
mevcuttur.  “Amsler Grid Testi” ad›ndaki bu kareli
ka¤›t testi ile hastal›kla ilgili erken bulgular tespit
edilebilir.

Afla¤›da bir örne¤i görülen kareli ka¤›t kullan›larak
hasta kendi bafl›na gözünü test edebilir.

Testin uygulamas› flu flekilde olur:

1. Kifli e¤er kullan›yorsa okuma gözlü¤ünü takar.
Yeterli bir ›fl›k alt›nda test ka¤›d›na yaklafl›k 30 -
35 cm'den bakar.

2. Bir gözünü kapayarak her iki göze testi ayr› ayr›
uygular.

3. Test edilen gözle test ka¤›d›n›n tam ortas›ndaki
noktaya bak›l›r.

4. Ortadaki bu noktaya bakarken etraftaki düz
çizgilerde e¤ilme, bükülme olup olmad›¤›na
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Yafla ba¤l› makula dejenersans›n›n
tipleri nelerdir? Hangisi daha
tehlikelidir?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans›n›n klinikte 2 tipi
mevcuttur. Bunlar “yafl tip” veya di¤er ad›yla
“eksüdatif tip” ile “kuru tip” veya di¤er ad›yla
“atrofik tip”tir. Hastalar›n yaklafl›k %90’›nda kuru
(atrofik) tip görünür.

Yafl tip makula dejeneresans›nda yeni oluflan
damarlar k›r›lgan ve geçirgendir. Buna ba¤l› s›z›nt›
ve kanama ortaya ç›kar. Patoloji daha h›zl› seyreder
ve görme kayb› daha fazla olur.

Kuru tip makula dejeneresans›nda görme kayb›
daha geç geliflir. ‹lk bulgular›n bafllang›c›ndan
görmenin ciddi oranda azalmas›na kadar geçen
süre on y›l› bulabilir. Ancak bazen kuru tip makula
dejenerasans›nda lezyon içinde yeni damar
oluflumlar› geliflebilir. Bu kuru tipin tehlikeli tip
olan yafl tipe döndü¤ünün bir habercisidir ve tedavi
edilmedi¤i takdirde görme kayb› h›zl› ilerler.

Yafla ba¤l› makula dejenerasans› gözde
nas›l bir hasar yapar? Görme nas›l
engellenir?

Bu hastal›kta makula alt›ndaki koroid bölgesinde
ad›na “neovaskülarizasyon” denilen yeni patolojik
damar oluflumlar› ortaya ç›kar. Bu damarlar zamanla
üst komflulu¤undaki retina tabakas›na do¤ru ilerler.
Burada kanamaya ve s›z›nt› yapmaya e¤imli
damarlar› bar›nd›ran bir membran ortaya ç›kar.

Söz konusu membran makulan›n sa¤l›kl› yap›s›n›
ve sinir liflerinin fonksiyonunu bozarak görüntünün
oluflumunu engeller.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› n›n
önemi nedir?

Bu hastal›k önemli bir sa¤l›k sorunudur. Her fleyden
önce hasar kiflilerin görme alanlar›n›n ortas›n›
tuttu¤undan hassas ve renkli görme fonksiyonlar›
etkilenir. Hastalar önemli faaliyetlerini kendi
yapamaz duruma gelir, hayatlar› k›s›tlan›r ve
yaflamlar› baflkalar›na ba¤l› olmaya bafllar.

Klinik aç›dan di¤er önemli özelli¤i lezyonun çok
h›zl› ilerlemesidir. Makula dejeneresans› erken
evrede tespit edilebilirse görme mevcut seviyede
korunur ve kay›plar›n›n ilerlemesi yavafllat›l›r.

Hastal›k bazen eflzamanl›, bazen ise farkl›
zamanlarda iki gözü birlikte tutar.

Kimler yafla ba¤l› makula hastal›¤›na
daha fazla yakalan›r?

Bu hastal›¤›n gelifliminde genetik ve çevresel
faktörler önemli rol oynar. Ailesinde ve yak›n
akrabalar›nda yafla ba¤l› makula hastal›¤› olanlar,
afl›r› kilolu ve kan kolesterol düzeyi yüksek
bulunanlar, hipertansiyon gibi kalp damar hastal›¤›
olanlar, sigara içenler ve günefl ›fl›nlar›na (UV
›fl›nlar) çok fazla maruz kalanlar hastal›k aç›s›ndan
yüksek riskli grubu olufltururlar. Bu kifliler söz
konusu hastal›k aç›s›ndan erken yafllarda kontrol
edilmelidirler.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›nda ne gibi
bulgular görülür? Hastalar nelerden
flikayet ederler?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans›nda retinan›n
merkezi bölümü etkilenece¤i için ilk bulgular
bulan›k görme, düzgün olan çizgileri e¤ri görme
fleklinde ortaya ç›kar. Daha sonra kifli bakt›¤› yerde
veya cismin ortas›nda karanl›k bir leke tarif eder.

dikkat edilir.  Ayn› zamanda testin ortas›nda bir
kararma, görüntü kayb› veya netlik  azalmas›
bulunup bulunmad›¤› araflt›r›l›r.

Yukar›da ad› geçen görme bozukluklar› tespit
edilirse vakit geçirmeden göz doktoruna baflvurmak
gerekir. Çünkü bu bulgular yafl tipte yafla ba¤l›
makula hastal›¤›n›n bafllang›c›n› ifade eder.

Bir gözünde yafla ba¤l› makula hastal›¤›
olan bir kifli di¤er gözünde ayn›
hastal›¤›n nüks edip etmedi¤ini nas›l
anlayabilir?

Kareli ka¤›t yöntemi bir gözü sa¤lam di¤er gözünde
yafla ba¤l› makula hastal›¤› olan hastalar›n sa¤lam
gözlerinin takibinde de uygulan›r. Bu kiflilere bu
test ka¤›d›na haftada bir iki kez bakmalar› tavsiye
edilir. Bunun d›fl›nda sa¤lam gözle ilgili hiçbir
flikayet tarif etmeseler de alt› ayda bir göz
doktoruna kontrole gelmeleri önerilir.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›n›n tedavisi
var m›d›r?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› genel olarak geri
dönüflü olmayan bir hastal›kt›r. Ancak ilerlemesi
azalt›l›r veya baz› olgular durdurulur.

Yafl tipe göre daha yavafl seyir gösteren kuru tip
makula dejenerasans› için belirgin bir tedavi
yöntemi yoktur. Ancak çeflitli vitamin, mineral ve
lutein gibi antioksidan özelli¤e sahip ilaçlar›n
hastal›¤›n seyrini yavafllatt›¤› iddia edilmektedir.

Yafl tip yafla ba¤l› maküla hastal›¤›nda laser
fotokoagülasyonu eskiden yayg›n kullan›lmas›na
ra¤men son zamanlarda makulay› koruyan daha

Makula gözün neresidir? Görevi nedir?

Makula gözün arka k›sm›nda retina tabakas›n›n
üzerinde 4-5 mm çapl› merkezi yerleflimli küçük
bir alan›d›r. Cisimlere karfl›dan bakt›¤›m›zda ›fl›k
makula üzerinde odakland›¤›ndan renkli ve hassas
görme bu alanda oluflur.

Retina merkezindeki makulada oluflan hassas
görmeye “santral görme”, retina merkezinden uzak
kenar bölgelerde oluflan ve daha zay›f olan görmeye
ise “periferik görme” ad› verilir.

Sar›mtrak renkli özel bir pigment içermesinden
dolay› makulaya ayn› zamanda sar› nokta (makula
lutea) ad› verilir.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› nas›l
bir hastal›kt›r? Baflka ad› var m›d›r?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› gözün makulas›n›
tutan ve ilerleyici seyir gösteren bir retina
hastal›¤›d›r.  Özellikle 60 yafl›ndan sonra ortaya
ç›kan bu hastal›¤›n yafl ve kuru olmak üzere iki tipi
vard›r.

Hastalar›n %10’unu oluflturan yafl tip, görme
kayb›n›n %90’›ndan sorumludur.

Geri dönüflümü olmayan ve yap›y› bozan
(dejenerasyon) bir durum olmas› sebebiyle bu
hastal›¤a “yafla ba¤l› makula dejeneresans›” veya
“yafla ba¤l› makula dejenerasyonu” denir.

Halk aras›nda tutuldu¤u yerin (makula lutea) ad›yla
efl olan“sar› nokta hastal›¤›” olarak an›l›r.

Bazen enjeksiyon bölgesinde hafif bir k›zar›kl›k
oluflur.  Hastalar nadiren uygulama bölgesinde bir
hassasl›k duyabilirler ama belirgin a¤r› tariflemezler.
Bazen az da olsa enfeksiyon riskini ortadan kald›rmak
için antibiyotikli göz damlalar› reçete edilir.

Fotodinamik tedavi nedir?

Fotodinamik tedavi bir tür ilaçla laser tedavisi
yöntemidir. Damar yolundan verilen bir ilaç ve
termal olmayan özel bir laser ile uygulanan bu
tedavide yeni damarlar› t›kamak ve kan s›z›nt›s›n›n
durdurmak amaçlan›r.

Fotodinamik tedavi uygulamas›n› takiben hasta
uygulanan anjiografik yöntemlerle s›z›nt› ve kanama
aç›s›ndan takip edilir. Gerekti¤inde tedavi birkaç
kez tekrarlan›r.

Bu tedavinin etkili olabilece¤i baz›
neovaskülarizasyon türleri mevcuttur ve tedavi bu
lezyonlarla s›n›rl›d›r.

Tedavide geç kal›nd›¤›nda veya görme
kayb›n›n a¤›r oldu¤u durumlarda ne
yap›l›r?

‹leri medikal tedavilere ra¤men birçok makula
dejeneresansl› hastada görme kay›plar› devam
edebilir.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› tam bir körlü¤e
yol açmaz. Ancak yak›n çal›flmay› ve okumay› çeflitli
optik yard›mc› cihazlar olmadan imkans›z hale
getirebilir.

