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I

ÖNSÖZ

Sayın meslektaşlarımız;
Retinal vasküler patolojiler, sistemik ve oküler hastalıklara bağlı olarak 

gelişebilen, ileri düzeyde görme kaybına yol açabilecek, tüm göz hastalıkları 
uzmanlarının tanı ve tedavi süreçlerini özenli biçimde yürütmeye çalıştığı ciddi 
klinik tablolara sebebiyet vermektedir.

Elinizde bulunan bu kitapta en sık görülen retinal vasküler patolojilerin temel 
klinik bulguları, tanı ve tedavi yöntemleri yalın bir dil kullanılmaya çalışılarak 
okuyucunun dikkatine sunulmuştur. İleri yaş nüfusta kalıcı görme kaybının 
en sık sebeplerinden olan bu hastalıklara temel yaklaşım konusunda öncelikle 
halihazırda oftalmoloji eğitimi devam eden asistan doktor meslektaşlarımıza, 
sonrasında da retina ile ilgilenen tüm meslektaşlarımıza fayda sağlamak 
amacıyla yayımlanan Retinal Vasküler Hastalıklar isimli kitabımız, medikal ve 
cerrahi retina alanlarında çalışmalar yapan göz hastalıkları uzmanları tarafından 
yazılmıştır.

Kitabın yazım sürecindeki teşvikleri, dizgi ve mizanpaj aşamasındaki 
özenleri dolayısıyla Livre de Lyon yayınevine ve içerik konusundaki önerileri 
ve desteklerinden dolayı Dr. Delil Özcan’a teşekkürü bir borç biliriz.

Tüm göz hekimlerine faydalı olması dileğiyle.

Abdurrahman Alpaslan Alkan
Murat Karapapak
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B Ö L Ü M  I

RETİNAL VASKÜLER  
HASTALIKLARIN PATOGENEZİ

Pathogenesis	of	Retinal	Vascular	Diseases

ABDURRAHMAN ALPASLAN ALKAN

Özel Florya Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Avcılar, İstanbul,
e-mail: alpaslanalkan06@gmail.com  

Orcid: 0000-0003-0631-453X

1. Retinal Anatomi ve Histoloji

Retina, gözün arka segmentinde; önde vitreus, arkada koroid ve sklera 
arasında yer almakta ve retinal pigment epiteli (RPE) üzerinde 
uzanmaktadır. Nöral retina, farklı histolojik yapıya sahip ve fizyolojik

olarak farklı fonksiyonlar gören çeşitli hücrelerden oluşmuş bir dokudur. 
Görme duyusu ve retinanın fizyolojik fonksiyonun devamının sağlıklı biçimde 
sağlanması için özelleşmiş bu hücreler katmanlar şeklinde organize olarak 
retina dokusunun yapısını meydana getirmektedir (Resim 1). Günümüzde 
retinal görüntüleme yöntemleri teknoloji ile beraber oldukça gelişmiş olup 
retinal hastalıkların tanısı non-invaziv veya invaziv olarak konulabilmekte, 
hastalıkların progresyonu ve tedaviye cevap izlenebilmektedir.

Retina katmanları içten dışa doğru incelenecek olursa (1):

1. İç limitan membran (ILM): Retinal müller glial (RMG) hücrelerinin 
bazal membranıdır.

2. Sinir lifi tabakası: Ganglion hücrelererinin aksonlarından oluşur.
3. Ganglion hücre tabakası
4. İç pleksiform tabaka (IPL): Ganglion hücreleri ve internöronlar (bipolar, 

amakrin ve yatay hücreler) arasındaki sinapsları içerir.
5. İç nükleer tabaka (INL): Bipolar, amakrin, yatay ve RMG hücrelerinin 

çekirdeklerinden oluşur.
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6.     Dış pleksiform tabaka (OPL): Fotoreseptörler ve internöronlar arasındaki 
sinaptik bağlantılardan oluşur.

7.   Dış nükleer tabaka (ONL): Koni ve çubuk fotoreseptörlerin çekirdekleri 
ile fotoreseptörlerin iç ve dış segmentlerinden oluşur.

8.   Dış sınırlayıcı zar (OLM): RMG hücreleri ile fotoreseptör iç bölümleri 
arasındaki hücresel bağlantılardan oluşur.

9.  Fotoreseptör hücre tabakası: Koni ve çubuk fotoreseptörler tarafından 
oluşturulur.

10.  Retina pigment epiteli (RPE): Nöral retina ve koroid arasında uzanır.

Resim 1: Optik koherens tomografi cihazı ile retinal görüntüleme sonucunda 
elde edilmiş resimde sırası ile retina katmanları

Retina, iki bağımsız vasküler yatak olan retinal ve koroidal damarlar 
tarafından vaskülarize edilir. Santral retinal arter ve venin dalları olan daha 
büyük retinal damarlar ILM’nin altında uzanır ve astrositler, perisitler ve  
RMG hücreleri ile çevrilidir. Pre-kapiller arteriyoller ve post-kapiller venüller 
arasında, retina kapiller ağı üç tabaka halinde düzenlenmiştir. Yüzeyel, orta ve 
derin pleksuslar sırasıyla sinir lifi ve ganglion hücre katmanlarında, IPL’nin    
iç sınırında ve INL’nin iç ve dış sınırında yer almaktadır (1-3). Optik sinir 
başının çevresinde, temporal superior ve inferior retinal damarlar  boyunca 
sinir lifi tabakası içinde ise radyal bir kılcal ağ uzanır. Dış retinal tabakalar 
avasküler olduğundan, yüksek metabolik aktiviteye sahip olan fotoreseptörlerin 
beslenmesi koroidal damarlar tarafından sağlanır (4).

Koroid boşluğunun büyük bir kısmı, üç vasküler tabaka halinde 
düzenlenmiş damar sistemi tarafından doldurulur: Birbirine bağlı ince bir 
kılcal ağ olan koryokapillaris en iç kısımda bulunur iken orta ve küçük boyutlu 
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damarlar Sattler tabakası adı verilen ağı  oluşturur.  Kısa  arka siliyer arterlerden 
ve büyük lümen damarlarından dallanan büyük arterler  ise en dıştaki Haller 
tabakasını oluşturur. Supra-koroid, Haller tabakasını skleradan ayıran alandır. 
Melanositler, makrofajlar, mikroglia ve mast hücreleri gibi çok sayıda vasküler 
olmayan hücre tipi, koroidal damarların etrafında uzanır. Lenf benzeri damarlar, 
koryokapillarisin fenestre yapısında damarlarının dışındaki vasküler katmanlarda 
yer almaktadır. Ancak bu önemli bulgu koroidde tüm klasik lenfatik belirteçler 
tespit edilmediğinden halen tartışmalıdır. Retinada ise tanımlanmış bir lenfatik 
ağ bulunmamaktadır. Sempatik regülasyon koroidal damarlarda bulunmakla 
beraber retinal damarlarda mevcut değildir (5).

Yetişkin gözlerde ortalama retina kalınlığı 210 μm’dir. Bununla beraber 
kalınlık farklı bölgelerde değişiklik gösterir. Periferde 100 μm olan retinal 
kalınlık, makula sınırında 450 μm’ye yükselir ve ardından iç retinal katmanların 
laterale doğru yer değiştirdiği foveal çöküntünün merkezinde 130 μm’ye  
düşer. Foveanın merkezi yalnızca koni fotoreseptörlerinden ve spesifik foveal 
RMG hücrelerinden oluşur. Foveada koniler, periferik retinada mevcut olan 
koni hücrelerine kıyasla yoğun bir şekilde paketlenmiş, daha ince ve uzun dış 
segmentlere sahiptir. Makulanın merkezi genellikle avaskülerdir ve merkezi 
400-500 mikron çaplı bir alan olan foveal avasküler bölgeyi (FAZ) sınırlayan 
dairesel olarak düzenlenmiş kılcal damarlarla çevrilidir. Gelişim sırasında 
normal foveal morfolojinin oluşumu, foveal avasküler bölgenin varlığı ile 
yakından ilişkilidir (6).

Nörosensoriyel retinada bulunan RMG hücreleri, astrositler ve mikroglial 
hücreler vitreus arayüzünde ve damarların çevresinde yer almaktadır. RMG 
hücreleri, tüm nöronal hücre tipleri, retinal damarlar ve vitreus boşluğu arasında 
iletişimi sağlayan, nörosensoriyel retinanın tüm katmanlarında bulunan tek 
hücre tipidir (6).

2. Kan-Retina Bariyeri

Beynin bir uzantısı ve merkezi sinir sisteminin  bir  parçası  olan  retina,  
görme duyusunun sağlanması için için fotonları elektrokimyasal sinyallere 
dönüştürmede önemli bir rol oynar. İnsan vücudunda metabolik aktivitesi doku 
ağırlığı başına en yüksek olan dokulardan biridir (7). Bu yüksek metabolik talep, 
kan dolaşımından etkili biçimde beslenmeyi kolaylaştıracak, metabolik atıkların 
uzaklaştırılmasını hızlandıracak ve kanla taşınan toksinlerden ve patojenlerden 
retinal dokuyu koruyacak mekanizmalar gerektirir.
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Retina ve kan dolaşımı arasındaki metabolik maddelerin işlevsel değişimi, 
görme duyusunun sağlıklı biçimde devamı için oldukça önemli olan stabil bir 
nörovasküler ortama bağlıdır. Retinanın hücre dışı alanındaki bu fizyolojik denge, 
kan-retina bariyeri (BRB) tarafından korunur ve düzenlenir. BRB’nin varlığı 
ilk olarak 1913 yılında Schnaudigel (8) tarafından tavşanlarda tripan mavisi 
boyasına dirençli santral sinir sistemi ve retinal bariyer özelliklerini göstererek 
gözlemlenmiş ve daha sonra 1947 yılında Palm (9) tarafından tavşanlardaki 
bariyerleri karşılaştırarak daha detaylı çalışılmıştır. Beyindeki kan-beyin 
bariyerinin işlevine benzer şekilde BRB retinal ve koroidal damarlardan retina 
içine ve dışına metabolic ürünlerin akışını düzenleyen kısıtlayıcı bir fizyolojik 
bariyerdir. BRB temelde, farklı yapılanmalar gösteren iki sürekli tek hücre 
tabakasından oluşur. RPE dış BRB’nin ana bileşeni iken retinal mikrovasküler 
endotel hücreleri iç BRB’nin ana bileşenidir (10, 11).

2.1. Kan-Retina	Bariyerinin	Düzenlenmesi

Retina yukarıda da bahsedildiği üzere; vasküler hücreler, glial ve 
fotoreseptör hücreler, bipolar hücreler, ganglion hücreleri, yatay hücreler ve 
amakrin hücreler gibi farklı hücre gruplarından oluşur. Retinanın metabolik 
ürün ve oksijen ihtiyacının oldukça yüksek olmasına karşın, aynı zamanda 
retina  damar yapısının nispeten seyrek olması, retinanın vasküler patolojilere 
karşı savunmasız olmasına sebep olmaktadır (12).

Nöral retinanın yüksek metabolik hızı, BRB’nin aracılık ettiği farklı ve 
düzenli bir besin kaynağına ihtiyaç duyar (13). Ayrıca BRB, iyon dengesini, 
su ve plazma geçirgenliğini, amino asit ve glikoz taşınmasını düzenler ve 
hassas sinir dokusunun antikorlar ve bağışıklık hücreleri gibi kan dolaşımında 
bulunan inflamatuar hücrelerin etkilerine maruz kalmasını önler (14). BRB’yi 
geçen sıvıların, çözünen maddelerin ve hücrelerin bu sıkı kontrolü, yapışık 
bağlantılar ve sıkı bağlantılar olarak bilinen iki iyi gelişmiş hücre bağlantısı 
aracılığıyla sağlanır (15). Bu hücre bağlantılarının, hücrelerin apikal veya 
bazal çevresi boyunca bitişik dizilimi, paraselüler yollardan erişimi kısıtlamayı 
amaçlayan karakteristik bir sızdırmazlık halkası oluşturur (16). Hem iç  hem  de  
dış  BRB’nin  parçalanması  oküler bozuklukların gelişiminde rol oynasa da, 
özellikle iç BRB’nin bozulması,diabetik retinopati (DRP), yaşa bağlı maküler 
dejenerasyon, glokom ve kistoid maküler ödem dahil birçok dejeneratif retinal 
hastalığın ayırt edici özelliğidir (17).

Retinal vasküler hastalıkların temel patogenezi olan BRB’de meydana 
gelen fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak gelişen hiperpermeabilite ile ilişkili 
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patolojik neovaskülarizasyon, vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), 
insülin benzeri büyüme faktörü I (IGFI) ve plasental büyüme faktörü (PlGF) gibi 
büyüme faktörlerindeki artıştan  kaynaklanmaktadır (18). Diabet gibi sistemik 
hastalıklarda artan serum  IGF-1  seviyeleri, VEGF kaynaklı endotel hücre 
proliferasyonunu destekleyerek retinal neovaskülarizasyonun gelişimine sebep 
olmaktadır. (19). PIGF ise VEGF ile birlikte, patolojik anjiyogenez üzerinde 
oldukça önemli bir etkiye sahip olup bazı koşullarda VEGF ile sinerjistik 
olarak da salındığı gözlemlenmiştir (20). Öncelikle retinal nöronlar ve glial 
hücreler tarafından salgılanan VEGF-A, neovaskülarizasyonu desteklemek için 
VEGFR2’ye bağlanarak endoteli aktive etmektedir (29).

Proliferatif DRP’li hastaların ölüm sonrası donmuş göz kesitlerinde 
artmış VEGF ekspresyonunun olduğu bildirilmiştir. Bu da artan VEGF ile 
iskemik süreçlerde meydana gelen vasküler geçirgenlik arasında potansiyel   
bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir. VEGF; kadherin, β-katenin, oklüdin 
ve klaudin gibi yapışık ve sıkı hücresel bağlantıları oluşturan proteinlerin 
salgılanmasını azaltmakta; ayrıca artan fosforilasyon ile birlikte bu bağlantıların 
stabilizasyonunda bozulmaya sebep olmaktadır (21-23).

2.2. Kan-Retina	Bariyerinin	Bozulmasının	Moleküler	Mekanizmaları

Çeşitli büyüme faktörleri ve sitokinler, birden fazla sinyal yolu 
aracılığıyla BRB yıkımının uyarılmasında rol oynar. BRB yıkımına katkıda 
bulunan moleküller arasında VEGF, hipoksi ile indüklenebilir faktörler-1,2 
(HIF- 1,2), PIGF, tümör nekröz faktör (TNF), interlökin-1β (IL-1β), trombosit 
kaynaklı büyüme faktörleri (PDGF) bulunur. Vasküler geçirgenliğin güçlü bir 
indükleyicisi olan VEGF-A, hem VEGFR1 hem de VEGFR2 reseptörlerine 
bağlanır. VEGFR1-aracılı sinyalizasyon birincil olarak mitojenle aktifleşen 
protein kinaz (MAPK) aracılığıyla çalışıyor gibi görünürken, VEGFR2 aracılı 
sinyalizasyon renin-anjiyotensin sistemi, fosfoinositid3-kinazlar (PI3K)/Akt 
veya fosfolipaz C (PLC)γ aracılığıyla fonksiyon göstermektedir (24, 25).

Endotelyal nitrik oksit (NO)  sentaz  aktivasyonu  ve  NO  oluşumunun da 
VEGF aracılı vasküler geçirgenlik artışında etkenlerden biri olduğu bildirilmiştir. 
TNF, diyabetle ilişkili lökostazı ve ayrıca VEGF mekanizmasından bağımsız 
farklı yollar yoluyla artan hücre içi adezyon molekülü (ICAM-1) ekspresyonunu 
destekler. IL-1β, reaktif  oksijen  türlerinin  üretimini  uyarır  ve iskemik koşullarda 
hücrelerin nükleer faktör kappa (NF-κ) hafif zincir arttırıcısının aktivasyonu 
yoluyla retinal kapiller endotel hücrelerinin apoptozunu hızlandırabilir. Oksidatif 
stres aynı zamanda transkripsiyonel NF-κ’yı aktive eder ve bu da proinflamatuar 
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genlerin, özellikle siklooksijenaz-2 (COX-2), indüklenebilir nitrik oksit sentaz 
(iNOS), TNF gibi moleküllerin ekspresyonunu arttırır (26-30).

Bunların  dışında  iskemik  koşullarda  meydana  gelen   kallikrein-   
kinin sistemi aktivasyonunun da B1 ve B2 reseptör aktivasyonu yoluyla 
neovaskülarizasyona ve retinada hemorajik tabloların gelişimine katkıda 
bulunarak vazodilatasyon, vasküler geçirgenlik, inflamasyon ve lökostazı 
arttırdığı bildirilmiştir. B2 reseptörü spesifik olarak endotelyal NO sentazı 
(eNOS) uyararak, NO ve prostasiklin üretimini arttırıp vazodilatasyona yol 
açmaktadır. B2 reseptörü aynı zamanda kadherin fosforilasyonunu arttırarak 
endotelyal hücre bağlantılarında bozulmaya sebep olup vasküler geçirgenliğin 
artmasına neden olmaktadır. Ayrıca iNOS reseptörü tarafından eşzamanlı aktive 
edilerek oksidatif strese ve lökostaza katkıda bulunan peroksinitrit oluşumuna 
da neden olmaktadır (31-33).

Tüm bu patolojik süreçlerin oluşmasına neden olan sistemik ya da oküler, 
iskemik ve inflamatuar tablolar, artan mediator salınımı ve vasküler geçirgenlik 
artışıyla beraber  ortaya  çıkan  tablonun  sonunda  BRB  yapısı  bozulmakta  
ve bu durum retinal vasküler hastalıkların temelini oluşturmaktadır. Bu 
patolojilerin tedavisi için hastalıkları meydana getiren patofizyolojik süreçlerin 
aydınlatılması çok büyük önem arzetmektedir. Günümüzde de retinal vasküler 
hastalıklarda genel tedavi yaklaşımı VEGF salınımının engellenmesi üzerine 
kurulmuştur.
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Resim 2: Retinal vasküler ağın şematik görüntüsü*

A. İç BRB temel olarak endotel hücreleri, perisitler ve müller hücreleri 
tarafından oluşur. Sıkı bağlantılar da iç BRB’nin fonksiyon  

görmesi için old-ukça önemlidir.
B. Dış BRB, temel olarak RPE tarafından oluşturulur. Sıkı ve yapışık 

bağlantılar yardımıyla madde geçişini kontrol eder.
*Campochiaro PA. Molecular pathogenesis of retinal and choroidal 
vascular diseases. Prog Retin Eye Res. 2015 Nov;49:67-81.
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3. Retinal Vasküler Hastalıkların Tedavisinde Patofizyolojinin Rolü

Retinal  vaskülarizasyon  ve  BRB  fonksiyonunun  sağlıklı   biçimde 
devamına zarar veren patolojik süreçler, retinal iskemiye ve retinal endotel 
hücrelerinin bariyer özelliklerinin bozulmasına bağlı olarak meydana gelen 
vasküler geçirgenlik artışı ve neovaskülarizasyona sebep olmaktadır. 1953 
yılında yeni doğmuş kedilerde, yüksek düzeyde solunan oksijenin retinal 
neovaskülarazisyona neden olduğunun gösterilmesi, prematür retinopatisinin 
mekanizmasının aydınlatılmasına yardımcı olup iskemik  retinopati modellmesi 
için bir baz sağlamıştır. Bu model sıçanlarda yeniden üretilmiştir (34, 35).

Yüzeyel kılcal damarlar, retina yüzeyine yakın ganglion hücrelerinin 
bitişiğinde, ara kılcal damarlar iç nükleer tabakanın iç sınırına yakın ve derin 
kılcal damarlar ise iç nükleer tabakanın dış kenarı boyunca görülmektedir. 
İskemik retinopati tablolarında meydana gelen VEGF salınımının artışının, 
neovaskülarizasyona neden olmak için yeterli olup olmadığını belirlemek için, 
fotoreseptörlerde VEGF165’in ekspresyonunu yönlendirmek için rodopsin 
promotörünün kullanıldığı rho/VEGF transgenik  fareler  üretilmiş,  rho/  
VEGF farelerinde neovaskülarizasyonun retinada bulunan yüzeyel ya da ara 
kapillerlerden değil, derin kılcal damarlardan başladığı gösterilmiştir (36, 37). 
Retina içindeki kılcal yataklar arasındaki bu farklılık hücresel düzeyde vasküler 
patofizyolojinin anlaşılması için önemli bir işaret olmuştur. Bir vazoaktif 
proteinin farklı damar yatakları üzerinde farklı etkiler gösterildiği bilinmektedir. 
Bu sebeple sonuçta gelişen tablo neovaskülarizasyon ve vasküler geçirgenlik 
artışı olsa da sebepleri patofizyolojik olarak hücre düzeyinde daha farklı 
olabilmektedir.

Yukarıda da bahsedildiği üzere, günümüzde vasküler retinal hastalıkların
tedavisi için en yaygın kullanılan tedavi modaliteleri VEGF’nin inhibe 

edilmesi üzerine kurulmuştur. Retinal vasküler hastalıkların moleküler düzeyde 
daha detaylı anlaşılabilmesi, hastalık spesifik tedavilerin geliştirilmesi için çok 
büyük önem arzetmektedir.
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1. Giriş

Tüm dünyada 20-65 yaş arası görülen en önemli körlük nedenlerinden bir 
tanesi diyabetik retinopatidir (DR). Dünya genelinde 2013›te tahminen 
382 milyon olan diyabetli hasta sayısının 2035›te 592 milyona çıkarak 

dramatik bir şekilde artacağı tahmin edilmektedir (1,2). Tip 2 diyabet (T2D) 
günümüzde çok yaygın görülürken, tip 1 diyabet (T1D) insidansı da giderek 
artmaktadır. Diyabetli hastalar, inme, iskemik kalp hastalığı, periferik arter 
hastalığı, nöropati ve nefropati dahil olmak üzere yaşam süresini sınırlayan 
ve yaşamı tehdit eden birçok komplikasyon ile karşılaşabilirler. Diyabetik 
retinopati, diyabetin en sık görülen mikrovasküler komplikasyonudur (3). 
Bazı çalışmalar, ABD’de son yıllarda DR’ den kaynaklanan görme bozukluğu 
insidansının, sistemik kontroldeki gelişmeler nedeniyle büyük ölçüde azaldığını 
öne sürse de, DR küresel olarak büyüyen bir sorundur (4). DR şu anda dünya 
çapında yaklaşık 100 milyon kişiyi etkilemektedir ve 1990 ile 2010 yılları 
arasında DR ile ilişkili görme bozukluğunun sırasıyla %64 ve %27 oranlarında 
arttığı tahmin edilmektedir (5). DR böylece giderek artan bir sağlık yükü haline 
gelmektedir.

2. Epidemiyoloji

Dünya çapında 93 milyon insan diyabetik retinopatiden etkilenmektedir. 
Tip 1 diyabet hastalarında diyabetik retinopati prevalansı %77,3 ve tip 2 
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diyabet hastalarında %25,1 olup, bu hastaların yaklaşık %30 kadarında görmeyi 
tehdit eden diyabetik makula ödemi gelişmesi beklenmektedir (6). Diyabetik 
retinopatili hastaların %5 ila %8’i lazer tedavisine ihtiyaç duymaktadır (7). 
Hastaların %5 kadarı vitrektomi ameliyatı gerektirir (8).

3. Patofizyoloji

Kronik hiperglisemi, DR’ de birincil patojenik etken olarak kabul 
edilir (9,10). Hiperglisemi, poliol yolu da dahil olmak üzere alternatif glikoz 
metabolizması yollarının aktivasyonuna yol açar. Oksidatif stres, protein kinaz 
C aktivasyonu ve enzimatik olmayan protein glikasyonu, gelişmiş glikasyon 
son ürünlerine (AGE’ler) yol açar. Bu alternatif yolların sonucunda, vasküler 
endotel disfonksiyonu ile birlikte sitokinlerin aktivasyonu meydana gelir, bu da 
sonunda vasküler geçirgenliğin artmasına ve mikrovasküler oklüzyona yol açar. 
Mikrovasküler oklüzyonun bir sonucu olarak ortaya çıkan retinal iskemi, IRMA 
(intraretinal mikrovasküler anormallikler) oluşumuna ve neovaskülarizasyona 
yol açar (11,12).

Poliol yolunda, glikoz aldoz redüktaz enzimi tarafından sorbitole indirgenir. 
Sorbitol tüm retina hücrelerinde birikir ve hücrelerde ozmotik hasara yol açar. 
Ayrıca, indirgeme işlemi sırasında NADPH (indirgenmiş nikotinamid adenin 
dinükleotit fosfat) kullanımı daha fazla oksidatif hasara yol açar. Oksidatif stres 
ise hücre ve doku hasarına yol açan reaktif oksijen türlerinin oluşumundan 
kaynaklanır.

Protein kinaz C, sinyal iletiminde yer alır. Aktivasyonu, bazal membran 
değişikliklerine, artmış vasküler geçirgenliğe, anjiyojenik büyüme faktörlerinin 
salınmasına, vasküler staz ve kapiller oklüzyon gibi vasküler değişikliklere yol 
açar.

Enzimatik olmayan protein glikasyonunda, indirgeyici şekerler, hücre 
dışı matris proteinlerindeki değişikliklerden sorumlu gelişmiş glikasyon son 
ürünlerinin oluşumuna yol açan nükleik asitlerin, proteinlerin ve lipidlerin 
serbest amino asitleri ile reaksiyona girer.

DR’ de küçük retina damarlarında görülen morfolojik değişiklikler 
arasında erken perisit kaybı, bazal membran kalınlaşması, endotel hücrelerinin 
kaybı, artmış vasküler geçirgenlik, trombosit agregasyonu ve lökostaz sayılabilir 
(13,14).

Diyabetik retinopati sadece retinanın kapillerlerini değil, aynı zamanda 
retinanın birincil glial hücreleri olan Müller hücrelerini de etkiler. Müller 
hücrelerinin işlevleri, retinanın yapısal bütünlüğünü korumak, kan-retina 
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bariyerini ve retinal kan akışını düzenlemek, çeşitli nörotransmitterlerin, retinoik 
asit bileşiklerinin ve iyonların (potasyum gibi) alımını ve geri dönüşümünü 
düzenlemektir (15).

Diyabette, yüksek potasyum alımı Müller hücrelerinin şişmesine yol açar 
ve bu da Müller hücrelerinde işlev bozukluğuna yol açar. Müller hücrelerinin 
içindeki sıvı birikimi diyabetik makuler ödemden sorumludur (16).  Preklinik ve 
erken klinik DR’ de iç retina nöronal ve Müller hücre tutulumu erken dönemde 
görülebilir (17). DR’ de Müller hücrelerinin aktivasyonu ve glial fibriler asidik 
proteinin (GFAP) aşırı ekspresyonu görülür (15).

4. Risk Faktörleri

4.1.	Hiperglisemiye	maruz	kalma	süresi

Hiperglisemi, DR için en önemli risk faktörlerinden birisidir. Popülasyona 
dayalı üç büyük çalışmanın bir meta-analizi, hastalarda kan glikoz düzeyi ile 
retinopati belirtilerinin sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur (18). Bu 
nedenle, DR’ nin önlenmesinde önemli bir görev, komplikasyon gelişmemiş 
hastalarda iyi glisemik kontrol sağlamak için birinci basamak hekimlerine 
düşmektedir. Tek başına gliseminin mutlak değerinin yanı sıra, postprandial 
glikozdaki ani yükselmelerin de mikrovasküler komplikasyon riskini artırdığı 
bulunmuştur (19).

4.2.	Diyabet	tanısından	sonra	geçen	süre

En uzun takip sürelerine sahip kohort çalışmaları, tip 1 diyabetli hemen tüm 
hastaların, hastalığa maruz kalma süresi yeterince uzunsa, bir dereceye kadar 
retinopati geliştirdiğini bulmuştur (20). Bu ilişki, tip 2 diyabetle ilgili kohort 
çalışmalarında, muhtemelen daha yaşlı ve yaşa bağlı daha fazla komorbiditesi 
olan tip 2 diyabetli hastalardaki çoklu mortalite riskinden dolayı net değildir. 
Bununla birlikte, hem tip 1 hem de tip 2 diyabette yapılan birçok çalışma, 
hastalık süresinin DR için önemli bir risk faktörü olduğunu bulmuştur ve bu 
durum, glisemik kontrolün yeterliliğinden bağımsızdır (21-23). 

4.3.	Hipertansiyon

Çok sayıda epidemiyolojik çalışma, hipertansiyonu DR için bir risk 
faktörü olarak tanımlamıştır (24,25). Bir çalışmada, tip 2 diyabetli hastalarda 
sıkı kan basıncı kontrolünün (hedef kan basıncı <150/85 mmHg olarak 
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tanımlanır) mikrovasküler hastalık riskini %37, DR ilerleme oranını %34 ve 
görme keskinliğindeki düşüş oranını %47 civarında azalttığını göstermiştir (26). 

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini (RAAS) hedef alan anti-
hipertansif ilaçlar, mutlak hipotansif etkilerinden bağımsız ek yararlı etkileri 
olduğu bulunduğundan, nefropatili hastalarda hipertansiyonun kontrolü için 
artık birinci basamak tedavidir. Retinopati ve diyabetik nefropati birbirleriyle 
ilişkili mikrovasküler komplikasyonlar olduğundan, Diyabetik Retinopati 
Kandesartan Denemeleri (DIRECT) ve Renin-Anjiyotensin Sistem Çalışması 
(RASS) gibi klinik çalışmalar, anti-hipertansif ilaç sınıflarının DR üzerindeki 
yararlı etkilerini ölçmüştür (27,28). Ancak, kandesartanın diyabetik makuler 
ödem insidansı üzerinde hiçbir etkisi olmadığı görüldü. RASS’ ta enalapril ve 
losartan, retinopati ilerleme riskini sırasıyla %65 ve %70 oranında azalttı. Bu 
etkinin çalışma süresi boyunca kan basıncı değişikliklerinden bağımsız olduğu 
gözlendiğinden, DR riskinin azalmasına hipertansiyon üzerindeki bir etkinin 
aracılık etmediği öne sürüldü.

4.4.	Etnik	farklılık

Latin kökenliler ve Afrika kökenli Amerikalılar diğer etnik gruplara göre 
DR geliştirmeye daha duyarlıdır.

4.5.	Böbrek	hastalığı	

Diyabetik nefropati, proteinüri ile karakterize diyabetin bir başka 
mikrovasküler komplikasyonudur. Diyabetik nefropati varlığı, hastada diyabetik 
retinopati de gelişeceğinin güçlü bir göstergesidir.

4.6.	Puberte	ve	gebelik

Puberte, tip 1 diyabette DR için iyi bilinen bir risk faktörüdür. Puberte 
öncesi diyabet maruziyeti, DR riskinin artmasına katkıda bulunur (29), ancak 
DR riski üzerinde daha büyük etkiye sahip olan, vücudun hızlı gelişme ve 
olgunlaşma sürecinden geçtiği puberte döneminde hastalığa maruz kalma gibi 
görünmektedir.

DR ve diyabetik makular ödem (DMÖ), özellikle tip 1 diyabetli hastalarda 
gebelik sırasında hızla ilerleyebilir. Yakın tarihli bir çalışma, gebelikte DR 
ilerlemesinin, tip 1 diyabetli annelerde meydana gelme olasılığının, tip 2 diyabetli 
annelere göre neredeyse 3 kat daha fazla olduğunu bulmuştur (30). Bu ilerleme 
genellikle geçicidir ve doğum sonrası dönemde DR’ nin hızla gerilemesi eşlik 
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eder. Ortalama 6,5 yıllık takibin sonunda, retinopatinin prevalansı ve şiddeti, 
gebeliği olan ve olmayan kadınlar arasında benzerdir (31). Gebelikte DR’ de 
ilerlemeye yol açan olası mekanizmalar, hem hormonal hem de immün teorileri 
içerir (32).

4.7.	Kan	şekeri	seviyelerinde	hızlı	düzelme	

Kan şekeri seviyelerinin hızla düşürülmesi (HbA1c seviyesinin >30mmol/
mol veya %3’lük düşüşü), DR’ nin ilerlemesini artırabilir.

4.8.	Dislipidemi

Daha önceki bir araştırmada özetlendiği gibi, dislipideminin DR için bir 
risk faktörü olduğuna ilişkin bulgular tutarsızdır (33). Son kohort çalışmalarında, 
sadece Madrid Diyabet Çalışması, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) 
kolesterol ile DR insidansı arasında bir ilişki bulmuştur (34). Ayrıca, bir meta-
analiz, statin kullanımı ile artan diyabet riski arasında doza bağlı bir ilişki 
olduğunu bulmuştur (35).

4.9.	Obezite

Obezitenin DR üzerindeki etkisi üzerinde çelişkili bulgular vardır (36). 
DR için, obezitenin Tip 1 diyabette, tip 2 diyabete göre farklı etkilerinin olması 
muhtemeldir. Ağırlıklı olarak tip 1 diyabetli katılımcıları içeren İsveç’teki 
Diyabetik İnsidans Çalışmasında, DR geliştirme riskinin Vücut Kitle İndeksi’ 
ndeki (VKİ) her kg/m2 artış için 1,11 kat arttığı bulundu (37). Tip 1 diyabetli 
hastaların dahil edildiği EURODIAB Prospektif Komplikasyonlar Çalışmasında, 
daha büyük bel/kalça oranı DR insidansında artış ile ilişkilendirilmiştir (38).

5. Klinik bulgular

Mikroanevrizmalar, DR’ de görülen ilk bulgudur. Kapiller endotel 
hücrelerinin perisit kaybına ikincil gelişen damar anomalileridir. 15-60 Mm 
çapında olabilirler. Çoğunlukla arka kutupta yer bulunurlar. Parlak kırmızı 
renkte olurlar ama hiyalinizasyon gelişince renkleri sarıya döner.

Retina içi kanamalar, perisit defektleri nedeniyle çeper yapısı bozulmuş 
kapiller, venüller ve mikroanevrizmaların yırtılması sonucu oluşurlar. DRP’ de 
görülen retina içi kanamalar dış pleksiform ve iç nükleer tabakalarda yerleşirler. 
Yuvarlak veya pençe şeklinde görülürler.
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Sert eksudalar, hasarlı damarlardan retinaya sızan lipid birikintileridir. 
Lipit ve proteinler kümeleşerek eksuda görüntülerini oluşturur.

Yumuşak eksudalar, prekapiller arteriollerin oklüzyonu sonucu sinir 
lifi tabakasında iskemiler meydana gelir. Atılmış pamuk görünümündeki bu 
lezyonlar genellikle vasküler yapıların bozulmaya başladığı mikroanevrizmaların 
çevresinde izlenir.

Venöz boncuklanmalar, ven duvarlarında incelme ve fokal venöz 
dilatason sonucu oluşurlar. Venöz değişiklikler, yaygın iskeminin güvenilir bir 
göstergesidir.

İntraretinal mikrovasküler anormallikler, genişlemiş kılcal yatakların 
düzensiz oluşumlarıdır.

Neovaskülarizasyonlar, iç retina katmanlarında iskemiye ikincil üretilen 
VEGF nedeniyle yeni yapısal sorunlu damarlanmalar olarak oluşmaya başlarlar. 
Retina iç yüzeyi ile internal limitan mambran arasında (ILM) gelişen bu 
damar yapısı zamanla ILM’ yi delerek vitreus boşluğuna doğru ilerler. Fundus 
muayenesinde tül şeklinde ince ağsı damarsal görünümler olarak izlenirler.

Preretinal veya vitre içi hemorajiler, neovasküler dokulardan kaynaklanırlar. 
Lokalizasyonlarına ve yoğunluklarına göre ani görme kaybına yol açarlar.

Vitreus dekolmanı, retinadaki iskemi ve vitreus kontraksiyonu sonrasında 
meydana gelebilir. Vitreus kontraksiyonu, arka kortikal vitreusun internal 
limitan membrandan ayrılmasına neden olabilir.

6. Diyabetik Retinopati Sınıflaması 

DR, proliferatif olmayan retinopati (nonproliferatif retinopati, NPRP) ve 
proliferatif retinopati (PDR) olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Diyabetik 
maküler ödem ise her iki grupta da görülebilir (Resim 1).

Resim 1: Diffüz makula ödeminin optik koherens tomografi görüntüsü

6.1.	Non-proliferatif	diyabetik	retinopati	(NPDR)

Hiperglisemi, kılcal duvarları zayıflatarak mikroanevrizma adı 
verilen damar lümen çıkıntılarına yol açar. NPDRP’ de görülen ilk bulgu da 
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mikroanevrizmalardır. Mum alevi şeklindeki hemorajiler, yumuşak ve sert 
eksudalar eşlik eden diğer klinik bulgulardır. NPDR, hasar sonucu meydana 
gelen retinal mikrovasküler değişikliklerden kaynaklanan klinik özelliklere 
dayalı bir skalaya göre hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli olarak sınıflandırılır.

6.2.	Hafif	NPDR

Retina muayenesinde en az bir mikroanevrizma mevcut olduğunda hafif 
NPDR tanısı konulur. Mikroanevrizmalar yırtılabilir ve sonuç olarak retinanın 
derinliklerinde dot-blot kanamalar oluşturur. Retinal vaskülatürde devam 
eden hasarla birlikte, majör retinal ven duvarlarının yapısı bozulur ve venöz 
boncuklanmalar oluşur.

6.3.	Orta	NPDR

Orta NPDR, çoklu mikroanevrizmalar, dot-blot kanamalar ve venöz 
boncuklanmalar ile karakterize edilir (Resim 2). Bu evrede kapiller damarlarda 
tıkanıklıklar meydana gelebilir ve retina sinir lifi tabakasında non-perfüze 
alanlara (iskemik retina) neden olabilir. Bu durum yumuşak eksuda adı verilen 
kabarık beyaz lekelerle sonuçlanır. Non- perfüze alanların beslenebilmesi için 
retina içinde önceden var olan anormal kapiller damarlar yeniden şekillenebilir. 
Bu bulgu intraretinal mikrovasküler anormallikler olarak adlandırılır. IRMA 
orta NPDR’ de bir kadrandan fazla görülmez.

Resim 2: Orta non-proliferatif diyabetik retinopati.  
Hemorajiler ve sert eksudalar
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6.4.	Ağır	NPDR

4-2-1 kuralı mevcuttur. Buna göre şu özeliklerden herhangi birinin 
varlığı ağır NPDR olarak adlandırılır: (4 kadranda yoğun retinal kanamalar ve 
mikroanevrizma, 2 veya daha fazla kadranda venöz boncuklanma, 1 veya daha 
fazla kadranda IRMA). Bu evredeki gözlerde PDR gelişme ihtimali 5 yıl içinde 
yaklaşık %60’tır.

6.5.	Çok	Ağır	NPDR

4-2-1 kuralına göre yukarıda sayılan özeliklerden en az ikisinin olmasıdır. 
Bu evredeki gözlerde PDR gelişme ihtimali 1 yıl içinde yaklaşık %75’tir.

6.6	Proliferatif	Diyabetik	Retinopati	(PDR)

Retina kapiller yatağındaki hipoperfüzyonun daha şiddetli hale gelip 
retinada yayılması sonucu proliferatif diyabetik retinopati gelişir. İskemiye bir 
tepki olarak, papillada (diskin neovaskülarizasyonu, NVD) ve papilla dışındaki 
retinada (başka bir yerde neovaskülarizasyon, NVE) neovaskülarizasyon ortaya 
çıkar.

