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ÖZ 

Giriş: Ağır Göz Sendromlu bir olgunun klinik özelliklerini ve tedavisini sunmak. 

Olgu: Elli dört yaşındaki kadın hasta, bir aydır sağ gözde içe kayma şikâyeti ile nöroloji kliniği tarafından 
kliniğimize danışıldı. Hastanın her iki gözünün psödofakik olduğu görüldü ve en iyi düzeltilmiş görme keskinliği 
Snellen eşeli ile sağ gözde 0,4, sol gözde 0,3 olarak ölçüldü. Primer pozisyonda sağ gözde ezotropya ve 
hipotropya mevcuttu. Prizma örtme testi ile sağda 45 prizma diyoptri ezotropya, 12 prizma diyoptri hipotropya 
saptandı. Sağ gözde yukarı ve dışa bakış -3 kısıtlı olarak izlendi. Hastanın orbita MR ve BT tetkikleri tamamlandı. 
Fundus muayenesinde bilateral patolojik myopi ile uyumlu olguya “Ağır Göz Sendromu” tanısı konuldu. Sağ 
gözde iç rektus kasına geriletme ve loop myopeksi ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrası birinci günde ortoforik 
izlendi. Cerrahi komplikasyon gelişmeyen hastanın ameliyat sonrası 12. ayda ortoforik pozisyonu devam 
etmekteydi.  

Tartışma: İç rektus geriletmesi ile birlikte loop myopeksi cerrahisi Ağır Göz Sendromu hastaların  tedavisinde 
etkin bir seçenektir.    

SUMMARY 

Introduction: To present clinical features and surgical management of a patients with heavy eye syndrome. 

Case: A 54-year-old female patient was consulted to our clinic by the neurology clinic with a complaint of right eye 
esotropia for a month. Both eyes of the patient were found to be pseudophakic and best corrected visual acuity 
was measured with Snellen chart as 0.4 in the right eye and 0.3 in the left eye. There was esotropia and 
hypotropia in the right eye in the primary position. Prism Cover test revealed 45 prism diopter esotropia and 12 
prism diopter hypotropia on the right. In the right eye, upward and outward gaze was limited (-3). Orbital MR and 
BT examinations of the patient were completed. In the fundus examination, the case consistent with bilateral 
degenerative myopia was diagnosed with "heavy eye syndrome". Loop myopexy of the superior rectus 
and lateral rectus and recession to the medial rectus muscle was performed in the right eye. Postoperatively, the 
patient was orthophoric in primary position. There was no surgical complications. The ortophoria in primary 
position was maintained in the 12 th month after the operation. 

Discussion: The loop myopexy with medial rectus recession seems to be an effective treatment option in heavy 
eye syndrome patients. 
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GİRİŞ 

Ağır göz sendromu, miyopiye bağlı şaşılığın 
önemli bir türüdür. Miyopik strabismus fiksus 
veya yakınsak strabismus fiksus olarak da adlan-
dırılan ağır göz sendromu, ilk olarak 1966'da 
Bagshaw tarafından tanımlanmıştır (1). Ağır göz 
sendromu, sırasıyla sınırlı abdüksiyon ve supra-
düksiyona neden olan progresif, genellikle geniş 
açılı bir ezotropya ve hipotropya ile kendini gös-
terir. Bu durum tipik olarak artmış aksiyel uzun-
lukları ve 25 D'den fazla olan yüksek miyopisi 
olan gözlerde görülen edinsel, ilerleyici şaşılıktır. 
"Ağır göz" sendromu adı, yerçekiminin uzamış  
miyopik gözü aşağı doğru orbital zemine çek-
mesine ve ardından ön kısmının sarkmasına 
neden olduğu şeklindeki durumu yansıtır. Yöne-
tim tipik olarak cerrahidir; Yamada prosedürü, 
Yokoyama tekniği, silikon bant ilmek miyopeksi, 
kısmi Jensen'in tekniği ve SR-LR miyopeksi dahil 
olmak üzere çeşitli cerrahi teknikler kullanılmıştır 
(2). Bu çalışmada Ağır Göz Sendromlu Bir 
Olgunun klinik bulgularını ve tedavi özelliklerini 
sunmayı amaçladık. 