Düflük görme düzeylerine hastalar› adapte etmek
ve okumalar›n› kolaylaflt›rmak ve hastalar›n temel

güvenilir metodlar ç›kt›¤›ndan kullan›m› bugün
daha çok perifer yerleflimli lezyonlara s›n›rl›
kalm›flt›r.

Makulan›n fovea denen en hassas ve en santral
alan›n› tutan yafl tip yafla ba¤l› maküla hastal›¤›nda
günümüzde daha çok intravitreal ilaç enjeksiyonlar›
ile s›n›rl› vakalarda fotodinamik tedavi tercih edilir.

‹ntravitreal enjeksiyon nas›l yap›l›r? Bu
yöntemle ne tür ilaçlar uygulan›r?

Son y›llarda yeni damar oluflumlar›n› engelleyen
ilaçlar›n göziçi enjeksiyonlar› klinik kullan›ma
girmifltir. Bu ilaçlar steroid ya da vasküler endotelial
büyüme faktör inhibitör (anti-VEGF) leridir. Bu
ilaçlar anjiogenez denen yeni damar oluflumlar›na
engel olur.

Hedef doku olan retina ile ilaç uygulanan vitre
birbirleriyle anatomik komfluluktad›r. Düflük dozda
verilen intravitreal ilaç hedef dokuya oldukça h›zl›
ulafl›rken kan dolafl›m›na geçmedi¤inden vücudun
di¤er k›s›mlar›nda herhangi bir etki göstermez.

Yeni damar oluflumunu tetikleyen faktörleri uzun
süre bask›lamak için tedavinin bafllar›nda ayda bir
gibi s›k enjeksiyon yap›lmas› gerekir.

Ço¤u hasta gözünün içine i¤ne yap›lmas›ndan korkar
veya çekinir. Asl›nda ifllem kendi ismi kadar zor ve
travmatik de¤idir. Enjeksiyon birkaç saniye sürer.
A¤r› vermez ve ço¤u hastada büyük rahats›zl›k
yaratmaz.

‹ntravitreal enjeksiyon oldukça güvenilir ve etkili
bir yöntemdir. Göz yüzeyini uyuflturmak için lokal
anestezik damla uygulan›r. Göz ve çevresi iyodlu
antiseptik solüsyonla temizlenir ve ilaç göz içine
dikkatlice enjekte edilir.

E¤er her iki gözde makula dejenerasans› efl zamanl›
oluflmuflsa merkezi görme problemleri daha çabuk
fark edilir. Tek göz tutulumunda hastalar görme
flikayetlerini geç farkedebilirler.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›n›n tan›s›
nas›l konur?

Pek çok kifli makula probleminin oldu¤unu bulan›k
görme ortaya ç›kana kadar fark etmez. Dolay›s›yla
genellikle baflka bir nedenle yap›lan göz
muayenesinde hastal›k tesadüfen teflhis edilir.

Hasta muayenede riskler aç›s›ndan önce sorgulan›r
ve detayl› öyküsü al›n›r. Karanl›k bir ortamda
oftalmoskop ya da çeflitli mercekler yard›m›yla
makula baflta olmak üzere tüm retina incelenir.

Bu incelemede retinada pigment de¤iflikliklerine
ve dokuda "drusen" ad› verilen birikimlere
rastlanabilir.

Gerekli görüldü¤ünde göz dibinin çeflitli bölgelerine
ait fotograflar al›n›r. Daha sonra bu fotograflar
bilgisayar yard›m›yla birlefltirilerek retinan›n
panaromik görüntüsü elde edilir.

Baz› olgularda fluoresein anjiografi (FA) adl› tan›
yöntemi uygulan›r. Burada hastaya kol
damarlar›ndan fluoresein adl› boyar maddenin
verilmesini takiben göz dibi damarlar›n›n seri
foto¤raflar› çekilir. Bu yöntemle retina alt›ndaki
anormal kan damarlar› ve bunlar›n çevreye verdi¤i
zararlar tek tek saptan›r.

Daha derindeki koroid bölgesinin damarlar›n›
görmek için bazen indosiyanin yeflil (ISY) adl› boyar
madde verilerek benzer anjiografik bir ifllem
(indosiyanin yeflil anjiografisi = ISYA) uygulan›r.

Retinadaki hasar› daha farkl› aç›dan görebilmek
için optik koherens tomografi (OCT) adl› radyolojik
inceleme de yap›l›r. Bu yöntemle hasar›n boyutu
çok daha net ortaya konur.

Hastan›n öyküsüyle birlikte yap›lan detayl› muayene
ve yine muayenehane ortam›nda uygulanan tan›
yöntemleriyle yafla ba¤l› makula hastal›¤› rahatl›kla
saptanabilir.

Yafla ba¤l› makula dejenerasyonunun
erken tan›s› için bir yöntem var m›d›r?

Yüksek risk grubundaki kiflilerin yafla ba¤l› makula
hastal›¤›n›n erken bulgusu olan merkezi görme
de¤iflikliklerini önceden saptamas›na yard›m eden,
evde oldukça kolay uygulayabilen bir tarama testi

Resimde görme merkezinde
drusen ad› verilen birikintiler
izlenmektedir. Bu birikintilerin
bulundu¤u alanda ya retina
atrofiye u¤rayacak (yani bir çeflit
erime gösterecek) ya da kanama
oluflturacakt›r.

ihtiyaçlar›n› kendi kendine yapmalar›n› sa¤lamak
için büyütücü optik ayg›tlar ve baz› rehabilitasyon
programlar› önerilir.
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gözlerinin takibinde de uygulan›r. Bu kiflilere bu
test ka¤›d›na haftada bir iki kez bakmalar› tavsiye
edilir. Bunun d›fl›nda sa¤lam gözle ilgili hiçbir
flikayet tarif etmeseler de alt› ayda bir göz
doktoruna kontrole gelmeleri önerilir.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›n›n tedavisi
var m›d›r?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› genel olarak geri
dönüflü olmayan bir hastal›kt›r. Ancak ilerlemesi
azalt›l›r veya baz› olgular durdurulur.

Yafl tipe göre daha yavafl seyir gösteren kuru tip
makula dejenerasans› için belirgin bir tedavi
yöntemi yoktur. Ancak çeflitli vitamin, mineral ve
lutein gibi antioksidan özelli¤e sahip ilaçlar›n
hastal›¤›n seyrini yavafllatt›¤› iddia edilmektedir.

Yafl tip yafla ba¤l› maküla hastal›¤›nda laser
fotokoagülasyonu eskiden yayg›n kullan›lmas›na
ra¤men son zamanlarda makulay› koruyan daha

Makula gözün neresidir? Görevi nedir?

Makula gözün arka k›sm›nda retina tabakas›n›n
üzerinde 4-5 mm çapl› merkezi yerleflimli küçük
bir alan›d›r. Cisimlere karfl›dan bakt›¤›m›zda ›fl›k
makula üzerinde odakland›¤›ndan renkli ve hassas
görme bu alanda oluflur.

Retina merkezindeki makulada oluflan hassas
görmeye “santral görme”, retina merkezinden uzak
kenar bölgelerde oluflan ve daha zay›f olan görmeye
ise “periferik görme” ad› verilir.

Sar›mtrak renkli özel bir pigment içermesinden
dolay› makulaya ayn› zamanda sar› nokta (makula
lutea) ad› verilir.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› nas›l
bir hastal›kt›r? Baflka ad› var m›d›r?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› gözün makulas›n›
tutan ve ilerleyici seyir gösteren bir retina
hastal›¤›d›r.  Özellikle 60 yafl›ndan sonra ortaya
ç›kan bu hastal›¤›n yafl ve kuru olmak üzere iki tipi
vard›r.

Hastalar›n %10’unu oluflturan yafl tip, görme
kayb›n›n %90’›ndan sorumludur.

Geri dönüflümü olmayan ve yap›y› bozan
(dejenerasyon) bir durum olmas› sebebiyle bu
hastal›¤a “yafla ba¤l› makula dejeneresans›” veya
“yafla ba¤l› makula dejenerasyonu” denir.

Halk aras›nda tutuldu¤u yerin (makula lutea) ad›yla
efl olan“sar› nokta hastal›¤›” olarak an›l›r.

Bazen enjeksiyon bölgesinde hafif bir k›zar›kl›k
oluflur.  Hastalar nadiren uygulama bölgesinde bir
hassasl›k duyabilirler ama belirgin a¤r› tariflemezler.
Bazen az da olsa enfeksiyon riskini ortadan kald›rmak
için antibiyotikli göz damlalar› reçete edilir.

Fotodinamik tedavi nedir?

Fotodinamik tedavi bir tür ilaçla laser tedavisi
yöntemidir. Damar yolundan verilen bir ilaç ve
termal olmayan özel bir laser ile uygulanan bu
tedavide yeni damarlar› t›kamak ve kan s›z›nt›s›n›n
durdurmak amaçlan›r.

Fotodinamik tedavi uygulamas›n› takiben hasta
uygulanan anjiografik yöntemlerle s›z›nt› ve kanama
aç›s›ndan takip edilir. Gerekti¤inde tedavi birkaç
kez tekrarlan›r.

Bu tedavinin etkili olabilece¤i baz›
neovaskülarizasyon türleri mevcuttur ve tedavi bu
lezyonlarla s›n›rl›d›r.

Tedavide geç kal›nd›¤›nda veya görme
kayb›n›n a¤›r oldu¤u durumlarda ne
yap›l›r?

‹leri medikal tedavilere ra¤men birçok makula
dejeneresansl› hastada görme kay›plar› devam
edebilir.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› tam bir körlü¤e
yol açmaz. Ancak yak›n çal›flmay› ve okumay› çeflitli
optik yard›mc› cihazlar olmadan imkans›z hale
getirebilir.

Düflük görme düzeylerine hastalar› adapte etmek
ve okumalar›n› kolaylaflt›rmak ve hastalar›n temel

güvenilir metodlar ç›kt›¤›ndan kullan›m› bugün
daha çok perifer yerleflimli lezyonlara s›n›rl›
kalm›flt›r.