Retinal vasküler proliferasyon, papillada, retinada ve son olarak iris 
üzerinde (irisin neovaskülarizasyonu, NVI) yeni damarlar oluşturarak iskemiyi 
telafi etmeye yönelik sonuçsuz bir girişim olarak düşünülebilir. Papiller ve 
retinal neovaskülarizasyon, epiretinal ve subhyaloid vitreus kanamalarına yol 
açabilir ve retina yüzeyindeki zar ve kordlarda organize olabilir. Bu patolojik 
yapıların kasılması daha sonra traksiyonel retina dekolmanına veya traksiyonel 
makula ödemine yol açar ve her ikisi de körlüğe neden olabilir. Diyabetik 
retinopatinin nihai ve en ciddi komplikasyonu neovasküler glokomdur. 
Neovaskülarizasyonlar, pupilden ön kamara açısına doğru büyüyerek aköz 
hümörün dışarı akışını engeller. Tedavi edilmeyen neovaskülarizasyon sonucu 
meydana gelen glokom ağrılı körlüğe neden olabilir.

6.7.	Erken	PDR:	

Retinal neovaskülarizasyonlar ve minimal fibröz doku proliferasyonu ile 
karakterizedir. 

6.8.	Yüksek	Riskli	PDR

Neovaskülarizasyonlar vitreusa doğru ilerlemiş ve beraberindeki fibröz 
doku belirginleşmiştir. Bunlara preretinal ve vitre içi hemorajiler eşlik eder. 
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6.9.	Diyabetik	makula	ödemi	(DMÖ)

Klinik anlamlı makula ödemi, Diyabetik Retinopatinin Erken Tedavisi 
(ETDR) çalışmasında tanımlanmıştır. Foveanın 500 μm yakınında retina 
kalınlaşması ve/veya sert eksüdalar olduğunda veya bir papiller çap mesafede 
papilladan daha büyük bir ödem bölgesi olduğunda tanı koyulur (39). Bu aşamada 
hasta hala çok iyi görebilir, ancak görme keskinliği ciddi şekilde tehlike altındadır. 
İç kan retina bariyeri bozuk olduğu için sıvı, protein ve lipidler duyusal retinaya 
sızar. Bu sızıntı, retina kalınlaşması ve sert eksuda olarak stereoskopik olarak 
görülebilir. Sert eksudalar genellikle kaynaklandıkları mikroanevrizmanın 
çevresinde sirsine retinopati adı verilen bir halka oluştururlar (Resim 3). Hasta, 
yalnızca fovea etkilendiğinde görme bozukluğunun farkına varır. Floresein 
anjiyografi, sızıntı bölgesini lokalize eder. Klinik anlamlı makula ödeminin 
erken tespiti ve lazer tedavisi görme keskinliğindeki kalıcı kaybın önlenmesi 
için gereklidir (39).

Resim 3: Sirsine retinopati

6.10.	İskemik	makulopati

İskemik makulopatide perifoveal kapillerler tıkanmıştır. Tıkanıklık 
sonucunda hemorajiler, dilate kapiller segmentler, mikroanevrizmalar oluşur. 
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Dilate kapillerlerden ve mikroanavrizmalardan kaynaklanan sızıntılar makula 
ödeminin oluşmasına yol açarlar (İskemik ödem). İskemik makulopati tedavi 
edilemez ve görme keskinliği için kötü bir prognoz teşkil eder. Floresein 
anjiyografi ile tanı koyulur.

7. Tedavi

7.1.	Lazer	fotokoagülasyon

Lazer fotokoagülasyon, diyabetik retinopati ve diyabetik makula ödeminin 
kanıta dayalı tedavisinde önemli bir yer tutar. Bu tedavi için öneriler, 1991’de 
yayınlanan ve toplam 3711 hastanın dahil edildiği prospektif, randomize, 
kontrollü ETDR çalışmasına dayanmaktadır (39).

532 nm’lik lazer dalga boyu şu anda çift frekanslı neodimyum: yitrium 
alüminyum-garnet (Nd:YAG) lazer tarafından üretilmektedir. Lazer, mikroskop 
ile birleştirilir ve tedavi, kornea üzerine yerleştirilmiş bir kontakt lens 
yardımıyla verilir. Nd:YAG lazer ile tedavi, kornea veya lensin ileri opaklaşması 
durumunda, terapötik olarak uygulanan ışık huzmesinin saçılması nedeniyle 
mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda 810 nm diode lazer kullanılabilir ya 
da önce katarakt tedavi edilip lazer tedavisi katarakt ameliyatından birkaç gün 
sonra yapılabilir.

Proliferatif diyabetik retinopati için uygulanan panretinal lazer 
fotokoagülasyonun amacı, retinanın periferik avasküler alanlarındaki kısmi 
oksijen basıncının normalleşmesinin bir sonucu olarak oluşan damarların 
geriletilmesidir. Bu da vitreus hemorajisi ve membran oluşumu riskini azaltır. 
Retinanın tüm yüzeyi boyunca 2500 kadar lazer odağına ihtiyaç duyulabilir ve 
merkez korunarak retinanın tüm periferine dağıtılır. 1976 gibi erken bir tarihte, 
toplam 1732 gözün dahil edildiği prospektif, randomize Diyabetik Retinopati 
Çalışması (DRS), bu tedavi şeklinin ciddi görme kaybı riskini %50’den fazla 
azalttığını göstermiştir. Tedavi edilen gözlerin 129’unda ciddi görme kaybı 
meydana gelirken, tedavi edilmeyen gözlerin sadece 56’sında ciddi görme kaybı 
meydana gelmiştir (40).

Klinik anlamlı diyabetik makuler ödem, fovea çevresindeki alanda 100 
ila 200 μm arasında değişen lazer yanıkları ile sızdıran mikroanevrizmaların 
ve kapiller damarların fokal lazer koagülasyonu ile tedavi edilir. 1985 yılında 
gerçekleştirilen EDTR çalışması, fokal lazer koagülasyon ile tedavi edilen 754 
gözü ve tedavi edilmemiş kontrol grubundaki 1490 gözü içermektedir. Klinik 
anlamlı makula ödemi nedeniyle görme keskinliğinde düşüş riskinin bir yıl 
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sonunda çok büyük ölçüde azaldığı bulunmuştur. Bu tedavi, zamanında teşhis 
ve tedavi edilebilen klinik anlamlı makula ödemi olan hastalarda günümüzde 
altın standart olmaya devam etmektedir (39).

Lazer tedavisi nadiren görme keskinliğini artırır. Bu nedenle, görme 
keskinliğinde düşüş başlamadan önce lazer gereksinimini ortaya koymak çok 
önemlidir, böylece göz hala iyi görürken görme keskinliği korumak için lazer 
tedavisi yapılabilir. Görme keskinliğindeki düşüş geri döndürülemez olabilir.

7.2.	Farmakoterapi

İntravitreal olarak uygulanan glukokortikoidler diyabetik makula ödemi 
tedavisinde kullanılmaktadır. Antianjiyojenik ve antienflamatuar etkileri, iç 
kan-retina bariyerinin stabilizasyonuna yol açar ve ayrıca proliferatif diyabetik 
retinopatiye karşı da etkindir (41). Diyabetik makula ödemine karşı klinik 
etkinliği o kadar açıktır ki, klinik çalışmalardan elde edilen kanıt olmamasına 
rağmen triamsinolon asetonidin endikasyon dışı kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. 
Dört ila 25 mg arasında değişen dozlar kullanılır (41). Bir dezavantajı ise etki 
süresinin sınırlı olması ve yalnızca üç ay sürmesidir; bu nedenle, tekrarlanan 
enjeksiyonlara ihtiyaç vardır. Ayrıca hastaların üçte birinde sekonder glokom 
gelişebilir. Bu nedenle alternatif tedavi olarak deksametazon kullanılmaktadır. 
Tedavi sonrası sekonder katarakt da yaygın olarak görülür.

Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), vasküler sızıntının bir 
mediatörüdür ve bu nedenle iç kan retinal bariyerinin bozulmasından kısmen 
sorumludur. Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunun (YBMD) tedavisinde 
faydalı bulunan VEGF antagonistleri, diyabetik makula ödeminde proliferasyonu 
ve sızıntıları önleyebilir (42). Dört ila altı hafta süren kısa süreli etkinliklerinin 
olması önemli bir dezavantajlarıdır. Bevacizumab (humanize monoklonal 
antikor), ranibizumab (rekombinant, humanize monoklonal antikor fragmanı) 
ve pegaptanib’in (aptamer) etkisini incelemek için prospektif, çok merkezli 
çalışmalar yürütülmektedir. 2005 yılında, randomize, çift kör bir çalışma, 
diyabetik makula ödeminde retina kalınlığında önemli bir azalma (68 μm) 
ve kontrol grubunda ise artışın (4 μm) olduğu bir etki gösterdi. Tedavi edilen 
hastaların görme keskinliğinde de artma oldu (43). Ranibizumab’ ın kullanıldığı 
RESOLVE çalışmasında da benzer sonuçlar elde edilmiştir (44). 

VEGF’ i bloke eden ve ranibizumab’tan daha uzun yarılanma ömrüne 
sahip 115 kDa büyüklüğünde bir rekombinant protein olan VEGF Trap Eye 
araştırılmıştır (45). 12 aya kadar uzatılmış etkiye sahip enjekte edilebilir bir 
glukokortikoid (Ozurdex), ABD’de merkezi retinal ven tıkanıklığının tedavisi 
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için onaylanmıştır ve diyabetik makula ödeminde kullanımı test edilmiştir (46). 
Bu çalışmalarda deksametazon implantın görme keskinliğinde artış sağladığı 
gösterilmiştir.

İntravitreal operatif ilaç olarak da bilinen intravitreal enjeksiyonların 
komplikasyon spektrumu, herhangi bir intraoküler cerrahi prosedüre 
benzerdir ve endoftalmi, retina dekolmanı ve lens yaralanmasını içerir. Ancak 
komplikasyon oranı %1’in oldukça altındadır. Enfeksiyon oranını minimumda 
tutmak için intravitreal enjeksiyonlar sadece aseptik ameliyathane ortamlarında 
yapılmalıdır.

Protein kinaz C inhibitörleri (ruboksistaurin ve protein kinaz C 412) 
veya somatostatin analogları (oktreotid) gibi ilaçların oral veya intramüsküler 
uygulamasını içeren tamamen farklı terapötik yaklaşımlar, prospektif, kontrollü 
çalışmalarda istenen sonuçları vermemiştir (47,48). Kalsiyum dobesilat, venöz 
yetmezlik gibi vasküler bozuklukların tedavisinin bir parçası olarak yıllardır 
oral olarak uygulanmaktadır. Tip 2 diyabetli 635 hastanın dahil edildiği 
randomize, kontrollü bir çalışmada, kalsiyum dobesilat kullanımı klinik anlamlı 
makula ödemi oluşumunu engelleyememiştir (48). Kalsiyum dobesilat alan 
hastalardan 86’sında, plasebo grubunda ise 69 hastada klinik anlamlı makuler 
ödem gelişti. Koruyucu bir etki ancak hem HbA1c’si %9’dan yüksek olan hem 
de kötü kontrol edilen hipertansiyonu olan kadınlarda yalnızca post-hoc alt grup 
analiziyle ortaya çıkmıştır.

7.3.	Cerrahi	Tedavi

Pars plana vitrektomi (PPV) endikasyonları, rezorbe olmayan vitreus 
kanaması, subhyaloid kanama, hayalet hücreli glokom, traksiyonel retina 
dekolmanı ve traksiyonel makula ödemini içerir (49). Pars plana vitrektomi, 
bulanık vitreusun ve skatrize membranların çıkarılmasını, retinanın uygun şekilde 
yeniden konumlandırılmasını ve optimal lazer fotokoagülasyon tedavisini sağlar. 
Prospektif, randomize, kontrollü bir çalışmada (Diyabetik Retinopati Vitrektomi 
Çalışması, DRVS) pars plana vitrektominin faydası doğrulandı ve optimal 
zamanlaması gösterildi. Erken vitrektomi geçiren hastalar, bir yıl sonra prosedür 
uygulananlara göre önemli ölçüde daha iyi görme keskinliğine sahipti (50).

Yeni mikrocerrahi teknikler sayesinde vitrektomi rutin bir prosedür haline 
geldi. Son yıllarda teknik iyileştirmeler ameliyat süresini kısaltmış ve sütür atma 
ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Son zamanlarda trokarlardan sokulan aletlerin 
çapı 1,0 mm’den 0,6 mm’ye düşürülmüştür. Ağrılı neovaskülarizasyon glokomu 
artık çok nadir görülen bir durumdur. Bu gibi durumlarda, ağrıyı gidermek için 
son çare olarak görmeyen gözün cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.
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8. Prognoz

Diyabetik retinopatinin prognozu, diyabetin süresine, glisemik kontrole, 
ilişkili komorbid durumlara ve hastanın tedaviye uyumuna bağlıdır (51). 
Retinanın durumu hakkında uygun hasta danışmanlığına ihtiyaç vardır. 
Takiplerdeki gecikmenin, kalıcı, geri dönüşü olmayan görme kaybına 
yol açabileceği konusu hakkında hastaların bilgilendirilmeleri gerekir. 
Diyabetik retinopatinin ilk aşamaları, uygun glisemik kontrol sağlanırsa geri 
dönüşümlüdür. Diyabetik makula ödemi olan birçok hasta, intravitreal anti-
VEGF ilaçlarının tekrarlanan enjeksiyonları için uzun süreli desteğe ihtiyaç 
duyar. Pan-retinal fotokoagülasyon ile tedavi edilen hastalarda, makuler ödem 
ve neovaskülarizasyon varsa anti-VEGF ilaç takviyesi gerekebilir. Uzun süreli 
traksiyonel makula dekolmanı olduğunda, makula anatomisi belirgin şekilde 
bozulduğu için görsel prognoz için dikkatli olunmalıdır.

Diyabetik retinopatinin prognozunun optik koherens tomografi 
biyobelirteçleri arasında, retina iç katmanlarının düzensizliği, retina dış 
katmanlarının bozulması, koroid kalınlığı, epiretinal membran, vitreomakuler 
adezyonlar, subretinal sıvı varlığı ve makula kalınlığı vardır (52).

9. Sonuç

DR, çalışma çağındaki yetişkinlerde önlenebilir körlüğün önde gelen nedeni 
olmaya devam etse de, görme kaybını sınırlamada etkili olduğu kanıtlanmış 
tedavi yöntemleri vardır. Bununla birlikte, yeni medikal ve cerrahi tedavilerin 
endikasyonları, etkinliği ve güvenirliği için daha fazla araştırma gerekmektedir.
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1. Giriş

Erişkinlerde sistolik kan basıncının ≥140 mmHg  ve/veya  diyastolik 
kan basıncının ≥90 mmHg olması, hipertansiyon olarak tanımlanır. 
Hipertansiyon ciddi bir epidemiyolojik sorundur. Günümüzde, 

hipertansiyonu olan insan sayısı 1,4 milyarı aşmaktadır ve hipertansiyon, yılda 
10 milyondan fazla ölümden sorumludur.(1) Hasta  sayısının  2025  yılında  
1,5 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir.(2) Artan etkili farmakoterapiye ve 
hipertansiyon komplikasyonları hakkında daha fazla farkındalık olmasına 
rağmen, bu durum hala ciddi tehlike arz etmektedir. Hipertansiyon uzun yıllar 
asemptomatik seyredebilir veya nonspesifik semptomlar gösterebilir ve sıklıkla 
tesadüfen teşhis edilir.

Hipertansiyon tanım ve klinik olarak farklı sınıflara ayrılır. Etiyolojisi 
bilinmeyen  ve  ortalama  kan  basıncı  sistolik  >140  mmHg  veya  diyastolik 
>90 mmHg olarak ölçüldüğünde; esansiyel hipertansiyon olarak, tıbbi veya  
iatrojenik bir durumdan kaynaklanan ve altta yatan hastalığın düzeltilmesiyle 
tedavi  edilebilen  türü;  sekonder  hipertansiyon  olarak,  sistolik  kan basıncı 
≥200 mmHg diyastolik kan basıncı ≥130 mmHg olduğunda ortaya çıkan ve 
proteinüri, böbrek yetmezliği, inme, ensefalopatiye neden olması gibi sebeplerle 
mortalitesi yüksek olan şekli ise malign hipertansiyon olarak adlandırılır.

Hipertansiyon; vasküler endotel hasarı, küçük ve büyük arterlerin yeniden 
şekillenmesi ve vasküler yoğunlukta azalma gibi çeşitli organ hasarlarıyla 
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seyreder. Daha önceleri hedef organ hasarı (TOD; Target Organ Damage) 
olarak adlandırılan bu durumlar, artık hipertansiyon aracılı organ hasarı 
(HMOD; hypertension-mediated organ damage) olarak adlandırılmaktadır.(3) 
HMOD; iskemik ve hemorajik inme, miyokard enfarktüsü, proteinüri ve böbrek 
yetmezliği, koroner kalp hastalığı, retinopati ve aterosklerotik değişikliklerin 
hepsini kapsar. Hipertansiyon geç teşhis edilirse, yeterince kontrol altına 
alınamazsa ve tedavi edilemezse HMOD gelişme riski artar.(4)

Hipertansif retinopati, retina mikrosirkülasyonundaki arteriyolleri ve 
kapillerleri etkileyen, bazı vasküler değişikliklerin neden olduğu HMOD’un  
bir örneğidir. Hipertansif retinopati adı  sadece  retinal  tutulumu  ifade  etse 
de, hastalığın kronikliğine ve şiddetine bağlı olarak farklı oküler yapılarda 
değişiklikler gözlenir. Aslında retina,  retina  pigment  epiteli  (RPE),  koroid 
ve optik sinirin vasküler yapıları farklı anatomik özelliklere sahip oldukları 
için hipertansiyondan etkilenme şekilleri değişkenlik gösterebilir. Ek olarak 
subkonjonktival kanamalar, genellikle bir valsalva manevrasına sekonder olarak 
görülmekle birlikte, akut kan basıncı yükselmesi ile birlikte de ortaya çıkabilir.

2. Etiyoloji ve Patogenez

Hipertansif retinopatinin  arteriyosklerotik  değişikliklerine  kronik  
yüksek kan basıncı neden olur. Bu durum genellikle esansiyel hipertansiyon 
olarak görülür. Esansiyel hipertansiyon, hastalığa sebep olan çok sayıda 
değiştirilebilir çevresel faktöre sahip poligenik bir hastalıktır. Ancak sekonder 
hipertansiyon, feokromositoma, primer hiperaldosteronizm, Cushing sendromu, 
renal parankimal ve vasküler hastalık, aort koarktasyonu, obstrüktif uyku apnesi, 
hiperparatiroidizm ve hipertiroidizm durumlarında da gelişebilir.(5) Sekonder 
hipertansiyonu olan birçok genç hasta, seröz makula dekolmanı, bilateral optik 
disk ödemi ve eksüdatif retina dekolmanı nedeniyle bilateral görme kaybı ile ilk 
defa tanı alabilir.

Esansiyel hipertansiyon için risk faktörleri arasında yüksek tuzlu diyet, 
obezite, tütün kullanımı, alkol, aile öyküsü, stres ve etnik köken yer alır. 
Arteriyosklerotik hipertansif retinopati için en büyük risk, yüksek kan basıncının 
süresidir. Ek olarak, genetik faktörlerin daha yüksek hipertansif retinopati riski 
ile ilişkili olduğu da saptanmıştır.(6)

Hipertansiyon ve komplikasyonlarına büyük ilgi gösterilmesine rağmen, 
hipertansif retinopatinin patogenezi, özellikle de lezyonların başlangıcı henüz 
tam olarak anlaşılamamıştır.
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Hipertansif retinopatinin retinal mikrovasküler belirtileri, sistemik kan 
basıncındaki akut bir artıştan veya kronik hipertansiyondan kaynaklanabilir. 
Hipertansif retinopati, endotel hücre disfonksiyonu, düşük dereceli sistemik 
inflamasyon ve oksidatif stres ile ilişkilendirilmiştir.(7,8) Hipertansif 
retinopati’nin patofizyolojisi, histolojik hasarın üç fazına ayrılabilir.

2.1.	Vazokonstriktif	Faz

Bu fazda yüksek kan basıncına ilk tepki, retinal arteriyollerin lokalize 
vazospazmı ve vazokonstriksiyonundan oluşur; bu vazospazm, kan akışının 
lokalize olarak düzenlenmesinin ve metabolik mekanizmalar yoluyla vasküler 
yataktaki kan hacmini kontrol etme girişiminin bir sonucudur .Bu olaylar klinik 
olarak retinal arterlerin jeneralize veya fokal daralması olarak görülür ve normal 
arterlerin, venlere oranındaki (Arteriyo-venöz oran; AVR) azalma ile ortaya 
konabilir. AVR, jeneralize  retinal  vazokonstriksiyonu  değerlendirmek  için  
en yaygın kullanılan yöntemdir.(9) Yapılan çalışmalarla, hipertansiyonu olan 
kişilerin daha düşük arter çapı ve dolayısıyla düşük arteriyo-venöz orana sahip 
olduğunu gösterilmiştir.(10) Arteriolar çaptaki azalma, aynı zamanda, daha 
yüksek hematokrit değeri, daha yüksek beyaz kan hücre sayısı ve daha yüksek 
trombosit sayısı ile olduğu kadar, ileri yaş ile de ilişkili olabilir.(11) Ancak 
artetiyel daralmanın aksine hipertansiyonda ven çapının artıp artmadığına dair 
tutarsız veriler, venüler genişlemenin daha sonra hipertansif retinopatide ortaya 
çıkan retinal iskemi ve hipoperfüzyon ile ilişkili olduğunu düşündürebilir.

2.2.	Sklerotik	Faz

Hipertansiyon durumunda sürekli artan kan basıncı uzun vadede 
arterioskleroza yol açar. “Sklerotik faz” olarak adlandırılan bu durum, kan 
akış direncinde bir artışa ve perfüzyonda bir azalmaya ve sonuç olarak retinal 
iskemiye neden olur. (12) Ek olarak, arteriosklerotik lezyonlar damar yapısında 
intimal kalınlaşma, media duvar hiperplazisi ve hiyalin dejenerasyonu gibi 
çeşitli değişikliklere neden olur.(12) Aynı zamanda endotel hasarına neden olan 
iskemi, hipoksi ve inflamasyon gibi patolojiler nitrik oksit yolağında problemlere 
yol açmaktadır. Hipertansif hastalarda ve bozulmuş endotel fonksiyonu olan 
hastalarda kan akışının düzenlenmesinde nitrik oksite bağlı vazodilatasyonun 
rolünün azaldığı gösterilmiştir.(13)

Bu değişiklikler, değişen arterioller tarafından venüllere uygulanan  
artmış basıncın bir sonucu olarak arteriyo-venöz çentiklenmenin eşlik ettiği, 
arter duvarında (gümüş veya bakır kabloya benzeyen) fokal ve yaygın bir 
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daralma olarak kendini gösterir . Arteriyo-venöz çentiklenme, damarların  
ortak adventisyal kılıfına sahip olduğu yerde kalınlaşmış bir arteriyol, venülü 
geçtiğinde meydana gelir. (Şekil 1). Retinada artan arteriolar ve venüler 
kıvrımlılığın da kronik hipertansiyon ile ilişkili olduğu bilinmektedir.(14) 
Hipertansiyon kötü kontrol edildiğinde veya aşırı yüksek değerlere ulaştığında 
hasar daha da ilerler.

2.3.	Eksüdatif	Faz

Şiddetli sistemik hipertansiyonu olan hastalarda ileri aşamalarda görülür. 
Bu geç faz, kan-retina bariyerinin bozulmasına yol açarak yüzeysel veya iç 
retina katmanlarında kan eksüdasyonuna (sırasıyla alev şeklinde ve nokta lekeli 
hemorajiler) veya sert eksüdalar olarak görülen lipit eksüdasyonuna neden 
olur. Bu daha sonra retina sinir lifi tabakası iskemisinin belirtileri olan atılmış 
pamuk manzarasına neden olur. Bu aşamada mikroanevrizmalar yaygın bir 
bulgu olabilir. Son olarak, çok şiddetli ve uzun süredir devam eden sistemik 
hipertansiyon,  optik sinir iskemisine ve optik disk ödemine (papilödem) neden 
olan yüksek kafa içi basıncı ile karakterize edilen “malign hipertansiyon” olarak 
adlandırılan bir duruma yol açabilir.

Tümüyle bu süreç, hipertansif retinopati seyrinde düzenli bir şekilde 
meydana gelen bir dizi değişikliği yansıtıyor gibi görünmektedir. Bununla 
birlikte, son araştırmalar, tüm sürecin çok daha karmaşık olabileceğini 
düşündürmektedir. Gözün fundusunda görülen lezyonlar farklı bir sırayla ortaya 
çıkabilir; örneğin, kanamaların varlığı her zaman genel vazokonstriksiyondan 
önce gelmez. Ayrıca, hipertansiyonu olmayan kişilerde retinal vasküler çaptaki 
değişikliklerin (arteriolar daralma ve venüler genişleme) bir sonucu olarak 
arteriyel stenoz gözlenebilir. Retina damar çapındaki bu değişikliklerin, sürecin 
başlangıcından 10 yıl sonrasına kadar gelişme ihtimali olan hipertansiyon riski 
ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu gözlem, retinal değişikliklerin arteriyel 
hipertansiyondan önce gelebileceği ihtimalini de desteklemektedir.(15,16)

2.4.	Hipertansif	Retinopati	ve	Neovaskülarizasyon

Neovaskülarizasyon, hipertansif retinopatinin patogenezinde önemli  
bir role sahip olabilir. Anjiyogenez çoğunlukla pro-anjiyojenik ve anti- 
anjiyogenik faktörler arasındaki sıkı denge ile kontrol edilir. Endotel hasarına 
neden olan hipoksi, inflamasyon ve iskemi gibi patolojik mekanizmalar 
neovaskülarizasyonu teşvik edebilir.(17) Retinada gelişen iskemi ve hipoksinin, 
hipertansif retinopatinin önemli bileşenleri olduğu unutulmamalıdır.(18) 
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Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) vasküler endotel hasarının erken 
bir belirtecidir ve VEGF ailesinin hipertansif retinopatinin patogenezindeki 
potansiyel rolünü bilinmektedir. Bu ailenin en iyi bilinen üyelerinden biri olan 
VEGF-A neovaskülarizasyonda çok önemlidir ve artışı esansiyel hipertansiyon 
ile korelasyon gösteren majör bir vasküler geçirgenlik faktörüdür.(19) VEGF 
ayrıca vasküler endotel hasarının erken bir belirtecidir. Hipertansif retinopati 
gibi mikrosirkülasyon komplikasyonları olan hastaların erken tanısında 
konsantrasyonundaki değişiklikler önemli olabilir. Bu durum, hipertansif 
retinopatili hastalarda plazma VEGF düzeylerindeki artışla da doğrulanır.(20)

3. Klinik

Hipertansiyon kliniği, kan basıncı değerlerine, maruz kalınan süreye ve 
hedef organda meydana gelen değişikliklere göre farklılık gösterebilir ve akut 
ve kronik hipertansif retinopati olarak değişik klinik bulgularla ortaya çıkabilir.

3.1.	Akut	Hipertansif	Retinopati

• Kistoid maküler ödem
• Seröz retina dekolmanı
• Fokal intraretinal periarteriolar transüda
• Atılmış pamuk manzarası
• Papilödem
• Hipertansif koroidopati
• Proteinüri, akut böbrek yetmezliği, inme, ensefalopati gibi sistemik 

olaylar görülebilir.

3.2.	Kronik	Hipertansif	Retinopati

• Arterioskleroz ve arteriyo-venöz çentiklenme
• Maküler yıldız oluşumu
• Mikroanevrizma ve şantlar
• Optik disk solukluğu
• Retinal ven oklüzyonu ve makroanevrizma görülebilir

3.3.	Malign	Hipertansiyon

Malign veya akut gelişen hipertansiyon, ileri evre nefropati, 
kardiyovaskülopati ve retinopati ile ilişkili çok yüksek kan basıncıdır. Bu 
seviyelerdeki kan basıncı, böbrek, kalp ve beyin dahil olmak üzere çoklu 
organ sistemlerinde hasara neden olmak için yeterlidir ve tedavi edilmeyen 
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malign hipertansiyon uzun vadede yüksek mortalite ile seyretmektedir. Malign 
hipertansiyon için en önemli risk faktörü, kan basıncının normalin üzerindeki 
yükselme derecesidir. HMOD ile birlikte, belirgin şekilde yüksek kan basıncı ile 
başvuran hastalara, hemorajik inme gibi geri dönüşü olmayan komplikasyonları 
önlemek için uzman gözetiminde acil tedavi uygulanmalıdır.(21)

4. Bulgular

Hipertansif retinopati genellikle asemptomatiktir ve fundoskopik 
özelliklerle teşhis edilir. Hipertansif retinopatinin bulguları şu şekildedir:

4.1.	Arteriyo-Venöz	Çaprazlaşma	Bölgesindeki	Değişiklikler

• Arteriyo-venöz çentiklenme
• Salus belirtisi: Retinal venin arteriyol ile çaprazlaştığı bölgeden sonra 

yön değiştirmesi ve arter etrafında at nalı şekli alması.
• Gunn belirtisi: Arteriyo-venöz çaprazlaşmanın her iki tarafında retinal 

venin kum saati şeklinde incelmesi.
• Bonnet belirtisi: Arteriyo-venöz çaprazlaşmanın distalinde, venin 

anevrizmaya benzer şekilde genişlemesi.

4.2.	Arter/Ven	Değişiklikleri

•  Arter ve venlerde tortuosite artışı
•  Fokal veya jeneralize daralmalar
•  Mikroanevrizmalar
•  Arteriyo-venöz oranın (AVR) 1:3’e düşmesi (normal oran 2:3’tür).
• Arteriyol ışık reflesinde değişiklikliklere bağlı olarak bakır ve/veya 

gümüş tel görünümü

Resim 1: Arteriyo-venöz çentiklenme(siyah ok), Gunn belirtisi(beyaz ok), 
arterlerde bakır tel görünümü(mavi ok)
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4.3.	Retina	Değişiklikleri

• Nokta veya leke şeklinde kanamalar: İç retina tabakasındaki 
kanamalardır

• Alev şeklinde kanama: Kanama yüzeyel retinadadır.
• Sert eksüdalar: Retinada ekstravazasyon sebepli lipid birikintileri
• Yumuşak  eksüdalar:  Bunlar  aynı  zamanda  retina sinir lifi 

iskemisi nedeniyle ortaya çıkan atılmış pamuk manzarası olarak da bilinir

4.4.	Maküler	Değişiklikler

• Makulada sert eksüdaların birikmesi nedeniyle maküler yıldız oluşumu

4.5.	Optik	Sinir	Değişiklikleri

• Optik disk ödemi
• Optik disk kenarında alev şeklinde kanamalar

Resim 2: Salus belirtisi(mavi ok), retinal hemoraji(beyaz ok),  
atılmış pamuk manzarası(siyah ok), makulada sert eksüda(kırmızı ok),  

optik disk ödemi(yıldız)
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4.6.	Hipertansif	Koroidopati

Uzun ve kısa arka siliyer arterlerden kaynaklanan koroidal dolaşım, 
fotoreseptörler dahil olmak üzere dış retinaya kan sağlar. Hipertansif koroidal 
değişikliklerinin, malign hipertansiyon veya preeklampsi gibi çok yüksek 
tansiyonla ilişkili hastalık durumlarında ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. 
(22) Görülen değişiklikler koroidal dolaşımın anatomisi ile ilişkilidir: altta yatan 
koroidal arterlerin seyri boyunca lineer pigmentli çizgiler (Siegrist çizgileri) 
gelişebilir. Fokal iskemi alanları (Elschnig spot), doku enfarktüsünün ikincil bir 
sonucu olarak sonunda pigmente olabilen soluk, sarı, iyi sınırlı lezyonlar olarak 
görünür.(Resim 3) Kan basıncı ciddi şekilde yükseldiğinde, yaygın koroid 
disfonksiyonu, retina pigment epitelinin pompalama kapasitesini etkileyerek 
eksüdatif retina dekolmanına ve görme kaybına neden olur.

Resim 3: Hipertansif koroidopati izlenen bir hastada Elschnig spotlarının 
(mavi ok) geniş açı fundus fotoğrafı(A), geniş açı floresein anjiyografi 

görüntüsü(B), fundus otofloresans görüntüsü(C) ve eksudatif retina 
dekolmanını gösteren optik koherens tomografi görüntüsü(D)
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5. Sınıflama

Bahsi geçen sınıflamalar, hipertansif retinopati için fundus muayenesine 
dayalı sınıflandırma sistemleridir.

5.1.	Keith	Wagener-Barker	Sınıflaması

İlk sınıflama Keith Wagener-Barker taradından 1939 yılında yapılmıştır.
(23) (Tablo 1)

Tablo 1: Keith Wagener-Barker Sınıflaması

Derece Bulgular

Grade 1 Retinal arteriyollerin jeneralize daralması

Grade 2 Retinal arteriyollerin fokal daralması + AV çentiklenme

Grade 3 Grade 2 + alev şeklinde kanamalar, atılmış pamuk manzarı ve sert 
eksüdalar

Grade 4 Grade 3 + retinal ödem ve/veya papilödem

5.2.	Scheie	Sınıflaması

1953’te Scheie ve arkadaşları, hipertansiyonun oküler özelliklerini 
belirleyen bir sınıflama yayınladılar. (24) (Tablo 2)

Tablo 2: Scheie Sınıflaması

Derece Bulgular

Grade 0 Değişiklik yok

Grade 1 Zar zor saptanabilen arteriyel daralma

Grade 2 Belirgin arteriyel daralma ile birlikte fokal düzensizlikler

Grade 3 Grade 2 + retinal hemoraji, eksudalar, atılmış pamuk manzarası veya 
retina ödemi

Grade 4 Grade 3 + papilödem

5.3.	Wong	&Mitchell	Sınıflaması

2004 yılında Wong ve Mitchell tarafından retinopatinin kötüleşen 
aşamalarının, sistemik sorunlarla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu yeni bir 
sınıflama yayınlandı. (25) (Tablo 3)
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Tablo 3: Wong &Mitchell Sınıflaması

Evre Bulgular İnme
Riski

Kognitif
Bozulma

Yönetim

Hafif Fokal arteriyel 
daralma, jeneralize 
arteriyel daralma, AV 
çentiklenme, arterlerde 
bakır tel görünümü 
bulgularından biri veya
daha fazlası

Orta risk Hafif ilişkili Rutin muayeneler 
ve hipertansiyon 
kontrolü

Orta Retinal hemoraji 
(leke, nokta veya alev 
şeklinde),
mikroanevrizma, atılmış 
pamuk manzarası, sert 
eksüda bulgularından 
biri veya daha fazlası

Ağır risk Güçlü 
ilişkili

İlgili branş 
konsültasyonları, 
diyabet ekartasyonu, 
daha sıkı 
antihipertansif 
tedavi ve diğer 
kardiyovasküler risk
faktörlerinin tedavisi

Ağır Orta evre + papilödem
izlenmesi

Mortalite
riski

Mortalite
riski

Acil müdahale

6. Hipertansif Retinopati Teşhisi ve Ayırıcı Tanısı

Hipertansif retinopati tanısı,  hipertansiyonu  olan  ve  yukarıda  açıklanan  
tipik bulguların görüldüğü hastalarda yapılan bir fundoskopik muayene ile 
konulur. Klinik gözlemin yanı sıra, geniş alan renkli fundus fotoğrafı gibi 
retinal görüntüleme yötemleri, tanıyı tamamlamak ve hipertansif retinopati 
progresyonunu takip için gereklidir. Diyabetik retinopati, diffüz retina 
kanamaları, yumuşak ve sert eksüda ile birlikte hipertansif retinopatinin en 
önemli ayırıcı tanısıdır. Benzer retinal kanamaların ve bulguların görülebildiği 
diğer hastalıklar; radyasyon retinopatisi, retinal ven tıkanıklığı, oküler iskemik 
sendrom ve kan diskrazileridir. Diyabetik papillopati, anterior iskemik optik 
nöropati ve nöroretinit gibi optik disk ödemi görülen durumlar da ayrıca 
sıralanabilir.

Hipertansif retinopatide lezyonları görselleştirmek için doğru muayene 
yöntemi konusunda bazı görüş ayrılıkları vardır. Örneğin, hipertansif 
retinopatide rutin fundoskopinin, gözlemciler arasındaki önemli farklılıklar 
nedeniyle sınırlı ek değere sahip olduğu düşünülmektedir.(26) Renkli fundus 
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görüntüleme, fundus floresein anjiyografi (FFA) optik koherens tomografi 
(OCT) ve optik koherens tomografi anjiyografi (OCTA), tanıda yararlanılacak 
başlıca görüntüleme yöntemleridir.

6.1.	Fundus	Floresein	Anjiyografi

Akut malign hipertansiyon sırasında FFA, erken fazda retinal kapiller 
nonperfüzyon, mikroanevrizma oluşumu ve dendritik bir koroidal dolum paterni 
gösterecektir. Geç fazda da yaygın vasküler kaçaklar görülecektir.

6.2.	Optik	Koherens	Tomografi

HMOD’un erken teşhisi için sistemik hipertansiyonu olan hastalarda, 
standart hipertansif retinopati değerlendirmesine Spektral Domain OCT 
(SD-OCT) değerlendirmesinin eklenmesi tanı ve takipte büyük önem 
taşımaktadır. SD-OCT daha hızlı tarama, daha yoğun örnekleme ve üç boyutlu 
görüntüleme ile hipertansif retinopatide retina sinir lifi tabakasındaki (RNFL) 
incelmeyi    ve santral makula kalınlığını değerlendirmek için de yararlı bir 
araçtır. Bu   yeni görüntüleme teknikleri sayesinde, in vivo vasküler gözlem 
yapmak mümkün kılındığı için lezyonların ilerlemesi yakından izlenebilir. 
Ayrıca  retina mikrosirkülasyonunu gözlemleyebiliyor olmak, kardiyovasküler 
riskleri öngörmek için de büyük fayda sağlamaktadır.

6.3.	Optik	Koherens	Tomografi	Anjiyografi

OKTA, retina mikrosirkülasyonunun hızlı ve invazif olmayan bir şekilde 
değerlendirilmesini sağlar. Retina ve koroidal mikrovasküler değişiklikler; 
damar yoğunluğu (VD), foveal avasküler alan (FAZ) ve radyal peripapiller 
kapiller (RPC) ağı gibi parametrelere dayalı olarak değerlendirilir.(27) Retinal 
kapillerlerin değerlendirilmesi diyabetik retinopatide etkili olduğu gibi hipertansif 
retinopatide de kullanımı etkili olabilir. Arteriolar ve venüler modifikasyonlar ve 
değişiklikler gerçekleşmeden önce, iskemi ve hipoksinin en erken belirteçleri 
olabilecek kapillerlerin yapısındaki ince  farklılıkların  bile  saptanmasını 
sağlar. Ayrıca, OKTA analizi ile, kontrolsüz kan basıncı olan hipertansif hasta 
grubunda yüzeyel vasküler pleksustaki (SVP) damar yoğunluğunun azaldığı 
gösterilmiştir.(28) Hipertansif retinopati tanı ve takibinde SD-OCT ve OKTA 
analizinin birlikte yapılması daha anlamlıdır. SD-OCT’den farklı olarak, OKTA 
retinal vasküler çapları ölçemez, ancak retinal kan akışının hemodinamik ve 
vasküler yoğunluğunun değerlendirmesini sağlar.(18) Bilindiği üzere retinal 
vasküler yapılardaki küçük değişiklikler hipertansiyonun başlangıcından önce de 
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gelişebilir. Bu durumlarda, OCTA ile retinal vasküler değişikliklerin erken tespit 
edilmesi, hipertansiyon gelişme riski olan hasta grubu için anlamlı olacaktır.

