
 

 
  

 



 

 

 



 

 

 

Meibomian Bezi Disfonksiyonu Olan Sjögren Olmayan 
Kuru Göz Sendromunun Değerlendirilmesinde Gözyas ̧ı 
Kırılma Zamanı ve Non-invaziv Gözyas ̧ı Kırılma 
Zamanının Karşılaştırılması 

 
Ali Meşen, Kamil Yavuzer  
 
AMAÇ: Meibomian bezi disfonksiyonu (MGD)  olan Sjögren olmayan kuru göz sendromunun 
(NSDES) değerlendirilmesinde gözyaşı film tabakasının fluorescein kırılma zamanı (F-BUT)  ve 
topografi ile kırılma  zamanının non-invaziv (NI-BUT) olarak  karşılaştırılması 
 
GİRİŞ: Kuru göz sendromu özellikle yaşlanmakta olan toplumlara daha sık görülen ve görme 
fonksiyonunu bozarak  gözde rahatsızlık hissine yol açarak günlük aktiviteleri kısıtlayan kronik bir 
göz hastalığıdır. Evoporatif  tip kuru göz kuru göz hastalarının önemli bir bölümünü oluşturur ve 
MGD evoporatif tip kuru gözün önemli bir nedenidir. Evoporatif kuru gözün değerlendirlmesinde göz 
yaşı kırılma zamanı önemli bir yere sahiptir. 
 
MATERYEL VE METOD: Çalışmaya MGD’si olan 20 hastanın 37 gözü dahil edildi. Tüm gözlerde 
ayrıntılı oftalmik muayene yapıldıktan sonra önce Sirius topografi cihazı NBUT ölçümü yapıldıktan 
sonra F-BUT ölçümü yapıldı. Tüm gözlere Schirmer testi ve oküler yüzey boyanma skorlarına 
bakıldı. Elde edilen veriler  kodlanarak bilgisayar programına girildi. İstatistiksel değerlendirme için 
Statistical Package for the Social Sciences versiyon 23.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA) Windows 
paket programı kullanıldı. 
 
BULGULAR: Çalışmaya 6 erkek 14 kadın hastanın 37 gözü dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların 
yaş ortalaması  31.4±9.2  idi. Çalışmaya alınan hastaların en iyi düzeltilmiş görme keskinliği 
ortalaması 0,9±0.08 olarak saptandı. F- BUT ortalaması 5.86±2.51 olarak saptandı. Topografik 
olarak ise göz yaşı filminin ilk kırıldığı zaman(NIF-BUT)  4.46±3.13 saniye, son kırıldığı zaman ise 
9.16±4,39 saniye ve bu ikisinin ortalaması ise (NIAvg-BUT) 6.79±3.41 saniye olarak saptandı. BUT 
ve  NIAvg-BUT)   arasında istatistiksel ve klinik olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p=0.04) 
 
SONUÇ: Göz yaşı film tabakasının kırılmasını ölçebilen kornea topografi cihazları göz yaşı film 
tabakasının değerlendirilmesinde konvansiyonel yöntemlere alternatif olabilir. Kornea topografi 
cihazları ile NI-BUT ölçümünün invaziv olmaması  aynı zamanda göz yaşı film tabakasının kırılma 
haritasını dokümente etmesi avanatajları olarak sayılabilir. 
  



 

Geniş açılı infantil ezotropyası olan hastalarda üç 

horizontal rektus kas cerrahisinin uzun dönem sonuçları  
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AMAÇ: Geniş açılı (≥70 prizma diyoptri [PD]) infantil ezotropya nedeniyle iki yaşından önce opere 

edilen çocuklarda üç kas cerrahisinin uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi.  

 

GEREÇ-YÖNTEM: Geniş açılı (≥70 PD) infantil ezotropyası olup, 2007-2016 yılları arasında tek bir 

cerrah tarafından, bilateral iç rektus geriletme ile birlikte tek taraflı dış rektus güçlendirme 

ameliyatı yapılan 18 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Cerrahi sonrası ±8 PD 

dahilindeki kaymalar başarılı kabul edildi.   

 

SONUÇLAR: Ortalama cerrahi yaşı 14,2±3,6 (9-20) ay, ortalama takip zamanı 39,3±32,3 (12-

120)  ay olarak tespit edildi. Dört hastada eşzamanlı tek veya çift taraflı alt oblik zayıflatma 

cerrahisi yapılmıştı. Altı hastada eşlik eden parsiyel akomodatif komponent mevcuttu.Cerrahi öncesi 

ortalama kayma miktarının 88,3±12,9 (70-120) PD olduğu, cerrahi sonrası kayma miktarının ise 

yakında 10,1±16,2 PD’ye (50 PD esotropya ila 4 PD ekzotropya), uzakta ise 6,5±17,1 PD’ye (50 

PD ezotropya ila 14 PD ekzotropya) düştüğü görüldü. Son muayenede başarı oranının % 66,7 

(12/18) olunduğu saptandı. Başarısız kabul edilen 6 hastadan (5 rezidüel ezotropya ve 1 konsekütif 

intermitan ekzotropya) 3’ü kozmetik olarak kabul edilebilir durumdaydı. Uzun dönem takipte 4 

hastada ikinci cerrahiyi gerektiren dissosiye vertikal deviasyon gelişti.   

 

TARTIŞMA: Konvansiyonel iki kas cerrahisinin çoğu zaman başarısız olduğu geniş açılı infantil 

ezotropya hastalarında, eş zamanlı üç horizontal kas cerrahisinin uzun dönemde yüksek başarı 

oranına sahiptir. Ezotropya miktarı ≥ 70 PD olan olgularda üç kas cerrahisi, hedeflenen düzelmeye 

kısa sürede ulaşılmasını sağlayan, hastayı tekrarlayan cerrahi ve anesteziye bağlı 

komplikasyonlardan koruyan etkin ve güvenilir bir yöntemdir. 



 

 

 
Primer Açık Açılı ve Pseudoeksfoliyatif Glokomda Serum 
Vitamin B12, Folik Asit, Tiroid Hormon ve Hemoglobin 
Düzeyleri 
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AMAÇ: 
Glokom birçok alt tipiyle birlikte, optik sinir harabiyeti yaparak tüm dünyada körlüğün önemli 
sebeplerinden bir olmaya devam etmektedir.  
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde en sık görülen glokom türü primer açık açılı glokom 
(PAAG) dur . Pesudoeksfoliasyon glokomu ise önemli bir sekonder açık açılı glokom türüdür .  
PAAG ve PXG un  etiyolojisini araştırmak ve diğer optik nöropatilerden ayırıcı tanısını yapmak için 
birçok biyokimyasal veri incelenmiştir. 
Primer açık açılı glokom (PAAG) ve pseudoeksfoliyatif glokom (PEXG) olgularında serum vitamin 
B12 (B12), folik asit (FA), tiroid stimüle edici hormon (TSH), serbest T3 (sT3), serbest T4 (sT4) ve 
hemoglobin düzeylerini araştırmak. 
 
MATERYAL METOD 
Hastanemiz glokom biriminde PAAG ve PEXG tanılarıyla takip edilen hastalar ve glokom dışı 
nedenlerle göz cerrahisi planlanan 18 yaş üzerindeki hastalar kontrol grubu oluşturmak üzere 
kriterlere uygun olduklarında ardışık olarak araştırmaya alındılar. 
Hastaların anamnezleri alındı, daha önce herhangibir tiroid hastalığı tanısı almış olan, tiroidektomi 
ve/veya paratiroid bez cerrahisi geçirmiş olan hastalar çalışmaya alınmadı. 
Son bir yıl içerisinde anemi tanısı ve tedavisi alanlar 
Kanser tanısıyla kemoterapi alanlar 
Folik asit metabolizmasını bozan metotraksat ve benzeri ilaç kullanım öyküsü olan hastalar 
çalışmaya alınmadılar. 
Bulgular 
PAAG grubunda 36, PEXG grubunda 22, kontrol 26 toplamda 84 hasta mevcuttur. 
Ancak bazı gruplarda yetersiz-bozuk numune, numune tüpü zarar görmesi gibi nedenlerle örnek 
kaybı yaşanmıştır.  
Hastaların yaş ortalaması PAAG grubunda 62.08±9.01, PEXG grubunda 68,07±10,01 ve kontrol 
grubunda 62.23±12.1 bulundu ve üç grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0.65). 
Kontrol grubunda 15 (%57,7) erkek,  11 (%42,3) kadın; PAAG grubunda 16(%44,4) erkek,  20 
(%55,6) kadın ; PXG grubunda 11 (%50) erkek,  11 (%50) kadın hasta mevcuttur ve gruplar 
arasında cinsiyetler açısından fark izlenmedi ( p=0.59, Fisher in  Ki kare  testi). 
PAAG grubunda ortalama B12, FA, TSH, sT3, sT4 ve hemoglobin düzeyleri sırasıyla 358.16 pg/ml, 
9.09 ng/ml, 1.7 mU/L, 3.17 pg/ml, 1.25 pg/ml, 13.74 g/dl bulundu. 
PEXG grubunda değerlerin ortalamaları aynı sıralama ile 326.41 pg/ml, 9,84 ng/ml, 1.89 mU/L, 
3.05 pg/ml, 1,16 pg/ml, 13.31 g/dl bulundu.  
Kontrol grubunda serum değerleri aynı sıralama ile 324,79 pg/ml, 7,52 ng/ml, 2,40 mU/L, 3.19 
pg/ml, 1.16 pg/ml, 13.48g/dl bulundu. 
Verilerin normal dağıldığı Kolmogorov Simirnov testi ile bulundu (p>0.05). 
Gruplar arası karşılaştırma Oneway Anova testi ile incelendi ve gruplar arası ortalama B12, FA, 
TSH, sT3, sT4 ve hemoglobin değerlerinde istatistiki anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0.75, 
p=0.12, p=0.23, p=0.47, p=0.18 ve p=0.7). 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Tablo 1 
 Kontrol PAAG PXFG P1 P2 P3 

B12 
Vitamini 
(pg/ml) 

ortalama±SD 324.79±119.68 358.16±247.05 326.41±149.18 0.53 0.96 0.75 

n 26 32 21 

Folik Asit 
(ng/ml) 

ortalama±SD 7.52±3.97 9.09±3.66 9.84±4.0 0.13 0.53 0.12 

n 25 31 22 
TSH(mU/L) ortalama±SD 2.40±1.86 1.70±1.29 1.89±1.09 0.12 0.28 0.23 

n 26 25 20 
sT3 
(pg/ml) 

ortalama±SD 3.19±0.32 3.17±0.16 3.05±0.44 0.83 0.24 0.47 

n 26 22 19 
sT4 
(pg/ml) 

ortalama±SD 1.16±0.25 1.25±0.16 1.16±0.15 0.12 0.94 0.18 
n 26 24 20 

Hemoglobin 
(g/dl) 

ortalama±SD 13.48±2.20 13.74±2.09 13.31±1.44 0.63 0.76 0.7 
n 26 36 22 

* P1 Kontrol ve PAAG gruplarının t test karşılaştırmasını; P2 Kontrol ve PXFG gruplarının t test ile 
karşılaştırmasını; P3  Kontrol, PAAG ve PXFG hastalarının One way ANOVA ile karşılaştırılmasını 
göstermektedir 
 
TARTIŞMA  
Daha önce yapılan araştırmalarda homosistein düzeylerinin PXFG da arttığı gösterilmiştir. 
Homosistein , metionin metabolizması sırasında ortaya çıkar. Artmış olan homosistein, methionin 
sentataz ile remetilasyona uğrar. 
Bu sırda vitamin B12 ve 5-metil tetrahydrofolate kullanılır ki bu da metilentetrahidrofolat redüktaz 
(MTHFR) enzimi tarafından FA den sentezlenir. 
Birçok  araştırama da B12 ve FA düzeyleri PAAG ve PXFG hastalarında farklı bulunmamıştır(1-4) 
PXFG  hastalarda yapılan bazı araştırmalarda ise sadece FA düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür 
(5-6). 
Bir başka toplum temelli çalışmada B12 ve FA takviyesi verilmesinin pseudoexfoliasyon gelişimini 
geciktirebileceği savunulmuştur(7). Fakat bu  çalışma toplum temelidir ve pseudoeksfoliasayonlu 
bireyleri incelememektedir. 
Hipotiroidinin glokomdaki rolü ile ilgili tartışmalar uzun süredir devam etmektedir. 
PAAG ve hipotiroidi ilişkisi açısından birbirini desteklemeyen araştırma sonuçları mevcuttur.(8-11)  
Blue Mountains Eye Study tiroid hastalığı ile ilgili bildirimde bulunan hastalarda PAAG görülme 
sıklığı daha fazla bildirilmişken aynı araştırmada diğer değişkenler kontrol altında tutulduğunda bu 
artışın anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır(14). 
Motsko ve ark  geniş bir ABD popülasyon verisini analiz etmişler ve 60  yaş ve üzeri hastalarda 
PAAG ve önceki tiroid hastalıkları arasında bir ilişki bulamamışlardır(13). 
Bununla birlikte Lin ve ark  5 yıllık takip sonuçlarını içeren araştırmalarında hipotiroidli hastalarda 
PAAG riskinde kontrol grubuna oranla artmış risk bulmuşlardır(10). 
Bu konu ile ilgili çalişkili sonuçlar nedeniyle yapılan bir meta analizde  Wang ve ark 11 araştırmayı 
ve totalde 381695 hastayı incelemiş ve hipotiroid hastalarda PAAG  yatkınlığının hipotiroid 
olmayanlara göre 1.64 kat daha fazla olduğunu göstermişlerdir. 
Pseudoeksfoliasyon da hücre dışı fibrillar bir  materyal salgılanır ve bu materyal intertrabeküler 
boşluklar, juxtakanaliküler ağ ve Schlemm kanalının iç duvarı dahil çeşitli göz yapılarında 
birikir.Böylece çıkış yollarını tıkanır ve bu durum bazen yüksek GİB ile sonuçlanır(15). 
Hyaluronik asit önemli miktarda suyu abzorbe etme kapasitesine sahip olan bir makromoleküldür 
ve gözün dahil olduğu birkaç vücut dokusunda GİB'de artışa neden olan önemli bir ekstraselüler 
matriks elemanıdır(16).  
Ek olarak  hem subklinik hipotiroidi hem de PXFG vasküler endotel hücrelerinde ciddi istenmeyen 
etkilere sahiptirler ve bu etkiler glokomun iskemik teorisini destekleyen hasarların kaynağı 
olabilirler (17,18). 
PXFG ve hipotiroidi de ekstraselüler matriks döngüsünün potansiyel değişiklikleri birbirlerini 
destekler nitelikte gelişebilir. 
Derin anemi doku düzeyinde hipoksiye neden olarak nöronal hasara neden olabilir (19) 



 

Ek olarak hipoksinin retinal gangliyon hücresi kaybına neden olduğu bilinmektedir (20). 
RNFL analizleri preperimetrik glokomda dahil olmak üzere optik sinir hasarıyla giden hastalıkların 
tanı ve takibinde önemli ölçüm yöntemidir. 
Çıkmazkara ve ark bir araştırmasında demir eksikliği anemisi olan  yetişkin kadın hastalarda 
azalmış RNFL ölçümleri tespit etmişlerdir (21). 
Bizim araştrımamızda PAAG , PXFG ve kontrol grupları arasında hemoglobin düzeyleri arasında fark 
olulup olmadığı incelenmiş fakat gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. 
 
SONUÇ 
Çalışmamızda PAAG, PEXG ve kontrol grupları arasında serum FA, B12, TSH, sT3, sT4 ve 
hemoglobin düzeyleri açısından fark bulunmamıştır.  
Glokomun alt gruplarının etiyopatogenezini aydınlatmak için kapsamlı araştırmalar yapılarak 
biyokimyasal ve hemotolojik farklılıkların incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
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AMAÇ: Down sendromlu çocuklarla sağlıklı çocukları lens ve korneanın dansitometrik ölçümleri ve 
topografi bulguları açısından karşılaştırmayı amaçladık. 
 
YÖNTEM: Bu prospektif çalışmada Down Sendromlu 32 çocuğun 32 gözü( çalışma grubu) ve 34 
sağlıklı çocuğun 34 gözü (kontrol grubu) değerlendirildi. Merkezi Makula Kalınlığı (MMK), Korneal 
Hacim (KH), Ön Kamara Derinliği (ÖKD),  ve Korneal Dansitometri (KD) ve Lens Dansitometri (LD) 
ölçümlerini içeren Topografik Görüntüler alındı. Topografik görüntüler her katılımcının sağ 
gözünden Pentacam HR (Oculus Inc, Wetzlar, Germany) cihazı kullanılarak yapıldı.  
 
BULGULAR: Merkezi Makula kalınlığı ve KV kontrol grubuyla karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı 
düşüktü.  Ortalama LD-horizontal, LD-vertical, LD-areal, LD-üç boutlu  (3D), LD-maksimum, CD 
değerleri çalışma grubunda (sırasıyla 5.93±0.6, 6.06±0.7, 5.62±0.56, 9.76±2.2, 20.97±7.55, 
15.66±1.39) kontrol grubuna (sırasıyla 5.70±0.68, 5.85±0.59, 5.58±0.72, 8.67±1,89, 
17.31±5.43, 14.5±1,06) göre daha yüksekti.  LD-horizontal, p = 0.155; LD-vertical, p = 0.197; 
LD-areal, p = 0.777; LD-3D, p = 0.035; LD-maksimum, p = 0.027; CD, p = 0.001 idi.  
 
SONUÇ: Down Sendromlu çocuklarda CD ve LD değerleri sağlıklı çocuklara göre yüksektir.  Aynı 
zamanda ortalama MMK ve KV değerleri Down Sendomlu çocuklarda daha düşüktür. 
 
Anahtar Kelimeler:  down sendromu, korneal dansitometri, lens dansitometri, topografik ölçümler  
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AMAÇ: Hidroimplantasyon yöntemiyle göz içi lensi (GİL) yerleştirilmesinin cerrahi sonrası göz içi 
basıncı (GİB) ve kadranlara göre korneal endotel hücreler üzerine etkisini değerlendirmek. 
 
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Randomize, prospektif çalışmaya Lens Opacities Classification System III’e 
göre NO2 den daha yüksek nükleer kataraktı olup, fakoemülsifikasyon ve GİL implantasyonu yapılmış 
68 hastanın 68 gözü dahil edildi. Hastalar GİL implantasyonunda kullanılan tekniğe göre viskoelastik 
materyal (VEM) grubu ve hidroimplantasyon grubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Hastaların cerrahi 
sonrası GİB, merkezi kornea kalınlığı (MKK), santral / superior / inferior / temporal / nazal 
kadranlarda endotel hücre sayıları preoperatif değerlerle karşılaştırılarak, grupların cerrahi süreleri 
değerlendirildi.  
 
