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KISA ÜRÜN BİLGİSİ:
ÜRÜN ADI: BRİMOGUT Göz Damlası. FORMÜLÜ: Her mL’si 1.0 mg brimonidine eşdeğer 1.5 mg brimonidin tartarat içerir. ÖZELLİKLERİ: BRİMOGUT uygulamadan 2 saat sonra beliren pik oküler hipotansif etkili oldukça selektif bir alfa-2 adrenerjik reseptör agonistidir. Hümör 
aköz yapımını azaltıp, uveoskleral yoldan atılımını artırarak etki etmektedir. ENDİKASYONLARI: BRİMOGUT, açık açılı glokom veya oküler hipertansiyonu olan hastalarda artmış intraoküler basıncın (IOB) düşürülmesinde endikedir. KONTRENDİKASYONLAR: BRİMOGUT 
yenidoğanlarda ve bebeklerde (2 yaş altı) kontrendikedir. BRİMOGUT, geçmişte brimonidin tartarata veya bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık göstermiş olanlarda ve monoamin oksidaz (MOA) tedavisi gören hastalarda kontrendikedir. 
UYARILAR/ÖNLEMLER: Uygulama esnasında damlalığın ucunun göz ve çevre dokulara değmesinden sakınmalı ve uygunsuz kullanımla solüsyonun kontaminasyonu sonucu gözde ciddi hasar ve görme kaybı olabileceği bilinmelidir. GEBELİK KATEGORİSİ: B. BRİMOGUT gebe 
kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır. Sadece anneye olan potansiyel yararı, fetüs üzerine potansiyel zararı geçerse kullanılmalıdır. Anne sütüne geçişi bilinmediğinden, emzirenlerde kullanılmamalıdır. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Santral sinir sistemi depresanları ile (alkol, 
barbitüratlar, opiatlar, sedatifler veya anestezikler) additif ya da potansiyalize edici bir etki göz önünde bulundurulmalıdır. Birlikte trisiklik antidepresanlar, MAO inhibitörü,  antihipertansif ve/veya kardiyak glikozidleri  gibi ilaçların kullanımında dikkatli olunmalıdır. YAN ETKİLER: 
Alerjik konjunktivit, konjunktival hiperemi, oküler pruritis. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Etkilenmiş göz(ler)e 8 saat arayla olmak üzere günde 3 kez 1 damladır. TİCARİ ŞEKLİ VE FİYATI (Ruhsat Tarihi ve No): Brimogut % 0,15 Göz Damlası 5 ml 58,19 TL. (10.05.2013-250/60). 
Fiyat Tarihi: Mart 2019. RUHSAT SAHİBİ: Bilim İlaç San ve Tic A.Ş. 34440 Beyoğlu / İSTANBUL. Son Güncelleme Tarihi: Mart 2019. (P8V2) REÇETELİ SATILIR. Ürünlerimiz ile ilgili advers olayları hastaguvenligi@bilimilac.com adresine e-posta göndererek veya 0850 226 27 00 
iletişim numarasını arayarak ürün güvenliliği sorumlusuna bildirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için: Bilim İlaç San ve TİC A.Ş. 34440 Beyoğlu / İstanbul adresine başvurunuz. www.bilimilac.com.
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Merhaba, 

Zaman hızla akıyor ve  #Glokom dergimizin 3.sayısı ile 
yine birlikteyiz. Sizler belki bir deniz kenarında, ya da bir 
dağ esintisinde dinleniyorsunuz, belki de henüz tatil yapa-
madınız ve hastalarınızla uğraşmaya devam ediyorsunuz. 
Her nerede olursanız sizlere hoşça vakit geçirebilmenizi 
amaçlayan ilginç konular ve içeriğimizle karşınızdayız. 

Bu sayımızda Dr. Afsun Şahin ile glokom erken tanısın-
da OCT teknolojisinin ön planda olmasına bağlı biraz ih-
mal ettiğimiz eski dost görme alanımızı yeni test stratejileri 
ile tekrar atağa geçiriyoruz. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi gün-
cel bir konu yapay zekâ ve derin öğrenme (deep learning) 
glokomda yerini, Dr. Ahmet Akman preservansız glokom 
damlalarına hak ettikleri önemi verebiliyor muyuz? konu-
sunu bizlere aktaracaklar. Odak noktalarının bu sayıdaki 
konusu “Glokom cerrahisi ile ilişkili enfeksiyonlar”.  Gün-
cel glokom cerrahisi olarak önemi giderek artan MİGS 
tekniklerinden olan GATT, başarılı uygulayıcılarından 
Dr. Zeynep Aktaş tarafından bizlere aktarılacak. Dr. Tülay 
Şimşek glokom hastalarında yaşam stili önerilerini bizlerle 
paylaşacak. Dr. Ufuk Elgin literatürdeki ilginç makaleleri 
bir potpuri ile yine bizlerle buluşturacak. 

Dergimizin aktüalite bölümünde Dr. Merih Önol hoca-
mız bizlere uzun yıllardır yazlarını geçirdiği Datça’yı,  Dr. 
Tekin Yaşar Beyoğlu Göz Hastanesinin faaliyette bulundu-
ğu binanın ilginç tarihçesini anlatacak. Dr. Halil Ateş yine 
sanatla dolu bir yazı hazırladı, ilgiyle okuyacağınızı tahmin 
ediyoruz.  

Dergimizin tüm sayılarına TOD net ana sayfada yer 
alan glokopedi ikonuna girerek ya da iphone ve android 
uygulamalarını mobil cihazlarınıza indirerek kolaylıkla 
ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatmak isteriz. 

Bir sonraki sayımızı ulusal kongremiz öncesi sizlere 
ulaştırmayı planlıyoruz, bu sayımızda sizlere çeşitli sürp-
rizler hazırladık, sabırsızlıkla bir sonraki buluşmamızı 
bekliyoruz. 

Sevgiyle kalın.

Prof. Dr. Özcan Ocakoğlu
TOD Glokom Birimi Başkanı

ÖnsözÖnsözÖnsöz
#Glokom | 5



Biz Bu Gözü 
Prezervanlasak mı? 
Prezervanlamasak mı?

Prof. Dr. Ahmet Akman

Modern oft almolojinin gelişmesi ile birlikte göz 
damlaları birçok göz hastalığının tedavisinde te-
mel araç olmuşlardır. Kuru göz sendromundan 

enfeksiyonlara, alerjiden glokoma pek çok göz hastalığının 
güncel tedavisi göz damlaları ile yapılmaktadır. 

Klasik göz damlalarının içeriğinde aktif maddelere ek 
olarak antimikrobiyal ve antifungal özellikli prezervan-
lar, 1900’lerin başından beri kullanılmaktadır. Göz dam-
lası şişesinin kontaminasyonunun önlemesi yanında, bazı 
prezervanlar korneada yaptıkları toksik etki ile epitel hüc-
releri arası bağları bozarak, göz içine aktif madde geçişini 
arttırmaktadırlar. Ancak bu etki kısa süreli kullanılan an-
tibiyotik türü ilaçlarda faydalı iken, glokom gibi hastaların 
uzun yıllar çoklu ilaç kullandığı durumlarda çok ciddi yan 
etkilere sebep olabilmektedir. 

Temelde deterjanlar ve okside edici ajanlar olmak üzere 
iki grup prezervan, göz damlası üretiminde kullanılmakta-
dır1. Geçtiğimiz 30 yılda çok farklı prezervanlar geliştiril-
miş olsa da günümüzde göz damlalarında en yaygın kul-
lanılan prezervanlar, deterjan olan benzalkonyum klorür 
(BAK) ve polikuad ile okside edici ajan olan purittir. 

Son yıllarda tüm dünyada prezervanlı ilaçların yarattı-
ğı yan etkiler anlaşılmış, kuru göz tedavisinde kullanılan 
gözyaşı preparatlarının neredeyse hepsi prezervansız üre-
tilmeye başlanmıştır. Glokom tedavisinde de prezervan-
sız ilaçlar dünyada yavaş yavaş yaygınlaşmaktadır. Birçok 
glokom ilacının prezervansız formları ticari kullanıma 
girmiştir. Ülkemizde maalesef hala bu seviyeye ulaşama-
mış olmamız oldukça üzücüdür. Günümüzde ülkemizde 
kullanımda bulunan bir adet prezervansız ve birkaç adet 
de BAK yerine purit ya da polikuad içeren glokom dam-
lası vardır. Prezervansız ya da en azından BAK’sız ürünle-
rin yaygınlaşmasının, hastalarımızın sağlığı için ne kadar 
önemli olduğunu, bu yazıda sizlerle paylaşmaya çalışaca-
ğım.

Yaygın Kullanılan Deterjan 
Prezervanlar
Benzalkonyum Klorür (BAK)

Ülkemizdeki prezervanlı ilaçların %80’inde BAK bu-
lunmaktadır. BAK, katyonik bir deterjandır ve bakterilerin 
hücre duvarındaki lipid yapıyı bozarak ölümlerine yol aç-
maktadır. 

BAK, ilk kez 1910’larda bir antiseptik olarak kullanıl-
maya başlanmış, 1940’larda da sert kontakt lens solüsyon-
larında kullanılarak oft almolojiye girmiştir. Daha sonraki 
yıllarda göz damlalarının neredeyse hepsinde değişik kon-
santrasyonlarda (%0.004 – %0.02) prezervan olarak kulla-
nılmıştır. Hala günümüzde en sık kullanılan göz damlası 
prezervanıdır. Oft almoloji dışında, hastane dezenfeksiyo-
nunda, cerrahi alet temizliğinde ve birçok farklı alanda 
daha yüksek konsantrasyonlarda yaygın olarak kullanıl-
maktadır.

BAK’ın bu kadar sık kullanılmasının temel nedenle-
ri, prezervan olarak çok etkili olması, korneada yarattığı 
hasarla kornea penetrasyonu kötü olan aktif maddelerin 
ön kamaraya geçişini arttırması, ilaç endüstrisinde uzun 
yıllardan beri kullanılması nedeni ile üreticilere araştır-
ma-geliştirme gerektirmeden sağladığı kullanım kolaylığı 
ve düşük maliyetidir1.

Bakterilere verdiği zararın benzerini oküler dokulara 
da vermesi ise en büyük handikapıdır. Kornea epitel hücre-
lerine de aynı bakterilere olduğu gibi toksiktir. Bu toksisite 
antibiyotik ya da steroidler gibi kısa süreli kullanılan ilaç-
larda çok büyük sorun yaratmasa da özellikle gözyaşları ve 
glokom ilacı gibi kronik kullanılan damlalarda çok daha 
belirgin hale gelmektedir.

BAK’ın kronik kullanımda kornea epiteline olan zarar-
ları dışında, konjonktivaya da toksistesi yüksektir. Uzun 
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süreli glokom ilacı kullanan hastalarda oküler yüzey has-
talığı ve kuru göz sendromu çok sık olarak ortaya çıkmak-
tadır. Bunun sonucu da kırmızı, yanan batan gözü olan 
mutsuz ve ilaç tedavisine uyumsuz hastalardır2.

Yüzey problemlerine ek olarak, BAK göz içine geçerek, 
siliyer cisimde ve trabeküler sistemde de hasara neden ol-

maktadır. Bu nedenle BAK içeren glokom ilaçlarını uzun 
yıllardır kullanan hastalarının yıllar içinde göz içi basınç-
larının (GİB), BAK’ın trabeküler sisteme verdiği zararla 
yükseldiği ve ilaçların etkinliklerinin düştüğü, bu konuda 
en çok çalışan otoritelerden birisi olan Christophe Bau-
douin tarafında ortaya atılmıştır. Baudouin bu teorisine 
kanıt olarak; oküler hipertansiyon tedavisi çalışmasında 

Prezervanların oküler yan etkileri 

Sağ gözde prezervanlı sol gözde prezervansız prostaglandin analoğu kullanan hastada korneanın Lisamin yeşili boyanması.

Sağ göz Sağ göz

#Glokom | 7



(OHTS) ilaç verilmeyen oküler hipertansiflerin GİB’leri-
nin yıllar içinde aynı kalırken, BAK içeren tedavi verilen 
gruptaki hastaların GİB’lerinin progresif olarak artığını ve 
sürekli yeni ilaç eklenmesi gerektiğini göstermektedir2-4.

Ek olarak uzun süre prezervanlı glokom ilacı kullanan 
hastalarda konjonktiva aktive olmakta ve bu gözlerde glo-
kom cerrahisi kısa sürede etkisini kaybetmektedir. Son 
yıllarda özellikle trabekülektomi başarısının düşmesinin 
sebebi, hastaların uzun süre çoklu prezervanlı ilaç kullan-
malarıdır.

Prezervan olarak mükemmel olsa da, oküler dokulara 
verdiği hasarın boyutu ve prezervansız damlaların üreti-
minin mümkün olması sayesinde, BAK’ın göz damlaların-
da kullanımı artık son bulmalıdır.

Polikuad
Polikuad 1980’lerde Alcon firması tarafından BAK’dan 

derive edilerek geliştirilen deterjan bir prezervandır. Kon-
takt lens solüsyonlarında, gözyaşlarında ve bazı glokom 
ilaçlarında kullanılmaktadır. Kontakt lenslerin BAK’ı em-
mesi sonucunda ortaya çıkan toksisiteyi önlemeye yönelik 
olarak geliştirilmiştir. BAK’tan farkı bakteriyel hücre du-
varı tarafından çekilmesine karşın kornea epitel hücreleri 
tarafında itilmesidir. Polikuad kontakt lensler tarafından 
emilmemektedir. Ancak BAK’tan az olsa da, hala kornea 
ve konjontiva goblet hücreleri için toksiktir.

Okiside Edici Ajanlar
Stabilize Oksikloro Kompleksi - Purit

BAK gibi deterjan prezervanların zararlarının anla-
şılması ile üreticiler daha az toksik prezervan arayışına 
başlamışlardır. Bu dönemde geliştirilen prezervanlardan 
biriside puritdir. Okside edici bir ajan olan purit, stabilize 
oksikloro kompleksidir. 1990 ortalarında göz damlaların-
da kullanılmaya başlanmıştır. Purit kimyasal olarak klorin 

dioksit, klorit ve klorat karışımıdır. Göze damlatıldığında 
maruz kaldığı ışığın etkisi ile su, oksijen ve klorin serbest 
radikallerine ayrılır. Bu serbest radikaller bakterilere tok-
siktir. Oküler yüzey içi BAK kadar olmasa da toksik etkileri 
olduğu gösterilmiştir.

Prezervansız Göz Damlaları
Prezervanların zararlarının anlaşılması ile birlikte ilk 

olarak kuru göz tedavisinde kullanılan gözyaşı preperat-
ları, öncelikle BAK içermeyen diğer prezervanlarla, daha 
sonraki yıllarda da prezervansız olarak özel filtreli şişeler-
de ya tek kullanımlık flakonlar olarak üretilmeye başlamış-
lardır. Kuru göz tedavisinde, prezervansız ürünler yaygın 
kabul görmüş ve prezervanlı ürünler neredeyse tamamen 
kullanım dışı kalmışlardır. Bir anlamda Berlin duvarının 
yıkılması gibi bir devrim olmuş ve başarıya ulaşmıştır.

Ne yazık ki, glokom tedavisinde bu devrim tamamla-
namamıştır. Batılı ülkelerde bir miktar yol alınmış olsa da 
ülkemiz bu konuda oldukça geride kalmıştır. Göz damla-
larının prezervansız olarak üretilmesinde temelde iki yön-
tem kullanılmaktadır. 

Tek Kullanımlık Prezervansız Göz Damlaları
Bunların başında tek kullanımlık flakonlar gelmektedir. 

Avantajları kullanılıp 24 saat içinde atıldıkları için konta-
minasyon riskinin çok az olmasıdır. Dezavantajları ise yaş-
lı hastaların bu tek kullanımlık flakonları zor sıkması ve 
koparılan plastik ucun sivri kalması nedeniyle hastaların 
tek doz flakonları damlatırken kornealarına sürtüp zarar 
verebilmeleridir. Ayrıca üretim maliyetleri yüksektir. 