Makulan›n fovea denen en hassas ve en santral
alan›n› tutan yafl tip yafla ba¤l› maküla hastal›¤›nda
günümüzde daha çok intravitreal ilaç enjeksiyonlar›
ile s›n›rl› vakalarda fotodinamik tedavi tercih edilir.

‹ntravitreal enjeksiyon nas›l yap›l›r? Bu
yöntemle ne tür ilaçlar uygulan›r?

Son y›llarda yeni damar oluflumlar›n› engelleyen
ilaçlar›n göziçi enjeksiyonlar› klinik kullan›ma
girmifltir. Bu ilaçlar steroid ya da vasküler endotelial
büyüme faktör inhibitör (anti-VEGF) leridir. Bu
ilaçlar anjiogenez denen yeni damar oluflumlar›na
engel olur.

Hedef doku olan retina ile ilaç uygulanan vitre
birbirleriyle anatomik komfluluktad›r. Düflük dozda
verilen intravitreal ilaç hedef dokuya oldukça h›zl›
ulafl›rken kan dolafl›m›na geçmedi¤inden vücudun
di¤er k›s›mlar›nda herhangi bir etki göstermez.

Yeni damar oluflumunu tetikleyen faktörleri uzun
süre bask›lamak için tedavinin bafllar›nda ayda bir
gibi s›k enjeksiyon yap›lmas› gerekir.

Ço¤u hasta gözünün içine i¤ne yap›lmas›ndan korkar
veya çekinir. Asl›nda ifllem kendi ismi kadar zor ve
travmatik de¤idir. Enjeksiyon birkaç saniye sürer.
A¤r› vermez ve ço¤u hastada büyük rahats›zl›k
yaratmaz.

‹ntravitreal enjeksiyon oldukça güvenilir ve etkili
bir yöntemdir. Göz yüzeyini uyuflturmak için lokal
anestezik damla uygulan›r. Göz ve çevresi iyodlu
antiseptik solüsyonla temizlenir ve ilaç göz içine
dikkatlice enjekte edilir.

E¤er her iki gözde makula dejenerasans› efl zamanl›
oluflmuflsa merkezi görme problemleri daha çabuk
fark edilir. Tek göz tutulumunda hastalar görme
flikayetlerini geç farkedebilirler.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›n›n tan›s›
nas›l konur?

Pek çok kifli makula probleminin oldu¤unu bulan›k
görme ortaya ç›kana kadar fark etmez. Dolay›s›yla
genellikle baflka bir nedenle yap›lan göz
muayenesinde hastal›k tesadüfen teflhis edilir.

Hasta muayenede riskler aç›s›ndan önce sorgulan›r
ve detayl› öyküsü al›n›r. Karanl›k bir ortamda
oftalmoskop ya da çeflitli mercekler yard›m›yla
makula baflta olmak üzere tüm retina incelenir.

Bu incelemede retinada pigment de¤iflikliklerine
ve dokuda "drusen" ad› verilen birikimlere
rastlanabilir.

Gerekli görüldü¤ünde göz dibinin çeflitli bölgelerine
ait fotograflar al›n›r. Daha sonra bu fotograflar
bilgisayar yard›m›yla birlefltirilerek retinan›n
panaromik görüntüsü elde edilir.

Baz› olgularda fluoresein anjiografi (FA) adl› tan›
yöntemi uygulan›r. Burada hastaya kol
damarlar›ndan fluoresein adl› boyar maddenin
verilmesini takiben göz dibi damarlar›n›n seri
foto¤raflar› çekilir. Bu yöntemle retina alt›ndaki
anormal kan damarlar› ve bunlar›n çevreye verdi¤i
zararlar tek tek saptan›r.

Daha derindeki koroid bölgesinin damarlar›n›
görmek için bazen indosiyanin yeflil (ISY) adl› boyar
madde verilerek benzer anjiografik bir ifllem
(indosiyanin yeflil anjiografisi = ISYA) uygulan›r.

Retinadaki hasar› daha farkl› aç›dan görebilmek
için optik koherens tomografi (OCT) adl› radyolojik
inceleme de yap›l›r. Bu yöntemle hasar›n boyutu
çok daha net ortaya konur.

Hastan›n öyküsüyle birlikte yap›lan detayl› muayene
ve yine muayenehane ortam›nda uygulanan tan›
yöntemleriyle yafla ba¤l› makula hastal›¤› rahatl›kla
saptanabilir.

Yafla ba¤l› makula dejenerasyonunun
erken tan›s› için bir yöntem var m›d›r?

Yüksek risk grubundaki kiflilerin yafla ba¤l› makula
hastal›¤›n›n erken bulgusu olan merkezi görme
de¤iflikliklerini önceden saptamas›na yard›m eden,
evde oldukça kolay uygulayabilen bir tarama testi

Resimde görme merkezinde
drusen ad› verilen birikintiler
izlenmektedir. Bu birikintilerin
bulundu¤u alanda ya retina
atrofiye u¤rayacak (yani bir çeflit
erime gösterecek) ya da kanama
oluflturacakt›r.

ihtiyaçlar›n› kendi kendine yapmalar›n› sa¤lamak
için büyütücü optik ayg›tlar ve baz› rehabilitasyon
programlar› önerilir.



mevcuttur.  “Amsler Grid Testi” ad›ndaki bu kareli
ka¤›t testi ile hastal›kla ilgili erken bulgular tespit
edilebilir.

Afla¤›da bir örne¤i görülen kareli ka¤›t kullan›larak
hasta kendi bafl›na gözünü test edebilir.

Testin uygulamas› flu flekilde olur:

1. Kifli e¤er kullan›yorsa okuma gözlü¤ünü takar.
Yeterli bir ›fl›k alt›nda test ka¤›d›na yaklafl›k 30 -
35 cm'den bakar.

2. Bir gözünü kapayarak her iki göze testi ayr› ayr›
uygular.

3. Test edilen gözle test ka¤›d›n›n tam ortas›ndaki
noktaya bak›l›r.

4. Ortadaki bu noktaya bakarken etraftaki düz
çizgilerde e¤ilme, bükülme olup olmad›¤›na
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Yafla ba¤l› makula dejenersans›n›n
tipleri nelerdir? Hangisi daha
tehlikelidir?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans›n›n klinikte 2 tipi
mevcuttur. Bunlar “yafl tip” veya di¤er ad›yla
“eksüdatif tip” ile “kuru tip” veya di¤er ad›yla
“atrofik tip”tir. Hastalar›n yaklafl›k %90’›nda kuru
(atrofik) tip görünür.

Yafl tip makula dejeneresans›nda yeni oluflan
damarlar k›r›lgan ve geçirgendir. Buna ba¤l› s›z›nt›
ve kanama ortaya ç›kar. Patoloji daha h›zl› seyreder
ve görme kayb› daha fazla olur.

Kuru tip makula dejeneresans›nda görme kayb›
daha geç geliflir. ‹lk bulgular›n bafllang›c›ndan
görmenin ciddi oranda azalmas›na kadar geçen
süre on y›l› bulabilir. Ancak bazen kuru tip makula
dejenerasans›nda lezyon içinde yeni damar
oluflumlar› geliflebilir. Bu kuru tipin tehlikeli tip
olan yafl tipe döndü¤ünün bir habercisidir ve tedavi
edilmedi¤i takdirde görme kayb› h›zl› ilerler.

Yafla ba¤l› makula dejenerasans› gözde
nas›l bir hasar yapar? Görme nas›l
engellenir?

Bu hastal›kta makula alt›ndaki koroid bölgesinde
ad›na “neovaskülarizasyon” denilen yeni patolojik
damar oluflumlar› ortaya ç›kar. Bu damarlar zamanla
üst komflulu¤undaki retina tabakas›na do¤ru ilerler.
Burada kanamaya ve s›z›nt› yapmaya e¤imli
damarlar› bar›nd›ran bir membran ortaya ç›kar.

Söz konusu membran makulan›n sa¤l›kl› yap›s›n›
ve sinir liflerinin fonksiyonunu bozarak görüntünün
oluflumunu engeller.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› n›n
önemi nedir?

Bu hastal›k önemli bir sa¤l›k sorunudur. Her fleyden
önce hasar kiflilerin görme alanlar›n›n ortas›n›
tuttu¤undan hassas ve renkli görme fonksiyonlar›
etkilenir. Hastalar önemli faaliyetlerini kendi
yapamaz duruma gelir, hayatlar› k›s›tlan›r ve
yaflamlar› baflkalar›na ba¤l› olmaya bafllar.

Klinik aç›dan di¤er önemli özelli¤i lezyonun çok
h›zl› ilerlemesidir. Makula dejeneresans› erken
evrede tespit edilebilirse görme mevcut seviyede
korunur ve kay›plar›n›n ilerlemesi yavafllat›l›r.

Hastal›k bazen eflzamanl›, bazen ise farkl›
zamanlarda iki gözü birlikte tutar.

Kimler yafla ba¤l› makula hastal›¤›na
daha fazla yakalan›r?

Bu hastal›¤›n gelifliminde genetik ve çevresel
faktörler önemli rol oynar. Ailesinde ve yak›n
akrabalar›nda yafla ba¤l› makula hastal›¤› olanlar,
afl›r› kilolu ve kan kolesterol düzeyi yüksek
bulunanlar, hipertansiyon gibi kalp damar hastal›¤›
olanlar, sigara içenler ve günefl ›fl›nlar›na (UV
›fl›nlar) çok fazla maruz kalanlar hastal›k aç›s›ndan
yüksek riskli grubu olufltururlar. Bu kifliler söz
konusu hastal›k aç›s›ndan erken yafllarda kontrol
edilmelidirler.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›nda ne gibi
bulgular görülür? Hastalar nelerden
flikayet ederler?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans›nda retinan›n
merkezi bölümü etkilenece¤i için ilk bulgular
bulan›k görme, düzgün olan çizgileri e¤ri görme
fleklinde ortaya ç›kar. Daha sonra kifli bakt›¤› yerde
veya cismin ortas›nda karanl›k bir leke tarif eder.

dikkat edilir.  Ayn› zamanda testin ortas›nda bir
kararma, görüntü kayb› veya netlik  azalmas›
bulunup bulunmad›¤› araflt›r›l›r.