BULGULAR: Hastaların 32’si (15 erkek, 17 kadın, ortalama yaşı 60,9 ± 9,9 yıl) VEM grubunda, 36’sı 
(17 erkek, 19 kadın, ortalama yaşı 59,0±7,8) hidroimplantasyon grubunda yer almaktaydı. Total 
cerrahi süresi VEM grubunda 8,12±1,01 dk, hidroimplantasyon grubunda 6,59±0,56 dk olup, cerrahi 
süre hidroimplantasyon grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (p=0.002). Grupların preoperatif GİB 
değerleri eşit iken (p=0,561), postoperatif 5. saatte GİB VEM grubunda anlamlı olarak daha yüksekti 
(p=0.003). Ancak bu fark 24. saatte kayboldulduğu izlendi (p=0,589). Grupların MKK değerleri hem 
preoperatif (p=0,842) hem de postoperatif dönemde benzerdi (p=0,979). Endotel hücre kaybı 
hidroimplantasyon grubunda tüm kadranlarda VEM grubuna göre daha fazlaydı ancak aradaki fark 
istatiksel olarak anlamlı değildi (santral; p=0,222, superior; p=0,091, inferior; p=0,583, temporal; 
p=0,089, nazal; p=0,096). İki grupta da en fazla endotel kaybı süperior kadranda izlendi.  
 
SONUÇ: Hidroimplantasyon cerrahi süresini kısaltan, postoperatif erken dönem GİB artışını 
engelleyen ve endotel açısından da güvenilir bir yöntem gibi görünmektedir.   
 

  



 

 

 

Oküler rozasede infrared meibografi ve gözyaşı 
fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi 
 
Nesrin Büyüktortop Gökçınar 
Kırıkkale Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kırıkkale 
 
AMAÇ: Oküler rozasede meibografi ile meibom bez disfonksiyonunu (MBD) objektif ve sayısal 
olarak değerlendirmek. 
 
GEREÇ: Oküler rozasesi olan 30 hastanın 30 gözü (Grup-1) ile sağlıklı 34 olgunun 34 gözü (Grup-
2) çalışmaya dahil edildi. Olgular OSDI skoru, Schirmer testi, Oxford boyanma dereceleri ve Sirius 
kombine Scheimpflug-Placido disk temelli ön segment analiz sistemi ile (CSO, İtalya) ile non-
invaziv gözyaşı kırılma zamanı (Nİ-GKZ) açısından değerlendirildi. Aynı cihaz ile tüm olguların üst 
ve alt kapak infrared meibografi görüntüleri alındı. Meibom bez kayıp (MBK) yüzdesi ve skoru 
cihazın yazılımı kullanılarak belirlendi. Veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması Grup-1’de 43.63±12.32 (17-58), Grup-2’de 40.68±12.97 
(19-59) idi (p=0.41). Kadın-erkek oranı Grup-1’de 22/8, Grup-2’de 25/9 idi (p=0.986). Ortalama 
Nİ-GKZ Grup 1’de 5.36±3.72 (1.1-13), Grup-2’de 14.02±4.46 (4.2-17) sn (p<0.001) idi. Ortalama 
Oxford boyanma dereceleri Grup-1’de 0.57±0.93 (0-3), Grup-2’de 0.03±0.17 (0-1) idi (p=0.005). 
Ortalama OSDI skorları Grup-1 ‘de 26.38±17.01 (4.54-62), Grup 2’de 12.18±11.53 (0-50) idi 
(p<0.001). Meibom bez kayıp (MBK) yüzdeleri üst ve alt kapaklarda sırasıyla Grup-1’de 
31.4±13.84 (13.2-71.7) ve 45.99±12.46 (30.2-70), Grup-2’de 19.96±7.31 (5.2-35.9) ve 
18.43±9.55 (4.6-41.9) idi (p<0.001, p<0.001, sırasıyla). Üst kapaktaki MBK sadece yaş ile anlamlı 
korele (p=0.05, r=0.35) iken alt kapaktaki kayıp Nİ-GKZ, OSDI skoru ve Oxford skoru ile anlamlı 
korele idi (p<0.001, r=-0.63; p=0.009, r=0.32; p=0.019, r=0.293, sırasıyla). 
SONUÇ:Oküler rozasede kuru göz ile birlikte hem üst hem alt kapakta anlamlı derecede meibom 
bez kaybı görülmektedir. Özellikle alt kapaktaki kayıp oküler yüzey bozukluğunu göstermede daha 
değerli olabilir. İnfrared meibografi ve Nİ-GKZ ölçme özelliğini bir arada bulunduran cihazlar ile 
oküler yüzey hızlı ve objektif bir şekilde değerlendirilebilmektedir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Kuru göz, meibografi, meibom bez disfonksiyonu, non invaziv gözyaşı kırılma 
zamanı, oküler rozase. 
 
  



 

 

 

Nonarteritik İskemik Optik Nöropatili Hastalarda Retina 

Sinir Lifi Analizi, Optik Sinir Elastisitesi ve Süper 

Mikrovasküler Görüntüleme Yöntemi İle Kan Akımı 

Değerlendirilmesi 
Dr Yelda Yıldız Taşcı1, Dr Özge Saraç1, Dr Özlem Ünal2 

1:Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği 
2: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Radyoloji Kliniği 
 
AMAÇ: Tek taraflı akut ve kronik nonarteritik iskemik optik nöropatili (NAİON) olgularda retina sinir 
lifi analizi (RNFL), optik sinir başı elastografisi (OSBE) ve süper mikrovasküler (SMG) görüntüleme 
yöntemiyle optik sinir başı kanlanmasının değerlendirilmesi. 
MATERYAL-METOD: Kliniğimizde tanı alan tek taraflı akut ve kronik NAİON’li hastalar çalışmaya 
dahil edildi ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Hastalara en iyi düzeltilmiş görme keskinliği 
(EİDK), renkli görme, ön segment, göz içi basıncı, fundus muayenesi yapıldıktan sonra, optik 
koherens tomoğrafi ile RNFL, radyoloji kliniğinde OSBE ve SMG yöntemiyle optik sinir başı 
kanlanması değerlendirildi. 
 
BULGULAR: Hastalar 4 gruba ayrıldı. Grup 1; akut NAİON, grup 2; kronik NAİON, grup 3; akut ve 
kronik NAİON hastalarının diğer gözleri, grup 4; kontrol hastalarıydı. Grup 1’de 8 göz, grup 2’de  
15 göz, grup 3’de 23 göz, grup 4’de ise 25 hastanın 25 gözü değerlendirildi. Hastaların yaş 
ortalaması sırasıyla 57 ±9.9(45-75), 60.40 ±9.78(47-76), 60.63 ±10.9(37-76), 53.63 ±3.8(50-59) 
yıl idi(p>0.05). Hastaların  EİDGK ve renki görmesi sırasıyla grup 1’de 0.4 ±0.37(0.08-1.0), 4.85 
±5.39(0-12), grup 2’de 0.39 ±0.33(0.05-1.0), 3.92 ±5.33(0-12),  grup 3’de 0.88 ±0.14(0.6-1.0), 
11.86 ±.0.51(10-12), grup 4’de 1.0, 12(p<0.05) idi. Ortalama  RNFL grup 1’de tüm kadranlarda 
kalındı(p<0.05), grup 2’de tüm kadranlarda özellikle süperonazal ve süperotemporalde ince olması 
grup 3 ve grup 4 ile karşılaştırıldığında anlamlıydı(p<0.05). OSBE’de yağ dokusunun optik sinir 
başına oranı grup 1,2,3,4’de sırasıyla 2.39 ±0.77(1.11-3.28), 2.85 ±1.37(1.72-5.57), 1.14 
±0.46(0.25-1.80), 1.27 ±0.60(0.12-2.26)idi. Grup 1 ve grup 2’nin yağ dokusunun optik sinir 
başına oranının yüksek olması Grup 3 ve 4 ile kıyaslandığında yüksekti(p<0.05). SMG yöntemiyle 
optik sinir başı kanlanmasında farklılık izlenmedi.  
 
SONUÇ: Sonuç olarak NAİON’de RNLF değerlendirilmesi görme alanına yardımcı bir teknik olabilir. 
OSBE’de kanlanması bozulan optik sinir başının sertliğinin artması iskemik optik nöropatilerin ayırıcı 
tanısında bize yol gösterici olabilir. SMG yönteminin önemi için ise daha geniş olgu serisine ihtiyaç 
vardır.  



 

 
Az Görme Rehabilitasyonu Uygulanan 65 Yaş Üstü 
Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri, 
Rehabilitasyon Sonuçları 
 
Helin Ceren Köse, Şefay Aysun İdil 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
 
AMAÇ: 2017 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Az Görme Rehabilitasyonu biriminde 
izlem ve tedavisi yapılan 65 yaş üstü hastaların demografik ve klinik özellikleri ile rehabilitasyon 
sonuçlarını tartışmak  
 
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında Az Görme Rehabilitasyonu birimine ilk 
defa başvuran 65 yaş üstü 150 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Uzak görme 
keskinlikleri oranı LogMAR eşeline göre belirlendi. Yakın görme keskinliğinde MNREAD keskinlik 
çizelgesi kullanıldı ve standart olmayan okuma mesafeleri için logMAR düzenlemesi yapıldı. 
Herhangi bir gözünde görme keskinliği oranı 1 metreden parmak saymanın (1.8 LogMAR) altında 
olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.  
 
SONUÇLAR: 2017 yılında merkezimize az görme rehabilitasyonu (LVA)  için başvuran 2350 
olgunun 150’si (%6.38) 65 yaş üzeri ilk başvuruydu. Başvuran hastaların 87’si (%58) kadın, 63’ü 
(%42) erkekti. Hastaların 54’ü (%36) 65-74, 62’si (%41,3) 75-84, 34’ü (%22.7) 85 ve üstü yaş 
grubundaydı. 117 (%78) hasta senil maküla dejenerasyonu (SMD), 22 (%14.6) hasta diyabetik 
retinopati, 8 (%5.3) hasta glokoma bağlı optik atrofi, 3 (%2) hasta maküler hole primer tanılıydı. 
LVA öncesi hastaların uzak görme keskinliği ortalama 1,02 logMAR, yakın görme keskinliği ortalama 
1,29 logMAR iken; LVA sonrası teleskopik gözlük verilenlerde uzak görme keskinliği ortalama 0,39 
logMAR’a, yakın görme keskinliği ise ortalama 0,86 logMAR’a çıktı. LVA amacıyla 93 (%62) hastaya 
+4.00-+12.00 D binoküler, 55 (%36.6) hastaya +12.00 D üzeri monoküler yakın gözlüğü; uzak 
görme içinse 64 (%42.6) hastaya teleskopik gözlük önerildi. Hastalara verilen gözlük eğitimi 
kayıtlarına göre 128’inin (%85,3) önerilen cihazları kullandığı öğrenildi.  
 
TARTIŞMA: Az görme rehabilitasyonu için başvuran 65 yaş üstü hasta grubunun büyük 
çoğunluğunu SMD tanılı hastalar oluşturmaktadır. Bu hastaların en sık başvuru şikayeti ise, yakın 
görmede zorluk ve okuma güçlüğüdür. Yakın görme için yüksek dioptrili yakın gözlükleri, uzak 
görme için ise teleskopik gözlükler; en çok tercih edilen görmeye yardımcı cihazlardır. 
 
Anahtar kelimeler: Az görme rehabilitasyonu, senil maküla dejenerasyonu, teleskopik gözlük 
 
 
  



 

 

 

Seksen Beş Yaş Üstü Hastalarda Katarakt Cerrahisi 
 

Burçin Çakır, Nilgün Özkan Aksoy, Sedat Özmen, Erkan Çelik 
Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Sakarya 
 

AMAÇ: Katarakt cerrahisi geçirmiş 85 yaş üstü hastaları sistemik ve oftalmolojik açıdan irdelemek 
ve ileri yaşla ilgili farklılıkları saptamak. 

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2014 – Ekim 2017 tarihleri arasında katarakt cerrahisi yapılmış hastaların 
dosyaları incelendi. Olguların diyabetes mellitus (DM), esansiyel hipertansiyon (HT), kan sulandırıcı 
ve prostat ilacı kullanımı kaydedildi. Operasyon öncesi ve sonrası 3. ay en iyi düzeltilmiş görme 
keskinlikleri (EİDGK) LogMar’a çevrilerek kaydedildi. Preoperatif göz içi basıncı (GİB) ölçümleri, 
katarakt tipleri, pupillanın dilatasyon durumu, psödoeksfolyasyon (PSX), zonül zafiyeti, korneal, 
retinal patolojiler, glokom varlığı gibi postoperatif EİDGK’ni etkileyebilecek patolojiler not edildi. 
Katarakt cerrahisi tipi, effektif fako zamanı (EFZ), peroperatif komplikasyonlar, göziçi kullanılan 
ilaçlar not edildi. Hastalar yaşlarına göre iki gruba ayrılarak istatistiksel analiz yapıldı. 

SONUÇLAR: Yaş ortalaması 86,8±1,8 yıl olan 75 hasta grup 1, 73,3 ± 5,2 yıl olan 77 hasta grup 2 
olarak adlandırıldı. İkinci grupta DM daha fazla, HT, kan sulandırıcı ve prostat ilaçları kullanımı iki 
grupta benzer bulundu (sırasıyla,p=0,06, p=0.49, p=0,30, p=0,96). Preoperatif EİDGK, GİB, 
dilatasyon, katarakt tipi, PSX ve zonül zafiyeti varlığı açısından fark yoktu (sırasıyla,p=0,05, 
p=0,18,p=0,37, p=0,08, p=0,10, p=0,17). Glokom, kornea ve retinal hastalıklar iki grupta 
benzerdi. Peroperatif EFZ, arka kapsül komplikasyonu, ön vitrektomi ve afak bırakılan hasta sayısı 
açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0,15, p=0,16, p=0,08, p=0,07). 
Peroperatif adrenalin kullanımı 85 yaş üstü hastalarda daha sık idi (p=0,003). Postoperatif EİDGK 
85 yaş üstünde düşük tespit edildi (p<0,001).  

TARTIŞMA: Katarakt cerrahisi yapılan seksenbeş yaş üstü hastalarda DM ‘un az olduğu, 
preoperatif oftalmolojik muayenede anlamlı farklılık olmadığı, peroperatif pupilla değişikliğinin sık 
görüldüğü ve postoperatif EİDGK ‘nin ise daha düşük olduğu görüldü. 

 

Anahtar Kelimeler: katarakt cerrahisi, ileri yaş, oftalmolojik değişiklikler 

 
 
 

 
  



 

 

Oblik Ve Kurala Uygun Astigmatizmanın Tedavisinde 
Femtolasık:  Postoperatif Vizüel Ve Refraktif Sonuçların 
Karşılaştırılması  
 
Burçin KEPEZ YILDIZ1, Ahmet DEMİROK1 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Prof.Dr. N .Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 
 
 
 
 
AMAÇ : Oblik ve kurala uygun astigmatizmanın tedavisinde FemtoLasik cerrahisinin vizüel ve 
refraktif sonuçlarının ve vizüel kalitenin karşılaştırılması  
 
GEREÇ VE YÖNTEMLER Ocak 2016- Ocak 2018 tarihleri arasında FemtoLasik cerrahisi uygulanmış 
hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. 3 aydan uzun takip süresi olan 41 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Astigmatizma paternine göre hastalar iki gruba ayrıldı. Grup A da > 1.5 
Diyoptri üzerinde kurala uygun astigmatizma grup B de ise oblik astigmatizması olan hastalar dahil 
edildi. Hastaların preoperatif ve postoperatif manifest refraksiyon değerleri, vektör  
analiz sonuçları ve korneal yüksek sıra aberasyon değerleri karşılaştırıldı.  
 
SONUÇLAR: Grup A da yer alan 25 hastanın ortalama yaşı 28.5 ± 8.2 iken grup B de 28.3 ± 5.1 
idi.(p: 0.915). Preoperatif  silindirik değer A grubunda -3.6 ± 1.2 , B grubunda ise -3 ± 1.1 Diyoptri 
idi. (p:0.433) ve postoperatif son vizitte  A grubunda -0.6 ± 0.5 D’ye, B grubunda ise -0.6 ±0.52 
D’ye geriledi. (p: 0.915). Ortalama takip süresi A grubunda 9.4 ± 4.6 ay iken grup B de 5.1± 2.9 ay 
idi. (p<0.001) Preoperatif ve postoperatif RMS (root mean square), koma, trefoil, sferik aberasyon, 
sekonder astigmatizma değerleri açısından iki grup arasında anlamlı fark izlenmedi. Düzeltme 
indeksi A grubunda 0.71 ±0.47, B grubunda 0.66 ± 0.46 (p:0.683) idi. Baaşrı indeksi A grubunda 
0.17 ±0.4, B grubunda ise 0.22 ± 0.2 (p: 0.684) olarak hesaplandı. 
 
TARTIŞMA Refraktif sonuçlar ve vizüel kalite parametreleri dikkate alındığında FemtoLasik cerrahisi kurala 
uygun astigmatizmanın düzeltilmesinde olduğu kadar oblik astigmatizmanın tedavisinde de etkili 
görünmektedir. 
 