Ülkemize bir dönem MSD firması Santen’in Tafluprost 
ürünü getirmiştir. Ancak o dönemde geri ödeme listesine 
giremeyen ürün piyasadan çekilmiştir. Bazı hastalarım bu 
ürünü Yunan adalarından ya da diğer Avrupa Birliği ülke-
lerinden getirerek kullanmaktadırlar. Bu ilaç farklı ülkeler-
de Saflutan, Zioptan ve Taflutan isimleri ile satılmaktadır.

8 | 2019/3



Ayrıca ülkemize hiç gelmeyen MSD’nin Cosopt PF 
(Dorzolamid+ Timolol) ve jenerikleri ile Th ea’nın Mono-
post (Latanoprost) isimli ürününün etkinliği çok merkezli 
çalışmada kanıtlanmıştır ve birçok ülkede mevcuttur5.

Çok Kullanımlık Özel Şişeli Prezervansız Glokom 
İlaçları

Tek kullanımlık ürünlerin kullanım zorluğu nedeniy-
le alternatif arayışı, özel filtre mekanizmaları sayesinde 
içlerine bakteri kontaminasyonu mümkün olmayan, çok 
kullanımlık şişeli prezervansız glokom ilaçlarını ortaya çı-
karmıştır. Temelde bu şişeler sıkıştırma ve pompa sistemli 
olarak iki alt grupta sınıfl andırılırlar.

Sıkıştırma Sistemli Prezervansız Göz Damlası Sistemleri

Pompa sistemli prezervansız Göz Damlası Sistemleri

Ülkemizdeki ilk örneği bir dönem Timo-comod adı 
altında COMOD şişe sistemi ile satılmıştır daha sonra fir-
manın piyasadan çekilmesi ile piyasadan kalkmıştır.

Şu anda ülkemizdeki tek prezervansız glokom ilacı Bi-
lim İlaç tarafından üretilen Brimoguttur. Brimogut (Bri-
monidine), sıkıştırma sistemli bir prezervansız şişe ile üre-
tilmektedir. İlk kullanımda filtreli haznesinin dolması için 
bir-iki dakika baş aşağı tutulması gerekmektedir.

Diğer ülkelerde bu tür şişelerde ruhsatlandırılmış Taf-
luprost ve Latanoprost preperatları da vardır.
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Kimlere Glokom Tedavisinde 
Prezervansız İlaç 
Kullanmalıyız?

Aslında bu soruyu şöyle sormak daha doğrudur; göz 
doktorları olarak herhangi birimiz glokom ya da kuru göz 
tedavisine ihtiyaç duysak, kendimizde prezervanlı mı yok-
sa prezervansız mı ilaçları tercih ederiz? 

Benim tercihim hep prezervansızlardan yana olacaktır. 
Hastalarımızda da prezervansız ilaçlar ilk tercihimiz olma-
lıdır. Daha sonra eğer prezervansız alternatif yoksa, BAK 
dışı prezervan içeren ilaçlar ikinci tercih olmalıdır. Son 
olarak eğer BAK’lı damlara mecbur kalırsak en az BAK 
konsantrasyonu içeren alternatifl eri seçmeliyiz. 

Günümüzdeki fiyatlandırma sistemi, prezervansız ilaç-
ların ek maliyetlerine hiçbir şekilde katkı sağlamadığından 
bu ürünlerin üretimi ve ithalatı ticari olarak mümkün ol-
mamaktadır. Umarız Sosyal Güvenlik Kurumu da bir gün 
insan sağlığında prezervansız göz damlalarının önemini 
kavrar, ona göre makul bir fiyatlandırma yapar ve dün-
yadaki diğer prezervansız glokom ilaçları da ülkemizde 
satılır hale gelir. Bu tür bir uygulama ülkemizdeki ulusal 
ilaç üreticilerinin de bu konuda çalışabilmelerine olanak 
sağlayacaktır. Biliyoruz ki birçok ulusal üretici, aslında 
prezervansız ürün üretecek alt yapıya sahiptir ve suni göz-
yaşlarında prezervansız üretim yapmaktadır.

Son sözümüz Th ygesen’in 2018 tarihli makalesinde de-
diği gibi “Tüm glokom hastaları prezervansız tedaviyi hak 
etmektedirler”6.

Ülkemizdeki prezervansız glokom damlaları:

Brimogut (Bilim İlaç)

Prezervanlı an cak BAK içermeyen glokom ilaçları:

Travatan ve Duo-Trav (Polikuad içerir, Novartis)

Alphagan -P (Purit içerir, Allergan)
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Glokomda Yapay Zeka, 
Makine Öğrenmesi ve 
Derin Öğrenme 

Doç. Dr. Ali Rıza C enk Çelebi

Son zamanlarda oldukça popüler olan yapay zeka ve alt 
başlıkları olan makine öğrenmesi ile derin öğrenme 
konusu göz hastalıkları alanında özelinde de glokom 

başlığı altında ele alınmaya çalışıldı.

Öncelikle yapay zeka nedir?
Yapay zeka; öğrenme ve akıl yürütme süreçlerinin insan 

zekasını taklit ederek bilgisayar sistemleri tarafından ger-
çekleşmesini sağlayan bir bilim dalıdır. Uzman sistemler, 
görüntü işleme, ses tanıma, öneri sistemler, akıllı robot-
lar, otonom cihazlar gibi pek çok çalışma alanı yapay zeka 
yöntemlerinin kullanmaktadır. Cep telefonları, bilgisayar-
lar, internette yapılan her türlü faaliyetler ki bunlara sosyal 
medya, arama motorlarının kullanmak, alışveriş yapmayı 
ekleyebiliriz, bunun dışında banka kartları, sağlık bilgile-
ri gibi günlük hayatın her türlü aktivitesi ile veriler top-

lanarak yapay zeka teknolojileri tarafından işlenmektedir. 
Toplanan bu verilerle yapay zeka kullanılarak aradığımız 
bilgiye daha hızlı ulaşabilmekte, kişisel beğenilerimize uy-
gun olarak ürünler tavsiye edilmekte, akıllı evlerimiz ve eş-
yalarımız en konforlu şekilde düzenlenmektedir. Aslında 
bakıldığında yapay zeka hayatın her alanına girerek insan-
oğluna hizmet etmektedir1. 

Sağlık alanında yapay zekanın 
yeri nedir?

Yapay zekanın en iyi kullanılabileceği alanların başın-
da sağlık gelmektedir. Sağlığın insan hayatındaki önemini 
dikkate aldığımızda, verilerin toplanarak kaliteli bir sağ-
lık hizmetinin hızlı bir şekilde nasıl verilebileceği prob-
lemine yapay zekanın sunduğu çözümler büyük bir katkı 
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sağlamaktadır. Giyilebilir cihazlarla hayati fonksiyonların 
sürekli kayıt altında tutulması olası sağlık problemlerinin 
yapay zeka ile önceden tahmin edilerek önlem alınmasına 
imkan sağlayacaktır. Kişiye özel tıp kavramının gelişme-
si ile kişiye özel ilaç ve tedavi yöntemleri yine yapay zeka 
uygulamalarıyla hız kazanmaktadır. Kanser gibi ciddi bir 
hastalığın teşhisinde yapay zeka algoritmaları neredeyse 
hekimler kadar başarılı sonuçlar vermektedir. Gelecekte 
yaşam kalitesini arttırmaya yönelik uygulamaların gelişti-
rilmesi ile yapay zeka, sağlığımızın korunmasında en bü-
yük yardımcı olacaktır2. 

Peki ne çeşit yapay zeka 
yaklaşımları mevcut?

Yapay zekanın gelişim evreleri göz önüne alındığında; 
bulanık mantık, uzman sistemler, genetik algoritmalar gibi 
yaklaşımlar ele alınmış ve bu alanlarda ürünler çıkartıl-
mıştır. Günümüzde ise makine öğrenmesi yaklaşımı yapı-
lan çalışmalarda yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Makine öğrenmesi; veri setinden girdileri alır, araların-
daki ilişkileri öğrenerek modelleme yapar ve veri setinde 
olmayan veri için elde ettiği model sayesinde tahmin yap-
mayı çalışır. Makine öğrenmesinin en popüler algoritma-
larını ise yapay sinir ağları oluşturmaktadır. Yapay sinir 
ağları, insan beyni modellenerek kurgulanmış algoritma 
çözümleridir. Yapay sinir ağında çıkış değeri olarak elde 

edilen sonuç yeniden giriş değeri alınarak işleme alındı-
ğında, kullanılan katman sayısı artar. İşleme alınarak ye-
niden ağa girmesini sağlayan aradaki katmanlara gizli kat-
man denir. Gizli katmanlar içeren ağ çok katmanlı yapay 
sinir ağı olarak adlandırılmaktadır. 

Derin öğrenme; birçok veri işleme katmanından olu-
şan, desen sınıflandırması ve özellik çıkarımı için kulla-
nılan makine öğrenme tekniklerinin kullandığı hiyerarşik 
mimarileri içermektedir. Konvolüsyonel sinir ağları özel-
likle görüntü işlemede kullanılan hiyerarşik mimari içeren 
derin öğrenme algoritmalarına en güzel örnektir. Beynin 
görsel bilgiyi işleme tekniğinden esinlenerek ortaya çıka-
rılmıştır. Derin öğrenme algoritmaları; grafik modelleme, 
optimizasyon, model tanıma, görüntü işleme, doğal dil iş-
leme ve sinyal işleme gibi çeşitli araştırma alanlarında yo-
ğun olarak kullanılmaya başlanmıştır1. 

Yapay zekanın sağlık alanında 
kullanımı

Son zamanlarda yapay zeka tekniklerinin hızla gelişmesi, 
sağlık alanında geniş uygulama alanı buldu. Yapay zekanın 
gelecekte hekimlerin yerine geçip geçemeyeceği bile konu-
şulur oldu. Gelecekte insan hekimlerin yerini yapay zekaya 
sahip hekimlerin alıp alamayacağı bilinmese de yapay zeka 
uygulamalarının hekimlere daha iyi klinik kararlar verme-
lerine yardımcı olabileceği konusunda araştırmacılar fikir 

12 | 2019/3



birliği içerisindedir. Sağlık hizmetlerinin belirli alanlarda 
ki radyoloji örneğinde olduğu gibi, yapay zeka programları 
daha başarılı sonuçlar vermeye başlamıştır. Sağlık verileri-
nin hızla artması ve büyük veri analitik yöntemlerinin ge-
liştirilmesi ile yapay zeka sağlık alanında daha da çok yer 
alacaktır. Tıp alanında uzman sistemler konusundaki çalış-
malar aralarında glokom göz hastalığının tanısı hususunda 
CASNET ve glokomlu hastalar için danışmanlık sistemini 
kapsayan IRIS gibi uygulamalar ile yapay zeka uygulamala-
rı günlük pratiğimize girmeye başlamıştır2. 

Peki markette glokom 
tanısında yapay zeka kullanan 
teknolojiler mevcut mu?

Visulytix, yapay zeka (AI) retina görüntülerinin analizi 
için karar destek aracı olan Pegasus-diskin, glokomlu op-
tik disk görüntülerinden tespit ederken uzmanlarının fikir 
birliğine benzer şekilde performans gösterdiğini açıkladı. 
Açıklamada, Harvard Üniversitesi eğitim hastanesinde 
186 hastanın görüntüsü üzerinde yapılan bir çalışmada, 
Boston’dan Dr. Brian Song ve Profesör Louis Pasquale ile 
birlikte gerçekleştirilen bir araştırmada, bir grup glokom 
uzmanı tarafından optik disk görüntü değerlendirmesinin 
tanısal doğruluğu, otomatik, derin bir öğrenme olan Vi-
sulytix’in Pegasus-diskiyle karşılaştırıldı. Çalışma, Pega-
sus’un yapay zeka aracının, glokomun tespitinde iki insan 
uzmanının fikir birliğine eşdeğer olduğu ve bazı durum-
larda daha yüksek hassasiyete sahip olabileceği sonucuna 
varıldı. Bu çalışma 30 Nisan 2018’de Hawaii, Honolulu’da 
düzenlenen ARVO uluslararası toplantısında sunuldu3.

Bir başka çalışmada ise daha kısa sürede daha hızlı 
glokom tanısı için, New York Üniversitesi’ndeki (NYU) 
bir grup bilim insanı, IBM araştırmacılarıyla ekip çalış-
ması gerçekleştirdi. Amaçları, yapay zekanın hem oft al-
mologların hem de optometristlerin, glokomu daha hızlı 
teşhis etmelerine nasıl yardımcı olabileceğini belirlemekti. 
NYU-IBM ekibi, OCT aracılığıyla alınan ham görüntüleri 
kullanarak glokomu tespit etmeye yardımcı olan derin öğ-
renme algoritması geliştirdi. Araştırmacılar OCT imajları-
nı çerçeveden geçirerek zamanın yüzde 94’ünü doğru bir 
şekilde teşhis ettiler. Ek olarak, daha fazla test yapmadan 
veya geleneksel, zaman alan yöntemler kullanarak verileri 
daha fazla tahrip etmeden yapabildiler. Bu teknikle, ham 
OCT görüntülerini işlenirken yüksek bir doğruluk seviyesi 
korundu. Sonuç olarak, NYU ve IBM tarafından oluşturu-
lan derin öğrenme yaklaşımı, süreci kolaylaştırıp, zaman 
alan teknolojiyi kullanmaktan caydırabilecek ek adımları 
ortadan kaldırır. Araştırmacılar, yaklaşık üçte ikisi glokom 
hastası olan 624 kişilik bir grubu inceledi. Yukarıda belir-
tildiği gibi, derin öğrenme metodolojisi, yüzde 94 oranın-
da glokom vakalarını doğru bir şekilde saptadı. Araştır-
macılar artan doğruluğu açıklamak için şu faktöre dikkat 
çekti. Özellikle otomatik segmentasyon sırasında ortaya 

çıkan hatalar, artık bu işlemin gerekli olmadığı sonucuna 
yönlendirdi. Yapay zeka algoritmasının arkasındaki NYU 
ve IBM ekibi sınırlı tıbbi bilgi bağlamında daha verimli 
olan beş katlı küçük bir ağ yarattılar. Daha büyük bir yapı 
ilk başta daha sağlam görünebilir, ancak aslında değer kat-
maz. Küçük algoritma, daha az zaman alan bir glokom 
teşhisi için daha az yoğun araç sunma hedefine ulaşmak 
için büyük verimlilikle çalışmaktadır4. Yeni algoritmanın 
arkasındaki araştırmacılar, oft almologlar ve optometristle-
rin ilgisini çeken bir dizi başka uygulamada yapay zekayı 
kullandılar. Örneğin, IBM Research ve George & Matilda 
Eyecare yakın zamanda, klinisyenlerin yalnızca görüntü-
leme yoluyla glokom dışındaki göz hastalıklarını teşhis 
etmelerine yardımcı olmak için derin öğrenme AI öğrene-
ceklerini keşfedeceklerini duyurdular5.

Derin öğrenme, beynin yapısından ilham alan makine 
öğrenmesinin bir alt alanıdır. Teknolojik yapay sinir ağları 
oluşturmak için kullanılır. Derin öğrenmenin en umut ve-
rici yönlerinden biri de özellikli öğrenmedir. Yapay ağların 
tıbbi görüntü gibi ham verilerden otomatik özellik çıkarma 
işlemini gerçekleştirme yeteneğidir. Özellik öğrenme, tıbbi 
tanı endüstrisinde AI’nın bu kadar umut verici bir yönünü 
derinlemesine öğrenmeyi sağlayan şeydir. George & Ma-
tilda Eyecare, ek tanısal algoritmaların geliştirilmesinde 
kullanılacak görüntüleme çalışmaları da dahil olmak üzere 
geniş bir anonim klinik veri veritabanına sahiptir. Bu yeni 
yapay zeka uygulamaları çok çeşitli koşulların teşhisini 
hızlandırabilir, hastaları tedaviye daha erken bağlayabilir 
ve sonuçta hastalar sağlam bir görüşle daha fazla zaman 
yaşayabilirler. Glokom dahil olmak üzere birçok göz hasta-
lıkları doğada dejeneratift ir, bu nedenle hızlı ve etkili tanı 
çok daha iyi sonuçlara yol açacaktır5. Glokom tanısında AI 
kullanımı ile ilgili olarak NIH tarafından klinik çalışmalar 
web sayfasına başvuruda bulunulmuştur ve hasta alımına 
devam edilmektedir6. 
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Zheng ve arkadaşları yakın zamanda yayınladıkları bir 
derlemede, yapay zekanın glokomda kullanımına yer ver-
mişlerdir7. Öncelikle görme alanı, optik sinir görüntüleme 
sistemleri, makine öğrenmesi algoritmaları, istatistiksel 
yöntemler ve yapay sinir ağı yöntemleri yardımıyla glo-
kom sınıflandırılmış özellikle glokom şüphesi, erken evre, 
orta evre ve ileri evre glokom şeklinde tanımlamalar yapay 
zeka sistemlerinin glokomda çalışma konusu olmuştur. Bu 
verilerden herhangi birindeki kötüleşmeyi, konvansiyonel 
progresyon yöntemlerinden çok daha önce saptayan ya-
pay zeka sistemleri, ayrıca glokom risk faktörleri açısından 
normal bireylerin değerlendirilmesinde doktorlara yar-
dımcı olacak gibi görünüyor. 

