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ÖZET 

 

Küçükiba, K. Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresans Hastalarında Geniş Açılı Dijital 

Fundus Otofloresans Görüntülerinde Periferik Retinal Değişikliklerin 

Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz 

Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir, 2017 Yaşa bağlı 

maküla dejeneresansı gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzeri bireylerde santral görme 

kaybının en sık nedenidir. Makülayı etkileyen YBMD gibi hastalıklarda eski 

kameralarla periferik retina görüntülemesi sağlanamamaktadır. Yeni nesil cihazların 

kullanıma girmesiyle periferik retina rahatça görüntülenmeye başlanmıştır. 

Çalışmamızda kliniğimize başvuran YBMD hastalarının renkli ve otofloresans 

fundus görüntülerinde periferik retina değişikliklerini değerlendirilerek, görülme 

sıklığının belirlenmesi, hastalığın evresi ve tedavi ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. 

Çalışma grubunda YBMD tanısı olan 277 hastanın 550 gözü, kontrol grubunda 

sağlıklı olan 45 hastanın 90 gözü değerlendirildi. Hastaların yaşlarının ortanca değeri 

çalışma ve kontrol grubu için 73 (66-78) ve 63 (61-70.25) olarak bulundu. Çalışma 

grubunda yer alan 92 göz (%16.7) erken evre, 99 göz orta evre (%18), 95 göz 

coğrafik atrofi (%17.3) ve 264 göz neovasküler (%48) tip YBMD olarak 

değerlendirildi. Renkli fundus görüntüleri değerlendirildiğinde çalışma grubunda yer 

alan 550 gözün %67.8’sinde, kontrol grubunda yer alan 90 gözün %47.8’inde zon 2, 

zon 3 bölgelerinin en az birinde periferik retinal değişiklik olduğu bulundu. İki grup 

arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p < 0.001). Çalışma ve kontrol 

grubu için zon 2’de görülen otofloresans değişiklik oranı sırasıyla %21.6, %1.1, zon 

3 superiorde %29.6, %18.9, zon 3 inferiorde %32.4, %22.2 olarak bulundu (p < 

0.001, p: 0.036, p: 0.054).  Zon 2 ve zon 3 superior görüntülerinde çalışma grubunda 

kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla periferik 

otofloresans değişiklik olduğu bulundu. 

 

Anahtar Kelimeler: Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı, Periferik Değişiklik, 

    Otofloresans, Ultra Geniş Açılı Görüntüleme 
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ABSTRACT 

 

Küçükiba, K. Evaluation of Peripheral Retinal Changes on Ultra-Widefield 

Fundus Autofluorescence Images in Age-Related Macular Degeneration 

Patients, Eskişehir Osmangazi University Medical Faculty, Department of 

Ophthalmology, Medical Specialization Thesis, Eskişehir, 2017 In developed 

countries the most frequent cause of central vision loss in 65 years and older 

population  is age-related macular degeneration. Peripheral retinal imaging with old 

cameras is not possible in diseases such as AMD that affect the macula. The 

peripheral retina has begun to be displayed by using new generation devices. We 

aimed to evaluate the peripheral retinal changes in color and autofluorescence fundus 

images of our patients who were referred to our clinic and to investigate the 

incidence of the disease, the stage of the disease and the relation with the treatment. 

In the study group, 550 eyes of 277 patients who were diagnosed with AMD and 90 

eyes of 45 patients who were healthy in the control group were evaluated. The 

median age of the patients was 73 (66-78) and 63 (61-70.25) for the study and 

control group. Ninety-two eyes (16.7%) in the study group were evaluated as early 

stage, 99 eyes in intermediate stage (18%), 95 eyes in geographical atrophy (17.3%) 

and 264 eyes in neovascular type (48%). When the color fundus images were 

evaluated, it was found that in study group 67.8% of 550 eyes and in control group 

47.8% of 90 eyes had a peripheral retinal changes in at least one of zone 2 or zone 3 

regions. This difference between the two groups was statistically significant (p < 

0.001). The autofluorescence change rates of the study and control group in zone 2 

were found that 21.6%, 1.1%, in zone 3 superior 29.6%, 18.9%, in zone 3 inferior 

32.4%, 22.2% (p < 0.001, p: 0.036, p: 0.054). In the peripheral autofluorescence 

images of zone 2 and zone 3 superior, there was a statistically significant difference 

in the study group compared to the control group. 

 

Key Words: Age-Related Macular Degeneration, Autofluorescence, Peripheral 

  Abnormalities, Ultra-Wide-Field Imaging 
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1. GİRİŞ 

Yaşa bağlı maküla dejeneresansı (YBMD) ilk defa 1885’te Otto Haab 

tarafından 50 yaş üzerindeki bireylerde makülada pigmenter ve atrofik değişikliklerle 

karakterize, merkezi görme keskinliğinde ilerleyici azalmaya neden olan bir hastalık 

olarak tanımlanmıştır (1).  

Yaşa bağlı maküla dejeneresansı gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzeri bireylerde 

santral görme kaybının en sık nedenidir. Beaver Dam çalışmasında ileri YBMD’ nin 

toplumdaki prevelansı %1,8 olarak bulunmuştur (2). Framingham göz çalışmasında 

ise 5 yıllık veriler kullanılarak yaşa özel insidans oranları 65,70 ve 75 yaş için 

sırasıyla %2,5, %6,7 ve %10,8 olarak bulunmuştur (3).  

Yapılan çalışmaların ışığında özellikle gelişmiş toplumlarda yaşlı nüfusun 

artması nedeniyle YBMD insidansı da artış göstermekte ve günümüzde önemli bir 

sağlık sorunu oluşturmaktadır. 2004 yılı itibariyle YBMD’ den etkilenen birey 

sayısının dünyada 21 milyonu bulması beklenmektedir (4). 

YBMD kuru tip (nonneovasküler veya atrofik) ve yaş tip (neovasküler veya 

eksudatif) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Tanı konulan olguların % 80’ini kuru 

tip YBMD oluştursa da, yaş tip YBMD olguları bu hastalıkla ilişkili ciddi görme 

kayıplarının % 80’inden sorumludur. 

Hastalığın tanısında ve takibinde renkli fundus fotoğrafı, fundus floresein 

anjiyografi, indosiyanin yeşili anjiyografi (İSYA), optik koherens tomografi (OKT), 

fundus otofloresans gibi birçok yöntem tanımlanmıştır. 

Gelişen teknolojiyle beraber görüntüleme yöntemlerinde de yenilikler 

meydana gelmiştir. Geleneksel fundus kameralar ile yapılan çekimlerde 300-600’lik 

retina alanı görüntülenebilmekteydi. Yaşa bağlı maküla dejeneresansı gibi makülayı 

etkileyen hastalıklarda eski kameralarla periferik retina görüntülemesi mümkün 

değildi. Ancak günümüzde en geniş açılı görüntüleme cihazı olan Optos Optomap 

200Tx ile tek bir alan çekimiyle 2000’ye kadar görüntü sağlanabilmektedir. Bu yeni 

nesil cihazların kullanıma girmesiyle periferik retina rahatça görüntülenmeye 

başlanmıştır. Böylece makülayı etkileyen hastalıklarda gözden kaçırılmış ya da 

anlamlandırılmamış pek çok periferik retina değişikliğinin hastalığa eşlik ettiği 

görülmüştür. Bunun üzerine öncelikle toplum taraması niteliğinde periferik retina 



2 
 
 

lezyonlarının sıklığı, hastalıklarla ilişkisi ve çeşitliğini araştıran çalışmalar 

yapılmıştır (5). Daha sonra YBMD hastalarında periferik retina değişikliklerinin 

renkli ve otofloresans görüntüleri kullanılarak, bu lezyonların YBMD ile ilişkisini 

belirlemeye yönelik çalışmalar başlamıştır (6, 7). Henüz YBMD de görülen periferik 

retina değişikliklerinin hastalığın evresi, tedavi ile ilişkisi ya da hastalığın 

progresyonuna olan etkisi bilinmemektedir. 

Biz de çalışmamızda kliniğimize başvuran YBMD hastalarının renkli ve 

otofloresans fundus görüntülerinde periferik retina değişikliklerini değerlendirilerek, 

görülme sıklığının belirlenmesi, hastalığın evresi ve tedavi ile ilişkisini araştırmayı 

amaçladık.  
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2. GENEL BİLGİLER 

1.1. Retina Anatomisi 

Embriyolojik olarak retina optik vezikülün distal bölümündeki nöral 

ektodermden gelişir. İntrauterin hayatın birinci ayında optik vezikül yüzey 

ektodermine yaklaşır ve lens vezikülü belirmeye başlar. Aynı anda optik vezikülün 

de kendi içine gömülmesi ile ikincil optik vezikül oluşur. İkincil optik vezikülün dış 

tabakası retina pigment epitelini, iç tabakası ise retinanın diğer katlarını oluşturur (8).  

Retina dıştan içe doğru 9 tabakaya ayrılır:  

1. Fotoreseptör tabaka koni ve basil hücrelerinden oluşur (9). 

2. Dış limitan membran fotoreseptör hücrelerin iç segmentleri ve Müller 

hücrelerinin apikal yüzeyleri arasındaki zonüla adherensler tarafından oluşturulur, 

gerçek bir membran değildir. Bol miktarda fenestrasyonları vardır. Periferik 

retinadaki dış limitan membran ora serrata da retina pigment epiteli ile birleşerek 

sonlanır (10). 

3. Dış nükleer tabaka koni ve basil hücrelerinin nükleuslarından oluşur.  

4. Dış pleksiform tabaka fotoreseptörlerin sinaptik cisimleri ile horizontal ve 

bipolar hücreler arası sinapsları içerir. Maküla bölgesinde koni ve basillerin aksonları 

daha uzun ve foveada oblik seyrettikleri için dış pleksiform tabaka daha kalın ve 

daha fibrözdür. Bu bölgeye “Henle tabakası” denir.  

3. İç nükleer tabaka bipolar hücreler, müller hücreleri, horizontal ve amakrin 

hücrelerin nükleuslarından oluşur.  

4. İç pleksiform tabaka bipolar ve amakrin hücre aksonları ile gangliyon 

hücrelerinin dendritlerini ve bunların sinapslarını içerir.  

5. Gangliyon hücre tabakası ganglion hücrelerinin nükleuslarından oluşur.  

6. Sinir lifi tabakası ganglion hücrelerinin aksonlarından oluşur.  

7. İç limitan membran gerçek bir membran değildir. Müller hücrelerinin 

uzantıları ve bazal laminaya yapışıklıklarından oluşur (10). 

1.1.1. Retina Pigment Epiteli (RPE) 

Retina pigment epiteli tek katlı hekzagonal hücrelerden oluşan nöral retina ile 

koroid arasında uzanan melanin içeren epitelyal tabakadır. Maküla bölgesinde 
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hücreler 10-14 μm çapında, uzun ince yapıda olup daha fazla melanozom içerirler. 

Perifere doğru gittikçe hücreler düzleşir, daha az pigment içerir ve çapları 60 

mikronun üzerine çıkar. Komşu RPE hücreleri birbirlerine zonüla okludens ve zonula 

adherens olarak adlandırılan bağlantı kompleksleri ile bağlanır ve bu kompleksler dış 

kan-retina bariyerini oluşturur (10). Zonüla okludensler su ve iyonların serbest 

geçişini önler (11). Retina pigment epiteli;  

1. Dış kan retina bariyerini oluşturma, 

2. A vitamini metabolizmasını ve rodopsin sentezini düzenleme,  

3. Elektriksel hemostaz ile ışık absorbsiyonu,  

4. Fotoreseptörlerin dış segment fagositozu,  

5. Subretinal alandaki sıvı ve besin kontrolü, 

6. Retina adezyonunu sağlamak gibi önemli görevleri üstlenmiştir (10, 

11). 

1.1.2. Maküla Anatomisi 

Sınırları ana temporal damar yaylarının seyriyle uyumluluk gösteren, yaklaşık 

çapı 5,5 mm olan, merkezi optik diskin 4 mm temporalinde ve 0,8 mm inferiorunda 

yer alan bölge maküla olarak adlandırılır (12). Umbo, foveola, fovea, parafovea ve 

perifovea hep birlikte makülayı meydana getirirler. 

Fovea; Çapı yaklaşık olarak 1,5 mm (optik disk çapı) olan maküla 

merkezindeki iç retina yüzeyinde yer alan bir çukurluk olarak izlenir. Ortalama retina 

kalınlığı 0.25 mm'dir. Sinir lifi, ganglion hücre ve iç pleksiform tabakalar yoktur. 

Santral 0.57 mm çaplı bölgesi sadece konilerden ibarettir. Foveanın kenarı (margo 

fovea) biyomikroskopik olarak, çapı 1,5 mm (1500 μm) ve kalınlığı 0.55 mm olan iç 

limitan membranın halka benzeri bir yansıması olarak görülür. 

Foveola; 350 μm çaplı ve 150 μm kalınlığında yalnız konilerin yer aldığı 

fovea çukurluğudur, ganglion hücresi içermez. Avasküler foveola kapillerlerin 

oluşturduğu bir halka ile çevrelenir. İç nükleer tabaka düzeyindeki bu damarlar 200-

600 μm genişliğinde foveolar avasküler zonu (FAZ) oluştururlar. 

Umbo; Foveolanın tam merkezinde 150-200 μm çapında retinanın en keskin 

görmeyi sağlayan bölümdür. Koni dansitesi 140.000 kon/𝑚𝑚2 kadar yüksek olabilir 

(13). 
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Parafovea; foveayı çevreleyen 0,5 mm genişliğinde bölgedir. Bu mesafede 4-

6 sıra ganglion hücre tabakası ve 7-11 sıra bipolar hücre tabakası ile retina düzenli 

mimari özelliğini kazanır (13). 

Perifovea; maküla bölgesi periferik zonudur. Parafoveayı çevreleyen 1,5 mm 

genişliğinde bir kuşaktır. Çok sayıda ganglion hücre tabakası ve 6 sıra bipolar hücre 

tabakası içerir (13). 

1.1.3. Periferik Retina  

Ekvatoryal bölge ve ora serrata olmak üzere iki alt bölgeye ayrılır. Periferik 

retina, temel olarak siyah beyaz görmeden sorumlu rod hücrelerinin yer aldığı 

(160.000 rod/𝑚𝑚2) ana damar yayının dışında kalan bölgedir (14). Ora serrata ise 

retinanın en uç bölgesidir. Retinal işlevi olmayan pars planayla birleştiği limbustan 

6-8 mm uzaklıkta bulunan bölgesidir (14). Ora serrata temporalde 2,1 mm, nazalde 

0,7-0,8 mm genişliğindedir. Ekvator ora serratanın 6–8 mm arkasındadır ve maküla 

ekvatorun 18-20 mm arkasındadır. Posterior vitreus tabanı nedeniyle çoğu periferik 

patoloji bu segmentte olur. Ora serrata ve pars plana uç perifer olarak tanımlanır 

(15).  

1.2. Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı 

1.2.1. Tanım 

Yaşa bağlı maküla dejeneresansı (YBMD) ilk defa 1885’te Otto Haab 

tarafından 50 yaş üzerindeki olgularda makülada pigmenter ve atrofik değişikliklerle 

giden ve merkezi görme keskinliğinde ilerleyici azalma ile karakterize bir klinik 

görünüm olarak tanımlanmıştır (1). Günümüzde YBMD maküler nörodejeneratif 

hastalık olarak tarif edilmektedir (16).  

1.2.2. Epidemiyoloji 

2002 yılı verilerine göre dünya nüfusunun 37 milyonu kör, 124 milyonu ise 

az görme seviyesindedir. Dünya nüfusunun %47,8’i katarakt, %12,3’ü glokom ve 

%8,7’si YBMD nedeniyle görmesini kaybetmektedir (17). Yaşa bağlı maküla 

dejeneresansı gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzeri bireylerde santral görme kaybının en 
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sık nedeni olup, 2004 yılı itibariyle dünyada YBMD’ den etkilenen birey sayısının 21 

milyonu bulması beklenmektedir (4). 