Yukar›da ad› geçen görme bozukluklar› tespit
edilirse vakit geçirmeden göz doktoruna baflvurmak
gerekir. Çünkü bu bulgular yafl tipte yafla ba¤l›
makula hastal›¤›n›n bafllang›c›n› ifade eder.

Bir gözünde yafla ba¤l› makula hastal›¤›
olan bir kifli di¤er gözünde ayn›
hastal›¤›n nüks edip etmedi¤ini nas›l
anlayabilir?

Kareli ka¤›t yöntemi bir gözü sa¤lam di¤er gözünde
yafla ba¤l› makula hastal›¤› olan hastalar›n sa¤lam
gözlerinin takibinde de uygulan›r. Bu kiflilere bu
test ka¤›d›na haftada bir iki kez bakmalar› tavsiye
edilir. Bunun d›fl›nda sa¤lam gözle ilgili hiçbir
flikayet tarif etmeseler de alt› ayda bir göz
doktoruna kontrole gelmeleri önerilir.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›n›n tedavisi
var m›d›r?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› genel olarak geri
dönüflü olmayan bir hastal›kt›r. Ancak ilerlemesi
azalt›l›r veya baz› olgular durdurulur.

Yafl tipe göre daha yavafl seyir gösteren kuru tip
makula dejenerasans› için belirgin bir tedavi
yöntemi yoktur. Ancak çeflitli vitamin, mineral ve
lutein gibi antioksidan özelli¤e sahip ilaçlar›n
hastal›¤›n seyrini yavafllatt›¤› iddia edilmektedir.

Yafl tip yafla ba¤l› maküla hastal›¤›nda laser
fotokoagülasyonu eskiden yayg›n kullan›lmas›na
ra¤men son zamanlarda makulay› koruyan daha

Makula gözün neresidir? Görevi nedir?

Makula gözün arka k›sm›nda retina tabakas›n›n
üzerinde 4-5 mm çapl› merkezi yerleflimli küçük
bir alan›d›r. Cisimlere karfl›dan bakt›¤›m›zda ›fl›k
makula üzerinde odakland›¤›ndan renkli ve hassas
görme bu alanda oluflur.

Retina merkezindeki makulada oluflan hassas
görmeye “santral görme”, retina merkezinden uzak
kenar bölgelerde oluflan ve daha zay›f olan görmeye
ise “periferik görme” ad› verilir.

Sar›mtrak renkli özel bir pigment içermesinden
dolay› makulaya ayn› zamanda sar› nokta (makula
lutea) ad› verilir.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› nas›l
bir hastal›kt›r? Baflka ad› var m›d›r?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› gözün makulas›n›
tutan ve ilerleyici seyir gösteren bir retina
hastal›¤›d›r.  Özellikle 60 yafl›ndan sonra ortaya
ç›kan bu hastal›¤›n yafl ve kuru olmak üzere iki tipi
vard›r.

Hastalar›n %10’unu oluflturan yafl tip, görme
kayb›n›n %90’›ndan sorumludur.

Geri dönüflümü olmayan ve yap›y› bozan
(dejenerasyon) bir durum olmas› sebebiyle bu
hastal›¤a “yafla ba¤l› makula dejeneresans›” veya
“yafla ba¤l› makula dejenerasyonu” denir.

Halk aras›nda tutuldu¤u yerin (makula lutea) ad›yla
efl olan“sar› nokta hastal›¤›” olarak an›l›r.

Bazen enjeksiyon bölgesinde hafif bir k›zar›kl›k
oluflur.  Hastalar nadiren uygulama bölgesinde bir
hassasl›k duyabilirler ama belirgin a¤r› tariflemezler.
Bazen az da olsa enfeksiyon riskini ortadan kald›rmak
için antibiyotikli göz damlalar› reçete edilir.

Fotodinamik tedavi nedir?

Fotodinamik tedavi bir tür ilaçla laser tedavisi
yöntemidir. Damar yolundan verilen bir ilaç ve
termal olmayan özel bir laser ile uygulanan bu
tedavide yeni damarlar› t›kamak ve kan s›z›nt›s›n›n
durdurmak amaçlan›r.

Fotodinamik tedavi uygulamas›n› takiben hasta
uygulanan anjiografik yöntemlerle s›z›nt› ve kanama
aç›s›ndan takip edilir. Gerekti¤inde tedavi birkaç
kez tekrarlan›r.

Bu tedavinin etkili olabilece¤i baz›
neovaskülarizasyon türleri mevcuttur ve tedavi bu
lezyonlarla s›n›rl›d›r.

Tedavide geç kal›nd›¤›nda veya görme
kayb›n›n a¤›r oldu¤u durumlarda ne
yap›l›r?

‹leri medikal tedavilere ra¤men birçok makula
dejeneresansl› hastada görme kay›plar› devam
edebilir.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› tam bir körlü¤e
yol açmaz. Ancak yak›n çal›flmay› ve okumay› çeflitli
optik yard›mc› cihazlar olmadan imkans›z hale
getirebilir.

Düflük görme düzeylerine hastalar› adapte etmek
ve okumalar›n› kolaylaflt›rmak ve hastalar›n temel

güvenilir metodlar ç›kt›¤›ndan kullan›m› bugün
daha çok perifer yerleflimli lezyonlara s›n›rl›
kalm›flt›r.

Makulan›n fovea denen en hassas ve en santral
alan›n› tutan yafl tip yafla ba¤l› maküla hastal›¤›nda
günümüzde daha çok intravitreal ilaç enjeksiyonlar›
ile s›n›rl› vakalarda fotodinamik tedavi tercih edilir.

‹ntravitreal enjeksiyon nas›l yap›l›r? Bu
yöntemle ne tür ilaçlar uygulan›r?

Son y›llarda yeni damar oluflumlar›n› engelleyen
ilaçlar›n göziçi enjeksiyonlar› klinik kullan›ma
girmifltir. Bu ilaçlar steroid ya da vasküler endotelial
büyüme faktör inhibitör (anti-VEGF) leridir. Bu
ilaçlar anjiogenez denen yeni damar oluflumlar›na
engel olur.

Hedef doku olan retina ile ilaç uygulanan vitre
birbirleriyle anatomik komfluluktad›r. Düflük dozda
verilen intravitreal ilaç hedef dokuya oldukça h›zl›
ulafl›rken kan dolafl›m›na geçmedi¤inden vücudun
di¤er k›s›mlar›nda herhangi bir etki göstermez.

Yeni damar oluflumunu tetikleyen faktörleri uzun
süre bask›lamak için tedavinin bafllar›nda ayda bir
gibi s›k enjeksiyon yap›lmas› gerekir.

Ço¤u hasta gözünün içine i¤ne yap›lmas›ndan korkar
veya çekinir. Asl›nda ifllem kendi ismi kadar zor ve
travmatik de¤idir. Enjeksiyon birkaç saniye sürer.
A¤r› vermez ve ço¤u hastada büyük rahats›zl›k
yaratmaz.

‹ntravitreal enjeksiyon oldukça güvenilir ve etkili
bir yöntemdir. Göz yüzeyini uyuflturmak için lokal
anestezik damla uygulan›r. Göz ve çevresi iyodlu
antiseptik solüsyonla temizlenir ve ilaç göz içine
dikkatlice enjekte edilir.

E¤er her iki gözde makula dejenerasans› efl zamanl›
oluflmuflsa merkezi görme problemleri daha çabuk
fark edilir. Tek göz tutulumunda hastalar görme
flikayetlerini geç farkedebilirler.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›n›n tan›s›
nas›l konur?

Pek çok kifli makula probleminin oldu¤unu bulan›k
görme ortaya ç›kana kadar fark etmez. Dolay›s›yla
genellikle baflka bir nedenle yap›lan göz
muayenesinde hastal›k tesadüfen teflhis edilir.

Hasta muayenede riskler aç›s›ndan önce sorgulan›r
ve detayl› öyküsü al›n›r. Karanl›k bir ortamda
oftalmoskop ya da çeflitli mercekler yard›m›yla
makula baflta olmak üzere tüm retina incelenir.

Bu incelemede retinada pigment de¤iflikliklerine
ve dokuda "drusen" ad› verilen birikimlere
rastlanabilir.

Gerekli görüldü¤ünde göz dibinin çeflitli bölgelerine
ait fotograflar al›n›r. Daha sonra bu fotograflar
bilgisayar yard›m›yla birlefltirilerek retinan›n
panaromik görüntüsü elde edilir.

Baz› olgularda fluoresein anjiografi (FA) adl› tan›
yöntemi uygulan›r. Burada hastaya kol
damarlar›ndan fluoresein adl› boyar maddenin
verilmesini takiben göz dibi damarlar›n›n seri
foto¤raflar› çekilir. Bu yöntemle retina alt›ndaki
anormal kan damarlar› ve bunlar›n çevreye verdi¤i
zararlar tek tek saptan›r.

Daha derindeki koroid bölgesinin damarlar›n›
görmek için bazen indosiyanin yeflil (ISY) adl› boyar
madde verilerek benzer anjiografik bir ifllem
(indosiyanin yeflil anjiografisi = ISYA) uygulan›r.

Retinadaki hasar› daha farkl› aç›dan görebilmek
için optik koherens tomografi (OCT) adl› radyolojik
inceleme de yap›l›r. Bu yöntemle hasar›n boyutu
çok daha net ortaya konur.

Hastan›n öyküsüyle birlikte yap›lan detayl› muayene
ve yine muayenehane ortam›nda uygulanan tan›
yöntemleriyle yafla ba¤l› makula hastal›¤› rahatl›kla
saptanabilir.

Yafla ba¤l› makula dejenerasyonunun
erken tan›s› için bir yöntem var m›d›r?

Yüksek risk grubundaki kiflilerin yafla ba¤l› makula
hastal›¤›n›n erken bulgusu olan merkezi görme
de¤iflikliklerini önceden saptamas›na yard›m eden,
evde oldukça kolay uygulayabilen bir tarama testi

Resimde görme merkezinde
drusen ad› verilen birikintiler
izlenmektedir. Bu birikintilerin
bulundu¤u alanda ya retina
atrofiye u¤rayacak (yani bir çeflit
erime gösterecek) ya da kanama
oluflturacakt›r.

ihtiyaçlar›n› kendi kendine yapmalar›n› sa¤lamak
için büyütücü optik ayg›tlar ve baz› rehabilitasyon
programlar› önerilir.

