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1. GİRİŞ  

 

Glokom optik sinir başının ilerleyici hasarı ve görme alanı kaybı ile 

karakterize kronik bir optik nöropatidir. Günümüzün gelişmiş toplumlarında bilinen 

en sık körlük nedenlerinden biri olan glokom; sinsi seyirli olması ve tedavi 

edilmediği takdirde görmeyi ciddi derecede tehdit etmesi nedeniyle, erken tanı ve 

tedavi yöntemlerinin halen yoğun bir biçimde araştırıldığı güncel bir hastalıktır. 

Geçmiş yıllarda yapılan geniş serili çalışmalarda açık açılı glokom sıklığının %0,4 

ile %8,8 arasında değiştiği gösterilmiş ve bu hastalığın tüm dünyadaki körlüklerin 

ikinci en sık sebebi olduğu anlaşılmıştır (1, 2).        

Glokomun tanı ve takibinde göz içi basınç (GİB) ölçümünün büyük önemi 

vardır (3). Yüksek GİB, glokomda tedavi edilebilen en önemli risk faktörüdür. 

Medikal tedavi, lazer tedavisi ve cerrahi yöntemlerle, aköz hümörün yapımının 

azaltılması ve / veya aközün dışa akımının arttırılması ile yüksek GİB düşürülmeye 

çalışılmaktadır.  

Lazer tedavilerinden selektif lazer trabeküloplastinin (SLT), GİB yüksek olan 

olgularda etkili ve güvenli bir şekilde GİB’i düşürdüğü gösterilmiştir (72-83). SLT 

uygulaması en güçlü topikal ilaç tedavileri ile aynı etkiyi sağlamaktadır (84,86-87). 

Bu yöntemle tedavi, araştırmalarda iyi çalışılmış olup ilk tedavi seçeneği de 

olabilmiştir (4). 

Bu klinik çalışmamızda amacımız glokom hastalığı tedavisinde lazer tedavisi 

seçeneklerinden etkili bir yöntem olan SLT’nin, primer açık açılı glokomlu (PAAG) 

ve oküler hipertansiyonlu (OHT) olgularda etkinliğini ve kornea endoteli üzerindeki 

güvenilirliğini göstermek ve hastalığın ilerleyiş hızına etkisini bildirmektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

      Selektif lazer trabeküloplastinin etkinliği ve güvenilirliğini tartışabilmek için ön 

segment anatomi ve histolojisinin, ön kamara sıvısı fizyolojisinin, glokom 

tanımlamasının ve glokoma yol açan patolojik mekanizmaların, glokom tiplerinin ve 

tedavi yöntemlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 

 

2.1 ANATOMİ VE HİSTOLOJİ 

2.1.1 KORNEA 

Kornea, göz küresini dıştan saran üç tabakadan en dıştaki olan skleranın öndeki 

devamıdır. 400-700 nm dalga boyundaki ışınlara % 100 geçirgen saydam bir 

dokudur. Gözün optik sisteminin kırıcılığı en yüksek olan bileşenidir (43 D). 

Korneanın dikey çapı 10,6 mm, yatay çapı ise 11,7 mm’dir. Eğrilik yarıçapları yatay 

eksende 7,8 mm, dikey eksende 7,7 mm olan korneanın kalınlığı ise; merkezde 520 

µm, limbusta yaklaşık 1000 µm’dir. Kan ve lenf damarları içermez. Histolojik olarak 

beş ayrı tabakadan oluşur. Bu tabakalardan en dışta olan epitel tabakası epidermal 

kökenli iken, diğer dört tabakası mezodermal kökenlidir (5-7). 

2.1.1.1 Epitel tabakası 

Yaklaşık 50 µm kalınlığında, 5-6 hücre katından oluşmaktadır. Histolojik olarak üç 

tabakadan oluşur (5-7): 

Bazal Tabaka 

En altta bazal zar üzerinde yer alan tek sıralı silindirik hücrelerden oluşur ve mitotik 

olarak aktiftir. 

Poligonal Hücre Tabakası 

Bazal tabaka ile yüzeyel tabaka arasında yer alan birkaç sıradan oluşur ve bazal 

membranın yapımında rol oynar. 

Yüzeyel Tabaka 

Yassı, piknotik gorünümlü olan, keratinleşme göstermeyen hücrelerden oluşur. 
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2.1.1.2 Bowman Tabakası 

Hücre içermeyen, homojen, şeffaf, 8-14 µm kalınlığında bir zardır. Epitele bakan 

yüzü düz, diğer yüzü ise düzensiz ve stromaya sıkıca yapışıktır. Travmalara karşı 

dirençlidir (5-7). 

2.1.1.3 Stroma 

Kornea kalınlığının %90’ını oluşturur ve ortalama kalınlığı 500 µm’dir. Stromanın 

su oranı %78 olup kuru ağırlığının %80’i kollajen fibrillerden, %15’i ara maddeden 

ve %5’i hücrelerden oluşur. Kollajen lamelleri, skleral liflerle devam eder; ancak 

korneal lameller skleraya göre çok daha düzenlidir ve daha çok ara madde içerir. 

Stromanın ara maddesini, büyük çoğunluğu keratan sülfat ve kondroitin sülfat olan 

glikozaminoglikanlar oluşturur. Stromal hücreler keratosit denilen fibroblastlar, 

Schwann hücreleri, lenfositler, makrofajlar ve lökositlerden oluşur (5-7). 

2.1.1.4 Descement Membranı 

Stroma ile endotel hücreleri arasında kalan, 10 µm kalınlığında bir zardır. Ön kısmı 

embriyonel dönemde oluşurken, arka kısmı hayat boyunca endotel hücreleri 

tarafından sentezlenir ve tip IV kollajen içerir. Kornea endotelinin bazal membranına 

benzer. Periferde ön kamara açısına 2 mm mesafede, ön kamara açısının ön sınırı 

olan Schwalbe çizgisini oluşturarak sonlanır (5-7). 

2.1.1.5. Endotel 

Tek sıra halinde dizilmiş altıgen hücrelerden oluşur. Descement membranının 

sentezinden sorumludurlar. Hümör aköz ile doğrudan temasta olan en içteki 

tabakadır. Doğumda 3000-4000 hücre/mm
2
 olan hücre sayısı, yaşla beraber sayıları 

azalarak erişkinde yoğunluğu 2500-3000 hücre/mm
2
’ye kadar düşer. Yetişkin 

endotelin mitotik yeteneği olmadığından, endotel kayıpları komşu endotelin incelip 

yayılması ile kapatılır. Doğumda 10 µm olan endotel kalınlığı erişkinlikte 4 µm olur. 

Endotel hücreleri, iri nukleusları ve bol miktarda içerdikleri mitokondrileri ile 

metabolik olarak aktif hücrelerdir. Hümör aköz ve stroma arasında gerçekleştirdikleri 

aktif transport ve sekresyon ile korneanın doğal saydam yapısının korunmasında 

başlıca rolü oynarlar (5,7-8). 
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2.1.2 SİLYER CİSİM 

Kesiti bir üçgene benzeyen silyer cisim, ön segment ve arka segment arasında 

bir geçiş bölgesidir. Tepesi ora serrataya, tabanı ise iris kökü ve iridokorneal açıya 

uzanır. Gonyoskopi ile görmek mümkündür. İç yüzü vitre, dış yüzü sklera ile temas 

halindedir. Silyer cisimin temel görevleri hümör aköz salgısı ve akomodasyondur. 

Hümör aközün uveoskleral yoldan atılımında da rol oynayabilir. Uzunluğu 6-7 mm 

olan silyer cisim, anatomik olarak pars plikata ve pars plana olmak üzere iki bölümde 

incelenir. Ora serratadan başlayıp, öndeki silyer çıkıntılara kadar uzanan pars plana 4 

mm uzunluğunda, kabarık olmayan, düz bir alandır. Limbustan 3-4 mm geride yer 

alır. Arka segmente yönelik cerrahi girişimler için güvenli bir giriş bölgesidir. Pars 

plikata ise; 3 mm genişliğinde, 2 mm kalınlığında, 70-80 adet silyer çıkıntıdan oluşan 

damarlı bir dokudur ve pars plananın önünde yer alır. (10,11). 

Silyer cisim histolojik olarak; suprasilyer tabaka, stroma, silyer kas, epitel ve 

iç limitan zar olmak üzere beş tabakada incelenir. İki kat halinde uzanan epitelyum 

tabakasının dış katı tek sıra pigmentli, kübik hücrelerden oluşur ve arkada retina 

pigment epiteli ile devam eder. İç katı ise, tek sıra pigmentsiz hücrelerden oluşup, 

arkada nörosensoriyel retina ile devam eder ve hümör aköz yapımından sorumludur. 

Epitel tabakasının pigmentli ve pigmentsiz hücreleri, hücre duvarındaki parmaksı 

çıkıntılar ve sıkı bağlantılar aracılığıyla birbirlerine tutunurlar. Pigmentsiz epitel 

hücrelerinin lateral duvarları arasındaki boşluklar, apikal kısımlarında zonula 

okludensler aracılığıyla kan-aköz bariyerini oluştururlar. Protein gibi büyük molekül 

ağırlıklı maddeler kan-aköz bariyerini geçemezler. Akomodasyondan sorumlu olan 

silyer kas tabakası da kendi içinde üç bölüme ayrılır. En dışta longitudinal, ortada 

radyal ve en içte de sirkuler kas lifleri yer alır. Longitudinal lifler ile skleranın 

gevşek bağlantıları sonucunda potansiyel bir boşluk olan suprasilyer aralık meydana 

gelir. Önde skleral mahmuzda sonlanan bu liflerin gerilmesi, Schlemm kanalının ve 

trabeküler ağın konfigürasyonunu değiştirerek hümör aközün boşalmasını 

kolaylaştırır. Silyer cismin beslenmesini arka uzun ve ön silyer arterler sağlar 

(10,11). 

2.1.3 ÖN KAMARA AÇISI 

Ön kamara açısı ya da diğer adıyla iridokorneal açı, periferal kornea ve iris 

kökünün bileşke noktasında oluşur. Hümör aközün ön kamarayı terk etmesinde rol 
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oynayan en önemli anatomik yapıdır. Bu yapı içinde önden arkaya doğru sırasıyla 

Schwalbe çizgisi, trabeküler ağ, skleral mahmuz, silyer cisim ve iris kökü bulunur 

(12-14). 

2.1.3.1. Schwalbe Çizgisi 

Descement membranının kornea periferinde sonlandığı noktadır ve iridokorneal 

açının ön sınırını oluşturur. Kornea ve trabeküler endotel hücreleri arasında geçiş 

zonudur (6). 

2.1.3.2. Trabeküler Ağ  

Ön kamarayı çepeçevre kuşatan trabeküler ağ, hümör aközün %90’ının 

boşaltılmasından sorumlu, delikli, elastik ve kollajen doku katmanlarından oluşmuş 

bir drenaj yoludur. Temel yapısını oval, yuvarlak ve romboidal boşlukları 

çevreleyen, ışınsal tarzda birbirinin üzerine binen fibroselüler kirişler oluşturur. Bu 

kirişlerin merkezinde kollajen ve elastik lifler, çevresinde amorf madde ve en dışında 

da hümör aközle temas halinde bulunan, glass membran adı verilen bazal membrana 

sahip, tek katlı bir endotel tabakası bulunur (8) 

Trabeküler ağ, profil kesitte üçgen şeklinde bir yapıdır. Tabanını sklera 

mahmuzu ve silyer cismin ön yüzü, apeksini Schwalbe çizgisi oluşturur. Dış kenarı 

Schlemm kanalı ile temas halindedir (8). 

Trabeküler ağın içten dışa doğru üç bölümü vardır: 

a. Üveal Ağ 

Silyer cisimle iris kökünden başlayıp, öne Schwalbe çizgisine doğru uzanan en içteki 

bölümüdür. Çoğu radyal ilerleyen şerit ya da kordonlardan oluşan bir ağ şeklindedir. 

Gözeneklerinin çapı 25-75 µm arasında değişir. Hümör aköz dışa akım direncinin en 

düşük olduğu kısımdır (14-16). 

b. Korneoskleral Ağ 

Skleral mahmuzla, Schwalbe çizgisi arasında; üveal ağın dışında yeralır. Ağın 

gözenekleri 5-50 µm arasında değişir. Trabeküler ağın en geniş kısmıdır (14-16). 
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c. Endotelyal (Jukstakanaliküler, Kribriform) Ağ 

Schlemm kanalı ile korneoskleral ağ arasında yer alır ve fibroblasta benzer 

hücrelerden oluşur. Hücreler arası boşluklar daha da dardır ve 1-5 µm 

genişliğindedir. Dışa akım direncinin en yüksek olduğu bölgedir ve direncin 

%75’inden sorumludur. Ön kamaradan Schlemm kanalına doğru sıralanırsa, en içte 

fibroblastlara benzer trabeküler endotel hücreleri, bu hücrelerin arasında bağ dokusu, 

Schlemm kanalı endotelinin bazal membranı ve Schlemm kanalı endotel hücreleri 

yer alır. Bu bölgede ekstraselüler mesafe fibronektin gibi proteinler ve 

glikozaminlerden zengindir (13,15). 

Trabeküler dokuda üç tip hücre bulunur: 

a. Trabeküler Hücreler 

Korneoskleral ve üveal ağdaki lamelleri çevreleyerek fagositoz, doku tamiri ve fibril 

oluşumunda görev alırlar (13). 

b. Kribriform Hücreler 

Kribriform ağın hücreler arası bağ dokusunun içinde düzensiz şekilde dağılmış 

olarak bulunurlar. Burada hücreler arası bağdoku ve fibril yapımını üstlenirler (13). 

c . Endotelyal Hücreler 

Schlemm kanalının iç duvarını oluşturup, bazal membranın yanı sıra hümör aközün 

geçeceği mikrokanal, por ve vakuollerin oluşumunda görev alırlar (13). 

2.1.3.3. Schlemm Kanalı 

İç çapı yaklaşık 350–500 µm olan, ön kamarayı çevreleyen, oval kesitli bir kanaldır. 

İç duvar; yüzeyini döşeyen tek sıra, non-fenestre endotel ve ince bir bağ dokusundan 

oluşur. Endotel tabakasının sınırları belirsiz bir bazal tabakası vardır. Endotel 

hücrelerinin lateral duvarları sıkı bağlantılarla birbirlerine bağlıdır. Hücrelerin hem 

apikal, hem de bazal yüzeylerinde mikropinositik veziküller görülür. Hücre içi dev 

vakuoller ise, subendotelyal aralık ile kanal lümeni arasında irtibat sağlarlar. Bu 

vakuollerin sayısı ve büyüklükleri GİB’e bağlı olarak değişir (5,8,13). Kanalın dış 

duvarı limbus stromasına gömülüdür. Buradan çıkan 25–30 adet kollektör kanalın 

oluşturduğu derin skleral ağ hümör aközü ön silyer ven ve episkleral venlere boşaltır. 
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Yaklaşık 12 tane ön silyer ven aköz taşıyan ince damarlar şeklinde subkonjonktival 

olarak izlenir ve bunlara aköz venler adı verilir (8). 

2.1.3.4. Skleral Mahmuz 

Gonyoskopide trabeküler ağın hemen altında yer alan beyaz banttır. Skleranın en ön 

kamaraya ulaşan en uç uzantısıdır ve silyer adelenin longitudinal liflerinin tutunma 

noktasıdır. Bu özellik, Schlemm kanalının kollapsını önler ve hümör aközün 

boşalmasını kolaylaştırır (5,16). 

2.1.3.5. Silyer Bant ve İris Kökü 

Silyer bant, skleral mahmuz gerisinde iris köküne yakın yerleşmiştir. Tam açık açı 

varlığında, iris kökünün silyer cisimle birleştiği yerde koyu kahverengi bir bant 

şeklinde görülür. Genişliği irisin yapışma yerine göre değişir. Hipermetroplarda daha 

dar, miyoplarda ise daha geniştir. İris kökü, irisin bittiği yerdir ve bazen üveal 

trabeküler ağ üzerine ince uzantılar gönderir (15,17). 

2.1.3.6. Ön Kamara Açısının Gonyoskopik Olarak Değerlendirilmesi 

Açı elemanlarının değerlendirilmesi için çeşitli sınıflandırma yöntemleri 

geliştirilmiştir. Günümüzde bunlardan en yaygın kabul göreni Shaffer sistemidir. 

Shaffer sisteminde ön kamara açısı; iris ön yüzeyi ile trabekülumun iç yüzeyinden 

geçen iki hayali çizginin açıklığından görülen anatomik yapıların durumuna göre 0 

ile IV arasında gonyoskopik muayene ile değerlendirilir (18,19). 

 Grade IV (35° - 45°) 

En alttaki silyer cisim bantının izlenebildiği en geniş açı derecesidir. Kapanma 

ihtimali yoktur. 

Grade III (20° - 35°) 

Skleral mahmuzun görülebildiği açık açı görünümüdür. Kapanma ihtimali yoktur. 

Grade II (20°)  

Sadece trabeküler sistem seçilir. Kapanma olasılığı az da olsa vardır. 
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Grade I (10°) 

Schwalbe çizgisi bazen de trabekülumun üst kısmı izlenebilir. Kapanma olasılığı 

yüksektir. 

Grade 0 (0°) 

Açıdaki hiçbir oluşum izlenemez. İridokorneal temas dolayısıyla açı kapanmıştır. Bu 

durumda Zeiss gonyolensi ile indentasyon gonyoskopisi yapılarak açı kapanmasının 

apozisyonel ya da sineşi sonucu olup olmadığı değerlendirilir. 

