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Silikon Yaðý
Ahmet ÞENGÜN1, Gökhan GÜRELÝK2

Silikon yaðý (polidimetilsiloksan) ilk olarak
1962'de Cibis ve ark.nýn çalýþmalarýyla
vitreoretinal cerrahiye girmiþtir. 1972-1973
yýllarýnda ise Scott tarafýndan olumlu sonuçlar
bildirilmeye baþlanmýþtýr. Modern vitreus
mikrocerrahi tekniklerinin geliþmesiyle 1970'li
yýllarda çeþitli araþtýrmacýlar pars plana
vitrektomi ile birlikte silikon yaðýný kalýcý
tampon maddesi olarak baþarýyla uygulamýþlardýr. Bu araþtýrmacýlar arasýnda Jean
Haut ve ark., Relja Zivojnovic ve Peter Leaver
ve ark. sayýlabilir. Vitreoretinal cerrahide uzun
süreli göz içi tamponad için tercih edilen
silikonlar medikal grade 1000-5000 cs
viskozitede olup dimetil, polidimetilsiloksan
veya trimetilsiloksil yapýlarýndadýr. Bu
silikonlarda viskozite arttýkça kullanýmý
zorlaþmakta fakat daha az doku reaksiyonu ve
emülsifikasyon oluþmaktadýr. Daha az sýklýkla
kullanýlan Florosilikon ise sudan aðýr olup
1000-10000 cs aralýðýnda viskoziteye
sahiptir1.

