
• 1 

T. C. 

ATATÜRK ÜNiVERSiTESi 

TIP FAKÜL TESI 

GÖZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI 

'• .. . .. . •, 

,· •. 

ERZURUM VE ÇEVRESiNDE ARTERIOLERSKLEROZ VE 

HiPERTANSiYONDA RETINAL BULGULARIN YAŞ, CiNS, MESLEK VE 

ÇEVRESEL FAKTÖRLERLE iLiŞKiSi ÜZERiNE BiR ARAŞflRMA 

Doç. Dr. Teksin ERYILMAZ 

ProfesörlOk Tezi 

Erzurum - 1988 

' . . ... 



· r.c. 

ATA TURK UNİVERSİTESİ 

TIP FAKULTESİ 

GÖZ HASTAUKI.ARI ANABİLİM D\U 

ERZURUM VE ÇEVRESİNDE ARTERİOLERSKLEROZ VE 

HİPERTANSİYONDA RETİNAL aJIDULARIN, YAŞ, CİNS, MESIEK VE 

ÇEVRESEL FAKTÖRIBRI.E İLİŞ<İSİ UZERİl\1E BİR ARAŞTI!l\tt\ 

Doç. Dr. Teksin ERYIU:IAZ 

ProfesörlUk Tezi 

--------
ERZURJM - 19GO 

05166~ 

l.-



1 ç İ N D E !( 1 L E R 

SAYFA NO 

GİRİŞ •••••••.••••••••••••••••••••••••••• : 1 

GENEL BİI.DİLER •O••··············~·······' 2 

MA 1ERYAL VE f·,'!ETOD • o ••••• •• •• o. o o ••••••• o ı 14 

.B.JffiULAR .• o ••••• ••••••••••••••• "'o •• •••••• : 16 

TAR"!l,ŞM. • • • •••• • ................... " .... , " "' : 26 

SONUÇIAR •••••• o ••••••• •••••••••••••••••• : 34 

ÖZET ~ •••••••••••••••••••••••••••••.••••• ı 37 

KA )!l\1AJ( IA. R •••••••••••••••••• - ....... ıL .. ~ L c; • : 38 



-GİRİŞ-

GUnUmUzde vaskUler hastalıklar insan hayatını tehdit eden 

hastalıkların başında gelme özelliğini bUyUk ölçUde korumaktadır. 

Hipertansiyon ve arterioskleroz bu grup hastalıkların önemli bir 

bölUmünU oluştunnakta ve giderek artan çalışmalara konu olmaktadır. 

Gözdibi vücudumuzda damarların gözle direkt olarak incele

nebildiği yegane organdır. Oftalmoskopi ile özellikle vaskUler has

talıklarla ilgili önemli bilgiler klinikte bulgular ortaya çıkmadan 

sağlanabilmektedir. 

Hipertansif hastalıkların popUlasyonda ~~ 5 oranında görUldU

ğU bildirilmiş olup, Birleşik Devletlerde 22 mil yon hipertansiyonlu 

hasta bulunduğu ancak bunların yarısının hastalığının faii<ında olma

dığı rapor edilmiştir ( l ) • Yine Amerika Birleşik Devletlerinde her 

yıl için ölüm sebebinin yarısından fazlasının sirkulatuar sistem has

talığına bağlı olduğu ve ortalnma ~·~ 85'inin arterioskleroz hadise-!'>i ;,ı~ 

ilgili olduğu anlaşılmıştır ( 2 ). 

Bu çalışmamızda Erzurum ve çevresinde yaşay<:ın 20 yaşın Uze

rindeki 752 sayıda kişide oftaımoskopi muayenesi ile fundusta vaskU~ 

ler oluşumlar incelenerek bulunan patolojilerin yaş, ·cins, meslek ve 

çevresel faktörlerle ilgisi ve popUlasyondaki yeri doaerlendirilmeye 

çalışılmış ve bölgesel önemi araştırılmıştır. 



-GENEL BİLGİLER-

Arterioskleroz ve hipertansiyon vtı.skUler hastalıklar içinde 

en yaygın rastlanılanları olup, hayati önem taşırlar. Bu iki pato

lojinin çıplak gözle değerlendirilebildiği yegane muayene yöntemi 

olan oftalmoskopi ~tlphesiz teşhis ve hastalığın seyrinin takibinde 

çok önemli yere sahiptir. Bu durumda göz hekimine önemli görevler 

dUşmekte ve elde edeceği bilgilerin özellikle dahiliye, nöroloji ve 

nöroşirttrji için değerini bilmelidir. Zira fundus bulguları özellik

lik.le hipertansiyon ve arteriosklerozda tüm organlar için aynı vas

kUler patolojiyi yansıtacaktır. 

Acteria sentralis retina optik sinir buşından retinaya gir

dikten sonra yukarı ve aşağı olmak üzere iki tı.yrı dala ayrılarak fun

dusa dağılır ve her dal devamlı ikiye ayrılara'< bütUn fundusa, reti

na 2/3 iç kısmına kan vermek Uzere yayılır. Adventisyel vena sentralis 

retinada toplanan venöz kan da optik ninir başında retinayı terk.eder. 

Arterler ve vanalar fundustaki dağılımltı.rı sırusında yer yer çaprazla

şırlar. İki damar bu çaprnzlaşma yerlerinde ve optik sinir başında ay

nı kılıf ile sarılıdırlar. Bu üzellikten ötürli arterde gelişen sklero

tik değişiklik, çaprazlaşma yerinde vanayı ezebilecek ve çeşitli trom

botik olaylara yol açacaktır. 
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Hipertansiyonda periferik kan dolaşımına karşı artmış vaskUler 

direnç söz konusudur. Sebebi henUz tam izah edilmemiş olmakla birlikte 

arterdeki spazm hadiseyi başlatmaktadır. 

Sistolojik basınçta artış primer olarak kardiak atıma bağlı 

olup,diyastolik basınçta yükselme ise sistolden sonra ki periferik re

zistansın arttığını belirler. Esansiyel hipertansiyonda spesifik bir 

neden bulunamamıştır. Hipertansiyonla hipertansif hastalık aynı şey 

değildir. Hipertansif hastalıklar ise böbrekler, beyin, kalp ve gözler

de vaskUler lezyonların gelişmesiyle birlikte olur. 

Esansiyel hipertansiyon bcnign ve mal~gn olarak ikiye ayrılır 

ve hipertansiyon durumlarının ~ 80-90 1 ını kapsar. Eenign tip çok daha 

yaygındır. Sinsi başlar, 20-40 yıl devam eder. Kadınlarda erkeklerden 

2 kat daha fazladır. Familyal zemine sahiptir ve dominant geçiş göste

rir. Ayrıca çevresel faktörler hipertansiyon insidensini etkiler ~ 3 ) • 

Yapılan çalışmalarda diyastolik kan basıncıl'llD 0özde sirkulas~ 

yon zamanını sistolik kan basıncından daha çok etkilediği gösterilmiş

tir. Diyastolik kan basıncı yUkseldi~çe retinadaki sirkülasyon zamanı 

kısalır. Retina ve optik diskte hipertansif değişiklikler oftalmoskopik 

olarak. gösterilebildiğinde, artan kan basıncının retinal hemodinamikteki 

etkilerini, re ti nal otoregUlasyon artık kompanse edemi yor demektir ( 4 ) • 
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Arterlerde daralma hipertansiyonun önemli bir süre yüksek kalma-

sı sonucu oluşuıı. Diastolik basınç yU!<seklisji ile arteriol çapı arasın-

da kesin bir ilgi vardır. Arteriollerdeki bu genel daralmayı tanımlamak 

oldukça gUçtür. Damarların çapı hipertansi yonsuz normal kişilerinkiler

le karşılaştırılarru< veya arter çapı iıe ven çapı arasındaki oran ince-

lenerek patolojik daralma değerlendirilebilir. 

Genel olarak arter çapı venlcrinkinin 2/3 veya 3/4'U kadardır. 