 

2.1.4. OPTİK SİNİR 

Optik sinirin göz içi bölümü papilla, optik disk veya optik sinir başı olarak 

adlandırılır. Retina gangliyon hücrelerinin aksonlarının toplandığı papilla 1 mm 

uzunluğunda ve 1,5 mm çapındadır. Sayıları 800 000 ile 1 200 000 arasında değişen 

sinir lifi içerir. Optik sinir, foveolanın yaklaşık 0,8 mm yukarısı ve 3 mm nazalinde 

yer alan lamina kribroza içinden geçerek gözü terkeder (8,16). 

Optik sinir başı, önden arkaya doğru dört bölümde incelenir: 

2.1.4.1. Sinir Lifleri Katı 

Gangliyon hücrelerinin aksonları, retinaya bitişik şekilde seyredip papillada 

toplandıktan sonra dik açı yaparak prelaminer bölgeye yönelirler. Bu bölgedeki sinir 

lifleri miyelin içermez. Ayrıca nöronlar dışında nörogliyal hücreler ve astrositler de 

burada yer alır. Sinir lifi katının beslenmesi retinal arteriyollerden sağlanır (8,20-22). 

2.1.4.2. Prelaminer Bölge 

Gangliyonların aksonları ön kısımda bölgenin %90’ını kaplarlar. Arkaya doğru 

nörogliyal hücreler ve astrositler çoğalır, aksonların oranı azalır. Retina damarları 

gliyal kılıf içindedir. Prelaminer bölge koroidle komşudur. Bu bölgenin beslenmesi 

peripapiller koroidal damarlardan gelen dallarla olur (8,20-22). 

2.1.4.3. Laminer Bölge 

Burada skleranın kollajen ve elastik lifleri sinir lifleri demetleri arasına girerek 

lamina kribrozayı oluştururlar. Kalınlığı 250 µm ile 750 µm arasında değişir. 

Aksonlar burada da miyelinsizdir ve nörogliyal destek dokusunun miktarı en yüksek 
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seviyeye ulaşır. Laminer bölge sklera ile bitişiktir. Bu katın beslenmesini sağlayan 

kısa posterior silyer arterlerin sklerayı delerken verdiği dallar, Zinn-Haller 

anastomoz halkasını oluşturur (8,20-22). 

2.1.4.4. Retrolaminer Bölge 

Optik sinirin başladığı bu bölgede, sinir liflerinin miyelinlenmesine bağlı olarak çap 

3-4 mm’ye çıkar. Burada astrositler yerlerini, miyelini sentezleyen oligodendrositlere 

bırakır. Bu bölge kısa posterior silyer arterlerden, pial arterlerden ve santral retinal 

arterin santrifügal dallarından beslenir (8,20-22). 

 

2.2. FİZYOLOJİ 

Silyer çıkıntılardan üretilen hümör aköz arka kamaradan pupilla yoluyla ön 

kamaraya geçer. Aközün %80 kadarı TA, Schlemm kanalı ve toplayıcı kanallar 

yoluyla venöz sisteme direne olur. Buna trabeküler yol denir. Geri kalan bölümü ise 

iris ve silyer kastan geçerek suprakoroidal aralığa boşalır. Bu yola da uveoskleral yol 

denir. Normal şartlar altında aköz yapımı ile aköz çıkışı arasında belli bir denge 

vardır. Bu denge  “Goldmann eşitliği” ile sağlanır. 

Buna göre; 

F = (Po-Pv)C + U veya Po = (F-U)/C + Pv 

F: Aköz yapım hızı (µl/dakika) 

U: Uveoskleral akım hızı (µl/dakika) 

Po: Göz içi basıncı (mmHg) 

Pv: Episkleral venöz basınç (mmHg) 

C: Trabeküler dışa akım kolaylığı (µl/dakika/mmHg) 

Bu formüle göre GİB; aköz yapımı ile doğru orantılı, dışa akım kolaylığı ile 

ters orantılıdır. GİB, episkleral venöz basınç ile doğru orantılı olarak artar. GİB, 

uveoskleral akım hızı ile negatif olarak bağlantılıdır (14). 
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2.2.1 HÜMÖR AKÖZÜN YAPIMI 

Silyer cismin pars plikatasında yer alan silyer çıkıntılardaki pencereli kapiller ağdan 

stromaya sızan plazma, stroma boyunca ilerleyip pigmentli ve pigmentsiz epitel 

hücrelerinin sıkı bağlantıları arasında birikir. Burada biriken sıvının arka kamaraya 

salınması üç yolla olur (14): 

2.2.1.1. Diffüzyon 

Lipofilik maddelerin, konsantrasyon gradyenti yönünde hücre membranlarının lipid 

içeren kısımlarından geçmesine dayanır. Enerji gerektirmez. 

2.2.1.2. Ultrafiltrasyon 

Silyer çıkıntıların kapillerleri ile arka kamara arasındaki hidrostatik basınç farkına 

bağlı olarak suyun silyer epitelden geçmesidir. Enerji gerektirmez. 

2.2.1.3. Aktif transport (Sekresyon) 

Karbonik anhidraz ve Na+/K+ ATPaz gibi enzimlerin oluşturduğu aktif metabolik 

olaylar sonucunda, maddelerin elektrokimyasal gradyentin aksi yönünde 

transportudur. Hümör aköz salgısının büyük kısmı bu mekanizma ile olur. Enerji 

gerektirir ve hidrostatik basınç farkından bağımsızdır (14). Hümör aközün içeriği 

plazmaya göre daha hipertonik ve asidiktir (pH: 7.2). Askorbat, hidrojen, klorid ve 

laktik asit içeriği daha fazla iken; glukoz, sodyum, protein ve bikarbonat oranı daha 

düşüktür (14). Hümör aközün ortalama olarak yapım hızı 2-3 µl/dakikadır; ancak 

aköz salgısının miktarı diürnal olarak değişir ve geceleri daha azdır. 

2.2.2. HÜMÖR AKÖZÜN DIŞA AKIM YOLLARI 

Hümör aközun dışa akım kolaylığı 0.22-0.28 µl/dakika/mmHg olup, normal gözlerde 

bile büyük değişiklikler gösterir. Dışa akım kolaylığı yaşla azalır ve cerrahiden, 

travmadan, ilaçlardan, endokrin faktörlerden etkilenir. Glokom hastalarındaysa 

genellikle azalmıştır (19). 

2.2.2.1. Trabeküler Ağ Yolu 

Hümör aközun büyük çoğunluğu gözü TA üzerinden terkeder. Sırasıyla üveal, 

korneoskleral ve jukstakanaliküler ağdan geçerek Schlemm kanalına ulaşan hümör 

aköz, intraskleral aköz venler yoluyla episkleral ve konjonktival venlere direne olur. 
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Episkleral venler ön silyer ve süperior oftalmik ven yolu ile kavernöz sinüse açılır. 

Hümör aközün dışa akımına karşı en yüksek direnç jukstakanaliküler ağda görülür 

(14). 

2.2.2.2. Uveoskleral Yol 

Üretilen hümör aközün % 20 kadarı iris stroması ve silyer kas içine girerek 

suprakoroidal boşluk üzerinden ön kamarayı terk eder. Bu yolla dışa atım GİB ile 

doğru orantılıdır (14). 

2.2.3. EPİSKLERAL VENÖZ BASINÇ 

Ortalama değeri 9 ± 1,6 mmHg olup, episkleral venöz basınçtaki 1 mmHg’lık 

artış göz içi basıncının da 1 mmHg yükselmesine neden olur. Bu nedenle episkleral 

venöz basıncın yükseldiği çeşitli orbita hastalıklarında, karotiko-kavernöz fistül 

varlığında ve venöz drenajın tıkandığı durumlarda GİB de artabilir (26). 

2.3 GLOKOM VE EPİDEMİYOLOJİSİ 

Glokom, optik sinir başında çukurlaşma ve ilerleyici atrofi, retina gangliyon 

hücrelerinde dejenerasyon ile karakterize, özel görme alanı kayıpları oluşturan, 

tedavi edilmediği takdirde körlükle sonuçlanan kronik progresif optik nöropatidir. Bu 

hastalık genellikle her iki gözde görülmekle birlikte simetrik değildir (23,24). İki 

binli yılların başında tüm dünyada 70 milyonun üzerinde glokom hastasının 

bulunduğu ve yaklaşık 6,7 milyon hastanın glokom nedeni ile kör olduğu 

bildirilmektedir (2). Toplam glokom hastalarının yaklaşık %53’ünü primer açık açılı 

glokom (PAAG), % 36’sını primer açı kapanması glokomu (PAKG) ve geri kalan % 

11’ini sekonder glokomlar oluşturmaktadır (2). Ülkemizde yapılan bir çalışmaya 

göre, glokom tiplerinden PAAG %46.61, psödoeksfolatif glokom %15.6, 

normotansif glokom %10.14, oküler hipertansiyon % 6.26, primer açı kapanması 

glokomunun % 6 oranında olduğu gösterilmiştir (5).  Glokom hastalığı ile ilgili 

toplumsal bilinçlendirme programlarının uygulandığı gelişmiş ülkelerde bile, 

olguların en az yarısının tanı almadığı düşünülmektedir (2). Yaş ve genetiğin de 

glokomun prevelansı üzerinde büyük etkisi vardır. Yaşla beraber glokomun görülme 

sıklığı artmakta, 40-49 yaş arasında %0.5 olan insidansının 80 yaş ve üzerinde %11’e 

çıktığı gösterilmiştir (2). 
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Krumpazky ve ark. 40 yaş üzerindeki popülasyonda glokom görülme oranının 

%1,5-2 olduğunu ve bunların % 6-26’sının glokoma bağlı nedenlerden dolayı kör 

olduklarını saptamışlardır (25). 

 

2.3.1. GLOKOM HASTALIĞININ ETİYOPATOGENEZİ 

       Glokomdaki optik sinir harabiyeti, diğer optik nöropatilerden farklı olarak retina 

gangliyon hücrelerinin aksonları dışında gliyal dokuda da oluşması ile karakterizedir.  

Göz içi basınç (GİB) artışı glokomatöz hasarın major risk faktörlerinden birisidir. 

Fakat yapılan çalışmalarda glokomatöz optik sinir harabiyeti görülen olguların 

%20’sinde hiçbir zaman GİB’in normal değerlerin üzerinde olmadığı saptanmıştır. 

Bu nedenle glokomatöz optik nöropatiyi tek bir nedenle izah etmek mümkün 

değildir. Bu konuda çeşitli teoriler ortaya atılmıştır.  

Mekanik teori: İlk defa 1858 yılında Müller tarafından ortaya atılan bu teoride 

yüksek GİB skleral duvarda gerilim oluşturur. Lamina kribrozanın her bölgesi bu 

gerilime eşit direnç göstermez. Lamina kribrozada delikler üst ve alt kutuplarda daha 

geniştir. Buradan geniş çaplı sinir lifleri geçer. Bu bölgede kollajen doku desteğinin 

daha az olması lamina kribrozanın distorsiyonuna ve arkaya doğru çukurlaşmasına 

sebep olur. Bu distorsiyon lateral genikülat nükleusa doğru olan aksoplazmik akımı 

bozar ve optik atrofiye neden olur (14). 

İskemik teori: Glokomatöz hasarın her zaman yüksek GİB değerlerinde ortaya 

çıkmaması ve GİB’in düşürülmesine rağmen glokomatöz optik nöropatinin devam 

etmesi GİB dışında bazı diğer faktörlerin de rol oynadığını düşündürmektedir. GİB’e 

bağlı olmayan başlıca faktörler; optik sinir başının perfüzyon bozukluğu, vasküler 

direnç, sistemik hipotansiyon ve diğer faktörlerdir (14). 

       Oküler kan akımı, perfüzyon basıncı ile doğru, vasküler direnç ile ters 

orantılıdır. Retinal dokulardaki kan akımı santral sinir sisteminde olduğu gibi 

sempatik aktivasyondan bağımsızdır. Bu işlem “otoregülasyon” denilen lokal (nitrik 

oksit, prostaglandinler, endotelin ve renin-anjiyotensin sistemi) ve metabolik 

faktörler ile idare edilir. Sağlıklı bir gözde otoregülasyon GİB 30-35 mmHg olana 

kadar normal bir şekilde sürer. Bu lokal faktörlerin başlıca üretim yeri kapiller 

endotel hücreleridir. Endotel hücreleri çeşitli trombosit ürünlerinin, otakoidlerin ve 

hormonların salınımına neden olurlar. Bunlar içerisinde endotelin-1, çok kuvvetli bir 
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vazokonstriktör madde olup fosfolipaz C’yi aktive ederek hücre içi kalsiyumu 

arttırır. Bu da perisitlerin kasılmasına yol açarak periferik vasküler direnci arttırır 

(26).  

       Oküler kan akımını azaltan önemli bir diğer faktör ise sistemik hipotansiyondur.  

Ortalama arteriyel basıncın çok düşmesi, noktürnal diyastolik kan basıncındaki çok 

ciddi düşüşler optik sinirdeki perfüzyon basıncını olumsuz yönde etkileyerek oküler 

kan akımını bozar ve glokomatöz optik nöropatiye yol açar (27).  

Apoptozis: Genetik olarak programlanmış hücre ölümüdür. Hücre içinde oluşan 

endonükleazların kendi DNA’sını yok etmesi sonucu hücre ölür ve komşu hücreler 

tarafından fagosite edilir. Embriyonda retina gangliyon hücreleri aksonlardan iki kat 

daha fazladır. Fetusta apoptozis sonucu sayı yarıya iner. Doğumdan sonra sinir 

büyüme faktöründeki azalma nöronda apoptozis başlamasına neden olur. Retina 

gangliyon hücrelerinin büyüme faktörü lateral genikülat cisimden gelen nörotrofik 

faktördür. Bu faktörün lamina kribroza düzeyinde bloke olması ve düzeyinin düşük 

olması apoptozisi başlatır. Nekrozdan farklı olarak inflamasyonla beraber olmayan 

genetik olarak programlanmış hücre ölümüdür. Apoptozisin oluşumunu sağlayan 

nörotoksik eksitotoksinlerden birisi olan glutamat, glokomlu olguların vitreusunda 

yüksek düzeyde saptanmıştır. Yine yapılan çalışmalarda glokomlu olguların 

gangliyon hücrelerinde immunoglobulin birikimlerine rastlanmıştır. Bu bulgular 

retina gangliyon hücrelerinin, apoptozis tipi hücre ölümüne uğradığı fikrini 

desteklemektedir (14).  

Glokom hastalığında sinir lifi harabiyeti ve gangliyon hücre ölümü tek bir sebebe 

bağlanamamakta ve birçok etkene bağlı olduğu sanılmaktadır.  

          

2.3.2. GLOKOMUN SINIFLANDIRILMASI  

           Glokomun, değişik yazarlar tarafından etiyolojiye veya GİB’in yükselme 

mekanizmasına göre yapılmış farklı sınıflandırılmaları mevcuttur. İridokorneal 

açının durumuna göre açık açılı ya da kapalı açılı; GİB’in yükselmesine neden 

olabilecek başka faktörlerin varlığına göre primer veya sekonder; ya da glokomun 

başlangıç yaşına göre konjenital, çocukluk çağı ya da erişkin glokomu olarak 



14 
 

sınıflandırılabilir. Avrupa Glokom Derneği’nin 2008 yılında yayınlamış olduğu 

kılavuzda glokom aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır (28).  

A) Primer Konjenital Glokomlar         

1. Primer konjenital glokom  

2. Konjenital anomalilerle birlikte görülen glokom  

B) Primer Açık Açılı Glokomlar 

1. Primer jüvenil glokom  

2. Primer açık açılı glokom (Yüksek basınçlı)  

3. Primer açık açılı glokom (Normal basınçlı)  

4. Primer açık açılı glokom şüphesi  

5. Oküler hipertansiyon 

C) Sekonder Açık Açılı Glokomlar  

1. Oftalmolojik sebepler    

           g. Retina dekolmanı ile birlikte görülen glokom  

           h. Oküler travmaya bağlı açık açılı glokom  

2. İyatrojenik sebepler 

           a. Kortikosteroid kullanımına bağlı glokom  

           b. Oküler cerrahi ve lazere bağlı glokom  

3. Göz dışı sebepler  

           Artmış episkleral venöz basınca yol açan durumlara bağlı glokom  

D) Primer Kapalı Açılı Glokomlar 

1. Primer kapalı açılı glokom   

2. Açı kapanması riski 
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E) Sekonder Kapalı Açılı Glokomlar 

1. Pupil bloklu sekonder kapalı açılı glokom 

2. Pupil bloksuz öne çekme mekanizması ile oluşan sekonder kapalı açılı glokom  

3. Pupil bloksuz arkadan itme mekanizması ile oluşan sekonder kapalı açılı 

glokom 

            

2.3.2.1 Primer Açık Açılı Glokom 

Basit kronik glokom olarak da isimlendirilen primer açık açılı glokom (PAAG), 

GİB’de yükselme, optik sinir başında çanaklaşma, görme alanında kayıplarla giden 

bir hastalıktır. Sinsi başlangıçlı, ilerleyici, çift taraflı bir anterior optik nöropati 

türüdür. Onu diğer glokom türlerinden ayıran özelliklerden biri de iridokorneal 

açının açık görünümüdür (15,17-18). Genel olarak PAAG’ler en yaygın görülen tür 

olup olguların %55’ni oluşturur. Bunu sekonder glokomlar (%30), primer açı 

kapanması glokomları (%12) ve konjenital glokomlar (%3) izlerler (15,17-18). 

Primer açık açılı glokom, 40 yaş üzerinde yaklaşık her 100 kişiden birini etkileyecek 

şekilde en sık görülen glokom türüdür (15). 