OLGU  

54 yaş kadın hasta, 1 aydır sağ gözde içe kayma 
şikayeti ile nöroloji kliniği tarafından kliniğimize 

konsülte edildi. Hipertansiyon ve romatoid artrit 
tanıları bulunan hastada coveram 10mg/5 mg ve 
metotreksat kullanımı mevcut idi. Daha önce her 
iki gözünden katarakt ameliyatı öyküsü mevcuttu. 
Yapılan ilk muayenesinde görme keskinlikleri 
sağda 0.4 (-0.50,-1.75,71) ve solda 0.3 (-1.50,-
0.50,81) olarak ölçüldü. Göz içi basıncı sağda 16 
mmHg  solda 14 mmHg ölçüldü. Bilateral fundus 
muayenesinde geografik atrofik alanlar ve 
peripapiller atrofi izlenmiş olup dejeneratif myopi 
ile uyumlu olarak görüldü. IOL Master ile yapılan 
ölçümlerde aksiyel uzunluk (AL) sağ gözde 33.2 
mm, sol gözde 31.4 mm olarak ölçüldü. Örtme 
testi ile sağ gözde ezotropya ve hipotropya 
saptandı. Göz hareketleri sağda yukarı ve dışa 
bakış kısıtlı olarak değerlendirildi (Resim 1). 
Prizma örtme testi ile sağda 45 prizma diyoptri 
ezotropya, 12 prizma diyoptri hipotropya sap-
tandı. Hastanın nöroloji kliniğinde çekilmiş olan 
kranial manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
sonucu normaldi. Orbita MRG’de bilateral bulbus 
oküli anteroposterior çapı artmış ve lens yapıları  
sağda daha belirgin olmak üzere nazal tarafa 
doğru  deviye görünümdeydi (Resim 2). Hasta bu 
bulgularla “Ağır Göz Sendromu” olarak değer-
lendirildi.  

Resim 1. Preoperatif primer pozisyon ve kardinal bakış yönlerindeki göz hareketleri 
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Resim 2. Orbita MR ile saptanan globta anteroposterior uzunluk artışı 

 
Hastaya superior rektus ve lateral rektus yak-
laştırma ve medial rektus geriletme cerrahisi 
planlandı. Genel anestezi altında cerrahi başla-
madan traksiyon testi yapılarak ekstraoküler kas-
lar değerlendirildi. Cerrahi sırasında konjonktiva 
limbustan açıldıktan sonra lateral rektus ve 
superior rektus kroşe ile yakalandı. Lateral rektus 
superior yarısından ve superior rektus temporal 
yarısından 5/0 polyester sütür geçirilerek kaslar 

insersiyodan yaklaşık 15 mm geride birbirine 
süture edildi. Ardından medial rektus geriletmesi 
için konjonktiva limbustan açıldı ve 6 mm 
geriletme yapılarak operasyon sonlandırıldı. 
Ameliyat sonrası birinci günde hasta ortoforik 
izlendi (Resim 3). Ameliyat sonrası 6. ve 12. ayda 
ortoforik pozisyonu devam eden hastanın rutin 
kontrolleri devam etmektedir (Resim 4).   

 
 

 

Resim 3. Postoperatif erken dönem primer pozisyon ve kardinal bakış yönlerindeki göz hareketleri 
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Resim 4. Postoperatif 6. ayda  primer pozisyon ve kardinal bakış yönlerindeki göz hareketleri 

TARTIŞMA 

Ağır göz sendromu klasik olarak yüksek miyopide 
ilerleyici geniş açılı ezotropya ve sınırlı abdük-
siyon ve supradüksiyona neden olan hipotropya 
ile kendini gösterir. Ağır göz sendromu olan 
hastalar, lateral rektusu (LR) aşağıya, superior 
rektusu (SR) mediale ve inferior rektusu mediale 
yer değiştiren uzun miyopik globun süpero-
temporal glob prolapsusu sergiler (3). 

Ağır göz sendromunun etiyolojisi ile ilgili birkaç 
teori mevcuttur. Önde gelen teori, posterior 
globun süperotemporal kadranının miyopik küre 
uzamasına sekonder olarak kas konisinden 
çıktığını öne süren Yamaguchi ve meslektaşları 
tarafından ileri sürülmüştür (4). Bu, uzamış 
globun SR ve LR kasları arasında herniasyonuna 
neden olur, böylece SR'yi mediale ve LR'yi 
aşağıya kaydırır. Rutar ve arkadaşları, lateral ve 
superior rektus kasları (yani LR-SR bandı) 
arasındaki bağ dokusunun aksiyel uzamasının ve 
yaşa bağlı dejenerasyonunun süperotemporal 
kadranı özellikle posterior glob prolapsusuna 
duyarlı hale getirdiğini varsaymaktadır (5). Diğer-
leri, ağır göz sendromunda göz küresinin lateral 
orbital duvar karşısında sıkışması sonucunda 
lateral rektusun inferiora disloke olması sonucu 
etkisinin zayıflaması hipotezini öne sürmüşlerdir 
(6). 

