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Yaﬂa Ba¤l› Makula
Dejeneresans›nda Fotodinamik
Tedavi Uygulamalar›
KLAS‹K A⁄IRLIKLI
SUBFOVEAL KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

foveada gri-yeﬂil kabar›kl›k (RES‹M 1), sol gözde diskiform
skar dokusu izlenmekteydi.

ﬁ‹KAYET‹ VE H‹KAYES‹

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹

Yetmiﬂbeﬂ yaﬂ›nda erkek hasta sa¤ gözde 1 y›ld›r, sol gözde
20 y›ld›r görme azalmas› ﬂikayeti ile muayene edildi. Üç y›l
önce sa¤ gözden katarakt operasyonu olmuﬂtu. Yedi y›ld›r
diabeti ve sistemik hipertansiyonu bulunmaktayd›.

Sa¤ gözde erken fazda subfoveal s›n›rlar› belirgin klasik
koroid neovaskülarizasyonu (KNV) ile bunun üst nazalinde
küçük bir gizli koroid neovaskülarizasyonuna ait hafif
hiperfloresans saptand›. Geç fazda s›z›nt› ve kistoid makula
ödemi belirlendi (RES‹M 2A, 2B).

MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤ gözde 1/10 (ETDRS'de 5 harf), sol
gözde 2 mps düzeyinde, göziçi bas›nçlar› sa¤da 15, solda
14 mmHg olarak bulundu. Ön segment muayenesinde sa¤
gözde arka kamara göziçi lensi, sol gözde evre I nukleer
lens kesafeti saptand›. Fundus muayenesinde sa¤ gözde

RES‹M 1: Sa¤ göz renkli fundus fotograf›nda
makulada gri-yeﬂil hafifçe kabar›k lezyon (ok)
görülmekte.

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹
Optik koherens tomografide (OKT) subfoveal neovasküler
membrana ait yans›ma, intraretinal s›v› ve oldukça büyük
subfoveal bir kist ile daha küçük birkaç kist görüntülendi
(RES‹M 3).

RES‹M 2A: Sa¤ göz FA'da erken fazda subfoveal
s›n›rlar› belirgin klasik KNV'na ait hiperfloresans
(ok) ile fovea üst nazalinde daha küçük gizli
KNV'na ait hiperfloresans (okbaﬂ›).

RES‹M 2B: Geç fazdaki boya kaça¤› lezyonun
büyümesine, floresans›n artmas›na ve kistoid
makula ödemine yol açmakta.

RES‹M 3: OKT'de subfoveal neovasküler yap›ya ait parlak yans›ma (kal›n ok), üzerinde intraretinal s›v› (okbaﬂ›) ve kistler izlenmekte (ince ok)
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Bu bulgulara göre olgu klasik a¤›rl›kl›
neovasküler membran olarak de¤erlendirildi ve fotodinamik tedavi
planland›.

FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
A¤›rl›k
: 75 kg
Boy
: 166 cm
Vücut yüzey alan› : 1.8 m2
Visudyne
: 5.4 ml
Dekstroz
: 24.6 ml
Spot büyüklü¤ü : 2500 μ

RES‹M 4A: 3. ay FA’da erken fazda subfoveal
hafif bir hiperfloresans (ok) görülmekte.

RES‹M 4B: Geç fazda lezyonda sadece boyanma
(ok) izlenmekte.

1. KONTROL
Tedavi sonras› 3. ayda yap›lan muayenede görme keskinli¤i 2 harf artm›ﬂt›
(7 harf). FA'da minimal bir s›z›nt›
mevcuttu (RES‹M 4A, 4B). OKT'de
s›v› yoktu, fibrozis izlenmekteydi
(RES‹M 5). Bu dönemde tekrar tedavi
önerilmedi.

RES‹M 5: Tedavi sonras› 3. ayda, OKT'de subfoveal lezyondaki belirgin fibrozis k›smen çift banda
yol açmakta (ok), s›v› görülmemekte.

SON KONTROL

ÖZET VE SONUÇ

Bir y›l sonraki son muayenede görme keskinli¤i 1/10 düzeyinde
bulundu. Fundusta fibrotik pigmentli bir lezyon ve üst
kenar›nda hafif bir kabar›kl›k belirlendi. FA'da sa¤ gözde
erken fazda foveadaki fibrotik lezyonun üst kenar›nda çok
küçük aktif bir neovaskülarizasyon ve geç fazda ortadaki
fibrotik dokunun boyanmas› ile küçük aktif KNV’den s›z›nt›
izlenmekteydi (RES‹M 6A, 6B).

Klasik a¤›rl›kl› subfoveal koroid neovaskülarizasyonlu bu
olguda görme keskinli¤i tek bir fotodinamik tedavi ile 1 y›l
boyunca korunmuﬂtur. Son muayenede minimal bir s›z›nt›
görülmüﬂ ve lezyonun yar›s›ndan fazlas›n›n fibrozis içermesi
nedeniyle yeniden fotodinamik tedavi uygulanmam›ﬂt›r.

RES‹M 6A: Bir y›l sonundaki muayenede
subfoveal fibrotik doku kenar›nda aktif KNV'ye ait hiperfloresans (ok).

RES‹M 6B: Ayn› dönemde geç faz FA'da üst kenardaki neovaskülarizasyondan
aktif s›z›nt› (ok) görülmekte, ortada fibrotik doku (ok baﬂ›) boyanmakta.

2:

OLGU

KLAS‹K A⁄IRLIKLI
SUBFOVEAL KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

kesafeti saptand›. Fundus muayenesinde sa¤ gözde sert,
gerileyen ve kalsifik drusen, sol gözde subfoveal gri renkli
kabar›kl›k ve ince bir subretinal hemoraji izlenmekteydi.

ﬁ‹KAYET‹ VE H‹KAYES‹

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹

Seksen yaﬂ›nda bir bayan hasta sol gözde 4 ayd›r görme
azalmas› ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Sistemik hipertansiyon ve
hiperkolesterolemi tan›s› ile ilaç kullanmaktayd›.

FA'da sol gözde subfoveal klasik koroid neovaskülarizasyonuna ait hiperfloresans, hiperfloresan noktalar ﬂeklinde
sert ve yumuﬂak drusen kümeleri ve geç fazda s›z›nt› ile
kistoid makula ödemi görüldü (RES‹M 1A, 1B, 1C).

MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤ gözde 6/10, sol gözde 1/10 düzeyinde,
göziçi bas›nçlar› her iki gözde 19 mmHg olarak bulundu.
Ön segment muayenesinde bilateral evre I nukleer lens

RES‹M 1A: Erken faz FA'da klasik KNV(ok)
hemoraji hipofloresan (okbaﬂ›) olarak izlenmekte.

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹
OKT'de sol gözde subfoveal neovasküler yap›ya ait parlak
yans›ma, intraretinal ve subretinal s›v› görüldü (RES‹M 2).

RES‹M 1B: Orta fazda hiperfloresansta
artma ve hiperfloresan drusen (ok) görülmekte.

RES‹M 1C: Geç fazda belirgin s›z›nt› erken fazdaki
s›n›rlar› aﬂmakta (ok).

RES‹M 2: OKT'de subfoveal klasik KNV'ye ait fuziform yans›ma (kal›n ok), üzerinde intraretinal (ince ok) ve subretinal s›v› (okbaﬂ›)
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Bu bulgulara göre sol gözde subfoveal klasik koroid
neovaskülarizasyonu tespit edildi ve fotodinamik tedavi
planland›.

FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
A¤›rl›k
: 65 kg
Boy
: 155 cm
Vücut yüzey alan› : 1.6 m2
Visudyne
: 4.9 ml
Dekstroz
: 25.1 ml
Spot büyüklü¤ü : 3000 μ

RES‹M 3A: Tedavi sonras› 3. ayda erken faz FA'da
subfoveal KNV'ye ait hiperfloresans (ok).

1. KONTROL
Fotodinamik tedavi sonras› 3. ayda görme keskinli¤i ayn›
düzeydeydi. Floresein anjiografide orta derecede s›z›nt›
belirlendi (RES‹M 3A, 3B, 3C). OKT'de subretinal ve
intraretinal s›v› görülmekteydi (RES‹M 4).

2. FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
Bu bulgular aktif neovasküler yap› lehine de¤erlendirildi
ve ayn› parametrelerde yeniden fotodinamik tedavi
uyguland›.

RES‹M 3B: Orta fazda hiperfloresans›n artmas›

RES‹M 3C: Geç fazda belirgin s›z›nt› görülmekte.

RES‹M 4: OKT'de KNV'de fibrozis baﬂlam›ﬂ, ancak s›v›n›n (ok) tamamen gerilemedi¤i izlenmekte.

2. KONTROL

SONUÇ VE ÖZET

‹kinci tedavi sonras› 3. ayda görme keskinli¤i ayn› düzeyde
bulundu (1/10). Fundusta subfoveal kirli beyaz fibrotik doku
izlenmekteydi. Floresein anjiografide s›z›nt› yoktu, lezyon
s›n›rlar›nda geç fazda belirgin de¤iﬂiklik olmad› (RES‹M 5A,
5B, 5C). Optik koherens tomografide fibrotik doku görüntülendi,
intraretinal veya subretinal s›v› saptanmad› (RES‹M 6).

Subfoveal YBMD'na sekonder klasik koroid neovaskülarizasyonlu bu olguda 2 kez uygulanan fotodinamik
tedavi seans› ile lezyonda stabilizasyon sa¤lanm›ﬂ ve görme
keskinli¤i korunmuﬂtur.

RES‹M 5A: Erken faz FA'da hafif hiperfloresan
lezyon (ok).

RES‹M 5B: Orta fazda hiperfloresansta artma.

RES‹M 5C: Geç fazda fibrotik doku boyanmas›
görülmekte.

RES‹M 6: Subfoveal fibrotik doku (ok), üzerinde s›v›n›n tamamen kayboldu¤u izlenmekte.

OLGU

3:

KLAS‹K A⁄IRLIKLI
SUBFOVEAL KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

ﬁ‹KAYETLER‹ & H‹KAYES‹
Altm›ﬂsekiz yaﬂ›nda bir bayan hasta sol gözde bir y›ld›r görme
azalmas› ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Sistemik hipertansiyon d›ﬂ›nda
özgeçmiﬂ ve soygeçmiﬂinde bir özellik tespit edilmedi.

Resim 1: Foveada kabar›kl›k ve hemoraji (ok)
görülmekte.

MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤ gözde 10/10, sol gözde 3/10 (35 harf)
düzeyinde elde edildi. Göziçi bas›nçlar› her iki gözde17
mmHg ile normal olarak bulundu. Ön segment muayenesinde bilateral nükleer lens sklerozu saptand›. Fundus
muayenesinde sol gözde foveada belirgin kabar›kl›k ile
intraretinal ve subretinal hemorajiler izlenmekteydi (RES‹M 1).

RES‹M 2A: FA'da erken fazda klasik KNV hiperfloresan
(ok), lipid ve hemoraji hipofloresan (okbaﬂ›).

RES‹M 2B: FA'da geç fazda s›z›nt› ve alt temporal ark
hizas›nda hipofloresan subretinal s›v› (ok) izlenmekte.
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FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹

‹NDOS‹YAN‹N YEﬁ‹L‹ ANJ‹OGRAF‹

FA'da sol gözde foveada erken fazda 1,5 disk çap›nda klasik
KNV'ye ait hiperfloresan damar a¤› ile hemorajilere ba¤l›
hipofloresans görüldü. Geç fazda belirgin s›z›nt› olmaktayd›.
Lezyonun nazal kenar›ndaki lipid s›z›nt›lar› hipofloresan
olarak izlenmekteydi. Alt temporal arka do¤ru retina alt›na
s›zan s›v›ya iﬂaret eden (sensoryel retina dekolman›)
hipofloresans belirlendi. (RES‹M 2A, 2B).

ISYA'da sol gözde erken ve orta fazda s›n›rlar› belirgin
subfoveal damar a¤› tespit edildi. Hemoraji ve lipid s›z›nt›lar›
hipofloresand›. Geç fazda plak görüldü. Alt temporal ark
hizas›nda belirgin olan sensoryel retina dekolman›
hipofloresand› (RES‹M 3A, 3B).

