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1. GĠRĠġ  

 

 
 

Diyabetes kelimesi ilk kez Anadolu topraklarında milattan sonra 2. yüzyılda 

Arateus tarafından kullanılmıştır (Atabek 1994).  Diyabetes Mellitus  (DM)  tüm 

dünyada en sık rastlanan endokrin hastalıktır. Endojen İnsulinin mutlak veya 

göreceli yetersizliği, periferik etkisizliği sonucu ortaya çıkar. Kronik hiperglisemi, 

karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında bozukluk, kapiller membran 

değişiklikleri ve hızlanmış aterosklerozis ile seyreden bir sendromdur(Garber 

1994). Diyabetin göze olan etkisi, ilk olarak 1855 yılında Jaeger tarafından 

tanımlanmıştır (Davidson 1991). Diyabetik hastalarda yapılan sonraki 

araştırmalarda, kornea hassasiyetinde azalma, gözyaşı yapımında azalma, epitelyal 

keratopati, gecikmiş yara iyileşmesi, kornea epitelinde değişiklikler, katarakt, retinal 

kapiller iskemik değişiklikler, maküla ödemi ve iskemisi, optik nöropati, vitreus 

hemorajisi, traksiyonel retina dekolmanına kadar uzanabilen birçok patolojiye 

rastlanmıştır. DM hastalığının değişik toplumlarda görülme sıklığının %1-2 olduğu 

belirtilmektedir (Klein ve ark 1994). Diyabetik retinopati (DRP) ciddiyetinde en iyi 

belirteç hastalığın süresidir (Klein ve ark 1992). Diyabetik retinopati araştırma 

grubu(The Diabe tic Retinopat hy S tudy Resea rch Group ) (1978) 

çalışmasında beş yıldan az süreli t ip I DM (İnsuline Bağımlı DM)‟da retinopati 

sıklığı nadirdir, buna karşın 5-10 yıldır tip I DM olanların %27‟sinde, 10 yıldan 

uzun süredir tip I diyabeti olanların %71-90‟ında diyabet retinopatisi mevcutken, 

20-30 yıl sonra insidans %95‟e yükselir ve bu hastalarda % 30-50‟sinde 

proliferatif diyabetik retinopati (PDR) gelişir. Tip II diyabetli hastalardaki 

retinopati prevalansını Yanko ve arkadaşları tanımlamıştır (Fe rr is  ve P a tz 1984). 

Buna göre tip II DM olgularında DRP prevalansı 11-13 yıllık sürenin sonunda %23 

iken 16 yıl veya daha eski olgularda bu oran %60‟a ulaşmaktadır. Bu olgularda 10 

yılın üzerindeki süreçte PDR ortaya çıkış oranı % 3‟tür. Diyabetik retinopati 

gelişmiş olgularda tüm tedavilere rağmen görme kaybı gö r ü lmek ted ir .  

Özellikle mak ü lopa t i,  DM‟li hastalarda e n s ık  gör me  keskinliği azalması 

nedenidir.  Diyabete bağlı makülopatiler içinde en sık GK kaybı nedenini Diyabetik 

maküla ödemi (DMÖ) oluşturur. Retinopatinin ciddiyetine bağlı olarak maküla 

ödemi sıklığı da artmaktadır.  Hafif nonproliferatif d iyabe t ik  re t inopa t i   

(NPDR)‟de  %3,  orta  /ciddi NPDR‟de %38, PDR‟ de %71 oranında maküla ödemi 



4 

 

  

bildirilmiştir (Akiba ve ark 1997). Diyabetik maküla ödemi tedavisi üzerindeki 

çalışmalar 1970-1990 yılları arasında lazer tedavisi ve aldoz 5 redüktaz inhibitörleri 

üzerinde yoğunlaşmıştır ve son yıllarda intravitreal ilaç uygulamalarının diffüz 

maküla ödemi üzerindeki etkinliği üzerine çalışmalar hızla artmıştır (Klein ve ark 

1988).   

  

DRP görme kayıplarının en önemli nedenlerinden biridir. Diyabetik 

hastalardaki görme kaybının başlıca nedeni ise maküla ödemidir (Klein ve ark 

1984). Bu hastaların %29‟unda 20 yıl veya daha uzun süre sonunda maküla ödemi 

geliştiği gözlenmiştir. Maküla ödemi gelişen hastaların 2 yıllık takipleri sonucunda 

vakaların yarıdan fazlasında iki veya daha fazla sıra görme kaybı tespit edilmiştir. 

Diyabetik Retinopati Erken Tedavi Çalışması‟nda (The Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study,  ETDRS ) (1985)  klinik olarak belirgin maküla ödeminde fokal 

lazer fotokoagülasyonun (LFK) faydalı olduğu belirtilmiştir. Ne var ki zamanında 

LFK uygulanan hastaların dahi  %12‟sinde 3 yıllık gözlem sonucunda ETDRS 

ölçeğine göre 15 harflik görme kaybı tespit edilmiş; öte yandan hastaların 

ancak %3‟lük kısmında 15 harflik görme artışı izlenmiştir. Aynı zamanda, lazer 

tedavisi uygulanan gözlerin %24‟ünde 36 aylık takip sonrasında maküla merkezini 

içine alacak şekilde retina kalınlaşması gözlenmiştir. Tüm bunlar diyabetik maküla 

ödemi (DMÖ) gelişen gözlerin bir bölümünün LFK tedavisine dirençli olduğunu 

göstermektedir Diffüz maküla ödemi arka retina kapiller yatağının büyük 

bölümünden yaygın sızıntılar,  nadir sert eksüdalar ve kistoid boşlukların oluşumu 

ile karakterizedir (Bresnick 1983). ETDRS (1985) çalışmasında klinik olarak 

anlamlı maküla ödemi vakalarında faydalı olduğu bildirilen LFK tedavisinin diffüz 

maküla ödemi bulunan gözlerde ancak sınırlı fayda sağladığı başka çalışmalarla 

kanıtlanmıştır. Lee ve ark (1991) grid lazer tedavisi ile diffüz DMÖ 

vakalarının % 68 ila % 94‟ünde iyileşme sağlandığını, GK‟nin % 61 vakada 

stabilize olduğunu bildirmişlerdir. Aynı serideki gözlerin  %  24,6‟sında GK‟nin 3 

veya daha fazla sıra gerilediği bildirilmiştir.  LFK tedavisinin çok sayıda dirençli 

vakada yarar sağlamadığının anlaşılması ilgiyi alternatif tedavi yöntemlerine 

yöneltmiştir.  Üzerinde durulan yöntemler arasında cerrahi tedavi olarak pars plana 

vitrektomi,  medikal tedavi olarak ise protein kinaz C inhibitörleri, vasküler 

endotelyal growth faktör (VEGF) inhibitörleri, intravitreal kortikosteroid 

enjeksiyonu ve yavaş salınımlı intravitreal kortikosteroid implantları sayılabilir. 
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   2. GENEL BĠLGĠLER 

 
 

2.1. RETĠNA ANATOMĠSĠ 

 

Retina gözün en iç tabakasıdır ve nöroektodermden gelişir. İki katmanı 

vardır, dış retina pigment epiteli (RPE) ve iç nöral retina. Bunların arasında ise 

potansiyel bir boşluk bulunur. Duyusal tabaka ile RPE arasındaki bu potansiyel 

fizyolojik boşluğa " subretinal alan" denir. Duyusal tabaka ve RPE arasında 

peripapiller bölge ve ora serrata dışında anatomik bir yapışıklık yoktur. Patolojik 

durumlarda 2 tabaka birbirinden ayrılıp, dekolmana yol açabilir. Retina vorteks 

venlerinin skleraya girdiği yerde meydana gelen daire ile santral (posterior) ve 

periferal (anterior) olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Anatomik ekvator bu dairenin 

iki disk çapı önünde yer alır. Bireyin refraktif durumuna bağlı olarak değişmekle 

birlikte, emetropik erişkin göz retinasında ekvator, ora serratadan temporalde 6,0 

mm, nazalde 5,8 mm, üstte 5,1 mm ve altta 4,8 mm geride bulunur. Retina periferde 

ince olup arka pole doğru kalınlaşır. Periferde yaklaşık 0.1 mm, midperiferde 

0.14 mm ve makülanın periferinde 0.23 mm kalınlıktadır. Foveanın merkezinde 

ince olup yaklaşık 0.1 mm'dir. Optik sinirle birleştiği yer ise en kalın bölgeyi 

oluşturur. Retina histolojik olarak incelendiğinde 10 tabakadan oluştuğu görülür. 

 

 

İçten dışa doğru bu tabakalar şu şekildedir: 

 

1-  İç limitan membran 

 

2-  Sinir lifleri tabakası 

 

3-  Ganglion hücreleri tabakası 

 

4-  İç pleksiform tabaka 

 

5-  İç nükleer tabaka 

 

6-  Dış pleksiform tabaka 

 

7-  Dış nükleer tabaka 

 

8-  Dış limitan membran 

 

9-  Fotoreseptör tabakası 
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10-  RPE 

 

         Duyusal retina 3 adet nükleer ve 3 adet fibriler tabakadan oluşmaktadır. 

Nükleer tabakalar;  fotoreseptörlerin nükleuslarını içeren dış nükleer tabaka, 

bipolar, horizontal, amakrin ve müller hücrelerinin nükleuslarını içeren iç nükleer 

tabaka, ganglion hücrelerinin nükleuslarını içeren ganglion hücreleri tabakasıdır. 

Fibriler tabakalar; kon ve rodların, bipolar ve horizontal hücrelerle sinaps yaptığı dış 

pleksiform tabaka, bipolar, amakrin ve ganglion hücrelerinin sinaps yaptığı iç 

pleksiform tabaka, ganglion hücrelerinin aksonlarının oluşturduğu sinir lifleri 

tabakasıdır. İLM, Müller hücrelerinin ayaksı çıkıntılarınca (foot plate)oluşturulan, 

müller hücresi bazal membranıdır. Optik disk dahil tüm retinayüzeyini örter.  

Kalınlığı değişkendir.  Optik disk yüzeyi,  fovea yüzeyi, damarların üzerinde ve 

vitreus tabanında incedir.  Bu noktalarda vitreye bakan yüzü düzdür, sinir liflerine 

bakan kısmı pürüzlüdür. Bu sınır noktalarında kalınlaşma yerleri Gunn noktaları 

olarak görülebilir. Bu noktalarda vitreye olan adhezyon sıkıdır. 

 

2.1.1. RETĠNANIN TOPOGRAFĠK ANATOMĠSĠ 

 

Retina topografik olarak santral retina (maküla) ve periferik retina olmak üzere iki 

bölümde incelenir.  

 

 
 

2.1.1.a. MAKÜLA 

 

Santral retina ya da maküla bölgesi, histolojik olarak gangliyon hücre 

tabakasının birden fazla nükleus tabakasına sahip olan bölgedir. Topografik olarak 

maküla 4 kısımdan oluşur. 

 

Fovea; santral retinanın iç, yani vitreusa bakan yüzünde hafif bir çöküklük 

şeklindedir. Fovea optik sinir başı merkezinin 4.0 mm temporalinde ve 0.8 mm 

aşağısında yer alır ve yaklaşık 1.5 mm çaplı alandır. Foveanın derinliği değişmekle 

birlikte, ortalama 0.25 mm‟dir. Foveada ikinci ve üçüncü nöronların kenara doğru 

itilmesine bağlı olarak 22 derecelik bir çukurluk oluşur. Foveada sinir lifleri, 

ganglion hücreleri ve iç pleksiform tabakaları yoktur. Foveal çukurluğun 

merkezindeki fotoreseptör katmanında sadece koniler bulunmaktadır ve bu hücreler 
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yüksek GK için özelleşmişlerdir. İç nükleer hücre tabakası lateral olarak yer 

değiştirmiştir ve böylece dış pleksiform tabakadaki fotoreseptör aksonları horizontal 

ve bipolar hücrelerle sinaps yapmak üzere radyal bir gidişat gösterir. Buradaki kalın 

radyal akson tabakasına henle lifleri tabakası denir. Fotoreseptör aksonları 

merkezi 100 µ‟luk alan dışına çıkmadıkça bipolar hücrelerle sinaps yapmaz. Bu 

anatomik özelliklerden dolayı ışık saçılımı en aza indirgenmiştir.  Rodlar uzun ve 

ince dış segmentleri ile foveal duvarın eğiminde bulunurlar. Fovea santralindeki 

rodların olmadığı saha 350-600 µm çapındadır. 

Foveola; 350 µm çap lı ve 150 µm ka lınlığında, yalnız konilerin yer 

aldığı fovea çukurluğudur.  Avasküler foveola kapillerlerin oluşturduğu bir halka  

ile çevrelenir.  Bu damarlar iç nükleer tabaka düzeyindedir ve 250-600 µm 

genişliğindeki avasküler zonu oluştururlar. Foveola merkezinde çapı yaklaşık 150-

200 µm olan ve en keskin görmeyi sağlayan umbo yer alır. Fovealoda birinci ve 

ikinci nöronlar kenara itildiğinden dış pleksiform tabakadaki lifler, iç nükleer 

tabakayı oluşturan hücrelerin uzantıları ile sinaps yapmadan önce İLM‟ye paralel 

seyrederler. 

Parafovea; foveayı çevreleyen,  0.5 mm genişliğindeki bölgedir. İç retina 

tabakasında, özellikle iç nükleer ve ganglion hücre tabakasında belirgin hücre artışı 

ile karakterizedir. Retinanın bu bölgesinde tabakalar regülerdir. 4-6 tabaka 

ganglion hücresi, 7-11 tabaka bipolar hücre içerir. Hücreler bu bölgenin periferinde 

sayı bakımından azalma gösterir. 

 

Perifovea;  1,5 mm genişliğindedir ve dış sınırı fovea merkezinden 2.75 mm 

 

uzaktadır.  Çok sayıda ganglion hücre tabakası ve 6 bipolar hücre tabakası içerir. 

 

 
 

      2.1.1.b. PERĠFERĠK RETĠNA 

 

Periferik retina yakın perifer ve uzak perifer olarak iki bölge halinde 

incelenmektedir. 

Ekvator; yakın periferde 1,5 mm genişliğinde perifovea ile ora serrata 

arasında yer alan yaklaşık 3 mm genişlikteki bölgedir. Vorteks venleri ekvatorda, 

saat 1, 5, 7 ve 11 kadranları hizasında konumlanmıştır. Üst nazal ve temporal 

vorteks venleri 7-8 mm, alt vorteks venleri 5-6 mm‟ lik mesafeden başlarlar. Gözün 

çevresi ekvatorda ortalama 72 mm, ora serratada 60 mm‟dir. 



8 

 

  

Ora serrata; uzak perifer, ekvator ile pars plana arasında, ora serrata olarak 

adlandırılan bölgedir. Ora serrata nöral retinanın sonlandığı, silyer cisim ile 

retinanın birleştiği yerdir. Ora serratada fotoreseptör yoktur. Burada RPE siliyer 

cisim epiteline, Bruch‟s membranı pigment epiteli bazal membranına, Müller 

hücreleri pigmentsiz epitele, İLM ise pigmentsiz epitelin bazal membranına dönüşür. 

Genişliği temporalde 2 mm, nazalde 1 mm‟dir. Limbustan ora serrataya uzaklığı 

temporalde 7 mm, nazalde 6 mm‟dir. Ora serrata bölgesinde sensoriyel retina, 

pigment epiteli ile birleşir ve retina altı sıvı varlığı durumunda sıvının pars planaya 

geçişi engellenir. Retina ora serratada 20-30 adet parmaksı uzantılar vererek testere 

dişi görünümü oluşturur. 

Pars plana; uzak periferin ikinci kısmı pars plana bölgesi olup, uç perifer 

bölgesi olarak da tanımlanmaktadır.  Pars plana,  retinanın ora serratası ile  siliver 

cismin pars pilikatası arasında bulunur. Siliyer cisim pars pilikata ve pars plana 

olarak iki kısımdan oluşur. Pars pilikata siliaris, iris kökünden arkaya doğru uzanan 

yaklaşık 2,5 mm kalınlığındaki bölgedir. Silier cismin oblik ve dairesel uzanan 

kasları ve 70-80 adet silier uzantıları bulunur. Pars plana siliaris, globun temporal ve 

nazal yarılarında farklı genişliklerde çepeçevre uzanan, siliyer cismin ikinci kısmıdır.  

Nazalde yaklaşık 3 mm, temporalde ise yaklaşık 4,5 mm genişliktedir. 

Vitreus; arka kamara gerisindeki tüm globu dolduran, berrak, şeffaf, jel 

benzeri bir maddedir. Vitreusun volümü glob volümünün yaklaşık üçte ikisidir. % 

99‟u sudan oluşur ve özgül ağırlığı 1,0053-1,0089 arasındadır. Ağırlığı yaklaşık 4 

gr‟dır. Refraktif indeksi 1.334‟tür ve hümor aköze benzer. Jel olan vitreusun 

vizkozitesi suyun 1,8-2 katıdır ve hacmi 4,2 cc olarak ölçülmüştür. Vitreus 

hyaluronik asit içeren sıvı fazda ve kollajen benzeri madde içeren katı fazda 

olabilir. Genç insanlarda vitreusun % 80'i jel, % 20'si sıvı yapıdadır. Yaşlandıkça 

sıvı vitreusun hacmi % 50'ye ulaşır. Vitreusun şekli içini doldurduğu alana uyacak 

şekilde kabaca bir küredir. Öndeki patellar fossa lens arka kapsülü komşuluğundaki 

vitreus yüzünde bir depresyondur. Vitreusun iki bölgede çok sıkı yapışıklığı 

mevcuttur. Vitreus önünde silier cismin pigmentsiz epiteline sıkıca bağlanmıştır. 

Arkada optik disk çevresine yapış ıktır.  Bazı bireylerde maküla çevresinde de sıkı 

bağlantılar bulunabilmektedir. Vitreus ve damarlar arasında da bir miktar bağlantı 

bulunabilir. Vitreus ile optik disk yüzeyi arasında ise bağlantı bulunmamaktadır. 

Burada Martegiani adı verilen huni şeklinde bir alan vardır ve bu yapı öne 

doğru ilerleyerek cloquet kanalı ile devamlılık gösterir. Öndeki yapışıklık yaklaşık 
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2-3 mm genişliktedir ve pars plananın arka yüzünü ve periferal retinanın ön 

yüzünün çoğunu çevreler. Silier proseslere, zonüllere ve 8-9 mm çaplı anüler bir 

alanda da (Weigert‟in hyaloidokapsüler ligamanı) lensin arka yüzüne gevşek olarak 

yapışıktır. Diğer alanlarda vitreus lens arka kapsülünden Berger alanı adı verilen 

bir boşlukla ayrılmıştır. Ön hyaloidal yüzey ora serrata anteriorunda vitreal bir 

kondansasyon gösterir. Ora serrata posteriorunda, vitreus ILM ile optik disk 

çevresindeki yapışıklığa kadar sıkı temastadır. Buna arka hyaloidal yüzey adı 

verilir. Vitreus sıkı yapıştığı periferik retina ve ora serratada vitreus bazını oluşturur. 