Resimde görme merkezinde
retina alt›nda kanama
görülmektedir. Kanama
yerçekiminin etkisiyle afla¤› do¤ru
inmektedir.



mevcuttur.  “Amsler Grid Testi” ad›ndaki bu kareli
ka¤›t testi ile hastal›kla ilgili erken bulgular tespit
edilebilir.

Afla¤›da bir örne¤i görülen kareli ka¤›t kullan›larak
hasta kendi bafl›na gözünü test edebilir.

Testin uygulamas› flu flekilde olur:

1. Kifli e¤er kullan›yorsa okuma gözlü¤ünü takar.
Yeterli bir ›fl›k alt›nda test ka¤›d›na yaklafl›k 30 -
35 cm'den bakar.

2. Bir gözünü kapayarak her iki göze testi ayr› ayr›
uygular.

3. Test edilen gözle test ka¤›d›n›n tam ortas›ndaki
noktaya bak›l›r.

4. Ortadaki bu noktaya bakarken etraftaki düz
çizgilerde e¤ilme, bükülme olup olmad›¤›na
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Yafla ba¤l› makula dejenersans›n›n
tipleri nelerdir? Hangisi daha
tehlikelidir?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans›n›n klinikte 2 tipi
mevcuttur. Bunlar “yafl tip” veya di¤er ad›yla
“eksüdatif tip” ile “kuru tip” veya di¤er ad›yla
“atrofik tip”tir. Hastalar›n yaklafl›k %90’›nda kuru
(atrofik) tip görünür.

Yafl tip makula dejeneresans›nda yeni oluflan
damarlar k›r›lgan ve geçirgendir. Buna ba¤l› s›z›nt›
ve kanama ortaya ç›kar. Patoloji daha h›zl› seyreder
ve görme kayb› daha fazla olur.

Kuru tip makula dejeneresans›nda görme kayb›
daha geç geliflir. ‹lk bulgular›n bafllang›c›ndan
görmenin ciddi oranda azalmas›na kadar geçen
süre on y›l› bulabilir. Ancak bazen kuru tip makula
dejenerasans›nda lezyon içinde yeni damar
oluflumlar› geliflebilir. Bu kuru tipin tehlikeli tip
olan yafl tipe döndü¤ünün bir habercisidir ve tedavi
edilmedi¤i takdirde görme kayb› h›zl› ilerler.

Yafla ba¤l› makula dejenerasans› gözde
nas›l bir hasar yapar? Görme nas›l
engellenir?

Bu hastal›kta makula alt›ndaki koroid bölgesinde
ad›na “neovaskülarizasyon” denilen yeni patolojik
damar oluflumlar› ortaya ç›kar. Bu damarlar zamanla
üst komflulu¤undaki retina tabakas›na do¤ru ilerler.
Burada kanamaya ve s›z›nt› yapmaya e¤imli
damarlar› bar›nd›ran bir membran ortaya ç›kar.

Söz konusu membran makulan›n sa¤l›kl› yap›s›n›
ve sinir liflerinin fonksiyonunu bozarak görüntünün
oluflumunu engeller.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› n›n
önemi nedir?

Bu hastal›k önemli bir sa¤l›k sorunudur. Her fleyden
önce hasar kiflilerin görme alanlar›n›n ortas›n›
tuttu¤undan hassas ve renkli görme fonksiyonlar›
etkilenir. Hastalar önemli faaliyetlerini kendi
yapamaz duruma gelir, hayatlar› k›s›tlan›r ve
yaflamlar› baflkalar›na ba¤l› olmaya bafllar.

Klinik aç›dan di¤er önemli özelli¤i lezyonun çok
h›zl› ilerlemesidir. Makula dejeneresans› erken
evrede tespit edilebilirse görme mevcut seviyede
korunur ve kay›plar›n›n ilerlemesi yavafllat›l›r.

Hastal›k bazen eflzamanl›, bazen ise farkl›
zamanlarda iki gözü birlikte tutar.

Kimler yafla ba¤l› makula hastal›¤›na
daha fazla yakalan›r?

Bu hastal›¤›n gelifliminde genetik ve çevresel
faktörler önemli rol oynar. Ailesinde ve yak›n
akrabalar›nda yafla ba¤l› makula hastal›¤› olanlar,
afl›r› kilolu ve kan kolesterol düzeyi yüksek
bulunanlar, hipertansiyon gibi kalp damar hastal›¤›
olanlar, sigara içenler ve günefl ›fl›nlar›na (UV
›fl›nlar) çok fazla maruz kalanlar hastal›k aç›s›ndan
yüksek riskli grubu olufltururlar. Bu kifliler söz
konusu hastal›k aç›s›ndan erken yafllarda kontrol
edilmelidirler.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›nda ne gibi
bulgular görülür? Hastalar nelerden
flikayet ederler?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans›nda retinan›n
merkezi bölümü etkilenece¤i için ilk bulgular
bulan›k görme, düzgün olan çizgileri e¤ri görme
fleklinde ortaya ç›kar. Daha sonra kifli bakt›¤› yerde
veya cismin ortas›nda karanl›k bir leke tarif eder.

dikkat edilir.  Ayn› zamanda testin ortas›nda bir
kararma, görüntü kayb› veya netlik  azalmas›
bulunup bulunmad›¤› araflt›r›l›r.

Yukar›da ad› geçen görme bozukluklar› tespit
edilirse vakit geçirmeden göz doktoruna baflvurmak
gerekir. Çünkü bu bulgular yafl tipte yafla ba¤l›
makula hastal›¤›n›n bafllang›c›n› ifade eder.

Bir gözünde yafla ba¤l› makula hastal›¤›
olan bir kifli di¤er gözünde ayn›
hastal›¤›n nüks edip etmedi¤ini nas›l
anlayabilir?

Kareli ka¤›t yöntemi bir gözü sa¤lam di¤er gözünde
yafla ba¤l› makula hastal›¤› olan hastalar›n sa¤lam
gözlerinin takibinde de uygulan›r. Bu kiflilere bu
test ka¤›d›na haftada bir iki kez bakmalar› tavsiye
edilir. Bunun d›fl›nda sa¤lam gözle ilgili hiçbir
flikayet tarif etmeseler de alt› ayda bir göz
doktoruna kontrole gelmeleri önerilir.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›n›n tedavisi
var m›d›r?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› genel olarak geri
dönüflü olmayan bir hastal›kt›r. Ancak ilerlemesi
azalt›l›r veya baz› olgular durdurulur.

Yafl tipe göre daha yavafl seyir gösteren kuru tip
makula dejenerasans› için belirgin bir tedavi
yöntemi yoktur. Ancak çeflitli vitamin, mineral ve
lutein gibi antioksidan özelli¤e sahip ilaçlar›n
hastal›¤›n seyrini yavafllatt›¤› iddia edilmektedir.

Yafl tip yafla ba¤l› maküla hastal›¤›nda laser
fotokoagülasyonu eskiden yayg›n kullan›lmas›na
ra¤men son zamanlarda makulay› koruyan daha

Makula gözün neresidir? Görevi nedir?

Makula gözün arka k›sm›nda retina tabakas›n›n
üzerinde 4-5 mm çapl› merkezi yerleflimli küçük
bir alan›d›r. Cisimlere karfl›dan bakt›¤›m›zda ›fl›k
makula üzerinde odakland›¤›ndan renkli ve hassas
görme bu alanda oluflur.

Retina merkezindeki makulada oluflan hassas
görmeye “santral görme”, retina merkezinden uzak
kenar bölgelerde oluflan ve daha zay›f olan görmeye
ise “periferik görme” ad› verilir.

Sar›mtrak renkli özel bir pigment içermesinden
dolay› makulaya ayn› zamanda sar› nokta (makula
lutea) ad› verilir.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› nas›l
bir hastal›kt›r? Baflka ad› var m›d›r?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› gözün makulas›n›
tutan ve ilerleyici seyir gösteren bir retina
hastal›¤›d›r.  Özellikle 60 yafl›ndan sonra ortaya
ç›kan bu hastal›¤›n yafl ve kuru olmak üzere iki tipi
vard›r.

Hastalar›n %10’unu oluflturan yafl tip, görme
kayb›n›n %90’›ndan sorumludur.

Geri dönüflümü olmayan ve yap›y› bozan
(dejenerasyon) bir durum olmas› sebebiyle bu
hastal›¤a “yafla ba¤l› makula dejeneresans›” veya
“yafla ba¤l› makula dejenerasyonu” denir.

Halk aras›nda tutuldu¤u yerin (makula lutea) ad›yla
efl olan“sar› nokta hastal›¤›” olarak an›l›r.

Bazen enjeksiyon bölgesinde hafif bir k›zar›kl›k
oluflur.  Hastalar nadiren uygulama bölgesinde bir
hassasl›k duyabilirler ama belirgin a¤r› tariflemezler.
Bazen az da olsa enfeksiyon riskini ortadan kald›rmak
için antibiyotikli göz damlalar› reçete edilir.

Fotodinamik tedavi nedir?

Fotodinamik tedavi bir tür ilaçla laser tedavisi
yöntemidir. Damar yolundan verilen bir ilaç ve
termal olmayan özel bir laser ile uygulanan bu
tedavide yeni damarlar› t›kamak ve kan s›z›nt›s›n›n
durdurmak amaçlan›r.

Fotodinamik tedavi uygulamas›n› takiben hasta
uygulanan anjiografik yöntemlerle s›z›nt› ve kanama
aç›s›ndan takip edilir. Gerekti¤inde tedavi birkaç
kez tekrarlan›r.

Bu tedavinin etkili olabilece¤i baz›
neovaskülarizasyon türleri mevcuttur ve tedavi bu
lezyonlarla s›n›rl›d›r.