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹
OKT'de subfoveal yerleﬂimli KNV'ye ait yans›ma ile iki
taraf›nda subretinal s›v› görüntülendi (RES‹M 4).

RES‹M 3A: ‹SYA'da erken fazda damar a¤› (ok).

RES‹M 3B: Geç fazda plak ve hipofloresan subretinal s›v› (ok) görülmekte.

RES‹M 4: OKT'de subfoveal KNV’ye ait yans›ma (kal›n ok), intraretinal s›v›(okbaﬂ›) ve subretinal s›v› (ince ok) tespit edildi.

Sonuç olarak olgu subfoveal klasik a¤›rl›kl› koroid
neovaskülarizasyonu olarak tan›mland› ve fotodinamik
tedavi planland›.

1. FDT
A¤›rl›k
: 63 kg
Boy
: 165 cm
Vücut yüzey alan› : 1.7
Visudyne
: 5.1 ml
Dekstroz
: 24.9 ml
Spot büyüklü¤ü : 3000 μ

RES‹M 5A: 1. ayda erken faz FA'da
hipofloresans.

RES‹M 5B: Geç fazda minimal s›z›nt›
(ok) olmakta, hemoraji
hipofloresansa (okbaﬂ›) yol
açmakta.

1. KONTROL
FDT sonras› birinci ayda görme keskinli¤i ayn› düzeyde
bulundu. FA'da neovasküler membran ve seröz dekolman
gerilemiﬂti. Etraf›ndaki hemoraji hipofloresansa neden
olmaktayd›. (RES‹M 5A, 5B). ISYA'da hipofloresan hemoraji
ortas›ndaki damar a¤› baﬂlang›ç büyüklü¤ünün yar›s›ndan
daha az olarak belirlendi. (RES‹M 6A, 6B). OKT'de subretinal
s›v›n›n geriledi¤i ve subfoveal membran›n küçüldü¤ü
görüntülendi (RES‹M 7).

RES‹M 6A: ‹SYA'da erken fazda
damar a¤› (ok).

RES‹M 6B: Geç fazda subretinal s›v›,
lipid ve hemorajinin gerilemiﬂ
oldu¤u izlenmekte.

2. KONTROL

RES‹M 7: OKT'de subfoveal membran (ok) görülmekte, subretinal s›v›
gerilemekte.

FDT sonras› üçüncü ayda hasta sol gözündeki görmesinin
daha da azalmas›ndan ﬂikayet etmekteydi. Görme keskinli¤i
5 mps (1-2 harf) düzeyinde tespit edildi. FA'da subfoveal
klasik koroid neovaskülarizasyonuna ait hiperfloresans, geç
fazda s›z›nt› ve kistoid makula ödemi görüldü, lipid s›z›nt›lar›
hipofloresand›. Alt temporal arka do¤ru yay›lan subretinal
s›v›ya ait hipofloresans kaybolmuﬂtu. (RES‹M 8A, 8B). ISYA'da
erken fazda damar a¤›, geç fazda hafif hiperfloresan plak
belirlendi. (RES‹M 9A, 9B). OKT'de subfoveal retina kal›nl›¤›
çok artm›ﬂt›, ince subretinal s›v› görüntülendi (RES‹M 10).

RES‹M 8A: 3. ayda erken faz FA'da
klasik KNV (ok).

RES‹M 9A: 3. ayda ‹SYA'da damar
a¤› (ok).

RES‹M 8B: Geç fazda s›z›nt› ve kistoid
makula ödemi (ok) ve hipofloresan
lipid s›z›nt›lar› (okbaﬂ›) görülmekte.

RES‹M 9B: Geç fazda hafif
hiperfloresan plak (ok).
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Bu bulgulara göre lezyonda ilerleme saptand›¤›ndan
yeniden fotodinamik tedavi planland›.

2. FDT
Ayn› parametrelerde ikinci kez fotodinamik tedavi uyguland›.

3. KONTROL
‹kinci FDT sonras› 1. ayda hasta sol gözündeki lekenin bir
miktar aç›ld›¤›n› ifade etmekteydi. Görme keskinli¤i 1/10
(6 harf) düzeyinde bulundu. OKT'de subfoveal kal›nl›k
azalm›ﬂt› (RES‹M 11).

4. KONTROL
‹kinci FDT sonras› üçüncü ayda görme keskinli¤i 1/10 (6
harf) düzeyinde elde edildi. Fundusta fibrotik bir doku
izlenmekteydi. FA'da hipofloresan halka ile çevrili fibrotik
dokuda boyanma görüldü. Geç fazda kistoid makula ödemi
oluﬂtu. (RES‹M 12A, 12B). ISYA'da fibrotik dokuya ba¤l›
hipofloresan zeminde fibrovaskuler yap› zemin floresansa
göre hafifçe hipofloresan olarak saptand›. (RES‹M 13A,
13B). OKT'de yine fibrozis ön plandayd›, üzerinde kistoid
dejeneresans saptand›. (RES‹M 14).

RES‹M 10: OKT'de membran (kal›n ok), intraretinal s›v› (okbaﬂ›) ve ince subretinal s›v› (ince ok) izlenmekte.

RES‹M 11: OKT'de fovea kal›nl›¤› azalmakta, subretinal s›v› gerilemekte.

RES‹M 12A: 2. FDT sonras› 3. ayda
erken faz FA'da hipofloresan halka
ile çevrili hafif hiperfloresan lezyon (ok).

RES‹M 12B: Geç fazda boyanma ve
KMÖ (ok) görülmekte.

RES‹M 13A: 2. FDT sonras› 3. ayda
‹SYA'da fibrovasküler doku (ok).

RES‹M 13B: Geç fazda fibrozis daha
belirgin, etraf›nda k›vr›mlar
oluﬂmuﬂ (ok).

RES‹M 14: OKT'de fibrozis ilerlemekte, s›v› azalmakta.

Fibrozisin ilerlemekte olmas› ve aktif s›z›nt›ya iﬂaret eden
subretinal s›v›n›n bulunmamas› nedeniyle tekrar fotodinamik tedavi yap›lmadan takip planland›.
5. KONTROL
‹kinci FDT sonras› alt›nc› ayda görme keskinli¤i ayn› düzeyde
(1/10) tespit edildi. Fundus muayenesinde foveada fibrotik
doku izlenmekteydi. FA'da yine fibrotik doku boyanmas›
ile kistoid göllenme görüldü (RES‹M 15A,B). OKT'de aktif
s›z›nt› saptanmad› (RES‹M 16).
Bu dönemde de lezyon stabil olarak de¤erlendirildi ve
kontrol planland›.

6. KONTROL
‹kinci FDT sonras› onsekizinci ayda (toplam 21 ay) görme
keskinli¤i 1/10 olarak saptand›. Fundusta gri-beyaz fibrotik
doku tespit edildi. FA'da yalm›zca fibrotik doku boyanmas›
belirlendi, s›z›nt› görülmedi. ‹SYA'da hipofloresan halka
ile çevrili fibrotik doku izlenmekteydi (RES‹M 17 A, 17 B,
17C). OKT'de fibrotik membrana iﬂaret eden çift band›n
üzerinde kistoid dejeneresans tespit edildi (RES‹M 18).

ÖZET & SONUÇ
Yaﬂa ba¤l› makula dejeneresans›na sekonder subfoveal
klasik a¤›rl›kl› koroid neovaskülarizasyonlu bu olguda
toplam 21 ayl›k takip içerisinde 2 kez fotodinamik tedavi
uygulanm›ﬂ ve görme keskinli¤i korunmuﬂtur.
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RES‹M 15A: 2.FDT sonras› 6.ayda FA'da fibrovasküler doku (ok).

RES‹M 15B: Geç fazda kistoid ödem (ok) görülmekte.

RES‹M 16: OKT'de membran üzerinde dejeneratif kistler (ok) izlenmekte.

RES‹M 17A: 2.FDT sonras› 18. ayda FA'da fibrotik
doku (ok).

RES‹M 17B: Geç fazda boyanma ve çok az KMÖ
(ok).

RES‹M 17C: 2.FDT sonras› 18. ayda ‹SYA'da
hipofloresan halka ile çevrili fibrotik doku (ok).

RES‹M 18: OKT’de fibrozise iﬂaret eden çift bant (ok) ve üzerinde dejeneratif kistler (okbaﬂ›) görülmekte.

OLGU
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KLAS‹K A⁄IRLIKLI
JUKSTAFOVEAL KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

ﬁ‹KAYET‹ & H‹KAYES‹
Elliüç yaﬂ›nda bir erkek hasta bir ayd›r sol gözde bulan›k
görme yak›nmas› ile muayene edildi. Özgeçmiﬂinde sistemik
hipertansiyon hikayesi tespit edildi. Soygeçmiﬂinde bir
özellik belirlenmedi.

MUAYENE BULGULARI
‹lk baﬂvuruda görme keskinli¤i tashihle sa¤ gözde 9/10 , sol
gözde 4/10 düzeyinde, göziçi bas›nçlar› sa¤da 17, solda 16
mmHg olarak bulundu. Ön segment muayenesinde bilateral
nükleer lens sklerozu saptand›. Fundus muayenesinde her
iki gözde yayg›n sert drusen, sol gözde fovea kenar›nda
hemoraji, bunun üst nazalinde gri renkli kabar›k bir lezyon
ve alt›nda sensoryel retina dekolman› (RES‹M 1) izlenmekteydi.

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹
FA'da solda izole sert drusen ve drusen kümeleri yine parlak
hiperfloresand›, fovea merkezini tutacak ﬂekilde yaklaﬂ›k
1250 mikronluk (RES‹M 2A, 2B, 2C) klasik koroid neovaskülarizasyonu erken fazda belirgin s›n›rl› olarak izlendi.
Hemoraji ve lipid hipofloresand›. Sensoriyel retina dekolman›n›n s›n›rlar› hafif hipofloresan olarak belirlendi. Geç
fazda s›z›nt› görüldü.

‹NDOS‹YAN‹N YEﬁ‹L‹ ANJ‹OGRAF‹
ISYA'da erken fazda damar a¤›, hipofloresan lipid s›z›nt›lar›
ve hemoraji, geç fazda hiperfloresan bir odak görülmekteydi.
Sensoryel retina alt›ndaki s›v› belli belirsiz bir hipofloresansa
yol açt› (RES‹M 3A, 3B).

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹
RES‹M 1: Sol gözde fovea kenar›nda hemoraji (ok), bunun üst nazalinde
gri renkli lezyon (okbaﬂ›) ve alt›nda hafif kabar›k sensoryel retinadekolman›
(ince ok) görülmekte.

Sol gözde fovea alt›na kadar uzanan klasik bir koroid
neovaskülarizasyonuna ait yans›ma ile üzerinde intraretinal
s›v› ile subretinal s›v› belirlendi. (RES‹M 4)
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RES‹M 2A: Erken faz FA'da neovasküler a¤›n
fovea merkezine kadar ulaﬂt›¤› görülmekte (ok).

RES‹M 2B: Lipid ve hemoraji hipofloresan (ok).

RES‹M 3A: Erken faz ‹SYA'da damar a¤› (ok) s›n›rlar› belirgin olarak
izlenmekte.

RES‹M 2C: Geç fazda s›z›nt› ve hafif hipofloresan
sensoryel retina dekolman› (ok).

RES‹M 3B: Geç fazda hiperfloresan odak (kal›n ok), hipofloresan lipid ve
hemoraji (okbaﬂ›), etraf›nda hafif hipofloresan subretinal s›v› (ince ok)

RES‹M 4: OKT'de KNV (kal›n ok), intraretinal s›v›, (okbaﬂ›), subretinal s›v› (ince ok) görülmekte.

Elde edilen bulgular soncunda sol gözde yaﬂa ba¤l› makula
dejeneresans› ile iliﬂkili jukstafoveal koroid neovaskülarizasyonu tespit edildi ve fotodinamik tedavi planland›.

FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹ (FDT)
UYGULAMASI
A¤›rl›k
: 80 kg
Boy
: 176 cm
Vücut yüzey alan› : 2.0 m2
Visudyne
: 6.0 ml
Dekstroz
: 24 ml
Spot büyüklü¤ü : 2250 μ

RES‹M 5: Birinci ayda lezyonda gerileme izlenmekte.