Vitreus bazı 2-6 mm genişliğindedir. Ön sınırı ora serratanın 1-2 mm önünde, arka 

sınır ise 1-4 mm arkasında bulunur. Vitreus korteksi yaklaşık 100 μm kalınlıktadır; 

ön ve arka hyaloidi içerir. Tüm vitreusu çevreler ve kollajen fibrilleri, hücreler, 

proteinler ve mukopolisakkaridlerin kondansasyonundan oluşur. Fibrillerin yönleri 

rastgele dizilmiştir ve kalınlıkları 10 nm kadardır. Retina ve vitreus korteksinin 

birleşim yerinde, korteksi ILM‟den ayıran 40 nm‟lik elektro- lusen bir boşluk 

bulunur. İnce fibriller bu alana doğru uzanır. Santral vitreusun yoğunluğu kortikal 

vitreusa göre daha azdır ve merkezde 1-2 μm ve perifere doğru 2,1-3,3 μm 

kalınlıkta olmak üzere fibriller daha gevşek bir organizasyonda bulunurlar. Pars 

plana, siliyer cismin arkada bulunan yassı kısmıdır. Önde siliyer cismin pars 

plikatası ve arkada ora serrata ile komşudur. Nazalde limbustan 2-5 mm, 

temporalde 2-7 mm‟l ik bir alan anatomik olarak pars planaya denk gelir. 

 
 

2.1.2. RETĠNANIN KAN DOLAġIMI 

 

Gözün arteriyel beslenmesi internal karotid arterin ilk dalı olan oftalmik arter 

tarafından sağlanır. Oftalmik arterden çıkan retina santral arteri, retinanın iç 

2/3‟ündeki tabakaları besler.  Retinanın dış 1/3‟ü ise  (RPE,  fotoreseptörler)  

koroidden difüzyonla beslenir. Oftalmik arterin santral retina arterinden sonraki 

dalları olan kısa ve uzun arka siliyer arterler optik sinir etrafından globa girerler.  

Posterior koriokapillaris kısa arka siliyer arterlerden, anterior koriokapillaris ise 

uzun arka siliyer arterlerden ve ön siliyer arterlerden beslenir. Retinanın venöz 

drenajı santral retina veniyle sağlanır. Optik sinirden çıkan venöz drenaj direkt 

olarak kavernöz sinüse ulaşır. Koroidin venöz drenajı ise vorteks venleri ile üst ve 

alt oftalmik venler aracılığıyla kavernöz sinüste sonlanır. 
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2.1.2.a. ARTERLER 

 

Retinanın nörosensöriyel katı santral retinal arterden ve var  olduğunda 

siliyoretinal arterden beslenir. 

 

Santral retinal arter; oftalmik arterin dalı olup papilladan 1 cm uzaklıkta optik 

sinir içine girer. Papilla merkezinde ilk önce alt ve üst, sonra da temporal ve nazal 

dallara ayrılarak retinaya yayılır. Retina yüzeyinde sinir lifleri ve iç limitan zarı 

katında seyreder. Retina santral arteri dallanmaları ikiye ayrılma şeklinde olur. 

Perifere doğru arterler, arteriyoller ve kapillerlere dönüşürler. 

Siliyoretinal arter; koroidden gelen, papilla çevresindeki Zinn arter 

çemberinden kaynaklanır. Papilla temporal kenarından çıkarak maküla bölgesini 

sular. Floresein anjiyografi (FA)‟da, retina arterlerinden önce, koroid ile beraber 

boyanır. Siliyoretinal arter, olguların ancak % 6-20‟s inde bulunur. 

 

2.1.2.b. VENLER 

 

Ora serratada venler, arterlere göre daha perifere kadar giderler. 

Ekvatordan itibaren arterlerle birlikte seyrederler ve papillada toplanarak santral 

retinal veni oluştururlar. Arter ve venler sık sık çaprazlaşırlar. Çaprazlaşma 

bölgelerinde aynı kılıf içinde olduklarından arteriyosklerozda arter veni ezer (Gunn 

belirtisi). Santral retinal ven, oftalmik vene, sonra da kavernöz sinüse dökülür. 

Venlerin çapı arterlere göre daha geniştir. Normalde arter çapının ven çapına oranı 

2/3‟tür. 

 
 

2.1.2.c. KAPĠLLERLER 

 

Retina arteriyolleri ile venülleri arasında kapillerler bulunur. 

Koriyokapillerlerin duvarlarında geniş pencerelenmeler bulunmasına ve geçirgen 

olmalarına karşılık, retina kapillerlerinin duvarları sızdırmazdır. RPE dış, retina 

kapillerleri de iç kan-retina bariyerini oluştururlar. Kapillerlerin bazal zarının içinde, 

birbirlerine zonula occludenslerle sıkıca yapışık endotel hücreleri, duvarlarında da 

kasılmalarını sağlayan çizgisiz kas lifleri, perisitler vardır. Normalde perisit/endotel 

hücresi oranı 1/1‟dir. Retina kapillerleri yüzeyel ve derin olmak üzere iki ağ 

şeklindedirler. Yüzeyel kapillerler; retinanın sinir lifleri katındadırlar. Derin 

kapillerler; iç nükleer ve dış pleksiform katların birleşme yerindedirler. Derin 
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kapillerler, yüzeyel kapillerlerden kaynaklanırlar ve onlara, dikine gelen 

kapillerlerle bağlıdırlar. Dış pleksiform kat, retina kapillerleriyle beslenen bölge ile 

koroidden beslenen katlar arasındadır. 

 
 

2.1.2.d. LENFATĠK DAMARLAR 

 

Retinanın lenfatik dolaşımı yoktur ( Bengisu 1989). 

 

 

2.2. DĠYABETĠK RETĠNOPATĠ EPĠDEMĠYOLOJĠSĠ 

 

Dünya popülasyonun yaklaşık % 1,5-2„sinde diyabet mevcuttur. 

Diyabetik hastaların da yaklaşık   %   25‟nin herhangi bir evrede DRP ‟ ye sahip 

olduğu düşünülmektedir (Klein ve ark 1992). DRP, diyabetli hastalarda görme 

kaybının en önemli nedenidir ve diyabetik komplikasyonlara sahip hastaların 

yaklaşık % 49'unda görülmektedir. Bu oran Amerika Birleşik Devletlerinde % 47, 

gelişmiş Avrupa ülkelerinde % 39'dur. Bununla birlikte diyabetin süresi arttıkça 

retinopati prevelansı da artmaktadır. Beş yıldan daha az süre ile tip 1 diyabete 

sahip hastalarda retinopati prevelansı % 17 iken bu oran 15 yıl ve daha fazla 

diyabetli hastalarda % 97,5'lere varmaktadır. Tip 2 diyabetli hastalarda ise insülin 

kullanan grupta retinopati prevalansı 15 yıldan sonra   %   80‟lerin üzerine 

çıkmaktadır. DRP‟li hastalarda görülen maküler ödem görme kayıplarının % 

50‟sinden sorumludur. Genel olarak tüm diyabetik hastaların yaklaşık % 9‟unda, 

makülanın santralinde bir optik disk çapı kadar olan alanda maküla ödemi 

saptanmıştır. Bu olguların % 40‟ında maküla merkezi etkilenerek GK 0.5‟in altına 

indirmektedir. DMÖ‟ nün görülme sıklığı hastalığın başlangıç zamanı ve süresi ile 

korelasyon göstermektedir. 30 yaşından önce (erken başlangıçlı) diyabeti saptanan 

olgularda 10 yıl sonrasında DMÖ insidansı %0.05, 30 yaşından sonra geç  

başlangıçlı sap t a na n la rda  3 yıllık takip sonunda Tip 1‟de % 3,  Tip 2‟de  %  8 

olarak izlenmiştir.  DMÖ saptanan hastaların yak laşık olarak  % 50‟sinde takip 

eden 2 yıl içerisinde GK‟de 2 veya daha fazla sıra görme kaybı görülür. 

Retinopati gelişen her hastada körlük gelişmese de,  diyabete bağlı görme kayıpları 

hastaların günlük aktivitelerinde önemli problemler yaşamalarına neden olmaktadır 

(Klein ve ark 1984). 

 

2.3. DĠYABETĠK RETĠNOPATĠ VE MAKÜLA ÖDEMĠNE NEDEN OLAN RĠSK 
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FAKTÖRLERĠ 

 

2.3.1.  Diyabetin süresi ve tipi:  DRP ve maküla ödemi gelişimini 

belirleyen önemli risk faktörlerinden biri diyabetin süresidir. DRP, tip 1 diyabette 

ilk 10 yılda nadir görülürken, 30 yıldan sonra % 32 oranında görülmektedir. Tip 2 

diyabette ise ilk yıllarda % 3 iken, 25 yıldan sonra % 28 olarak bildirilmiştir. 

Ayrıca diyabetin tipi makülopati gelişiminde de önem taşımaktadır. Tip 1 

diyabette % 11,2 oranında DMÖ görülürken, tip 2 diyabette % 8,4 olarak görüldüğü 

bildirilmiştir (Klein ve ark 1984). 

 
 

2.3.2. Glisemik Kontrol: DRP gelişiminde önemli rol oynayan 

faktörlerden biri de kan glikoz seviyesidir. Uzun süreli kan glikoz seviyesi HbA1c 

(Glikolize hemoglobin) ile belirlenir. Normal popülasyonda % 4-6 arasında iken 

diyabetik hastalarda daha yüksek seyreder (Bayrak ve ark 2003). Klein ve ark. 

yaptığı çalışmada HbA1c seviyelerinde her % 1‟lik artış için maküler ödem 

görülmesinde 1.44 kat rölatif risk artışı olduğu bildirilmiştir (Klein ve ark 1999). 

 
 

2.3.3. Retinopatinin Evresi: Bresnick‟in (1989) çalışmasında NPDR‟de  % 

3, orta ve ağır NPDR‟de % 38 oranında maküla ödemi görüldüğü bildirilmiştir. 

Ancak DRP ‟ nin evresinden bağımsız olarak da ciddi görme kayıpları gelişmektedir 

ve sebep olarak diyabetik makülopati gösterilmiştir. Maküla ödemi ve maküla 

iskemisi olarak kendini gösteren diyabetik makülopatinin proliferatif evredeki 

görme kayıplarının % 80‟ninden sorumludur (Atmaca ve Gündüz 1993). 

 

2.3.4. Hiperlipidemi: Wisconsin Epidemiologic Study of Diyabetic 

Retinopathy (Klein ve ark 1991)  ve ETDRS (Chew ve ark 1996) çalışmalarında 

yüksek kan lipid seviyeleri ve sert eksüda gelişimi arasında doğru orantı olduğu 

gösterilmiştir. Total ve LDL kolesterol seviyelerindeki artışın geniş ve çok sayıda 

sert eksüdaya neden olduğu ve bununla birlikte maküler ödemi görüldüğü 

gösterilmiştir. 

 
 

2.3.5. Hipertansiyon: Sistemik hipertansiyon DRP ‟de vasküler 

komplikasyon gelişiminde önemli rol oynamaktadır.  Sistolik hipertansiyon tip1 ve 
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2 diyabetlilerde maküla ödem riskini 3-5 kat artırırken, diastolik hipertansiyon 

varlığında yalnızca tip 1 diyabetlilerde 3 kat risk artışı olduğu bildirilmiştir (Klein 

ve ark 1984). 

 
 

2.3.6. Renal Yetmezlik: Retinopatili hastaların % 30‟unda proteinüri, 

yüksek kan üre azotu ve yüksek kreatinin seviyeleri bulunmaktadır ve proliferatif 

evreye geçişte ciddi risk faktörüdür. Üremi optik disk ödemine, yaygın retinal ve 

maküler ödeme neden olmaktadır. Renal hastalığın tedavisi ile birlikte ödemde 

azalma görülmüştür (Damico ve Miller 1985). 

 
 

2.3.7. Gebelik: Diyabetik hamilelerde özelikle hipertansiyon ve proteinüri 

varlığı diyabetik retinopati progresyonunu ve aynı zamanda maküler ödem görülme 

sıklığını ve şiddetini arttırmaktadır. Maküler ödem genellikle hamileliğin üçüncü 

trimestırında gerilemesine rağmen bazı vakalarda uzun dönemli görme keskinliği 

azalmasına sebep olmaktadır (Sunsess 1988). 

 
 

2.3.8. Anemi: Ciddi anemi ve düşük hematokrit seviyeleri DR‟ de risk 

faktörü olarak kabul edilmiştir. Aneminin tedavisi ile maküladaki sert eksüdaların 

azaldığı gözlenmiştir (Chew ve ark 1996). 

 
 

2.3.9. Oküler Patolojiler: Tek taraflı karotis arter tıkanıklığı, miyopi, optik 

atrofi, glokom, geniş koryoretinal skarlı gözlerde diğer göze göre daha az retinopati 

geliştiği ve var olan retinopatinin daha az ilerleme gösterdiği saptanmıştır (Ajalla ve 

ark 1985). Katarakt cerrahisinin DRP ve DMÖ üzerinde olumsuz etkileri olduğu 

tespit edilmiştir (Burton ve ark 1992). Panretinal fotokoagülasyon (PAN) yapılan 

hastaların % 43‟ünde maküler ödemde geçici artış görülürken, bunların % 25‟inde 

tedaviye rağmen artış devam etmiştir (Mcdonald ve Schatz 1985). YAG lazer 

kapsülotomi maküla ödemi progresyonunu hızlandırmaktadır. Santral veya retinal 

ven dal tıkanıklıkları DRP ve DMÖ‟ de prognozu kötüleştirmektedir (Jalkh ve ark 

1999). 

 

2.4. DĠYABETĠK RETĠNOPATĠ PATOGENEZĠ 

 

2.4.1. Diyabetik Mikroanjiopatide Biyokimyasal Mekanizmalar 
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DRP retinal prekapiller arteriyolleri, kapillerleri ve venülleri etkileyen bir 

mikroanjiyopatidir. DRP ‟ ye ilişkin patolojik değişimlerin ortaya çıkmasında rol 

oynayan başlıca patolojik biyokimyasal mekanizmalar non-enzimatik glikozilasyon, 

oksidatif stres, sorbitol yolu aktivitesinde artma, miyoinozitol metabolizmasının 

değişmesi, protein Kinaz C sistemi, hemodinamik anormallikler başlıkları altında 

açıklanmaktadır. 

 
 

2.4.1.a. Non-enzimatik glikozilasyon: Uzun süreli hiperglisemide glikoz, 

proteinlere kimyasal bakımdan nonenzimatik olarak yapışır ve bozulmaya dayanıklı 

bir takım maddelerin ortaya çıkmasına yol açar. Ketamin ve amodori ürünleri adını 

verdiğimiz proteinler, bir dizi reaksiyona uğrayarak ileri glikozilasyon ürünleri 

denilen AGE (Advanced Glycosylation Endproducts) ürünlerinin ortaya çıkmasına 

neden olur. Parçalanmaya dirençli AGE ürünleri bazal membranda albümin ve IgG 

birikimine neden olurlar. Non-enzimatik glikozilasyon hipergliseminin yüksekliğine 

ve devam süresine bağlı olarak gelişen yavaş bir reaksiyondur. Ara ürün olarak 

AGE ürünleri ve sonuçta yarı ömrü uzun makromoleküller ortaya çıkar. Bu gibi 

maddeler serbest radikal  (kollajen DNA) oluşumunu arttırırlar. 

 
 

2.4.1.b.  Oksidatif stres:  Bu teoriye göre oksidatif stres sonucu ortaya 

çıkan serbest radikaller, proteinlerin çapraz bağlantılarını etkiler ve farklı aminoasit 

kalıntılarının ortaya çıkmasına neden olurlar. Proteinlerin non-enzimatik 

glikozilasyonları, artmış serbest radikal hassasiyeti ile birleşince protein 

davranışlarında farklılıklar oluşur. Sonuçta kanın şekilli elemanlarının aglütinasyon 

ve agregasyonlarında artış meydana gelir. Mikrotromboz oluşumları görülür. 

 
 

2.4.1.c. Sorbitol yolu: Vücutta glikoz aldoz redüktaz enzimi ile sorbitole, 

sorbitol ise sorbitol dehidrogenaz yardımıyla fruktoza dönüşür. Glikoz sorbitole 

dönüşürken NADPH kullanılır. Fazla glikoz varlığında NADPH fazla tüketilir ve 

miyoinozitol ortaya çıkar.  Miyoinozitol ise vasküler disfonksiyona neden olur.  

Fazla miktarda glikoz alındığında NADPH fazla miktarda tüketilir ve aşırı sorbitol 

ortaya çıkar. NADPH‟ ın aşırı tüketimi ve sorbitol birikimi, sorbitol dehidrogenazı 

etkisizleştirerek işlemin ikinci kısmını bloke eder ve fruktoza dönüşümü engellenir. 

Bunun sonucunda sorbitol daha da artar ve kısır bir döngü ortaya çıkar. Bu kısır 
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döngünün sonucu aşırı sorbitol ve miyoinozitol birikimi ve NADPH tüketimi 

aracılığıyla ortaya çıkan yaygın vasküler disfonksiyondur (Akar ve Özkan 2000). 

 

 
 

2.4.1.d. Miyoinozitol metabolizmasının değiĢmesi: Diyabetiklerde glikoz, 

miyoinozitolün hem tübuluslardan reabsorbsiyonu hem de hücre içine alınmasını 

sağlayan Na-K ATP„az enzim transport sistemini yarışmalı olarak inhibe eder. 

Hiperglisemi hücre seviyesinde Na-K pompasının çalışmasını ve Na-K ATP‟az 

enziminin etkisini uzatır. Buna bağlı olarak hücre içi miyoinozitol azalması sorbitol 

dehidrogenaz enzimini yavaşlatır ve poliol yoluna giren glikozdan fruktoz oluşumu 

yerine sorbitol miktarı artar. Sorbitol özellikle sinir iletimi ve diğer hücre 

fonksiyonlarında bozulmaya neden olmaktadır. Normalde sinir hücrelerindeki 

miyoinozitol konsantrasyonu plazmadakinin 90-100 katıdır ve diyabetik hastalarda 

bu oranın azaldığı tespit edilmiştir (Yenigün 2001). 

 
 

2.4.1.e.  Protein Kinaz C sistemi:  Serin-treonin protein kinaz ailesinin bir 

üyesidir. Hücrede uygun stimulustan sonra sitozolden plazma membranına geçerek 

aktive olur. Protein kinaz C (PKC)‟nin ciddi hücresel fonksiyonları vardır. Büyüme 

faktörleri, hormonlar ve nörotransmitterlerin sinyal iletiminde önemli rol oynayan 

bir izoenzimdir. Yüksek glikoz düzeyleri endotel hücrelerinde PKC aktivitesini 

arttırarak hücrelerin albümine geçirgenliğinin artmasına, matriks proteinlerinin 

sentezinin ve vazodilatör prostaglandinlerin artmasına neden olmaktadır. PKC 

aktivasyonu, vasküler permeabilite, kontraktilite, hücresel proliferasyon, bazal 

membran sentezi, hormon ve sitokinlere cevabı düzenler. Renal mezenkimal hücre 

kültürlerinde, retinal endotel ve aortik endotelde hiperglisemiye cevap olarak 1-2 

diaçilgliserol seviyesi yükselir. Yükselmiş intrasellüler diaçilgliserol düzeyi PKC 

aktivasyonu ile paralellik göstermektedir. Artmış PKC seviyeleri ise vasküler hücre 

disfonksiyonlarına neden olmaktadır (Brownlec ve ark 1981, İshii ve ark 1998, 

Banskota ve King 2001). 

 
 

2.4.1.f. Hemodinamik anormallikler: Yükselmiş hidrostatik basınç 

sonucu potansiyel zararlı etkiye sahip moleküllerin, immün komplekslerin ve 

proteinlerin damar duvarı ve bağ dokusu içine infiltrasyonlarında artış meydana 

gelir. Bu mekanizmanın bazal membran kalınlaşmasında rol oynadığı 
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düşünülmektedir (Foster ve Unger 1998). 