Bu oranda. . en iyi diskten uzaktaki küçük damarlarda değerlendirilir 

( 5 ) • Daha iyi bir yol hipertansif devre ile normotansif devrede aynı 

arter ve venlerin incelenmesi ile yapılabilir. 

Fokal Daralmalar : 

Bunlar lokalize simetrik 11 waist like 11 daralmalar olup, arter 

çapı aniden daralıp, aniden genişler. 

Daralmış segmentlerin uzunluğu, sayısı ve lokalizasyonu değişik

'' 
lik arzeder. Fokal daralmalar daha çok yükselmiş diastolik basınçlı has

talarda görülür. Diastolik basınç 110 mmHg'ın üzerindedir. Daralmanın 

şiddeti tansiyondaki ak.ut yükselmelerle de ilgilidir. 

Hipertansiyonun normale döntlşürnü ile fok al daralmalar kaybolabi

lir, ancak hipertansiyon yüksek ditıstolik de(jerlerdc uzun süre kalacak 

olursa daralan organik kısımlarda de:'jişiklikler ortaya çıkar. 
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Hemorra,'iiler : 

Hemorrajiler daha çok sinir lifleri tabakasında yerleşik olup, 

alev şeklinde gelişir. Damarlara paralel seyrederler. Derin hemorraji

ler yuvarlak olup sık değildir. 

EksUdalar : 

cotton.Jı'lool eksUdalar ( yumuş-ak eksUdalar. ) ise daha ziyade fo

kal iskemi sahalarıdır. Sınırları belirsi7 gri, beyaz renkteki oluşum

lardır. Posterior kutupta diske yakın yerleşirler. Bunlar ganglion hUc-
, 

releri tabakasındaki iskemik inf arktlar sonucu oluşan dejenere ganglion 

hUcre ve aksanlarının meydana getirdiği ( sistoid cisim ) oluşumlardır. 

FA 1 dan ktiçUk damarlardan sızıntı vardır. Bu eksüdalar birkaç hafta için-

de ani oluşur ve kaybolabilirler. Lezyonun sınırlarında kapillerler di-

latedir ve muhtemel anevrizmal şişmeler bulunur. Anevrizmalar hipertan-

siyonda özellikle cotton...ı.vool eksUdaların etrafında gelişir. 5·~ 30 or('ln

da normal gözlerde de rapor edilmiştir. 

Cotton.J:"/ool eksudal ar sis temik hipertans i yandan başl<a: ·; di abetes 

mellitus, kardiyak kapak.hastalığı, radyasyon retinopatisi, karoti.s. ar

teri tıkanması, dermato_myositis, SL'S, PN, lösemi, AIDS, Purtscher reti

nopatisi, metastatik karsinom, intravenöz ilaç alışkanlığı, parsiyel sant

ral retinal arter tıkanıklığı, dev hUcre arteri ti gibi hastalıklarda da 

bulunabilmektedir. Tek bir odak olsa bile nedeni araştırılmalıdır ( 6 ). 
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1skemik sahalarda bilahare glial skar gelişir. Arka kutupta öde

min gerilemesi ile makUlada " makUla yıldızı " adını alan beyazımsı gri 

renkte depozitler kalır. BUyüklükleri toplu iğne başından disk bUyUklU

ğUne erişir. Yıldız şeklindeki oluşum Henle tabakasındaki sinir lifleri

nin seyrinden ötUrUdUr. Redidivler retinanın derin katlarında damarlar 

altında yerleşir. Hipertansiyonda bunlar düşük yağ ihtiva ederler ve 

diabettinden farklı olarak gri-gUmtlş renktedir. Histolojik olarak lipid 

ihtiva eden makrof ajlardan oluşmLışlardır. 

Papilla ödemi hipertansiyonun malign fazının os.:ıs bulgusudur". 

Um.ımiyetle sistemik kan basıncındaki ani bir yükselmeyi takiben ortaya 

çıkar ( 5 ). Optik sinir başının şişmesi, artoriol oklUzyonu ve zedeli 

damarlardan sızıntı ile ilgilidir. Disk önce nazal tarafta: uilikleşir, 

ödem çevre retinaya yayılır ve kör nokta. onun mantar gibi' şişmesinden 

önce genişler. Venöz pulsasyon bulunabilir. Ancak kafa içi basınç artı

şında, papilla ödemi hipertansiyona oranla daha sık gelişir. RenovaskU

ler hipertansiyon sonucu optik disk ödeminden optik atrofiye kadar değişen 

optik sinir değişiktikleri ortaya çıkar. Hiportansif optik nöropatinin 

patogenezini izlemek üzere yapılan deneysel çalışmalarda, 21 ayda pato

lojik değişikliklerin tUmUnün ortaya çıktığı izlenmiştir. Papilla öde-

mi olan optik sinirlerde, prelaminar optik sinir, aksona! hidropik şiş

me, aksolerrana engellonr:ıosi ve glial şişme sonucu vazokonstrüksiyona uğ-

ı 
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rar. Retrolaminar miyelinixe sinirde, vazokonstrt:ksiyon çok dah.a ağırdır. 

Perisi tik dejenerasyon ve endotelyal şişmede, glial şişkinlik ve intrami

yelinik vakoollere yol açar. İskemik enf ark sonucu oluşan sekonder akso

na! hidropik şişkinlik nedeniyle oluşan optik disk ödemini prelaminar 

optik sinirde gliozis ve ak.sonların kaybı izler. Retrolaminnr miyelinize 

sinirde mikroglinl reaksiyon ve gerçek akson ve glia atrofisi görülUr. 

Hipertansif optik nöropatide iskemi major rol oynar gibi görUnmoktedir 

( 7 ). 

Koroidal damarlarda hem benign hem malign hipertansiyon devrele-

rinde değişiklikler görülebilir. Daha ziyade peripapiller koroidcıl da

marlar etkilenmiştir. tlıalign devrede ciddi bozukluklu.r gösterir ve ko

rioretinal a~rofi ile pigment değişiklikleri şeklinde bulgu verir. 

11 Elschnig noktaları " ve 11 zincirde Siegrist noktaları " adı verilen 

oluşumlar görülUr ( 5 ). 

Elschnig noktaları iskemik koroideal infarktlar gösterir ( 8 ). 

R.D. sıklıkla arka polde oluşur ve nadiren periferik retinayı atake 

eder. Koroideal vasküler yattık bozuk sirkülasyon, tıkayıcı ve iskemik de-

ğişiklikler gösterir. Hipertansif korotdopatinin hipertansif retinopati 

kadar önelnli bir fundus değişikliği olduğu gösterilmiştir. Bulgular; de

ğişikliklerin koroideal iskemi ye baiJlı olduğunu telkin etmektedir. Hi

pertansif koroidopati ile rotinopati, neovaskUler malign hipertansiyonun 

il~i bağımsız ve birbiriyle ilgisi olmayan bulgul.:ırıclır ( 9 ) • 
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Sekonder hipertansiyon ise gebelik toksemisi, glomerulonefri t, 

nefrozis, adrenal tUmörler, kollagen sistem hastalıkları, aort koark

tasyonu ve tek taraflı atrofik böbrekte ortaya çıkabilir. 

Arteriolerskleroz : 

Hipertansiyonun uzun sure devam etmesi ve ciddiyeti ile ilgili· 

olarak damarlarda sklerotik değişiklikler başlar. Hipertansiyonun sure

si daha önemlidir ( 5 ) • Bu artmış intraluminal basınca karşı bir reak

siyon olar'ak ortaya çıkar. Hipertonusun hiperplaziye dönUşUnU takiben 

fibrozis olayı yerleşir. 

Genel olarak arteriosklcral ateroskleroz ( intimadaki değişik

likler ) , medial skleroz is ( medindaki deijişikliklerle birlikte olan ) 

ve arteriolerskleroz olarak ( hem intima ve hem de mediada değişiklik

ler vardır ) sınıflandırılır. 