 Beaver Dam çalışmasına göre ileri YBMD’nin toplumdaki prevelansı %1,8 

olarak bulunmuştur. Alt gruplara göre incelendiğinde yaş tip YBMD %1,2, kuru tip 

YBMD %0,6 oranında görülmektedir. İleri YBMD‘ nin 75 yaş ve üzeri topluluktaki 

prevelansı ise %7,1 olarak tespit edilmiştir (2). 

Framingham göz çalışmasında 5 yıllık veriler kullanılarak yaşa özel insidans 

oranları bulunmuştur (3). Çalışmaya göre insidans oranları 65,70 ve 75 yaş için 

sırasıyla %2,5, %6,7 ve %10,8 olarak bulunmuştur (3).     

Baltimore çalışmasında ileri YBMD’nin beyaz ırkta siyah ırka göre daha sık 

görüldüğü bulunmuştur (18). 

Kırk yaş ve üzeri 4917 Hintli katılımcının değerlendirildiği Aravind 

çalışmasında klinik olarak %2,7 erken YBMD,  %0,6 ileri YBMD saptanmıştır (19). 

Hisayama, Japonya’da 50 yaş ve üzeri 1486 katılımcının renkli fundus 

fotoğrafları değerlendirilmiş %12,7 erken YBMD,  %0.86 ileri YBMD saptanmıştır. 

Yaş tip YBMD, kuru tipe kıyasla üç kat daha sık görülmüştür (20, 21). 5 yıllık takip 

sonucunda insidans erken YBMD’de %8,5, ileri YBMD ‘de %0,8 olarak tespit 

edilmiştir (22). Yapılan çalışmalar sonucunda Japon toplumunda YBMD sıklığının 

beyaz ırka oranla daha düşük olduğu görülmüştür (23). Yazarlar bunun Japon 

diyetinin yüksek antioksidan içeriğinden kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. 

Amerika’da 2000 yılı verilerine göre 40 yaş üstü toplumun %0.78 ‘i 

(937,000) legal körlük ile karşı karşıyadır. Beyaz Amerikan toplumunda başta gelen 

körlük sebebi %54 oranında YBMD olup onu %9 oranı ile katarakt takip etmektedir 

(24).  

Avrupa ülkelerinde YBMD prevelansı Fransa’da %40, Almanya’da %39, 

Hollanda’da %36,3, Rusya’da %16,3 olarak belirtilmiştir (25-27). 

Rotterdam çalışmasının toplam 6418 katılımcı ile gerçekleştirdiği 6.5 yıllık 

takip sonucunda elde ettiği verilere göre erkeklerde YBMD insidansı yıllık 2/1000, 

kadınlarda 1.6/1000 olarak bulunmuştur (28).  

Owen ve ark. yaptığı bir çalışmada İngiltere’de 172,000 kuru tip YBMD, 

245,000 yaş tip YBMD hastası olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda yazar 
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yaş tip YBMD’nin kuru tipe oranla daha hızlı ilerlediği ve görme kaybına daha çok 

yol açtığını vurgulamıştır (29). 

1.2.3. Risk Faktörleri 

Yaş: Yaşa bağlı maküla dejeneresansı için en önemli ve değiştirilemeyen risk 

faktörüdür ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artmaktadır. Sıklığı 65-75 yaş arasında 

%10, 75 yaş üzerinde %25 olarak bulunmuştur, bu nedenle 70 yaş ve üzeri bireyler 

için önemli bir toplum sağlığı sorunudur (30). Framingham çalışmasında 43-54 yaş 

arası grupta erken YBMD insidansı %3,9 iken 75 yaş ve üzeri grupta %22,8 olarak 

görülmektedir. Yaş ilerledikçe hastalık insidansında anlamlı olarak artış olmaktadır 

(3). 

Irk: Geç dönem YBMD prevelansı değerlendirildiğinde, beyazlarda bu 

hastalığın oranı (Beaver Dam Eye Study % 1,6, Rotterdam Study % 1,7, Blue 

Mountain Eye Study % 1,9) siyahlara göre (Barbados Eye Study % 0,6 ve Baltimore 

Eye Survey % 0.22) daha yüksektir (16, 18, 31, 32). Neovasküler YBMD’ nin siyah 

ırkta daha nadir görülmesi; melaninin, olası serbest radikal temizleme etkisine veya 

pigment epiteli, Bruch membranı, koroid ve dış retinayı koroid 

neovaskülarizasyonunu kolaylaştıran etmenlere karşı koruyucu etkisine 

bağlanmaktadır (9). 

Cinsiyet: Birçok çalışmada cinsiyetin YBMD gelişiminde tek başına risk 

faktörü olmadığı belirtilmiştir (33). Erken YBMD insidansının erkeklerde kadınlara 

oranla nispeten yüksek, ileri YBMD insidansının ise anlamlı olarak yüksek olduğunu 

savunan çalışmalar mevcuttur (21). İngiltere’de ise YBMD prevelansı kadınlarda 

erkeklere oranla daha yüksek olarak bildirilmiştir (29). 

Genetik: Yaşa bağlı maküla dejeneresansı gelişiminde aile öyküsünün 

hastalığın riskini arttırdığı bilinmektedir (34). Gen çalışmalarında Apo E, ABCA4 ve 

fibulin-5 genlerinin %5 ile %7 oranında YBMD ile ilişkili olduğu görülmüştür (35-

37). Teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde kompleman Faktör H ve kromozomal 

10q26 lokusu bulunmuş, YBMD’nin etyopatogenezinde genetik yatkınlığın rolünün 

aydınlatılmasında büyük gelişme kaydedilmiştir (38). Bu genler YBMD’nin 

patogenezinde inflamasyon ve oksidatif stres yolaklarında önemli rol oynamakta 

olup hastaların %60’ında tespit edilmiştir (39). 
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Sigara : Sigara kullanımı YBMD ile ilişkili önemli ve modifiye edilebilen 

risk faktörüdür (40, 41). Genetik yatkınlığı olan kişilerde sigara kullanımı ileri 

YBMD riskini artırmakta bazen hastalık gelişme insidansını iki katına çıkarmaktadır 

(42-44). Nikotin ve sigara içinde bulunan diğer ürünlerin koroidal yeni damarların 

çapını ve vasküler düz kas hücrelerini arttırdığı yapılan hayvan deneylerinde 

gösterilmiştir (45). 

Yağlı Diyet ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ): Yağdan zengin beslenen 

bireylerde Bruch membranında lipid depolanmasının tetiklenmesine bağlı olarak 

YBMD gelişim riskinin yüksek olduğu düşünülmektedir (46, 47). Çalışmaların bir 

kısmında VKİ yüksek olan bireylerde YBMD gelişim riskinin yüksek olduğu 

gösterilmiş olmasına rağmen diğer çalışmalarda anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(48, 49). 

Güneş Işığı: Son yıllarda yapılan 14 çalışmanın meta analizi sonucunda 

güneş ışığı maruziyetinin YBMD gelişim riskini arttırdığı gösterilmiştir. Artmış 

riskin güneş ışığının fotoreseptör ve RPE çalışmasını tetikleyerek oksidatif stres ve 

direk yaşlanmaya bağlı değişiklikler sonucu olabileceği düşünülmektedir (50). 

Diyabet ve Hipertansiyon: Şu ana kadar yapılan pek çok epidemiyolojik 

çalışmada diyabetin YBMD gelişimi üzerinde herhangi bir etkisi olduğu 

gösterilememiştir (3, 51). Bir çalışmada diyabet ve coğrafik atrofi gelişimi arasında 

anlamlı ilişki olduğu söylemiştir (52). Normotansif bireyler ile tedavi edilen ve 

edilmeyen hipertansif bireyler kıyaslandığında yaş tip YBMD gelişiminin hipertansif 

bireylerde üç kat daha fazla olduğu bulunmuştur (51). Bir çalışmada druzen çapının 

hipertansiyonla korele olabileceği iddia edilmiştir. Makülada büyük druzen ve çok 

sayıda orta boy druzen olmasının hipertansiyon ile ve hidroklorotiazid grubu anti 

hipertansif tedavi kullanımıyla ilişkili olabileceği belirtilmiştir (33). Başka bir 

çalışmada ise hipertansiyon dâhil olmak üzere herhangi bir kardiyovasküler 

hastalığın YBMD gelişim riskini arttırmadığı vurgulanmıştır (53).  

Göze İlişkin Faktörler: Göze ilişkin değiştirilemeyen faktörlerden birisi iris 

rengidir. Yapılan birçok çalışma koyu iris renginin YBMD riskini azalttığı 

gösteriliştir (54, 55). Geçirilmiş katarakt cerrahisinin YBMD riskini arttırıp 

arttırmadığı tartışılmaktadır. Beaver Dam çalışmasında katarakt cerrahisi sonrası 

hastalığın hızlı progresyon gösterdiği söylenmiştir (2). Meta analiz çalışmaları 
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sonucunda geçirilmiş katarakt cerrahisinin yaş tip YBMD gelişimi için risk faktörü 

olduğu belirtilmiş olmasına rağmen Age-Related Eye Diseases Study Research 

(AREDS) çalışma grubunun 2003 Amerikan Oftalmoloji Akademisi (AAO) 

kongresinde sunduğu verilere göre, katarakt operasyonunun var olan lezyonun ağır 

yaş tip YBMD’ye ilerlemesinde belirgin etkisinin olmadığı, bunun yanında coğrafik 

atrofide anlamlı miktarda ilerlemeye neden olduğu belirtilmiştir (56, 57). 

1.2.4. Patofizyoloji 

Retinal Yaşlanma: Maküla vücudun metabolik olarak en aktif bölgelerinden 

biridir. Sürekli ışık maruziyeti ve fotoaktif maddeler aşırı miktarda reaktif oksijen 

radikali oluşumuna neden olur. Serbest radikalleri bağlayan pigmentler ve moleküler 

tamir sistemleri oksidatif hasar oluşumunu engellemek üzere çalışırlar. Fakat zaman 

içinde serbest oksijen radikalleri makülada yaşlanmaya neden olurlar. Bruch 

membranının iç katmanında lokalize ve diffüz kalınlaşma, koryokapillaris 

damarlarının sayı ve çapında azalma retinal yaşlanmayla beraber olan majör 

değişikliklerdir. Bazal laminar depozitler, bazal lineer depozitler, maküler elastik 

tabakanın incelmesi, apopitozis ve dejenerasyon sonucu fotoreseptör kaybı, RPE de 

pigmentasyon artışı, lipofuskin depozitlerin birikimi YBMD gelişimi için öncülük 

eden retinal yaşlanma belirtileridir (58).  

Druzen: Yaşa bağlı maküla dejeneresansının erken bulgusu olarak kabul 

edilen druzen çok sayıda, sarı renkli, hafif kabarık, değişik büyüklükte birikintilerdir. 

Bu birikintiler Bruch membranının iç kollajenöz tabakası ile retina pigment epiteli 

arasındaki hücre dışı materyelden oluşur. Maküla çevresinde, paramaküler alanda ya 

da retina periferinde görülebilmektedir. Druzen her zaman YBMD ‘ye ilerlemez 

yalnızca normal yaşlanma bulgusu olarak kalabilir (59). 

Sert Druzen: Tipik sert druzen 63µ’dan küçük, keskin sınırlı, sarı nodüller 

şeklinde görülen hyalin materyal birikimi ile oluşmaktadır (Şekil 2.1). Sert druzen 40 

yaşın üzerindeki postmortem gözlerin % 87'sinde bildirilmiştir. Küçük sert druzen 

koroid neovaskülarizasyonu gelişmesi açısından önemli bir risk oluşturmaz (60). 
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Şekil 2.1. Sert Druzen. 

 

Yumuşak Druzen: Sınırları belirgin olmayan 63µ ve üzerinde granüler 

amorf yapıda, farklı büyüklük ve şekillerde görülebilmektedir (Şekil 2.2). 

Histopatolojik olarak diffüz bazal laminer veya bazal lineer depozitlerle birlikte 

RPE-Bruch membranı kompleksinde yaygın fonksiyon bozukluğunu temsil eder. 

Küçük (≤ 63 μm), orta büyüklükte (63-128 μm) veya büyük (≥ 128 μm) çaplı 

olabilmektedirler. Yumuşak druzen birleşme eğilimi göstermektedir. Multiple ve 

konfluen yumuşak druzen RPE dekolmanı ve koroidal neovaskülarizasyon (KNV) 

gelişimine neden olabilmektedir. 1000µ üzerine çıktığında druzenoid pigment epitel 

dekolmanı olarak tanımlanır. Yumuşak druzenin batı toplumlarında erişkinlerde 

görülme sıklığı  %13-20 arasında olduğu belirtilmektedir (61). 
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Şekil 2.2. Yumuşak Druzen. 

 

Retiküler Psödodruzen: Retiküler psödodruzen makülada, en çok üst 

temporal ark boyunca görülen sarımtrak, sınırları belirsiz, yuvarlak veya oval, 125-

250µ büyüklüğünde lezyonlardır (Şekil 2.3). Başlangıçta ayrı ayrı duran bu noktalar 

daha sonra dallar oluşturacak şekilde birleşir ve sınırları belirsiz bir ağ tabakası halini 

alır. Gerçek bir druzen değildir (62). 

 

 

Şekil 2.3. Retiküler Psödodruzen. 
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Noncoğrafik ve Coğrafik Atrofi: Non coğrafik atrofi, atrofi alanlarının 

birbiri ile bitişik olmadığı dönemdir ve yeni başlayan atrofi olarak da adlandırılır. 

Etkilenen alanlar normal fundus zemininden daha pembe görünürler. Dejenere 

pigment epitelinin noktasal hipopigmentasyon alanları ve pigment birikintileri, 

nörosensöryel retinada incelme ve alttaki koroid damarlarının daha kolay görülmesi 

şeklinde izlenebilir (63, 64). Retina pigment epiteli atrofisi YBMD’ nin bir diğer 

temel bulgusudur. Yüz yetmiş beş mikrondan daha geniş bir bölgeyi kaplayan atrofi 

sahaları coğrafik atrofi olarak adlandırılan klinik tabloyu oluşturur (Şekil 2.4). 

Coğrafik atrofilerin büyük kısmı druzenin gerilemesiyle oluşur ancak bir kısmı 

druzenle ilişkisiz olarak da oluşabilir. Coğrafik atrofi alanı altında koroid damarları 

görünür hale gelir, bu bölgedeki retina incelir (63, 65). Coğrafik atrofi 

nonneovasküler YBMD’ nin en ileri aşamasıdır ve sıklıkla ilerleyici santral görme 

kaybı ile birliktelik gösterir. Bunlar hastalığın başlangıç evresinde parafoveal ve 

perifoveal retinayı tutar, fovea merkezi ise ancak ileri evrelerde tutulur (66). Sonuç 

olarak YBMD’ ye bağlı görme kayıplarının % 10-20’ sinden coğrafik atrofi 

sorumludur (67).  

 

 

Şekil 2.4. Coğrafik Atrofi. 

 

Pigment Epitel Dekolmanı (PED): Pigment epitel dekolmanı RPE 

tabakasının Bruch membranından ayrılmasıdır. Bu ayrılmanın sonucunda oluşan 

boşluk seröz sıvı ile dolar. Pigment epitel dekolmanı oluştuktan sonra RPE hücreleri 
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ve fotoreseptör hücrelerinde apopitozis başlar, bu olay atrofi gelişimi için zemin 

hazırlar. Klinik olarak keskin kenarlı, kubbe şeklinde kabarık olarak izlenir. 

Druzenoid PED, Seröz PED, Fibrovasküler PED olmak üzere 3 çeşittir. 

Druzenoid PED, çok sayıda druzenin birleşmesinden oluştuğu için taraklı, 

girintili çıkıntılı kenarlara sahiptir. 