Glokom tanısında yapay zekâ kullanımının, ilk olarak 
1994 yılında, normal görme alanlarının glokomatöz görme 
alanlarından ayırımı ile başladığı bilinmektedir8. Bu çalış-
mada her bir test noktasının normal eşik değerleri nöral 
ağlar kullanılarak sisteme öğretilmiştir. Sonra gelen sonuç-
lar makine tarafından, kullanıcının normal veya glokom 
tanılı etiketlenmesi bilgileri kullanılarak analiz yapılmıştır. 
Son zamanlarda yapay zeka algoritmalarında; glokom ta-
nısında kullanılan optik disk fotoğrafisi ve optik sinir başı 
görüntüsü bulguları, görme alanı çıktıları ve OKT verileri 
gibi değerler analizlerde kullanılmaktadır. Yapay zekânın 
tüm bu bilgiler ışığında ‘çok’ yakın gelecekte, giderek daha 
da önem kazanarak, günlük glokom pratiğine girmesi bek-
lenmektedir. 

Sonuç olarak; yapay zeka 2016 dünya ekonomik foru-
munda gelişmekte olan 10 teknolojiden birisi olarak adlan-
dırılmıştır. Henüz analiz edilmemiş veri miktarı, doğal dil 
işleme ve analiz algoritmalarındaki gelişmelerle birleşti-
ğinde yapay zeka uygulamaları tıp için giderek daha faydalı 

hale gelecektir. Yapay zeka insan beynini yeteneklerini aşa-
cak, nihayetinde sağlığımızı teslim edeceğimiz robotlar ve 
uygulamalarla karşı karşıya kalacağız endişesi her zaman 
var olacaktır. Bunu aşmak için etik standartları oluşturma-
yı, başarı ve etkililik ölçütlerini geliştirmeyi başarabilirsek, 
yapay zeka uygulamalarının kullanımından toplumsal fay-
dalar ortaya çıkacaktır. Bu toplumsal faydanın etki yapaca-
ğı en büyük alan ise hiç şüphesiz tıp olacaktır. Bu alanların 
başını çeken alanlardan birisi olan oftalmoloji alanında da 
yapay zeka sistemleri sayesinde günlük pratiğimizde glo-
kom tanı ve takibi yapılabilecektir. Sistem özellikle optik 
diske ait OKT parametreleri, klinik datalar ile görme alanı 
parametrelerini yapay zeka algoritmaları için data kaynağı 
olarak kullanacak ve her geçen gün daha da artan bilgi-
sayar teknolojisindeki gelişmeler ile yakın zamanda yapay 
zekayı glokom alanında çok daha fazla ön planda olacağını 
göreceğiz. 
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Görme Alanı Testi OCT’ye 
Kaptırdığı Tahtını Geri 
Alabilecek mi? 
Humphrey Görme Alanında İki Yeni Strateji Sahada
Prof. Dr. Afsun Şahin

Bilgisayarlı görme alanı testi, ya da perimetri, 1970’lerin 
başında kullanılmaya başladı ancak yaygın klinik kullanı-
ma 1980’lerin sonlarında girdi. O sırada mevcut olan eşik 
testleri için test süreleri uzundu - genellikle göz başına 12 - 
20 dakika sürüyordu. Bu, hastalar için yorucuydu ve yapı-
labilecek test sayısını sınırlıyordu. Bu yüzden daha kısa sü-
ren testlere gereksinim oldukça fazlaydı. Eşik testleri, daha 
az nokta test edilerek, daha geniş basamak boyutları kulla-
nılarak ve daha az tekrar gerçekleştirilerek kısaltılabiliyor-
du ancak bu değişiklikler mevcut test kalitesini düşürdü ve 
doğruluk ve güvenilirlik arasındaki dengeyi bozdu. Bunu 
aşmak için bir grup İsveçli bilim insanı 1980’lerin sonun-
da yenilikçi istatistiksel modellemeler kullanarak gerçek 
zamanlı olarak eşik değerlerin Bayesian öncelikli modeli 
ve yinelemeli maksimum arka olasılık tahmini ile yepyeni 
bir görme alanı test stratejisi geliştirdi: (i) SITA standart 
(ii) SITA fast. Bu yöntemde yanlış pozitif cevapları ve test 
süresini kısaltmak için geliştirilmiş bir zamanlama algorit-
masını hesaplamak için de yeni bir yöntem kullanıldı.

Böylece klasik eşik testleri güvenilirlik ve tekrarlanabi-
lirlik feda edilmeden dramatik olarak kısaltılmış oldu. Bu 
iki test stratejisi 1990’lı yıllarda yaygın olarak kullanıma 
girdi ve bilgisayarlı görme alanı testi altın çağını yaşamaya 
başladı. Artık tüm kliniklerde ortalama 5-7 dakika içerisin-
de SITA 30-2 veya 24-2 Fast testi yapılabilmekte ve glokom 
tanı ve tedavisinde oldukça güvenilir sonuçlar vermek-
teydi. Uzun yıllardır glokom tanısında ve takibinde altın 
standart tanı yöntemi olarak kabul edilmiş olan bilgisayarlı 
görme alanı cihazının tahtını son yıllarda optik koherens 
tomografi (OCT) sallamaya başladı. OCT’de son yıllarda 
ortaya çıkan baş döndürücü gelişmelere paralel olarak ya-
pısal testlerin hızlı, güvenilir, ve yüksek tekrarlanabilirli-
ği, fonksiyonel bir test olan perimetriyi ikinci plana itti. 
Görme alanı testi çoğu glokom hastasının gözünde hala 
uzun, yorucu ve stres kaynağı olan bir test. Karanlık odada 
yapılması, fiziki şartların her hastanede iyi olmaması (ha-
vasız, klimasız küçük odalar), tecrübeli bir perimetristin 
test süresince hasta başında olmaması, hem hekimleri hem 
de hastaları görme alanı testinden soğutmakta. Son 15 

yılda, büyük randomize glokom çalışmalarının sonuçları, 
optimal glokom yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair 
fikrimizi değiştirdi. Ölçülen göz içi basınçlarının normal 
sınırlar içinde olduğu zaman bile çoğu glokomatöz gözde 
hastalığın ilerlediği açıkça ortaya çıktı. Glokomda tanı ka-
dar ilerlemenin tayininde de bilgisayarlı görme alanı önem 
arz etmekte. İlerleme oranının değerlendirilmesi bir dizi 
görme alanı testi gerektirir ve bu nedenle hastaya glokom 
teşhisi konulduktan sonraki ilk birkaç yıl boyunca görme 
alan testlerinin sıklıkla yapılması gerektiği gerekmekte (ör-
neğin, ilk 2 için yılda 3 alan) Bu noktada da görme alanı 
testinin OCT’ye göre daha zor ve zaman alıcı bir test olma-
sı nedeniyle ikinci plana atıldığını görüyoruz. Hastaların 
bilinçlenmesi ile birlikte her geçen gün görme alanı testini 
yapmak istemeyen ve OCT’yi tercih eden hastalar ile daha 
fazla karşılaşır olduk. Görme alanının tekrarlanabilirliği-
nin OCT’ye göre daha az olması ve yorumlanması daha 
fazla tecrübe istediğinden son yıllarda hekimler arasında 
da ilgi kaybına uğradığı aşikar. 

Bilgisayarlı görme alanı teknolojisi şimdiye kadar ki 
OCT teknolojisindeki hızlı ilerlemenin gerisinde kaldı. 
Aynı trend glokom ile ilgili bilimsel yayın verilerine de 
yansımış durumda. Son on yılda OCT ve glokom ile ya-
pılan bilimsel yayınların sayısı görme alanı testi ile yapılan 
bilimsel yayınların neredeyse iki katını geçmiş durumda. 
Ancak bu gerçekler fonksiyonel bir test olan görme ala-
nının değerini azaltmıyor. Görme alanı testi hala birçok 
tecrübeli göz hekiminin gözünde altın standart olmaya 
devam ediyor. OCT’de ortaya çıkan gelişmeler kadar çok 
olmasa da son günlerde görme alanı testlerinde de yeni 
stratejiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu konuda An-
ders Heijl ve arkadaşlarının çalışmaları klinik pratiğimize 
girmeye başladı bile. Perimetrinin glokom yönetimindeki 
yerini sağlamlaştırmış olan SITA’nın (Swedish Interactive 
Th resholding Algorithm: İsveç İnteraktif Eşik Algılama 
Algoritması) geliştirilmesinde aktif rol oynayan Heijl ve 
ark. görme alanı testinin en çok eleştirilen yönü olan uzun 
test sürelerini kısaltan ama aynı zamanda güvenilirliğini 
azaltmayan yeni bir dizi görme alanı test stratejisi geliştir-
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miş durumda. Bu iki yeni stratejiden bir olan SITA Faster, 
mevcut olan SITA Fast stratejisinde bir dizi değişiklik yapı-
larak ortaya çıkmış. Bu değişiklikler sırasıyla:

1. Başlangıç uyaran yoğunluğu: Klasik tam eşik stratejisi 
(Full Th reshold Strategy) gibi, SITA Standard ve SITA 
Fast programları da 4 birincil test noktasının her birin-
de 25 dB uyaran vererek teste başlar. Birincil nokta, her 
kadranda ilk test edilen noktadır. Yirmi beş dB, normal 
gözlerdeki eşikten çok daha parlaktır bu yüzden has-
tanın eşik değerine ulaşılmadan önce çok sayıda uya-
ran verilmektedir, bu da test süresini uzatmaktadır ve 
çoğu zaman görsel eşiğe ulaşılmadan önce birkaç uya-
ran gösterilmelidir. SITA Faster’da test 25 dB yerine her 
hasta için yaşa göre düzeltilmiş normal eşik seviyesinde 
başlar, bu nedenle çoğu göz için uyaran sunum sayısını 
azaltır. Bu da toplamda test süresini %20’den fazla kı-
saltmıştır.

2. Primer test noktalarında geri dönüşler: Önceki test 
programlarında, her bir birincil noktada 2 merdiven 
testi dizisi gerçekleştirildi. Yani uyaran 25 dB şiddetin-
den başlayarak basamaklı olarak azaltılıp daha sonra 
eşik değerinin üzerine çıkması için tekrar arttırılırdı ve 
bu 2 kere yapılmaktaydı. SITA Faster’da sadece 1 merdi-
ven testinin adım boyutları değişmeden tersine çevrili-
yor. Bu da test süresini oldukça kısaltıyor. 

3. Kör noktalarda tekrar test etme: Eski stratejilerde, has-
tanın maksimum uyaran yoğunluğuna (0 dB / 10.000 
apostilb) cevap vermediği test noktaları, ikinci bir mak-
simum yoğunluk uyaranı sunarak doğrulanmaktaydı. 
SITA Faster’da bu ikinci kontrol yapılmamaktadır.

4. Yanlış negatif yakalama denemeleri: Bilgisayarlı peri-
metrinin ilk günlerinden bu yana, birkaç “güvenilirlik 
parametresi” kullanarak test güvenilirliğini değerlen-
dirmeye çalışılmakta kör nokta yakalama denemeleri, 
yanlış negatif yanıtlar ve yanlış pozitif yanıtları. Yanlış 
pozitif yakalama denemeleri, orijinal SITA stratejile-
rinde zaten “dinleme zamanı” ile değiştirilmişti. SITA 
Faster’da, yanlış negatif yakalama denemeleri artık kul-
lanılmamaktadır.

5. Kör nokta yakalama denemeleri: SITA Faster’da, uya-
rıcıları kör noktaya yansıtmak suretiyle yapılan tespit, 
yeni bir bakış izleyicisinin (gaze tracker) kullanımı ile 
artık yapılmamakta.

6. Uyaran zamanlaması: SITA testleri, her hastanın bi-
reysel reaksiyon zamanına ve test devam ettikçe bu re-
aksiyon zamanının nasıl değişebileceğine duyarlı olan 
oldukça gelişmiş bir zamanlama algoritmasına sahipti. 
Daha önceki SITA programlarında, hiç yanıt verilme-
yen uyarının yanıt süresi hesaplanıp bu sürenin sonuna 
daha sonra verilen uyarılarda 300 ms’lik bir gecikme 
ekleniyordu. Bu ekstra gecikme SITA Faster’da ortadan 
kaldırıldı.

7. SITA Faster 24-2 paterninde geliştirildi. 
Geliştirilen bu yeni strateji 5 farklı merkezde 126 glo-

kom ya da glokom şüphesi olan hasta üzerinde iki farklı 
vizitte SITA Fast ve SITA Standard ile karşılaştırıldı. Henüz 
yayınlanan bu yayında SITA Faster ve SITA Fast glokom 
tanı ve takibinde benzer sonuçlar verdi, ancak SITA Fas-
ter SITA Fast’e göre çok daha kısa sürdü. Tekrarlanabilirliği 
ve güvenilirliği de SITA Fast ve SITA Standard’dan daha 
kötü değildi. Heijl ve ark. SITA Faster’ın SITA Fast ve SITA 
Standart stratejisi yerine kullanılabileceği sonucuna var-
mış görünüyorlar. Ancak daha geniş kapsamlı çok merkez-
li çalışmalara da ihtiyaç olduğunu belirtmeliyiz. 

Bir diğer yeni test stratejisi ise 24-2C testi. Bu strateji-
deki en önemli değişiklik santral 10 derecelik alana 10 tane 
daha test noktası eklenmiş olması (Şekil 1). 

Şekil 1. Yeni 24-2C test stratejisinin mevcut 24-2 ve 10-2 
paternine göre getirdiği yenilikler: Büyük gri noktalar: Mevcut 
24-2 stratejisinde kullanılan test noktaları. Büyük mavi noktalar: 
24-2C testine yeni eklenen test noktaları. Küçük gri noktalar: 
Mevcut 10-2 stratejisinde kullanılan test noktaları
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Uzun, yorucu ve tekrarlanabilirliği OCT’ye göre daha 
az olan bilgisayarlı görme alanı testleri her ne kadar san-
ki ikinci plana itilmiş gibi görünse de glokom hastalarının 
yönetiminde hala ağırlığını korumakta. 2019 yılı içerisin-
de klinik pratiğimize sunulan SITA Faster ve 24-2C testleri 
görme alanının OCT karşısında kaybettiği yeri geri alacak 
cinsten. Glokomda anatomi-fonksiyon ilişkisinde bilin-
meyenlerin çok olduğu gerçeği göz önüne alınırsa glokom 
pratiğindeki göz hekimlerinin her iki testi de yapmaya de-
vam edecekler gibi görünüyor. Bu da görme alanı testi ile 
OCT arasındaki taht savaşının yakın gelecekte daha da kı-
zışarak devam edeceğini gösteriyor. 

