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Angiod Streaks’e Ba¤l› Koroid
Neovaskülarizasyonlar›nda
Fotodinamik Tedavi Uygulamalar›
ANG‹O‹D STREAKS’E BA⁄LI
SUBFOVEAL KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

ﬁ‹KAYET‹ VE H‹KAYES‹
Otuz yaﬂ›nda bir bayan hasta 1 ayd›r sa¤ gözde bulan›k
görme ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Özgeçmiﬂ ve soygeçmiﬂinde
bir özellik bulunmamaktayd›.

olarak perifere do¤ru seyreden koyu k›rm›z› renkli çizgiler
ve papillada optik disk drusenine iﬂaret eden bir kabar›kl›k
izlenmekteydi. Sa¤ gözde foveada gri-yeﬂil renkli kabar›kl›k
ve subretinal hemoraji görüldü (RES‹M 1,2). Göz ve deri
bulgular› do¤rultusunda deri hastal›klar› ile konsulte edildi
ve Psödoksantoma Elastikum tan›s› elde edildi.

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹
MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤ gözde 2/10, sol gözde 10/10 düzeyinde,
göziçi bas›nçlar› her iki gözde 17 mmHg olarak saptand›.
Ön segment muayenesinde bir patoloji görülmedi. Fundus
muayenesinde her iki gözde optik disk etraf›ndan radyal

Sa¤ gözde disk druseni otofloresans göstermekteydi (RES‹M
3A). Boya verildikten sonra angioid streaks hiperfloresan
olarak izlendi. Erken fazda subfoveal koroid neovaskülarizasyonuna ait hiperfloresans ve geç fazda buradan s›z›nt›
görülmekteydi (RES‹M 3B, 3C, 3D).

RES‹M 1: Sa¤ gözde optik disk etraf›ndan radyal seyir gösteren k›rm›z renkli
çizgiler (ok), foveada sensoryel retina dekolman› ve hemoraji (okbaﬂ›).

RES‹M 2: Sol gözde optik disk etraf›nda angioid streaks (ok) görülmekte.

RES‹M 3A: Sa¤da otofloresans
veren disk druseni (ok).

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

RES‹M 3B: Erken faz FA'da sa¤da
angioid streaks ve subfoveal
neovasküler membran hiperfloresan
(ok), etraf›ndaki subretinal s›v› ve
hemoraji hipofloresan (okbaﬂ›).

RES‹M 3D: Sol gözde de
hiperfloresan angioid streaks (ok).
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RES‹M 4A: Sa¤da erken faz ‹SYA'da subfoveal
damar a¤› (ok) .

RES‹M 4B: Geç fazda hipofloresan angioid
streaks (ok) subfoveal hiperfloresan odak,
etraf›nda hipofloresan subretinal s›v› (okbaﬂ›)
görülmekte.

RES‹M 4C: Sol gözde hipofloresan angioid
streaks (ok) ve ekvatorda hipofloresan retiküler
pigmenter de¤iﬂiklikler (okbaﬂ›).

‹NDOS‹YAN‹N YEﬁ‹L‹ ANJ‹OGRAF‹

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹

Her iki gözde angioid streaks hipofloresan olarak belirlendi.
Sa¤ gözde erken fazda foveada damar a¤›, geç fazda
hipofloresan angioid streaks ortas›nda hiperfloresan odak,
ve etraf›nda subretinal s›v›ya ait hipofloresans görüntülendi.
Ekvatordaki retiküler pigmenter de¤iﬂiklikler hipofloresand›.
(RES‹M 4A, 4B, 4C).

Sa¤ gözde foveadaki neovasküler yap›ya ait parlak yans›ma,
üzerinde intraretinal s›v› ve ince subretinal s›v› görüntülendi
(RES‹M 5).
Bu bulgulara göre sa¤ gözde Angioid Streaks'e sekonder
subfoveal koroid neovaskülarizasyonu tespit edilerek
fotodinamik tedavi planland›.

RES‹M 5: Sa¤da OKT'de subfoveal neovasküler yap› (kal›n ok), üzerinde intraretinal (okbaﬂ›) ve subretinal s›v› (ince ok)

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 sa¤ gözde 7/10
düzeyine yükseldi. Fundus muayenesinde etraf› pigmentli
halka ile çevrili membran görüldü, hemoraji gerilemekteydi
(RES‹M 6). Floresein anjiografide s›z›nt› kaybolmuﬂtu
(RES‹M 7A, 7B, 7C). ‹ndosiyanin yeﬂili anjiografide de
membran›n belirgin hipofloresan bir halka ile çevrili oldu¤u
ve sensoryel retina alt›ndaki s›v›n›n geriledi¤i izlenmekteydi
(RES‹M 8A, 8B).

