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ÖZET
Trafik kazaları yüz bölgesinde ciddi göz yaralanmalarına 
neden olabilir. Trafik kazası neticesinde birden çok yüz kırıkları 
ile birlikte, perforasyon olmaksızın glob luksasyonu gelişen 
bir olgumuz ve ilişkili olarak glob luksasyonunda tedavi 
yaklaşımı tartışmaya sunulmaktadır.
Anahtar Ketime: Glob luksasyonu, tedavi

Yüz bölgesi vücudun travmaya açık bölgelerinin 
başında gelmektedir. Trafik kazaları ve diğer nedenlerle 
yüz bölgesinde ciddi yaralanmalar görülür. Kraniofasiyal 
iskelet içinde yer alan orbita glob için çok iyi bir 
m uhafazadır, ancak glob gene de ciddi şekilde 
yaralanabilir. Perforasyon olmaksızın globun lükse 
olduğu ve total görme kaybı gelişen bir olgu sunulmuştur.

OLGU
Araç içi trafik kazası sonrası 42 yaşında erkek 

hastanın acil servisimizde ilk değerlendirmesinde sağ 
glob göz kapaklarının dışına lükse idi ve sağ kaş üzerinde 
ve glabellar bölgede yumuşak doku laserasyonu 
mevcuttu (Şekil 1-3). Bu gözde görme absolü ve ışık 
reaksiyonu yoktu. Yapılan fizik muayene ve radyolojik 
değerlendirme sonucu LeFort III, fiontal sinüs fraktürü, 
sol parasimfizeal mandibula fraktürü, sağ glob komplet 
avulsüyonu ve pnömosefali saptandı. Kraniofasiyal 
kırıklara ek olarak birden fazla kot kırıklan mevcuttu. 
Olgunun genel durumu kontrol altına alındıktan sonra 
genel anestezi altında Göz Hastalıkları Anabilim dalı 
ile birlikte ameliyata almdı. Ameliyatta medial ve supe- 
rior rektus ve inferior oblik kaslannm globtan ayrıldığı 
ve optik sinirin avulse olduğu görüldü. Superior oblik, 
lateral ve inferior rektus kasları da kısmen avulse idi. 
Glob hipotonik görünüm de idi, Globun yerine 
yerleştirilm esinin mümkün olmadığı görüldü ve 
enukleasyon yapıldı. Enükleasyondan sonra tutulabilen 
kaslar (superior oblik, lateral ve inferior rektus kasları) 
mobil enükleasyon implantma sütüre edilerek tenon ve 
konjuktiva kapatıldı. Protez taşıyabilir bir soket elde
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edildi. Maksillomandibular fiksasyon yapıldıktan sonra 
fasiyal kırıklar redükte edildi ve miniplak vida ile 
interosseoz rijid fiksasyon sağlandı. Hasta 1 hafta 
hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Erken dönem 
takiplerimizde herhangi bir problem olmadı.

Şekil 1: Lükse o lm uş g lobun önden görünümü
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GLOB LÜKS AS Y ONU

Şekil 2: Lükse o lm uş g lobun temporale deviye görünümü

Şekil 3: Lükse olmuş globun üstten görünüm

T A R T I Ş M A
Glob luksasyonu spontan ya da bir travma sonrası 

oluşabilir1-7. Travmatik glob avulsiyonları sadece optik 
siniri kapsadığında inkomplet, beraberinde ekstraokuler 
kaslarda da hasar varsa komplet olarak sınıflandırılır 
Optik sinirin avülsiyonu o gözde görmenin kaybedilmesi 
ile sonuçlanır ve oftalmik arterde kopma veya torsiyon 
varlığında glob beslenmesinde sorun olabilir. Olgumuz 
optik sinir ile beraber ekstraokuler kaslarda da tutulum 
nedeniyle komplet avulsiyon olarak tanımlandı. Glob’un 
3 - 5  cm kadar optik sinir stumpu ile beraber olan ciddi 
avulsiyonlarında gelişmesi muhtemel komplikasyonlar, 
menejit, BOS kaçağı ve yaşamı tehdit eden hipotalamik 
disfonksiyondur1*. Hastamızda benzer bir komplikasyona 
rastlanılmadı.

Olgumuzda prim er enükleasyon yapılmasının sebebi 
total görme kaybının varlığı ve globun orbita içerisine 
yerleştirilemeyecek kadar disloke ve avülse olması idi. 
Bazı glob avulsiyonu olgularında avulse globu yerine 
redükte ederek primer enükleasyon dan kaçınılması 
görme fonksiyonu olmasa bile hastayı ilave bir 
psikolojik travmadan korur1. Ayrıca bu tür olgularda 
sonradan fıtizis bulbi geliştiğinde hastanın aynı gözü 
üzerine bir protez konularak daha iyi bir göz hareketliliği 
sağlanabilir.
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