Resim 1: Görme Alanı ve OCT

24-2C testi tanıtımı, glokom hastasının yönetimindeki 
bir paradigma değişimine yönelik olarak ortaya çıkmıştır: 
glokomun tüm aşamalarında maküler hasarın test edilme-
si ve saptanması. Son yıllarda hem glokomun erken evre 
tanısında hem de ileri evre glokom olgularının takibin-
de santral 10-2 testinin önemi kanıtlanmıştır. Erken evre 
glokomlu hastaların 24-2’de normal olarak sınıflandırılan 
hemi-field testlerinin % 15’inin 10-2 testi ile anormal ol-
duğu gösterilmiştir. İşte bu paradigma değişimi glokomda 
santral 10-2 görme alanının daha sık kullanılması gerekti-
ğini göstermektedir. Ancak bu test uzun sürmekte ve mev-
cut görme alanı stratejilerine ek olarak yapılması gerektiği 
için klinikte yığılmalara ve uzun bekleme sürelerine neden 
olmaktadır. İşte 24-2C stratejisi bu ihtiyaca cevap vermek 
için tasarlamış yeni bir strateji. Altın standart olarak kabul 
edilen 24-2 test protokülü ile santral 10 derecedeki makü-
ler glokom defektlerinin tespit edilmesi zordur çünkü bu 
alanda sadece 4 test noktası vardır (Şekil 1). 24-2C strateji-
sinde ise santral 10 derecelik alana yeni 10 adet test noktası 
daha eklendi. Şekil 1 dikkatli incelendiğinde bu noktaların 
simetrik olmadığı görülmekte. Bunun sebebi ise maküla-
nın asimetrik anatomisi: fovea optik sinir başının bir mik-
tar altında yer alır. Bu ilave test noktaları, glokomun tüm 
aşamalarında erken hasarı saptamaya yardımcı olmak için 
makuladaki en hassas bölgelerden örnek alabilmek için 
tasarlanmıştır. Bu test aynı zamanda 24-2 testinden %20 
daha hızlı yapılabilmektedir.

Resim 2 : Carl Zeiss Meditec Huphrey Field Analyzer III
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GALATA’DA BURAM BURAM 
TARİH KOKAN BİR BİNA:
ESKİ İNGİLİZ DENİZ 
HASTANESİNDEN  GÜNÜMÜZDE 

BEYOĞLU GÖZ’e 
Prof. Dr. Tekin Yaşar

Galata Bölgesi Antik Çağda “Sykai” (İncirlik)  olarak 
adlandırılmıştır.  Roma Dönemi İstanbul’unun 14 
mahallesi içinde XIII numaralı olanıydı. İmparator 

Iustinianus(527-565), buraya kendi adını vermiş ve bölge 
“Iustinianai” ve “ Iuistinianapolis” adlarıyla anılmıştır. Za-
manla bölgenin adı “Galata” olarak yerleşmiştir, ama bu 
adın kökeni kesin olarak bilinmiyor. Yörenin hem Bizans, 
hem de Osmanlı’nın erken dönemlerinde bile mandırala-
rı ile ünlü olması nedeniyle adının süt anlamındaki “ga-
laktos” sözcüğünden geldiği öne sürülmektedir. Bir başka 
sav ise İtalyancadaki “calata” (iskeleye inen merdivenli yol) 
sözcüğünden türediği yolundadır. Ya da bir Galatyalı’nın 
burada yaşamış olmasından dolayı bu adı aldığı şeklinde 
de düşünceler vardır.

Byzantion’un (eski İstanbul) MÖ 7. yüzyılda koloni-
ze edilmesiyle birlikte, Haliç’in karşı kıyısında da çeşitli 
yapılar inşa edilir ve zamanla bir yerleşim oluşur. Roma 
Döneminde, burada surlarla çevrilmiş, kilisesi, hamam-
ları, forumu, tiyatrosu ve limanı bulunan bir yerleşim söz 

Foto 2: Daracık sokaklardan karşınıza çıkıp sizi selamlayan 
Galata kulesi

Foto 1: Galata köprüsünden Galata kulesine bir bakış ve hemen 
yanıbaşında  hastaneye ait pek bilinmeyen kule
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konusuydu. Bu eski dönemden günümüze yalnızca Yeraltı 
Camii olarak bilinen ve Haliç’i kapatan zincirin bir ucunun 
bulunduğu “Kastellion” un (6.yy) altyapısı kalmıştır.

Galata, bugünkü ticari önemini Bizans döneminde Ce-
neviz ve Venedik kolonisi olduğu zaman kazanmıştır. 12. 
yüzyılda kazandıkları ticari ayrıcalıkları, 4. Haçlı Seferiyle 
gelen Latinlerin işgali sırasında gelen Venediklilere kap-
tıran Cenovalılar (Cenevizler), 1261 yılında Bizanslıların 
başkenti tekrar ele geçirmesiyle birlikte Galata Bölgesi’ne 
yerleşmişler ve kendilerine izin verilmemesine karşın ko-
lonilerini surlarla çevirmişlerdir. Galata Kulesi, bu surların 
en üst noktasındaki gözetleme amaçlı kuledir (14 yy).

İngiliz Bahriye Hastanesi 
(British Seaman’s Hospital)

Karaköy Bereketzade Medresesi Sokağı’nda 1855 ta-
rihinde İngiliz hükümeti tarafından denizciler için faali-
yete geçirilen 50 yataklı  “British Seaman’s Hospital” için 
gereken mali kaynak, İstanbul’a gelen İngiliz ticaret gemi-
lerinden ton başına alınan sabit ücretin İngiliz Elçiliği ta-
rafından tahsili suretiyle sağlanmıştır. Bu hastanede sadece 
İngiliz bandırası taşıyan gemilerdeki subay ve denizcilerin 
tedavi görme hakkı bulunmaktadır. Daha sonraları İngiliz 
hükümeti ile yapılan antlaşmalar sonrası İsveç ve Norveç 
bahriye personelinin de aynı haklarla hastaneden fayda-

lanması sağlanmıştır., 1874 yılında İstanbul’daki sivil has-
tanelerin en iyisi olarak kabul edilmektedir. 

Uzun yıllar boyunca üç katlı bu yapıda hizmet veren 
hastane, 1904’te İngiliz Mimar H. Percy Adams tarafından 
projelendirilen bugünkü binasına kavuşur. L şeklinde bir 
plan düzenini sahip olan bu yeni yapı, ikisi bodrum olmak 
üzere altı katlıdır. İki kanadın kesiştiği noktada çokgen 
planlı küçük kulelerin bir araya gelmesi ile oluşan heykelsi 

Foto 3: Dar sokakların arasında farkedilmesi zor mistik görünümlü devasa binasıyla Beyoğlu Göz Hastanesi

Foto 4: İngiliz Deniz Hastanesi dönemine ait bir gravür çizim
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görünüşün tam ortasından daha yüksek bir kule yüksel-
mektedir. Aynı zamanda bayrak kulesi olarak kullanılan 
bu yapı, Beyoğlu silueti içinde İngiliz Bayrağı’nı görünür 
etmek amacıyla inşa edilmiştir. Gotik mimarinin çağdaş 
bir yorumu olarak kabul edilen yapı, özgün bir mimari an-
layışa sahiptir.

Hastanenin bitişiğindeki eski İngiliz karakolu olan bina 
değerli bir mimar çift (Nadire- Mete Göktuğ) tarafından 
aslına sadık kalınarak Galata Evi adıyla çok şık bir butik 
restorana dönüştürülmüştür.

Yapı, 1923 Lozan Antlaşmasından sonra Kızılay’a bı-
rakılmış bir süre Kuduz hastanesi ve şehir hıfzısıhha 
müessesesi olarak kullanılmıştır. 1948’de Kızılay’dan satın 
alınarak BELEDİYE BEYOĞLU HASTANESİNE dönüştü-
rülen binanın bitişiğindeki, 1860’da İngiliz Konsoloshanesi 
olarak inşa edilmiş olan bina da asıl binaya katılarak hasta-
nedeki yatak sayısı 150’ye çıkarılmıştır.

1983 yılında Belediye tarafından Sağlık Bakanlığına 
devredilen hastane Aralık 1998’de ‘’İstanbul Beyoğlu Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi” adını almıştır. Mayıs 2000’de 
ismi değişen hastane eylül ayına kadar çeşitli branşlarda 
hizmet verdikten sonra Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz’ın 
girişimi ve  bakanlık onayı ile Göz Hastalıkları Dalında 
İhtisas Eğitimi Veren Özel Dal Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine dönüştürülmüştür. 2016 tarihinden itibaren Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi birlikte kullanım protokolüne dahil 
olmuştur.

Foto 5: İngiliz Deniz Hastanesine ait orjinal mimari çizimler

Foto 6: Hastanenin kapı komşusu, eski İngiliz karakolu olan 
Galata Evi adlı restoran ve Mete Bey
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Orijinal kuzine, şömine, yangın musluğu, aşınmış mer-
mer merdivenler ve pekçok detayla tarihe tanıklık etmiş 
bu müthiş yapı ve bulunduğu bölge korumamız gereken 
değerlerimiz arasında. Ve ziyaretiniz için sizleri bekliyor-
lar. Tüm fotoğraflar, Prof. Dr. Tekin Yaşar tarafından çe-
kilmiştir.

Foto 7: 1860 yılındaki İngiliz Elçilik binası giriş ve merdivenleri 
(Bu yapı; Eski İngiliz Deniz Hastane binasının bitişiğinde olup, bugün 
Beyoğlu Göz Hastanesinin idari binası olarak kullanılmaktadır.)

Foto 10: 115 yıllık tarihin yükü ile aşınmış mermer merdivenler

Foto 8: Hastanede halen 
çalışır durumda olan 
orjinal pirinç başlıklı yangın 
muslukları

Foto 11: Hastanenin koğuşlarının ilk dönem ısıtmasında 
kullanılan ve diğer tüm inşaat malzemeleri gibi İngiltere‘den 
getirtilmiş olan kuzine tipi soba

Foto 9: Hastanenin özel 
odalarında bulunan 
şöminelere bir örnek
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GLOKOM HASTALARINDA 

YAŞAM STİLİ 
ÖNERİLERİ
Prof. Dr. Tülay Şimşek

Diyabet, hipertansiyon gibi sistemik hastalıklarda diyet 
egzersiz gibi yaşam stili değişiklikleri hastalıkla ilgili olum-
lu sonuçlar doğurmaktadır. Birçok hekim günlük pratiğin-
de hastalardan “glokomun ilerleyişini durdurmak için ilaç 
veya cerrahi tedavi dışında başka yapabileceğim bir şeyler 
var mı?” “Günlük yaşantımda nelere dikkat etmeliyim nasıl 
beslenmeliyim” gibi sorularla sıkça karşılaşmaktadırlar. Bu 
yazıda tıbbi tedavi ve cerrahi tedaviye ilave olarak hastala-
rının görsel fonksiyonlarını daha uzun süreyle korumaya 
yönelik günlük yaşam stiline ait öneriler anlatılmıştır.

Uyku: Gece supin pozisyonunda uyku sırasında göz içi 
basıncı (GİB) yükselir. Yan yatıldığında yan yatılan taraft a 
kalan gözde GİB daha yüksek olur. Yüz üstü yatıldığında 
her iki gözde de yastığın mekanik etkisi ile GİB yaklaşık 
2.5 mmHg artar. Bu nedenle hastalara yatarken baş kısım-
larını yükseltmeleri, yüz üstü yatmamaları ve asimetrik ol-
gularda glokomatöz kaybın daha fazla olduğu göz tarafına 
yatmamaları önerilmelidir. 

Egzersiz: aerobik egzersiz, egzersiz yoğunluğuna bağlı 
olarak GİB’de yaklaşık 4,7 mmHg düşme sağlar. Egzersize 
bağlı GİB düşüşü kısa süreli olmakla birlikte sedanter ha-
yat yaşayanlarda bu etki 2 haft aya kadar uzayabilir. Ağır-
lık kaldırma egzersizleri sırasında GİB hafif yükselir, daha 

sonra uzun süreli düşme olur. Yine de bu egzersiz 
türünün GİB’e olumlu etkisi vardır. Yoga son 
zamanlarda popüler bir spor haline gelmiş-
tir. Yoga sırasındaki baş aşağı  pozisyonlarda 
GİB çok yükseleceği için hastaların bu pozis-
yonları yapmaktan kaçınması önerilmelidir. 

İzometrik ve izokinetik egzersizler GİB 
düşüşü sağlar. Bu 
düşme izokinetik 
egzersizde daha 
fazladır. 

Sigara: Sigara içimi GİB de hafif artış yanında oküler 
kan akımında azalma ve kan akımına karşı olan dirençte 
artmaya neden olur. Bunun yanında sigara içimi ile yaşa 
bağlı makula dejeneresansı, katarakt gibi diğer göz hasta-
lıklarının yakın ilişkisi nedeniyle glokom hastalarının siga-
ra içmemeleri şiddetle önerilmelidir.

Alkol kullanımı: Hafif bir alkol alımından sonra GİB’de 
yaklaşık 1 mmHg düşme olur. Ancak genellikle hastalar al-
kol alımının glokom için kötü olduğunu düşündükleri için 
bu hastaların alkolle ilgili sorularına alkolün GİB üzerine 
etkisi olmadığı söylenebilir. 

Su içme: 15 dakika içinde 
500-1000 ml su içmek GİB ar-
tışına yola açacağı için glokom 
hastaları kısa sürede fazla mik-
tarda su içmekten kaçınmalıdır.

Üfl emeli çalgı kullanımı: Güçlü üfl eme gerektiren 
trompet ve obua çalan kişilerde GİB artışı olur. Her 1000 
saat çalmaya karşılık görme alanında pattern standart de-
viasyon değerleri artar. Görme alanı defektleri izlenebilir. 
Normal basınçlı glokomla karıştırılabileceği için hastalara 
mutlaka meslekleri sorulmalıdır.

Kravat, papyon kullanımı: Sıkı bağlanmış kravat ve 
papyon GİB artışına neden olabilir. Özellikle glokom has-
talarının uzun süreli sıkı bağlanmış kravat veya papyon 
kullanımı önerilmemelidir.

Diyet ve destekleyici ilaçlar: Trabeküler ağa oksida-
tif hasar, retina gangliyon hücreleri ile serbest radikaller 
arasındaki reaksiyon, antioksidanların glokomda faydalı 
etkilerinin olabileceğini düşündürmektedir. Bir çalışmada 
çoklu doymamış yağ asidi tüketiminin glokom riskini ar-
tırdığı omega-3 ve 6 yağ asidi tüketiminin ise glokom ris-
kini azalttığı gösterilmiştir. Bu konuda yapılmış kontrol-
lü klinik çalışma olmamakla birlikte glokom hastalarının 
omega-3 ve 6’dan zengin beslenerek çoklu doymamış yağ 
asidi tüketimini azaltmaları önerilir. Ayrıca oksidatif stresi 
azalttığı düşünülen siyah çikolata, melatonin, ubiquinon, 
yaban mersini, çay ve kırmızı şarabın glokom hastaları 
tarafından tüketilmesi tavsiye edilebilir. Ayrıca nitrik ok-
sidden zengin yeşil yapraklı sebzelerin tüketimi de glokom 
hastalarında olumlu sonuçlar doğurur.

Kafein tüketiminden 90 dakika sonra GİB’de 1 mmHg 
artış olur. Yapılan bir çalışmada günde 5 fincan veya daha 
fazla kahve tüketenlerde glokom gelişme riskinin 1.6 kat 
arttığı gösterilmiştir. Ayrıca kahve tüketimi fazla olanlarda 
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eksfoliasyon glokom gelişme riskinin arttığı gösterilmiştir. 
Bu kahve içenlerde plazma ve aköz homosistein seviyesi-
nin yükselmesi ile ilişkili olabilir. Çünkü eksfoliasyon glo-
komunun patogenezinde homosistein yüksekliği önemli 
risk faktörlerindendir. Kahvenin olumsuz etkileri yanın-
da nöroinfl amasyonu ve retina gangliyon hücre kaybını 
azaltma gibi olumlu etkileri de vardır. Bu nedenle glokom 
hastalarına aşırıya kaçmamak şartıyla kahve içmeleri öne-
rilmelidir. İleri derecede glokomu olanlara ise kahve tüke-
timini azaltmaları tavsiye edilebilir.

Ginko biloba ekstrelerinin GİB’den bağımsız olarak 
optik sinir başı kanlanmasını artırdığı ve nöron koruyucu 
etkisi olduğu bildirilmektedir. Geniş serili kontrollü klinik 
çalışmalar yapılmamış olmakla birlikte özellikle vasküler 
fonksiyon bozukluğunun eşlik ettiği ilerleyici hastalıkta gin-
ko biloba ekstrelerinin tedaviye eklenmesi faydalı olabilir.