Seröz PED, keskin kenarlı, oval veya yuvarlak şekilde, genelde bir disk veya 

daha büyük çaptadır. Erken dönemde seröz sıvı yalnız RPE altında sınırlı kalsa da 

zamanla retina altına sızarak seröz retina dekolmanına yol açabilir. Seröz dekolman 

kaybolup, druzene benzer sarı-beyaz birikintiler ve düz, keskin kenarlı RPE atrofisi 

şeklini alabilir. 

Hemorajik PED, KNV’nin pigment epiteli veya nörosensöryel retina altındaki 

boşluğa kanamasıyla gelişir. Başlangıçta koyu renklidir ve koroid melanomuyla 

karışabilir. Bazen bu kanama çok masif bir hal alır ve hemorajik retina dekolmanına 

veya vitreus hemorajisine yol açabilir. Hemorajik ve fibrovasküler PED yakın ilişki 

içindedir, tüm hemorajik PED’lerin zemininde KNV olduğu kabul edilir. Fakat 

anjiografik özellikleri çok farklıdır. Hemorajik PED’deki hemoraji KNV 

belirlenmesine mani olur, vasküler PED’de KNV normal olarak görülür (68).  

Koroidal Neovaskülarizasyon (KNV): Yaş (neovasküler) tip YBMD’ye 

RPE ile nöral retina arasında ve/veya RPE ile bruch membranı arasında görülebilen 

sıvı birikimi, eksuda ve/veya vaskülarizasyon eşlik eder. Yaş tip YBMD’ de görülen 

neovasküler doku koryokapillarisden köken alır bu yüzden koroidal 

neovaskülarizasyon olarak adlandırılır (69, 70).  

Koroidal neovaskülarizasyon 3 tipe ayrılır: 

1. Koryokapillarisden köken alan damarlar RPE altında sınırlı ise Tip 1, 

2. Koryokapillarisden köken alan damarlar RPE aşıp subretinal alana ulaşmış 

ise Tip 2, 

3. Retinal anjiyomatöz proliferasyonda neovasküler membran hem koroid hem 

derin retinal kapillerlerden köken almış ise Tip 3 neovaskülarizasyon olarak 

adlandırılır.  

Koroidal neovaskülarizasyonun RPE hasarı sonucu gelişen iyileşme cevabına 

bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. Retina pigment epitelinden salgılanan PEDF 

(pigment epiteli kaynaklı faktör) oküler neovaskülarizasyonda inhibitör rol 



14 
 
 

oynamaktadır. Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ise endotel hücreleri, 

Müller hücreleri, gangliyon hücreleri, fotoreseptörler, perisitler, glial hücrelerden 

salgılanan anjiyogenik bir faktördür. Anjiyogenik ve antianjiyogenik faktörler 

arasındaki dengenin bozulması sonucu KNV geliştiği düşünülmektedir (71).  

Diskiform Skar: Tedavi edilmemiş veya yaş tip YBMD öyküsü olan 

bireylerde görülen skatrisyel lezyon diskiform skar olarak adlandırılır (Şekil 2.5). 

Skar primer olarak fibröz dokudan oluşmaktadır, KNV ile birliktelik gösterebilir ya 

da son dönemde KNV’ nin yerini alabilir.  Klinik olarak değişik renklerde olabilir 

fakat çoğunlukla gri beyaz renkte görülür. Lezyonun kenarlarının keskin sınırlı oluşu 

ve geç Floresein anjiografisi (FA) fazlarında keskin, iyi belirlenen sınırlı difüz 

boyanma tipiktir. 

 

 

Şekil 2.5. Diskiform Skar. 

    

1.2.5. Sınıflama ve Klinik 

Yaşa bağlı maküla dejeneresansı, erken dönemlerinde asemptomatik olup 

rutin göz muayenesi ile tanı konulur. En yaygın şikâyetler tek ya da çift taraflı 

bulanık görme, metamorfopsi, özellikle loş ışıkta düşük okuma kapasitesi, karanlık 

uyumunda azalmadır. Yaş tip YBMD genellikle tek gözde aniden başlayan bulanık 

görme, metamorfopsi ile kendini gösterir. Yapılan çalışmalarda ani görme kaybının 
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% 80-90'ı KNV'ye,  %5-10’u seröz PED'e,  % 5'ten azı da RPE atrofisine bağlı 

olduğu tespit edilmiştir (55, 68). 

Beaver Dam çalışmasına göre YBMD erken ve geç olarak ikiye ayrılır; 

1. Erken YBMD’de fovea merkezli 6000µm’lik alan içinde, yumuşak druzen ve 

RPE değişikliği, sınırları belirsiz yumuşak druzen veya retiküler druzen 

bulunmasıdır.  

2. Geç YBMD ise coğrafik atrofi ve eksudatif YBMD olarak iki şekilde olabilir:  

1. Kuru tip (Non-neovasküler) : Atrofik form. YBMD’li olguların % 80-90’ı 

ve ağır görme kayıplı olguların % 10’unu oluşturur.  

2. Yaş tip (Neovasküler) : Koroidal neovaskülarizasyon. YBMD’li olguların % 

10’ u ve ağır görme kayıplı olguların % 90’ını oluşturur. 

AREDS çalışmasına göre YBMD’yi 4 grupta inceleyebiliriz (33). 

Grup 1: Druzen yok veya bilateral yaygın olmayan 63µ’dan küçük druzen 

bulunması 

Grup 2 (Erken YBMD) : En az bir gözde yaygın 63µ’dan küçük druzen, 20’den az 

sayıda 63-124µ druzen ve/veya RPE değişikliği bulunması 

Grup 3 (Orta YBMD): En az bir gözde yaygın  63-124 µ druzen, en az bir tane 

125µ’dan büyük druzen ve/veya foveayı içine almayan coğrafik atrofi 

Grup 4 (İleri YBMD): En az bir gözde foveayı içine alan coğrafik atrofi veya 

koroid neovaskülarizasyonu veya druzenoid olmayan RPE dekolmanı veya subfoveal 

druzen gibi erken evre YBMD lezyonlarına bağlı olarak görme keskinliğinin 

20/32’den az olması. 

Kuru Tip (Non Neovasküler) YBMD: Druzen, YBMD’nin en erken 

bulgusu olarak kabul edilir. Druzen çapları optik disk başından giren retina venin 

çapı (125µ) ile kıyaslanarak belirlenebilir. Küçük druzen 63µ‘dan küçük, orta druzen 

63-124µ, büyük druzen 125µ’ dan büyük çaplıdır (59, 72). Makülada çok sayıda 

küçük veya orta boy veya büyük druzen ve/veya RPE değişikliğinin görülmesi ile 

erken YBMD tanısı konulur. Druzen çaplarına göre sınıflanabildiği gibi sert, 

yumuşak druzen olarak da ayırılabilir. Sert druzen küçük, sarı renkli, keskin sınırlı 

olup normal yaşlanma sürecinde retinada görülebilmektedir. Yumuşak druzen sert 

druzenden daha büyük sınırları belirgin değildir, görüldüğü zaman YBMD tanısı 
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koydurur. Yumuşak druzen kimi zaman kaybolurlar bu duruma RPE ve 

koryokapilaris atrofisi de eşlik eder.  

Kuru tip YBMD’ nin diğer bulguları RPE’ne ait hiper ya da hipopigmente 

değişiklikler ve coğrafik atrofidir. Coğrafik atrofi ileri YBMD’nin bulgusu olup 

foveayı kaplayan keskin sınırlı RPE hipopigmentasyon ve RPE atrofisine bağlı 

görülebilen koroid damarları ile karakterizedir (73). Coğrafik atrofide dış 

nörosensoriyel tabaka incelmiştir, RPE ve fotoreseptör hücrelerinde azalma vardır ve 

koryokapiller vasküler yetmezlik oluşmaktadır (74). 

Yaş tip (Neovasküler) YBMD: Neovasküler YBMD, anormal kan damarları, 

RPE’nin seröz veya hemorajik dekolmanı, lipid sızıntıları ve diskiform skar oluşumu 

ile karakterizedir. Koroid kaynaklı anormal kan damarlarının bruch membranını 

geçerek nörosensoriyel retina altına veya içerisine doğru büyümesi KNV olarak 

tanımlanmakta ve YBMD ile ilişkili görme kayıplarının hemen hemen % 90’ından 

sorumlu tutulmaktadır. Koroidal neovaskülarizasyon makülada grimsi ya da 

yeşilimsi renkte, kabarık görünümdedir. Sıklıkla KNV ile birlikte lipid eksuda 

birikimi, intraretinal ödem, RPE dekolmanı, subretinal sıvı eşlik eder. Koroidal 

neovaskülarizasyon kaynaklı subretinal, intraretinal, nadiren masif preretinal veya 

intravitreal hemorajiye rastlanabilmektedir. 

Bir gözünde KNV olan kişilerde diğer gözde 5 yıl içinde KNV gelişme riski 

% 40’tan fazladır. Bilateral KNV’si olan hastaların 5 yıl içinde tam körlük oranı % 

50 iken, unilateral KNV’de bu oran %12’dir. Diğer gözde KNV gelişme riskini 

arttıran faktörler ise; büyük druzen (>125 µm), fokal hiperpigmentasyon, 5’ten fazla 

druzen, sistemik hipertansiyon varlığıdır (75). 

Koroid kapillerinin retina içi dokulara ilerlemesi sonucu fibröz skar dokusu 

oluşur. Fibrovasküler skar oluşumunun sonucu klasik diskiform skar ile sonuçlanır. 

Diskiform skar gelişen gözlerde görme kaybı kalıcı hale gelmektedir (76). 

2.2.6. Görüntüleme Yöntemleri 

Renkli Fundus Fotoğrafı: Fundus fotoğrafları patolojinin görüntülenerek 

dokümente edilmesi ve hastalığın progresyon takibi açısından önemli bir yere 

sahiptir. Fundus kameralar mikroskoba monte görüntüleme sistemleridir ve 

merceklerin optik açıları olarak kabul edilen görüş açısı ile tanımlanır. Normal görüş 
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açısı olarak kabul edilen 30°’lik açı, gerçek görüntüden 2,5 kat daha büyük bir 

fotoğraf görüntüsü oluşturur. Dar açılı kameralar 20° veya daha büyük görüş açısına 

sahip iken geniş açılı kameralar ise görüntüleri 45° ile 200° arasında yakalar ve 

orantılı olarak daha az retinal büyütme sağlar.  (77) 

Dijital fotoğraf çekimleri ile hastaya ait görüntüler kıyaslanarak hastalığın 

ilerlemesi, yeni bulguların varlığı ve hastalığın derecelendirilmesi rahatlıkla 

yapılabilmektedir. Yaşa bağlı maküla dejeneresansı evrelemesi yapılırken renkli 

fundus fotoğrafları baz alınmaktadır. Ayrıca druzen ve pigment epitel 

değişikliklerinin belirlenmesinde, coğrafik atrofi alanlarının takibinde ve hastalığın 

progresyonun değerlendirilmesinde önemli yere sahiptir.  

Geniş Açılı Görüntüleme Sistemleri: Fundus muayenesinde retinanın 

tamamına yakınını değerlendirmek mümkündür ancak saptanan patolojilerin 

görüntülenmesi hastanın takibi, tedaviye yanıtının tespiti açısından hayati önem 

taşımaktadır. Standart cihazlar ile fundusun maksimum 50°lik kısmı 

görüntülenebilmektedir (78). Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study 

(ETDRS) protokolünde belirtilen 7 alan görüntüleme ile görüntülenebilen alanın 

büyüklüğü ancak 75°’ye çıkarılabilmektedir (79). Bu prosedür pupillanın çok iyi 

dilate edilmesini, tecrübeli ve sabırlı bir teknisyenin hastaya minimum 16 kez flaş 

uygulamasını gerektirmektedir. Bu nedenle pratikte çok sık uygulanamamaktadır.  

Fundusun daha periferindeki lezyonların görüntülenmesi için çabalar uzun 

yıllardan beri devam etmektedir. Bu amaca  yönelik ilk geliştirilen cihaz olan 

“Retcam” (Clarity MedicalSystems, Inc., Pleasanton, California, ABD) 1997’de 

kullanıma girmiştir. Oküler medyanın saydamlığının önem taşıdığı bu cihazda 

kontakt lens ile 130°lik alan görüntülenebilmektedir (80). Daha sonra kullanıma 

giren Heidelberg Retinal Angiography (HRA) (Heidelberg Engineering, Heidelberg, 

Almanya) cihazında kullanılabilen “Staurenghi lensi” (Ocular Staurenghi 230 SLO 

Retina Lens; Ocular Instruments Inc, Bellevue,WA,ABD) ise kontakt lenstir ve 

retinanın 150°‘lik kısmının görüntülenmesini sağlamaktadır (81). Ancak kontakt lens 

kullanımı gerektirmesi ve pratikte kullanımının zor olmasından dolayı yaygın olarak 

kullanılmamaktadır.  

Fundusun günümüze kadar elde edilen en geniş görüntülerini sağladığı için 

ultra geniş açı görüntüleme (UWFI) yöntemi olarak tanımlanan “Optomap” (Optos 
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PLC, Dunfermline, İngiltere) cihazının geliştirilmesi ise 2000 yılına dayanmaktadır 

(82). Retinanın 200°’lik kısmının yani yüzey alanının yaklaşık %82’sinin 

görüntülendiği bu sistem elipsoit dual odaklı ayna sistemi ile tarayıcı lazer 

oftalmoskobun kombinasyonuna dayanmaktadır. Cihaz 0.25 saniyede bir tarama 

yapmakta ve 3000x3000 dpi rezolüsyonunda görüntü sağlamaktadır. Diğer fundus 

fotoğraf cihazlarından farklı olarak yeşil ve kırmızı dalga boylu lazer ile alınan 

görüntülerin kombinasyonu ile renkli fundus resmi, mavi lazer ile anjiyografi 

görüntüleri alınmaktadır. Mavi, yeşil ve kırmızı dalga boylu lazerle alınan 

görüntülerin izole olarak da değerlendirmesi retinanın farklı katmanlarındaki 

patolojilerin daha net görüntülenmesine imkân sağlamaktadır. Yeşil dalga boylu 

lazer (532nm) retina ve RPE,  kırmızı (633nm) dalga boylu lazer ise RPE-koroid 

tabakalarının daha hassas görüntülerini sağlamaktadır.  

Retinanın internal olarak 200°, eksternal olarak 135°’lik kısmının 

görüntülendiği geniş açılı görüntüleme sisteminin en önemli avantajı bu görüntülerin 

pupillayı büyütmeden de alınabilmesidir. Yoğun klinikler ve tarama programları için 

ciddi bir avantaj oluşturmaktadır. Ancak bu görüntüleme sisteminde de pahalı 

olması, çekim esnasında görüntünün simultane olarak ekranda görülmemesi bu 

nedenle tecrübeli bir teknisyen gerektirmesi ve göz kapakları yeterince açılmadığında 

alt ve üst kadranlarda kirpiklerin görüntüye girmesi gibi dezavantajlar mevcuttur (83, 

84). Ultra geniş açılı görüntüleme sistemi ile elde edilen görüntüde üç boyutlu bir 

küre iki boyutlu bir görüntüye aktarıldığından görüntü özellikle periferde 

distorsiyona uğramakta, ek olarak superior ve inferior kadranlarda kısıtlılık göze 

çarpmaktadır.  

Geniş açılı görüntüleme sistemleri ile retinanın periferi de kapsayacak kadar 

geniş ve tek fotoğraf çekimiyle kolaylıkla görüntülenebilmesi retina hastalıklarının 

saptanmasında ve mevcut hastalıklara bakış açısında ciddi değişikliklere yol açmıştır. 

Geleneksel muayene yöntemleri ile retina hastalıklarının %32-82’si saptanabilirken 

buna “Optomap” sisteminin eklenmesi ile hastalık saptama oranının %30 arttırdığı 

gösterilmiştir (85). 