2.4.2. DĠYABETĠK MĠKROANJĠYOPATĠDE PATOGENEZ 

 

Mikroanjiopati gelişimindeki patofizyolojik mekanizmalar: 

 

• Perisit kaybı 

 

• Mikroanevrizma oluşumu 

 

• Bazal Membran kalınlaşması 

 

• Kapiller yatakta fokal kapanmalar 

 

• Vasküler geçirgenlikte artış ve kan-retina bariyerinde bozulma 

 

Mikroanevrizmalar: 

 

DRP‟nin klinik olarak saptanan en erken bulgusudur. Oluşumu hakkında 

2 tip görüş mevcuttur: 

• Endotel hücrelerindeki fokal proliferasyonlar 

 

• Artmış kan akımı ve hidrostatik basınçla beraber perisitlerin kaybolması ve bu 

bölgelerden kapiller duvarın dışarı doğru balonlaşması. 

 
 

2.4.2.a. Vasküler Hücrelerdeki DeğiĢiklikler: Perisit kaybı erken histolojik 

bulgulardan biridir ve hiperglisemiye bağlı sorbitol yolu aktivasyonu bundan 

sorumlu tutulmaktadır. Retinal kan akımındaki değişikliklerle beraber kapiller çapta 

artma, bazal membranda kalınlaşma, endotel hücre proliferasyonu, damar yapısında 

bozulma, mikroanevrizma oluşumu ve permeabilite artışı görülmektedir. Diyabetik 

mikroanjiopatide kapiller endotel hücre proliferasyonu ile birlikte sitoplazmik 

fenestrasyonlar gelişir (Engerman ve Wallow 1977). 

 
 

2.4.2.b. Neovaskülarizasyon: DRP‟de kapiller oklüzyon sonucu gelişen 

hipoperfüzyona cevap olarak vazoproliferatif faktörler salınır ve 

neovaskülarizasyon başlar. Normalde retinanın vasküler yapılarında anjiojenezisi 

uyaran faktörler denge halindedir. DRP mevcudiyetinde retinada gelişen hipoksi 

sonucunda algılanan vasküler VEGF başta olmak üzere birçok vazoproliferatif ajan 
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saptanmıştır (Damico ve Miller 1985). 

 
 

 

2.5. DRP’NĠN SINIFLANDIRILMASI 

 

 

DRP,  NPDR ve PDR olmak üzere iki ana grup altında sınıflandırılır.  

DMÖ, NPDR ya da PDR ile beraber bulunabilir. 

 

2.5.1. NONPROLĠFERATĠF DĠYABETĠKRETĠNOPATĠ 

 

2.5.1.a. Hafif NPDR: Arka kutupta en az bir mikroanevrizma bulunmalıdır. 

Dağınık halde hemoraji ve mikroanevrizmalar vardır. Başka herhangi bir diyabetik 

lezyon izlenmez, 1 yılda PDR gelişme riski % 5‟tir. 5 yılda yüksek riskli PDR 

gelişme riski %15‟dir (Aiello 1994, Ariadna ve Guillermo 2002). 

 

 
 

2.5.1.b.  Orta NPDR:  Daha geniş bir alanda hemoraji ve/veya 

mikroanevrizmalarla karakterizedir. Yumuşak eksüdalar, venöz boncuklanma ve 

IRMA hafif derecede bulunabilir. 1 yılda PDR gelişme riski % 12-27‟dir. 5 yılda 

yüksek riskli PDR gelişme riski % 33‟dür. Hafif ve orta dereceli NPDR‟li hastalar 

panretinal lazer tedavisi için uygun adaylar değillerdir. 6-12 ay aralıklarla güvenle 

takip edilebilirler. Maküler ödem varlığı hafif veya orta şiddetteki NPDR‟de daha 

sık aralıklarla takibi gerektirir. Eğer klinik olarak anlamlı maküler ödem varsa 

(KAMÖ) fokal lazer tedavisi önerilir (Aiello 1994, Ariadna ve ark 2002). 

 
 

2.5.1.c. Ağır NPDR: Hemorajiler, mikroanevrizmalar, İRMA‟lar ve venöz 

boncuklanmaların ş idde t in i  d ikka t e  a la rak  aşa ğ ıdak i  le zyo n la rda n  

he rhang i  b ir is i ile  karakterizedir: 

                 Dört kadranda hemoraji veya mikroanevrizma 

 

                 En az iki kadranda venöz boncuklanma 

 

                 En az bir kadranda İRMA 

 

1 yılda PDR gelişme riski % 52‟dir. 5 yılda yüksek riskli PDR gelişme riski % 

 

60‟tır, 2-4 ay ara ile izlenirler. KAMÖ varlığında LFK yapılır. Klinik olarak 
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anlamlı olmayan maküler ödemde PAN LFK‟ hazırlık amacıyla fokal LFK 

yapılabilir (Aiello 1994, Ariadna ve Guillermo 2002). 

 
 

Çok ağır NPDR: Ağır NPDR bulgularının en az iki tanesi olmalıdır. 

Neovaskülarizasyon henüz gelişmemiştir. 1 yılda PDR gelişme riski % 75 ‟tir. 2-3 ay 

ara ile izlenir, PAN LFK düşünülebilir. Maküler ödem ( KAMÖ olmasa da ), olası 

PAN LFK öncesi hazırlık olarak tedavi gerektirebilir. KAMÖ fokal tedavi gerektirir 

(Aiello 1994, Ariadna ve Guillermo 2002). 

 
 

2.5.2. PROLĠFERATĠF DĠYABETĠK RETĠNOPATĠ 

 

Yeni damar oluşumu ve fibröz doku proliferasyonu ile karakterize diyabetik 

retinopati PDR olarak tanımlanır. Yeni damarlar optik disk yüzeyinden çıkıp direkt 

vitreus boşluğuna doğru gelişim gösterebilirler. Ya da retinal sirkülasyonun 

herhangi bir yerinden çıkıp arka vitreus yüzeyinde parsiyel AVD boyunca 

gelişebilirler. Yeni damar oluşumuna fibroblastlar ve glial hücrelerin eşlik etmesiyle, 

fibroglial doku proliferatif retinopatinin predominant komponenti haline gelebilir.  

Preretinal veya VİH olabilir.  Proliferatif retinopati ayrıca rubeosis iridis ya da iris 

yüzeyi ve ön kamara açısında yeni damar oluşumlarını da kapsar. 

 
 

Erken PDR: Neovaskülarizasyonlar gelişmiştir. Yüksek riskli PDR 

bulguları henüz gelişmemiştir. 5 yılda yüksek riskli PDR gelişme riski % 75‟tir. 

PAN LFK gerekebilir. Maküler ödem, KAMÖ olmasa bile, panretinal öncesi fokal 

tedaviden fayda görebilir. Ağır NPDR, çok ağır NPDR ve erken PDR‟li hastalarda, 

özellikle ağır veya çok ağır NPDR ile beraber yeni damar oluşumu, eleve yeni 

damarların varlığı ya da NVD varlığında erken PAN LFK tedavisi düşünülebilir 

(Aiello 1994, Ariadna ve Guillermo 2002). 

 
 

Yüksek Riskli PDR: Optik disk neovaskülarizasyonuna, ufak traksiyon 

dekolmanları, ağır preretinal hemorajiler ve vitreus hemorajilerinin eşlik ettiği 

tablodur.   PAN LFK yapılır . 

 

 
 

2.6. DĠYABETĠK MAKÜLOPATĠ: 

 

2.6.1. DĠYABETĠK MAKÜLER ÖDEM PATOGENEZĠ 
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DMÖ gelişmesinde patofizyolojik olaylar sırasıyla; 

 

1- Perisit kaybı 

 

2- Mikroanevrizma oluşumu 

 

3- Bazal membran kalınlaşması 

 

4- Kapiller yatakta kapanma 

 

5- Kan-retina bariyer yıkımı 

 

6- Vasküler permeabilite artışıdır 

 

Diyabetik retinada saptanan biyokimyasal değişiklikler ise şunlardır; 

 

1- Artmış oksidatif stres 

 

2- Protein kinaz C aktivasyonu 

 

3- Nonenzimatik glikolizasyon 

 

4- Poliol yolu 

5- Artmış nitrik oksit 

 

Retina kapillerlerinin hücresel elemanları endotelyal hücreler ve perisitler 

tarafından oluşturulur.  Endotelyal hücreler arasındaki sıkı bağlantılar iç kan-retina 

bariyerini oluştururlar. Perisitler kapillerlerin etrafını sararlar ve damar duvarının 

desteğini sağlayan hücrelerdir. Normal sağlıklı damarlarda her bir endotelyal 

hücreye bir adet perisit hücre karşılık gelmektedir. Diyabetik hastalarda bu perisit 

hücrelerdeki dejenerasyon ve fonksiyon kaybı sonucu damar duvarında zayıflıklar 

oluşur (Ashton 1963) ve buralardan mikroanevrizmalar gelişir (Burton 1992). 

Kapiller duvarda endotel proliferasyonu ve bazal membran kalınlaşmasıyla kapiller 

lümen eritrosit agregasyonu ve trombüs ile tıkanır (Cogan ve ark 1961, Ashton 

1963). Bu tıkanıklık neticesinde kompansatuar dilatasyon ve kan akım artışı gelişir. 

Kan- retina bariyeri yıkımı ile dilate kapillerlerden yoğun biçimde 

mukopolisakkarid ve lipoproteinaz materyel damar dışına çıkar ( Cogan ve ark 1961, 

Ashton 1963). Kan-retina bariyeri yıkımı çoğunlukla endotel hücreleri arasındaki 

bağlantıların yıkımı sonucu olur. Fakat endotel sitoplazmasındaki fenestrasyonlar 

veya veziküllerdeki aktif transporttaki artış da kaçak gelişiminde etkili olabilir. 

Ödem başlangıçta dış plexiform ve iç nükleer tabakada lokalizedir. Daha sonra iç 
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plexiform ve sinir lifleri tabakasına lokalize olur. 

 
 

 

2.6.2. DĠYABETĠK MAKÜLER ÖDEM SINIFLAMASI 

 

Maküler ödem 2 başlık altında sınıflandırılabilir. 

 

 
 

2.6.2.a.  Fokal mak üle r ö de m:  Maküla me rkez inden i t iba re n b ir  

d isk  çap ı  ( 1500 µ ) uzaklıktaki bir alanda yer alan herhangi bir retina 

kalınlaşması ya da sert eksüda oluşumları fokal DMÖ olarak adlandırılır. Retina 

kalınlaşmasının lokalize olması ile diffüz formdan ayrılır.  Başlıca 

mikroanevrizmalardan ve intraretinal mikrovasküler anomalilerden kaynaklanır; 

yani iç kan retina bariyerinin yıkılması sonucu ortaya çıkar. Etrafındaki ödemsiz 

retinadan sıklıkla kısmen veya tamamen sert eksüdalarla ayrılmış şekilde görülür.  

Biyokimyasal olarak sert eksüdalar,  plazma orijinli lipoproteinlerden oluşur. 

Mikroanevrizmalar sert eksüda çemberinin merkezinde yer alır. Ciddi vakalarda 

retina altındaki sert eksüda birikimine bağlı fotoreseptör dejeneransı gelişebilir. Bu 

durum foveola altına doğru uzanan sert eksüda plaklarının olduğu hastalarda santral 

yerleşimli olmayan plaklara sahip hastalara göre daha ağır ve düzelmeyen GK kaybı 

olmasının nedeni olabilir. Yine maküla altındaki subretinal eksüdaların 

stimülasyonu ile RPE‟nin fibröz metaplazisi sonucu gelişen fibröz plaklar da 

bulunabilir (Begg ve ark 1976, Begg ve ark 1980). 

 

2.6.2.b. Diffüz maküler ödem: Maküla merkezini, yani FAZ'ı da içine alan, 

iki veya daha fazla disk çapı büyüklükteki retina kalınlaşmaları diffüz DMÖ olarak 

adlandırılır. Yaygın dilate kapillerlerden diffüz sızıntı sonucu gelişir. Anjiyografide 

retinal damarların genişliğinin arttığı ve interkapiller boşluğun genişlediği görülür. 

Klinikopatolojik çalışmalarda da kapiller yatağın bir kısmındaki oklüzyon varlığı ve 

damar duvarının asellüler olduğu, bir kısmında da dilatasyon ve damar duvarının 

hipersellüler olduğu görülmüştür. Kapiller oklüzyon sonucunda gelişen 

hipooksijenizasyonu kompanse etmek amacıyla patent kapillerlerin dilate olduğu ve 

bunlardan gelişen diffüz kaçakların ödem gelişimine yol açtığı düşünülmektedir. 

Diffüz kaçak görülen gözlerdeki diffüz ödem çoğunlukla sert eksüdalarla ilişkili 

değildir. Diffüz maküla ödemli gözlerde sert eksüdalar ya hiç yoktur, ya da çok 
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azdır. Spontan olarak ödemin düzeldiği hastalarda da eksüdatif kalıntılar 

oluşmamaktadır. Bu bulgu iç kan-retina bariyerinin diffüz şekilde yıkıldığı hallerde 

su gibi küçük moleküllerin retinaya sızmalarına karşın, lipoproteinler gibi büyük 

moleküllerin retinaya sızamadıklarını gösterir. Fokal ödemin tersine anjiyografide 

geç fazlarda floresein göllenmesi şeklinde görülen kistoid boşluklarda sık görülür. 

Bazı hastalarda kistoid ödem görülebilir. Diffüz maküler ödemin diğer bir özelliği 

bilateral ve simetrik olmaya eğilim göstermesidir. Ayrıca tedavi etmeden izlenen iki 

gözde de aynı zamanda kaybolup yine aynı zamanda ve simetrik olarak yeniden 

ödem gelişebilir. Kardiovasküler hastalıklar, nefropati, ciddi hipertansiyon veya 

preeklampsi gibi sistemik hastalıklardan da olumsuz etkilenmektedir. Yapılan 

deneysel çalışmalarda dış kan-retina bariyerinin de yıkılabildiği ve diffüz maküler 

ödem gelişmesinde etkili olabileceği gösterilmiştir.  Streptozosinle diyabetik 

yapılan hayvanlarda RPE‟ de nekroz ve hücre yapılarında değişim izlenmiş, vitreus 

florofotometri ile de retinal kapillerlerden geçiş olmadan vitreusta artmış floresein 

seviyeleri gözlenmiştir (Cunha ve ark 1979). 

 

 

Maküler Ġskemi: Retinal kapillerlerin kapanması DRP ‟nin erken 

bulgularından biridir. Floresein anjiyografi (FA)‟de FAZ‟da genişleme ve 

düzensizlik şeklinde görülür (Bresnick ve ark 1984). FAZ‟ın 1000 μm çapından 

daha büyük olduğu hastalarda GK‟de azalma görülebilir. İskemi ile birlikte dilate 

olan damarlarda kan akımı artışı sonucu diffüz ödem gelişimi veya var olan ödemde 

artış görülebilir. Ödem ve iskeminin birlikte görüldüğü gözlerde prognoz daha 

kötüdür (Bresnick ve ark 1984). 

 

2.6.3. DĠYABETĠK MAKÜLER ÖDEMĠNĠN KLĠNĠK SINIFLANDIRMASI 

 

ETDRS‟de (1985) maküla ödemi klinik olarak anlamsız, tedavi 

gerektirmeyen ve klinik olarak anlamlı olan, tedavi edilmesi gereken, ödem olarak 

sınıflandırılmıştır. KAMÖ kriterleri olarak da şu bulguların olması gerektiği 

belirtilmiştir: 

1-Maküla merkezine 500 μm mesafede retinal ödem 

 

2-Maküla merkez in in 500   μm iç ine  uza nan se r t  eksüda  ve  bu se r t  

eksüda  komşuluğunda retinal kalınlaşma 
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3-Maküla merkezinden 1 disk çapı alan içerisinden 1 disk çapı veya daha büyük 

retinal kalınlaşma 

Çalışma sonuçlarına göre klinik olarak anlamlı olmayan maküler ödemlerde 

tedavi etmek için beklenebileceği ve yakın takibin gerekli olduğu bildirilmiştir. 

KAMÖ‟de hastaların erken tedaviden fayda gördüğü ve vakit kaybedilmeden bu 

hastalara grid LFK‟a başlanması gerektiği belirtilmiştir. 

 
 

2.7. DĠYABETĠK MAKÜLA ÖDEMĠNDE TANI YÖNTEMLERĠ 

 

DRP ve maküla ödeminde erken tanı,  retinopatinin ilerleyişini ve buna 

bağlı görme kaybını azaltmaktadır. Günümüzde tanı ve takip amacı ile kullanılan 

yöntemler şunlardır: 

 
 

• Oftalmoskopi 

 

• Fundus Floresein Anjiografisi ( FA ) 

 

• Optik Koherens Tomografi ( OCT ) 

 

• Retina Kalınlık Analizörü ( RTA ) 

 

• Fundus Fotoğraflama 

 

 
 

2.7.1.OFTALMOSKOPĠ 

 

Maküla ödemi tanısında önemli olan makülanın steoroskopik olarak 

değerlendirilmesidir. Direkt oftalmoskopi yüksek büyütmeli bir görüntü 

sağlamasına rağmen steroskopik görüntü elde edilemediğinden en ideal yöntem 

biyomikroskopik indirekt oftalmoskopidir. Biyomikroskopik indirekt oftalmoskopi 

fundus kontakt lensleri ile (Goldman,  Hruby Lensi)  veya 60 D,  78 D,  90 D 

asferik lenslerle yapılabilir.  Bu muayenede maküla ödemine ilişkin elde edilecek 

temel bulgu retina kalınlaşmasıdır. Retinada ödem geliştikçe retina gri beyaz bir 

görünüm alır. KAMÖ tanısında GK bir kriter değildir. GK tam olsa bile KAMÖ 

tanısı konulabilir. 

 

2.7.2.FUNDUS FLORESEĠN ANJĠYOGRAFĠ (FA) 

 

Maküla ödemi tanısı, tedavi planlaması ve takibinde klinikte en çok 
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kullanılan yardımcı tanı yöntemi olan FA oldukça yararlı bilgiler verir. FA vasküler 

sızıntı alanlarını saptamakta kullanılan kalitatif ve fonksiyonel bir görüntüleme 

sistemidir. DMÖ‟ de FA‟da saptanabilecek patolojiler: 

• Fokal, diffüz ve diffüz kistoid floresein sızıntısı 

 

• Kapiller kayıplar 

 

• Kapiller dilatasyonlar 

 

• İskemi 

 

 
 

Normal retinal damarlar floresein moleküllerinin ekstravasküler alana 

geçişine izin vermezken, floresein kaçaklarının görüldüğü alanlar anormal vasküler 

permeabilite olduğunu gösterir.  DMÖ‟ de FA‟da görülebilecek ilk belirti venlerin 

etrafında gelişen mikroanevrizma divertikülleridir (Avery ve ark 2006). Retinopati 

ilerledikçe arterler etrafında da divertikül gelişimi ve kapiller yatakta dilatasyon 

görülür (Avery ve ark 2006). FA tedavi planlaması içinde yardımcı olup geç 

fazlarda çekilen görüntülerle retina kalınlığı ile kaçakların seviyesi ve 

lokalizasyonunu tahmin etmede faydalıdır. 

 
 
2.7.3. OPTĠK KOHERENS TOMOGRAFĠ 

 

OKT retinal kalınlaşmayı objektif ve duyarlı bir şekilde ortaya koyan yeni 

geliştirilmiş bir tekniktir. Retinanın iki boyutlu görüntülerini oluşturarak 10 μm‟lik 

yüksek çözünürlüklü çapraz kesitlerinin alır ve kalınlık ölçümleri ile niceliksel 

olarak değerlendirme yapar. Maküla ödemi tanısı, takibi ve uygulanan tedavinin 

etkinliğinin değerlendirilmesinde son derece başarılıdır. DMÖ‟ deki OKT bulguları 

preretinal (vitreomaküler traksiyonlar ve epiretinal membranlar), intraretinal (kistoid 

maküla ödemi, kistoid dejenerasyon, sert eksüdalar) ve subretinal (seröz maküla 

dekolmanı, subretinal fibrozis ve sert eksüdalar) olarak 3 ayrı bölümde incelenebilir. 

