir keratitis tablosu belirmiş, beşinci gün conjunc-
tiva'dan gelen kılcal damarlar yangısel bölgeyi kuşatmıştır. Gün
a~ırı veya 3 günde bir göze Pop. Kenaeort-A, Targot meme patı,
Kcmicetin göz pomatı gibi pomatlar komalı yangısel symptome'lar
giderilmiş ve göz normal saydamlığını kazanmıtır: Bunlardan ope-
rasyondan sonra subeonjunctival Hydrocortison acetate 25 mg. ile
50.000 U. Cryst. pcncillin enjekte edilmiştir.

B) - Sclera ensizyoniylc yapılan lens extraction'u olayları:
12/1962, 211963 numaralı koyunlarla, 3/ı962 numaralı tav-

şan ve 41 i964, i i i964, i i i i964, 91 i964, LO! ı964 protokol numaralı
köpeklerde partial Lens extraction'u için yapılan ensizyon comea
kenarından i - 1,5 mm scIeraya ait kısımda comea kenarına paralel
olarak evvelki tekniğe tamamen uygun bir şekilde yapılmıştır. Bura-
da bir vak'ada postoperatoire enfeksiyon husule gelerek gözün at-
rofisi ile körlük şekillenmiş, ikisinde iris'in prolapsus'u görülmüş ve
müdahale edilerek düzeltilmiş diğer beş vak'adan ikisi nolrmal ola-
rak iyileşmiş, üçünde ise primaire ve secundaire hemorajilcrle hypo-
hema husule gelmiştir.

Bu experiment<iı çalışmalardan ayrı olarak, her iki gözünde
total katarakt bulunan bir at ile tek gözünde traumaya bağlı şekil-
lendiği tespit edilen bir atın membraneus bir katarakt'ı ve gene her
iki gözünde avda saçma yaraları sebebiyle şekillendiği sahibi tara-
fından ifade edilen iki taraflı total katarakta yakalanmış bir köpekle,
katarak ta molle'ye musap bir köpekte therapeutic olarak operasyon
tatbik edilmiştir. Bunlardan iki taraflı katarakta olan at iyileşmiş
ve sahibi tarafından halen çalıştırılmaktadır. Diğer ise operasyon-
dan epey sonra bir iç hastalığından ölmüşütr. Köpeklerden av köpe-
ğinde katarakt operasyonu başarı ilc sonuçlanmasına rağmen fun-
dusta evvelıce husule gelen hasardan dolayı görüş iade edilmemiş-
tir. Diğerinde operasyon çok küçük bir ensizyonla yapılmış ve oniki
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gün sonra gözde saydamlık elde edilmiş fakat hayvan bir akciğer
lezyoniyle İç Hastalıkları Kliniğe yatırılmış orada ölmüş olduğun-
dan sonuş tespit edilememiştir.

Operasyon yapılan gözlerde imaj teşekkülü 30-45 günler ara-
sında husule gelmiştir. Görüp görmeme kontrollerde (Yem, su ve
önüne engeller koyarak) göfme fonksiyonunun koyun, köpek, kedi
ve tavşanlarda mevcudiyeti tespit edilir. bazı vak'alarda ait kontrel-
lerimiz operasyondan biryıl sonraya kadar devam etmiştir.

Deneyselolarak yapılan Lens Extraction'u operasyon-
lan ve sonuçlannı gösteren cetvel

Operasyon' Vak'a sayısı Şekli Ensizyon'u Sonucu
un ------.-- .--------. -----------
Tipi Köp. Kcd. Rumi Tav. Total Partial Com. Sclcral Şifa Kompli- Başa-

kasyonl u rısız
.- ._-- --- ._--

Linear ext. 2 2 i ( 5) 5 5 (4) 4
Hatıı Ext. 12 2 7 5(26) 8 18 ı8 8 22 (7) 4
---- ... -_ ..- '-'--'

TotaL. 14 2 9 6(3 i) 8 23 23 8 23 i i 8
.. _- ---

Sonu ç

i) Evcil hayvanlarımızda gerek küçük ve gerekse büyüklerde
lens. extration operasyonu aynen beşeri tababette olduğu gibi uygu-
lanabilmektedir.

2) Ancak bunlardan linear extraction yaptığım vak'alarda
çeşitli komplikasyonlarla (keratoconus, lcukoma, syne cihe ve secun-
daire kanarnalar) karşılaştık.

3) Kedi ve Köpeklerde operasyona başlangıç olarak çantho-
tomiye lüzum görülmesine karşılık koyun, tavşan, atta böyle bir
yardımcı operasyona ihtiyaç duymadan operasyonu uyguladık.