Fundus Otofloresans: Otofloresans; sodyum floresein veya indosiyanin 

yeşili gibi floresan boya maddesi verilmeksizin, florofor moleküllere bağlı olarak 
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gözdeki yapıların belirli bir dalga boyundaki ışıkla uyarılması sonucu daha uzun 

dalga boyunda ışık yaymasıdır. 

Fundus otofloresans (FOF), tek katlı retina pigment epitelindeki lipofuskin ve 

nörosensöryel retina altı alanda oluşan diğer floroforların oluşturduğu otofloresansın 

konfokal tarayıcı lazer oftalmoskop (SLO) veya modifiye fundus kameraları ile 

noninvaziv olarak görüntülenmesidir. 

Yaşlanmaya bağlı az miktarda ve diffüz lipofuskin birikimi fizyolojik kabul 

edilir. 70 yaş üzerinde RPE sitoplazmasının %20-33’ü lipofuskin ve 

melanolipofuskinden oluşmaktadır.  

Retina pigment epitelinin önemli görevlerinden biri fotoreseptör dış 

segmentlerinin fagositozu ve lizozomal enzimler yolu ile sindirilmesidir. 

Poliansatüre yağ asitleri ve görme siklusunun ürünlerini taşıyan bu segmentlerin 

fagositozu etkili bir biçimde yapılır. Fakat kimyasal parçalanmaya uygun olmayan 

fagositoz artıkları ve hücre metabolizmasından geriye kalan artıklar RPE 

lizozomlarında birikir. Bu biriken materyal lipofuskin olarak adlandırılır (86). 

Lipofuskin granülleri yaklaşık 1.5 µm büyüklüğünde olup hücrenin bazal 

kısmında yerleşiktirler. RPE’de lipofusinin varlığı dış segment yenilenmesini 

kapsayan metabolik aktivitenin bir göstergesidir. Dolayısı ile lipofuskin oluşumu 

neredeyse tamamen sağlıklı bir görme siklusu ve diyetle alınan vitamin-A’ya 

bağımlıdır (87). 

Lipofuskin granülleri %19-51 oranında lipid ( Trigliserid - Kolesterol - 

Fosfolipid - Serbest yağ asitleri), %30-58 protein (Amiloid β prekürsör protein) , %2 

demir, bakır, aluminyum, çinko, kalsiyum, magnezyum ve karbonhidrat 

içermektedir. Granüller sarı renkli görünüme sahiptir ve otofloresansın esas 

kaynağını oluşturmaktadır (88).  

Günümüzde otofloresans görüntülemede Heidelberg Retinal Anjiyografi-2 

cihazı sıklıkla kullanılmaktadır. Cihazda uyarıcı ışık olarak 488 nm dalga boyunda 

argon lazer kullanılır, bariyer filtre ile 500 nm ve üzeri dalga boyları filtre edilir. 

Optos Optomap ultra geniş açı sistemi uyarıcı ışık olarak 633 nm (kırmızı) ve 532nm 

(yeşil) dalga boyunda lazer ışığı kullanılmakta ve bariyer filtre ile 540 nm ve üzeri 

dalga boyları filtre edilmektedir. Sistemde 532 nm dalga boyunun kullanılmasının 

bazı avantajları vardır. Bu dalga boyu lens tarafından daha az absorbe edilir, maküla 
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pigmentleri tarafından daha az emilir ve kollajen otofloresansından daha az etkilenir. 

Bu şekilde santral patolojilerin ayırımı daha kolay yapılabilir. 

Optik sinir başı RPE içermediğinden hipootofloresandır. Retina damarları da 

kan elemanları tarafından emilim nedeniyle hipootofloresan izlenir. Foveada da 

otofloresans sinyali luteal pigmentlerden emilim nedeniyle zayıflar. Parafoveal 

alanda sinyal gücü artmakla birlikte periferik retinaya göre daha düşüktür, bunun 

sebebi santral RPE hücrelerinde melanin birikiminin lipofuskin granüllerinin 

yoğunluğuna göre daha fazla olmasıdır. 

Druzene bağlı oluşan FOF sinyali zemin otofloresansına göre artmış, azalmış 

veya normal olabilir. Bu nedenle druzeni otofloresans görüntülerinde belirlemek 

mümkün değildir. Olguların fundoskopik görüntülerini de değerlendirmek gerekir. 

Druzenin yapısı, büyüklüğü ve üzerindeki RPE’nin durumu otofloresans paternindeki 

değişikliklerden sorumludur (89). 

Kuru tip YBMD, başlangıçta parafoveal alanda oluşan yama şeklinde 

atrofiyle karakterizedir (64). Fundoskopik muayenede, koroid damarlarının izlendiği 

keskin kenarlı atrofi alanı görülür. Bu bölgede RPE, dış nörosensöryel retina ve 

koryokapillaris kaybı mevcuttur. Retina pigment epitelinin kaybı ile birlikte 

lipofuskin de olmadığından FOF sinyalinde belirgin azalma izlenir (86). 

Birçok çalışmada KNV’ye ait farklı otofloresan sinyal yoğunlukları 

bildirilmiştir (87, 89). Erken başlangıçlı KNV varlığında foveada normal veya 

minimal otofloresans değişikliği, küçük KNV’de ise sadece KNV alanında 

otofloresans değişikliği, çevresinde ise normal homojen otofloresans izlenmiştir (90). 

Otofloresans değişikliklerinin gözlenmediği veya minimal olduğu olgularda prognoz 

daha iyidir.  Diğer önemli bir bulgu KNV gelişmeden önce o bölgede otofloresans 

değişikliği gözlenmemesidir. Bu da lipofuskinin coğrafik atrofinin ilerlemesinde 

önemli olmasına karşın KNV gelişiminde rol oynamadığını düşündürmektedir. Bir 

çalışmada klasik KNV alanında izlenen hipootofloresansın RPE hasarından çok 

subretinal alanda büyüyen KNV’nin otofloresansı bloke etmesine bağlı olduğunu 

bildirmiştir (90). 

Retina pigment epitel dekolmanlarının klinik bulguları değişken FOF 

görüntüleri oluşturmaktadır. Dekolman alanında genellikle normal veya artmış 
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otofloresans sinyali izlenir. Dekolman sınırında, eşlik eden subretinal sıvıya bağlı 

hipootofloresans mevcuttur (91). 

Sıklıkla skar ve fibrozis alanında hipootofloresans izlenir. Skar etrafında 

artmış otofloresans irregüler pigmentasyona bağlı olup çok sıralı RPE tarafından 

oluşturulmaktadır. 

Retina periferinin yalnız renkli değil otoflöresans görüntülerinin de elde 

edildiği geniş açılı görüntüleme ile “periferik otofloresans” kavramı literatüre 

girmiştir. Periferik retinada diyabetik retinopati, retinal ven dal oklüzyonu gibi retina 

vasküler hastalıklarında %44, inflamatuar veya enfeksiyöz hastalıklarda %71, retina 

dejenerasyonlarında %82, santral seröz koryoretinopatide %53 ve yaşa bağlı maküla 

dejeneresansında %79 oranında anormal periferik otofloresans saptanmıştır (5). 

Altmış iki yaş üzerinde 572 olgunun değerlendirildiği bir çalışmada olguların 

%13,6’sında makülada anormal otofloresans gözlenirken, %10,1’inde periferde, 

%57,4’ünde ise hem perifer hem makülada anormal otofloresans izlenmiştir (92). Bu 

da makülanın hastalığı olarak bilinen YBMD’de periferik retinanın da hemen aynı 

oranda belki de daha erken dönemde etkilendiğini göstermekte ve belki de hastalığını 

isminin değiştirilmesi gerekeceğini düşündürmektedir. Literatüre baktığımızda 

periferik otoflöresans ile ilgili çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. 

İndosiyanin Yeşili Anjiyografi (İSYA): İndosiyanin yeşili anyonik bir 

trikarbosiyanin boyasıdır. İndosiyanin yeşili (İSY) , spektrumun infrarede (kızılötesi) 

yakın kısmında ışığı absorbe eder. Maksimum absorpsiyon 790 nmde, maksimum 

emisyon ise yaklaşık 835 nmde meydana gelir. Bu optik özellikler maküla pigmenti, 

melanin, kan ve pigmentten penetrasyonu olası kılar. Hem yüksek molekül ağırlığına 

sahip olması hem de plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanması nedeniyle 

koroid damarlarındaki fenestrasyonlardan çıkan boya miktarı azdır. Bu bağlanma ve 

optik özellikler indosiyanin yeşilini, koroid vasküler ağının görüntülenmesi için 

uygun bir boya haline getirir (93). 

İndosiyanin yeşili anjiyografinin erken fazı boya enjeksiyonundan 1 dakika 

sonra oluşmakta; 5-15 dakika sonra orta faza geçilmekte diffüz, homojen koroidal 

dolum gözlenmektedir. Bu fazda hiperfloresan lezyonlar arka hipofloresansın 

üzerinde belirmektedir. Enjeksiyondan 15 dk sonra olan geç fazda ise retinal veya 
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koroidal damarlar gözlenmezken koroide ait patolojiler, KNV hiperfloresan olarak 

görülür.   

İndosiyanin yeşili anjiyografinin en önemli klinik uygulama alanı yaş tip 

YBMD’de izlenen koroid neovaskülarizasyonlarının görüntülenmesidir. İSYA 

sıklıkla FFA da görülemeyen gizli bir KNV’yi ortaya çıkarabilir. İSY boyasının 

özelliği ve infrared ışık kan, PED ve eksudaların gerisindeki yapıların 

görüntülenmesine olanak verir. Bu özellik pigment epitel altındaki aralıkta bulunan 

vasküler yapının gösterilmesine bağlı PED’lerin karakterizasyonu için İSYA’yi 

vazgeçilmez kılar.  

Optik Koherens Tomografi (OKT): Optik koherens tomografi, infrarede 

yakın spektrumdaki (810 nm) diyod lazer ışını kullanır (94). Göze temas etmeden 

çekilebilmesi, invaziv olmayışı, yüksek tekrarlanabilirlik özelliğinin bulunması ve 

retina morfolojisi hakkında doğrudan bilgi verebilmesi önemli avantajlarıdır. Retina 

hakkında ayrıntılı morfolojik değerlendirme sağlamasının yanında, retina ve retina 

sinir lifi tabakası kalınlık ölçümü gibi kantitatif analizler yapılabilmesine de olanak 

sağlar (95) (96). 

Druzen OKT’de RPE-koryokapillaris kompleksini temsil eden retina altındaki 

hiperreflektans bantta düzensizlik, lokalize kalınlaşma ve küçük elevasyonlar 

şeklinde görülür. 

Seröz PED, OKT’ de retinanın ve RPE’nin lokalize elevasyonu olarak 

görülür. RPE dekolmanı altında kalan bölge mutlak hiporeflektans özelliğe sahip 

olduğu için siyah boşluk şeklinde görülür. 

Fibrovasküler PED, seröz PED’e göre daha küçük ve daha sığ retina-RPE 

elevasyonlarına neden olurlar. Hemorajik PED’in OKT’ deki tipik görünümünden 

dekole RPE altındaki kanın neden olduğu yansıma özelliği sorumludur. Genellikle 

seröz PED’den daha küçüktürler (97). 

Koroid neovaskülarizasyonları OKT görüntülerinde RPE-koryokapillaris 

kompleksini temsil eden hiperflektans bandın lokalize bir şekilde kalınlaşmasına, 

retina içine doğru genişlemesine neden olurlar (97, 98).  

Coğrafik atrofi bölgesinde RPE-koryokapillaris kompleksi ve retina içi 

dokular incelmiştir. RPE’nin altındaki yüzeyel koroid dokusuna ait yansımalar, 

RPE’nin incelmesine bağlı gölgelenme etkisi zayıfladığı için daha belirginleşir (95). 
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Koroid neovaskülarizasyonunun fibrotik komponenti çok fazla olduğu için 

yüksek yansımaya neden olur. OKT’ de RPE-koryokapillaris kompleksini temsil 

eden hiperreflektans band kalınlaşır, sınırları bozulur ve daha çok yansımaya neden 

olur. Skar dokusunun üstündeki retina aşırı incelmiştir (95). 

Fundus Floresein Anjiyografi (FFA): Floresein anjiografi KNV şüphesi 

olan hastalarda lezyonun özelliklerini belirlemek ve tedavi planını oluşturmak 

amacıyla kullanılır. Koroidal neovaskülarizasyonun varlığını tespit etmek, boyutunu, 

yerleşimini, bileşenlerinin içeriğini değerlendirmek tedavi endikasyonu olup 

olmadığına ve eğer endikasyon varsa hangi tedavinin uygun olduğuna karar vermek 

için büyük öneme sahiptir (68, 99).  

Kuru tip YBMD FFA bulguları: FFA’da sert druzen tipik olarak üzerindeki 

RPE’nin incelmesine ve depigmentasyonuna bağlı olarak pencere defekti gösterir 

(76). Yumuşak druzen FFA’da progresif hiperfloresans ve sınırları aşmayan boya 

göllenmesi gösterir. Non-coğrafik atrofi tipik olarak erken noktalı floresans gösterir 

ve pencere defektine uyacak şekilde geç dönemde solar. Aksine coğrafik atrofi 

alttaki koryokapillarisin atrofisine bağlı olarak erken hiperfloresans göstermez, 

sadece büyük koroid damarları izlenir. FFA’nın geç fazında ortaya çıkan derin 

koroid ve sklera boyanması sınırları belirgin hiperfloresans olarak görülür (75).  

Yaş tip YBMD FFA bulguları: Fibrovasküler PED, stereoskopik 

anjiyogramlarda RPE’nin düzensiz elevasyonuyla, erken fazlarda minimal düzensiz 

boyanma, enjeksiyondan 1-2 dk sonra gittikçe artan hiperfloresans izlenir. Klasik 

KNV’den erken hiperfloresansın belirgin ve parlak olmaması, sınırlarının genelde 

silik kalması ile ayrılır. Pigment epitel dekolmanı, erken arteriyovenöz fazda 

progresif, uniform hiperfloresans; geç fazda ise floreseinin yoğun göllenmesini 

gösterir. Klasik KNV, anjiyografinin erken fazından itibaren düzgün sınırlı, 

çevresinde koyu sınır olan, parlak koroidal floresans ile belirir. Sızıntıda giderek 

artma, sınırlarda bulanıklaşma görülür. Vasküler paternler olabilir; dantelsi, besleyici 

damar, retina lezyon anastomozu gibi, geç fazlarda ise KNV’den sızan boya, sınırları 

silikleştirir (100). 

2.2.7. Hasta Yönetimi ve Tedavi 

Kuru Tip YBMD Tedavi 
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Eğitim ve Takip: Yumuşak druzen ve RPE hipertrofisi olan hastalarda 

coğrafik atrofi ve KNV gelişme riski oldukça yüksektir. Bir veya iki gözünde druzen 

veya RPE anormalliği olan hastalar mutlaka ileri seviye YBMD semptomları 

açısından bilgilendirilmeli ve bu semptomlarla karşılaştığında bir göz uzmanı 

tarafından değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyarılmalıdır. 

Amsler Grid: Hastaların günlük görsel değişikliklerini takip etmesi oldukça 

önemlidir.  Bunun için Amsler grid testi kullanılır. Siyah zemin üzerine beyaz veya 

beyaz zemin üzerine siyah grid çizgilerden ve ortada beyaz fiksasyon noktasından 

oluşan bir testtir. Hasta her bir gözünü ayrı ayrı olacak şekilde okuma mesafesinden 

okuma gözlükleriyle çizgilerde oluşabilecek kırıklık, yamukluk, bulanıklık gibi 

bulgular açısından değerlendirir. Gridde yakalanan her bir değişim mutlaka 

incelenmelidir. 