6.4.	Otomatik	Sistemler	ve	Yapay	Zeka

Bilgisayar destekli tıbbi görüntü analizindeki en önemli işlem, retinal 
görüntülerin otomatik segmentasyonudur. Retinal damarların manuel olarak 
tespiti ve segmentasyonu zaman alan fakat günümüzde yapay zeka ve derin 
öğrenme (deep learning) yardımıyla otomatikleştirilebilen bir süreçtir. Derin 
öğrenme ve makine öğrenme (machine learning) teknolojisi, doğru damar 
segmentasyonu elde etmenin ve retina vasküler yapısındaki ince değişiklikleri 
karakterize etmenin yeni bir yolu olmaya başlamıştır.(29)

Boyut, tortuosite ve dallanma gibi yeni ve eski retinal vasküler ağ 
parametreleri, gelişmiş görüntü işleme teknikleri ve yapay zeka araçlarıyla 
ölçülebilir.(30)

7. Hastalık Yönetimi ve Tedavi

Hipertansiyon tedavisi planlanmadan önce kapsamlı bir öykü alınmalıdır. 
Hastalara hipertansiyonun süresi, semptomları ve ikincil komplikasyonları (inme, 
kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve periferik vasküler hastalık) hakkında sorular 
sorulmalıdır. Mevcut ilaçları, tedavi rejimlerine uyumları ve son zamanlardaki 
beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmak da oldukça önemlidir.

Hipertansif retinopati tedavisine yönelik ilk yaklaşım, esas olarak oral 
farmakoterapi ile sistemik kan basıncının kontrolüne odaklanmaktadır. Bu 
bağlamda oküler ve sistemik hasarı azaltmak amacıyla, zamanında değerlendirme 
ve yönetim sağlamak için koruyucu sağlık hizmetlerine büyük görev düşmektedir. 
Görmeyi tehdit eden komplikasyonları önlemek için hipertansif retinopatinin 
uygun ve zamanında tedavisi hayati önem taşır. Retinopatinin ciddiyeti 
artmadan başlanan tedavi ile, daha şiddetli retinopatinin aksine, hasarın geri 
dönüşümü daha olasıdır. Esas olarak oral tedaviye dayanan terapideki en büyük 
engel, hastaların tedaviye olan zayıf uyumudur. Geniş çaplı yapılan çalışmalarla, 
hastaların %45,1’inde tedaviye uyumsuzluk tespit edilmiştir.(31)

7.1.	Genel	Yaklaşım

Hipertansif retinopatinin yönetimi, hastalığın ciddiyetine bağlıdır.

• Hafif hipertansif retinopati: Tedavi, düzenli izlem ve kan basıncının 
kontrol edilmesinden oluşur.
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• Orta derecede hipertansif retinopati: Diabetes mellitus gibi diğer ilişkili 
faktörleri dışlamak ve herhangi bir kardiyovasküler anormallik olup olmadığını 
kontrol etmek için ilgili branşa sevk önemlidir. Kan basıncı kontrolü ve izlem 
dahil olmak üzere rutin bakım şarttır.

• Şiddetli hipertansif retinopati: Mortalite ile en güçlü ilişkiye sahip 
olduğundan acil tedavi ve sevk gerektirir. Renal, kardiyovasküler ve santral sinir 
sistemi, HMOD belirtileri açısından izlenmelidir.

Orta ile şiddetli hipertansif retinopatinin tedavisinde hedef, ilk saatte 
ortalama arter basıncını %10-15 oranında  azaltmaktır.  Hedef  organlarda  
daha fazla iskemik hasarı önlemek için kan basıncı kontrollü bir şekilde 
düşürülmelidir. İlk tedavi genellikle parenteral antihipertansif ajanlarla yapılır 
ve daha sonra oral ajanlara geçilir. Hedefe yönelik hipertansiyon tedavisiyle, ilk 
2-3 ay içinde sistolik kan basıncını <130 mmHg’ye ve diyastolik basıncını <80 
mmHg’ye düşürmek amaçlanmalıdır.

7.2.	Farmakolojik	Ajanlar

Kan basıncını düşürmek için ayakta tedavi ortamında yaygın olarak 
kullanılan ilaçlar arasında anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, 
kalsiyum kanal blokerleri ve diüretikler bulunur. Daha az kullanılan diğer ilaçlar 
arasında a-adrenerjik blokerler, direkt vazodilatörler ve merkezi a2-adrenerjik 
agonistler bulunur.

Bir anti-VEGF antikoru olan Bevacizumab ve Ranibizumab, eksüdatif 
yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) ve diyabetik retinopati gibi artmış  
vasküler geçirgenlik ile ilişkili hastalıkların tedavisinde oftalmolojide yaygın 
olarak kullanılmaktadır.(32) Yine benzer mekanizmalarla endotel hasarı ve 
kan-beyin bariyerinin bozulmasına bağlı vasküler geçirgenliğin arttığı, makula 
ödemi ve optik disk ödemi görülen ileri evrelerde hipertansif retinopatisi bulunan 
hastalarda bu ajanlar intravitreal enjeksiyon yoluyla kullanılabilmektedir.

7.3.	Komplikasyonlar

Akut dönemde;

• Santral retinal arter tıkanıklığı, Retinal arter dal tıkanıklığı
• Santral retinal ven tıkanıklığı,retinal ven dal tıkanıklığı
• Retinal arteriyel makroanevrizmaya bağlı kanamalara yol açabilir
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Kronik dönemde;

• Vasküler oklüzyonlara sekonder iskemi
• Neovaskülarizasyon ve vitre içi kanamalar
• Epiretinal membran oluşumu
• Traksiyonel retina dekolmanı gibi olaylara yol açabilir.

Bu durumlarda, gelişen komplikasyonlara bağlı olarak gerekli uygun 
tedaviler uygulanmalıdır.

8. Sonuç

Hipertansif retinopati yüksek kan basıncı ile ilişkilidir ve belirtileri rutin 
muayene esnasında yaygın olarak izlenebilir. Son çalışmalar, bu belirtilerin 
bazılarının (örneğin, retinal vasküler değişiklikler), yüksek kan basıncından 
ve diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak serebrovasküler olaylardan 
kaynaklanan ölümler için erken gösterge olabileceğini göstermektedir. 
Oftalmologlar, genellikle hipertansiyonu tedavi etmeseler de retina vasküler 
yapısındaki değişiklikleri doğrudan gözlemleyebilme olanağına sahip oldukları 
için hipertansiyonun etkileri ve olası riskleri açısından hastaların klinik 
değerlendirmelerinde büyük bir görev üstlenmektedir. Bu nedenle, retinopati 
belirtileri olan hastalarda, serebrovasküler risklerin yakından izlenmesi ve bu 
riski azaltmak için yoğun önlemler alınması önem arzetmektedir. Hastaların göz 
ve genel sağlıkları için uygun tedaviyi almalarını sağlamada, oftalmologlar ve 
ilgili branş hekimleri arasında yakın iş birliği gereklidir.
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1. Giriş

Retinal vasküler hastalıklar arasında retinal ven tıkanıklıkları (RVT) 
diyabetik retinopatiden sonra ikinci sıklıkta görülen vasküler hastalıktır 
ve görsel kayıpların önemli bir nedeni olarak kabul edilir (1). RVT’ nin 

en sık nedeni santral retinal arterdeki ateroskleroza bağlı kompresyon sonucunda 
venlerdeki hemodinaminin bozulmasıdır. Hemodinaminin bozulması sonucu 
oluşan trombüsün santral vende yarattığı oklüzyon ile gelişen tablo santral 
retinal ven tıkanıklığı (SRVT) olarak adlandırılmaktadır. Santral retinal venin 
dallarında oluşan oklüzyonlar ise retinal ven dal tıkanıklığı (RVDT) olarak 
isimlendilir (2). 

2. Retinal Vasküler Anatomi

İntrauterin dönemde retinanın vasküler sistemi hyaloid arterden gelişir. 
Hyaloid arter papilladan başlar ve vitreus içinde lens arkasına uzanır. Ayrıca 
hyaloid arter papilladan perifere doğru retina içinde gelişerek retinal vasküler 
yapıları oluşturur. Postnatal 3. ayda retinal vasküler yapılar gelişimini 
tamamlayarak erişkin düzeyine erişir (3).   

2.1.	Retinal	Arteriyel	Dolaşım

Retinanın ana arteriyel beslenmesini santral retinal arter sağlar. Santral 
retinal arter oftalmik arterin genellikle ilk dalıdır. Oftalmik arter internal karotid 
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arterden ayrılan bir daldır ve verdiği siliyer arterler ile koroidal dolaşımın 
oluşmasını sağlar. Optik sinirin dura kılıfına yapışık olarak gelir ve papilladan 
yaklaşık 10-15 mm uzaklıkta dura ve araknoidi penetre ederek glob içine kadar 
optik sinirin merkezinde, santral retinal ven  ile beraber seyreder. Santral retinal 
arter, santral retinal ven ile birlikte lamina kribrozaya gelir. Lamina kribrozadan 
sonra globa girer ve retinal dallara ayrılır (4,5). 

Siliyoretinal arter genellikle posterior siliyer arterden direkt ayrılan bir 
daldır ayrıca peripapiller koroidden de çıkabilmektedir. Siliyoretinal arterin 
boyut, sayı ve dağılımında birçok varyasyon bulunmaktadır ve siliyoretinal 
arterin varlığı %6 - 25 arasında bildirilmiştir (6). Koroidal dolaşımda 
otoregülasyon bulunmadığı için retinal venöz akım durduğunda siliyoretinal 
arterde de akım yavaşlayarak durma riski taşımaktadır. Bu yüzden retinal ven 
tıkanıklığına siliyoretinal arter tıkanıklığı da eşlik edebilmektedir (7,8).

Retinal perfüzyon başlıca 2 ana sistemden sağlanır. Retinanın 1/3 dış kısmı 
(dış pleksiform, dış nükleer tabaka, fotoreseptörler ve pigment epiteli) koroid 
dolaşımından beslenirken 2/3 iç kısmı ise santral retinal arterden beslenir. Bu 
iki dolaşım sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri birbirinden farklıdır. 
Koroid dolaşımı yüksek akımlı olup metabolitlerin koroid ve çevre dokulardaki 
transferini kolaylaştırırken retinal dolaşım daha düşük akımlı bir sistem olup 
daha fazla oksijen sağlar (9).

2.2.	Retinal	Kapiller	Dolaşım

Derin ve yüzeyel kapiller ağ olmak üzere iki kapiller ağdan oluşmaktadır. 
Derin kapiller ağ, dış pleksiform ve iç nükleer katmanın içinde bulunurken, 
yüzeysel kapiller ağ, retina sinir lifi tabakası veya gangliyon hücre tabakasında 
bulunur. Dış pleksiform tabakanın dışında kalan retina avaskülerdir ve dış 
pleksiform tabakanın dolaşımını hem retinal hem de koroidal damarlarından 
aldığı düşünülmektedir. 

Retina damarlarının “uç damar” olduğu söylenir çünkü başka bir dolaşım 
sistemiyle anastomoz yapmazlar. Retina kapiller ağları ora serratadan yaklaşık 1 
mm uzaklıkta sonlanırlar ve sadece üç bölgede kapiller ağ yoktur. Bunlar foveal 
avasküler bölge, büyük arter ve vene komşu retina alanları ve ora serratanın 1 
mm gerisine kadar olan perifer retinadır (10). Uç periferdeki retina ve foveal 
avasküler bölge beslenmesi koroidal dolaşımla sağlanırken, retinal arteriyollerin 
etrafındaki avasküler alan, arteriyollerden sızan oksijen ile beslenirler.

2.3.	Retinal	Venöz	Dolaşım

Retinal dolaşımda terminal arteriyollerden gelen kan, retinal kapiller 
yatağı doldurduktan sonra post kapiller venüller tarafından drene olur. Retinal 
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venüller, retinal ven dallarına, retinal ven dalları üst ve alt yarıda birleşerek 
santral retinal veninin üst ve alt gövdesine, son olarak da santral retinal vene 
drene olurlar. Santral retinal ven ise süperior oftalmik vene ya da direkt olarak 
kavernöz sinüse drene olur (11).

Retinanın venleri sıklıkla arteriyel dallanmaya eşlik eder. Retinadaki venler 
arterlere göre daha derinde yer aldıklarından arterler venleri yer yer çaprazlarlar. 
Dolayısıyla, bu çaprazlaşma bölgeleri retinal ven tıkanıklığının en sık oluştuğu 
noktalar olması açısından önemlidir (10).

3. Retinal Ven Tıkanıklığı Epidemiyolojisi

Görsel kayıpların önemli bir nedeni olan retinal vasküler hastalıklar 
gelişmekte olan ülkelerde görme kaybının en sık sebepleri arasında bulunmaktadır 
(1). RVDT, %0,6 prevalansı ile SRVT’ ye göre 3 kat daha yaygın görülür (12). 
Retinal ven tıkanıklıkları sıklıkla tek taraflı olmakla beraber; SRVT %10 
oranında, RVDT ise %5-6 oranında başvuru anında bilateral olabilmektedir. 
Bunun yanında tek taraflı vakalarda bir sene içinde diğer gözün de etkilenme 
olasılığı RVKT için %5, RVDT için ise %10 oranında bulunmuştur (13).

4. Retinal Ven Tıkanıklığı Patogenezi

Retinal ven tıkanıklıklarının en sık nedeni retinal arterdeki aterosklerotik 
değişikliklere bağlı kompresyon sonucu venlerde hemodinaminin bozulması ve 
trombüs oluşumudur. Santral retinal ven ve santral retinal arter lamina kribrosa 
bölgesinde birbirlerine yakın geçmektedirler ve sıklıkla oklüzyon bu bölgede 
olur. Azalmış kan akışı, basınç artışı ile sonuçlanır ve damar tıkanıklığına neden 
olan trombüs oluşumuna sebep olabilir (14). 

RVDT patogenezinde temel olarak üç faktör bulunur. Bunlar; arteriovenöz 
çaprazlaşma bölgesinde arterin vene uyguladığı bası, damar duvarındaki 
dejeneratif değişiklikler ve hematolojik faktörlerdir. 

Arteriovenöz çaprazlaşma retinal ven tıkanıklıkları patogenezinde önemli 
rol oynar. Arteriyovenöz çaprazlaşma noktalarında aterosklerotik arterin vene 
bası yapması kan akımında türbülans yaratarak endotel hasarını tetikleyebilir 
ve tromboza yol açarak damar tıkanıklığına sebep olabilir. Arteriyovenöz 
çaprazlaşmanın yeri, etkilenen bölgenin genişliğini belirleyen bir faktör olduğu 
düşünülmüştür. RVDT hastalarındaki arteriovenöz çaprazlaşma bölgeleri 
Fundus Floresein Anjiyografi (FFA) ve Optik Koherens Tomografi Anjiyografi 
(OKTA) ile incelendiğinde, tüm hastaların % 50’ sinde arterin venin üstünde 
seyrettiği, %23’ ünde venin arterin üstünde seyrettiği görülürken geri kalan 
hastalarda çaprazlaşma izlenmemiştir (15). 
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Diyabet, sistemik hipertansiyon, ateroskleroz ve sigara kullanımı arteriyal 
skleroza neden olarak arteriyal duvarda rijiditeyi (dejeneratif değişiklikler) 
arttırabilirler. Ayrıca venle ortak adventisyada kontraksiyona sebep olarak vene 
olan basıyı arttırıp tıkanmasına neden olabilirler (16). 

Yüksek kan vizkositesi, düşük kan akımı ve eritrosit agregasyonu ven 
dal tıkanıklığı ile ilişki bulunmaktadır. Ven dal tıkanıklığı ile ilişkili olduğu 
düşünülen hematolojik hastalıklar şunlardır; faktör V Leiden mutasyonu 
(aktive protein C direnci), protein C ve protein S yetersizliği, anti-trombin III 
yetersizliği, protrombin (Faktör II) gen mutasyonu, anti-fosfolipit antikorları ve 
hiperhomosistinemi (17).

5. Retinal Ven Tıkanıklığı Risk Faktörleri

SRVT’ ye ve RVDT’ ye neden olabilecek birçok risk faktörü bulunmaktadır. 
Sistemik ve oftalmolojik nedenler olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

Tablo 1: Retinal ven tıkanıklıklarının sistemik nedenleri

Sistemik Nedenler
Hipertansiyon

Diyabetes mellitus
Hiperlipidemi
Ateroskleroz

Hematolojik nedenler
İlaçlar (Oral kontraseptifler, Steroidler vs)

Gebelik
İnflamatuar Nedenler

Tablo 2: Retinal ven tıkanıklıklarının oftalmolojik nedenleri

Oftalmolojik Nedenler
Primer Açık Açılı Glokom

Hipermetropi
Kısa Aksiyel Uzunluk
Optik Disk Lezyonları

5.1.	Sistemik	Risk	Faktörleri

Hipertansiyon: Birçok çalışmada retinal ven tıkanıklıklarının gelişmesinde 
sistemik hipertansiyonun en önemli risk faktörü olduğu ortaya konmuştur (18-
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20). Yüksek sistemik kan basıncı, gözün perfüzyon basıncında artışa neden olur ve 
göze gelen kan akımı artar. Artan kan akımına bağlı otoregülasyon sonucu olarak 
vazokonstrüksiyonla arterin lümeni daralır. Tekrarlayan vazokonstrüksiyon 
atakları arter duvarında fibrinoid nekroz ve skleroza neden olarak damarın 
sertleşmesine ve kalınlaşmasına neden olur. Bunun sonucunda arter ve venin 
ortak kılıfı paylaştığı yerde aterosklerotik arterin vene basısı sonucunda oluşan 
trombüsün ven tıkanıklığına neden olduğu düşünülmektedir (16). 

Ateroskleroz: Ateroskleroz da hipertansiyona benzer bir mekanizma ile 
damar lümeninde daralmaya yol açarak hemodinamide düzensizliğe sebep olur. 

Diyabetes Mellitus: Diyabetes mellitusta hem eritrosit ve trombosit 
agregasyonu hem de glukozun yüksek olmasına bağlı artan büyüme hormonu, 
fibrinojen ve alfa 2 makroglobulin gibi serum proteinlerinin sentezini artırarak 
hiperviskoziteye neden olur. Ayrıca diyabette görülen bazal membran ve endotel 
hasarı da hemodinamide değişikliklere yol açarak trombüs oluşumuna neden 
olmaktadır (21). 

Hematolojik Nedenler: Kanın şekilli elemanlarında artış (polistemi, 
lösemi), eritrositlerde şekil değisiklikleri (orak hücreli anemi, sferositoz), 
plazma makromoleküllerinde artış (hipergamaglobulinemi, multipl myeloma, 
hiperfibrinojenemi) gibi hiperviskozite yapan nedenler ve pıhtılaşma sistemindeki 
bozukluklar (protein C, S eksikliği, aktive protein C rezistansı, antitrombin 3 
eksikliği) retinal ven tıkanıklıkları gelişiminde önemli rol oynar (22). 

Oral Kontraseptif Kullanımı: Uzun süreli oral kontraseptif kullanımı 
pıhtılaşma sisteminde anormalliklere neden olarak trombüse neden olur. Ayrıca 
östrojen içerenler venlerde dilatasyona yol açarak kan akımında düzensizliğe ve 
türbülansa neden olur ve trombüs riskini arttırabilirler (23). 

Gebelik: Gebelikte yüksek östrojen sebebiyle venöz dilatasyona bağlı 
kan akımı bozukluğu trombüs oluşma riskini arttırmaktadır (23). Ayrıca  
preeklamptik gebelerde hipertansiyona sekonder gelişen retina arterlerinde 
sklerotik değişiklikler ve buna bağlı trombüs oluşumu görülebilmektedir (24). 

İnflamatuar Nedenler: Santral retinal ven tıkanıklığı olan olgularda 
yapılan çalışmalar lokal ve sistemik inflamatuar aktivitenin arttığını ortaya 
koymuş ve bunların etiyolojide rolü olabileceğini düşündürmüştür (25,26). 
Paranazal sinüzit, kavernöz sinüs trombozu, oftalmik herpes zosterin SRVT ile 
ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Retrobulber inflamasyon, optik nörit, orbita 
selüliti gibi çevre dokularda oluşan inflamasyon da SRVT’ ye neden olabilir 
(27,28). Maligniteler, tüberküloz, sarkoidoz, büyük cerrahi travmalar, doğum, 
kalp krizi, lokal hipoksi venlerde staza ve viskozite artışına yol açabilir (29,30).
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5.2.	Oftalmolojik	Risk	Faktörleri	

Primer Açık Açılı Glokom: Glokomda göz içi basıncının yükselmesine 
bağlı retina venlerinde staz ve kan akımında yavaşlama meydana gelir. Bundan 
dolayı bu damarlarda trombüs oluşumu kolaylaşmakta ve ven tıkanıklığı 
meydana gelmektedir (31). 

Optik Disk Lezyonları: Optik disk druseni ve optik disk ödemi lamina 
kribrozada retinal vene bası yaparak SRVT’ ye yol açabilmektedir (32). Ayrıca 
optik disk melanositomasının da santral retinal vene bası yaparak tıkanıklığa ve 
trombüs oluşumuna neden olduğu bildirilmiştir (33).

Hipermetropi ve aksiyal uzunluk: Hipermetropide gözün aksiyal 
uzunluğu normalden kısadır ve skleral kanal da daha dar bir yapıya sahiptir 
dolayısıyla içinden geçen sinir liflerinin ve vasküler yapıların daha dar bir alandan 
geçmesine neden olur. Bu bağlı olarak globdan çıkan venlerin karşılaştığı basınç 
artar ve oklüzyon gelişebilir. Bu durumlara ek olarak komşu arterde meydana 
gelen sklerotik değişikliklerin de ven akımını olumsuz yönde etkileyebileceği 
bilinmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda SRVT’ li gözlerde aksiyel uzunluk 
kontrol grubuna göre daha kısa bulunmuştur (34). 

6. Retinal Ven Tıkanıklığı Sınıflaması

Retinal ven tıkanıklıkları, tıkanıklığın yerine göre anatomik olarak üçe 
ayrılır:

1. Tromboz; santral retinal venin lamina kribrozadan geçişi sırasında 
olursa SRVT

2. Tromboz; retinada arter-ven çaprazlaşma yerlerinde meydana gelirse 
RVDT

3. Tromboz; iki adet santral retinal veni bulunan olgularda, bu venlerden 
bir tanesinde gelişirse hemiretinal ven tıkanıklığı (HRVT) olarak adlandırılır 
(Şekil 1).
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Şekil 1: Retinal ven tıkanıklığı sınıflandırması

Royal College of Opthalmologists. Retinal vein occlusion (RVO) interim guidelines.2009

Retinal ven tıkanıklıkları kapiller perfüzyona göre sınıflandırıldığında ise 
iki grupta incelenir:

1. İskemik 
2. İskemik olmayan (Non-iskemik)

Santral Retinal Ven Oklüzyonu çalışma grubu iskemiyi FFA’da 10 
optik disk çapından geniş bir alanda kapiller non-perfüzyon olması olarak 
tanımlamıştır (35,36). İskemi varlığında VEGF ve diğer sitokinlerin salınımı 
arttığı için perfüzyon durumuna göre sınıflandırma klinik değerlendirmeyi ve 
izlenecek tedavi algoritmasını değiştirmektedir (37).

7. Retinal Ven Tıkanıklıklarında Klinik Bulgular

7.1.	Santral	Retinal	Ven	Tıkanıklıklarında	Klinik	Bulgular

SRVT olgularında en sık semptom ani ağrısız görme kaybıdır ve genellikle 
tek gözde görülür. 

İskemik olmayan SRVT’ de optik diskte ödem, venlerde dilatasyon ve 
tortiyosite artışı, dört kadranda preretinal, intraretinal hemoraji alanları görülür. 
Görme kaybı maküla ödeminin ağırlığı ile ilgili olmakla beraber olguların 
birçoğunda vizyon 1/10’ un üzerindedir.
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İskemik SRVT’ de dört kadran retinada yoğun hemoraji, belirgin venöz 
dilatasyon ve tortiyosite, yumuşak eksudalar ve retinal ödem izlenir. Olguların 
görme seviyeleri genellikle 1/10’ un altındadır. Bu görme kaybı makülar iskemiye, 
makülar ödeme ve makülayı örten hemorajilere bağlıdır. Yaygın iskemiye bağlı 
olarak optik diskte, retina yüzeyinde ve iriste neovaskülarizayonlar gelişmesi 
mümkündür. İskemik SRVT’ de görülen 6 hafta ile 6 ay içerisinde bu neovasküler 
glokoma ‘90 gün glokomu’ adı verilir (38).

7.2.	Retinal	Ven	Dal	Tıkanıklıklarında	Klinik	Bulgular

Retina ven dal tıkanıklığı gelişen hastalar genellikle ağrısız ve ani 
başlangıçlı görme bulanıklığı ve görme alanı kayıplarından yakınırlar. Nadiren 
kısa süreli geçici görme kaybı şikayeti ile ortaya çıkabilir. Kısmi tıkanıklığı 
olan venin zamanla tam tıkanması sonucu görme kaybı ilerleyebilir. Eğer 
maküla etkilenmemişse santral görme korunur. Görme azalmasının yanı sıra 
metamorfopsi ve mikropsi şikayetleri de görülebilir. RVDT’ de görme keskinliği 
10/10 ile parmak sayma düzeyi arasında değişebilmektedir.

Görme keskinliğindeki azalmanın sebepleri maküladaki hemoraji, iskemi 
ve ödemdir. Zamanla hemorajilerin ve eksudaların çekilmesinden sonra başka 
bir patoloji yoksa görmenin artması olasıdır. Eğer görme keskinliğinde beklenen 
düzelme olmadı ise bu hastalarda esas görme kaybının nedenleri olan maküla 
ödemi ve iskemisi olduğu gözlenmiştir (39).

8. Retinal Ven Tıkanıklıklarında Tanı Yöntemleri

Retinal ven tıkanıklıklarında tanıda en önemli yöntemler anamnez ve 
klinik muayenedir. Hastalığın tanısı oftalmoskopik muayene ile konulabilir. 
Tedavinin planlanaması için fundus floresein anjiyografi (FFA), optik koherens 
tomografi (OKT) gibi yöntemlerle iskemi ve maküla ödemi varlığı gösterilebilir.

8.1.	Oftalmoskopi

SRVT’ de venöz dilatasyon ve tortiyositede artış, retinanın dört kadranında 
yüzeyel ve derin kanama alanlarına eşlik eden optik disk ödemi, yumuşak 
eksüdalar ve retina ödemi izlenir. Makülada hemorajiler, ödemi ve iskemi 
görülebilir. Kronik döneminde ise retina hemorajileri azalabilir, tamamen 
kaybolabilir veya periferdeki kanamalar uzun yıllar izlenebilir (38).  

RVDT hastalarında oftalmoskopide arteriyovenöz çaprazlaşma bölgesinin 
üzerinde venöz dilatasyon ve kıvrımlanma artışı, retinada tıkanan venin 
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dağılım bölgesinde alev şekilli ve noktasal hemorajiler, eksudalar, etkilenen 
retina bölümünde ve etkilenmişse makulada ortaya çıkan ödemdir. Kronik 
RVDT bulguları ise kollateral damar oluşumu ve damarlarda kılıflanmadır. 
Makula ödemi oftalmoskopla maküla alanında kalınlaşma ya da kistoid makula 
ödemindeki kistler olarak izlenir (40). 

Resim 1: SRVT oftalmoskopik görüntüsü 

Resim 2: RVDT oftalmoskopik görüntüsü 
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8.2	Fundus	Floresein	Anjiyografi	

FFA, floresein boya maddesinin intravenöz verilmesini takiben özel 
bir kamera yardımıyla retinanın ve koroidin vasküler yapısını, dokuların 
perfüzyonunu belirlemede kullanılan görüntüleme yöntemidir. Retinal ven 
tıkanıklıklarında iskeminin varlığı tedavi protokolunu etkilediğinden FFA sık 
kullanılmaktadır.

SRVT’ de iskemi FFA’ da >10 optik disk çapı boyutunda non-perfüzyon 
alanı olması olarak tanımlanmıştır (41). Fokal ve diffüz makula ödemi ve optik 
disk ödemi FFA’ da hiperfloresansa yol açmaktadır. FFA’ da ayrıca retina ve 
koroid arasında gelişen kollateral damarları ile neovaskülarizasyonun (NV) 
ayrımı yapılabilmektedir. Şant damarları venöz fazda yavaş dolar ve sızıntıya 
yol açmazken, NV odakları arteriyel fazda erken dolup, venöz fazda sızıntıya yol 
açar. Bu iki yapının ayrımı hastaların tedavi protokolünü düzenlemek açısından 
çok önemlidir. 

RVDT’ de etkilenen alanda hiperfloresans görülürken, non-perfüze 
alanların olması halinde hipofloresans izlenir. RVDT olgularının sadece %25’ 
inden azında NV gelişmektedir. İskemik RVDT’ de görülen kollateral damarlar 
ile neovaskülarizasyonların da ayrımı FFA ile yapılabilmektedir (42). 

Resim 3: SRVT FFA görüntüsü
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Resim 4: RDVT FFA görüntüsü 

8.3.	Optik	Koherens	Tomografi

Optik koherens tomografi (OKT), biyolojik dokularda yüksek çözünürlüklü 
kesitsel görüntüleme sağlayan bir yöntemdir. OKT, retinada optik disk ve 
maküla gibi anatomik yerlerin görüntülenmesinin yanında; retina sinir lifi, 
fotoreseptörler ve retina pigment epiteli gibi yapıların incelenmesini de sağlar. 
Ayrıca OKT görüntülemesi ile hastalıkların tanı ve takibinde önemli bir tanı 
yöntemidir.

Retinal ven tıkanıklıklarında hastalarında maküla ödem takibinde ve 
tedavi kararında OKT kullanılmaktadır (43).

8.4.	Retinal	Ven	Tıkanıklıklarında	Optik	Koherens	Tomografi	
Anjiyografi

Retina ven tıkanıklıkları ile ilgili yapılmış optik kohorens tomografi 
angiografi (OKTA) çalışmalarında, yüzeyel ve derin kapiller pleksus 
yoğunluğunda azalma, foveal avasküler zonun (FAZ) genişlemesinin yanı 
sıra mikrovasküler anormalliklerin ortaya çıktığı gösterilmiştir. Ayrıca OKTA’ 
nın hem maküler ödemi hem de perfüzyonu değerlendirebileceği sonucuna 
varılmıştır (44,45).
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9. Retinal Ven Tıkanıklıklarında Tedavi Seçenekleri

9.1.	Gözlem

Retinal ven tıkanıklıklarında, perfüzyon bozukluğuna bağlı iskemi ve NV 
olmayan, retinal ödemin foveayı ve görme keskinliğini etkilemediği olgularda 
tedavi yapılmadan takip edilebilir.

9.2.	Lazer	Fotokoagülasyon	(LFK)

RVDT çalışmaların sonucunda LFK uygulaması sonucunda final görme 
keskinliğinde anlamlı artış olmaması nedeni ile sadece kısıtlı bir hasta grubunda 
önerilmiştir ve yeni tedavi seçeneklerinin araştırılması önerilmiştir (46,47).

İskemik SRVT’ de panretinal LFK yapıldığında ön segment NV’ sinin 
gerilediği bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda erken yapılan panretinal 
LFK’ nın NV gelişimi üzerine etkisi olmadığını ancak NV için yüksek riskli 
hastalarda ön segmentte NV izlendiğinde panretinal LFK uygulanmasını 
önermiştir (47,48).

9.3.	İntravitreal	Steroid	Uygulamaları

Kortikosteroidler; fosfolipaz A2’ yi inhibe eder, prostaglandin ve 
lökotrien üretimi engelleyerek, antiinflamatuar etki yaratırlar. Lokal olarak 
da vazokonstriktif etkileriyle ve kalsiyum kanal blokajı yaparak ödemin 
çözülmesine katkıda bulunurlar (49).

9.3.1.	İntravitreal	triamsinolon	asetonid

Retinal ven tıkanıklıklarında intravitreal triamsinolon asetonid (İVTA) 
kullanımı maküler ödem tedavisinde etkili olduğu ve görme keskinliğinin 
arttığı görülmüştür (50). İVTA enjeksiyonu sonrası akut ve steril endoftalmi, 
göz içi basıncı artışı, katarakt, retina dekolmanı, vitreus hemorajisi gibi çeşitli 
komplikasyonlar bildirilmiştir (51).   

9.3.2.	Uzun	salınımlı	intravitreal	deksametazon	implantı

İntravitreal deksametazon implantın retinal ven tıkanıklığına bağlı 
maküler ödem tedavisinde kullanımı ile ilgili yapılan GENEVA çalışmasında 
deksametazon implantın sham grubuna göre daha iyi ve hızlı görme keskinliği 
kazanımı sağladığı görülmüştür. En önemli yan etkinin GİB artışı olduğu 
bildirilmiştir (52).
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9.4.	İntravitreal	Anti-VEGF	Enjeksiyonu

VEGF (vasküler endotelyal büyüme faktörü)’ in antiapopitotik, NO(nitrik 
oksit) ve vazodilatasyon aracılığı ile retinal kan akımı otoregülasyonu yanında 
nöronal dokuya kan akımının artması ile nöroprotektif etkisi de bulunmaktadır. 
Ancak retinal neovasküler hastalıklarda VEGF üretiminin artması, kan retina 
bariyerinde bozulma, vasküler permeabilitede artma ve neovaskülarizasyondan 
sorumlu tutulmaktadır (53). 

9.4.1.	Bevacizumab

İlk olarak metastatik kolorektal kanserlerin tedavisinde intravenöz 
olarak kullanılan monoklonal VEGF antikorudur. Retinal ven tıkanıklıklarında 
intravitreal olarak kullanılan çalışmalar sonrasında maküler ödemde gerileme 
ve görme keskinliğinde artış sağlanmasıyla kullanımı yaygınlaşmıştır (54,55).

BERVOLT çalışmasında, SRVT ve RVDT sebepli maküla ödeminde 
bevacizumab etkinliği ve güvenliği incelenmiştir. Bevacizumab ile tedavi 
edilen hastaların görme keskinliklerinde istatistiksel anlamlı kazanımı olurken, 
ciddi oküler yan etki görülmemiştir. Retina dekolmanı, katarakt progresyonu, 
endoftalmi, vitre içi hemoraji gibi yan etkiler ilacın farmakolojik etkisiyle değil 
uygulama yeri ve işlemi ile ilgili olduğu düşünülmüştür (56).

9.4.2.	Ranibizumab

Ranibizumab rekombinan üretilen insanlaştırılmış fare monoklonal 
fragmanıdır. VEGF-A’ nın tüm izoformlarını ve yıkım ürünlerini bloke eder. 
Yapılan çalışmalarda, ranibizumabın retinal ven tıkanıklıklarında makula 
ödemini azalttığını ve görme keskinliğini arttırdığı gösterilmiştir (57,58). Ayrıca 
ranibizumab kullanımının görme keskinliği kazanımlarını koruyabildiği de 
bildirilmiştir (59).

9.4.3.	Aflibercept

Aflibercept; rekombinan füzyon proteini yapısındadır ve VEGF 
reseptörlerinin 1 ve 2 tipinin taklidiyle insan IgG’ sinin Fc bölümünün bileşiminden 
oluşur. Tüm VEGF-A izoformlarına yüksek bir affinite göstermektedir. Böylece 
VEGF’ lerin, ilgili reseptörlere ulaşmadan, kendisine bağlanmasını sağlayarak 
VEGF’ leri etkisiz hale getirir. Retinal ven tıkanıklıklarında tedavide aflibercept 
uygulaması ile ilgili birçok yayında maküler ödemin gerilemesine bağlı olarak 
görme keskinliği kazanımı sağlanmıştır (60,61). Ayrıca görme keskinliği 
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kazanımı aflibercept alan grupta grid lazer uygulamasından daha fazla 
bulunmuştur (62).

9.5.	Lazer	ile	Koryoretinal	Venöz	Anastomoz	Oluşturulması	

Retina ile koroid venleri arasında argon lazer ile bağlantı kurulması 
yöntemidir. Bu yöntemle ven tıkanıklığı olan bölgenin by-pass edilmesi 
hedeflenmektedir. Lazer ile koroid ve retinal dolaşım arasında bağlantı sağlayıp, 
ven tıkanıklığının by-pass edilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır fakat bu 
tedavide; vitreus hemorajisi, koroidal neovasküler membran, neovaskülarizasyon, 
rubeozis iridis ve neovasküler glokom gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. 
Bu nedenle kullanım alanı kısıtlıdır (63).

9.6.	Cerrahi	Tedavi

9.6.1.	Vitreomaküler	ayrıştırma	ile	birlikte	vitrektomi

Retinal ven tıkanıklığında maküla ödemi görülme sıklığının posterior 
hyaloid dekolmanı ile azaldığı gözlenmiştir (64). Posterior hyaloid ayrıştırma 
ile vitrektomi ve gaz/hava uygulaması yapılan olgularda görme keskinliğinin 
düzeldiğini ve makula ödeminin azaldığını bildirilmiştir. Bu tekniğin makula 
ödemini azaltmasındaki olası mekanizmalar sitokinlerin azalması, kollateral 
damarların olgunlaşması ve retinanın aköz tarafından oksijenlenmesinin artması 
gösterilmiştir (65). 

9.6.2.	Arteriyovenöz	şitotomi	ile	birlikte	vitrektomi	

Retinal ven tıkanıklıklarında adventisyal kılıfın cerrahi dekompresyonunun 
etkileri araştırılmıştır. Literatürde bir RVDT olgusunda şitotomi ile birlikte 
vitrektomi, sekiz aylık bir sürede görme keskinliğinin arttığı bildirilmiştir (66).

10. Sonuç

Retinal ven tıkanıklıkları günlük pratiğimizde retinal vasküler hastalıklar 
içinde sıkça gördüğümüz patolojilerden biridir ve önlenebilir görme 
kayıplarındandır. Doğru tanı ve tedavi ile hastalarda görme kazanımı sağlanabilir 
ve bu görme keskinlikleri korunabilir. Bu nedenle tanı - tedavi yöntemleri ve 
güncel yaklaşımlar oldukça değerlidir. 
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1. Giriş

Gözü ve çevresindeki yapıları besleyen ana arter oftalmik arterdir. 
Oftalmik arterin ilk dalı olan santral retinal arter globun 8–15 mm 
gerisinden optik sinire girer ve optik sinirin ortasından geçerek glob 

içine doğru uzanır. Glob içerisine girdikten sonra alt ve üst retinal arter olmak 
üzere iki ana kola ayrılır. Bu dallar temporal ve nazal dallara ayrılarak tüm 
retinanın iç katlarının ve optik sinirin perfüzyonunu sağlar (1). Ek olarak, 
bazı olgularda koroidi besleyen kısa arka siliyer arterin dalı olan siliyoretinal 
arter retinaya optik diskin temporalinden girer ve makulanın bir kısmının 
kanlanmasını sağlar (2).