 

Risk faktörleri 

Yüksek göz içi basıncı: Tedavi edilen tek risk faktörüdür. 40 yaş üstü normal 

toplumda GİB’in %5-10 oranında 22 mmHg’nin üstünde seyretmesine karşın göz içi 

basıncı yükseldikçe optik sinir hasarının artması bunun hastalığa neden olabilecek en 

etkin faktör olduğunu düşündürmektedir (15,29-31). 

Yaş: Genelde glokom görülme sıklığı 52-64 yaş arası %0.7, 65-74 yaş arası %1-6, 

75-85 yaş arası %4.2 olarak bildirilmektedir (15,17-18,30-31). 

Cinsiyet: Hastalık oranı bazı çalışmalarda kadınlarda, bazılarında ise erkeklerde 

daha yüksek olduğu; bazı çalışmalarda ise her iki cinste eşit olduğu belirtilmektedir 

(15,17,18). 

Irk: Siyah ırkta daha sıktır (15,17). 
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Genetik: PAAG %20 oranında herediter kaynaklı olup multifaktöryel geçiş gösterir. 

PAAG’li ailelerin çocuklarında glokom gelişme oranı normal topluma oranla 10 kat 

daha fazladır (15,17,18,30,31). 

Miyopi: Yüksek miyoplarda PAAG görülme sıklığı fazladır(38). 

Sistemik Hastalıklar: Diabetes Mellitusu olan hastalarda PAAG görülme sıklığı 3 

kat artmıştır. Kronik Hipertansiyon, optik sinir başındaki otoregülasyonu bozar. 

Diastolik kan basıncı düştüğü zaman optik sinir perfüzyonu bozulur ve sinir başı 

hasarı oluşur. Diastolik kan basıncı 30-40mmHg’nın altında olan hastalarda glokom 

oluşma olasılığı 6 kat daha fazladır. Hiperkolesterolemi-hiperlipidemi damarsal 

etkileri nedeni ile göreceli risk faktörleridir. Migren ve tiroid oftalmopati de göz içi 

basıncı artışına neden olan diğer sistemik nedenlerdir (31). 

 

Primer Açık Açılı Glokomun Patofizyolojisi  

GİB yükselmesi hümör aközün yapımı ve dışa akımı arasındaki dengenin 

bozulmasına bağlı olarak oluşur. Olguların az bir kısmında aköz hipersekresyonu 

GİB yükselmesine neden olmakla birlikte PAAG’nin asıl nedeninin aköz dışa 

akımının azalmasına bağlı olduğu kabul edilmektedir (32).  

PAAG’deki dışa akım direnci en fazla trabeküler ağ ile Schlemm kanalı endoteli 

arasındaki bölgede yani jukstakanaliküler tabakadan olmaktadır (32).  

 

Primer Açık Açılı Glokomda Ön Kamara Açısı Değişiklikleri  

1) Jukstakanaliküler bölgede, pigment, eritrosit, glikozaminoglikan, amorf materyal, 

ekstrasellüler lizozom gibi yabancı bir materyalin birikmesi hümör aközün dışa 

akımında direnç oluşturur (32).  

2) Trabeküler endotelyal hücre kaybı, fagositoz aktivitesinde azalma ve  

makromoleküllerin yetersiz sentezine neden olmaktadır. Bu da hümör aközün dışa 

akımını azaltmaktadır (32).  

3) Schlemm kanalı iç duvarındaki endotelyal yapıdaki delik sayısındaki azalma ve 

vakuollerin kaybı dışa akımın azalmasına neden olur (32).  

4) Göz içi basıncının yükselmesi ile devreye giren hümör aköz yapımını azaltıcı ve 

dışa akımı arttırıcı nörolojik geribildirim mekanizmalarında bozulma göz içi 

basıncını arttırır (32). 
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Primer Açık Açılı Glokomda Optik Disk Değişiklikleri  

PAAG’ da görülen glokomatöz optik nöropati retinal ganglion hücresi ölümü 

sonucu ortaya çıkar. Glokomatöz optik sinir hasarının oluştuğu yer lamina 

kribrosadır. Optik diskteki çukurlaşma glokomatöz optik atrofinin tipik belirtisidir. 

Çukurlaşma lamina kribrosanın arkaya doğru çanaklaşması, lamina demetlerinin 

uzaması ve optik halkadan geçen aksonların kaybı ile karakterizedir. Optik disk 

merkezindeki çukurluğun optik diske oranına çukur/disk oranı denir. Çukur/disk 

oranının 0.6’dan fazla ve iki göz arasındaki farkın 0.1’den fazla olması glokom 

şüphesini doğurur (32).  

Glokomatöz hasarda nöroretinal kenar öncelikle alt temporal ve sonra üst 

temporal bölgeden incelir ve optik diskte oval şekilli bir çanaklaşma görülür. Aynı 

zamanda disk kenarında mum alevi şeklinde hemorajiler ve diskten çıkan kan 

damarlarında dirseklenme ve nazale doğru itilme görülebilir. Çukur/disk oranı 

arttıkça çanak yuvarlaklaşır ve soluklaşır. Lamina kribrosanın delikli yapısı görülür 

hale gelir (22).  

Glokomdaki optik sinir harabiyeti, diğer tipteki optik nöropatilerden farklı 

olup; retina ganglion hücre aksonları dışında gliyal doku harabiyeti ile de 

karakterizedir. GİB artışı glokomatöz hasarın başlıca sebebidir. Ancak tek başına 

glokomatöz optik nöropatiyi açıklamaya yetmez. Optik disk hasarını açıklamaya 

çalışan çeşitli teoriler (bkz. s. 12,13) bulunmaktadır (32). 

 

Klinik Belirti ve Bulgular  
 

PAAG, sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Çoğu zaman asemptomatiktir. 

Duyarlı kişilerde baş ağrısı ile kendini gösterebilir. Hafif kornea ödemine bağlı 

ışıktan rahatsız olma, ışık etrafında renkli halkaların görülmesi ve geçici bulanık 

görüşe neden olabilir. Bazı olgular da görme alanı kaybı ile başvururlar (29).  

PAAG’de GİB 21mmHg’nın üzerindedir. Bazı olgularda 40mmHg, hatta 60 

mmHg seviyelerine kadar çıkabilir. Optik disk çukurluğunda artış hastalık için 

karakteristiktir. Nöroretinal kenarda incelme, optik disk damarlarında nazale doğru 

kayma, bu damarların disk üzerinde seyrederken kıvrılmaları ve dirseklenmeleri, 

optik disk kenarında mum alevi tarzı kanamalar ve görme alanında glokomatöz 

defektler diğer bulgulardır (33).  
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Ayırıcı Tanı 

GİB yüksekliği, optik diskte çukurlaşma ve atrofi ile görme alanı kayıpları gibi 

bulguların hepsinin birlikte veya ayrı ayrı olduğu klinik durumlardan ayırt edilmesi 

gerekir (33). Ayırıcı tanıda önemli klinik tablolar:  

-Normal Tansiyonlu Glokom  

-Oküler Hipertansiyon  

-Eksfolyatif Glokom  

-Pigmenter Glokom  

-Enflamatuvar Glokom  

-Steroid Glokomu  

 
 

2.3.2.2 Oküler Hipertansiyon 

Glokoma özgü optik sinir başı değişiklikleri veya görme alanı kaybı 

olmamasına rağmen GİB’in farklı zamanlarda yapılan en az iki ölçümde 21 

mmHg’nın üzerinde bulunması ve gonyoskopik incelemede ön kamara açısının açık 

olması “oküler hipertansiyon” olarak tanımlanır. Kimilerine göre oküler 

hipertansiyonu bulunan kişiler glokom şüphesi taşımakta veya erken dönem PAAG 

olguları olarak değerlendirilmektedir (34). OHT görülme oranı 70 yaş üzerinde % 10 

iken, aynı yaş grubunda PAAG görülme sıklığı % 2’dir. OHT’nin hiçbir tedavi 

almadan PAAG’ye dönüşme oranını araştırmak için çok merkezli birkaç çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalar OHT’nin PAAG’ye dönüşme oranını her yıl için % 0,5 – 4 

olduğunu göstermiştir (35,36). 

 

Oküler Hipertansiyon Tedavi Çalışması (OHTS) 

2002 yılında başlatılan, çok merkezli bir çalışma olan OHTS’ de 2 ana amaç 

vardı; 

1. OHT’li kişilerde PAAG gelişmesini geciktirmek veya önlemek için topikal ilaç 

tedavisinin etkinliği ve güvenilirliğini saptamak 

2. OHT’li kişilerin hangilerinin PAAG’ye dönüşeceğini öngören faktörleri saptamak. 

 

GİB’leri bir gözde 24 ile 32 mmHg arası ve diğer gözde 21 ile 32 mmHg 

arası olan, glokomatöz hasarı olmayan toplam 1636 hasta, gelişigüzel olarak iki 

gruba ayrıldı. Bir gruba ilaç başlanmayıp gözlenirken diğer gruba uygulayıcının 
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seçeceği herhangi bir GİB düşürücü topikal ilaç başlandı. İlaç verilen grupta hedef 

GİB’yi %20 veya daha fazla düşürmek veya 24 mmHg veya daha düşük bir GİB’e 

ulaşmaktı. Altmış aylık takip sonrası ilaç başlanan grupta GİB’deki ortalama düşüş 

% 22.5 ± 9.9 idi. Gözlem grubunda ise bu oran % 4.0 ± 11.6 idi. Altmışıncı ay 

sonunda toplam PAAG gelişme olasılığı ilaç başlanan grupta % 4.4, gözlem 

grubunda ise % 9.5 idi. Çalışmada sonuç olarak topikal oküler hipotansif ilaçların, 

yüksek GİB’e sahip kişilerde PAAG gelişimini geciktirmek veya önlemek adına 

etkin oldukları bulunmuştur. Bu, tüm sınırda veya yüksek GİB’e sahip kişilerin 

tedavi alması gerektiği anlamına gelmemekte, fakat klinisyenlerin, PAAG geliştirme 

için orta veya yüksek riskli hastalarda tedaviyi göz önünde bulundurma adına 

dikkatli olmalarını öngörmektedir (37).  

Rutin perimetri ile tespit edilebilen glokomatöz görme alanı kaybı öncesi 

optik sinir liflerinin azımsanmayacak bir yüzdesi kayba uğramaktadır (38). Bu 

yüzden erken teşhis ve tedavi esastır. 

 

Oküler hipertansiyon tedavi grubu’nun (OHTS) sonuçlarına göre, oküler 

hipertansiyonlu olgularda glokom gelişmesinde çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır. 

Bunlar yüksek GİB, ileri yaş, siyah ırk, erkek cinsiyet, artmış c/d oranı, kalp hastalığı 

varlığı ve merkezi kornea kalınlığıdır (39). Elli ve elli beş yaşları arası glokom 

geliştirme riski % 0.2 olup bu oran 70–75 yaşları arası % 2’ye yükselir (40). Her on 

yılda bir glokom hasarı gelişme riski % 22 oranında artar. OHTS’de PAAG’ye 

ilerleme açısından aile öyküsü, migren, miyopi, kalsiyum kanal blokörü ilaçlar gibi 

bazı risk faktörleri tespit edilmiş olsa da yapılan farklı çalışmalarda PAAG gelişimi 

için en önemli risk faktörünün aile öyküsü olduğu gösterilmiştir (39,41). 

 

2.3.3 GLOKOMDA TANI YÖNTEMLERİ 

 

1. Göz içi basıncın ölçümü 

Göz içi basıncının ölçümü için farklı mekanizmalarla ölçüm yapan çeşitli 

tonometreler kullanılmaktadır. GİB’i ölçmek için indantasyon (Schiötz) tonometresi, 

aplanasyon (Goldmann, Perkins) tonometresi, hava üflemeli(air-puff) tonometre, 

Pulsair 2000 (Keeler) tonometre ve Tono-pen kullanılır (42). 

İnce duvarlı bir kürenin içindeki basınç, küre yüzeyinin birim alanını 

düzleştirmek için gerekli güce eşittir. Bu ilkeye göre ölçüm yapan Goldmann 
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Aplanasyon Tonometrisi, biyomikroskoba monte edilmiş bir çift prizmadan oluşur ve 

korneayı 3.06 mm çaplı dairesel alanda düzleştirir. Günümüzde en çok kullanılan ve 

en güvenilir sonuçları veren tonometredir (15,18).  

2. Gonyoskopi 

 Gonyoskopi iridokorneal açı elemanlarının çeşitli ayna sistemleriyle 

incelenmesidir. Goldmann gonyolensinin küçük aynası 360° çevrilerek tüm açı 

incelenebilir. Zeiss gonyolensinin dört aynası ile aynı anda tüm açıyı incelemek 

mümkündür (18). Ön kamara açısının incelenmesinde iki esas yöntem vardır. 

a. Direkt gonyoskopi: Bu uygulamada Koeppe, Swan-Jacop, Barkan ve Thorpe 

lensleri ile ön kamara açısı, herhangi bir ayna yansıtmasına gerek kalmadan direkt 

olarak izlenir (42). 

b. İndirek gonyoskopi: Bu metotta açı incelenmesi, bir lens içine yerleştirilmiş ayna 

yardımı ile sağlanır. Bunlar arasında en sık kullanılanları Goldmann ve Zeiss 

lensleridir (42). 

 

3. Optik Sinir Başı İnceleme Yöntemleri 

Optik sinir başı muayenesi direkt oftalmoskopla, stereoskopik bir görünüm 

için binoküler indirekt oftalmoskopla ya da biyomikroskopla 78 ya da 90 D lens ile 

yapılır. Son yıllarda optik diskin bilgisayarlı analiz yöntemleri de kullanılmaktadır. 

Yeni bir yöntem olan Optikal Koherans Tomografi (OKT) ise retina sinir lifi tabakası 

kalınlığını ölçerek hasarın derecesi hakkında fikir verir (43). 

 

 Erken glokomda optik disk değişiklikleri ile görme alanı kaybı arasındaki 

ilişkinin incelenmesiyle disk hasarının görme alanı kaybından daha önce ortaya 

çıktığı ve görme alanı kaybı ortaya çıktıktan sonra optik disk rim kalınlığının giderek 

daha hızla azaldığı saptanmıştır (44).        

           

 Gelişmiş yöntemlerin kullanımının sınırlı olduğu ülkemizde glokom tanısını 

koymak ve tedaviye başlamak için optik sinir başının görünümünün 

değerlendirilmesi önemlidir. İki göz arasındaki C/D oranı farklılığının görme 

kaybıyla ilişkisi varıdır. Muayenede C/D oranı asimetrisinin saptanması önemli bir 

ölçüttür. 
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Peripapiller retina sinir lifi tabakası kalınlık ölçümü 

Bu değerlendirmede OKT ile optik sinir çevresinde silindirik bir tarama 

yapılmakta, bu kesit iki boyutlu düzlemde yansıtılmaktadır. Yapılan tekrar 

edilebilirlik çalışmalarında en güvenilir sonuç 3.45 mm çaplı dairesel kesitle elde 

edildiği ve böylece büyük ve peripapiller atrofisi olan diskler de daha iyi 

değerlendirildiğinden, standart olarak 3.45 mm çaplı dairesel kesit kullanılmaktadır  

(45,46). Retina sinir lifi tabakası (RNFL) kalınlığı, kullanıcı ya da referans düzlemi 

ihtiyacı olmaksızın otomatik bilgisayar algoritması ile belirlenmektedir. Taramanın 

yapılması OKT 1-2’de 1 saniye, OKT 3’de ise 0,5 saniye sürmektedir. OKT ile 

ölçülen RNFL kalınlığı normal ile glokomlu gözler arasında, özellikle inferior 

kadranda olmak üzere istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (46). 

OKT 1-2 ile ortalama peripapiller RNFL kalınlığı 95 μm olanların %50’sinde 

görme alanı kaybı saptanmıştır (47). Yaşla beraber OKT ile yapılan RNFL kalınlık 

ölçümlerinde her 10 yıllık yaşlanma ile RNFL kalınlığında yaklaşık 1 μm’lik bir 

azalma olduğu bildirilmiştir. RNFL kalınlığı ile görme alanı testleri arasında da 

yüksek derecede korelasyon saptanmıştır. Normal, oküler hipertansiyonlu ve primer 

açık açılı glokomlu gözler OKT ile yapılan RNFL kalınlığı ile görme alanı global 

indeksleri arasındaki ilişkinin değerlendirildiği çalışmada normal ve oküler 

hipertansiyonlu gözler ile glokomlu gözler arasında ortalama RNFL kalınlıklarında 

anlamlı farklar olduğu ve OKT ile saptanan RNFL kalınlık ölçümlerinin görme alanı 

indeksleri ile kuvvetli korelasyon gösterdiği bildirilmiştir(48). 

Glokomda fokal görme alanı defektleri veya red free fotoğraflarla saptanan 

fokal RNFL defektleri ile OKT peripapiller RNFL ölçümlerinde saptanan fokal 

defektler arasında büyük oranda korelasyon olduğu bildirilmiştir (49). 

OKT 1-2’de ortalama RNFL kalınlığı normalde 100- 130 μm arasında yer 

almakta, 100 μm altındaki değerler glokom lehine, 130 μm üzerindeki değerler ise 

optik sinir başı ödemi lehine değerlendirilmektedir. OKT 3’de RNFL kalınlığı yaşa 

göre oluşturulmuş bir nomogram içinde gösterilerek hekime değerlendirme açısından 

kolaylık sağlanmıştır. Fourier domain OKT cihazlarında ise yaşa ve ırksal değişime 

göre normatif hasta veritabanı ile karşılaştırma yapılarak değerler verilmektedir. 

RNFL anatomik yapıyla uyumlu olarak kadranlarda çift hörgüç dağılımı 

göstermektedir: Superior ve inferiorda kalın, nazal ve temporalde ise incedir. 