Mikrobesinler ve Mineraller: Bazı epidemiyolojik çalışmalarda 

mikrobesinlerin ve minerallerin hastalıkla ilişkili olduğu gösterilmiştir. 4757 hastanın 

11 farklı merkezde takibinin yapıldığı ve değerlendirildiği AREDS çalışmasında; 

antioksidan, vitaminler (500 mg Vitamin C,400 IU Vitamin E ve 15 mg beta karoten) 

ve çinko (80 mg çinko oksid ve çinkonun tetiklediği anemiden korunma amaçlı 2 mg 

kuprik oksid) içeren yüksek doz mikrobesin desteğinin YBMD’ ye ve görme kaybına 

olan etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda 5 yıllık takip sonrası çalışma 

grubunda orta düzey YBMD veya tek gözde ileri düzey YBMD olan hastalarda ileri 

düzey YBMD gelişim riskini % 25, orta seviyeli görme kaybı (≥3 sıra görme 

keskinliği) riskini ise %19 oranında azalttığı gösterilmiştir. YBMD olmayan veya 

erken YBMD hastalarında ise her hangi bir fayda tespit edilememiştir. Hastalar 

ortalama 6,5 yıl kombine destek tedavisi almıştır, ancak tedavinin etkileri 10 yıl 

boyunca görülüştür. On yılda,  plasebo grubunda %44, çalışma grubunda ise %34 

oranında ileri YBMD gelişimi (%27 risk azalması)  görülmüştür (101). Beta 

karoten’in sigara içenlerde akciğer CA, çinko’nun genitoüriner sistem hastalıkları 

(prostat hiperplazisi) ve Alzheimer riskini artırdığının saptanması üzerine AREDS 2 

formülü geliştirilmiştir. Bu formülde C, E Vitamini,  Çinko   (40 mg), Bakır, Lutein 

(10 mg), Zeaksantin (2 mg) ve Omega 3 (DHA/EPA) (1 gr) bulunmaktadır (102). 

Hastalarda yaygın orta boyutta druzen, en az 1 adet büyük druzen, bir veya her iki 
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gözde de coğrafik atrofi, bir gözde ileri düzey YBMD bulunması durumlarında 

mikrobesin ve mineral desteği verilmelidir. 

UV Işıktan Sakınma: Birçok epidemiyolojik çalışmada ışık toksisitesinin, 

YBMD gelişimi ve ilerlemesi üzerine etkisinin olduğunu göstermesine rağmen, 

çalışmalar arasında tutarlı ilişki yoktur ve bulunan ilişkilerde de sebep sonuç bağı 

kurulamamıştır.  UV-A ve UV-B maruziyeti olan 838 Maryland kayıkçısında yapılan 

bir çalışmada YBMD gelişim riskinin artmadığı gösterilmiştir (103). 

Hayat Tarzı Değişikliği: Değiştirilebilir risk faktörleri olan sigara kullanımı 

ve obezitenin önüne geçilmesi açısından YBMD hastalarında hayat tarzı değişikliği 

önemlidir. 

Yaş Tip YBMD Tedavi 

Anti-VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü) Antikorlar: 

Neovasküler tip YBMD’ de makülada oluşan koroid neovaskülarizasyonları 

önemli görme kayıplarına yol açmaktadır. Farklı tedavi yöntemleri denenmesine 

karşın etkin, kalıcı tedavi seçeneği arayışları devam etmektedir. Son yıllarda KNV 

tedavisinde VEGF bloke eden ilaçlar kullanılmaktadır. 

Bevacizumab rekombinan, humanize monoklonal antikordur, VEGF’in 

biyolojik olarak aktif tüm izoformlarını bloke etmektedir. Bevacizumab göz 

hastalıkları için kullanım ruhsatı olmayan, aslında metastatik kolon kanseri için FDA 

( Food Drug Administration) onayı alan bir ilaçtır. Ancak aynı laboratuvarda üretilen 

ve YBMD için FDA onayı alan ranibizumab ile benzer yapısı ve etkileri dolayısıyla 

ve çok daha ucuz maliyeti ile tüm dünyada geniş kullanım alanı bulmuştur. 

Bevacizumab VEGF için iki bağlantı yeri olan tam uzunlukta bir antikordur, 

ranibizumab ise antikor parçasıdır ve VEGF için sadece bir bağlanma yeri içerir, 

ancak ranibizumab’ın bağlanma afinitesi daha fazladır. 

Ranibizumab monoklonal antikorun Fab kısmından oluşmuş ve bevacizumab 

gibi VEGF-A izoformlarını nötralize eden bir antikor parçasıdır. Ekim 2006’da 

MARINA (Minimally Classic/Occult Trial of the Anti-VEGF Antibody 

Ranibizumab in the Treatment of Neovasculer Age-Related Maculer Degeneration) 

çalışma grubu YBMD’li minimal klasik ve gizli KNV’li olgularda ranibizumab 

tedavisinin 2 yıllık sonuçlarını açıklamıştır (104). ANCHOR (Anti-VEGF Antibody 
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for the Treatment of Predominantly Classic Choroidal Neovascularization in Age-

Related Macular Degeneration) çalışma grubu ise klasik KNV’li olgularda 

verteporfin fotodinamik tedavisi ile aylık 0.3 mg veya 0.5 mg ranibizumab 

kullanımının bir yıllık takip sonuçlarını bildirmiştir (105). Ranibizumab’ın 

fotodinamik tedaviye kıyasla daha başarılı olduğu bulunmuştur.  

Aflibersept, VEGF 1 ve 2 nin Fc parçalarının füzyonu ile oluşturulmuş 

çözünebilir yapıda bir proteindir (106). Aflibersept VEF-A, VEGF-B ve plasental 

büyüme faktörüne bağlanabilir. Farmakodinamik çalışmalar sonucunda diğer anti-

VEGF ilaçlardan daha uzun etkili olduğu gösterilmiştir. Yaş tip YBMD hastaları 

tarafından kullanımı 2011 yılında FDA tarafından onaylanmıştır. Heier ve ark yaptığı 

çalışmada aflibersept’in 2 aylık enjeksiyonlar ile YBMD tedavisinde etkili bir 

seçenek olduğu aylık enjeksiyonların riskini azaltabileceği söylenmiştir (107).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları 

kliniğine Haziran 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında başvuran YBMD tanısı 

konulan 277 hastanın 550 gözü,  sağlıklı retinaya sahip 45 hastanın 90 gözü 

30.05.2016 tarihli 80558721/137 sayılı etik kurul onayı alındıktan sonra prospektif 

olarak incelendi.  

YBMD grubunda incelenen 277 hasta; 55 yaş üzeri, 6 diyoptriden fazla kırma 

kusuru olmayan, retina cerrahisi geçirmemiş, lazer fotokoagülasyon uygulanmamış, 

YBMD dışında retina hastalığı öyküsü olmayan hastalardan oluşmaktaydı. Hastalara 

fundus muayeneleri ve OKT görüntüleri değerlendirilerek YBMD tanısı konuldu.     

Kontrol grubunda incelenen 45 hasta; 55 yaş üzeri, 6 diyoptriden fazla kırma 

kusuru olmayan, retina cerrahisi geçirmemiş, lazer fotokoagülasyon uygulanmamış, 

herhangi bir retina hastalığı öyküsü olmayan hastalardan oluşmaktaydı. 

Hastalara çalışma ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra onamları alındı. 

YBMD grubu ve kontrol grubu hastaların yaş, cinsiyetleri kaydedildi. Hastaların her 

iki gözüne %2,5 fenilefrin, %1 tropikamid damla damlatılarak pupil dilatasyonu 

sağlandı. Dilatasyon sonrası OKT görüntüleri alındı. Ultra geniş alanlı Optos 200 Tx 

cihazı ile her iki gözün öncelikle foveaya odaklanmış 200°’lik standart renkli 

görüntüsü ardından cihazın fiksasyon ışığı kullanılarak superior ve inferior fundus 

görüntüleri kaydedildi. Aynı protokol izlenerek fundus otofloresans görüntüleri 

çekilerek kaydedildi. 

Görüntülerin Değerlendirilmesi: 

 Çekilen görüntüler Optos V2 Vantage Pro Review programı yardımıyla 

görüntülendi. Her göze ait fovea merkezli, superior, inferior pozisyonlarda 

renkli ve otofloresans olmak üzere toplam 6 görüntü bulunmaktaydı. 

 Bütün görüntüler deneyimli retina uzmanı eşliğinde değerlendirildi. 

 Fovea merkezli görüntüler ile değerlendirilmeye başlandı. Renkli fundus 

görüntüleri daha önce yapılan çalışmalarda tanımlanmış olan zon 1, zon 2, 

zon 3 olmak üzere 3 bölümde incelendi (6) (Şekil 3.1).  

 Zon 1; 5,4 mm çapında daireden oluşan, santrali fovea olup optik diskin nazal 

kenarını ve maküla temporalini içine alan bölgedir. Yaklaşık 3 optik disk 
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çapına tekabül etmektedir. Zon 1 görüntüleri YBMD grubu hastalarında OKT 

görüntüleriyle beraber değerlendirilerek AREDS çalışma grubunun 

kriterlerine göre YBMD evrelemesi yapıldı (33). Büyüklüğü 125µ’dan küçük 

druzen varlığında erken evre, 125µ’dan büyük druzen varlığında orta evre, 

coğrafik atrofi veya neovasküler tipe ait bulgular varsa ileri evre olarak 

kaydedildi. İleri evre kendi içinde neovasküler ve coğrafik atrofi olmak üzere 

gruplandırıldı. Neovasküler tip YBMD olan olguların enjeksiyon öyküleri, 

enjeksiyon sayısı ve uygulanmış olan ilacın adı kaydedildi.  

 Zon 2; çapı 16,2 mm olan daireden oluşan 9 optik disk çapına eşit daireden 

oluşur. İç sınırı zon 1’den başlar, dış sınırı vorteks venleri ile çakışır. Renkli 

fundus görüntülerinde zon 2 içine giren alanda mevcut olan druzen (Şekil 

3.3), RPE hipopigmentasyon (Şekil 3.4), RPE hiperpigmentasyon (Şekil 3.5) 

ve retiküler değişiklikler (Şekil 3.6) kaydedildi. Otofloresans görüntülerinde 

ise zon 2 içine giren alanda görülen hiperotofloresans (Şekil 3.7), 

hipootofloresans (Şekil 3.8) ve halo (ortası hipootofloresans daire şeklinde 

etrafı hiperotofloresans olarak görülen lezyon (Şekil 3.9)) olarak kaydedildi. 

 Zon 3; zon 2’nin dışında kalan periferik retinayı oluşturan bölge 180°’lik 2 

kısma ayırıldı. Yukarı bakış fiksasyonla çekilen superior pozisyon 

görüntülerinde 180°’lik üst yarı, aşağı bakış fiksasyonla çekilen inferior 

pozisyon görüntülerinde 180°‘lik alt yarı değerlendirildi.  

 Zon 3 renkli görüntülerinde mevcut olan druzen, RPE hipopigmentasyon, 

RPE hiperpigmentasyon, retiküler değişiklikler, kaldırım taşı dejenerasyonu 

(Şekil 3.10) ve diğer değişiklikler kaydedildi. Görüntülerde lezyonun 

kapladığı alan saat kadranı kullanılarak derece cinsinden ifade edildi (Şekil 

3.2). Birden fazla lezyonun birlikte bulunması halinde hangi lezyon daha çok 

alan kaplıyor ise primer diğer lezyon ise sekonder olarak kaydedildi.    

 Zon 3 otofloresans görüntülerinde görülen hiperotofloresans, 

hipootofloresans, halo, numuler (küçük, yuvarlak, düzgün sınırlı, 

hipootofloresans lezyon (Şekil 3.11)), kaldırım taşı (orta ve büyük çaplı 

yuvarlak, düzgün sınırlı, multiple hipootofloresans lezyon (Şekil 3.12)) 

olarak kaydedildi. Renkli görüntülerde uygulanan protokole benzer şekilde 

lezyonların kapladığı alan saat kadranına uygun olarak derece cinsinden 
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kaydedildi. Birden fazla lezyon birlikte bulunması halinde hangi lezyon daha 

çok alan kaplıyor ise primer diğer lezyon sekonder olarak kaydedildi. 

Görüntüler değerlendirmeye alınırken zon 1 ve zon 2 bölgelerinin tamamen 

görünebilir olması, zon 3 bölgesinin %50’sinden fazlasının görünebilir olması 

halinde görüntü değerlendirilebilir kabul edildi. Diğer görüntüler çalışma dışı 

bırakıldı. 

Elde edilen bütün veriler Microsoft Office 2013 Excel programına yazıldı. 

Sürekli veriler Ortalama ± Standart Sapma olarak verildi. Kategorik veriler ise yüzde 

(%) olarak verildi. Verilerin normal dağılıma uygunluğunun araştırılmasında Shapiro 

Wilk testinden yararlanıldı. Normal dağılım gösteren grupların karşılaştırılmasında, 

grup sayısı iki olan durumlar için bağımsız örnek t testi analizi, grup sayısı üç ve 

üzerinde olan durumlar için Tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) 

kullanıldı. Oluşturulan çapraz tabloların analizinde Pearson Ki-Kare ve Pearson 

Kesin (Exact) Ki-Kare analizleri kullanılmıştır. Analizlerin uygulanmasında IBM 

SPSS Statistics 21.0 programından yararlanıldı. İstatistiksel önemlilik için p < 0.05 

değeri kriter kabul edildi. 

 

 

Şekil 3.1. Foveaya odaklanmış görüntü üzerinde Zon 1, Zon 2, Zon 3. 
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Şekil 3.2. Yukarı fiksasyonlu bakış görüntüsünde saat kadranı uygulaması. 

 

 

Şekil 3.3. Yukarı bakış fiksasyon ile çekilen renkli fundus görüntüsünde ok ile 

periferik druzen gösterilmektedir. 
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Şekil 3.4. Yukarı bakış fiksasyon ile çekilen renkli fundus görüntüsünde ok ile 

periferde RPE hipopigmentasyon gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3.5. Fovea merkezli çekilen renkli fundus görüntüsünde ok ile RPE 

hiperpigmentasyon gösterilmektedir. 
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Şekil 3.6. Yukarı bakış fiksasyon ile çekilen renkli fundus görüntüsünde ok ile 

retiküler değişiklikler gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3.7. Yukarı bakış fiksasyon ile çekilen fundus otofloresans görüntüsünde ok ile 

hiperotofloresans gösterilmektedir. 
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Şekil 3.8. Yukarı bakış fiksasyon ile çekilen fundus otofloresans görüntüsünde ok ile 

hipootofloresans gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3.9. Yukarı bakış fiksasyon ile çekilen fundus otofloresans görüntüsünde ok ile 

halo (etrafı hiper ortası hipootofloresans lezyon) gösterilmektedir. 
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Şekil 3.10. Aşağı bakış fiksasyon ile çekilen renkli fundus görüntüsünde ok ile 

kaldırım taşı dejenerasyonu gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3.11. Yukarı bakış fiksasyon ile çekilen fundus otofloresans görüntüsünde ok 

ile numuler gösterilmektedir. 
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Şekil 3.12. Fovea merkezli çekilen fundus otofloresans görüntüsünde ok ile kaldırım 

taşı otofloresans gösterilmektedir. 
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda YBMD tanısı olan 277 hastanın 550 gözü, kontrol grubunda 

sağlıklı olan 45 hastanın 90 gözü değerlendirildi. YBMD grubunda yer alan 

değerlendirme kriterlerine uygun olmayan 4 göz çalışma dışında bırakıldı. YBMD ve 

kontrol grubundaki hastaların yaş ve cinsiyet dağılımları Tablo 4.1’de 

görülmektedir. 

 

Tablo 4.1.  YBMD grubu ve Kontrol grubu yaş ve cinsiyet dağılımları. 