  



 

 

 

  



 

 [Abstract:0001] EP-01 [Kabul:Poster] [Nörooftalmoloji]  

Alzheimer Tipi Demans ve Hipokognitif Bozukluk 
Hastalarında Makular Ganglion Hücre Tabakası 
Kalınlığının Analizi. 
Mehmet Bulut 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, 
Antalya 
 
 

AMAÇ: Alzheimer tipi demans (ATD), hipokognitif bozukluk ve kognitif bozukluğu olmayan aynı yaş 
grubundaki kişilerin makular ganglion hücre tabakası (GHT) kalınlık farklılıklarının spektral domain-
optik koherens tomografi (SD-OKT) cihazı kullanılarak değerlendirilmesi. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 35 ATD hastası, 35 hipokognitif bozukluk hastası ve yaş olarak benzer 
kognitif bozukluğu olmayan 35 kişinin dahil edildi. Tüm katılımcıların ortalama makular GHT kalınlığı 
SD-OKT cihazı ile ölçülerek değerlendirildi. Katılımcıların kognitif fonksiyonları mini mental state 
examination (MMSE) testi uygulanarak değerlendirildi. Ölçülen tüm parametreler arasında gruplar 
arasında farklılıklar olup olmadığı istatiksel analizler yapılarak değerlendirildi. Ayrıca kişilerin MMSE 
skoru ile GHT kalınlıkları arasında korrelasyon ilişkisi araştırıldı. 
BULGULAR: Çalışmaya katılan ATD, hipokognitif bozukluk ve kontrol grubundaki kişilerin yaşları 
benzerdi (p=0.82). MMSE skoru da sırasıyla 18.8±2.0, 23.4±1.1 ve 27.7±1.2 olarak birbirinden 
istatiksel olarak anlamlı farklı bulundu (p<0.001). GHT kalınlıkları ATD grubunda 76.5±10.6 ϻm, 
hipokognitif bozukluk grubunda 77.9±9.8 ϻm ve kontrol grubunda 80.2±7.0 ϻm olarak bulundu. ATD 
grubunda, kontrol grubuna göre GHT kalınlığı istatiksel olarak anlamlı incelmiş olarak bulunmasına 
rağmen (p=0.013), hipokognitif grubuna göre saptanan incelme istatiksel anlamlı değildi (p=0.366). 
Ortalama GHT kalınlığı hipokognitif bozukluk grubunda, kontrol grubuna göre incelmiş olarak bulunsa 
da, aradaki farkta istatiksel anlamlı değildi (p=0.137). Ayrıca MMSE skor değerleri ile ortalama GHT 
kalınlık ölçümleri (p=0.03, r=0.202) arasında pozitif yönde anlamlı korrelasyon ilişkisi saptanmıştır. 
Sonuç-TARTIŞMA: Bizim çalışmamızda değerlendirdiğimiz, GHT kalınlık ölçümlerinin, ATD 
hastalarının erken teşhisi, progresyonunun takibi ve tedavisinde kullanılan yeni jenerasyon ilaçların 
etkilerinin araştırılmasında anlamlı bir biyomarker olabileceğini düşünmekteyiz. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Alzheimer, SD-OKT, Makular ganglion hücre tabakası 
 
 
  



 

 

[Abstract:0008] EP-08 [Kabul:Poster] [Uvea-Behçet]  

Refrakter Kistoid Maküler Ödemli Bir Olguda 
Dexametazon Steroid İmplantın Etkinlik ve Güvenilirliği 
Cenap Mahmut Esenülkü 
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Trabzon 
 
 

Bu çalışmada idiopatik posterior üveit nedeniyle Kistoid Maküler Ödem(KMÖ) gelişen bir hastada 
dexametazon steroid implant (Ozurdex) tedavisinin ektinlik ve güvenilirliğinin sunulması 
amaçlanmıştır. 
VAKA: 48 yaşında bayan hasta yaklaşık 3 yıl önce her iki gözünde de az görme şikayetiyle başvurdu. 
Yapılan oftalmik muayenede görmeler her iki gözde 0,1, ön segment doğal, fundusta ön vitrede +1 
hücre ve makülada ödem mevcuttu. OCT'de KMÖ, FFA'da KMÖ ile uyumlu sızıntı mevcuttu. Göz içi 
basıncı sağda 12 mmHg, solda 10 mmHg olarak ölçüldü. Hastanın sistemik yönden araştırmasında 
herhangi bir patoloji saptnmadı. Hasta yaklaşık 1 yıldır oral düşük doz steroid ve azotiopurin tedavisi 
alıyordu. Hasta sistemik araştırma için kendi isteğiyle dış merkeze gitmişti ve bu ikinci araştırmadan 
da bir sonuç çıkmamıştı. 
Hastada uzun süreli sistemik immun supresif tedavi nedeniyle taşikardi, flushing, Cushingoid 
görünüm nedeniyle sistemik tedavi kesildi ve intravitreal Ozurdex tedavisine geçildi. Her iki göze 1. 
Ozurdex enjeksiyonu sonrası 1. haftada sağ gözde santral maküler kalınlık 625 µm'den 310 µm'ye, 
sol gözde ise 580 µm'den 298 µm'ye geriledi. Görmeler her iki gözde 0.1'den 0.5 düzeyine çıktı. 
Enjeksiyon sonrası ortalama 3. ayda ödem tekrarladı. Hastaya yaklaşık 45 aylık bir zamanda her iki 
gözüne de onar doz Ozurdex tedavisi uygulandı. 4. Ozurdex dozları sonrası her iki gözde de katarakt 
gelişti ve hasta katarakt nedeniyle opere edildi. Takip süresi boyunca hastada bir kaç mmHg'lık 
artışlar dışında tedavi gerektirecek göz içi basıncı yükselmesi görülmedi. 
SONUÇ: İdiopatik üveite bağlı KMÖ tedavisinde bu vakada olduğu gibi Ozurdex tedavisi etkili ve 
güvenilir bir yöntemdir. Sistemik tedaviyle 1 yıl boyunca iyileşme olmayan ödem, Ozurdex tedavisiyle 
gerilemektedir. Ancak altta yatan hastalık belirlenemediği ve ona yönelik tedavi uygulanamadığı 
sürece KMÖ tekrarlamakta ve hastanın yaşam kalitesini düşürmeye devam etmektedir. 

 
 
Anahtar Kelimeler: dexametazon, maküler ödem, intravitreal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
10. Ozurdex öncesi sağ göz 

 
 
 
8. Ozurdex öncesi sağ göz 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
8. Ozurdex öncesi sol göz 

 
 
 
8. Ozurdex sonrası 2. ay sağ göz 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
8. Ozurdex sonrası 2. ay sol göz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

[Abstract:0012] EP-12 [Kabul:Poster] [Kornea]  

Primer Pterjiyumda Lenstar 900 ile Ön Segment 
Parametrenin Karşılaştırılması 
Özkan Kocamış 
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Kırşehir 
 
 

AMAÇ: Primer ptejiyumlu gözler ile sağlam diğer gözlerin Lenstar 900 ile ön segment parametrelerini 
ve göz içi lens gücü ölçümlerini karşılaştırmayı amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma kapsamında 40 primer pterjiyumlu hastanın 40 gözü ile sağlam olan diğer 
gözleri değerlendirildi. Lenstar 900 (Haag-Streit AG, Köniz, İsviçre) ile aksiyel uzunluk (AU), santral 
kornea kalınlığı (SKK), aköz derinlik (AD), ön kamara derinliği (ÖKD), lens kalınlığı (LK), ortalama 
keratometri( K )değeri ile White to White (WTW) değerleri ölçüldü. Ayrıca A118,7 konstant değerine 
göre SRK T, Holladay, Hoffer Q ve Haigis formülleriyle göz içi lens gücü hesaplandı. Pterjiyum 
büyüklüğü biyomikroskop ile ölçüldü. Grup karşılaştırmaları için Mann-Whitney u,korelasyon için de 
Pearson korelasyon testi kullanıldı.0,05’den küçük p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
SONUÇLAR: Primer pterjiyumlu 40 hastanın yaş ortalaması 57,52±12,22 yıldı. Hastaların 21’i erkek 
19’u kadındı. Ortalama pterjiyum horizontal uzunluğu 2,98±1,01 mm, vertikal uzunluğu 4,74±1 mm 
idi. Primer pterjiyumlu gözler ile sağlam olan diğer gözler karşılaştırıldığında AU, SKK, AD, ÖKD, LK, 
ortalama K değeri, WTW, SRK T, Holladay, Hoffer Q ve Haigis formül değerleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0.931,p=0,920, p=0,802, p=0,821, p=0,977, p=0,754, 
p=0,791, p=0,410, p=0,552, p=0,492, p=0,456).Ortalama K değeri ile pterjiyum horizontal ve 
vertikal uzunluğu arasında negatif, anlamlı ve hafif korelasyon vardı (sırasıylar=-0.331, p=0,37, r=-
0,362, p=0,22). Diğer parametrelerle pterjiyum horizontal ve vertikal uzunluk değerleri arasında 
korelasyon bulunmadı. 
TARTIŞMA: Primer pterjiyumlu gözler ile sağlam diğer gözler arasında ön segment parametreleri ve 
göz içi lens ölçümleri arasında istatistiksel bir fark saptanmadı. Bu sonuçlar primer pterjiyumu olan 
kataraktlı hastalarda göz içi lens gücü hesaplamasında diğer göze göre farklılığın olmadığını 
göstermektedir. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Lenstar 900, Ön segment parametre, Primer pterjiyum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

[Abstract:0014] EP-14 [Kabul:Poster] [Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji]  

Kornea veya sklerada laserasyon bulgusu olmaksızın 
saptanan bir vitreus içi yabancı cisim olgusu 
Sadık Etka Bayramoğlu, Nihat Sayın, Mehmet Erdoğan, Zeliha Karademir 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göz Hastalıkları 
Kliniği,İstanbul 
 
 

AMAÇ: Kornea veya sklerada laserasyon bulgusu olmaksızın, tanısı atlanan bir vitreus içi yabancı 
cisim olgusu sunmak. 
OLGU: 41 yaşında erkek hasta 1 saat önce sağ gözüne iş yerinde çalışırken çapak parçası gelme 
şikayeti ile başvurdu.Yapılan muayenede sağ görme 0.05 sol görme tam olarak saptandı. Ön segment 
muayenesinde kapaklar normal,sağda alt fornikse limbustan 7-8 mm uzaklıkla subkonjonktival 
hemoraji, kornea saydam,göz içi basıncı 12-16 mm Hg saptandı.Göz dibi incelemesinde sağda arka 
kutup önünde vitreus içi hemaraji nedeniyle arka kutup seçilemedi.Periferik retinda yırtık olabileceği 
gerekçesi ile quadrisferik lens ile yapılan periferik retina muayenesinde yırtık saptanmadı.Yapılan ön 
segment muayenesinde kornea veya sklerada laserasyon ( tam kat kesi) bulgusu 
saptanmadı.Hastanın ön segment muayenesinde delici bir yaralanma bulgusu saptanmaması 
nedeniyle,künt travmaya sekonder vitreus içi hemaraji geliştiği düşünüldü.Topikal sikloplejin, 
antibiyotik, steroid tedavisi ile 5 gün sonra kontrole çağrıldı. Beş gün sonra kontrole gelmeyen hasta 
10 gün sonra kontrole geldi. Yapılan muayenede ön segment sağ alt limbusun 7 mm altındaki 
subkonjonktival hemorajinin gerilemekte olduğu (Resim 1,2,3), göz dibi incelemesinde arka kutup 
önündeki hemorajinin gerilediği saptandı. Arka kutup üst yarıda 2*1 mm boyutlarında yabancı cisim 
ile uyumlu lezyon saptandı (Resim 4). Hastaya vitreoretinal cerrahi operasyonu önerildi. 
SONUÇ: Olgumuzda subkonjonktval hemoraji olan bölgeden yabancı cismin globa girdiği ve 
sonrasında giriş yerinin hemen kapandığı düşünüldü. Bu nedenle ön segment muayenesinde glob 
laserasyonu bulgusu saptanmadı. Travma olgularında ayrıntılı ön segment muayenesine rağmen 
delici göz yaralanması bulgusu saptanmayabilir fakat vitreus içi hemoraji eşlik eden olgularda veya 
şüphelenilen durumlarda yabancı cisim ekartasyonu için orbita tomografisi çekilmesi gerekebilir. Göz 
içi yabancı cisim tanısında gecikme, görsel prognozu olumsuz etkileyebilir. 
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Ön segment fotoğrafı 
 

 

resim 2  
 



 

Gerilemekte olan subkonjoktival hemoraji 
 
 
resim 3 

 
Ön segment fotoğrafı 
 
 
resim 4 

 
Fundus fotoğrafı, arka kutup önünde yabancı cisim 
 
 



 

Abstract:0016] EP-16 [Kabul:Poster] [Nörooftalmoloji]  

Vertebrobasiller yetmezliği olan hastalarda VEP 
bulguları 

Hande Hüsniye Telek1, Selda Keskin2, Gülizar Demirok1, Firdevs Örnek1 
1SBÜ.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları, Ankara 
2SBÜ.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü, Ankara 
 
 

AMAÇ: Vertebrobasiller yetmezliği (VBY) olan hastalarda Vizuel evoked potential (VEP) bulgularının 
değerlendirilmesi ve sağlıklı kişiler ile arasında fark olup olmadığını araştırmak amaçlandı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Şubat 2016 ile Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesi 
nöroloji polikliğine başvuran VBY olan 20 hasta incelendi. Tüm hastalara ve kontrol grubundaki 
kişilere; 2º, 1º, 30 dk, 15 dk ve 7 dk olacak şekilde beş farklı büyüklükte desen kullanarak VEP kaydı 
yapıldı.  
SONUÇ: Çalışmaya yaşları ortalama 58,1± 11,1 yıl olan 20 VBY’ li hasta alındı. Bunların 12 ‘si kadın, 
8’i erkek idi. Kontrol grubunda ise kişilerin yaşları 62,6 ± 7,8 yıl idi ve bunların 12 ‘si kadın, 8 ’i erkek 
idi. N 75 dalgasının 2ºlik desende elde edilen ortalama latansı hasta grubunda 67,7100±8,23 ms 
iken, kontrol grubunda 71,3925±6,82 ms olarak saptandı. Bu değerler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık görüldü (p<0,05). N75 dalgasının 7 dk ‘lık desende elde edilen ortalama latansı hasta 
grubunda 95,3300±10,56 ms iken, kontrol grubunda 97,5450±18,53 ms olarak saptandı. Bu 
değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü (p<0,05). N75-P100 amplitüdün 7 dk 
‘da ortalama değeri hasta grubunda 7,9358±4,59 µV iken, kontrol grubunda 5,0100±2,74 µV olarak 
saptandı. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0,05).  
TARTIŞMA: Servikal spinal kord, posterior görme yolları, beyinsapı ve serebellumun majör kan 
akımını vertebrobasiller sistem sağlar. Bu sistemdeki hasar, posterior sensorial görme yollarında kan 
akımının azalmasına ve bunun sonucunda geçici veya kalıcı bilateral görme kayıplarına neden olabilir. 
Çalışmamızda VBY olan hastalarda VEP testinde değişiklikler saptanmıştır. Bu sonuçlardan yola 
çıkarak, VBY olan hastalarda VEP testinin yapılmasının hasta takiplerinde, daha fazla hasta sayılı 
çalışmalarla desteklendiği taktirde faydalı bilgiler verebileceği düşünülmektedir. 
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[Abstract:0017] EP-17 [Kabul:Poster] [Tıbbi Retina]  

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Aflibercept'in 
Koroid Kalınlığına Etkisi 
Şeyma Mataracı, Hüseyin Fındık 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 
 
 

AMAÇ: Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu(YBMD) tanısı almış hastalarda intravitreal 
Aflibercept(IVA) enjeksiyonunun koroid kalınlığına(KK) ve görme keskinliğine etkisini 
değerlendirmek. 
MATERYAL-METOD: Bu retrospektif çalışmada, Temmuz 2015-2017 tarihleri arasında Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniğinde yaş tip YBMD tanısıyla 3 doz IVA tedavisi uygulanmış, 
26 göz incelendi. Her hastanın enjeksiyon öncesi ve enjeksiyon sonrası her ay; Snellen eşeli ile en 
iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), göz içi basıncı ve EDI-OCT ile foveal ve koroidal kalınlık 
değerleri ölçüldü. Elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemler ile değerlendirildi. Anlamlılık düzeyi 
p<0,05 olarak belirlendi.  
BULGULAR: Çalışmaya, yaş ortalaması 75,27 ± 8,31 yıl olan daha önce anti-VEGF tedavisi almamış 
19 hasta ile altı aydan uzun süredir herhangi bir anti-VEGF ile tedavi edilmemiş 7 hastanın toplam 
26 gözü dahil edildi. Bu hastaların 16’sında klasik tip KNVM, 10’unda ise okült tip KNVM mevcuttu. 
Enjeksiyonlar sonrası 22 hastada intraretinal veya subretinal sıvı gözlenmezken, 4 hastada tedaviye 
rağmen intraretinal ve/veya subretinal sıvı sebat etti. Tedavi öncesi ve sonrası her ay santral foveal 
kalınlık değerleri anlamlı azalma gösterdi. Ortalama KK enjeksiyon öncesi dönemle kıyaslandığında 
enjeksiyon sonrası bütün ölçümlerde anlamlı azalma gösterdi. Tedavi sonrası ortalama subfoveal KK 
farkı 60,88 µm olarak ölçüldü ve bu azalma istatistiksel olarak anlamlıydı. KK'da azalma en fazla 1. 
IVA sonrası gözlendi. EİDGK değerlerinde 11 hastada artış, 6 hastada azalma gözlenirken; 9 hastada 
değişiklik gözlenmedi. EİDGK değişimi ile ortalama KK'nın değişimi arasında istatistiksel olarak 
anlamlı korelasyon saptanmadı. 
SONUÇ: Yaş tip YBMD tedavisinde birer ay arayla ardışık 3 doz IVA enjeksiyonu hem santral foveal 
kalınlık hem de KK değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma sağlamasına rağmen, EİDGK 
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. 
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[Abstract:0018] EP-18 [Kabul:Poster] [Oküler Onkoloji]  

Metastatık Irıs Tumorlerınde Intravıtreal Antı-VEGF 
Tedavı Etkınlıgı 
Rukiye Aydın 
Edward Harkness Eye Institute, Department of Ophthalmology, Columbia University College of 
Physicians and Surgeons, New York, NY, USA 
 
 

Amac: Metastaik iris tümörü nedeni ile intravitreal anti-VEGF uygulanan iki olgunun sunumu ve 
intraoküler metastazlarda anti-VEGF tedavinin etkinligine değinmek. 
Olgu 1: 52 yasında, bilinen biliyer sistem tümörü nedeni ile sistemik kemoterapi alan hastaya sol göz 
iris dokusunda metastatik kitle tanısı kondu. Görme keskinliği 20/50 olup intraokuler basınç 34 
mmHg duzeyınde idi, fundus muayenesi normaldi. Iris nazalinde 7.5x3.5 mm boyutlarında, 
vaskularize metastatik kitle ve multipl tümör odakları izlendi. Sekonder aci kapanmasi glokomu 
gelisen hastaya bir ay ara ile yapılan 3 intravitreal bevacizumab enjeksiyonu sonrası metastatik kitle 
ve iris yuzeyindeki odaklar tamamen kayboldu, görme keskinligi 20/20 düzeyine cıktı ve intraokuler 
basınc 16 mmHg olculdu. 
Olgu 2: 65 yasında kadın, meme Ca nedeni ile sistemik kemoterapi, radyoterapi alan hastaya sol 
gözünde metastatik iris kitlesi tanısı kondu. Iris temporalinde 4.3 mm x 2.5 mm boyutunda 
vaskularize kitle saptandı. Görme keskinliği 20/20, intraokuler basınc 16 mmHg idi, fundus normaldi. 
Birer ay ara ile 3 defa intravitreal bevacizumab enjeksiyonu uygulandi ve sonrası tümör dokusu 
tamamen kayboldu, görme keskinliği 20/20 duzeyinde saptandi. 
Tartısma: Sistemik tümörlerin göze metastazı nadiren karsımıza çıkmaktadır. Uveal doku özellikle 
koroid gözde en sık metastazin gerceklestigi doku olup iris metastazları daha nadir karsımıza 
cıkmakta ve tüm uveal metastazların yaklaşık %7’sini oluşturmaktadır. Metastatik iris tümörlerinin 
tedavisinde kullanılan tedavi metodlarının ciddi sistemik ve okuler yan etkileri bulunmakla birlikte 
sistemik tedavi metodlarının oküler kompartmanlara etkisi de sınırlıdır. Intravitreal anti-VEGF’ler bu 
vaskuler metastatik tümörlerin regresyonunu başarı ile sağlamaktadır ve yan etkileri yüksek ve 
maliyetli olan geleneksel tedavi yöntemlerine karsı başarılı bir alternatif oluşturmaktadır. 

