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ARAﬁTIRMA

90 YAﬁ VE ÜZER‹NDEK‹ HASTALARIN
KATARAKT CERRAH‹S‹ SONUÇLARI
ÖZ

Muhammed Necati DEM‹R
Fatma Gül Y›lmaz ÇINAR
U¤ur ACAR
Firdevs ÖRNEK

Giriﬂ: Bu araﬂt›rmada 90 yaﬂ ve üzerindeki hastalara uygulanan katarakt cerrahisi sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Gereç ve Yöntem: 2001-2008 y›llar›nda katarakt cerrahisi uygulanan 31 hastan›n 31 gözü
retrospektif olarak incelendi. Demografik veriler, katarakt tipi, yandaﬂ-oküler hastal›klar, cerrahianestezi tekni¤i, göz-içi lensi lokalizasyonu, ön-arka segment muayene bulgular›, komplikasyonlar
ve görme keskinli¤i (GK) parametreleri de¤erlendirildi. ‹statistiksel de¤erlendirmede eﬂleﬂtirilmiﬂ
örneklerde t-testi kullan›ld›.
Bulgular: Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 92.17 y›l (90-101 y›l) idi. En fazla izlenen yandaﬂ- oküler
hastal›klar yaﬂa ba¤l› maküla dejenerasyonu (YBMD) ve glokomdu. Hastalar›n operasyon öncesi
GK düzeyleri 26 olguda (%83.87) 1 logMAR ve alt›nda, 14 olguda (%45.16) ise 1.7 logMAR ve
alt›nda idi. Operasyondan 3 ay sonraki GK ölçümlerinde 17 olguda (%54.8) GK 0.5 ve üzerinde
idi. Olgular›n 28’inde (%90) GK’de yükselme tespit edilirken, 3 olguda GK seviyesinin ayn› kald›¤› görüldü. Operasyon sonras› 3. ayda ortalama 1.01 logMAR düzelme sa¤land› (p<0.001). Oküler-yandaﬂ hastal›¤› olmayan hasta grubunda ortalama 1.25 logMAR iken YBMD olan hastalardaki düzelme ortalama 0.82 logMAR idi. Operasyon s›ras›nda en fazla izlenen komplikasyon 4 olguda zonül ayr›lmas›, 1 olguda ise arka kapsül rüptürü sonras› görülen vitreus kayb› idi.
Sonuç: ‹leri yaﬂtaki hastalarda katarakt cerrahisi baﬂar›yla uygulanabilmekte, hastalar›n GK ve
yaﬂam kaliteleri artmaktad›r. YBMD ve glokom bu hasta grubunda GK’de beklenen düzelmeyi s›n›rl› k›labilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Yaﬂl›, 80 Yaﬂ ve Üzeri; Katarakt; Maküla Dejenerasyonu.
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Introduction: In this paper, assessment of the surgical outcomes of cataract surgery in 90year-old or older patients were aimed.
Materials and Method: Thirty-one eyes of 31 patients who underwent cataract extraction
in 2001-2008 were retrospectively analyzed. Demographic data, the type of cataract, ocular-comorbidity, surgical-anaesthetic techniques, intraocular lens position, anterior-posterior segment
examination findings, complications, and visual acuity (VA) were evaluated. Statistical analyses
were performed using paired t-test.
Results: The average age of the patients was 92.17 (90-101) years. The most common ocular comorbidities were age-related macular degeneration (AMD) and glaucoma. Preoperative VA
was logMAR1 or less in 26 (83.87%) patients and logMAR1.7 or less in 14 patients (45.16%).
Three months after surgery, 17 eyes (54,8%) had ?0.5 VA. VA improved in 28 eyes (90%) and
remained same in 3 eyes (9.67%). A mean improvement of logMAR1.01 was achieved after surgery (p<0.001). logMAR1.25 and logMAR0.82 were achieved in patients with no ocular-comorbidity and with AMD, respectively. The most frequent complications during the operations were
vitreous loss with zonular dehiscence (4 patients) and posterior capsule rupture (1 patient).
Conclusion: Cataract surgery is very succesful in very elderly patients and increases the VA
and quality of life. AMD and glaucoma might restrict the expected VA in these patients.
Key Words: Aged, 80 and Over; Catararct; Macular Degeneration.
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G‹R‹ﬁ
rtalama yaﬂam süresinin artmas›na ba¤l› olarak yaﬂl› nüfus ve onlara yönelik cerrahi giriﬂimlerin say›s›nda art›ﬂ
olmuﬂtur. Dünya genelinde en fazla uygulanan cerrahi tedavilerden bir tanesi olan katarakt cerrahisinin de son y›llarda çok
ileri yaﬂlarda uygulanma s›kl›¤› artm›ﬂt›r (1,2). Bu durum k›sa yaﬂam beklentisi olan bu yaﬂ grubunda, cerrahiden beklentiler ve komplikasyonlar hakk›nda baz› sorular› gündeme getirmektedir.
Yaﬂlanmayla birlikte ortaya ç›kabilecek kornea endotel
hücre say›s›nda azalma, zonül zafiyeti, psödoeksfoliasyon sendromu ve bu yaﬂ grubunda daha s›kl›kla rastlanan çok sert ve
beyaz katarakt tipi operasyon esnas›nda ve sonras›nda komplikasyon riskini artt›rmaktad›r (1,3). Bunun yan›s›ra bu hastalar›n iﬂitme azl›¤› ve pozisyon k›s›tl›l›klar› yaﬂamas›, sistemik ve göze ait ek hastal›klara sahip olmalar› ve k›sa yaﬂam
beklentileri cerrahiyi ve sonuçlar›n› etkileyecek di¤er risk faktörlerini oluﬂturmaktad›r. Yaﬂa ba¤l› maküla dejenerasyonu
(YBMD), glokom ve diabetik retinopati gibi yandaﬂ oküler
hastal›klar bu olgular›n cerrahi sonras› görme keskinlik (GK)
düzeylerini etkilemektedir (1,4-6).
‹leri yaﬂ ve katarakt cerrahisi ile ilgili yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar
olmakla beraber (3,5-8). ileri yaﬂlara ulaﬂm›ﬂ ve henüz katarakt cerrahisi geçirmemiﬂ hasta say›s›n›n azl›¤› nedeniyle bu
çal›ﬂmalarda vaka say›s› s›n›rl› olmakta ve güvenilir istatistiksel sonuçlar elde edilememektedir. Ayr›ca bu çal›ﬂmalarda katarakt cerrahisi ve komplikasyonlar› aç›s›ndan ileri yaﬂ›n bir
risk faktörü olup olmad›¤› konusunda farkl› sonuçlar bildirilmektedir.
Bu çal›ﬂmada ülkemiz aç›s›ndan oldukça ileri yaﬂ kabul
edilebilecek bir yaﬂ olan 90 yaﬂ ve üzeri 31 olgunun demografik özellikleri, operasyon öncesi ve sonras› GK, ve katarakt
cerrahi komplikasyonlar› retrospektif olarak incelenerek elde
edilen sonuçlar de¤erlendirilmiﬂtir.

