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PROLİFERATİV DİABETİK RETİNOPATİYANIN FƏSADLARI ZAMANI 
KOMBİNƏ OLUNMUŞ FAKOEMULSİFİKASİYA VƏ 23 GAUGE PARS PLANA 
VİTREKTOMİYANIN NƏTİCƏLƏRİ

Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Bakı şəh., Azərbaycan
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Büllur nüvəsinin sklerozu və arxa subkapsulyar katarakta pars plana vitrektomiya əməliyyatından sonra geniş 
ölçüdə müşahidə edilməkdədir. Diabetik retinopatiyanın müxtəlif fəsadlarına görə aparılmış vitrektomiyadan 
sonra xəstələrin 75%-də müxtəlif dərəcədə kataraktanın inkişafı müşahidə edilir [1]. Ostri və həmmüəlliflərinin 
məlumatına görə, pars plana vitrektomiya əməliyyatından 5 il sonra müşahidə altında olan gözlərin 50%-dən 
çoxunda katarakta cərrahiyyəsi aparılmışdır [2]. Tədqiqatçılar vitrektomiya əməliyyatından sonra gözdaxili 
oksigen təzyiqinin artmasını sklerotik nüvə kataraktasının əmələ gəlməsində aparıcı faktor hesab edirlər [3,4]. 
Əməliyyat zamanı müxtəlif intraokulyar tamponada vasitələrinin (qaz, silikon yağı) tətbiqinin katarakta riskini 
daha da artırdığı güman edilməkdədir [1,5]. 

Vitrektomiya olunmuş gözlərdə fakoemulsifikasiya əməliyyatı zamanı bir sıra texniki çətinliklər – ön kameranın 
qeyri-stabillyi, zonulaların zəfliyi, hipotoniya, nüvənin daha sərt olması, büllur nüvəsinin şüşəvari cismə düşmə 
hallarının daha çox rast gəlməsi ədəbiyyatda qeyd olunmuşdur [6,7,8]. 

Diabetik retinopatiyası olan şəxslərdə vitrektomiya zamanı büllurun statusuna münasibət uzun illər mübahisəli 
olaraq qalmaqdadır. Erkən işlərdə lensektomiya aparılmış gözlərdə neovaskulyar qlaukomanın daha çox rast 
gəlməsi məlum olduğundan vitrektomiya əməliyyatında büllurun saxlanılması fikrinə üstünlük verilmişdir, 
[9,10] lakin cərrahi texnologiyaların təkmilləşməsi ilə kombinə olumuş əməliyyatın potensial üstünlükləri (aydın 
görüntünün saxlanması, ikincili katarakta cərrahiyyəsi ehtiyacından azad olma) bir çox müəlliflərin kombinə 
olunmuş cərrahiyyəyə qayıtmasına səbəb olmuşdur. Proliferativ diabetik retinopatiya zamanı kombinəolunmuş 
əməliyyatlar kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası ilə başlasa da [10,11,12], hazırda fakoemulsifikasiya 
metodu aparıcı metoddur [13,14,15].

Dərc olunan işlərin əksəriyyətində vitrektomiya ənənəvi 20 gauge (0,9 mm diametrli kəsik) texnikası ilə 
icra olunmuşdur. Son illərdə kiçik kəsikli tikişsiz vitrektomiyanın (23 gauge və 25 gauge, 0,6 mm və 0,5 mm, 
müvafiq olaraq) diabetik retinopatiyanın müxtəlif ağırlaşmalarında uğurla tətbiqi haqqında məlumat verilmişdir 
[16]. Bu baxımdan proliferativ diabetik retinopatiya zamanı kombinə olunmuş fakoemulsifikasiya və 23 gauge 
vitrektomiyanın nəticələrinin öyrənilməsi aktualdır.

Məqsəd – diabetik retinopatiyanın fəsadları zamanı kombinə olunmuş mikroinvaziv cərrahiyyənin 
(fakoemulsifikasiyanın və 23 gauge pars plana vitrektomiyanın) effektivliyinin öyrənilməsi.

Material və metodlar
Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin şəkərli diabetin göz fəsadları şöbəsində 2009-cu il 

avqust – 2015-ci ilin avqust ayı arasında proliferativ diabetik retinopatiyanın müxtəlif fəsadları ilə 489 gözdə (423 
xəstə) aparılmış 23 gauge pars plana vitrektomiyanın nəticələri təhlil edilmişdir. Əməliyyat olunmuş gözlərdən 
59-u (12,1%) artifakiyalı olduğu üçün tədqiqata daxil edilməmişdir, qalan 430 göz (87,9%) fakik göz olmuşdur. 
Hazırkı işdə 430 gözdə (379 xəstə) aparılmış əməliyyatların nəticəsi təhlil edilmişdir.