 
 
Anahtar Kelimeler: iris metastasis, anti-VEGF, sekonder glokom 
 
 
  



 

 
1. olgu birer ay ara ile 3 doz bevacizumab enjeksiyonu sonrasi 

 
 
 
1. olgu enj.'lar sonrasi gonyoskopi fotografi 

 
On segment OCT fotoğrafı da mevcut ancak fotoğraf sayı sınırlaması nedenı ile koyulamadı. 
 
 



 

1. olgu enjeksiyon oncesi 

 
 
 
2. olgu enj.'lar sonrasi 

 
 



 

 
2. olgu enjeksiyon oncesi(tani ani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

[Abstract:0019] EP-19 [Kabul:Poster] [Glokom]  

 

Glokom hastalarında santral kornea kalınlığı ölçümü 
için iki farklı cihazın sonuçlarının karşılaştırılması 
Mehmet Gökhan Aslan, Murat Okutucu, Hüseyin Fındık 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Rize 
 
 

AMAÇ: Glokom hastalarında santral kornea kalınlığı ölçümü (SKK) için Scheimflug kamera ile 
kombine plasido disk topografi cihazı (ST) ile ultrasonografik pakimetri (UP) cihazının sonuçlarını 
karşılaştırmak.  
MATERYAL-METOD: Bu kesitsel çalışmada, Ocak-Mart 2018 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine başvuran, herhangi bir kornea 
patolojisi olmayan, daha önce göz cerrahisi geçirmemiş ve göz içi basıncı değerleri tedavi ile normal 
sınırlar içinde olan 40 primer açık açılı glokom hastasının her iki gözünün SKK ölçümleri Schwind-
Sirius topografi (CSO Inc, Florence, Italy) ve ultrasonografik pakimetri (Pocket II, Quantel Medical, 
Bozeman, Montana, USA) cihazları kullanılarak yapıldı. ST cihazı ölçümlerinde elde edilen en ince 
korneal kalınlık değerleri ile UP cihazı ile yapılan ardışık 5 ölçümün en düşük değerleri kaydedildi. 
Sonuçlar uygun istatistiksel metotlar kullanılarak karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen 40 hastanın 21’i kadın, 19’u erkekti. Hastaların ortalama yaşı 
52.9±8.6 yıldı. ST cihazı ile yapılan ölçümlerde ortalama SKK 534.2±33.1 µm olarak bulunurken, UP 
cihazı ile bu değer 544.3±35.1 µm olarak ölçüldü. Her iki cihazın ölçüm değerleri birbiri ile istatistiksel 
olarak uyumluydu (r=0.920, p<0.001). Ancak iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı 
(t= -6.5, p<0.001).  
SONUÇ: Glokom hastalarının klinik tanı ve takibinde SKK ölçümü için her iki yöntem de güvenilir 
olmasına karşın, ST ile yapılan ölçümlerde daha ince SKK değerleri elde edilmiştir. Özellikle glokom 
tedavisi planlanırken ultrasonografik pakimetri yanı sıra ST ile ölçümler yapılması, olası ince 
korneaların gözden kaçırılmaması açısından önemlidir. 
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[Abstract:0024] EP-24 [Kabul:Poster] [Uvea-Behçet]  
 

Romatoid artritli hastalarda koroid kalınlığı ve koroid 
kalınlığının makula ve retina sinir lifi kalınlığına 
etkisinin araştırılması 

Uğur Yılmaz1, Süleyman Demircan2 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
 

AMAÇ: Romatoid Artrit(RA) hastalarında koriod tutulumunun varlığını, koroid kalınlığını ölçmek ve 
retina üzerindeki etkisini makula ve retina sinir lifi kalınlığını ölçerek araştırmak. 
GEREÇ-YÖNTEM: 96 RA’li hasta grubu ile 88 normal sağlıklı gönüllülerden oluşan kontrol grubunu 
karşılaştırdık. Kontrol grubu rastlantısal seçildi. RA hastalık aktivitesi; hastalık aktivite 28 (DAS 28) 
ile değerlendirildi. RA hastaları DAS 28 skoruna göre düşük ve yüksek aktiviteli olarak iki alt gruba 
ayrıldı. DAS 28 skoru 2.6-3.2 arası düşük hastalık aktivitesi, DAS 28 skoru 5.1 in üzerinde olanlar 
ise yüksek hastalık aktivitesi olarak kabul edildi. İki gruba ayrılan RA hastaları ile kontrol grubu, 
retina sinir lifi(RSL), makula ve subfoveal-peripapiller koroid kalınlığı açısından karşılaştırıldı.  
BULGULAR: Romatoid faktör(RF), C-Reaktif Protein(CRP), Anti Siklik Sitrüllenmiş Peptid(AntiCCP) 
düzeyleri yüksek DAS grubunda daha yüksek saptandı(p<0.001 herbiri için). Hastalık süresi de 
yüksek DAS grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulundu(p=0.014). Koroid kalınlığını, RA grubunda 
kontrol grubuna göre, subfoveal, perifoveal ve peripapiller alanlarda daha ince saptadık(p<0.001). 
Bu sonucun retina ve makula üzerine olası etkisini araştırmak için yaptığımız gruplar arasında makula 
ve RSL kalınlıkları ölçümleri arasında fark saptanmadı(p>0,05). Düşük DAS ve Yüksek DAS her bir 
RA grubunda hastalığın süresi, RF, CRP düzeyi, Anti CCP pozitifliği ile makula, RSL ve koroid kalınlığı 
arasında istatistiksel anlamlı bir korelasyon izlenmedi(p>0.05).  
SONUÇ: RA’de koroidde incelme izlenebilir. Bu incelmenin tüm koroidde izlenmesi altta yatan sebebin 
daha çok vaskülit olabileceğini düşündürür. RNFL ve makula kalınlığının etkilenmemesi koroiddeki 
değişimin retinaya yansımadığını göstermektedir. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, Koroid Kalınlığı, Retina Sinir Lifi Kalınlığı, Makula Kalınlığı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[Abstract:0025] EP-25 [Kabul:Poster] [Tıbbi Retina]  

Retinal Ven Tıkanıklığı ve Bir Oksidatif Stres Belirteç 
olan Thiol-Disulfit Dengesi Arasında İlişki var mıdır? 

Osman Ahmet Polat1, Ali Kurt1, Raşit Kılıç1, Rukiye Nar2, Özkan Kocamış1 
1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları ABD, Kırşehir/Türkiye 
2Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD, Kırşehir/Türkiye 
 
 

AMAÇ: Bu çalışmada retinal ven tıkanıklığı ile bir oksidatif stres belirteci olan dinamik tiyol-disülfit 
dengesi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Oksidatif stres durumunda denge disülfit 
lehine bozulabilmektedir. 
GEREÇ: Otuz dokuz retinal ven tıkanıklığı hastası ve 38 yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş kontrol grubu 
olmak üzere toplam 77 katılımcı çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriterleri retinal ven 
tıkanıklığı gurubu için şu şekilde belirlenmiştir: 3 haftayı aşmayan yakın zamanda başlayan şikayet 
ve bulgular, retinal ven tıkanıklığı dışında başka oküler hastalık öyküsünün olmaması, daha önce 
oküler cerrahi ve lazer öyküsünün olmaması, retinal ven tıkanıklığı için daha önce intravitreal 
enjeksiyon dahil olmak üzere herhangi bir tedavi uygulanmamış olması, arteryel hipertansiyon 
dışında sistemik hastalık öyküsünün olmaması. Kontrol grubu sağlıklı bireylerdir. Native tiyol, total 
thiol, disülfit düzeyleri katılımcıların kan serumu örneklerinde çalışılarak belirlenmiştir. İlave olarak 
tüm katılımcıların native/total tiyol ve disülfit/total tiyol oranları hesaplanarak kaydedilmiştir. 
BULGULAR: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi arasında fark yoktu. Total tiyol, 
native tiyol, disülfit, native/total tiyol oranı ve disülfit/total tiyol oranları retinal ven tıkanıklığı ve 
kontrol grubu arasında karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmamıştır. Kontrol grubunda yaş ve total 
tiyol seviyeleri arasında negatif korelasyon olduğu (p<0.001, r= -0.539), fakat diğer parametreler 
arasında anlamlı ilişki olmadığı bulunmuştur. Retinal ven tıkanıklığı grubunda yaş ve serum 
parametleri arasında anlamlı ilişki bulunmamış, fakat vücut kitle endeksi ile total tiyol düzeyleri 
arasında negatif korelasyon bulunmuştur(P=0.39, r= -0.332). 
SONUÇ: Retinal ven tıkanıklığı ve kontrol grupları arasında tiyol-disülfit dengesi açısından anlamlı 
fark bulunmamıştır. 
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[Abstract:0027] EP-27 [Kabul:Poster] [Tıbbi Retina]  

 

Retinal Ven Dal Tıkanıklığına Sekonder Maküla Ödemi 
Tedavisinde İntravitreal Aflibercept, Ranibizumab ve 
Deksametazon Tedavilerinin 6 Aylık Sonuçlarının 
Kıyaslanması 
Alper Halil Bayat, Selim Bölükbaşı, Burak Erden, Akın Çakır, Şeyma Gülcenur Özturan, Mustafa Nuri 
Elçioğlu 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
 
 

AMAÇ: Retinal ven dal tıkanıklığına (RVDT) sekonder gelişen maküla ödemi (MÖ) tedavisinde 
intravitreal aflibercept, ranibizumab ve deksametazon enjeksiyonlarının etkinliklerinin ve 
güvenirliklerinin kıyaslanması 
GEREÇ-YÖNTEM: RVDT'ye sekonder MÖ olan 60 hastanın 60 gözü geriye dönük olarak araştırıldı. 
Hastalar aldıkları tedaviye göre üç gruba ayrıldı.1. grupta 20 kişiye 2 mg intravitreal aflibercept 
(İVA),2. grupta 20 kişiye 0.5 mg intravitreal ranibizumab (İVR), 3. grupta 20 kişiye 0.7 mg 
intravitreal deksametazon implantasyonu (İDİ) yapıldı. Grup 1 ve 2 aylık üç yükleme dozu yapıldıktan 
sonra pro re nata (PRN) rejimiyle takip edildi. Grup 3 ise başlangıçta 1 adet İDİ sonrasında ihtiyaç 
durumunda ek bir İDİ ile tedavi edildi. Hastaların başlangıç, 3. ay ve 6. ay en iyi düzeltilmiş görme 
keskinlikleri (EİDGK), merkezi maküler kalınlıkları (MMK), göz içi basıncı (GİB) değişimleri not edildi. 
BULGULAR: Hastalar yaş, cinsiyet, semptomların başlangıç süreleri, başlangıç EİDGK ve MMK 
açısından benzerdi (p>0.05). Ortalama enjeksiyon sayıları grup 1'de 3.85±0.74, grup 2'de 
3.85±0.87, grup 3'te 1.75±0.44'idi. 3. ve 6. aylarda tüm gruplarda istatiksel olarak anlamlı derecede 
EİDGK kazanımı ve MMK azalması saplandı. Gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 
olmamasına rağmen 3. ve 6. aylarda grup 3 daha yüksek EİDGK'ya sahipti. Yan etki olarak grup 1 
ve 2'de birer kişide, grup 3'te dört kişide artmış GİB saptandı,tüm hastalarda GİB birer 
antiglokomatöz ilaç ile kontrol altına alındı. Grup 1'de bir kişide, grup 2'de iki kişide, grup 3'te dört 
kişide katarakt gelişimi izlendi. 
SONUÇLAR: Her üç tedavi rejimi de RVT'ye bağlı MÖ tedavisinde etkili bulunmuştur. İDİ tedavisinde 
daha yüksek GİB artışı ve katarakt gelişimi olsa da,diğer iki tedavi rejimine göre 3. ve 6. aylarda 
nispeten daha yüksek EİDGK saptanmıştır. 

 
 
Anahtar Kelimeler: retinal ven dal tıkanıklığı, maküler ödem, aflibercept, ranibizumab, 
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Zamanla Merkezi Maküler Kalınlık Değişiminin Gruplara Göre Dağılımı 
 
 
ŞEKİL-2 

 
Zamanla En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği Değişiminin Gruplara Göre Dağılımı 
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6. Aydaki En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği Ortalamaları 
 
 
  



 

 

[Abstract:0028] EP-28 [Kabul:Poster] [Glokom]  

Yüksek Miyoplarda Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı 
ile Aksiyel Uzunluk ve Sferik Ekivalan Arasındaki İlişki 
Gökhan KAYA 
Kağıthane Devlet Hastanesi,Göz Kliniği, İstanbul 
 
 

AMAÇ: Yüksek miyop hastalarında, retina sinir lifi tabakası (RNFL) kalınlığı değerlerinin belirlenmesi 
ve RNFL ile aksiyel uzunluk ve sferik ekivalan arasındaki ilişkiyi belirlemek. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya yüksek miyopu olan 32 hastanın 36 gözü (kırma kusuru ≥6 dioptri ya 
da axial uzunluğu ≥26 mm olan hastalar) ve 14 sağlıklı gönüllünün 24gözü dahil edildi.Retina sinir 
lifi tabakası kalınlıkları sırasıyla superior, inferior, temporal, nazal kadranlardan spektral domain optik 
koherens tomografi ile ölçüldü. Ortalama RNFL kalınlıkları kaydedildi. İstatistiksel analiz uygulandı. 
Aksiyel uzunluk ile ilişkili oküler magnifikasyon etkisinin düzeltilmesi için Litmann formülü kullanıldı. 
BULGULAR: Yüksek miyopi grubunun ortalama yaşı 42.2yıl (31-61 yıl aralığında) ve ortalama aksiyal 
uzunluğu 27.2±2.5 mm (26 ile 35 mm aralığında) idi. Yüksek miyop gözlerde RNFL kalınlıkları 
superior, inferior, temporal ve nazal kadranlarda sırasıyla 114.5±3.7 µm, 113.5±2.1 µm, 81.4±23.7 
µm and 67.2±5.1 µm olarak ölçüldü. Ortalama RNFL kalınlığı yüksek miyop grubunda 94.5±4.3 µm, 
kontrol grubunda ise 114.1±5.7 µm idi. RNFL kalınlıklarının yüksek miyop grubunda, emetrop olan 
kontrol grubuna göre daha ince olduğu izlendi (p<.001). Ortalama RNFL kalınlığının, aksiyel uzunluk 
ve sferik ekivalan arttıkça azaldığı izlendi. 
SONUÇ: Miyopinin derecesi ile RNFL kalınlık değerlerinde değişiklik olduğu gözlenmektedir. Bu 
nedenle glokoma bağlı hasar araştırılırken özellikle yüksek miyop hastalarında bu değişiklikler göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
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[Abstract:0029] EP-29 [Kabul:Poster] [Kornea]  

Geriatrik Yaş Grubunda Konjonktivaşalazis Görülme 
Sıklığı ve Göz Yaşı Fonksiyonuna Etkisi 
Dilay Özek, Emine Esra Karaca, Özlem Evren Kemer 
Ankara Numune Hastanesi, Göz Kliniği, Ankara 
 
 

AMAÇ: Çalışmamızın amacı geriatrik popülasyonda konjonktivaşalazis (KŞ) sıklığını saptamak ve bu 
durumun göz yaşı fonksiyonlarına olan etkisini araştırmaktır. 
METOD: Prospektif, gözlemsel çalışmamıza, polikliniğe çeşitli nedenlerle başvuran 65 yaş üstü 144 
hastanın 144 gözü dahil edildi. KŞ'i olanlar grup 1 olmayanlar grup 2 olarak ayrıldı. Grup 1’de 64 
hastanın 64 gözü, grup 2’de 80 hastanın 80 gözü vardı. Tüm hastalara tam bir oftalmolojik muayenin 
yanında KŞ varlığı ve evrelemesi, göz yaşı kırılma zamanı testi (GKZT), schirmer testi, lisamin yeşili 
ile kornea-konjonktiva boyanma testi (van Bijsterveld skoru) ve OSDI ( Ocular Surface Disease 
Index) testi yapıldı. Çalışmaya alınmama kriterleri hastalarda kuru göze neden olabilecek blefarit, 
meibomian bez hastalığı, otoimmün hastalıklar, tiroid bezi hastalıkları, diabet olarak belirlendi. 
SONUÇ: Geriatrik hasta grubunda KŞ görülme sıklığı %44.4 olarak saptandı. Grup 1’deki KŞ’nin 
evresi ortalama 1.12±0.23 idi. Hastaların yaş ortalaması grup 1’de 71.15 ± 12.34 yıl iken (34 kadın, 
30 erkek), grup 2’de 68.16 ± 6.05 yıldı (43 kadın, 37 erkek). Grup 1’de grup 2’ye göre OSDI skoru 
(sırasıyla 34.13 ± 16.58, 18.09 ± 9.61; p=0.021) ve lisamin yeşili boyanma testi (sırasıyla 
2.78±0.43, 0.65±0.32, p=0.035) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek, GKZT (sırasıyla 
5.32±4.12, 12.35±5.16, p=0.041) düşüktü. İki grup arasında schirmer testi açısından istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunamadı (sırasıyla 11.25±5.98, 13.57±2.50, p=0.98) 
TARTIŞMA: Geriatrik popülasyonda KŞ oranı oldukça sık rastlanmakta ve bu da oküler yüzeydeki göz 
yaşı dağılımını değiştirerek semptomlara neden olmaktadır. 
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[Abstract:0030] EP-30 [Kabul:Poster] [Tıbbi Retina]  

 

Acute Effects of Exercise on Choroidal Thickness and 
Ocular Pulse Amplitude 

Serdar Dervişoğulları1, Yüksel Totan2, Ali Ender Kulak3, Emre Güler4 
1başkent üniversitesi, adana 
2ankara maya göz merkezi, ankara 
3kırşehir ahi evran eğitim araştırma hastanesi, kırşehir 
4medipol üniversitesi, istanbul 
 
 

AMAÇ: Bu çalışmada sağlıklı insanlarda egzersiz sonrası oküler değişiklikleri göstermek 
amaçlanmıştır. 
Gereç ve YÖNTEMLER: Yirmi katılımcıda 15 dakika koşu bandında egzersiz öncesi ve sonrası koroid 
kalınlığı (KK), göz içi basınç (GİB), oküler basınç amplitüdü (OBA) ve sistemik kan basıncı (KB) 
ölçümleri yapıldı. Optik koherens tomografi (OKT)(Cirrus Version 6.0; Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA) 
cihazı ile fovea ile foveanın 1500 µm nazal ve temporalinde KK ölçüldü(Resim 1). GİB ve OBA 
ölçümleri dinamik tonometre (DCT; Swiss Micro technology AG, Port, Switzerland) ile yapıldı. 
Ölçümlerle birlikte SKB ölçümleri de yapıldı. 
SONUÇLAR: Çalışmaya dahil edilen 20 katılımcıda yaş ortalaması 22.65±0.98 idi. Egzersiz sonrası 
sistolik ve diastolik kan basınçlarında anlamlı artış izlendi(P<0.05) (Tablo 1). GİB ve OBA 
değerlerinde egzersiz sonrası anlamlı düşüş görüldü (P<0.05) (Tablo 2). Subfoveal, nazal ve 
temporal koroid kalınlıklarında egzersiz sonucu anlamlı bir değişim olmadı (P>0.05) (Tablo 2). 
TARTIŞMA: Çalışma sonuçlarına göre egzersiz ile GİB ve OPA değerleri düşüp sistolik ve diyastolik 
kan basıncı değerleri yükselirken koroid kalınlığında değişiklik olmamaktadır. Bu durum, 
vazokonstriksiyonla ilgili bir vasküler direnç adaptasyonu olabileceğini göstermektedir. GİB ve OPA 
azalmaları koroid kalınlığı değişiklikleri ile ilgili görünmemektedir. 
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[Abstract:0031] EP-31 [Kabul:Poster] [Tıbbi Retina]  