 

 

Hastaların yaşlarının ortanca değeri YBMD ve kontrol grubu için 73 ( 66-78) 

ve 63 (61-70.25) olarak bulundu. YBMD grubu ve kontrol grubu hastaların yaş 

dağılımlarına bakıldığında YBMD grubundaki hastaların yaş ortalamaları kontrol 

grubuna kıyasla daha yüksektir, iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p: 0.017).   

 Hastaların YBMD grubunda %50’si, kontrol grubunda %64.4’ ü kadınlardan 

oluşmaktaydı. YBMD grubu ve kontrol grubu hastaların kadın ve erkek dağılımlarına 

bakıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p: 0.04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

YBMD Grubu

n = 277

(550 Göz)

Kontrol Grubu

n = 45

(90 Göz)

Cinsiyet 275 Kadın (%50) 58 Kadın (% 64.4)

Yaş (mean)

Yaş (median)

72.13 ± 8.16

73 (66 - 78)

65.91 ± 7.84

63 (61 - 70.25)
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YBMD grubunda yer alan hastaların, hastalığın evrelerine göre dağılımları 

Tablo 4.2’de görülmektedir. 

 

Tablo 4.2.  YBMD grubundaki hastaların hastalığın evrelerine göre dağılımı. 

 

 

YBMD grubunda yer alan 92 göz (%16.7) erken evre, 99 göz orta evre 

(%18), 359 göz (%65.3) ileri evre olarak değerlendirildi. İleri evre hastalar içinde 95 

göz coğrafik atrofi (% 17.3) ve 264 göz neovasküler (%48) tip YBMD olarak 

değerlendirildi.  

4.1. Renkli Görüntülerin Değerlendirilmesi 

Renkli fundus görüntüleri değerlendirildiğinde YBMD grubunda yer alan 550 

gözün %67.8’ sinde, kontrol grubunda yer alan 90 gözün %47.8’ inde zon 2, zon 3 

bölgelerinin en az birinde periferik retinal değişiklik olduğu bulundu. YBMD 

grubunda kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha çok 

periferik retinal değişiklik olduğu görüldü (p < 0.001).  

YBMD grubu ve kontrol grubundaki tüm hastaların renkli görüntüleri 

değerlendirildiğinde saptanan periferik retinal değişikliklerin oranları Tablo 4.3’de 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.3.  YBMD grubu ve kontrol grubundaki hastaların renkli görüntülerinde                              

saptanan periferik retinal değişikliklerin oranları. 

  

Evre n %

Erken 92 16.7

Orta 99 18

İleri 359 65.3

Tüm Perifer Değişiklikleri (Renkli) n % n %

Zon 2 193 35.1 17 18.9 p = 0.002

Zon 3 Superior 338 61.5 33 36.7 p < 0.001

Zon 3 Inferior 294 53.5 30 33.3 p < 0.001

YBMD Grubu

n = 550

Kontrol Grubu

n = 90
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YBMD ve kontrol grupları için sırasıyla zon 2’de görülen periferik retinal 

değişiklik oranı %35.1, %18.9, zon 3 superiorde  %61.5, %36.7, zon 3 inferiorde 

%53.5, %33.3 olarak bulundu (p: 0.002, p < 0.001, p < 0.001). Üç zon 

değerlendirildiğinde YBMD grubunda kontrol grubuna kıyasla periferik retinal 

değişiklik saptanma oranlarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla olduğu 

bulundu. 

YBMD grubu ve kontrol grubundaki hastaların renkli fundus görüntülerinde 

periferik retinal değişikliklerin lezyon tiplerine göre dağılımı Tablo 4.4’de 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.4.  YBMD grubu ve Kontrol grubu hastaların renkli fundus 

görüntülerinde tüm periferik retina değişikliklerinin dağılımı. 

 

 

Druzen en sık görülen görülen periferik retinal değişiklik olarak 

değerlendirildi. Zon 2, zon 3 superior, zon 3 inferior görüntülerde kaydedilen druzen 

sıklığı YBMD grubunda %29.6, %54.2, %40.9 ve kontrol grubunda %18.9, %30, 

%21.1 olarak belirlendi (p: 0.042, p < 0.001, p < 0.001). YBMD grubu, kontrol 

grubu ile kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde tüm alanlarda daha fazla 

druzen olduğu görüldü. 

Pigmenter değişiklikler değerlendirildiğinde RPE hipopigmentasyon; zon 2, 

zon 3 superior, zon 3 inferior için görülme sıklıkları sırasıyla YBMD grubunda %3.1, 

%6, %9.3 ve kontrol grubunda %0, %3.3, %4.4 olarak belirlendi (p: 0.15, p: 0.441, 

p: 0.189). RPE hiperpigmentasyon görülme sıklığı YBMD ve kontrol grubunda zon 

2’de sırasıyla %3.1, %0, zon 3 superiorde %2.7, %2.2 ve zon 3 inferiorde %5.5, 

Zon 2 Zon 3 Superior Zon 3 Inferior Zon 2 Zon 3 Superior Zon 3 Inferior

n 163 298 225 17 27 19

% 29.6 54.2 40.9 18.6 30 21.1

n 17 33 51 0 3 4

% 3.1 6 9.3 0 3.3 4.4

n 17 15 30 0 2 4

% 3.1 2.7 5.5 0 2.2 4.4

n 2 22 29 0 0 3

% 0.4 4 5.3 0 0 3.3

n - 8 38 - 1 3

% - 1.5 6.9 - 1.1 3.3

YBMD Grubu Kontrol Grubu

Kaldırım Taşı

Druzen

RPE Hipopigmentasyon

RPE Hiperpigmentasyon

Retiküler Değişiklik
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%4.4 olarak bulundu (p: 0.150, p:1.0, p:1.0). Retiküler değişiklik görülme sıklığı 

YBMD ve kontrol grubunda zon 2’de sırasıyla %0.4, %0, zon 3 superiorde %4, %0, 

ve zon 3 inferiorde %5.3, %3.3 olarak bulundu (p:1.0, p: 0.058, p: 0.604). Pigmenter 

değişiklik bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 

Diğer periferik değişiklikler içinde değerlendirilen kaldırım taşı 

dejenerasyonu zon 3 superior ve zon 3 inferiorde sırasıyla YBMD grubunda %1.5, 

%6.9 ve kontrol grubunda %1.1, %3.3 oranında görüldü (p:1.0, p: 0.293). Gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 

YBMD ve kontrol grubundaki hastaların renkli fundus görüntüleri 

değerlendirilirken birden fazla lezyonun birlikte bulunması halinde hangi lezyon 

daha çok alan kaplıyor ise o lezyon primer diğer lezyon ise sekonder olarak 

adlandırıldı. Bu değerlendirmeye ait Zon 3 superior ve inferiorda görülen primer 

periferik retinal değişikliklerin oranları Tablo 4.5’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.5.  YBMD grubu ve Kontrol grubundaki hastaların renkli fundus 

görüntülerinde zon 3 superior ve inferiorda görülen primer periferik 

retinal değişikliklerin oranları. 

 

 

YBMD grubundaki 550 gözün zon 3 superioru değerlendirildi 338 gözde 

(%61.4) primer periferik retinal değişiklik saptandı. Druzen %82.5 oranıyla en sık 

görülen primer lezyon oldu. Druzeni sırasıyla RPE hipopigmentasyon, retiküler 

değişiklik, RPE hiperpigmentasyon, kaldırım taşı dejenerasyonu izledi (%6.8, %5.6, 

%3.6, %1.5). Zon 3 inferiorda periferik retinal değişiklik saptanan göz sayısı 294 

Zon 3 Superior Zon 3 Inferior Zon 3 Superior Zon 3 Inferior

n 279 190 27 16

% 82.5 64.6 81.8 53.3

n 23 33 3 4

% 6.8 11.2 9.1 13.3

n 12 17 2 4

% 3.6 5.8 6.1 13.3

n 19 21 0 3

% 5.6 7.1 0 10

n 5 33 1 3

% 1.5 11.2 3 10
Kaldırım Taşı

YBMD Grubu Kontrol Grubu

Druzen

RPE Hipopigmentasyon

RPE Hiperpigmentasyon

Retiküler Değişiklik
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(%53.4)’idi. Druzen %64.6 oranıyla superior ile benzer şekilde en sık görülen lezyon 

oldu. RPE hipopigmentasyon ve kaldırım taşı dejenerasyon %11.2 eşit görülme 

oranına sahipti. Retiküler değişiklik %7.1, RPE hiperpigmentasyon %5.8 oranında 

tespit edildi. Kontrol grubundaki hastalarda zon 3 superior ve inferiorda en sık 

görülen primer periferik retinal değişiklik druzen olarak kaydedildi. 

YBMD grubundaki hastaların renkli görüntülerinde en sık görülen sekonder 

lezyon zon 3 superiorde (%50) ve zon 3 inferiorde (%64.6) druzendi. Kontrol 

grubunda zon 3 superiorde sekonder lezyon görülmedi. Zon 3 inferiorde ise 

hastaların %3.9’unda sekonder lezyon kaydedildi. Kaydedilen lezyonların tamamı 

druzendi. 

YBMD grubundaki hastaların özelliklerine göre periferik retinal değişiklik 

görülme oranları Tablo 4.6’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.6.  YBMD grubundaki hastaların özelliklerine göre periferik retinal 

değişiklik görülme oranları. 

 

 

YBMD grubundaki hastalar cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde her iki 

grup arasında periferik retinal değişiklik görülme oranları arasında anlamlı fark 

n %

Cinsiyet p = 0.927

Kadın 186 67.6

Erkek 187 68

YBMD Evresi p = 0.27

Erken 58 63

Orta 70 70.7

İleri 245 68.2

Yaş Aralığı p = 0.067

≤ 75 yaş 222 64.9

76 - 80 yaş 83 70.3

81 - 85 yaş 53 71.6

> 86 yaş 15 93.8

Enjeksiyon p = 0.77

Var 146 68.5

Yok 227 67.4

Tüm Perifer Değişiklikleri (Renkli)
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bulunmadı (p: 0.927). YBMD grubu yaşlarına göre 4 gruba ayrılarak değerlendirildi 

(75>,76-80,81-85,86<). Yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (p: 0.067).  

Yaşa bağlı maküla dejeneresansı için en önemli ve değiştirilemeyen risk 

faktörü hastanın yaşıdır. YBMD grubundaki hastaların yaşlarının ortancası 73 (66 - 

78), kontrol grubundaki hastaların yaşlarının ortancası 63 (61 - 70.25) olup aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. Daha önce yapılmış olan çalışmalarda 

bahsedildiği gibi yaş farkından kaynaklanabilecek yanlış hesaplamayı ortadan 

kaldırmak için her iki grup içinden yaşlar arasında istatistiksel fark olmayan gruplar 

karşılaştırıldı (6). YBMD grubu 65-79 yaş arası, kontrol grubu 60-71 yaş arası 

hastalar değerlendirildi. YBMD grubundaki 306 gözün %67’sinde, kontrol 

grubundaki 50 gözün %34’ünde periferik retinal değişiklik saptandı. Yaş eşitlemesi 

yapılan YBMD grubunda kontrol grubuna göre daha çok periferik retinal değişiklik 

olduğu görüldü. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p < 

0.001). 

YBMD grubundaki hastalar evrelerine göre alt gruplara ayrılarak kontrol 

grubu hastalarla ve kendi içinde kıyaslandı. Kontrol grubu hastalar ile sırasıyla erken 

evre, orta evre ve ileri evre YBMD hastalar kıyaslandı, tüm YBMD gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla periferik retinal değişiklik olduğu 

görüldü (p: 0.038, p: 0.001, p: 0.001). 

YBMD grubundaki hastalar YBMD evrelerine göre kıyaslandığında erken, 

orta, ileri evre gruplar arasında periferik retinal değişiklik görüme oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p: 0.27). 

İleri evre YBMD hastalar coğrafik atrofi ve neovasküler tip olmak üzere 2 

gruba ayrılarak kıyaslandı. İki grup arasında periferik retinal değişiklik görülme 

oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p: 0.113). Neovasküler 

tip YBMD hastaları enjeksiyon öykülerine göre ayrıldı, enjeksiyon yapılan ve 

yapılmayan grupta periferik retinal değişiklik görülme oranları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadı (p: 0.77). Enjeksiyon yapılan neovasküler tip YBMD 

hastaları uygulanan ilacın çeşidine göre değerlendirildi. Uygulanan ilaçlara göre 

gruplar kıyaslandığında (ranibizumab/aflibersept) periferik retinal değişiklik görüme 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p: 0.142). 
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YBMD grubu hastalarda lezyonların superior ve inferior kadranlarda 

kapladığı alanlar derece cinsinden ölçüldü. Tablo 4.7’de periferik retinal 

değişikliklerin superior ve inferior kadranlarda kapladığı alanlar detaylı olarak 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.7.  YBMD grubu hastalarda periferik retinal değişikliklerin superior ve 

inferior kadranlarda kapladığı alanlar. 

   

 

Superior kadranda en geniş alan kaplayan lezyon retiküler değişiklik, inferior 

kadranda en geniş alan kaplayan lezyon kaldırım taşı dejenerasyon oldu. YBMD 

grubundaki hastalarda lezyonların kapladığı alanların ortalaması superiorde 82.17, 

inferiorde 79.76 derece, kontrol grubu hastalarda superiorde 22.05, inferiorde 62.16 

derece olarak belirlendi. YBMD grubundaki hastalarda lezyonların kapladığı alan 

YBMD evrelerine göre göre incelendiğinde lezyonların kapladığı ortalama alan 

erken evrede 76.72, orta evrede 41.85, neovaskülerde 85.23, coğrafik atrofide 39.42 

derece olarak bulundu.  

4.2. Fundus Otofloresans Görüntülerin Değerlendirilmesi 

Otofloresans görüntüleri değerlendirildiğinde YBMD grubunda yer alan 550 

gözün %39.6’ sında, kontrol grubunda yer alan 90 gözün %28.9’ unda zon 2, zon 3 

bölgelerinin en az birinde periferik otofloresans değişiklik olduğu bulundu. İki grup 

arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p: 0.052). 

Derece Ort. Std. Sapma 

Superior 81.06 8.52

Inferior 72.72 8.11

Superior 62.52 9.05

Inferior 63 8.88

Superior 79.56 9.61

Inferior 52.98 7.90

Superior 88.5 7.77

Inferior 118.08 6.12

Superior 105.24 8.46

Inferior 92.04 7.66
Retiküler Değişiklik

Renkli Kadran

Druzen

RPE Hipopigmentasyon

RPE Hiperpigmentasyon

Kaldırım Taşı
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YBMD grubu ve kontrol grubu tüm hastaların FOF görüntüleri 

değerlendirildiğinde saptanan periferik otofloresans oranları Tablo 4.8’da 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.8.  YBMD grubu ve kontrol grubundaki hastaların FOF görüntülerinde 

saptanan periferik otofloresans değişikliklerin oranları. 

 

 

Her iki grup için zon 2’ de görülen otofloresans değişiklik oranı sırasıyla 

%21.6, %1.1, zon 3 superiorde %29.6, %18.9, zon 3 inferiorde %32.4, %22.2 olarak 

bulundu (p < 0.001, p: 0.036, p: 0.054). Zon 2 ve zon 3 superior görüntülerinde 

YBMD grubunda kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha 

fazla periferik otofloresans değişiklik olduğu bulundu. 

YBMD grubu ve kontrol grubundaki hastaların fundus otofloresans 

görüntülerinde periferik retinal değişikliklerin dağılımı Tablo 4.9’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.9.  YBMD grubu ve Kontrol grubu hastaların fundus otofloresans 

görüntülerinde tüm periferik retinal değişikliklerin dağılımı. 