4) Operasyona karar vermeden evvel gözüngenel ve özel mua-
yenclerinin dikkatli bir şekilde yapılması ve fundusta herhangi bir
tahribatın bulunup bulunmadığının tesbitine ihtiyaç vardır.

5) Pericomeal ensizyonlar, scleral ensizyonlara nazaran çok
daha kolay ve kanama olmaksızın yapılabilmektedir. Scleral ensiz-
yonda, iris, corpus ciliare yi kesrnek tehlikesi daha çok mevcut, oPC-
ratoire ve post operatoire hemorajiler de daima fazla görülmüştür.

6) Comea ensizyonunun dikilmesi, dikilmeden bırakılmasına
veya pansumanla kapatılmasına nazaran daha başarılı sonuş vermiş-
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tir. Cornea'ya konacak bu dikişi biz 000 Chrome catgut'le ve bir
kısmınıda ince ipek iplik ve üçü atraumatique iğne ile koyduk. En
büyük ensizyon hallerinde dahi dikiş adedi üçü geçmemiştir. Bu di-
kişleri biz 5-8 gün sonra çözülme olmadığı taktirde kaldırdık

7) Cornea ensizyonundan sonra humor vitreus'un kaybını ön-
lemek maksadiyle yara dudaklarının. ortasına konan ilmik şeklindeki
dikiş bizim yaptığımız operasyonlardan fazla bir yardım edici vasif
kazanmadığı netekim hiç yardımcı dikiş koymadan yaptığımız par-
tial katarakt operasyonlarında humor vitreus'un kaybına çok dik-
katli davranılmak şartiyle meydana vermek mümkün oldu. Burada
bilhassa bulbusun hareketini önlemek maksadiyle conjunctivaya
alt ve üstten konan forseps'lerle, göz kapaklarına konan açıcı dikiş
ipliklerinin idaresi çok daha fazla roloynamaktadır.

8) İntracapsular operasyon yerine (membranlı olanlar müs-
tesna) extracapsular operasyonu tercih etmek, kolaylığı ve sonuç-
larınında iyi olması bakımından tavsiyeye şayan görülmüştür.

(ı) Bu çalışmada, çeşitli lens extraction metotlarından bilhassa
LİNEAR ve SAFHA vİ olanları ve sonunkinin corneal veya Scleral
enzisyonu yoliyle yapılanını, total (intracapsular), partielle (extra-
capsular) extractionların yapılışını ve bunlardan hangisinin daha
kolay ve başarılı olabileceğini cornea enzisyonuna dikiş tatbik edil-
mekle, edilmemesi sonuçlarını' deneysel olarak karşılaştırmak istedik.

(2) Vak'alarımızdan; 14 ü köpek, ikisi kedi, dokuzu küçük
ruminant ve altısı tavşan olmak üzere otuz birdir (3 i). Bunlardan
kısmından operasyonlarından enaz b,ir az kadar evvel anaesthesie
altında iğne ile deneysel ve traumatique katarakt husule getirilmiş-
tir.

(3) Vak'alardan hepsinde, operasyon öncesi hazırlık, hasta-
ların genel durumları ile gözlerinin muaycnesi yapılmış, anaesthesie
(Kedilerde Ether narcitique, koyun, köpek, ve tavşanlarda Nembut-
hal, Evipan sodiqı.ie) ile general anaesthesie altında operasyon yapıl-
mıştır. Kullanılan aletler ve operasyon yekniği ile postoperatoire
bakım ve ihtimam literatür bilgi bahsinde bildirilen uslu ve tekniğe
göre düzenlenmiştir.

(4) Beşinde linear ve extraeapsular extraetion yapılmış; bunlar-
dan ikisinde corqea yarasına dikiş konmamış ve fakat göz kapalı
pansumanla muhafaza altında alınmıştır. Bunlardan birisi komp-
likasyonsuz olarak iyileşmiş, dördünde keratoconus, iris'in incarce-
ration'u ve giderilmesi mümkün olmıyan !eukoma'lar la komplike
olmuşlardır.
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(5) Diğer yirmi altı vak'adan onsekizinde pericorneal ve seki-
zinde de scIeral ensizyon usulü tatbik edilmiştir. Keza ondokuzunda
extracapsular, yedisinde intracapsular extraction denenmiştir. Bü-
tün vak'alardan yirmi ikisinde tam iyileşme ve yeter derecede bir
görüş ile yedisindeçeşitli komplikasyonlar, dördünde ise görüşün
kaybolmasına varan sonuçlar alınmıştır.

