Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi T›p Dergisi 2010; 50 (2)

Strabismus Fiksuslu ‹ki Olguda
Cerrahi Yaklaﬂ›m›m›z
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ÖZET
Strabismus fiksus ilerleyici ezotropya geliﬂimiyle sonuçlanan göz hareketlerinde ﬂiddetli k›s›tl›l›kla karakterize bir hastal›kt›r. Strabismus fiksus olgular›n›n tedavi yönetimi zordur.Bu çal›ﬂmada strabismus fiksuslu iki olgunun cerrahi tedavisi sunulmuﬂtur.
Anahtar kelimeler: Strabismus fiksus, cerrahi, miyopi
OUR SURGICAL APPROACH IN TWO
CASES WITH STRABISMUS FIXUS
SUMMARY
Strabismus fixus is characterized by severe ocular
motility restriction with the development of progressive esotropia. Management of strabismus fixus treatment is challenging. In this study; surgical treatment
of two cases with strabismus fixus is presented.
Key Words: Strabismus fixus, surgery,myopi
G‹R‹ﬁ
Strabismus fiksus büyük kayma aç›l› ezotropya ve göz
hareketlerinde s›n›rl›l›k ile belirli, az görülen bir ﬂaﬂ›l›k
formudur. Konjenital fibrozis sendromununun bir alt
grubu gibi düﬂünülse de(1-3), do¤umdan sonra da geliﬂebilir(4,5). D›ﬂ rektus(DR) paralizisinden uzun bir süre
sonra iç rektusta(‹R) yayg›n hipertrofi ve kontraksiyon
geliﬂmesine ba¤l›; extraoküler kaslarda inflamasyon
veya cerrahi sonras› çevre dokular aras›ndaki yap›ﬂ›kl›klara ba¤l› olarak geliﬂebilir(6). Amiloidoz(7) ve yüksek
miyopiye(8) ba¤l› geliﬂen strabismus fiksus olgular› da
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bildirilmiﬂtir. Geriletme-rezeksiyon iﬂlemleri, konjonktiva ve tenon geriletmesi(9), ask›l› geriletme(8), traksiyon
dikiﬂi uygulanmas›(9) ve parsiyel Jensen prosedürü(10)
gibi çeﬂitli cerrahi yöntemler denenmektedir.
Çal›ﬂmam›zda klini¤imizde iki strabismus fiksus olgusuna uygulanan cerrahi yöntemler ve sonuçlar› sunulmaktad›r. Hastalara çal›ﬂman›n ayr›nt›lar› anlat›larak,
ayd›nlat›lm›ﬂ yaz›l› onam formu al›nm›ﬂt›r
OLGU 1
63 yaﬂ›nda erkek hasta sol gözde çocukluktan beri olan
ve son 10 y›ld›r artan içe kayma ve göz hareketlerinde
k›s›tl›l›k ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Görme keskinli¤i sa¤ gözde 1.0, sol gözde ise 1 metreden parmak sayma
(mps)düzeyindeydi. Sol göz hareketleri d›ﬂa daha fazla
olmak üzere her yöne k›s›tl›yd›. Kayma aç›s› 45°den fazlayd›. Hastan›n yap›lan oftalmolojik ve sistemik muayenesinde herhangi baﬂka bir patolojiye rastlanmad›.
‹lk ameliyatta sol göz ‹R kas›na 8 mm ask›l› geriletme
ve konjonktiva geriletmesi; sol DR kas›na 8 mm rezeksiyon yap›ld›. Cerrahi sonras› sol göz görme keskinli¤i
4 mps düzeyine ç›kan hastan›n kaymas› belirgin olarak
devam etmekteydi. 4 ay sonra ikinci bir giriﬂimle sol
‹R kas›na disinsersiyon ve konjonktiva alt› dokulara
serbestleﬂtirmeyle birlikte, 4/0 ipekle episkleral olarak
temporal limbusa 1.5 mm mesafeden geçen ve orbital
rim iç yüzünden geçecek ﬂekilde d›ﬂ kantusta dü¤ümlenen gözü d›ﬂa bakar durumda sabitleyen dikiﬂ at›ld›. Bu dikiﬂ 2 hafta sonra al›nd›.
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Resim 1: Ameliyat öncesi
sol gözde yüksek prizm
diyoptrili ezotropya

Resim 2: Ameliyat sonras›
azalm›ﬂ ezotopya

Resim 3: Ameliyat öncesi
her iki gözde içe kayma
mevcut.