 

Tüm Perifer Değişiklikleri (FOF) n % n %

Zon 2 119 21.6 1 1.1 p < 0.001

Zon 3 Superior 163 29.6 17 18.9 p = 0.042

Zon 3 Inferior 178 32.4 20 22.2 p = 0.054

YBMD Grubu

n = 550

Kontrol Grubu

n = 90

Zon 2 Zon 3 Superior Zon 3 Inferior Zon 2 Zon 3 Superior Zon 3 Inferior

n 70 56 54 1 6 9

% 12.7 10.2 9.8 1.1 6.7 10

n 46 79 67 0 10 9

% 8.4 14.4 12.2 0 11.1 10

n 7 23 23 0 0 0

% 1.3 4.2 4.2 0 0 0

n - 19 36 - 0 1

% - 3.5 6.5 - 0 1.1

n - 8 38 - 1 3

% - 1.5 6.9 - 1.1 3.3
Kaldırım Taşı

YBMD Grubu Kontrol Grubu

Hiper FOF

Hipo FOF

Halo

Numuler
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YBMD grubu hastalarda hiperotofloresans görülme sıklığı zon2, zon 3 

superior, zon 3 inferior görüntüler sırasıyla %12.7, %10.2, %9.8 olarak bulundu. 

Kontrol grubu hastalarda hiperotofloresans görülme sıklığı zon 2, zon 3 superior, zon 

3 inferior görüntülerde sırasıyla %1.1, %6.7, %10 olarak bulundu. Zon 2’de her iki 

grup arasında hiperotofloresans görülme oranlarına bakıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmaktadır (p: 0.002). Zon 3 superior ve inferior görüntülerde 

hiperotofloresans görülme sıklıkları açısından her iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadı (p: 0.394, p:1.00). 

Hipootofloresans görülme sıklığı YBMD grubunda zon2, zon 3 superior ve 

zon 3 inferior için %8.4, %14.4, % 12.2, kontrol grubunda %0, %11.1, %10 olarak 

bulundu (p: 0.009, p: 0.508, p: 0.676). Zon 2’de YBMD grubunda kontrol grubuna 

kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha çok hipootofloresans lezyon görüldü 

(p:0.004). 

Otofloresans görüntüleri incelendiğinde kontrol grubunda haloya rastlanmadı. 

YBMD grubunda zon 2, zon3 superior ve zon 3 inferiorde sırasıyla %1.3, %4.2, 

%4.2 oranında görüldü.  

YBMD grubunda zon 3 superior, zon 3 inferior görüntülerde sırasıyla %3.5, 

% 6.5, kontrol grubunda %0, %1.1 oranında numuler otofloresans görüldü (p: 0.092, 

p: 0.071).  

Kaldırım taşı otofloresansı görülme sıklığı YBMD grubunda zon 3 superior, 

zon 3 inferior görüntülerde sırasıyla %1.5, %6.9, kontrol grubunda %1.1, %3.3 

olarak tespit edildi (p:1.0, p: 0.293). Her iki grup arasında numuler ve kaldırım taşı 

otofloresans görülme sıklıkları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 

YBMD ve kontrol grubundaki hastaların otofloresans görüntüleri 

değerlendirilirken birden fazla lezyonun birlikte bulunması halinde hangi lezyon 

daha çok alan kaplıyor ise o lezyon primer diğer lezyon ise sekonder olarak 

adlandırıldı. Bu değerlendirmeye ait Zon 3 superior ve inferiorda görülen primer 

periferik otofloresans değişiklik oranları Tablo 4.10’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.10.  YBMD grubu ve Kontrol grubundaki hastaların FOF görüntülerinde 

zon 3 superior ve inferiorda görülen primer periferik otofloresans 

değişiklik oranları. 

 

 

YBMD grubundaki 550 gözün zon 3 superioru değerlendirildi, 163 gözde 

(%29.6) primer periferik otofloresans değişikliği saptandı. Hipootofloresans %44.8 

oranıyla en sık görülen değişiklik oldu. Hiperotofloresans %32.5, halo %12.9, 

numuler %7.4 oranında görüldü. Kaldırım taşı otofloresansı %2.5 oranıyla en az 

görülen periferik otofloresans değişiklik oldu. Zon 3 inferiorda toplam 178 gözde 

(%32.3) periferik otofloresans değişiklik saptandı. Zon 3 inferior görüntüler 

incelendiğinde %28.7 oranıyla en sık görülen periferik değişiklik hipootofloresans 

oldu. Hiperotofloresans, kaldırım taşı, numuler ve halo hipootofloresansdan sonra 

sırasıyla en sık görülen periferik otofloresans değişiklik olarak bulundu (%25.3, 

%20.2, %14, %11.8).  

YBMD grubundaki hastaların zon 3 superior görüntüleri değerlendirildiğinde 

toplam 22 gözde sekonder otofloresans değişiklik görüldü. Bunların içinde %31.8 

oranıyla en sık görülen sekonder değişiklik numulerdi. Zon 3 inferior görüntülerde 

39 gözde sekonder otofloresans değişiklik görüldü. Hiperotofloresans, içlerinde en 

sık görülen sekonder değişiklik olarak kaydedildi (%38.5). Kontrol grubunda zon 3 

superiorda sekonder değişiklik görülmedi. Zon 3 inferiorda en sık hiperotofloresans 

görüldü (%4.9). 

Zon 3 Superior Zon 3 Inferior Zon 3 Superior Zon 3 Inferior

n 53 45 6 7

% 32.5 25.3 35.3 35

n 73 51 10 9

% 44.8 28.7 58.8 45

n 21 21 0 0

% 12.9 11.8 0 0

n 12 25 0 1

% 7.4 14 0 5

n 4 36 1 3

% 2.5 20.2 5.9 15
Kaldırım Taşı

YBMD Grubu Kontrol Grubu

Hiper FOF

Hipo FOF

Halo

Numuler
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YBMD grubundaki hastaların özelliklerine göre periferik otofloresans 

değişiklik görülme oranları Tablo 4.11’de gösterilmiştir  

 

Tablo 4.11.  YBMD grubundaki hastaların özelliklerine göre periferik otofloresans 

değişiklik görülme oranları. 

 

 

YBMD grubundaki hastalar cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde her iki 

grup arasında periferik otofloresans değişiklik görülme oranları arasında anlamlı fark 

bulunmadı (p: 0.383).  

YBMD grubu yaşlarına göre 4 gruba ayrılarak değerlendirildi (75>,76-80,81-

85,86<). Yaş grupları kıyaslandığında, 86 ve üzeri yaş grubunda periferik 

otofloresans değişiklik görülme oranı diğer gruplara kıyasla istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde daha fazla bulundu (p: 0.001). Renkli görüntülerde olduğu gibi 

otofloresans görüntüler kıyaslanırken YBMD grubu ve kontrol grubu içinden yaşlar 

arasında istatistiksel fark olmayan gruplar karşılaştırıldı. YBMD grubundaki 306 

gözün %36.9’ unda, kontrol grubundaki 50 gözün %14’ünde periferik otofloresans 

değişiklik saptandı. Yaş eşitlemesi yapılan YBMD grubunda kontrol grubuna kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla periferik otofloresans değişiklik olduğu 

görüldü (p: 0.003). 

n %

Cinsiyet p = 0.383

Kadın 104 37.8

Erkek 114 41.5

YBMD Evresi p = 0.153

Erken 32 34.8

Orta 40 40.4

İleri 146 40.6

Yaş Aralığı p = 0.001

≤ 75 yaş 121 35.4

76 - 80 yaş 51 43.2

81 - 85 yaş 33 44.6

> 86 yaş 13 81.3

Enjeksiyon p = 0.64

Var 87 40.8

Yok 131 38.9

Tüm Perifer Değişiklikleri (FOF)
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YBMD grubundaki hastalar hastalığın evrelerine göre kıyaslandığında erken, 

orta, neovasküler ve coğrafik atrofi grupları arasında periferik otofloresans değişiklik 

görüme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p: 0.153). 

Neovasküler tip YBMD hastaları enjeksiyon öykülerine göre ayrıldı, enjeksiyon 

yapılan ve yapılmayan grupta periferik otofloresans değişiklik görülme oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p: 0.64). 

YBMD grubundaki hastalar evrelerine göre alt gruplara ayrılarak kontrol 

grubu hastalarla ve kendi içinde kıyaslandı. Kontrol grubu hastalar ile erken evre, 

orta evre, ileri evre YBMD hastalar kıyaslandı, periferik otofloresans değişiklik 

görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p: 0.394, p: 

0.097, p: 0.054). YBMD grubu hastalar içinde erken ve orta evre YBMD hastaları 

kıyaslandığında periferik otofloresans değişiklik görülme oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p: 0.423). İleri evre YBMD hastalar 

coğrafik atrofi ve neovasküler tip olmak üzere 2 gruba ayrılarak kıyaslandı. İki grup 

arasında periferik otofloresans değişiklik görülme oranları açısından istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu bulundu (p: 0.042). Coğrafik atrofi grubunda %49.5 

oranında olmak üzere neovasküler gruptan (%37.5) daha yüksek oranda periferik 

otofloresans değişiklik olduğu görüldü. Neovasküler tip YBMD hastaları enjeksiyon 

yapılan alt grupta uygulanan ilacın çeşidine göre değerlendirildi. Uygulanan ilaçlar 

kıyaslandığında (ranibizumab/aflibersept) periferik retinal değişiklik görüme oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p: 0.466). 

YBMD grubu hastalarda lezyonların superior ve inferior kadranlarda 

kapladığı alanlar derece cinsinden ölçüldü. Tablo 4.12’de periferik otofloresans 

değişikliklerin superior ve inferior kadranlarda kapladığı alanlar detaylı olarak 

gösterilmiştir.  
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Tablo 4.12. Periferik otofloresans değişikliklerin superior ve inferior kadranlarda 

  kapladığı alanlar. 

 

 

Superior ve inferior kadranda en geniş alan kaplayan lezyon hiperotofloresans 

olarak kaydedildi. YBMD grubundaki hastalarda lezyonların kapladığı alanların 

ortalaması superiorde 74.58, inferiorde 81.51 derece, kontrol grubu hastalarda 

superiorde 23.31, inferiorde 50.55 derece olarak belirlendi. YBMD grubundaki 

hastalarda lezyonların kapladığı alan hastalığın evrelerine göre incelendiğinde 

lezyonların kapladığı ortalama alan erken evrede 33.31, orta evrede 36.21, 

neovaskülerde 38.20, coğrafik atrofide 43.17 derece olarak bulundu.  

YBMD grubundaki hastaların renkli ve FOF görüntüleri Zon 3 superior ve 

inferior olmak üzere iki kısımda incelendi. Zon 3 superior ve inferior kadranlar 

periferik retinal değişikliklerin görülme sıklıkları açısından kıyaslandı, sonuçlar 

Tablo 4.13’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Derece Ort. Std. Sapma 

Superior 84.18 8.39

Inferior 81.48 9.34

Superior 86.64 7.48

Inferior 78.84 7.53

Superior 84.78 6.57

Inferior 80.58 7.79

Superior 36.3 3.80

Inferior 47.82 6.38

Superior 81 5.42

Inferior 118.86 5.85

FOF Kadran

Kaldırım Taşı

Numuler

Halo

Hiper FOF

Hipo FOF
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Tablo 4.13.  YBMD grubu hastaların zon 3 superior ve inferior görüntülerinde 

periferik retinal ve otofloresans değişiklik görülme oranları. 

 

 

Superior kadranda %61.5, inferior kadranda %53.5 oranında periferik retinal 

değişiklik olduğu görüldü. Superiorde periferik retinal değişiklik görülme sıklığının 

inferiore kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla olduğu bulundu (p < 

0.001). 

YBMD grubundaki hastalar periferik otofloresans değişikliklerin görüldüğü 

kadranlar açısından kıyaslandı. İnferior kadranda superior kadrana kıyasla daha çok 

periferik otofloresans değişiklik olduğu görüldü. Her iki grup arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p < 0.001). 

  

n %

Renkli p < 0.001

Superior 338 61.5

Inferior 294 53.5

FOF p < 0.001

Superior 163 29.6

Inferior 178 32.4

Tüm Perifer Değişiklikleri (S-I)
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5. TARTIŞMA 

Yaşa bağlı maküla dejeneresansı 55 yaş üzerinde görülen makülanın ilerleyici 

nörodejeneretif hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Hastalığın maküla hastalığı olarak 

tariflenmesi ve sınıflandırılması klinisyenlerin hem muayene hem tanı koyma 

aşamalarında retinanın maküla bölgesine yoğunlaşmalarına neden olmuştur. Literatür 

incelendiğinde YBMD hastalarında otofloresans görüntüleri kullanılarak yapılmış 

birçok çalışma mevcuttur (108, 109). Bu çalışmalarda otofloresans görüntülerde 

vasküler ark içinde kalan santral bölgedeki patolojiler değerlendirilmiştir. Sadece 

santral bölgenin değerlendirilmesinin YBMD hastalarında görme azlığına neden olan 

patolojinin maküler bölgede yer alması ve görüntüleme yöntemlerinin yetersiz 

oluşundan kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelerin de katkısıyla 2000’li yıllardan bu 

yana retinanın 200°’lik kısmını görüntüleyebilen ultra geniş açılı görüntüleme 

sistemleriyle periferik retina görüntüleri alınmaya başlanmıştır. Yaşa bağlı maküla 

dejeneresansı hastalarında renkli ve otofloresans görüntülerde maküla dışında kalan 

periferik retina kolaylıkla değerlendirilebilmiştir. Periferik retinanın görüntülenmesi 

ile YBMD hastalarında maküla dışındaki retina alanlarında da otofloresans 

görüntülerde periferik otofloresans değişikliklerin olduğu görülmüş, böylelikle 

periferik otofloresans terimi ortaya çıkmıştır. 

Çalışmamızda ultra geniş açılı görüntüleme sistemi kullanılarak elde edilen 

renkli ve otofloresans görüntülerde periferik retinal değişikliklerin sıklığı ve YBMD 

ile ilişkisi araştırılmıştır. Literatür tarandığında ultra geniş açılı görüntüleme sistemi 

kullanılarak yapılmış olan çalışmalardan ilki Reznicek ve ark. tarafından 2012 

yılında yayınlanmıştır. Çalışmada YBMD hastalarında periferik otofloresansın 

yoğunluk ve düzensizliği araştırılmıştır. YBMD grubu ile kontrol grubu arasında 

periferik otofloresans değişiklikler açısından anlamlı fark olduğu bulunmuştur. 

Çalışmanın sonucunda YBMD hastalarında RPE’de biriken lipofuskinin yalnızca 

makülada değil periferik retinada da bulunabileceği gösterilmiştir. Fakat çalışmada 

periferik otofloresans görüntülerde yalnızca yoğunluk ölçümleri yapılmış, periferdeki 

lezyonlar ve özellikleri tanımlanmamıştır (113). 

Çalışmamızda YBMD grubundaki hastalar değerlendirildiğinde, renkli fundus 

görüntülerinin %67.8’inde, otofloresans görüntülerinin %39.6’sında periferik retinal 
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değişiklik olduğu görülmüştür. Superior görüntülerde periferik otofloresans 

değişiklik oranı %29.6, inferior görüntülerde %32.4 olarak bulunmuştur. Heussen ve 

ark. retrospektif olarak taradıkları 248 hastanın 470 gözünde renkli ve otofloresans 

görüntülerde periferik retinal değişiklik oranını araştırmışlardır. Hastaların 

%65.5’inde renkli görüntülerde, %68.5’inde otofloresans görüntülerde periferik 

retinal değişiklik olduğunu belirtmişlerdir. Hasta popülasyonunun %28.7’si YBMD 

hastalarından oluşmakta olup bu hastaların %79.3’ünde renkli görüntülerde, 

%73.9’unda otofloresans görüntülerde periferik retinal değişiklik olduğu 

görülmüştür. Yaşa bağlı maküla dejeneresansı tanısı olan hastaların superior 

görüntülerinde periferik otofloresans değişiklik oranı %60.7, inferior görüntülerinde 

%54.8 olarak tespit edilmiştir (5). Witmer ve ark YBMD tanısı olan 110 hastanın 220 

gözünün otofloresans görüntüsünü retrospektif olarak incelemişlerdir. Hastaları 

AREDS sınıflamasına göre ayırdıklarında AREDS 1 olan grupta %35.7, AREDS 2-4 

arası olan grupta %63.6 oranında periferik otofloresans değişiklik saptamışlardır 

(110).  