Glokomda görme alanı kaybı ya da optik sinir çukurlaşması tespit edilerek 

glokom tanısı konduğunda %10-50 arasında RNFL kaybının çoktan geliştiğini 
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bildirilmiştir (50). Bu sebeple OKT peripapiller RNFL kalınlık analizi, sadece 

glokomlu hasta takibinde değil, erken tanısında da bir tanı aracı olarak kullanılabilir. 

 

2.3.4 GÖRME ALANI DEĞİŞİKLİKLERİ 

Görme alanı; “karanlık bir deniz ile çevrelenmiş görme adası” olarak tanımlanabilen, 

sınırları üstte 50°, nazalde 60°, altta 70°, temporalde 90° olan üç boyutlu bir yapıdır. 

Görme alanı, “izopter” denilen aynı eşik değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle 

elde edilen konsantrik alanlardan oluşur. “Skotom” görme alanı içinde çevresinden 

daha düşük retinal duyarlılığa sahip alanlardır. Skotomlar maksimum stimulusla dahi 

algılanamayan “absolü skotom” ve normalden daha güçlü stimuluslarla algılanabilen 

“rölatif skotom” olmak üzere ikiye ayrılır. “Kör nokta” fiksasyonun hemen 

temporalindeki 10°- 20°’lik alanda yer alan absolü bir skotomdur (14,15). 

Gerek periferik, gerekse santral görme alanları perimetrik yöntemlerle 

taranmaktadır. Perimetrik muayene, uyaran ışığın hareketine göre kinetik veya statik 

olarak yapılabilir. Kinetik perimetrede uyaran ışığın şiddeti sabit, uyaran hareketli; 

statik perimetrede ise uyaran ışığın şiddeti değişken, uyaranın yeri sabittir (51,52). 

Görme alanı ölçümleri yıllarca kinetik ve manüel bir yöntem olan Goldmann 

perimetrisi ile yapılmıştır. 1970’lerden sonra ise Goldmann perimetrisinin yerini 

statik prensiple çalışan otomatik perimetriler almıştır. Otomatik perimetrilerde 

santral ve periferik görme alanı muayeneleri kısa sürede, güvenilir ve objektif olarak 

yapılabilmektedir (51,52). 

Glokomda retina ganglion hücreleri ve sinir liflerindeki hasarın sonucu olarak görme 

alanında çeşitli bozukluklar ortaya çıkar. Glokomda görülen glokomatöz görme alanı 

defektleri şöyle sıralanabilir (14,15); 

 

2.3.4.1 Lokalize Defektler 

Optik sinir başını oluşturan sinir liflerinin retinada oluşturdukları anatomik yapıya 

uygun olarak lokalize görme alanı kayıpları meydana gelir. 

Parasantral Defektler 

Arkuat ve Bjerrum alanı denilen bölge içinde oluşan defektlerdir. Bu bölge optik 

sinirin üst ve alt bölgesinden giren sinir liflerinin retinada izledikleri seyre uygun bir 

konfigürasyon gösterir. Bjerrum alanı fiksasyon alanına temporalde 10°-20°, nazalde 

2°-25° kadar uzanır. Erken glokomatöz harabiyet bu arkuat bölgede özellikle üst 
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yarıda görülen bir veya iki lokalize defekt ya da parasantral skotomlar şeklinde 

ortaya çıkar. Erken defektler kör nokta ile bağlantılı değildir. Nadiren bu erken 

defektler kör nokta ile birleşerek “Seidel Skotomu” adını alırlar. 

 

Arkuat veya Bjerrum Skotomu 

İzole parasantral skotomlar glokomun geç evresinde genişleyerek kör noktadan 

başlayıp makula çevresinden dolanarak nazalde fiksasyonun 5° yakınına doğru 

ilerlerler ve “arkuat skotom” veya “Bjerrum skotomu” adını alırlar. Alt ve üst arkuat 

skotomlar birleşerek halka veya çift arkuat skotomları oluştururlar. Son dönemde 

sadece küçük bir santral ve temporal görme adacığı kalır.  

 

Nazal Basamak 

Retinanın üst ve alt yarısında sinir lifi harabiyeti her zaman aynı hızda seyretmez. Bu 

lifler yatay meridyende birleşmediklerinden, sinir lifi defektleri temporal yarıda üst 

ve alt kadranın birleşme yerinde basamak şeklinde bir yapı oluştururlar. Görme 

alanında nazal basamak olarak algılanır. Santral ve periferik olmak üzere iki tiptir.  

 

Temporal Sektör Defekt 

Retinanın nazal bölgesinden gelen sinir lifleri direkt olarak geldiklerinden kör 

noktanın temporalinde sektör şeklinde defektlere neden olurlar. Daha ileri dönemde 

ortaya çıkarlar. 

  

2.3.4.2 Diffüz Defektler 

Daha az spesifik olmasına karşın jeneralize duyarlılık kaybı veya nazal daralma 

şeklinde ortaya çıkabilirler. Aynı tip defektler miyozis (çapı 3 mm’nin altında 

pupilla), medya opasiteleri, diffüz retinal hastalıklar ve düzeltilmemiş refraksiyon 

kusurları ile de ortaya çıkabilir. 

 

 

2.3.5. GÖRME ALANI GLOBAL İNDEKSLERİ 

 

STATPAC programı ile yaşa göre düzeltilmiş normal datalardaki 

sapmalardan yola çıkılarak global indeksler hesaplanır. 
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2.3.5.1. Ortalama Sapma (Mean Deviation, MD): Eşik değerler ile yaşa göre 

düzeltilmiş normal değerler arasındaki farkların ortalamasıdır. Sapmanın yorumu p 

değerine göre yapılır. Görme alanındaki yaygın depresyonu gösterir. Normalde 0 ile 

2 dB değişiklik olabilir. Negatif değerler azalmış hassasiyeti gösterir (53). 

2.3.5.2. Patern Standart Sapma (Pattern Standard Deviation, PSD): Yaşla 

düzeltilmiş referans görme alanı ile kıyaslanarak elde edilir. Görme tepesinin 

ölçümüdür. Düşük PSD düzleşmiş (düzgün) yüksek PSD ise düzensiz bir görme 

tepesini ifade eder. PSD’nin yüksek olması, görme alanındaki gerçek defektlerin 

varlığına ya da hastanın verdiği cevapların değişkenliğine bağlıdır (53).  

 

Günümüzde sinir lifi tabakasının kalınlığını ve optik sinir başının topografik 

özelliklerini gösteren Heidelberg Retinal Tomografi (HRT), Sinir Lifi Tabakası 

Analiz Cihazı (GDx), Optik Koherans Tomografisi (OKT), Retinal Kalınlık Analizi 

Cihazı (RTA) gibi yeni görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmiş olması, optik 

sinirdeki glokomatöz değişimleri daha erken ve daha objektif olarak tespit 

edebilmeyi mümkün hale getirmiştir (42). 

 

2.3.6 GLOKOMUN TEDAVİSİ       

 Güncel glokom tedavisinin ana hedefi, en az yan etki ile görme işlevinin 

korunmasıdır. Yükselmiş GİB, glokomda hasar için en önemli risk faktörüdür. Bu 

nedenle her hastanın tedavi palanında hedef GİB belirlenmelidir. Hedef GİB, 

uygulanan tedavi ile glokomun ilerlemesine engel olacak en düşük GİB düzeyidir. 

GİB’i düşürmeye yönelik tedavi yöntemlerini medikal, lazer ve cerrahi tedavi olmak 

üzere üç grupta toplamak mümkündür (28).  

2.3.6.1 Medikal Tedavi 

a. Beta Blokerler 

b. Sempatomimetikler 

c. Miyotikler 

d. Prostaglandin türevleri 

e. Karbonik Anhidraz İnhibitörleri 

f. Hiperosmolar Ajanlar 
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2.3.6.2 Lazer Tedavisi 

a. Argon Lazer Trabeküloplasti 

b. Selektif Lazer Trabeküloplasti 

c. Nd.Yag Lazer iridotomi 

d. Diod Lazer Trabeküloplasti 

e. Lazer sklerostomi, sklerektomi 

f. Korpus siliyareye yönelik girişimler 

 

2.3.6.3. Cerrahi Tedavi 

a. Non-filtran ameliyatlar 

b. Filtrasyon ameliyatları 

c. Siklodestrüktif girişimler 

d. Seton Cerrahisi 

 

2.4. SELEKTİF LAZER TRABEKÜLOPLASTİ 

 Lazer trabeküloplasti tanımı ilk olarak argon lazer kullanımı ile 1979’da 

Wise ve Witter  tarafından tanımlanmıştır (54). Glokom hastalarında güvenilirliği ve 

etkinliği gösterilen argon lazer trabeküloplasti (ALT), Ulusal Göz Enstitüsü 

(National Eye Institute) tarafından onaylanan henüz tanı almış ve tedaviye cevapsız 

PAAG olgularında kullanılmaya başlamıştır (55).
 
 Timolol ile karşılaştırıldığında 

ALT ek tedaviye gereksinim duyulmadan daha iyi görme alanı ve optik sinir 

stabilitesi sağlayarak uzun kontrollü GİB sağlamıştır (56). Bütün bu olumlu 

bulgulara rağmen yeni tanı almış açık açılı glokom hastalarında ilk tedavi seçeneği 

olarak ilaç tedavisinin yerini almamıştır. Aslında glokom hastalığının yönetiminde 

basamaklı tedavi rejiminde lazer trabeküloplastinin rolü ya da konumu hakkında 

yaygın bir fikir birliği yoktur. Rachmiel ve arkadaşları trabeküloplastinin 

kullanımının 1996’da Glokom Laser Trial araştırma grubunun uzun dönem 

sonuçlarının yayınlanmasından sonra kısa bir dönem doruğa ulaştığını, sonra 

prostaglandin analoglarının çıkmasının hemen ardından lazer kullanımının azaldığını 

ve sonunda selektif lazer trabeküloplastinin (SLT) kullanımı ile beraber daha büyük 

bir tırmanışa geçtiğini göstermişlerdir (57). 
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 SLT’nin PAAG’de ilk tedavi olarak uygulanabilmesi ve tekrarlanabilir 

olması gibi kriterlerle Amerikan Besin ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 2001 Mart 

ayında onaylanmıştır. Böylece çok sayıda klinik çalışmanın sonuçları tıbbi literatürde 

bildirilmiştir (76-84). 

SLT’nin etkinliği, melanin duyarlı seçici fototermoliz görüşüne 

dayanmaktadır. İlk kez 1980’lerde dermatoloji alanında geliştirilmiş selektif 

termoliz, ısı aracılığında yayılan hasarı dokudaki çeşitli pigmentasyon düzeyindeki 

hücreler arasında seçici olarak pigment hücrelerine sınırlamıştır (58,59). Basit olarak 

SLT pigmente trabeküler ağ hücrelerinin çevrelerindeki diğer hücrelerden 

uygulanmış lazer enerjisinden daha çok optik emilim göstermesiyle uygundur. 

Böylece kısa bir lazer atışı  ile komşu normal hücreler zarar görmeden pigmente 

trabeküler ağ hücreleri ısı ile harap olurlar. SLT’nin gelişiminde Latina ve Park, in 

vitro bir çalışmada sığır trabeküler ağ hücre kültüründe uygun lazer sistemi 

kullanarak (1 mikrosaniye ya da daha düşük) pigmentsiz hücreler harap olmadan 

pigmente trabeküler ağ hücrelerinin yok olduğunu göstermişlerdir (60).  Bugün SLT 

lazer sistemi,  Q anahtarlı, çift frekanslı, 532 nm Nd: YAG lazer şeklinde olup 400 

mikron çapında lazer nokta atışlarını 3 nanosaniye olarak uygular. Bu şekliyle çok 

düşük süreli ve düşük gücü ile (aralığı 0.4-1.2 mj gücünde) SLT  trabeküler ağa 

ALT’den birkaç bin kez daha az enerji etkisi yapmaktadır. Enerjinin bu kadar 

düşürülmesi ile dokudaki ısı hasarının SLT’de ALT’den önemli ölçüde az olduğu 

görülmektedir (61-62). Bu sayede ALT’ye göre SLT’nin bir üstünlüğü de 

tekrarlanabilir olmasıdır. 

2.5. SPEKÜLER MİKROSKOPİ 

Speküler mikroskopi ve kornea endoteli 

Klinikte kornea endoteli tabakasının morfolojisini değerlendirmek amacıyla 

speküler mikroskoplar (SM) kullanılmaktadır.  SM teknolojisi, kornea endotel 

tabakasını invazif olmadan görüntüleyip kaydetmek için kullanılır. Endotel 

tabakasının görüntülenmesi ilk olarak Vogt tarafından yapılmış olup SM ise ilk 

Maurice tarafından 1968 yılında tarif edilmiştir (63). Klinik olarak endotelin 

görüntülenmesini sağlayan ilk SM ise 1975 yılında ortaya konulmuştur. Klinik SM 

cihazı kornea endotelinden yansıyan speküler ışığın oldukça büyütülmesini 

sağlamaktadır. Elde edilmiş veriler bilgisayar analizleri ile mm
2
’ye düşen hücre 
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sayısı, bu hücrelerin boyut oranı farkı ve şekil değişikliği farkları oluşturularak 

sonuçlandırılır. 

SM kontakt ve nonkontakt olmak üzere iki çeşittir.    

     SM ile elde edilen parametreler (64):  

1- Sayılan hücre: Değerlendirme çerçevesinin içinde kalan hücre sayısı.  

2- En küçük hücrenin alanı: Değerlendirme çerçevesinin içinde kalan hücrelerden en 

küçüğünün alanı (µm²).  

3- En büyük hücrenin alanı: Değerlendirme çerçevesinin içinde kalan hücrelerden en 

büyüğünün alanı (µm²).  

4- Ortalama hücre alanı (OHA) : Ortalama büyüklükteki hücre alanı (µm²).  

5- Toplam alan: Kullanılan çerçevenin içinde kalan toplam alan (µm²).  

6- Standart sapma: Hücre alanı ortalamasının standart sapması (µm²).  

7- Değişkenlik katsayısı (CV) : OHA’nın,  hücre alanı ortalamasının standart 

sapmasına oranıdır (%). Normalde 0.30’dan az olmalıdır. Endotel hücre büyüklükleri 

arasında fark olması polimegatizm olarak adlandırılır.   

8- Hücre yoğunluğu (CD): mm² deki hücre sayısıdır. 

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

 

Pleomorfizm endotel hücre şekillerinin farklılığını gösterir. Polimegatizm ve                                                                                    

pleomorfizm oranlarının yüksek olması kötü endotel fonksiyonunu gösterir ve böyle 

korneaların travmalara dayanıksız olduğu bildirilmiştir (64). Bu nedenle kornea 

endotel fonksiyonunun belirlenmesinde hücre sayısı ve hücre şekilleri çok önemlidir. 

Doğumda komea endotel hücre yoğunluğu 3500-4000/mm² olup bütün 

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. 20 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 iner (65).  
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          Kornea endotel hücrelerinin rejenerasyon yeteneği yoktur. İnsan kornea 

endotel hücre kültürlerinde mitoz potansiyeli olmasına karşın bunun oluşan kayıpları 

önleyecek kadar fazla olmadığı bildirilmiştir (65). 

          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 

(66).  

          Travma, hipoksi,  hiperglisemi, çeşitli ilaçlar, ozmolarite 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, 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 büyüklüklerine dönerler. Yeniden yapılanma ile birlikte 

hekzagonal hücrelerde artış, polimegatizmde azalma olur ve sonunda hemen hemen 

travma öncesi durumlarına dönerler. Ancak ortalama endotel hücre alanındaki artış 

ve buna bağlı hücre yoğunluğundaki azalma kalıcıdır (65).  

Endotelin yeniden yapılanmasının mekanizmasının yüzey gerilim enerjisi ile 

bağlantılı olabileceği bildirilmektedir (65). İnsan kornea endotel hücresi zarar 

gördüğünde iyileşme bu tabakada hücresel büyüme ve devamlılığın sağlanması için 

hücresel yayılma süreci şeklindedir. Endotel hücre kaybının derecesi (örneğin 

travma, kimyasal toksisite ya da hastalık) speküler mikroskopi ölçümünde hücre 

boyutlarındaki artışın gösterilmesi ve endotel hücre tabakasının incelmesi şeklinde 

gösterilerek belgelenebilir. Kornea endotel hücre hasarının iyileşmesi hücreler arası 

alan farklılığındaki artışı (polimegatizm ya da değişkenlik katsayısı (DK)) şeklinde 

yansıtılır. SM’de görülen altı kenarlı hücreler normal hücre zarı yüzey gerilimi ve 

normal endotel hücreleri için belirteçtir. Çok kenarlı hücreler altı kenarlı normal 

hücrelere daha çok yüzey alanına sahiptir. Bu nedenle kusursuz kornea endotel 

tabakası %100 altı kenarlı hücrelerden oluşmalıdır (67).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda PAAG 

ve OHT tanısı ile izlenen 40 olgu prospektif, randomize olmayan bu çalışmaya dahil 

edildi. Olguların 20’si erkek, 20’si kadın olup bunların 15’i PAAG, 25’i OHT tanısı 

ile takip edildi. Olguların GİB’i 21 mmHg’dan yüksekti.  

 

PAAG tanı kriterleri; 

 

- GİB’in en az iki ayrı ölçümde 21 mmHg'nin üzerinde olması 

- Tipik glokomatöz optik sinir değişikliği (c/d oranının artması, çanaklaşma 

görüntüsü). 

- Gonyoskopik muayenede ön kamara açısının grade 3 ve 4 olarak görülmesi (açık 

açılı)  

- Bilgisayarlı görme alanı muayenesinde glokomatöz görme alanı defektlerinin 

varlığı kriterlerine sahip hastalar PAAG tanısı ile çalışmaya alındı.   