İdiopatik Jukstafoveal Telenjiektazi Vakası 

Emre Aydın1, Murat Okutucu2, Hüseyin Fındık3, Mehmet Gökhan Aslan4, Muhammed Kaim5 
1Emre Aydın 
2Murat Okutucu 
3Hüseyin Fındık 
4Mehmet Gökhan Aslan 
5Muhammed Kaim 
 
 

Giriş-AMAÇ: Kliniğimize az görme şikayetiyle başvuran idiopatik jukstafoveal telenjiektazi tip 2 (İJFT 
tip2) düşündüğümüz olguyu sunmak. 
OLGU: 53 yaşında bayan hasta kliniğimize yaklaşık 1 yıldır az görme şikayetiyle başvurdu. Sistemik 
hikayesinde hipertansiyon dışında özellik yoktu. Görme keskinliği sağ gözde 8/10 sol gözde 5/10 idi. 
Göz içi basıncı sağ gözde 15 mmHg, sol gözde 18 mmHg idi. Otorefraktometre değeri sağ gözde + 
1.25, sol gözde +0.50 idi. Biomikroskobik muayenesinde grade 1 kortikonükleer kataraktı mevcut 
idi. Fundus muayenesinde her iki gözde yalancı makula deliği görünümü mevcut idi. Optik koherens 
tomografisinde foveada iç limitan membran örtüsü, tam kat foveal atrofi ve fotoeseptör iç segment-
dış segment bandında kayıp görüldü.  
Tartışma ve SONUÇ: İJFT tip 2 kadın ve erkekleri eşit oranda etkiler ve ortaya çıkış zamanı altıncı 
dekattır. Hastalığın kardinal bulguları, retinal reflenin azalması, floresein sızıntısı ve foveanın kistik 
görünümde olmasıdır. Proliferatif olmayan evrede retina pigment epiteli (RPE) sağlıklıdır. RPE 
dekolmanı ve subretinal skarlaşma görülmez. Proliferatif evrede ise subretinal neovaskülarizasyon 
(SRVN) görülür. Klinikte İJFT tip 2 saptanan hastalar proliferatif evreye geçiş açısından sıkı takip 
edilmelidir. SRNV gelişen hastalarda intravitreal triamsinolon ve anti vasküler endotelyal büyüme 
faktörü tedavisi ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir. 
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[Abstract:0032] EP-32 [Kabul:Poster] [Tıbbi Retina]  

 

Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Anti-VEGF Tedavi 
Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Gerçek Yaşam 
Deneyimi 

Hasan Görkem Markirt1, Özer Dursun2, Erdem Dinç2, Ufuk Adıgüzel2 
1Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Göz Kliniği, Sinop 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin 
 
 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı yaş tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (YBMD) tedavisinde intravitreal 
ranibizumab ve aflibercept enjeksiyonunun görme keskinliği ve anatomik başarı üzerindeki 
etkinliğinin karşılaştırılmasıdır. 
YÖNTEM: Ağustos 2015 – Ağustos 2016 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Göz Hastalıkları kliniğine başvuran ve yaş tip YBMD tanısı konulan 64 hastanın 64 gözü çalışmaya 
dahil edildi. Daha önce tedavi alan, en az bir yıl düzenli takiplere gelmeyen ve YBMD dışında oküler 
patolojisi bulunan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Random olarak 32 hastaya intravitreal 
ranibizumab uygulanırken, 32 hastaya aflibercept tedavisi uygulandı. Ayrıca üçüncü bir çalışma grubu 
olarak daha önce intravitreal ranibizumab tedavisi alan ve istenilen düzeyde yanıt alınamayarak 
aflibercept enjeksiyonuna geçilen 32 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. Çalışmaya dahil 
edilen olguların sonuç görme keskinlikleri, optik koherens tomografi bulguları ve enjeksiyon aralıkları 
ile sayıları birbiri ile karşılaştırıldı.  
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların sonuç görme keskinlikleri ve optik koherens 
tomografideki santral retina kalınlığı ölçümleri her iki ilaç grubunda benzerdi ve aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı değildi (p˃0.05). Ancak ranibizumab tedavisine yeteri kadar yanıt 
alınamamış ve aflibercept tedavisine geçilen gruptaki yıllık intravitreal enjeksiyon sayısının diğer iki 
gruba göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p<0.05). 
SONUÇ: Yaş tip YBMD hastalarından elde edilen bu sonuçlar her iki ilaç enjeksiyonunun da görme 
keskinliği artışı sağladığı ve aynı zamanda benzer düzeyde santral retinal kalınlıkta azalmaya neden 
olduğunu göstermektedir. Ancak tedaviye daha dirençli olan gruptaki enjeksiyon sayısının artışı 
dikkat çekicidir. Gerçek yaşam verilerinin değerlendirildiği, daha fazla hastanın katılımıyla yapılacak 
çok merkezli çalışmalarla her iki ilacın etkinliğinin karşılaştırılması uygun olacaktır. 
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Ege Bölgesinde sağlık kuruluna başvuran hastalarda 
körlüğe ve az görmeye neden olan patolojileri 
değerlendirilmesi 

Veysi Emre Erden1, Feray Koç2, Nazife Sefi Yurdakul3 
1Yeni Yüzyıl Üniversitesi,Göz Hastalıkları Ana Bİlim Dalı,İstabul 
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İzmir 
3Başkent üniversitesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İzmir 
 
 

AMAÇ: Ege bölgemizde erişkinlerde az görme ve körlüğe neden olan başlıca patolojileri belirlemek. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu araştırmada son iki yıl süresince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Sağlık kuruluna Başvuran kişilerin dosyaları geriye dönük incelendi. On sekiz 
yaşın üstünde 20790 kişinin dosyaları araştırmaya alındı. Bu gruptan ABD kriterlerine göre her iki 
gözde az görme veya körlük durumu saptanan 375 kişi araştırmaya alındı. Görme özürlü bireylerde 
yaş, cinsiyet, körlüğe veya az görmeye neden olan hastalıkları, göz muayene bulguları, diğer sistemik 
hastalıkları ile ilgili verileri kayıt edildi. 
SONUÇLAR: Çalışmaya dâhil edilen 375 hastanın toplam 186’sı erkek 189’u kadındı. Hasta grubunun 
299’unda (%79.7) körlük, 76’sında (%20.3) az görme durumu mevcuttu.Körlük veya az görmeye 
neden olan patolojilerde ilk 3 sırayı retinal distrofiler, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve diyabetik 
retinopati paylaşıyordu. Elli yaş altı hastalarda %38,4 ile retinal distrofiler 50 yaş üstü hastalarda 
%19,4 ile yaşa bağlı makula dejenerasyonu en sık izlenen patoloji oldu. Çalışmaya dahil edilen 
hastalarda %46’sı kaçınılabilir patolojilerden dolayı körlük ya da az görme durumundayken %53’ü 
kaçınılamaz patolojilerden dolayı körlük ya da az görme durumundaydılar. 
TARTIŞMA: Bu araştırma Ege bölgesinde az görme ve körlüğe neden olan patolojilerin prevalansını 
verememektedir, ancak bölgemizde sıklıkla görme özürlülüğüne neden olan patolojilerin 
belirlenmesini sağlamıştır. Bu patolojilerin çoğunluğu önlenebilir veya tedavi edilebilir niteliğindedir. 
Elde ettiğimiz veriler ışığında önleyici ve tedavi edici sağlık hizmet planlamaları yapılırsa bölgemizde 
görme özürlülüğü önemli derecede önlenebilir. 
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elli yaş altı ve elli yaş üstü hasta gruplarında görme özürlülüğüne neden olan 
paatolojılerın dagılım oranları 
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[Abstract:0036] EP-36 [Kabul:Poster] [Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji]  

Korneal yabancı cismin oluşturduğu korneolimbal 
neovaskülarizasyon 
Mustafa Kalaycı 
Gazipaşa Devlet Hastanesi Göz Kliniği, ANTALYA 
 
 

20 gün önce muz tarlasında çalışırken sol gözüne muz kabuğu parçası giren hasta; aralıklı olarak o 
gözünde batma olmasına rağmen hastaneye başvurmayı gerekli görmemiş. Yakınının zorlamasıyla 
kliniğimize başvuran hastanın sol göz alt kornea santralindeki yabancı cisim ve bu cisme limbustan 
uzanan vaskülarizasyon farkedildi. Hastaya gerekli bilgi verildikten sonra yabancı cisim çıkarıldı ve 
vaskülarize alan insülin iğnesi ucuyla kazındı.  
Hastaya 2 gün göz kapama ve antibiyotik damla ve trehaloz içeren suni göz yaşı damlası reçete 
edildi. Hastanın 1 hafta sonraki kontrolünde kornea saydamdı ve vaskülarizasyon tekrarlamamıştı. 
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[Abstract:0038] EP-38 [Kabul:Poster] [Şaşılık]  

Elli Yaş Üzeri Edinsel Kranyal Sinir Felçlerinin 
Epidemiyolojisi ve Klinik Bulgular ile Spontan Düzelme 
Arasındaki İlişki 
Osman Bulut Ocak, Aslı İnal 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyoğlu Göz eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
 

AMAÇ: Edinsel 3., 4. ve 6. kranyal sinir felçlerinde epidemiyoloji, klinik bulgular ve spontan 
düzelmenin klinik bulgular ile olan ilişkisini incelemek.  
GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemiz şaşılık biriminde 2010 – 2015 yılları arasında edinsel kranyal sinir felci 
tanısı konan olgular değerlendirildi. Şikayet ve/veya semptomlarının başlangıç zamanı 45 günden az 
olan 50 yaş üstü olgular çalışma kapsamına alındı. Olguların yaş, cinsiyet, taraf göz ve kranyal palsi 
tipleri belirlendi. Etyolojileri değerlendirilerek 5 gruba ayrıldı (mikrovasküler patoloiler, travma, 
makrovasküler patolojiler, kafa içi bası yapan kitle ve idiyopatik). Klinik bulguları kayıt altına alındı. 
Cerrahi müdahaleye gerek kalmadan spontan düzelme gösteren olgular belirlendi. Spontan düzelme 
gelişen olgular (grup 1) ile cerrahi müdahale yapılan olgular (grup 2) arasında, başlangıç klinik 
değerlendirmeleri açısından fark olup olmadığı istatistiksel olarak değerlendirildi.  
SONUÇLAR: Üçüncü sinir palsi saptanan 66 olgu (%26,5), 4. sinir palsi saptanan 59 olgu (%23,7)ve 
6. sinir palsi saptanan 124 olgu (%49,8) çalışma kapsamına alındı. Olguların yaş ortalamaları 
58,25±10.15 yıl olarak belirlendi. Tüm olguların %49,5’sinde (123 olgu) etyoloji olarak 
mikrovasküler patoloji belirlenirken, 53 olguda (%21,5) etyoloji belirlenemedi ve idiyopatik olarak 
değerlendirildi. 220 olguda spontan düzelme gözlendi. Kayma ölçüm ortalamaları ve oküler motilite 
kıstlılık ortalamaları açısından değerlendirildiğinde, spontan düzelen olgular ile cerrahi müdahale 
önerilen olgular arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu.  
TARTIŞMA: Erken dönemde kranyal palsi tanısı alan 50 yaş üstü olguların 6 aylık takip döneminde 
spontan düzelme oranları %88,3 olarak belirlenmiştir. Etyoloji olarak ilk sırada mikrovasküler 
patolojiler saptanırken ikinci sırada idiyopatik grup bulunmaktadır. Olgularda, başlangıç klinik 
bulgularının şiddeti ile, spontan düzelme gelişmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur. 
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[Abstract:0040] EP-40 [Kabul:Poster] [Tıbbi Retina]  

Santral retinal arter tıkanıklıklığı geçiren 65 yaş üzeri 
hastalarda erken uygulanan hiperbarik oksijen 
tedavisinin prognozu 
Osman Öndaş 
Atatürk Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum 
 
 

AMAÇ: Santral retinal arter tıkanıklığı geçiren geriatrik yaş grubunda; erken uygulanan hiperbarik 
oksijen tedavisinin sonuçlarının değerlendirilmesi. 
GEREÇ-YÖNTEM: Şubat 2010-Haziran 2016 tarihleri arasında santral retinal arter tıkanıklığı geçiren 
hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, şikayetler ile ilk hiperbarik 
oksijen(HBO) tedavisi arasındaki süre, uygulanan diğer tedaviler, takip süresi, göz içi basıncı(GİB), 
görme keskinliği kaydedildi. İlk muayenelerde ve kontrolerde ayrıntılı oftalmolojik muayene 
sonrasında; renkli fundus fotoğrafı, fundus floresein anjiografi, optik koherens tomografi çekildi. Tüm 
hastalara görsel semptomların başlamasından itibaren ilk 8 saat içerisinde HBO tedavisi başlandı. 
İstatistiksel analizlerde Wilcoxon testi kullanıldı. P<0.05 olması anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Çalışmaya; santral retinal arter tıkanıklığı geçiren, 13’ü(%65) erkek, 7’si(%35) kadın, 
yaşları 65-87(76,3±9.6) olan, 20 hastanın 20 gözü dahil edildi. Hastalara oküler masaj, topikal 
antiglokomatöz, asetilsalisilik asit, oral asetazolamid, mannitol(i.v) tedavisi uygulandı. Ön kamara 
parasentezi yapıldı. Tüm hastalara görsel semptomların başlamasından itibaren ilk 8 saat içerisinde 
başlanmak üzere; 2,4 atmosferik basınç altında, 120 dakikalık seanslar halinde toplam 20 seans HBO 
tedavisi uygulandı. Şikayetler ile ilk HBO tedavisi arasındaki süre ortalama 5.3 saat idi. Takip süresi 
ortalama 16,3 aydı. Tedavi öncesi GİB 12,23±3,41mmHg, tedavi sonrası 12,97±5,58mmHg idi. 
Başvuru anında görme keskinliği ortalama 0.011±0.03 (snellen), tedavi sonrasında ise 0.081±0.42 
(p<0.01) idi. Görme keskinliği 13(%65) gözde arttı, 6(%30) gözde değişmedi, 1(%5) gözde azaldı. 
SONUÇ: Santral retinal arter tıkanıklıklığı geçiren 65 yaş üzeri hastalarda; ilk 8 saat içerisinde 
başlandığı takdirde, hiperbarik oksijen tedavisinin sonuçları oldukça tatminkardır. 
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[Abstract:0042] EP-42 [Kabul:Poster] [Kornea]  
 

Türk ve Arap etnik gruplarının kornea ve ön segment 
parametrelerinin scheimpflug görüntüleme sistemi ile 
karşılaştırılması 

Mustafa Berhuni1, Cem Öztürkmen2, Eyüp Özcan2 
1Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Gaziantep 
2Özel Göznuru Göz Hastanesi, Gaziantep 
 
 

Türk ve Arap etnik gruplarının kornea ve ön segment parametrelerinin scheimpflug görüntüleme 
sistemi ile karşılaştırılması 
AMAÇ: Türk ve Arap etnik gruplarındaki sağlıklı gözlerin kornea ve ön segment parametrelerini 
scheimpflug görüntüleme yöntemi ile karşılaştırmayı amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Türk etnik grubundan 100 sağlıklı olgunun sağ gözleri (grup 1) ile 
Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmiş Arap etnik grubundan 100 sağlıklı olgunun sol 
gözlerinin (grup 2) sirius ile ölçülen ön segment ölçüm değerleri geriye dönük olarak incelendi 
BULGULAR: Grup 1 ve grup 2 hastaların yaş ortalaması 26,06 ± 5,46, 28,02 ± 7,35 idi Grup 1 
hastaların 52’si erkek, (%52) 48’i kadın (%48), grup 2 hastaların 54’ü erkek (%54), 46’sı kadın 
(%46) idi.  
Grup 1 ve grup 2 olguların sferik eşdeğerleri (SE) ortalaması -2,88 ± 1,27 ve -3,34 ± 1,81 dioptri 
idi (p: 0,140). Grup 1 ve grup 2 olguların merkezi kornea kalınlığı (MKK) ortalaması 538,96 ± 34,74 
µm ve 539,12 ± 33,77 µm idi (p: 0,981). Grup 1 ve grup 2 olguların steep K değerleri ortalaması 
44,02 ± 1,45 44,21 ± 1,4 dioptri idi (p: 0,506). Grup 1 ve grup 2 olguların flat K değerleri ortalaması 
42,97 ± 1,5 ve 42,9 ± 1,33 dioptri idi (p:0,804). Grup 1 ve grup 2 olguların ön kamara hacmi (ÖKH) 
ortalaması 188,9 ± 29,52 mm3 ve 195,26 ± 29,48 mm3 idi (p: 0,284). Grup 1 ve grup 2 olguların 
ön kamara derinliği (ÖKD) ortalaması 3,84 ± 0,27 mm ve 3,87 ± 0,29 mm idi (p: 0,633). Grup 1 ve 
grup 2 olguların kornea hacimleri (KH) ortalaması 58,32 ± 3,79 mm3 ve 58,31 ± 3,64 mm3 idi (p: 
0,989). Grup 1 ve grup 2 olguların iridokorneal açı (İKA) ortalaması 44,32 ± 6,2ᵒ ve 45,42 ± 4,85ᵒ 
idi (p: 0,326).  
SONUÇ: Türk ve Arap etnik grupları arasında scheimpflug görüntüleme sistemi kullanılarak yapılan 
kornea ve ön segment parametreleri ölçümleri arasında herhangi bir fark bulunmamıştır. 
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[Abstract:0043] EP-43 [Kabul:Poster] [Tıbbi Retina]  

Santral Seröz Koryoretinopati tanısı ile refere edilen 
olguda Akut Posterior Multifokal Plakoid Pigment 
Epitelyopati 
Mustafa Berhuni, Coşkun Ünsal, Elçin Kalalı Issı, Gönül Karataş Durusoy 
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Gaziantep 
 
 

