
Diyabetik retinopatinin nonproliferatif ve
proliferatif olmak üzere kronolojik olarak birbirini
takip eden iki tipi vard›r.

Diyabetik retinopatideki lezyonlar
nelerdir?

Gözün arka k›sm›ndaki retina damarlar›ndan s›v›
ya da kan s›zmas› (eksüdasyon), s›v› toplanmas›
(ödem), küçük yerel genifllemeler (mikroanevrizma),
yeni damar oluflumu (neovaskülarizasyon) ve ileri
evrede fibrotik zar oluflumlar› ortaya ç›kar.

Yeni damar oluflumlar› y›rt›labilir ve göz içine
kanama yapabilir. Daha sonra vitre içindeki y›rt›lan
kan damarlar›ndan oluflan nedbe dokusu retinay›
gerip çekebilir ve dokuyu kald›rabilir (dekolman).
Makula denen sar› noktada ödem, kanama ve
dekolmana ba¤l› merkezi görme kaybolur ve tablo
zamanla körlü¤e do¤ru ilerler.

Diyabetik retinopatinin önemi nedir?

Erken tan› ve tedavi görme kay›plar›n› önler. Tedavi
edilmeyen diyabet hastalar› normal bir insana göre
25 kat daha fazla körlük riski tafl›r. Diyabet
hastalar›n›n belirtiler ortaya ç›kmadan göz
muayenesi olmalar› gerekir. Diyabet hastalar› y›lda
en az bir kez gözlerini muayene ettirmeli ve kan
flekerlerini sürekli kontrol alt›nda tutmal›d›rlar. ‹stanbul Retina Enstitüsü Özel Sa¤lık Hiz. fiti.
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Kimler diyabetik retinopati riski tafl›r?

Diyabetik retinopati diyabeti bulunan herkeste
ortaya ç›kabilir. En önemli faktör hastadaki diyabet
hastal›¤›n›n süresidir. Süre ne kadar uzunsa diyabete
ba¤l› göz hastal›¤› riski o kadar yüksektir.

Kan flekeri seviyesi ile birlikte, kan ya¤lar›n›n
yüksek olmas›, hipertansiyon ve böbrek hastal›¤›n›n
bulunmas› diyabete ba¤l› göz bozuklu¤unu daha
da art›r›r. Bu riski tafl›yan kifliler daha s›k göz
muayenesi olmal›d›r.

Diyabetik retinopatinin belirtileri
nelerdir?

Diabetik retinopatide lezyonun bulundu¤u yere ve
hasar›n fliddetine ba¤l› belirtiler görülür. Hastal›¤›n
erken evresinde belirti yoktur. Hatta bazen çok
ilerlemifl diabetik retinopati y›llarca belirti
vermeyebilir. Ancak makula tutulumu varsa bulan›k
görme bafllar.

E¤er görme merkezi etkilenmemiflse ve sadece,
periferik retinada hasar varsa hastal›k çok ileri
evrelere gelene kadar hiçbir bulgu vermeyebilir.
Sinsi olan bu durum çok tehlikelidir. Çünkü aniden
kanama olabilir ve hasta görmesinin tamam›n› bir
anda kaybedebilir.

Sadece diyabetik retinopatisi olan hastada gözde
a¤r› olmaz.  Retina d›fl›nda di¤er göz dokular› da
hasara u¤ram›flsa mevcut tabloya de¤iflik bulgular
eklenebilir.

Hastalar görmelerinde birkaç günden uzun süren
ve kan flekeriyle ba¤lant›l› olmayan bir de¤ifliklik
fark ederlerse gözlerini muayene ettirmeleri
gerekir.

Laser tedavisi nedir ve nas›l uygulan›r?

Laser tedavisi a¤r›s›z bir ifllem olup,  muayenehane
ortam›nda uygulan›r. ‹fllem öncesinde göz bebekleri
damlayla geniflletilir. Bir muayene merce¤i
yard›m›yla laser yap›l›r. Hastan›n tek hissetti¤i ›fl›k
parlamalar›d›r. Gerekti¤inde farkl› zamanlarda
birkaç seans uygulan›r.

Her diyabetik retinopati vakas›na laser
uygulanmas› gerekir mi?

Diyabetik retinopatinin bafllang›ç safhas›nda
görmeyi etkileyen ödem yoksa laser tedavisi
yap›lmaz. Hasta belirli aral›klarla muayene edilir.
Sonraki dönemde görmeyi etkileyen makula ödemi
geliflmiflse, s›zd›ran damarlar veya yeni damar
oluflumlar› varsa laser uygulan›r.