 

OHT tanı kriterleri; 

- GİB değeri 21 mmHg’nın üzerinde olması (en az iki rastgele ölçümde) 

- Normal görme alanı sonuçları 

- Stereoskopik optik disk fotoğraflarında normal görünüşlü optik diskin olması ve 

retina sinir lifi tabakasında diffüz veya fokal rim kalınlaşması, kanama, çanaklaşma 

ve defektlerin olmaması 

 

Olgular tam bir oftalmolojik muayeneden geçirildiler. Snellen eşeli 

kullanılarak tashihsiz ve tashihli görme keskinlikleri tespit edildi. GİB’leri 

Goldmann aplanasyon tonometrisi ile ölçüldü. Ön segment muayeneleri 

biyomikroskopla (Topcon SL-3C) yapıldı. Goldmann üç aynalı gonyolensi ile 

iridokorneal açı değerlendirildi. Tropikamid %1 (Tropamid ® %1, Bilim İlaç San. ve 

Tic. A.Ş.) damlatılarak pupil dilatasyonu sağlandı ve Goldmann üç aynalı gonyolens 

ile optik disk değerlendirildi. Görme alanının değerlendirilmesi için santral 30-2 

standart eşik testi (Zeiss Humphrey Field Analyzer 750i) uygulandı.  

Yakınmalar ve elde edilen bulgular hasta takip kartlarına kaydedildi. 

Neovasküler glokom, konjenital glokom, dar açılı veya kapalı açılı glokomu olan 

hastalar ile ön kamara açısının ve elemanlarının görülmesine engel teşkil eden 
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korneal bulanıklık (korneal nefelyon, neovaskülarizasyon vb.) yapan durumdaki 

olgular ile daha önce komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon cerrahisi dışında göz içi 

cerrahisi geçirmiş olan hastalar ve önceden lazer trabeküloplasti geçiren olgular 

çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların kullandığı ilaçlar, ilave sistemik hastalıkları, 

geçirdikleri operasyonlar, kadınsa gebelik şüphesi ve alerji öyküleri kaydedildi.   

Kornea kalınlığı; başvuru anında ve SLT sonrası 1.hafta, 1.ay ve 6.ay 

takiplerinde ultrasonik pakimetri (Nidek, Echoscan US-4000) ile ölçüldü. Ölçülen 

tüm GİB değerleri Ehlers MKK – GİB düzeltme tablosu kullanılarak MKK’ya göre 

düzeltilmiş GİB değerleri elde edildi (68). Glokomu ya da oküler hipertansiyonu 

tespit edilen hastalara fundus muayenesi ve optik disk fotoğraflandırılması (Zeiss IR 

FF450 plus), OKT (Zeiss Stratus OKT) ile retinal sinir lifi tabakası kalınlığı (RNFL) 

ölçümü ve Humphrey 30-2 görme alanı testi (Zeiss Humphrey Field Analyzer 750i) 

yapıldı.  

Mevcut bulguları ile GİB’i 21 mmHg’nın üzerinde olan olgular SLT 

uygulaması için değerlendirildi. SLT için uygun olan olguların speküler mikroskopik 

ölçümleri (Nidek ConfoScan-4) yapıldı ve olgulardan bilgilendirilmiş onam formu 

alındı. Brimonidin damla (%0.15)  ile premedikasyona alınıp topikal anestetik damla 

(proparakain %0.5) damlatıldıktan sonra Latina gonyolensi ile SLT işlemine 

(Lightmed corp, SeLecTor IEC60825) geçildi. Açının alt kısmı 180° bölgesine 0.7 

mj güçte başlanarak kabarcık oluşumu gözlenene kadar 1.2 mj’e dek gücü 0.1 mj 

artırılıp aralıklı olarak 50-60 şut lazer atışı yapıldı. Lazer sonrası 2. saat GİB ölçümü 

yapılıp beş gün boyunca loteprednol damla tedavisi verildi. Olguların SLT öncesi, 

SLT sonrası 1. gün, 1. hafta, 1. ay, 3. ay ve 6. ay kontrollerinde göz içi basınçları ve 

SLT öncesi, SLT sonrası 1. hafta, 1. ay, 3. ay ve 6. ay kontrollerinde speküler 

mikroskopik ölçümleri alınarak kaydedildi. SLT öncesinde ve 6. ayda OKT ile 

RNFL ölçümü ve görme alanı, 1. ve 6. ayda görme muayenesi, speküler mikroskopik 

bulguları not edildi.  
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Tablo 1. Olguların takiplerinde yapılan muayene ve tetkikler 
 

 Başvuruda 1.gün 1.hafta 1.ay 3.ay 6.ay 

GİB       

MKK       

SM       

OKT       

Görme alanı       
GİB: Göz İçi Basıncı, MKK: Merkezi Kornea kalınlığı, SM: Speküler Mikroskopi, OKT: 

Optikal Koherans Tomografi. 

 

İstatistiksel değerlendirme 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

tekrarlı ölçümlerde multifaktöriyel analiz testi ve paired sample t-test istatistiksel 

analizi kullanıldı. Sonuçlar  %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirildi. Ölçümlerin sonuçlarının analizinde SPSS 15.0 Inc (IL,USA) 

programı kullanıldı. 

 

4. BULGULAR 

Çalışmaya, Kasım 2011 – Kasım 2012 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda PAAG ve OHT tanıları ile izlenen 

ve SLT planlanan toplam 40 olgunun 73 gözü dahil edildi. Hastaların 15’i PAAG (23 

göz) ve 25’i OHT (48 göz) idi. PAAG tanısı konulup SLT yapılan üç olgu çalışmaya 

dahil edilmedi.  

Çalışmamızdaki hastaların yaş ortalaması  57.33 ±  13.99 yıl idi (minimum 

23, maksimum 81 yıl). Hastaların demografik özellikleri ve parametreleri Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Olguların GİB düzeyleri PAAG grubunda 22 ile 36 mm hg arasında 

değişmekle birlikte ortalama düzeyi 26.66 ±  4.04 mmHg idi. OHT grubunda ise GİB 

değerleri 25 ile 42 mmHg arasında olup ortalama düzeyi 30.11 ± 4.32 mmHg idi. 
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Tablo 1. Hastaların Demografik Özellikleri ve Göz Parametreleri  

 PAAG OHT 

Erkek 9 11 

Kadın 6 14 

Göz saysı 25 48 

Yaş (yıl) 67.4 ± 15.87 53.62 ± 12.21 

GİB (mmHg) 26.66 ± 4.04 30.11 ±  4.32 

Başlangıç MKK (µm) 543.21± 21.69 545.33 ± 21.49 

SLT şut sayısı  56.43 ± 2.14 56.77 ± 2.34 

SLT enerjisi (mj) 0.85± 0.18  0.88± 0.19 

               

              PAAG ve OHT olgu grupları için tedavi öncesi GİB düzeyleri sırasıyla 21 ile  

36 mmHg ve 25 ile 40 mmHg arasında değişmekle birlikte ortalama değerleri yine 

sırasıyla 26.66 ± 4.04 ve 30.11 ±  4.32 mmHg idi.   

PAAG’li olgular daha önceden antiglokomatöz ilaç kullanan ve mevcut 

medikal tedaviye rağmen GİB’i yüksek olan hastalardı. 25 gözden 7’si (%28’i) ikili 

ilaç kullanırken, geri kalanı üçlü ilaç almaktaydı. Bunlardan 3’ü timolol + 

brimonidin, 3’ü timolol + brinzolamid, biri timolol + dorzolamid, 13’ü bimotoprost + 

timolol + brimonidin, 5’i latanoprost + timolol + dorzolamid topikal damla tedavisi 

almaktaydı. 

 

Her iki grupta da SLT uygulanmasından sonra 1.gün, 1.hafta, 1.ay, 3.ay ve 

6.ay GİB değerleri sabah saatlerinde ölçüldü (Tablo 2, 3; Grafik 1). Elde edilen 

değerlerin ortalamaları saptanarak birbiriyle karşılaştırıldı. Hem glokom, hem OHT 

grubunda SLT sonrası 1.hafta, 1.ay, 3.ay ve 6.ayda görülen GİB değerlerindeki düşüş 

istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001;  Tablo 2, 3). 
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Tablo 2. PAAG olgularında GİB dağılımı. 

 Göz içi basıncı (mmHg) Standart deviyasyon 

SLT öncesi 26.66 ±    4.04 

1.gün 25.92 ±    3.86 

1.hafta 17.43       ±    3.15 

1.ay 17.16 ±    3.06 

3.ay 17.18 ±    3.34 

6.ay 17.20 ±    2.85 

Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi p<0.001 

Paired sample t-test  p=0.092  (SLT öncesi değerler ile SLT sonrası 1.gün değerleri arasında) 

 

 

Tablo 3. OHT olgularında GİB dağılımı. 

 

 Göz içi basıncı (mmHg) Standart deviyasyon 

SLT öncesi 30.11 ±    4.32 

1.gün 29.81 ±    4.39 

1.hafta 19.91    ±    2.58 

1.ay 19.88 ±    2.73 

3.ay 19.55 ±    3.30 

6.ay 19.66 ±    2.75 

Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi p<0.001 

Paired t-test  p=0.12  (SLT öncesi değerler ile SLT sonrası 1.gün değerleri arasında) 
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Grafik 1. PAAG ve OHT olgularının izlemlerinde ölçülen GİB grafiği. 
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SLT tedavisi ile PAAG’li 25 gözden 12’si (%48’i) birinci hafta takibinde  

%30’dan fazla GİB düşüklüğü gösterdi ve bu düşüklüğün altı ay süre ile korunduğu 

görüldü. Geri kalan 13 gözde (%52’si) ise aynı takip döneminde yine altı ay boyunca 

sürmüş olan %20 ile %30 arası GİB düşüklüğü elde edildi. 

OHT grubuna bakıldığında, 48 gözden 23’ü (%48’i) birinci hafta takibinde  

%30’dan fazla GİB düşüklüğü gösterdi ve bu düşüklüğün altı ay süre ile korunduğu 

görüldü. Geri kalan 25 gözde (%52’si) ise aynı takip döneminde yine altı ay boyunca 

sürmüş olan %20 ile %30 arası GİB düşüklüğü elde edildi.  

Görme Alanı Bulguları 

SLT girişiminin uygulandığı bu olguların tedavi öncesi ve 6. aydaki 

kontrollerinde Humphrey otomatik perimetrisi ile 30-2 görme alanı ölçümleri tam 

eşik olarak değerlendirildi. İncelemede MD (mean deviasyon) ve PSD (patern 

standart deviasyon) değerleri kullanıldı.  

 

PAAG olgu grubu için başlangıç ortalama MD değerleri SLT öncesi ve SLT 

sonrası 6.ay için sırasıyla -14.66 ± 6.67 ve -14.58 ± 6.67 dB olup bu iki dönem 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.60). Yine aynı 

grup için SLT öncesi ve SLT sonrası 6.ayda elde edilen PSD değerleri sırasıyla 6.67 

GİB 
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± 3.64 ve 6.62 ± 3.65 olup, bunların da arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (p= 0.35; Tablo 4). 

 

Tablo 4. PAAG olgu grubu için görme alanı sonuçlarının dağılımı. 

 MD  (ort dB) PSD (ort db) 

SLT öncesi -14.66  ±   6.67 6.67  ±  3.64 

6.ay -14.58  ±   6.67 6.62  ±  3.65 

                                   Paired sample t-test  p= 0.60         Paired sample t-test  p= 0.35 

 

 OHT olgu grubu için ortalama MD değerleri SLT öncesi ve SLT sonrası 6.ay 

için sırasıyla -2.37 ± 0.90 ve -2.34 ± 0.87 dB olup bu iki dönem değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.41). Yine aynı grup için SLT öncesi 

ve SLT sonrası 6.ayda elde edilen PSD değerleri sırasıyla 1.45 ± 0.78 ve 1.39 ± 

0,78olup, bunların da arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p= 0.29; 

Tablo 5). 

 

Tablo 5. OHT olgu grubu için görme alanı sonuçlarının dağılımı 

 MD  (ort dB) PSD (ort db) 

SLT öncesi -2.37  ±   0.90 1.45  ±  0.78 

6.ay -2.34  ±   0.87 1.39  ±  0.78 

      Paired sample t-test p= 0.41    Paired sample t-test  p= 0.29 
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Şekil 1. PAAG’li bir olgunun SLT öncesi  ve SLT sonrası 6. ay Görme Alanı testi 

    
            SLT öncesi Görme Alanı          SLT sonrası 6. ay Görme Alanı 

           

 

Şekil 2. OHT’li bir olgunun SLT öncesi  ve SLT sonrası 6. ay Görme Alanı testi 
 

          
          SLT öncesi Görme Alanı                            SLT sonrası 6. ay Görme Alanı 
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Speküler Mikroskopi Bulguları 

Hastaların tedavi öncesinde ve belirtilen zamanlarda speküler mikroskopik 

korneal endotel sayıları da kaydedildi. Yapılan ölçümlerde ortalama hücre sayısı, 

polimegatizm, ve pleomorfizm oranları alınan zamanlara göre karşılaştırıldı.  

Hastaların SLT öncesi ve SLT sonrası kornea endotel sayıları, polimegatizm 

ve pleomorfizm oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi 

(sırasıyla p= 0.126, Tablo 6; p=0,159, Tablo 7; p=0.32; Tablo 8) 

 
Tablo 6. SLT öncesi ve sonrası dönemlere ait kornea endotel sayısı 

 Kornea endotel sayısı (ort.) Standart deviyasyon 

SLT öncesi 2313.06 ±    279.48 

1.hafta 2271         ±    273.84 

1.ay 2282.86 ±    266.5 

3.ay 2313.86 ±    255.18 

6.ay 2308.06 ±    265.46 

Tekrarlı ölçümlerde varyans analiz testi    

p= 0.126 

 
 
Tablo 7. SLT öncesi ve sonrası dönemlere ait kornea endotel polimegatizm oranları 

 Polimegatizm oranı (ort) Standart deviyasyon 

SLT öncesi 48.20    ±    7.74 

1.hafta 49.44 ±    10.04 

1.ay 50.60 ±    10.09 

3.ay 48.87 ±    7.64 

6.ay 48.30 ±    7.47 

Tekrarlı ölçümlerde varyans analiz testi 

p=0.159 
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Tablo 8. SLT öncesi ve sonrası dönemlere ait kornea endotel pleomorfizm oranları 

 Pleomorfizm (ort) Standart deviyasyon 

SLT öncesi 39.17    ±    7.16 

1.hafta 39.08 ±    7.56 

1.ay 38.09 ±    7.22 

3.ay 39.01 ±    7.23 

6.ay 39.35 ±    7.03 

Tekrarlı ölçümlerde varyans analiz testi  

p= 0.32 
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Şekil 2. Bir olgunun takiplerde çekilmiş kornea endotel tabakası speküler 

mikroskopik fotoğrafları        

  

            
 
Pre-SLT                            SLT sonrası  1. hafta                   SLT sonrası 1. ay 

 
 
 
 
 

           

                
      
 
                       SLT sonrası 3. ay                               SLT sonrası 6. ay 
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SLT öncesi ve SLT sonrası 1.hafta, 1.ay ve 6.ayda alınan MKK ölçümlerinin 

ortalaması sırasıyla 540.2 ± 27.7, 539.3 ± 27, 540.1 ± 27.2, 538.9 ± 26.9 olup 

bulgular arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (p= 0.36; Tablo 9).

  

Tablo 9. Tüm olguların SLT öncesi ve sonrası 6.ay MKK değerleri 

 Merkezi kornea kalınlığı (µm) Standart deviyasyon 

SLT öncesi 540.2   ±    27.7 

1.hafta 539.3 ±    27 

1.ay 540.1 ±    27.2 

6.ay 538.9 ±    26.9 

 Tekrarlı ölçümlerde varyans analiz testi  

 p= 0.36 

 

PAAG ve OHT olgu grubunda SLT öncesi ve SLT sonrası 6.ayda OKT ile 

alınan RNFL değerleri sırasıyla 50.2 ± 5.1 ve 89.4 ± 8.3 µm; SLT sonrası değerler 

yine sırasıyla 51.1 ± 5.46 ve 90.5 ± 9.1 µm olup her iki dönem arasında gruplar 

içinde anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla p = 0.22 ve p = 0.35; Tablo 10,11). 

 
Tablo 10. PAAG olgu grubunda SLT öncesi ve sonrası 6.ay RNFL değerleri 

 Ortalama RNFL OKT değerleri 

(µm) 

Standart deviyasyon 

SLT öncesi 50.2 ±    5.1 

6.ay 51.1 ±    5.4 

Paired sample t-test 

p= 0.22 
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Tablo 11. OHT olgu grubunda SLT öncesi ve SLT sonrası 6.ay RNFL değerleri 

 

 Ortalama RNFL OKT değerleri 

(µm) 

Standart deviyasyon 

SLT öncesi 89.4    ±    8.3 

6.ay 90.5 ±    9.1 

 
Paired sample t-test  

p=0.35 

 

5. TARTIŞMA 

Son yıllarda aközün dışa akımının kolaylaştırılarak GİB’in düşürülmesi 

glokom tedavisinde giderek önem kazanmaktadır. Yapılan bu klinik çalışmada 

amacımız glokom hastalığı tedavisinde etkili bir seçenek olan SLT yönteminin 

PAAG ve OHT olgularında da etkinliğini değerlendirmek ve kornea endoteli 

üzerindeki güvenilirliğini göstermektir. 