Hastalar tipik olarak ilerleyici ezotropyaya sekon-
der diplopi ve abdüksiyon ve supradüksiyon 
kısıtlılığı ve hipotropi ile başvurur. Hasta, 
hipotropi durumunda psödoptoz ve hatta uzun bir 
glob ile yüksek miyopi ortamında psödoproptoz 
sergileyebilir. Hasta, tek bir görüş elde etmek için 
hipotropik göz tarafına baş eğimi veya hipotropiyi 
telafi etmek için çene yukarı duruş gösterebilir.  

Yüksek çözünürlüklü orbital MRG, ağır göz 
sendromunda bozukluğu saptamak ve potansiyel 
cerrahiye rehberlik etmek için yararlıdır (7). 
Bazıları ağır göz sendromu olan hastalarda 
preoperatif orbital MRG yapılmasını rutin olarak 
önerirken, bir başka grup, ağır göz sendromu için 
tüm tanı, klinik kriterleri karşılayan hastalarda 
preoperatif orbital MRG'nin gereksiz olduğu 
görüşündedir. Burada bahsedilen ağır göz 
sendromu için klinik kriterler; şiddetli miyopi >-
6.00 D veya aksiyel uzunluk >27 mm, ezotropya 
veya hipotropi >4 PD ve abdüksiyon veya 
supradüksiyonda sınırlamadır. Ağır göz sendromlu 
hastaların orbital MRG çalışmaları, LR kasnağını 
aşağıya ve üst rektus kasını nazal olarak yer 
değiştiren şiddetli süperotemporal glob prolap-
susu olduğunu göstermiştir. Orbital MRI, özellikle 
yüksek derecede miyop gözlerde, ağır göz sen-
dromunu sarkmış göz sendromundan ayırırken 
de yararlıdır. Tan ve Demer, yüksek miyopisi 
olanlar arasında, ağır göz sendromu olan 
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hastaların süperotemporal glob prolapsusu olma 
olasılığının daha yüksek olduğunu, sarkık göz 
sendromu olanların ise süperotemporal yumuşak 
doku prolapsusu yaşadığını bulmuşlardır (3). 

Ağır göz sendromunu, edinilmiş şaşılığın diğer 
etiyolojilerinden ayırmak zor olabilir. Ayırıcı tanıda 
başlıca Sarkık göz sendromu, Graves oftalmopati, 
Oküler miyastenia gravis, nörojenik veya mikro-
vasküler kraniyal sinir felci (özellikle 6.kraniyal 
sinir felci), uzun süreli forya veya mikrotropya ve 
kazanılmış progresif esotropya yer almaktadır. 
Ağır göz sendromunu  6.kraniyal sinir felcinden 
ayırırken, başlangıç zamanını, altta yatan hasta 
risk faktörlerini (örn. hipertansiyon, hiperlipidemi, 
kardiyovasküler hastalık), yüksek miyopi varlığını 
ve eşlik eden sapma olup olmadığını araştırmak 
yararlıdır. Bizim olgumuzda benzer şekilde 
nöroloji kliniğinde hipertansiyonu bulunan bir 
hastada ani gelişen esotropya sonrası 6. sinir 
felci ön tanısı ile izlenmekteydi.  

Ağır göz sendromu ile bağlantılı olarak giderek 
kötüleşen ezotropya ve hipotropyanın üstesinden 
gelmek için çeşitli cerrahi prosedürler önerilmiştir. 
Kullanılan cerrahi teknik büyük ölçüde cerrahın 
belirli bir teknikteki tercihine ve yeterliliğine 
dayanmaktadır. Ezotropya sıklıkla tekrar etse de, 
medial rektus kasının geriletmesi ve rezeksiyon-
geriletme ameliyatları gibi geleneksel cerrahi 
prosedürler bazı durumlarda etkili olmuştur. Ağır 
göz sendromlu hastalarda SR'nin nazal yer 
değiştirmesi ve LR'nin aşağı yer değiştirmesi göz 
önüne alındığında, çoğu zaman deviye kas 
yollarını düzeltmek gerekir.  