Retinanın vasküler hastalıklarından biri olan retina arter tıkanıklıkları, acil 
değerlendirme ve müdahale gerektiren oftalmolojik bir durumdur. İnsidansının 
yaklaşık 1/100000 olduğu tahmin edilmektedir (3). Emboli, retinal vaskülit, 
ateroskleroz, travmatik damar duvarı hasarı veya vazospazm nedeniyle retinal 
kan akışının tıkanması sonucu gelişir. Tıkanma sırasında retinaya oksijen 
akışının durması retinal iskemiye yol açarak ciddi görme kaybı ile sonuçlanır.

2. Klinik sınıflama

Retinal arter tıkanıkları, tıkanıklık gelişen yerin anatomik konumuna göre 
farklı klinik tablolar oluştururlar.
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2.1. Santral retinal arter tıkanıklığı (SRAT)
2.1.1. Arteritik SRAT
2.1.2. Non-arteritik kalıcı veya geçici SRAT
2.1.3. Siliyoretinal arterin korunduğu non-arteritik SRAT
2.2. Retinal arter dal tıkanıklığı (RADT)
2.3. Siliyoretinal arter tıkanıklığı (SLRAT)
2.4. Retinal kapiller arteriyoler tıkanıklık 
2.5. Parasantral akut orta makulopati (PAOM)
2.6. Oftalmik arter tıkanıklığı

2.1.	Santral	retinal	arter	tıkanıklığı	

Non-arteritik kalıcı SRAT’ların çoğu aterosklerotik hastalığın bir sonucu 
olarak trombosit-fibrin trombüsüne bağlı gelişir. Tüm SRAT vakalarının üçte 
ikisinden fazlasını non-arteritik kalıcı SRAT oluşturur (4-6). Non-arteritik geçici 
SRAT, SRAT’ların %15-17’sini oluşturur ve en iyi görsel prognoza sahiptir 
(7). Bu durum gözü etkileyen bir geçici iskemik inme atağına benzer. Santral 
retinal artere kan akışının restorasyonu sonrası semptomların hızla çözülmesiyle 
sonuçlanır. Geçici vazospazma bağlı olabileceği de kabul edilmektedir. Daha az 
oranda görülen dev hücreli arterite bağlı arteritik SRAT yaklaşık %4,5 insidansa 
sahiptir (7).

Makulanın perfüzyonunu sağlayan siliyoretinal arter farklı popülasyonlarda 
%49’a varan oranlarda tanımlanmıştır (8). Anatomik varyasyon olarak 
bulunabilen siliyoretinal arterin korunduğu olgularda görme keskinliği iyi 
seviyelerde olabilmektedir.

2.2.	Retinal	arter	dal	tıkanıklığı	

Tüm retinal arter tıkanıklık olgularının %38’ini oluşturduğu tahmin 
edilmektedir (9). Predispozan risk faktörleri SRAT’daki ile benzer olup farklı 
olarak en sık sebep embolidir. Emboli sıklıkla damar bifurkasyosuna yerleşir ve 
%98 olasılıkla temporal retinal kadrandadır. Hastaların yaklaşık dörtte üçünde 
başlangıç görme keskinliği 20/40’tan daha iyi seviyededir. 

2.3.	Siliyoretinal	arter	tıkanması

SLRAT, retinal arter tıkanıklıklarının %5-7’ini oluşturur (10,11). SLRAT’da 
perfüze ettiği retina alanında sınırlı, yüzeysel beyazlaşma oluşur. Genellikle 
santral retinal ven tıkanıklığında optik sinir başında hidrostatik basıncın artması 
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sonucu SLRAT gelişebilir. SLRAT arteritik anterior iskemik optik nöropati ile 
birlikte de görülebilir fakat izole olarak görüldüğünde prognozu daha iyidir. 

2.4.	Retinal	kapiller	arteriyoler	tıkanıklık

Retinal arterin yüzeyel ve radial peripapiller kapiller ağında fokal tıkanıklığa 
bağlı sinir lifi tabakasında iskemi sonucu retina yüzeyinden hafif kabarık, gri-
beyaz görünümlü, sınırları belirsiz atılmış pamuk görünümlü lekeler (yumuşak 
eksuda) izlenir. Bu lezyonlar başta diyabetik retinopati ve hipertansif retinopati 
olmak üzere retina kollajen doku hastalıkları, Behçet hastalığı veya lupus 
gibi vaskülitler, dev hücreli arterit, karotis-kardiyak kökenli mikroemboliler, 
ven tıkanıklığı, radyasyon retinopatisi, Purtscher retinopatisi, anemi, lösemi, 
HIV enfeksiyonu, kedi tırmığı hastalığında da görülebilir. Yaklaşık 6-12 hafta 
içerisinde retina iç katında hafif bir incelme bırakarak kaybolurlar. Lezyonun 
yerine göre sinir lifi kaybı görme alanı defekti ile sonuçlanır. Saptanan etiyolojik 
sebebe yönelik tedavi yapılmalıdır.

2.5.	Parasantral	akut	orta	makulopati	(PAOM)

PAOM, Optik Koherens Tomografi Anjiografide (OKTA) parafoveal 
yerleşimli derin retinal kapiller pleksus iskemisine karşılık gelen iç nükleer ve 
dış pleksiform tabakalarda hiperreflektif bant ile karakterize, yakın zamanda 
tanımlanmış bir retina antitesidir (12). Hastalar akut başlangıçlı görme kaybı 
ve görme alanı defektinden şikayet ederler. Fundoskopik muayenede ve fundus 
flöresein anjiografide (FFA) belirgin anormallik saptanamayabileceği gibi arka 
kutupta derin yerleşimli, sınırları belirsiz, gri-beyaz renkte parafoveal lezyonlar 
görülebilir (13). Sistemik vazopressör maruziyeti (örneğin, kafein, vazopressörler, 
oral kontraseptifler) veya retina iskemisine neden olan sistemik vasküler hastalıkları 
etiyolojide suçlanmaktadır. PAOM izole olarak görülebildiği gibi retinal arter veya 
ven tıkanıklığı, diyabetik retinopati, Purtscher retinopati ve orak hücreli retinopati 
gibi çeşitli retinal vaskülopatiler ve sistemik hastalıklarla da ilişkilendirilmiştir. 
Hastalar SRAT’da olduğu gibi sistemik olarak değerlendirilmelidir. Optik 
Koherens Tomografi (OKT), PAOM’ın tanısında veya değerlendirilmesinde 
ana görüntüleme yöntemidir (Resim 1). En face OKT, OKTA, near-infrared 
görüntüleme, mikroperimetri veya multifokal elektroretinografi (ERG) tanıyı 
desteklemek ve klinik seyri takip etmek için tercih edilebilir (14). Fundus 
otofloresansında ilgili alan hipootofloresan ve near-infrared görüntülemede iyi 
sınırlı hiporeflektans gösterir. Spesifik bir tedavisi yoktur fakat altta yatan vasküler 
veya sistemik hastalık varsa ona yönelik müdahalede bulunulabilir. 



72    RETİNAL VASKÜLER HASTALIKLAR

Resim 1: 59 yaşında kalp rahatsızlığı olan bir hastanın OKTA görüntülerinde 
derin kapiller pleksusa ait en face SLO kesitlerinde tutulan alanın genişliği 

belirgin olarak izlenmektedir. OKT kesitinde ise iç nükleer ve dış  
pleksiform tabakalarda multifokal hiperreflektif bant şeklinde  

iskemik lezyonlar görülmektedir.

2.6.	Oftalmik	arter	tıkanıklığı

İnternal karotis arterin ilk dalı olan oftalmik arter hem retinal hem koroidal 
perfüzyondan sorumludur. Tıkanması durumunda, ileri seviyede görme kaybına 
neden olur. FFA’da koroidal perfüzyonun olmadığı görülür. 

3. Risk faktörleri ve etiyoloji

Retinal arter tıkanıklığına yatkınlık yaratan durumların tespit edilerek 
uygun önlemlerin alınması, retinal iskemi gelişebilecek bireylerin yaşam süresi 
ve kalitesi açısından önemlidir. Non-arteritik SRAT’a yatkınlık oluşturan risk 
faktörleri ve demografik özellikler iskemik inme ve iskemik kalp hastalığındakine 
benzer aterosklerotik predispozan faktörlerdir.

Arter tıkanıklıklarına sıklıkla emboli, vaskülit veya spazmlar neden olur. 
Retina embolileri kolesterol (%74), fibrin-platelet (%15,5) ve kalsifik (%10,5) 
emboliler olmak üzere üç farklı tiptedir. Karotis arter hastalığındaki aterosklerotik 
plaklar embolilerin en sık kaynağıdır. Yüksek kolesterol seviyeleri karotid 
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arterlerin duvarlarında plakların birikmesine yol açar. Bu durum emboliye zemin 
hazırlar. Kalp kaynaklı emboli sebepleri ise aort ve mitral kapak lezyonları, 
patent foramen ovale, sol atriyum tümörleri ve miksomadır. Ayrıca, invaziv 
kardiyovasküler prosedürleri takiben SRAT’ın geliştiğine dair raporlar vardır.

Oftalmolojik açıdan karotis Doppler ultrasonografi çalışmalarının 
sonuçları değerlendirildiğinde, plakların varlığı genellikle stenoz derecesinden 
çok daha önemli bulunmuştur. Ultrasonografide belirgin karotis arter darlığının 
olmaması oküler iskemiyi dışlamaz. İnternal karotis arterin tamamen tıkanması 
veya ileri seviyeli bir stenozu da (%70 ve daha fazlası) tıkanıklığa neden 
olabilir. Bir çalışmada SRAT vakalarının %18’inde, RADT vakalarının ise 
%14’ünde internal karotis arterde %80’den fazla darlık görülmüştür (15). 
Noktürnal arteriyel hipotansiyona bağlı hemodinamik olarak oküler ve retinal 
kan akımının azalması ve nadiren karotis disseksiyonu da retinal iskemiye yol 
açabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya atılan diğer bir teorisi 
ise aterosklerotik plaklardaki trombositlerden salınan serotonine bağlı gelişen 
vazospazmın geçici SRAT’a neden olabileceğidir (16).

İleri yaş, erkek cinsiyet, sigara tüketimi, obezite, arteriyel hipertansiyon, 
diyabetes mellitus, hiperlipidemi, koroner arter hastalığı, karotis aterosklerozu, 
kalp kapak bozuklukları, kardiyak aritmiler(atriyal fibrilasyon), geçici iskemik 
ataklar, böbrek hastalığı ve gebelik bilinen sistemik risk faktörlerindendir 
(15). Nadiren SRAT, orak hücreli hemoglobinopatiler, lösemi, Hodgkin dışı 
lenfoma ve orbital lenfoma gibi hematolojik bozukluklar ile birlikte de rapor 
edilmiştir.

Genç hastalarda; hiperhomosistenemi, trombofiliye yatkınlık oluşturan 
koagülasyon bozuklukları (faktör V Leiden, protein C, protein S ve anti-trombin 
eksiklikleri, anti-fosfolipid antikor sendromu veya protrombin gen mutasyonları), 
orak hücre hemoglobinopatisi ve vazospazm arter tıkanıklıklarına yol açabilir 
(4). Başta dev hücreli arterit olmak üzere Poliarteritis nodoza, Sistemik lupus 
eritematozis gibi diğer vaskülitik durumlar arteritik SRAT için başlıca risk 
faktörlerini oluşturur. 

Orbita, göz veya kafa yaralanmaları, yüz ve retrobulber enjeksiyonlar, 
peribulbar anestezi ile yırtıklı retina dekolmanı için tamponad olarak kullanılan 
göz içi gaz enjeksiyonu gibi çeşitli göz cerrahilerinde perioperatif olarak da 
arter tıkanıklığı rapor edilmiştir. Oküler risk faktörleri arasında yüksek göz içi 
basıncı, santral retinal ven tıkanıklığı ve optik sinir başı druzeni sayılabilir. Bu 
hastalıklar, optik sinir başı boyunca perfüzyon basıncının azalmasına neden olur 
(17). Nadiren yüz bölgesindeki dermokozmetik uygulamalara ve dental cerrahi 
prosedürlere bağlı arter tıkanıklığı bildirilmiştir (18).
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Hemodiyaliz hastalarında vaskülopatinin varlığının yanı sıra hemodiyaliz 
sırasında kan basıncında belirgin bir düşüş olmasına bağlı SRAT geliştiği 
bildirilmiştir. SRAT ile ilişkili diğer nadir çeşitli durumlar arasında Fabry 
hastalığı, oral kontraseptifler, kokain kullanımı, yılan ısırığı, migren, Marfan 
sendromu ve nefrotik sendrom yer alır (19). Oftalmik arterin tıkanması genellikle 
dev hücreli arterite bağlıdır, siliyoretinal arterin tıkanması ise artan çıkış direnci 
nedeniyle santral retinal ven tıkanıklığına ikincil olabilir.

4. Patofizyoloji

SRAT’ın tam olarak nerede meydana geldiği tartışmalıdır. Anatomik 
çalışmalar, santral retinal arter lümeninin en dar kısmının lamina kribroza değil, 
optik sinirin dural kılıfını deldiği yer olduğunu ve bunun SRAT’nun en sık 
meydana geldiği yer olduğunu göstermektedir (20). Retinal arterlerin tıkanması, 
iç retinanın katlarının iskemisi sonucu ödemlenmesine ve aksonal akımın 
durmasına neden olur. Yaklaşık 4-6 hafta sonra retinal ödem gerilediğinde iç 
retina katmanlarında incelme ve atrofi gelişir. Optik disk soluklaşır ve optik 
disk etrafındaki retina sinir lifi tabakası kaybı izlenir. Dış pleksiform tabaka, dış 
nükleer katlar ve fotoreseptörlerin histolojik olarak etkilenmediği bilinmektedir. 
SRAT’da dış retinayı perfüze eden koroid dolaşımı sayesinde iç retina dokusunun 
bir kısmı hayatta kalabilir. Tıkalı arter yaklaşık bir hafta içerisinde rekanalize 
olsa da retina iskemiye karşı çok hassastır (21). Bu nedenle, sadece hafif bir 
görsel iyileşme gözlenir ve görme kaybı genellikle kalıcıdır.

5. Klinik

5.1.	Öykü

Hastalar tipik olarak saniyeler içinde meydana gelen ani, ağrısız 
görme kaybı tanımlar. Görme keskinliği, tıkanıklığın konumuna bağlı olarak 
değişebilir. SRAT olan hastalar görme alanının tamamında olan kaybından 
şikayet ederken, RADT olanlar tutulan bölge ile uyumlu olarak görme alanı 
defektinden şikayet ederler. Tamamen görme kaybı ve ışık algısı olmaması, 
oftalmik arter tıkanıklığını düşündürmelidir. Siliyoretinal arter ile makulası 
korunmuş olan olgularda görme keskinliğinde değişiklik olmazken periferik 
görme alanı kaybı ile başvururlar. Trombüs oluşumuna sebep olan bir lezyon 
söz konusu olduğunda, hastalar geçmişte geçici görme kaybı (amarozis fugaks) 
yaşadıklarını ifade ederler. Hastalar risk faktörü olabilecek sistemik hastalıklar 
ve kullandıkları ilaçlar yönünden sorgulanmalıdır. 50 yaşından büyük olgularda 
dev hücreli arterite eşlik edecek sistemik diğer bulgular da sorgulanmalıdır.
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5.2.	Oküler	bulgular

SRAT veya oftalmik arter tıkanıklığında akut dönemden itibaren rölatif 
afferent pupil defekti mevcut olabilir. Akut dönemde ön segment muayenesi 
genellikle normaldir. Benzer şekilde ilk 1-2 saatte fundus da normal olarak 
izlenebilir. SRAT’da iç retina katlarının iskemisine bağlı oluşan ödem sonucu 
retina opak ve beyaz izlenirken makulada ‘Japon bayrağı’ veya ‘kiraz kırmızısı’ 
diye tanımlanan tipik görünüm izlenir (Resim 2). Foveolada retina sinir lifi ve 
ganglion hücre tabakası bulunmaması ve koroidal dolaşımdan beslenmesine 
bağlı doğal rengi olan kırmızı görünümdedir. Retinal beyazlaşma, sinir lifi 
tabakası ve ganglion hücre tabakasının yoğun olduğu arka kutupta daha 
belirgindir. Bu bulguların gelişmesi saatler alabilir ve ödemin derecesi görsel 
prognoz ile ters orantılıdır. Yaklaşık bir hafta içinde damarlar reperfüze olur. 
Yaklaşık bir ay içerisinde ödem geriledikçe iç retina atrofik hale gelir (Resim 2). 
Optik disk ise tutulum yerine göre normal, hiperemik veya ödemli izlenebilir. 

Resim 2: a: 68 yaşındaki kadın hastanın ilk başvurusunda sağ gözünde 
SRAT’a bağlı japon bayrağı görünümü, b: Başvuru esnasındaki OKT’de retina 
iç katlarında kalınlaşma ve hiperreflektans izlenmektedir. c: Hiperbarik oksijen 

tedavisinden yaklaşık 1 ay sonra makuladaki ödemin gerilediği ve optik  
sinirde solukluk başladığı görülmektedir. d: OKT’de retina iç katları  

incelmiş ve fovea çukurluğu kaybolmuştur.

Retinal vasküler yapılarda klasik olarak ‘’boxcarring’’ olarak tanımlanan 
yavaş ve segmental kan akışı görülebilir. Emboli her zaman fundoskopik 
muayenede izlenemez. Emboli santral retinal arterin proksimal kısmına gömülü 
ise görülmez. Bazı emboliler yer değiştirebilir, parçalanmış veya tamamen 
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kaybolmuş olabilir. Kalsifik emboliler genellikle hareket etmezken, Hollenhorst 
emboli ve özellikle trombosit-fibrin embolisinin sıklıkla göç ettiği bildirilmiştir 
(15) (Resim 3).

Resim 3 a: Retinal arter dal tıkanıklığı olan olgunun arter bifurkasyonuna 
yerleşmiş Hollenhorst plağı izlenmektedir. b: Kırmızıdan yoksun 

görüntülemede plak, arterlerde incelme ve retinal ödem  
belirgin olarak izlenmektedir.

RADT, etkilenen alanda sektörel beyazlaşma ile karakterizedir. RADT’de 
etkilenen retinal bölge görme seviyesi, görme alanı kaybı ve rölatif afferent 
pupil defekti gelişimi ile ilişkilidir. Sektöryel, altidüdinal görme alanı defekti 
veya santral skotom saptanabilir. RADT’lerde arterden artere anastomozlar 
gelişebilir (Resim 4).

Resim 4: FFA’da makula alt yarıda arter dal tıkanıklığı sonrası arter-arter 
anastomozu izlenmektedir.

Retina arter tıkanıklığının kronik belirtileri arasında optik diskte solukluk, 
tutulan alanda iç retina tabakalarında incelme, damarlarda attenüasyon, ve retinal 
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pigment epitel değişiklikleri bulunur. Nörolojik semptomları olan bilateral 
tutulumlu, multipl RADT ve vaskülit bulguları ile başvuran genç hastalarda 
Susac sendromu araştırılmalıdır. Bu sendrom çoğunlukla genç kadınlarda beyin, 
retina ve iç kulağın prekapiller arteriyollerini etkileyen bir mikroanjiyopati 
olduğu için klinik ensefalopati, işitme kaybı ve RADT üçlüsü ile karakterizedir 
(Resim 5).

Resim 5: Susac sendromlu 21 yaşında erkek hastanın  
FFA’sında her iki gözde retinal arter dal tıkanıklığı izlenmektedir.

Oftalmik arter tıkanıklığı hem retinanın hem de koroidin nonperfüzyona 
yol açar. Sonuç olarak hem iç hem de dış retinanın iskemisine neden olur. Ağır 
görme kabı ile seyreder ve genellikle ışık algısı oluşmaz. Koroid perfüzyonu da 
bozuk olduğundan kiraz kırmızısı leke görünümü yoktur.

Hipertansif retinopati, arteriyol değişiklikleri veya geçirilmiş retinovasküler 
hastalıklar açısından altta yatan olası patolojiye dair ipuçları verebileceği için 
diğer gözün de muayene edilmesi unutulmamalıdır.

5.3.	Oftalmolojik	görüntüleme

OKT, akut evrelerde iç retina katlarında hücre içi ödeme bağlı olarak 
kalınlık artışı ve hiperreflektansı ortaya koyar. Kronik dönemde ise OKT’de 
retinanın iç katlarında atrofiye bağlı incelme saptanırken dış katları ise normaldir 
(Resim 6). FFA, retina arterlerinin dolumunda bir gecikme ve etkilenen 
bölgelerde gecikmiş bir arteriyovenöz geçiş süresini ortaya koyar (Resim 6). 
Koroid dolumunda gecikme izlenmesi, oftalmik veya karotis arter tıkanıklığını 
düşündürür. Floresein, antekubital venden verildikten 9-15 saniye sonra göze 
ulaşması gerekirken SRAT’da retina arterlerindeki kan akışı çok yavaşlar. 
Floreseinin retinal arterlerin dalları boyunca periferik retinaya çok yavaş 
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ilerlediği görülür. Retinal damarlarda herhangi bir dolumun görülmemesine 
çok nadir rastlanır. Akut dönemde retinal ödem sebebiyle koroidal floresans 
baskılanır. Zamanla damarlar yeniden açılır ve retina damarlarındaki incelmeye 
rağmen akış normale döner. Retina dolaşımı yeniden sağlandığında fundustaki 
ödem ve japon bayrağı görünümüne rağmen FFA normal izlenebilir. 

Resim 6: a: Semptomları geliştikten 3 saat sonra başvuran 46 yaşındaki erkek 
hastanın sol gözünde optik disk nazalinin ve temporalinin kısmen korunduğu 

arter tıkanıklığı izlenmektedir. b: Hastanın FFA’sında korunan alanların 
perfüze olduğu görülürken diğer damarlarda akım izlenmemektedir. c: 

Başvuru esnasında çekilen OKT’de iskemi gelişen alanda retina iç katlarında 
hiperreflektans görülmektedir. Kızılötesi görüntülerde ödemli alan ile 

perfüzyonun korunduğu bölge arasındaki reflektans farkı dikkat çekmektedir. 
d: 3 hafta sonrasında OKT kesitinde retina iç katlarında atrofi geliştiği makula 
nazalinde korunan alanda retina katlarının normal olduğu ve kısmen ganglion 

hücre tabakasının korunduğu görülmektedir.
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OKTA’da etkilenen retinal alanda yüzeyel ve derin kapiller pleksusun 
damar dansitesinde belirgin azalma saptanmıştır. Benzer şekilde retina sinir 
lifi kaybıyla birlikte radial peripapiller pleksus damar dansitesinde kayıp tespit 
edilmiştir.

Tam alan ERG’de retina iskemisinin genişliği ile orantılı olarak b-dalgası 
amplitüdlerinde azalma gözlenir. Bunun nedeni iç retinada bipolar ve Müller 
hücre iskemisidir. Kan akışı yeniden normale dönmesine ve görme keskinliği 
zayıf olmasına rağmen bazı durumlarda ERG normal izlenebilir.

5.4.	Laboratuvar	testleri	ve	konsültasyonlar	

Retinal arter tıkanıklığı olan hastalar serebrovasküler olay ve miyokard 
enfarktüsü gibi iskemik hastalıklar açısından da risk altındadır. Bu nedenle 
vasküler tıkanıklık öyküsü olan hastalar sistemik olarak araştırılmalı ve 
multidisipliner bir yaklaşım ile değerlendirilmelidirler. Daha yaşlı hastalarda 
emboli etiyolojisine yönelik inceleme yapılmalıdır. Amarozis fugaks öyküsü olan 
veya arter tıkanıklığı olan tüm hastalar eşzamanlı asemptomatik serebrovasküler 
olay gelişimi açısından nörolojik olarak da değerlendirilmelidir (22).

Tüm hastalarda tam kan sayımı, lipid paneli, elektrolit düzeyleri, homosistein 
seviyeleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri çalışılmalıdır. Genç hastalar 
ise vaskülit ve hiperkoagülasyon açısından araştırılmalıdır. Özellikle 50 yaşın 
altında ve bilateral tutulum olan hastalarda, antifosfolipid antikor sendromu 
(lupus antikoagülan testi, antikardiyolipin antikorları ve anti-β2 glikorotein-1), 
otoimmün hastalıklar, inflamatuar bozukluklar dahil olmak üzere koagülasyon 
bozuklukları (faktör V Leiden, protein C, protein S ve anti-trombin eksiklikleri, 
protrombin gen mutasyonları, metilentetrahidrofolat redüktaz gen mutasyonları) 
ile kardiyak nedenler araştırılmalıdır. Arter tıkanıklığı ile seyredebilen 
enfeksiyöz üveitik etkenlerden olan sifiliz ve kedi tırmığı hastalığına yönelik 
serolojik testler çalışılmalıdır. Vaskülit etiyolojisine yönelik anti-nükleer antikor 
testleri (ANA ve ENA profili), anti-nötrofil sitoplazmik antikorlar (ANCA) ve 
anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) tetkikleri yapılmalıdır. Dev hücreli arterit 
semptomları olan 50 yaş üstü hastalarda eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ve 
C-reaktif protein (CRP) bakılmalıdır. Tanıyı kesinleştirmek için arter biyopsisine 
başvurulmalıdır. Orak hücre anemisi, miyeloproliferatif hastalıklar için kan 
ve kemik iliğine yönelik biyokimyasal ve patolojik incelemeler yapılmalıdır. 
Bakteriyal endokardit ve septik emboli düşünülen olgularda kan kültürleri 
alınmalıdır. Çoklu veya tekrarlayan RADT tespit edilen genç hastalarda 
Susac sendromu araştırılmalıdır. Eşlik eden işitme kaybını ortaya koymak için 
odiyogram yapılmalıdır.
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Öncelikli yaşlı bireyler olmak üzere tüm hastalar, ateroskleroz ve 
emboli en olası nedenler olması sebebiyle karotis Doppler ultrasonografi ve 
manyetik rezonans, manyetik rezonans anjiografi ile değerlendirilmelidir. Kalp 
fonksiyonunu ve kalp kapak anormalliklerini belirlemek için ekokardiyografi 
ile görüntülenmelidir. Elektrokardiyogramlar ve kardiyak monitörizasyon 
emboliye neden olan bir ritim kusurunu ortaya koyabilir. Kan basıncı takibi 
mutlaka yapılmalı ve kullanılan ilaçlar sorgulanmalıdır. Sarkoidoz ve tüberküloz 
gibi akciğer tutulumlu lezyonlar için akciğer grafisi çekilmelidir.

SRAT, kiraz kırmızısı refleye neden olabilecek kommosyo retina, 
progresif dış retinal nekroz, metabolik depo hastalıkları (Tay-Sachs hastalığı, 
gangliosidozlar, Niemann-Pick hastalığı, Farber hastalığı, mukolipidoz) ve ilaç 
toksisitesinden (kinin, dapson, metanol) ayırt edilmelidir. Ani görme kaybı ile 
başvuran kortikal körlük, retinal ven tıkanıklıkları, nonarteritik iskemik optik 
nöropati, enfeksiyöz veya nonenfeksiyöz üveit nedenleri ile ayırıcı tanısı 
yapılmalıdır.

6. Önlem ve Medikal Tedavi 

Arter tıkanıklıklarının önlenmesinin temel yolu değiştirilebilir risk 
faktörlerinin kontrolü veya önlenmesidir. Bu faktörler özelikle bir gözünde 
görme kaybı yaşayan hastalarda agresif bir şekilde yönetilmelidir. Retina 
arter tıkanıklıkları oftalmolojinin acillerindendir ve erken müdahale edilmesi 
gerekmektedir. Sistemik araştırma ve tedavi arteritik olmayan tıkanıklıklarda 
farklılık göstermez. Akut dönemde tedavilerin temel amacı retinanın 
oksijenlenmesini sağlamak, retinal arter perfüzyonunu artırmak, arterdeki 
tıkanıklığı geri döndürmek ve hipoksik retinada hasarı azaltmaktır. Subakut 
dönemde neovasküler komplikasyonlardan korunmak amaçlanmalıdır. Kronik 
dönemde ise diğer gözü ve organları etkileyecek vasküler sebeplere yönelik 
tedbirler alınmalıdır (23).

Ne yazık ki arter tıkanıklıklarında belirlenmiş altın standart bir tedavi yoktur. 
Birçok konservatif yöntem ve ilaç tedavileri yanı sıra girişimsel işlemler de 
denenmesine rağmen etkili bir sonuç elde edilememiştir. Yine de çalışmalar erken 
müdahalenin faydalı olacağını işaret etmektedir. SRAT’da, dilaltı nitrogliserin 
veya isosorbid dinitrat, sistemik pentoksifilin, kalsiyum-kanal blokerleri, beta-
blokerler, oküler masaj, ön kamara parasentezi, intravenöz mannitol, torbaya 
solutmak veya karbojen solutmak, Nd:YAG lazer embolektomi/embolizis, 
doku plazminojen aktivatörü (tPA) ile trombolizis, sistemik antikoagülasyon, 
hiperbarik oksijen, izovolemik hemodilüsyon, intravenöz metilprednisolon 
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ve antikoagülasyon uygulanan tedaviler arasında yer alır (5,6). Bu tedavilerin 
amacı trombüsün hareketlenmesi, embolinin arter uç kısımlarına ilerlemesini 
sağlamak, retina ödeminin azaltılması, spontan reperfüzyon oluşana kadar retina 
oksijenizasyonunun sağlanabilmesidir.

Oküler masaj, teorik olarak embolinin daha distale gitmesine neden 
olabilen   bir tedavidir. Göze üç aynalı lens yerleştirilir ve retinal arter nabzı 
veya kan akımı kesilene kadar basınç uygulanır. Ardından 5 saniyelik basınçsız 
dönem bırakılır, ardından tekrar 10 saniye boyunca basınç uygulanır (24).

Benzer şekilde ön kamara parasentezi, küçük çaplı bir iğne kullanılarak 
ön kamaradan 0.1-0.4 ml aköz humörün çıkarılmasıyla gerçekleştirilebilir (25). 
Teorik olarak, parasentez ile göz içi basıncını düşürülerek embolinin damarın 
daha distaline ilerlemesi amaçlanır. Ayrıca göz içi basıncı oral ve topikal 
antiglokomatözler ile birlikte mannitol infüzyonu sayesinde düşürülebilir.

Kandaki karbondioksit konsantrasyonunun arteryel vazodilatasyonu 
indüklediği bilindiğinden hastadan bir torbaya/kese kağıdına soluması istenir 
(26). Alternatif olarak, koroid dolaşımı yoluyla oksijen perfüzyonunu arttırmaya 
yönelik olarak hastaya oksijen maskesi verilebilir. Kan akışını artırmak için %95 
oksijen ve %5 karbondioksit karışımı da önerilmiştir. 

SRAT’da hiperbarik oksijen tedavisi, reperfüzyon gerçekleşene kadar 1 
atmosferden daha yüksek bir basınç ortamı sağlayan kapalı kabinlerde %100 
oksijen solutularak uygulanır. Fizyolojik etkisi plazma oksijen konsantrasyonunu 
ve difüzyonunu artırmak, vasküler perfüzyonu ve nöroprotektif etkiyi artırmak, 
rekanalizasyon sağlanana kadar koryokapillaristen oksijen geçirgenliğini 
artırıp oksijenin dış retina katlarından iç retina katlarına geçmesini sağlamaktır. 
Önerilen tedavi protokolü tıkanıklık başlangıcından itibaren 72 saat içinde, 12 
saatte bir 30 dakikalık seanslar şeklinde toplam 6 kez uygulanması yönündedir 
(27). Bazı olgu serilerinde hiperbarik oksijen tedavisi ile olumlu sonuçlar elde 
edilmiştir (28,29). Ancak görsel sonuçlara katkısı olmadığını bildiren yayınlar 
da mevcuttur (30).

Akut iskemik serebrovasküler olaylarda trombolitik tedavinin etkili 
olduğunun gösterilmesiyle SRAT’da trombolitik ajan kullanımı farklı 
çalışmalarda ele alınmıştır. Gözlemsel çalışmalar trombolitikler erken dönemde 
uygulandığında görmeyi iyileştirebileceğini gösterirken (31-33), randomize 
kontrollü çalışmalar hiçbir yarar göstermediği gibi komplikasyon oranlarını 
arttığını ortaya koymuştur (8). Schrag ve ark. yaptığı meta-analiz sonuçlarına 
göre SRAT’da erken sistemik trombolitik tedavinin (ilk 4,5 saat) etkili olduğunu, 
konservatif tedavilerin ise yararsız hatta zararlı olabileceğini bildirmişlerdir (34). 



82    RETİNAL VASKÜLER HASTALIKLAR

SRAT’da intraarteriyel tPA’nın etkinliğinin değerlendirildiği EAGLE (The 
European Assessment Group for Lysis in the Eye) çalışmasında intrakraniyal 
kanamaya yol açması ve görsel faydasının gösterilememesi nedeniyle 
intraarteriyel tPA önerilmemektedir (35). İntravenöz tPA ile plaseboyu 
karşılaştıran randomize kontrollü bir olgu serisinde ise 6 saat içinde verildiğinde 
görsel iyileşme olabileceği rapor edilmiştir. Fakat reoklüzyon sebebiyle kalıcı 
bir görsel iyileşme sağlanmadığı fakat akut koroner sendromda olduğu gibi 
fibrinolitik tedavi sonrası antikoagülan tedavi eklenmesinin faydalı olabileceğini 
belirtmişlerdir (8). SRAT için sistemik fibrinolitik etkinliği için daha fazla klinik 
veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Antikoagülanlar atrial fibrilasyon gibi kardiyak 
kökenli emboliler veya hiperkoagülabilite durumlarında ortaya çıkabilecek yeni 
embolileri engellemek amacıyla kullanılabilir (36). Kolesterol veya kalsifik 
embolilerde etkili değildir.

Polisitemiye sekonder SRAT olgularında ise izovolemik hemodilüsyon 
önerilmektedir. Retinal arter tıkanıklıklarında transluminal Nd:YAG lazer 
embolektomi/embolizis, selektif intra-arteriyal trombolizis ve vitrektomi ile 
önemli görsel iyileşme sağladığını bildiren olgular olsa da komplikasyonları 
sebebiyle kabul görmüş bir tedavi şekli değildir (37). 

RADT’de görsel prognoz iyi olduğundan foveal tutulum görülmediği 
sürece agresif tedavi genellikle uygulanmaz. Tanı konulduktan sonra yönetilmesi 
gereken en önemli risk faktörü dev hücreli arterittir. Etkilenen gözde görmeyi 
korumak ve etkilenmemiş gözde görme kaybını önlemek için hemen sistemik 
kortikosteroid ile tedavi edilmelidir. Tocilizumab, kortikosteroidlere olan 
ihtiyacı azaltan ve hızlı remisyon sağlayan yeni bir ajandır (38). Alternatif 
olarak konvansiyonel immunsupresif ilaçlar kullanılabilir.

7. Prognoz

SRAT olgularında sıklıkla ağır ve kalıcı görme kaybı meydana gelir (39). 
İnkomplet tıkanıklık ve siliyoretinal arterin varlığında görsel prognoz daha 
iyidir. SRAT’larda, siliyoretinal arter varlığında görme keskinliği, gözlerin 
%80’inden fazlasında genellikle 20/50 veya daha iyi bir düzeye geri döner 
(10). Ön ve arka segmentte neovaskülarizasyon, özellikle SRAT’dan sonra 
sık görülen komplikasyondur (5, 40, 41). tPA veya hiperbarik oksijen ile 
tedavi edilen hastalarda neovaskülarizasyon bulguları geç ortaya çıkabilir. İris 
neovaskülarizasyonu gelişimi açısından hastaların dikkatli muayene edilmesi 
gerekir (42). SRAT gelişen hastalar ilk 2 hafta sık aralıklarla kontrol edilmeli, 
daha sonra 4 ay boyunca ayda bir izlenmelidir (5). Neovaskülarizasyon saptanan 
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olgulara panretinal fotokoagülasyon yapılmalıdır. Bu hastalara gerektiğinde 
intravitreal anti-vasküler endotelyal büyüme faktör enjeksiyonu uygulanabilir. 
Vitreus kanaması veya kontrolsüz glokom gelişen olgularda cerrahiye ihtiyaç 
duyulmaktadır. RADT’lerde görme alanı kaybı genellikle kalıcıdır.

8. Sonuç

Retinal arter tıkanıklıkları oküler acil olarak kabul edilmeli ve serebral 
inme ile eşdeğer tutulmalıdır. Retinal arter tıkanıklığına neden olan risk 
faktörleri, kardiyolojik ve serebrovasküler hastalıklara yol açan aterosklerotik 
risk faktörleri ile benzerdir. Tanı; öykü, fundoskopik muayene ve görüntüleme 
yöntemleri ile kolaylıkla konabilir. Her ne kadar görme artışı sağlayacak tedavi 
imkanları kısıtlı olsa da semptomların başlamasından sonra erken uygulanan 
her tedavi yararlı olacaktır. Tanı konduktan sonra en kısa zamanda oküler 
masaj, göz içi basıncını düşürücü medikal tedaviler ve ön kamara parasentezi 
uygulanmalıdır. Daha sonra hasta, retinanın oksijenlenmesini artırma amacıyla 
hiperbarik oksijen tedavisine yönlendirilmelidir. Uygun hastalara tecrübeli 
kliniklerde trombolitik tedavi uygulanabilir. Daha sonra gelişebilecek oküler ve 
sistemik vasküler problemleri önlemek için hastalar yakın takip edilmelidir.
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1. Giriş

Hemoglobinopatiler dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı ve taşıyıcılığı 
yüksek, ciddi morbidite ve mortalite sebebi olan bir grup hastalıktır. 
Bu grupta en sık görülen hastalıklar ‘orak hücre anemisi (OHA)’ ve 

‘talasemiler’dir. Ülkemizde hem OHA hem talesemiler sık görülmektedir (1). 
Otozomal resesif kalıtım gösteren hemoglobinopatiler, en sık karşılaşılan tek 
gen bozukluklarıdır (2).