Mariuhana tüketiminin Amerikada yasal olmasından 
sonra alternatif glokom tedavisinde kullanılması tartı-
şılmaya başlamıştır. İnhalasyonla alındıktan sonra GİB 
de anlamlı düşüş sağlar ve bu düşme 3-4 saat sürer. Ama 
uzun süreli kullanımı sistemik yan etkileri nedeniyle öne-
rilmemektedir. Özellikle sistemik hipotansiyona yol açarak 
oküler perfüzyonu bozabileceği için glokom tedavisinde 
önemli bir yeri bulunmamaktadır.

Magnezyum: Yeterli miktarda alındığında glokomlu 
hastalarda faydalı sonuçlar doğurur. Ancak, 3502 katılım-
cının incelendiği Rotterdam çalışmasında magnezyumun 
fazla alınmasının primer açık açılı glokom gelişme riskini 
artırdığı gösterilmiştir.

Flavonoidler: özellikle çay, narenciye ürünleri, siyah 
çikolata, kırmızı şarapta bol miktarda vardır. Günde 2 fin-
can çay tüketenlerde PAAG riskinin daha düşük olduğu 
bildirilmiştir. Flavonoid alımından sonra görme alanı ka-
yıplarının azaldığı bildirilmektedir. Bunlar fl avonoidlerin 
nöron koruyucu ve mikrovasküler etkilerine bağlı olabilir.

Kalsiyum ve demir oksidatif stresi artırdığı için glo-
kom riskini de artırabilir. Diyetle alınan kalsiyum ve demir 
için böyle bir risk yoktur. Bu nedenle glokom hastaları kul-
landıkları destekleyici ilaçların kalsiyum ve demir içeriği-
ne dikkat etmelidirler.

Sistemik komorbiditeler: Hastanın antihipertansif 
kullanıp kullanmadığı mutlaka bilinmelidir. Özellikle an-
tihipertansifl erin gece dozu önemlidir. Yapılan bir çalışma-
da gece kan basıncında 10 mmHg düşüşün normal basınçlı 
glokomu olan olgularda daha fazla olmak üzere glokoma-
töz progresyon için önemli bir risk faktörü olduğu bildi-
rilmektedir. Bu nedenle antihipertansif kullanan glokom-
lu hastaların gece hipotansif olmayacak şekilde ilaç dozu 
ayarlanmalıdır. 

Uyku apnesi varsa tedavi edilmesi hem hastanın genel 
sağlığının düzelmesi buna bağlı olarak da glokomun daha 

stabil seyretmesi açısından önemlidir. Uyku apnesi teda-
visinde geceleri kullanılan ve devamlı pozitif hava basıncı 
sağlayan cihazların GİB’i artırdiğı bildirilmiştir. Bu cihazı 
kullanan hastalar bu konuda uyarılmalıdır.

Vücut kitle endeksi(VKI): VKİ yüksek olanlarda PAAG 
riski düşüktür. Bu tezat durum, yüksek VKİ olanlarda kafa 
içi basıncının yüksek olması, bunun da optik sinir başı ha-
sarına karşı koruyucu rolünün olduğu şeklinde açıklan-
maktadır. VKİ düşük olanlarda özellikle kadınlarda normal 
basınçlı glokom gelişme riski daha yüksektir. VKİ’nin 20-
25 kg/m2 arası sağlıklı seviyede tutulması önerilir.

Sonuç olarak hastalara düzenli aerobik egzersiz yapma-
ları, yoga yapıyorlarsa baş aşağı pozisyonlardan kaçınma-
ları, sigarayı azaltmaları, antioksidanlardan zengin beslen-
meleri, yağ alımını kısıtlamaları, aşırı kafein tüketiminden 
kaçınmaları ve yeterli miktarda magnezyum almaları öne-
rilmelidir. Genel sağlık durumlarının iyi olması halinde 
bunun glokom üzerinde de olumlu etkileri olacağı hatır-
latılmalıdır.

1. Düzenli egzersiz
2. Günde 5 porsiyon meyve sebze (özellikle yeşil sebzeler, 

havuç, şeft ali)
3. Omega-3 ve 6 alımı
4. Kolesterol seviyesi düşürülmeli
5. Kilo sağlıklı düzeyde olmalı
6. Horlama, uyku apnesi varsa tedavi edilmeli
7. Sigara içilmemeli
8. 15 dakika içinde 200 ml üzerinde su içilmemeli
9. Fazla miktarda kahve tüketilmemeli
10. Kan basıncının özellikle gece aşırı düşük olmasından 

kaçınılmalı
11. Aşırı ağırlık kaldırmamalı
12. Baş aşağı yoga pozisyonların yapılmamalı, sıkı kravat 

papyon takılmamalı
13. Aşırı nefes gerektiren üfl emeli çalgı kullanılmamalı
14. Uyurken baş biraz yüksek olmalı, glokomatöz hasarın 

fazla olduğu tarafa yatılmamalı.
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GLOKOM 
CERRAHİSİ 
İLE İLİŞKİLİ 
ENFEKSİYONLAR

Amaç
Glokom cerrahisi, özellikle tıbbi tedaviye dirençli ol-

gularda glokomatöz progresyonu önlemek için göz içi 
basıncını düşürmek amacıyla gerçekleştirilir. Cerrahi en-
feksiyonlar, tıpkı katarakt cerrahisindeki gibi, glokom cer-
rahisinin de önemli komplikasyonları arasında yer almak-
tadır. Ameliyathane ortamının koşullarına, cerrahi ekibe, 
kullanılan cihazlara, cerrahi tekniğe, hastaya ve göze ait 
pek çok faktör nedeniyle enfeksiyon ortaya çıkabilmekte-
dir. Cerrahi sırasında ve sonrasında antimetabolit kullanı-
mı, skleral fl ebe ve konjonktiva sütürlerine müdaheleler  
ya da kullanılan basınç düşürücü implantlar enfeksiyona 
yatkınlığı arttıran faktörlerdir. Bleb ile ilişkili enfeksiyonla-
rın cerrahiden yıllar sonra bile görülebilmesi glokom cer-
rahisine bağlı enfeksiyonlarının önemini arttırmaktadır. 
Bu mini kitapçığın amacı, glokom cerrahisine bağlı olarak 
gelişen enfeksiyonların sıklığı, risk faktörleri, klinik özel-
likleri, profilaksisi ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi 
vermektir.

Sıklık
Filtran blebi olan glokom cerrahilerinde enfeksiyon ge-

lişme riski yüksektir. Çünkü oküler yüzey ve göz içi arasın-
daki tek bariyer konjonktivadır.  Katarakt cerrahisi sonrası 
gelişenlerden sonra endoft almilerin 2. en sık nedeni bleb 
ile ilişkili olanlardır. Sıklığı % 0.3-1.2 arasında değişmek-
tedir. Antimetabolit kullanılmayan cerrahilerde bu oran 
daha düşüktür. Valv implantasyonları sonrası endoft almi 
riski benzer olup % 1.9 ile 2.8 arasındadır. Tüp versus tra-
bekülektomi (TVT) çalışmasında 5 yıllık takiplerde bleb 
ile ilişkili enfeksiyon oranı % 4.8 bulunmuştur. Kollobora-
tiv başlangıç glokom tedavi çalışmasında (CIGTS) blebit 
insidansı %1.5, endoft almi ise %1.1 olarak bildirilmiştir.

Prof. Dr. Özcan Ocakoğlu, Prof. Dr. Ufuk Elgin 
Prof. Dr. Tülay Şimşek

GLOKOM 
CERRAHİSİ Odak Noktal� ı
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Odak Noktal� ı
Odak Noktal� ı
Odak Noktal� ı
Odak Noktal� ı
Odak Noktal� ı
Odak Noktal� ı
Odak Noktal� ı
Odak Noktal� ı
Odak Noktal� ı
Odak Noktal� ı
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Resim 1: Kistik, ince duvarlı, Seidel (+) bleb

Resim 2: Kistik bilebe bağlı blebitis
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Sık görülen etken 
mikroorganizmalar

Yapılan çalışmalarda, bleb ile ilişkili enfeksiyonların 
priBleb ile ilişkili enfeksiyonlarda en sık gözlenen etken 
mikroorganizmalar sırasıyla streptokok türleri, Hemofilus 
influenza, koagülaz negatif stafilokok, stafilokok aureus, 
gram negatif bakteriler ve moraxella suşlarıdır. Cerrahi 
sonrası 1 ay içerisinde gözlenen erken dönem enfeksiyon-
larda etken olarak daha ziyade koagülaz negatif stafilokok 
ve stafilokok aureus ortaya çıkmaktadır. Geç dönemde 
gözlenen enfeksiyonlarda ise, hemen tüm çalışmalarda  
streptokok suşları en sık gözlenen etken olarak saptanmış-
tır. Bunun sebebi olarak streptokok suşlarının oral kavite 
ve nazofarinksde çok olması ve gözyaşı yollarıyla retrograd 
olarak konjonktivaya uzanımı gösterilmektedir.

Risk faktörleri
Yapılan çalışmalar sonucunda, bleb ile ilişkili enfeksi-

yonlar için bazı risk faktörleri bildirilmiştir. Bunların en 
önemlisi cerrahi sırasında ve sonrasında antimetabolit 
kullanımı ve buna bağlı ince, avasküler sızdıran bleb olu-
şumudur. Ayrıca pek çok başka risk faktörü de bulunmak-
tadır. Bunlar;

1. Hastaya ait risk faktörleri

2. Glokom tipi 

3. Göze ait risk faktörleri

4. Kombine glokom katarakt cerrahisi 

5. Kronik antibiyotik kullanımı 

6. Mevsimsel faktörler

7. Gözdeki implantlar olarak sayılabilir

Hastaya ait risk faktörleri
Yaş ve cinsiyet

Genç ve çocuk yaşlarda bleb ile ilişkili enfeksiyon 
riski erişkinlere göre daha yüksektir. Bazı çalışmalarda 
erkeklerde riskin daha fazla olduğu söylense de bu diğer 
çalışmalarda gösterilememiştir.  

Irk
Siyah ırkta bleb ile ilişkili enfeksiyon riski artmaktadır. 

Sistemik hastalıklar
Diabetes mellitus hastalığı önemli risk faktörleri 

arasında yer almaktadır. Bu durum konjonktival 
floranın değişimi ve enfeksiyona artan yatkınlık ile izah 
edilmektedir.

Glokom tipi 
Yapılan çalışmalarda, bleb ile ilişkili enfeksiyonların 

primer açık açılı glokom (PAAG) olgularında daha fazla 
geliştiği gösterilmiştir. Ancak pigmenter glokom ve juvenil 
glokomun da risk faktörü olduğunu destekleyen çalışmalar 
mevcuttur.

Kombine glokom katarakt 
cerrahisi 

Teorik olarak her iki cerrahinin birlikte yapılmasının 
cerrahi enfeksiyon riskini arttırması beklenirken, bleb ile 
ilişkili enfeksiyonlar kombine cerrahilerde daha az görül-
mektedir. Bu durum, kombine cerrahilerden sonra daha 
fazla inflamasyon görülmesi nedeniyle ince avasküler sız-
dıran bleb oluşumunun daha az ortaya çıkması ile izah 
edilmektedir.

Göze ait risk faktörleri 
Bleb lokalizasyonu

Alt yerleşimli bleblerde enfeksiyon riski üst yerleşim-
lilerden 4 ile 8 kat fazladır. Her göz kırpma sırasında alt 
kapağın blebe tekrarlayan mekanik travması ve buradaki 
gözyaşı menisküsünde bulunan endojen bakteri florasının 
blebe yakın teması enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

Konjonktival insizyon
Forniks tabanlı konjonktival flep, limbus tabanlı kon-

jonktival flebe oranla daha diffüz ve vasküler bleb oluştur-
maktadır.  Limbus tabanlı konjonktival flep uygulanması 
ile çelik halka oluşumu sonucu ince, avasküler, kistik, sız-
dıran bleb oluşumu daha sıktır ve bu durum cerrahi enfek-
siyon riskini artırmaktadır. 

Antimetabolit kullanımı
Antimetabolit kullanımının yaygınlaşması cerrahi ba-

şarıyı arttırmış ancak, ince avasküler ve sızdıran bleb gö-
rünümü sıklaşmıştır. Yapılan histokimyasal çalışmalarda, 
ince avasküler bleblerde epitel hücre ve goblet hücresinde 
azalma, inflamatuar hücrelerde artış ve iskemi saptanmış-
tır. Bleb bölgesinde goblet hücre ve bunların salgıladığı 
mukusun yetersizliği biyolojik bariyeri ortadan kaldırmak-
ta ve dışarıda gelen ve normal florada bulunan mikroor-
ganizmaların adherans, proliferasyon ve penetrasyonuna 
sebep olmaktadır. Çalışmalarda MMC kullanımının 5-FU 
kullanımına oranla riski 3 kat arttırdığı gözlenmektedir.

salgıladığı mukusun yetersizliği biyolojik bariyeri or-
tadan kaldırmakta ve dışarıda gelen ve normal florada 
bulunan mikroorganizmaların adherans, proliferasyon ve 
penetrasyonuna sebep olmaktadır. Çalışmalarda MMC 
kullanımının 5-FU kullanımına oranla riski 3 kat arttırdığı 
gözlenmektedir.
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Bleb sızıntısı
Cerrahiden 4 haft a ve daha fazla süre sonrası oluşan 

sızıntıya geç bleb sızıntısı denilmektedir. Yapılan çalışma-
larda otalama 36 aylık takiplerde Seidel pozitif geç bleb 
sızıntısı sıklığı %2.9 ile %24.6 olarak bildirilmiştir. Geç 
bleb sızıntısı cerrahi enfeksiyon riskini ortalama 4.7 kat 
arttırabilmektedir. Bu durum mekanik bariyer yetersizliği 
sonucunda, mikroorganizmaların bleb içine invazyonu ile 
açıklanmaktadır.

Bleb manüplasyonu
İğneleme, oküler masaj, lazer sütüroliz, alınabilir sütür 

konulması ve otolog kan enjeksiyonu gibi manüplasyonlar 
blebin morfolojisini bozarak etkenin blebe invazyonuna 
sebep olabilir, cerrahi enfeksiyon riskini arttırabilir.

Göze ait diğer enfeksiyonlar 
Özellikle kronik blefarit, konjonktivit, nazolakrimal 

sistem enfeksiyonları ve punktal tıkaç kullanımı cerrahi 
enfeksiyon riskini arttırmaktadır. 

Hipotoni
Cerrahi enfeksiyonlar için önemli bir risk faktörü-

dür. Yapılan çalışmalarda, göz içi basıncında (GİB) her 3 
mmHg düşme ile enfeksiyon riskinin %50 oranında arttığı 
gösterilmiştir.

Lensin durumu
Hastanın afak olması ya da geçirilmiş katarakt cerrahi-

sine bağlı arka kapsülde hasar gelişimi endoft almi riskini 
arttırmaktadır.

Kronik antibiyotik kullanımı 
Profilaktik olarak kronik antibiyotik kullanımı, mik-

roorganizmalarda direnç gelişimine sebep olarak cerrahi 
enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

Mevsimsel faktörler: Bazı çalışmalarda, bleb ile ilişkili 
enfeksiyonların kış aylarında daha fazla olduğu bildiril-
mişse de bu tam olarak netlik kazanmamıştır.

Gözdeki implantlar: Seton implantları, filtran ve non-
penetran cerrahide kullanılan olojen ve benzerleri, MI-
GS’de kullanılan implantlar enfeksiyon için risk faktörleri-
dir. Özellikle seton sonrası konjonktiva açılımı enfeksiyon 
riskinde ciddi artışa yol açar.

Nonpenetran glokom 
cerrahisi (NPGC) ve 
enfeksiyon

Trabekülodesmetik membran (TDM) periferik Desce-
met membranı ve ön trabeküler ağdan oluşur. Penetran ol-
mayan glokom cerrahileri sonrası aköz dışa akımına karşı 
en önemli bariyerdir. Ayni zamanda TDM’ın mikroorga-

nizmalara karşı fiziksel bariyer olduğu, immünolojik ve bi-
yokimyasal faktörler ile de mikroorganizmaların invazyo-
nuna karşı koruyucu rol oynadığı kabul edilmektedir. Bu 
nedenle NPGC sonrası endoft almi, trabekülektomi ve valf 
implantasyonuna göre daha az sıklıkta görülür. 

