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GİRİŞ-AMAÇ
Retina ven tıkanıklıkları (RVT) diyabetten sonra retinanın damar hastalıkları arasında ikinci sırada yer
alır. Sıklıkla 50-60 yaş arasında görülür. Hipertansiyon, ateroskleroz, pıhtılaşma bozuklukları, glokom
ve diyabeti olan hastalar risk altındadırlar.
Retina ven tıkanıklıklarının tedavisinde grid lazer fotokoagulasyon (1), intravitreal triamsinolon
asetonid (İVTA) (2), intravitreal anti-VEGF ajanlarından bevacizumab, ranibizumab(3), intravitreal
deksametazon(4) implantı kullanılmaktadır. Gerilemeyen vitreus hemorajisi, epiretinal membran ve
makülaya uzanan traksiyonel retina dekolmanı için vitreus cerrahisi gerekir(5).
Çalışmamızda RVT tanısı ile başvuran hastaların özelliklerini araştırmak, kliniğimizde uyguladığımız
tedavi yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

YÖNTEM-GEREÇLER
Bu çalışmada 2004 ocak – 2014 haziran tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği
Retina Bölümü ‘nde RVT tanısıyla tedavi ve takip edilen 113 hastanın dosyaları incelendi. Hastaların
yaş, cinsiyet, sistemik hastalık, oküler hastalık, tutulan göz, tutulum tipi, ilk başvuru süresi, tedavi
öncesi ve sonrası görme keskinliği, takip süresi, uygulanan tedavi (lazer fotokoagulasyon, intravitreal
steroid-bevacizumab-ranimizumab enjeksiyon, cerrahi tedavi), başvuru FFA ve OCT bulguları
incelendi. Son kontrollerindeki görme keskinliğinde başlangıç görmeye göre snellen eşelinde 2 ya da
daha fazla sıra artışı tedavi de başarı olarak değerlendirildi.

BULGULAR
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD. Retina Bölümü’ne RVT tanısıyla başvuran 113
hastanın cinsiyet, yaş, RVT tipi, ilk başvuru süreleri Tablo 1’de görülmektedir.

Çalışmamızdaki olguların sistemik hastalıkları ve ek göz hastalıkları dağılımı Tablo 2’de görülmektedir.

Hastaların 46’sına intravitreal deksametazon implantı, 30 ‘una intravitreal ranibizumab, 14'üne
intravitreal bevacizumab, 10‘una intravitreal triamsinolon enjeksiyonu, 13’üne panretinal
laserfotokoagulasyon yapılmıştır. Ortalama enjeksiyon sayıları Tablo 3’te verilmiştir.

Tedavinin etkinliği görme keskinliğindeki artış ve santral retina kalınlığında azalma miktarıyla
değerlendirildi. Başlangıç en iyi gorme keskinliği SRVT grubunda ortalama 0.4 iken, RVDT grubunda
ortalama 0.22, hemisferik ven tıkanıklığında 0.21 idi. Bütün tedavi grupları incelendiğinde gorme
keskinliğinde istatiksel olarak anlamlı artma saptandı (p>0.05). Tedavi gruplarında görme değişimi
Tablo 4’te verilmiştir. Ranibizumab enjeksiyonu ile anlamlı görme artışı elde edilmiştir.

İntra vitreal Deksametazon ve Ranibizumab enjeksiyonu yapılan hastalarda OCT incelemerinde SRK ve
manuel ölçüm ile belirlenen SFK değerleri Tablo 5 ve Tablo 6’da görülmektedir. İntravitreal
enjeksiyon ile retina kalınlıklarında anlamlı azalma saptanmıştır. Ancak tedavi yöntemleri arasında bir
fark izlenmemiştir (Tablo 7).

Son kontrollerindeki görme keskinliğinde başlangıç görmeye göre snellen eşelinde 2 ya da daha fazla
sıra artışı görme keskinliğinde artma olarak değerlendirildiğinde, Hastaların yaşı, İSOS bandı defekti
olması ve ilk SFK ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu. (Tablo 8)
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TARTIŞMA
RVT’nda hastanın genç yaşta olması, ilk OCT ölçümlerinde foveal kalınlıklarının fazla olmaması ve İSOS
kaybının bulunmaması görme prognozunu anlamlı derecede olumlu etkilemektedir. Diyabetik
olmayan, hipertansiyonu kontrolde olan, kalp hastalığı bulunmayan, OCT ile ölçülmüş santral retina
kalınlığı daha az olan ve İntravitreal Ranibizumab enjeksiyonu ile tedavi edilen hastalarda anlamlı
olmamakla birlikte görme artışı daha iyi seviyelerde olmaktadır.
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