O

GEREÇ VE YÖNTEM
2001-2008 y›llar› aras›nda klini¤imizde yaﬂa ba¤l› katarakt
nedeniyle opere edilen 90 yaﬂ üstü, 22’si kad›n (%71) 9 ‘u erkek (%29) olmak üzere toplam 31 olgunun dosyalar› retrospektif olarak incelendi. Bu çal›ﬂma hastanemizin yerel etik
kurulundan izin al›narak gerçekleﬂtirildi. Olgular fakoemülsifikasyon (FAKO) veya planl› ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (PEKKE) teknikleri ile opere edilirken, G‹L implantasyonu için akrilik katlanabilir veya PMMA lens kullan›ld›. Çok sert katarakt, dilate edilemeyen pupilla, ciddi psödo-
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eksfoliasyon varl›¤› ve önemli derecede kornea opasitesi olan
olgularda ekstrakapsüler katarakt cerrahisi tekni¤i uyguland›.
Olgular›n operasyonlar› lokal (retrobulbar, topikal) veya genel anestezi alt›nda gerçekleﬂtirildi. ‹ﬂitme azl›¤›, demans,
tremor gibi nedenlerle ameliyat s›ras›nda uyum gösteremeyecek veya pozisyon sorunu olan hastalarda genel anestezi tercih
edildi.
‹statistiksel aç›dan daha anlaml› olabilmesi amac›yla her
iki gözünden opere olan hastalar›n sadece ilk opere olan gözleri çal›ﬂmaya dahil edildi (9). Bu çal›ﬂmaya dahil olan tüm
hastalar deneyimli hekimler taraf›ndan opere edilirken patolojik, komplike ve travmatik kataraktlar çal›ﬂma kapsam›na
al›nmad›. Demografik verilerin yan›nda katarakt tipi, yandaﬂ
oküler hastal›klar, cerrahi teknik, anestezi tekni¤i, G‹L lokalizasyonu, ön ve arka segment muayene bulgular›, komplikasyonlar ve en iyi düzeltilmiﬂ GK gibi parametreler de¤erlendirildi. GK de¤erleri logMAR a çevrilerek analiz edildi.
Operasyon öncesi ve sonras› GK düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› eﬂleﬂtirilmiﬂ örneklerde t testi kullan›larak gerçekleﬂtirildi. Tan›mlay›c› istatistikler ortalama ± standart sapma ve
yüzde olarak verildi. ‹statistikler SPSS for windows 11.0 ile
yap›ld› ve p< 0.05 de¤eri istatistiksel olarak anlaml› kabul
edildi.