Xəstələrin demoqrafik göstəriciləri (cədvəl 1)
Cədvəl 1 

Xəstələrin əsas demoqrafik göstəriciləri
FV (197) V (193) P (iki qrup arasında)

Cins (qadın/kişi) 118/79 (59,9%/40,1%) 102/91 (52,8%/47,2%) 0,17
Yaş (il) 58,99±8,28 (25-81) 54,33±8,51 (25-72) <0,001
Diabetin tipi (1/2) 5/192 (2,5%/97,5%) 7/185* (3,6%/95,9%) 0,77
Diabetin davametmə müddəti (il) 13,80±7,05 (0-35) 13,00±6,74 (1-36) 0,51
HbA1c (%) 7,64±1,02 (5,3-9,8) 7,67±1,05 (5,5-10,5) 0,75

Qeyd: * - 2-ci (V) qrupda 1 xəstədə gestasional diabet müəyyən edildiyi üçün qrupların heç birinə daxil edilməmişdir
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Fakik 430 gözdən 219-da (50,9%, 197 xəstə) fakoemulsifikasiya, İOL implantasiyası və mikroinvaziv 
vitrektomiya əməliyyatı eyni zamanlı aparılmışdır (kombinə qrup, FV), digər 211 gözdə (49,1%, 193 xəstə) isə ilk 
olaraq yalnız mikroinvaziv vitrektomiya əməliyyatı aparılıb (kontrol qrup, V). Qeyd edilməlidir ki, 11 xəstənin bir 
gözündə kombinə əməliyyat, digər gözündə isə yalnız vitrektomiya aparılıb.

Göründüyü kimi, əsas demoqrafik göstəricilər arasında yalnız yaşa görə fərq qruplar arasında statistik etibarlı 
olmuşdur. Kombinə qrupda xəstələrin orta yaşı 58,99±8,28, yalnız vitrektomiya aparılan qrupda isə 54,33±8,51 
yaş təşkil etmişdir (P<,001).

Müayinə üsulları 
Əməliyyatönü standart müayinələrə görmə itiliyinin təyini, tonometriya, ultrasəs (A-skan və B-skan) müayinəsi, 

biometriya aiddir. Anatomik nəticələrin qiymətləndiriliməsi zamanı xüsusi müayinə üsullarından spektral domen 
optik koherensiya tomoqrafiyası (Cirrus-HD, Zeiss, Almaniya) istifadə edilib. 

Kataraktanın ekstraksiyası metodu
Əməliyyatdan əvvəl bəbəklər 1%-li tropikamid (Mydriacyl) və 2,5%-li fenilefrin (Mydfrin) vasitəsi ilə 

genişləndirilib. Əməliyyatlar retrobulbar anesteziya altında, Accurus cərrahi sisteminin (Alcon, ABŞ) köməyi ilə 
aparılıb. Kombinə əməliyyatlarda ilk mərhələdə kataraktanın fakoemulsifikasiyası və İOL implantasiyası həyata 
keçirilmişdir. Fakoemulsifikasiya əməliyyatında yuxarı şəffaf korneal kəsik aparıldıqdan sonra təqribən 5 mm 
ölçüdə kapsuloreksis hazırlanıb. Kataraktanın fakoemulsifikasiyası və büllur kütlələrinin aspirasiyasından sonra 
optik hissəsinin diametri 6-6,5 mm olan qatlanan akril İOL kapsula daxilinə yerləşdirilib. Əməliyyat zamanı 
ön kameranın dərinliyin stabil saxlamaq üçün əsas kəsiyə 10:0 neylon tikiş qoyulub. Vitrektomiya zamanı arxa 
seqmentin vizualizasiyasına maneə olmaması üçün korneal kəsiklərin hidratasiyası aparlmamışdır.

Vitrektomiya əməliyyatının gedişi
Katarakta cərrahiyyəsi başa çatdıqdan sonra birdəfəlik 23 gauge kanyulalar trokarların köməyi ilə limbdən 