: 5 kg
: 167 cm
: 1.7 m2
: 5.1 ml
: 24.9 ml
: 2000 μ

A
RES‹M 6: Subfoveal kabar›kl›k ve hemoraji gerilemiﬂ.

B

C

Resim 7A, B. C: Tedavi sonras› 3. ayda erken (A), orta (B) ve geç faz (C) FA'da sadece boyanma izlenmekte.

RES‹M 8A: Tedavi sonras› 3. ayda erken ‹SYA'da pigmentli halka ile çevrili
lezyon (ok).

RES‹M 8B: Geç fazda etraf›ndaki subretinal s›v›ya ba¤l› hipofloresans›n
kayboldu¤u görülmekte.
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Sa¤ göze yap›lan FDT'den 6 ay sonra hasta bu sefer sol
gözde 1 ayd›r görme azalmas› ile yeniden baﬂvurdu. Görme
keskinli¤i sa¤da 8/10, solda 1/10 düzeyindeydi. Fundus
muayenesinde sa¤ gözde fovea yat›ﬂ›kt›, üst temporal arka
yak›n bir makula damar›n›n alt›nda gri renkli kabar›kl›k ve
kenar›nda hemoraji saptand› (RES‹M 9). Sol gözde fovea

ortas›na do¤ru ilerleyen angioid streaks etraf›nda kabar›kl›k
ve foveada küçük bir hemoraji belirlendi (RES‹M 10).
Floresein anjiografide sa¤da fovea üst nazalinde boyanma
ile alt temporalinde küçük bir hiperfloresans görüldü. Üst
temporal arka yak›n bölgede ise neovaskülarizasyona iﬂaret
eden s›z›nt› görülmekteydi. Sol gözde fovea üzerinden
geçen hiperfloresan çatlaktan s›z›nt› tespit edildi (RES‹M
12A, 12B, 12C, 12D). Optik koherens tomografide sa¤ gözde
foveadan oldukça uzak damar a¤›, sol gözde ise jukstafoveal
neovasküler membran görüntülendi (RES‹M 13 ve 14).

RES‹M 9: Tedavi sonras› 6. ayda foveada pigmentli skar (ok), üstte kabar›kl›k
ve hemoraji (okbaﬂ›).

RES‹M 10: Sol gözde foveadan geçen angioid streak, etraf›nda kabar›kl›k ve
hemoraji (ok).

RES‹M 11A: Sa¤ gözde FA'da erken
fazda üst temporal arka yak›n KNV
(ok).

RES‹M 11C: Solda erken FA'da fovea
üzerinden geçen angioid streaks'te
damarlanma (ok).

Bu bulgulara göre sa¤ gözdeki lezyon inaktif olarak
de¤erlendirildi ve 3 ay sonra kontrol planland›.

2. KONTROL

RES‹M 11B: geç fazda üstte s›z›nt›
(ok), foveadaki lezyonda boyanma
(okbaﬂ›).

RES‹M 12: Sa¤da OKT'de ekstrafoveal KNV (ok) görülmekte

RES‹M 11D: Geç fazda belirgin
s›z›nt› görülmekte.

RES‹M 13: Solda OKT'de jukstafoveal KNV(ok) ve intraretinal s›v› (okbaﬂ›)

Bu bulgulara göre sa¤ gözdeki ekstrafoveal, sol gözdeki
jukstafoveal neovaskülarizasyonun tedavisi planland›.

SA⁄ GÖZE LASER FOTOKOAGULASYON
SOL GÖZE FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
Sa¤ gözde üst temporal arka yak›n ekstrafoveal koroid neovaskülarizasyonuna argon laser fotokoagulasyon tedavisi
uyguland›. Sol göze ise fovea merkezde olmak üzere çatla¤›n
temporal ucundaki s›z›nt›y› da içine alacak ﬂekilde 3000
mikron çap›nda spot ile fotodinamik tedavi yap›ld›.

RES‹M 14A: sa¤ gözde erken faz
FA'da ekstrafoveal KNV (ok).

RES‹M 14B: Buradan geç fazda
s›z›nt› olmakta.

4. KONTROL
Sol göze uygulanan fotodinamik tedaviden 10 ay sonraki
muayenede görme keskinli¤i sa¤ gözde 9/10, sol gözde 2/10
düzeyinde saptand›. Fundusta sa¤ gözde neovaskülarizasyona iﬂaret eden bir bulgu görülmedi, sol gözde ise
foveada kabar›kl›k ve yeni bir foveal hemoraji belirlendi.
Ayn› gün çekilen floresein anjiografide sa¤ gözde s›z›nt›
saptanmad›. Sol gözde ise foveadan geçen Bruch çatla¤›n›n
etraf›nda belirgin boya kaça¤› izlenmekteydi (RES‹M 15A,
15B, 15C, 15D).