En sık tipleri intimal atoroskleroz ve artoriosklerozdur. Arte

rioskleroz sistemik hipertansiyonla ilgili olup vaskUler değişiklikler 

uniform olarak ortaya çıkar. Aterosklerozda kc:ıraktcristik lezyon aterom 

plaklarıdır. Bunlar arter duvarında intimal elastik lamina ile endotel 

arasında yağla yUklU hUcrelerin birikmesi ile oluşan lezyonlardır. Baş

langıçta kesin yuvarlak sarı-beyaz plaklar olup, biiyliyobilir, yerleşme

ye meyilli olduğu kısımlar arterin, optik sinirin dural kılıfını deldiği 
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yer ve kribrifonn larninalar bölgesidir. İntraoküler plaklara ise seyrek 

rastlanılır. Bu plaklar daha küçük ve periferik yerleşimi olan kalsifi

kasyonlar-veya lipid eSlbolileriyle karıştırılnıamalıdırl'ar ( 5 ) • 

Arteriolersklerozun karakteristikleri intimal hyalinizasyon, me-

dial hipertrofi ve endotelyal hiperplazidir ( 8 ). Subintimal hyalin·de~ 

• polanması, en yaygın retinal ve koroidal damarlarda rastlanır. Intimal 

aterosklerozda oküler bulgulara rastlanır fakat seyrektir. Oftalmoskopik 

bulgular lezyonun yerine ba~jlıdır. 

Diffüz hiperplastik sklerozis ( arteriolorsklerozis ) özellikle 

diastolik basıncın yüksek oluşu ile daha. çok ilgilidir. Karakteristik 

değişiklikler bütün vücutta uniforın olara~ dağıldıijından oftalmoskopik 

bulgular genel arterioler sistem için son derece dovru bilgiler yansıtır. 

Patolojik olarak arteriolün cidarı kalınlaşır. Mediada adala hi-

pertrofisi gelişir. İntima fibröz ve elastik doku artışı ile kalınlaşır. 

Damar duvarında ve perivasküler dokuda fibrozis oluşur, sonuçta hyalin 

dejenerasyon ve damar duvarında daralmalnr ortaya çıkar. Otozomal resesif 

geçişli ağır juvenil arteriosklerozlu hastalarda y<1pılan oftalmoskopik 

araştınnalarda; ana damarlarda, prekapiller arterioller ve postkapiller 

ventillerde retinal vasküler tortuosito, santral amı arteriollerde sucuk 

' ' 
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şoklindo şi!;kinlik, !.H.ıııtr..ıl fundus ;:ırtorlollorindo rnikroanovrizınJlar, 

periferik arteriollerde tipik olarak daralma ve lokal konstrUksi yonlaı: 

gösterilmiştir ( 10 ). 

Arteriolersklcrozun J)Jvreleri : 

·!.l. Devrede : Arterioller Uzerindeki ışık refleleri genişlemiş 

olup, venlerde çaprazlaşma yerlerinde hafif depresyon belirmiştir. 

2. Devrede : Işık reflesi daha da genişlemiş olup, çaprazlaşma 

yerlerinde bazı arazları ( Gunn Belirtisi ) aşikar görUlcbilir. Bunlar 

venlerde dcviasyon ( Salus Arazı ), Humping arazı (daralan.damarın re• 

tina içine gömUlrncsi ) , Tapcring ( venlerde incelme ) ve Banking .( ve

nalarda proximal uçlarda şişkinlik ) gibi belirtilerdir. 

3. Devrede : Artcrio11er yanmış bakır renginde olup, bası araz

ları çok aşikardır. 

4. Devrede : Arteriollcr pnrlatılmış gUmUş gibidir. Venlerin çap

razlaşma yeı·lerindc vanalar adeta arterler tarafından kesilmiş gibi görU

lUr. 

Ve nal ı:ırda l< ılı f1 anma : 

Sebebi tam izah edilememiştir. Damar duvarlarında artmış optik dan

si te. ile oluşmaktadır. Paralel kılıflnnma lateral kalınlaşmayı yansı-

ı 
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tır. Konjeni tal kılıflanma ise çocuk ve gençlerde diske yakın görUlebi

lir. Sklerozda kılıflanma ekseri ilk çaprazlaşma yerine yakın bulunur 

ve perivaskUler kılıfta değişiklikler oluşur. Fibrotik perivaskUlitis 

damardaki uzamayı kornpanse eder şekilde gelişir. 

Damar kıvrımlarında artma ( tortuosite ) ayrıca bulunabilir. An

cak bu yaşlı l<işilerde de ortc:ıya çıkabilir ve perimakUler sahada fazla

dır. Bu değişiklikler damar duvarının hipertrofik değişiklikleri ile 

ilgilidir! 

Hipertansiyon ve arteriolcrsklarozun devrelerinin sınıflandırıl-

ması çeşitli araştırıcılar tarc:ıfından de0işik yorumlarla yapılmıştır. 

Bunlardan : 

Kei th - Vfagener - J3arker Sınıflamc:ısına Göre ( ıı ) : 

1. Devre : Minimal vasküler değişimler; hemen hemen normal· bir 

fundus. 

2. Devre : Çaprc:ızlaşma yerinde arteriolle ven arasındald açı dik 

açı olmaya meyil. gösteriyor, artariol vene bastırıyor, arteriolde skle

roz artmış. 

3. Devre : ı·,Jakula çevresinde retina ödemi ( yıldız oluşumu ) , atıl

mış pamuk görUnUmünde plaklar. 

4. Devre : 3. devre değişimlere ilavaten papilla ödemi. 
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Schei Sınıflandırılması ile : Buna göre hipertansiyon ve arterio

lorskleroz iki farklı klinik anti te olarak kabul edilip ayrı ayrı derece

lendirilir. 

Hipertansiyonla ilç:ıili ]')3vreler Normal - Hafif hipertansif, fa

k at oftalmoskopik bulgusu olmayan grup. 

Grade 1 : Arterlerde daralma, bilhassa tutulan daha kUçUk dallar-

dır. 

Grade 2 : Arterioler daralmalar daha da artmış ve lokalize irre

gUlari teler. Bunlar lokalize yapılar ve kontraksi yonlarla ilgili bulun

muştur. Bu bulgular, genç kişilerde ve skleroz olmadıÇ)ında rastlanıldığın

da kötU prognozu işaret eder. 

Grade 3 : Arterde daralma ve irregülarite daha da belirgindir. 

Cotton...J/Jool exuda ve kanama vardır. 

Grade 4 : Alt ve diğer bulgulara ilaveten nöroretinaı ödem ve 

papilla ödemi yerleşmiştir. Arterioskleroz hipert<ınsiyon sonucu geliş

mekte ve hipertansiyon ciddi ve daha sUratli gelişmektedir. Eğer orta 

şiddette ise arteriolorsklerozun yerleşimi yıllar alabilmektedir. Arte

riolersklerozun devreleri ı~ığ'ln. reflesindcki do0işikliklere göre de

ğerlendirilmektedir. 

Buna Göre : 

tJonnal hipertansiyon var, fakat hiç skleroz bulgusu yok. 

1 
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lo Devre . Işı~ reflesinde artış. Hafif bası arazları. . 
2. Devre 1. devredeki bulgulara ilaveten belirgin bası araz-

ları. 

3. Devre . Arteriollerde bakır tel görünümü. . 
4. Devre Arteriollerde gümüş tel arazı ve çok aşikar bası araz-

ları. 

1. Grup : :msensiyal selim hipertansiyonlu olup, yeterli kardiak 

ve renal fonksiyona sahiptir. Arteriollerdeki daralma orta derecededir. 

Fokal daralmalar bulunabilir. Işık reflesi artmış olup, bakır tel veya 

gümüştel gürünümü almış olabilir. 

2~ Grup : Hastada devamlı tilmsiyon yüksekliği olup, ancak hasta 

hala sağlıklıdır. Arteriovenöz değişil<likler bulunabilir. Arterioller ol-

dukça ince olup, lok.alize daralmalar vardır. Küçük parlak depozitler ve 

ince hemorrajiler gelişir. 

