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KISALTMALAR 

A-V 
AA 
AIDS 
ASİ 
ATP 
Ca-CaM: 
CaM 
DLM 
DNT 
DPT 
ERG 
ESH 
FDA 
FFA 
GFH 
GHT 
GSİ 
İLM 
İNT 
İPT 
KA 
KVS 
NMDA 
OİS 
OLM 
PAS 
RBK 
SAK 
SKA 
SLT 
SOD 
SRA 
SRAT 
SSK 
TİA 
VBK 
VDC 
VER 
WHO 

Atriovcntriküler 
Arteri o--arteri o! er 
(Acquired lmmun Deficiency Syndrome) Edinse] İmrrıün Yetmezlik sendromu 
Akut Serebral Infarktüs 
Adenosine Triphosphate 
Kalsiyum-Calmodulin Kompleksi 
Calmodulin 
Dış Limitan Membran 
Dış Nükleer Tabaka 
Dış Pleksiform Tabaka 
Elektroretinografı 
Eritrosit Sedimentasyon Hızı 
(Food and Drug Administration) Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi 
fundus Ruoressein Anjiografı 
Glomerülcr Filtrasyon Hızı 
Ganglion Hücre .Tabakası 
Global Sercbral Iskemi 
İç Limitan Membran 
İç Nükleer Tabaka 
İç P!eksiforrn Tabaka 
Kalsiyum Antagonisti 
Kardiovasküler Sistem 
N-methyl-D-aspartate 
Oküler Iskemik Sendrom 
Orta Limitan Membran 
Periodik Asit Shift 
Reseptör Bagınılı kalsiyum Kanalı 
Subaraknoid Kanama 
Serebral Kan Akımı 
Sinir Lifleri Tabakası 
Süperoksit Dismutaz 
Santral Retina! Arter 
Santral Retina! Arter 'l'ıkanıklığı 
Sosyal Sigortalar Kurumu . 
(Transicnt lschemic Attack) Geçici Iskemik Atak 
Voltaj-Bağımlı kalsiyum Kanalı 
(Voltage Dependent Channcl) Voltaj Bağımlı Kalsiyum Kanalı 
(Visually EYoked Response) Görsel Uyarımlı Cevap 
(World Health Organisation) Dünya Sağlık Teşkilatı 
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1- GİRİŞ VE AMAÇ 

Nonnal popülasyonun muhtemelen% 15 ila % 30'unda bulunabilen bir silio-retina! arter 
müstesna tutulursa, santral retina! arter tek afferent retina] damardır. Koroidal dolaşımdan gelen 
optik sinir başının kapillerleri ile komşu intraretinal kapillerler arasında bağlantılar olmakla 
birlikte bunlar bir santral retina!. arter tıkanıklığı durumunda retinanın beslenme ihtiyaçlarını 
sağlamada yetersiz kalırlar (1). insanlarda santral retinal arterin dallanndan çıkan kapillerler 
duysal retinanın iç tabakalarını besler. Sinir lifleri tabakası ve iç nükleer tabaka seviyelerinde 
kapillerlcr vardır. Bu damarlardaki kan akımının bozulması retinal perfüzyonun az.alması veya 
dunnası retinanın etkilenen kısmında fonksiyon kaybı ile sonuçlanır ve ani, ağnsız görme 
kayıplanna sebep olur (2,3). 

A. karotis communisden intraretinal arteriollere kadar herhangi bir yerde afferent 
damarları tutan bir hastalık varlığında retinal iskemi gelişir (4). Gözd~ iskemiye neden ola<;ak 
arteriyel obstrüktif hastalık büyük damar tıkanıklığından (Oküler Iskenıik Sendrom-O1S) 
tenninal reıinal arteriyollerin tıkanıklığına (yumuşak eksüdalar) kadar çok değişik şekillerde 
ortaya çıkabilir (5). 

Retina] dolaşımın okluzifbozukluklan, hızlı gelişim, gönne üzerindeki potansiyel derin 
:ıedeleyici etkileri, sonradan tedavi edilemeyen sonuçlar doğunna potansiyeli ve hayatı tehdit 
eden sistemik hastalıklarla kuvvetli ilişkileri nedeni ile göz hekimlerinin karşılaştığı en dramatik 
problemler arasında yer alır (6). 

Santral retina! arter tıkanıklığını takiben iç retinal tabakalarda meydana gelen değişiklikler 
klinik ve deneysel olarak çok iyi çalışılmıştır. Arteriel kan ak.ımı kesildikten birkaç dakika il3. 
birkaç saat içerisinde özellikle ganglion hücrelerinde ve aksonlarmda intrasellüler ödem 
meydana gelir. Eğer dolaşım çabuk olarak geriye dönmezse irreverzibl koagülasyon nekrozu 
gelişerek iç retina! tabakalar dejenere olur ve bunların yerini daha sonra glial yapılar doldurur 
(3). 