3. KONTROL
Tedaviden 1 ay sonraki muayenede sa¤ gözde görme
keskinli¤i 8/10, sol gözde 3/10 olarak bulundu. Floresein
anjiografide sa¤ gözde yeni laser uygulanan bölgede sadece
boyanma görüldü. Ancak bu sefer de fovea alt
temporalindeki odakta s›z›nt› oluﬂmaktayd›. Sol gözde boya
kaça¤› tespit edilmedi (RES‹M 14A, 14B, 14C, 14D). Ayn›
gün sa¤ göze ilave LASER FOTOKOAGULASYON tedavisi
uyguland›.

RES‹M 14C: Sol gözde erken FA'da
angioid streaks hiperfloresan.

RES‹M 14D: Geç fazda fibrotik
dokuda boyanma görülmekte.

Bu bulgulara göre sa¤ gözdeki lezyonlar stabil olarak kabul
edildi, sol göze ise yeniden tedavi planland›.

SOL 2. FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹
Sol göze bir önceki seansta kullan›lan ayn› parametrelerde
FDT uyguland›.

5. KONTROL
Sol göze uygulanan tedaviden 1 ay sonraki muayenede
görme keskinli¤i sa¤da 9/10, solda 4/10 düzeyinde bulundu.
Floresein anjiografide her iki gözde aktif s›z›nt› saptanmad›
(RES‹M 16A, 16B).
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RES‹M 15A, 15B: Sa¤ göze uygulanan son laser tedavisinden 9 ay sonra
laser skarlar› (ok), FDT uygulanan lezyonda (okbaﬂ›) boyanma izlenmekte.

RES‹M 15C: Solda FDT sonras›
10. ayda erken FA'da hiperfloresan
AS (ok).

RES‹M 15D: Geç fazda s›z›nt›
görülmekte, hemoraji hipofloresan
(ok).

SON KONTROL

RES‹M 16A: Sa¤ gözde FA'da geç fazda boyanma
olmakta.

RES‹M 16B: Sol gözde FA'da geç fazda kal›n
fibrotik doku boyanmakta.

Son tedaviden 9 ay sonra, toplam 24
ayl›k takip sonunda görme keskinli¤i
sa¤da 9/10, solda 4/10 düzeyinde elde
edildi. Fundus muayenesinde her iki
gözde yeni bir kabar›kl›k veya hemoraji
saptanmad› (RES‹M 17 ve 18). Floresein
anjiografide yine sadece skar dokusunun boyand›¤› görülmekteydi (RES‹M
19A, 19B, 19C).

SONUÇ VE ÖZET

RES‹M 17: 2 y›l sonunda sa¤da laser skarlar›
(ok) ve FDT uygulanan lezyon (okbaﬂ›).

RES‹M 18: Solda etraf› pigmentli fibrotik doku
(ok) görülmekte.

RES‹M 19A: 2. y›lda FA'da sa¤da s›z›nt›
görülmemekte.

RES‹M 19B: Solda erken faz FA'da hafif
hiperfloresan lezyon izlenmekte.

Angioid Streaks'e sekonder bilateral
birden çok neovaskülarizasyon geliﬂen
bu olguda 2 y›l içerisinde sa¤ göze 1
kez fotodinamik tedavi ve ekstrafoveal
lezyonlara da 2 kez laser fotokagulasyon tedavisi uyguland›. Sol göze ise
2 kez fotodinamik tedavi yap›ld›. ‹ki y›l
sonunda her iki gözdeki lezyonlar stabil
olarak de¤erlendirildi. Sa¤ gözde
6 s›ral›k, sol gözde ise 2 s›ral›k bir görme
art›ﬂ› elde edildi.

RES‹M 19C: Geç fazda boyanma olmakta.

2:

OLGU

ANG‹O‹D STREAKS’E BA⁄LI
SUBFOVEAL KORO‹D
NEOVASKÜLAR‹ZASYONU

koyu k›rm›z› çizgiler ve sol gözde foveada hemoraji görülmekteydi (RES‹M 1 ve 2).

FLORESE‹N ANJ‹OGRAF‹
ﬁ‹KAYET‹ VE H‹KAYES‹
Otuzdört yaﬂ›nda bir bayan hasta sol gözde 1 ayd›r çarp›k
görme ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Bilinen sistemik rahats›zl›¤›
yoktu. Aile hikayesinde bir özellik bulunmad›.

MUAYENE BULGULARI
Görme keskinli¤i sa¤ gözde 10/10, sol gözde 6/10 düzeyinde,
göziçi bas›nçlar› normoton olarak saptand›. Ön segment
muayenesinde bir patoloji bulunmad›. Fundus muayenesine
her iki gözde optik diskten perifere do¤ru radyal uzant›l›

Her iki gözde floresein anjiografide angioid streaks tarz›ndaki
Bruch çatlaklar› hiperfloresand›. Sol gözde foveadan geçen
bir çatla¤›n ortas›nda giderek artan s›z›nt› belirlendi (RES‹M
3A, 3B, 3C, 3D).