Sağlıklı bir eritrositte erişkin hemoglobini (Hb) (Hb A) santral hem 
molekülüyle birlikte 2 α-globin subunit ve 2 β-globin subunitlerinden oluşur. 
Anormal bir β-globin zincirinin mevcudiyeti ‘orak hücre anemisi’, α veya 
β-globin zincirlerinin (normal veya anormal) yetersiz üretimi ise ‘talasemi’ veya 
‘Thal’ olarak adlandırılır (3). On birinci kromozomun kısa kolunda bulunan 
β-globin geninde oluşan bir nokta mutasyonu ile 6. pozisyondaki glutamik 
asit yerine valin geçerse Hb S, lizin geçerse Hb C oluşur (2). Hb A’nın bir 
kopyasına ve Hb S’nin bir kopyasına sahip olan bireyler (HbAS) taşıyıcı olarak 
tanımlanır ve genellikle semptomsuzdur. Hb A ile Hb C birlikteliği ise (HbAC) 
‘Hemoglobin C taşıyıcılığı’ olarak adlandırılır. Her iki ebeveynlerden gelen Hb 
S birleşirse ‘HbSS hastalığı’, ebeveynlerden birinden gelen Hb S ile diğerinden 
gelen Hb C birleşirse ‘HbSC hastalığı’ gelişir (2,3). Beta talasemi, β-globin 
zincirlerinin yetersiz üretimi (beta-plus (β+)) veya yokluğu (beta-zero (β0)) 
ile karakterize bir durumdur. Alfa globin zincirlerinden birinin yokluğu veya 
yetersizliği α-talasemiye neden olur (4). Bu yetersiz sentezlenmeye orak hücre 
oluşumu eşlik ederse ‘orak hücreli talasemi’ veya ‘SThal’ olarak adlandırılır (3).
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Orak hücreli anemi defektif oksijen transportu ve intravasküler hemolizle 
seyreden bir grup hemoglobinopatiyi tanımlar. Talasemilerde ana bulgu anemi 
iken OHA’da eritrositlerin anormal oraklaşması, vazo-oklüzyon ve hemoliz 
sonucu tekrarlayan ağrılı krizler ve ciddi organ hasarı ön plandadır. OHA’da 
en sık etkilenen organlar böbrekler, kemik, akciğerler, dalak, karaciğer, beyin 
ve deridir (2). Orak hücre retinopatisi (OHR) ciddi görme kaybı ve körlükle 
sonuçlanabilen önemli bir komplikasyondur.

2. Epidemiyoloji

Son yapılan çalışmalarda dünya nüfusunun %7’sinin OHA taşıyıcısı olduğu, 
her yıl 300.000-400.000 etkilenen çocuğun doğduğu gösterilmiştir. Bunların 
yaklaşık 250.000’i OHA hastalığına sahiptir. Bu bozuklukların prevalansı 
Akdeniz kıyı şeridi (Türkiye, Yunanistan, İtalya), Afrika’nın bazı bölgeleri, Orta 
Doğu, Hindistan, Güneydoğu Asya, Orta ve Güney Amerika, Malezya ve Pasifik 
Adaları’nda yüksektir (5). Artan göçmen sorunu sebebiyle batı ülkelerinde de 
OHA görülme sıklığının arttığı bildirilmektedir (6). Türkiye genelinde OHA 
taşıyıcılığı %0,37-0,6 arasında iken, daha sık rastlanan Çukurova bölgesinde 
taşıyıcılık oranı %3-44 arasında değişebilmektedir (1,7,8). 

β-talasemi ise Akdeniz, Orta Doğu, Orta Asya, Günay Kafkasya, Hindistan 
ve Uzak Doğu’da yüksek oranda görülür. Afrika kökenlilerde de yaygın olan 
β-talasemi’nin en sık görüldüğü yerler Kıbrıs (%14), Sardinya (%12) ve Güney 
Doğu Asya’dır (9). Benzer şekilde göçmen sorunu ile Kuzey Avrupa, Avustralya 
ve Amerika’da görülme sıklığının arttığı bildirilmektedir (10).

Türkiye’de β-talasemi taşıyıcı sıklığı Sağlık Bakanlığının verilerine göre 
%2,1 olup yaklaşık 1.300.000 taşıyıcı ve 4500 civarında hasta bulunmaktadır. 
Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi, Ege ve Marmara bölgelerinde talasemi taşıyıcılığı 
çok daha yaygın olup bazı yerleşim bölgelerinde %10’ları geçmektedir (1).

HbSS ve Hb S variyantları (HbSC ve HbSb-thal) en sık görülen OHA 
tipleridir. Sistemik semptomların şiddeti ile oküler bulgular korele değildir. En 
şiddetli sistemik komplikasyonlar HbSS hastalığında görülürken, şiddetli retinal 
tutulum en sık HbSC ve HbS-Thal hastalığında ve daha erken dönemde görülür 
(3,11,12). 

Orak hücre retinopatisi bulguları hayatın ilk dekatında başlamakta, 
proliferatif OHR riski yaşla beraber giderek artmaktadır. (11, 13,14). On sekiz 
yaşına kadar olan OHA hastalarının incelendiği çalışmalarda proliferatif OHR 
HbSS hastalarında %0,54-30,6 arasında saptanırken, HbSC hastalarında % 8,2-
60 arasında saptanmıştır (15,16,17).



HEMOGLOBİNOPATİLER     89

On sekiz yaşına kadar olan 398 hastayı inceleyen başka bir çalışmada 
ise non-proliferatif OHR HbSS hastalarında %9,1, HbSC hastalarında % 21,2; 
proliferatif OHR HbSS hastalarında %1, HbSC hastalarında % 5,3 saptanmıştır. 
Bu çalışmada non-proliferatif OHR gelişen en küçük hasta HbSC hastalığında 
4,8 yaşında, HbSS hastalığında 6,1 yaşında, proliferatif OHR gelişen en küçük 
hasta HbSC hastalığında 12,2 yaşında, HbSS hastalığında 15,4 yaşındadır (18). 
Yirmi dört ile 26 yaşları arasındaki hastaların incelendiği bir başka çalışmada 
HbSC hastalığı olan kişilerin %43’ünde ve HbSS hastalığı olan kişilerin 
%14’ünde proliferatif OHR saptanmıştır (12). 

3. Patogenez

Orak hücreli anemi kliniğini dört ana patofizyolojik sürecin yönlendirdiği 
gösterilmiştir: HbS polimerizasyonu, hemoliz-aracılı endotelyal disfonksiyon, 
vazo-oklüzyon ve steril inflamasyon (2). Enfeksiyon, hipoksi, dehidrasyon ve 
asidoz gibi inflamatuar ve çevresel uyarılar OHA vazo-oklüziv süreçlerinde 
önemli rol oynar.

HbS’de hidrofilik olan glutamik asidin yerine hidrofobik olan valin aminoasidi 
geçmektedir. Dolaşımdaki oksijenin azaldığı durumlarda artan hidrofobi sonucu 
HbS polimerleri oluşur. Oluşan bu polimerler eritrosit hücresinin kırılganlığını 
arttırıp hücre iskeletini bozarak eritrositin uzamış, orak benzeri şekil almasına sebep 
olur. Oksijenizasyonun sağlanmasıyla polimerizasyon geri dönerek hücre eski 
şeklini alsa da, tekrarlayan polimerizasyon-depolimerizasyon süreci sonrasında 
eritrosit membranı kalıcı hasar görür ve geri dönüşümsüz oraklaşma, hemoliz, 
mikroembolizasyon ve kronik anemiye yol açar (2). Normal eritrosit kendinden 
küçük damarlardan rahatlıkla geçebilirken esnekliği azalan ve kırılganlığı artan 
bu anormal eritrositlerin damar geçiş zamanı uzamakta, oraklaşmış dens hücreler 
damarlarda mekanik tıkanıklığa sebep olmaktadır. Anormal eritrositlerde ve 
retikülositlerde birçok adezyon molekülünün yapımı artmakta, bu da damar 
endoteline yapışmayı arttırarak endotelde direkt hasara neden olmaktadır (2). 
Böylece iskemi, oraklaşma, doku hipoksisi ve nekrozla oluşan bir kısır döngü 
tetiklenmiş olur. Doku hipoksisi neovaskülarizasyonun yolunu açar (3).

Hipoksi ve anjiogenezis neovaskülarizasyon gelişiminde kritiktir. Hipoksi 
ile indüklenebilen faktör 1a (HIF-1a), vasküler endotelyal büyüme faktörünü 
(VEGF) uyararak anjiogenezin başlamasını tetikler. OHR hastalarının gözlerinde 
VEGF düzeyinin arttığı gösterilmiştir (10,19,20). Ayrıca OHA hastalarının 
serumlarında VEGF’in bazal düzeyde bulunduğu ve vazo-oklüziv kriz esnasında 
düzeyinin arttığı gösterilmiştir (21).
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4. Klinik

Orak hücreli hemoglobinopatiler hemen hemen tüm oküler ve perioküler 
dokuları etkileyebilir, ama en sık görülen göz tutulumu orak hücre retinopatisidir 
(3,4). Orak hücreli anemi periorbital ödem, orbital kemiklerde infarkt, orbital 
hematom, orbital kompresyon (kompartman) sendromu, retrobulbar iskemik 
optik nöropati, rekürren bilateral lakrimal gland ödemi gibi durumlara sebep 
olabilir (22). Klasik ön segment bulguları arasında damar içinde oraklaşma 
ve staza bağlı olarak görülen konjonktival ‘virgül şeklindeki’ kılcal damarlar 
vardır. Anterior üveal iskemiye bağlı olarak sektöryel iris atrofileri, kan-aköz 
bariyerindeki hasara bağlı hafif ön kamara reaksiyonu görülebilir. Ön segment 
etkilenmeleri görmede sorun oluşturmaz (3). Bu hastalarda spontane, travma 
veya cerrahi sonucu hifema gelişebilir. Anormal eritrositlerin açıyı mekanik 
olarak kapatması sonucu göz içi basıncının yükselme ihtimali yüksektir. OHA’da 
hafif göz içi basıncı yüksekliğinde dahi retina ve optik sinir iskemisi, retinal 
ven veya arter tıkanıklığı gelişebilmektedir, bu nedenle hifema varlığında göz 
içi basıncını yönetmek önem arz eder. Karbonik anhidraz inhibitörleri (KAI) 
oraklaşmayı ve vasküler tıkanıklığı arttırabildiği için dikkatle kullanılmalı, 
gerekirse gecikmeden ön kamara parasentezi yapılmalıdır (6,23). 

Peripapiller retinal kapillerdeki staza bağlı olarak optik sinir başında küçük 
siyah noktalar veya damarsal çizgilenmeler görülebilir (orak disk bulgusu) 
(3). Retina tutulumu oküler morbidite açısısından en yüksek riske sahiptir ve 
görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Temel olarak periferik retina tutulur. OHR 
olan birçok hasta bu nedenle asemptomatiktir (4). OHR’de vasküler dilatasyon 
ve kıvrım artışı, mikroanevrizma, eksüdasyon, retinal hemoraji, periferik retinal 
neovaskülarizasyon, vitre içi kanamalar ve retina dekolmanı gibi bulgular tespit 
edilebilir. Bunlar dışında venöz tortuosite, periferik retinada arteriyollerde 
gümüş tel görünümü, beyaz ve koyu renkli periferik retinal alanlar görülebilir 
(23). OHR non-proliferatif ve proliferatif olmak üzere ikiye ayrılır.

4.1.	Non-proliferatif	orak	hücre	retinopatisi

Somon rengi (Salmon Patch) kanamalar: Genellikle retina ekvatorunda 
arteriyol komşuluğunda görülen pembe-turuncu renk oval veya yuvarlak 
kanama alanlarıdır. Bu kanamalar orta büyüklükteki retinal arteriyollerin 
iskemik tıkanıklığa bağlı rüptürü ile oluşur (3). Retina ve iç limitan membran 
(ILM) arasında yerleşen bu kanamalar ilk başta kırmızı iken hemolize bağlı 
olarak zamanla somon rengini alır. ILM altında biriken kan subretinal bölgeye 
yada vitre içine yayılabilir. Rezorbe olan kanama genellikle benekli kahverengi 
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alanlar ve iridesan birikintiler bırakır. Fakat bazen intraretinal kanamalar 
iridesan birikintilerin bulunduğu retinoskizis kaviteleri oluşturur. Histolojik 
olarak hemosiderin yüklü makrofajların bulunduğu bu lezyonlar ‘İridesan 
(parıldayan) lekeler’ olarak tanımlanır (22).

Black sunbursts: Subretinal alana yayılan kanama retina pigment epitelini 
(RPE) etkileyerek RPE’nin intraretinal alana göçmesine ve RPE hiperplazisine 
sebep olabilir (3). Hiperpigmente, düzensiz şekilli black sunburst lezyonları 
genellikle bu şekilde oluşur. Lokalize koroid iskemisine bağlı RPE hasarı 
veya nadir olarak koroid neovaskülarizasyonuna (KNV) RPE yanıtı olarak 
da oluşabilir (2). Şekli ve büyüklüğü değişiklik gösteren düzensiz sınırlı bu 
lezyonların etrafında çoğunlukla soluk bir bant bulunur (23).

4.2.	Proliferatif	orak	hücre	retinopatisi	

Proliferatif retinopati gelişimi tipik olarak hayatın 3. veya 4. dekadında 
ortaya çıkmakla birlikte çok daha erken yaşlarda, çocuklarda da görülebilmektedir 
(3,12,17,18). Proliferatif OHR insidansı HbSC hastalığı olanlarda HbSS hastalığı 
olanlara göre çok daha fazladır (2). Perifer retinadaki arteryel tıkanıklıklar geniş 
iskemik alanlar oluşturur. Tıkalı damarlardan ve iskemik alanlardan salınan 
büyüme faktörleri, proliferatif OHR’nin ana göstergesi olan deniz yelpazesi 
(sea fan) şeklinde neovaskülarizasyon (NVE) gelişmesine sebep olur (22). Bu 
NVE’ler vasküler ve avasküler retina sınırında, genellikle de temporal retinada 
gelişir (2). 

Yaygın olarak kullanılan proliferatif orak hücre retinopati evrelemesi 1971 
yılında Goldberg tarafından tanımlanmıştır (24) (Tablo-1). Evre I ve II non-
proliferatif evreler olarak kabul edilir.

Tablo 1: Goldberg’in Proliferatif Orak Hücre Retinopati Evrelemesi

Evre I: Periferik arteriyoler tıkanıklıklar

Evre II: Periferik arteriyo-venöz anastomozlar

Evre III: Neovasküler ve fibröz proliferasyonlar

Evre IV: Vitre içi kanama

Evre V: Retina dekolmanı

Evre I’de retina periferinde çok sayıda arteryel tıkanıklık mevcuttur. Bu 
tıkanıklık öncelikle temporal retinada başlar. Arteriyollerde gümüş tel görünümü 
olabilir. 



92    RETİNAL VASKÜLER HASTALIKLAR

Evre II’de perfüze ve non-perfüze retinal alan sınırında tıkalı arteriyoller 
ile komşu venüller arasında arteriyo-venöz anastomozlar oluşur. Gerçek bir 
neovaskülarizasyon olmayan bu anastomozlarda fundus flöresein anjiografide 
(FFA) sızıntı saptanmaz.

Evre III’de görülen deniz yelpazesi şeklindeki NVE’ler proliferatif 
OHR’nin temel göstergesidir. Perfüze ve non-perfüze retinal alan sınırında 
gelişen bu NVE’ler ora serrataya doğru büyürler. En sık üst temporal kadranda, 
sonra sırasıyla alt temporal, üst nazal ve alt nazal kadranlarda görülürler (2). 
FFA’da diffüz sızıntı yaparlar. Bu sıvının kronik olarak vitre içine sızması vitre 
dejenerasyonu, retinada traksiyon, vitre içi hemoraji ve retina dekolmanı gibi 
komplikasyonlara yol açabilmektedir (2,3). 

Vitre içi hemoraji (Evre IV) deniz yelpazelerinin sık görülen bir 
komplikasyonudur. Periferde ve hafif düzeyde ise uçuşma (floaters) şikayeti,  
daha yoğun kanamalarda ise ani görme kaybına sebep olabilir.

Deniz yelpazeleri retina yüzeyinde fibrovasküler değişiklikler oluşmasına 
sebep olmakta, bu fibrovasküler dokular da çekinti, retinal yırtık ve retina 
dekolmanına (Evre V) yol açabilmektedir. Periferdeki avasküler atrofik retinada 
oluşan retinal delikler (hole) de kombine retina dekolmanına yol açabilmektedir. 

Proliferatif OHR’nin karakteristik bir özelliği, vakaların %20 ila %60’ında 
görülebilen deniz yelpazelerinin oto enfarktüsü olgusudur. Deniz yelpazesi 
damarlarındaki kronik ve tekrarlayıcı damar tıkanıklıklarından kaynaklanan 
bu durum, herhangi bir sekel olmaksızın neovaskülarizasyonun kendiliğinden 
çözülmesine yol açabilir (4,25). Deniz yelpazeleri bir taraftan oto enfarktüse 
uğrarken bir taraftan da yenilerinin oluştuğu, oto enfarktüs sonucu geride kalan 
gri-beyaz fibrovasküler dokunun traksiyon, yırtık ve retina dekolmanına yol 
açabileceği gösterilmiştir (25). 

4.3.	Orak	Hücre	Makulopatisi

OHR’de temel olarak periferik retina etkilense de, optik kohorens tomografi 
(OKT) cihazlarının yaygınlaşması ile makula tutulumunun bilinenin üzerinde 
olduğu görülmüştür. Bir OKT-Anjiografi (OKT-A) meta-analizinde orak hücre 
makulopatisi (OHM) görülme prevelansı yaklaşık % 45,6 olarak saptanmıştır. 
Bu oranın 18 yaş altında %20 iken, yaş ortalaması arttıkça %100’e ulaştığı 
gösterilmiş ve OKT-A’nın OHM değerlendirmesinde yüksek sensitiviteye 
sahip olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada ayrıca OHR’nin aksine OHM’nin 
HbSS genotipinin HbSC ve HbSThal genotipine göre daha fazla etkilendiği 
gösterilmiştir (26). 
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OHM, makulada belirgin yapısal değişiklikler oluşana kadar asemptomatiktir. 
İskemik atrofi, makulada incelme, buna bağlı oval foveal depresyonun 
genişlemesi ‘makular depresyon bulgusu’ olarak tanımlanmaktadır (2). 
OKT çalışmalarında RPE ve fotoreseptörlerin korunduğu, özellikle iç retinal 
katmanlarda atrofi geliştiği gösterilmiştir (3). OHA hastalarında FFA’da foveal 
avasküler zonun (FAZ) genişlediği gösterilmiştir (27). Makulada epiretinal 
membran, hole, nadiren posterior polde neovaskülarizasyon da gelişebilir (22).

4.4.	Angioid	streaks

Bruch membranındaki lineer kırıklarla karakterize olan angioid streaks 
OHA hastalarının %1-2’sinde görülmektedir. Çoğunlukla HbSS hastalarında 
rastlanır. Yaşla beraber insidansı artsa da, OHA hastalarında angioid streaks 
ilişkili KNV gelişmesi nadirdir (2). 

5. Tanı

Görme problemleri ile başvuran orak hücreli anemi hastalarının çoğu, 
bu hastalığı taşıdıklarını bilmemektedir. Sistemik belirtiler SS hastalarında 
belirgin olsa da SC ve S-Tal hastalarında belirgin değildir. Oftalmik tutulum 
ise daha çok SC ve S-Tal hastalarında görülmektedir. OHA tanısı ile başvuran 
hastalarda ayrıntılı bir dilate fundus muayenesi gerekmektedir. FFA proliferatif 
OHR tanısında altın standart olarak kabul edilmektedir. Klasik FFA cihazları 
ile 75°’ye kadar olan retinal alanlar değerlendirilebilirken, ultra-geniş açılı FFA 
cihazları ile artık 200°’ye kadar olan retinal alanlar değerlendirilebilmektedir. 
Temel olarak periferik vasküler yapıları etkilediği bilinen OHR’nin tanısında ve 
takibinde ultra-geniş açılı FFA cihazları çok daha değerlidir (11, 14). 

Spektral Domain-Optik Kohorens Tomografi (SD-OKT) ve Optik 
Kohorens Tomografi Anjiografi (OKT-A) derin çözünürlük özellikleri ile 
OHA hastalarında foveal yapıyı değerlendirmekte, dolayısıyla tanı ve takipte 
kullanılan cihazlar olmuşlardır. Yapılan SD-OKT çalışmalarında santral makular 
ve temporal incelme saptanmıştır. Ayrıca temporal makular incelmenin periferik 
neovaskülarizasyon ve proliferatif OHR ile korele olduğu gösterilmiştir (28). 
Yapılan bir diğer çalışmada ise SD-OKT’de saptanan makular incelmenin ultra-
geniş açılı FFA ile saptanan periferik iskemi ile korele olduğu saptanmış ve 
OHR olan hastaların SD-OKT’de makular kalınlık ölçümü ile takip edilebileceği 
belirtilmiştir (29). Başka bir çalışmada OHR saptanmasında SD-OKT’nin 
fundus muayenesinden daha hassas olduğu ve 1,78 yıl daha erken tanı alınmasını 
sağladığı gösterilmiştir (30). 
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Non-perfüze alanları saptayan OKT-A, OHA hastalarında derin kapiller 
pleksusta daha belirgin olmak üzere hem derin hem yüzeyel kapiller pleksusun 
etkilendiğini göstermiştir (2). OHA’lı çocuklarda yapılan başka bir OKT-A 
çalışmasında retina kalınlığında yapısal değişiklikler olmadan önce makular 
damar yoğunluğunun azaldığı saptanmıştır (31).

6. Ayırıcı Tanı

Makular iskemi ile periferik neovaskülarizasyon, vitre içi kanama ve retina 
dekolmanı yapabilen tüm patolojiler ayırıcı tanıda düşünülmelidir (3)(Tablo2).

Tablo 2. Hemoglobinopatiler Ayırıcı Tanısı

 Diyabetik retinopati
 Retinal vasküler tıkanıklık
 Oküler iskemik sendrom
 Talc retinopatisi
 Sarkoidoz
 Pars planit
 Prematür retinopatisi
 Ailesel eksudatif vitreoretinopati (FEVR)
 Eales’ hastalığı

7. Tedavi

Orak hücre retinopati tedavisinde asıl amaç evre III hastalığın evre IV veya 
evre V’e ilerlemesini yavaşlatmak/durdurmaktır. Küçük, flat ve asemptomatik 
periferik lezyonlarda kendiliğinden kanama riski düşük olduğu ve oto-
enfarktüs ihtimali bulunduğu için tedavisiz takip önerilir (2). Hızlı büyüyen bir 
deniz yelpazesi olan, geniş ve eleve deniz yelpazeleri bulunan, kendiliğinden 
preretinal veya vitre için hemoraji gelişen veya bilateral proliferatif retinopatisi 
olan vakalarda tedavi gerekmektedir (2,3). 

Günümüzde progresif OHR’de temel tedavi lazer fotokoagülasyondur. 
Çoğunlukla deniz yelpazelerinin çevresine ve iskemik retinal alanlara yapılan 
dağınık lazer fotokoagülasyon tercih edilmektedir. Amaç diyabetik retinopatide 
olduğu gibi iskemik alanlardan büyüme faktörlerinin salınmasını azaltmak 
ve retinanın toplam oksijen ihtiyacının azalmasına yardımcı olmaktır (2,3). 
Bu hipotezi destekler şekilde, proliferatif OHR olan hastalarda avasküler 
retinadaki retinal hücrelerden yüksek oranlarda hipoksi ile indüklenebilen 
faktör 1a (HIF-1a) ve vasküler endotelyal büyüme faktörünü (VEGF) üretildiği 
gösterilmiştir (20). 
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KNV gelişme riskini arttırdığı için besleyici damar lazer fotokoagülasyonu 
daha az uygulanmaktadır (3). Vitre içi kanama varlığında veya bölgesel 
neovaskülarizasyon durumlarında kriyoterapi uygulansa da, yüksek 
komplikasyon oranları sebebiyle son yıllarda tercih edilmemektedir (3). 

Anti-VEGF ajanların (bevacizumab, ranibizumab) proliferatif OHR’de 
kısmi veya tam gerileme sağladığını gösteren vaka sunumları olsa da, uzun 
dönem etkilerini ve komplikasyonlarını bildiren geniş çaplı çalışmalar henüz 
mevcut değildir (32,33,34,35). Vitre içi kanama yakın takiple 6 aya kadar 
beklenebilir. Bu dönemde açılan retinal alanlara dağınık lazer fotokoagülasyon 
yapılmalı ve olası bir dekolman gelişimi açısından ultrason ile takip edilmelidir 
(3). Proliferatif OHR’de pars plana vitrektomi (PPV) endikasyonları gerilemeyen 
vitre içi kanama, bilateral vitre içi kanama, monoküler hastada vitre içi kanama 
ve retina dekolmanıdır (6).

Son yıllarda gelişen cerrahi tekniklerle beraber PPV operasyon süreleri 
kısalmış, ön segment iskemisi görülme oranı azalmıştır. Retina ve optik sinir 
iskemisinden kaçınmak için cerrahi sırasında göz içi basıncının belli bir düzeyin 
altında tutulmasına özellikle dikkat edilmelidir (36). PPV ile ERM ve vitre içi 
hemoraji sonuçları yüz güldürücü iken dekolman cerrahilerinin başarısı düşüktür 
(37). Skleral çökertme cerrahisi sonucu ön segment iskemi riski çok daha 
yüksektir fakat bazı vakalarda tercih edilmektedir. Bu hastalarda ön segment 
iskemi riskinden kaçınmak için skleral çökertme fazla sıkı yapılmamalıdır (6). 

8. Prognoz ve Takip

OHR esas olarak periferde başladığı ve ciddi komplikasyonlar gelişene 
kadar semptom olmayabileceği, semptom olsa bile bunu çocuğun fark etme ve 
ifade etme ihtimalinin düşüklüğü sebebiyle, bu hastalarda düzenli göz taramaları 
çok önemlidir. Amerika Pediatri Akademisi OHR taramasının 10 yaşında dilate 
fundus muayenesi ile başlamasını önermektedir (38). Fakat özellikle HbSC 
hastalarında taramaların 9 yaşında başlaması gerektiğini savunan, yıllık veya 
altı ayda bir kontrol öneren uzmanlar da bulunmaktadır (17,18, 39).  Splenik 
sekestrasyon veya sık ağrı atakları gibi şiddetli sistemik bulguları olan çocuklarda 
bu bulguların OHR ile korele seyrettiğini gösteren, bu nedenle bu çocuklarda 
retinopati taramasının başlaması gerektiğini belirten yayınlar vardır (14,16).

9. Talasemi

Oftalmik patolojilerin görüldüğü talasemiler β-talasemi majör (TM) 
ve β-talasemi intermedia’dır (TI) (23).Talaseminin kendisinin ve tedavisinin 
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sebep olduğu anemi, demir yüklenmesi, şelasyon tedavisi ve orbital kemik iliği 
genişlemesi birçok oküler probleme yol açabilmektedir. Bu problemler kısa 
aksiyel uzunluk ve hipermetropi, kuru göz, katarakt, kontrast sensitivite kaybı, 
görme alanı defektleri ve retinopati, olarak sıralanabilir (40).

Talasemilerde fundus değişiklikleri sık ve yaşa bağımlıdır. Peau d’orange 
en sık rastlanan fundus bulgusudur, bunu angioid streaks ve patern distrofi-
benzeri değişiklikler takip eder. TI hastalarında TM hastalarından daha sık 
rastlanan bu patolojiler KNV’ye sebep olabileceği için bu hastalarda düzenli 
göz muayenesi elzemdir (41).

Pseudoxanthoma elasticum (PXE) benzeri fundus değişiklikleri, retina 
pigment epitelinde (RPE) mottling, RPE dejenerasyonu, retinal vasküler 
tortuositede artış, optik disk druseni de görülebilecek diğer fundus bulgularıdır. 
Retinal tutulum yaşla beraber artar (40, 41).

Desferrioksamin, kronik tranfüzyon sebebiyle gelişebilecek demir 
toksisitesini engellemek için kullanılan bir ilaçtır. Bu ilacın özellikle küçük 
yaşlarda yüksek doz kullanılması ‘Desferrioksamin retinopatisi’ olarak 
adlandırılan kliniğe sebep olur. Bu hastalarda gece körlüğü, periferik görme 
alanı daralması, santroçekal skotom, pigmenter retinopati ve optik nöropati 
saptanabilmektedir (41, 42).
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1. Giriş

Retinal vasküler anomaliler, günlük pratiğimizde diğer retinal 
vasküler hastalıklardan daha az görülmektedir. Bu durum olguların/ 
hastaların erken tanısını ve tedavisini güçleştirebilmektedir. Retinal 

vasküler anomalilerin doğru ve erken tanı alması, tedavi ve takip sürecinde 
görme keskinliklerinin optimal düzeyde tutulmasını sağlayabilir. Böylece 
olguların/ hastaların günlük yaşamda daha etkin olmaları sağlanarak iş 
gücü kaybı önlenebilir. Bu başlık altında retinal vasküler anomali sınıfına 
dahil edebileceğimiz Retinal Arter Makroanevrizması, İdiyopatik Maküler 
Telenjiektazi ve Coats Hastalığı’ndan bahsedilecektir. 

2. Retinal Arter Makroanevrizması

2.1.	Tanım

Retinal arter makroanevrizması (RAM), retinal arterin zaman içerisinde 
gelişmiş, fokal dilatasyonu olarak tanımlanır (1,2). Tipik olarak santral 
retinal arterin ilk üç bifurkasyonu içerisinde ya da arteriovenöz çaprazlaşma 
bölgelerinde görülen halka şeklinde oluşumdur (3,4).

2.2.	Epidemiyoloji	–	Patofizyoloji

Literatürde retinal arter anevrizmalarının klinik tanımları 1800’lerin 
sonlarından beri rapor edilmiştir (1); ancak 1973’ te Robertson klinik özellikleri 
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tanımlayan ve retinal arteriyel makroanevrizma terimini kullanan ilk kişi 
olmuştur (2). Genellikle bifurkasyon alanlarında veya arteriyovenöz çaprazlaşma 
bölgelerinde bulunurlar. RAM’ ler %90 oranında unilateral  ve soliter olarak 
gözlenirken bazı hastalarda bilateral tutulum ve birden fazla RAM izlenebilir 
(5,6). Daha önce yapılan çalışmalara göre erişkinlerde RAM görülme sıklığı 
1/1500-4500 olarak bulunmuştur (7,8). RAM’ler yaygın olarak yaşlı kadınlarda 
gözlenir, çoğu çalışmada 60 ile 74 yaş aralığı ve yaklaşık olarak %70’lik bir kadın 
üstünlüğü bildirilmiştir (4,5,9,10). Hipertansiyon, RAM ile ilişkili en yaygın 
sistemik durumdur; başvuran hastaların yaklaşık %75’ inde hipertansiyon vardır 
(1,5,11). Diğer ilişkili hastalıklar arasında ise arterioskleroz ve hiperlipidemi 
bulunur (4). Adventisyal tabakanın yokluğundan dolayı arteriovenöz çaprazlaşma 
bölgelerinde daha az yapısal desteğin bulunduğuna inanılmakta, bu da bu 
bölgeleri anevrizma oluşumuna daha yatkın hale getirmektedir (11). Literatürde 
fusiform ve sakküler olmak üzere iki tip RAM tanımlanmıştır (12). Fusiform 
RAM’ ler, retinal arterin uniform bir genişlemesi olarak tanımlanırken, sakküler 
RAM’ ler, arter duvarının kese şeklinde dilatasyonu olarak tanımlanır (9). 

2.3.	Klinik	Tanı

RAM’ in kliniğe yansıması büyük ölçüde değişkenlik gösterir ve sıklıkla 
bir maskeli balo sendromu olarak tanımlanır (13). Lavin ve ark. yaptıkları 
retrospektif bir çalışmada, RAM’ lerin ilk planda % 75 oranında yanlış teşhis 
edildiğini bildirmiştir (11). Makülada kanama veya ödem olduğunda veya vitreus 
kanaması olduğunda hastalar akut veya sinsi bir görme kaybı ile başvurabilir (6). 
Ancak çoğu zaman RAM’ ler, herhangi bir semptom göstermeden rutin oftalmik 
muayenede keşfedilir.

RAM’ lerin klinik görünümü de oldukça değişkendir. Genelde 
makroanevrizma, arter içinde yuvarlak kese şeklinde dilatasyon olarak 
görülebilir (1). Kronik sızıntıya bağlı eksudalar RAM’ e eşlik edebilirken 
anevrizmayı çevreleyen sirsine patern eksudasyon da gözlenebilir (4,6). Ek 
olarak maküla ödemi ve nörosensoryal retina dekolmanları da görülebilir (14). 
Fundus muayenesinde hemoraji; subretinal, intraretinal, preretinal ve vitreus 
olmak üzere birden çok katmanda görülebilir (3,14). Arterler yüksek kan 
akımına sahip olduğundan dolayı anevrizma rüptürü olduğunda basıncın etkisi 
ile hemoraji birden çok retinal katmana ilerler (1,15).      

Fundus Floresein Anjiyografi (FFA), özellikle RAM maskelenmişse 
yararlı olabilir (3). Fusiform RAM’ ler FFA’ da erken arteriyel fazda hızlı dolum 
gösterirken, sakküler RAM’ ler orta ile geç fazlarda tam dolum gösterir (16). 
Erken arter fazındaki dolum, lümenin tromboz veya endotel hücre oluşumu ile 
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tıkanması nedeniyle segmental olabilir. Kendiliğinden tromboze olmuş RAM’ 
ler sızıntı göstermeyebilirken diğerleri geç sızıntı gösterirler (16). Hemorajinin 
anevrizmanın görülmesini engellediği ve FFA ile görüntülemenin kesin 
yapılamadığı durumlarda İndosiyanin Yeşili Anjiyografisi (ICG) daha yararlı 
olabilir. RAM’ ler, ICG’ de hipersiyenesan alanlar olarak görülür (17). Optik 
Koherens Tomografi (OCT), RAM ile ilişkili retina ödemi, subretinal sıvı, retinal 
hemoraji ve eksüdaların teşhis ve takibinde faydalıdır (18). Son zamanlarda 
kullanımı yaygınlaşan Optik Koherens Tomografi – Anjiyografi (OCT-A)’ da ise 
aktif bir RAM olgusu, hiperreflektif lümen yapısı ile arterin fokal dilatasyonu 
şeklinde görülebilir (19). OCT-A, RAM’ in teşhisi ve yönetiminde klinik olarak 
yararlı bilgiler sağlayabilir ;ancak hemoraji nedeniyle hareket artefaktı görüntü 
kalitesinin bozulmasına neden olabilir. .

Resim 1,2: Retinal Arter Makroanevrizması’na ait Renkli Fundus Fotoğrafları 



104    RETİNAL VASKÜLER HASTALIKLAR

Resim 3: FFA’da RAM’ in neden olduğu sızıntıya bağlı hiperfloresans   

RAM’ in ayırıcı tanıları hastanın klinik görünümüne (anormal damar yapısı, 
hemorajinin lokalizasyonu, eksudasyon varlığı vb.) göre değişmektedir. Sıklıkla 
ayırıcı tanılar arasında yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD), valsalva 
retinopatisi, arka vitre dekolmanı (AVD), proliferatif diyabetik retinopati 
(PDR), vitreus hemorajisi, Coats hastalığı, Leber’in miliyer anevrizması, retinal 
anjiomatöz proliferasyon, malign melanoma yer alır.

2.4.	Tedavi

Hastaların çoğunda, RAM’ ler önemli bir sekel bırakmadan kendiliğinden 
düzelir (20). Hastalığın seyri boyunca vitreus ve preretinal hemorajili gözler, 
kronik maküla ödemi ve subretinal hemorajisi olan gözlere kıyasla daha iyi 
görme keskinliğine sahip olurlar (21). Süreç boyunca gelişebilen maküla 
delikleri ve subretinal neovaskülarizasyon görsel prognozu kötü yönde 
etkilemektedir (21,22).

RAM’ lerin tedavisi ve yönetimi, klinik görünüme ve ilişkili 
komplikasyonlara bağlıdır. RAM’ lerin çoğu, sırasıyla tromboz – fibroz – spontan 
rezolüsyon seyrini izlerler (16,20). Bu nedenle makülanın etkilenmediği, eksuda 
ya da hemoraji içermeyen asemptomatik RAM’ ler involüsyona kadar tedavisiz 
gözlenebilirler (3,20). 

RAM için birçok tedavi mevcuttur; ancak herkes tarafından kabul görmüş 
bir tedavi protokolü belirlenmemiştir. Genellikle makülayı tehdit eden ödem 
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veya eksüdasyon varlığında lazer fotokoagülasyon düşünülebilir. İnvolüsyonu 
hızlandırmak ve sızıntıyı azaltmak amacıyla doğrudan makroanevrizmaya, 
alternatif olarak ise makülaya doğru sızıntıları durdurmak amacıyla komşu 
retina dokusuna indirekt lazer fotokoagülasyon uygulanabilir (15,23). Eşik altı 
lazer tedavisi (SLT) de geleneksel lazer fotokoagülasyonun yapabileceği olası 
yan etkileri azaltarak, subretinal sıvı ve sert eksüdaların varlığında rezolüsyona 
katkı sağladığı gösterildiğinden dolayı alternatif bir tedavi yöntemi olarak  
düşünülmelidir (23,24). 

İntravitreal anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü (anti-VEGF) 
enjeksiyonları, maküler ödem ve hemoraji durumunda faydalı olarak 
bulunmuşlardır (25). Anti-VEGF ajanlarla yapılan tedavinin, nitrik oksidi 
azaltarak vazokonstriksiyona neden olduğu ve  ödemi azaltabileceği 
öngörülmüştür (26). Ayrıca, VEGF’ nin inhibisyonu koagülasyon ve fibrinoliz 
arasındaki dengeyi değiştirerek retina hemorajisinin geri çekilmesini de 
kolaylaştırabilir.

YAG lazer hyaloidotomi, esas olarak preretinal hemorajilerde kullanılır. 
Arka hyaloide etki ederek;  hemorajinin,  absorpsiyonunun daha iyi olduğu 
vitreusa doğru yönlendirilmesi sağlanmış olur (27,28) .

Pnömatik yer değiştirme, submaküler hemorajiler için kullanılabilir. 
Bu işlem, intravitreal doku plazminojen aktivatörü (tPA) ile birlikte veya tPA 
kullanılmadan yapılabilir. C3F8 veya SF6 gazlarının intravitreal enjeksiyonu 
sonrası yer çekimi etkisi kullanılarak hastaya yüzüstü pozisyon verilir ve 
hemorajinin maküler alandan uzaklaştırılması sağlanır (29,30). 

Gerilemeyen vitreus hemorajisi olan hastalarda pars plana vitrektomi 
(PPV) gerekebilir. PPV ayrıca submaküler hemorajiyi temizlemede, fundus 
muayenesini zorlaştıran durumlarda diğer maküler lezyonların tanı ve 
tedavisinde de kullanılabilir (31). 

3. İdiyopatik Maküler Telenjiektazi

3.1.	Tanım

İdiyopatik maküler telenjiektazi (MT), bilinen bir neden olmaksızın 
fovea çevresinde anormal derecede genişlemiş ve kıvrımlı kapillerler ile 
karakterizedir (32). 

3.2.	Sınıflama	-	Klinik	Tanı	-	Tedavi

MT, ilk olarak 1982 yılında Gass ve Oyakawa tarafından biyomikroskopik 
ve anjiyografik bulgulara göre idiyopatik juxtafoveolar retinal telenjiektazi 
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olarak adlandırılmış ve üç kategoride sınıflandırılmıştır; eksüdatif, non-
eksüdatif ve sinir sistemi vaskülopatisi olan veya olmayan kombine tip 
şeklinde (33). 1993 yılında  Gass ve Blodi sınıflandırmayı tekrar yenileyerek 
retinal telenjiektazileri 3 gruba ayırmış ayrıca her grup da ayrıca 2 alt gruba 
ayrılmıştır (34). 2006 yılında ise hastalığın daha iyi karakterizasyonuna yol açan 
OCT ve FFA görüntülemeleriyle Yannuzzi ve ark. hastalığın iki farklı formunu 
tanımlamışlardır; MT tip 1 (anevrizmal telenjiektazi) ve MT tip 2 (perifoveal 
telenjiektazi) (35). (Grup 2B, 3A ve 3B sınıflamadan elemine edilmiştir.)