 

SLT’nin Etki Mekanizması   

SLT’nin GİB’i düşürmesinin mekanizması halen tam olarak 

belirlenememiştir. Stein ve Challa gerçekte Van Buskirk ve meslektaşlarının ileri 

sürdüğü 3 ana teoriyi trabeküloplastiden sonra göz içi basıncının düşüşünde; 

mekanik etki, biyokimyasal etki ve hücresel etki olarak mükemmel bir derlemeyle 

yayınlamışlardır (69). SLT için bu teorilerin rolünü destekleyen çok az veri 

mevcuttur. Stein ve Challa hem SLT hem de ALT ‘nin benzer mekanizmalarla GİB’i 

düşürdüğünü gözlemlemişlerdir. SLT’de atım süresinin çok kısa olması (3 

nanosaniye) ve hedef melanin pigmentinin ısı relaksasyon süresinin çok kısa (1 

mikrosaniye) olması bu uygulamada çevre dokulara hasar verilmesini 

engellemektedir (70). 

SLT trabeküler ve endotelyal hücrelerde proliferasyonu ve remodelizasyonu 

aktive eder. Pigmente trabeküler ağ hücrelerinin hasarı ile IL-1a, IL-1b ve TNF-α 

gibi sitokinlerin salınımına yol açarak makrofajları ve fagositozu uyarır. 

Makrofajların migrasyon ve fagositoz fonksiyonlarının artması trabeküler ağdan 

debrileri uzaklaştırmakta ve sağlıklı trabeküler doku oluşumunu biyolojik olarak 

uyarmaktadır. Böylece dışa akım artar ve GİB düşer (70).  
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SLT ve Etkinlik 

Latina ve ark.’nın 53 gözü dahil ettikleri bir çalışmada, hem daha önce ALT 

tedavisi alan ve hem de almayan olgularda 180° SLT uygulamasının etkili olarak 

GİB’i düşürdüğü gösterilmiştir (71). Bundan sonra çok sayıda prospektif ve 

retrospektif olgu serileri yayınlanmıştır (72-83). Genelde bu çalışmalar kısa dönemde 

(6 ay) ortalama GİB düşüşünün 4 ile 6 mmHg aralığında olduğunu bildirmişlerdir. 

Bunlardan birkaçı uzun dönem sonuçlarını (yaklaşık 6 yıl) bildirmiştir ancak bu uzun 

takip sürecinde halen kontrolde olan gözleri içerdikleri düşünüldüğünde  bildirilen 

sonuçlar tüm ileriye dönük çalışmalar için gerçek ortalama GİB düşüşünü 

göstermediği düşünülmektedir (77,82,92). Bu tez çalışmasında 6 aylık takipte etkili 

GİB düşüşü devam etmiştir. 

SLT ve Tıbbi Tedavinin Karşılaştırılması 

Nagar ve ark.
 
167 göze 90°, 180°, 360° SLT ya da yalnız gece tek sefer 

latanoprost %0.005 (prostaglandin analoğu) damla tedavisi uygulamışlardır (84). 

Tedavi başarısını, ek tedavi gereksinimi olmadan %20 ya da %30’luk bir GİB 

düşüklüğü şeklinde tanımlamışlardır. Ortalama 10.3 ay takipten sonra latanoprostun 

90° ve 180° SLT ile karşılaştırıldığında daha üstün bir başarı sağladığı, ancak 360° 

SLT ile karşılaştırıldığında eşit GİB düşüşüyle aynı başarıyı gösterdiği saptanmıştır. 

Mcllraith ve ark.’larının latanoprost ve SLT’yi karşılaştırdıkları bir çalışmada 

74 göze 180° SLT, 26’sına latanoprost damla uygulanmıştır. Bir yıl sonra %20’den 

fazla ortalama GİB düşüşü SLT grubunda %83, latanoprost grubunda %84; %30’dan 

fazla GİB düşüşü sırasıyla %55 ve % 43 olarak saptanmıştır (87). 

SLT ve Güvenilirlik  

Ön kamara inflamasyonu 

Latina ve meslektaşlarının yaptığı çalışmada 180° SLT tedavisi sonrasında 

%83 hastada ilk bir saat içinde hafif orta düzeyde inflamasyon gözlenmiş, 24 saat 

içinde bu inflamasyonun azaldığı görülmüş ve 5. günde tüm olgularda inflamasyonun 

kalmadığı belirtilmiştir (71). 

Martinez de la Casa ve meslektaşlarının bir çalışmasında lazer trabeküloplasti 

sonrası ön kamara inflamasyonunu ölçmek için Kowa flare-metri cihazı kullanılmış 
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ve SLT sonrası inflamasyonun ALT tedavisine göre daha az olduğu gösterilmiştir 

(86). 

Damji ve meslektaşları SLT ve ALT sonrası 1. saat inflamasyon değerlerini 

karşılaştırmışlar ve SLT’den sonra daha az inflamasyon olduğunu bildirmişlerdir 

(108). 

Bu tez çalışmasında olguların yarısında ikinci saatte hafif düzeyde (1+ hücre) 

ön kamara inflamasyonu gözlenmiş, 1. hafta kontrolünde ise hastaların hiçbirinde 

inflamasyon bulgusuna rastlanmamıştır. Görmesi her iki gözde de Snellen eşeline 

göre tam olan tek taraflı PAAG’li bir olgunun SLT sonrası 1. hafta kontrolünde 

GİB’in düştüğü ve ön kamarasının sakin olduğu görülmüş, fakat 1. ay kontrolünde 

her iki gözde de görme düzeyinin 0.5 düzeyine düştüğü ve ön kamarada 3+ hücre 

reaksiyonu, posterior sineşi ve korneal bulanıklığı saptanmıştır. Yapılan speküler 

mikroskopik endotel analizinde her iki gözünde kornea endotel tabakasında koyu 

renkli nokta ve yama şeklinde beneklenmeler görülen olguya topikal prednizolon, 

siklopentolat HCl ve tropikamid damla tedavisi verilmiş ve bulguların iki haftada 

gerilediği görülmüştür (85). 

 

Göz rahatsızlığı hissi 

Martinez ve ark. lazer sonrası ağrı cetveli ile ağrı düzeyini ölçtükleri 

çalışmada, SLT sonrası ağrının ALT sonrası ağrıdan anlamlı olarak daha düşük 

olduğunu gözlemlemişlerdir (86). 

Latina ve ark. SLT uygulanan hastaların %15’inde göz rahatsızlığı hissi 

oluştuğunu bildirmişlerdir (71).  

 

GİB yüksekliği 

Latina ve ark. SLT uygulanan gözlerden %25’inde 2. saatte 5 mmHg GİB 

yüksekliği tespit etmişlerdir (71). Geçici olarak GİB’i düşüren ilaç tedavisiyle 24 

saatte basıncın düşürüldüğünü göstermişlerdir. İlacın kesilmesiyle de bu yüksekliğin 

kalıcı olmadığı ve tekrar etmediği de görülmüştür. 
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Lai ve ark. 360° SLT uygulanan hastaların %10,3’ünde 2. saatte yine geçici 

olarak 5 mmHg ya da  daha fazla GİB yüksekliği saptamışlardır (88). 

Bu tez çalışmasında olguların hiçbirinde SLT sonrası ikinci saat ölçümlerinde 

5 mmHg ya da daha yüksek GİB artışı gözlenmemiştir. Bunun sebebi sadece 180° alt 

yarıya yapılmış olması olabilir. 

SLT ve Uygulama Genişliği 

Nagar ve meslektaşları 90° SLT sonuçlarının 180° veya 360° SLT 

sonuçlarından daha düşük başarıda olduğunu göstermişlerdir, ancak 180° ile 360° 

SLT sonuçları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını bildirmişlerdir. SLT 

uygulamasının açı genişliği ile GİB düşürülmesi arasında doz yanıt ilişkisinin olduğu 

görülmektedir (84).   

SLT göz içi basıncını düşürmeye ne kadar hızlı başlar ve bu düşürücü etkisi ne 

kadar sürer? 

SLT sonrası GİB düşüşünün başlama hızı açık değildir. Latina ve 

meslektaşları
 

uygulama sonrası birinci günde büyük olmasa da GİB düşüşünü 

bildirmişlerdir (71). Tedavi sornası GİB 8 hafta kadar giderek düşmekte, daha sonra 

26 haftaya kadar sabitleşmektedir.  Ancak Lanzetta ve meslektaşları 6 hastanın 8 

gözünde 180° SLT sonrası 2. saatte 10.6 mmHg’lık bir GİB düşüşü sağlamış ve bu 

değerlerin 6 hafta boyunca aynı seyrettiğini gözlemişlerdir (89). Her iki çalışmada da 

SLT öncesi GİB ile SLT sonrası 2. hafta GİB değerinin, uzun dönem (bir yıl) 

takiplerde GİB düşüklüğünün devamı için önemli bir parametre olduğu 

bildirilmektedir (90,91). 

 Bu tez çalışmasında olgulara 180° SLT uygulanmıştır. Bu şekilde SLT ile 

yeterli düzeyde faydanın sağlanabileceği en düşük açı ve buna uyan SLT lazer atış 

sayısı ile mevcut yan etkilerin en aza indirgenmesi hedeflenmiştir.  

 

Glokom Laser Trial grubu ALT tedavisinin 5 yıl sonraki başarı oranını %32 

olarak bildirmiştir (56). SLT’nin GİB üzerine etkisinin de zamanla azaldığı 

görülmektedir. Gracner ve meslektaşları
 

Kaplan-Meier sağ kalım analizlerini 

kullandıkları çalışmalarında PAAG olgularında SLT başarı oranını 1, 2, 3, 4, ve 6 

yıllık takiplerde sırasıyla %94, %85, %74, %68 ve %59 olarak bildirmişlerdir (77). 
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Juzych ve meslektaşlarının yürüttüğü SLT ve ALT sonuçlarının karşılaştırıldığı 

geriye dönük bir çalışmada tıbbi tedavi ile kontrol edilemeyen PAAG hastalarında 

SLT sonrası başarının 1, 3, 5 yıllık takiplerde sırasıyla %58-%68, %38-%48 ve % 

31-%32; ALT için yine sırasıyla %46-%54, %23-%30 ve %13-%31 olduğunu 

bildirmişlerdir (92). Her iki tekniğin de zamanla etkilerini yitirdiği ve bu etki kaybı 

oranlarının iki teknik arasında anlamlı olmadığı gözlemlenmiştir. Tıbbi tedaviye 

dirençli PAAG hastalarında uygulama sonrası etkinin 1 ile 3 yıl arasında azaldığı 

görülmektedir.       

Bu tez çalışmasında SLT’nin etkinliği 6 ay gibi kısa bir dönem boyunca 

değerlendirilmiş ve bu sürede olguların GİB düşüşleri devam etmiştir.  

 

SLT tekrarlanabilir midir? 

ALT’nin çok kez tekrarlanması; geçici veya sabit GİB artışı gibi 

komplikasyonlar nedeniyle sınırlandırılmıştır (93,94). SLT ise trabeküler ağ 

dokusuna daha az enerji vermekte ve  böylece daha az doku hasarı ve inflamasyonu 

gözlenmektedir. Bu yüzden SLT uygulamasının tekrar edilebileceği 

savunulmaktadır. Hong ve meslektaşlarının yürüttüğü retrospektif bir çalışmada ilk 

SLT uygulamasına rağmen 6-12 aylık takiplerinde GİB düşüşünün yetersiz olduğu 

35 glokomlu hastanın 45 gözüne ikinci SLT uygulaması yapılmış ve GİB anlamlı 

olarak tekrar düşürülmüştür. GİB düşürülmesi göz önüne alındığında ilk SLT ve 

ikinci SLT sonuçlarının benzer olduğu görülmüştür (95). Bu anlamlı sonuçlar göz 

önüne alındığında SLT uygulamasının tekrar edilebilirliği teorik olarak mümkündür.

  

Bu tez çalışmasında  olguların GİB düşüşleri altı aylık takiplerde devam ettiği 

için SLT tedavisinin tekrarına gerek duyulmamıştır. 

 

SLT’nin tedavi algoritmasındaki yeri nedir? 

Glokom hastalığının tedavisinde SLT’nin tedavi sıralamasındaki muhtemel 

yeri konusu tartışmalıdır. SLT konusunda yapılan çalışmaların çoğu önceden ilaç 

tedavisi alan hastalar üzerindeki etkinliği üzerinedir. SLT’nin etkinliğini yanlızca 

ilaç tedavisi kullananların sonuçları ile karşılaştıran araştırmalardan biri McIlraith ve 
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meslektaşlarının yaptığı çok merkezli randomize olmayan prospektif bir klinik 

çalışmadır (87). Bu çalışma yeni tanı almış PAAG hastaları ile OHT olgularının bir 

kısmına SLT uygulanmış (n: 74 göz) kalan kısmına latanoprost damla tedavisi (n: 26 

göz) verilmiştir. 1, 3, 6, ve 12 aylık takiplerin sonucunda başarı (GİB %20’den fazla 

düşüş) SLT ve tıbbi tedavi için sırasıyla %83 ve %84 olup iki tedavi grubunda da açı 

pigmentasyonu miktarına bağlı kalmaksızın benzer sonuçlar alınmıştır. Bu bulgular 

SLT’nin yeni tanı almış PAAG ve OHT olgularında ilk basamak tedavi olarak 

kullanılabileceğini desteklemektedir.      

 Bu tez çalışmasında OHT olguları ilk tanı almış olan ve antiglokomatöz ilaç 

kullanmayan hastalardı. OHT grubu için SLT primer tedavi olarak uygulandı. Ancak 

PAAG olgularının tamamı önceden topikal antiglokomatöz ilaç alan ve GİB 

regülasyonu sağlanamamış hastalardı. 

Birçok klinisyen SLT’nin birden çok ilaç tedavisi alan glokom hastalarında 

ilaç yükünü azaltabilecek bir seçenek olduğunu önermektedir. Francis ve ark.  180° 

SLT uygulanmış 66 gözde günlük kullanılan ortalama ilaç sayısının SLT sonrası 6. 

ayda  2.8’den 0.7’ye, birinci yılda 1.5’e düşürüldüğünü göstermişlerdir (96). 

Hastaların %97’si 6. ayda ilaç sayısının düşürülmesinden memnunken, %87’si bir yıl 

sonunda ilaç sayısının düşürülmesinden memnun olmuştur (96).  

Bu tez çalışmasında SLT’nin kornea endoteli üzerindeki etkisinin 

değerlendirilmesi için diğer faktörler sabit tutulmaya çalışılmış ve ilaç tedavilerinde 

SLT sonrası değişiklik yapılmamıştır. Altı aylık takip süreçleri bittiğinde uygun 

olguların topikal damlalarının yeniden düzenlenmesi planlanmıştır.  

SLT aynı zamanda ilaçla kontrol altına alınamayan gözlerde cerrahiye gidişi 

de etkilemektedir. Geyer ve meslektaşları 50 göze 180° SLT uygulamış, 6 ay 

sonunda gözlerin %66’sının, 1 yıllık takipte %55’inin cerrahiye gerek duyulmadığı 

ve ortalama GİB düşüklüğü oranının 6 aylık ve 1 yıllık sonuçlarının sırasıyla %21 ve 

%20 olduğunu (başarı kriterine uygun) göstermişlerdir (97). 

         Bu veriler, SLT’nin PAAG tedavi algoritmasında her basamakta etkili 

olduğunu desteklemektedir. Özellikle medikal tedaviye uyumsuz (ilaç damlatmayı 

unutan, damla saatlerini aksatan) hastalarda veya damlasını güçlükle damlatan ilaç 

tedavisi alan olgularda (damla şişesini sıkmada zorluk yaşayan artritli hastalar, gözü 

hedeflemede sıkıntı yaşayan tremoru bulunanlar vb.) SLT’nin ilk tedavi olarak 
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sunulması uygun olabilir. Benzer şekilde SLT, kullanılan GİB düşürücü ilaç sayısını 

ve yükünü azaltmada ve maksimal ilaç tedavisi kullanıp da kontrol altına alınamayan 

ve cerrahiye aday hastalarda GİB’i düşürmede kullanılabilir. 

Oküler lazer uygulamaları ve kornea 

Korneanın speküler mikroskopisi (SM) kornea endotel hücrelerinin yüksek 

derecede büyütülmesi ile elde edilir. Bu tetkik kornea endotel hücrelerinin sayısı, 

yoğunluğu ve morfolojisine ait bilgileri verir. Kornea endotel hücre yoğunluğu 

kornea endotel tabakasındaki altıgen hücrelerin mm
2
’deki sayısının ortalamasıdır. Bu 

oran yaş, travma ya da kornea hastalıkları ile azalır. Erişkinler için ortalama 2400 

hücre/mm
2
 civarındadır (1500-3500 hücre/mm

2
). Kornea endotel hücre 

morfolojisindeki değişiklikler SM’de hücrelerin kapladığı alanlardaki değişkenliği 

gösteren polimegatizm ile açıklanır. Pleomorfizm ile hücrelerin şekil 

değişikliklerinin gösterildiği orandır (altıgen olmayan hücrelerin dağılımı).  

Bir kornea hücresi travma, göz içi cerrahisi, kronik üveit, akut açı kapanma 

glokomu atakları, lazer uygulamaları, tip 2 diyabet ve korneal endoteliyal distrofiler 

gibi durumlardan etkilendiğinde öncelikle pleomorfizm ve polimegatizm oranında 

artış görülür ve bunu endotel hücre yoğunluğunda azalma takip eder (98). 

Polimegatizm ve pleomorfizmin normal değerleri %50’nin altında olmalıdır. Bu 

oranlar yaş, kornea hastalıkları ve travma ile artış gösterir (99). 