DMÖ ile vitreomaküler traksiyon veya epiretinal membranın birlikte oluşu, OKT‟ 

de gösterildiği takdirde tedavi yöntemi cerrahidir. Bir başka önemli nokta ise 

kistoid maküla ödemi ile kistoid dejenerasyon arasındaki farkın 

görüntülenebilmesidir. Kistoid maküla ödemi uzun sürdüğünde boşluklar arasındaki 

septalar parçalanmakta ve boşluklar birbiriyle birleşerek kistoid dejenerasyonu 

oluşturmaktadır. OKT, ayrıca sert eksüdaların retina katlarındaki yeri ve 
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gerilemesinin takibi açısından da önemli bilgiler vermektedir. 

 

2.7.4. RETĠNA KALINLIK ANALĠZÖRÜ 

 

Retina yüzeyine oblik bir açıyla lazer sliti gönderir ve vitreoretinal, 

korioretinal yüzeyden yansımaları değerlendirerek retina kalınlığı hakkında bilgi 

verir. 

 
 

2.7.5. FUNDUS FOTOĞRAFLAMA 

 

Renkli fundus fotoğraflaması için stereoskopik veya non stereoskopik 20-35-

50 derecelik kameralar kullanılmaktadır. Hastalığın ilerleyişinin takibi ve tedavinin 

etkinliğini değerlendirmek için gereklidir. 

 

 
2.8. DĠYABETĠK MAKÜLA ÖDEMĠNDE TEDAVĠ 

 

Günümüzde DMÖ tedavilerinin etkinliğini artırmak için bazı tedbirlerin 

alınmasının yararlı olduğu bilinmektedir. Tedavi öncesinde kan sekeri regüle 

edilmeli, HbA1c seviyesi normale düşürülmelidir. Yoğun sert eksüdalarla gelişen 

eksudatif makülopatilerde kan lipid seviyesini düşürmek progresyonu yavaşlatacağı 

gibi, bu tedavinin koagulasyon ile kombinasyonu daha iyi sonuçlar vermektedir 

Diffüz DMÖ‟lü olgularda gerekli sistemik kontroller sağlanmadan yapılacak LFK 

tedavisi yeterli gelmeyebilir. 

 
 

2.8.1. LAZER FOTOKOAGÜLASYON TEDAVĠSĠ 

 

KAMÖ‟de, maküla merkezinin tehdit altında olduğu olgularda ve diffüz 

DMÖ‟ de LFK endikasyonu vardır. LFK fokal ve grid olmak üzere iki tipte 

uygulanır. ETDRS kurallarına göre aşağıda sıralanan lezyonların tedavi edilebilirlik 

kriterleri vardır: 

1. Klinik olarak anlamlı olmayan DMÖ‟ ler tedavi edilmeksizin izlenir. FAZ 

merkezine 500 μ‟ dan uzak lezyonlarda izleme esnasında DMÖ artarsa ya da 

santrale doğru ilerleme olursa LFK yapılır. 

2.  KAMÖ‟de santral tutulum varsa zaman kaybetmeden LFK uygulanır.  

 LFK uygulanmayanlarda 3 yıl içinde 2 sıra görme kaybı oranı % 35-45'tir. 

 

3. Eğer santral tutulum söz konusu değilse LFK kararı aşağıdaki durumlara  
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dikkat edilerek verilmelidir. 

 

a)  Lezyon FAZ merkezine 500  μ‟dan uzaksa (FAZ merkezinden 1 disk çapı 

mesafeye kadar alanda en az bir disk çapında retina kalınlaşması) LFK kararı 

verilir. Ancak acil değildir. 

 b) Kalınlaşma FAZ merkezinden 300-500 μ mesafede olunca LFK perifoveal 

kapiller halkayı tahrip etme riski taşır. Bu nedenle, GK 0.5‟in altındaysa ve kalan 

görmeyi tahrip etmeyecekse LFK uygulanır. Aksi halde takip edilir. Takip 

esnasında, eğer görme daha azalırsa ya da, ödemde artış görülürse LFK kararı 

verilir. 

4. IRMA ve MA‟lardan diffüz sızıntı alanları gelişirse, 

5. Makülada FAZ dışında kapiller kaybı gösteren alanlar gelişirse, LFK kararı 

verilir. LFK kararı verilen olgulara fokal, grid veya kombine (fokal+grid) tedavi 

protokollerinden biri uygulanır (Browning ve ark 1997, Davis ve ark 1998, Klein ve 

ark 1999). 

 

Eğer gerekirse scatter LFK, grid LFK ile kombine edilebilir. Eğer yüksek 

risk karakteri göstermeyen DRP, KAMÖ ile birlikte ise grid veya fokal tedavi ile 

başlamalı, hafta sonra periferik LFK yapılmalıdır. Eğer yüksek risk karakterli DRP 

varsa makülaya LFK uygulanmalı, aynı seansta nazal kadrandan başlayarak 

periferik tedaviye geçilmelidir. Çünkü periferik tedaviler makülopatiyi şiddetlendirir.  

İskemiden kaynaklanan makülopatilerin tedavisinde ciddi güçlükler görülür.  FA‟da 

geniş kapiller kayıplarının bulunuşu iskemiyi işaret eder. İskemiden kaynaklanan bir 

ödem varsa, görme kaybının ne oranda ödemden ne oranda iskemiden kaynaklandığı 

bilinemez. FAZ çapı 1000 μ‟u bulmadıkça bu bölgedeki iskemi görmeyi ileri 

derecede bozmaz. Bu gibi olgularda LFK uygulanıp uygulanmaması geniş 

tartışmalara yol açmıştır. Neticede LFK‟nın yararlı olacağına karar verilmiştir. 

Ancak görme prognozunun iyi olmadığı konusunda hastalar uyarılmalıdır. 

 
 

2.8.1.a. FOKAL LAZER TEDAVĠSĠ 

 

Maküla merkezinden itibaren 500-3000 μm alan içinde sızıntı gösteren 

mikroanevrizmalar üzerine 50-100 μm çapında spot büyüklüğü ve 0.1 sn süre ile 

lezyon beyazlaşıncaya kadar lazer uygulanır (Jonas ve Sofker 2001). Fokal lazer 

tedavisi sızıntı gösteren odakları etkisizleştirir ve endotel replikasyonunu uyarır. 
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Tedavinin etkisi en erken 6 haftada, en geç 6 ay içinde ortaya çıkar. ETDRS ile 

fokal LFK ‟nın 5 yıl içerisinde orta derecede görme kaybını % 50 oranında azalttığı 

gösterilmiştir (Ai 1992). 

 
 

2.8.1.b. GRĠD LAZER TEDAVĠSĠ 

 

Maküla merkezinden 500-3000 μm uzakta olacak şekilde FAZ‟ın 

kenarından 50 μm ile başlayıp perifere doğru 200 μm ye kadar artan lazer spot 

büyüklüğü,  0.1 sn süre ve birer spot ara ile uygulanır. Fokal sızıntılara da 

fotokoagulasyon uygulanırsa modifiye grid tedavisi olarak adlandırılır. Tedavinin 

etkinliği en erken 3 ay sonra değerlendirilmelidir. Grid tedavisi pigment epitelini 

uyararak RPE pompa aktivitesini ve fagositozu artırır. Ortaya çıkan atrofik alanlar 

ödemin mekanik olarak emilimini ve oksijenin sağlıklı retina katmanlarına 

ulaşmasını sağlamaktadır. Uzun süreli maküla ödemi, maküla merkezinde yoğun 

eksuda plağının olması, ödemin kistoid karakterde oluşu, ağır maküler iskemi ve 

tedavi öncesi düşük GK, lazer tedavisinde prognozu olumsuz etkileyen faktörlerdir. 

 
 

2.8.2. MEDĠKAL TEDAVĠSĠ 

 

2.8.2.a. ĠNTRAVĠTREAL STEROĠDLER 

 

Kortikosteroidler; araşidonik asit yolu blokajı ile prostoglandinlerin 

azalmasını ve dolayısıyla damar geçirgenlik faktörünün azalmasını sağlayarak kan-

retina bariyerini stabilize etmektedirler. Bu amaçla kullanılan Triamsinolon 

Asetonid (TA) enjeksiyonları subtenon 20-  40 mg ve intravitrea l 4-25 mg 

dozlar ında uygulanmaktadır.  İlk o larak Jonas (2001) tarafından lazere cevapsız 

DMÖ olan hastalarda etkili sonuçlar alınmıştır. Suda çözünen kortizonun 24 saat 

içinde intraoküler dokulardan elimine olmaktadır. DMÖ‟de,  kalıcı psödöfakik 

kistoid maküler ödemde,  üveitik kistoid maküler ödemde, santal retinal ven 

oklüzyonu sonrası gelişen kistoid maküler ödemde, eksüdatif yaşa bağlı maküla 

dejeneresansı  (YBMD)‟de kullanılmıştır.  İntavitreal TA‟nın komplikasyonları 

aşağıda belirtilmiştir. 

Göz içi basınç (GĠB) artıĢı: Steroide bağlı göz içi basıncı artışı topikal,  
 

perioküler, nazal ve sistemik kullanımlarda görülebilmektedir. En sık görülen  
 
komplikasyondur. 
 



27 

 

  

Katarakt: Katarakt ikinci sıklıkta gelişen komplikasyondur (Alacalı ve ark 2003). 

 

Psödohipopyon: İVTA‟nın ön kamaraya migrasyonu sonucu görülen 

komplikasyondur. En sık psödofak ve afak hastalarda görülür ve enjeksiyondan 

hemen sonra ortaya çıkması steril vitrit ve endoftalmi tanısından uzaklaştırır.   

Periferik iridektomisi olan ve fakik gözerde de görülebilir (Adamis ve ark 2005). 

Steril Vitritis:  Vitritis ve hipopyonla seyreden,  kültür negatif inflamatuar bir 

olaydır. Sadece izlemek yeterlidir. Bu durumu gerçek endoftalmiden ayırmak güçtür. 

Oranı yaklaşık % 0.87‟dir. 

Endoftalmi:  İVTA sonras ı kültür  pozit if endo fta lmi ins idans ı  %0.87‟dir. GK 

sonuçları yüz güldürücü değildir. 

 

 

2.8.2.b. VEGF ĠNHĠBĠTÖRLERĠ: 

 

VEGF damar geçirgenliğini histaminden 50.000 kat daha güçlü 

arttırmaktadır. Tümörleri besleyen kan damarlarının permeabilitesini sağlayan güçlü 

bir mediatör olduğundan ilk keşfedildiğinde vasküler permeabilite faktörü olarak 

adlandırılmıştır. Bu faktör güçlü bir in vitro endotelyal hücre büyümesi stimülatörü 

ve in vivo neovaskülarizasyon stimülatörüdür (Bankert ve ark 2006). VEGF 

endotelyal hücre kültüründe do novo kan damarı oluşumunu desteklemesinin yanı 

sıra endotelyal hücrelerin proliferasyonu ve migrasyonunu da içeren yeni damar 

oluşumunda yer alan basamakların çoğunu tetiklemektedir. VEGF gen 

transkripsiyonu için en önemli uyarıcı hipoksidir (Avery ve ark 2006). Aynı 

zamanda patolojik anjiyogenezde rol alan en önemli mediatördür. Patolojik 

anjiyogenezde yer alan bir hücre tipi olan monositler için güçlü bir kemoatraktandır. 

 

 VEGF mikrovasküler endotelyal hücrelerin kollajen jele doğru göçmesini ve 

kapiller benzeri yapıların oluşmasını indükler. İn vitro ortamda serumdan yoksun 

kalan endotel hücrelerini apoptozisten korur. Bunu fosfatidil inizitol-3 (PI3 KİNAZ) 

/Akt enzim yoluyla sağlar. Aynı zamanda VEGF endotel hücrelerinde Bcl-2, A1, 

XIAP ve survivin gibi antiptotik proteinler salgılar. Ayrıca anjiyogenezisin, 

damarların perisitle kaplanmadan önce VEGF ‟ bağımlı olduğu ancak bu etkinin 

tümörlerde geçerli olmadığı ileri sürülen tezler arasındadır. Damarlar perisitle 

çevrelendikten sonra VEGF ‟nin bu etkisi ortadan kalkar (Conolly ve ark 1990). 

Endotelyal hücreler VEGF için primer hedef olmalarına rağmen nonendotelyal 
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hücreler üzerinde de mitojenik etkileri olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. 

Retina pigment epitel hücreleri, pankreas kanal hücreleri, schwann hücreleri 

bunlardan bazılarıdır. 

 

VEGF vasküler sızınt ıyı arttırmasından dolayı vasküler permeabilite faktörü 

olarakta bilinir. Bu etkisi özellikle enflamasyon ve patolojik durumlarda artar. Kılcal 

damarlarda kalsiyum içe akışını arttırır ve sıvı iletimi artar. VEGF hem vasküler 

permeabilite artışı hem de anjiyogenezisteki etkisinde nitrik oksit (NO)‟nun 

önemli rolü vardır. Anjiyogenezis, damar çapı, kan akış oranı ve vasküler 

permeabilite NO oranı ile orantılı olarak değişir. Ancak farelerde yapılan çalışmada 

NO inhibe edildiğinde normal damar gelişiminde herhangi bir aksaklık 

gelişmemiştir (Conolly ve ark 1990). Kapiller permeabilite artışı anjiyogenezis için 

gerekli ve yeterli bir basamaktır. Çünkü permeabilite artışı endotelyal hücre 

proliferasyonu ve migrasyonu için gerekli fibrinin ekstravaze olmasını sağlar. 

Ancak permeabilite artışı mutlak kural olarak anjiyogenezisi uyarmaz. Nitekim 

background DRP‟de olduğu gibi vasküler sızıntı ve fibrin depozisyonu proliferatif 

DRP ‟ den yıllar önce başlar. VEGF intravenöz yolla yapıldığında doza bağlı olarak 

geçici taşikardi, hipotansiyon ve azalmış kardiyak outputa yol açar. Bu etkiler 

muhtemelen venöz dönüşün endotelyal hücre kaynaklı NO salınması sonucu 

azalmasına bağlıdır. Buna karşılık kanser hastalarında anti-VEGF uygulandığında 

kan basıncı artar bu da VEGF„nin kan basıncı üzerinde tonik hemostatik bir 

etkisinin olduğunu göstermektedir. 

 

VEGF bir proinflamatuardır,   temelde parakrin etken olarak görev yapan 

VEGF ‟nin lökositlere bağlandığına ve proinflamatuar özellik taşıdığına ilişkin yeni 

kanıtlar elde edilmiştir (Ferrara 2004). VEGF reseptörleri, trombositler dahil olmak 

üzere tüm inflamatuar hücre alt tiplerinde mevcut ve aktiftir. Yeni elde edilen veriler 

inflamatuar hücrelerin kan-retina bariyeri hasarı ve neovaskülarizasyon süreçlerine 

katıldığına işaret etmektedir. İskeminin indüklediği neovaskülarizasyonunun non-

inflamatuar özellikte olduğu düşünülmekteydi; bununla birlikte inflamatuar 

hücrelerin de bu sürece dahil oldukları artık bilinmektedir (Benjamin ve ark 1999). 

Tüm izoformlar arasında VEGF 165 en fazla proinflamatuar özellik gösterendir.  Bu 

aynı zamanda patolojik retinal neovaskülarizasyonda tercihli olarak yer alan 
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izoformudur, normal retinal vasküler gelişimde etkili değildir (Benjamin ve ark 

1999). VEGF 164 patolojik neovaskülarizasyona ilişkin en özgül izoformdur. VEGF 

164, hedef alındığında patolojik retinal neovaskülarizasyon baskılanırken, normal 

damar büyümesi zayıflamaktadır. VEGF 164 hücrelerarası adezyon kuvvet 

molekülü-1‟in indüklenmesiyle lökositlerin neovaskülarizasyon alanlarına 

adezyonunu ve görev almalarını sağlamaktadır (Fukumura ve ark 2001). 

İnflamatuar hücrelerin patolojik neovaskülarizasyon alanlarına ulaşmaları inhibe 

edildiğinde yeni damar gelişimi şiddetle baskılanmaktadır. Bu alanlarda görevli 

inflamatuar hücrelerin bazıları endotelyal progenitör hücrelere dönüşmektedir. Bu 

hücreler fiziksel olarak yeni damar yapımına katılabilmektedirler. T lenfositler de 

görev almakta ve vaskülatürün yeniden şekillendirilmesi yoluyla anjiogenik süreçte 

düzenleyici rol oynamaktadırlar. 

 

Hipoksik retina hücrelerinin ürettiği tüm faktörler arasında VEGF ‟nin tek 

endotelyal mitojen olduğu düşünülmektedir. VEGF inhibe edilirse mitojenik 

kapasite ortadan kalkar. Retina iskemik hale getirildiğinde VEGF düzeyleri retinada 

artar, vitreusta ve aközde yüksek seyreder. Bunun da ötesinde, düzeyler patolojik 

damarların büyümesi ve regresyonu ile uyumlu olarak yükselir ve düşer (Bursel ve 

ark 2000). 

 

VEGF‟e ilişkin geçirgenliği indükleyen mekanizmaların maküla ödemi 

gelişiminin altında yatan neden olduğu bilinmektedir. DRP‟de kan-retina bariyeri 

VEGF inhibisyonu yoluyla korunmaktadır. DMÖ‟ de vitreusta VEGF düzeyleri 

belirgin olarak artmıştır. Ayrıca VEGF, retinal ven tıkanıklığı ve üveite eşlik eden 

maküla ödemine de neden olabilir( Ishida ve ark 2003). VEGF lökosit aracılı 

endotel hasarı, fenestra oluşumu, sıkı bağlantıların çözülmesi ve hücreler arası masif 

sıvı akışı içeren birçok mekanizma aracılığı ile damarlardan sızıntıya yol açmaktadır. 

Bu mekanizmalar tek başlarına veya kombine bir şekilde ödeme yol açarlar. VEGF 

inhibisyonu gerçekleştiğinde kan-retina bariyeri tekrar oluşur. Kan-retina bariyeri 

hasarına yol açacak VEGF maruziyetinin miktarı ve süresi, vasküler geçirgenlik 

ile tanımlanan bir süreç olan neovaskülarizasyon için geçen süreden azdır 

(Haritoğlu ve ark 2006). 

 

Anti-VEGF Ajanlar: VEGF, ilk kez 1983'te izole edilerek, vasküler 
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permeabilite faktörü olarak tanımlanmıştır. 46 kDa homodimer bir glikoproteindir. 

Vasküler endotelyal büyüme faktörü; retina pigment epitel hücreleri, gangliyon 

hücreleri, retinal vasküler yataktaki endotel hücreleri tarafından salgılanan ve in 

vivo anjiojenezisi sağlayan önemli bir faktördür. Dört ana izoformu mevcuttur: 

VEGF, 121, 165,189 ve 206 aminoasitten oluşan 4 peptidlik bir ailedir.  DRP 

patogenezinde predominant form VEGF 165‟tir. Yapılan çalışmalarda deneysel 

diyabette ve DRP‟li gözlerde vitreus ve hümör aközde VEGF 165 yüksek olarak 

saptanmıştır.  İlk kez 1939‟ da Ide ve ark.  tümör kökenli damarlanma faktöründen 

bahsetmiş, 1971‟ de Folksan kanser tedavisinde antianjiyojenezis tedavisini öne 

sürmüştür. 1997‟ de metastatik kolorektal kanserde (MCC) klinik çalışmalar 

başlamış ve 2004‟ de MCC tedavisinde FDA onayı alınmıştır. Antianjiyogenik 

tedavide Bevacizumab (Avastin, Altuzan), Pegaptanib Sodyum (Macugen), 

Ranibizumab (Lucentis), Anekortav asetat (Retaane) kullanılmaktadır. VEGF, 

kapiller kaybından ve/veya mikroanevrizma formasyonundan hipoksiye cevap 

olarak üretilir. VEGF anjiojenezisin anahtar mediyatörüdür ve iskemik retinada 

kan-retina bariyerini bozar. Böylelikle VEGF aktivitesinin inhibisyonu PDR‟nin 

önlenmesinde çok önemli bir rol oynayabilir. Halen 3 preparat üzerinde çalışmalar 

yoğun olarak sürmektedir. 