3.2.1.	Maküler	Telenjiektazi	Tip	1	(Anevrizmal	Telenjiektazi)

Tipik olarak sağlıklı genç erkeklerde görülürken, tek taraflı tutulum 
yapar. Temporal kadranda mikroanevrizmalar ve telenjiektazik damarlarla 
karakterizedir (35,36). Kistoid değişiklikler içeren maküler ödem, kronik sızıntı 
ve eksüdasyon eşlik edebilir (36,37). MacTel 1, Coats hastalığının maküler bir 
varyantı olarak kabul edilir (35). Periferik vasküler değişiklikler de meydana 
gelebilir. 

Asemptomatik veya görme keskinliğinde hafif azalma ile seyreder. Anti-
VEGF tedavisi genellikle etkisizdir. Sızıntı alanlarına lazer fotokoagülasyon ile 
maküler ödem ve eksüdasyona bağlı görme azlığı giderilebilir.

3.2.2.	Maküler	Telenjiektazi	Tip	2	(Perifoveal	Telenjiektazi)

Maküler telenjiektazilerin en sık görülen alt tipi olmakla birlikte aynı 
zamanda juxtafoveal telenjiektazi olarak da adlandırılır. Nadir görülen, 
ilerleyici, bilateral, idiyopatik nörodejeneratif bir retina hastalığıdır (38). MacTel 
2’ nin prevelansı 40 yaşın üzerindeki yetişkinlerde tahmini %0,005 ile %0,1 
arasındadır (39,40).  Etkilenen bireylerde yaşamın beşinci ila yedinci dekadında 
karakteristik bulgular ortaya çıkmaya başlar, genelde bilateral tutulum yaparken 
kadın - erkek dağılımı benzerdir (41). Tip 1’den daha kötü prognoza sahiptir, 
farklı olarak perifoveal alana sınırlıdır. 

Özellikle foveanın temporalinde yer alan juxtafoveal alanda retinal 
kapillerlerin dilatasyonu ile karakterizedir. Hastalar, değişkenlik göstermekle 
beraber iki taraflı, ilerleyici görme kaybı yaşarlar. Diğer klinik bulgular arasında 
sıklıkla temporal perifoveal alanda görülebilen maküla şeffaflığının azalması, 
kistik foveal atrofi, intraretinal kristalin depozitler, retina pigment epitelinin 
(RPE) hiperplazisi, dik açılı venüller ve maküler pigmentin yeniden dağılımı 
yer alır (41,42). 
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Resim 4: Maküler Telenjiektazi Tip 2’nin Renkli Fundus Fotoğrafı

OCT görüntülemede tipik olarak fovea da dahil olmak üzere retinal 
incelme, perifoveal retina iç katmanlarında kistik boşluklar izlenmektedir (43). 
OCT-A, MacTel 2’ nin derin kapiller pleksus değişikliklerini non-invaziv olarak 
ortaya koyabilmektedir (38). FFA görüntülemede ise tipik olarak bilateral ve 
simetrik olarak hızla boyanan, orta ve geç dönemde kistoid maküler ödem 
olmaksızın sızdıran kapiller yatak görülmektedir (38,44). 

Resim 5: Maküler Telenjiektazi Tip 2’nin FFA görüntüsü
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Resim 6: Maküler Telenjiektazi Tip 2’nin OCT görüntüsü

Subretinal neovaskülarizasyon gelişimi klinik olarak daha az görülse 
de görsel prognoz olarak kötü seyreder (33,34,45). Gass ve Blodi, maküler 
telenjiektaziyi hastalığın ciddiyetine göre beş evreye ayırmıştır (34); ancak 
Yannuzzi ve ark. klinik, prognostik ve terapotik duruma odaklanarak 
sınıflandırmayı basitleştimirştir. Buna göre; Evre 1-4, non-proliferatif faz 
olarak kabul edilirken; subretinal neovaskülarizasyon gelişimini içeren Evre 5, 
proliferatif faz olarak kabul edilmiştir (35). Ayrıca subretinal neovaskülarizasyon, 
evre 5 olarak sınıflandırılmasına rağmen, hastalığın doğal evrimi sırasında 
herhangi bir zaman diliminde ortaya çıkabilmekte ve MacTel’ de kademeli bir 
ilerlemenin parçası olarak görülmemektedir.

Günümüzde MacTel 2’ nin FDA onaylı etkili bir tedavisi yoktur. İntravitreal 
anti-VEGF tedavisi, aktif subretinal neovaskülarizasyon ve bununla ilişkili 
hemoraji ve eksudasyon durumunda kullanılmaktadır.

3.2.3.	Okluziv	Telenjiektazi	

Literatürde 50’li yaşlarda görüldüğü bildirilse de ilerleyici, bilateral, 
telenjiektaziden çok perifoveolar kapiller tıkanıklık ile seyreden, klinik olarak ve 
FFA’ da minimal eksüdasyon izlenen, sistemik veya serebral diğer hastalıklarla 
bağlantılı görme kaybı ile karakterize nadir görülen bir MT formudur (46).
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Telenjiektaziler ve ilerleyici tıkanıklığa bağlı Foveal Avasküler Zon 
(FAZ)’ da genişleme görülürken kapillerlerden sızıntı görülmemesi önemlidir 
(35). Ayrıca optik disk solukluğu izlenen diğer bulgudur.

Eski sınıflamada tip 3A ve 3B olarak adlandırılsa da yeni sınıflama ile 
sınıflamadan kaldırılmıştır.

4. Coats Hastalığı

4.1.	Tanım

Coats hastalığı, retinal telenjiektazi ile seyreden belirgin retinal veya 
vitreal traksiyon olmaksızın intraretinal ve/veya subretinal eksüdasyon ile 
birlikte görülen idiyopatik bir retinal vaskulopatidir (47).

George Coats, bu hastalığı ilk olarak 1908’ de genç erkeklerde ortaya çıkan 
eksüdasyon ile unilateral retinal vasküler anormallik olarak tanımlamıştır (48). 
Daha sonra Leber, retina dejenerasyonu ile ilişkili multipl retinal anevrizmalar 
ile karakterize edilen başka bir hastalık bildirmiştir (49). 1955’ te Reese, Coats 
hastalığı ile Leber’in milier anevrizmaları arasındaki benzerlikleri tanımlamış ve 
bunların aynı hastalığın bir spektrumunu temsil ettiğini, altta yatan patolojinin 
ilerleyici eksüdasyon ve retina dekolmanına yol açan retinal telenjiektazi olduğu 
sonucuna varmıştır (50).

4.2.	Sınıflama	–	Klinik	Tanı

Coats hastalığı tipik olarak genç erkeklerde (%75-80) görülür (51), yaşamın 
ilk veya ikinci dekadında teşhis edilir. Yetişkinlerde de ortaya çıkabilir, ancak 
genellikle daha az klinik ilerleme göstermiştir. Yetişkinlerde Coats hastalığı 
teşhisi konmadan önce eksüdatif retinopatinin diğer nedenlerinin dışlanması 
gerekmektedir.

Coats hastalığı tipik olarak tek taraflıdır (%95-100) (47,51,52). Sporadik 
olarak ortaya çıkar ve kalıtsal değildir, ilişkili sistemik anormallikler veya ırklar 
arası bir farklılık yoktur (51).

Hastalar görme kaybı, şaşılık, lökokori, nistagmus veya göz ağrısı bulguları 
ile başvurabilirler. Bu hastalık esasen retinal bir vasküler anormallik olmasına 
rağmen; kornea ödemi, megalokornea, sığ ön kamara, iris neovaskülarizasyonu 
ve buna bağlı iris heterokromisi ve katarakt gibi ön segment bulguları 
saptanabilir. Coats’ ta görme kaybının başlıca nedenleri arasında, subfoveal 
sıvı veya eksüdasyon, subfoveal hemoraji veya skar oluşumu, maküler ödem, 
epiretinal membran veya optik atrofi yer alır (53). 
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Coats hastalığının teşhisinde altın standart, indirekt oftalmoskopi ile 
fundus muayenesidir. Retinal telenjiektazi tüm hastalarda bulunur, bu damarlar 
ampul şeklinde genişlemeler olarak tarif edilmiştir (54). Genellikle ekvator ile 
ora serrata arasındaki periferik bölgelerde bulunurken maküler bölgede nadir 
olarak görülürler (53). En sık alt ve temporal kadranlar tutulur (47). İntraretinal 
eksüdasyon hemen hemen tüm vakalarda mevcuttur ve makulaya doğru yönelme 
eğilimindedir (55-57).  Arka kutuptaki diğer bulgu subtotal veya total eksüdatif 
retina dekolmanıdır. Hastaların üçte birinde altı saat kadranı üzerinde retina 
dekolmanı vardır (53).

Komplikasyonların çoğu kronik retina dekolmanına sekonder olarak 
gözlenir. Bunlar arasında rubeozis iridis, neovasküler glokom, üveit, katarakt, 
fitizis bulbi yer almaktadır (58).

Takip ve tedavide kolaylık sağlayan sınıflamada Coats hastalığı 5 evrede 
değerlendirilmektedir (53);

Evre 1: Sadece retinal telenjiektazi 
Evre 2: Telenjiektazi ve eksüdasyon
             A. Ekstrafoveal eksüdasyon 
             B. Foveal eksüdasyon
Evre 3: Eksüdatif retina dekolmanı
             A. Subtotal dekolman
                  1. Ekstrafoveal 
                  2. Foveal 
             B. Total dekolman
Evre 4: Total retina dekolmanı ve glokom 
Evre 5: İlerlemiş son dönem hastalık 
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Resim 7,8: Coats Hastalığının Renkli Fundus Fotoğrafları

FFA’ da, venöz fazda telenjiektaziler erken hiperfloresans, geç boyanma ve 
sızıntı gösterirler. Ayrıca kapiller iskemi alanları, retinal eksüdasyon alanlarında 
erken hipofloresans, maküler ödem ve disk neovaskülarizasyonu görülebilir 
(51). OCT; kistoid maküla ödemi, epiretinal membran, vitreomaküler traksiyon, 
subretinal/intraretinal sıvı varlığının görüntülenmesinde yardımcı olabilir (59).
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Ayırıcı tanıda ise en çok tek taraflı lökokori ve retina dekolmanına sebep 
olan geç başlangıçlı retinoblastom ön planda akılda tutulmalıdır (60). Ek 
olarak prematür retinopatisi (ROP), ailevi eksüdatif vitreal retinopati (FEVR) 
hemanjiyoblastom, toksokariyaz, persistan fetal damarlanma (PFV), koroidal 
hemanjiyom ayırıcı tanıda akla gelebilecek diğer hastalıklardır (61).

4.3.	Tedavi

Coats hastalığında tedavi, intraretinal ve subretinal eksüdaları kontrol 
altında tutmak için telenjiektazik damarların ablasyonuna yöneliktir. 
Eksüdasyonun olmadığı, görmeyi tehdit etmeyen sadece telenjiektaziye sahip 
hastalar ile ilerlemiş son dönem hastalığa sahip olup ağrı vb. şikayeti olmayan 
hastalar gözlemlenebilir (62). Lazer fotokoagülasyon, eksüdasyonu mevcut 
ancak retina dekolmanı olmayan veya sığ retina dekolmanı olan erken Coats› 
ta endikedir (63). Periferik lezyonlar, evre 3A ve 3B lezyonlar çift dondurma – 
çözdürme yöntemi kullanılarak kriyoterapi ile tedavi edilebilir (64). Birden fazla 
seans gerektirmesi, subretinal eksüdasyonda ve retina dekolmanında geçici bir 
artışa neden olabilmesi yan etkileri arasında yer almaktadır.

Anti-VEGF ajanların geleneksel tedavi seçenekleriyle birlikte ek tedavi 
yöntemi olarak faydasını vurgulayan yalnızca sınırlı sayıda vaka raporları ve 
küçük vaka serileri bulunmaktadır (65,66). Anormal telenjiektazik damarların 
ve makülar ödemin gerilemesine, eksudasyonların çözülmesine yardımcı 
olabilirler (58,67). 

Vitreoretinal cerrahi, total retina dekolmanı olan gözlerde dekolman 
yatışsa bile görsel prognozun kötü olmasına rağmen neovasküler glokom 
gelişimini önlediği için önerilir. Ağrılı neovasküler glokom gelişmiş gözlerde 
ise enükleasyon yapılabilir. 

5. Sonuç

Retinal vasküler anomali grubuna dahil olan hastalıklar, diğer vasküler 
retina hastalıklarına oranla çok daha nadir görüldüklerinden hekimlerin bu 
hastalıklarla ilgili güncel tanı, tedavi ve takip yöntemlerini zorlaştırabilmektedir. 
Retinal vasküler anomalilerin erken zamanda teşhis edilmesi ve bu hastalıklara 
en uygun tedavi yöntemi seçilmesi, hastaların görme düzeylerini en üst seviyede 
korumayı sağlayabilir.
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1. Giriş

Prematüre retinopatisi (ROP), prematüre bebekleri etkileyen ve tedavi 
edilmezse ciddi ve geri dönüşü olmayan görme bozukluğuna veya 
körlüğe yol açabilen, gelişmekte olan retinal damarların vazoproliferatif 

bir bozukluğudur. Retrolental fibroplazi, çocuklarda körlüğün bir nedeni olarak 
ilk kez 1940’ta tanımlanmasından bu yana bu durum için kullanılan terimdir 
(1). ROP’a bağlı gelişen körlük, yeterli ve erişilebilir tarama programları varsa 
büyük ölçüde önlenebilir. Dünya Sağlık Örgütü 2012 yılında yılda yaklaşık 15 
milyon bebeğin erken doğduğunu bildirdi. Dünyada neredeyse her on bebekten 
biri prematüre doğuyor (2). Prematüre bebeklerde hayatta kalma süresi arttıkça, 
bu bebekler ömür boyu körlük de dahil olmak üzere birçok morbidite riskiyle 
karşı karşıya kalır. Ülkemizde yenidoğan bakımındaki gelişmelere paralel 
olarak gebelik yaşı (GY) ve doğum ağırlığı (DA) çok daha küçük prematüre 
bebeklerin yaşama şanslarının artması, ROP’un daha sık bir sorun olarak 
karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. İyileştirilmiş yenidoğan bakımı ile 
gelişmiş ülkelerde yaklaşık 1,2 milyon prematüre bebeğin daha düşük GY’nda 
bile hayatta kalma şansı daha yüksektir (3). Orta gelirli ve gelişmekte olan 
ülkelerde her yıl yaklaşık 3,8 milyon erken doğmuş bebek dünyaya gelmektedir. 

Blencowe ve ark.’nın 2010 yılında yaptığı bir çalışmada, ROP’un herhangi 
bir aşamasını geliştiren 184.700 prematüre bebekten yaklaşık 20.000’inin ROP 
nedeniyle kör olduğunu veya ciddi şekilde görme engelli olduğu belirtmişlerdir. 
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Ayrıca 12.300 bebek hafif ila orta derecede görme bozukluğu geliştirmiştir (4). 
ROP’lu görme engellilerin %65’i orta gelirli ülkelerde doğmuştur ve ROP’lu tüm 
görme engelli bebeklerin %6.2’si 32. gebelik haftasından sonra doğmuştur (5).

2. Epidemiyoloji

ROP insidansı, ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterir ve 
sosyoekonomik gelişmelerin yanı sıra sağlık tesislerinin kalitesi ve erişilebilirliği 
ile bağlantılıdır (6). Düşük ve orta gelirli ülkelerde hala ROP’a bağlı körlük 
epidemi şeklinde devam etmektedir. 2010 yılında on ülke (Çin, Hindistan, 
Brezilya, Endonezya, İran, Rusya, ABD, Meksika, Tayland ve Türkiye) ROP’a 
bağlı tüm görme bozukluğu vakalarının yaklaşık üçte ikisini oluşturuyordu (7). 
Türk Neonatoloji Derneği tarafından yapılan çok merkezli çalışmada (TR-ROP 
çalışması) çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde ROP sıklığı %42, ileri 
evre ROP sıklığı %11 olarak bulunmuştur. Gebelik yaşı 33-35 hafta bebeklerde 
ROP sıklığı % 6,1 ve ileri evre ROP binde 6 olarak saptanmıştır. Doğum ağırlığı 
1500-2000 g arası bebeklerde ROP sıklığı %10,3 bulunmuştur ve bu bebeklerin 
19’unda ciddi ROP bildirilmiştir (8).

3. Patogenez

İntrauterin dönemde retinal kan damarı gelişimi fizyolojik hipoksi kaynaklı, 
vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) aracılı anjiyogenez durumundadır. 
Flynn ve ark. normal retina vasküler gelişiminde iki faz bildirmiştir (9). İlk 
aşama (vaskülogenez) kabaca 14 haftadan 21 haftaya kadar başlar. Bu aşamada, 
mezenkimal kökenli vasküler prekürsör hücreler optik sinirden çıkar ve 
posterior retinanın dört ana arkadını oluşturur. İkinci aşamada (anjiyogenez), 
çoğalan endotel hücreleri, kapiller damar ağını oluşturan birinci aşamada oluşan 
mevcut kan damarlarından ortaya çıkar. Nazal retina gebeliğin 8. ayında ve 
temporal retina doğumdan kısa bir süre sonra (gebeliğin yaklaşık 40. haftasında) 
vaskülarize olur. Bu nedenle doğumda prematüre bir bebeğin periferik retinasının 
vaskülarizasyonu değişken ölçülerde tamamlanmamış olacaktır. Doğumla 
birlikte fizyolojik hipoksi azalır ve yenidoğan artık bir hiperoksi durumuna 
maruz kalır (atmosferik oksijen ve ek oksijen desteği). Ek olarak, insülin benzeri 
büyüme faktörü 1›in (IGF1) serum seviyeleri bu dönemde düşüktür. Hiperoksi ve 
düşük IGF1 serum seviyeleri, gecikmiş retinal vaskülarizasyona ve gelişmekte 
olan retina damarlarına, özellikle kapiller damarların refleks vazokonstriksiyona 
ve ardından vazo-obliterasyona (ROP’un 1. Aşaması) maruz kalmasına katkıda 
bulunur. Oksijen tedavisine ilişkin klinik çalışmalar doğumdan hemen sonra 
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başlamış ve doğum sonrası yaşamın ilk birkaç haftası boyunca devam ederek 
ROP gelişiminin bu aşamasını araştırmıştır. ROP gelişiminin 2. aşaması, 
normal anjiyogenezin patolojik anjiyogenez tarafından aşılmasıyla oluşur. 
Gelişmekte olan retinal nöronların yanı sıra periferik avasküler retina hipoksik 
travmaya maruz kalır. VEGF gibi anjiyojenik faktörlerin vitreusa salınımı artar. 
Aynı zamanda serum IGF1 seviyeleri artarak VEGF’nin retinal anjiyogenez 
üzerindeki etkilerini kolaylaştırır. Anormal kan damarları, retinadan vitreustaki 
yüksek VEGF konsantrasyonlarına doğru ilerler. Yeni oluşan damarlar 
retina içinde kümelenme yapabilir ve hızla kalınlaşan ridge dokusu oluşur. 
Neovaskülarizasyon; sızıntı ve ödem oluşumuna ve görme kaybına yol açan 
retina dekolmanına neden olabilir. Hafif vakalarda bu hat regrese olurken, ciddi 
vakalarda bu hat üzerinden vitreus içine düzensiz büyüyen kıvrımlı damarlar 
retina yapısında bozulma, traksiyon ve dekolmana neden olabilir (10,11).

4. Risk Faktörleri

Prematürite derecesi kendi içinde ROP için en tutarlı risk faktörüdür. 
Doğum ağırlığı ve gebelik yaşı ne kadar düşükse, ROP riski o kadar yüksektir. 
Özellikle 28 haftadan erken doğan ve 1000 gramın altında olan prematüre 
bebeklerde retinopati sıklığının belirgin olarak arttığı bilinmektedir. Bir dizi 
başka doğum sonrası faktör ROP gelişimine katkıda bulunabilir (12,13). Bunlar; 

o Destekleyici oksijen kullanımı ve süresi, 
o İntraventriküler kanama,
o Apne, 
o Mekanik ventilasyon,
o Sepsis, 
o Sürfaktan tedavisi, 
o Anemi veya trombositopeni
o Kan transfüzyonu ve değişimi, 
o Postnatal kilo alımının yavaş olması, 
o Hiperglisemi/İnsülin kullanımı, 
o Çoğul gebelik.

5. Tanı ve Tarama

Tarama ROP yönetiminde ilk ve en önemli adımdır. Bu işlem eğitim, beceri 
ve uygun ekipman gerektirir. Ulusal olarak kabul edilebilir tarama yönergeleri, 
herhangi bir ülkede tarama programlarını homojenleştirmek için güçlü bir omurga 
görevi görebilir. <1500 g veya <30 haftalık GY’nda doğan bebekler ile DA 1500–
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2000 gram arasında ve klinik olarak problemleri olan, kardiyopulmoner destek 
gerektiren bebeklerin taranmasına odaklanan batı rehberlerinin, orta gelirli 
ülkelerdeki ‘risk altındaki’ bebekleri kapsamakta yetersiz olduğu gösterilmiştir 
(14,15). Bu nedenle birçok ülke, bölgesel ROP profillerini karşılamak için farklı 
ROP tarama kriterleri benimsemiştir. Ülkemizden yapılan TR-ROP çalışması 
sonuçları değerlendirildiğinde daha büyük ve daha matür bebeklerde ciddi ROP 
vakaları saptanmıştır (8). Ülkemizde Gebelik yaşı <34 hafta veya DA ≤1700 
gram olan tüm bebeklerin prematüre retinopatisi açısından taranması önerilir. 
Gebelik yaşı ≥34 veya DA >1700 gram olup kardiyopulmoner 

Destek tedavisi uygulanmış veya “bebeği takip eden klinisyenin ROP 
gelişimi açısından riskli gördüğü” preterm bebeklerin taranması uygundur (16). 
Hastaların ilk oftalmolojik muayenesi GY 27 haftadan küçük olan bebeklerde 
postmenstrüel 30-31. Haftada, ≥27 haftada doğan bebeklerde ise postnatal 4. 
Haftada yapılmalıdır. GY 25 hafta altında bebeklerde postmenstrüel 31 hafta 
beklenmeden postnatal 6 hafta tamamlandığında ilk muayene yapılabilir 
(Tablo 1).

Tablo 1: Gebelik haftasına göre ilk ROP muayene zamanı

İlk Muayene Zamanı (Hafta)

Gebelik Yaşı (Hafta) Postmenstrüel Kronolojik
22’ 31 9
23’ 31 8
24’ 31 7
25 31 6
26 31 5
27 31 4
28 32 4
29 33 4
30 34 4
31 35 4
32^ 36 4

‘Gebelik yaşı 25 hafta altında hastalarda postmenstrüel 31 hafta beklenmeden postnatal 
6 hafta tamamlandığında ilk muayene yapılabilir.
^Gebelik yaşı 32 hafta üzerinde olan bebeklerde ilk muayene postnatal 4 hafta 
tamamlandığında yapılır.
^Gebelik yaşı 25 hafta altında hastalarda postmenstrüel 31 hafta beklenmeden postnatal 
6 hafta tamamlandığında ilk muayene yapılabilir.
^Gebelik yaşı 32 hafta üzerinde olan bebeklerde ilk muayene postnatal 4 hafta 
tamamlandığında yapılır.
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İlk tarama ideal olarak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yenidoğan 
uzmanı, çocuk doktoru veya yenidoğan hemşiresinin gözetiminde yapılmalıdır 
ve sonraki muayeneler poliklinikte ayaktan hasta olarak yapılabilir. Pupil 
dilatasyonu, 15 dakikalık ara ile iki kez uygulanan %2,5 fenilefrin hidroklorür ve 
%0,5-1 siklopentolat veya tropikamid ile sağlanabilir. Sistemik absorpsiyonu ve 
toksisiteyi azaltmak için medial kantustan fazla damlalar silinmelidir. Muayene 
esnasında bebek sırtüstü yatar pozisyonda olmalıdır. Retina muayenesi ROP 
konusunda yetkin ve yeterli olan bir oftalmolog tarafından kapak spekulumu 
takıldıktan sonra binoküler indirekt oftalmoskop ile 20 ve 28 dioptrilik lens 
kullanılarak ve skleral indentasyon yapılarak yapılır. Gözün manipülasyonu ve 
kullanılan damlalara bağlı;

o Bradikardi, 
o Taşikardi, 
o Kardiyak aritmi, 
o Apne, 
o Desatürasyon,
o Hipertansiyon, 
o Kusma, 
o Gastrik residü, 
o Geçici paralitik ileus  
o Nadiren ölüm olabilir (17,18).

Eğitimli teknisyenler tarafından Ret-Cam (Clarity MSI, CA, ABD) 
kullanılarak yapılan geniş açılı retinal görüntülemenin, gelişmekte olan ülkeler 
için bir model program olan KIDROP programında ROP taraması için oldukça 
etkili bir araç olduğu gösterilmiştir (19). Hastalığı belgelemek, tedavi ve sevk 
ile ilgili karar vermek için eğitimli teknisyenlerin kullanıldığı bu model, ROP 
uzmanlarına kıyasla %95,7 duyarlılığa, %93,2 özgüllüğe ve %81,5 pozitif öngörü 
değerine sahip olduğu izlenmiştir (19). Tek başına zamanında tanı ve tedavi 
çoğu durumda mükemmel görsel sonuç sağlayabilirken, günümüzde gelişmekte 
olan ülkelerin karşılaştığı en büyük zorluk zamanında tarama eksikliğidir.

6. Sınıflandırma

Hastalığın sınıflandırılması, Uluslararası ROP sınıflandırmasına (ICROP-
3) göre yapılmıştır. Başlangıçta 2005 yılında yayınlanan sınıflama en son 
sürümle üç kez revize edilmiştir (20). ROP’u şiddete (evre), ön-arka yerleşime 
(zon), çevresel yaygınlığa ve plus hastalığın varlığına veya yokluğuna göre 
sınıflandırır.
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6.1.	Yerleşim	durumu	(Zonlar)

Retina optik sinirin merkez olduğu 3 bölgeye ayrılmaktadır. (Resim 1)

Zon I: Optik sinir ve makulada yer alan fovea arası mesafenin iki katı 
yarıçaplı dairesel alandır. Optik sinir başı bu zonun merkezidir. 

Zon II: Optik sinir başından nazal ora serraya kadar yarıçaplı dairenin zon 
I dışında kalan halkasal alanıdır.

Zon III: Zon II dışında kalan temporaldeki hilal şeklindeki alandır.

ICROP-3 ile posterior zon 2 tarifini netleştirilmiştir. Posterior zon 2, zon 
I’in 2 disk çapı anteriorundaki alan olarak tanımlanmıştır.

Resim 1: Zon sınırlarının şeması

6.2.	Evre:

ROP hastalığı 5 vasküler proliferasyon evresinden oluşmaktadır. 

Evre 1: Vasküler ve avasküler arasındaki çizgi şeklindeki demarkasyon 
hattı

Evre 2: Ridge; yüzeyden hafif kabarık neovasküler proliferasyon(Resim 2)
Evre 3: Ridge bölgesinde ekstraretinal fibrovasküler proliferasyon başlaması 

(ICROP-3 sınıflandırmasında agresif ROP’da görülen düz neovaskülarizasyonlar 
da evre 3’e dahil edilmiştir). (Resim 3)

Evre 4: Parsiyel retina dekolmanı

	Evre 4A: Parsiyel retina dekolmanı (Makula-on)
	Evre 4B: Parsiyel retina dekolmanı (Makula-off)
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Evre 5: Total retina dekolmanı

	Evre 5A: Arka kutbun oftalmoskopik olarak görülebildiği total 
traksiyonel retina dekolmanı (TRD)

	Evre 5B: Retinanın tamamen lens arkasında toplandığı, lökokori 
şeklinde görülen ve sıklıkla kapalı huni retina dekolmanının eşlik ettiği total 
traksiyonel retina dekolanı

	Evre 5C: Ön kamaranın daralıp irido-korneo-lentiküler sineşilerin 
oluştuğu ve zamanla korneal opasifikasyona giden lökokorik traksiyonel retina 
dekolanı

Resim 2: Evre 2 ROP*
Dr.Sadık Etka Bayramoğlu’nun arşivinden alınmıştır

Resim 3: Evre 3 ROP*

*Dr.Sadık Etka Bayramoğlu’nun arşivinden alınmıştır
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a. Plus Hastalığı: Plus hastalığının varlığı, ROP için tedavi ve takip 
kararının verilmesinde kritik öneme sahiptir. Prematüre Retinopatisi için erken 
tedavi grubunun (ETROP) çalışmasında plus hastalığı, optik sinir başı etrafında 
en az iki kadrandaki damarlarda (6 veya daha fazla saat kadranı) dilatasyon ve 
tortiyozite artışı olarak tanımlandı. (Resim 4) Zayıf dilatasyon gösteren pupil, 
vitreus bulanıklığı veya irisin neovaskülarizasyonu ile ilişkili olabilir.

Resim 4: Plus Hastalığı*

*Chiang MF, Quinn GE, Fielder AR et al. International Classification of 
Retinopathy of Prematurity, Third Edition. Ophthalmology.  

2021 Jul 8:S0161-6420(21)00416-4.

6.4.	Preplus	Hastalığı

Plus hastalığı tanısı için yetersiz olan, ancak normalden daha fazla arteriolar 
tortuozite ve venöz dilatasyon gösteren arka kutbun vasküler anormallikleri 
olarak tanımlanır. ICROP-3’de plus hastalık ve preplus hastalık birbirinin 
devamı olan bir spektrum olarak tanımlanmıştır.

6.5.	Eşik	hastalık	(Threshold)

Zon I veya zon II’de evre 3 ve “plus” hastalık varlığında, 5 ardışık saat 
kadranı veya ardışık olmayan 8 saat kadranında tutulum olarak tanımlanır. 
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6.6.	Eşik	öncesi	hastalık	(Pretreshold)

	Zon I’de eşik hastalık olmayan herhangi bir evrede ROP
	Zon II’de evre 2 ROP ve “plus” hastalık
	Zon II’de evre 3 ROP
	Zon II’de eşik hastalıktan daha az sektör tutulumlu evre3 ROP ve plus 

hastalık

6.7.	Tip	2	ROP

Düşük riskli eşik öncesi hastalık 
	Zon I’de evre 1 veya evre 2 ROP (plus hastalık yok)
	Zon II’de evre 3 ROP (plus hastalık yok)

6.8.	Tip	1	ROP

Yüksek riskli eşik öncesi hastalık 
	Zon I’de herhangi bir evrede plus hastalık
	Zon I’de evre 3 ROP
	Zon II’de evre 2 veya evre 3 ROP ve plus hastalık 

6.9.	Agresif	Posterior	ROP

A-ROP olarak bilinen şiddetli ve agresif bir ROP formu, 2005 ICROP 
sınıflandırmasında tanımlanmıştır, 2021 yılında tanımlama güncellenmiştir. 
Ara evrelerden geçmeden doğrudan evre 5’e ilerleyebilir. Posterior yerleşim 
(Zon I veya posterior Zon II), hızla gelişen plus hastalık, intraretinal düz 
neovaskülarizasyon ve vasküler looplar ile karakterizedir. 

7. Tedavi

Kriyoterapi, eşik veya şiddetli ROP için uygulana ilk tedavi yöntemiydi. 
Kriyoterapi periferik retinaya soğuk uygulanarak retina ablasyonu 
sağlamaktaydı. Bu yöntem, avasküler retinada skar oluşturarak, retinayı şiddetli 
inflamasyon ve dekolman riskinden korumaktadır. CRYO-ROP çalışması, eşik 
retinopatisi olan 291 prematüre bebekte kriyoterapi uygulamasının olumsuz 
oküler sonuçları 12 aylık süreçte %47,4’ten %25,7’ye düşürdüğünü gösterdi 
(21). Lazer fotokoagülasyon ile eşik ROP tedavisinin kriyoterapiye eşit veya 
daha iyi sonuçlar sağladığı, ayrıca daha az ağrı ve enflamasyona neden olduğu 
gösterilmiştir (22). Lazerle tedavi edilen hastalarda daha az sistemik etkiler 
görülmüştür. 10 yıllık bir takip, lazer fotokoagülasyon tedavisinin, kriyoterapiye 
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kıyasla daha iyi görme keskinliği ve daha az kırma kusuru ile ilişkili olduğunu 
ortaya koydu. Bu sonuçlara göre, lazer fotokoagülasyon daha etkili ve güvenli 
tedaviyi sağlamak için eşik ROP hastalarında standart tedavi haline geldi (23).

ROP tedavisinde lazer fotokoagülasyon kriterleri ETROP (Early Treatment 
for Retinopathy of Prematurity) çalışma grubu tarafından belirlenmiştir. Bu 
kriterlerde yüksek risk taşıyan eşik öncesi ROP bulguları (Tip 1 ROP) da dikkate 
alınmıştır (24).

Tedavi gerektiren durumlar;
• Zon I’de evre 1 veya evre 2 ROP ve “plus” hastalık
• Zon I’de evre 3 ROP
• Zon II’de evre 2 veya evre 3 ROP ve “plus” hastalık
• A-ROP

7.1.	Lazer	Fotokoagülasyon:

Eşik hastalık ve yüksek riskli eşik öncesi ROP için güncel tedavidir. 
Eşik hastalık aşamasındaki ROP’un lazer tedavisi, bu hastalığın ilerlemesini 
yaklaşık %90 oranında önler (24) ve Lazer tedavisi, ROP gelişen damarların 
üzerine değil, bu damarların anteriorunda tüm avasküler retinaya uygulanır. 
Şiddetli ROP’un lazer tedavisi başarıyla kullanılmaktadır ancak lazerle tedavi 
edilen vakaların yaklaşık %10’u, göz doktorunun deneyimine ve becerilerine 
bağlı olarak ikinci bir müdahaleyi gerektirmektedir. Lazer tedavisinden sonra 
önerilen takip göz muayenesi, ablatif tedavinin tamamlanmadığı alanlarda ek 
lazer tedavisi gerekmediğinden emin olmak için 3 ila 7 gün arasındadır (25). 
ETROP çalışması 2003 yılında yayınlandı ve şu anki tedavi kılavuzlarını 
oluşturdu. ETROP çalışması, tip 1 retinopatide lazer fotokoagülasyonun görsel 
ve anatomik olarak oldukça yüksek başarı oranına sahip olduğunu belirlemiştir 
(26). Başlangıçta, eşik ROP için lazer tedavisinde argon lazer kullanılmıştır. 
Daha sonra bunun yerini diyot lazer (532 nm) aldı. 

Lazer tedavisi vitreus kanaması, hifema, katarakt, oküler basınçta artış veya 
azalma ve kırma kusurlarında artış gibi diğer komplikasyonlara neden olabilir 
(27). Bununla birlikte, lazer tedavisinin en olumsuz etkisi periferik avasküler 
retinanın yıkımı ve sınırlı bir görme alanı oluşmasıdır. Bazı durumlarda retinal 
katlantı makulayı etkileyerek görme keskinliğini ciddi şekilde bozabilir. 
Genellikle uzun süren bir işlemdir, bazen 2 saatten fazla sürer ve anestezi 
gerekir. Lazer tedavisine rağmen bazı hastalarda retina dekolmanı gelişerek evre 
4’e ilerleme ortaya çıkabilir.
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7.2.	Anti-VEGF	Ajanlar

Lazer fotokoagülasyon ROP tedavisinde altın standart olmakla birlikte, 
anti-VEGF ajanlar ROP tedavisinde daha yeni bir uygulama seçeneğidir. Anti-
VEGF ajanların daha kolay uygulanması, genel anestezi gerektirmemesi, hızlı 
cevap alınması, korneanın/lensin opak, vitreusun bulanık olduğu ve pupillanın 
iyi dilate olmadığı durumlarda kullanılabilmesi, görme alanında daralma 
olmaması avantajlarıdır. Bu ilaçlar, eşik retinopati tedavisi olarak cesaret verici 
sonuçlar göstermiştir (28). ROP patogenezinde, faz II veya vazoproliferatif faz, 
dolaşımdaki retinal VEGF düzeylerinde bir artışla karakterize edilir. Bu nedenle 
anti-VEGF ilaç kullanmak bu mediatörün üretimini bloke eder veya inhibe 
ederek yeni kan damarlarının oluşumunu engeller. ROP’da kullanılan anti-
VEGF ilaçlar arasında bevacizumab, ranibizumab, pegaptanib ve aflibercept 
bulunmaktadır. Bevacizumab prematüre bebeklerde en sık kullanılanıdır ve daha 
büyük klinik kanıtlara sahiptir, ikinci sıklıkla ranibizumab kullanılmaktadır (29).

Lazer fotokoagülasyon ve bevasizumabın karşılaştırıldığı “Bevacizumab 
Eliminates the Angiogenic Threat for Retinopathy of Prematurity” (BEAT-ROP) 
çalışmasında zon I evre 3 ROP veya posterior zon II ROP’ların tedavisinde 
bevacizumab kullanımı sonrası rekürrens ve yapısal anormalliklerin (dekolman, 
maküler ektopi) daha az olduğu bildirilmiştir (30).

Anti-VEGF ajanların kullanımının ön planda tutulabileceği klinik 
durumlar aşağıda sıralanmıştır:

• Zon I veya posterior zon II’de ROP
• A-ROP varlığı
• Makulanın halen vaskülarize olmadığı posterior hastalık
• Retinanın görülmesini zorlaştıracak durumların varlığı: Non-dilate 

pupilla, kornea veya lens opasitesi, vitreus hemorajisi ve bulanıklığı
• Genel anestezi ile lazer tedavisini kaldıramayacak sistemik hastalığı olan 

hastalar

Bevacizumabın zon I evre 3 ROP + plus hastalıkta uygulanabileceği 
Amerikan Pediyatri Akademisi tarafından belirtilmiştir. Ancak dozu, optimal 
zamanlaması, güvenliği ve etkinliği konusunda ileri çalışmalara ihtiyaç 
olduğunu vurgulamıştır (31).

7.3.	Cerrahi	Girişim

Evre 4 ve Evre 5 ROP hastalarının tüm alt grupları için cerrahi girişim 
endikedir. Teknik seçimi, ROP aşamasına, traksiyonun kapsamına ve yerine 
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bağlıdır. Cerrahi yöntemler arasında Evre 4 için skleral serklaj veya lens 
koruyucu vitrektomi, Evre 5 ROP için vitrektomi veya vitrektomi ile kombine 
lensektomi yer alır. Lens koruyucu vitrektomi, Evre 4 ROP için en sık uygulanan 
cerrahidir. Mikro insizyonlu vitrektomi tekniklerindeki gelişmelerle birlikte 
küçük çaplı aletler (23, 25 veya 27 gauge) yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Lazer gibi önceden tedavi eksikliği, geç başvuru ve dar- huni şeklinde retina 
dekolmanı konfigürasyonunun daha yüksek insidansı, kötü cerrahi sonucun 
belirleyicileridir. Evre 4A ROP için lens koruyucu vitrektominin anatomik 
başarı oranları çeşitli serilerde %84 ila %100 arasında değişirken, Evre 5 ROP 
için bu oranların %14,3 ila %45,5 arasında değiştiği bildirilmiştir (32,33). Bu 
tedavi yöntemlerinin hastaların %72’sinde “ışığın algılanmasını” ve yaklaşık 
%15’inde 20/300 veya üzeri görme keskinliği sağladığı bildirilmiştir (34,35).