SONUÇLAR
astalar›n yaﬂ ortalamas› 92.17 y›l (90-101) olarak tespit

Hedildi. Hastalara eﬂlik eden oküler yandaﬂ hastal›klar ara-

s›nda ilk s›ray› YBMD (%48.38), ikinci s›ray› ise glokom
(%12.90) almakta idi (Tablo 1). Olgular %54.83 oran›nda
sert katarakt (+4) nedeniyle opere edilmiﬂlerdi. Onsekiz
(%58.1) olguya FAKO, 13 (%41.9) olguya ise PEKKE uygulanm›ﬂt›. Katarakt operasyonu olgular›n %38.70’inde genel
anestezi alt›nda uygulanm›ﬂ, di¤er tüm olgular retrobulber
anestezi ile opere edilmiﬂti. Bir olguda retrobulber anestezi
sonras› senkop izlenilirken, di¤er olgularda anesteziye ba¤l›
herhangi bir komplikasyon izlenmedi. G‹L olgular›n büyük
ço¤unlu¤unda (%77.41) standart biçimde kapsül içine yerleﬂtirilirken, 5 olguda (%16.12) sulkusa ve 2 olguda (%6.45) ise
ön kameraya yerleﬂtirildi. G‹L’i sulkusa ve ön kameraya yerleﬂtirilen olgular›n tümü PEKKE grubuna ait idi. FAKO
grubunda kornea ödemi, göziçi bas›nç (G‹B) art›ﬂ› gibi minör
komplikasyonlar d›ﬂ›nda herhangi bir komplikasyon izlenmedi.
Operasyon öncesi olgular›n GK seviyesi 26 olguda
(%83.87) 0.1 (1 logMAR) ve alt›nda ve 14 olguda (%45.16)
1mps (1.7 logMAR) ve alt›nda idi. Operasyondan 3 ay sonra-
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Tablo 1— Olgulara Eﬂlik Eden Oküler Yandaﬂ Hastal›klar
Yandaﬂ Oküler Hastal›k

Tablo 2— Operasyon S›ras›nda ve Sonras›nda ‹zlenen Komplikasyonlar

Say›

(%)

Komplikasyonlar

YBMD
Kuru
Yaﬂ
Skar

12
1
2

38.7
3.22
6.45

PAAG
Psx.G

3
1
8

9.67
3.22
25.8

3
1
1
3

9.67
3.22
3.22
9.67

Glokom

Psödoeksfoliasyon sendromu
Di¤er Oküler patolojiler
Fakodonesis
Kornea opasitesi
Yüksek Miyopi
Rijit pupilla

YBMD: Yaﬂa Ba¤l› Maküla Dejenerasyonu, PAAG: Primer Aç›k Aç›l› Glokom,
Psx.G: Psödoeksfoliyatif Glokom.