1. KONTROL
Tedavi sonras› birinci ayda görme keskinli¤i 5/10 düzeyine
yükselmiﬂti. Fundus muayenesinde foveadaki hemoraji ile
üst kenar›ndaki gri renkli lezyon devam etmesine ra¤men,
sensoriyel retina dekolman›na ait kabar›kl›¤›n kayboldu¤u

RES‹M 6A: Erken faz FA'da hiperfloresan bir lezyon.

görüldü (RES‹M 5). FA da geç fazda sadece boyanma
mevcuttu, s›z›nt› saptanmad› (RES‹M 6A, 6B). ISYA'da
etraf› hipofloresan halka ile çevrili izofloresan bir odak
görülmekteydi (RES‹M 6C).

RES‹M 6B: Geç fazda s›z›nt› görülmemekte.

RES‹M 6C: Orta faz ‹SYA'da etraf› hipofloresan
halka ile çevrili lezyon.

2. KONTROL
Tedavi sonras› üçüncü ayda sol gözde görme keskinli¤i
daha da artarak 6/10 düzeyine yükselmiﬂti. Fundus
muayenesinde hemorajilerin kayboldu¤u belirlendi, gri
renkli kabar›kl›¤› yerinde küçük bir fibrotik doku
izlenmekteydi (RES‹M 7). OKT'de intraretinal ve subretinal
s›v›lar tamamen gerilemiﬂti (RES‹M 8). FA'da etraf› hipofloresan halka ile çevrili hiperfloresan bir lezyon tespit
edildi. Geç fazda s›z›nt› görülmedi, fibrotik doku boyanmas›
saptand› (RES‹M 9A, 9B).
Bu bulgulara göre lezyon stabil olarak de¤erlendirildi ve
3 ay sonra kontrol muayenesi planland›.

RES‹M 7: Foveada küçük gri lezyon (ok).
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RES‹M 8: OKT'de s›v› görülmemekte.

RES‹M 9A: Erken faz FA'da hipofloresan halka
ile çevrili hiperfloresan odak (ok).

RES‹M 9B: Fibrotik doku boyanmas› izlenmekte.

RES‹M 10: Foveada fibrotik doku (ok) izlenmekte.

3. KONTROL

4. KONTROL

Tedavi sonras› yedinci ayda yap›lan muayenede sol gözde
görme keskinl¤i 7/10 düzeyine yükselmiﬂti. Fundus
muayenesinde makula kuru olarak de¤erlendirildi, fazla
kabar›k olmayan fibrotik bir dolu görülmekteydi (RES‹M
10). FA'da s›z›nt› saptanmad› (RES‹M 11A, 11B,11C).

Onbirinci ayda yap›lan kontrolde görme keskinli¤i ayn›
düzeyde (7/10) düzeyde bulundu. Fundus muayenesinde
aktif neovaskülarizasyona ait bir bulgu saptanmad›. OKT'de
s›v› tespit edilmedi, fibrotik doku yans›mas› görülmekteydi
(RES‹M 12).

A

B

C

Resim 11 A, B, C: Erken, orta ve geç fazda sadece fibrotik doku boyanmas›na ait hiperfloresans (ok) görülmekte.

RES‹M 12: OKT'de s›v› görüntülenmedi.

RES‹M 13 : OKT'de fibrotik doku izlenmekte.

5. KONTROL

ÖZET & SONUÇ

Tedavi sonras› ondördüncü ayda görme keskinli¤i ve fundus
bulgular›nda de¤iﬂiklik saptanmad›. OKT'de yine sadece
fibrotik dokuya ait yans›ma görüldü, intraretinal veya
subratinal s›v› belirlenmedi (RES‹M 13).

Jukstafoveal klasik koroid neovaskülarizasyonu ve bilateral
sert drusen içeren bu hastada tek bir fotodinamik tedavi
ile görme keskinli¤i 3 s›ra artarak 14 ay boyunca korunmuﬂtur.

OLGU

5:

KLAS‹K A⁄IRLIKLI
SUBFOVEAL KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

ﬁ‹KAYETLER‹ & H‹KAYES‹
Altm›ﬂalt› yaﬂ›nda bir bayan hasta sol gözde 2 ayd›r görme
azalmas› ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Sistemik hipertansiyon ve
hiperlipidemisi bulunmaktayd›. Soygeçmiﬂinde bir özellik
tespit edilmedi.

MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤ gözde 9/10, sol gözde 1/10 düzeyinde
belirlendi. Göziçi bas›nçlar› sa¤da 12, solda 17 mmHg
bulundu. Ön segment mueyenesinde sa¤da arka kamara
göziçi lensi, solda lens skerozu saptand›. Fundus muayenesinde her iki gözde drusen, sol gözde foveada hafif
birkabar›kl›k ile küçük bir intraretinal hemoraji
izlenmekteydi.
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FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹

‹NDOS‹YAN‹N YEﬁ‹L‹ ANJ‹OGRAF‹

FA'da sa¤ gözde drusen parlak hiperfloresan noktalar
ﬂeklinde görüldü. Sol gözde subfoveal klasik KNV'ye ait
hiperfloresans ile bunun üst kenar›nda olas› gizli KNV'ye
iﬂaret eden granüler bir hiperfloresans ve geç fazda s›z›nt›
tespit edildi (RES‹M 1, 2).

ISYA'da sa¤ gözde drusen hiperfloresan ve hipofloresan
noktalar olarak belirlendi. Sol gözde erken fazda subfoveal
damar a¤› ile geç fazda plak tespit edildi (RES‹M 3, 4).

RES‹M 1: Sa¤da FA'da drusen hiperfloresan (ok).

RES‹M 2: Solda FA'da subfoveal klasik KNV (ok) ve üstünde gizli KNV
(okbaﬂ›) hiperfloresan olarak izlenmekte.

RES‹M 3: ‹SYA'da hipo ve hiperfloresan drusen (ok).

RES‹M 4: Sol gözde subfoveal damar a¤› (ok) görülmekte.

Bu bulgulara göre olgu subfoveal klasik a¤›rl›kl› koroid
neovaskülarizasyonu olarak tan›mland› ve fotodinamik
tedavi planland›.

1. FDT

2. KONTROL

A¤›rl›k
: 59 kg
Boy
: 153 cm
Vücut yüzey alan› : 1.5
Visudyne
: 4.5 ml
Dekstroz
: 25.5 ml
Spot büyüklü¤ü : 3000 μ

FDT sonras› dördüncü ayda görme keskinli¤i birinci ay ile
ayn› olarak 3/10 düzeyinde elde edildi. Ancak FA'da subfoveal
klasik koroid neovaskülarizasyonuna ait hiperfloresans ile
geç fazda s›z›nt› görüldü (RES‹M 6).

1. KONTROL

2. FDT

FDT sonras› birinci ayda görme keskinli¤i 3/10 düzeyine
yükselmiﬂti. FA'da klasik KNV ve s›z›nt› görülmedi (RES‹M 5).

Ayn› ilaç parametrelerinde, spot çap› 2000 mikron olarak
ikinci kez FDT uyguland›.

RES‹M 5: 1. ayda erken faz FA'da klasik KNV görülmemekte.

RES‹M 6: 4. ayda subfoveal klasik KNV (ok) izlenmekte.

3. KONTROL

fazda subfoveal klasik damar a¤›, geç fazda s›z›nt› görüldü.
(RES‹M 7, 8)

‹kinci FDT sonras› 6. ayda hasta birkaç ay çok iyi olan
görmesinin yeniden azald›¤›ndan ﬂikayet etmekteydi.
Görme keskinli¤i 4/10 düzeyinde bulundu. FA'da erken

RES‹M 7: 2.FDT sonras› 6.ayda erken faz FA'da klasik KNV (ok).

Bu bulgulara göre lezyon aktif olarak s›zd›rd›¤›ndan yeniden
FDT planland›.

Lezyonda s›z›nt› artmas› söz konusu oldu¤undan üçüncü
kez FDT planland›.

RES‹M 8: Geç fazda FA'da belirgin boya kaça¤›(ok) görülmekte.
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3. FDT
Ayn› parametrelerinde üçüncü kez FDT uyguland›.

minimal bir s›z›nt› olmas› nedeniyle FDT önerilmedi ve
takip planland›.

4. KONTROL

5. KONTROL

Üçüncü FDT sonras› üçüncü ayda görme keskinli¤i 5/10
düzeyinde elde edildi. Fundusta fibrotik bir doku
izlenmekteydi. FA'da minimal bir s›z›nt› görülmekteydi
(RES‹M 9, 10).

Üçüncü FDT sonras› alt›nc› ayda görme keskinli¤i 6/10
düzeyinde tespit edildi. FA'da fibrotik doku boyanmas› ile
yine küçük bir s›z›nt› oda¤› belirlendi (RES‹M 11, 12).

Sonuç olarak görme keskinli¤inin artmas› ve FA'da yaln›zca

Bu dönemde de lezyon stabil olarak de¤erlendirildi ve
kontrol planland›.

RES‹M 9: 3. FDT sonras› 3. ayda erken faz FA'da hiperfloresan lezyon (ok).

RES‹M10: Geç fazda minimal s›z›nt› (ok) görülmekte

RES‹M 11: 3. FDT sonras› 6. ayda FA'da erken fazda subfoveal hiperfloresans (ok).

RES‹M 12: Geç fazda boyanma (ok) ve s›z›nt› (okbaﬂ›) görülmekte.

6. KONTROL

7. KONTROL

Üçüncü FDT sonras› 12. ayda görme keskinli¤i 8/10 düzeyine
yükselmiﬂti. Fundusta gri-beyaz fibrotik doku tespit edildi.
FA'da yaln›zca fibrotik doku boyanmas› belirlendi, s›z›nt›
görülmedi. (RES‹M 13, 14).

Üçüncü FDT sonras› 24. ayda (toplam 42 ayl›k takip sonunda)
görme keskinli¤i 8/10 düzeyinde bulundu. FA'da s›z›nt›
tespit edilmedi (RES‹M 15, 16).

Olgu inaktif olarak de¤erlendirildi ve kontrol planland›

Yaﬂa ba¤l› makula dejeneresans›na sekonder subfoveal
klasik a¤›rl›kl› koroid neovaskülarizasyonlu bu olguda
toplam 42 ayl›k takip içerisinde 3 kez fotodinamik tedavi
uygulanm›ﬂ ve görme keskinli¤i 8 s›ra artarak korunmuﬂtur.

ÖZET & SONUÇ

RES‹M 13: 3.FDT sonras› 12.ayda erken faz FA.

RES‹M 14: Geç fazda boyanma görülmekte (ok).

RES‹M 15: Toplam 42.ayda erken faz FA.

RES‹M 16: Geç fazda sadece boyanma görülmekte (ok).
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OLGU

6:

LASER SKARI YANINDA NÜKS
JUKSTAFOVEAL KLAS‹K KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

ﬁ‹KAYETLER‹ & H‹KAYES‹
Altm›ﬂsekiz yaﬂ›nda bayan hasta sol gözde birkaç ayd›r
görme azalmas› ﬂikayeti ile muayene edildi. Her iki gözde
3 y›ld›r görme azalmas› mevcuttu ve her iki gözüne laser
tedavisi uygulanm›ﬂt›. Sistemik hipertansiyon d›ﬂ›nda
özgeçmiﬂinde bir özellik tespit edilmedi.

MUAYENE BULGULARI
‹lk muayenede görme keskinli¤i sa¤ gözde 2 mps , sol gözde
6/10 düzeyinde, göziçi bas›nçlar› 17 mmHg olarak bulundu.
Ön segment mueyenesinde bilateral evre I nükleer lens
kesafeti saptand›. Fundus muayenesinde sa¤ gözde atrofik
ve fibrotik skar dokusu, sol gözde fovea alt nazalinde laser
skar›, foveada kabar›kl›k ve retina hemorajileri izlenmekteydi.

RES‹M 1A: Erken faz FA'da
hipofloresan laser skar› (ok),
kenar›nda subfoveal klasik KNV
(okbaﬂ›).

RES‹M 1B: geç fazda s›z›nt›
görülmekte.