Santral Seröz Koryoretinopati tanısı ile refere edilen olguda Akut Posterior Multifokal Plakoid Pigment 
Epitelyopati 
AMAÇ: Santral Seröz Koryoretinopati (SSR) OCT bulguları ile Akut Posterior Multifokal Plakoid 
Pigment Epitelyopati (APMPPE) ile benzerlik göstermektedir. SSR ön tanısıyla kliniğimize refere edilen 
bir APMPPE olgusunu sunmayı amaçladık.  
OLGU: Dış merkezden SSR ön tanısıyla refere edilen 41 yaşında erkek hasta kliniğimize 3 gündür 
devam eden her iki gözde az görme şikayeti ile başvurdu. Hastanın snellen ile yapılan görme 
keskinleri muayenesinde her iki gözde görme keskinlikleri 0.1 idi. Hastanın her iki göz ön segment 
muayenesi normaldi. Goldman applanasyon tonometresi ile ölçülen göz içi basınçları ölçümü sağ 13 
mmHg, sol 15 mmHg idi. Hastanın fundus muayenesinde her iki gözde makülada elevasyon ve 
periferde damarlarda tortuosite artışı olduğu gözlendi. Çekilen OCT’de her iki gözde pigment epitel 
dekolmanı (PED) olduğu gözlendi. Çekilen FFA’da erken fazda makülada hiperfloresans, periferde 
hipoflöresan noktalar, geç fazda periferde multiple hiperflöresans noktasal lezyonlar tespit edildi. 
Hastaya APMPPE tanısı konularak ilaçsız takibe alındı. Hastanın 1 ay sonraki kontrolünde 
şikayetlerinde azalma olduğu ve görme keskinliklerinin her iki gözde 0.4 olduğu gözlendi. Çekilen 
OCT’de PED’in gerilediği, FFA’da lezyonların gerilediği gözlendi. Hastanın 3. ay kontrolünde görme 
keskinlikleri her iki göz 0.8 olarak ölçüldü. Optik koherens tomografi’de PED’nın tamamen ortadan 
kaybolduğu ve FFA’da noktasal lezyonların yok denecek kadar azaldığı gözlendi. 
SONUÇ: Ani görme azlığı şikayeti ile başvuran genç erişkinlerde OCT’de PED görülmesi ile SSR tanısı 
konulmadan önce mutlaka ayrıntılı anamnez ve klinik muayene ile birlikte FFA çekilerek APMPPE gibi 
diğer patolojilerin ekarte edilmesi gerekmektedir. 
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[Abstract:0045] EP-45 [Kabul:Poster] [Uvea-Behçet]  

Ratlarda Oluşturulan Deneysel Üveit Modelinde 
İnfliximab Ve Hiperbarik Oksijen Tedavisinin 
Etkinliğinin Araştırılması 

Fatih Mehmet Adıbelli1, Ali Erdal Güneş2, Elif Adıbelli3, Yusuf Kenan Dağlıoğlu4 
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD. Şanlıurfa 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD. Şanlıurfa 
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Adana 
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, Adana 
 
 

AMAÇ: Ratlarda uygulanan deneysel üveit modelinde infliksimab ve hiperbarik oksijen tedavisinin 
histopatolojik ve biyokimyasal etkilerini araştırmak. 
GEREÇ-YÖNTEM: Wistar albino sıçanlarında derialtı endotoksin enjeksiyonu ile (200 ug 
lipopolisakkarid) üveit oluşturuldu. Sham grubu dışındaki diğer gruplara ayak tabanına derialtına 
Endotoksin verildi. Endotoksin verilmesi, ilaç ve hiperbarik oksijen uygulamasından 24 saat sonra 
histopatolojik değerlendirme, vitreus ve ön kamara sıvısında TNF alfa, IL 1Beta, ICAM ve Visfatin 
konsantrasyonları için örnekler alındı. Materyaller toplu halde çalışıncaya kadar -80C derecede 
saklandı. 
SONUÇ: Endotoksin enjeksiyonundan 24 saat sonra kontrol grubundaki rat gözlerinin ön 
kamarasında şiddetli inflamasyon görüldü. Sadece infliximab uygulanan, endotoksin tarafından 
uyarılan kan-aköz bariyerinin bozulmasıyla TNF alfa, IL 1Beta ICAM ve Visfatin konsantrasyonundaki 
artışı kısmen önledi. Hiperbarik oksijen tedavisi ve infliximab endotoksin sonrası histopatolojik skoru 
iyileştirdi. Biyokimyasal analizler, her iki tedavinin, endotoksinle indüklenen enlamasyona karşı 
korunduğunu ortaya koydu. 
TARTIŞMA: Çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler değerlendirildiğinde; üveit tedavisinde infliximab 
kullanımının etkin bir tedavi yöntemi olduğunu buna karşın üveit yönetimine hiperbarik oksijen 
tedavisi eklenmesinin sağaltıma olumlu bir katkısı bulunmadığını düşünmekteyiz. 
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[Abstract:0047] EP-47 [Kabul:Poster] [Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi]  

 

Alport Sendromu olan hastada maküla temporalinde 
incelme 
Muhammet Kaim, Murat Okutucu, Mehmet Gökhan Aslan, Samet Öztürk, Hüseyin Fındık 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
 
 

Giriş-AMAÇ: Polikliniğimize az görme şikayetiyle başvuran, anterior lentikonus, böbrek nakli hikayesi 
ve nörosensoryal işitme kaybı nedeniyle işitme cihazı kullanan alport sendromu düşündüğümüz bir 
olguyu bildirmek. 
OLGU: 41 yaşında erkek hasta kliniğimize kontakt lens muayenesi ve değişimi için başvurdu. 
Anamnezinde uzun zamandır kontakt lens kullandığını ve numaralarının sürekli yükseldiğini belirtti. 
Sistemik sorgusunda nörosensoryal işitme kaybı nedeniyle işitme cihazı kullanımı, böbrek nakli ve 
sonrasında immünsüpresif ilaç kullanımı hikayesi mevcuttu. Yapılan muayenesinde görme keskinliği 
her iki gözde 6/10'du. Sikloplejinli otorefraktometre değerleri sağ gözde -18.0 (-10.25×5), sol gözde 
-15.0 (-10.0×166) idi. Göz içi basıncı sağ gözde 12 mmHg, sol gözde 16 mmHg idi. Biomikroskobik 
muayenesinde anterior lentikonus ve lens ön yüzeyinde opasifikasyon görüldü. Funduskobik 
muayenesinde özellik saptanmadı. Scheimpflug kamera ile yapılan ön segment incelemesinde 
anterior lentikonus saptandı, optik koherens tomografi ile yapılan arka segment incelemesinde 
makula temporalinde incelme olduğu görüldü.  
Tartışma ve SONUÇ: Alport sendromu genetik geçişli bir bazal membran hastalığıdır. Hematürik 
nefrit, nörosensoryal işitme kaybı ve oküler bulgularla karakterizedir. Anterior lentikonus, lens 
opasiteleri, ve retinal benekler sıklıkla görülen göz bulgularıdır. Bu çalışmada uzun süredir kontakt 
lens kullanan, böbrek nakli ve nörosensoryal işitme kaybı hikayesi olan fakat Alport sendromu tanısı 
almamış bir olgu bildirilmektedir. Göz kliniğine başvuran hastaların bulgularının, sendromların bir 
komponenti olabileceği düşünülmeli hastalara sistemik ve bütüncül yaklaşılmalıdır. 
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[Abstract:0048] EP-48 [Kabul:Poster] [Tıbbi Retina]  

 

Altmış Yaş Üstü Hastalarda Foveal Avasküler Zon ve 
Damar Yoğunluğunun OCT Anjiografi ile 
Değerlendirilmesi 
Sezen Akkaya 
Sağlık Bilimlri Üniv. Fatih Sultan Mehmet Eğititim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
 
 

AMAÇ: Optik koherens tomografi anjiyografi (OKTA) retinal ve koroidal damarlanmanın herhangi bir 
kontrast madde kullanılmadan ayrıntılı değerlendirilmesini sağlayan yeni bir görüntüleme yöntemidir. 
Çalışmanın amacı 60 yaş üstü göz muayeneleri normal olan bireylerde yüzeyel kapiller ağ bölgesinde 
ortalama foveal avasküler zon(FAZ) alanını ve damar yoğunluğu yüzdesini belirlemek ve bu bulguları 
daha sonraki çalışmalarda yaşa bağlı maküla dejeneresansı, diyabetik retinopati gibi patolojik 
retinalarla karşılaştırmaktır. 
YÖNTEMLER: Altmış yaş ve üstü kliniğimize çeşitli nedenlerle başvuran görmeleri tashihle tam olan 
ve fundus muayeneleri doğal olan 35 hastanın 70 gözü değerlendirmeye alındı. Hastaların yaş 
ortalaması 72,5±12,4 idi. Dilatasyon sonrası hastalara OKTA çekilerek 3x3 mm2’lik yüzeyel kapiller 
ağ kesitlerinde FAZ ölçümü ve damar yoğunluğu ölçümü yapıldı. Ölçümler RS-3000 Advance (Nidek, 
Gamagori, Japan) cihazı ile yapıldı. 
BULGULAR: Altmış yaş üstü göz muayenesi doğal olan hastaların OKTA çekim sonuçlarına göre 
yüzeyel kapiller ağ tabakasında yapılan FAZ ölçüm ortalaması 0,38±0,25 olarak bulunmuş olup, bu 
derinlikteki 3x3mm2’lik alanda damar yoğunluğu yüzdesi ise ortalama olarak %11,33±4,9 olarak 
hesaplanmıştır. Ayrıca beklenildiği gibi FAZ ile damar yoğunluğu arasında ters bir ilişki olduğu 
gözlemlenmiştir. Daha önceki çalışmalarda normal kişilerde yüzeyel kapiller ağ FAZ alanı ortalama 
0.266 mm2 bulunmuş olup 0.071-0.527 mm2 arasında değişmektedir. Ancak bu çalışmalarda yaş 
sınırı konulmamıştır ve damar yoğunluğu oranları bakılmamıştır. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar bize 60 yaş üstünde sağlıklı gözlerde OKTA ile FAZ yüzey alanı ve damar 
yoğunluğu ortalamasını göstermesi bakımından önemlidir. Bu değerlerin daha sonraki çalışmalar da 
gençler ile veya yaşa bağlı maküla dejenerasyonu, diyabetik retinopati gibi patolojik retinalarla 
kıyaslanması açısından önem arzetmektedir. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Optik koherens tomografi anjiyografi, foveal avasküler zon, damar yoğunluğu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[Abstract:0049] EP-49 [Kabul:Poster] [Tıbbi Retina]  

 

Retinal Ven Tıkanıklığı Olan Olguların Optik Koherens 
Tomografi Anjiyografi Non-Flow, FAZ ve Density 
Değerlendirme aracı ile İncelenmesi 
Yasin Şakir Göker 
Ulucan Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 
 
 

AMAÇ: Retinal ven tıkanıklığı (RVT) olan olguları optik koherens tomografi anjiyografi'nin (OKTA) 
yeni yazılımsal uygulaması olan FAZ, Non-Flow ve Density değerlenlendirme aracı ile inceleyerek 
sağlıklı bireyler ile karşılaştırmak. 
Gereç ve YÖNTEMLER: RVT tanısı ile takip edilen hastalar ve sağlıklı bireyler çalışma kapsamına 
alındı. RVT'ye bağlı makula ödemi olan olgular intravitreal dexametazon implant ve/veya ranibizumab 
ile tedavi edildikten sonra OKTA'nın FAZ, Non-Flow ve Density değerlenlendirme aracı ile incelendi. 
Segmentasyon hatası olan görüntülemeler çalışma dışında bırakıldı. Tüm retina FAZ alanı, FAZ 
çevresi, FAZ'ın asirkülarite indeksi (Aİ) ve foveal dansite (FD) (FAZ'ı 300 mikron uzaklıkta çepeçevre 
saran bölgedeki vaskuler yoğunluk) verileri FAZ değerlendirme aracı ile; yüzeyel (YKP) ve derin 
kapiller pleksuslardaki (DKP) vasküler dansite cihazın density değerlendirme aracı ile ve YKP'de FAZ 
alanı Non-Flow değerlendirme aracı ile otomatik olarak ölçüldü. RVT'si olan olgular (çalışma gurubu) 
ve yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş sağlıklı bireyler (kontrol gurubu) istatistiksel olarak 
karşılaştırıldı. 
BULGULAR: 20 hastanın (8 bayan 12 erkek) 20 gözü çalışma gurubu, 24 hastanın (9 bayan 15 erkek) 
24 gözü kontrol gurubu olarak incelendi. YKP'de FAZ alanı, tüm retina FAZ alanı, FAZ çevreleri, Aİ ve 
FD değerleri sırasıyla çalışma gurubunda 0.70±0.18 (0.41-1.22) mm2, 0.29±0.14 (0.05-0.57) mm2, 
2.13±0.53 (1.04-3.06) mm, 1.10±0.03 (1.04-1.16) ve %45.31±8.55 (24.15-58.78) iken; kontrol 
gurubunda ise 0.48±0.13 (0.28-0.72) mm2, 0.27±0.11 (0.12-0.49) mm2, 1.99±0.48 (1.34-2.74) 
mm, 1.10±0.02 (1.06-1.16) ve %53.40±2.94 (47.41-59.43) olarak bulundu (sırasıyla p=0.000, 
p=0.564, p=0.394, p=0.758 ve p=0.000). YKP'de ve DKP'de vaskuler dansite çalışma gurubunda 
kontrol gurubuna göre daha düşüktü. (p<0.05) 
SONUÇ: RVT'si olan olgularda FAZ alanı OKTA'nın Non-Flow değerlendirme aracı ile incelenmelidir. 
FD makuler perfüzyonun önemli bir belirteci olarak izlenmiştir. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Derin kapiller plexus, foveal avaskuler zon, foveal dansite, optik koherens 
tomografi anjiografi ve yüzeyel kapiller plexus. 
 
 
Density Değerlendirme Aracı 



 

 
A. Yüzeyel Kapiller Pleksus B. Derin kapiller Pleksus 
 
 
FAZ Değerlendirme Aracı 

 
FAZ(mm2): Tüm retina FAZ alanı Perim (mm): FAZ çevresi AI: FAZ'ın asirkülerite indeksi FD (%): Foveal dansite (FAZ'ı 300 
mikron uzaklıkta çepeçevre saran bölgedeki vaskuler yoğunluk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Non-Flow Değerlendirme Aracı 

 
Yüzeyel Kapiller pleksusda FAZ alanı 
 
 
  



 

[Abstract:0050] EP-50 [Kabul:Poster] [Nörooftalmoloji]  

 

Spontan pnömotorakslı bir hastada Horner Sendromu 
Hasan Akgöz, Mehmet Gökhan Aslan, Murat Okutucu, Muhammet Kaim, Hüseyin Fındık 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
 
 

Giriş-AMAÇ: Kliniğimize sol göz kapağında düşme şikayetiyle başvuran Horner sendromu olgusunu 
sunmak. 
OLGU: 27 yaşında bayan hasta kliniğimize sol göz kapağında düşme şikayetiyle göğüs cerrahisi 
tarafından konsülte edildi. Hastanın yapılan muayenesinde görme keskinliği her iki gözde tam idi. 
Biomikroskobik, funduskobik muayenesi ve göz içi basıncı doğal idi. Loş ışıkta yapılan inspeksiyon ile 
muayenesinde sol göz kapağında düşüklük ve miyozis görüldü. Hikayesinde hastanın 5 yıldır sigara 
kullandığı, spontan pnömotoraks geçirdiği ve bu nedenle 12 saat önce göğüs tüpü takıldığı öğrenildi. 
Hasta tekrar operasyon geçirdikten 4 gün sonra tarafımıza rekonsülte edildi. Muayenesinde 
muhtemel denervasyon hipersensivitesine bağlı olarak midriazisi ve hafif pitozu mevcut idi. 
TARTIŞMA-SONUÇ: Horner sendromu, sempatik sinir sisteminin hasarının sebep olduğu miyozis, 
pitozis, enoftalmus ve anhidroz ile karakterize bir sendromdur (Anhidroz superior servikal 
gangliyonun alt seviyesindeki lezyonlarda görülür). Akciğer tümörleri, geçirilmiş cerrahiler, 
sempatektomi gibi durumlarda ortaya çıkabilir. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Horner,Pnömotoraks,Spontan 
 
 
1.Operasyon öncesi 

 
 
 
2.Operasyon sonrası 

 
 
 
 
 



 

 
 
[Abstract:0051] EP-51 [Kabul:Poster] [Vitreoretinal Cerrahi]  

Geriatrik Hastalarda Pnömatik Retinopeksi Sonuçları 
Ali Demircan, Gürkan Erdoğan, İhsan Çakır 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
 
 

AMAÇ: Geriatrik hastalarda yırtıklı retina dekolmanı (YRD) için uygulanan pnömatik retinopeksinin 
(PR) anatomik ve fonksiyonel sonuçlarını incelemek 
Gereç ve YÖNTEMLER: Ocak 2016-Haziran 2017 döneminde PR uygulanan hastaların kayıtları geriye 
dönük olarak incelendi. ≥65 yaş hastalar (geriatrik grup) ile ≤60 yaş hastaların (kontrol grubu) 
bilgileri karşılaştırıldı. Hastaların başlangıç özellikleri ile işlemin anatomik başarı oranları belirlendi. 
Başlangıç ve 6. aydaki en iyi görme keskinlikleri (EİDGK) ölçüldü. Hastaların PR öncesi lens durumu, 
maküla tutulumu, yırtık sayısı ve dekolman alanı genişliği (saat kadranı) kaydedildi.  
BULGULAR: Ortalama yaş geriatrik grupta (n=51) 68,7±5,1 yıl (65-90 yıl) ve kontrol grubunda 
(n=63) 52,1±8,9 yıl (22-60 yıl) idi. Geriatrik grupta 19 göz (%37), kontrol grubunda 10 göz (%16) 
psödofaktı. Geriatrik grupta 28 gözde (%55), kontrol grubunda 29 gözde (%46) başlangıçta maküla 
tutulumu mevcuttu. Ortalama yırtık sayısı geriatrik grupta 1,41±0,69 (1-4) iken, kontrol grubunda 
1,19±0,45 (1-2) olarak bulundu. Retina dekolman uzanımı geriatrik grupta ortalama 4,1±1,4 (2-8), 
kontrol grubunda 3,8±1,3 (1-8) idi. PR ile anatomik başarı oranı geriatrik grupta 35 gözde (%69), 
kontrol grubunda 44 gözde (%70) olarak bulundu. Başlangıç EİDGK (logMAR) geriatrik grupta 
0,85±1,08 ve kontrol grubunda 1,15±0,94 idi. 6. ay EİDGK PR’nin başarılı olduğu geriatrik hastalarda 
0,41±0,32 ve kontrol grubunda 0,26±0,26 olarak bulundu (her iki grup için p<0,001). EİDGK 
değişimi açısından iki grup karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,18). 
SONUÇ: PR geriatrik yaş grubunda geriatrik olmayan grupla benzer anatomik ve fonksiyonel 
sonuçlara sahiptir. 