3-3,5 mm məsafədə yerləşdirilib. Vitrektomiya zamanı 1500-2500 kəsik/dəq., 450 mm c.st. vakuumdan istifadə 
edilib. Mərkəzi vitrektomiya (core vitrectomy) aparıldıqdan sonra, periferik vitreal reksis – anterio-posterior 
traksiyaların azad edilməsi aparılıb, triamsinolon asetonid köməyi ilə vitreus boyanıb və yapışmış periferik arxa 
hialoidin qaldırılmasına cəhd olunub. Daha sonra 23 gauge vitrektomiya zondu ilə membranların seqmentasiyası 
aparılıb, membranların kəsilməsi və xaric edilməsi üçün lazım gəldikdə 23 gauge əyri qayçı və dişcikli pinset 
istifadə edilib. Ehtiyac olduqda daxili hüdudi membran brilliyant mavisi (BBG) ilə boyanıb və Ekqardt pinseti 
ilə xaric edilib. Əməliyyatın sonunda vitreotomla arxa kapsulotomiya aparılıb. Bundan başqa, qaz tamponadası 
planlaşdırılan gözlərdə qaz inyeksiyasından qabaq bəbək miostat ilə daraldılıb. Silikon yağı yeridilən gözlərdə isə 
sklerotomiyalar 7:0 Vicryl sapı (poliqlikolik turşu, PGA) ilə tikilib. 

Nəticələrin təhlili
Əməliyyatların nəticələrinin əsas qiymətləndirmə kriterilərinə əməliyyat müddəti, bir gözdə aparılan 

əməliyyatların ümumi sayı, intraoperativ və postoperativ ağırlaşmalar və son (1 il sonra və ya ən son yoxlama 
zamanı) görmə itiliyinin nəticələri daxil olmuşdur. Görmə itiliyinin nəticələri onluq sistemlə ölçüldükdən sonra 
statistik hesablamalar üçün LogMAR sisteminə çevrilib. Görmə itiliyi işıq duyğusu və ya daha aşağı olan gözlər 
hesablamadan xaric edilib və nəticələr ayrı qeyd olunub [17]. Alınan nəticələr SPSS proqramında (IBM SPSS 
Statistics, version 20.0) məlumat bazasına daxil edilib və statistik hesablamalar avtomatlaşdırılmış qaydada 
aparılıb. Post-vitrektomiya katarakta cərrahiyyəsinin aparılma müddətinin analizi üçün Kaplan-Meyer analizindən 
istifadə edilib.

Fako+vitrektomiya (FV) Yalnız vitrektomiya (V)

Əməliyyatların sayı

74,43%
163 37,91%

80

7,58%
16

2,37%
5

0,47%
1

51,66%
109

21,46%
47

3,20%
7

0,91%
2

1 2 3 4 5
Şək.1. Müxtəlif qruplarda gözlərin aparılmış əməliyyat sayına görə bölgüsü
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Nəticə və onların müzakirəsi 
Əməliyyatların sayı: Fakoemulsifikasiya və vitrektomiyanın birgə aparılması xəstə gözlərdə aparılmış 

əməliyyatların ümumi sayının azalmasına səbəb olmuşdur (cədvəl 2). Ümumiyyətlə, müşahidə dövründə kombinə 
qrupda cərrahi əməliyyatların sayı 163 gözdə 1 (74,43%), 47 gözdə 2 (21,46%), 9 gözdə (4,11%) 3 və daha artıq 
olmuşdur (cəmi 286, orta say 1,31). Kontrol qrupunda isə 109 gözdə (51,66%) 1 əməliyyat, 80 gözdə (37,91%) 
2 əməliyyat, 22 gözdə isə (10,43%) 3 və daha artıq əməliyyat aparılıb (cəmi 343, orta say 1,62±0,79). İki qrupda 
əməliyyat sayındakı fərqlər statistik etibarlıdır (Pirson xi2 = 23,62, P<0,001) (şək. 1).

Birincili əməliyyatın müddəti. Kombinə qrupda birincili əməliyyatın (fakoemulsifikasiya və vitrektomiya) 
müddəti 72,89±18,13 dəqiqə, kontrol qrupunda (vitrektomiya) isə 60,18±15,47 dəqiqə təşkil edib. İki qrup arasında 
əməliyyat müddətinə görə olan fərq statistik olaraq yüksək etibarlı olub (P=0,002). 

Cədvəl 2
Hər iki qrupda aparılan təkrari cərrahi əməliyyatların növləri

Əməliyyatın növü Kombinə qrup 
(FV)

Kontrol qrup 
(V)

Katarakta cərrahiyyəsi (və yanaşı manipulyasiyalar):
Fakoemulsifikasiya (və İOL) 23
Fakoemulsifikasiya, İOL və silikon yağı ilə bağlı manipulyasiyalar (Silikon yağının xaric edilməsi, 
dəyişdirilməsi, yeridilməsi və s.) 68

Fakoemulsifikasiya, İOL, və digər manipulyasiyalar (vitreal boşluğun yuyulması, AGV 
implantasiyası 5