Uzun tüplü glokom 
valvlerinde enfeksiyon 
gelişimi
İmplant yerleşimi

Ahmed glokom valfi ile yapılmış bir çalışmada alt veya 
üst yerleşimli implantlar arasında enfeksiyon açısından 
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Başka bir çalışmada ise 
alt nazal yerleşimli Baerveldt implantlarında enfeksiyon 
riskinin üst yerleşimli olanlara göre daha yüksek olduğu 
bildirilmektedir.

 Resim 3: Ahmet Glokom valvi tüpünün konjonktivadan dışa 
çıkması

Resim 4: Ahmet Glokom valvi plakasının göz dışında olması
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Yaş etkisi
18 yaş altında valf implantasyonu yapılması endoft almi 

riskini artırmaktadır. 18 yaş altı risk %4.4 iken 18 yaş üs-
tünde bu oran % 0.9’a çıkmaktadır. Bu genellikle gençlerde 
daha fazla oküler hareketliliğe bağlı olarak konjonktivanın 
açılarak tüpün veya plakanın açıkta kalmasına bağlıdır

Valfin açıkta kalması
Valfin üzerini kaplayan konjonktivanın açılması sonu-

cu tüpün açıkta kalması endoft almi gelişimi için en önemli 
risk faktörlerindendir. Yapılan bir çalışmada AGV implan-
tasyonu sonrası endoft almi gelişen 9 gözden 6’sında seto-
nun açıkta kaldığı bildirilmiştir. Endoft alminin sebebinin 
konjonktival fl oradaki mikroorganizmaların açıktaki tüp 
aracılığı ile doğrudan göz içine geçmesi olduğu düşünül-
mektedir.

Klinik belirti ve bulgular
Bleb ile ilişkili enfeksiyonlar konjonktivite benzer şekil-

de konjonktivada hiperemi, akıntı ve batma hissi ile baş-
lar. Bleb bölgesinde yoğun hiperemi olur. Daha sonra bleb 
beyazlaşır ve saydamlığını kaybeder, fibrinopürülan akıntı 
nedeniyle sarımsı bir renk alır. Bleb ile ilişkili enfeksiyon-
lar 4 evrede incelenebilir. (Tablo 1). Evre I’de ön kamarada 
çok az hücre olabilir. Evre II’de  ön kamarada yoğun hücre 
hipopiyon ve fibrin reaksiyon olur. Evre-III de ise gözde 
şiddetli ağrı vardır ve endoft alminin en önemli bulgusu 
olan vitreusda hücre izlenir. 

Glokom direnaj implantları ile ilişkili endoft almide kli-
nik bulgular, bleb ile ilişkili endoft almiye benzemekle bir-
likte, görsel prognoz genelde daha kötüdür.

Tanı Yöntemleri
Direkt boyama ve kültür: Bleb üzeri ve etrafı konjonkti-

va sürüntü örneği, humor aköz ve vitreus örneği Gram ve 
Giemsa boyaları ile direkt boyanarak sonra çeşitli kültür 
ortamına ekim yapılmaktadır. 

Resim 5: Trabekülektomi sonrası ön kamarada bleb enfeksiyonu 
ve hipopiyon 

Resim 6: Konjonktiva altı Express implantı ve endoftalmi

Tablo-1 Bleb ile ilişkili enfeksiyonların evrelemesi

Evre Etkilenen yapılar Klinik bulgular kültür için örnek alımı

I Bleb ve etrafındaki 
konjonktiva

Bleb etrafında eritem, saydamlığı kaybol-
muş, sütümsü beyaz renkli bleb

Konjonktiva sekresyonu

II Evre-I + ön kamara Evre I bulguları ile birlikte ön kamarada 
hücre, fl are, hipopiyon

Ön kamara

IIIa* Evre-II+vitreus Evre II bulguları ile birlikte hafif vitreus 
infl amasyonu

Vitreus 

IIIb* Evre-II+ vitreus Evre II bulguları ile birlikte belirgin vitreus 
infl amasyonu

Vitreus 

*fundus ve vitreus opasitelerinin görünümüne göre karar verilir ve tedavi planı yapılır
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PCR: Boyama ve kültür ile etken saptanamadığı du-
rumlarda PCR çalışması yapılabilir.

Görüntüleme yöntemleri: Blebit ve endoftalmi ayırı-
cı tanısında B-scan USG vitreus tutulumu tespiti için çok 
önemlidir. Vitreusta opasite izlenmesi endoftalmi lehine-
dir. UBM blebit olgularında, blebin görüntülemesinde, 
konfokal mikroskopi ise kornea ve blebin incelenmesinde 
faydalıdır.

Koruyucu önlemler
Uzun süreli antibiyotik kullanımı konjonktiva florasını 

değiştireceğinden cerrahi sonrası en fazla 2 hafta kullanı-
mı önerilmelidir. Risk faktörlerine göre planlama yapılıp 
komplikasyon oluşursa erken müdahale edilmelidir. Has-
tanın genel hijyen kurallarına uyumu sağlanmalı varsa ka-
pak ve oküler yüzey enfeksiyonları tedavi edilmelidir. Bleb 
sızıntısı olanlar topikal antibiyotik ve aköz inhibitörleri ile 
tedavi edilmeli, yanıtsız olgularda sızıntıyı gidermek için 
cerrahi girişim planlanmalıdır. Hastalar periyodik olarak 
kontrol edilmeli, enfeksiyon belirtileri konusunda bilgilen-
dirilerek derhal başvurması öğretilmelidir.

Tedavi: 
Glokom cerrahisine bağlı enfeksiyonların tedavisi has-

talığın evresine göre değişir. (Tablo 2).

Antibiyotik tedavisi
• Topikal: Geniş spektrumlu bakterisidal antibiyotik-

ler(en sık fortifiye vankomisin ile aminoglikozid veya 
seftazidim kombinasyonu ya da 4. kuşak florokinolon 
grubu) kullanılmaktadır.

• Subkonjonktival (SC): Topikal tedaviye ilaveten SC an-
tibiyotiklerin faydası tam gösterilememiştir ama Evre 1 
enfeksiyonda kullanımı önerilebilir.

• İntravitreal (IV):  Endoftalmi tanısı konulduğunda, İV 
antibiyotikler(sıklıkla vankomisin ile aminoglikozid 
veya seftazidim kombinasyonu) mümkün olduğunca 
kısa sürede yapılması çok önemlidir. 

• Sistemik: Sistemik ilaç kullanımı tartışmalı olmakla 
birlikte özellikle, florokinolon antibiyotiklerin ve line-
zolidin vitreusa geçişi iyi olduğu için oral kullanılma-
ları önerilir. 

Kortikosteroid tedavisi
• Genelde topikal olarak antibiyotik tedavisinin başlan-

gıcından 24-72 saat sonra önerilmektedir. Endoftalmi-
de yoğun inflamasyon var ise antibiyotikten 24-72 saat 
sonra IV uygulanabilir. 

Diğer ilaçlar
• Sikloplejik ajanlar sineşi gelişiminin önlenmesi, karbo-

nik anhidraz inhibitörleri ise sızıntılı blepte teorik ola-
rak sızıntıyı azaltmak ve konjonktivanın onarılmasına 
destek olmak amaçlı kullanılmaktadır. 

Cerrahi tedavi
• Endoftalmi durumunda, özellikle intravitreal antibiyo-

tiklere hızlı yanıt yoksa acilen pars plana vitrektomi ile 
enfeksiyöz ve inflamatuar debris uzaklaştırılmış olur. 
Bleb sızıntısına yönelik tedavi, enfeksiyon kontrol altı-
na alındıktan sonra önerilmektedir.

Sonuç 
Cerrahi sonrası görülen enfeksiyonlar, tüm göz cer-

rahilerde olduğu gibi, glokom cerrahisinin de önemli so-
runlarındandır. Özellikle filtran bleb ile ilişkili enfeksiyon 
riskinin ömür boyu devam etmesi ve körlükle sonuçlana-
bilmesi, bu komplikasyonun önemini daha da arttırmakta-
dır. Ayrıca gözde ömür boyu kalan implantlar konjonktival 
erozyona sebep olarak, enfeksiyona yatkınlık oluşturmak-
tadır. Glokom cerrahisi geçirmiş olan hastaların semptom-
lar konusunda uyarılması ve hekimlerin bu konuda uyanık 
olması, erken teşhis ve tedavi açısından oldukça önemlidir. 

Tablo-2 evrelere göre tedavi *
Evre Tedavi 
I Levofloksasin ve sefomenoksim göz dam-

lası saat başı,
Subkonjonktival vankomisin(25 mg), sef-
tazidim (100 mg)

II Levofloksasin ve sefomenoksim göz dam-
lası saat başı, 
İntrakameral vankomisin (1 mg), seftazi-
dim (2,25mg) 
Gerektiğinde sistemik antibiyotik

IIIa Levofloksasin ve sefomenoksim göz dam-
lası saat başı, 
İntravitreal vankomisin (1 mg), seftazi-
dim(2,25mg) 
Sistemik antibiyotik
Steroid; topikal ve veya sitemik (yeterli 
antibiyotik tedavisinden sonra)

IIIb Levofloksasin ve sefomenoksim göz dam-
lası saat başı, 
Acil vitrektomi ve vitreusun  vankomi-
sin (100 mg/500 ml), seftazidim(200m-
g/500ml) ile irrigasyonu
Sistemik antibiyotik
Steroid; topikal ve veya sitemik (yeterli 
antibiyotik tedavisinden sonra)

*Collaborative Bleb-relatedInfection Incidence and Treatment Study. 
çalışmasından uyarlanmıştır.
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1. Aşağıdakilerden hangisi bleb ile ilişkili 
enfeksiyonlar için risk faktörüdür?

a. Afaki 

b. İnce avasküler sızdıran bleb

c. Cerrahi sırasında antimetabolit kulla-
nımı

d. Hepsi doğru

2. Aşağıdakilerden hangisi bleb ile iliş-
kili enfeksiyonlar için yanlıştır?

a. Çocuklarda daha fazla gözlenir

b. Yaşlılarda daha fazla gözlenir

c. Diabetes mellitus varlığı risk faktö-
rüdür.

d. Hepsi doğru

3. Hangisi glokom direnaj implant-
larına bağlı cerrahi enfeksiyonlar için en önemli 
risk faktörüdür?

a. İmplantın türü

b. İmplantın lokalizasyonu

c. Glokomun tipi

d. Oluşan konjonktival erozyon

4. Aşağıdakilerden hangisi bleb ile ilişkili en-
feksiyonların tedavisi için yanlıştır?

a. Antibiyotik tedavisi en önemli basamaktır.

b. Subkonjonktival antibiyotik mutlaka kul-
lanılmalıdır

c. Endoftalmi mevcutsa hızla intravitreal 
antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır

d. Hepsi doğrudur
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Değerli okurlar, sevgili meslektaşlarım. Oft almolo-
ji ve özellikle “Glokom”, gönül verdiğim, alın teri 
döktüğüm, üzerine sohbet etmeyi ve yazı yazmayı 

en çok sevdiğim alanlardır. Bir ikincisi nedir (?) diye sor-
sanız, pek çok dostum bilir ki “yemek” sektörü en başta 
yerini alır. Bu sadece “oburluk” olarak kalmadı bende. Bi-
raz araştırma, geliştirme ile ve tabii ki yılların verdiği dene-
yimlerle bir “yemek pişiricilik ve tadıcılık” de eklendi ha-
yatıma. Klasik tarifl erden öte bir tarz ile ve yeni lezzetler, 
pişirme teknikleri arayarak, kişisel konseptimi geliştirme-
ye çalışıyorum.

Bu yazımda sizlere 35 yıldır yazlarımı geçirdiğim Dat-
ça‘da bulunan, kumsal kenarında bir yürüme yolu üzerin-
de sıra sıra restoranların süslediği  “Kumluk”la ilgili bilgi 
vereceğim. İkinci sırada basit ama çok hızlı yapılabilen ve 
de çok lezzetli bir tarif var. Üçüncü olarak da pişirme tek-
nikleri ile ilgili bir ipucu vereceğim.

BİR MEKAN…DATÇA 
”KUMLUK” TA AKŞAM 
KEYFİ…

Şehrin içinden güvenle girilebilen nadir plajlardan ve 
tertemiz denizi ile yazın şehir insanını serinleten “Kum-
luk”, denizden sonra 20-30 metrelik bir kumsalın (plaj), 
kumsal bitim yerinde yürüme yolunun ve yol bitiminde 
yol boyunca dizilmiş restoran ve kafelerin olduğu, şehrin 
tam da merkezindeki bir alandır. Bu restoranlar gün boyu 
plajdaki misafirlerine sıcak-soğuk içecek, atıştırmalık yi-
yecek vs. sunmakla birlikte, akşam olduğunda, yeni bir 
makyaj ve kıyafetle mükemmel restoranlara dönüşmekte 
ve kumsaldaki şezlongların yerlerini beyaz örtülü ahşap 
masalar almakta, camlı meze ve balık dolaplarının ışıkları 
açılmakta ve bir “Pazar Yeri” büyüsüne kavuşmaktadır. Ba-
lık pazarlıkları, seçilen mezeler, buzlu kadehler mekanların 
keyfini bir kat daha artırmaktadır. Tuna Restoran, Hüs-
nü’nün Yeri, Maradona Restoran, Balıkçıköy Fahri, Fish-
mekan gibi restoranların yanı sıra kafeler, dondurmacılar, 

lokmacılar…Fiyatlar birbirine çok yakın ve siparişlerinizi 
abartmadıysanız böyle bir akşam için oldukça makuldür. 
Datça’ya özgü meze olan bademli kabak mezesini, yerel ye-
şil zeytini denemelisiniz. Damat tatlısını (bir çeşit bademli 
sarığı burma) da tadarsanız kumsala yatmak zorunda ka-
labilirsiniz : )

Foto serisi 1 ‘de “Kumluk”un yol boyu restoranlarını, 
akşam ışık süslemelerini, damakları çatlatacak balık ve 
meze dolaplarını görmektesiniz.

Bir mekan…
Bir tarif ve 
ipucu
Prof. Dr. Merih Önol

30 | 2019/3



#Glokom | 31



32 | 2019/3



#Glokom | 33



BİR İPUCU VE TARİF… 
“ET PİŞİRMEDE 
AYRINTILAR” 
MANTAR SOSLU BONFİLE, 
PATLICANLI ERİŞTE

Et pişirirken pek çok hata yapıyoruz ve bu da sonuç 
olarak lezzete yansıyor. En önemli ayrıntı, kaliteli ve din-
lenmiş et kullanmaktır. Tabii pişirme ayrıntıları da çok 
önemlidir. Dana bonfilesi ile et pişiriciliğine başlarsanız 
diğer aşamalara geçmek daha kolay olacaktır. Bu nedenle 
anlatımımı bu et üzerine yapacağım.

Lezzetli et için: 1- İyi malzeme (dinlenmiş, marine 
edilmiş ve yeterli kalınlıkta kesilmiş et)… 2-Büyük sıcak 
tava veya mangal…3-Sulanmadan pişirme (tava üstü ör-
tülmeyecek)…4-Orta pişmiş, ortası hafif kanlı et yemeye 
alışma (Anne, babanızın etkisinden kurtulun)…5- Kara-
bibersiz olmaz…

Bonfile alırken orta boyda seçmeliyiz. Tüm bonfile 2 
kg civarı olmalıdır. Ayrıca tümünü almak zorunda değil-
siniz. Artık yarım ve hatta dilim bile alabiliyorsunuz. Çok 
iri olanlar daha liflidir ve lezzetsizdir. Kasaba, sadece etin 
üzerindeki sinir ve tendonları temizlemesini ve doğrama-
masını rica edin ve tek parça alın. Bonfileyi uzun bir kayık 
tabağa koyun ve 2 tarafına 1’er kâğıt havlu parçasını (etin 
kanını bu kağıtlar çekecek) rulo yapıp, tabakla et arasına 
takoz gibi sıkıştırın (Foto 2) ve üzeri açık bir şekilde no-
frost buzdolabının alt raflarına yerleştirin. Her gün alt-üst 
ederek ve kâğıt değiştirerek 3-5 gün bekletin. Eti koklaya-
rak bozulmasına izin vermeden bu süreyi ayarlamanız ge-
rekiyor. Bu süre etin dehidrate olmasını sağlayacak, lezzeti 
artıracak ve pişerken sulanmasını engelleyecektir. Hafif de 
koyulaştığı zaman et kesilmeye hazırdır.