 
 
Anahtar Kelimeler: pnömotik retinopeksi, retina dekolmanı, 
 
 
  



 

 

[Abstract:0052] EP-52 [Kabul:Poster] [Glokom]  

Ahmed Glokom Valf İmplantasyonlu Olgularda Duruşa 
Bağlı Göz İçi Basıncı Değişiklikleri 
Serhat İmamoğlu, Nimet Yeşim Erçalık 
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz 
Hastalıkları Kliniği, İstanbul 
 
 

AMAÇ: Göz içi basıncı (GİB) Ahmed Glokom Valfi (AGV) implantasyonu ile kontrol altında olan glokom 
olgularında duruşa bağlı değişimlerin GİB üzerine etkisini araştırmak. 
METOD: Bu prospektif çalışmaya başarılı AGV implantasyonu yapılmış 20 hastanın 20 gözü dahil 
edildi. Hastalarda oturma, sırtüstü ve lateral dekübit vücut duruşlarındaki GİB ölçümleri 5 dakika ara 
ile Rebound Tonometre (Icare) kullanılarak ölçüldü. 
BULGULAR: Ortalama GİB oturma sırasında 14,7±1,4 mmHg, sırtüstü 15,9±1,9 mmHg ve lateral 
dekübit duruşunda 20,8±2,8 mmHg olarak saptandı. Oturma ve sırtüstü duruşları arasındaki 
ortalama GİB değişikliği anlamlı idi (p=0,043). Oturma ve lateral dekübit duruşları arasındaki 
ortalama GİB değişikliği anlamlı idi (p=0,043). 
SONUÇ: Göz içi basıncı başarılı AGV implantasyonu ile kontrol altında olan glokom vakalarında vücut 
duruşu değişiklikleri ile anlamlı GİB değişimi saptanmıştır. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Ahmed Glokom Valf, Duruş,Göz İçi Basıncı 
 
 
  



 

[Abstract:0055] EP-55 [Kabul:Poster] [Oküloplastik Cerrahi]  

 

Lakrimal bez, kıkırdak ve adipoz doku içeren epibulbar 
kompleks koristom 

Özgün Melike Gedar Totuk1, Canberk Özbaykuş2, İrem Türkmen2, Kerem Kabadayı2, Emel 
Dikicioğlu Çetin3 
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 
3Acıbadem Hastaneler Grubu, Nişantaşı Patoloji Grubu, İstanbul 
 
 

GİRİŞ:  
Koristomlar boyut ve şekillerini yıllarca koruyan konjenital ektopik lezyonlardır. Koristomlar doku 
içeriğine göre adlandırılır; birden fazla doku içerenleri kompleks koristom olarak sınıflandırılır ve tüm 
limbal dermoidlerin yalnızca küçük bir kısmını oluştururlar. 
VAKA:  
Yüksek astigmat sebebiyle anizometrik ambliyopi riski bildirilen, sağ göz üst temporal epibulbar 
dermoid benzeri kitlesi bulunan 9 aylık bir çocuğa cerrahi eksizyon gerçekleştirildi. Patolojik 
incelemede limbal kompleks koristomun içeriği kıkırdak, lakrimal bez ve matür adiposit dokusu olarak 
saptandı. 
SONUÇ:  
Oldukça nadir görülen kompleks koristomlar limbal dermoidlerin ayırıcı tanısında unutulmaması 
gereken lezyonlardır. 

 
 
Anahtar Kelimeler: koristom, kompleks koristom, limbal dermoid, ektopik lakrimal bez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[Abstract:0057] EP-57 [Kabul:Poster] [Tıbbi Retina]  

Santral retinal ven tıkanıklığına ikincil rekürrent makula 
ödemi tedavisinde aflibercept ile bevacizumab ve/veya 
ranibizumab etkinliklerinin karşılaştırlması 

Cem Özgönül1, Vaidehi S. Dedania2, Çağrı Giray Beşirli2 
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Servisi, Ankara 
2University of Michigan, Kellogg Eye Center, MI, USA 
 
 

AMAÇ: Santral retinal ven tıkanıklığına (SRVT) sekonder gelişen rekürrent makula ödemi (MÖ) 
olgularında intravitreal bevacizumab ve/veya ranibizumab ile intravitreal aflibercept uygulamalarının 
anatomik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Michigan Üniversitesi, Kellogg Göz Merkezi elektronik kayıt sistemi üzerinden SRVT 
bağlı MÖ tanısı almış hastaların kayıtları geriye dönük incelendi. MÖ başarı ile tedavi edildikten sonra 
en az 4 ay süreyle remisyonda olan ancak rekürrens gelişen ve tekrar tedavi altına alınan hastalar 
tespit edildi ve, rekürrent MÖ tedavisinde intravitreal aflibercept enjeksiyonu ile tedavi edilen hastalar 
grup 1, intravitreal bevacizumab ve/veya ranibizumab ile tedavi edilen hastalar grup 2 olacak şekilde 
iki gruba ayrıldı. Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ve 
santral foveal kalınlık (SFK) ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Rekürrent MÖ 20 hastanın 20 gözü çalışmaya dahil edildi. Dokuz hasta aflibercept ile 
(Grup 1), 11 hasta bevacizumab ve /veya ranibizumab ile (Grup 2) tedavi edilmişti. Rekürrensin 
tespit edildiği vizitte ve en son vizitte ortanca EİDGK, sırasıyla grup 1’de 20/60 ve 20/40 ve grup 
2’de 20/80 ve 20/50 olarak ölçüldü. Görme keskinliği ve görme keskinliği artışı yönünden gruplar 
arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Rekürrensin tespit edildiği vizitte ve en son vizitte 
ortanca SFK sırasıyla grup 1’de 492 µm ve 291 µm ve grup 2’de 448 ve 295 µm olarak ölçüldü. SFK 
ve SFK azalma açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Grup 1’de 11 
enjeksiyon ile %78 hastada, grup 2’de 13 enjeksiyon ile %55 hastada tam remisyon sağlandı (p> 
0.05). 
TARTIŞMA: SRVT ikincil gelişen rekürrent MÖ tedavisinde, hem aflibercept hem bevacizumab ve/veya 
ranibizumab enjeksiyonu ile EİDGK ve SFK düzelme saptanmasıyla beraber, aflibercept ile tedavi 
edilen grupta daha az enjeksiyon tekrarı ile beraber görece daha iyi oranda remisyon sağlandığı 
görüldü. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Santral retinal ven tıkanıklığı, Makula ödemi, bevacizumab, ranibizumab, 
aflibercept. 
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[Abstract:0059] EP-59 [Kabul:Poster] [Kornea]  

Geriatrik yaş grubunda penetran keratoplasti 
endikasyonları ve prognoz 
Sadullah Keleş, Osman Öndaş 
Atatatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD 
 
 

AMAÇ: Penetran keratoplasti uygulanan 65 yaş üzeri olgularda endikasyonların ve sonuçların 
değerlendirilmesi. 
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2013-Ağustos 2016 tarihleri arasında penetran keratoplasti uygulanan 297 
hastadan 78’inin dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, şikayetler ile keratoplasti 
arasındaki süre, takip süresi, preoperatif, intraoperatif, postoperatif diğer cerrahi uygulamalar, 
komplikasyonlar, görme keskinliği kaydedildi. İstatistiksel analizlerde paired-t testi kullanıldı. P<0.05 
olması anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Çalışmaya; 30’u(% 38,46) kadın, 48’i(% 61,53) erkek, yaşları 65-83(73,5±10.8) olan 
78 hastanın 78 gözü dahil edildi. Hastaların 40’ına(%51.28) büllöz keratopati, 27’sine(%34,61) 
keratit sonrası korneal skar, 8’ine(%10,25) travma sonrası korneal skar, 3’üne(%3,84) de korneal 
dejenarasyon nedeniyle penetran keratoplasti uygulandı. En sık endikasyon büllöz keratopati 
(%51.28) idi. Postoperatif takip süresi ortalama 18,7 aydı. İntraoperatif 20 hastaya anterior 
vitrektomi+İOL implantasyonu, 11’ine lens ekstraksiyonu+İOL implantasyonu, 6’sına ön kamara İOL 
ekstraksiyonu+anterior vitrektomi, 7’sine pupilloplasti uygulandı. Postoperatif 5 hastaya sekonder 
İOL implantasyonu, 3 hastaya fakoemulsifikasyon, 3 hastaya Ahmet glokom valf implantasyonu 
uygulandı. Hastaların 9’unda greft yetmezliği, 8’inde glokom, 3’ünde katarakt, 2’sinde endoftalmi, 
1’inde travmatik yara yeri ayrışması görüldü. Preoperatif görme keskinliği ortalama 
0.041±0.07(snellen), postoperatif ise 0.39±0.71(p<0.01) idi. 
SONUÇ: 65 yaş üzeri hastalarda en sık penetran keratoplasti endikasyonu büllöz keratopati olarak 
tespit edilmiştir; ek cerrahi yöntemlerle birlikte sonuçlar oldukça tatminkardır. 
TARTIŞMA: En sık endikasyon büllöz keratopatidir.İntraoperatif uygulanan işlemler ve postoperatif 
komplikasyonlar daha genç yaş grubuna göre farklılıklar içermektedir. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Keratoplasti, Geriatri, Büllöz Keratopati 
 
 
  



 

[Abstract:0062] EP-62 [Kabul:Poster] [Glokom]  

 

İleri yaş glokom hastalarında fakoemülsifikasyonun göz 
içi basıncına etkisi 
Nilgün Özkan Aksoy, Burçin Çakır, Emine Doğan, Sedat Özmen, Şule Bahadır Çoşkun, Erkan Çelik, 
Gürsoy Alagöz 
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Ana Bilim Dalı,Sakarya 
 
 

AMAÇ: Medikal tedavi ile kontrol altında olan ileri yaş glokom hastalarında, komplikasyonsuz katarakt 
cerrahisinin uzun dönemde göz içi basıncı değişimi ve tıbbi tedavi ihtiyacını araştırmak 
METERYAL-METOD: Daha önce göz cerrahisi geçirmemiş, tıbbi tedavi ile göz içi basınçları kontrol 
altında olan ileri yaş glokom hastalarının dosyaları retrospektif olarak incelendi. Ameliyat öncesi 
görme keskinliği, goldmann aplanasyon tonometrisi ile göz içi basınç ölçümü, merkezi kornea 
kalınlıkları, optik kohorens tomografi ile retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlık analizi, aksiyel uzunluk 
ölçümü, göz içi mercek dioptrisi ve cerrahi sırasındaki effektif fako zamanı kaydedildi. Hastaların 
katarakt çeşitleri, dilatasyon durumları ve zonül zaafı değerlendirildi. Katarakt cerrahisi öncesi ve 
sonrası antiglokomatöz molekül sayısı not edilerek cerrahi sonrası 1.,3.,6. ay ve 1.yılda 
antiglokomatöz tedavi gereksinimi açısından incelendi. 
BULGULAR: Yaş ortalaması74.6±6.9 olan, 10 kadın (%44.6), 11 erkek (%52.4), 21 glokom 
hastasının 24 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastaların glokom tanıları 7 göz (%29,2) primer açık açılı 
glokom, 14 göz (%58.3) pseudoeksfoliyatif glokom, 2 göz(%8.3) primer kapalı açılı glokom ve 1 
göz(%4.2) pigmenter glokom idi. Ameliyat öncesi ortalama göz içi basıncı 17±4 mmHg ve 
antiglokomatöz ilaç molekül sayısı 3.5±0.9 idi. Komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon sonrası göz içi 
basıncı 1. yılda 13.8±2.3 mmHg’a (p*<0.05) ve antiglokomatöz ilaç molekül sayısı ise 2.7±1.1 
düşmüş olup (p*<0.05) ilave başka tedavi gerekmemiştir (*Tekrarlayan ölçümler için ANOVA). 
Ameliyat öncesi ortalama RSLT kalınlığı (68±14.8) ile cerrrahi sonrası 1. yılda ortalama RSLT kalınlığı 
(69±14.2) açısından istatistiksel olarak fark yoktu (p>0.05). 
SONUÇ: Glokom hastalarında fakoemülsifikasyon göz içi basıncını uzun dönemde anlamlı düzeyde 
düşürmekte ve tıbbi tedavi ihtiyacını azaltmaktadır. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Glokom, Fakoemülsifikasyon, Antiglokomatöz tedavi 
 
 
  



 

[Abstract:0063] EP-63 [Kabul:Poster] [Glokom]  

 

Açık Renkli Gözler ile Koyu Renk Gözlerin Ön Segment 
Bulgularının Karşılaştırılması 

Esra Vural1, Ali Rıza Cenk Çelebi2 
1Mardin Devlet Hastanesi, Göz Kliniği, Mardin 
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 
 

AMAÇ: Renkli gözler ile koyu renkli gözlerin ön segment bulgularının karşılaştırılması 
GEREÇ-YÖNTEM: Mardin devlet hastanesine rutin kontrol amaçlı başvuran açık renkli gözlü(grup 1) 
ve koyu renkli gözlü hastalar (grup 2) çalışmaya dahil edildi. Ancak bu iki grupta hastalar yaş ve 
cinsiyet olarak denk olacak şekilde seçildi. Herhangi bir göz hastalığı veya sistemik hastalığı olanlar 
çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların demografik özellikleri, optik koherens tomografi ile ölçülen ön 
segment bulguları [santral kornea kalınlıkları, iris kalınlıkları, 4 kadran (süperior, inferior, nasal, 
temporal) ön kamara açıları] kaydedildi.  
SONUÇLAR: Grup 1 ve 2 de 31’er hasta olmak üzere toplam 62 hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş 
ortalamaları sırasıyla 27.96±9.8 yıl ve 24.77±6.11 yıl idi (p=0.62). Santral kornea kalınlıkları (SKK) 
sırasıyla grup 1 ve grup 2 de 528.09±34.67µm, 518.35 ±40.10µm olup iki grup arasında anlamlı 
fark yok idi (p=0.31). İris kalınlıkları sırasıyla 497.12 ±96.70µm, 523.32±69.63µm olup anlamlı fark 
yok idi (p=0.22). Ön kamara açıları nasal, temporal, inferior ve süperior sırasıyla grup 1 de 
39.82±5.24, 39.61±4.41, 39.76±4.25, 38.00±3.88 grup 2 de sırasıyla 42.44±5.63, 42.93±5.25, 
41.90±4.69, 40.96±4.61 idi. İki grup arasında temporal ve süperior açılar açısından anlamlı olarak 
farklı bulunurken (p=0.006, p=0.002 sırasıyla) inferior ve nasal açılar açısından fark bulunmadı 
(p=0.065, p=0.063). Her grupta kendi içinde 4 kadrandaki açılar birbiri ile karşılaştırıldığında 
istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır (grup 1 ve 2 sırasıyla; p=0,325, p=0,561). 
TARTIŞMA: Açık renkli gözlerde koyu renk gözlere göre süperior ve temporal açılar anlamlı olarak 
dar bulundu. 
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Persistan Diyabetik Makuler Ödem Tedavisinde 
İntravitreal Aflibercept Enjeksiyonu 
Yasin Toklu, Mücella Arıkan Yorgun, Melek Mutlu, Meltem Ece Kars 
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye 
 
 

AMAÇ: Ranibizumab tedavisine dirençli diaybetik makuler ödem tedavisinde intravitreal aflibercept 
enjeksiyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi 
METHOD: Bu retrospektif çalışmaya kliniğimize diayabetik makuler ödem nedeniyle başvuran, en az 
3 ranibizumab enjeksiyou sonrası makuler ödemin devam etmesi nedeniyle aflibercept enjeksiyonu 
yapılan 32 hasta dahil edildi. Tedavi başlangıcında, ve tedavi sonrası 1. ay, 2. ay, 3. ayda Optik 
koherens tomografi ile ölçülen santral makular kalınlık(SMK), snellen eşeli ile en iyi düzeltilmiş görme 
keskinliği (EDGK) değerlendirmeleri kaydedildi. Lens durumu, hastanın yaşı, HbA1c seviyeleri, 
enjeksiyon sayıları kaydedildi.  
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 61.9±8.6 (36-73) idi. 16 hasta bayan, 16 hasta erkek idi. 
Ortalama HbA1c düzeyi 7.4±0.9 (6.7-9.0) olarak saptandı. 20 hasta pseudofakik, 12 hasta fakik idi. 
Aflibercept enjeksiyonu öncesi ortalama ranibizuman enjeksiyon ortalaması 5.5±2.7 (3-13) idi. 
Tedavi başlangıcında ortalama EDGK 0.43 iken, 1. ay 0.44, 2. ay 0.48 ve 3. ay 0.63 olarak saptandı. 
Görme keskinliklerinde başlangı. Degree gore istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Tedavi 
öncesi SMK 406.92 µm iken, 1. ay 348.22 µm, 2. ay 323.17 µm ve 3. ay 353.29 µm idi. SMK 
değerindeki azalma başlangıç değere göre 1. ayda istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). 
SONUÇ: Çalışmamız sonuçlarına göre ranibizumab tedavisi sonrası aflibercept tedavisine geçilen 
hastalarda anatomik olarak kısa dönemde anlamlı düzelme sağlanırken, fonksiyonel iyileşme 
sağlanamamaktadır. 
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Evaluation Of Ophthalmic Surgical Injuries Presenting 
to an Ophthalmology Emergency Department 

Mücella Arıkan Yorgun1, Sema Yüzbaşıoğlu1, Yücel Yüzbaşıoğlu2 
1Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Ankara, Turkey 
2Department of Emergency, University of Health Sciences Keçiören Training And Research Hospital, 
Keçiören, Ankara, Turkey. 
 