YBMD ve kontrol grubu hastalarımızda renkli görüntülerinde zon 2, zon 3 

superior ve zon 3 inferior kadranlarında periferik retinal değişiklik görüme oranları 

sırasıyla %35.1, %61.5, %53.5 ve %18.9, %36.7, %33.3 olarak bulunmuştur. YBMD 

grubu hastalarda kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde 

daha fazla periferik retinal değişiklik olduğu görülmüştür. Otofloresans görüntülerde 

YBMD ve kontrol grubu hastalarda zon 2, zon 3 superior ve zon 3 inferiorde 

periferik otofloresans değişiklik görüme oranları %21.6, %29.6, %32.4 ve %1.1, 

%18.9, %22.2 olarak bulunmuştur. YBMD grubu hastalarda kontrol grubuna kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha fazla periferik otofloresans değişiklik 

olduğu görülmüştür. Sadece zon 3 inferiorde otofloresans görüntülerde YBMD ve 

kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (p: 0.054). 

OPERA çalışmasında YBMD tanısı olan 484 hastanın 951 gözü ile kontrol grubunda 

89 hastanın 163 gözünün renkli ve otofloresans görüntüleri incelenmiştir. Çalışma ve 

kontrol grubundaki hastaların renkli görüntülerinde zon 2, zon 3 superior, zon 3 

inferior de periferik retinal değişiklik görülme oranları %48, %38, %32 ve %16, 

%13, %9 olarak kaydedilmiştir. Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmaktadır. Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların otofloresans görüntülerinde 
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zon 2, zon 3 superior, zon 3 inferior de periferik otofloresans değişiklik görülme 

oranları %82, %52, %45 ve %28, %8, %12 olarak kaydedilmiştir. Her iki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (6).  

YBMD ve kontrol grubu hastalarımızın zon 2, zon 3 superior ve zon 3 

inferior kadranlarında renkli görüntülerde en sık görülen periferik retinal değişiklik 

druzen, otofloresans görüntülerde en sık görülen periferik otofloresans değişiklik 

hipootofloresans olarak bulunmuştur. Literatürdeki çalışmalarda periferik retinada 

saptanan otofloresans değişiklikler ile ilgili farklı sonuçlar mevcuttur. OPERA 

çalışmasında bizim çalışmamıza benzer şekilde çalışma ve kontrol grubundaki 

hastaların zon 2, zon 3 superior, zon 3 inferior renkli görüntülerinde en sık görülen 

lezyon druzen olmuştur. Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların zon 2, zon 3 

superior, zon 3 inferior otofloresans görüntülerinde en sık görülen periferik 

otofloresans değişiklik hipootofloresans olarak kaydedilmiştir (6). Suetsugu ve ark 

yaptığı çalışmada periferde en çok görülen otofloresans değişiklik %45.5 oranıyla 

mottled otofloresans (irregüler paternli hipootofloresans alanlar) olmuştur (111).  

Başka bir çalışmada renkli görüntülerde neovasküler, coğrafik atrofi ve kontrol 

grubunda en sık görülen lezyon druzen, otofloresans görüntülerde en sık görülen 

otofloresans değişiklik granüler (hiperotofloresans alanlar) otofloresans olarak 

belirtilmiştir (7). Witmer ve ark yaptığı çalışmada AREDS 1 olan grupta en sık 

görülen periferik otofloresans değişiklik fokal pinpoint otofloresans (noktasal tarzda 

hiperotofloresans alanlar), AREDS 2-4 arası olan grupta granüler otofloresans 

(küçük, multiple hiperotofloresans alanlar)  olmuştur (110).  

YBMD grubu hastalar değerlendirildiğinde, neovasküler tipte %49.5, 

coğrafik atrofide %37.5, kontrol grubunda %28.9 oranında periferik otofloresans 

değişiklik tespit edilmiştir. Gruplar arasında periferik otofloresans değişiklik görülme 

oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p: 0.042). Tan ve ark 

yaptığı çalışmada 105 YBMD hastası ile 19 kontrol hastasının renkli ve otofloresans 

görüntülerinde periferik değişiklik oranı araştırılmıştır. Neovasküler YBMD’de %86, 

coğrafik atrofide %72.8, kontrol grubunda %18.4 oranında periferik otofloresans 

değişiklik saptanmıştır (7). Suetsugu ve ark. 46 neovasküler tip YBMD hastasının 66 

gözü ile 20 kontrol hastasının 32 gözünün otofloresans görüntülerini retrospektif 

olarak incelemişlerdir. Çalışma grubu yaş ortalamasını 76, kontrol grubu yaş 
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ortalamasını 72 olarak belirtmişlerdir. Otofloresans görüntülerde periferik değişiklik 

oranını neovasküler tip YBMD’de %51.5, kontrol grubunda %18.8 olarak 

bulmuşlardır (111).  

Bütün çalışmalarda ortak olarak gözlenen çalışma kısıtlılığı, çalışma ve 

kontrol grubu arasındaki yaş farkıdır. Bu farklılığın sebebi sağlıklı retinaya sahip 

olan 80 yaş ve üzeri hastaların poliklinik başvuru oranlarının YBMD tanısı olan aynı 

yaş grubuna oranla çok daha düşük olması olabilir. Bundan dolayı kontrol grubunu 

oluşturan hasta popülasyonu çalışma grubuna nispeten daha düşük yaş ortalamasına 

sahiptir. Yaş eşitlemesi yapılarak uygulanan istatistiksel analiz ile bu kısıtlılık diğer 

çalışmalarda olduğu gibi çalışmamızda da aşılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamızda yaş eşitlemesi yapılmış YBMD ve kontrol gruplarında 

periferik retinal değişiklik oranları arasındaki fark renkli ve otofloresans 

görüntülerde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p < 0.001, p: 0.003). OPERA 

çalışmasında da her iki grupta yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark mevcuttur. Yaş eşitlemesi yapılmış olarak istatistiksel analiz yapıldığında her iki 

grup arasında periferik renkli ve otofloresans görüntülerde anlamlı fark bulunmuştur 

(p < 0.001, p < 0.001) (6). Başka bir çalışmada hastalar yaş eşitlemesi yapılarak 

değerlendirildiğinde çalışma grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark olduğu 

bulunmuştur (p < 0.001) (7).  

YBMD grubu hastaları yaş gruplarına (75>, 76-80, 81-85, 86<)  göre 

kıyasladığımızda renkli görüntülerde periferik retinal değişiklik görülme oranları 

%64.9, %70.3, %71.6, %93.8 (p: 0.067), otofloresans görüntülerde periferik 

otofloresans değişiklik görülme oranları %35.4, %43.2, %44.6, %81.3 (p: 0.001) 

olarak kaydedilmiştir. Renkli ve otofloresans görüntülerde yaş arttıkça periferik 

retinal değişiklik oranları da artış göstermiştir. Tan ve ark. yaptığı çalışmada YBMD 

hastaları yaşlarına göre 4 gruba ayrılarak değerlendirilmiş (75>, 76-80, 81-85, 86<) 

ve yaş arttıkça periferik otofloresans değişikliklerin de arttığı vurgulanmıştır (7).  

Çalışmamızda superior kadranda %29.6, inferior kadranda %32.4 oranında 

periferik otofloresans değişiklik tespit edilmiştir. Tan ve ark yaptığı çalışmada 

periferik retina 4 kadrana bölünmüş en çok periferik otofloresans değişiklik %54.5 

oranıyla nazalde, en az %24 oranıyla inferiorde bulunmuştur (7). Başka bir çalışmada 

çalışma ve kontrol grubunda periferik otofloresans lezyonlar en sık nazal kadranda 



54 
 
 

görülmüştür (111). Çalışmamızda retina kadranları belirlenirken OPERA çalışması 

baz alınmıştır. Superior ve inferior olmak üzere 2 kadranda incelenmiştir. OPERA 

çalışmasında superior kadranda %38, inferior kadranda %32 oranında periferik 

otofloresans değişiklik tespit edilmiştir (6).  

Çalışmamızda lezyonların kapladığı alanlar saat kadranı cinsinden 

değerlendirildiğinde renkli görüntülerde ortalama superiorde 82.17, inferiorde 79.76 

derece, otofloresans görüntülerde superiorde 74.58, inferiorde 81.51 derece olarak 

bulunmuştur. Çalışmamızda aynı zamanda lezyonların kapladığı alanlar YBMD 

evresine göre ayrı ayrı belirtilmiştir. Tan ve ark. yaptığı çalışmada lezyonların 

kapladığı alanlar saat kadranı cinsinden değerlendirildiğinde periferik otofloresans 

değişiklik olan hastaların %40.9’unda 90 derece ve altında olarak bulunmuştur (7).  

YBMD grubundaki neovasküler tipte olan hastaları enjeksiyon öykülerine ve 

enjeksiyon yapılan hastaları uygulanan ilacın çeşidine göre kıyasladığımızda her iki 

grupta da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Suetsugu ve ark. 

çalışmalarında neovasküler tip YBMD hastalarını enjeksiyon öykülerine göre 

kıyaslamışlar ve çalışmamıza benzer şekilde istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulmamışlardır (111).  

Çalışmamızda renkli görüntülerde periferik retinal değişiklik saptama oranı 

diğer çalışmalarla kıyaslandığında benzer olarak bulunmuştur. Fakat otofloresans 

görüntüler değerlendirildiğinde periferik otofloresans değişiklik saptama oranı diğer 

çalışmalara nisbetle daha düşük olarak bulunmuştur.(6) Otofloresans görüntülerimiz 

YBMD ve kontrol grubu kıyaslandığında zon 2 ve zon 3 superiorde istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur (p < 0.001, p: 0.042). Zon 3 inferior görüntülerde 

ise anlamlı fark bulunmamıştır (p: 0.054). 

Periferik otofloresans ve renkli görüntülerin değerlendirilmesi ve sınıflanması 

aşamalarının standardizasyonu en önemli sorun olarak göze çarpmaktadır. Periferde 

görülen lezyonların değerlendirilmesi sübjektif olarak yapılmaktadır. Ayrıca görülen 

lezyonların daha önce tanımlanmış standart değerlendirme ve ölçeklendirme sistemi 

bulunmamaktadır. Daha önceki çalışmalarda otofloresans görüntüler birbirinden 

bağımsız araştırmacılar tarafından değerlendirildiğinde 2 araştırmacı arasındaki 

tutarlılık oranı %78.4 olarak bulunmuştur (112). Aynı çalışmada araştırmacılara 

periferik otofloresans görüntülerde hipootofloresans, hiperotofloresans ayrımı 
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yapmaları istendiğinde aralarındaki tutarlılık oranı %69 olmuştur. Sonuç olarak 

otofloresans görüntülerin değerlendirilmesi sübjektiftir. Araştırmacı sayısının 

arttırılması güvenilirliği arttırsa da standardizasyon oluşturmamaktadır.  

Yapılan çalışmalar kıyaslandığında her çalışma kendine özgü otofloresans 

lezyon tariflemiştir. Bir çalışmada otofloresans görüntülerde lezyonlar granüler, 

numuler ve mottled olarak tanımlanmışken başka bir çalışmada fokal pinpoint, 

granüler, patchy ve retiküler olarak tanımlanmıştır (7, 110). Son yapılmış OPERA 

çalışmasında ise görülen lezyonlar hipootofloresans, hiperotofloresans, retiküler 

otofloresans olarak tanımlanmıştır (6). Çalışmamızda otofloresans lezyonları 

hipootofloresans, hiperotofloresans, halo, numuler ve kaldırım taşı otofloresans 

olmak üzere 5 grupta incelendik. 

Görüldüğü üzere periferik otofloresans görüntülerin objektif olarak 

değerlendirilmesi, lezyonların tanımlanarak görülme sıklığının net olarak 

belirlenebilmesi için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.      

Literatürdeki diğer çalışmalarla birlikte çalışmamız ele alındığında YBMD 

hastalarında renkli ve otofloresans görüntülerde periferik retinal değişiklikler 

saptanmaktadır. Periferde izlenen bu lezyonların RPE düzeyindeki disfonksiyonun 

habercisi olabileceği düşünülmektedir. Hastalık sadece makülanın değil tüm 

retinanın hastalığı olup kişiden kişiye değişmekle birlikte tüm zonlarda farklı 

oranlarda lezyonlar görülmektedir. Çalışmaların bir kısmında sadece otofloresans 

görüntüler değerlendirilmiş, bir kısmında da hem renkli hem otofloresans görüntüler 

birlikte değerlendirilmiştir (6, 7, 110, 111, 113). Örneğin çalışmamızda renkli 

görüntülerde periferik druzen görülen hastalarda otofloresans görüntülerde hipo ya 

da hiperotofloresans görülebildiği gibi otofloresans değişiklik görülmediği durumlar 

da olabileceği gözlemlenmiştir. Bu sebeple otofloresans görüntüler tek başına 

değerlendirildiğinde periferik retinal değişiklik saptanma oranı daha düşük 

olmaktadır. Çalışmalarda renkli ve otofloresans görüntülerin birlikte 

değerlendirilmesinin daha doğru sonuçlara ulaşmayı sağlayacağı kanaatindeyiz.    

Sonuç olarak, çalışmamızda YBMD hastaları ve kontrol grubu arasında 

periferik retinal değişiklik saptanma oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmuştur. Literatürdeki diğer çalışmaların sonuçları benzer şekilde olduğu 

görülmektedir (5-7, 110, 111, 113). Çalışmaların ışığında periferik retinal 
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değişikliklerin YBMD’de daha sık görüldüğü sonucuna varılabilir fakat risk faktörü 

olup olmadığının belirlenebilmesi için prospektif nitelikli daha çok çalışmaya ihtiyaç 

olduğu düşüncesindeyiz. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmamızda YBMD hastalarının renkli ve otofloresans fundus görüntüleri 

incelenerek periferik retina değişikliklerinin sağlıklı bireylere kıyasla görülme 

sıklığı, hastalığın evresi ve tedavi ile ilişkisi değerlendirildi. 

YBMD hastalarında renkli ve otofloresans görüntülerde sağlıklı bireylere 

oranla daha fazla periferik retinal değişiklik olduğu tespit edildi. YBMD grubundaki 

hastalar hastalığın evresine göre değerlendirildiğinde erken, orta ve ileri evre 

arasında periferik retinal değişiklik saptanma oranları arasında fark olmadığı 

görüldü. İleri evre YBMD hastalar coğrafik atrofi ve neovasküler tip olmak üzere 2 

gruba ayrılarak kıyaslandı. Coğrafik atrofi grubunda %49.5 oranında olmak üzere 

neovasküler gruptan (%37.5) daha yüksek oranda periferik otofloresans değişiklik 

olduğu görüldü. İleri evre YBMD hastaları enjeksiyon yapılma durumlarına ve ilacın 

çeşidine göre kıyaslandığında ise periferik retinal değişiklik saptanma oranının tedavi 

ile ilişkisinin olmadığı görüldü. YBMD hastaları yaşlarına göre 4 gruba ayrılarak 

değerlendirildi (75>,76-80,81-85,86<). Yaş grupları kıyaslandığında, renkli ve 

otofloresans görüntülerde yaş arttıkça periferik retinal değişiklik oranlarının da artış 

gösterdiği görüldü. 

Çalışmamız sonucunda YBMD hastalarında hastalığın her evresinde periferik 

retina değişliklerinin sağlıklı bireylerden daha fazla olduğu görülmektedir. Saptanan 

bu değişikliklerin hastalığın tedavi, takip ve prognozu açısından öneminin 

belirlenebilmesi için yapılacak çok merkezli prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu 

düşüncesindeyiz.   
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