3. Grup : Diffüz retinal değişiklikler, Cotton ... J;Iool exudalar, he-

morrajiler ve ödem belirgindir. Retina, beyin, böbrekler ve diğer organ-

larda fonksiyonel yetersizlikler belirmiştir. 

4. Grup : 3o grup bulgulara ilaveten nöroretinal ödem ve papilla 

ödemi .belirgindir. Genel arterio.ler daralmaya ilaveten kronik arterioler 

skleroz bulguları yerleşiktir. 



-MATERYAL v e METOD-

çalışmnmız AtatUrk Universitesi Tıp FakUl tesi Göz Hastalıkları 

Anabilim Dalınca Erzurum ve çevresinde yaşayün 20 yaşının üzerinde 752 

kişi üzerinde yürütüldü. 

Olgularda rutin göz muayenesi ile birlikte göz tansiyonları öl

çülerek normal sonuçlanan kişilerde, pupillal ar % 2 1 lik Fanilefrinle 

genişletilerek kapsamlı funclus tetkikleri yapıldı. 

oigular yaş, cins, meslek, fundus bul<:ıuları ve eşlik eden diğer 

patolojiler yönüyle değerlendirilmek üzere gruplnra nyrıldı. 

Hipertansif veya arteriolcrskleroz ile ilgili patoloji tesbit 

edilenler ayrıca dahili yönden sistcrnik muayeneye tabii blı!jular. Olgu

larda fundus değeriendirmesi Schei sınıflamasına göre yapıldı ( 3 ) • 

Buna göre hipertansiyon ve arteriolerskleroz aşağıda'<i şekilde gruplara 

ayrılJarak değerlendirildi. 

Hipertansiyon : 

1. Devre : Fundusta hafif arterioler daralmanın tesbit edildiği 

hastalar. 

2. Devre : 1. devre bul9ularına ilaveten fokal kontriksiyonun bu

lunduğu hastalar. 

ı 
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3. Devre : 1. ve 2. devre bulgularına ilaveten kanama ve ek-

sUdaların tesbit edildiği hastalar. 

4. Devre : Diğer devrelerdeki bulgul<'.r<l ilaveten fundusta pa-

pilla ödemi olan habtalar. 

Arteriolerskleroz : 

ı. Devre Işık ref lesinde hafif artma gösteren hastalar. 

2. Devre Işık reflesinde artmaya ilaveten,bası arazıarına 

sahip hastalar. 

3. Devre Arteriollerde bakır tel görüntimü bulunuşu ve art-

mış bası arazlar, 

4. Devre : Arteriollerde. gümüştel görünümü ve çok aşikar bası 

arazları gösteren hastalar. 

Bulgu! arın is tatistiki dl arak de{jerlendirilmelerinde gerek yaş 

grupları ve cinsiyet, gerekse çeşitli hastalık ve semptorrıların karşı-

laştırılmasında oranlar arası farklılık testi uygulandı. 

1 
(1-P) -

nl 

+ 

formUlUnden yararlanıldı. 

1 



-BULGULAn 

Çalışma kapsamına alınan 752 olgunun cinsiyote göro dağılımı 

Tablo I'de gösterilmiştir. 

Tablo I : Cinsiyete Göre Olguların Dağılımı 

Kadın Erkek Toplam 

Olgu Sayısı 371 381 752 

Tablo I' de görüldüğü gibi olguların )~ 49.3' U kadın ve % 50. 71 si 

erkekti. 

Olguların yaşlara göre dağılımı Tablo II'de görüldUğU şekilde 

belirlenmiştir. 

Tablo II: Yaşlara Göre Olguların Dağılımı 

20-30 31-40 

Olgu Sa. % Olgu Sa. % 

231 30.7 143 19.0 

41-50 51-60 61 + 

Olgu Sa. % Olgu Sa. % Olgu Sa % 

146 19.4 150 21.0 74 9.9 

•I 
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Tablo II'de görUldUğU gibi olguların% 30.7isinin 20-30, 

% 19.0 1 ının 31-40, % 19.4'UnUn 41-50, ~6 21.o•ının 5'1-.60 ve % 9.9 1unun 

da 61 yaşından yukarı olduğu gözlenmiş, böylece olguların heroon hemen" 

yarısı 20-40 ve yarısı da 41 yaşından yukarı bulunmuştur. 

Çalışma kapsamına alınan 752 olgunun 442 1 sinde arteriosklero

tik ve hipertansiyon bulgularına rastlanmıştır. 

Tablo III'de hipertansiyonlu toplam 80 hastanın yaş ve cinsiye

te göre dağılışı izlenmelctedir. 

Tablo III: Yaş ve Cinsiyete Göre Hipertansiyon Dağılımı 

20-30 31-40 41-50 51-60 61+ Toplam 

Olgu t:ıl 
/iJ Olgu % Olgu % Olgu q' ,u Olgu "' /'1 Olgu % 

Sa. Sa. Sa. sa. sa. Sa. 

!I 

KADIN 9 75.0 4 50.0 14 66.7 14 50.0 4 36.4 45 56.3 

ER<EK 3 25.0 4 50.0 7 33.3 14 50.0 7 63.6 35 43.7 

TOPLAM 12 loo.o 8 loo.o 21 lOo.o 28 lOo.o 11 lOo.o ao ıoo.o 

ı 
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Tablo III'de de görüldüğü gibi hipertansif rctinopatili, kadın 

olguların 7~ 20'si 20-30, ";6 8.9'u 31-40, i~ 31.l'i 41-50, % 31.l'i 51-60 

ve % 8.9•u da 61-80 yaşları arasındaydı. Kısacn olguldrın 76 28.9'u 20-

40 ve?~ 71.l'i de 41 yaşından yukarıydı. Hipertansif retinopatili kadın 

olguların 40 •;aşından IQUçUk olanları ile 40 yaşından bUyUk oranlarının 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görüldü (t: 

4.02 ve P< O.Ol). 

Hipertansif retinopatili erkek olguların % 8.6 1 sı 20~0, % ll.4'U 

31-40, % 20.o•ı 41-50, '..\~ 40.0'ı 51-60, % 20.0'ı da 61 yaşından yukari 

grupta idi. Kısaca erke!< olguların :ti 20' si 20-40 ve ;~ 80.0' ı da 41-80 

yaşları arasındaydı. Hipertansif retinopatili erkek olguların 40 yaşın

dan kUçUk ve 40 yaşından bUyUk olanları arasında istatistiki olarak anlam

lı fark vardı (t: 5.02 ve p< O.Ol). 

Yaptığımız araştırmada hipertansif rctinopatili olguların % 56.3 1 U 

kadın ve % 43. 7 1si erkek olup, kadın ve erkek olguların oranları arası.1.'nda 

istatistiksel olarak anlamlı fark görUlmemiştir (t: 1.58 ve p > 0.05). 

Tablo IV' de ise benzer şekilde yaş ve cinse göre dağılım görUlmek-

tedir. 

1 
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Tablo IV: Yaş ve Cinsiyete Göre Arteriosklerozun Dağılımı 

20-30 31-40 41-50 51-60 61 + Toplam 

Olgu ~6 Olgu o/ Olgu ?~ Olgu c-1 Olgu % Olgu % /iJ ;O 

Sa. sa. Sa. Sa. Sa. Sa. 

KADIN 4 7.7 15 28.8 15 28.8 13 25.0 5 9.6 52 40.6 

EF4<B< 8 10.5 15 19.7 19 28.4 26 34.2 8 10.5 76 59.4 

TOPLAM 12 9.4 30 23.4 34 26.6 39 30.5 13 10.1 128 loo.o 

Arteriosklerozlu 52 kadım olgunun ~6 7. 7 1 si 20-30, % 28.8 • i 31-

40, % 28.S'i 41-50, % 25.0'ı 51-60, % 9.6•sı da 61-€0 yaşları arasında-

dır. Böylece kadın olguların% 36.5'i 40 yaşından kUçük ve % 63.5'i de 

40 yaşından bUyUktUr. Uygulanan istatistik testte 40 yaşından küçUk ve 

bUyük kadın olguların oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ızirk görUldU (t: 2. 76 ve p( 0.05). 