KULLANIM ENDÝKASYONLARI
Komplike retina dekolmanlarý
Silikon çalýþma grubunun sonuçlarýna
göre PVR'LÝ retina dekolmanlarýnda silikon
yaðý SF6'ya gore daha üstün bulunurken C3F8
ile ayný baþarýyý saðlamaktadýr. Ön PVR'nin
yoðun olduðu hastalarda Silikon yaðý
C3F8'den daha iyi sonuçlar vermektedir.
Ameliyat sonrasý hava yolculuðu yapmasý
gereken, yüzüstü yatamayan hastalarda
silikon yaðý tercih edilebilir.
Komplike pediatrik retina dekolmanlarý
Pediatrik retina dekolmanlarýnýn çok
önemli bir kýsmýnýn travmaya baðlý olmasý
nedeniyle seçilmiþ olgularda silikon yaðý
kullanýlabilir. Burada çocuklarýn ameliyat
sonrasý durmasý gereken baþ pozisyonuna
uymamalarý nedeniyle de silikon yaðý iyi bir
seçenek olmaktadýr.
Þiddetli proliferatif diyabetik retinopati
Özellikle þiddetli traksiyonel retina
dekolmanlarýnda, postoperative hemorajilerin
azaltýlmasýnda, tek gözlü hastalarda görsel
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rehabilitasyonun hemen saðlanmasýnýn
amaçlandýðý durumlarda silikon yaðý kullanýmý
tercih edilebilmektedir.
Travma
Penetran travmalarda silikon yaðýnýn
kullanýmý ameliyat sýrasýnda ve sonrasýnda
hemorajilerin geliþme olasýlýðýný, dolayýsýyla da
hemorajiye baðlý PVR geliþimini azaltmaktadýr.
Silikon yaðýnýn uzun süre gözde kalabilmesi,
retinanýn uzun süre yatýþýk kalmasýna yardýmcý
olmakta, þiddetli travmaya maruz kalanlarda
da fitiziye gidiþi önlemektedir.
Þiddeli penetran yaralanma geçiren ve
konvansiyonel vitreus cerrahisinin baþarýsýz
olduðu durumlarda tekrar vitrektomi ve uzun
süreli silikon yaðý kullanýmýyla anatomik ve
fonksiyonel baþarý artmaktadýr.
Makula deliði
Silikon yaðý makula deliðine baðlý geliþen
retina dekolmanlarýnda, idiopatik makula
deliklerinde ve travmatik makula deliklerinde
kullanýlmaktadýr. Özellikle makula deliðine
baðlý geliþen retina dekolmanlarýnda baþarýsýz
gaz tamponadlý cerrahilerden sonra ya da
diðer nedenlerle yüzüstü yatamayacak
hastalarda tercih edilebilir.
Ýdiopatik makula delikleri ve travmatik
makula deliklerinin cerrahinde de baþarýsýz ilk
cerrahi ve yüzüstü pozisyon problemleri
nedeniyle kullanýlabilir.
Dev retinal yýrtýk
Dev retinal yýrtýk cerrahisinden sonra
tamponad
amacýyla
özellikle
Avrupa
ülkelerinde kullanýlmaktadýr ancak ABD'de bu
amaçla daha çok gazlar tercih edilmektedir.
Koroidal kolobomla birlikte
retina dekolmaný
Koroidal kolobom konjenital bir durum olup
retina, RPE ve koroidin olmamasýyla
karakterizedir. Lezyonlar çoðunlukla inferona-
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zalde yerleþir ve retina dekolmaný insidansý
%23-42 arasýnda deðiþir. Retina dekolmanýnýn
nedeni kolobom komþuluðundaki küçük,
atrofik deliklerdir. Konvansiyonel skleral
çökertme tekniklerinde baþarý % 35-55
arasýndayken vitrektomi ve silikon yaðý
uygulamalarýyla bu baþarý oraný artmaktadýr.
Hipotoniyle giden kronik üveit
Kronik üveitin neden olduðu vitreus
bulanýklýðý için vitrektomi uygulandýðýnda eðer
kronik üveit nedeniyle hipotoni de mevcutsa
göz içine silikon yaðýnýn tamponad olarak
uygulanmasý hipotoniye ait komplikasyonlarýn
önüne geçebilir.
Enfeksiyöz retinit
Silikon yaðý enfeksiyöz retinitlerin neden
olduðu retina dekolmanlarýnýn cerrahisinde
giderek artan sýklýkta kullanýlmaktadýr. En
önemli hasta grubunu Sitomegalovirus (CMV)
retinitleri oluþturmaktadýr. Bu hastalardaki
patolojinin uzun süre saklý kalýp rekürrensler
yapmasý silikon yaðý tamponatlarýnýn
kullanýmýný anlamlý kýlmaktadýr.
CERRAHÝ TEKNÝKLER
Silikon yaðýnýn tampon maddesi olarak
kullanýlabilmesini saðlayan ana özellikleri
yüzey gerilimi, spesifik gravitesi ve
viskozitesidir1 (Tablo 1). En çok kullanýlan 2
silikon viskozitelerine göre (1000 cs ve 5000
cs) tanýmlanmýþlardýr. Yüksek viskoziteli
silikon yaðý düþük viskoziteye göre daha az
emülsifiye olmaktadýr. Ýkisinin arasýndaki ana
farklýlýk buradan kaynaklanmaktadýr. Bunun
dýþýnda düþük viskoziteli silikonu göze verip
almak daha kolaydýr. Bu iki silikon arasýnda
tamponad gücü açýsýndan herhangi bir farklýlýk
yoktur. Her iki tip silikon da spesifik gravite
açýsýndan sudan daha hafiftir. Bu özelliði
dikkate alýnarak göz içi uygulamasýndaki
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cerrahi prensipler belirlenir.
-Sývý-Silikon deðiþimi
-Hava-Silikon deðiþimi
-Perflorokarbon sývýsý-Silikon deðiþimi
Silikon yaðý infüzyon kanülü aracýlýðýyla
manuel veya silikon pompasý aracýlýðýyla
enjekte edilir. Bu esnada yukarýdaki
yöntemlerden hangisi uygulanýyorsa ona göre
diðer porttan da sývý/hava/perflorokarbon sývýsý
göz dýþýna bir kanül yardýmýyla aktf veya pasif
olarak drene edilir.
KOMPLÝKASYONLARI
Silikonun en önemli komplikasyonlarý
katarakt geliþimi, glokom ve keratopatidir.
Bunun dýþýnda makulada epiretinal membran
yada silikon altýnda proliferasyon oluþumu
refraktif deðiþliklikler olarak sayýlabilir.
Katarakt
Silikon yaðýnýn tek baþýný katarakt
oluþturduðu söylemek güçtür çünkü yoðun bir
cerrahi müdahale, vitrektomi sonrasýnda
silikon verilmektedir ve vitrektominin de
katarakt geliþimine neden olduðu bilinmektedir.
Bir çok klinik çalýþma uzun süreli silikon
yaðý tamponadýnýn katarakt geliþimine neden