Dinlenmiş bonfileyi keserken, asla dövülmeyeceğini 
hatırlatırım ve bu nedenle yiyeceğiniz kalınlıkta kesme-
lisiniz (Foto 3). Orta pişmiş et (Medium) çok lezzetli ol-

duğundan ve tüm Dünya’da sıklıkla bu pişirme derinliği 
uygulandığından, eti çok ince kesmeyiniz. Sonuçta, yüzeyi 
çok iyi karamelize olmuş (kızarmış) ve ortası tam da piş-
memiş gibi görünen bir dilim bonfile için, 3-4 cm kalınlık 
iyidir. Ortası daha kanlı isterseniz bu kalınlığı artırmanız 
gereklidir. Dilim kesildikten sonra düz bir yüzeye konulur 
ve asla dövülmez!!!

El ayası ile, iki tarafına hafifçe masaj yaparak, yüzeydeki 
dik lifleri yatırılır (Foto 4). Kesme işlemine ortadan başla-
manızı öneririm. Bonfilenin kuyruğuna (ince kısmı) gidil-
dikçe kalınlığı biraz artırın ve masajı biraz daha sertleşti-
rerek, ebadını orta kısımlara yaklaştırın. En uç kısımları 
dilim yerine kuşbaşı gibi doğrayın ve bunu ayrı bir şekilde 
şiş gibi, sote gibi kullanın.

O gün kullanacağınız dilimleri marinasyona hazırlar-
ken diğerlerini dondurabilirsiniz. Dondururken düz bir 
tabak veya tepsiye yağlı kağıt serin ve üzerine dilimleri 
birbirilerine değmeyecek şekilde yerleştirin ve üstü açık 

Foto 2: Et Dinlendirme

Foto 3: Pişmeye hazırız

Foto 4: El ile masaj
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dondurun.4-5 saat sonra şoklanmış dilimler kağıttan çok 
kolay ayrılırlar ve o zaman birbirilerine yapışmayacakları 
için hepsini tek torbaya doldurun ve sonraki zamanlarda, 
gerekli olduğu kadarını alıp çözündürün.

Marinasyon: Çok gerekli olmasa da lezzeti artırdığı 
için tercih edilebilir. Dört dilim bonfile için, bir derin çor-
ba tabağına 2 çorba kaşığı süt, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 
1 çorba kaşığı yoğurt, taze çekilmiş veya dövülmüş kara-
biber ve çok az tuz (geriye kalan tuz pişim bitiminde ek-
lenir) karıştırılır ve bonfile dilimlerinin her iki tarafı bu 
sosa batırılarak dilimler üst üste konulur ve soğukta 2-4 
saat bekletilir.

Pişirme: Mangalda tercih edilir ama bu her zaman 
mümkün olmadığından genellikle tava kullanılır. Yapış-
maz herhangi bir tava veya döküm tavalar idealdir. Küçük 
bir tava asla seçilmemelidir ve tava iyi kızdırılmalıdır. Çün-
kü etler tavaya konulduğunda serindirler ve yeterli sıcaklık 
yoksa, tava daha soğur ve etlerde mühürlenme olmaz, su-
lanır ve lezzeti çok düşer. Yani pişirirken ana kural etlerin 
sulanmamasıdır. Bu nedenle tava kızgın, büyük olmalı ve 
asla kapak kapatılmamalıdır. Etler birbirine değmemeli, 
aralarında aralıklar olmalıdır (Foto 5). Marinasyon sosu 
iyice süzülüp kızartma başlatılmalıdır. Başta yağ asla ko-

nulmaz, marinasyondaki yağ ilk mühürleme için yeterlidir. 
Marinasyon yapılmadıysa dilimlere el veya fırça ile çok az 
yağ sürülebilir.

Etler tavaya konulduğunda güçlü bir ızgara sesi çıkar 
ve bu aşamada 1 kez üstünden biraz basılır ve tavaya tam 
adapte olmaları sağlanır ve karamelizasyon (kızarma) işle-
mi bu yüz için 2-3 dakikada tamamlanır. Dilimler çevrilir 
ve aynı süre beklenir. Orta pişmiş et, dilimin ortası palpe 
edilerek anlaşılır (Foto 6).

Resimde gösterildiği gibi, başparmak ayası değişik 
parmak pozisyonlarında palpe edilerek ve tavadaki et ile 
karşılaştırılarak az, orta ve fazla pişmiş et belirlenmiş olur 
(Foto 7). 

Foto 5: Kızgın büyük tava – Seyrek diziliş

Foto 6: Pişme tamamlandı

Foto 7: Parmak Testi: 
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En lezzetli hali “orta” pişmiştir (Foto 8). Bu aşamada et-
ler üst üste yana istiflenir, tavaya 1 çorba kaşığı tereyağ ko-
nur ve tava tabanındaki yanık gibi görülen ve çok lezzetli 
olan (hani çocukken ekmek ile sıyırdığınız yer) karameli-
zasyon alanları bu yağda, tahta kaşıkla çözündürülür (deg-
lase etmek) (Foto 9). 2-3 kaşık krema da eklenerek kızgın 
ateşte çektirilir ve en son içine diğer bir tavada sote edil-
miş ve suyunu kaybetmiş mantarlar eklenir…yaratıcılık bu 
alanda sonsuzdur ancak çok sıvı bir ortam yaratılmamalı-

dır, koyu kıvam kaybedilmemelidir, tuz miktarı bu işlemde 
tekrar ayarlanır.…Bu işlem çok kısa sürer, tavanın alt ateşi 
kapatılır ve dilimler bu muhteşem tereyağı-krema-mantar 
sosunun içine bulanır, 1 dakika biraz soğumaları beklenir 
ve tabaklama işlemi artık yapılır. Serviste bir miktar daha 
taze çekilmiş karabiber, lezzeti tavana çıkaracaktır.

Tabaklamada etler…üzerine soslarıyla mantarlar ko-
nur. Taze haşlanmış veya sote edilmiş sebzelerle tabak süs-
lemesi bitirilir…

Az Pişmiş

Foto 8: Orta pişmiş et Foto 9: Tereyağı ile deglase işlemi

Orta Pişmiş İyi Pişmiş
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Fotoğraflarda işlemler sırasıyladır.  Mantar sosu yapıl-
mamıştır. Bonfile yanına, patlıcan-kabak-domates harçlı 
erişte sunulmuştur (küçük kuşbaşı kesilen patlıcan-kabak 
zeytinyağı ile susuz kavrulur, üzerine rendelenmiş doma-
tesler ve 1-2 diş sarımsak, eklenerek birkaç dakika daha 
pişirilir ve ateş kapatılır. Diğer bir tencerede 4-5 dakika 

Patlıcan kavruldu

Erişte patlıcan üzerinde

Erişte haşlandı

Ters çevrildi  

pişirilmiş erişteler diğer tencerede onu bekleyen harcın 
üzerine dökülür ve üzeri düzeltilir…veeee bir tabağa ters 
çevrilerek enfes manzaralı ve lezzetli bir “yancı” yemek ha-
zırlanmış olur)  (Foto serisi 10).

Afiyet olsun…
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Değişim 
Basit Nedenlerden de 
Olabilir

Prof. Dr. Halil Ateş

Sanat, genel anlamıyla sanatçı ile onun yapıtını izle-
yenin birlikte gerçekleştirdiği bir bütüncül uğraştır. 
Bütüncüldür çünkü oluşumun anlamı bu iki kişinin 

yaratımıyla meydana gelir. Yapıt izleyicisinde farklı anlam-
lar doğurabilir. Bu farklılık sanatçının, icracının ve izle-
yenlerin her birinin algısında farklı değerler ve anlamlar 
oluşturabilir. Sanatçı izleyeninin algısının oluşmasında ba-
zen yönlendirici, bazen de onu tamamen serbest bırakmış 
olabilir. Örneğin resim sanatında bu farkı sıklıkla görürüz. 
Bir tabiat resmindeki algımız ressamın ifade etmek iste-
diğiyle benzerlik gösterebilirken, soyut, modern resimde 
izleyici sanatçı tarafından alabildiğine özgür bırakılmıştır 
(Resim 1,2). Günümüzde neredeyse bütün sanatlarda bu 
özgürlüğün ağırlığı 

Bu yazıda resim sanatıyla sınırlı kalmayı seçelim. Re-
simde anlatılan hikayenin izleyenin gözünde bir anlam 
ifade edebilmesi için başlangıçta ressamın bir hikayesinin 
olması gerekir. Aktarılan bu hikaye çoğu zaman ressamın 
gördüklerinden yola çıkarak kurgulanır. Göz hastalıkları-
nın yarattığı farklılıklar, naif bir aktarma amacının bam-
başka hikayelerin doğmasıyla farklılaşmasına yol açabilir. 

Öte yandan ışık, matematik, geometri ve optik üzerine 
bilinen doğrular da resim sanatının gelişiminde, farklılaş-
masında etkin olmuştur. Yeni bilgiler, keşifl er resim algısı-
nı ve aktarımını değiştirmiştir. Elde edilen kuramsal bilgi-
ler günümüz doğrularına yaklaştıkça “güzelin” tanımı da 
değişmiştir. Güzel sonuçta bir his değil, mantıki uyuşma, 
bilinen ile görüleninin uyuşma katsayısıdır.

Resim 1: Mr and Mrs Andrews, Thomas Gainsborough
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Popülasyonu en çok etkileyen göz rahatsızlığı presbiyo-
pi, miyopi, hipermetropi ve astigmatizmadır. 14. yüzyılda 
gözlüğün keşfedilmesine kadarki süreçte yapılan bütün 
yapıtları etkilemiştir. Gözlüğün keşfi sadece resim sanatını 
değil bütün mesleklerin gelişimini etkilemiş, medeniyeti-
mizin gelişme hızının artmasındaki en önemli unsur ol-
muştur. Katarakt, glokom ve YBMD gibi rahatsızlıklar da 
ressamları etkilemiş, bunlardan habersiz bizlerin ressamın 
farklı akımlara yelken açtığı izlenimini edinmemize yol aç-
mıştır.

Leonardo da Vinci (1452-1519)
Leonardo da Vinci’nin yaşadığı dönemin optik bilgisi 

İbn el-Heysem’in yazdığı  Kitâb el-Menâzır (Optik Kitabı) 
adında yedi ciltlik kitabına dayanıyordu. Leonardo ma-
tematik ve geometri üzerine yaptığı çalışmaları optik ile 
birleştirerek yazdığı Manuscript C’de bu bilgiler ışığında, 
peyzajda, ağaçlarda ve insan yüzlerinde ışık ve gölgenin 
nasıl kullanılacağına ilişkin pratik tavsiyelere yer vermek-
teydi. Bu çalışması aynı zamanda gölgenin doğası, parıltı 
ve ışık arasındaki fark, kontrastların niteliği, renkleri bir 
araya getirme ve bunlarla ilgili diğer konular üzerine de 
soyut tartışmaları içeriyordu. 

Leonardo’ya göre gölge, resim biliminin temel öğesiydi. 
Çünkü resmedilmiş yüzeyin arka planında ortaya çıkarak, 
ressamın katı cisimleri rölyefte etkin bir biçimde temsil et-
mesini sağlıyordu. 

Leonardo’nun ışık üzerine yaptığı en büyük keşfi onun 
dalgalar halinde yayıldığının farkına varmış olmasıdır. Ay-
rıca eski yunan düşünürlerinin görmeye neden olan ışın-
ların (görme gücü) kaynağının göz değil, nesne olduğunu, 
İbn el-Heysem’in görüşlerini destekleyecek şekilde kabul 
etmesi de yapıtlarını bugün farklı algılamamızdaki en bü-
yük nedenlerden birisidir.

Leonardo’nun yapıtlarını neden beğendiğimizi çoğu 
kez açıklayamayız. Belki yan unsurlar; ilginç yaşamı, bi-
lime verdiği önem, üstün anatomi bilgisi bizi etkiliyor ve 
yapıtları hoşumuza gidiyordur. Gerçek neden bunların hiç 
biridir aslında. Optik, ışık, gölge, perspektif, kırılma yasa-
larını doğru kullanma ve prizmanın beyaz ışığı renklerine 
ayırması gibi matematiksel doğru ifade biçimlerini tuval-
deki figürlerin konumlanması ve renklendirilmesiyle gü-
nümüz mantığı ile açıklamakta hiç zorlanmayız, bundan 
hoşlanırız. Yani gördüklerimiz ile bildiklerimiz aynı gibi-
dir, buna güzel diyoruz (Resim 3).

Leonardo’nun bütün bu devrimci özelliklerinin yanı sıra 
sonuçta bir insan olduğunu, yaşının getirdiği fizyolojik ye-
tersizliklere açık olduğunu da yapıtlarında görüyoruz. Felç 
geçirmesiyle sağ elini kullanamamaya başlamıştı ama her 
iki elini kullanabiliyor olması 40’lı yaşlardan sonra büyük 
eserler vermemesini açıklamakta yetersiz kalacaktır. Presbi-
yopinin önemli bir neden olduğu düşünen sanat tarihçileri 
buna kanıt olarak resim defterine yaptığı çizimlerin detay 
fakiri olmasını göstermektedirler. Katarakt ve/veya maküla 
problemlerinin de olabileceğini savunan görüşler vardır.

Resim 2: Convergence, 1952 Jackson Pollock
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Resim 3: Ginevra de’ Benci, Leonardo da Vinci

Kabul gören gö-
rüşlerden birisi de 
Leonardo’nun ekzot-
ropyası olduğu yönün-
dedir. Resimlerinde 
kendisinden esinlendi-
ği bilinen bir gerçektir, 
bazı portrelerindeki 
çizimlerini ekzotropik 
yapması bunun kanıtı 
olarak gösterilmekte-
dir (Resim 4).

Resim 4: Salvator Mundi, 
Leonardo da Vinci
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Rembrandt bir otoportre canavarıdır biliyorsunuz, her 

yaşının portresini yapmıştır. Bu bizim için güzel bir araş-
tırma materyali olarak kabul edilmelidir. Hem çizim şekli, 
hem de yaşını aynı anda tespit etme olanağı bulabiliriz bu 
sayede. Rembrandt yaşlandıkça detaylardan ödün vermeye 
başlamıştır. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra bu kayıp artmış-
tır. Bunda presbiyopinin rolü aşikar olsa da bazı çalışma-
larda katarakt, YBMD ve glokom da sorumlu tutulmuştur.

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Leonardo’nun döneminde yaşamış bir başka ünlü de 

Michelangelo’dur. Heykeltıraşlığı ve ressamlığının yanı 

sıra mimarlığıyla da bilinmektedir. Sistine Şapeline yaptı-
ğı resimleri en bilinen eserleri arasındadır. Şapel tavanına 
yaptığı çalışma sırasında kurşun zehirlenmesi geçirmiştir. 
Geçici bir nistagmusunun olması kurşun zehirlenmesi 
veya loş ışıkta uzun süre yukarı bakmasıyla açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bu hadise projenin uzamasına ve ressamın 
depresyon atakları geçirmesine neden olmuştur.

El Greco (1541-1614)
Yüksek düzeyde astigmatizması olduğu düşünülen El 

Greco’nun resimlerindeki yüz ifadeleri figüre üzgün bir 
ifade veren oblik uzamalar içerir. Ayrıca ellerde ve vücutta 
doğal olmayan uzun boyutlar göze çarpar (Resim 5).

Resim 5: Saint Jerome, El Greco
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John Constable (1776-1837)
Erkeklerin %8’inde renk görme defektinin olduğunu 

biliyoruz. Ressamlar için de bu geçerli tabii. Constable’nin 
kırmızı-yeşil defekti vardı. Tabiat resimleriyle ünlü ressa-
mın renk seçimleri bu bilgi noksanı izleyenleri farklı, sem-
bolik yorumlara itelese de neden basittir aslında (Resim 6).

Edgar Degas (1834-1917)
Degas’nın balerinlerini hepimiz biliriz. Hep kapalı or-

tamların sahnelerini resmetmiştir. Mektuplarında gün 
ışığından çok rahatsız olduğunu öğreniyoruz. Sanat tarih-
çilerinin çeşitli kuramlar ortaya atmasına rağmen en ka-
bul gören teori 30’lu yaşlarda başlayan bir retinopatisinin 

Resim 6: Dedham Lock And Mill, John Constable

olduğu yönündedir. 40’lı yaşlarda santral görmesini tama-
men kaybetmiş, yardımcıları sayesinde renklerin ayrımını 
yapabilmiştir. 57 yaşında da okuyamamaya başladı (Resim 
7 ve 8).