‹NDOS‹YAN‹N YEﬁ‹L‹ ANJ‹OGRAF‹
Angioid streaks her iki gözde hipofloresan ve hiperfloresan
çizgiler ﬂeklinde belirlendi. Sol gözde erken fazda subfoveal
damar a¤› ince hiperfloresan çatla¤›n ortas›nda görülmekteydi. Geç fazda hipofloresan çatla¤›n üzerinde foveada yer
almaktayd›. Ekvatordaki retiküler pigmenter de¤iﬂiklikler
hipofloresan noktalar ﬂeklinde belirlendi (RES‹M 4A, 4B).

RES‹M 1: Sa¤ gözde angioid streaks (ok).

RES‹M 2: Sol gözde yine koyu renkli cizgiler (ok) ve foveada hemoraji
(okbaﬂ›).

RES‹M 3A: sa¤ gözde FA'da AS
hiperfloresan (ok), makula temporalinde retiküler de¤iﬂiklikler (okbaﬂ›).

RES‹M 3C: Solda geç FA'da
hiperfloresan AS (ok) ve foveadaki
lezyonda boya kaça¤› (okbaﬂ›).

RES‹M 3B: Sol gözde erken FA'da
foveadan geçen hiperfloresan AS
(ok) görülmekte.

RES‹M 3D: Geç faz FA'da s›z›nt› (ok)
görülmekte.
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RES‹M 4A: Solda erken faz ‹SYA'da hiperfloresan AS (ok) ortas›nda
damar a¤› (ok baﬂ›).

RES‹M 4B: Geç faz ‹SYA'da hipo ve hiperfloresan AS (kal›n ok), hipofloresan retiküler de¤iﬂiklikler (okbaﬂ›), foveada hiperfloresan odak (ince ok).

OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹

FOTOD‹NAM‹K TEDAV‹

Sol gözde fovea alt›nda yerleﬂmiﬂ neovasküler oluﬂuma ait
parlak yans›ma ve subretinal s›v› görüntülendi (RES‹M 5).

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

Bu bulgulara göre sol gözde "Angioid Streaks"e sekonder
subfoveal neovasküler membran saptanarak fotodinamik
tedavi planland›.

RES‹M 5: OKT'de neovasküler oluﬂum (kal›n ok), intraretinal (okbaﬂ›) ve subretinal s›v› (ince ok).

: 77 kg
: 168 cm
: 1.9 m2
: 5.7 ml
: 24.3 ml
: 2000 μ

RES‹M 6: Tedavi sonras› 3. ayda foveada
kabar›kl›k ve hemoraji saptanmad›.

RES‹M 7A: Sa¤da erken FA'da hiperfloresan AS.

RES‹M 7B: Geç FA'da s›z›nt› oluﬂmamakta.

1. KONTROL

SON KONTROL

Tedavi sonras› 3. ayda sol gözde görme keskinli¤i 10/10
düzeyine yükselmiﬂti. Fundusta foveadaki hemoraji ve
kabar›kl›¤›n geriledi¤i belirlendi (RES‹M 6). Floresein
anjiografide sol gözde foveadaki s›z›nt›n›n kayboldu¤u
görüldü (RES‹M 7A, 7B). ‹ndosiyanin yeﬂili anjiografide de
erken fazda damar a¤›, geç fazda hiperfloresan odak tespit
edilmedi (RES‹M 8A, 8B). Optik koherens tomografide
intraretinal veya subretinal s›v› görülmedi (RES‹M 9).

Tedavi sonras› 12. ayda görme keskinli¤i yine 10/10 düzeyindeydi, fundus muayenesinde aktif neovasküler oluﬂuma
ait bir bulgu yoktu. OKT'de s›v› (RES‹M 10), FA'da s›z›nt›
görülmedi (RES‹M 11).

RES‹M 8A: Erken faz ‹SYA'da damar a¤› görülmemekte.

SONUÇ VE ÖZET
Angioid Streaks'e sekonder subfoveal koroid neovaskülarizasyonu tan›s›yla bir kez fotodinamik tedavi uygulanan
bu olguda bir y›l sonunda görme keskinli¤i 4 s›ra artm›ﬂ
ve lezyon bir y›l boyunca stabil kalm›ﬂt›r.

RES‹M 8B: Geç fazda foveadaki hiperfloresan odak kayboldu.
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RES‹M 9: Tedavi sonras› 3. ayda OKT'de s›v› saptanmad›.

RES‹M 10: Tedavi sonras› 1. y›lda OKT'de s›v› görülmemekte.

RES‹M 11: Tedavi sonras› 1. y›lda FA'da sadece
fibrotik doku boyanmas› izlenmekte.