 

 

Pegabtanib sodyum (Macugen; Eyetech Pharmaceuticals Inc, New York 

and Pfizer Inc, New York, US). Macugen, ekstrasellüler VEGF 165‟e yüksek 

spesifiklik ve afinite ile bağlanarak aktivitesini inhibe eden pegile edilmiş, 

değiştirilmiş aptamerdir. Aptamerler; spesifik bir şekilde kıvrılmış olan ve 

ekstrasellüler hedeflere çok yüksek bir affinite ile bağlanan, antikor şeklinde hareket 

eden kimyasal olarak sentezlenmiş oligonükleotidlerdir. Bu aptamer 28 baz 

uzunluğundadır ve vitreus içindeki yarı ömrünü arttıracak 2 tane polietilen glikol 

grubuna sahiptir. VEGF 165 izoformuna çok yüksek bir affinite ve spesifisite ile 

bağlanır ve izoformun reseptörlerine bağlanmasını önler. Macugen, eksüdatif 

YBMD tedavisi için endikedir. Macugen, ayrıca DMÖ‟ de de denenmektedir. 0.3 

mg olarak intravitreal olarak uygulanmaktadır. Pegabtanibin faz II klinik 

çalışmasında 36 hafta takip edilen DMÖ‟lü hastalarda sonuçta sham injeksiyonu 

uygulanan hastalara göre GK, SFK ‟da azalma ve ek fotokoagülasyon tedavisine 

ihtiyaçta azalma tespit edilmiştir (Chun ve ark 2006).  



31 

 

  

 

Ranibizumab (Lucentis; Genentech Inc, South San Francisco, CA, US) 

Lucentis, VEGF‟in bütün izoformları için spesifik bir rekombinan insan 

monoklonal antikor fragmanıdır. Vitreus yarı ömrü 3,2 gün olup molekül ağırlığının 

düşük (48.000 D) olması sebebiyle retina katlarına geçebilmektedir. Faz 1 ve 2 

çalışmalarda 6 ay boyunca ayda 2 mg‟a kadar dozlarda verilmesi güvenilir ve etkili 

bulunmuştur. Yapılan tek merkezli pilot çalışmada DMÖ‟sü olan 10 gözün 5‟ ine  

0.3 mg, 5‟ ine  0.5 mg şeklinde üç enjeksiyon uygulanmıştır. Sistemik yan etki 

saptanmamış, ancak 5 hastada hafif-orta dereceli oküler inflamasyon görülmüştür. 

6. ayda görme artışı düşük doz alan grupta ortalama 8,8 harf iken yüksek doz 

alan grupta ortalama 0.8 harf olarak bulunmuştur. 6. ayda santral retinal kalınlıktaki 

azalma düşük doz alan grupta 74 μm iken yüksek doz alan grupta 223,4 μm 

düzeyinde olmuştur.  Bu pilot çalışma ile ranibizumab tedavisinin iyi tolere 

edildiği, GK‟nin düzelmesinde ve SFK azalmasında etkin olduğu görülmüştür. 

Ancak yüksek doz alan grupta başlangıç GK‟nin daha iyi olması ve başlangıç 

SFK‟nın daha fazla olması nedeniyle iki grup arasındaki fark şüpheli olarak 

değerlendirilmiştir (Joussen 2001). DMÖ‟lü hastalarda yapılan bir çalışmada 

lucentis ile tedavi edilen hastalarda GK‟de artma ve retinal kalınlıkta azalma tespit 

edilmiştir (Adamis ve ark 1994). 

 
 

Bevasizumab   (Altuzan, Avastin;  Genentech,  South S a n  Francisco,  

California,  US) Avastin, VEGF ‟nin tüm izoformlarına karşı etkili insan 

monoklonal antikorudur. Retinanın tüm katlarını geçebilmektedir,  ancak  %  1,9-

4.4 oranında tromboemboli riski bulunmaktadır. DRP ‟de kullanım endikasyonları; 

maküla ödemi, iris neovaskülarizasyonu, retina ve disk neovaskülarizasyonu,   

vitrektomi sonrası reproliferasyon ve tekrar kanamadan korunmaktır. Diyabete 

sekonder iris ve/veya retinal neovaskülarizasyonu bulunan 32 hastanın 45 gözünde 

yapılan bir çalışmada intravitreal avastin enjeksiyonu yapılan hastalarda retinal ve 

iris neovaskülarizasyonunda hızlı gerileme tespit edilmiştir. Haritoğlu ve ark (2006) 

DMÖ‟lü 51 göze 1.25 mg bevasizumab içeren 0.05 ml enjeksiyon uygulamışlar ve 

6 haftalık izlemde % 29‟unda, 12 haftalık izlemde ise % 26‟sında en az 3 sıralık 

görme artışı elde etmişlerdir.  Ortalama SFK‟da GK ile ilişkili anlamlı azalma 

saptanmıştır.   İntravitreal bevasizumab‟ın fotokoagülasyon,   İVTA,   vitrektomi 
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gibi tedavilere cevap vermeyen diffüz DMÖ‟sü olan gözlerde faydalı olduğu 

bildirilmiştir. 

 

2.8.3. DĠĞER TEDAVĠLER 

 

2.8.3.a. Sistemik Faktörlerin Kontrolü: 

 

Glisemik Kontrol: Metabolik durumun kontrolü, diyabetin mikrovasküler 

komplikasyonlarının önlenmesinde mutlak gereklidir. Glisemik kontrolün en önemli 

göstergelerinden birisi HbA1C'dir. Normal değer % 3-6 arasındadır. DCCT 10 

yıldan kısa süreli diyabetik olan ve çalışma başlangıcında 30 yaşın altında olan 1441 

hastada gerçekleştirilmiştir. DCCT'nin sonuçlarına göre, intensif tedavi ile glisemi 

kontrolü, konvansiyonel tedaviye göre daha başarılı olup, retinopati sıklığını ve 

şiddetini olumlu yönde etkilemektedir. Nitekim konvansiyonel tedavide HbA1c 

ortalama % 9,1 iken, bu oran intensif tedavide % 7,2‟dir. Her % 10'luk HbA1C 

düşüşü retinopatinin ilerleme riskini % 35-40 azaltır. “United Kingdom Prospective 

Diyabetes Study Group” (UKPDS) (1998) ise tip 2 diyabette, sıkı glisemi 

kontrolünün, yeni tanı almış 5102 hastada, retinopati olasılığını belirgin şekilde 

azalttığını göstermiştir. UKPDS'de her % 1'lik HbA1c düşüşü ile mikrovasküler 

komplikasyonların % 35 oranında azaldığı ortaya konulmuştur. Amerikan Diyabet 

Cemiyeti, HbA1c'nin % 7'nin altında, açlık kan glukoz düzeyinin de 110 mg/dl'nin 

altında olmasını önermektedir (ADA 1998). 

 

 

Kan Basıncı Kontrolü: DRP‟nin progresyonunda ve DMÖ insidansında 

yükselmenin, yüksek diastolik basınçla ilgili olduğu bilinmektedir (King ve ark 

2002). Önerilen, kan basıncı düzeyi 130/85 mmHg‟nin alt ıdır.  Avrupa‟da 354 

hastada multisentrik olarak insüline bağlı diyabetik olgularda Lisinopril (ACE 

inhibitörü) kullanımı ile retinopati ilerlemesi arasındaki ilişki araştırılmıştır.    

Hastalar hipertansif olmayıp, %85'i normoalbüminemik, % 15'i ise 

mikroalbuminemiktir. 24 aylık takip sonrası, retinopati progresyonunda % 73 

oranında risk azalması, proliferatif evreye geçişte % 82 oranında risk azalması 

saptanmıştır. ACE inhibitörlerinin sadece hipertansiyonu kontrol altına alarak mı 

retinopati üzerinde olumlu etki ettiği, yoksa direkt etkilerinin de olup olmadığı 

halen belirsizdir (Saatçi 2009). 
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Dislipidemik Kontrol: Özellikle, kötü glisemik kontrolü olan hastalarda 

total kolesterol, LDL ve trigliserid düzeyleri genellikle artmış, HDL düzeyleri ise 

düşmüştür. ETDRS çalışmasında (1996), total kolesterol seviyesi 240 mg/dl'nin 

üzerinde olan hastalarda, sert eksuda görülme olasılığı 200 mg/dl 'nin altında total 

kolesterol düzeyi olan hastalara göre 2 kat daha fazladır. Simvastatin gibi lipid 

düşürücü ajanların retinopati üzerine etkili olabileceği düşünülmektedir. 

 

2.8.3.b. CERRAHĠ TEDAVĠ 

 

Medikal tedaviye dirençli uzun süren maküler ödem tedavisinde cerrahi 

tedavi seçenekler arasındadır. Kronik diffüz tip maküla ödemi olan ve grid lazer 

tedavisine cevap vermeyen gözlerde vitreomaküler bileşkede parlak, gergin ve 

kalınlaşmış bir arka hiyaloid membran saptanırsa vitrektomi ve arka hiyaloid 

membranın soyulma işlemi yapılmalıdır. Arka hiyaloidin soyulması ile ilgili 

değişik çalışmalarda % 45‟ten % 100‟e varan görme artış oranları verilmiştir.  

İLM soyulması ile ilgili çalışmalarda ise  %  80‟e varan oranlar bildirilmiştir. 

Özellikle kistoid karakterler taşıyan diffüz maküler ödemli olgularda görsel 

başarı % 14 gibi oldukça düşük oranlar bulunmuştur  (King ve ark 2002). 

 

 

 

2.9. KORNEA 

 

 2.9.1. KORNEA EMBRĠYOLOJĠSĠ 
 

 

Korneanın şekillenmesi lens ve optik kadeh tarafından indüklenen 

reaksiyon ile oluşur. Lens vezikülünün yüzey ektoderminden ayrılıp, optik kadeh 

içerisine inmesinden s o n r a  t e k r a r  k a p a n a n  yüzey e k t o d e r m i  

k o r n e a n ı n  y ü z e y e l  e p i t e l y u m  tabakasını ve bazal membranını 

oluşturur. Nöral krest hücrelerinin yüzey ektodermi ile lens arasındaki boşluğa göç 

etmesiyle korneanın diğer tabakaları ve ön segment oluşur. Hücre göçü 3 aşamada 

gerçekleşir. Birinci aşamada (8. gestasyonel haftada) nöroektodermik kökenli optik 

çanağın kristasından kornea endotel hücre oluşumu, ikinci aşamada, nöral krest 

kaynaklı mezenşim hücrelerinden kornea stroma oluşumu ve üçüncü aşamada iris 

stromasının oluşumu gerçekleşir. Kornea epiteli ve endoteli ilk olarak 5–6. 

gestasyonel haftada belirir. Descemet membranı ise endotel hücreleri tarafından 13. 
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gestasyonel haftada salgılanır. Stroma yavaş yavaş kalınlaşır ve kornea epiteli altında 

ön stromadaki keratositler tarafından oluşturulur ki; 4. ayda Bowman tabakası olarak 

belirginleşir. Primer aselüler stromanın kalıntısıdır. Kornea skleral ayrım ise 4. ayda 

gerçekleşir. Sinirler, 3. ayın sonunda kornea stromasına ve 5. ayda kornea epiteline 

ulaşır (Bengisu 1998). 

 
 

2.9.2. KORNEA ANATOMĠSĠ VE FĠZYOLOJĠSĠ  
 

 
 

Kornea, göz küresinin ön yüzündeki saydam, damarsız ve gözün kırıcı 

gücünün %75'ini sağlayan dokudur. Yetişkinlerde yatay çapı 11–12 mm, dikey çapı 

9–11 mm‟dir. Kalınlığı santralde 500–550 µ m, en periferde 700-1000 µ m‟dur. 

Kornea yüzey eğriliği sabit olmayıp santralde en fazla iken periferde daha azdır. 

Santral 3 mm‟lik optik zonda eğrilik yarıçapı 7,5-8 mm ve hemen hemen sferiktir. 

Kornea ön yüzü konveks, arka yüzü ise konkav özelliktedir. Ön yüzün kırma gücü 

48 D, arka yüzün kırma gücü ise -5 D‟dir. Gözün toplam kırma gücü 43 D olup 

gözün kırma gücü en fazla olan yapısıdır. Beslenmesi hümör aközden glikoz 

difüzyonu ve gözyaşı film tabakasından oksijen difüzyonu ile olur (David ve ark 

2004). 

 

Kornea insan vücudunun en yaygın sinir sonlanmasına sahiptir. Sinirleri 

trigeminal sinirin oftalmik dalından ve uzun siliyer sinirler tarafından sağlanır. Uzun 

siliyer sinirler perilimbal bölgeden korneanın derin stroma tabakasına ışınsal olarak 

penetre olur ve öne doğru ilerleyerek epitel altında bir pleksus oluşturur. Sinir lifleri 

korneada miyelinini kaybeder.  

 

Kornea histolojik olarak kornea epiteli,   Bowman membranı,   stroma, 

Descemet membranı ve endoteli olmak üzere 5 tabakadan oluşmaktadır. 

 

2.9.2.1.Epitel tabakası 
 

Kornea ön yüzünde bulunur. 50-90 µm kalınlıktadır. 5-6 hücre katından 

meydana gelmiştir. Travma sonrası rejenere olabilir. Epitel tabakasındaki hücreler 4 

grupta incelenebilir. 

 
 

A.  En dışta yüzey hücreleri bulunur. Bunlar 2-3 sıra halinde yassı, 

horizontal nükleuslu, desmozomlar ve zonulo okludensler (sıkı bağlar) ile birbirine 
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bağlı hücrelerdir. En dıştaki hücrelerin yüzeylerinde mikrovillus ve mikropililer 

yer alır. Bu yapılar musin absorbsiyonunu kolaylaştırarak korneanın ıslanmasına 

yardım eder. Gözyaşının iç tabakalara geçmesine engel olur. Korneadaki en yaşlı 

hücrelerdir. Yaşam süreleri birkaç gündür. Gözyaşı ile gözü terk ederler. 

B. Orta sırada kanat hücreleri bulunur. Bu hücreler 2-3 sıra halinde, çok 

yüzlü yapıda makula okludens ve desmozomlar ile birbirine bağlı hücrelerdir. 

Birbirine bağlanmaları bazal hücrelere göre daha sağlamdır. 

     C. En içte ise bazal hücreleri ve germinal epitel hücreleri bulunur. Bu 

hücrelerin kaynağı limbus epitelidir. Bu hücreler çoğalarak önce merkeze sonrada 

yüzeye hareket ederler böylece kanat ve yüzeyel hücreleri oluştururlar. Bu hücreler 

ince bir bazal membran üzerinde tek sıra halinde, silindirik, birbirleri ile 

desmozomlar ile altındaki membrana da hemidesmozomlar ile tutunurlar. 

Bağlantıları kanat hücrelere göre daha zayıftır. Korneadaki en genç hücrelerdir. 

D. Bazal zar: Konjonktiva epitelinin bazal zarının devamıdır. Epitel bazal 

hücreleri tarafından salgılanırlar. 

 
 
Kornea epitelinin görevi-fizyolojisi: 
 

            Mikrovilluslar ile müsin tabakasının korneaya yapışmasını sağlayıp, düzgün 

bir kornea yüzey ve kusursuz bir optik yüzey oluşturmak, 

Epitel hücrelerinin plazma zarlarındaki lipidler sayesinde hidrofobik bir 

özellik göstererek suyun geçişine engel olur. Kornea epiteli sadece yağda eriyen 

(lipofilik) maddeler karşı geçirgendir. 

            Ayrıca epitel hücreleri arasındaki desmozom, zonulo okludensler vb. gibi sıkı 

bağlantılar ile mikroorganizmaların, yabancı cisimlerin, elektrolitlerin korneaya 

girmelerini engeller. 

 

Kornea, dokular içinde en fazla oksijen ve glukoz gereksinimi epitel 

hücrelerinindir. Oksijeni kapaklar açıkken gözyaşı yoluyla havadan, göz kapakları 

kapalı iken kapak konjonktivasındaki damarlardan alır. Glukozu ise ön kamara 

sıvısındaki glukozun stromadan geçmesi ile alır (Bengisu 1998). 

 
 

   2.9.2.2. Bowman Zarı 
 

Kornea epitelinin 10-20 µm kalınlığındaki bazal zarı olup arkada stroma ile 

devam eder. Kornea stromasının modifikasyonu ile oluşan hücresiz (aselüler) bir 
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tabakadır. Lifleri stromanın liflerine göre daha kısa ve düzens izdir.  Epiteldeki 

olayların stromaya geçişini engelleyen önemli bir bariyerdir. Epitelin bazal 

membranı bu tabakaya düzensiz filamanlar ile sıkıca tutunur. Bir travmadan sonra 

bu bağlantıların yeniden o luşmas ı 6 ha fta kadar süreb ilir.  Bowman tabakasının 

kendini onarma kapasitesi yoktur. Travma sonrası rejenere olamaz ve skar dokusu 

gelişir. 

 
 

2.9.2.3. Stroma 
 

Kornea kalınlığının  %90‟ını oluşturur. Yassı ve uzun hücreler olan 

keratositler, fibroblastlara benzeyen stromanın ana hücreleridir. Stroma %78 

oranında su içerir. Epitel tabakasının sağlam yapısı ve endotel pompa fonksiyonu 

kornea hidrasyonunun kontrolünden sorumludur. Suda eriyen maddelere karşı 

geçirgendir (hidrofiliktir). 

 

2.9.2.4. Desccement Membranı 
 

Stromanın arkasında amorf bir materyal ve altıgen şeklinde düzenlenmiş 

ince fibrillerden oluşan bir membrandır. Endotel hücrelerinin bazal laminasıdır. 

Daha önde bulunan stromaya komşu kısım; embriyoner yaşamda atipik kollajen 

lifleri ve glikoproteinden oluşur. Arkadaki endotele komşu bölge ise doğumdan 

sonra kornea endotel hücreleri tarafından salgılanır. Limbusa doğru Descemet 

membranı sonlanır. İridokorneal açıdaki schwalbe çizgisini oluşturur. 

 
2.9.2.5. Endotel 

 

Endotel tabakası korneanın en iç katındaki tek katlı, altıgen hücrelerden 

oluşan, arı kovanı (mozaik paterni) şeklindeki, merkezlerinde geniş oval nukleusları 

bulunan, birbirine zonula okludensler ile sıkıca bağlanan hücrelerdir.  Endotel 

tabakasının kalınlığı doğumda 10 mikrondur. Endotel hücreleri yaşlanma ile daha 

yassılaşır ve erişkinde 5 mikron kalınlığına ulaşır. 

İntrauterin hayatta korneanın en iç tabakası nöral krestden köken alan tek 

katlı küboid hücrelerle kaplanmıştır. Hücreler önceki konumlarına göre daha 

düzleşirler ve bu hücre tabakasının önünde zaman içerisinde descemet membranını 

meydana getirecek homojen aselüler bir tabaka oluşur. Daha sonra endotel hücreleri 

trabeküler ağın hücreleri ile birleşirler ve tüm kornea arka yüzeyini kaplayan 

bir hücre tabakası oluştururlar. 