Silikon yağı ilə bağlı əməliyyatlar (silikon yağının xaric edilməsi, dəyişdirilməsi, yeridilməsi və s.) : 52 20
Arxa seqmentdə digər manipulyasiyalar:
Vitreal boşluğun yuyulması (washout) 6 7
Qaz inyeksiyası 1 2
İLM pilinq 2 2
Antiqlaukomatoz əməliyyatlar (Ahmed klapanı implantasiyası, trabekulektomiya, transskleral 
siklodestruksiya): 4 4

Digər manipulyasiyalar (pupilloplastika, skleroplastika): 2
Təkrar əməliyyatların ümumi sayı: 68 131

Şək. 2. Xəstə S., A) Əməliyyatın başlanğıcında bəbək diametri. B) Kataraktanın fakoemulsifikasiyasından və İOL 
implantasiyasından sonra bəbəyin daralması. C) Daha yüksək böyütmədə bəbək kənarında incə rubeoz qeyd edilir

 
İntraoperativ fəsadlar 
İntraoperativ mioz. Əməliyyatların video və foto qeydiyyatlarının analizi əsasında kombinə olunmuş qrupda 

bəbəyin ölçüsünün katarakta əməliyyatından əvvəl və katarakta əməliyyatının sonunda orta göstəricisi hesablanmış 
və bu göstərici yalnız vitrektomiya aparımış əməliyyatların başlanğıcındakı bəbək diametri ilə müqayisə edilmişdir. 
Kombinə əməliyyatın başlanğıcında bəbək diametri 6,82±1,82 mm, fakoemulsifikasiyanın sonunda isə 5,21±1,12 
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mm təşkil etmişdir. Kontrol qrupunda, yəni yalnız vitrektomiya cərrahiyyəsi aparılmış qrupda əməliyyatın 
başlanğıcında bəbəyin ölçüsü 7,23±0,99 mm təşkil etmiş, beləliklə bilavasitə vitrektomiyadan əvvəl bəbək diametri 
iki qrup arasında etibarlı dərəcədə fərqlənmişdir (P<0,001). Şəkil 2-də çox incə iris neovaskulyarizasiyası olan 
gözdə bəbəyin əməliyyat müddətində daralması təsvir olunmuşdur.

Arxa kapsulun zədələnməsi. Kombinə qrupda əməliyyat zamanı arxa kapsulun zədələnməsi və büllur kütlələrinin 
qismən şüşəvari cismə düşməsi 4 gözdə qeydə alınmışdır. 3 halda büllür kapsul dayaqlarının üzərinə, yəni sulcus 
ciliaris-ə yerləşdirilmiş, 1 gözdə isə İOL skleral fiksasiya ilə tikilmişdir. 

İntraoperativ buynuz qişa ödemi. Əməliyyat zamanı buynuz qişanın ödemi yüngül dərəcədə müşahidə edilsə 
də, deepitelizasiya tələb edən ödem kombinə qrupda 6 gözdə (1,8%), fakik qrupda isə 2 gözdə (0,9%) qeyd 
olunmuşdur. 

Postoperativ fəsadlar 
Əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə rast gələn əsas fəsadlar cədvəl 3-də qeyd olunmuşdur.

Cədvəl 3 
Əməliyyatdan sonrakı fəsadlar

Erkən postoperativ fəsadlar FV V
Buynuz qişanın ödemi 10 (4,6%) 2 (1,0%)
Epitelial defekt 6 (2,7%) 2 (1,0%)
Postoperativ hipertenziya 12 (5,5%) 18 (8,5%)
o cümlədən, Ghost-cell glaucoma - 4 (1,9%)
Ön kamerada iltihabi reaksiya 12 (5,5%) 1 (0,5%)
O cümlədən steril hipopion 2 (0,9%) -
Bakterial endoftalmit 1 (0,5%) -
Midriaz 1 (0,5%) -
Konyunktiva altında silikon yağı 1 (0,5%) 1 (0,5%)
Torlu qişanın eksudativ qopması - 1 (0,5%)

Buynuz qişa problemləri. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə buynuz qişada əhəmiyyətli dərəcədə ödem kombinə qrupda 
10 (4,6%), kontrol qrupunda isə 2 gözdə (1,0%) qeyd olunmuşdur. Bundan başqa, əməliyyatdaxili buynuz qişada 
deepitelizasiya aparılması ilə bağlı əsas qrupda 6 gözdə (2,7%) epitelial defektin gec sağalması qeyd olunmuşdur. 