Sadece lokal bir hasar veya ödem varsa yaln›z o
bölgeye laser uygulamas› yap›l›r. E¤er diyabetik
hasar genifl alan› kaps›yorsa makula bölgesi hariç
tüm retinaya bir kaç seans halinde laser uygulan›r.

Diyabetik retinopati olgular›nda cerrahi
tedavi gerekir mi?

Baz› vakalarda vitrektomi denilen cerrahi yöntem
uygulan›r.

Vitrektomi, gözün arka duvar› retinan›n önündeki
bofllu¤u dolduran jelatinoz vitreus içine kanama
oldu¤unda veya retina yerinden kalkt›¤›nda
(dekolman) yap›l›r.

Vitrektomi yap›lan hastalar›n büyük k›sm›nda görme
artar. Bu cerrahi yöntem için zamanlama önemlidir.
Kanamadan hemen sonra vitrektomi yap›labilece¤i
gibi gözün kendi kendini temizlemesi için bazen
bir süre beklenebilir. Ameliyat zaman› di¤er gözün
durumuna ve hasar›n derecesine ba¤l› olarak her
hastada de¤iflir. Ancak e¤er retinada ayr›flm›flsa
ciddi görme kayb›n› önlemek için cerrahi hemen
uygulan›r.

Diyabetik retinopati tan›s› nas›l konur?

Diyabetik retinopatiyi saptamak için detayl› göz
dibi muayenesi yap›l›r.  Daha fazla bilgi edinmek
için göz içinin farkl› aç›lardan renkli fotograflar›
çekilir. Bu görüntüler bilgisayar yard›m›yla
birlefltirilerek panaromik görüntüler elde edilir.

Hastal›¤›n durumunu de¤erlendirmek, tedavi karar›n›
vermek ve sonraki dönemlerde hasta takibini
yapmak için retina damarlar›n›n anjiosu çekilir.
K›saca FA ad› verilen bu yöntemle hastaya damar
yolundan fluoresein adl› bir ilaç verilir. Bu ilaç
saniyeler içerisinde dolafl›m yoluyla retinadaki
damarlara ulafl›r. Bu esnada anjio cihaz› ile retinan›n
seri foto¤raflar› çekilir. Diabetik retinopatide
damarlardan s›z›nt›n›n olup olmad›¤› veya damar
t›kan›kl›klar› araflt›r›l›r. Tüm tespitlerin neticesinde
ne tür bir tedavi uygulanmas› gerekti¤ine karar
verilir.

Baz› durumlarda retinan›n de¤erlendirilmesi için
optik koherens tomografi (OCT) denen ileri
görüntüleme yöntemi uygulanarak hastal›¤›n
de¤erlendirilmesi ve takibi yap›l›r.

Diyabetik retinopatinin tedavisi nas›l
yap›l›r?

Korunma diyabetik retinopatide en iyi tedavidir.
Kan flekerinin kontrol alt›nda olmas› diyabetik
retinopati riskini azalt›r.

Görmeyi tehdit eden veya azaltan diyabetik
retinopati bulgular›n›n tedavisinde ise farkl› tedavi
seçenekleri vard›r.

En s›k uygulanan yöntemler göz içine (intravitreal)
ilaç uygulamas› ile laser tedavisidir.

fieker hastal›¤› (diyabet) nas›l bir
hastal›kt›r?

fieker hastal›¤› di¤er ad›yla diyabet vücudun insülin
hormonunu yeteri kadar üretememesine (tip 1
diyabet) veya üretmesine ra¤men vücudun onu
tan›mamas›na (tip 2 diyabet) ba¤l› kan flekerinin
yükselmesi durumudur. Bu hastalarda fleker dokular
taraf›ndan yeterince kullan›lamaz ve kanda fleker
miktar› yükselir.

Nüfusun %3-5 inde diyabet hastal›¤› görülür. Diyabet
kronik seyirli ve yayg›n organ tutulumu gösteren
bir hastal›kt›r. Hastada böbrek, kalp, damar, sinir
sistemi ile gözde ciddi hasarlar ortaya ç›kar.

fieker hastal›¤› göze ne gibi hasar verir?

Diyabetin gözde yapt›¤› patoloji oldukça fazlad›r.
Gözde katarakt, glokom, k›rma kusurlar›, görme
siniri iltihab›, göz kas› felci yan›nda retinada çeflitli
derecelerde hasara sebep olur.

Retina gözün neresinde yer al›r? Görevi
nedir?

Retina gözün arkas›nda iç duvar› tümüyle kaplayan
ince saydam bir dokudur. Retinada ›fl›¤a duyarl›
fotoreseptör hücrelerle birlikte sinir lifleri de
bulunur. Göz basitçe bir kamera gibi çal›fl›r. Ön
k›s›mdaki lens görüntüyü retinaya odaklar. Retina
da kameran›n arkas›ndaki film gibi görüntünün
oluflmas›n› imkan sa¤lar.