ki GK ölçümlerinde olgular›n %54.8‘inde GK 0.5 (0.3 logMAR) ve üzerinde, 7 hastada (%22.58) ise GK 0.1 ve alt›nda
idi. Olgular›n 28’inde (%90) GK’de yükselme tespit edilirken, 3 olguda GK seviyesinin ayn› kald›¤› görüldü (Grafik 1).
Operasyon öncesi olgular›n GK seviyesi ortalama logMAR‘a
göre 1.57± 0.51 iken, bu oran operasyon sonras› 3. ayda
0.56±0.61 olarak bulundu (p<0.001). Herhangi bir komorbiditeye sahip olmayan hasta grubunda bu düzelme 1.25 logMAR düzeyinde iken, YBMD olan hastalardaki düzelme 0.82
logMAR idi. Operasyon öncesi döneme göre 3 ay sonras› GK

Grafik 1— Olgular›n operasyon öncesi ve 3 ay sonras›ndaki GK (logMAR) de¤iﬂimleri.
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n
FAKO

Vitreus kayb›
Arka kapsül rüptürü
Zonül ayr›lmas›
Sfinkterotomi
G‹L desantralizasyonu
G‹B art›ﬂ›
Kornea ödemi
Ön kamara reaksiyonu

1
3

(%)

PEKKE
1
4
3
1
2
3
2

3.22
12.9
9.67
3.22
9.67
19.35
6.44

FAKO: Fakoemülsifikasyon, PEKKE: Planl› ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu,
G‹L: Göz içi lensi, G‹B: Göz içi bas›nc›.

de¤iﬂimi komorbitidesi olmayan hasta grubunda en yüksek
oranda olmakla birlikte hasta genelinde ve hatta YBMD olan
hasta grubunda dahi istatistiksel aç›dan anlaml› idi
(p<0.001).
Olgular›n 19’unda (%61.29) hiçbir komplikasyon izlenmezken, operasyon s›ras›nda en fazla izlenen komplikasyon 4
olguda zonül ayr›lmas› ve 1 olguda arka kapsül rüptürü sonras› görülen vitreus kayb› idi. Erken dönem izlenen komplikasyonlar›n baﬂ›nda ise kornea ödemi ve G‹B art›ﬂ› gelmekte
idi (Tablo 2).