 ALT trabeküler ağda koagülasyon hasarına yol açar. Kornea endotelini de 

içeren komşu yapılar önceki çalışmalarda araştırılmıştır. Traverso ve ark.’larının 

yaptığı bir çalışmada ALT sonrası merkezi kornea endotel hücre yoğunluklarında 

istatistiksel olarak önemli olmayan derecede değişiklik olduğu gösterilmiştir. Thomig 

ve ark. uzun dönem izlemlerinde ALT’nin kornea endotel hücreleri üzerinde 

yanetkisinin bulunmadığını bildirmişlerdir (100,101). Ancak Hong ve ark.’larının 

yaptığı bir çalışmada ALT sonrası merkezi kornea endotel hücre sayısının 6. ayda 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde artmış olduğunu bildirmişlerdir (102).  

 Gözde çeşitli lazer uygulamalarının, kornea endoteli üzerindeki etklileriyle 

ilgili çalışmalar da mevcuttur. (103,104). Bir çalışmada retinanın argon lazer 

fotokoagülasyonu sonrasında kornea endotel hücrelerinin lazer gücüne bağlı olarak 

azaldığı gösterilmişken başka bir çalışmada argon lazer iridotomi ile kornea endotel 

hücre sayısının değişmediği bildirilmiştir (103,104). 
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Medicare verilerine göre, 2001 ile 2004 arasında yapılan lazer trabeküloplasti 

girişimi sayısının ikiye katlanmış olduğu görülmüştür. Birçok çalışmada SLT’nin 

düşük komplikasyon oranı ile öne çıktığı belirtilmiş ancak bu girişimin uygulandığı 

olguların çok az bir kısmında ön kamara inflamasyonu, göz rahatsızlık hissi ve göz 

içi basınç yüksekliğinin geliştiği gösterilmiştir (109).  

SLT sonrası korneal ödem oldukça nadir bir komplikasyondur. SLT 

uygulaması sonrasında santral kornea ödemi gelişen toplam 4 olgu bildirilmiştir 

(105,106). Kornea ödemi topikal steroid tedavisi sonrası gerilemiştir. SLT sonrası 

gelişen bu komplikasyonun etiyolojisi açık değildir. SLT sonrası ön kamara 

inflamasyonunda trabeküler ağın yeniden yapılanmasını sağlayan inflamatuar 

mediyatörlerin etkileri açısından bu olgulara topikal anti-inflamatuar ilaç 

verilmemiştir. Korneal ödemin de buna bağlı olarak gelişmiş olabileceği 

tartışılmıştır. 

Sampolesi hattına atılan lazer şutları ile geliştiği düşünülen korneal endotel 

hasarının etiyolojideki yeri tartışılmış ancak böyle bir hasar sonucu ödemin kornea 

periferinden başlaması gerektiği belirtilmiş ve doğrudan lazer etkisi ile SLT sonrası 

gelişen santral korneal ödem ilişkilendirilememiştir.  Yine SLT sonrası gelişen 

korneal ödem etiyolojisinde kullanılan SLT lensinde kalan alkol ve diğer 

dezenfektanların kornea epiteli toksisiteleri, önceden geçirilmiş iritis veya HSV 

keratitinin rolü, SLT sonrası kullanılan brinzolamidin endotel üzerindeki etkileri 

tartışılmış ancak kesin bir görüşe varılamamıştır (106). Son olarak bu 

komplikasyonun ortaya çıkmasını önlemek için topikal steroid ilaçların faydalı 

olabileceği görüşü paylaşılmıştır (105,106).  

 Ong ve ark. SLT sonrası biyomikroskopik muayenede kornea endotelinde 

pigment değişiklikleri ve SM ile endotelde depozitleri saptanan 2 olgu 

bildirmişlerdir. Bu depozitler 1.ayın sonunda tamamen kaybolmuştur. Bu durumun 

tekrarlı SLT yapılan hastalarda gelişebileceği ve depozitlerin muhtemelen endotel 

toksisitesine yol açabileceği vurgulanmıştır (107).      

Bu tez çalışmasında PAAG ve OHT olgularının kornea endotel sayısı, endotel 

pleomorfizm ve polimegatizm oranları ile MKK bulguları SLT öncesi ve sonrası 

takiplerde değerlendirilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Bu 

bulgular ışığında 1 kez uygulanan SLT’nin kornea endoteline yan etkisinin olmadığı 
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sonucuna varılabilir. Çoklu uygulamaların sonucunun değerlendirilebilmesi için 

prospektif kontrollü çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.    

    

Bu tez çalışmasının zayıf yönleri SLT uygulanan hasta sayısının az olması, 

izleme süresinin kısa olması ve sadece 180° açıya uygulanmış olmasıdır. Ayrıca SLT 

tedavisinin kornea endotel tabakası üzerine etkisini gösterebilmek için yapılan SM 

ile korneanın sadece merkezi 3 mm bölgesindeki endotel yapısının analizi mümkün 

olmuş ve perifer endotel değerlendirilememiştir.  

 
 

6. SONUÇLAR 

1. SLT, PAAG ve OHT olgularında GİB’i 6 ay boyunca etkili olarak düşürmektedir. 

2. SLT kornea endoteline hasar vermemektedir. 

3. SLT tedavisi sonrasında MKK ölçümlerinde değişiklik görülmemektedir.  

4. Speküler mikroskopik bulgulara göre SLT tedavisi korneal endotel hücre sayısı, 

polimegatizm ve pleomorfizm parametrelerini değiştirmemektedir.   

5. SLT tedavisi uygulanan PAAG ve OHT olgularında 6 aylık takipte görme alanı ve 

RNFL parametrelerinde kötüleşme izlenmemektedir.   

Bütün bu bulgular göz önüne alındığında, SLT primer açık açılı glokom ve 

oküler hipertansiyon hastalarında etkili ve kornea endoteli açısından güvenli bir 

tedavi seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

KAYNAKLAR 

1.Ekstroem C. Prevalence of open angle glaucoma in Cenral Sweden. The Tierp Glaucoma Survey. 

Acta Ophthlmol Scand 1996; 74; 107-12. 

2. Quigley HA. Number of people with glaucoma worldwide. Br J Ophthalmol 1996; 80: 389-393. 

3. American Academy of Ophthalmology, Basic and clinical  science course, 2000-2001 Glaucoma, 

Section 10, Chapter 2. 

4. McIlraith L, Strasfeld M, Cloev G, et al. SLT as initial and adjunctive therapy for open angle 

glaucoma. J Glaucoma. 2006;15:124–130. 

5. Tripathi RC, Chalam KV, Cibis GW, et al. The eye, Chapter 3, Anatomy, Part 1, Fundamentals and 

Principles of Ophthalmology, Section 2, Basic and Clinical Science Course, Denny M, Taylor F, eds, 

San Francisco, American Academy of Ophthalmology, 1999-2000, 47- 92.  

6. Bengisu Ü. Kornea, Bölüm 5, Göz Hastalıkları, 4. Baskı, Ankara, Palme Yayıncılık, 1998, 69-89. 

7. Arffa RC. Grayson’s Diseases of the Cornea, Chapter 1, 3th Edition, St. Louis, Mosby Year Book, 

1991, 1-24. 

8. Apaydın C. Anatomi, Bölüm 1, Temel Göz Hastalıkları, 1. Baskı, Aydın P, Akova YA, editörler, 

Ankara, Güneş Kitabevi, 2001, 3-25.  

9. Turaçlı ME. Açık açılı glokomların epidemiyolojisi ve risk faktörleri. Türkiye Klinikleri 

Oftalmoloji, Glokom özel sayısı. Editör Andaç K. Mart 2004; 13: 1-5. 

 10. Tripathi RC, Chalam KV, Cibis GW et al. Orbit and ocular adnexia, Chapter 1, Anatomy, Part 1, 

Fundamentals and Principles of Ophthalmology, Section 2, Basic and Clinical Science Course, Denny 

M, Taylor F, eds, San Francisco, American Academy of Ophthalmology, 1999-2000, 9-45.    

11. Mutlu Z, Trabekülektomi ameliyatının uzun dönem sonuçları, uzmanlık tezi, Edirne, Trakya 

Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1995.  

12. Riordan-Eva P. Anatomy & Embriology of the eye, Chapter 1, General Ophthalmology, 13th 

Edition (Middle East Edition), Vaughan DG, Asbury T, Riordan- Eva P, eds, Lebanon, 

Appleton&Lange, 1996, 1-29. 

13. Lutjen-Drecoll E, Rohen JW, Morphology of aqueous outhflow pathways in normal and 

glaucomatous eyes, Chapter 5, Anatomy and Physiology, Part 1, Basic Sciences, Volume 1, The 

Glaucomas, 2nd Edition, Ritch R, Shields MB, Krupin T, eds, St. Louis, Mosby-Year Book Inc, 1996, 

89-123.  

14. Yalvaç I, Önal M. Glokom, Bölüm 11, Temel Göz Hastalıkları, 1. Baskı, Aydın P, Akova YA 

edtörler, Ankara, Güneş Kitabevi, 2001, 259-285.  

15. Kanski JJ, The Glaucomas, Chapter 6, Clinical Ophthalmology, 4th Edition, London, Butterworth-

Heinemann, 1999, 183-262.  

16. Suyugül N. Hümör aköz sistemi, Anatomi, Fizyoloji ve İnceleme Yöntemleri, Hasanreisoğlu B, 

Kural G, Duman S, editörler, XII. Ulusal Oftalmoloji Kursu (Klinik Uygulamalı Glokom), Ankara, 

Yıldırım Basımevi, 1992, 9-23. 

17. Bengisu U. Glokom, Bölüm 9, Göz Hastalıkları, 4. Baskı, Ankara, Palme Yayıncılık, 1998, 139-

159. Hasanreisoğlu B, Kural G, Duman S, editörler. XII. Ulusal Oftalmoloji Kursu (Klinik 

Uygulamalı Glokom), Ankara, Yıldırım Basımevi, 1992, 9-23.  



51 
 

18. Yanoff M, Duker JS. Ophthalmology; 1998: section 12( glaucoma) 33.1.  

19. Öge İ. Ön Kamara ve Açı. Glokom: (eds) Turaçlı E, Önol M, Yalvaç IS. 2003:11-17.  

20. Bengisu U. Optik sinir, Bölüm 11, Göz Hastalıkları, 4. Baskı, Ankara, Palme Yayıncılık, 1998, 

209-220.  

21. Varma R, Minckler DS, Anatomy and pathophysiology of the retina and optic nerve, Chapter 7, 

Anatomy and Physiology, Part 1, Basic Sciences, Volume 1, The Glaucomas, 2nd Edition, Ritch R, 

Shields MB, Krupin T, eds, St. Louis, Mosby-Year Book Inc, 1996, 138-175.  

22. Cioffi GA, Van Buskirk EM, Vasculature of the anterior optic nerve and peripapillary choroid, 

Chapter 8, Anatomy and Physiology, Part 1, Basic Sciences, Volume 1, The Glaucomas, 2nd Edition, 

Ritch R, Shields MB, Krupin T, eds, St. Louis, Mosby-Year Book Inc, 1996, 177-188.  

23. Morgan JE. Genetics of Glaucoma. Textbook of Ophthalmology (eds) Easty DL and Sparrow JM, 

Vol. I, Oxford Med. Pub, 1998, pp.702-708.  

24. Shields MB. Textbook of Glaucoma 3 th ed. Baltimore: Williams and Wilkins 1992, pp.84-125.  

25. Krumpazky HG, Klauss K. Epidemiology of blindness and eye disease. Ophthalmol 1996; 210: 1-

84.  

26. Flammer J, Orgol S, Costa VP, Orzaksi N, Krieglstein GK et al. The impact of ocular blood flow 

in glaucoma. Progress in Retinal and Eye Research, 2002; 21: 359 93.  

27. Anderson DR. Glaucoma, capillaries and pericytes.1. blood flow regulation. Ophtalmologica 

1996; 210: 257-262.  

28. European Glaucoma Society. Terminology and guidelines for glaucoma. Third edition. Dogma, 

Savona: 2008; 93-111    

29. Hoskins Jr.HD, Kass M: Primary open angle glaucoma, Becker-Shaffers Diagnosis and Therapy 

of the Glaucomas-(Sixth Ed), Klein EA. the c.v.Mosby, St. Louis, 277-301, 1989.   

30. Wilensky ST. Epidemiology of open-angle glaucoma. Kaufman PL, Mittag TW. Glaucoma, in 

Podos SM, Yanoff M (ed): Textbook of Ophthalmology, Mosby, London, 8.29-8.33, 1994. 

31. Fcoph LS. Co-factorial glaucomas and risk factors. Glaucoma. 12: 9-15, 1990.   

32. Yalvaç SI. Primer açık açılı glokomun patofizyolojisi. Glokom: Nisan Kurs Kitabı. Ankara 2007; 

41-45.   

33. Ertürk H. Primer açık açılı glokom. Turaçlı ME, Önol M, Yalvaç SI (edit): Glokom. SFN 

yayıncılık Ankara 2003; 69-76.  

34. Warren KS, Contractor M. Glaucoma suspects. In: Zimmerman TJ, Kooner KS, eds Clinical 

Pathways in Glaucoma. New York: Thiema, 2001:57-69.  

35. Lundberg L, Wettrell K, Linner E. Ocular hypertension: a prospective twenty-year follow up 

study. Acta Ophthalmol (Copenh) 1987; 65: 705-708.  

36. Schulzer M, Drance SM, Douglas GR. A comparison of treated and untreated glaucoma suspects. 

Ophthalmology 1991; 98: 301-307.  

37. Kass MA, Heuer DK, Higginbotham EJ, et al. The Ocular Hypertension Treatment Study: a 

randomized trial determines that topical ocular hypertensive medication delays or prevents the onset 

of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol. 2002;120(6):701-713. 



52 
 

38. Kerrigan-Baumrind LA, Quigley HA, Pease ME, Kerrigan DF, Mitchell RS. Number of ganglion 

cells in glaucoma eyes compared with threshold visual field tests in the same persons. Invest 

Ophthalmol Vis Sci. 2000;41:741-748. 

39. Gordon MO, Beiser JA, Brandt JD, et al. The ocular Hypertensive Treatment Study: baseline 

factors that predict the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol 2002; 120: 714-720.  

40. Tielsch JM, Sommer A, Katz J. Racial variations in the prevalance of primary open angle 

glaucoma: The Baltimore Eye Survey. JAMA 1991; 266: 369-74.  

41. Quigley HA, Enger C, Katz J, Sommer A, Scott R, Gilbert D. Risk factors for the development of 

glaucomatous visual field loss in ocular hypertension. Arch Ophthalmol 1994; 112: 644-649.   

42. Grehn F, Hollo G, Lachtar Y, et al. General principles of glaucoma treatment. In Traverso CE: 

Terminology and guidelines for glaucoma, 2nd edition, Editrice Dogma®S.r.l., Savona, Italy. 

2004;3:3-3. 

43. Schuman JS, Hee MR, Puliafito CA, Wong C et al. Quantification of nerve fiber layer thickness in 

normal and glaucomatous eyes using optical coherence tomography. Arch 

Ophthalmol. 1995;113:586–596. 

44. Zeyen TG, Caprioli J. Progression of disc and field damage in early glaucoma, Arch Ophthalmol, 

1993;111:62–5. 

45. Schuman JS, Pedut-Kloizman T, Hertzmark E et al. Reproducibility of nerve fiber layer thickness 

measurements using optical coherence tomography. Ophthalmology. 1996;103:1889-1898. 

46. Bayraktar Ş, Türker G. Erken glokom ve glokom şüphesi olgularında optik koherens tomografi ile 

elde edilen retina sinir lifi kalınlığı ölçümlerinin tekrarlanabilirliği. T Oft Gaz. 2000;30:404- 408. 

47. Williams ZY, Schuman JS, Gamell L. Optical coherence tomography measurement of nerve fiber 

layer thickness and the likelihood of a visual field defect. Am J Ophthalmol. 2002;134:538-546. 

48. Üstündağ C. Glokomlu gözlerde optik koherens tomografi ile saptanan retina sinir lifi 

kalınlıklarının görme alanı indeksleri ile korelasyonu. T Oft Gaz. 2001;31:600-604. 

49. Pieroth L, Schuman JS, Hertzmark E. Evaluation of focal defects of the nerve fiber layer using 

optical coherence tomography. Ophthalmology. 1999;106:570-579. 

50. Quigley HA, Addicks EM. Quantitative studies of retinal nerve fiber layer defects. Arch 

Ophthalmol. 1982;100:807-812. 

51. Önol M, Glokomda tanı yöntemleri, Oftalmoloji, 1, 1992, 42-50.   

52. Turaclı ME, Görme alanı muayene yötemleri, Ongor E, Soylu T, Yedigöz N, editörler. XXV. 

Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Cilt 1, İstanbul,1991, 71-74.    

53. Heijl A, Lindgren G, Olsson J, et al. Visual field interpretation with empric probability maps. Arch 

Ophthalmol 1989; 107: 204-208.  

54. Wise JB, Witter SL. Argon laser therapy for open angle glaucoma: a pilot study. Arch 

Ophthalmol. 1979;97:319–322.   

55. The Glaucoma Laser Trial Research Group: The Glaucoma Laser Trial (GLT). 2. Results of argon 

laser trabeculoplasty versus topical medicines. The Glaucoma Laser Trial Research Group. 

Ophthalmology. 1990;97:1403–1413.    



53 
 

56. The Glaucoma Laser Trial Research Group: The Glaucoma LaserTrial (GLT) and glaucoma laser 

trial follow-up study: 7. Results. Glaucoma Laser Trial Research Group. Am J Ophthalmol. 1995;120: 

718–731.    

57. Rachmiel R, Trope GE, Chipman ML, et al. Laser trabeculoplasty trends with the introduction of 

new medical treatments and selective laser trabeculoplasty. J Glaucoma. 2006;15:306–309.    

58. Anderson RR, Parrish JA. Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective 

absorption of pulsed radiation. Science. 1983;220:524–527.   