Tedavide geç kal›nd›¤›nda veya görme
kayb›n›n a¤›r oldu¤u durumlarda ne
yap›l›r?

‹leri medikal tedavilere ra¤men birçok makula
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Yafla ba¤l› makula dejenersans›n›n
tipleri nelerdir? Hangisi daha
tehlikelidir?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans›n›n klinikte 2 tipi
mevcuttur. Bunlar “yafl tip” veya di¤er ad›yla
“eksüdatif tip” ile “kuru tip” veya di¤er ad›yla
“atrofik tip”tir. Hastalar›n yaklafl›k %90’›nda kuru
(atrofik) tip görünür.

Yafl tip makula dejeneresans›nda yeni oluflan
damarlar k›r›lgan ve geçirgendir. Buna ba¤l› s›z›nt›
ve kanama ortaya ç›kar. Patoloji daha h›zl› seyreder
ve görme kayb› daha fazla olur.

Kuru tip makula dejeneresans›nda görme kayb›
daha geç geliflir. ‹lk bulgular›n bafllang›c›ndan
görmenin ciddi oranda azalmas›na kadar geçen
süre on y›l› bulabilir. Ancak bazen kuru tip makula
dejenerasans›nda lezyon içinde yeni damar
oluflumlar› geliflebilir. Bu kuru tipin tehlikeli tip
olan yafl tipe döndü¤ünün bir habercisidir ve tedavi
edilmedi¤i takdirde görme kayb› h›zl› ilerler.

Yafla ba¤l› makula dejenerasans› gözde
nas›l bir hasar yapar? Görme nas›l
engellenir?

Bu hastal›kta makula alt›ndaki koroid bölgesinde
ad›na “neovaskülarizasyon” denilen yeni patolojik
damar oluflumlar› ortaya ç›kar. Bu damarlar zamanla
üst komflulu¤undaki retina tabakas›na do¤ru ilerler.
Burada kanamaya ve s›z›nt› yapmaya e¤imli
damarlar› bar›nd›ran bir membran ortaya ç›kar.

Söz konusu membran makulan›n sa¤l›kl› yap›s›n›
ve sinir liflerinin fonksiyonunu bozarak görüntünün
oluflumunu engeller.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› n›n
önemi nedir?

Bu hastal›k önemli bir sa¤l›k sorunudur. Her fleyden
önce hasar kiflilerin görme alanlar›n›n ortas›n›
tuttu¤undan hassas ve renkli görme fonksiyonlar›
etkilenir. Hastalar önemli faaliyetlerini kendi
yapamaz duruma gelir, hayatlar› k›s›tlan›r ve
yaflamlar› baflkalar›na ba¤l› olmaya bafllar.

Klinik aç›dan di¤er önemli özelli¤i lezyonun çok
h›zl› ilerlemesidir. Makula dejeneresans› erken
evrede tespit edilebilirse görme mevcut seviyede
korunur ve kay›plar›n›n ilerlemesi yavafllat›l›r.

Hastal›k bazen eflzamanl›, bazen ise farkl›
zamanlarda iki gözü birlikte tutar.

Kimler yafla ba¤l› makula hastal›¤›na
daha fazla yakalan›r?

Bu hastal›¤›n gelifliminde genetik ve çevresel
faktörler önemli rol oynar. Ailesinde ve yak›n
akrabalar›nda yafla ba¤l› makula hastal›¤› olanlar,
afl›r› kilolu ve kan kolesterol düzeyi yüksek
bulunanlar, hipertansiyon gibi kalp damar hastal›¤›
olanlar, sigara içenler ve günefl ›fl›nlar›na (UV
›fl›nlar) çok fazla maruz kalanlar hastal›k aç›s›ndan
yüksek riskli grubu olufltururlar. Bu kifliler söz
konusu hastal›k aç›s›ndan erken yafllarda kontrol
edilmelidirler.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›nda ne gibi
bulgular görülür? Hastalar nelerden
flikayet ederler?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans›nda retinan›n
merkezi bölümü etkilenece¤i için ilk bulgular
bulan›k görme, düzgün olan çizgileri e¤ri görme
fleklinde ortaya ç›kar. Daha sonra kifli bakt›¤› yerde
veya cismin ortas›nda karanl›k bir leke tarif eder.

dikkat edilir.  Ayn› zamanda testin ortas›nda bir
kararma, görüntü kayb› veya netlik  azalmas›
bulunup bulunmad›¤› araflt›r›l›r.

Yukar›da ad› geçen görme bozukluklar› tespit
edilirse vakit geçirmeden göz doktoruna baflvurmak
gerekir. Çünkü bu bulgular yafl tipte yafla ba¤l›
makula hastal›¤›n›n bafllang›c›n› ifade eder.

Bir gözünde yafla ba¤l› makula hastal›¤›
olan bir kifli di¤er gözünde ayn›
hastal›¤›n nüks edip etmedi¤ini nas›l
anlayabilir?

Kareli ka¤›t yöntemi bir gözü sa¤lam di¤er gözünde
yafla ba¤l› makula hastal›¤› olan hastalar›n sa¤lam
gözlerinin takibinde de uygulan›r. Bu kiflilere bu
test ka¤›d›na haftada bir iki kez bakmalar› tavsiye
edilir. Bunun d›fl›nda sa¤lam gözle ilgili hiçbir
flikayet tarif etmeseler de alt› ayda bir göz
doktoruna kontrole gelmeleri önerilir.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›n›n tedavisi
var m›d›r?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› genel olarak geri
dönüflü olmayan bir hastal›kt›r. Ancak ilerlemesi
azalt›l›r veya baz› olgular durdurulur.

Yafl tipe göre daha yavafl seyir gösteren kuru tip
makula dejenerasans› için belirgin bir tedavi
yöntemi yoktur. Ancak çeflitli vitamin, mineral ve
lutein gibi antioksidan özelli¤e sahip ilaçlar›n
hastal›¤›n seyrini yavafllatt›¤› iddia edilmektedir.

Yafl tip yafla ba¤l› maküla hastal›¤›nda laser
fotokoagülasyonu eskiden yayg›n kullan›lmas›na
ra¤men son zamanlarda makulay› koruyan daha

Makula gözün neresidir? Görevi nedir?

Makula gözün arka k›sm›nda retina tabakas›n›n
üzerinde 4-5 mm çapl› merkezi yerleflimli küçük
bir alan›d›r. Cisimlere karfl›dan bakt›¤›m›zda ›fl›k
makula üzerinde odakland›¤›ndan renkli ve hassas
görme bu alanda oluflur.

Retina merkezindeki makulada oluflan hassas
görmeye “santral görme”, retina merkezinden uzak
kenar bölgelerde oluflan ve daha zay›f olan görmeye
ise “periferik görme” ad› verilir.

Sar›mtrak renkli özel bir pigment içermesinden
dolay› makulaya ayn› zamanda sar› nokta (makula
lutea) ad› verilir.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› nas›l
bir hastal›kt›r? Baflka ad› var m›d›r?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› gözün makulas›n›
tutan ve ilerleyici seyir gösteren bir retina
hastal›¤›d›r.  Özellikle 60 yafl›ndan sonra ortaya
ç›kan bu hastal›¤›n yafl ve kuru olmak üzere iki tipi
vard›r.

Hastalar›n %10’unu oluflturan yafl tip, görme
kayb›n›n %90’›ndan sorumludur.

Geri dönüflümü olmayan ve yap›y› bozan
(dejenerasyon) bir durum olmas› sebebiyle bu
hastal›¤a “yafla ba¤l› makula dejeneresans›” veya
“yafla ba¤l› makula dejenerasyonu” denir.

Halk aras›nda tutuldu¤u yerin (makula lutea) ad›yla
efl olan“sar› nokta hastal›¤›” olarak an›l›r.

Bazen enjeksiyon bölgesinde hafif bir k›zar›kl›k
oluflur.  Hastalar nadiren uygulama bölgesinde bir
hassasl›k duyabilirler ama belirgin a¤r› tariflemezler.
Bazen az da olsa enfeksiyon riskini ortadan kald›rmak
için antibiyotikli göz damlalar› reçete edilir.

Fotodinamik tedavi nedir?

Fotodinamik tedavi bir tür ilaçla laser tedavisi
yöntemidir. Damar yolundan verilen bir ilaç ve
termal olmayan özel bir laser ile uygulanan bu
tedavide yeni damarlar› t›kamak ve kan s›z›nt›s›n›n
durdurmak amaçlan›r.

Fotodinamik tedavi uygulamas›n› takiben hasta
uygulanan anjiografik yöntemlerle s›z›nt› ve kanama
aç›s›ndan takip edilir. Gerekti¤inde tedavi birkaç
kez tekrarlan›r.

Bu tedavinin etkili olabilece¤i baz›
neovaskülarizasyon türleri mevcuttur ve tedavi bu
lezyonlarla s›n›rl›d›r.

Tedavide geç kal›nd›¤›nda veya görme
kayb›n›n a¤›r oldu¤u durumlarda ne
yap›l›r?

‹leri medikal tedavilere ra¤men birçok makula
dejeneresansl› hastada görme kay›plar› devam
edebilir.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› tam bir körlü¤e
yol açmaz. Ancak yak›n çal›flmay› ve okumay› çeflitli
optik yard›mc› cihazlar olmadan imkans›z hale
getirebilir.

Düflük görme düzeylerine hastalar› adapte etmek
ve okumalar›n› kolaylaflt›rmak ve hastalar›n temel

güvenilir metodlar ç›kt›¤›ndan kullan›m› bugün
daha çok perifer yerleflimli lezyonlara s›n›rl›
kalm›flt›r.

Makulan›n fovea denen en hassas ve en santral
alan›n› tutan yafl tip yafla ba¤l› maküla hastal›¤›nda
günümüzde daha çok intravitreal ilaç enjeksiyonlar›
ile s›n›rl› vakalarda fotodinamik tedavi tercih edilir.

‹ntravitreal enjeksiyon nas›l yap›l›r? Bu
yöntemle ne tür ilaçlar uygulan›r?