(6) Evcil hayvanlarda katarakt operasyonu bu işe alışmış bir
el tarafından başarı ile tatbik edilebilir. Metodlar içinde membranlı
olan hariç extracapsular (partielle) ve pericorneal ensizyonla ext-
raction kolaylığı, komplikasyonsuz oluşu ve sonuçları bakımından
bir daha tercihe değer bulduk. •

(7) Operasyonda humor vitreus'un kaybolmaması için tavsiye
edilen ve bizimde uyguladığımız corncal ensizyonun kenarlarının
ortasına konan bağlanmamış ilmikli dikiş ipliğinden ziyade göz ka-
paklarına konan kaldırıcı ipliklerle, bulbusu yatağından tespit için
üst ve alttan koyduğumuz forsepslcrin üzerinde yapılan basınçlar
çok daha önemlidir. Nitekim dikiş koymaksızın yaptığımız birkaç
operasyonda herhangi bir huİnor vitreus kaybı ile karşılaşılmamış-
tır.

(8) Sonuç olarak Otuz bir vak'adan yirmiüçünde komplıkos-
yonsuz tam iyileşme, onbirinde çeşitli komplikasyonlar ve fakat bun-
lardan sekizinde tam körlük üçünde ise uzun bir devre sonra iyileş-
me sağlanmıştır. Denetlerimizin baş ve sonunda (bazı vak'alarbir
yıldan fazla bir zaman müşahadede ve kontrolde bulundurulmuş-
tur) yemini, suyuni, kaldığı yeri. buluşu ilc önüne çeşitli engeller
konarak görüş denemeleri yapılmış ve iyileşenlerin hepsinde görüşün
bulunduğu yiyecek ve içeceklerini kolayca buldukları, yollarına ko-
nan engelleri görüp aştıkları merdiveni görerek indikleri veya zemine
atladıkları, tesbi t edilmiştir.

Summary

Experimental Study on the Lens Extraction (Cataract) in
Small Animals

(ı) tn this experimental study, the extraction of lens was car-
ried out wıth the lineat and bladed methods.

(2) The operations were performed on 14 dogs, two cats, nıne
ruminants, and six rabbits.
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Preparation of the patients for operation, anaesthesia, inst-
and operative manipulations were similar to the technic
Ar r u g a and G. K n i g ht.

(4) The extraction of lens was performed wıth extracapsular
bladed method in 19 cases, and intracapsular bladed method in sc-
ven cases.

(5) The sites of the incisions were madı on the cornea in 1g ca-
ses, and on the bulbar-conjunctiva in eight cases. The results of these
series were as follows: 22 good and 7 faulier.

A Short" List is given in the following tablc about 3 [ cases.

Forms of

operation

Kumb. of Cascs Types of cxı. By the İncisİon of Resulss of Oper.

Doğ. Cat Rum. Rab, Total Partial Peridom. Conjune Good Assoc. wıth
some comp,

Linear Ext. -2 - 2 1( 5) - 5 5 ( 4) 4.
Bladed Ext. 12 2 8 5(26) 8 ı8 ı8 8 22 ( 7) 4
------ --- -- -- ---- --------

Total: 14 2 9 6(3 i) 8 23 23 8 23 ( 1 ı) 8
--'-_. __ . ------ _._-- --- -- - -- _._._-- - -- - - ---

(6) After the operations, the animal were controlled at least
for three months. Some of them were observed more than one year.

(7) According to the results these opera tion s, the parti al (extra-
capsular) extraction of the lens wıth the pericorneal incision was
found to be satisfactory.
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Şekil: 6-Experimcnıal olarak husulc getir-
diğimiz ve sonra operasyonla tashih ettiği-
miz Karakt'li bir göz (Acataracted eye
which is pproduced by a puncture
This eye restored by operation).

Şekil: 7- Total ı:xtrastion tatbik
ettiğimiz bir vak'ada şekillenen
Katarakta komplikasyonu (A se-
cundaire cataract is a result

of total eııtraction)
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sonra şekillenen keraıiıia komplikasyonu
(A cas e of keratitis is resulted by

a cataract operation).
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.• Şekil: 9-Yak'a 8 in dikişler alındıktan 18 gün sonraki durumu (The contition
case B after 18 days takimg out of the stitsches).

Şekil: lO-Operasyon esnasında kaybolan göz tonus'unun 24 saat sonra normale avdeti
(The tonoci ty of the opera ted eye became normale 24 hours after operation).

Şekil: ıl-Extracapsular lens cxtraction'u yapılmış bir vak'amızın operasyondan bir
yıl sonraki durumu (The ebowe ammal is operated one year ego, and still gomg llve).
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