olduðunu ortaya koymaktadýr. Buradaki olasý
mekanizmalardan birisi lens arka kapsülünden
gerçekleþen metabolik geçiþlerin sekteye
uðremesýdýr. Diðer bir mekanizma ise silikon
yaðýnýn direkt toksisitesi olabilir. Histopatolojik
çalýþmalarda lens materyalinin içinde silikon
saptanmamýþtýr. Bazý hastalarda silikon
alýndýktan sonra arka kapsüle yapýþýk kalan
silikon damlacýklarýnýn önünde fokal katarakt
geliþimi patogenezde metabolik mekanizmayý
desteklemektedir.
Silikon yaðýnýn gözde kalýþ süresinin
kýsaltýlmasýyla katarakt geliþiminin azalýp
azalmayacaðý sorusuna dönük çalýþmalarda, 6
haftalýk kýsa bir süre sonunda silikonun geri
alýndýðý durumda bile geç dönemde katarakt
geliþiminin engellenmediði sonucunu ortaya
koymuþtur.
Silikon yaðý uygulanan ya da ilerde
uygulanacak olan gözlerdeki katarakt
cerrahisinde tercih edilmesi gereken lens
büyük optikli PMMA arka kamara lensi
olmalýdýr. Silikon esaslý lenslerin kullanýlmasý
kontrendikedir.
Gözde silikon yaðýnýn bulunmasý aksiyel
uzunlu ölçümlerini etkilemektedir. Fakik bir
gözde ön kamara, lens kalýnlýðý ve arka

Tablo 1: Çeþitli tampon maddelerinin kimyasal özellikleri
Madde

Molekül

Viskozite

Yüzey

Spesifik

aðýrlýðý

(centistokes)

gerilimi(Dyne/cm)

gravite

Silikon yaðý (1000cs)

25000

1000

21.2

0.971

Silikon yaðý (5000cs)