,~ 

Arteriosklerozlu 76 erkek olgunun;% 10.5'1 20-30, % l9.7 1si 31-

40, % 2~.4 1 U 41-50,. % 34.2 1si 51-60 ve % 10.5'i de $1:..SO yaşları arasın

dadır. Kısaca erkek olguların % 30.3' u 40 yaşından kUçük ve % 69. 7' si de 

40 yaşından bUyük olup, uygulanan istatistik testte 40 yaşından kUçUk ve 
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bUyUk erkek olguların oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulundu (t: 4.86 ve p<0.01). 

TUm yaş grupları birlikte dikkate alındığında arteriosklerozlu 

kadın olguların % 40.6, erlcek olguların ise ~~ 59.4 olduğunu görmekte

yiz. Uyguladığımız testte erl<ek ve kadın olguların oranları arasında 

anlamlı ılark görUldU (t: 2.98 ve P< 0.05). 

Tablo V'de arterioskleroz ve hipertansiyonun birlikte olduğu 

toplam 214 hastamızın yaş ve cinse göre dağılımı izlenmektedir. 

Tablo V: Hipertansiyon ve Arteriosklerozlu Olguların Yaş ve , 

Cinsi yete Göre Dağılımı 

20-30 31-40 41-50 51-60 61+'. Toplam 

Olgu % Olgu oı Olgu ('I Olgu ~I Olgu % Olgu % '" 
,J t:.J 

Sa, Sa. Sa. Sa. Sa. sa. 

r· 

KADIN 4 3.7 6 5.6 27 25.0 46 42.6 25 23.1 108 50.5 

EFKE< 3 2.s 19 17.9 22 20.8 38 35.8 24 22.6 106 49.5 

TOPLAM 7 3.3 25 ıı. 7 49 22.9 84 39.3 49 22.9 214 ıoo.o 

Tablo V'de görUldUğU gibi hipertansiyon ve arteriosklerozun bir 

arada görUldUğU 108 kadın olgunun; ;~ 3. 7' si 20-30, % 5.6 1 sı 31-40, 

% 25.0•ı 41-50, ~~ 42.6•sı 51-60 ve;~ 23.l'i de 61 yaşından yukarıdır. 

Kadın olguların, % 9.3' u 40 yaşımı kadar ve ~~ 90. 7' si de 40 yaşından 
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yukarı olup, uygulanan istatistik testte iki grup olguların oranları 

arasında anlamlı :t\ark görüldü (t: 12.0 ve p < 0.001). 

Hipertansiyon ve arteriosklerozlu 106 erkek olgunun; % 2.s • i 

20-30, % 17.9•u 31-40, ~~ 20.8 1 i 41-50, % 35.B'i 51-60 ve ;~ 22.6•sı da 

61-80 yaşları arasındadır. Kısaca erkek olguların ~:, 20.8' i 40 yaşın

dan kUçUk ve % 79.2'si de 40 yaşından büyUk olup, iki grup olguların 

oranı arasında anlamlı !ark vardı (t: 8.46 ve p(0.001). TUmyaş grup

ları birlikte dikkate alındığında hipertansiyon ve arterios~lerozlu 

olguların ;{50.5'i kadın ve i~ 49.5'i de erkek olup, olguların oranla-

rı arasında istatistiksel olarak anl<ımlı. fark görülmemiştir (t: 0.21 

Ve P< 0.05) • 

Cinsiyet ayırımı yapılmaksızın tüm olguları birlikte dikkate 

aldığımızda hipertansiyonlu olguların; ;6 15.0'ı 20-30, % 10.0•ı 31-40 
. ' 

;~ 26.3'ü 41-50, ;6 35.0'ı 51-60 ve ;.~ 13.B'i de 61-60 yaşları arasındadır. 

Bir diğer deyişle hipertansiyonlu olguların~:, 25.0•ı 40 yaşın

dan küçük ve0/o75.0'~ da 40 yaşından büyUk olup, iki grup olgunun oranla

rı arasında anlamlı faıi< vardı (t: 6.3 ve p,( O.Ol). /\rteriosklerozıu 

olguların;~ 9.4'ü 2~-30, 5~ 23.4'ü 31-40, ;:. 26.ô•sı 41-50, % 30.5'i 51-

60 ve·~~ 10.2'si de 61-80 yaşları arasındadır. 
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Diğer bir yaklaşımla arteriosl<lerozlu olguların ~~ 32.8' i 40 ya

şından küçUk ve % 67.2'si de 40 yaşından büyük olup, iki grup olgunun 

oranları arasında istatiatiksel olarak anlamlı fark vardır (t: 5.46 ve 

P< 0.01). Hiportansi yon ve arteriosklerozlu olguların 7~ 3.3' ü 20-30, 

% ll.7'si 31-40, ~~ 22.9'u 41-50, ~j 39.3'U 51-60 ve % 22.9'u da 61-80 

yaşları arasındaydı. 

Araştırmamızda patoloji görülen 422 olgunun % 19.0 1 ında sadece 

hipertansiyon ve 5630.3 1 Unde sadece arterioskleroz, ).~ 50.7'sihde de 

hipertansiyon ve arterioskleroz .vardı. Uyguladı§ımız istatistiki test

te hipertansiyonlu olgular ile arteriosklerozlu olguların oranları ara

sında anlamlı fark gördük (t: 3.8 ve p( O.Ol). Ayrıca hipertansiyon 

ve arteriosklerozun birlikte olduğu hastalarla, sadece hipertansiyonlu 

olgular arasında yine anlamlı fark vardı (t: 9.6 ve p( O.Ol). Hipertan;.. 

siyon ve arteriosklerozlu olgular ile sadece arteriosklerozlu olgular 

arasında da anlamlı fark görüldü (t: 6.0 ve p( O.Ol). 

Mesleklere göre yapılc:ın <1raştııına sonuçları Tablo VI'da belir

lendiği şekildedir. 
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Tablo VI: Mesleklere Göre Hipertansiyon ve Arteriosklerozun 

Dağılimı. 

Arteriolerskloroz Hipertansiyon Arteriolerskleroz Toplam 
Meslek +Hipertansiyon 

Olgu Sayısı % Olgu Sa. o/ Olgu Sayı. % Olgu Sa. % ;:J 

Doktor 3 2.3 3 0.7 

Çiftçi 21 16.4 14 17.5 47 22.0 82 19.4 

Ev Kadını : 50 39.l 42 52.5 97 45.3. 189 44.8 

İşçi 6 4.7 10 4.7 16 3.8 

Memur 35 27.3 13 16.3 26 12.1 74 17.5 

Emekli 2 1.6 7 8.7 17 7.9 26 6.2 

Serbest 8 6.3 4 5.0 16 7.5 28 6.6 

Hemşire l 0.5 1 0.3 

Öğrenci 3 2.3 3 0.7 

Araştırmamızda patoloji saptanan 422 olgunun ~:: 30.3'Unde arterio

skleroz belirlendi. Tablo VI'da görUldUğU Uzere arterioskleroz görUlen 

128 olgunun% 2.3'U doktor, % 16.4'U çiftçi, ~·~ 39.l'i ev kadını, % 4.7•si 

işçi, % 27.3'U memur, ~ l.6 1 sı emekli,~ 6.3'U serbest meslek sahibi, 

;~ 2.3'U de öğrenci idi. 

........ 
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Hipertansiyonlu 80 olgunun ~S p.5'i çiftçi, ;:. 52.5.~i ·ev kadını, 

% 16.3'ü memur, ~(8.7 1 si emekli ve 5~ 5'i serbest meslek sahibi.idi. 