Prematüre retinopatisi tedavi algoritması Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1: Prematüre retinopatisi tedavi algoritması*

*Koc E, Bas AY, Ozdek S, Ovalı F. Türkiye Prematüre  
Retinopatisi Rehberi 2021 Güncellemesi
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1. Giriş

Retinal vaskülit  , üveit ile ilişkili veya izole olabilen , vasküler 
tıkanıklığına ve retinal iskemiye neden olabilen retinal kan damarlarının 
iltihaplanması durumudur . Maküler tutulum veya  neovaskülarizasyon 

(NVE)  oluşumu durumunda görme keskinliği ciddi şekilde etkilenebilir. Ta n ı 
daha çok fundoskopi ve fundus floresein anjiyografiye (FFA) dayanır. Optik 
koherens tomografi (OKT) ve indosiyanin yeşili anjiyografi (İSY) de gerekli 
durumlarda yardımcıdır. Sistemik hastalıklar retinal vaskülit ile ilişkili olabilir, 
en sık karşılaşılanları Behçet hastalığı, sarkoidoz ve multipl sklerozdur. Daha 
çok, ağırlıklı olarak venöz tutulum yapsalar da, sistemik lupus eritematozus ve 
nekrotizan vaskülitler daha az sıklıkla görülür ve ağırlıklı olarak arteriyel veya 
mikst tip vaskülit ile ilişkilidirler. 

İyi bir görme keskinliğini korumak ve retinal inflamasyonu ve kronik 
iskemiyi azaltmak için tedaviler genellikle agresiftir. Steroidler, immünosüpresif 
ilaçlar, retinal lazer fotokoagülasyon, intravitreal anti-VEGF enjeksiyonları 
başlıca tedavilerdir ve son zamanlarda anti-tümör nekrozis faktör-alfa (anti-TNF 
alfa) monoklonal terapötik antikorların çok başarılı olduğu gösterilmiştir (1).

Retinal vaskülite neden olabilen hastalıklar şunlardır; (2)
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Primer retinal flebit yapan vaskülitler: Behçet hastalığı, Sarkoidoz, 
Multiple sklerozis, Pars planit, Eales hastalığı, HIV mikroanjiopati ile ilişkili 
vaskülit

Primer retinal arterit yapan vaskülitler: Sistemik lupus eritematozus, 
Poliarteritis nodoza, Mikroskopik polianjit, Eozinofilik granülomatöz polianjit, 
Toksoplazma gondi, Herpes simpleks/Varisella zoster virüs (nekrotizan 
retinitler), Trepanoma pallidum (sifiliz), Bartonella henselae (kedi tırmığı), 
Borrelia burgdorferi (lyme hastalığı)

Arterit ve flebite neden olanlar: Tüberküloz, Granülomatöz polianjit, 
buzlanmış dal anjiti, ülseratif kolit / chron hastalığı 

Bu bölümde non-enfeksiyöz  olup inflamatuar retinal vaskülite neden 
olabilen , klinikte daha sık karşılaştığımız bazı hastalıklardan ele alacağız .

2. Eales hastalığı

Eales hastalığı idiopatik, tıkayıcı, periferik bir vaskülopatidir. Genellikle 
multifaktöriyel bir hastalık olup, immunolojik kaynaklı olduğunu bildiren 
çalışmalar da öne sürülmüştür. Hastalık hakkında en fazla kabul edilen görüş, 
mikobakteriyum tüberkülozisin antijenik fragmanlarına karşı geliştirilen 
immünolojik bir cevap olarak meydana geldiğidir (3).

Tipik olarak genç yaşta, daha çok erkeklerde görülür ve bilateral fakat 
asimetrik tutulum mevcuttur. Hastalık en sık olarak hindistan, güneydoğu asya 
ve akdenize kıyısı olan bölgelerde görülür.

Hastalığın en sık başvuru şikayeti vitre hemorajisine bağlı olan görmede 
azalmadır. İnflamatuar, tıkayıcı, periferik vasküler tutulum (Resim 1) ve 
iskemik alanlar başlıca muayene bulgularıdır. Ön kamarada reaksiyon genellikle 
destekleyicidir. İskemi sonucunda periferik neovaskülarizasyon ve membran 
(Resim 2 ve 3) görülebilir. Hastalar rubeozis iridis, vitre içi hemoraji, traksiyonel 
retina dekolmanı ve bazen de eş zamanlı traksiyonel ve regmatojen dekolman 
ile başvurabilirler. Makula ödemi nadir görülen bir komplikasyondur. Glokom, 
katarakt ve epiretinal membran oluşabilecek diğer komplikasyonlardır (4).

Eales hastalığı tanısı, diğer mümkün olabilecek hastalıkların ekartasyonu 
sayesinde klinik olarak konulabilmektedir. Quantiferon testi çoğu hastada 
pozitiftir. Bunun dışında vitreden alınan örneklerde PCR çalışılarak da etken 
gösterilebilir. FFA iskemik alanları göstermekte çok faydalıdır (4,5).

Başlıca tedavi yöntemleri makula ödemi varlığında anti-VEGF ajanlar, 
intravitreal steroidlerdir. İskemi varlığında lazer fotokoagulasyon etkili bir 
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tedavi seçeneğidir. Vitre içi hemoraji ve dekolman varlığında pars plana 
vitrektomi (PPV) tek seçenektir. Anti-tbc tedavisi önerilse de halen ortak bir 
görüş oluşmamıştır (5).

Resim 1: Eales hastalığında periferik vaskülit

Resim 2: FFA’da görülen periferik NVE
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Resim 3: Vaskülite sekonder gelişen traksiyonel membran 

3. Behçet hastalığı

Behçet hastalığı tekrarlayan oral aft, genital ülser, göz ve cilt bulguları 
ile seyreden multisistemik, idiopatik bir sendromdur. Vaskülit hastalığın 
önemli bir tutulumudur. Daha çok eski ipek yolu olarak adlandırılan bölgeye 
sınırı olan ortadoğu ve uzakdoğu ülkelerinde görülmektedir (6,7). Primer 
olarak genç erişkinlerin hastalığıdır.  Türkiyede görülme sıklığı % 0,42 olarak 
bildirilmiştir (8).

Vücutta hemen her sistemi tutabilir. Hastalık gastrointestinal sistem 
tutulumu, nörolojik bulgular, sistemik vasküler tutulum, eklem ağrıları, 
cilt lezyonları ile karakterizedir. Oral ülser, ilioçekal bölge tutulumu, 
meningoensefalit, dural ve trombozu , artralji , artrit , eritem nodozum , 
papilopustüler lezyonlar  hastalık seyri boyunca görülebilecek bulgulardır .

Göz tutulumundaki başlıca bulgular ön üveit (daima non-granülomatoz), 
şiddetli vakalarda pozisyon ile yer değiştiren hipopyon, şiddetli vitrit, retinit 
(spontan rezolüsyon tipiktir), vaskülit, optik sinir ödemi, ileri evrede disk 
ve retinal neovaskülarizasyondur (9). Daha çok bu hastalığa özel olan, alt 
retinal yüzeyde görülen vitre opasiteleri (behçet incileri) pars planitte görülen 
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snowball’lar ile karıştırılmamalıdır (Resim 4). Behçet incileri vitrede değil, 
daha çok retina yüzeyinde bulunması ile snowball›dan ayrılır. 

Bunun dışında sklerit , konjonktivit , glokom , katarakt ve son dönemde 
optik ve retinal atrofi daha nadir olarak görülebilmektedir . Son dönem bir 
behçet üveiti hastası eğer tedavi edilmemiş ise tipik bir retinitis pigmentoza ile 
ayni görünüme sahip olabilmektedir (9,10).

Retinal vaskülit tipik olarak arter ve venleri tutabilir. Tıkayıcı olması, 
kılıflanma yapması, damar çevresinde geniş hemoraji meydana getirmesi ile 
karakterizedir (Resim 5). Tıkanma sonrası vasküler sızıntı ve buna bağlı ödem 
de görülebilir.  

Hastaların büyük bir bölümünde HLA-B51 pozitifliği bulunmaktadır. 
Paterji testi destekleyicidir. FFA retinal bulguların derecesini göstermekte 
çok faydalıdır (Resim 6). Geniş vasküler kaçak en tipik bulgusudur. Lomber 
ponksiyon, manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve bilgisayarlı tomografi 
(BT) sistemik tutulum açısından araştırılmalıdır. Tedavide topikal ve sistemik 
steroidler, azatioprin, siklosiporin, interferon alfa ve anti-TNF ajanlar etkilidir. 
FFA da iskemik alanlar saptanması durumunda lazer fotokoagulasyon tercih 
edilebilir (11).

Resim 4: Tipik Behçet incileri
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Resim 5: Behçet hastalığına bağlı geniş tıkayıcı vaskülit, damar  
çevrelerinde 4 kadranda geniş hemoraji, optik sinir sınırlarında silinme

Resim 6: FFA’da behçet üveitinde görülen tipik vasküler kaçak  
ve periferinde non perfüzyon sahaları
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4. Pars planit (PP)

PP daha çok çocukları ve genç erişkinleri etkileyen kronik bir intermediate 
üveittir . Hastalık ön segment , siliyer cisim ve anterior vitre tutulumu ile 
karakterizedir . Genellikle bilateral tutulum görülür. Altta yatan bir hastalık veya 
enfeksiyon varlığı yoktur, idiyopatik bir hastalıktır. Multiple sklerosis ile ilişkili 
olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Görülme sıklığı toplumda 1-2/100.000 
olsa da, en sık görülen pediatrik üveittir ve en sık görülen intermediate 
üveittir. En sık görülen başvuru şikayeti uçuşma ve görmede azalmadır (12). 
Biomikroskopik muayenede kornea endotelde mikrogranulomatoz keratik 
presipitatlar, ön kamarada ve vitrede hücre , snowball ve  snowbanks tipiktir 
(Resim 7) . Optik ödemi ve retinal vaskülit diğer görülen bulgulardır. Retinal 
vaskülit genellikler periferde görülür ve beraberinde vasküler kılıflanma ve 
hemoraji eşlik edebilir (Resim 8) (13). Başlıca komplikasyonları arasında band 
keratopati, katarakt, vitre kondansasyonu , optik atrofi , epiretinal membran , 
neovaskülarizasyon, vitre hemorajisi , siklitik membran, retina dekolmanı, 
glokom ve hipotoni görülebilir (14). Görüntüleme yöntemleri arasında 
hastalığın takibi için fundus foto gereklidir. FFA ise periferal retinal vasküliti 
varsa iskemi ve neovaskülarizasyonları saptamak için çok önemlidir. OCT ise 
makula ödemi, hole, atrofi ve erm varlığında oldukça yararlıdır (13,14). Ön 
segment tutulumunda tropikal steroidler ilk tedavi seçeneğidir. Yetersiz kalınan 
durumlarda perioküler, ve sistemik steroidler yararlıdır. Uzun süreli tedavilerde 
metotreksat, mikofenolat mofetil, azatiopirin, siklosiporin kullanılabilir. 
İntravitreal steroid implantlar bir diğer seçenektir. Dirençli vakalarda ise anti-
TNF ajanlar (adalimumab, infliksimab) tercih edilmelidir. Retina dekolmanı, 
vitre hemorajisi gibi durumlarda PPV uygulanmaktadır (15). 



142    RETİNAL VASKÜLER HASTALIKLAR

Resim 7: Pars planitte görülen snowball*

Ozdal PC, Berker N, Tugal-Tutkun I. Pars Planitis:  
Epidemiology, Clinical Characteristics, 

Resim 8: Periferik vasküler retinit ve kılıflanma*

*Management and Visual Prognosis. J Ophthalmic Vis Res. 2015 Oct-
Dec;10(4):469-80. doi: 10.4103/2008-322X.176897. PMID: 27051493; 

PMCID: PMC4795398.)
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4. Multipl skleroz (MS)

MS santral sinir sisteminin demiyenilizan bir hastalığıdır. Patogenezi tam 
olarak bilinmemekle birlikte myelinli sinir liflerini hedef alan otoimmünite 
sonucunda ortaya çıktığı kabul edilir. Gençlerde travma dışı motor bozukluğun 
en sık sebebidir (16).              

En sık görülen göz tutulumu optik nörittir. Üveit görülme sıklığı %1-2 
oranında görülmektedir. Daha önceden intermediate üveit tanısı almış bir kişide, 
ilerde MS gelişme ihtimali ise %10-14 olarak bildirilmiştir (17).

Genellikle kadınlarda kronik, bilateral, intermediate üveit şeklinde ortaya 
çıkar. Bununla beraber MS’te posterior üveitin de görülebileceği bildirilmiştir. 
HLA-DR15 varlığının MS ve pars planit ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. En çok 
görülen başvuru şikayeti görme kaybıdır ve en sık sebebi de maküla ödemidir 
(18,19).

Muayene bulguları arasında konjonktival hiperemi, kornea endotelde 
mikrogranulomatoz keratik presipitatlar, ön kamarada hücre, vitritis, 
snowball-snowbank (Resim 9), periferal tıkayıcı vaskülit (Resim 10) ve optik 
sinirde ödemdir (Resim 11).  Maküla ödemi, katarakt, epiretinal membran 
başlıca komplikasyonlarıdır. Bunun dışında glokom, retina dekolmanı, 
neovaskülarizasyon ve vitre hemorajisi de görülebilmektedir (20,21).

Her üveitte olduğu gibi FFA periferik vasküliti ve varsa iskemiyi 
değerlendirmede yol göstericidir. OKT maküla ödemi, hole ve erm için yaralıdır 
(20).

MS üveiti düşünülen bir hastada diğer intermediate üveitlerin ve maskeleyici 
sendromların ekartasyonu mutlaka gereklidir. Tam kan sayımı, seroloji, direk 
göğüs grafisi, serum ACE-Lizozim düzeyi, kraniyel MR görülmelidir. Yine her 
hastadan nöroloji konsultasyonu istenmelidir (17).

Tedavi pars planittekine benzerdir. Topikal steroidler ön segment 
tutulumunda faydalıdır. Yetersiz kalınan durumlarda perioküler, intravitreal ve 
sistemik steroidler yararlıdır. Uzun süreli tedavilerde metotreksat, mikofenolat 
mofetil kullanılabilir. Dirençli vakalarda ise anti-TNF ajanlar (adalimumab, 
infliksimab) tercih edilmelidir fakat bu ilaçların demiyenilizasyonu arttırıcı 
etkileri olduğu da göz ardı edilmemelidir. Retina dekolmanı, vitre hemorajisi 
gelişen durumlarda PPV uygulanmaktadır (22).
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Resim 9: MS üveiti hastasında pars planit benzeri snow balls

 Resim 10: Optik nörit
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Resim 11: FFA da periferik vasküler kılıflan

5. Sarkoidoz

Sarkoidoz kronik, multisistemik, idiyopatik bir granülomatoz hastalıktır. 
Daha çok 25-45 yaş kında görülse de her yaş ve cinsiyette ortaya çıkabilir. Farklı 
oranlar bildirilse de hastalık yüzde 30-35 oranında göz tutulumu yapmaktadır 
(23,24). En sık oküler tutulum ise üveit şeklinde olmaktadır. Amerika, kuzey 
avrupa ve japonya da daha sık olmakla beraber, ülkemizde sarkoidoz üveiti 
toplam üveit vakalarının yüzde 3’ünü oluşturmaktadır (25). Muayane bulgularına 
bakıldığında mutton-fat KP’ler, ön kamarada hücre , iriste koeppe ve busacca 
nodülleri , gonyoskopi ile tespit edilen açıdaki berlin nodülleri tipiktir. Vitrede 
kartopu ve inci şeklinde opasiteler, çok sayıda periferik koroidal lezyonlar, 
koryoretinal infiltrasyonlar ve retinal granülom diğer bulgulardır (26). Vaskülit 
nodüler veya segmental olabilir. Periflebitte damar sarı bir kılıf ile kaplıdır 
(mum damlası şeklinde adlandırılmaktadır) (Resim12). Damar etrafında 
eksudasyon yoğundur. Okluzif periflebit sık görülmese de neovaskülarizasyona 
sekonder gelişebilir. Optik sinir tutulumu (Resim 12) ve buna bağlı atrofi 
gelişebilir. Konjonktivit, lakrimal bez tutulumu, sklerit ve orbital lezyonlar daha 
az görülmektedir (26).

Başlıca komplikasyonları katarakt, göz içi basınç artışı, anterior ve posterior 
sineşi, kistoid makula ödemi, neovaskülarizasyon , vitre hemorajisi , koroidal 
neovaskülarizasyon , erm , retina dekolmanıdır (27). Serum ACE ve lizozim 
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seviyesinin yüksekliği ve negatif tuberkülin deri testi tanıda yardımcıdır. Direk 
grafi ve akciğer BT istenilmelidir. Gerekli durumlarda bronkoskopi yapilabilir. 
Göz tutulumunda vitre biyopsisi çok değerlidir (cd4/cd8 oranı) (24). FFA 
periferik vasküliti ve iskemiyi göstermede çok değerlidir. OCT kistiod makula 
ödeminin takibinde faydalıdır (25). Tedavide topikal steroid ve midriyatikler 
ön segment tutumunda verilebilir. Arka üveitte sistemik steroidler, metotreksat, 
azatioprin, siklosiporin ve TNF inhibitörleri hastalığın aktivite ve direncine göre 
verilebilir (27).

Resim 12: Sarkoidozda görülen tipik periflebit ve OD tutulumu (FFA)

6. Sistemik lupus eritematozus (SLE)

SLE daha çok kadınlarda görülen sistemik, kronik, otoimmün bir hastalıktır. 
Herhangi bir sistemi veya organı etkileyebilir. En sık renal, dermatolojik, kas 
-iskelet, nörolojik ve hematolojik tutulumlar ile ortaya çıkar. Hastaların yaklaşık 
1/3’ ünde oküler bulgular da görülür (28). Başlıca göz tutulumları arasında göz 
kapağında eritem, skar, madarozis, orbital enflamasyon ve vaskülit , ekstraokuler 
kaslarda infiltrasyon, göz kuruluğu , kornea ülserasyon, PUK, sklerit-episklerit, 
konjonktivit ve anterior üveit sayılabilir (29).

Retinal tutulum çoğunlukla tıkayıcı vaskülit şeklinde olur. Lupusa bağlı 
gelişen mikronjiopati ven dal tıkanıklığı, arter tıkanıklığı, optik sinir ödemi 
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yapabilir (Resim 13). Tutulan damarın etrafında kılıflanma, hemoraji ve 
eksudasyon görülebilir. İskemiye bağlı non-travmatik purtscher retinopatiye 
sebep olabilir (Resim 14). Koroidal infarktlara, retina pigment epitel 
hasarına ve buna sekonder olarak seroz dekolmana yol açabilir (30-32). Göz 
komplikasyonları arasında glokom, katarakt, optik atrofi, retina dekolmanı, 
maküla ödemi, neovaskülarızasyon ve vitre hemorajisi bulunur (32).

Tanı için sistemik açıdan araştırılmalıdır. Göz tutulumunun derecesini 
saptamak için OKT, FFA-ICG, FAF çok değerlidir. Ön segment tutulumunda 
topikal steroid damlalar, maküla ödemi varlığında intravitreal enjeksiyonlar, 
iskemi varlığında ise fotokoagulasyon tercih edilebilir. Sistemik tedavisinde ise 
diğer otoimmün hastalıklarda olduğu gibi sistemik steroidler ilk tercihtir. Bunun 
dışında metotreksat, azatioprin, siklosiporin, mikofenolat mofetil ve anti-TNF 
ajanlar diğer seçeneklerdir (32)

Resim 13: SLE hastasında geçirilmiş ven kök tıkanıklığı sekeli  
(OD basında neovaskülarizasyon, ÜT damar arkında geniş hemoraji,  

AT damar arkında içi boş damarlar)  
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Resim 14: Arka kutupta multiple yumuşak eksuda (purtscher like retinopati)   

7. Nekrotizan vaskülitler 

Sistemik vaskülitler damar duvarında nekroz ve enflamasyon ile seyreden 
otoimmün ve heterojen bir hastalık grubudurlar. Vücutta   bu immüniteyi 
tetikleyen bazı mekanizmalar mevcuttur. Bu mekanizmalar arasında immün-
kompleksler, anti-endotel hücre antikoru, anti- lizozomal antikorlar ve anti 
nötrofilik sitoplazmik antikorlar (ANCA) bulunmaktadır. ANCA+ vaskülitler 
damar duvarında nekroz ile karakterizedirler ve granülomatöz polianjit 
(wegener granülomatözu), mikroskopik polianjit ve eozinofilik granülomatöz 
polianjit (churg-strauss sendromu) olmak üzere 3 farklı hastalıktan 
oluşmaktadırlar (33-35).

7.1.	Granülomatöz	polianjit

Multisistemik otoimmün bir hastalık olup, nekrotizan granulomatoz 
vaskülit ile seyreder. Genel triadı üst ve alt solunum yolu tutulumu, fokal veya 
segmental glomerulonefrit ve küçük damar vaskülitidir. Periferik sinir sistemi 
ve eklemler de etkilenebilir. Başvuru esnasında olguların yüzde 15 ‘inde 
okuler tutulum olmakla beraber hastalığın seyrinde bu oran %50 olarak görülür 
(36). Orbital selülit , dakriyosistit , dakriyoadenit , periferik ülseratif keratit , 
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anterior ve intermediate üveit yapabilir . Daha çok diffüz anterior ve nekrotizan 
karakterde sklerite sebep olabilir. Hastaların yüzde 10 kadarında posterior sklerit 
de görülebilmektedir. Arka segment tutulumunda retinal vasküler değişiklikler 
görülür (Resim 15). Arka segment tutulumu yumuşak eksuda ve intraretinal 
hemorajiler ile başlar. Okluzif karakterde vaskülit tipiktir ve hem arter hem 
de venleri etkileyebilir. Optik sinir ödemi (Resim 15) ve koroidal iskemiye de 
sebep olabilir (37).

Resim 15: Granülomatöz polianjit hastasında retinal tutulum*

a. Multipl sert eksuda ve retinal hemorajiler
b. Yumuşak eksuda, maküla yıldızı, optik sinir ödemi

c. Koroidal infarkt sonrası gelişen elsching spot
d. Periferik vaskülit ve intraretinal hemoraji (siyah ok işaretli yer)

*Macarie SS, Kadar A. Eye involvement in ANCA positive vasculitis.  
Rom J Ophthalmol. 2020 Jan-Mar;64(1):3-7. PMID: 32292850;  

PMCID: PMC7141924
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7.2.	Eozinofilik	granülomatöz	polianjit

2,5/100000 sıklığında görülen nekrotizan ve granulomatoz bir vaskülit 
çeşididir. Küçük ve orta büyüklükteki damarları etkiler . Ciddi astım, kan 
ve doku eozinofilisi , paranazal sinüzit , polinöropati veya  mononöritis 
multiplex hastalığın yaptığı tutulumlardır (38). Oküler tutulum arasında orbital 
enflamasyonu görülebilir. Genellikle konjonktiva da tutulur ve görsel prognozu 
nispeten iyidir. Kronik karakterdedir. Göz kuruluğu, periferik ülseratif keratit, 
konjonktivit, psödötümör orbital ve dakriyoadenite neden olabilir. Bunun 
dışında iskemik tipte tutulum da yapabilir. İskemik tip hastalık genellikle akut 
başlangıçlı ve kötü görsel prognoz ile ilişkilidir.  Arter veya ven dal ve ven kök 
tıkanıklıkları görülebilir. Koroidal infarktlar nadirdir (39). 

7.3.	Mikroskopik	Polianjit

Küçük ve orta boy arterleri tutan nekrotizan bir vaskülittir.  Epizodik 
karakterde kas ve damar tutulumu ile seyreden subakut veya kronik bir 
inflamasyondur. Diğer nekrotizan vaskülitlerde olduğu gibi başlıca göz 
tutulumları arasında PUK, kornea ülser, epitel incelmesi ve göz kuruluğu tipiktir 
(40). Retinal tutulumda intraretinal hemorajiler, yumuşak eksudalar, makular 
star ve optik sinir ödemi, vaskülit (Resim 16), koroidal iskemi, koroidal infarkt, 
ve eksudatif retina dekolmanı (özellikle posterior siliyor arter ve koroidal 
tutulumda) görülür (41).

Resim 16: Mikroskobik polianjit hastasında tıkayıcı vaskülit 



İNFLAMATUAR RETİNAL VASKÜLER HASTALIKLAR     151

Kaynakça 

1. Gascon P, Jarrot PA, Matonti F, Kaplanski G. Vascularites rétiniennes 
et maladies systémiques [Retinal vasculitis and systemic diseases]. Rev Med 
Interne. 2018 Sep;39(9):721-727. French. doi: 10.1016/j.revmed.2018.04.013. 
Epub 2018 Jun 20. PMID: 2993397

2. Rosenbaum JT, Sibley CH, Lin P. Retinal vasculitis. Curr Opin 
Rheumatol. 2016 May;28(3):228-35. doi: 10.1097/BOR.0000000000000271. 
PMID: 26945335; PMCID: PMC4893321.

3. Saxena S, Kumar D. New classification system-based visual outcome in 
Eales’ disease. Indian J Ophthalmol. 2007;55(4):267–269. doi: 10.4103/0301-
4738.33038. 

4. Biswas J, Sharma T, Gopal L, Madhavan HN, Sulochana KN, 
Ramakrishnan S. Eales disease–an update. Surv Ophthalmol. 2002;47(3):197–
214. doi: 10.1016/s0039-6257(02)00288-6.

5. Biswas J, Pal B, Gondhale HP, Kharel SR. Long-Term Outcomes of 
a Large Cohort of Patients with Eales’ Disease. Ocul Immunol Inflamm. 
2018;26(6):870–876. doi: 10.1080/09273948.2017.1298817. 

6. Gül A. Behçet’s disease as an autoinflammatory disorder. Curr Drug 
Targets Inflamm Allergy. 2005;4:81–3. 

7.  Keino H, Okada AA. Behçet’s disease: Global epidemiology of an old 
Silk Road disease. Br J Ophthalmol. 2007;91:1573–4.

8. Azizlerli G, Köse AA, Sarica R, Gül A, Tutkun IT, Kulaç M, et al. 
Prevalence of Behçet’s disease in Istanbul, Turkey. Int J Dermatol. 2003;42:803–
6.

9. The International Study Group for Behçet’s Disease. Evaluation of 
diagnostic (‘classification’) criteria in Behçet’s disease-towards internationally 
agreed criteria. Br J Rheumatol. 1992;31:299–308. 

10. Tugal-Tutkun I. Behçet’s Uveitis. Middle East Afr J Ophthalmol. 2009 
Oct;16(4):219-24. doi: 10.4103/0974-9233.58425. PMID: 20404988; PMCID: 
PMC2855662.

11. Tugal-Tutkun I, Mudun A, Urgancioglu M, Kamali S, Kasapoglu E, 
Inanc M, et al. Efficacy of infliximab in the treatment of uveitis resistant to 
the combination of azathioprine, cyclosporine, and corticosteroids in Behçet’s 
disease: An open-label trial. Arthritis Rheum. 2005;52:2478–84.

12. Yalçındağ FN, Özdal P, Özyazgan Y, Batıoğlu F, Tugal-Tutkun I; BUST 
Study Group. Pediatric Uveitis in Turkey: The National Registry Report II. Ocul 
Immunol Inflamm. 2022 Sep 9:1-7. doi: 10.1080/09273948.2022.2110900. 
Epub ahead of print. PMID: 36083691.



152    RETİNAL VASKÜLER HASTALIKLAR

13. Donaldson MJ, Pulido JS, Herman DC, Diehl N, Hodge D. Pars 
planitis: A 20-year study of incidence, clinical features, and outcomes. Am J 
Ophthalmol. 2007;144:812–817. 

14. Ozdal PC, Berker N, Tugal-Tutkun I. Pars Planitis: Epidemiology, 
Clinical Characteristics, Management and Visual Prognosis. J Ophthalmic Vis 
Res. 2015 Oct-Dec;10(4):469-80. doi: 10.4103/2008-322X.176897. PMID: 
27051493; PMCID: PMC4795398.

15. Tugal-Tutkun I. Pediatric uveitis. J Ophthalmic Vis Res. 2011;6:259–
269.

16. Compston A, Coles A. Multiple sclerosis. Lancet. 2002;359(9313):1221–
1231.

17. Prieto JF, Dios E, Gutierrez JM, Mayo A, Calonge M & Herreras JM 
(2001): Pars planitis: epidemiology, treatment, and association with multiple 
sclerosis. Ocul Immunol Inflamm 9: 93–102.

18. Shugaiv E, Tüzün E, Kürtüncü M, Kıyat-Atamer A, Çoban A, Akman-
Demir G, Tugal-Tutkun I, Eraksoy M. Uveitis as a prognostic factor in multiple 
sclerosis. Mult Scler. 2015 Jan;21(1):105-7. doi: 10.1177/1352458514539782. 
Epub 2014 Jun 16. PMID: 24948689.

19. Kaya D, Kaya M, Özakbaş S, İdiman E. Uveitis associated with 
multiple sclerosis: complications and visual prognosis. Int J Ophthalmol. 
2014 Dec 18;7(6):1010-3. doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2014.06.18. PMID: 
25540756; PMCID: PMC4270967.

20. Schmidt S, Wessels L, Augustin A, Klockgether T. Patients with 
multiple sclerosis and concomitant uveitis/periphlebitis retinae are not distinct 
from those without intraocular inflammation. J Neurol Sci. 2001;187(1-2):49–53

21. Towler HM & Lightman S (2000): Symptomatic intraocular 
inflammation in multiple sclerosis. Clin Exp Ophthalmol 28: 97–102.

22. Kemanetzoglou E & Andreadou E (2017): CNS demyelination with 
TNF-alpha blockers. Curr Neurol Neurosci Rep 17: 36.

23. Arkema E.V., Cozier Y.C. Epidemiology of Sarcoidosis: Current 
Findings and Future Directions. Ther. Adv. Chronic Dis. 2018;9:227–240. 
doi: 10.1177/2040622318790197. 

24. Wakabayashi T, Morimura Y, Miyamoto Y, Okada AA. Changing 
patterns of intraocular inflammatory disease in Japan. Ocul Immunol Inflamm. 
2003;11:277–286.

25. Referral Patterns, Demographic and Clinical Features, and Visual 
Prognosis of Turkish Patients with Sarcoid Uveitis



İNFLAMATUAR RETİNAL VASKÜLER HASTALIKLAR     153

26. O’Keefe GAD, Rao NA. Progress in the diagnosis of ocular sarcoidosis. 
Indian J Ophthalmol. 2022 Apr;70(4):1121-1129. doi: 10.4103/ijo.IJO_2830_21. 
PMID: 35325997; PMCID: PMC9240545.

27. Takase H. Characteristics and management of ocular sarcoidosis. 
Immunol Med. 2022 Mar;45(1):12-21. doi: 10.1080/25785826.2021.1940740. 
Epub 2021 Jul 2. PMID: 34214013.

28. Somers EC, Marder W, Cagnoli P, et al. Population-based inci- 
dence and prevalence of systemic lupus erythematosus: the Mich- igan Lupus 
Epidemiology and Surveillance Program. Arthritis Rheumatol. 2014;66:369–78.

29. Davies JB, Rao PK. Ocular manifestations of systemic lupus ery-
thematosus. Curr Opin Ophthalmol. 2008;19:512–8.
30. Nishiguchi KM, Ito Y, Terasaki H. Bilateral central retinal artery 

occlusion and vein occlusion complicated by severe choroidopa-
thy in systemic lupus erythematosus. Lupus. 2013;22:733–5.
31. Wu C, Dai R, Dong F, Wang Q. Purtscher-like retinopa- thy in systemic 

lupus erythematosus. Am J Ophthalmol. 2014;158:1335–41.
32. Edouard S, Douat J, Sailler L, Arlet P, Astudillo L. Bilat- eral 

choroidopathy in systemic lupus erythematosus. Lupus. 2011;20:1209–10.
33.Sablé-Fourtassou R, Cohen P, Mahr A, Pagnoux C. Antineutrophil 

Cytoplasmic Antibodies and the Churg-Strauss Syndrome. Ann Intern Med. 
2005;143(9)

34. Boomsma MM, Stegeman CA, van der Leij MJ, Oost W, Hermans J, 
Kallenberg CG, et al. Prediction of relapses in Wegener’s granulomatosis by 
measurement of antineutrophil cytoplasmic antibody levels: a prospective study. 
Arthritis Rheum. 2000;43(9):2025–2033.

35.Özdal PÇ, Tugal-Tutkun I. Choroidal involvement in systemic vasculitis: 
a systematic review. J Ophthalmic Inflamm Infect. 2022 Apr 4;12(1):14. doi: 
10.1186/s12348-022-00292-4. PMID: 35377017; PMCID: PMC8980189.

36. Finkielman JD, Merkel PA, Schroeder D, Hoffman GS, Spiera R, St 
Clair EW, et al. Antiproteinase 3 antineutrophil cytoplasmic antibodies and 
disease activity in Wegener granulomatosis. Ann Intern Med. 2007 Nov 6

37. Pérez-Jacoiste Asín MA, Charles P, Rothschild PR, Terrier B, Brézin 
A, Mouthon L, Guillevin L, Puéchal X. Ocular involvement in granulomatosis 
with polyangiitis: a single-center cohort study on 63 patients. Autoimmun Rev. 
2019;18(5):493–500. doi: 10.1016/j.autrev.2019.03.001. 

38. Macarie SS, Kadar A. Eye involvement in ANCA positive vasculitis. 
Rom J Ophthalmol. 2020 Jan-Mar;64(1):3-7. PMID: 32292850; PMCID: 
PMC7141924. 



154    RETİNAL VASKÜLER HASTALIKLAR

39.Takanashi T, Uchida S, Arita M, Okada M, Kashii S. Orbital inflammatory 
pseudotumor and ischemic vasculitis in Churg-Strauss syndrome: report of two 
cases and review of the literature. Ophthalmology. 2001 Jan;108(6):1129–1133.

40. Jennette JC, Falk RJ. ANCA Vasculitis: Microscopic Polyangiitis. 
Wegener’s Granulomatosis, and Churg-Strauss Syndrome Pathology Case 
Reviews. 2007 Sep-Oct;12(5):200–204. 

41.Ungprasert P, Crowson CS, Cartin-Ceba R, Garrity JA, Smith WM, 
Specks U, Matteson EL, Makol A. Clinical characteristics of inflammatory 
ocular disease in anti-neutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis: a 
retrospective cohort study. Rheumatology (Oxford) 2017;56(10):1763–1770. 
doi: 10.1093/rheumatology/kex261.



155

B Ö L Ü M  X

AKUT SİSTEMİK HASTALIK 
İLİŞKİLİ VASKÜLER 

RETİNOPATİLER

Acute	Systemic	Disorders	Associated	With	 
Retinal	Vasculopathy

DOĞUKAN CÖMERTER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan İkinci Abdulhamid Han  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Üsküdar,  

İstanbul e-mail: dcomerter@hotmail.com
Orcid : 0000-0003-0631-453X

PURTSCHER RETİNOPATİSİ VE PURTSCHER 
BENZERİ RETİNOPATİLER

Purtscher‘s	Retinopathy	and	Purtscher-Like	Retinopathies

1. Giriş

Travmatik retinal anjiyopati, lenforaji retina veya retinal teletravmatizm 
olarak da bilinen Purtscher retinopatisi (PR), optik sinir başı ve fovea 
çevresinde çoklu retinal beyaz alanlar ve intraretinal kanamalarla ilişkili 

olabilen paravasküler alanın korunduğu tıkayıcı bir mikrovaskülopatidir.(1) İlk 
olarak 1910 yılında Otmar Purtscher  tarafından ağaçtan düşen ve kafa travması 
geçiren bir erkek hastada tanımlanmıştır. Purtscher, azalmış görme keskinliği 
ile ilişkili retina kanaması ve retina beyazlaması dahil olmak üzere fundoskopik 
muayenede çoklu anormallikler kaydetmiştir. 

Purtscher retinopatisi; glob dışı yaralanma ile ilişkili, atılmış pamuk 
manzarası (cotton-wool spot), retinal kanamalar, optik disk ödemi ve Purtscher 
flecken (iç retinal beyazlama alanları) bulgularını içeren bir hastalıktır. Bu klinik 
tablo klasik olarak kompresyon travması ile ilişkilidir.
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Purtscher benzeri retinopati (PbR) ise travma olmaksızın Purtscher 
retinopatisinin fundoskopik bulgularının göründüğü durumdur. Purtscher 
benzeri retinopati, birçok klinik durumla ilişkilendirilmiştir. Purtscher ve 
Purtscher benzeri retinopatiler muhtemelen ortak bir patofizyolojiyi, klinik 
prezentasyonu ve tedaviyi paylaştığından topluca “Purtscher retinopatisi” olarak 
adlandırılırlar. Sistematik bir derlemede, Miguel ve ark., en sık ilişkili durumun 
travma olduğunu, ardından akut pankreatit geldiğini bildirmiştir.(2)

2. Epidemiyoloji

Semptomatik PR’nin yıllık insidansının yılda milyon nüfus başına 0.24 
vaka olduğu tahmin edilmektedir. (3) Bununla birlikte, birçok vaka asemptomatik 
olduğundan PR’nin gerçek insidansı daha yüksek olabilir. (1)

3. Patogenez

Purtscher, ilk defa hastalığı tanımladığında lenfatik materyalin 
intrakraniyal basınç artışı nedeniyle ekstrakavasyona uğradığını bunun sonucu 
olarak hastalığın ortaya çıktığını öne sürmüştür. Günümüzdeki kabul gören 
teori daha farklıdır. Peripapiller terminal arteriyollerin okluzyonu sonrası retina 
sinir lifi tabakasında mikrovasküler enfarktüsler (atılmış pamuk manzarası 
lezyonları) gelişmektedir.(4) Lökoembolizasyon, endotel hasarı, kompleman C5 
aktivasyonu ve kapiller pleksus enfarktüsüne neden olan arteriyollerin blokajı, 
PR ve PbR’nin patogenezinde yer almıştır.

Embolizasyon, bir yağ embolisi veya akut pankreatitte olduğu gibi 
sistemik dolaşımdaki pankreatik proteazların bir sonucu olarak ortaya 
çıkabilir. Komplemanın C5a bileşeni, embolize olan lökositlerin agregasyonuna 
zemin hazırlar. Bu mikroemboliler çok küçüktür (60 ila 80 µm) ve majör 
arteriyollerin bifurkasyonunda tıkanmaya neden olmamaktadırlar. Boyutları 
nedeniyle ancak minör arteriolar tıkanmaya neden olurlar. Ek olarak, göğüs 
kompresyonu ( ağırlık kaldırma, sarsılmış bebek sendromu) hastalarında bozulmuş 
venöz dönüş sonucunda atılmış pamuk manzarası, retinal kanamalar ve daha az 
sıklıkla Purtscher fleckene (PF) benzeyen lezyonlar oluşabilmektedir. Bütün 
bunların sonucu olarak PR’nin klinik fundoskopik görünümüne ortaya çıkar. 