Gözdaxili hipertenziya. Hər iki qrupda əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi ən 
çox müşahidə edilən fəsadlardan biri olmuşdur. Əməliyyatdan əvvəl kombinə qrupda 5 gözdə (2,3%), kontrol 
qrupunda isə 1 gözdə (0,5%) qlaukoma daha öncədən məlum olmuş və kontrol altına alınmışdır. Kombinə olunmuş 
qrupda postoperativ hipertenziya (12 göz, 5,5%) daha çox ön kamerada iltihabi reaksiya ilə bağlı olmuş, daha 
ağır hallarda iris bombee-yə səbəb olaraq, Nd:YAG iridotomiya tələb etmişdir (şəkil 3, A,B). Yalnız vitrektomiya 
aparılmış gözlərdə müxtəlif dərəcədə postoperativ hipertenziya 18 gözdə (8,5%) müşahidə edilmiş, bunlardan 
4-də hemolitik və ya ghost-cell qlaukoma kimi qiymətləndirilərək təkrar cərrahi əməliyyatın aparılmasına ehtiyac 
yaranmışdır (şəkil 3, C). Digər hallarda gözdaxili təzyiq hipotenziv medikasiya altında nəzarətə alınmışdır. 

Şək. 3. A) Xəstə S. kombinə fakovitrektomiya cərrahiyyəsindən sonra ön kamerada eksudativ reaksiya, bəbəyin 
bitişməsi və iris bombee. B. Nd:YAG iridotomiya aparıldıqdan sonra. C) Xəstə F. Fakik gözdə vitrektomiyadan 

sonra hemolitik (ghost-cell) qlaukoma
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İltihabi reaksiya. Ön kamerada ciddi iltihabi reaksiya kombinə qrupda 12 gözdə (5,5%), kontrol qrupunda isə 
yalınız bir gözdə (0,5%) qeydə alınmışdır. Fakovitrektomiya aparılmış gözlərdən 2-də (0,9%) steril hipopion da 
qeydə alınmış, intensiv steroid müalicədən sonra iltihabın azalması müşahidə edilmişdir. 

Bakterial endoftalmit. Bakterial endoftalmit yalnız kombinə cərrahiyyə aparılmış 1 gözdə qeydə alınmış (0,5%), 
təkrar cərrahi əməliyyat və intravitreal antibiotik inyeksiyasından sonra infeksiya kontrola alınmışdır.

Digər fəsadlar. Əməliyyatdan sonra az görülən fəsadlara kombinə qrupda 1 stabil postoperativ midriaz (TASS 
sonrası, daha sonra pupilloplastika tələb etmişdir), hər iki qrupda 1 gözdə silikon yağının konyunktiva altına 
keçməsi və yalnız vitrektomiya aparılmış qrupda 1 gözdə torlu qişanın eksudativ qopması (1 seansda aparılmış 
ekstensiv panretinal lazerkoaqulyasiyadan sonra) qeydə alınmışdır.

Katarakta cərrahiyyəsi. Fakik gözlərdə müşahidə dövründə 211 gözdən 96-da (45,5%) katarakta cərrahiyyəsi 
aparılmışdır. Katarakta əməliyyatı üçün orta müddət 17,85±1,19, median 13,00±2,74 ay olmuşdur. Kaplan-Meyer 
analizi zamanı (survival analysis) katarakta əməliyyatının göstəricisi 6 ay ərzində 36,2%, 1 il 48,6%, 2 il 63,1% və 
3 il sonra 74,7% təşkil etmişdir (şəkil 4).

95 halda fakoemulsifikasiya və İOL implantasiyası aparılıb, yalnız 1 halda fakoemulsifikasiya zonula defekti və 
büllurun sublüksasiyası zamanı İOL implantasiyası həyata keçirilməmişdir. Bu qrupda intraoperativ ciddi fəsadlar 
müşahidə edilməmişdir. 

% 

Şək. 4. Vitrektomiyadan sonra katarakta cərrahiyyəsinin tezliyi (Kaplan-Meyer analizi)

Funksional nəticələr
Kombinə qrupdakı gözlərin 115-də (52,5%), kontrol qrupunda isə 93-də (44,1%) əməliyyyatdan sonra 1 il və 