Resim 4: Ameliyat sonras›
her iki göz primer
pozisyonda.

anomali oldu¤u düﬂünülmüﬂtür(1-3). Ancak do¤umdan sonra görülen olgular da bildirilmiﬂtir(4,5).
Strabismus fiksustaki ‹R kontraksiyonu, DR paralizisinden sonra geliﬂebildi¤i gibi; ikincil olarak yüksek
miyopide kas›n orbital kenar ile göz küresi aras›nda
s›k›ﬂmas›na ya da diyabet, kafa travmas› veya kafa içi
bas›nç art›ﬂ› sonucu DR kas›n›n her iki 6. sinir paralizisine ba¤l› zay›flamas› nedeniyle de geliﬂebilir.
‹lk olgumuzda strabismus fiksus nedeni tan›mlanamam›ﬂ, ikinci olgumuzda ise yüksek miyopiye ikincil geliﬂti¤i düﬂünülmüﬂtür.
Strabismus fixus tedavisinde çeﬂitli cerrahi yöntemler
denenmiﬂtir. Hayashi ve arkadaﬂlar›(9) ‹R geriletmesiDR rezeksiyonu yönteminin sadece küçük kayma aç›lar›nda etkili oldu¤unu görmüﬂler ve abduksiyon k›s›tl›l›¤›n›n fazla oldu¤u vakalarda IR geriletmesi ile beraber alt ve üst rektus transpozisyonunu da uygulam›ﬂlard›r. Krzizok ve arkadaﬂlar› (11) DR’u posterior fisasyon sütürü ile skleraya fiske etmiﬂlerdir. Larsen ve arkadaﬂlar›(10) parsiyel Jensen yöntemi ile baﬂar›l› sonuçlar elde etmiﬂlerdir.
Sebebi ne olursa olsun strabismus fiksus olgular›n›n
cerrahi tedavilerinde tek bir yöntemle baﬂar› sa¤lanamamaktad›r. Çal›ﬂmam›zda 2 olgumuzda da serbestleﬂtirici iﬂlemlere ek olarak traksiyon dikiﬂi uygulayarak etkili bir sonuç ve kayma derecelerinde belirgin bir
azalma gözlemledik.

Hastan›n son ameliyattan 2 ay sonra yap›lan muayenesinde sol göz görme keskinli¤i 0.5 düzeyinde idi ve
10_D miktar›nda sol içe kaymas› vard›.
OLGU 2
25 yaﬂ›nda kad›n hastan›n çocukluktan beri devam
eden birincil bak›ﬂ yönünde sol gözde daha fazla olmak üzere her iki gözde içe kaymas› vard›. Sa¤ gözde
-20,0 D, sol gözde -17.0 D k›rma kusuru bulunan hastan›n camla görme keskinli¤i sa¤da 0.05, solda 0.2 düzeyindeydi ve hastan›n her iki gözünde miyopik dejenerasyon mevcuttu. Kayma aç›s› 45°den fazlayd› ve
göz hareketleri her yöne k›s›tl›yd›. Yap›lan ayr›nt›l› oftalmolojik muayenesinde ek bir patolojiye rastlanmad›.
Her iki gözde ‹R kas›na 8 mm ask›l› geriletme ve konjonktiva geriletmesi ile birlikte temporal limbusa 1.5
mm mesafeden episkleral olarak geçen ve orbital rim
iç yüzünden geçecek ﬂekilde d›ﬂ kantusta dü¤ümlenen gözü d›ﬂa bak›ﬂta sabitleyici dikiﬂ at›ld›. ‹ki hafta
sonra sabitleyici dikiﬂ al›nd›.
Hastan›n amliyat sonras› birinci ayda yap›lan muayenesinde birincil bak›ﬂ yönünde kayma yoktu ve göz
hareketleri her yöne k›s›tl›yd›.
TARTIﬁMA
Strabismus fiksus ilk olarak retraksiyon sendromunun
bir türü olarak tan›mlanm›ﬂ ve konjenital yap›sal bir
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