Diyabetik retinopati nedir? Tipleri
nelerdir?

Diyabetik retinopati, diyabetin gözleri etkileyen
bir komplikasyonudur. 15 y›ll›k diyabeti olan bir
hastada retinopati geliflme riski %80 civar›ndad›r.
Çocuklarda oluflan diyabette ise retinopati daha
erken yafllarda bafllar.

Resimde diyabete ba¤l›

yayg›n retina kanamalar› ve

retina tabakas›nda sar› renkli

ya¤ birikintileri görülmekte
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da art›r›r. Bu riski tafl›yan kifliler daha s›k göz
muayenesi olmal›d›r.

Diyabetik retinopatinin belirtileri
nelerdir?

Diabetik retinopatide lezyonun bulundu¤u yere ve
hasar›n fliddetine ba¤l› belirtiler görülür. Hastal›¤›n
erken evresinde belirti yoktur. Hatta bazen çok
ilerlemifl diabetik retinopati y›llarca belirti
vermeyebilir. Ancak makula tutulumu varsa bulan›k
görme bafllar.

E¤er görme merkezi etkilenmemiflse ve sadece,
periferik retinada hasar varsa hastal›k çok ileri
evrelere gelene kadar hiçbir bulgu vermeyebilir.
Sinsi olan bu durum çok tehlikelidir. Çünkü aniden
kanama olabilir ve hasta görmesinin tamam›n› bir
anda kaybedebilir.

Sadece diyabetik retinopatisi olan hastada gözde
a¤r› olmaz.  Retina d›fl›nda di¤er göz dokular› da
hasara u¤ram›flsa mevcut tabloya de¤iflik bulgular
eklenebilir.

Hastalar görmelerinde birkaç günden uzun süren
ve kan flekeriyle ba¤lant›l› olmayan bir de¤ifliklik
fark ederlerse gözlerini muayene ettirmeleri
gerekir.

Laser tedavisi nedir ve nas›l uygulan›r?

Laser tedavisi a¤r›s›z bir ifllem olup,  muayenehane
ortam›nda uygulan›r. ‹fllem öncesinde göz bebekleri
damlayla geniflletilir. Bir muayene merce¤i
yard›m›yla laser yap›l›r. Hastan›n tek hissetti¤i ›fl›k
parlamalar›d›r. Gerekti¤inde farkl› zamanlarda
birkaç seans uygulan›r.

Her diyabetik retinopati vakas›na laser
uygulanmas› gerekir mi?

Diyabetik retinopatinin bafllang›ç safhas›nda
görmeyi etkileyen ödem yoksa laser tedavisi
yap›lmaz. Hasta belirli aral›klarla muayene edilir.
Sonraki dönemde görmeyi etkileyen makula ödemi
geliflmiflse, s›zd›ran damarlar veya yeni damar
oluflumlar› varsa laser uygulan›r.

Sadece lokal bir hasar veya ödem varsa yaln›z o
bölgeye laser uygulamas› yap›l›r. E¤er diyabetik
hasar genifl alan› kaps›yorsa makula bölgesi hariç
tüm retinaya bir kaç seans halinde laser uygulan›r.

Diyabetik retinopati olgular›nda cerrahi
tedavi gerekir mi?

Baz› vakalarda vitrektomi denilen cerrahi yöntem
uygulan›r.

Vitrektomi, gözün arka duvar› retinan›n önündeki
bofllu¤u dolduran jelatinoz vitreus içine kanama
oldu¤unda veya retina yerinden kalkt›¤›nda
(dekolman) yap›l›r.

Vitrektomi yap›lan hastalar›n büyük k›sm›nda görme
artar. Bu cerrahi yöntem için zamanlama önemlidir.
Kanamadan hemen sonra vitrektomi yap›labilece¤i
gibi gözün kendi kendini temizlemesi için bazen
bir süre beklenebilir. Ameliyat zaman› di¤er gözün
durumuna ve hasar›n derecesine ba¤l› olarak her
hastada de¤iflir. Ancak e¤er retinada ayr›flm›flsa
ciddi görme kayb›n› önlemek için cerrahi hemen
uygulan›r.

Diyabetik retinopati tan›s› nas›l konur?

Diyabetik retinopatiyi saptamak için detayl› göz
dibi muayenesi yap›l›r.  Daha fazla bilgi edinmek
için göz içinin farkl› aç›lardan renkli fotograflar›
çekilir. Bu görüntüler bilgisayar yard›m›yla
birlefltirilerek panaromik görüntüler elde edilir.