Arterioskleroz ve hipertansiyonun birlikt~ gürUldUğU 214' ol-. 

gunun ~ 22.o•ı çiftçi, % 45.3'ü ev kadını, % 4.7'si işçi, ~.~ 12.l'i me

mur, % 7.9'u emekli, ~~ 7.5'i serbest meslek sahibi ve ;6 0~5'i de'hemşi

de idi. TUm hastalıklar birlikte dikkate alındığında olguların% o.7'si 

doktor, % l9 •. 4'ü çiftçi, % 44.8'i .ev kadını, % 3.8'i işçi, 5~ 17.5'i me

mur, % 6.2'si emekli, % 6.6 1 sı serbest meslek sahibi, % 0.3 1 U hemşire 

ve % O. 7' si de öğrenci idi • 

Yaş gruplarına göre belirgin bulguların değerlendirilmesi tab

lo VII'de gösterilmiştir. 

Tablo VII: Yaş Gruplarına Göre Belirgin Bulguların 

Değerlendirilmesi. 

Bulgular 20-30 31-40 41-50 51-60 61.;.so · 

Damarlarda 

daralma 15 31 64 101 56 

İrregUlari te 12 17 38 50 38 

Kanama ve 

Ek suda 2 1 7 8 7 

Papilla Stazı 1 1 

Işık R.Artış ıs 52 77 95 57 

Gunn Arazı 5 14 39 47 33 

Bakır Tel 1 5 8 8 

G'UmUş Tel 1 2 2 

GörUş 31 34 31 44 32 
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Tablo VII'de de görüldüğü gibi damarlarda daralma 267 olguda 

saptarmış olup, bunların s·~ 5.6 1 sı 20-30, % ıı.s•sı 31-40, ~~ 24.0'ı 

41-50, %38.3'U 51-60 ve ~b21.0'ı da 61-60 yaşlan arasındaydı. lrrö

gUlari te 155 olguda belirlenmiş olup, bunların % 7. 7 1 si 20-30, % ıı.o•ı 

31-40, % 24.5'1 41-50, ~6 32.3'ü 51-60 ve ~~ 24.5'1 de 61-80 yaşlan 

arasındaydı. 

Kanama ve ek suda 25 olguda görUlmtlş ve bunların ~~ 8 1 i 20-30, 

% 4'U 31-40, % 28'1 41-50, ~~ 32'si 51-60 ve·~~ 28'i de 61-80 yaş grup

larındaydı. Papilla stazı ise 2 olguda saptanmış olup, bunlardan biri 

51-60, diğeri de 61-80 yaşları arasındaydı. 

öte yandan ışık reflesinde artış görülen 299 olgunun % 6.0'ı 

20-30, % 17.4'u 31-40, % 25.8'i 41-50, % 31.S'i 51-60 ve.~~ 19.l'i de 

61-60 yaşları ·arasındaydı. Clunn arazı görülen 138 olgunun% 3.6•sı 

20-30, % 10.l'i 31-40, ~b 28.3'ü 41-50, ~·~ 34.l'i 51-60 ve ~~_23.9'u da 

61-80 yaş gruplarındnydı. Bakır tol arazı görülen 22 olgur;un, biri 

31-40, % 22.7'si 41-50, ~~ 36.4'ü 51-60 ve:·:; 36.4'U de 61-80 yaşları. 

arasında idi. 

GUmUş tel arazı görülen 5 olgudan biri 31-40, ikisi 41-60 ve 

ikisi de 61-60 yaşlan arasındaydı. Çeşitli sistomik hastalıkları olan 

172 olgunun% 18.0•ı 20-30, ;-~ 19.S'i 31-40, ~~ 18.0'ı 41-50, % 25.6'sı 

51-60 ve %.18.6•sı da 61-80 yaş gruplarındaydı. 

1' 
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İnsanların daha modern ancak daha zor koşuHarda yaşamaya zor-

, j lanmaları onlarda vaskUler patolojilerin dah.:ı. erl<en yaşlarda ortaya 

çıkmasının bir nedenini oluşturmaktadır. 
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Bu gelişim içinde oftalmoloji ve fundus taraması giderek daha 

~zla önem kazanmakta floresseinli fundus incelemeleri vasküler değişik-

likleri çok erken devrelerde yakalayabUmektedir. 

Biz çalışmaıınzda ill< olarak Erzurum ve bölgesinde yaşayan. çe

şitli yaş gruplarına ait 752 kişi üzerinde yaptığımız incelemede yaf, 

cins, meslek ve çevresel faktörlerin fundusta patolojik vasl<Uler de~i

şiklikler üzerine etkilerini araştırdık. 

ı 

çalışmamızda 20-80 yaŞ t:ırusındald 752 l:işiden 442 'sinde arte:do-

lerskleroz ve hipertansiyonla ilgili patolojik bulgular tesbit edildi. 

Yaş faktörü gerek hipcrtansi yon, gerekse arteriosklerozda değiş-

tirilemeyen risk faktörleri arasında yer almaktt:ıdır ( 12,13,14 ). Koro

ner arterioskleroz Batı toplumunda ~< 60' dan f nzla yaşlılarda görülmekte-

dir. Yaşlılardaki en önemli yaşam deyişikliyi .fiziksel ak ti vitenin dur-

masıdır. Fiziksel aktivitede kısa sureli durgunlukların bile kardiovas-

kUler f<;mksi yonda derin değişikliklere yol açacağı gösterilmiştir. Kar

diovaskUler yaşlanma; neonatal değişimden sonra kalpte myokardial hücre 

i , 
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sayısının artmaması, miyokardın sol ventrikUlUnde orta derecede hipert

rofi olması, bunun sonucu olarak kapiller ve vaskUler genişlemenin ola ... 

maması, inotropik, kronotropik ve vazodilatatör kardiovaskUler cevap

larda selektif azalma ve sol ventrikül dolumµnda azalma ile kendini 

göstennektedir ( 15 ). 

l3u hastalıkların ortaya çıkışı cinsiyetle de yakından ili!jltili-

dir. Kan kolesterol seviyelerinin daha yUksek olduğu erkeklerde arte- . . .1 

' 

rioskleroz kadınlardan daha fazla görUlme~~todir. A.B.D'~de arterioskle-

roz 45-64 yaş arasında erkeklerde % 10, kadınlarda % 3.3 oranında görU

lUrken, 65 yaşından sonra bu oran erkeklerde % l3.4'e, kadınlarda % 9 0 41 0 

çıkmaktadır ( 12 ). Arteriyel hipertansiyon ise 50 yaşın altında erkek

lerde kadınlardan daha fazla, 50 yaşından sonra kadınlarda daha fazla-

dır. Postmenapozal kadınlarda dahn fnzla görUlmesinin nedeni bilinmemek

tedir~ ( 13 ) • r.1enapoz koroner kalp hastalıijı riskini arttırmazken bilate

ral ooforektomi arttırabilir, ancak östrofen replasmanı ile bu durum 
\ . 

önlenebilir·.-( 16 ) • Bu tablonun ortaya çıkmasından östrojenin koruyucu 

tesirinin kalkmasınınrol oynadığı tartışmalıdır. 50 yaşından daha genç 

olan kadınlarda yUksek HDL kolesterol, düştlk LDL kolesterol ve total ko

resterol seviyeleri mevcuttur. 50 yaşından sonrr:ı bu· seviyelerde oluşan 

değişikliğin:.'de· arteriosklerozu provake ettiği dUşünUlmaktedir ( 17 ) • 

Esansi yel hipertansiyonun da kadınlarda erkeklerden 2 kat" daha fazla 
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görUldUğU bildirilmiştir ( 3 ) • Her iki hastalıkta da yaş ve cinsiyetin 

dışındaki diğer risl< faktörleri arasında;. genetik, aile hikayesi, siga

ra kullanımı, kahve tiryakiliği, kan kollesterol seviyeleri, obesite, 

diabet, fiziksel aktiviteazalması, fiziki vo ruhi stres, beslenme . . 

alışkanlıkları ve çevresel faktörler yer almaktadır. ( 12,13,14,17,18,19, 

20,21,22,23 ). 