Yamaguchi ve arkadaşları, yaygın olarak "Yoko-
yama'nın tekniği" olarak adlandırılan ağır göz 
sendromunda glob dislokasyonunu düzeltmek 
için yeni bir cerrahi prosedür önermişlerdir. Bu 
ameliyat, disloke olan globun kas konisine geri 
itilmesi için en çok tercih edilen tekniktir (8). Bu 
teknikte, SR ve LR'nin kas karınları arasında bir 
bağlantı (yani birleşme) oluşturulur. Bu kas 
birliğini oluşturmak için insersiyonların yaklaşık 
15 mm arkasında emilemeyen bir 5/0 polyester 
sütür kullanılır. SR ve LR karınlarının yaklaş-
tırılması, uzatılmış, herniye gözü destekleyen ve 
onu kas konisine geri iten bir "askı" ile sonuçlanır. 
Yamaguchi ve arkadaşları, superior rektus ve 
lateral rektus kası birleşmesinden sonra göz 
küresinin hareketli aralığının iyileşmesi yeterli 

olmadığında rektus kası geriletmesi eklemiştir. 
Medial rektus kasının gerilemesi, intraoperatif 
zorlamalı düksiyon testinde kas gerginse veya 
mediyal rektusun olası kontraktürü ile ezotropya 
uzun süredir devam ediyorsa da yapılabilir. 
Yamaguchi ve arkadaşları, lateral rektus ve 
superior rektus kaslarının loop miyopeksi ile 
tedavi edilen ağır göz sendromlu altı hastadan 
hepsinin, oküler hareketlilikte iyileşme sağladığını 
ve MRG ile teyit edildiği üzere globun süpero-
temporal herniasyonunu iyileştirdiğini bildirilmiştir 
(8,9). Su ve arkadaşları, loop miyopeksisinin bir 
incelemesini yaptılar ve bu tekniğin, mediyal 
rektus geriletmesi ile kombine edildiğinde 12 ila 
85 prizma diyoptri arasında ezotropyası olan 
hastalarda en etkili olduğunu belirlediler (2). 
Bizim olgumuzda da benzer şekilde medial rektus 
geriletmesi ile birlikte Yokoyama tekniği kulla-
nılarak 45 PD esotropya düzelmiştir.   

Ağır göz sendromu ile ilgili çok sayıda cerrahi 
teknik tanımlanmıştır. Yamada ve arkadaşları, 
ağır göz sendromunun tedavisi için SR ve LR'nin 
hemitranspozisyonunu içeren ve sıklıkla medial 
rektus kasının gerilemesi ile birleştirilen cerrahi 
bir teknik önerdiler. Bu prosedürde, hem SR hem 
de LR, kasların başlangıcından yaklaşık 15 mm 
uzaklıkta kısmen genişliklerinin yarısına bölünür 
ve SR'un temporal yarısı ve LR'un üst yarısı 
limbustan 7 mm arka skleraya sabitlenir (10).  

Silikon bant loop miyopekside, SR ve LR'nin 
karınları arasındaki limbustan 14 ila 16 mm 
uzakta bir skleral tünel inşa edilir. LR'nin altından 
ve ardından skleral tünelden ve SR'nin altından 
bir silikon bant geçirilir. İki uç daha sonra bir 
Watzke manşonundan geçirilir ve superior ve 
lateral rektus kaslarının karınlarını bir araya 
getirilerek  sıkılır. Silikon bant loop miyopeksisinin 
avantajları arasında, kaslar kesilmediği veya 
bölünmediği için ön siliyer dolaşımın daha az 
tehlikeye atılması ve bir sütürün aksine silikon 
halka ile kasların daha az boğulmasını içerir (11).  

Kısmi Jensen'in tekniği, kas bölünmesini içermesi 
dışında Yokoyama'nın tekniğine benzer. Kısmi 
Jensen'in tekniğinde, lateral rektus ve superior 
rektus kasları izole edilmiş ve bölünmüştür; üst 
rektusun lateral yarısı ve lateral rektusun üst 
yarısı, limbusun yaklaşık 14 ila 16 mm arka-
sından birlikte dikilir. Kısmi Jensen'in prosedürü, 
medial rektus geriletmesi ile birlikte, genellikle 90 
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prizma diyoptriyi aşan büyük bir ezotropyaya 
sahip hastalarda tatmin edici sonuçlar göster-
miştir (12-14). 

Sonuç olarak, ileri myopik gözlerde zaman içinde 
ekstraoküler yapılarda oluşan dejeneratif sürece 
bağlı olarak esotropya gelişebilir. Bu nedenle edi-
nilmiş esotropyalı hastalarda da ağır göz send-

romu tanısı akılda tutulmalıdır. Doğru tanı almış 
hastalarda uygun cerrahi teknik uygulanması ile 
başarılı sonuçlar elde edilmektedir. İç rektus 
geriletmesi ile birlikte loop myopeksi cerrahisi 
bizim olgumuzda olduğu gibi Ağır Göz Sendromu 
hastaların  tedavisinde etkin bir seçenek olarak 
görünmektedir. 
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