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹
FA'da sa¤ gözde skar dokusu boyanmaktayd›. Sol gözde
erken fazda fovea alt nazalindeki laser skar› hipofloresand›,
bunun foveaya bakan kenar›nda nüks klasik koroid
neovaskülarizasyonu hiperfloresan olarak belirlendi. Geç
fazda s›z›nt› olmaktayd› (RES‹M 1A, 1B).

‹NDOS‹YAN‹N YEﬁ‹L‹ ANJ‹OGRAF‹
ISYA'da sol gözde erken fazda hipofloresan laser skar›
içerisinde besleyici ve toplay›c› damarlar ile subfoveal yeni
damar a¤› görüldü. Geç fazda hiperfloresan oda¤›n düzensiz
olarak fovea merkezine kadar ulaﬂt›¤› izlenmekteydi (RES‹M
2A, 2B).
Bu bulgulara göre sol gözde laser skar› kenar›nda fovea
merkezine kadar uzanm›ﬂ nüks klasik koroid neovaskülarizasyonu tespit edilerek fotodinamik tedavi planland›.

RES‹M 2A: Erken faz ‹SYA'da
hipofloresan laser skar›nda besleyici
(beyaz ok), toplay›c› damar (siyah
ok), yeni damar a¤› (okbaﬂ›).

RES‹M 2B: Geç fazda hiperfloresan
odak (ok) görülmekte.

FDT

1. KONTROL

A¤›rl›k
: 57 kg
Boy
: 157 cm
Vücut yüzey alan› : 1.6
Visudyne
: 4.8 ml
Dekstroz
: 25.2 ml
Spot büyüklü¤ü : 2500 μ

FDT sonras› birinci ayda yap›lan muayenede görme
keskinli¤i 2 s›ra artarak 8/10 düzeyine yükselmiﬂti. FA'da
erken fazda koroid neovaskülarizasyonunun bulundu¤u
yerde hipofloresans görüldü, geç fazda lezyon boyanmaktayd› (RES‹M 3A, 3B, 3C).

RES‹M 3A: 1. ayda erken faz FA'da hipofloresans (ok),

RES‹M 3B: Orta fazda hafif hiperfloresans.

RES‹M 3C: Geç fazda boyanma (ok) görülmekte.

2. KONTROL

3. KONTROL

Tedavi sonras› dördüncü ayda yap›lan kontrol muayenesinde
sol gözde görme leskinli¤i 8-9/10 düzeyinde saptand›.
Fundusta laser skar› kenar›nda atrofik bir lezyon izlenmekteydi. FA'da erken fazda koroid neovaskülarizasyonuna
ait hiperfloresans görülmedi, lezyonun temporal kenar›nda
atrofik bir bölge hiperfloresand›. Geç fazda lezyon bölgesinde
hafif bir boyanma saptand› (RES‹M 4A, 4B).

FDT sonras› 17. ayda yap›lan muayenede görme keskinli¤i
8/10 düzeyinde belirlendi. Fundus muayenesinde aktif
s›z›nt›ya ait bir bulgu tespit edilmedi. FA'da yaln›zca geç
fazda boyanma görülmekteydi, ancak atrofik skar dokusunda
k›smen geniﬂleme oldu¤u ve fovea merkezini bir miktar
aﬂt›¤› saptand› (RES‹M 5A, 5B).

Görme keskinli¤inin artmas› ve floresein anjiografide
s›z›nt›n›n görülmemesi nedeniyle yeniden tedavi yap›lmad›
ve kontrol önerildi.

Bu bulgulara göre olgu stabil olarak de¤erlendirildi ve
kontrol planland›.

RES‹M 4A: 4. ayda erken faz FA'da KNV görülmemekte, temporaldeki
atrofik bölge hiperfloresan (ok).

RES‹M 4B: Geç fazda boyanma (ok) saptand›.

RES‹M 5A: Erken faz FA'da KNV görülmedi.

RES‹M 5B: Atrofik skar dokusunda geniﬂleme (ok) görülmekte.
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SON KONTROL

ÖZET & SONUÇ

FDT sonras› 24. ayda yap›lan muayenede görme keskinli¤i
8/10 düzeyinde elde edildi. Fundus muayenesinde atrofik
skar dokusu izlenmekteydi. FA'da yaln›zca geç fazda
boyanma görülmekteydi, skar dokusunda daha fazla bir
geniﬂleme olmam›ﬂt› (RES‹M 6A, 6B).

Bu olguda laser skar› kenar›nda nüks jukstafoveal klasik
koroid neovaskülarizasyonu tespit edilmiﬂ ve tek bir
fotodinamik tedavi uygulamas› ile görme keskinli¤inde 2
s›ral›k bir art›ﬂ 2 y›l boyunca korunmuﬂtur.

RES‹M 6A: 2. y›lda erken fazda nüks görülmedi.

RES‹M 6B: Geç fazda s›z›nt› tespit edilmedi.

OLGU

7:

KLAS‹K A⁄IRLIKLI
SUBFOVEAL KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

sinde sa¤da foveada kabar›kl›k ve subretinal hemoraji,
solda pigment de¤iﬂiklikleri izlenmekteydi (RES‹M 1).

ﬁ‹KAYET‹ VE H‹KAYES‹

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹

Altm›ﬂalt› yaﬂ›nda bir kad›n hasta sa¤ gözde 6 ayd›r görme
azalmas› ﬂikayeti ile muayene edildi. Onbeﬂ y›ld›r romatoid
artrit hastas›yd›. Günde 1 paket sigara içmekteydi.

Sa¤ gözde erken fazda papillomakuler demet üzerinde
foveay› da içine alan klasik koroid neovaskülarizasyonuna
ait hiperfloresans görüldü. Geç fazda s›z›nt› ile kistoid
makula ödemi belirlendi (RES‹M 2A, 2B).

MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤ gözde 1/10, sol gözde 6/10 düzeyinde,
göziçi bas›nçlar› sa¤da 15, solda 14 mmHg olarak bulundu.
Bilateral nukleer lens sklerozu saptand›. Fundus muayene-

RES‹M 1: Sa¤ gözde makulada kabar›kl›k (ok baﬂ›)
ve kenar›nda subretinal hemoraji (ok) görülmekte.

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹
Sa¤ gözde subfoveal neovasküler dokuya ait parlak yans›ma
ile intraretinal ve subretinal s›v› görüntülendi (RES‹M 2C).

RES‹M 2A: Erken faz FA'da hiperfloresan KNV
(ok) ve hipofloresan hemoraji (okbaﬂ›).

RES‹M 2B: Geç fazda s›z›nt› ve kistoid makula
ödemi (ok) izlenmekte.

RES‹M 2C: OKT'de subfoveal neovasküler doku (kal›n ok), intraretinal s›v› (okbaﬂ›) ve subretinal s›v› (ince ok) izlenmekte.

Bu bulgulara göre olgu 5 disk çap›ndan küçük klasik koroid
neovaskülarizasyonu olarak s›n›fland›r›larak fotodinamik
tedavi planland›.

FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
A¤›rl›k
: 64 kg
Boy
: 163 cm
Vücut yüzey alan› : 1.7 m2
Visudyne
: 5.1 ml
Dekstroz
: 24.9 ml
Spot büyüklü¤ü : 4000 μ

RES‹M 3A: Tedavi sonras› 3. ayda erken faz FA'da KNV'de geniﬂleme.

1. KONTROL
Tedavi sonras› 3. ayda görme keskinli¤i ayn› düzeyde
bulundu. Ancak FA'da neovasküler yap›da ve s›z›nt›da artma
görüldü (RES‹M 3A, 3B).
Tedavi sonras› 3. ayda floresein anjiografide neovasküler
lezyondaki s›z›nt›da artma oldu¤undan yeniden fotodinamik
tedavi planland›.

2. FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
Ayn› parametrelerde ve 4500 mikron büyüklü¤ünde spot
ile ikinci kez FDT uyguland›.

RES‹M 3B: Geç fazda s›z›nt›da artma ve KMÖ, hemoraji büyük ölçüde
kaybolmuﬂ (ok).
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RES‹M 4A: ‹kinci tedavi sonras› 3. ayda erken faz FA'da hafif hiperfloresans,
alt kenarda pigmente ba¤l› hipofloresans (ok)

RES‹M 4B: Geç fazda lezyonda boyanma izlenmekte, pigment (ok) ve
hemoraji art›¤› (okbaﬂ›) hipofloresan.

2. KONTROL

ve kenar›nda küçük bir hemoraji izlenmekteydi (RES‹M 5).
Ancak FA'da sadece fibrotik doku boyanmas› söz konusuydu
(RES‹M 6), OKT'de fibrozise ait yans›ma görüldü, intraretinal
veya subretinal s›v› saptanmad› (RES‹M 7).

‹kinci tedavi sonras› 3. ayda görme keskinli¤i 1/10
düzeyindeydi. FA'da s›z›nt› yoktu (RES‹M 4A, 4B). Bu
bulgulara görme lezyon stabil olarak de¤erlendirilip kontrol
planland›.

SON KONTROL
‹kinci FDT sonras› 9. ayda (toplam 12. ay) görme keskinli¤i
1/10 düzeyindeydi. Fundusta fibrotik pigmentli skar dokusu

RES‹M 5: Son kontrolda subfoveal beyaz fibrotik doku, nazal ve alt
kenar›nda pigment birikimi (ok) ve küçük bir hemoraji (okbaﬂ›) izlenmekte.

SONUÇ VE ÖZET
Bu olguda 1 y›l içerisinde 2 kez fotodinamik tedavi
uygulanmas›na gerek duyulmuﬂ ve lezyon büyük ölçüde
s›n›rl› kalarak görme keskinli¤i 1/10 düzeyinde korunmuﬂtur.

RES‹M 6: FA'da sadece fibrotik doku boyanmas› görülmekte.

RES‹M 7: OKT'de subfoveal fibrotik dokuya ait yans›ma (ok).

OLGU

8:

KLAS‹K A⁄IRLIKLI
SUBFOVEAL KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

ﬁ‹KAYETLER‹ & H‹KAYES‹
Yetmiﬂ yaﬂ›nda bir bayan hasta, sa¤ gözde iki ayd›r görme
azalmas› ﬂikayeti ile muayene edildi. Sol gözü birkaç y›ld›r az
görmekteydi. Sistemik hipertansiyon d›ﬂ›nda öz ve soy
geçmiﬂinde bir özellik saptanmad›.

MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤da 1/10 (ETDRS'de 18 harf), solda 3
mps düzeyinde, göziçi bas›nçlar› her iki gözde de 17 mmHg
düzeyinde bulundu. Her iki gözde evre I nükleer lens
kesafeti saptand›. Fundus muayenesinde sa¤da drusen
ve atrofi alanlar› ile foveada soluk gri renkli bir kabar›kl›k
ve ortas›nda retina hemorajileri, solda etraf›nda lipid
s›z›nt›lar› olan geniﬂ neovaskuler skar dokusu izlenmekteydi
(RES‹M 1 ve 2).

RES‹M 1: Sa¤ gözde drusen kümeleri (ok), subfoveal kabar›kl›k ve
ortas›nda hemoraji (okbaﬂ›).

RES‹M 2: Sol gözde lipid plaklar› ile neovasküler skar dokusu.

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹

neovaskülarizasyon olarak tan›mlanan erken fazdaki granüler

FA'da sa¤ gözde drusen hiperfloresan, pigment birikintileri
ve hemoraji hipofloresand›. Foveada erken fazda klasik
KNV'ye iﬂaret eden hiperfloresan damar a¤› ve buradan
geç fazda s›z›nt› görüldü. Temporal kenar›nda gizli

hiperfloresans alan›nda da geç fazda bir miktar s›z›nt›
olmaktayd› (RES‹M 3 A,B,C). Sol gözde FA'da makula d›ﬂ›na
kadar taﬂan neovasküler skar dokusu k›smen aktif s›z›nt›
ile birlikte boyanmaktayd› (RES‹M 3 D).
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RES‹M 3A,B,C: FA'da sa¤ gözde erken fazda klasik KNV (ok), temporal kenar›nda gizli KNV (okbaﬂ›) ve giderek artan s›z›nt› görülmekte.