 

AIM: To determine the incidence and clinical characteristics of ophthalmic emergency cases who 
required ophthalmic surgical intervention. 
MATERIAL-METHODS: Patients, who presented to Atatürk Training and Research Hospital, 
Ophthalmology Department with surgical ocular traumatic injuries from February 2017 to 2018, were 
retrospectively examined. Demographic characteristics, details of the injury, diagnoses, 
examinations and surgical procedures were obtained.  
RESULTS:  
Thirty-eight eyes of 35 patients, 26 (77%) males and 9 (23%) females ( mean age: 29 ±3, ranging 
in age from 1 to 78) were included. Twenty (53%) injuries involved the right eye, 18 (47 %) involved 
the left eye. Three of the injuries were bilateral. The main causes of ocular surgical injuries were 
traffic accidents in 15 cases (38%), work accidents in 11 cases (29%) and assault in 5 cases (13%). 
The most frequent type of lesion was penetrating injury [22 cases (57%)]. Single disruption of either 
corneal or scleral penetration was present in 7 (18%) and 4 (10%) cases, respectively. The most 
common concomitant ocular pathology was corneal-scleral penetration, which was presented in 8 
(21%) cases. Other diagnosis included conjunctival laceration in 17 cases (45%), eyelid laceration 
in 11 (29%), and hyphema in 3 (7%). Associated non-ocular trauma was presented in 4 cases (10%) 
and concomitant adnexa lesion was presented in 8 cases (21%). An intraocular foreign body (IOFB) 
was identified in 5 (13%) cases. All foreign bodies were located in the posterior segment. Context of 
IOFB were metal 2 (40%), glass 2 (40%) and biologic material 1(20%). 
CONCLUSION:  
According to our study results, surgery-requiring ophthalmologic injuries involve mainly male at 
younger ages and traffic accidents are the most important cause of trauma. Optimizing management 
of these patients can prevent visual impairment and blindness, which improves visual outcome. 
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Yanığa Bağlı Gelişen İleri Derece Skatrisyel 
Ektropiyonun Tam Kat Kulak Arkası Cilt Grefti, Medial 
Plikasyon Ve Bikanaliküler Silikon Stent Entübasyonu 
İle Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu 
Onur Gökmen 
SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
 

OLGU: 67 yaşında bayan hasta kliniğimize sol alt göz kapağında dışa dönme, gözde sulanma ve 
kozmetik olarak görüntüsünden rahatsızlık şikayetleriyle başvurdu. Hikayesinde 6 yıl önce sol gözüne 
kızgın şiş batması sonucu göz kapağında alt tarafa doğru çekinti, dışa dönme ve bu zamandan beri 
gözde sulanma öyküsü mevcuttu. Daha önce alt göz kapağından 2 defa cerrahi geçirmiş ancak 
istenilen kozmetik ve fonksiyonel sonucu alamamıştı. Muayenede sol göz görme keskinliği 20/20, 
kornea saydam ve fundus doğaldı ancak sol alt göz kapağında skatrisyel ektropionla birlikte göz 
kapağı belirgin şekilde aşağı çekilme mevcuttu. Medial kantal tendon üzerinden üst kapağa doğru 
çadır şeklinde uzanan bir skar dokusu mevcuttu. (Resim 1) Lakrimal lavaj ile muayenesinde sol gözde 
her iki punktumun ve kanalikülün açık olduğu açık olduğu ancak nazolakrimal geçiş olmadığı gözlendi. 
YÖNTEM: Skatrisyel alt göz kapağı kirpikli kenar hizasından kesilerek alt kapak retraktörleri 
serbestleştirildi. Medial kantal tendon üzerindeki skar dokusu hozirontal bir kesi ile serbeştleştirildi. 
Medial plikasyon ile alt göz kapağı tarsı, medial kantal tendon hizasında yukarı asılarak sabitlendi. 
Bu esnada alt punktum korunamadı ve pig tail prob ile üst punktumdan bikanaliküler silikon tüp 
entübasyonu yapılarak karünkül hizasında bağlandı. Alt kapakta oluşan geniş cilt defekti kulak arkası 
tam kat cilt grefti alınarak kapatıldı. (Resim 2) Greft üzerine sponge ile baskılı pansuman yapıldı ve 
sütüre edildi.  
SONUÇ: Post operatif 5. günde baskılı pansuman sütürleri alındı. (Resim 3) Post operatif 2. Hafta 
görüntüsünde greftin sağlıklı ve kanlanmaya başlamış olduğu fark edildi. (Resim 4) Post operatif 4. 
ayda ise skatrisyel ektropionun düzelmiş olduğu kabul edilebilir bir kozmetik sonuç elde edildi. (Resim 
5) Hastaya sulanma probemi için hastaya eksternal dakriyosistorinostomi cerrahisi önerildi ancak 
hasta ikinci bir cerrahiyi istemedi. 
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Resim 1 

 
Preoperatif belirgin skatrisyel ektropion ve kapağın aşağı doğru çekilmesi 



 

 
 
REsim 2 

 
Kulak arkası greft alınan bölge (post operatif 5. gün) 
 
 
REsim 3 

 
Post operatif 5. günde baskılı pansuman sütürleri alındıktan sonra greftin görüntüsü 



 

 
 
Resim 4 

 
Post operatif 2. haftada greftin görünümü 
 
 
Resim 5 

 
Post operatif 4. ayda kabul edilebilir bir kozmetik sonuçla greftin görünümü 
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Geriatrik popülasyonda sosyo-kültürel düzey ile yaşa 
bağlı makula dejenerasyonu hastalığı farkındalık ilişkisi 
Burak Bilgin 
Bahçeşehir Üniversitesi, Göz hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 
 

Bu çalışmada sıklıkla geriatrik popülasyonu etkileyen yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalığı 
hakkında toplumun bilinç düzeyi ile ikamet ettikleri yer ve eğitim düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymak amaçlanmıştır. 
50-87 yaş aralığında 253 hastaya önceden hazırlanan ve kişilerin eğitim durumunu, ikamet ettikleri 
yeri, yaşlarını, cinsiyetlerini ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalığı hakkındaki bilgi düzeylerini 
ölçen bir anket uygulandı. Yaşabağlı maküla dejenerasyonu hakkındaki bilgi düzeyi kişilerin eğitim 
durumu ve ikamet yerlerine göre karşılaştırıldı. 
Çalışmaya dahil edilen 253 kişinin 41 tanesi okur-yazer değil, 83 tanesi ilkokul mezunu, 67 tanesi 
ortaokul mezunu, 33 tanesi lise mezunu, 12 tanesi yüksekokul mezunu ve 17 tanesi üniversite 
mezunu idi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 124 tanesi köyde, 82 tanesi ilçede, 47 tanesi şehir 
merkezinde ikamet ediyordu. Toplam 253 kişinin, 218 tanesi yaşa bağlı makula dejenerasyonu 
hakkında bilgi sahibi değildi. 35 kişinin hastalık hakkında bilgi sahibi olduğu kaydedildi. 
Hastalık hakkında bilgi sahibi olan kişilerin eğitim düzeyi ve ikamet yerleri değerlendirildiğinde, yaşa 
bağlı maküla dejenerasyonu hakkında bilgi sahibi olma oranının eğitim düzeyi arttıkça ve kişilerin 
ikamet ettiği yerleşim yeri merkezileştikçe arttığı görüldü. 
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Uzun Süren ve Dirençli İrvine Gass Sendromlu Olguda 
Tek Doz İntraviteal Dexamethazon İmplant 
Nihat Sayın, Sadık Etka Bayramoğlu, Mehmet Erdoğan 
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
 

AMAÇ: Psödofakik kistoid maküler ödem (KMÖ) komplikasyonsuz katarakt cerrahisi sonrası olabilir 
ve erken postoperatif dönemde en sık görme kaybı yapan nedenlerden bir tanesidir. Bu çalışmamızda 
topikal nonsteroid antiinflamatuar(NSAİİ) ve intravitreal triamsinolon tedavisine rağmen gerilemeyen 
psödofakik KMÖ olgumuza intravitreal dexametazone implant (Ozurdex)'ın 1 yıllık sonucunu tek bir 
olgu serisi ile sunmak 
SONUÇLAR: Sağ gözden komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu 
yapılan olgumuz ameliyattan 4 hafta sonra sağ gözde orta derecede görme kaybı şikayetiyle 
başvurdu. Optikal koherens tomografi (OKT) çekilen hastada sağ gözde KMÖ saptandı.Düzeltilmiş en 
iyi görme keskinliği (DEGK) sağ ve sol gözde sırasıyla 0.3 ve 0.9 civarındaydı. Santral makula kalınlığı 
(SMK) sağ ve sol gözde 435 ve 280 µm idi. Hastaya hem topikal hem de oral NSAİİ başlandı ve 
kontrollerinde KMÖ gerilemediği görüldü. NSAİİ tedavisinden 2 ay sonra sağ göze intravitreal 
triamsinolon uygulandı.Triamsinolon tedavisine cevap aldığımız olguda yaklaşık 1,5 ay sonra tekrar 
KMÖ gelişti. Bunun üzerine hastaya intravitreal dexametazon implant yapıldı. 1 yıllık takiplerinde 
hastada ödemin tamamen gerilediği ve herhangi bir nüksün olmadığı görüldü. Şuan hastanın DEGK 
sağ ve sol gözde 0.9 idi ve SMK sağ ve sol gözde sırasıyla 279 ve 281 µm idi. Uyguladığımız 
intravitreal dexametazon implant sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi. 
TARTIŞMA: Kronik Psödofakik KMÖ tedavisi zor olan ve hastanın görmesini ciddi derecede düşüren 
bir durumdur. İntravitresal dexametazon implant bu gibi durumlarda etkili ve güvenli bir tedavi 
seçeneğidir. 
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İntravitreal Bevacizumab Monoterapisi olan ve olmayan 
Tip 1 ve Tip 2 Prematüre Retinopati Tanılı Gözlerde 
Floresein Anjiyografik Bulgular 

Aslı Vural1, Dilbade Yıldız Ekinci2 
1Bakırköy Dr. Sadikonuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
 

AMAÇ: Bir sefer intravitreal bevacizumab 0.025 ml (0.625mg) enjeksiyonu ile tedavi edilen zon I ve 
posterior zon II'de tip 1 prematüre retinopatisi (PR) tanılı hastaların periferik retina ve vasküler 
gelişim paternlerini, vaskülarizasyon derecesini araştırmak. Tedavi olmaksızın takip edilen tip 2 PR’li 
hastaların bulgularıyla karşılaştırmak. 
YÖNTEMLER: Tüm hastaların vaskülarizasyonu sedasyon analjezi altında floresein anjiyografi ile 
incelendi. Prematüre retinopatisi takibi tip 1 veya tip 2 PR tanılı hastalarda flöresein anjiyografi ile 
değerlendirildi. 
BULGULAR: Çalışmaya 31 prematüre bebeğin altmış iki gözü dahil edildi.On sekiz hastanın 36 gözü 
tip 1 PR tanısıyla tedavi edildi. On üç hastanın 26 gözü tip 2 PR tanısıyla konservatif olarak takip 
edildi. Tip 1 PR grubunda; vasküler sonlanma, 8 gözde (4 hasta) (% 22.22) zon II’de, 28 gözde (14 
hasta) (% 77.78) zon III’de idi. Vasküler sonlanma tip 2 PR grubunun tüm gözlerinde (% 100) zon 
III’de idi. Çembersel damarlar tip 1 PR grubunda 12 gözde (8 hasta) ve tip 2 PR grubunda 7 gözde 
(5 hasta) tespit edildi. Tip 2 PR grubunda 13 gözde (7 hasta) ince dallanma gözlendi. Ancak tip 1 PR 
grubunda bu bulgu görülmedi. Arteriyovenöz şant damarlar tipi 1 PR grubunda 1 hastanın 1 gözünde, 
tip 2 PR grubunda ise 5 gözde (4 hasta) tespit edildi. Tip 1 PR grubundaki 6 gözde (3 hasta) vasküler 
sızıntı saptandı. 
SONUÇ:. Prematüre retinopatisinde seri fluorescein anjiyografi çekimleri ile takibin, ilave lazer 
tedavisi gereksinimini sınırlandıran uygun bir yöntem olduğuna inanıyoruz. İlave lazer tedavisi sadece 
vasküler sızıntı izlenen tip 1PR tanılı hastalara uygulanabilir. Vasküler sızıntısı olmayan gözlerde anti-
VEGF monoterapisi iyi bir seçenek olarak gözlenmiştir. Uygulamadan sonra vaskülarizasyon yavaşlar, 
ancak zamanla en uzak limitlere ulaşabilir. 
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figür 1 

 
Tip 1 PR tanısı ile intravitreal bevacizumab tedavisi almış bir bebekte tedavide 62 hafta sonrası izlenen çembersel damar 
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Gebelerde kornea ve lens dansitometrisinin 
değerlendirilmesi 

Yalçın Karaküçük1, Hasan Altınkaynak2 
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya 
2Nusaybin Devlet Hastanesi, Mardin 
 
 

AMAÇ: Farklı trimesterdeki gebelerin korneal dansitometri(KD), lens dansitometri(LD) ve ön segment 
topografik ölçüm parametrelerini sağlıklı bireyler ile karşılaştırmak. 
Gerec ve Yontem: Birinci trimesterde 41 gebenin 41 gözü(Grup 1), 2. trimesterdeki 39 gebenin 39 
gözü(Grup 2), 3. trimesterdeki 45 gebenin 45 gözü(Grup 3) ve 49 sağlıklı bireyin 49 gözü gözü(Grup 
4) çalışmaya dahil edildi. Scheimpflug görüntüleme sistemi ile KD, LD ve ön segment topografik 
ölçümleri yapıldı.  
SONUÇLAR: Santral kornea kalınlığı sağlıklı gruba göre 2. ve 3. trimesterde daha yüksek olmasına 
rağmen bu yükseklik gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı değildi(p=0.123). Korneal hacim 2. 
ve 3. trimesterde sağlıklı gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek 
bulundu(p<0.001). Vertikal ve horizontal LD değerleri ileri trimesterlerde yüksek görülmesine 
rağmen gruplar arasında istatistiksel anlamlılık bulunmadı(sırasıyla p=0.11, p=0.12). Alan LD değeri 
gebelik süresinin ileri olduğu gebelerde yüksek olup sağlıklı grup ile 3. trimesterdeki gebeler arasında 
anlamlı farklılık mevcuttu (p=0.027). 3D ve tepe LD değerleri ileri trimesterlerde az miktarda yüksek 
olup bu yükseklik gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (sırasıyla, p=0.898, 
p=0.955). KD değerleri sağlıklı grupta: 13,24, 1. trimesterde: 13,21, 2. trimesterde: 13,15, 3. 
trimesterde: 13,16 olarak bulundu (p=0.804). 
TARTIŞMA: Gebelerde farklı trimester dönemleri ile sağlıklı grup arasında KD değerleri açısından 
anlamlı farklılık görülmedi. LD değerleri gebelik trimesteri arttıkça yükselmekte olup bu yükseklik 
alan LD hariç sağlıklı gruba göre istatistiksel olarak anlamlı değildi. Santral kornea kalınlığı ve korneal 
hacim ileri gebelik dönemlerinde yüksek olmakla birlikte ön kamara derinliğinde herhangi bir faklılık 
görülmemiştir. 
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XEN Jel İmplantasyonu Sonrası Gelişen Hipertrofik Bleb 
ve “Sütürasyonla Drenaj Kanalı” Yöntemi ile Tedavisi 
Kamil Yavuzer 
Sağlık Bilimler Üniversitesi, Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Van 
 
 

AMAÇ: Bu olgu sunumunda XEN jel implantasyonu sonrası üçüncü ayda gelişen hipertrofik bleb 
komplikasyonunun sunulması ve bu komplikasyon yönetiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
OLGU: Glokom nedeniyle tedavi alan ve son zamanlarda görmesinde azalma tarif eden 75 yaşında 
erkek hasta kliniğimize başvurdu. Hastada psödoeksfoliasyon glokomu ve kortikonükleer katarakt 
mevcuttu. Hastaya kataraktla kombine glokom cerrahisi planlandı. Standart fakoemülsifikasyon ve 
intraoküler lens implantasyonu ardından üst nazal kadrandan XEN45 jel implantasyonu yapıldı. 
Hastanın ilk üç aylık kontrollerinde ilaç kullanımı olmaksızın göz içi basıncı 9-13 mmHg aralığında 
seyretti ve herhangi bir komplikasyon görülmedi. Üçüncü ay kontrolünde 180 derece nazal kadranda 
alt kapak ektropiyonuna neden olan hipertrofik bleb izlendi. Gelişen hipertrofik blebin overfiltrasyona 
bağı olduğu düşünülerek topikal ve sistemik karbonik anhidraz tedavisi ve sıkı kapama uygulandı. 
Uygulanan tedavi sonrası göz içi basıncı 6 mmHg’ye gerilemesine rağmen bleb boyutunda herhangi 
bir değişiklik izlenmedi. Cerrahi tedaviye karar verilerek bleb boşaltıldı ve tekrar oluşmaması için XEN 
jel implantın her iki tarafından glob ekvatoruna uzanan “Sütürasyonla Drenaj Kanalı” oluşturuldu. 
Hastanın kontrollerinde nazal konjonktiva ve alt kapak forme izlenirken göz içi basıncı 13 mmHg 
olarak ölçüldü. 
TARTIŞMA: Minimal invaziv glokom cerrahisi, geleneksel cerrahi ile karşılaştırıldığında, topikal ilaç 
ihtiyacını azaltma amacı ile GİB'i normal sınırlarda tutmanın daha güvenli ve daha az invaziv bir 
yolunu sağlamayı amaçlamaktadır. XEN jel stent, subkonjonktival drenaj yolağı oluşturarak göz içi 
basıncın azalmasını sağlayan ab-interno minimal invaziv bir glokom cerrahisidir. Her yeni yöntemde 
olduğu gibi, uzun dönem sonuçları hakkında etkinlik, teknik ve komplikasyon açısından deneyim ve 
bilgi eksikliği vardır. Bu olgu sunumunda XEN jel implantın orta dönem kompikasyonu ve bu 
komplikasyonun yönetimi tartışılmıştır. 
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AMAÇ: Hipermobilite sendromlu kişilerde makula ve peripapiller koroid kalınlığını EDİ-OKT ile 
incelemek 
GEREÇ:Kesitsel, vaka kontrollü çalışma. Hipermobilite Sendromlu (HS) 25 kişinin 50 gözü ile yaş ve 
cinsiyet eşleştirilmiş 37 sağlıklı bireyin 74 gözü çalışmaya dahil edildi. Spectral Domain (SD) özellikli 
Sirius HD-OCT cihazı ile görüntüler çekildi. Her iki grup arasındaki santral makula kalınlığı, makula 
hacmi, gangliyon hücre kalınlık ortalaması, subfoveal koroid kalınlığı (SFKK), fovea 1mm nazal koroid 
kalınlığı(FNKK), fovea 1 mm temporal koroid kalınlığı(FTKK), peripapiller 1 mm nazal koroid 
kalınlığı(PNKK),peripapiller 1 mm temporal koroid kalınlığı(PTKK) karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Tüm katılımcıların yaş ortalaması 11,0±3,27 yıl saptandı. Koroid kalınlığını 
etkileyebilecek parametreler olan aksiyel uzunluk(AL), vücut kitle endeksi(VKE), yaş, cinsiyet 
değerlerinde her grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Ortalama SFKK değeri 
HS grubunda 298,4±42,1µm, kontrol grubunda 297,8±51,1 µm saptandı (p=0,947). Ortalama FNKK 
değeri HS grubunda 264,7±40,2µm, kontrol grubunda 271,7±51,1µm saptandı (p=0,461). Ortalama 
FTKK değeri HS grubunda 293,8±60,0µm, kontrol grubunda 299,2±57,4 µm saptandı (p=0,637). 
Ortalama PNKK değeri HS grubunda 212,5±48,5µm, kontrol grubunda 218,6±41,8µm saptandı 
(p=0,506). Ortalama PTKK değeri HS grubunda 196,5±45,1µm, kontrol grubunda 217,2±56,9 µm 
saptandı (p=0,55) 
SONUÇ: HS’li kişilerde, normal bireylere göre SFKK, FNKK, FTKK, PNKK ve PTKK değerlerinde anlamlı 
fark saptanmadı. HS’nin ağırlıklı olarak Tip 3 kollajen defektine sebep olması, kornea ve skleranın ise 
genel olarak Tip 1 kollajenden oluşmuş olması HS’de oküler hemodinaminin değişmemiş olmasının 
sebebi olabilir. 
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