Bizim çalışmamızda da hipertansiyonlu gerek kadın gerekse erkek 

olguların.% 20-30'u 40 yaşından l<Uçük, % 70-80'i 40 yaşından bUyUk olup, 

iki grubun oranları arasında anlamlı fark görUlmUştUr• Kısaca hipertansi;;.. 

yon genellikle 40 yaşından büyilk hastalarda çok daha fazla görUlmektedir. 

Bu durum li teratUr bilgilerine uygunluk göstermektedir. öte yandan hiper

tansif retinopatili olguların 55 56.3 'ü kc:ıdın, % 43. 7' si_ erkekti. Hip~rtan

si yontın kadın ve erkeklerde göriilme oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu. Ancak hipertansiyon ornn olarak kadınlarda erkeklere 

nazaran % 12.6 oranında daha fazla görüldü. 3u durum, çalışma kapsamına 
' ' 

al,ınan. kadın olguların ~s 71.l' inin klimaktcrik ya da postmenopozal devre-

ye giııniş 40 yaşın Uzerinde hastalar olmaları, kadınların vazomotor labi-.. 

1i teye yatkınlıkları ve bölgemizde kadınların diyetik alışkanlıkla~, fi

ziki aktivite azlığı, fiziksel ve ruhi ·stres gibi risk faktörlerine da

ha faz.la maruz kalmaları ile ilgili olarak yorumlandı. 

i • 
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Arteriosklerozlu kadın olguların % 36. 5' i 40 yaş:r.:rldan'.kUÇtıkvve 

% 63.5'i de 40 yaşından büyUktUr. Erkek olguların ise% 30.3'U 40 ya

şından k.Uçük ve% 69.7'si de 40 yaşından btiyliktUr. Uygulanan istatis

tik testte 40 yaşından kUçUk ve bUyUk kadın ve erkek olguların oranla

rı arasında anlamlı fark görUldtl, yani gerek erkek ve gerekse kadın 

arteriosklerozlu olguların bUyUk bir kısmı 40 yaşından yukarı grupta

dır. Ancak erkek olgularda ~.'6 18.8 oranında arteriosklarozun daha fazla 

belirlendiğini de belirtmek isteriz. Nitekim uyguladığımız testte arte

riosklerozlu kadın ve erkek olguların oranları arasında anlamlı fark 

saptandı. Bu durum literatUr bilgileri ile uygunluk içerisindedir. 

Hipertansiyon ve arteriosklerozun birlikte görUldUğU kadın olgu

ların~,~ 9.3'U 40 yaşından küçük ve ;t, 90.7'si 40 yaşından bUyUk idi. Er

kek olguların;& 20.B'i 40 yaşıından kilçUk, ~·~ 79.2'si de 40 yaşından bü

yük idi. Gerek kadın ve gerekse erkek olguların 40 yaşından küçük ve 

bUyUk ya~\:.a olanları arasında anlamlı fark vardı. Bu farkın .hipertansiyon 

ve arteriosklerozun birlikte,ileri yaşlarda daha fazla görülmesinden 

ileri geldiği düşünüldü. Ancak söz konusu hastalıkların erkek ve kadın

larda görUlroo oranları arasında ise hemen hemen hiç fark yoktu. 

Cinsiyet ayırımı yapılmaksızın tüm olgular birlikte dikkate alın

dığında, hipertansiyonlu olguların ~~ 25.0' ı. ar.teriosklerozlu olgulann 

. 1 

.,. 
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% 32.8'1 ve hipertansiyon ile beraber arteriosklerozlu olguların da 

% 15.0'ı 40 yaşından küçüktü. Hipartansiyonlu olguların % 75.0'ı, 

arteriosklerozlu olguların ~~ 67 .2 1 si ve hipertansiyon ile beraber 

arteriosklerozlu olguların da ~b 85.0' ı 40 yaşından yukarı grupta idi. 

Hastalıkların her Uç grubunda da 40 yaşından küçük ve büyük olgular 

c.ı.rasında anlamlı far!{ vardı. Nitekim cinsi yet dikkate alındığında da 

hastalıkların ileri yaşlarda daha fazla olduğu belirtilmişti. 

Kan basıncında yü~selmo artcriosklcrozda önemli bir risk fak-

törUdür. Orta yaş en{eklerde, tansiyon artoriyolin 140/90 mmHg'dan 

160/95 mmHg' ya yükselmesi arteriosklcroz riskini 5 misli arttırır. 
1 

!-lipertansi yonun uzun süre devam etmesi damarlardtı. sklerotik değişik-

liklere yol açmakta ve özellikle ileri yaşlardcı. bu iki patoloji bir-

arada görülmektedir ( 5,8,18 ). 

Araştınnada patoloji saptanan olgulc.ı.rın % 19.0'ında sadece hi-

pertansiyon, % 30.3 1 Unde sadece arterioskleroz ve~~ 50.7'sinde de hem hi-

pertansiyon ve hem de arterioskleroz birlikte görülmüştür. Hastalıkların 

görülme oranları arasında anlamlı fark saptanmıştır. Bu fark hipertansi-

yon ve arteriosklerozun birlikte görüldii(}U h.:ısta sayısının tUm patolojik 

olguların yarısından çoğunu kapsamasından ileri gelm$Ştir. Çalışmamızda 

literatürde de belirtildiği gibi hipertansiyon ve arteriosklcroz,olgula-

rın büyük bir kısmında birlikte görülmektedir. 

çalışmamızda arteriosklerozun en çok ev kadınlarında, sonra me-
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murlarda ve daha sonra da çiftçilerde gürlildUğünü; hipertansiyonun yi

ne en çok ev kadınlarında, sonra çiftçilerde ve memurlarda görUldüğünU 

saptadık. Arterioskleroz ve hipertansiyon birlikte en çok ev kadınla

rında, daha sonra çiftçilerde ve daha sonra da memurlarda belirlenmiş

tir. Böylece arterioskleroz ve hipertansiyon daha çok ev kadınları, me

mur ve çif~çilorde ortaya çıktığını ve bunların tüm olguların % 80'ine 

yaklaştığını saptadık. 

Retinal dilll1arların sistemik hipertansiyona ilk cevabı daralma

dır. Daralma ile !<.an basıncı yüksekliği arasında bir paralelizm vardır. 

Yanlız başına damarlardaki daralma bulgusu sadece genç hastalarda görU

lebilir. Daha yaşlı hastaların retinal arteriollerinin rijiditesi nede

ni ile fundustaki tablo karr.ıaşık hal almaktadır ( 8 ) • 

Patoloji saptanan olgularda en çok dillnarlarda daralma ve -irre

gülari te görülmüştür. Ayrıca kanama ve eksuda olguların% 6 1 sında ve 

papilla stazı da olguların % 0.5' inde saptnnmıştır. Eu semptoınların hep

si özellikle 40 yuşındnn yuknrı hastularda çok daha fazla görülmüştür. 

Nitekim damarlarda daralma~·~ 83, irregülarite ;~ 81 oranında 41 yaşından 

yukarı olgulnrda saptt:ı.nmıştır. i(an.:ıma ve eksudanın 41 yaşından yukarı 

olgulardaki oranı ::~ GG, papilla stuzı ise ~; lOO'dUr. 
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Işık reflesindo artış % 77, Gunn arazı ;~ 86, bular tel arazı 

% 95, gümüş tel arazı ~~ 80 ve diğer sistemik hastalıkl2r 7~ 62 oranın-

da 40 yaşından yukarı olgularda görUldü. 

Kısaca oftalmoskop ile yapılan fundus muayenelerinde belirle-

nen arteriosklerotik ve hipertansif göz dibi değişiklikleri özellikle 

40 yaşından yukarı olgul<ırda ~·~ 70-90 oranında daha çok görUlmUştur. 