RES‹M 3D: Sol gözde hiperfloresan neovasküler
skar dokusu

RES‹M 4A: ‹SYA'da sa¤da erken fazda damar
a¤› (ok), kenar›nda fibrovasküler PED (okbaﬂ›).

RES‹M 4B: ‹SYA'da geç fazda geniﬂ plak (okbaﬂ›)
‹zlenmekte.

‹NDOS‹YAN‹N YEﬁ‹L‹ ANJ‹OGRAF‹

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹

ISYA'da sa¤ gözde erken fazda damar a¤›n›n temporalinde
fibrovasküler pigment epiteli dekolman› görüldü. Geç fazda
geniﬂ bir plak ve üst kenar›nda hafif bir hipofloresans
saptand› (RES‹M 4A,4B ).

Subfoveal neovaskuler membran üzerindeki ve etraf›ndaki
subretinal s›v› aktif koroid neovaskularizasyonuna iﬂaret
etmekteydi (RES‹M 5).

RES‹M 5: OKT'de sa¤da subfoveal neovasküler membran (ok) ve subretinal s›v› (okbaﬂ›) görülmekte.

Bu bulgulara göre olgu klasik a¤›rl›kl› koroid neovaskülarizasyonu olarak tan›mland› ve fotodinamik tedavi
planland›.
FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
A¤›rl›k
: 70 kg
Boy
: 150 cm
Vücut yüzey alan› : 1.6 m2
Visudyne
: 4.8 ml
Dekstroz
: 25.2 ml
Spot büyüklü¤ü : 5000 μ

RES‹M 6A: Erken faz FA'da lezyon nazal
kenar›nda aktif KNV (ok).

1. KONTROL
FDT sonras› üçüncü ayda görme keskinli¤i 1/10 (ETDRS 13
Harf) düzeyinde bulundu. Fundus muayenesinde foveadaki
kabar›kl›k ve hemorajinin kayboldu¤u görüldü. FA'da erken
fazda lezyonun sadece nazal taraf›nda damar a¤› belirlendi,
buradan geç fazda minimal bir s›z›nt› olmaktayd›. Di¤er
bölgelerde boyanma saptand› (RES‹M 6A, 6B, 6C). OKT'de
subretinal s›v›da gerileme ve fibroziste belirginleﬂme
görüntülendi (RES‹M 7).
Bu dönemde lezyon stabil olarak de¤erlendirilerek fotodinamik tedavi tekrarlanmad› ve kontrol muayenesi planland›.

RES‹M 6B: Orta fazda minimal s›z›nt›.

RES‹M 6C: Geç fazda s›z›nt› art›ﬂ›.

RES‹M 7: OKT'de tedavi sonras› 3. ayda subfoveal fibrotik doku (ok) görülmekte.

2. KONTROL

3. KONTROL

FDT sonras› 10. ayda görme keskinli¤i ayn› düzeyde
bulundu (1/10 - 12 harf). Fundusta pigmentli halka ile
çevrili fibrotik bir doku görülmekteydi. OKT'de intraretinal
veya subretinal s›v› tespit edilmedi, fibrotik dokuya ait
yans›ma görüntülendi (RES‹M 8).

FDT sonras› 13. ayda görme keskinli¤i 1/10 (ETDRS 18 harf)
düzeyindeydi. Fundusta pigmentli fibrotik doku saptand›.
FA'da fibrotik doku boyanmas› hiperfloresansa neden
olmaktayd›, etraf›nda pigment birikimine ba¤l› hipofloresan
halka mevcuttu, s›z›nt› görülmedi (RES‹M 9A, 9B, 9C).
OKT'de intraretinal veya subretinal s›v› saptanmad›, ince
fibrotik bir dokuya ait yans›ma belirlendi (RES‹M 10).
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RES‹M 8: OKT'de fibrotik doku (ok) izlenmekte.

RES‹M 9A: Erken faz FA'da KNV görülmemekte.

RES‹M 9B:Orta fazda fibrotik doku boyanmakta
(ok), pigment hipofloresan okbaﬂ›).

RES‹M 9C: Geç fazda belirgin boyanma
görülmekte.

4. KONTROL

RES‹M 10: OKT'de fibrotik dokuya ait yans›ma.

FDT sonras› ondokuzuncu ayda görme
keskinli¤i 1/10 (19 Harf) düzeyinde bulundu. Ön segment muayenesinde evre
II nükleer ve arka subkapsuler lens
kesafeti saptand›. Fundus görünümü
bir önceki muayene bulgular›na göre
de¤iﬂiklik göstermemekteydi. OKT'de
s›v› saptanmad›, fibrotik membrana ait
yans›ma görüntülendi. (RES‹M 11).

ÖZET ve SONUÇ

RES‹M 11: OKT'de fibrotik membran (ok) görülmekte.

Subfoveal yerleﬂimli klasik a¤›rl›kl›
koroid neovaskülarizasyonlu bu olguda
fotodinamik tedavi ile hastal›¤›n
ilerlemesi toplam 22 ayl›k kontrol
süresince engellenerek görme keskinli¤i korunmuﬂtur.

OLGU

9:

G‹ZL‹ SUBFOVEAL
KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

ﬁ‹KAYET‹ VE H‹KAYES‹
Seksenüç yaﬂ›nda bir erkek hasta sa¤ gözde 10 gündür
görme azalmas› ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Sol gözü 10 y›ld›r az
görmekteydi.

MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤ gözde 3/10 (35 harf), sol gözde 1 mps
düzeyinde, göziçi bas›nçlar› sa¤da 11, solda 12 mmHg
olarak bulundu. Ön segment muayenesinde bilateral evre
I nukleer lens kesafeti saptand›. Fundus muayenesinde sa¤
gözde drusen, subfoveal kabar›kl›k ve subretinal hemoraji,
sol gözde 5 disk çap›ndan geniﬂ bir diskiform skar
izlenmekteydi.

Resim 1A:Erken faz FA'da granüler hiperfloresans
(ok) ve hipofloresan hemoraji (okbaﬂ›).

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹
FA'da sa¤ gözde erken fazda subfoveal yaklaﬂ›k 2.5 disk
çap›nda granüler bir hiperfloresans ve lezyonun üst temporal
k›sm›nda hemorajiye ba¤l› hipofloresans görüldü. Geç
fazda s›z›nt› belirlendi. (RES‹M 1A, 1B, 1C).

‹NDOS‹YAN‹N

ANJ‹OGRAF‹

Sa¤ gözde erken fazda s›n›rlar› belirsiz damar a¤› saptand›.
Hemoraji yine hipofloresansa neden oldu. Geç fazda geniﬂ
bir plak görüldü (RES‹M 2A, 2B).

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹
OKT'de subfoveal koroid neovaskülarizasyonuna ait yans›ma
ve intraretinal s›v› görüntülendi (RES‹M 3).
Bu bulgulara göre yaﬂa ba¤l› makula dejeneresans›na
sekonder subfoveal gizli koroid neovaskülarizasyonu olarak
tan›mlanan olguda fotodinamik tedavi uygulanmas› planland›.

Resim 1B: Orta fazda boya kaça¤›.

RES‹M 2A: Subfoveal damar a¤› (ok) ve hipofloresan hemoraji (okbaﬂ›).

YEﬁ‹L‹

Resim 1C: Geç fazda s›z›nt› görülmekte.

RES‹M 2B: Geç faz ‹SYA'da plak (ok) izlenmekte.
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RES‹M 3: Subfoveal KNV (ok) ve intraretinal s›v› (okbaﬂ›).

FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹

1. KONTROL

A¤›rl›k
Boy
Vücut yüzey alan›
Visudyne
Dekstroz
Spot büyüklü¤ü

Tedavi sonras› 4. ayda görme keskinli¤i 7/10 düzeyine
yükselmiﬂti. Fundus muayenesinde makuladaki hemoraji
ve kabar›kl›¤›n geriledi¤i belirlendi. Floresein anjiografide
granüler bir hiperfloresans mevcuttu, ancak geç fazda s›z›nt›
olmad› (RES‹M 4A, 4B). Optik koherens tomografide
subfoveal pigment epiteli düzeyinde fibrozise iﬂaret eden
kal›nlaﬂma d›ﬂ›nda bir bulgu saptanmad› (RES‹M 5).

: 70 kg
: 173 cm
: 1.8 m2
: 5.4 ml
: 24.6 ml
: 5000 μ

RES‹M 4A: Tedavi sonra› 4. ayda erken faz FA'da granüler hiperfloresans (ok).

RES‹M 5: OKT'de subfoveal fibrozis (ok) izlenmekte.

RES‹M 4B: Geç faz FA'da belirgin s›z›nt› görülmemekte.

Bu bulgulara göre lezyon stabil olarak de¤erlendirildi ve
kontrol planland›.

3. KONTROL

Tek tedavi sonras› 15. ayda görme keskinli¤i 6/10
düzeyindeydi. Floresein anjiografide s›z›nt› görülmedi
(RES‹M 6A, 6B). Optik koherens tomografide yine
aktivasyona iﬂaret eden intraretinal veya subretinal s›v›
saptanmad› (RES‹M 7).

Tedavi sonras› 20. ayda hasta 1 haftad›r görme azalmas›
ve çarp›k görmeden ﬂikayet ederek yeniden baﬂvurdu.
Görme keskinli¤i 4/10 düzeyine azalm›ﬂt›. Floresein
anjiografide erken fazda granüler bir hiperfloresans ve
hipofloresan hemoraji belirlendi. Geç fazda belirgin s›z›nt›
oldu (RES‹M 8A, 8B). Optik koherens tomografide subretinal
s›v› görüldü (RES‹M 9). Bu bulgulara göre lezyonda ilerleme
oldu¤u kabul edilerek yeniden fotodinamik tedavi planland›.

RES‹M 6A: 15. ayda erken faz FA'da granüler hiperfloresans.

RES‹M 6B: Geç fazda boyanma görülmekte.

2. KONTROL

Resim 7: OKT'de s›v› bulunmamakta.
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RES‹M 8A: 20. ayda erken faz FA'da hipofloresan hemoraji (ok).

RES‹M 8B: geç fazda s›z›nt› (ok) görülmekte.

RES‹M 9: OKT'de subretinal s›v› (ok) izlenmekte.

2. FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
Ayn› parametrelerde ikinci kez FDT uyguland›.

4. KONTROL
‹kinci tedavi sonras› 4. ayda (toplam 24 ay) görme keskinli¤i
5/10 düzeyindeydi. Fundusta belirgin hemoraji ve kabar›kl›k
saptanmad›. Floresein anjiografide minimal bir s›z›nt› tespit
edildi (RES‹M 10A, 10B). Ancak optik koherens tomografide
s›v› görülmedi (RES‹M 11).

RES‹M 10A: 24. ayda erken faz FA'da granüler hiperfloresans.

Bu bulgulara göre lezyon inaktif olarak kabul edildi ve
kontrol planland›.
SONUÇ VE ÖZET
Yaﬂa ba¤l› makula dejeneresans›na sekonder gizli koroid
neovaskülarizasyonlu bu olguda 2 fotodinamik tedavi seans›
ile 2 y›l boyunca lezyonda stabilizasyon sa¤lanm›ﬂ ve görme
keskinli¤i 2 s›ra artarak korunmuﬂtur.

RES‹M 10B: Geç fazda minimal s›z›nt› (ok) görülmekte.

Resim 11: OKT'de s›v› bulunmamakta.

OLGU

10:

G‹ZL‹ SUBFOVEAL KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU-RAP
-FDT SONRASI RPE YIRTI⁄I

pigment epiteli dekolman›, solda neovasküler skar dokusu
izlenmekteydi (RES‹M 1).

ﬁ‹KAYET‹ VE H‹KAYES‹

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹

Sol gözü dört y›ld›r çok az gören 65 yaﬂ›nda bir kad›n hasta
sa¤ gözde 3 haftad›r görme azalmas› ﬂikayeti ile baﬂvurdu.
Her iki gözden 4 y›l önce katarakt operasyonu olmuﬂtu.
Beﬂ y›ld›r tip II diabet tan›s›yla oral antidiyabetik
kullanmaktayd›.