daha artıq müşahidələr aparılıb. Əməliyyatdan sonrakı uzaq dövrdə hər iki qrupda görmə itiliyinin göstəricilərində 
yaxşılaşma qeydə alınıb. Kombinə qrupda 1,95±0,75-dən 1,00±0,91-ə qədər (LogMAR), kontrol qrupda 
1,75±0,71-dən 1,03±0,76-ya qədər yaxşılaşıb (etibarlı statistik fərq olmayıb, P>0,05). Görmə itiliyinə təsir edən 
digər faktorların rolunu öyrənmək məqsədi ilə hər iki qrupda iki əsas göstərici – şüşəvari cismə qansızma və 
torlu qişanın traksion qopması diaqnozuna görə vitrektomiya aparılmış gözlərdəki 1 il sonra funksional nəticə 
ayrıca hesablanıb və hər iki qrupda müqayisə edilib (cədvəl 4). Alınan nəticələr son görmə itiliyinin əməliyyata 
göstərişlə daha çox əlaqəli olduğunu göstərmişdir. Vitreal qansızma olan gözlərdə görmə itiliyi kombinə qrupda 
2,14±0,72-dən 0,72±0,36-ya (P<0,001), yalnız vitrektomiya aparılan qrupda 1,99±0,67-dən 0,74±0,55-ə qədər 
artmışdır (P<0,001). Bu gözlərdə iki qrup arasında son nəticəyə görə statistik etibarlı fərq olmamışdır (P=0,927). 
Eyni şəkildə əməliyyata əsas göstəriş torlu qişanın traksion qopması olan qrupda da müşahidə edilmişdir (son 
görmə əsas və kontrol qrupda 1,38±0,79 və 1,28±0,89, müvafiq olaraq, P=0,635).
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Cədvəl 4
Hər iki qrupda görmə nəticələri

Qruplar
Bütün gözlər VH (vitreal qansızma) TRD (traksion qopma)

preop postop P preop postop P preop postop P
1 (FV) 1,95±0,75 1,00±0,91 <0,001 2,14±0,72 0,72±0,36 <0,001 1,97±0,77 1,38±0,79 0,001
2 (V) 1,75±0,71 1,03±0,76 <0,001 1,99±0,67 0,74±0,55 <0,001 1,66±0,81 1,28±0,89 0,08

P (iki qrup arasında) P=0,005 P=0,801 0,225 0,927 0,050 0,635
Qeyd: 1-ci qrupda 8 gözdə, 2-ci qrupda 6 gözdə postoperativ görmə itiliyi işıq hissiyyatı və daha aşağı olduğu üçün statistik 

hesablamalara daxil edilməmişdir

Müzakirə
Hazırda ABŞ xaricində kombinə olunmuş cərrahiyyə geniş populyarlıq qazanmaqdadır. Ədəbiyyat 

məlumatlarının əksəriyyətində müəlliflər kombinə cərrahiyyənin yalnız ayrıca vitrektomiya cərrahiyyəsindən 
üstünlüyünü, ən azı eyni dərəcədə effektiv olmasını qeyd edirlər [18,19,20]. Bu üstünlüklərin içində xəstənin daha 
az sayda əməliyyata ehtiyacı olması, əməliyyat boyunca aydın vizualizasiyanın saxlanılması, periferik torlu qişada 
daha rahat işləmənin mümkün olması və bir sıra digər səbəblər, o cümlədən iqtisadi sərfəlililik qeyd olunur [21]. 
Lakin müəlliflər kombinə və çoxmərhələli cərrahiyyəni müqayisə edərkən ilk növbədə əməliyyatın son anatomik 
və funksional nəticələrinə əsaslanırlar, intraoperativ və erkən postoperativ dövrdə ön seqmentlə bağlı problemlərin 
analizi çox nadirdir. 

Bizim müşahidələrimizdə kombinə olunmuş cərrahiyyənin ən çox rast gələn fəsadlarından biri intraoperativ 
miozun əmələ gəlməsidir. Mirza və həmmülləiflərinin apardığı tədqiqat diabetik gözlərdə qeyri-diabetik kontrola 
nisbətən fakoemulsifikasiya zamanı bəbək diametrinin sitatisitk etibarlı dərəcədə azalmasının göstərmişdir [22,23]. 
Bizim müşahidələr kombinə olunmuş cərrahiyyə zamanı bəbək ölçüsünün əməliyyatın başlanğıcına nisbətən orta 
hesabla 1,61 mm azalmasını göstərir. Müasir geniş bucaqlı vizualizasiya sistemləri (BIOM, EIBOS və digərləri) 
dar bəbəklə vitrektomiyanın aparılmasını mümkün etsələr də, bəbək diametrinin azalması cərrahi əməliyyatın 
sonrakı mərhəlsinin – vitrektomiyanın aparılmasında potensial problemlər yarada bilər.

Kombinə cərrahiyənin üstünlüklərindən biri yuxarıda qeyd edildiyi kimi, büllur ödeminin istisna olunması 
hesabına vizualizasiyanın daha uzun müddət saxlanılması imkanıdır. Lakin buynuz qişanın intraoperativ ödemi 
(epitelial ödem və Dessemet qatının büküşləri) bu üstünlüyü yox edə bilər. Müşahidələrimizdə statistik müqayisə 
üçün kifayət olmasa da, kombinə qrupda epitelin xaric edilməsinin daha çox qeyd olunması kombinə cərrahiyyələrdə 
buynuz qişaya bağlı görüntü problemlərinin mümkünlüyünü göstərir. Əməliyyatdaxili deepitelizasiya isə öz 
növbəsində diabetik şəxslərdə epitelizasiyanın ləngiməsinə bağlı postoperativ problemləri artıra bilər.