Son y›llarda yeni damar oluflumlar›n› engelleyen
ilaçlar›n göziçi enjeksiyonlar› klinik kullan›ma
girmifltir. Bu ilaçlar steroid ya da vasküler endotelial
büyüme faktör inhibitör (anti-VEGF) leridir. Bu
ilaçlar anjiogenez denen yeni damar oluflumlar›na
engel olur.

Hedef doku olan retina ile ilaç uygulanan vitre
birbirleriyle anatomik komfluluktad›r. Düflük dozda
verilen intravitreal ilaç hedef dokuya oldukça h›zl›
ulafl›rken kan dolafl›m›na geçmedi¤inden vücudun
di¤er k›s›mlar›nda herhangi bir etki göstermez.

Yeni damar oluflumunu tetikleyen faktörleri uzun
süre bask›lamak için tedavinin bafllar›nda ayda bir
gibi s›k enjeksiyon yap›lmas› gerekir.

Ço¤u hasta gözünün içine i¤ne yap›lmas›ndan korkar
veya çekinir. Asl›nda ifllem kendi ismi kadar zor ve
travmatik de¤idir. Enjeksiyon birkaç saniye sürer.
A¤r› vermez ve ço¤u hastada büyük rahats›zl›k
yaratmaz.

‹ntravitreal enjeksiyon oldukça güvenilir ve etkili
bir yöntemdir. Göz yüzeyini uyuflturmak için lokal
anestezik damla uygulan›r. Göz ve çevresi iyodlu
antiseptik solüsyonla temizlenir ve ilaç göz içine
dikkatlice enjekte edilir.

E¤er her iki gözde makula dejenerasans› efl zamanl›
oluflmuflsa merkezi görme problemleri daha çabuk
fark edilir. Tek göz tutulumunda hastalar görme
flikayetlerini geç farkedebilirler.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›n›n tan›s›
nas›l konur?

Pek çok kifli makula probleminin oldu¤unu bulan›k
görme ortaya ç›kana kadar fark etmez. Dolay›s›yla
genellikle baflka bir nedenle yap›lan göz
muayenesinde hastal›k tesadüfen teflhis edilir.

Hasta muayenede riskler aç›s›ndan önce sorgulan›r
ve detayl› öyküsü al›n›r. Karanl›k bir ortamda
oftalmoskop ya da çeflitli mercekler yard›m›yla
makula baflta olmak üzere tüm retina incelenir.

Bu incelemede retinada pigment de¤iflikliklerine
ve dokuda "drusen" ad› verilen birikimlere
rastlanabilir.

Gerekli görüldü¤ünde göz dibinin çeflitli bölgelerine
ait fotograflar al›n›r. Daha sonra bu fotograflar
bilgisayar yard›m›yla birlefltirilerek retinan›n
panaromik görüntüsü elde edilir.

Baz› olgularda fluoresein anjiografi (FA) adl› tan›
yöntemi uygulan›r. Burada hastaya kol
damarlar›ndan fluoresein adl› boyar maddenin
verilmesini takiben göz dibi damarlar›n›n seri
foto¤raflar› çekilir. Bu yöntemle retina alt›ndaki
anormal kan damarlar› ve bunlar›n çevreye verdi¤i
zararlar tek tek saptan›r.

Daha derindeki koroid bölgesinin damarlar›n›
görmek için bazen indosiyanin yeflil (ISY) adl› boyar
madde verilerek benzer anjiografik bir ifllem
(indosiyanin yeflil anjiografisi = ISYA) uygulan›r.

Retinadaki hasar› daha farkl› aç›dan görebilmek
için optik koherens tomografi (OCT) adl› radyolojik
inceleme de yap›l›r. Bu yöntemle hasar›n boyutu
çok daha net ortaya konur.

Hastan›n öyküsüyle birlikte yap›lan detayl› muayene
ve yine muayenehane ortam›nda uygulanan tan›
yöntemleriyle yafla ba¤l› makula hastal›¤› rahatl›kla
saptanabilir.

Yafla ba¤l› makula dejenerasyonunun
erken tan›s› için bir yöntem var m›d›r?

Yüksek risk grubundaki kiflilerin yafla ba¤l› makula
hastal›¤›n›n erken bulgusu olan merkezi görme
de¤iflikliklerini önceden saptamas›na yard›m eden,
evde oldukça kolay uygulayabilen bir tarama testi

Resimde görme merkezinde
drusen ad› verilen birikintiler
izlenmektedir. Bu birikintilerin
bulundu¤u alanda ya retina
atrofiye u¤rayacak (yani bir çeflit
erime gösterecek) ya da kanama
oluflturacakt›r.

ihtiyaçlar›n› kendi kendine yapmalar›n› sa¤lamak
için büyütücü optik ayg›tlar ve baz› rehabilitasyon
programlar› önerilir.



mevcuttur.  “Amsler Grid Testi” ad›ndaki bu kareli
ka¤›t testi ile hastal›kla ilgili erken bulgular tespit
edilebilir.

Afla¤›da bir örne¤i görülen kareli ka¤›t kullan›larak
hasta kendi bafl›na gözünü test edebilir.

Testin uygulamas› flu flekilde olur:

1. Kifli e¤er kullan›yorsa okuma gözlü¤ünü takar.
Yeterli bir ›fl›k alt›nda test ka¤›d›na yaklafl›k 30 -
35 cm'den bakar.

2. Bir gözünü kapayarak her iki göze testi ayr› ayr›
uygular.

3. Test edilen gözle test ka¤›d›n›n tam ortas›ndaki
noktaya bak›l›r.

4. Ortadaki bu noktaya bakarken etraftaki düz
çizgilerde e¤ilme, bükülme olup olmad›¤›na
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Yafla ba¤l› makula dejenersans›n›n
tipleri nelerdir? Hangisi daha
tehlikelidir?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans›n›n klinikte 2 tipi
mevcuttur. Bunlar “yafl tip” veya di¤er ad›yla
“eksüdatif tip” ile “kuru tip” veya di¤er ad›yla
“atrofik tip”tir. Hastalar›n yaklafl›k %90’›nda kuru
(atrofik) tip görünür.

Yafl tip makula dejeneresans›nda yeni oluflan
damarlar k›r›lgan ve geçirgendir. Buna ba¤l› s›z›nt›
ve kanama ortaya ç›kar. Patoloji daha h›zl› seyreder
ve görme kayb› daha fazla olur.

Kuru tip makula dejeneresans›nda görme kayb›
daha geç geliflir. ‹lk bulgular›n bafllang›c›ndan
görmenin ciddi oranda azalmas›na kadar geçen
süre on y›l› bulabilir. Ancak bazen kuru tip makula
dejenerasans›nda lezyon içinde yeni damar
oluflumlar› geliflebilir. Bu kuru tipin tehlikeli tip
olan yafl tipe döndü¤ünün bir habercisidir ve tedavi
edilmedi¤i takdirde görme kayb› h›zl› ilerler.

Yafla ba¤l› makula dejenerasans› gözde
nas›l bir hasar yapar? Görme nas›l
engellenir?

Bu hastal›kta makula alt›ndaki koroid bölgesinde
ad›na “neovaskülarizasyon” denilen yeni patolojik
damar oluflumlar› ortaya ç›kar. Bu damarlar zamanla
üst komflulu¤undaki retina tabakas›na do¤ru ilerler.
Burada kanamaya ve s›z›nt› yapmaya e¤imli
damarlar› bar›nd›ran bir membran ortaya ç›kar.

Söz konusu membran makulan›n sa¤l›kl› yap›s›n›
ve sinir liflerinin fonksiyonunu bozarak görüntünün
oluflumunu engeller.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› n›n
önemi nedir?

Bu hastal›k önemli bir sa¤l›k sorunudur. Her fleyden
önce hasar kiflilerin görme alanlar›n›n ortas›n›
tuttu¤undan hassas ve renkli görme fonksiyonlar›
etkilenir. Hastalar önemli faaliyetlerini kendi
yapamaz duruma gelir, hayatlar› k›s›tlan›r ve
yaflamlar› baflkalar›na ba¤l› olmaya bafllar.

Klinik aç›dan di¤er önemli özelli¤i lezyonun çok
h›zl› ilerlemesidir. Makula dejeneresans› erken
evrede tespit edilebilirse görme mevcut seviyede
korunur ve kay›plar›n›n ilerlemesi yavafllat›l›r.

Hastal›k bazen eflzamanl›, bazen ise farkl›
zamanlarda iki gözü birlikte tutar.

Kimler yafla ba¤l› makula hastal›¤›na
daha fazla yakalan›r?

Bu hastal›¤›n gelifliminde genetik ve çevresel
faktörler önemli rol oynar. Ailesinde ve yak›n
akrabalar›nda yafla ba¤l› makula hastal›¤› olanlar,
afl›r› kilolu ve kan kolesterol düzeyi yüksek
bulunanlar, hipertansiyon gibi kalp damar hastal›¤›
olanlar, sigara içenler ve günefl ›fl›nlar›na (UV
›fl›nlar) çok fazla maruz kalanlar hastal›k aç›s›ndan
yüksek riskli grubu olufltururlar. Bu kifliler söz
konusu hastal›k aç›s›ndan erken yafllarda kontrol
edilmelidirler.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›nda ne gibi
bulgular görülür? Hastalar nelerden
flikayet ederler?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans›nda retinan›n
merkezi bölümü etkilenece¤i için ilk bulgular
bulan›k görme, düzgün olan çizgileri e¤ri görme
fleklinde ortaya ç›kar. Daha sonra kifli bakt›¤› yerde
veya cismin ortas›nda karanl›k bir leke tarif eder.

dikkat edilir.  Ayn› zamanda testin ortas›nda bir
kararma, görüntü kayb› veya netlik  azalmas›
bulunup bulunmad›¤› araflt›r›l›r.

Yukar›da ad› geçen görme bozukluklar› tespit
edilirse vakit geçirmeden göz doktoruna baflvurmak
gerekir. Çünkü bu bulgular yafl tipte yafla ba¤l›
makula hastal›¤›n›n bafllang›c›n› ifade eder.

Bir gözünde yafla ba¤l› makula hastal›¤›
olan bir kifli di¤er gözünde ayn›
hastal›¤›n nüks edip etmedi¤ini nas›l
anlayabilir?