 

Yenidoğanda kornea endotel hücre yoğunluğu 6000 hücre/mm² olup bütün 
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ırklarda hücre yoğunluğu yaşlanma sonucu azalma gösterir. Doğum sonrası endotel 

hücre yoğunluğunda ilk hızlı düşüş hayatın birinci yılında olur ve korneanın sürekli 

büyümesi karşısında toplam endotel hücre sayısı sabit kalırken endotel hücreleri 

hipertrofi gösterir.  Yirmili yaşlarda endotel kaybı sonucu hücre yoğunluğunda 

daha az oranda azalma meydana gelir ve bundan sonra yaşlılık döneminde bu 

düşüş kademeli olarak sürer. Yirmi yaşından sonra hücre yoğunluğunda ortalama 

azalma yıllık olarak % 0.52 civarında seyreder. Hücre yoğunluğu 3000-4000 

hücre/mm²‟den 2600 hücre/mm² düzeyine iner. Kornea yüzey topografisi de değişir 

ve endotelde altıgen hücrelerin oranı azalarak %75'ten %65'e düşer. Kornea endotel 

hücrelerinin rejenerasyon yetenekleri olmadığından ve mitoz ile 

çoğalamadıklarından yaşlanma ve travma ile sayıları azalır. İnsan kornea endotel 

hücre kültürlerinde mitoz potansiyeli olmasına karşın bunun oluşan kayıplar ı 

önleyecek kadar fazla olmadığı bildirilmiştir. Boşlukları doldurmak için çevredeki 

hücreler genişler ve yayılım gösterir. Travma sonrası endotelin pompa fonksiyonu 

yavaş yavaş 14 gün içinde tekrar başlar. Endotel hücre sayısı bazı kaynaklara göre 

600 hücre/mm²‟nin, bazı kaynaklara göre ise 1000 hücre/mm²‟nin altına düşerse 

kornea endoteli fizyolojik fonksiyonunu yapamaz ve kornea katları arasında su 

miktarı artar (Bengisu 1998). 

 

Normalde erişkinde kornea endotel hücresi 5 µ m yüksekliğinde ve 18–20 µ 

m genişliğindedir. Endotel hücresinin arka yüzü, uzunluğu 0.5– 0.6 µ m arasında 

olan mikrovilluslarla kaplıdır. Bazı hücrelerde ise oligosi1iyalar bulunur. Bu 

endotel hücrelerinin kenarları arasında gap junction ve tight junctionlar bulunur. 

Endotel hücrelerinin dış tabakalarında sodyum-potasyum adenozin trifosfataz (NA-

K ATPaz) pompaları yer alır. Endotel tabakasının Descemet membranına bakan 

kısmında ise hemidesmozomlar bulunur. 

 

 

Endotel tabakası hümör aközün stroma içine geçişine karşı bir bariyer 

oluşturur, ayrıca stromadaki mevcut birikmiş suyun dışarı pompalanmasını sağlar. 

Böylece stroma göreceli olarak daha az su içerir (%78) ve 

glikozaminoglikanlar içinde kollajen lifleri düzgün bir yapı oluşturarak 

saydamlık sağlanır. Şeffaf bir kornea ancak sağlıklı bir endotel tabakası varlığında 

mümkündür. Çeşitli nedenlerle endotel kaybı meydana geldiğinde bu kayıp belirli 
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bir kritik oranda meydana gelirse, kornea normal su oranını koruyamaz. Geri 

dönüşümsüz olarak şişer, saydamlığı bozulur ve kırıcılık özelliğini kaybeder. 

 

Bir yüzeyi için termodinamik olarak kapatabilmek en uygun şekil altıgendir. 

Endotel hücreleri mozaik paterni sayesinde bariyer fonksiyonlarını en iyi şekilde 

yerine getirebilir. Hücrelerin hekzagonal şekli her bir hücrenin çevre alanını en aza 

indirir ve birim alandaki pompa sayısı arttırılmış olur. Stromadan net sıvı çıkışı 

göreceli olarak hipoosmotik olan stromadan hipertonik hümör aköze doğru olur. Bu 

hareket herhangi bir enerji harcanmasını gerektirmez. Osmotik farkı oluşturan hücre 

içi karbonik anhidraz ve membrana bağlı sodyum-potasyum ATPaz iyon taşıma 

sistemlerinin çalışabilmesi için ise enerji gereksinimi vardır. Endotel bu görevini 

gerçekleştirmek için gerekli enerjiyi kamaralar sıvısından aldığı oksijenden, 

glikozdan ve hücrelerinde depolanmış olan glikojenden sağlar. Bu sistemler ile 

akım stromadan aköze doğru sağlanır. Endotelin bariyer fonksiyonu bir dereceye 

kadar geçirgen olması ve osmotik farkı oluşturacak şekilde iyon akımına izin 

vermesi açısından özgündür. 

 

Endotel hücreleri gelişen hasarlara migrasyon ve hipertrofi ile yanıt verirler. 

Küçük travmalarda endotel hücreleri sadece kendi hacmini artırır yani hipertrofiye 

uğrar. Hücredeki bu değişikliklerin hücre içi mikroflamanlara bağlı olduğu 

düşünülür. 

 

          Travma, hipoksi, hiperglisemi, çeşitli ilaçlar, osmolarite veya cerrahi gibi 
 

nedenlerle kornea endotelinde hasar meydana geldiğinde bu hasarın tamiri için 

komşu endotel hücrelerin bu alanlara migrasyonu gerçekleşir. Migrasyon hücre 

sitoplazması içinde bulunan f-aktin molekülü tarafından meydana getirilir. Bu sırada 

hücreler daha yassı bir hal alırlar.  Bu şekilde hücre sayısında azalma ve hücre 

büyüklüğünde artış oluşur. Hasarlı bölgelerde hücreler uzamıştır ve on veya daha 

fazla kenarlı dev hücreler gözlenir. Endotel hücreleri arasındaki boşluk artar ve 

hücreler daha geçirgen bir duruma gelirler.  Hücreler hasarlı bölgede toplandığı 

zaman diğer hücrelere bu yeni katılan hücrelerin teması ile migrasyon işlevi 

son bulur. Buna temas inhibisyonu adı verilir. Daha sonra yeniden yapılanma ile 

uzamış hücreler 7–10 gün içinde eski büyüklük lerine dönerler.  Yeniden 

yapılanma ile birlikte hekzagonal hücrelerde artış, polimegatizmde azalma olur ve 

sonunda hemen hemen travma öncesi durumlarına dönerler. Ancak AVG‟ deki artış 
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ve buna bağlı hücre yoğunluğundaki azalma kalıcıdır. Endotelin yeniden 

yapılanmasının mekanizmasının yüzey gerilim enerjisi ile bağlantılı olabileceği 

bildirilmektedir. 

 

Endotel hücrelerinin görevi: 
 

 Endotel h ü c r e l e r i  a r a s ı n d a k i  s ı k ı  bağlantılar  (zonula 

o k l u d e n s )      kamaralar sıvısının kornea katları içine girmesine engel olur. 

Endotel pompa fonksiyonu ise korneanın nispi dehidratasyonunu 

sağlamaktır. Stromadaki fazla suyu ön kamaraya aktarır.  Böylece korneanın 

saydamlığını korur. Bu pompa fonksiyonu için enerjiyi ön kamaradan aldığı 

oksijenden, glikozdan ve endotel hücrelerinde vakuollerde depolanmış glikojenden 

sağlar. Pompa fonksiyonunda sodyum-potasyum ATPaz ve karbonik anhidraz 

enzimlerinin fonksiyonu vardır (Bengisu 1998). 

 
 
2.9.3. Kornea Endotelinin Değerlendirilmesinde Tanı Yöntemleri: 
 

 
 

   Kornea endotel hücre fonksiyonları speküler mikroskopi (SM), 

pakimetri (PM), OCT, konfokal mikroskopi (KM) gibi testler ile 

değerlendirilebilir. 

 
 

2.9.3.1. Speküler mikroskopi (SM) 
 

 
 

Klinikte endotel tabakasının morfolojisini,   sayısını değerlendirmek 

amacıyla speküler mikroskoplar kullanılmaktadır. Ayrıca kornea kalınlığı da 

ölçülebilir. Speküler kelimesi „ayna gibi, yansıtıcı‟ anlamına gelmektedir. 1919‟da 

Vogt canlı gözdeki kornea endotelini tanımlamış ve fotoğraflarını yayınlamıştır. 

1968 yılında ilk olarak Maurice,  enüklee edilmiş tavşan gözünün endotelinin 

fotoğrafını yayınlamıştır. 1975 yılında Laing ve arkadaşları canlı insan korneasının 

endotelinin fotoğrafını çekecek bir kamera geliştirmişlerdir (David ve ark 2005). 

 

Speküler mikroskop, korneaya gönderilen ışığın, kornea endoteli ile hümör 

aköz arasındaki optik ara yüzeyden yansımasını görüntü olarak kaydeden bir ışık 

mikroskobudur.  Yarık lamba biyomikroskobundan 100 kat daha fazla  

büyütme altında kornea tabakalarındaki (epitel, stroma,  endotel) değişiklikleri 

ve kristalin lensi incelemeye yarayan bir alettir. Başlıca kornea endotelinin 
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fotoğrafını çekmekte kullanılır. Hücrelerin büyüklüğü, şekli, yoğunluğu ve 

dağılımı çekilen görüntüler üzerinden analiz edilir (Chris ve ark 2005). 

 

 

           Endotel hücre  yoğun luğu  yaş la b ir l ik te  aza l ır .  Endotel hücre  

yoğun luğu  doğumda 3500–4000 hücre/mm² civarındayken yaşlılarda 2000–2600 

hücre/mm²‟ye kadar düşebilir. Normal kornea endotel hücreleri düzenli, tek tip ve 

altıgen yapıdadır. İdeal olan altıgen hücre sayısının %100 olmasıdır. Yaşla birlikte 

hegzagonal hücrelerin yüzdesi %75‟ten %60 civarına düşer (Bourne ve ark 1997, 

Jesper ve Peterlsager 2002). 

 

Speküler mikroskopi endikasyonları: 
 

1.  Benzer özellikler gösteren kornea hastalıklarının (kornea guttata ve özellikle 

Fuch‟s endotel distrofisi,   posterior polimorfoz distrofi,   iridokorneal endotelyal 

sendrom gibi) ayırıcı tanısında, 

2.  Geçirilmiş intraoküler cerrahi öyküsü bulunan bir hastada intraoküler cerrahinin 

planlanmasında ve kornea endotelinin fonksiyonel rezervini değerlendirmede, 

3.  Donör korneanın değerlendirilmesinde kullanılabilen faydalı bir tetkiktir (David 

ve ark 2004). 

 
           SM ile kalitatif ve kantitatif analiz yapılabilir. Kantitaf analiz, sabit 

çerçeve analizi (fixed frame ana lys is )  veya değ işken  çe rçeve ana l iz i   

(variable frame ana lys is ) kullanılarak yapılabilir ve aşağıdaki parametreler elde 

edilebilir (Jesper ve Peterlsager 2002). 

 
 

           SM, temaslı (kontakt) ve temassız (non-kontakt) olmak üzere 2 çeşittir. Hem 

temaslı, hem de temassız speküler mikroskop ile yapılan ölçümler benzer 

bulunmuştur (Jesper ve Peterlsager 2002). 

 

Speküler mikroskopi ile elde edilen parametreler: 
 

1-  Sayılan hücre (N): Değerlendirme çerçevesinin içinde kalan hücre sayısı. 
 

      2- En küçük hücrenin alanı (min): Değerlendirme çerçevesinin içinde kalan 

hücrelerden en küçüğünün alanı (µ m²). 

3- En büyük hücrenin alanı (max): Değerlendirme çerçevesinin içinde kalan 

hücrelerden en büyüğünün alanı (µ m²). 

4-  Ortalama hücre alanı (AVG) : Ortalama büyüklükteki hücre alanı (µ m²). 
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5-  Toplam alan: Kullanılan çerçevenin içinde kalan toplam alan (µ m²). 
 

6-  Standart sapma (SD): Hücre alanı ortalamasının standart sapması (µ m²) 

 

 7- DeğiĢkenlik (varyasyon) katsayısı (CV) (coefficient of variation) : Ortalama 

hücre alanının standart sapmasının   (SD)   ortalama hücre alanına   (AVG), 

bölünmesiyle elde edilir (%). Normal CV değeri 0.30‟dan küçük olmalıdır. Birimi 

olmayan bir değerdir. CV değerinin artması endotel hücre büyüklükleri (şekil ve 

boyut) arasında fark olduğunu gösterir ve buna  “polimegatizm” denir.  Nadiren 

hücre şekillerinde değişiklik olmaksızın oluşur. Hücrelerden bazılarının küçük, 

onun çevresindeki hücrelerin ise büyük olması polimegatizm varlığının bir 

göstergesidir. 

Bu hücreler rozet şeklinde görülür (Nishida 2005). 
 

 

8-  Hücre yoğunluğu  (CD):  1 mm²‟deki hücre sayıs ıd ır.  SM ile santra l 

korneadan alınan görüntüde hücrelerin üzerine işaret koyularak belli sayıda hücre 

sayılır. Alet sayılan hücrelerin kapladığı alanı hesaplar ve değişken çerçeve analizi 

(variable frame analysis) kullanılarak mm²‟ye düşen hücre sayısını oranlayarak 

hesaplar. 

 

9-  Hekzagonalite: Hekzagonal hücre oranıdır (%). İdeali bu oranın %100 

olmasıdır. Pleomorfizm endotel hücre şekillerinin farklılığının arttığını, hegzagonal 

hücre şekillerinden sapmayı ifade eder. 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 kenarlı hücrelerin 

oranının ölçüsüdür. Kornea endotel hücrelerinin apikal yüzeyi bir mozaik 

görünümündedir. Genç,  sağlıklı bireylerin kornea endotel hücrelerinin  %70–80‟i 

hegzagonaldir. Yaşam boyunca altıgen hücrelerin oranı %75-100‟lerden %60‟lara 

kadar düşer. Hegzagonal hücrelerin sayısının azalıp hücre sayısının artmasıyla 

beraber hücre kenarlarının 6‟dan az veya fazla sayıda olmasına ya da 

hegzagonaliteden sapmaya pleomorfizm denir.   Pleomorfizm endotel 

hücrelerindeki stresin bir işareti olabilir (Edelhauser ve ark 1984). 

 

10- Kornea kalınlığı hakkında bilgi verebilmektedir.  SM elektromanyetik  

olarak kornea kalınlığının ölçülmesinde de yardımcıd ır.  SM ile yapılan kornea 

kalınlık ölçümü gözyaşı film tabakasının arka yüzü ile Descemet membranının arka 

yüzü arasındaki mesafe ölçtüğünden 20–30 µ m daha ince bulunmaktadır. SM ile 

ölçülen kornea kalınlığı ultrasonografik pakimetri ile ölçülen kornea kalınlığından 

daha az bulunmuştur (Amona ve ark 2003). 
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Sonuç olarak yalnızca hücre yoğunluğunun ölçülmesi kornea endote l 

stabilitesinin ölçümü için yeterli değildir. Polimegatizm ve pleomorfizm oranlarının 

yüksek olması kötü endotel fonks iyonunu gösterir ve böyle kornealar ın  

travmalara dayanıks ız olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle polimegatizm ve 

pleomorfizmin tespiti kornea endotelindeki erken değişikliklerin belirlenmesinde 

hücre yoğunluğu ölçümünden daha hassastırlar. 

 
 

2.9.3.2. Pakimetri (PM) 
 

 
 

Pakimetri, santral kornea kalınlığının (SKK) ölçülmesinde kullanılan bir 

cihazdır. Kornea kalınlığı ölçümü endotel hücre pompa fonksiyonun dolaylı bir 

göstergesi olabilir, uzun dönemde ise endotel işlevlerinin değerlendirilmesinde 

faydalı olmadığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Işık kullanarak ölçüm yapanlar 

optik ve ses dalgaları kullanarak ölçüm yapanlar ultrasonografik (US) olmak üzere 

2 çeşit pakimetri cihazı mevcuttur.   SKK ölçümünde US PM altın standarttır.   Ses 

dalgalarının farklı dokularda yansımaları sonucu oluşan yansımalar tespit 

edilerek SKK ölçülmektedir (Ehlers ve ark 1991). 

 

Bovelle ve ark (1999) “Noncontact specular microscopy (SP-2000P)” ile US 

PM‟yi karşılaştırmış ve US PM ölçümlerinin 32 µm daha fazla olduğunu 

bildirmiştir. Amona ve ark (2003) ise US PM ile ölçülen SKK‟nın, SM ile 

ölçülen SKK‟dan biraz daha yüksek olduğunu tespit etmişler. US PM‟nin diğer 

PM‟lerden daha kalın ölçmesinin nedeni olarak ileri sürülen görüş, US PM‟de 

kornea arka yüzeyinden oluşan yansımanın tam olarak yerinin belirli olmaması, 

descemet membranı ile ön kamara arasında bir yer olduğunun düşünülmesidir. 

 
 

2.9.3.3. Optik Koherens Tomografi (OCT) 
 

 
 

Biyolojik dokulardan mikron çözünürlüğünde tomografik kesitler almak için 

kullanılan optik biyopsi veya görüntüleme yöntemidir. OCT arka segment yapılarını 

(retina,  optik s inir ve vitreus)  görüntüleyebildiği gibi ön segmentteki yap ılar ı 

(kornea, iridokorneal açı, iris ve lens) da görüntüleyebilmektedir. Arka segment 

OCT cihazları (OCT I, II, III-Stratus) 840 nm dalga boyundaki diyot lazer ışını 

kullanırken ön s e g m e n t  O C T  c i h a z ı   (Visante O C T )  1340 n m  d a l g a  

b o y u n d a k i  ış ın l a r ı  kullanır (Küçümen ve Özçetin 2007). 
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Ön segment OCT‟si kornea refraktif cerrahisinde LASİK  flebinin ve geride 

kalan stromanın kalınlığının ölçülmesinde, kornea kalınlığının değerlendirilmesinde, 

glokomda ön kamara derinliğinin, açısının ve irise ait patolojilerin 

değerlendirilmesinde, kristalin lensin, kataraktın ve göz içi lenslerinin 

(akomodatif lenslerin hareketi) değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Baykara ve 

Özçetin 2007). 

 

840 nm dalga boyundaki diod lazer ışını kullanan Stratus OCT‟nin önüne 

eklenen yüksek hipermetropik düzeltme ile ön segmenti de görüntüleyebilmektedir. 

Visante OCT‟ ye ek olarak iris OCT‟ sinde iris rengi, ön kamara açısının yapısı, 

görünümü ve katarakt yoğunluğu da değerlendirilebilmektedir. 

 
2.9.3.4. Konfokal Mikroskopi(KM) 
 
 

Konfokal obje ve görüntüsünün aynı olması demektir. Aynı odaklı 

anlamına gelir. Normal kornea dokusunun incelenmesinde, kornea hastalıklarının 

tanı ve tedavisinde önemlidir. Canlı kornea dokularının morfolojisi kesit tarayan 

KM ile niteliksel ve niceliksel olarak incelenebilmektedir (Yaylalı ve Kaufman 

2000). KM ile kornea epiteli (epitel hücre yoğunluğu ve alanı), Bowman tabakası, 

epitelyum altı sinir pleksusu, stroma (siyah olarak görülür), stroma içindeki ön, arka 

keratositler ve kornea endoteli (endotel hücrelerinin yoğunluğu, alanı, kenar sayısı-

hegzagonalite) değerlendirilebilir. Descemet membranı ise KM ile 

değerlendirilememektedir (Auran ve ark 1995). KM ile ölçülen SKK, US PM ile 

ölçülen SKK‟dan ortalama 39 µ m daha az bulunmuştur (Bourne ve ark 2005). 