Qırmızı refleksin yoxluğu və intraoperativ mioz kombinə olunmuş cərrahiyyə zamanı arxa kapsulun zədələnməsi 
riskini artıra bilər. Bizim müşahidələrdə 4 halda arxa kapsulun zədələnməsi qeyd olunmuşdur. Lakin qeyd etmək 
lazımdır ki, bu fəsad birbaşa olaraq kombinə cərrahiyyəyə deyil, arxa seqment patologiyası ilə bağlıdır və ikimərhələli 
cərrahiyyə zamanı da rast gələ bilər. Müşahidələrmizdə daha bir maraqlı nəticə ədəbiyyat məlumatlarının əksinə 
olaraq vitrektomiyadan sonra aparılan fakoemulsifikasiya zamanı ciddi intraoperativ fəsadların olmamasıdır. 
Kombinə cərrahiyyədən fərqli olaraq göz dibi refleksinin daha aydın olması burada rol oynaya bilər.

Kombinə olunmuş cərrahiyyədə erkən postoperativ dövrdə ən çox müşahidə edilən fəsadlara buynuz qişa ilə 
bağlı problemlər, ön kamerada iltihabi reaksiya və gözdaxili hipetenziya, bir çox hallarda isə hər ikisinin bir 
birinə bağlı olaraq yanaşı müşahidə edilməsi aiddir. Bu fəsadlardan yalnız hipertenziya hər iki qrupda eyni 
tezlikdə müşahidə edilmişdir. Bu fəsadların diabet xəstələrində daha çox müşahidə edilməsi ədəbiyyatda da qeyd 
olunmuşdur [24,25].

Yekun
Proliferativ diabetik retinopatiyanın fəsadları zamanı həm kombinə olunmuş fakoemulsifikasiya və 23 gauge 

vitrektomiya, həm də yalnız vitrektomiyanın aparılması zamanı uzaq funksional nəticələr bir-birinə oxşardır. Lakin 
erkən dövrdə, xüsusən ön seqmentlə bağlı fəsadlar kombinə olunmuş cərrahiyyədə daha çox rast gəldiyinə görə, 
əməliyyatın selektiv olaraq aparılması və gözlərin erkən postoperativ dövrdə fibrinoz uveitə və hipertenziyaya 
görə ciddi monitorinq edilməsi məqsədəuyğundur.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 
И 23 GAUGE PARS PLANA ВИТРЕКТОМИИ ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ 
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РЕЗЮМЕ

Цель – изучить эффективность комбинированной микро-инвазивной хирургии (факоэмульсификации 
катаракты и 23 gauge pars plana витректомии) у больных с осложнениями пролиферативной диабетической 
ретинопатии.

Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ результатов операций на 430 факичных глазах, подвергшихся pars 

plana витректомии из-за осложнений диабетической ретинопатии (379 patients) в период с августа 2009 г. 
по август 2015 г. в отделении глазных осложнений сахарного диабета Национального Центра Офтальмо-
логии имени акад. Зарифы Алиевой. На 219 глазах 197 больных была проведена факоэмульсификация, 
имплантация ИОЛ и 23 gauge pars plana витректомия, на 211 глазах (193 больных) – только 23 gauge pars 
plana витректомия. 

Результаты
Общее количество операций, проведенных в период наблюдения было 286 в комбинированной группе 

(1,31 среднее, на 163 глазах проведена только одна операция) и 343 в группе с витректомией (1,62 среднее, 
109 глаз только с одной операцией). (Pearson χ2 = 23,62, P<0,001).

В группе с комбинированной хирургией наблюдался интраоперативный миоз (диаметр зрачка умень-
шился с 6,82±1,82 до 5,21±1,12 mm к концу факоэмульсификации). В группе с витректомией диаметр 
зрачка был достоверно больше (7,23±0,99 mm, P<0,001) в начале процедуры витректомии чем в комби-
нированной группе. Из других интраоперационных осложнений в группе с комбинированной хирургией 
наблюдались разрыв задней капсулы хрусталика в 4 случаях (1,8%), отек эпителия роговицы, требующий 
деэпителизации в 6 случаях (2,7%), в контрольной группе деэпителизация рговицы была проведена только 
на 2 глазах (1,0%). 