Sa¤da erken fazda hipofloresan pigment epiteli dekolman›
içerisinde geç fazda boyan›n göllenmesi ile hiperfloresans
saptand› (RES‹M 2A, 2B). Foveadaki hemoraji hipofloresansa
yol açt›. Fovea kenar›nda gizli koroid neovaskülarizasyonuna
ait hiperfloresans erken fazda güçlükle görülürken geç fazda
s›z›nt› ve kistoid makula ödemi belirlendi.

MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤ gözde 1/10, sol gözde 3 mps düzeyinde,
göziçi bas›nçlar› her iki gözde17 mmHg olarak bulundu.
Ön segment muayenesinde bilateral arka kamara göziçi
lensi saptand›. Fundus muayenesinde sa¤da foveada griyeﬂi kabar›kl›k, üzerinde ince hemoraji ve alt temporalinde

RES‹M 1: Sa¤ gözde makulada pigment epiteli
dekolman› (ok) ve hemoraji (okbaﬂ›).

‹NDOS‹YAN‹N YEﬁ‹L‹ ANJ‹OGRAF‹
Sa¤ gözde erken fazda seröz PED ve hemoraji hipofloresan
olarak saptand›. Fovea kenar›na yerleﬂmiﬂ damar a¤› izlenmekteydi. Geç fazda hipofloresan PED ortas›ndaki hiperfloresan
odak daha geniﬂ olarak belirlendi (RES‹M 3A, 3B).

RES‹M 2A: Erken faz FA'da PED hipofloresan
(ok), fovea alt nazalinde hiperfloresan odak
(okbaﬂ›) görülmekte.

RES‹M 2B: Geç faz FA'da göllenmeye ba¤l›
hiperfloresan PED (okbaﬂ›) ve KMÖ (ok).
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RES‹M 3A: ‹SYA'da erken fazda hipofloresan PED (ok) ortas›nda RAP
(okbaﬂ›).

RES‹M 3B: Geç faz ‹SYA'da hiperfloresan odak (ok).

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹

bu tip lezyon kombinasyonlar›nda baﬂar› oran›n›n›n düﬂük
olmas›na ra¤men FDT planland›.

Sa¤ gözde subfoveal büyük k›sm› seröz PED ve üzerinde
intraretinal s›v› ile eteklerinde subretinal s›v› görüntülendi
(RES‹M 4).
Bu bulgulara göre sa¤ gözde retinal anjiomatöz proliferasyon
tarz›nda gizli koroid neovaskülarizasyonu ve seröz pigment
epiteli dekolman› tespit edildi. Sol gözde ileri derecede
görme kayb› ve oldukça büyük bir skar olmas› nedeniyle

FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
A¤›rl›k
: 75 kg
Boy
: 160 cm
Vücut yüzey alan› : 1.8 m2
Visudyne
: 5.4 ml
Dekstroz
: 24.6 ml
Spot büyüklü¤ü : 5000 μ

RES‹M 4: OKT'de PED (kal›n ok), üzerinde intraretinal s›v› ve kistoid boﬂluklar (okbaﬂ›), kenar›nda subretinal s›v› (ince ok).

1. KONTROL

RES‹M 5A: Tedavi sonras› 1.5 ayda erken faz FA'da
RPE y›rt›¤›ndaki koroid büyük damarlar› (ok),
fovea kenar›nda küçük bir hiperfloresans (okbaﬂ›).

RES‹M 5B: Geç fazda RPE y›rt›¤› parlak
hiperfloresan (ok), fovea kenar›ndaki lezyonda
s›z›nt› (okbaﬂ›) görülmekte.

Tedavi sonras› 1.5 ayda görme keskinli¤i 4/10'a yükseldi. FA'da pigment
epiteli dekolman›n›n gerilemesiyle
birlikte geliﬂen RPE y›rt›¤› erken fazda
hipofloresan, geç fazda hiperfloresan
olarak görülmekteydi. Fovea kenar›nda
erken fazda küçük hiperfloresan bir
odaktan geç fazda hafif bir s›z›nt›
olmaktayd› (RES‹M 5A, 5B). ‹SYA'da
RPE y›rt›¤› olan bölgede erken fazda
koroid büyük damarlar› izlenmekteydi.
PED'e ba¤l› hipofloresans belirgin
olarak azalm›ﬂt› (RES‹M 6A, 6B).

2. KONTROL

RES‹M 6A: Tedavi sonras› 1.5 ayda ‹SYA'da erken
fazda RPE y›rt›¤› (ok) ve ince bir RAP (okbaﬂ›).

RES‹M 6B: Geç faz ‹SYA'da hiperfloresan odak (ok).

Tedavi sonras› 3.5 ayda görme keskinli¤i tekrar 2/10 düzeyine azald›. FA'da
RPE y›rt›¤›, erken fazda damar a¤› ve
geç fazda s›z›nt›ya ba¤l› hiperfloresans
art›ﬂ› görülmekteydi (RES‹M 7A, 7B).
‹SYA'da erken fazda RPE y›rt›¤›nda
koroid büyük damarlar› ile subfoveal
damar a¤›, geç fazda plak belirlendi
(RES‹M 8A, 8B).

2. FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹

RES‹M 7A: 3. ayda FA'da erken fazda subfoveal
s›n›rlar› belirgin damar a¤› (ok).

RES‹M 7B: Geç fazda belirgin s›z›nt› olmakta.

Lezyonda aktif s›z›nt› oldu¤u dikkate
al›narak ayn› parametrelerde, ancak
spot büyüklü¤ü 3000 mikron olarak
yeniden tedavi uyguland›. RPE
y›rt›¤›n›n tedavi alan› içerisine al›nmamas›na çal›ﬂ›ld›.

SON KONTROL
‹kinci tedavi sonras› 5. ayda görme
keskinli¤i 2/10 düzeyinde bulundu.
Fundusta eksudasyona iﬂaret eden bir
bulgu saptanmad› (RES‹M 9). FA'da
minimal s›z›nt› görüldü (RES‹M 10A,
10B), OKT'de RPE y›rt›¤› izlenmekteydi
(RES‹M 11).

RES‹M 8A: Tedavi sonras› 3. ayda erken faz ‹SYA'da
RPE y›rt›¤› (ok) ve subfoveal damar a¤› (okbaﬂ›).

RES‹M 8B: Geç faz ‹SYA'da subfoveal plak (ok),
RPE y›rt›¤› hipofloresan (okbaﬂ›).
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RES‹M 9: Fundusta PE y›rt›¤› (siyah ok), makula
kuru görülmekte.

RES‹M 10A: ‹kinci tedavi sonras› 5. ayda erken faz
FA'da RPE y›rt›¤› kenar›nda hiperfloresans (ok).

RES‹M 10B: Geç fazda s›z›nt› minimal düzeyde.

RES‹M 11: ‹kinci tedavi sonras› 3. ayda OKT'de RPE y›rt›¤› bölgesinde derin koroide ait yans›man›n artt›¤› (ok) görülmekte.

ÖZET VE SONUÇ
Bu olguda di¤er gözdeki oldukça geniﬂ neovasküler skar
dokusu ve düﬂük görme keskinli¤i nedeniyle, sa¤ gözde
pigment epiteli dekolman› ve retinal anjiomatöz proliferasyon tarz›nda gizli neovaskülarizasyon olmas›na ra¤men

11:

OLGU

G‹ZL‹ SUBFOVEAL KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU
-RAP

ﬁ‹KAYET‹ VE H‹KAYES‹
Yetmiﬂ yaﬂ›nda bir kad›n hasta sa¤ gözde 2 y›ld›r, sol gözde
2 ayd›r görme azalmas› ﬂikayeti ile muayene edildi. Sa¤
göze bir baﬂka klinikte 2 kez fotodinamik tedavi uygulanm›ﬂt›.
Sistemik hastal›¤› bulunmamaktayd›.

fotodinamik tedavi uygulanmas› seçil-miﬂtir. Tedavi sonras›
retina pigment epiteli y›rt›¤› geliﬂmiﬂ, ancak bunun
ekstrafoveal yerleﬂimi ve subfoveal lezyonun s›n›rl› kalmas›
ile görme keskinli¤i dokuz ay sonunda baﬂlan-g›çtan bir s›ra
artarak 2/10 düzeyinde korunmuﬂtur.

MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤ gözde 3 mps, sol gözde 4/10 düzeyinde,
göziçi bas›nçlar› sa¤da 16, solda 15 mmHg olarak bulundu.
Bilateral nukleer lens sklerozu saptand›. Fundus muayenesinde sa¤da geniﬂ neovasküler skar dokusu, korioretinal
anastomoz ve etraf›nda lipid s›z›nt›lar›, solda foveada soluk
renkli kabar›kl›k ve retinal hemoraji izlenmekteydi (RES‹M
1,2).
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RES‹M 1: Sa¤ gözde makulay› kaplayan fibrotik doku, ortada KR anastomoz
(ok), etraf›nda lipid plaklar›.

RES‹M 1: Sol gözde foveada soluk renkli kabar›kl›k (ok), alt›nda retinal
hemoraji (ok baﬂ›) ve ince lipid.

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹

‹NDOS‹YAN‹N YEﬁ‹L‹ ANJ‹OGRAF‹

Sa¤ gözde fibrotik doku boyanmas›, etraf›nda hipofloresan
lipid s›z›nt›lar› ve korioretinal anastomoz, solda erken fazda
hemoraji ve ince lipid s›z›nt›lar›na ba¤l› hipofloresans, geç fazda
s›z›nt› ve kistoid makula ödemi görüldü (RES‹M 3A, 3B, 3C, 3D).

Sol gözde retinal anjiomatöz proliferasyon görülmekteydi.
Subretinal ve intraretinal s›v› hipofloresansa neden olmaktayd› (RES‹M 4A, 4B).

RES‹M 3A: Sa¤ gözde FA'da
hiperfloresan fibrotik doku, ortada
KR anastomoz (ok), etraf›nda
hipofloresan lipid (okbaﬂ›).

RES‹M 3C: Orta faz FA'da
subfoveal s›z›nt› ve hipofloresan
hemoraji (ok) izlenmekte.

RES‹M 3B: Sol gözde erken faz
FA'da hipofloresan hemoraji (ok)
ve lipid (okbaﬂ›) görülmekte.

RES‹M 4A: Sol gözde erken faz ‹SYA'da hipofloresan s›z›nt› ortas›nda RAP (ok).

RES‹M 3D: Geç fazda s›z›nt›n›n
artmas› ve KMÖ (ok).

RES‹M 4B: Geç fazda RAP etraf›nda s›z›nt›n›n artmas› (ok).

BÖLÜM

12

YAﬁA BA⁄LI MAKULA DEJENERESANSI FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹ UYGULAMALARI

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹

FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹

OKT'de sol gözde subretinal ve intraretinal s›v› ile devaml›l›¤›
tam olarak görüntülenemeyen fibrovasküler pigment epiteli
dekolman› saptand› (RES‹M 5).

A¤›rl›k
Boy
Vücut yüzey alan›
Visudyne
Dekstroz
Spot büyüklü¤ü

Bu bulgulara göre olgu retinal anjiomatöz proliferasyon
tarz›nda gizli neovaskülarizasyon olarak tan›mland› ve
fotodinamik tedavi planland›.

: 48 kg
: 155 cm
: 1.5 m2
: 4.2 ml
: 25.8 ml
: 2000 μ

RES‹M 5: OKT'de intraretinal s›v› (ok baﬂ›), subretinal s›v› (ince ok) ve fibrovasküler PED (kal›n ok).

1. KONTROL
Tedavi sonras› 2. ayda görme keskinli¤i 7/10'a yükseldi,
OKT'deki s›v› geriledi (RES‹M 6).

2. KONTROL
Tedavi sonras› 5. ayda görme keskinli¤i 3/10 düzeyine azald›.
Fundusta foveada kabar›kl›k ve ince bir retinal hemoraji
belirlendi (RES‹M 7). FA'da giderek artan s›z›nt› (RES‹M

8A, 8B), OKT'de intraretinal s›v› ile fibrovaslüker PED
görüntülendi (RES‹M 9).
Bu bulgular orta derecede s›z›nt› art›ﬂ› olarak de¤erlendirildi
ve yeniden fotodinamik tedavi planland›.

2. FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
Ayn› parametrelerde ikinci kez FDT uyguland›.

RES‹M 6: Tedavi sonras› 2. ayda OKT'de pigment epitelinde küçük kabar›kl›klar d›ﬂ›nda bulgu yok.

RES‹M 7: Makulada ince hemoraji (ok)

RES‹M 8A: Tedavi sonras› 5. ayda erken faz FA'da
granüler hiperfloresans ve hipofloresan hemoraji (ok).

RES‹M 8B: Geç fazda belirgin s›z›nt› ve KMÖ (ok).

RES‹M 9: OKT'de vaskülarize PED (ok), intraretinal s›v› (okbaﬂ›) ve KMÖ (kal›n ok).

SON KONTROL

SONUÇ VE ÖZET

‹kinci tedavi sonras› 4. ayda görme keskinli¤i 4/10 düzeyine
yükseldi. Fundus muayenesinde fovea yat›ﬂ›kt›, hemoraji
gerilemiﬂti (RES‹M 10). FA'da s›z›nt› (RES‹M 11A, 11B) ve
OKT'de s›v› görülmedi (RES‹M 12).

Retinal anjiomatöz proliferasyon tarz›ndaki gizli neovaskülarizasyonlu bu olguda 9 ay içerisinde 2 kez fotodinamik
tedavi uygulanm›ﬂ ve görme keskinli¤i ayn› düzeyde kalarak
lezyonda stabilizasyon sa¤lanarak takip planlanm›ﬂt›r.

RES‹M 10: Makulada kuru atrofik görünüm.

RES‹M 11A: ‹kinci tedavi sonras› orta faz FA'da
hafif hiperfloresan lezyonlar.

RES‹M 11B: Geç fazda s›z›nt› görülmemekte.
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Resim 12: OKT'de intraretinal veya subretinal s›v› saptanmad›.

12:

OLGU

SUBFOVEAL KOR‹ORET‹NAL
ANASTOMOZLU KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

ﬁ‹KAYET‹ VE H‹KAYES‹
Altm›ﬂbir yaﬂ›nda bir kad›n hasta sol gözde 6 ayd›r görme
azalmas› ﬂikayeti ile muayene edildi. Üç haftad›r ﬂikayetlerinin çok artt›¤›n› belirtmekteydi. Bilinen sistemik rahats›zl›¤› bulunmamaktayd›.

MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤ gözde 10/10, sol gözde 1/10 düzeyinde,
göziçi bas›nçlar› 14 mmHg olarak bulundu. Ön segment
muayenesinde bir patoloji saptanmad›. Fundus muayenesinde sa¤ gözde drusen ve pigment de¤iﬂiklikleri, sol gözde
foveada gri-yeﬂil kabar›kl›k ve pigment birikimi görüldü.

RES‹M 1A: Sol gözde erken faz FA'da subfoveal hiperfloresan damar a¤›
ve KR anastomoz (ok).

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹
Sol gözde floresein anjiografinin erken faz›nda
hiperfloresan damar a¤› ve neovasküler yap› ile retina
damar› aras›nda anastomoz, geç fazda boya s›z›nt›s› görüldü (RES‹M 1A, 1B).

‹NDOS‹YAN‹N

YEﬁ‹L‹

ANJ‹OGRAF‹

Sol gözde indosiyanin yeﬂili anjiografinin erken faz›nda
damar a¤› izlenmekteydi. Korioretinal anastomoz belirgin
olarak görüntülendi. Geç fazda hiperfloresan odak saptand›
(RES‹M 2A, 2B).
Bu bulgulara göre olgu retinal anjiomatöz proliferasyonkorioretinal anastomoz olarak de¤erlendirildi ve fotodinamik
tedavi planland›.

RES‹M 1B: Geç fazda s›z›nt› görülmekte.

RES‹M 2A: ‹SYA'n›n erken faz›nda damar a¤› ve ortas›nda KR anastomoz
(ok).

RES‹M 2B: Geç faz ‹SYA'da hiperfloresan odak (ok) pigment ve s›v›
hipofloresansa yol açmakta.

FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹

1. KONTROL

A¤›rl›k
: 73 kg
Boy
: 160 cm
Vücut yüzey alan› : 1.7 m2
Visudyne
: 5.2 ml
Dekstroz
: 24.8 ml
Spot büyüklü¤ü : 3000 μ

Tedavi sonras› 3. ayda görme keskinli¤i 3/10 düzeyine
yükselmiﬂti. FA'da s›z›nt› görülmedi (RES‹M 3).

Resim 3: Tedavi sonras› 3. ayda lezyonda s›z›nt› görülmemekte.

RES‹M 4: Tedavi sonras› 7. ayda lezyonda s›z›nt› saptanmad›.

2. KONTROL
Tedavi sonras› 7. ayda görme keskinli¤i 3/10 düzeyinde
saptand›. FA'da lezyonda sadece boyanma söz konusuydu
(RES‹M 4).
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3. KONTROL

4. KONTROL

Tedavi sonras› 14. ayda görme keskinli¤i 2/10 düzeyine
inmiﬂti. FA'da geç fazda s›z›nt› belirlendi. Neovasküler
lezyonun merkezinde üç adet retina damar› ile birleﬂmiﬂ
oldu¤u görülmekteydi (RES‹M 5A, 5B).

‹kinci tedavi sonras› 4. ayda görme keskinli¤i 3/10 düzeyinde
elde edildi. Fundusta pigmentli fibrotik bir skar dokusu
görüldü. FA'da fibrotik dokuda boyanma saptand›. (RES‹M
6A, 6B). Görme keskinli¤inin artmas› ve belirgin s›z›nt›
olmamas› nedeniyle yeniden tedavi önerilmedi.

Bu bulgulara göre lezyonda orta derece boya s›z›nt›s›
belirlenerek yeniden fotodinamik tedavi planland›.

2. FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
Ayn› parametreler ile ikinci kez FDT uyguland›.

SONUÇ VE ÖZET
Bu olguda komplike lezyon komponentlerine (RAP,
korioretinal anastomoz) ra¤men toplam 18 ayl›k takip
sonunda lezyon büyüklü¤ü s›n›rl› kalm›ﬂ ve görme keskinli¤inin 1/10'dan 3/10 düzeyine yükselmesi sa¤lanm›ﬂt›r.

RES‹M 5A: Tedavi sonras› 14.ayda orta derece s›z›nt›.

RES‹M 5B: Lezyon ortas›ndaki anastomoz (ok).

RES‹M 6A: Son takipte erken faz FA'da KR anastomoz.

RES‹M 6B: Geç fazda belirgin s›z›nt› görülmemekte.

13:

OLGU

SUBFOVEAL RET‹NAL
ANJ‹OMATÖZ PROL‹FERASYON
KR - ANASTOMOZ

ﬁ‹KAYETLER‹ & H‹KAYES‹
Yetmiﬂbeﬂ yaﬂ›nda bir erkek hasta bir y›ld›r sa¤ gözde
görme azalmas› yak›nmas› ile baﬂvurdu. Öz ve soy geçmiﬂinde bir özellik bulunmamaktayd›.

MUAYENE BULGULARI
‹lk muayenede görme keskinli¤i sa¤ gözde 1/10, sol gözde
8/10 düzeyinde, göziçi bas›nçlar› sa¤da 17, solda 16 mmHg
olarak bulundu. Ön segment muayenesinde bilateral baﬂlang›ç nükleer ve arka subkapsuler lens kesafeti saptand›.
Fundus muayenesinde sa¤da foveada gri-yeﬂil renkli bir
kabar›kl›k izlenmekteydi. Solda drusen ve pigment epiteli
de¤iﬂiklikleri belirlendi.

RES‹M 1A: FA'da erken fazda fovea
nazalinde belirgin s›n›rl› damar a¤›
(ok), temporalinde gizli KNV
(okbaﬂ›).

RES‹M 1B: Geç faz FA'da s›z›nt› (ok)
ve kistoid boﬂluklar (okbaﬂ›)
görülmekte.

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹
FA'da sa¤ gözde foveada yaklaﬂ›k 600 mikronluk belirgin
s›n›rl› damar a¤›na ait hiperfloresans, fovea temporalinde
ise gizli KNV'ye iﬂaret eden hiperfloresans saptand›. Geç
fazda s›z›nt› ve kistoid makula ödemi görüldü. (RES‹M 1A,
1B). Sol gözde pigmentli drusen hipofloresan ve hiperfloresan lezyonlar olarak belirlendi.

‹NDOS‹YAN‹N

YEﬁ‹L‹

ANJ‹OGRAF‹

ISYA'da sa¤ gözde erken fazda fovea nazalinde s›n›rlar›
belirgin damar a¤› ile bunun temporalinde daha belirsiz
bir damar a¤› görüldü. Geç fazda hiperfloresan odak izlenmekteydi. Temporal arka kadar yay›lan sensöriyel retina
dekolman› hafif hipofloresand›. (RES‹M 2A, 2B).

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹
OKT'de sa¤da derin retinadaki yeni damarlanmaya ait
yans›ma ile intraretinal s›v› ve subretinal s›v› (sensöriyel
retina dekolman›) görüntülendi. (RES‹M 3).

RES‹M 2A: ‹SYA'da erken fazda
2 farkl› yeni damar oluﬂumu (ok ve
okbaﬂ›).

RES‹M 3: OKT'de neovasküler yap›ya ait yans›ma (kal›n ok), intraretinal s›v› (ok baﬂ›), subretinal s›v› (ince ok)

RES‹M 2B: ‹SYA'da geç fazda
hiperfloresan odak ‹zlenmekte.
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OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹

1. KONTROL

OKT'de sa¤da derin retinadaki yeni damarlanmaya ait
yans›ma ile intraretinal s›v› ve subretinal s›v› (sensöriyel
retina dekolman›) görüntülendi. (RES‹M 3).

FDT sonras› 4. ayda görme keskinli¤i ayn› düzeyde bulundu
(1/10). Fundus muayanesinde gri-yeﬂil lezyonda geniﬂleme
izlenmekteydi. FA'da sa¤da erken fazda damar a¤›nda
büyüme ve s›z›nt›da art›ﬂ görüldü. ISYA'da erken ve orta
fazda retinal damar sistemi ile anastomoz (KRA) saptand›.
(RES‹M 4A, 4B, 4C). OKT'de neovasküler yap›ya ait yans›ma,
intraretinal ve subretinal s›v› görüntülendi (RES‹M 5).

1. FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
A¤›rl›k
: 72 kg
Boy
: 165 cm
Vücut yüzey alan› : 1.8 m2
Visudyne
: 5.4 ml
Dekstroz
: 24.6 ml
Spot büyüklü¤ü : 2000 μ

RES‹M 4A:Erken faz FA'da subfoveal lezyonda
geniﬂleme.

Bu bulgulara göre s›z›nt›da art›ﬂ tespit edilerek yeniden
FDT planland›.

RES‹M 4B: Geç fazda s›z›nt› ve KMÖ.

RES‹M 4C: ‹SYA'da KNV ile birleﬂen retina
damar› (ok) görülmekte.

RES‹M 5: OKT'de neovasküler yap›ya ait yans›ma (kal›n ok), intraretinal s›v› (ok baﬂ›), subretinal s›v› (ince ok).

2. FDT
Ayn› ilaç dozu parametrelerinde, spot çap› 2500 mikron
olarak ikinci kez FDT uyguland›.

2. KONTROL
‹kinci FDT sonras› 3. ayda görme keskinli¤i 1/10 düzeyinde
bulundu. Fundus muayenesinde lezyonda büyüme ve
intraretinal hemoraji görüldü (RES‹M 6). FA'da neovaskuler
yap› daha da geniﬂlemiﬂ olarak belirlendi, hemoraji hipofloresand› (RES‹M 7A, 7B). ISYA'da erken ve orta fazda
damar a¤›n›n geniﬂlemesi ile birlikte K-R anastomoz
görüldü, etraf›nda s›v› ve hemorajiye ba¤l› hipofloresans
tespit edildi. (RES‹M 7C). OKT'de subfoveal geniﬂ fibrovaskuler yap› ve hemorajiye ait yans›ma ile subretinal
s›v› görüntülendi (RES‹M 8).

RES‹M 7A: Erken faz FA'da 1 disk çap›na kadar
ulaﬂm›ﬂ lezyon (ok), hemoraji hipofloresan
(okbaﬂ›).