Kareli ka¤›t yöntemi bir gözü sa¤lam di¤er gözünde
yafla ba¤l› makula hastal›¤› olan hastalar›n sa¤lam
gözlerinin takibinde de uygulan›r. Bu kiflilere bu
test ka¤›d›na haftada bir iki kez bakmalar› tavsiye
edilir. Bunun d›fl›nda sa¤lam gözle ilgili hiçbir
flikayet tarif etmeseler de alt› ayda bir göz
doktoruna kontrole gelmeleri önerilir.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›n›n tedavisi
var m›d›r?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› genel olarak geri
dönüflü olmayan bir hastal›kt›r. Ancak ilerlemesi
azalt›l›r veya baz› olgular durdurulur.

Yafl tipe göre daha yavafl seyir gösteren kuru tip
makula dejenerasans› için belirgin bir tedavi
yöntemi yoktur. Ancak çeflitli vitamin, mineral ve
lutein gibi antioksidan özelli¤e sahip ilaçlar›n
hastal›¤›n seyrini yavafllatt›¤› iddia edilmektedir.

Yafl tip yafla ba¤l› maküla hastal›¤›nda laser
fotokoagülasyonu eskiden yayg›n kullan›lmas›na
ra¤men son zamanlarda makulay› koruyan daha

Makula gözün neresidir? Görevi nedir?

Makula gözün arka k›sm›nda retina tabakas›n›n
üzerinde 4-5 mm çapl› merkezi yerleflimli küçük
bir alan›d›r. Cisimlere karfl›dan bakt›¤›m›zda ›fl›k
makula üzerinde odakland›¤›ndan renkli ve hassas
görme bu alanda oluflur.

Retina merkezindeki makulada oluflan hassas
görmeye “santral görme”, retina merkezinden uzak
kenar bölgelerde oluflan ve daha zay›f olan görmeye
ise “periferik görme” ad› verilir.

Sar›mtrak renkli özel bir pigment içermesinden
dolay› makulaya ayn› zamanda sar› nokta (makula
lutea) ad› verilir.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› nas›l
bir hastal›kt›r? Baflka ad› var m›d›r?

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› gözün makulas›n›
tutan ve ilerleyici seyir gösteren bir retina
hastal›¤›d›r.  Özellikle 60 yafl›ndan sonra ortaya
ç›kan bu hastal›¤›n yafl ve kuru olmak üzere iki tipi
vard›r.

Hastalar›n %10’unu oluflturan yafl tip, görme
kayb›n›n %90’›ndan sorumludur.

Geri dönüflümü olmayan ve yap›y› bozan
(dejenerasyon) bir durum olmas› sebebiyle bu
hastal›¤a “yafla ba¤l› makula dejeneresans›” veya
“yafla ba¤l› makula dejenerasyonu” denir.

Halk aras›nda tutuldu¤u yerin (makula lutea) ad›yla
efl olan“sar› nokta hastal›¤›” olarak an›l›r.

Bazen enjeksiyon bölgesinde hafif bir k›zar›kl›k
oluflur.  Hastalar nadiren uygulama bölgesinde bir
hassasl›k duyabilirler ama belirgin a¤r› tariflemezler.
Bazen az da olsa enfeksiyon riskini ortadan kald›rmak
için antibiyotikli göz damlalar› reçete edilir.

Fotodinamik tedavi nedir?

Fotodinamik tedavi bir tür ilaçla laser tedavisi
yöntemidir. Damar yolundan verilen bir ilaç ve
termal olmayan özel bir laser ile uygulanan bu
tedavide yeni damarlar› t›kamak ve kan s›z›nt›s›n›n
durdurmak amaçlan›r.

Fotodinamik tedavi uygulamas›n› takiben hasta
uygulanan anjiografik yöntemlerle s›z›nt› ve kanama
aç›s›ndan takip edilir. Gerekti¤inde tedavi birkaç
kez tekrarlan›r.

Bu tedavinin etkili olabilece¤i baz›
neovaskülarizasyon türleri mevcuttur ve tedavi bu
lezyonlarla s›n›rl›d›r.

Tedavide geç kal›nd›¤›nda veya görme
kayb›n›n a¤›r oldu¤u durumlarda ne
yap›l›r?

‹leri medikal tedavilere ra¤men birçok makula
dejeneresansl› hastada görme kay›plar› devam
edebilir.

Yafla ba¤l› makula dejeneresans› tam bir körlü¤e
yol açmaz. Ancak yak›n çal›flmay› ve okumay› çeflitli
optik yard›mc› cihazlar olmadan imkans›z hale
getirebilir.

Düflük görme düzeylerine hastalar› adapte etmek
ve okumalar›n› kolaylaflt›rmak ve hastalar›n temel

güvenilir metodlar ç›kt›¤›ndan kullan›m› bugün
daha çok perifer yerleflimli lezyonlara s›n›rl›
kalm›flt›r.

Makulan›n fovea denen en hassas ve en santral
alan›n› tutan yafl tip yafla ba¤l› maküla hastal›¤›nda
günümüzde daha çok intravitreal ilaç enjeksiyonlar›
ile s›n›rl› vakalarda fotodinamik tedavi tercih edilir.

‹ntravitreal enjeksiyon nas›l yap›l›r? Bu
yöntemle ne tür ilaçlar uygulan›r?

Son y›llarda yeni damar oluflumlar›n› engelleyen
ilaçlar›n göziçi enjeksiyonlar› klinik kullan›ma
girmifltir. Bu ilaçlar steroid ya da vasküler endotelial
büyüme faktör inhibitör (anti-VEGF) leridir. Bu
ilaçlar anjiogenez denen yeni damar oluflumlar›na
engel olur.

Hedef doku olan retina ile ilaç uygulanan vitre
birbirleriyle anatomik komfluluktad›r. Düflük dozda
verilen intravitreal ilaç hedef dokuya oldukça h›zl›
ulafl›rken kan dolafl›m›na geçmedi¤inden vücudun
di¤er k›s›mlar›nda herhangi bir etki göstermez.

Yeni damar oluflumunu tetikleyen faktörleri uzun
süre bask›lamak için tedavinin bafllar›nda ayda bir
gibi s›k enjeksiyon yap›lmas› gerekir.

Ço¤u hasta gözünün içine i¤ne yap›lmas›ndan korkar
veya çekinir. Asl›nda ifllem kendi ismi kadar zor ve
travmatik de¤idir. Enjeksiyon birkaç saniye sürer.
A¤r› vermez ve ço¤u hastada büyük rahats›zl›k
yaratmaz.

‹ntravitreal enjeksiyon oldukça güvenilir ve etkili
bir yöntemdir. Göz yüzeyini uyuflturmak için lokal
anestezik damla uygulan›r. Göz ve çevresi iyodlu
antiseptik solüsyonla temizlenir ve ilaç göz içine
dikkatlice enjekte edilir.

E¤er her iki gözde makula dejenerasans› efl zamanl›
oluflmuflsa merkezi görme problemleri daha çabuk
fark edilir. Tek göz tutulumunda hastalar görme
flikayetlerini geç farkedebilirler.

Yafla ba¤l› makula hastal›¤›n›n tan›s›
nas›l konur?

Pek çok kifli makula probleminin oldu¤unu bulan›k
görme ortaya ç›kana kadar fark etmez. Dolay›s›yla
genellikle baflka bir nedenle yap›lan göz
muayenesinde hastal›k tesadüfen teflhis edilir.

Hasta muayenede riskler aç›s›ndan önce sorgulan›r
ve detayl› öyküsü al›n›r. Karanl›k bir ortamda
oftalmoskop ya da çeflitli mercekler yard›m›yla
makula baflta olmak üzere tüm retina incelenir.

Bu incelemede retinada pigment de¤iflikliklerine
ve dokuda "drusen" ad› verilen birikimlere
rastlanabilir.

Gerekli görüldü¤ünde göz dibinin çeflitli bölgelerine
ait fotograflar al›n›r. Daha sonra bu fotograflar
bilgisayar yard›m›yla birlefltirilerek retinan›n
panaromik görüntüsü elde edilir.

Baz› olgularda fluoresein anjiografi (FA) adl› tan›
yöntemi uygulan›r. Burada hastaya kol
damarlar›ndan fluoresein adl› boyar maddenin
verilmesini takiben göz dibi damarlar›n›n seri
foto¤raflar› çekilir. Bu yöntemle retina alt›ndaki
anormal kan damarlar› ve bunlar›n çevreye verdi¤i
zararlar tek tek saptan›r.

Daha derindeki koroid bölgesinin damarlar›n›
görmek için bazen indosiyanin yeflil (ISY) adl› boyar
madde verilerek benzer anjiografik bir ifllem
(indosiyanin yeflil anjiografisi = ISYA) uygulan›r.

Retinadaki hasar› daha farkl› aç›dan görebilmek
için optik koherens tomografi (OCT) adl› radyolojik
inceleme de yap›l›r. Bu yöntemle hasar›n boyutu
çok daha net ortaya konur.

Hastan›n öyküsüyle birlikte yap›lan detayl› muayene
ve yine muayenehane ortam›nda uygulanan tan›
yöntemleriyle yafla ba¤l› makula hastal›¤› rahatl›kla
saptanabilir.

Yafla ba¤l› makula dejenerasyonunun
erken tan›s› için bir yöntem var m›d›r?

Yüksek risk grubundaki kiflilerin yafla ba¤l› makula
hastal›¤›n›n erken bulgusu olan merkezi görme
de¤iflikliklerini önceden saptamas›na yard›m eden,
evde oldukça kolay uygulayabilen bir tarama testi

Resimde görme merkezinde
drusen ad› verilen birikintiler
izlenmektedir. Bu birikintilerin
bulundu¤u alanda ya retina
atrofiye u¤rayacak (yani bir çeflit
erime gösterecek) ya da kanama
oluflturacakt›r.

ihtiyaçlar›n› kendi kendine yapmalar›n› sa¤lamak
için büyütücü optik ayg›tlar ve baz› rehabilitasyon
programlar› önerilir.