50000

5000

21.3

0.973

C3F8

188

belirsiz

70

<0.0001

SF6

146

belirsiz

70

<0.0001

Hava

29

belirsiz

70

<0.0001

belirsiz

1.0

belirsiz

1.0064

Su

18

1.0

belirsiz

1.0000

Perfloro-n-oktan

438

0.8

14

1.76

Serum fizyolojik
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segment derinliði ayrý ayrý hesaplanýp
toplanarak aksiyel uzunluk elde edilebilir. Arka
segment derinliði hesaplanýrken içerdiði silikon
yaðýndaki ses hýzýnýn farklý (986 m/sn)
olmasýndan dolayý düzeltici bir formül uygulanmalýdýr. Normal vitreusta veya sývýdaki ses hýzý
1552 m/sn olduðundan düzeltme faktörü
986/1552'dir. Buna göre bir gözde ön kamara
derinliði 2.5 mm, lens 5 mm ve silikonla dolu
olan arka segment derinliði 34.3 mm
ölçülüyorsa gerçekte bu gözün aksiyel
uzunluðu 2.5 mm + 5 mm + (34.3x986/1552) =
24.5 mm olacaktýr. Düzeltme yapýlmadan elde
edilen ölçümler gerçek deðerden yaklaþýk %40
daha
fazladýr1.
Aksiyel
uzunluðun
hesaplanmasýnda kullanýlabilecek diðer bir
yöntem ise aksiyel uzunluðun bilgisayarlý
tomoðrafi ile ölçülmesidir.
Glokom
Glokomun çeþitli tipleri silikon yaðýna baðlý
olarak ortaya çýkabilir. Pupiller bloða baðlý
geliþen glokom herhangi bir zamanda
geliþebileceði gibi daha çok erken postoperative dönemde görülmektedir. Özellikle afakik
gözlerde ortaya çýkmaktadýr ancak psödofakik
gözlerde de oluþabilir. Her iki durumda da
silikon yüzeyinin pupil aralýðýný kapatmasý söz
konusudur ve eðer saat 6 iridotomisi
çalýþmýyorsa pupiller blok glokomu tetiklenir.
Tedavide saat 6 iridotomisinin patent hale
getirilmesi gereklidir.
Akut dönemde ortaya çýkan diðer bir
glokom þekli fazla miktarda verilen silikona
baðlýdýr. Sýð ön kamara, ön kamaraya geçen
silikon olsun ya da olmasýn en önemli
bulgusudur. Bu tabloda fazla silikonun geri
alýnmasý gerekmektedir. Bazý olgularda ise
göreceli olarak silikon fazlasý varmýþ gibi klinik
geliþebilir. Bu olgularda aþýrý lazer veya krio
uygulanmasýna baðlý koroidal þiþme böyle bir
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duruma yol açmaktadýr. Tedavisinde bu
ödemin giderilmesine dönük seçenekler
kullanýlmalýdýr.
Silikon çalýþma grubunun sonuçlarýna
göre 36 ay sonunda kronik yüksek göz içi
basýncý silikonlu gözlerde C3F8 verilenlere
göre daha fazla görülmektedir (%8'e karþýlýk
%2). Buradaki mekanizma emülsifiye olan
silikonun trabeküler aðý týkamasý veya
trabeküler aðda enflamasyon ve fibrosis
yaratmasýyla olabilir. Geç dönem glokomunun
engellenmesi için silikon yaðýnýn erken
dönemde alýnmasý önerilmektedir1.
Keratopati
Keratopatinin potansiyel kaynaklarý aközsilikon kabarcýðý arasýndaki yüzey gerilimi
farklýlýklarý, göz içi basýncýnýn artmasýyla
ortaya çýkan kornea endoteli (KE) stresi ve
direk mekanik temastýr2,3. Hem klinik hem de
deneysel speküler mikroskopi (SM) çalýþmalarýyla silikon yaðýnýn KE dansitesinde azalma,
polimegatizm ve pleomorfizmde artýþa neden
olduðu gösterilmiþtir. Uzun süre temasýn
devam ettiði olgularda da bunlara ek olarak
posterior kollajen tabaka oluþumu gibi ciddi
morfolojik deðiþiklikler ortaya çýkarýlmýþtýr4.
Sadece Beekhuis ve ark.5nýn bildirdiði ve
sýklýkla korneanýn kalýnlýðýnýn azaldýðýna ait bir
bulgu da vardýr. Yazarlar bu fenomeni silikon
damlasýnýn endotelden pasif sýzýntýyý engellemesi, bununla eþ zamanlý olarak korneadan
evaporasyonla su kaybý olmasýyla açýklamaktadýrlar. KED'nde azalma, belirgin
morfolojik deðiþikliklerin yanýnda uzun bir süre
geçtiðinde retrokorneal membran formasyonu
izlenebilmektedir. Silikon yaðýna baðlý oluþan
bu tabakaya posterior kolajen tabaka adý
verilmiþtir. Silikon keratopatisinin patogenezinde silikon yaðýnýn KE'ne mekanik etkisi,
oluþturduðu bariyerle hipoksiye neden olmasý
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ve beslenmesi için esansiyel maddelerin
geçiþinin engellenmesinin rol oynadýðý
düþünülmektedir. Ancak küçük bir silikon
damlasýnýn da benzer deðiþikliklere neden
olabileceði gösterilmiþtir6.
Silikon yaðýnýn kornea endoteli üzerinde
yarattýðý etkilerin deðerlendirildiði speküler
mikroskopik bir çalýþmada KE dansitesinde
azalmayla birlikte büyük KE hücrelerindeki
geniþleyen veya çift konturlu sýnýrlarýyla
belirgin pleomorfizm ve anormal hücre içi
detaylarý geride kalan KE hücrelerindeki ciddi
hasarý göstermektedir. Silikonla temas etmiþ
olan bölgelerdeki süngerimsi görünüm ve
sitoplazmik parlak odaklar SM ile elde edilen
bir diðer karakteristik bulgu olarak tanýmlanmýþtýr7. Bu tip görünüm korneanýn posterior
yüzeyinde ince filamantöz kolajen birikimine
veya retrokorneal membran yapýsýna baðlý
olabilir. Keratopati geliþen olgulardaki silikonun
KE
ile
temas
yüzeyinin
keratopati
geliþmeyenlerden daha geniþ olmasý silikonun
aköz humorle KE arasýnda oluþturduðu
bariyerin daha geniþ olmasýna neden olmakta;
bu da KE'nin beslenmesini daha fazla
engellemekte ve mekanik basý da daha çok
olmaktadýr1.
Refraktif deðiþiklikler
Silikon yaðý vitreusa göre (1.336) daha
yüksek refraktif indekse sahip olmasý
nedeniyle (1.400-1.405) gözün refraksiyon
durumunu deðiþtirmektedir. Refraksiyondaki
bu deðiþiklik lensin durumuna göre farklýlýk
göstermektedir. Normal fakik bir gözde silikon
lens arkasýnda konkav bir yüzey oluþturmasýndan dolayý silikon göz içinde eksi bir lens
gibi davranýr ve gözde teorik olarak +8

dereceye varan hipermetropi yaratýr. Pratikte
ise gözün silikonla tam olarak dolup
dolmamasýna göre bu kayma 0- +10 arasýnda
deðiþiklik gösterebilir. Fakik bir gözde ortalama
hipermetropik kayma +6 dioptri olarak kabul
edilebilir. Afak bir gözde ise silikon yaðý
konveks bir yüzey oluþturur ve bu yüzey pupil
alanýna kadar uzanýr. Bu durum göz içinde artý
bir lens etkisi yaratýr. Pupillanýn geniþliðine ve
silikon miktarýna göre silikonun konveksitesi de
farklýlýk gösterir ve oluþturduðu kýrýcýlýk +12.5
ile +5.6 arasýnda deðiþir. Bu durumda gözdeki
net deðiþiklik ortalama -7.4 dioptri civarýndadýr1.
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