Sistemik hastalıklar nedeniyle yüksek lipaz düzeyleri oluşmaktadır. 
Lipaz düzeyinin yükselmesi tromboz ve vasküler tıkanmaya yol açan retinal 
vaskülite neden olabilir. Patognomonik PF ile ilgili olarak süperfisiyel retinada 
göründükleri, beyazlaşmış retina ile retina damarlarına bitişik normal retina 
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arasında net bir sınır çizgisi ile göründükleri belirtilmiştir. Bu bölge, retinal 
arterler ve prekapiller arterlerin her iki tarafında yaklaşık 50µm uzanan 
kapiller serbest alana karşılık gelir. Bu sınır çizgisinin oluşturduğu alana 
retina beyazlaşmasının poligonal alanları denir. Retinal kapiller pleksus 
tıkandığında, retinal damarların etrafındaki alan kapiller damarlardan yoksun 
olduğundan, paravasküler alanın etkilenmediği görülür. Paravasküler alanın 
normal olmasının bir başka açıklaması da, damarların yakınında yüksek 
oksijen satürasyonudur. Embolinin büyük olması durumunda retina arterlerinin 
proksimal kısmı tıkanmaktadır. Tıkanma sonrası retina arter dal tıkanıklığı olan 
hastalarda mevcut olan retinal beyazlama görülmektedir. Öte yandan, embolilerin 
küçük olması durumunda retinal kapiller damarların distal kısmı tıkanmaktadır. 
Bu bulgular atılmış pamuk manzarasının fundoskopik görünümüne neden 
olmaktadır.

PR‘nin hem retrobulber anestezi hem de intranazal ve periorbital steroid 
enjeksiyonundan sonra ortaya çıktığı tespit edilmiştir.(5) Enjeksiyona bağlı 
olduğu düşünüldüğünde iyatrojenik nedenler de embolinin kökenleri arasında 
yer almaktadır. Yağ embolisi genellikle uzun kemik kırığı, ameliyat ve pankreatit 
sonrası intramedüller adipöz dokunun sisteme geçmesi sonucu oluşur. Bununla 
birlikte, yağ embolisi genellikle 5-10 µm çapındadır ve 45 µm çapındaki 
prekapiller arteriyolleri tıkamak için çok küçüktürler. Aksine, 5 µm çapındaki 
retinal kapiller damarları tıkayabilirler. Bu nedenle uzun kemik kırığı olan 
hastaların %4’ünde atılmış pamuk manzarası ve/veya retinal kanama alanları 
kaydedilmiştir ancak Purtscher flecken görülmemiştir. (6)

4. Belirtiler

PR’nin en önemli klinik semptomu ağrısız görme kaybıdır. Genellikle hasta, 
travmadan sonraki 2 gün içinde her iki gözde ani başlangıçlı ağrısız görme kaybı 
ile başvurur. Travmanın eşlik ettiği durumlarda; görme keskinliğinde azalma, 
travma ile eşzamanlı görülebilir veya 24-48 saat sonra da ortaya çıkabilir.
(7) Hastalığın bilateral tutulumu genellikle vakaların %60’ında mevcuttur. 
Akut pankreatit nedenli olgularda bilateral tutulum neredeyse tüm vakalarda 
görülmüştür. Ancak, fundoskopik muayene bulgularının prezentasyonu ile 
hastalığın tek veya iki taraflı ortaya çıkışı arasında belirgin bir ilişki yoktur.
(3) Azalmış görme keskinliğine tipik olarak merkezi, parasantral ya da arkuat 
skotom şeklinde görme alanı kaybı eşlik ederken, periferik görme alanı genellikle 
korunur.(7)
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5. Klinik ve Tanı

Hastaların tanısı fundus muayesinde tipik olarak konulmaktadır. En sık 
karşılaşılan fundoskopik bulgu; atılmış pamuk manzarası vakaların %93’ünde 
görülür, bunu %65 ile retina kanamaları ve %63 ile Purtscher flecken 
izlemektedir.(2)( Resim 1)

Resim 1: Optik disk ve makula etrafında atılmış pamuk benzeri  
yumuşak eksudalar ve intraretinal hemoraji

PF gelişen hastalarda paravasküler retinanın korunması çok tipiktir. Ancak 
hastaların sadece %50›sinde mevcut olabilir.(3) Genellikle retinanın süperfisiyel 
iç katları etkilenir. Lezyon tipik olarak peripapiller retina ve maküler alanla 
sınırlıdır. PR’de, fundoskopik muayenede yalancı japon bayrağı görünümü 
olabilir. Bu, retina beyazlamasının foveayı çevrelediğinde meydana gelir ve 
santral retinal arter tıkanıklığından ayırt edilmelidir.

Bir çalışmada; hastaların %40’ında 2 aylık takip süresinde retina 
bulgularının kaybolduğu bildirilmiştir; geri kalan hastaların %64’ünde optik 
atrofi, %23›ünde retina pigment epiteli değişimi, %14›ünde retinal incelme ve 
%4›ünde retinal arterlerde daralma meydana gelmiştir.(2)

5.1	Tanı	kriterleri	ve	ayırıcı	tanı

PR’den şüphe edilen hastalarda tanıyı doğrulamak için hastalığa eşlik eden 
durumların var olup olmadığı araştırılmalıdır. Etiyolojik nedenler araştırıldıktan 
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sonra fundoskopik muayene ile Purtscher retinopatisi ve Purtscher benzeri 
retinopati bulguları değerlendirilmelidir.

Sistematik bir derlemede Purtscher retinopatisi için güncellenmiş tanı 
kriterleri önerilmiştir.(2) Tanıyı koymak için beş kriterden en az üçü hastada 
bulunmalıdır:

1. Purtscher flecken
2. Retina kanamaları, (1 ila 10)
3. Atılmış pamuk manzarası (tipik olarak arka kutupla sınırlıdır)
4. Olası veya makul açıklayıcı etiyoloji
5. Tanı ile uyumlu ayrıntılı inceleme

PR’nin nedenleri travma/cerrahi ile ilişkilidir. Bunlar arasında; Şiddetli 
kafa travması, omuz ekleminin çıkığı, humerus tüberozis majorun avulsiyon 
kırığı, uzun kemiklerin kırılması veya ezilmesi, barotravma, göğüs kompresyonu 
ve sarsılmış bebek sendromu olarak sıralanabilir. 

Purtscher benzeri retinopati birçok nedene bağlı oluşabilmektedir. Bu 
nedenler arasında en başta akut pankreatit gelmektedir. Diğer nedenler ise 
kronik pankreatit, pankreas adenokarsinomu, emboli, kronik böbrek yetmezliği, 
nefrotik sendrom, bağ dokusu bozuklukları, trombotik trombositopeni purpura, 
preeklampsi, hemolitik üremik sendrom, HELLP sendromu, valsalva manevrası, 
ağırlık kaldırma, retrobulbar ve peribulbar anestezi şeklinde sayılabilir. Literatür 
taraması yapıldığında çeşitli vakalar sunulmuş olup etiyolojileri farklılık 
göstermektedir. 

6. Oftalmolojik muayene ve görüntüleme

Tanı için biyomikroskopik ve funduskopik muayeneye ek olarak optik 
koherens tomografi (OKT), fundus floresein anjiyografi (FFA), indosiyanin 
yeşili anjiyografi (ICG) görüntüleme tekniklerinden faydalanılabilir.

6.1.	Optik	koherens	tomografi

Akut fazda OKT, atılmış pamuk manzarası lezyonlarına ve maküler 
ödeme karşılık gelen iç retina katlarındaki hiperreflektiveyi gösterebilir. Kronik 
vakalarda PR, değişken derecelerde dış retinal atrofiye ve fotoreseptör kaybına 
yol açabilir. Bunun prognostik önemi olduğu kabul edilmiştir. (8, 9)

PR‘de, parasantral akut orta makülopatinin (PAOM) görüldüğü 
bildirilmiştir. PAOM, derin ve orta retinal kapiller pleksusları tutmaktadır. 
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Spektral domain-OKT’de iç nükleer ve dış pleksiform tabakalarda hiperreflektif 
bantlar görülmektedir.

6.2.	Fundus	floresein	anjiyografi	ve	İndosiyanin	yeşili	anjiyografi

FFA özellikleri değişkendir. Bulgular arasında beyazlaşmış opak retina 
nedeniyle koroid floresansının blokajı, maküler iskemi, kapiller nonperfüzyon, 
arteriolar oklüzyon alanları ve optik sinir başından sızıntı yer alır.(10) Akut 
değişiklikler (ilk 2 saat içinde), etkilenen bölgede koroid floresansının erken 
blokajını ve ardından arteriolar sızıntıyı gösterir.(11) Bu alanda koroid 
hipofloresansı tanıdan sonra beş aya kadar devam edebilir. (12) ICG, PR‘de 
travma sonrası 5 aylık takipte devam eden koroid hiposiyanesansını ortaya 
çıkarmıştır. Bu da koroid damar sisteminin de patogenezde rol oynadığını ortaya 
koymaktadır. (12)

6.3.	Elektroretinografi

Elektroretinografi (ERG) bulguları, hastalığın patogenezini 
yansıtmaktadır. Multifokal ERG’de, etkilenen retinada hem A-dalgalarında hem 
de B-dalgalarında depresyon görülmüştür. Bu yüzden patogenezde hem dış hem 
de iç retinanın rol aldığı düşünülmektedir. (13)

7. Tedavi

Kısmen hastalığın nadir görülmesi ve heterojen hastalık sunumlarına bağlı 
olarak Purtscher retinopati tedavisine ilişkin kanıta dayalı kılavuzlar mevcut 
değildir. Literatürde, farklı terapötik yaklaşımlarla vaka raporları yayınlamıştır.

PR tedavisi, hastalığın nedenine yönelik ve destekleyici tedavilerin 
göz ardı edilmeden uygulanmasına dayanır. (14) Tedaviler arasında en çok 
steroidlerin üzerinde durulmuştur. Bir çalışma, steroid tedavisini gözlemle 
karşılaştırdıklarında görme keskinliğinde iyileşmede herhangi bir fark 
bulmamıştır. (2) Bununla birlikte, günde üç doz intravenöz pulse metilprednizolon 
(1000 mg) ve ardından oral steroid kullanımı ile görsel ve anatomik iyileşme 
sağlandığını bildiren raporlar mevcuttur. Yüksek doz kortikosteroidlerin etki 
mekanizmasını, hasarlı nöronal membran ve mikrovasküler kanalları stabilize 
etme yeteneğine bağlamışlardır. Bu, reversibl hasarı olan nöronal liflerin kısmen 
iyileşmesini sağlar. Steroidler ayrıca, bu hastalığın patogenezinde anahtar rol 
oynayan granülosit agregasyonunu ve kompleman aktivasyonunu da inhibe 
eder.(15) Bununla birlikte, ileriye dönük çalışmalarda steroidlerin etkinliği 
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belirlenememiş ve steroidlerle tedavi tartışmalıdır. Maküler ödemli vakalar, 
bevacizumab gibi anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü ajanlarından 
yararlanabilir.(16)

Trombotik mikroanjiyopati ve Purtscher benzeri retinopati ile birlikte 
atipik hemolitik üremik sendromlu bir vaka, eculizumab (C5’ten C5a’ya ve 
C5b’ye bölünmesini önleyen ve böylece kompleman sisteminin terminal yolunu 
bloke eden bir monoklonal antikor) ile başarılı tedavi edilmiştir.(17)

PR için denenen diğer tedaviler arasında oral nonsteroid antiinflamatuar 
ilaçlar (indometasin), ve papaverin hidroklorür bulunmaktadır.(18) Birçok 
vakanın patogenezinde trombotik mikroanjiyopatiler yatmaktadır ve bu 
hastaların tanısı, tedavisi ve yönetimi için daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.
(14) Bir proteazom inhibitörü olan Bortezomib, trombotik trombositopenik 
purpuradaki (TTP) ADAMTS-13 antikorunu etkisiz hale getirerek tedaviye 
yardımcı olmaktadır.(19) TTP hastalarında tercih edilecek bir ajan olarak 
düşünülmektedir. 

8. Prognoz

Hastalığın etiyolojine ve hastaya göre görsel prognoz değişkenlik 
göstermektedir. Bir çalışmada, hastaların %54’ünde görme keskinliğinin 6/60 
veya daha kötü olduğunu ve en yaygın üç etiyoloji (trafik kazası, akut pankreatit 
ve göğüs kompresyonu) arasında anlamlı bir fark olmadığını bildirilmiştir.(3)

Kötü prognostik faktörler; optik diskte ödem, FFA’da sızıntı, koroid 
hipoperfüzyonu, dış retina katlarının tutulumu ve retinal kapiller nonperfüzyon 
olarak sıralanabilmektedir. Bir çalışmada ise, makula ödemi veya yalancı 
japon bayrağı görünümünün olmaması, 6. ayda daha iyi bir görme prognozu 
ile ilişkilendirilmiştir.(2) Kötü bir görsel sonuç, retinada ortaya çıkan akut 
değişikliklerin uzun süre kalması ile alakalıdır.(8)

9. Sonuç

Purtscher retinopatisi tipik retinal görünümü ile özellikle travma sonrası 
görme azlığı olan hastalarda akılda tutulmalıdır. Multidisipliner yaklaşım 
içerisinde erken dönemde yakalanan, sistemik travma veya hastalık ilişkili 
seçilmiş olgularda yüksek doz kortikosteroid tedavisi fayda sağlayabilir.
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TERSON SENDROMU
Terson	Syndrome

1. Giriş

Terson Sendromu (TS); Subaraknoid kanama (SAK), intraserebral kanama 
veya travmatik beyin hasarı ile ilişkili olan fakat diyabet ve oküler travmadan 
bağımsız şekilde meydana gelen intraoküler kanama olarak kabul edilmektedir. 
Vitröz, subhyaloid, subretinal boşlukta veya internal limitan membranın (ILM) 
altında kanama olabilir. Son yapılan bazı çalışmalarda, travma ve intrakraniyal 
kanama olmaksızın da ortaya çıkabileceği gösterilmiştir. Şu anda TS genellikle 
kafa içi kanama veya travmatik beyin hasarı ile ilişkili, akut olarak artan kafa 
içi basıncına sekonder bir göz içi kanamasını yansıtır. SAK geliştiğinde TS’nin 
varlığı kötü bir prognostik işarettir. Oküler belirtilerin olmadığı bir SAK olgusuna 
kıyasla daha kötü klinik sonuçlar ve daha yüksek ölüm oranı ile ilişkilidir.

Subaraknoid kanamalı intraretinal kanama ilk olarak 1881’de Alman 
oftalmolog Moritz Litten tarafından tanımlanmış ve adını daha sonra 1900’de 
hastada SAK ile birlikte vitreus kanaması sendromunu tanımlayan Albert 
Terson’dan almıştır.

Terson Sendromu; SAK ‘ın %8-19,3’ünde, intraserebral kanamaların % 
9,1 ‘inde ve travmatik beyin hasarının % 3,1 inde bildirilmiştir. Diyabet veya 
travmaya bağlı olmayan vitreus kanamalarının %5,5’ine TS neden olur.(20)

TS genellikle yetişkinlerde görülür ancak 23 günlük kadar küçük 
çocuklarda dahi bildirilmiştir. Tek taraflı veya iki taraflı olabilir.(21, 22)

2. Etiyoloji 

TS’nin, kafa içi basıncında ani yükselmeyi sürdüren birçok durumla ilgili 
olduğu bildirilmiştir. Bu durumlar arasında; karotis arter tıkanıklığı, kortikal 
venöz sinüs trombozu, Moyamoya hastalığı, epidural salin enjeksiyonu, 
intraarteriyal anjiyografi, lumbosakral miyelomeningosel ve endoskopik üçüncü 
ventrikülostomi sırasında olan iyatrojenik kanamalar yer alır.(23-26)

Fountas ve ark., anterior komünikan arter anevrizmalarının TS ile ilişkili 
olma olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur. (24) Başka çalışmalarda 
ise anevrizma bölgesi ile TS arasında bir korelasyon olmadığı veya anterior 
komunikan arter anevrizmasının varlığı ile TS arasında negatif bir korelasyon 
olduğu gösterilmiştir.(27)
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3. Patofizyoloji

TS’de göz içi kanamanın kökeninde birkaç olası patofizyolojik 
mekanizma vardır. Bilinen bir teori optik sinir düzeyindeki bir SAK’ın optik 
sinir yoluyla retina tabakalarının içine ve glob dışına yayılım gösterdiğidir.
(28) Bir diğer mekanizma ise akut olarak yükselmiş bir intrakranial basıncın, 
optik sinir kılıfının retrobulber kısmına doğru beyin omurilik sıvısının 
efüzyonunu öne sürer.(29) Dilatasyon, santral retinal ven ve retinokoroidal 
damarları mekanik olarak sıkıştırarak venöz hipertansiyona ve ince retinal 
damarların yırtılmasına neden olur. Böylece arka segment kanamaları meydana 
gelir. Yapılan bazı çalışmalar, vasküler endotelden sentezlenen TGF-beta 
reseptör yolağında görevli olan “Endoglin” aktivitesindeki artışın, retinanın 
özellikle peripapiller bölgesinde daha yüksek oranda olduğunu göstermiştir. 
Bu nedenle retinanın peripapiller bölgesi, TS’de en fazla zarar gören bölge 
olduğu anlaşılmıştır.(30)

4. Klinik 

Göz içi kanamalar, SAK sonrası en sık olarak ilk saatler içinde gelişse de, 
TS’nin başlangıcı SAK başlangıcından sonraki 47 güne kadar oluşabilmektedir.
(31) TS’de yaygın klinik özellikler azalmış görme keskinliği, bulanık görme, 
bilinç kaybı ve baş ağrısı gibi intrakranial basınç artışı semptomlarıdır. Ayrıca 
bazı olgularda; sadece pupilde dilatasyon, görmede bulanıklık gibi prodromal 
semptomlar da olabilir.

TS’de makulada kubbe şeklinde kanamalar ortaya çıkabilir. Kanamalar 
ILM ile retina pigment epiteli (RPE) arasında herhangi bir tabakada olabilir.(32) 
Olgular genel olarak bilateral ve asimetriktir. ILM altındaki kanamalar buradaki 
bir defektten sızıp arka hyaloid membran altında ikinci bir sınır çizebilir. ILM 
altı kanamanın neden olduğu iç halka ile subhyaloid kanamanın neden olduğu 
dış halkanın birlikte görüntüsüne “Double-Ring Sign” adı verilir.(33) Buradaki 
kanamada, arka hyaloid membran bütünlüğü bozulup kanama ilerlemeye devam 
ederse vitreus içi kanama görülür.
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Resim 2: Terson sendromlu bir olguda ILM altı multipl  
kanama odakları izlenmektedir.

5. Tanı

Fundoskopik muayene, TS’nin tanısında altın standarttır. TS’li gözlerin 
%20’sinde kırmızı refle kaybı görülür. Fundus görünümü olmadığında vitreus 
kanamasını doğrulamak için B-scan USG, MRI ve floresein anjiyografi 
kullanılabilir.

Swallow ve ark., TS’li hastalarda vitre içi kanamasını belirlemek için 
orbital BT kullanımını araştırmışlardır. TS’li hastaların üçte ikisinde BT’de 
retinal kresentrik hiperdensiteler ve retinal nodülarite görülmüştür. Bu nedenle 
BT, bir göz muayenesinden önce olası TS’yi belirlemek için faydalı olabilir. (34)

Her ne kadar travmatik intrakranial kanama öyküsü ve görsel yakınmaları 
olan hastada fundoskopi ile hastalığı tanımak kolay olsa da; bu hastaların bir 
kısmının yoğun bakımda yattığı ve görsel yakınmalarından bahsedemeyecek 
durumda olması, tanıda karşılaşılan başlıca zorluktur. Bu yüzden de TS yetersiz 
sayıda teşhis edilmektedir.

Sarsılmış bebek sendromu, valsalva retinopatisi, kanama bozuklukları, 
Purtscher retinopatisi gibi hastalıklar benzer şekilde arka segment kanaması 
yapmaları nedeniyle TS ile ayırıcı tanıya girer. Herhangi bir travma hikayesi 
olmayan ve nörolojik semptomların belirgin olmadığı arka segment kanamalı 
olgularda etiyoloji araştırılırken, TS ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmeli ve 
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gerekirse nörolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulmalıdır. Çünkü diyabet 
ve travmayla ilişkili olmayan vitre içi kanamalı olgularının % 5,5’i TS’dir.(35)

6. Tedavi ve prognoz

Göz içi kanaması sıklıkla kendiliğinden düzelir. Görme kaybı genellikle 
geri dönüşümlüdür ancak kalıcı görme bozukluğu da meydana gelebilir. Vitreus 
kanamalarının yaklaşık % 50’sinin 19 ay sonra dahi düzelmediği bildirilmiştir.
(36) Kanamanın çekilmediği veya epiretinal membran (ERM), makula 
deliği, retina dekolmanı gibi komplikasyonların geliştiği olgularda cerrahi 
uygulanmalıdır. Aynı zamanda bu gibi olgularda cerrahide ILM soyulmasının 
başarı şansını artırdığına yönelik görüşlerde vardır.(37) TS’de pars plana 
vitrektomi (PPV) için optimal zamanlama konusunda ise fikir birliği yoktur. 
PPV düşünülmeden önce 3 aya kadar vitreus kanaması gözlenebilir. İlk 90 
günde cerrahi uygulanan veya 45 yaş altı vakalar diğerlerine oranla cerrahiye 
daha iyi cevap vermektedirler. (35)

Çocuklarda görülen kanamalarda ise vitreus, jelatinöz yapıda olduğu ve 
kanamalar erişkinlere oranla daha yavaş gerilediği için ambliyopi riskini ortadan 
kaldırmak amacıyla tedavide öncelikli tercih, lens koruyucu vitreus cerrahisi 
olmalıdır. Kanama iki taraflıysa veya ambliyopi riski taşıyan küçük bir çocukta 
meydana gelirse, cerrahi daha erken düşünülebilir.(38) Augsten ve ark., bilateral 
TS’li hastalarda 4-8 hafta içinde cerrahi uygulanmasını önermektedir.(39)

Çok sayıda çalışmada, TS’de uygulanan PPV sonrası iyi görsel sonuçlar 
elde edilmiştir. TS için PPV uygulanan 6 hastanın 7 gözünde, görme keskinliği 
ortalaması el hareketi seviyesinden 20/25’e çıkmıştır ve herhangi bir 
komplikasyon gözlenmemiştir.(31) PPV üzerine yapılan başka bir çalışmada, 
hastaların % 96’sında hızlı görsel iyileşme ve % 81’inde 20/30 görmeden daha 
iyi bir sonuç elde edilmiştir. (40)

İzlem periyodunun ardından devam eden sınırlı premaküler hematomda, 
Nd-YAG lazer membranotomi yöntemi ile subhyaloid kanamanın vitreus içine 
drenajı sağlanabilir. TS ve premaküler subhyaloid kanaması olan bir hasta, 
Nd-YAG lazer ile tedavi edilmiş ve görme keskinliği tedaviden önce 20/400 
iken, tedaviden bir ay sonra 20/20’ye yükselmiştir. Uygun hastalarda bu 
yöntemin ucuz, etkili ve güvenli olduğu bildirilmiştir.(41)

Son olarak uygun olgularda, intravitreal gaz ile birlikte verilen doku 
plazminojen aktivatörünün (t-PA) faydalı olduğu bildirilmiştir. Serracarbassa ve 
ark., TS olgularında premaküler kanamanın yönetiminde 45 günlük gözlemin 
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ardından intravitreal sülfürhegzaflorid (SF6) ve t-PA enjeksiyonu uygulamış ve 
görme keskinliğinde artış sağlamışlardır.(42)

7. Komplikasyonlar

TS’den sonra birçok farklı komplikasyon bildirilmiştir. TS’de kanamanın 
çekilmediği ve cerrahi uygulanmayan olgularda dış retina tabakalarındaki 
hasar kalıcı görme kaybına neden olabilir. Hemoglobin yıkım ürünü olan hem 
kaynaklı demir birikimi, fotoreseptörlere direkt toksik etkilidir. Ayrıca kanama 
çekilirken meydana gelen gerilim kuvveti de fotoreseptörlerin anatomik 
dizilimini bozmaktadır. Ayrıca bu tabakalarda oksijen diffüzyonunun kesintiye 
uğraması, RPE’nin glikoz ve diğer önemli bileşiklerin transferini başarılı bir 
şekilde gerçekleştirmesini engeller ve epitel değişiklikleri ile retina atrofisi de 
gelişebilir.(43)

ERM, %15-78 arasında görülen insidansı ile TS’nin en sık karşılaşılan 
komplikasyonudur. Vitreus içindeki kan; glial proliferasyonu ve ILM’in 
bozulmasını indükleyerek ERM’lere neden olur. (44) Diğer komplikasyonlar ise, 
çekintilere bağlı oluşabilecek retina yırtıkları ve retina dekolmanıdır. Hastaların 
yaklaşık %4’ünde hayalet hücreli glokom meydana geldiği raporlanmıştır. (45) 
TS’den sonra proliferatif vitreoretinopati ve preretinal fibrozis de bildirilmiştir. 
Ayrıca vitreus kanaması için PPV yapılan iki hastada intraoperatif olarak maküler 
hol ile karşılaşılmıştır.(46) Sub-ILM kanamalı TS’de, ILM’nin çıkarılmasından 
sonra disosiye optik sinir lifi tabakası görünümü (DONFL) de not edilebilir.(47)

8. Sonuç

Terson Sendromu her ne kadar nadir bir hastalık olarak görülse de tipik 
klinik prezentasyon göstermeyen hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka hatırlanması 
gerekir. Ciddi hayati risk taşıyan bu hastalıkta, sağ kalan hastaların arka segment 
kanaması titizlikle takip edilmelidir. Kalıcı görme kaybının önüne geçmek için 
uygun olgularda cerrahi müdahaleden kaçınılmamalıdır. 
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DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGÜLASYON 
VE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON 

RETİNOPATİSİ

Dıssemınated	Intravascular	Coagulatıon	 
And	Bone	Marrow	Transplantatıon	Retınopathy

Dissemine intravasküler koagülasyon ve kemik iliği nakli retinopatisi sık olarak 
görünmemesi veya yeterli inceleme olmaması nedeniyle az sayıda bildirilmiş 
olan kaynaklar incelenerek bu nadir görülen hastalıklara oftalmologlar açısından 
bir yaklaşım sunulmaya çalışılmıştır.

DISSEMINE İNTRAVASKÜLER KOAGÜLASYON RETINOPATISI

1. Giriş

Dissemine İntravasküler Koagülasyon (DİK), pıhtılaşma sistemini 
etkileyen; aynı anda pro-koagülan aktivasyon, fibrinolitik aktivasyon ve tüketim 
koagülopatisi ile ortaya çıkan son olarak da multi organ fonksiyon bozukluğu ve 
ölümle sonuçlanabilen bir sendromdur. Hatırlanması gereken en önemli nokta; 
DİK’nun kendi başına bir hastalık olmadığı ve başka hastalıkların bir sonucu 
olarak geliştiğidir. 

DİK’in en sık sebebi septisemidir. Birçok sistemik hastalıkla da ilişkisi 
bildirilmiştir. Bunlar arasında kafa travması, cerrahi, yanıklar, karaciğer hastalığı, 
malignite ve inflamatuar barsak hastalığı da bulunmaktadır. Ayrıca gebeliklerin 
%0.03-0.35’inde meydana geldiği ve ablasyo plasenta, uterus atonisi, HELLP 
sendromu ve daha fazlası gibi obstetrik komplikasyonlarla ilişkili olduğu 
bildirilmektedir. Bu hastalıkların ortak özelliği, ortaya çıkan tromboz nedenli 
pıhtılaşma kaskadının aktive edilmesi ve pıhtılaşma faktörlerinin tüketimi 
sonunda kanamaya yol açmalarıdır. Kanama en sık bulgu olmasına rağmen 
hastaların ölüm sebebi; mikrovasküler trombosis nedenlidir.

DİK retinopatisi, retina ve koroidin vasküler tabakasında sayısız bir şekilde 
oluşan mikrovasküler trombüslerin neden olduğu bir retinopatidir. Koroid en çok 
etkilenen dokudur. Santral retinal arter ve posterior siliyer arterlerin trombotik 
tıkanması da olağandır. Bildirilen oküler komplikasyonlar arasında koroidal ve 
retina damarlarının trombozunun yanı sıra optik sinir kılıfı, koroid, retina ve 
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vitreus kanaması da izlenir. Benzer sorunlar beyin, kalp, böbrek, gastrointestinal 
ve genitoüriner sistem gibi diğer organların tutulumunda da görülür. Fundus 
muayenesinde ise; iskemik, eksüdatif ve hemorajik olayların hepsi görülebilir. 
DİK gelişen hastaların göz ile alakalı anamnezi sorgulandığında; ani başlangıçlı 
ağrısız bilateral ciddi görme kaybı, ksantopsi ve parıltı hissi, kapak ödemi, 
proptozis ve ateş gibi yakınmalar saptanmıştır.

2. Oküler Histopatoloji

DİK gelişen hastaların retinasında yapılan histolojik incelemeler sonucu 
aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:

Santral retina ve peripapiller alanda diffüz koroidal kanama, doku 
organizasyonunun çeşitli aşamalarında intravasküler fibrin-trombosit pıhtılarının 
varlığı, pigment epitelinin vakuolizasyonu ve bozulması, pigment epiteli boyunca 
küçük globüller şeklinde serum transüdasyonu ve bunun sonucunda retinanın 
seröz dekolmanı görülmüştür. Arteriol, venül ve koryokapiller damarlarında 
fibrin-trombosit pıhtılarının izlenmesi; bazı büyük koroid arterlerin, genellikle 
maksimal kanama bölgesinden uzakta, koroide giriş yerlerinde tıkanması da 
izlenmiştir.

Gözün enine kesitleri, başlıca anormalliğin submaküler ve peripapiller 
bölgenin koroid damarlarında yaygın hyalo-trombotik hastalık olduğunu 
göstermiştir.(48)

3. Oftalmolojik Muayene ve Tanı

Fundoskopik muayene teşhis için gereklidir. Özellikle retinopati ile 
ilişkili olanların üzerine odaklanılmasıyla beraber biyomikroskopik muayenede 
de nonspesifik bulgular karşımıza gelebilir. İnspeksiyonda kapak ödemi ve 
propitozis görülebilir. Biyomikroskopide hemorajik konjonktival kemozis ve 
subkonjonktival kanama izlenebilir. 

Hastaların fundus muayenesinde; 

	Maküla ve peripapiller bölgeyi tutan çok sayıda iskemik retina 
beyazlaması ve yumuşak eksudalar,

	Preretinal, retinal ve subretinal seviyelerde multipl kanamalar ile vitre 
içi kanama, 

	Retinal ven oklüzyonu (santral veya dal),
	Koroidal iskemi veya enfarkt,
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	Purtscher benzeri retinopati gibi bulgular görülebilir. Bu hastalarda 
kanamaya ek olarak atılmış pamuk manzarası ve “Purtscher Flecken” denilen 
retina beyazlaması da yaygın seyretmektedir. 

Bir olgu sunumunda, gebeliğe bağlı trombotik trombositopenik purpura 
(TTP) hikayesi olan 33 yaşındaki bir hastada bilateral santral ven oklüzyonu 
gelişmiş olup DİK tanısı konmuştur.(49)

Fundus Floresein anjiyografi, DİK retinopatisi olgularında gerek tanı 
gerek takipte sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Anjiografide, koroidde yaygın 
iskemik lezyonlar, arka kutbun arteriolar ve venüler dolaşımın oklüzyonu, sinir 
lifi tabakasının yaygın iskemik ödem ve eksüdatif dekolman görülmektedir.(50)

4. Tedavi ve Prognoz

Bu tür hastaları etkin bir şekilde yönetmek ve tedavi etmek için akut sistemik 
hastalığı ortadan kaldırmak gerekir. DİK gelişen hastada; sistemik hastalığı 
ilgilendiren kliniklerle multidisipliner bir yaklaşımda birlikte çalışmak gerekir. 
Şiddetli enfeksiyon ve sepsis nedeniyle takip edilen hastalara antibiyoterapi ve 
sıvı replasmanı uygulanması elzemdir. Bununla birlikte özellikle pıhtılaşma 
bozukluğunu hedefleyen ek destekleyici tedavi gerekebilir.

DİK’de gelişen oftalmik komplikasyonlar, nadir olmakla birlikte sınırlı 
sayıda olguda altta yatan nedene yönelik tedavilerde birtakım sonuçlar alınmıştır. 

	Sadece kanama ile seyreden olgularda retinopati prognozu trombosit 
sayısı ve hematokrit düzeylerinin düzeltilmesi ile genellikle iyidir. 

	Purtscher benzeri retinopatilerin tedavisi tartışmalı olmakla birlikte 
prognoz değişkenlik gösterir. Bu hastalara steroid tedavisi uygulanan yayınlar 
bildirilmiş olup steroid verilmeyen hasta grubunda anlamlı bir fark elde 
edilememiştir.(3)

5. Sonuç

Laboratuvar sonuçları ile desteklenmiş DİK hastalığının hızlı tanı ve 
tedavisi mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır. DİK’in oküler tutulumu nadir 
bildirilmekte olup daha fazla çalışma ve olgu sunumuna ihtiyaç vardır.
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KEMIK İLIĞI TRANSPLANTASYON 
RETINOPATISI

1. Giriş

Kemik iliği transplantasyonu (KİT), uygun bir donör mevcut 
olduğunda şiddetli aplastik anemi için ve nüks etmiş veya nüks etme olasılığı 
olan lenfohematopoetik malign neoplazmalar için tercih edilen tedavi haline 
gelmiştir. Kemik iliği naklinde, toplam vücut ışınlaması (TVI) ile veya onsuz 
sitoredüktif kemoterapi kullanılarak hastanın kemik iliğinin ablasyonundan 
ardından hastanın hematoloji fonksiyonunu yeniden oluşturmak için donör 
kemik iliği nakli yapılır.(51) Malign hematolojik neoplazmalar, çocukluk çağı 
hastalıkları olduğu için KİT yapılan hasta grubunu genelikle 7-20 yaş arası 
çocuklar oluşturmaktadır. (52)

KİT retinopatisi, kemik iliği nakli sonrası genellikle ilk 6 ay içinde 
gelişen tıkayıcı mikrovasküler bir retinopatidir. Çoğu araştırmada, nakil 
sonrasında oranın %1 ile %10 arası olduğu bildirilmiştir. Etiyolojisi yüksek 
ihtimalle multifaktöriyel olup, nakil öncesi ve sonrası tedavide verilen santral 
seröz koryoretinopati (SSKR)’ye yol açan steroid ile siklosporin, siklofosfamid, 
busulfan, sitarabin gibi birçok yan etki profiline sahip olan kemoterapotikler 
sebep olabilir. Ayrıca toplam vücut ve ek kranial irradyasyon, alttaki malignite, 
hematolojik bozukluklar ve graft-versus-host hastalığı (GVHD) da bu bulguların 
çıkmasında etkili olabilir. Okuler GVH hastalığında; psödomembranöz 
konjonktivit, kuru göz sendromu, katarakt, retinal vaskülit, retina kanaması ve 
optik nöropati gibi komplikasyonlarla karşılaşmak mümkündür. (53)

2. Oftalmolojik Muayene ve Tanı

Hastaya bir bütün olarak yaklaşılması gerektiği sadece oftalmolojik 
muayeneyle kemik iliği transplantasyon ilişkili retinopati tanısı konulamayacağı 
önem arz etmektedir. Kemik iliği transplantasyonu olan hastalarda en sık 
görülen oküler tutulum, GVH hastalığına bağlı gelişen kuru göz sendromu ve 
katarakttır. Katarakt ve kuru göz sendromuna, uygulanan irradyasyon veya 
verilen kemoterapotik ajanların toksik etkisi neden olmaktadır. Posteriyor 
segment bulguları nadir olarak bildirilmektedir.(54)

KİT retinopatisi gelişen hastaların fundus bulguları çoğunlukla çift 
taraflıdır. Hastaların fundus muayenesinde;

	İntraretinal kanama ve atılmış pamuk benzeri eksüdalar (en sık),
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	Retinal telanjiektazi, mikroanevrizma ve iskemiye bağlı retinal 
neovaskülarisyon,

	Fotoreseptör dış segmentle retina pigment epitelinin ayrılması ve 
değişiklikleri,

	Makula ödemi ve seröz retina dekolmanı,
	Optik disk ödemi veya optik nöropati,
	İmmünosupresyona bağlı, diğer bulgulara ek olarak enfeksiyöz retinit 

(kandida, aspergillus, varisella zoster, sitomegalovirus) tutulumu da görülebilir.
(55)

3. Tedavi ve Prognoz

KİT’in vitreoretinal komplikasyonları; yüksek doz kemoradyoterapi, TVI, 
enfeksiyonlar, GVHD ve profilaksisi veya tedavisinin etkileri ile tekrarlayan 
malignitelerden kaynaklanabilir. KİT olan hastalarda hem kemoterapotik 
ilaçların yan etkileri ile hemde immünosupresyon nedeniyle ortaya çıkabilecek 
fırsatçı enfeksiyonlarla mücadele etmek gerekir.

	Hemorajik komplikasyonlar, KİT sonrası erken dönemde meydana 
gelen kemik iliği aplazisine bağlı olarak ortaya çıkma eğilimindedir. Vitre içi 
ve/veya preretinal kanamalara bağlı görme kaybı nadir bildirilmekte olup uzun 
süreli görsel prognoz için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

	Lösemili hastalarda yapılan çalışmalar, lösemiye bağlı kanamaların 
gelişiminde trombositopeninin en önemli faktör olduğunu göstermiştir.

	Yalnızca retinopatisi olan hastalarda, retinal kanamalar ve atılmış 
pamuk benzeri eksudalar genellikle görme keskinliğinde bir iyileşme ile birlikte 
kaybolmaya başlar. Literatüre bakıldığında takip verilerinin mevcut olduğu tüm 
hastalarda, 2-4 ay içinde retinopatinin düzeldiği gözlenmiştir.(56)

	Optik nöropati gelişen hastalarda, sadece retinopati gelişen 
hastalara kıyasla daha kötü bir görsel prognoz izlenmiştir. Bunun sebebi; 
kemoradyoterapinin optik sinir üzerine direk toksik etkisi ya da indirekt olarak 
vasküler yatağın iskemisine bağlı olmaktadır.

4. Sonuç

Son gelişmelerden sonra çoğunlukla çocuklukta uygulanan KİT sonrası, 
hayatta kalım süresi giderek artmaktadır. Hastalar; aile, yakın çevre ve sağlık 
personeli tarafından sürekli bakım ve takip gerektirecektir. KİT sonrası 
gelişen arka segment tutulumu nadir olsa da gelişebilecek sistemik ve oküler 
enfeksiyonlar (fungal ve viral retinit) majör ölüm sebebidir. Katarakt ve kuru 
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göz sendromu açısından risk faktörleri olan çocuklar uzun süreli yakın takip 
edilmelidir. Ayrıca, çocukluk çağındaki KİT’den kurtulan tüm hastalara yıllık 
oftalmolojik muayene önerilmektedir.
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