59. Parrish J, Deutsch T. Laser photomedicine. IEEE J Quantum Electron. 1984;20:1386–1396.    

60. Latina MA, Park C. Selective targeting of trabecular meshwork cells: in vitro studies of pulsed and 

CW laser interactions. Exp Eye Res. 1995;60:359–371.   

61. Kramer TR, Noecker RJ. Comparison of the morphologic changes after selective laser 

trabeculoplasty and argon laser trabeculoplasty in human eye bank eyes. Ophthalmology. 

2001;108:773–779. 

62. Cvenkel B, Hvala A, Drnovsek-Olup B, et al. Acute ultrastructural changes of the trabecular 

meshwork after selective laser trabeculoplasty and low power argon laser trabeculoplasty. Lasers Surg 

Med. 2003;33:204–208. 

63. Mauric, D. M. (1968). Cellular membrane activity in the corneal endothelium of the intact eye. 

Experientia, 24, 1094-1095. 

64. Bates AK, Cheng H. Bullous keratopathyia study of endothelial cell morphology in patients 

undergoing cataract surgery. Br J Ophthalmol 1988;72:409-12.   

65. Tuft SJ, Coster DJ. The corneal endothelium. Eye 1990; 4:389-424.    

66. Honda H, Ogita Y, Higuchi S et al. Cell movements in a living mammalian tissue: Long term 

observations of individual cell in wounded endothelia of cats. J Morphol 1982; 174:25-39.   

67. Akyol S, Penetran keratoplasti ve derin anterior lameller keratoplasti sonrası saydam greftlerde 

kornea endotelinin speküler mikroskopi ile değerlendirilmesi, tıpta uzmanlık tezi, İstanbul, Dr. Lütfi 

Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2007.      

68 Ehlers N, Bromsen T, Sperling S. Applanation tonometry and central corneal thickness. Acta 

Ophthalmol 1975;53:34-43.  

69. Van Buskirk EM, Pond V, Rosenquist RC, et al. Argon laser trabeculoplasty. Studies of 

mechanism of action. Ophthalmology. 1984; 91:1005–1010.       

70. Stein JD, Challa P. Mechanisms of action and efficacy of argon laser trabeculoplasty and selective 

laser trabeculoplasty. Curr Opin Ophthalmol. 2007;18:140–145. 

71. Latina MA, Sibayan SA, Shin DH, et al. Q-switched 532-nm Nd:YAG laser trabeculoplasty 

(selective laser trabeculoplasty): a multicenter, pilot, clinical study. Ophthalmology. 1998;105:2082–

2088.     

72. Kano K, Kuwayama Y, Mizoue S, Ito N. Clinical results of selective laser trabeculoplasty. Nippon 

Ganka Gakkai Zasshi. 1999;103:612–616. 

73. Kajiya S, Hayakawa K, Sawaguchi S. Clinical Results of Selective Laser Trabeculoplasty. Jpn J 

Ophthalmol. 2000;44:574–575. 



54 
 

74. Gracner T. Intraocular pressure response to selective laser trabeculoplasty in the treatment of 

primary open-angle glaucoma. Ophthalmologica. 2001;215:267–270. 

75. Gracner T. Intraocular pressure reduction after selective laser trabeculoplasty in primary open 

angle glaucoma. Coll Antropol. 2001; 25(suppl):111–115. 

76. Gracner T, Pahor D, Gracner B. Efficacy of selective laser trabeculoplasty in the treatment of 

primary open-angle glaucoma. Klin Monatsbl Augenheilkd. 2003;220:848–852. 

77. Gracner T, Falez M, Gracner B, et al. Long-term follow-up of selective laser trabeculoplasty in 

primary open-angle glaucoma. Klin Monatsbl Augenheilkd. 2006;223:743–747. 

78. Melamed S, Ben Simon GJ, Levkovitch-Verbin H. Selective laser trabeculoplasty as primary 

treatment for open-angle glaucoma: a prospective, nonrandomized pilot study. Arch Ophthalmol. 

2003;121: 957–960. 

79. Cvenkel B. One-year follow-up of selective laser trabeculoplasty in open-angle glaucoma. 

Ophthalmologica. 2004;218:20–25. 

80. Rozsival P, Kana V, Hovorkova M. Selective laser trabeculoplasty. Cesk Slov Oftalmol. 

2004;60:267–274. 

81. Best UP, Domack H, Schmidt V. Long-term results after selective laser trabeculoplasty—A 

clinical study on 269 eyes. Klin Monatsbl Augenheilkd. 2005;222:326–331. 

82. Weinand FS, Althen F. Long-term clinical results of selective laser trabeculoplasty in the 

treatment of primary open angle glaucoma. Eur J Ophthalmol. 2006;16:100–104. 

83. Werner M, Smith MF, Doyle JW. Selective laser trabeculoplasty in phakic and pseudophakic eyes. 

Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2007; 38:182–188. 

84. Nagar M, Ogunyomade A, O’Brart DP et al. A randomised, prospective study comparing selective 

laser trabeculoplasty with latanoprost for the control of intraocular pressure  in ocular hypertension 

and open angle glaucoma, Br J Ophthalmol. 2005;89: 1413-1417. 

85. Köktekir BE, Gedik Ş, Bakbak B. Bilateral severe anterior uveitis after unilateral selective laser 

trabeculoplasty. Clin Exp Ophthalmol. 2012 Sep 7. doi: 10.1111/j.1442-9071.2012.02879.  

86. Martinez-de-la-Casa JM, Garcia-Feijoo J, Castillo A et al. Selective vs argon laser trabeculoplasty: 

hypotensive efficacy, anterior chamber inflammation, and postoperative pain. Eye 2004;18:498–502.   

87. McIlraith I, Strasfeld M, Colev G, et al. Selective laser trabeculoplasty as initial and adjunctive 

treatment for open-angle glaucoma. J Glaucoma. 2006;15:124–130. 

88. Lai JS, Chua JK, Tham CC, et al. Five-year follow up of selective laser trabeculoplasty in Chinese 

eyes. Clin Experiment Ophthalmol. 2004;32:368–372.  

89. Lanzetta P, Menchini U, Virgili G. Immediate intraocular pressure response to selective laser 

trabeculoplasty. Br J Ophthalmol. 1999; 83:29–32.  

90.Hodge WG, Damji KF, Rock W et al. Baseline IOP predicts selective laser trabeculoplasty success 

at 1 year post-treatment: results from a randomised clinical trial. Br J Ophthalmol. 2005;89: 1157–

1160.   

91. Johnson PB, Katz LJ, Rhee DJ. Selective laser trabeculoplasty: predictive value of early 

intraocular pressure measurements for success at 3 months. Br J Ophthalmol. 2006;90:741–743.   

http://onlinelibrary.wiley.com/resolve/doi?DOI=10.1111%2Fj.1442-9071.2012.02879.x
http://onlinelibrary.wiley.com/resolve/doi?DOI=10.1111%2Fj.1442-9071.2012.02879.x


55 
 

92. Juzych MS, Chopra V, Banitt MR et al. Comparison of long-term outcomes of selective laser 

trabeculoplasty versus argon laser trabeculoplasty in open-angle glaucoma. Ophthalmology. 

2004;111: 1853–1859. 

93. Feldman RM, Katz LJ, Spaeth GL et al. Long-term efficacy of repeat argon laser trabeculoplasty. 

Ophthalmology. 1991;98: 1061–1065.   

94. Starita RJ, Fellman RL, Spaeth GL, et al. The effect of repeating full-circumference argon laser 

trabeculoplasty. Ophthalmic Surg. 1984;15:41–43. 

95. Hong BK, Winer JC, Martone JF et al. Repeat selective laser trabeculoplasty J Glaucoma. 2009 

March ; 18(3): 180–183. 

96. Francis BA, Ianchulev T, Schofield JK et al. Selective laser trabeculoplasty as a replacement for 

medical therapy in open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol. 2005;140:524–525. 

97. Geyer O, Wolf A, Levinger E et al. Selective laser trabeculoplasty treatment for medication-

refractory open angle glaucoma. Harefuah. 2005;144:790–793, 821, 822. CE, eds, Savona, Italy. 

98.  Sheng H, Bullimore MA. Factors affecting corneal endothelial morphology.Cornea 2007;26:520-

5. 

99. Philips C, Laing R, Yee R. Specular Microscopy. In: Krachmer JH, Mannis MJ, Hollands EJ, eds. 

Cornea Elsevier Inc., 261-82. China, 2005.  

100. Traverso C, Cohen EJ, Groden L, Cassel GH, Laibson PR, Spaeth GL. Central corneal 

endothelial cell density after argon laser trabeculoplasty. Arch Ophthalmol 1984;102:1322-4. 

101. Thoming C, Van Buskirk EM, Samples JR. The corneal endothelium after laser therapy for 

glaucoma. Am J Ophthalmol 1987;103:518-22. 

102. Hong C, Kitazawa Y, Tanishima H. Influence of argon laser treatment of glaucoma on corneal 

endothelium. Jpn J Ophthalmol 1983;27:567-74. 

103. Smith J, Whitted P. Corneal endothelial changes after argon laser iridotomy. Am J Ophthalmol 

1984;98:153-6. 

104. Pardos GJ, Krachmer JH. Photocoagulation: Its effects on the corneal endothelial cell density of 

diabetics. Arch Ophthalmol 1981;99:84. 

105. Moubayed SP, Hamid M, Choremis J, Li G. An unusual finding of corneal edema complicating 

selective laser trabeculoplasty. Can J Ophthalmol. 2009; 44: 337- 338. 

106. Regina M, Bunya VY, Orlin Se, Ansari H. Corneal edema and haze after selective laser 

trabeculoplasty. J Glaucoma. 2010;00,00.  doi: 10.1097/IJG. 0b013e3181e6668d. 

107. Ong K, Ong L. Selective laser trabeculoplasty may compromise corneas with pigment on 

endothelium. Clin Exp Ophthalmol. 2012 Jun 19. doi: 10.1111/j.1442-9071.2012.02841. 

108. Damji KF, Shah KC, Rock WJ, Bains HS, Hodge WG. Selective laser trabeculoplasty vs argon 

laser trabeculoplasty: a prospective randomised clinical trial. Br J Ophthalmol. 1999; 83(6):718-22. 

 

109. Ramulu PY, Corcoran KJ, Corcoran SL, Robin AL. Utilization of various glaucoma surgeries 

and procedures in Medicare beneficiaries from 1995 to 2004. Ophthalmol. 2007 Dec;114(12):2265-

70. Epub 2007 Apr 27. 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sheng%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bullimore%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17525643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10340983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10340983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17466376
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17466376


56 
 

ÖZET 

Prospektif randomize olmayan bu çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz 

Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Kasım 2011 – Kasım 2012 tarihleri arasında PAAG ve OHT tanısı ile 

izlenen 40 olgu dahil edildi. Olguların 20’i erkek, 20’si kadındı. Bu hastaların 15’i primer açık açılı 

glokom (25 göz), 25’i oküler hipertansiyon (48 göz) olarak kaydedildi. Olguların göz içi basınçları 

PAAG grubunda 21 mmHg’dan, OHT grubunda 25 mmHg’den yüksekti.  

Olgular tam oftalmolojik muayeneden geçirildiler. Ayrıntılı tıbbi ve oküler hikaye sonrası 

Snellen eşeli kullanılarak tashihsiz ve tashihli görme keskinlikleri tespit edildi. Göz içi basınçları 

Goldmann aplanasyon tonometrisi ile ölçüldü. Ön segment muayeneleri biomikroskopla (Topcon SL-

3C) yapıldı. Goldmann üç aynalı gonyolens ile iridokorneal açı değerlendirildi. Görme alanının 

değerlendirilmesi için Humphrey Field Analyzer ile santral 30-2 standart eşik testi uygulandı. 

Neovasküler glokom, konjenital glokom, dar açılı veya kapalı açılı glokomu olan hastalar ile ön 

kamara açısının görülmesine engel teşkil eden korneal bulanıklığı (korneal nefelyon, 

neovaskülarizason vb.) bulunan olgular, psödoeksfoliyasyonu olanlar ile daha önce komplikasyonsuz 

fakoemülsifikasyon cerrahisi dışında göz içi cerrahi geçirmiş olan hastalar ve önceden lazer 

trabeküloplasti geçiren olgular çalışmaya dahil edilmedi. 

 Mevcut bulguları ile göz içi basınçları 21 mmHg üzerinde olan olgular selektif lazer 

trabeküloplasti uygulandı. SLT için uygun olan olgular speküler mikroskopik ölçümleri (Nidek 

ConfoScan-4) ve ultasonik pakimetrileri (Nidek, Echoscan US-4000) alındıktan sonra bilgilendirilmiş 

onam formu alınarak %0.15’lik brimonidin damla ile premedikasyona alınıp topikal anestetik damla 

(proparakain %0,5) damlatıldıktan sonra Latina gonyolensi ile SLT işlemi yapıldı (Lightmed Corp, 

SeLecTor IEC60825). Açının alt kısmı 180° trabeküler ağ bölgesine 0.8 mj güçte başlanarak kabarcık 

oluşumu gözlenene kadar 1.2 mj’e dek gücü 0.1 mj artırılıp aralıklı olarak 50-60 şut lazer atışı yapıldı. 

Beş gün boyunca loteprednol damla tedavisi verildi. Olguların SLT öncesi, SLT sonrası 1.gün, 

1.hafta, 1.ay, 3. ve 6. ay kontrollerinde göz içi basınçları, merkezi kornea kalınlıkları ve speküler 

mikroskopik ölçümleri alınarak kaydedildi. SLT öncesinde ve 6. ayda optikal koherans tomografi 

(Zeiss Stratus OKT) ile retinal sinir lifi tabakası (RNFL) ölçümü ve görme alanı bulguları kaydedildi. 

Tedavi sonrası göz içi basıncı değerleri (SLT sonrası 1. hafta, 1. ay, 3. ay ve 6. ay) başlangıç 

değerlerine göre (SLT öncesi ve SLT sonrası 1. gün)  istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşüktü. 

Tedavi öncesi ve sonrası alınan speküler mikroskopi bulguları ve merkezi kornea kalınlıkları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Yine benzer şekilde tedavi öncesi ve sonrası OKT RNFL 

ölçümleri, görme alanı değerleri bulguları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.  

   Bu bulgular göz önüne alındığında SLT tedavisi, PAAG ve OHT tedavisinde etkili olup 

kornea endotel bütünlüğü açısından güvenli bir seçenektir. 

 

Anahtar kelimeler: Primer Açık Açılı Glokom, Oküler Hipertansiyon, Selektif Lazer Trabeküloplasti, 

Korneal Endoteliyum, Korneal Polimegatizm, Korneal Pleomorfizm, Speküler Mikroskopi. 
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SUMMARY 

 

Between November 2011 and November 2012, 40 patients (20 men and 20 women) with 

primary open angle glaucoma (POAG) and ocular hypertension (OHT) were prospectively evaluated 

in Selcuk University faculty of medicine. Minimum intraocular pressure as more than 21 mmHg and 

more than 25 mmHg in patients with POAG (15 cases – 23 eyes) and OHT (25 cases – 48 eyes), 

respectively. 

 After obtaining a comprehensive medical and ocular history, all cases underwent a complete 

ophthalmic examination. While, vision levels of these cases were noted using Snellen chart and 

intracular pressure measurements were taken by Goldmann applanation tonometry. Anterior segment 

examinations were performed using biomicroscopy (Topcon SL-3C). Goldmann three-mirror 

goniolens were used for iridocorneal angle measurements and Humphrey Field Analyzer (Zeiss 

Humphrey Field Analyzer 750i) with 30-2 threshold was used for visual field examinations. Patients 

with neovascular glaucoma, congenital glaucoma, narrow angle or angle closure glaucoma, corneal 

lesions such as corneal nephelion, neovascularisation blocking the iridocorneal angle viewing, 

pseudoexfoliations and patients experienced intraocular surgeries except facoemulsification surgery 

and previous laser treatment, were excluded from the study. The study was approved by our local 

ethic commitee.          

 Patients whose intraocular pressure were more than 21 mmHg, underwent selective laser 

trabeculoplasty (SLT). In these patients, central corneal thickness measurements were taken by 

ultrasonic pakimetry (Nidek, Echoscan US-4000). All patients gave their informed consents before 

treatment. After the premedications with brimonidine (%0.15) and topical anesthesia with 

proparacaine %0.5 SLT treatment was applied to the inferior 180° region of trabecular meshwork with 

50-60 laser shots (Lightmed corp, SeLecTor IEC60825). Its power was initially applied as 0.8 mj, 

increased step by step for 0.1 mj to1.2 mj. Post-SLT topical medication with loteprednol ophthalmic 

colir was prescribed for 5 days. Central corneal thickness, specular microscopy and intraocular 

pressure measurements were taken and noted at the visits for pre-slt, post-slt 1. day, 1. week, 1. 

month, 3. months and 6. months. 

Optical coherence tomography (Zeiss Stratus OCT)  retinal nerve fiber layer (RNFL) 

thickness and visual fields tests were measured before SLT and at the 6. month-control. Post-SLT 

intraocular pressures (1. week, 1. month, 3. month and 6. month) were statistically significant lower 

than intraocular pressures of pre-SLT and post-SLT 1. day. However, no statistically significant 

difference was found between the results of initial and final measurements of central corneal thickness 

and specular microscopic corneal endothelial evaluation. Similarly there was no statistically 

significant difference between initial and final measurements for OCT and visiual field tests results 

respectively.   

According to these findings, it is concluded that, SLT is an effective treatment for POAG and 

OHT and safe on the entirity of corneal endothelial layer. 

 

Key words: Primary Open Angle Glaucoma, Ocular Hypertension, Selective Laser Trabeculoplasty, 

Corneal Endothelium, Corneal Polimegatism, Corneal Pleomorphism, Specular Microscopy. 
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