Resim 7 ve 8: 
Degas
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 Claude Monet  
(1840-1926)

Rembrandt gibi Mo-
net’in de görsel rahatsız-
lığının zamanlamasını 
kavramak kolaydır. Çün-
kü bahçesinin resimlerini 
yapmaktan, hep aynı po-
zisyonda aynı görselleri 
resmetmekten zevk alıyor-
du. Monet bir katarakt has-
tasıydı, kataraktın yarattığı 
renk karmaşası sürrealist-
lere de bir selam çakmıştı 
sanki.  (Resim 9 ve 10).

Örnekleri çoğaltmak 
mümkün, ancak bu dergi-
nin bir glokom dergisi ol-
duğunu unutmamak lazım; 
bir başka yazıda buradan 
yola çıkıp algı üzerinde de 
durmanın gerekli oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu 
örnekler ressamların göz 
rahatsızlıklarını örnekledi, 
izleyenlerin göz rahatsızlığı 
ve buna bağlı algı değişik-
likleri de bir başka yazının 
konusu olsun.

Resim 9 ve 10: Claude 
Monet’nin Japon 
bahçesinde kataraktının 
ilerleyişi
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GLOKOMDA EN SON
LİTERATÜRDEN  

İNCİLER

Sevgili Glokom birimi ailesi, dergimizin üçüncü sayı-
sında bu köşede yine beraberiz. Sizlerle, son birkaç 
ayda en saygın dergilerde yayınlanmış olan ve ilginizi 

çekeceğini düşündüğüm glokom yayınlarını paylaşmak is-
tiyorum. 

Yavaş salınım gösteren 
antimetabolitlerin bleb 
fibrozisi üzerine olan etkisi

Hepimizin bildiği gibi, bleb fibrozisi filtran cerrahini 
en önemli başarısızlık sebebidir. Başarıyı arttırmak için 
antimetabolitler, neredeyse rutin olarak kullanmaktadır. 
Acaba yavaş salınım gösteren antimetabolitler trabekülek-
tomi başarısını olumlu yönde etkileyebilir mi? Bu soruya  
“Journal of Glaucoma” dergisinin Temmuz sayısındaki ça-
lışmalarında yanıt aranmış.  

Swann ve arkadaşları tavşan glokom modelinde yaptık-
ları in vivo trabekülektomi çalışmalarında, bir grup tavşa-
na intraoperatif merocel sponge ile emdirilmiş 0.4 mg/ml 
MMC 45 saniye uygularken, bir grup tavşana subkonjonk-
tival bölgeye 23 ile 30 gün boyunca salınım gösteren düşük 
doz MMC ve 5-FU sistemi, bir diğer gruba ise subkonjonk-
tival bölgeye 5 ile 7 gün boyunca salınım gösteren daha 
yüksek doz MMC ve 5-FU sistemi implante etmişlerdir. 
Cerrahiden 3 ay sonra enükleasyon yapılarak, bleb morfo-
lojisi ve histolojisi incelenmiştir.    

Cerrahi sonrası en ideal bleb, 23 ile 30 gün boyunca 
salınım gösteren düşük doz MMC ve 5-FU sistemi uygu-
lanan tavşanlarda gözlenmiştir. Blebler diff üz görünümlü, 
histolojik incelemede çok minimal fibrozis, ideal vasküla-
rite ve bal peteği görünümü izlenmiştir.

Sonuç olarak: Yaklaşık 1 ay boyunca yavaş salınım gös-
teren daha düşük doz antimetabolitler ile daha ideal bleb 
morfolojisi ve histolojisine rastlanmıştır. Ancak güvenilir-
liği ve etkinliği için, uzun süreli insan çalışmalarına ihtiyaç 
vardır. 
Kaynak: Swann ve ark. J Glaucoma 2019;28:512–518.

Vitrektomi cerrahisi, oksidatif 
strese bağlı olarak primer açık 
açılı glokom patogenezini 
etkiler mi?

Pars plana vitrektominin (PPV) oküler cerrahiler içe-
risinde üçüncü sıklıkta uygulandığını biliyor muydunuz? 
Cerrahi yöntemlerdeki gelişmeler ile komplikasyon oranla-
rı da oldukça azalmış durumda. Vitreus, moleküler oksijen 
düzeyi dengesinde ve dolayısıyla oküler yapıların oksidatif 
stresten korunmasında çok önemli bir sıvı. Peki, vitreusun 
alındığı PPV cerrahisi bu dengeyi etkileyebilir mi? Bozu-
lan denge glokom için olumsuz olabilir mi?  Siegfried ve 
arkadaşları  “American Journal of Ophthalmology” dergisi-
nin Temmuz sayısındaki çalışmalarında bu sorulara yanıt 
aranmışlar.

İleriye dönük kesitsel çalışmada katarakt cerrahisi geçi-
ren kontrol grubunda ve katarakt ve/veya glokom cerrahisi 
geçiren primer açık açılı glokom (PAAG) grubunda, fiber 
optik prob ile intraoküler parsiyel oksijen basıncı (pO2 ) ve 
humor aközde antioksidan askorbik asit ve total reaktif an-
tioksidan potansiyel miktarı araştırılmış. 

Gerek kontrol grubu gerekse PAAG grubunda, PPV ge-
çirmiş gözlerde pO2 yüksek, antioksidan kapasite ise düşük 
bulunmuştur. 

Prof. Dr. Ufuk ELGİN
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Sonuç olarak: PPV cerrahisi ön segmentte pO2 yüksel-
mesine, antioksidan kapasitesinin düşmesine ve dolayısıy-
la oksidatif strese sebep olarak glokom patogenezine olum-
suz etkide bulunabilmektedir. 

Kaynak: Siegfried ve ark. Am J Ophthalmol 2019;203:12–25. 

Primer açı kapanması 
glokomu tanısında yapay 
zekânın yeri

Tıbbın tüm alanında olduğu gibi oftalmolojide de ya-
pay zekânın popülaritesi giderek artmakta. Bu sayımızda 
da Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi’ni glokom tanı ve taki-
binde yapay zekânın yeri ile ilgili çok güzel bir yazısı var. 
Acaba primer açı kapanması glokomu (PAKG) tanısında 
yapay zekânın yeri neresi? Bu soruya “American Journal of 
Ophthalmology” dergisinin Temmuz sayısındaki çalışma-
larında yanıt aranmış.

Fu ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, 4135 adet ön 
segment OCT görüntüsünü input olarak kullanarak derin 
öğrenme algoritması oluşturmuşlar ve bunun PAKG tanı-
sındaki değerini araştırmışlar. PAKG ve açık açılı glokom-
lu hastalara ait 8270 ön segment OCT imajını, oluşturduk-
ları derin öğrenme algoritmasını kullanarak açık açılı ya 

da dar açılı şeklinde sınıflamışlardır. Yapay zekâ sistemi ile 
tanı ve klinik tanı arasında büyük oranda korelâsyon bul-
muşlardır.    

Sonuç olarak: Ön segment OCT görüntüleriyle oluştu-
rulmuş derin öğrenme algoritması, PAKG tanısında ümit 
veren bir yöntem olarak değerlendirilmiştir.   

Kaynak: Hu ve ark. Am J Ophthalmol 2019;203:37–45.

Xen implant komplikasyonları
Mikroinvazif glokom cerrahisi (MIGS) son zamanlarda 

oldukça revaçta. Xen implant en popüler MIGS yöntem-
lerinden bir tanesi. Kolay uygulanması en önemli avantajı 
ancak tabiî ki bazı komplikasyonları var.   “Journal of Glau-
coma” dergisinin temmuz sayısında iki adet olgu serisinde, 
Xen implantın özellikle korneal komplikasyonlarına deği-
nilmiş.  

Bilateral Xen implantasyonu yapılan 64 yaşındaki kadın 
hastada, implantın göz kırpma ile hareket ettiği ve kornea 
ile temasta olduğu izlenmiş. Aynı hastada cerrahi öncesi 
ve sonrası 1. ayda kornea endoteli incelenmiş ve 1. ayda 
kornea endoteli yoğunluğunda %2.1 oranında azalma fark 
edilmiş. Ayrıca bir hastada suprakoroidal hemoraji, bir 
hastada tenon kapsül fibrozisine bağlı implantın konjonk-
tiva altına retraksiyonu, bir hastada dekole Dezme zarı ile 
iç ostiumun tıkanması, bir diğer hastada ise yine iç ostiu-
mun tıkanması gözlenmiş. 

Sonuç olarak: Xen implant ümit vadeden bir MIGS 
cerrahi yöntem olarak kabul edilse de bazı komplikasyon-
lara sebep olabilmektedir. Bu komplikasyonların bilinmesi 
ve hastaların buna yönelik takipleri önemlidir.
Kaynak: Gillmann ve ark. J Glaucoma 2019;28:e93–e95 ve Rooney ve 
ark.  J Glaucoma 2019;28:e77–e81.

Refrakter glokom olgularında 
UBM eşliğinde subsiklo diod 
lazer tedavisi

Refrakter glokom olgularında transskleral siklofotoko-
agulasyon tedavisine ihtiyaç duyulabilmektedir. Yeni jene-
rasyon diod lazer (Supra 810 Quantel Medikal) pigmente 
siliyer cismi hedef alarak, 810 nm ışını ultra kısa ve tekrar-
layan aralarla yaymakta ve çevre dokulara hasar vermeden 
başarıyla uygulanmaktadır.   

“Journal of Glaucoma” dergisi Temmuz sayısında Ben-
hatchi ve ark. yaptıkları çalışmada, 44 refrakter glokom ol-
gusuna UBM rehberliğinde subsiklo diod lazer tedavisi uy-
gulanmış. Tek bir seans tedavi ile 3. ayda GİB’da %37 düşüş 
gözlenirken, birden fazla seans ile 1. yılda, tedavi öncesi 
değerlere oranla GİB %45 oranında düşük saptanmış.    Derin öğrenme algoritması ile üst sıradaki ön segment OCT 

inputlarından, alt sıradaki kırmızı bölgeleri içeren dikkat 
haritaları oluşturuluyor.
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Sonuç olarak: Subsiklo diod lazer siklofotokoagulas-
yon tedavisi, refrakter glokom olgularında oldukça etkili 
bir tedavi yöntemidir. Termal hasar yapmaması nedeniyle 
yan etkileri konvansiyonel yönteme oranla az ve tekrarla-
nabilir olduğundan dolayı, özellikle orta ve ileri evre glo-
kom olgularında cerrahi tedaviye iyi bir alternatif olarak 
görülmektedir. 

Kaynak: Benhatchi ve ark. J Glaucoma 2019;28:535–539.

Glokom direnaj implant 
ekspojur risk faktörleri 
nelerdir?

Glokom direnaj implantları (GDI), özellikle refrakter 
glokom olgularında sıkça kullanılmaktadır. Bu implantla-
rın en önemli komplikasyonlarından bir tanesi, konjonk-

tiva erozyonu ve tüp ekspojurudur. “Journal of Glaucoma” 
dergisi Temmuz sayısında Al-Beishri ve ark. yaptıkları ça-
lışmada, Ortadoğu popülâsyonunda tüp ekspojur risk fak-
törleri araştırılmıştır.

Geriye dönük çalışmada, 7 yıllık sürede GDI cerrahisi 
geçirmiş 836 göz dahil edilmiştir. Bu gözlerden 53 tanesin-
de tüp ekspojur izlenmiştir. Ekspojur için en önemli risk 
faktörleri de geçirilmiş oküler cerrahi, kadın cinsiyet ve 
ileri yaş olarak saptanmıştır. 

Sonuç olarak: Tüp ekspojur GDI cerrahisinin en 
önemli komplikasyonlarındandır. Bu komplikasyonu ön-
lemek tedavi etmekten daha kolay olup, cerrahi sırasında 
tüp üzerine perikard ya da sklera grefti uygulanması, bu 
komplikasyonu büyük oranda önlemektedir. 

Kaynak: Al-Beishri ve ark. J Glaucoma 2019;28:529–534.

Yüksek miyopili primer 
açık açılı glokom ve normal 
basınçlı glokomlu olgularda, 
karakteristik optik disk 
değişimleri

Yüksek miyopi, glokom tanı ve takibinde bizleri en 
çok zorlayan oküler patolojilerden bir tanesidir kuşkusuz. 
Özellikle normal basınçlı glokom ve yüksek miyopi birlik-
teliği, bu zorluğu daha da arttırır. Lan ve ark. “Journal of 
Glaucoma” dergisi Temmuz sayısında yer alan çalışmala-
rında, yüksek miyopili primer açık açılı glokom (PAAG) ve 
normal basınçlı glokom (NTG) olgularında, optik diskin 
karakteristik görünümlerini tanımlamışlar.  

Yüksek miyopili NTG olgularında, PAAG’lu gözlere 
oranla optik disk daha küçük ve optik disk tilt daha faz-
la saptanmış. Yüksek miyopili PAAG’lu gözlerde, kama 
şeklindeki retinal sinir lifi hasarı doğrultusunda torsiyon 
saptanırken (örneğin üst kadranda defekt varsa yukarıya 
doğru torsiyon gibi), NTG’lu gözlerde alt kadranda kama 
şeklindeki retinal sinir lifi hasarı daha fazla gözlenmiş. 
Ayrıca NTG’lu gözlerde, PAAG’lu gözlere oranla, alt ve alt 
temporal bölgede nöroretinal rim daha ince izlenmiş. Yine 
NTG’lu gözlerde görme alanındaki ortalama duyarlılık 
(MD), PAAG’lu gözlere oranla daha yüksek saptanmış.  

Sonuç olarak: Yüksek miyopili gözlerde PAAG ve NTG 
varlığında, optik disk değişik karakteristik görünümlerde 
olabilmektedir. Bu özelliklerin bilinmesi, doğru tanı koya-
bilmek için oldukça önemlidir.
Kaynak: Lan ve ark.  J Glaucoma 2019;28:519–528.

UBM ile skleral depresyon yardımıyla siliyer cisim lokalize (beyaz 
ok ucu) ediliyor.

Tüp ekspojur gözlenen bir hastaya ait ön segment resmi
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Kontakt lens sensör ile 
saptanan göz içi basıncı 
fluktuasyonları: Medikal 
tedavide mi, cerrahi tedavide mi 
daha fazla?

Kontakt lens sensör ile 24 saatlik göz içi basıncı (GİB) 
ölçümü, GİB’ daki fluktuasyonların saptanmasında ol-
dukça önemlidir. Acaba fluktuasyonları önlemede cerrahi 
tedavi mi, yoksa tıbbi tedavi mi daha etkili? Muniesa ve 
arkadaşları “American Journal of Ophthalmology” dergisi-

nin temmuz sayısındaki ileriye dönük çalışmalarında, bu 
soruya yanıt aramışlar.

Araştırıcılar, tıbbi tedavi altında olan 59 göze ve glo-
kom cerrahisi geçirmiş 32 göze, kontakt lens sensör ile 24 
saatlik GİB ölçümleri yapmışlar. Cerrahi tedavi geçirmiş 
olan grupta GİB fluktuasyonları, medikal tedavi altındaki 
gözlere oranla anlamlı olarak az bulunmuş. Ayrıca GİB’da-
ki noktürnal pikler cerrahi geçirmiş gözlerin %42.9’da 
gözlenmezken, bu oran medikal tedavi altındaki gözlerde 
sadece %13.8 olarak saptanmış. 

Sonuç olarak: Glokom cerrahi tedavisi ile GİB fluktu-
asyonları ve noktürnal pikler, medikal tedaviye oranla bü-
yük ölçüde önlenmektedir.
Kaynak: Muniesa ve ark.  Am J Ophthalmol 2019;203:1–11.

PAAG olgusunda alt kadranda kama tarzında retinal sinir lifi defekti mevcut. Optik diskte tilt, aşağıya doğru bir disk torsiyonu ve üst 
kadranda arkuat skotom izleniyor. 

Sensimed Triggerfish kontakt lens 
sensör
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