Kısaca oftalmoskop ile yapılan fundus muayenelerinde belirle-

nen arteriosklerotik ve hipertansif göz dibi değişiklikleri özellikle 

40 yaşından yukarı olgularda ;j 70-90 orcınında daha çok görülmüştür. 

Daha çok hipertansif ve arteriosklerotik de§işi~likler bir ara-

da görülmektedir. Genellikle bu hastalıklar ev hanımı, çiftçi ve memur-

larda fazladır. Göz dibi bulgularının hemen hemen tamamı 40 yaşından 

yukarı olgularda daha çok görUlUr. Hipertansif değişiklikler kadınlarda 

erkeklere göre biraz daha fazla, arteriosklorotik değişiklikler ise er-

keklerde kadınlara göre daha fazla görülmektedir. 

Çalışmamızın en çarpıcı sonucu vasküler patolojilerin bölgemiz-

de ev hanımlarında daha ço!< ortay<J çıktığıdır. Sonuçlarımızı benzer 

bir çalışmaya rastlayamadığımız için bir başka veri ile J~nrşılaştırma 

imkanı bulamadık. Ancak yürasel özellikler, ev hanımlarının diyetik alış-

kanlığı ve yaşam şek.illeri ile ilgili olduğu şekUnde yoruı1lumak gerekir. 
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Erzurum'un soğuk iklim şartları yavaş gir y~şam şeklini davet etmekte 

ve ev hanımlarında zntcn az olo.n aktivitoyi minimnlo indirmektedir. 

Ayrıca yöremizde çevresel faktörler ev kadınl~rı tize rinde daha ağır 

fiziksel ve ruhi streslere yol açmaktadır. fiziksel ve ruhi streslerin 

sonucu olarak sigara içme alışkanlığının ev hanımları arasında artış 

göstennesi ve yaşam şekillerinin gereği olan diyetik alışkanlıkları · 

söz konusu vaskUler patolojilerin daha f,azla ortaya çıkmasına yol açmak

tadır. Ancak bu sonucun bölgemizde benzer diğer çalışmaları.davet ede-

ceği şüphesizdiro 

. r 



1 

I, 

-SONUÇLAB-

çalışmamızda Erzurum ve çevresinde yaşayan 20 yaşın·Uzerindeki 

752 sayıda kişide oftalmoskopi muayenesi ile fundusta vaskiller olu-

şumlar. incelenerek bulunan patolojilerin yaş, cins, rııeslek ve çev-

resel faktörlerle ilgisi ve bülgesel önemi araştırıldı. 

· 1 - Çalışma kapsamına alınan olgul<:rın ;b 49.3'U kadın ve 

% 50.7'si erkekti. 

2 - Olguların% 30.7'si 20-30, 56 19.0'ı 31-40, ;~ 19.4'U 41-50, 

~~ 21.0'ı 51-60 ve ~·:, 9.9'u 61 yaşından yuk<.ırı idi. 

3 - Çalışma kapsamına alınan 20-80 yaş arasındnki 752 olgunun 

442'sinde arteriosklcro:tik ve hipertansif bulgulara rastlanmıştır. 

4 - Hipertansif retinopatili kadın olguların ~~ 28.9'u 20-40 . 

ve;~ 71.l'i de 41 yaşından yukarıydı. 40 yaşından bUyUk !'adın ol$Jlar

da hipertansif retinopati,istatistiksel olarak anlamlı oranda fazla bu-

lundu. 

5 - Hipertansif retinopatili erl<ek olguların % 20.o•si 20-40 

ve % 80.0 1 ı da 41-BO yaşları rırasındnydı. ,10 yaşından bl\yUk erkek ol-

gularda hipcrtansif retinopati, istatistiksel olarak anlamlı oranda faz-

la rastlanıldı. 

6 - Hipertansif retinopatili olgulc:ırda yaş faktörU gözönilne 

alınmadığında, olguların~~ 56.3'iintin kadın, :·~ 43.7'sinin erkek olduğu 
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görUldU, ancak erkek/kadın oranları arasında istntistiksel olarak anlam-

lı bir fark yoktu. 

7 - Arteriosklerozlu kadın olguların, ~ 36.5 1 i 40 yaşından kU-

çük ve ;~ 63.5'i de 40 yaşından büyüktU. 40 ycışından büyük kadın olgular-

da,istatistiki olarak daha fazla oranda arterioskloroza rastlandı§ı gö-

rUldU. 

8 - Arteriosklerozlu erkek olguların % 30.3' U 40 yaşından küçUk 

ve ~6 69.7'si de 40 yaşından büyük olarak bulundu. 40 yaşın üzerindeki 

grupta istatistiki olarak daha fazla arterioskleroza rastlandığı tesbit 

edildi. 

9 _ TUm yaş grupları birlikte dikkate alındığında arterioskle-

rozlu kadın olguların ;G 40.6, erkek olguların ise ~:~ 59.4 olduğu görüldü. 

İstatistiki olarak arteriosklerozun erkeklerde daha fazla görUldUğ~ be-

lirlendi. 

10 _Hipertansiyon ve arteriosklerozun birarada görüldüğü kadın ol

guların ;~ 9.3 'ü 40 yaşından kUçük, I~ 90. 7 1 si de 40 yaşından/yukarı idi. 

İstatistiki olarak hipertansiyon ve arteriosklerozun kadınlarda 40 yaşın 

üzerinde daha fazla görüldüğü tesbit edildi. 

ıı _ Hipertansiyon ve arteriosklero~un birarada görüldiiğU erkek ol-

guların ~·~ 20.S•i 40 yaşından küçü:<, ~~ 79.2'si de 40 yaşıı:ıda.ı:ı'"bÜ)illktU. 
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40 yaşın Uzerindeki erkeklerde hipertansiyon ve arteriosklerozun 

istatistiki olarak daha fazla görüldüğU belirlendi. 

12 - Arteriosklerozun en çok ev kadınlarında, sonra memurlarda 

ve daha sonra da çiftçilerde görüldUğU tesbit edildi. 

13 - Hipertansiyonun veya hipertansiyonla birlikte arteriosk.le

rozun en çok ev kadınları, daha sonra çiftçilerle ve daha sonra da 

memurlarda görUldUğU belirlendi. 

14' - VaskUler patoloji saptanan hipertansif hastalarda en çok 

damarlarda daralma ve irregülariteye rastlcı.ndı~ Hipertansif retinopa

ti bulgulılrının hepsi özellikle 40 ·yaşından yukarı hast:ııarda daha faz

la görüldü. 

15 - Arteriosklorotik fundus bulguları da en çok 40 yaşın üze-

rinde görüldü. En f tı.zla bakır tel arazına rastlandı. 
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Erzurum ve çevresinde yaşayan 20 yaşın üzerindeki 752 sayıda 

kişide oftalmoskop! muayenesi ile funclusta saptanan hipertansif ve ar

teriosklerotik re ti nal bulguların, yaş, cins, meslel~, çevresel faktör-
(• 

lerle ilgisi ve bölgesel önemi araştırıldı. 

Sonuçlarımıza göre, arteriosklerotik ve hipertansif funclus 

değişiklikleri özellikle 40 yaşından yukarı olgularda ~Q0-90 arasında 

görülmekteydi. Hipertansif ve arteriosklerotik retina! değişiklikler 

daha çok birarada bulunmaktaydı. Bu hastalıklara ev hanımları, çiftçi 

ve memurlarda daha fazla rastlanıldı. Göz dibi bulguları mm hemen he-

men tamamı 40 yaşından yukarı olgularda izlenmekteydi. Hipertansif. de

ğişikliklere kadınlarda erkeklere göre biraz daha fazla, arteriosklero

tik değişikliklere ise erkeklerde kadınlara göre daha fazla r~stlandı. 

Çalışmamızın en çarpıcı sonucu vaskUler patolojilerin bölgemizde ev 

hanımlarında dah~ fazla görUlmesiydi. 

1 

l 
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