Hastal›¤›n durumunu de¤erlendirmek, tedavi karar›n›
vermek ve sonraki dönemlerde hasta takibini
yapmak için retina damarlar›n›n anjiosu çekilir.
K›saca FA ad› verilen bu yöntemle hastaya damar
yolundan fluoresein adl› bir ilaç verilir. Bu ilaç
saniyeler içerisinde dolafl›m yoluyla retinadaki
damarlara ulafl›r. Bu esnada anjio cihaz› ile retinan›n
seri foto¤raflar› çekilir. Diabetik retinopatide
damarlardan s›z›nt›n›n olup olmad›¤› veya damar
t›kan›kl›klar› araflt›r›l›r. Tüm tespitlerin neticesinde
ne tür bir tedavi uygulanmas› gerekti¤ine karar
verilir.

Baz› durumlarda retinan›n de¤erlendirilmesi için
optik koherens tomografi (OCT) denen ileri
görüntüleme yöntemi uygulanarak hastal›¤›n
de¤erlendirilmesi ve takibi yap›l›r.

Diyabetik retinopatinin tedavisi nas›l
yap›l›r?

Korunma diyabetik retinopatide en iyi tedavidir.
Kan flekerinin kontrol alt›nda olmas› diyabetik
retinopati riskini azalt›r.

Görmeyi tehdit eden veya azaltan diyabetik
retinopati bulgular›n›n tedavisinde ise farkl› tedavi
seçenekleri vard›r.

En s›k uygulanan yöntemler göz içine (intravitreal)
ilaç uygulamas› ile laser tedavisidir.

fieker hastal›¤› (diyabet) nas›l bir
hastal›kt›r?

fieker hastal›¤› di¤er ad›yla diyabet vücudun insülin
hormonunu yeteri kadar üretememesine (tip 1
diyabet) veya üretmesine ra¤men vücudun onu
tan›mamas›na (tip 2 diyabet) ba¤l› kan flekerinin
yükselmesi durumudur. Bu hastalarda fleker dokular
taraf›ndan yeterince kullan›lamaz ve kanda fleker
miktar› yükselir.

Nüfusun %3-5 inde diyabet hastal›¤› görülür. Diyabet
kronik seyirli ve yayg›n organ tutulumu gösteren
bir hastal›kt›r. Hastada böbrek, kalp, damar, sinir
sistemi ile gözde ciddi hasarlar ortaya ç›kar.

fieker hastal›¤› göze ne gibi hasar verir?

Diyabetin gözde yapt›¤› patoloji oldukça fazlad›r.
Gözde katarakt, glokom, k›rma kusurlar›, görme
siniri iltihab›, göz kas› felci yan›nda retinada çeflitli
derecelerde hasara sebep olur.

Retina gözün neresinde yer al›r? Görevi
nedir?

Retina gözün arkas›nda iç duvar› tümüyle kaplayan
ince saydam bir dokudur. Retinada ›fl›¤a duyarl›
fotoreseptör hücrelerle birlikte sinir lifleri de
bulunur. Göz basitçe bir kamera gibi çal›fl›r. Ön
k›s›mdaki lens görüntüyü retinaya odaklar. Retina
da kameran›n arkas›ndaki film gibi görüntünün
oluflmas›n› imkan sa¤lar.

Diyabetik retinopati nedir? Tipleri
nelerdir?

Diyabetik retinopati, diyabetin gözleri etkileyen
bir komplikasyonudur. 15 y›ll›k diyabeti olan bir
hastada retinopati geliflme riski %80 civar›ndad›r.
Çocuklarda oluflan diyabette ise retinopati daha
erken yafllarda bafllar.

Resimde diyabete ba¤l›
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Diyabetik retinopatinin nonproliferatif ve
proliferatif olmak üzere kronolojik olarak birbirini
takip eden iki tipi vard›r.

Diyabetik retinopatideki lezyonlar
nelerdir?

Gözün arka k›sm›ndaki retina damarlar›ndan s›v›
ya da kan s›zmas› (eksüdasyon), s›v› toplanmas›
(ödem), küçük yerel genifllemeler (mikroanevrizma),
yeni damar oluflumu (neovaskülarizasyon) ve ileri
evrede fibrotik zar oluflumlar› ortaya ç›kar.

Yeni damar oluflumlar› y›rt›labilir ve göz içine
kanama yapabilir. Daha sonra vitre içindeki y›rt›lan
kan damarlar›ndan oluflan nedbe dokusu retinay›
gerip çekebilir ve dokuyu kald›rabilir (dekolman).
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