TARTIﬁMA
atarakt geri dönebilir görme kay›plar›n›n en s›k nedeni

Kolup, modern katarakt cerrahisi teknikleri ile son derece

baﬂar›l› bir ﬂekilde tedavi edilebilmektedir. Yaﬂam kalitesinin
artmas› ve buna paralel olarak ortalama yaﬂam süresinin uzamas› ile birlikte katarakt cerrahisinin uygulanma yaﬂ› da giderek yükselmektedir (1-3,7,10). ‹leri yaﬂta yap›lan katarakt
cerrahisinin yap›labilirlili¤i ve sonuçlar› hakk›nda literatürde
az say›da çal›ﬂma olmakla birlikte bu araﬂt›rmalardaki en büyük sorun, ileri yaﬂta olup henüz katarakt cerrahisi geçirmemiﬂ olan hasta say›s›n›n azl›¤› nedeniyle geniﬂ hasta serilerinin oluﬂturulamamas›d›r. Çal›ﬂmam›zda, ülkemiz aç›s›ndan
oldukça ileri bir yaﬂ olan 90 yaﬂ ve üzerindeki hastalara uygulanan katarakt cerrahisi sonuçlar› de¤erlendirilmiﬂtir.
Yetmiﬂli yaﬂlarda insanlar›n yar›ya yak›n›, doksanl› yaﬂlarda ise neredeyse tamam› katarakt tan›s› almaktad›r (11). Di¤er taraftan bu hasta grubunda katarakt operasyonu sonucunda beklenen GK seviyesini daha çok YBMD ve glokom gibi
yandaﬂ hastal›klar belirlemektedir. Lumme ve ark. (8) çal›ﬂmalar›nda PEKKE uygulanan 70 yaﬂ›n alt›ndaki hastalar›n
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%97.8’inde 0.3 ve üzeri görme tespit ederken, bu oran›n›n 80
yaﬂ ve üzerindeki hastalarda %55.2’ye düﬂtü¤ünü bildirmiﬂlerdir. Berler (7), 802 hastadan oluﬂan serisinde, 88 yaﬂ alt›ndaki 700 hastan›n %90.5’inin, 88 yaﬂ ve üzerinde olan 102
hastan›n ise sadece %40’›n›n 20/40 veya daha iyi bir GK düzeyine ulaﬂt›¤›n› rapor etmiﬂtir. Rosen ve ark. (12), 78 hastan›n dahil edildi¤i çal›ﬂmalar›nda, %50 oran›nda YBMD,
%24.35 oran›nda glokom varl›¤› bildirmiﬂler ve sadece hastalar›n %25’inde 20/40 veya daha iyi bir GK seviyesi sa¤land›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda hastalar›n sadece
%54.8’inde operasyon sonras› 3. ayda 0.5 ve üzeri GK tespit
edilmiﬂtir. GK seviyesindeki bu düﬂük oran›, eﬂlik eden
YBMD (%48.37) ve glokom (%12.9) hastal›klar› ile aç›klamak mümkündür.
Hastalar›n yaklaﬂ›k 20/60 ve daha iyi bir görme ile normal
gazeteleri yak›n gözlükle okuyabildi¤i ve 20/50-20/40 aras›nda bir GK ile televizyon izleyebildikleri ve günlük yaﬂam aktivitelerini yapabildikleri rapor edilmiﬂtir (13,14). Mönestam
ve ark. (10) çal›ﬂmalar›nda 85 yaﬂ üzeri hastalar›n %75’inin
cerrahi sonras› okuma kabiliyetlerinin düzeldi¤ini, 90 yaﬂ
üzeri hastalar›n %79’unun günlük yaﬂam›n› yürütme yetene¤i kazand›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Ayn› çal›ﬂmada 90 yaﬂ üstü
hastalar›n %39’unun 85-89 yaﬂ grubundaki hastalar›n ise
%22’sinin cerrahi sonras› halen televizyon seyretme zorlu¤u
yaﬂad›klar›n› rapor edilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda operasyon sonras›, hastalar›n yar›s›ndan fazlas›nda okuma ve televizyon izleme imkan› veren bir GK seviyesine ulaﬂ›lmas›, k›sa yaﬂam
beklentisi olan bu hastalar için oldukça büyük öneme sahiptir. Çal›ﬂmam›zda cerrahi sonras› televizyon izleme ve okuma
zorlu¤u devam edebilecek GK ne sahip hasta say›s› ise
%23.33 olarak belirlenmiﬂtir.
‹leri yaﬂ hasta grubunda, s›kl›kla katarakt tipinin sert olmas›, zonül zafiyetinin bulunmas›, psödoeksfoliasyon varl›¤›
ve endotel hücre say›s›nda azalma gibi faktörler potansiyel
komplikasyon risklerini oluﬂturmaktad›r (1,3,4). Bu faktörlere paralel olarak hastalarda geliﬂebilen kornea ödemi ve yara
iyileﬂmesinde gecikme nedeniyle erken postoperatif GK ölçümleri yan›lt›c› olabilmektedir. Çal›ﬂmam›zda hastalar›m›z›n 17’sinde (%54.83) sert katarakt nedeniyle ameliyat yap›lm›ﬂ ve 5 olguda (%16.12) ön vitrektomi yap›lmak zorunda
kal›nm›ﬂt›r. En s›k görülen erken dönem komplikasyon kornea ödemi (%19.35) olarak belirlenmiﬂtir. Bununla paralel
olarak GK’deki düzelme 1. hafta ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
(0.87logMAR) 1. ayda (0.65logMAR) daha çok sonuç GK