 

VEGF korneanın stroma, epitel ve endotel tabakaları tarafından salgılanır 

( Fagerholm 2004). Limbusta yer alan damarlar ve yeni oluşan stromal damarlar 

tarafından yüksek oranda salınırken, keratositler de az oranda VEGF üretir. Ayrıca 

yapılan deneysel çalışmalarda VEGF reseptörlerinin kornea endotelinde bulunduğu 

tespit edilmiştir. 

 

İntravitreal olarak uygulanan İVB ve İVR‟ den sonra aköz hümördeki VEGF 

düzeyinin en az 10 kat azaldığı ve bu azalmanın özellikle ilk haftada olduğu, bunun 

yanında aköz hümörde İVB ve İVR‟ nin enjeksiyondan sonraki 29. günde tespit 
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edildiği bildirilmiştir (Bakri 2007). Ön kamaraya geçen ve VEGF düzeyinde önemli 

bir azalma yapan ranibizumab ve bevasizumabın kornea endotelinde morfolojik 

değişikliklere yol açabileceği tezi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. 

 

Bu çalışmada, DMÖ tedavisinde kullanılan İVB ve İVR adlı ilaçların kornea 

endotel morfolojisine ve kornea kalınlığına herhangi bir etki ve değişiklik yapıp 

yapmadığını saptamak amaçlanmıştır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Kasım 2012 ile Mayıs 2013 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Göz Hastalıkları Retina biriminde DMÖ tanısı alıp,  intravitreal 

Ranibizumab (İVR) enjeksiyonu planlanan 30 hasta ile intravitreal bevasizumab  

(İVB) enjeksiyonu planlanan 30 hasta olmak üzere toplam 60 hasta çalışmaya dahil 

edildi. Çalışmaya, 50–80 yaş arası, DMÖ tespit edilip intravitreal enjeksiyon 

planlanan, saydam korneası olan hastalar dahil edildi. Geçirilmiş herhangi bir 

refraktif cerrahi öyküsü olan, korneal distrofisi, kontakt lens kullanım öyküsü olan ve 

çalışma süresince herhangi bir göz cerrahisi geçiren hastalar kornea endotelinde 

değişikliklere yol açacağından çalışmaya dahil edilmedi. Çalışma ile ilgili yerel 

(Selçuk Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulları 2013-14)  ve ulusal (Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) etik kurulu onayı alındı. Ayrıca tüm hastalardan 

aydınlatılmış onam formu alındı. 

 

DMÖ tespit edilip tedavide intravitreal enjeksiyon planlanan hastalar 

intravitreal bevasizumab (Altuzan, Roche Yunanistan) ve intravitreal ranibizumab 

(Lucentis, Novartis Pharma İsviçre) grup olarak ikiye ayrıldı. Her gruba 30 hasta 

alındı. Her bir grup hasta enjeksiyon planlanan hastalardan ardışık olarak seçildi. 

 

Hastaların her birinden ayrıntılı anamnez alındı. Hastaların göz 

muayenelerinde Snellen eşeli ile en iyi görme keskinlikleri, havalı tonometre ile göz 

içi basınç ölçümü, biyomikroskopik ön segment muayenesi, 90 D ile genişletilmiş 

pupilden nonkontakt indirekt fundus muayenesi, OCT ile santral maküla kalınlıkları, 

enjeksiyon öncesi hastalara FFA ile hastaların ilk muayeneleri yapılıp DMÖ 

saptanan ve intravitreal enjeksiyon planlana hastalardan enjeksiyon öncesinde 

Speküler mikroskopi (ConfoScan 4, Nidek Co. Ltd, Osaka, Japan) cihazıyla kornea 

endotel hücre sayısı, polimegatizm ve polimorfizm oranları ve optik 

biyometri(Lenstar LS-900 Haag Streit AG, Koeniz, Switzerland) cihazıyla santral 

kornea kalınlığı ölçüldü.  

İntravitreal ranibizumab enjeksiyonu planlanan hastalara en az üç doz 

yapılmak üzere aylık enjeksiyon planlandı. İntravitreal bevasizumab enjeksiyonu 

yapılacak hastaların ise aylık kontrollerinde DMÖ‟nün sebat etmesi durumunda 

enjeksiyon tekrarı planlandı. 
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Hastalar steril ameliyathane ortamına alındı. Gözlerine lokal anestezik damla 

Alcaine (Propakain, Alcon) damlatıldı. Ameliyat odasına alınmadan bir kere % 5 lik 

batikon (Povidon iyodür ) ile göz yıkandı. Beş dakika bekletildikten sonra  operasyon 

masasına alınıp göz çevresi % 10 lük povidon iyot(İsosol, Merkez) ile yıkanıp 

blefarosta ile göz kapakları  açılıp  göz  yüzeyi tekrar  % 5 lik povidon iyodür (İsosol, 

Merkez)  ile yıkanıp Ringer laktaklı solusyonla iyice temizlendi. Daha sonra 0.05 ml 

bevasizumab veya ranibizumab içeren 27 Gauge enjeksiyon üst temporal kadrandan 

limbusa 3,5-4 mm uzaklığından dik bir şekilde intravitreal olarak yapıldı. Göz 

yüzeyine bir damla moxifloksasin (Vigamox, Alcon) damlatılıp göz steril spançla 

kapatıldı. Hasta taburcu edilip 2 saat sonra göz tekrar açılıp Moxifloksasin adlı ilaç 

iki saat arayla damlatıldı. Hasta ertesi gün göz retina biriminde tekrar kontrole 

çağırılıp göz içi basıncında artış, ön kamara reaksiyonu, göz içi enfeksiyon varlığı, 

retina ayrılması olup olmadığı kontrol edildi. Herhangi bir komplikasyon olmayan 

hastalar bir hafta moxifloksasin adlı damlayı günde 5 kez kullanma talimatı verilerek 

bir ay sonra kontrole çağırıldı. 

 

Kontrolde tüm hastalar yukarıda belirtilen şekilde tekrar muayene edilip 

speküler mikroskopi ile tekrar endotel hücre sayısı, polimorfizm ve polimegatizm 

oranları ile optik biyometri cihazıyla da kornea kalınlığı ikinci kez ölçüldü. Daha 

sonra enjeksiyon kararı verilen hastalara yukarıda belirtilen şekilde enjeksiyon 

uygulandı. Hastaların üç enjeksiyonu tamamladıktan bir ay sonra speküler 

mikroskopi ve optik biyometri cihazıyla son kez ölçümleri alındı.  

 

Tüm speküler mikroskopi ve optik biyometri ölçümleri aynı deneyimli 

teknisyenler tarafından yapıldı. Her bir ölçümdeki speküler mikroskopi ölçümleri 

santral korneadan alınan üç ardışık ölçümün ortalaması olarak alındı. 

 

Her iki grupta hastaların enjeksiyon öncesi endotel sayısı (ES), 

polimorfizm(PLF), polimegatizm(PMG) ve santral kornea kalınlığı(SKK) ölçümleri 

ile ilk enjeksiyondan sonraki değerleri ve üç enjeksiyon sonrasındaki ölçümler kendi 

aralarında karşılaştırıldı. 
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Hastaların istatiksel analizi SPSS for Windows sürüm 18. (SPSS for 

Windows software, SPSS Inc, Chicago, IL) programıyla yapıldı. Ortalamaların 

karşılaştırılmasında parametrik test olarak Bağımsız Örneklem t- test ile ikili 

karşılaştırmalarda Eşleştirilmiş Örneklem-t testi kullanıldı. p< 0.05 istatitiksel olarak 

anlamlı kabul edildi 
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4. BULGULAR 

 

Çalışmamızdaki hastaların 26‟sı ( %44) erkek, 34‟ ü(%56)  ise kadın olup 

yaş ortalaması 62,3 ± 6.97 yıl idi (minimum 5 0. maksimum 79). Erkek hastaların 

diyabetik tanısı aldığı süre 13.77 ± 5,92 yıl iken kadın hastalarda bu süre12.41 ± 5.65 

yıl idi.  Diğer  demografik  özellikleri ve parametreleri Tablo -1 „ de verilmiştir. 

  Tablo-1. Hastaların Demografik Özellikleri 

 

 İVB İVR 

Erkek 11 15 

Kadın 19 15 

Yaş ortalaması (yıl) 60.90 ± 6.13 63.77 ± 7.56 

DM süresi (yıl) 11.90 ± 5.04 14.10 ± 6.32 

 

İVB ve İVR  yapılan hastaların enjeksiyon öncesi santral kornea kalınlığı, 

endotel sayısı, polimorfizm ve polimegatizm ortalama  değerleri Tablo – 2‟ de 

verilmiştir. 

Tablo–2. İlk Enjeksiyon Öncesi Ortalama Değerler 

 

 İVB İVR p - değeri 

Yaş (yıl) 60.90 ± 6.1 63.77  ± 7.56 ,112 

DM süresi (yıl) 11.90  ±  5.04 14.10  ± 6.32 ,142 

SKK1 (µm) 534.2  ± 48.7 556.1 ± 46.1 ,79 

ES2  ( hücre/mm2 ) 2234.5 ± 325.3 2198 ± 253.4 ,639 

PLF3 (%) 37.59  ± 7.30 36.7 ± 6.61 ,622 

PMG4(%) 49.7 ±  6.72 51.9 ± 11.1 ,81 

Bağımsız Örneklem – t testi,   p< 0.05 anlamlı 

   
SKK

1
: Santral Kornea Kalınlığı, ES

2
: Endotel sayısı, PLF

3
: Pleomorfizm, PMG

 4
: Polimegatizm 

 

Hastaların İVB ve İVR olarak iki gruba ayrıldıktan sonraki enjeksiyon 
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öncesi değişkenlerin ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmadı(Tablo-2). 

 

İVB yapılan hastaların enjeksiyon öncesi santral kornea kalınlığı (SKK) 

ortalaması 534,2 mikron iken ilk enjeksiyon sonrası 535,77 mikron ve p değeri 0.51, 

İVR grubunda ise enjeksiyon öncesi SKK ortalaması 556,10 µm iken ilk enjeksiyon 

sonrası 556,83 µm ve p değeri 0.58 olarak ölçüldü. Her iki grupta hastalarda 

enjeksiyon öncesi ve ilk enjeksiyon sonrası SKK istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (İVB p: 0.51, İVR p:0.580). Benzer şekilde enjeksiyon öncesi endotel 

sayısı ve plemorfizm oranı her iki grupta da anlamlı fark bulunmadı. 

 

       İVB yapılan hastaların polimegatizm oranları enjeksiyon öncesinde % 49,74 

iken ilk enjeksiyon sonrası %50.51 olarak ölçüldü. İVR yapılan hastaların 

polimegatizm oranları ise enjeksiyon öncesinde % 51.95 iken enjeksiyon sonrası % 

49.41 olarak ölçüldü. Polimegatizm oranlarında ise İVB hastalarında artış, İVR 

hastalarında ise azalma mevcut olup, her iki gruptaki değişiklikler istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadı. ( İVB grubunda p değeri:  0.71, İVR grubunda ise p 

değeri:  0.87 olarak ölçüldü.) (Tablo -3 ) 

 

Tablo-3. İlk Enjeksiyon Sonrası Karşılaştırma 

 

Paired – t 

testi 

İVB HASTALARI İVR HASTALARI 

1. ölçüm 2. ölçüm p  1. ölçüm 2. ölçüm p  

SKK
 1

 (µm) 534.2 ± 48.7 535.7 ± 49.3 ,051 556.1±46.1 556.8 ± 46.1 ,580 

ES
2
(hücre/mm

2
 ) 2234.5±325.3 2225,1 ± 288.1 ,746 2198,9 ±253.4 219 0.1 ± 264.2 ,660 

PLF 
3
(%) 37.59± 7.30 35.97 ± 7.45 ,166 36,70 ± 6.61 36,50± 6.47 ,880 

PMG 
4
(%) 49.74± 6.72 50.51 ± 9.90 ,071 51,95 ± 11.1 49,41± 5.20 ,087 

 1.ölçüm: Enjeksiyon Öncesi, 2.ölçüm: 1. Enjeksiyon Sonrası 

   
SKK

1
: Santral Kornea Kalınlığı, ES

2
: Endotel sayısı, PLF

3
: Pleomorfizm, PMG

 4
: Polimegatizm 

 

İlk enjeksiyondan sonra tüm hastalara ikişer adet enjeksiyon daha yapıldı. İki 

enjeksiyon arasındaki süre İVR hastalarında ortalama 4,7 (4-6 ) hafta iken, İVB 
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hastalarında ise 6,2 (5-7) hafta arasındadır. Üç enjeksiyonu tamamlayan hastalar, 

son enjeksiyondan bir ay sonraki kontrolünde üçüncü ve son ölçümleri yapıldı. 

 

İVB hastalarının birinci enjeksiyon sonrası ile üçüncü enjeksiyondan sonraki 

ölçümlerinin karşılaştırılmasında , endotel sayısında anlamlı bir fark saptanmadı. 

SKK „da 0.07 mikronluk azalma tespit edilmesine rağmen bu fark da istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı. Pleomorfizm oranında % 0.64 lük bir artma tespit edildi 

(p:0.104).  Polimegatizm oranında ise %  0.1 azalma tespit edildi (p:0.517). Bu 

azalma da istatiksel olarak anlamlı değildi. (Tablo-4) 

 

Tablo-4. İlk ve Üçüncü Enjeksiyon Sonrası Karşılaştırma 

 

Paired –t testi İVB HASTALARI İVR HASTALARI 

2. ölçüm 3. ölçüm p 

değeri 

2 ölçüm 3. ölçüm p 

değeri 

SKK
 1

 (µm) 535.77±49.3 535.70± 48.5 ,871 556.83±46.1 557,77± 44.9 ,257 

ES
2
(hücre/mm

2
 ) 2225.13±288.1 2267,3± 280.7 ,520 2190.1±264.2 2231,6±259.8 ,510 

PLF 
3
(%) 35.977 ± 7.45 36.61± 6.15 ,104 36.507± 6.47 36,32± 5.65 ,846 

PMG 
4
(%) 50.517 ± 9.90 5 0.41± 8.80 ,517 49.413± 5.20 49.33±7.09 ,95 

2. ölçüm: ilk enjeksiyondan sonra, 3. ölçüm: üç enjeksiyondan sonra 

   
SKK

1
: Santral Kornea Kalınlığı, ES

2
: Endotel sayısı, PLF

3
: Pleomorfizm, PMG

 4
: Polimegatizm 

 

 

 İVR hasta grubunda ilk enjeksiyon ile üçüncü enjeksiyon sonrası 

parametrelerinin karşılaştırılmasında uyumlu korelasyon gösteren hastalarda 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. (Tablo-5). 

 

Hastaların enjeksiyon öncesi ve üç enjeksiyon sonrası karşılaştırılması 

yapıldı. İVB hastalarının üç enjeksiyon sonrasında SKK‟larında ortalama 1,5 µm 

luk bir artş tespit edildi. Bu artış istatiksel olarak anlamlı olarak tespit edilmedi. (p: 

0.12) İVR hastlarında da benzer şekilde  SKK „da ortalama 1,6 µm‟ luk artış 

olmasına rağmen istatiksel olarak bu artış anlamlı olarak değerlendirilemedi.(p:  

0.117) İVB hastalarının endotel sayısı, pleomorfizm oranı enjeksiyon öncesinde ve 
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üç enjeksiyon sonrasındaki değerleri karşılaştırıldığında istatiksel olarak fark 

bulunmazken (sırasıyla p değerleri:,311 ve ,384),  polimegatizm oranlarında üç 

enjeksiyon sonrası ortalama % 0.7 lik artma tespit edildi.(p: 0.632). İVR hastaların 

endotel sayısı, pleomorfizm oranlarında ise üç enjeksiyon sonrası değerler ile 

enjeksiyon öncesi değerler karşılaştırıldığında ise istatiksel olarak farklılık tespit 

edilmezken (p değeri sırasıyla: 0.117 ve  0.166), polimegatizm oranlarında % 1.6 „lık 

azalma istatiksel olarak anlamlı bulunmadı (p: 0.22).(Tablo-5) 

 

Tablo-5 Enjeksiyon Öncesi ile Üçüncü Enjeksiyon Sonrası Karşılaştırma 

 

Paired –t 

testi,   

 

İVB HASTALARI İVR HASTALARI 

1. ölçüm 3. ölçüm p 

değeri 

1 ölçüm 3. ölçüm p 

değeri 

SKK
 1

 (µm) 534.2 ± 48.7 535.70±48.5 ,120 556.1±46.1 557,77± 44.9 ,117 

ES
2
(hücre/mm

2
 ) 2234.5±325.3 2267,3±280.7 ,311 2198,9±253.4 2231,6±259.8 ,166 

PLF 
3
(%) 37.59± 7.30 36.61± 6.15 ,384 36,70 ± 6.61 36,32± 5.65 ,790 

PMG 
4
(%) 49.74± 6.72 5 0.41± 8.80 ,632 51,95 ± 11.1 49.33±7.09 ,220 

1. ölçüm: ilk enjeksiyondan önce, 3. ölçüm: üç enjeksiyondan sonra 

      
SKK

1
: Santral Kornea Kalınlığı, ES

2
: Endotel sayısı, PLF

3
: Pleomorfizm, PMG

 4
: Polimegatizm 
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5.TARTIġMA 

 

Diyabetin oluşturduğu hiperglisemi ve sonucunda oluşan metabolik hasar 

gözün sadece retina tabakasını etkilemeyip, aynı zamanda kornea yapısında da 

değişiklikler meydana getirir. Oluşan bu etkilenme diyabetin tipi, süresi ve evresiyle 

ilişkilidir.  

Cho ve ark (2006) çalışmalarında, 23-83 yaş arası tip 1 DM‟li hastalar ile 

DM‟li olmayan hastaları karşılaştırmıştır. ES, DM‟li hastalarda 2577,2±27,3 

hücre/mm²  ve DM‟li olmayanlarda 2699,9±38,7 hücre/mm² bulunmuştur. DM‟li 

hastalar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ES değerinde anlamlı azalma tespit 

edilmiştir(p 0.01). 10 yıl ve altında DM süresi olan hastalar ile 10 yıl üzerinde DM 

süresi olan hastaları karşılaştırıldıklarında sırasıyla 2617,6±34,3 ve 2525,7±38,3 

hücre/mm² bulunmuştur.  ES değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmemiştir (p= 0.07). PMG‟yi sırasıyla DM‟li hasta grubunda 38,2± 0.4 ve kontrol 

grubunda 35,2± 0.6 bulmuşlardır. DM‟li hastalarda PMG değerinde artma tespit 

etmişlerdir. PMG açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulmuşlardır (p= 0.03). 

Ayrıca DM‟li hasta grubunda hegzagonalitede azalma ve irregüler hücrelerde artış 

DM‟li olmayan kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=  

0.001). DM‟li hastalarda SKK 588,2±2,7 µm ve DM‟li olmayanlarda ise 567,8±3,8 

µ m bulunmuş olup SKK‟ da istatistiksel olarak anlamlı artış tespit etmişlerdir (p=  

0.001) . 