RES‹M 6: Geniﬂlemiﬂ subfoveal lezyon ile birlikte intraretinal hemoraji (ok).

RES‹M 7B: Geç fazda s›z›nt› ve KMÖ.

RES‹M 8: OKT'de intraretinal (ok baﬂ›) ve subretinal s›v› (ok) görülmekte

RES‹M 7C: ‹SYA'da anastomoz (ok) belirgin
olarak izlenmekte.
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3. FDT
Ayn› parametrelerde üçüncü kez FDT uyguland›.

3. KONTROL
Üçüncü FDT sonras› 3. ayda görme keskinli¤i ayn› düzeyde
saptand›. Fundus muayenesinde foveada fibrozis
izlenmekteydi (RES‹M 9). FA'da fibrotik doku boyanmas›
ön plandayd› (RES‹M 10A, 10B). ‹SYA'da lezyondaki ileri
derece fibrozis hipofloresansa yol açt›, KR anastomoz
belirgindi. Geç fazda da hipofloresan halka ile çevrili olarak
izlenmekteydi (RES‹M 11A, 11B). OKT'te aktif s›z›nt› saptanmad› (RES‹M 12).
Bu bulgulara göre lezyon stabil olarak de¤erlendirildi ve
kontrol planland›.

RES‹M 10A: FA'da erken fazda
hiperfloresan lezyon.

RES‹M 10B: Geç fazda boyanma
görülmekte.

RES‹M 12: OKT'de aktif s›z›nt› görülmemekte.

RES‹M 9: Subfoveal fibrotik doku (ok) görülmekte.

RES‹M 11A: ‹SYA'da erken fazda
hipofloresan zemin üzerinde KRA (ok).

RES‹M 11B: Geç fazda hipofloresan
halka ile çevrili lezyon .

4. KONTROL
Üçüncü FDT sonras› 9. ayda görme keskinli¤inde de¤iﬂiklik
saptanmad›. Ancak fovea temporalinde belirgin kabar›kl›k
ve hemoraji görüldü. (RES‹M13). FA'da lezyon temporalinde
ve ortas›nda giderek artan s›z›nt›n›n neden oldu¤u hiperfloresans izlenmekteydi, hemoraji hipofloresand›. ISYA'da
fibrotik doku kenar›nda hiperfloresan aktif odak belirlendi
(RES‹M 14A, 14B, 14C). OKT'de intraretinal s›v› tespit edildi
(RES‹M 15).

4. FDT
Ayn› ilaç parametrelerinde, spot çap› 4000 mikron olarak
dördüncü kez FDT uyguland›.

RES‹M 13: Lezyonda geniﬂleme ve kenar›nda hemoraji (ok).

RES‹M 15: OKT'de intraretinal s›v› (ok).

RES‹M 14A:Fovea temporalinde yeni bir
damarlanma (ok) ve hipofloresan hemoraji
(okbaﬂ›).

RES‹M 14B: Geç faz FA'da s›z›nt› (ok).

RES‹M 14C: ‹SYA'da neovasküler yap›(ok).
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5. KONTROL

ÖZET & SONUÇ

Dördüncü FDT sonras› 6. ayda görme keskinli¤i korunmaktayd›. Lens kesafeti hafifçe artm›ﬂt›. Fundusta fibrotik
doku izlenmekteydi. FA'da boyanma belirlendi, s›z›nt›
görülmedi. (RES‹M 16A, 16B). OKT'de fibrozis belirgindi,
intraretinal veya subretinal s›v› tespit edilmedi (RES‹M 17).

Oldukça aktif ilerleyen korioretinal anastomozlu bu olguda
26 ayl›k takip süresi içerisinde 4 kez fotodinamik tedavi
uygulanm›ﬂ ve bu süre sonunda görme keskinli¤i baﬂlang›ç
düzeyinde (1/10) korunmuﬂtur.

RES‹M 16A: Erken faz FA'da hafif hiperfloresans.

RES‹M 16B: Geç fazda boyanma izlenmekte.

RES‹M 17: OKT'de fibrozis belirgin, çift tabaka oluﬂmakta (ok).

14:

OLGU

M‹N‹MAL KLAS‹K
SUBFOVEAL KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

ﬁ‹KAYET‹ VE H‹KAYES‹
Yetmiﬂ beﬂ yaﬂ›nda erkek hasta sa¤ gözde 3 ayd›r, sol gözde
2 y›ld›r görme azalmas› ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Sistemik
hipertansiyonu bulunmaktayd›.

MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤ gözde 3/10, sol gözde 4 mps düzeyinde,
göziçi bas›nçlar› normoton olarak bulundu. Fundus muayenesinde sa¤ gözde foveada düzensiz küçük bir kabar›kl›k
ile bunun alt kenar›nda pigment epiteli dekolman› görüldü,
sol gözde skar dokusu belirlendi.

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹

Sa¤ gözde subfoveal klasik koroid neovaskülarizasyonuna
ait hiperfloresans ile bunun etraf›nda granüler bir hiperfloresans gösteren gizli koroid neovaskülarizasyonu ve alt
temporalde erken fazda hipofloresan, geç fazda göllenmeye
ba¤l› hiperfloresan seröz pigment epiteli dekolman› görüldü.
(RES‹M 1A, 1B, 1C).

Sa¤ gözde fibrovasküler pigment epiteli dekolman›, üzerinde
subretinal s›v› ve kenar›nda seröz pigment epiteli dekolman›
görüntülendi (RES‹M 3).

‹NDOS‹YAN‹N YEﬁ‹L‹ ANJ‹OGRAF‹
Sa¤ gözde 2 farkl› damar a¤› belirlendi. Pigment epiteli
dekolman› hipofloresand› (RES‹M 2A, 2B).

Sonuç olarak olgu minimal klasik koroid neovaskülarizasyonu olarak de¤erlendirildi. Bu olgularda
fotodinamik tedavinin yarar› ﬂüpheli olmas›na ra¤men sol
gözde geniﬂ bir skar dokusu bulunmas› ve görme
keskinli¤inin düﬂük olmas› nedeniyle sa¤ göze fotodinamik
tedavi planland›.

RES‹M 1A ve 1B: Erken faz FA'da hiperfloresan subfoveal klasik KNV (ince ok), gizli KNV (okbaﬂ›)
ve alt temporalde seröz PED'e ait hipofloresans (kal›n ok).

RES‹M 2A: Erken faz ‹SYA'da FA'daki klasik KNV (ince ok) alt kenar›nda
fibrovasküler PED (okbaﬂ›) ve alt temporalde hipofloresan seröz PED
(kal›n ok).

RES‹M 1C: Geç faz FA'da s›z›nt› (ince ok) ile alt
kenar›nda PED içerisinde göllenme (okbaﬂ›)
görülmekte.

RES‹M 2B: Geç faz ‹SYA'da subfoveal plak (ok) ve alt temporalde
hipofloresan seröz PED (okbaﬂ›) izlenmekte.
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RES‹M 3: OKT'de subfoveal fibrovasküler PED (ince ok), üzerinde subretinal s›v› (okbaﬂ›) ve seröz PED (kal›n ok) görülmekte.

FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹

1. KONTROL

A¤›rl›k
Boy
Vücut yüzey alan›
Visudyne
Dekstroz
Spot büyüklü¤ü

Tedavi sonras› 3. ayda görme keskinli¤i ayn› düzeyde
bulundu. FA'da s›z›nt› yoktu, sadece boyanma saptand›.
Seröz PED oldukça gerilemiﬂti. ‹SYA'da damar a¤› görülmedi
(RES‹M 4A, 4B, 4C, 4D). OKT'de de seröz PED ve intraretinal
s›v› kaybolmuﬂtu (RES‹M 5). Lezyonda s›z›nt› görülmedi¤i
için 3 ay sonra kontrol önerildi.

: 93 kg
: 173 cm
: 2.1 m2
: 6.3 ml
: 24.7 ml
: 5500 μ

RES‹M 4A ve 4B: Tedavi sonras› 3. ayda erken ve orta faz FA'da subfoveal
klasik KNV ve fibrovasküler PED görülmemekte, seröz PED (ok) azalm›ﬂ
olarak izlenmekte.

RES‹M 4C: Geç faz FA'da sadece
boyanma görülmekte.

RES‹M 5: OKT'de seröz PED, subretinal s›v› kaybomuﬂ, inaktif fibrovasküler PED görülmekte.

RES‹M 4D: Erken faz ‹SYA'da damar
a¤› saptanmad›.

2. KONTROL

3. KONTROL

Tedavi sonras› 6. ayda çekilen FA'da yine s›z›nt› görülmemekteydi (RES‹M 6A, 6B). Böylece lezyon bu dönemde
de stabil olarak de¤erlendirilip kontrol planland›.

Tedavi sonras› 9. ayda görme keskinli¤i 2/10 düzeyine
düﬂmüﬂtü. Fundus muayenesinde makulada kabar›kl›k ve
hemoraji izlenmekteydi. FA'da geniﬂ koroid neovaskülarizasyonuna ait hiperfloresans ile hipofloresan hemoraji
saptand›. ‹SYA'da erken fazda damar a¤› ve geç fazda plak
görüldü (RES‹M 7A, 7B, 7C, 7D).

RES‹M 6A: Tedavi sonras› 6. ayda erken faz FA'da hipofloresans izlenmekte.

RES‹M 6B: Geç faz FA'da lezyonda boyanma görülmekte.

RES‹M 7A: 9. ayda erken faz FA'da
subfoveal KNV(ok), hipofloresan
hemoraji (okbaﬂ›).

RES‹M 7C: Erken faz ‹SYA'da
subfoveal damar a¤› (ok).

RES‹M 7B: Geç fazda s›z›nt› (ok)
görülmekte.

Bu bulgulara göre lezyonda yeni bir aktivasyon oldu¤u
belirlenerek tekrar fotodinamik tedavi planland›.

2. FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
Ayn› parametrelerde 4000 mikron çap›nda spot ile ikinci kez
FDT uyguland›.

4. KONTROL
‹kinci tedavi sonras› 3. ayda görme keskinli¤i 2/10 düzeyindeydi,
FA'da minimal s›z›nt› görülürken ‹SYA'da plak küçülmüﬂtü
(RES‹M 8A, 8B, 8C). OKT'de subretinal veya intraretinal s›v›
görülmedi (RES‹M 9). Bu sonuç ile lezyon stabil olarak kabul
edildi ve 3 ayl›k takip periyodlar› planland›.

RES‹M 7D: Geç fazda subfoveal
plak (ok) ‹zlenmekte.

SON KONTROL
‹kinci tedavi sonras› 6. ayda görme keskinli¤i ayn› düzeyde
(2/10) bulundu. FA'da s›z›nt› görülmedi (RES‹M 10A, 10B).
OKT'de subfoveal fibrotik dokuya ait yans›ma tespit edildi
(RES‹M 11). Bu bulgulara göre lezyon inaktif olarak de¤erlendirildi ve 6 ay sonra kontrol planland›.

SONUÇ VE ÖZET
Bu olgu minimal klasik koroid neovaskülarizasyonu ve seröz
pigment epiteli dekolman›na sahip olmas›na ra¤men 2
kez uygulanan fotodinamik tedavi ile 15 ayl›k takip sonunda
sadece 1 s›ral›k görme azalmas›yla stabil olarak kalm›ﬂt›r.
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RES‹M 8A:‹kinci tedavi sonras› sonras› 3. ayda
erken FA'da subfoveal küçük hiperfloresan odak
(ok), etraf› hipofloresan.

RES‹M 8B: Geç FA'da minimal s›z›nt›.

RES‹M 8C: Geç ‹SYA'da küçük bir plak (ok).

RES‹M 9: OKT'de subfoveal inaktif fibrovasküler PED (ok), s›v› görülmemekte.

RES‹M 10A: ‹kinci tedavi sonras› 6. ayda erken faz FA'da subfoveal lekeli
bir hiperfloresans.

RES‹M 10B: Geç faz FA'da boyanma görülmekte.
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RES‹M 11: OKT'de fovea alt›ndaki sensoryel retinada atrofi (ok) ve alt›nda fibrozis (okbaﬂ›) izlenmekte.