düzeyine yaklaﬂm›ﬂt›r.
Robbie ve ark. (3) 88 yaﬂ alt›ndaki ve üzerindeki hastalar› karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmada ileri yaﬂ›n fakoemülsifikasyonda
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intraoperatif komplikasyon aç›s›ndan bir risk faktörü olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Ancak bu çal›ﬂmada 90 yaﬂ üstü hasta say›s› 54, 96 yaﬂ üstü hasta say›s› ise 9 olarak bildirilmiﬂtir.
Ekstrakapsüler katarakt cerrahisi yap›lm›ﬂ geniﬂ serili çal›ﬂmalarda da yaﬂ intraoperatif risk faktörü olarak bildirilmemiﬂtir (6). Farkl› olarak Konstantopoulos ve ark. (15) 837 hastal›k serilerinde, 88 yaﬂ üstü hastalar›nda gördükleri komplikasyon oran›n›n (%4.3) ,88 yaﬂ alt› hastalarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda (%3.0) istatistiksel aç›dan anlaml› olarak yüksek oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. 96 yaﬂ üstü 36 vakal›k serilerinde ise bu
oran›n %8.3’e ç›kt›¤›n› bildirmiﬂler ve ileri yaﬂ›n FAKO cerrahisi s›ras›nda komplikasyon aç›s›ndan bir risk faktörü olabilece¤ini belirtmiﬂlerdir. Berler (7), yaﬂlar› 88-98 aras›nda olan
hastalarda intraoperatif komplikasyon riskinin 88 yaﬂ alt› hastalara göre daha yüksek oldu¤unu ve 4 kat fazla oranda pupil
stretching yapmak zorunda kald›¤›n› belirtmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada olgular›n büyük ço¤unlu¤unun katarakt tipinin çok
sert olmas› ve ayr›ca 3 olguda sfinkterotomi gerektirecek pupil rijiditesi ve yayg›n psödoeksfoliasyon varl›¤›, hastalar›n
%42’sine PEKKE tekni¤i uygulanmas›n› gerektirmiﬂtir. Di¤er taraftan FAKO ile opere olan hastalarda hiç ön vitrektomi
gerekmemiﬂken, PEKKE yap›lan hasta grubunda (n=13) zonül ayr›lmas› nedeniyle 4, arka kapsül rüptürü nedeniyle 1 olguya ön vitrektomi yap›lmas›n› gerektirecek vitreus kayb› görülme oran› oldukça dikkat çekici bulunmuﬂtur.
Olgular›m›z›n sadece %58’i FAKO tekni¤i kullan›larak
ameliyat edilmiﬂ olup, %38 oran›nda genel anestezi tercih
edilmek zorunda kal›nm›ﬂt›r. Ayn› y›llar› kapsayan dönem
içerisinde klini¤imizde katarakt cerrahisi uygulanan eriﬂkin
yaﬂtaki hastalarda, FAKO cerrahisi uygulanma oran› %80’nin
üzerindeyken, genel anestezi alt›nda opere olan hasta say›s›
oran›n›n %2’nin alt›nda kald›¤› tespit edilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda oldu¤u gibi, 90 yaﬂ üstü hastalarda iﬂitme azl›¤›, hareket ve postür k›s›tl›l›¤›, tremor ve demans gibi nedenlerle lokal anestezi alt›nda opere olman›n getirece¤i riskler, bu hasta
grubunda intravenöz sedasyon veya genel anestezinin tercih
edilmesi ile giderilebilir.
‹leri yaﬂ hastalarda görülen düﬂük GK de¤erlerinin nedeni ise bu hastalardaki yandaﬂ oküler hastal›klar›n varl›¤›d›r.
Di¤er taraftan literatürdeki çal›ﬂmalar›n (7,15) aksine hasta
say›s› az olmakla birlikte (n=31), FAKO tekni¤i uygulanan
18 hastada, operasyon esnas›nda ciddi bir komplikasyon görülmemesi, iyi endikasyon konulmuﬂ kataraktlarda ileri yaﬂ›n
FAKO cerrahisi için bir risk faktörü olmad›¤›n›, PEKKE yap›lan olgularda görülen yüksek komplikasyon oran›n›n ise katarakt tipi, zonül zaaf› ve rijit pupilladan kaynakland›¤›n› düﬂündürmektedir.
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Mevcut sistemik ve oküler yandaﬂ hastal›klar›n varl›¤›, k›sa yaﬂam süresi beklentisi, katarakt tipinin s›kl›kla sert olmas›, iﬂitme ve pozisyon zorluklar›, oftalmologlar› bu operasyonun yap›lmas› konusunda endiﬂelendirmektedir. Halbuki, ileri yaﬂtaki hastalarda uygun cerrahi yöntem ve anestezi tekni¤i ile katarakt cerrahisi baﬂar›yla uygulanabilmekte ve bu hastalar›n GK, yetenekleri ve yaﬂam kaliteleri anlaml› olarak artmaktad›r. Katarakt cerrahisi geçirmemiﬂ ileri yaﬂtaki hasta say›s›n›n az olmas› nedeniyle yap›lacak çok merkezli prospektif
çal›ﬂmalar bu konuya ›ﬂ›k tutacakt›r.
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