В раннем послеоперационном периоде в комбинированной группе наблюдались: значительный отек ро-
говицы на 10 глазах (4,6%), гипертензия глаза в 12 случаях (5,5%), фибринозная реакция в передней камере 
на 12 глазах (5,5%), бактериальный эндофтальмит в 1 глазу (0,5%). В контрольной группе на 2 глазах на-
блюдался отек роговицы (0,9%), на 18 (8,5%) – гипертензия, на 1 глазу (0,5%) – фибринозная реакция в пе-
редней камере. В дальнейшем на 96 глазах из 211 (45,5%) в контрольной группе была проведена операция 
по поводу катаракты. Средний период до операции был 17,85±1,19 месяцев, медиана - 13,00±2,74 месяцев. 

Конечная средняя острота зрения с коррекцией была 0,66±0,46 (в единицах LogMAR) в основной (ком-
бинированной) группе, и 0,70±0,62 в контрольной (только витректомия) группе (разница между двумя 
группами недостоверная, P>0,05). В обеих группах конечная острота зрения была значительно лучше на 
глазах с кровоизлиянием в стекловидное тело (0,72±0,36 и 0,74±0,55, соответсвенно) чем на глазах с трак-
ционной отслойкой сетчатки (1,38±0,79 и 1,28±0,89). 

Заключение
Как комбинированная факоэмульсификация с 23 gauge витректомией, так и 23 gauge витректомия явля-

ются эффективными и безопасными методами лечения и позволяют получить сопоставимые функциональ-
ные результаты у больных с различными осложнениями пролиферативной диабетической ретинопатии. 
Необходимо интенсивное наблюдение больных с комбинированоой хирургией в раннем послеоперацион-
ном периоде из-за относительно высокой частоты осложнений со стороны переднего сегмента глазного 
яблока.
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SUMMARY

Aim – to study the results of combined mini-invasive surgery (cataract phacoemulsification and 23 gauge pars 
plana vitrectomy) in patients with complications of proliferative diabetic retinopathy.

Material and methods
Retrospective analysis of results of 430 phakic eyes operated for complications of proliferative diabetic 

retinopathy (379 patients) in a period between August 2009 and August 2015 in the Department of Diabetic Eye 
Disease, Zarifa Aliyeva National Ophthalmology Centre, Baku. 219 eyes of 197 patients underwent clear corneal 
phacoemulsification, foldable IOL implantation and 23 gauge pars plana vitrectomy, 211 eyes (193 patients) 
underwent 23 gauge pars plana vitrectomy only. 

Results
Total number of surgeries during follow-up period was 286 in combined surgery group (1,31 average per eye, 

in 163 eyes only one surgery) and 343 in vitrectomy only group (1,62 average, 109 eyes with only one surgery). 
(Pearson χ2 = 23,62, P<0,001).

Intraoperative miosis was observed in the combined surgery group (pupil size decreased from 6,82±1,82 
to 5,21±1,12 mm at the end of cataract surgery). In the “vitrectomy only” group pupil size was significantly 
larger (7,23±0,99 mm, P<0,001) at the beginning of vitrectomy procedure. Other intraoperative complications in 
combined group were posterior capsule rupture in 4 cases (1,8%), significant corneal epithelial edema reguiring 
debridement in 6 eyes (2,7%) versus 2 eyes (1,0%) in vitrectomy only group. 

Early postoperative complications in the combined group included marked corneal edema in 10 eyes (4,6%), 
and intraocular hypertension in 12 eyes (5,5%), fibrinous anterior chamber reaction in 12 (5,5%) eyes (5,5%), 
bacterial endophthalmitis in 1 eye (0,5%). In the control group, 2 eyes had corneal edema (0,9%), 18 eyes (8,5%) 
– intraocular hypertension, 1 eye (0,5%) – fibrinous reaction in anterior chamber. In the control (phakic) group 96 
eyes out of 211 (45,5%) underwent cataract surgery later in the follow-up period. Mean cataract surgery time was 
17,85±1,19 months, median - 13,00±2,74 months. 

Final BCVA were 0,66±0,46 (in LogMAR units) in the combined group, and 0,70±0,62 in the control 
(vitrectomy only) group (P>0,05). In both combined and control groups final BCVA was significantly better in 
vitreous hemorrhage cases (0,72±0,36 and 0,74±0,55, correspondingly) than in tractional retinal detachment cases 
(1,38±0,79 and 1,28±0,89). 

Conclusion 
Both combined phacovitrectomy and vitrectomy are the safe and effective method of treatment and allow to 

obtain comparable functional results in patients with different complications of proliferative diabetic retinopathy. 
Patients with combined surgery should be monitored more carefully in the early postoperative period due to the 
higher rates of anterior segment related complications.
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