 

Colosi ve ark (1999) çalışmalarında, hem 25–35 yaş arası tip 1 DM‟li hem 

de 40–60 yaş arası tip 2 DM‟li hastalar ile aynı yaş aralığındaki kontrol grubundaki 

hastaları karşılaştırmışlardır. Tip 1 DM‟li hastaları kontrol grubu ile 

karşılaştırdıklarında ES değerlerini sırasıyla 2141,44±78,01 ve 2405,5±116,49 

hücre/mm² bulmuşlardır. Tip 2 DM‟li hastaları kontrol grubu ile 

karşılaştırdıklarında ES değerini sırasıyla 1915,47±69,83 ve 2032,55±82,01 

hücre/mm² bulmuşlardır. Hem tip 1 hem de tip 2 DM‟li hastalarda ES değer inde 

istatistiksel olarak anlamlı azalma tespit edilmiştir.  Özellikle tip 1 DM‟li hastalarda  

ES‟deki azalma daha belirgin bulunmuştur. ES açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark tespit etmişlerdir(P= 0.01). Tip 1 DM‟li hastalarda PMG‟deki değişim daha  
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belirgin olmakla birlikte hem tip 1 hem de tip 2 DM‟li hastalarda, PMG‟de artış 

tespit etmişler. PMG açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit etmişlerdir (p=  

0.001). SKK sırasıyla tip 1 DM grubunda 570±20  µ m ve tip 2 DM grubunda 

550±30 µ m bulunmuştur. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hem tip 1 hem de tip 

2 DM‟li hastalarda SKK‟ da artış tespit edilmiştir. Tip 1 DM‟li hastalarda 

KKK‟daki artış daha belirgindir. SKK açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

tespit etmişlerdir (P= 0.05).  

 

Bakbak ve ark (2012) çalışmalarında DM olan hastalar ile DM olmayan 

hastalar karşılaştırılmıştır. DM‟li hastaların ES sayısı 2289±295 iken DM olmayan 

hastaların ES sayısı ise 2391±199 olarak ölçülmüştür. DM‟li hastalarında ES azalma 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.(p:0.09) DM‟li hastaların diyabetin 

süresine göre 10 yıldan az olan hastaların ES 2296±279, 10 yıldan çok olanların ise 

2260±267 hücre/mm2  olarak ölçülmüş olup bu fark da anlamlı bulunmamıştır. 

Diyabetik hastaların retinopati varlığına göre yapılan karşılaştırmada retinopatisi 

olan hastaların ES 2391±199 hücre/mm2, retinopatisi olmayan hastaların ise 

2301±282 hücre/mm2 olarak ölçülmüştür. Bu fark da istatiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Her iki grup arasında SKK açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı. 

 

Parekh ve ark (2006) çalışmalarında, 18-72 yaş arası, tip 1 ve 2 DM‟li 

hastalar ile kontrol grubundaki hastaları karşılaştırmışlardır. DM‟li grupta 

2562,07±35,98 hücre/mm², kontrol grubunda 2852,27±28 0.24 hücre/mm² olup  

DM‟li grupta ES daha düşük bulunmuştur.   ES açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamıştır. DM süresini 5 yıldan küçük, 5-7 yıl, 8-10 yıl ve 10 yıldan büyük 

olarak gruplayarak karşılaştırmışlardır. ES değerini sırayla 2724,75±267,89,  

2614,29±302,61,  2428,12±353,93,  2082,68±203,56 hücre/mm² bulmuşlardır. DM 

süresinin artması ile ES değerinde azalma tespit etmişlerdir. DR evresi ile ES 

arasındaki ilişki incelemişler. ES değeri, DR‟si olmayanlarda 2748,79±229,78 

hücre/mm², NPDR‟si olanlarda 2533,2±338,35 hücre/mm², PDR‟si olanlarda 

2031±95,09 hücre/mm² olup ES açısından bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p= 0.0001). Lazer tedavisi alan ciddi DR‟si olan hastalarda ES 

değerinde azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. SKK‟yı DM‟li grupta 

510±30 µ m, kontrol grubunda 510±21 µ m olup her iki grupta SKK benzer 
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bulunmuştur. SKK açısından bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 

Amano ve ark (2002) çalışmalarında, tip 2 DM‟li hastalar ile DM‟li olmayan 

hastaları karşılaştırmışlardır. DM‟li hastaların ES ortalamalarının istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düştüğünü tespit etmişlerdir. DM‟li hastalarda PMG değerinde 

artış tespit etmişlerdir. PMG değerinde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

etmişlerdir (p= 0.05). DM‟li hastalarda hegzagonal hücre yüzdesinde istatistiksel 

olarak anlamlı fark tespit etmemişlerdir. DR evresi ne olursa olsun SKK benzer 

bulunmuştur. 

 

Al Muniri ve ark (2009) çalışmalarında, tip 2 DM‟li hastalar ile DM‟li 

olmayan hastaları karşılaştırmışlardır. DM‟li hastalarda ES‟ de azalma tespit etmişler 

fakat bu azalmayı istatistiksel olarak anlamlı bulmamışlardır. Tip 2 DM‟li DR‟si 

olmayan hastalar ile DR‟si olan hastaları karşılaştırdıklarında ES‟ de azalma tespit 

etmişler. ES açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit etmişlerdir. Tip 2 DM‟li 

hastalarda PMG değerinde artış tespit etmişlerdir. PMG açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit etmişlerdir. Tip 2 DM‟li hastaların gözlerinde polimegatizmli 

kornea endotel hücrelerinin sayısı fazladır. Tip 2 DM ile polimegatizmli ve 

pleomorfizmli kornea endotel hücreleri arasında pozitif ilişki tespit etmişlerdir. 

 

Fukuda ve ark (1990) çalışmalarında,  tip 2 DM‟li hastaları DR‟si olmayanlar, 

background DR‟li ve PDR‟li olmak üzere 3 gruba ayırarak ve ayrıca DM‟si olmayan 

kontrol grubundaki hastalar ile karşılaştırmışlar. DR evresine göre DM‟li hasta 

grupları kendi arasında karşılaştırıldığında da ES açısından istatistiksel olarak  

anlamlı fark tespit edilmemiştir. 

 

Arslan ve ark (2002) çalışmalarında, tip 1 DM‟li hastaları DR‟si olmayan, 

background DR‟si olan ve PDR‟si olan olarak 3 gruba ayrılarak aynı yaş grubundaki 

kontrol grubu ile karşılaştırmışlar. DM‟li 3 grup kendi aralarında 

karşılaştırıldıklarında da ES açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

gözlenmemiştir. DM‟li gruplar ile kontrol grubu karşılaştırıldığında, PMG açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. 

 

Kosrirukvongs ve ark (2001) yaptıkları çalışmalarında, DM‟si olan hastalar 
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ile DM‟si olmayan hastaları karşılaştırmışlardır. DM‟li hastaların PMG değerinde 

artış ve hegzagonal hücre yüzdesindeki azalma tespit etmişlerdir. PMG ve 

hegzagonalite açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. SKK‟ da 

istatistiksel olarak anlamlı olmasa da artış tespit etmişlerd ir.  

 

Messeliere ve ark (1987) çalışmalarında, DM‟li hastalar ile DM‟si olmayan 

hastaları karşılaştırmışlardır. DM‟li hastalarda ES hafifçe düşük bulunmuş, fakat bu 

düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca ES ile DM süresi arasında 

ilişki tespit edilememiştir. Sonuç olarak DM‟nin kornea endotel hücrelerini tahrip 

etmeksizin değiştirdiği sonucuna varmışlardır. 

 

Jeppesen ve ark (2013) çalışmalarında tip-2 DM olan hastalar ile DM 

olmayan hastaların korneal endotel morfolojilerinin karşılaştırılmasında ES arasında 

anlamlı farklılık bulunmadığını, sonuç olarak iyi glisemik kontrolün olduğu tip-2 

DM‟li hastalarda DM‟nin endotel morfolojisi üzerine olumsuz etkisinin olmadığını 

bildirmişlerdir. 

 

Bizim çalışmamızda da enjeksiyon öncesi İVR grubundaki hastaların DM 

süresi 14,1± 6,3 yıl ES 2198 ± 253,4 hücre/mm²,  İVB grubunun ise DM süresi 11.90 

± 5.04 yıl, ES ise 2234±325 hücre/mm² olarak ölçüldü. PMG oranında İVB grubunda 

49,7± 6.72, İVR grubunda ise 51,9±11,1 olarak ölçüldü. SKK İVR yapılan grupta 

556±46,1 µ m iken, İVB grubunda 534±48,7 µ m olarak ölçüldü. DM süresi daha 

fazla olan İVR grubunun ES sayısının İVB grubuna göre daha az olması,  PMG oranı 

ile SKK daha fazla olmasına rağmen bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı olarak 

değerlendirilmedi(sırasıyla p: 0.639, p:0.81, p:0.79).  

 

VEGF, PDR ve DMÖ gelişiminde rol alan temel faktörlerden biridir. VEGF 

düzeyleri hipokside yükselmekte ve düşük oksijen basıncında VEGF‟ ye bağlı 

anjiyogenik yanıt oluşmaktadır (Adamis 1996). Diyabetik retinopatili hastaların 

vitreus ve retinasında VEGF düzeylerinin yükseldiği ve bu artışın diyabetik 

retinopatinin şiddetiyle orantılı olduğu gösterilmiştir. Aynı şekilde diyabetik maküla 

ödeminin derecesi arttıkça aköz hümördeki VEGF düzeylerinde doğru orantılı bir 

artış olmaktadır (Funatsu 2005).  

VEGF korneanın stroma, epitel ve endotel tabakaları tarafından salgılanır 
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( Fagerholm 2004). Limbusta yer alan damarlar ve yeni oluşan stromal damarlar 

tarafından yüksek oranda salınırken, keratositler de az oranda VEGF üretir. Ayrıca 

yapılan deneysel çalışmalarda VEGF reseptörlerinin kornea endotelinde bulunduğu 

tespit edilmiştir. 

 

İntravitreal olarak uygulanan İVB ve İVR‟ den sonra aköz hümördeki VEGF 

düzeyinin en az 10 kat azaldığı ve bu azalmanın özellikle ilk haftada olduğu, bunun 

yanında aköz hümörde İVB ve İVR‟ nin enjeksiyondan sonraki 29. günde tespit 

edildiği bildirilmiştir (Bakri 2007). Ön kamaraya geçen ve VEGF düzeyinde önemli 

bir azalma yapan ranibizumab ve bevasizumabın kornea endotelinde morfolojik 

değişikliklere yol açabileceği tezi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. 

 

Chen ve ark (2010) yaptığı bir çalışmada DMÖ‟ninde dahil olduğu çeşitli 

retina hastalarına tek doz 2.5 mg İVB yapılıp altı ay takip edilen hastaların korneal 

endotel sayısında, polimorfizm, polimegatizm oranında ve SKK da enjeksiyon 

öncesine göre anlamlı bir fark bulunmadığını tespit etmişlerdir. Bizim çalışmamız da 

doz yarı olmasına rağmen üç kez enjeksiyon yapılan hastaların enjeksiyon öncesi ve 

sonrası parametrelerin karşılaştırılmasında Chiang ve ark. ile uyumluluk 

göstermektedir. 

  

Benitez-Herreros ve ark (2010) yaptığı bir çalışmada Yaşa Bağlı Maküla 

Dejenerasyonu olan 52 hastaya 3 kez aylık İVR enjeksiyonu yapılan hastaların 

enjeksiyon öncesi ve 6 aylık takip sonrası ES,  SKK ile pleomorfizm ve 

polimegatizm oranlarının enjeksiyon öncesine göre farklılık bulmadıkları 

gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda da 3 doz İVR yapılan hastalarda uyumlu sonuçlar 

elde edilmiştir. 

 

   Eisaa ve ark (2009) yaptığı çalışmada intrakamaral olarak verilen 

1.25mg/0.05 mL İVB‟nin korneal endotel morfolojisinde yapısal değişikliklere yol 

açmadığı gösterilmiştir. 

 

Amiran ve ark (2013) çalışmalarında, korneal neovaskülarizayonlar için 

subkonjonktival ile kombine intrastromal yaptıkları en az 3 bevasizumab 
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enjeksiyonunun 6 aylık takibinde korneal ES, PLF, PMG ve SKK kalınlığında 

enjeksiyon öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulamamıştır. 

 

Kim ve ark (2009) çalışmalarında, in vivo olarak tavşanlara intrakameral 

olarak verilen 0.05 ml bevasizumabın, 0.05 ml dengeli tuz solüsyonuyla 

karşılaştırılmasında bevasizumabın SKK ve ES üzerine olumsuz etkilerinin 

olmadığını ve güvenli bir şekilde kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 

 

Ayrıca bu çalışmada İVR ve İVB gruplarının karşılaştırılması yapılmış olup, 

normalde daha küçük molekül ağırlığına sahip olan ranibizumabın bevasizumaba 

kornea ES, PLF, PMG ve SKK parametreleri göz önüne alındığında aralarında 

herhangi bir fark bulunmamıştır. 

 

Bu tez çalışmasının zayıf yönleri, hasta sayısının az olması ve takip süresinin 

kısa olmasıdır. Ayrıca yapılan enjeksiyon sayısının üç ile sınırlı tutulmasıyla beraber 

SM ile analiz edilen bölgenin korneanın sadece 3 mm lik santral kısmı olup, perifer 

korneanın özellikle limbusa yakın bölgede VEGF reseptörlerinin yoğun olduğu 

bölgeleri değerlendirilememesidir. 
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6. SONUÇ 

DMÖ tedavisinde intravitreal olarak kullanılan bevasizumab ve 

ranibizumab‟ın santral kornea kalınlığı,  endotel sayısı, pleomorfizm ve 

polimegatizm oranlarında anlamlı bir etki oluşturmadığı, bu durumun tekrarlayan 

enjeksiyonlarda da benzer şekilde olduğu tespit edilmiş olup bu ilaçların kornea 

endotel morfolojisine olumsuz etkilerinin olmadığı görülmüştür.  
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Ġntravitreal Olarak Uygulanan Ranibizumab Ve Bevasizumabın Kornea 

Endotel Morfolojisine Ve Kornea Kalınlığına Etkileri 

 

Dr. Hüseyin GÜZEL 

GÖZ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI 

TIPTA UZMANLIK TEZĠ /Konya, 2013 

 

Prospektif randomize olmayan bu çalış maya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz 

Hastalıkları Anabilim Dalın Ret ina Biriminde Kasım 2012 -Mayıs 2013 tarihleri arasında DMÖ 

tanısı alıp intrav itreal enjeksiyon yapılan 60 hasta dahil ed ildi. Hastaların  26‟ sı erkek, 34‟ü kad ın  

olup, ortalama Diyabet tanı süresi 13±5.7 y ıl idi.  Hastalar yapılacak en jeksiyon türüne göre 30 

kişilik iki gruba ayrıldı.(İntarvitreal bevasizumab (İVB) ve İntarvitreal Ranibizumab( İVR)) 

 

Hastaların tam oftalmolo jik muayenesinde Snellen eşeliy le en iyi görme keskin liğ i, havalı 

tonometri ile  göz tansiyonu ölçümü, b iyo mikroskopik ön  segment muayenesi, geniş letilmiş pupilden 

indirekt  78 D ile fundus muayenesi, Stratus OCT ile maküla ö lçümü, gerekli hastalara fundus 

flö resans anjiyografi yapıldıktan sonra DMÖ tanısı konulup intravit real enjeksiyon yapılacak 

hastalara enjeksiyon öncesi speküler mikroskopi (ConfoScan-4, Nidek Co. Ltd, Osaka, Japan)  ile  

kornea Endotel sayısı(ES), Pleomorfizm(PLF), Polimegatizm(PMG) oran ları, optik biyometri 

(Lenstar LS-900 Haag Streit  AG, Koeniz, Switzerland) ile  de santral kornea kalın lığ ı (SKK) kalınlığı 

ölçüldü. Enjeksiyon yapılmadan ölçü len bu  değerler, ilk en jeksiyon sonrası 1. ayda ve üçüncü 

enjeksiyon sonrası b irinci ayda tekrarlandı.  Ölçülen  bu değerler ikili karşılaştırılmalar ve iki grubun 

ortalamaları ile değerlendirildi. 

 

Enjeksiyon öncesi İVB ve İVR grublarının karşılaştırılmasında parametrelerd e istatistiksel 

olarak fark bulunmadı.( ES p değeri : 0.639, SKK p değeri: 0.79, PLF pdeğeri: 0.6, PMG p değeri: 

0.81). İlk en jeksiyon yapıld ıktan sonraki değerler ile en jeksiyon öncesi değerler karşılaştırılınca 

istatistiksel o larak fark bulunmadı.  .(İVB grubu ES p değeri : 0.74 , SKK p değeri: 0.51 , PLF 

pdeğeri: 0.166  PMG p değeri: 0.71 İVR grubu ES p değeri : 0.66 , SKK p değeri: 0.58 , PLF pdeğeri: 

0.88  PMG p değeri: 0.87  ). Benzer şekilde üç en jeksiyon tamamlandıktan sonra alınan son ölçüm 

ile  ikinci ölçümler karşılaştırılınca istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.(İVB grubu ES p değeri :  

0.520 , SKK p değeri: 0.871 , PLF pdeğeri: 0.104  PMG p değeri: 0.517,  İVR grubu ES p değeri : 

0.51 0. SKK p değeri: 0.257 , PLF pdeğeri: 0.846 PMG p değeri: 0.95  ).     

Mevcut bulgulara göre intrav itreal bevasizumab ve ranib izumabın ve bu enjeksiyonların  

tekrarın ın  kornea endotel morfolo jisi ve kornea kalınlığı üzerine olumsuz bir etkisinin o lmadığı ve 

diyabetik maküla ödemi tedavisinde güvenli bir şekilde kullanılabilineceği söylenebilir. 

 

Anahtar kelimeler: Ġntravitreal Bevasizumab; Ġntravitreal Ranibizumab; Korneal  

Endoteliyum;  Speküler Mikroskopi; Santral Kornea Kalınlığı.   
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SUMMARY 

In thıs prospective study we included patients with diabet ic macula edema and treated by 

intravıt real ranib izumab(IVR) and intravit real bevacizumab(IVB) ın jections at the Selcuk University 

medicine faculty between October 2012 and may 2013.  Twenty six o f this patients were man, and 

thirty four pat ients were woman. Mean t ime of diabetes was 13,7 years. Pat ients divided two group 

based on type of  intravitreal enjection.(IVB and IVR). 

 

All patients underwent complete ophtalmolo jic examinations that including Snellen chart  

visual acuity, air puff tonometry, with b iomicroscopic anterior segment, though dilated pupil with 90 

D indirect fundus examination, with straus OCT macula thickness, and fundus florescein anjiography. 

After this examinat ions patients with diabetic macula edema and p lanned intravit real enject ions 

underwent analyzing with speculer microscopy (ConfoScan-4, Nidek Co. Ltd, Osaka, Japan) for 

endotel cell dansity(ECD) , rat io of pleomorphism (PLE) and polymegathism(POM)   and optic 

biometry  (Lenstar LS-900 Haag Streit AG, Koeniz, Switzerland)  for central corneal thickness(CCT)  

measurement. This was first measurement for patients. After one month to first and third inject ions 

this measurements were repeated.(respectively second and third measurement).  Comparison of this 

measurements and comparative between two groups were analyzed by SPSS version 18. 

 

The comparison of mean first measurement between two groups did not significant 

statiscally(ECD p value:  0.639, CCT P value  0.79,    PLE p value:   0.622,  POM p value  0.81   ). 

The comparison of second measurement and first measument in the both IVB and IVR patients did 

not significant statiscally. (IVB group  ECD p value : 0.74 , CCT p value: 0.51 , PLE p  value: 0.166  

POM p value: 0.71 İVR group ECD p value : 0.66 , CCT p value  0.58 , PLE p value: 0.88  POM p 

value  0.87 ). The comparison between third and second enjections also  did not significant 

statiscally(IVB group  ECD p value : 0.520 , CCT p value: 0.871 , PLE p value: 0.104  POM p value: 

0.517 İVR group ECD p value : 0.510 , CCT p value  0.257 , PLE p value: 0.846  POM p value  

0.95).  

 

 

            According our results at this study intravitreal bevacizumab and ran ibizumab and repeating 

of this enjections are safely for  corneal endotelial structure and corneal thickness. 

 

Key words: Intravitreal bevacizumab; Intravitreal Ranibizumab; Corneal Endothelium; 

Specular Microscopy;  Central Corneal Thickness. 
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