SRAT'nın tedavisi oftalrnik bir acildir ve etkili olabilmesi için çabuk uygulanmalıdır. 
Görme keskinliğine etkisi genellikle çok ağırdır. Çok az hasta kaybettiği vizyonu yeniden 
ka:ıanabilir (3). 

Kalsiyum antagonistleri, arteriyollerin düz kaslarını, özellikle spa:ım durumunda iseler, 
güçlü bir şekilde gevşeten ilaçlardır. Arteri yol düz kas hücrelerindeki transmembrana! kalsiyum 
kanallarından başka, beyinde nöronlann kalsiyum kanallannı da bloke edebilirler. Serebral arter 
tronıbozundan sonra iskemik beyin bölgesindeki nöronların içine aşırı miktarda kalsiyum 
ginnesi, kalsiyumla-aktive edilen proteazları ve fosfolipazlan stimüle ederek sitotoksik serbest 
radikallerin ve lökotrienlerin oluşmasına yol açar. Kalsiyum antagonistleri bu olayı kısmen 
suprese ederler (7). 

Subaraknoid hemorajiyi takiben hastaların çoğunda serebral vazospazm meydana 
gelmekte ve % 30 kadarında serebral iskemi gelişmektedir. Günümüzde vazospazma bağlı 
sercbral iskemirıin önlenmesi ve tedavisi spastik damarlann genişletilmesi, kanın akışkanlığının 
arttmlması (hemodilüsyon) ve sistemik kan basıncının ya da nabız basıncının arttırılması yolu 
ile perfüzyon basıncını yükseltip akımı arttırmak şeklinde gruplanabilir. Vasküler daralmanın 
önlenmesi veya geri döndürülmesi için spesifik tedavinin bulunması vazospazmın patogenezinin 
aydınlatılmasını beklemektedir. Son 20 yıldaki yoğun araştırmalara rağmen spastik damarların 
direkt farmakolojik dilatasyonu kalsiyum antagonistleri hariç olmak üzere yararh 
bulunmamıştır. Vasküler düz kaslardaki kasılmanın gelişimine dair günümüz hipotezleri anahtar 
rolün çeşitli kimyasal, mekanik veya elektrik stimülasyonlanna cevap olarak intrasellüler Ca++ 
artışına ait olduğu şeklindedir (8). 

Değişik kalsiyum ant~gonistlerinin subaraknoid kanafl}a (SAK) sonrası vazospazm, 
global serebral iskemi (GSI) ve akut serebral infarktüs (ASI) üzerindeki etkileri pek çok 
çalışmada araştmlmıştır. Kalsiyum antagonistleri vazospazmı olan hastalarda yapılan klinik 
çalışmalarda rnortalite ve morbidite yönünden faydalı bulunmuştur. Bir dihidropiridin türevi 
kalsiyum antagonisti olan nimodipinin anevrizma! subar~kno.id hemorajiden sonra gelişen 
va:ıospazmın tedavisinde kullanılması Amerikan Gıda ve ilaç idaresi (FDA: Food and Drug 
Administration) tarafından da onaylanmıştır. Ancak, nörona! zedelenmenin in vitro ve in vivo 
deneysel modellerinin ümit verici sonuçlanna rağmen GSİ ve ASİ üzerindeki klinik sonuçlar 



kısmen hayal kırıcıdır. Bununla birlikte yeni protokollerle ve deneysel çalışmaların ışığında 
çalışmalann devam ettirilmesi önerilmektedir (9). 

Screbrovasküler hastalıklarda geniş çalışmalara konu olan kalsiyum antagonistlerinin 
oküler iskemide retina} fonksiyonu koruyucu etkisi az sayıda yayında yer almıştır (10,11). 
Göz, beyinin çok özelleşmiş bir uzantısı olarak kabul edildiğinden bu gelişmelerin ışığında biz 
de deneysel retina! iskemide bir kalsiyum antagonisti olan nifedipinin retinayı koruyucu etkisini 
araştırmayı amaçladık. 
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11- GENEL BİLGİLER 

Il.1- ORBİTANIN ARTERLERİ 
Bu kısımda orbital arterlere genel bir bakış yapılmış, ağırlık göz küresinin arteriel 

dolaşımına verilmiştir !,12). Aynca analomi ile ilgili bazı kısa klinik notlar eklenmiştir. 

A-OITALMİK ARTER 
Kavemöz sinüs içinde seyreden intemal karotid arteri bu sinüsden çıkarken oftalmik arteri 

verir. Oftalmik arter internal karotis arterden çıktığı yerde subaraknoid mesafede yer alır. 
Gözün ve orbital yapıların ana arteriel sulanması oftalmik arterden olur. Bu arter optik sinirin alt 
ve latcralinden optik kanala doğru ilerler. Optik kanal içinde ilerlerken optik sinirin dural
araknoid kılıfı içinde uzanır. Optik kanaldan çıkarken meningeal kılıfı deler ve kılıfın dışına 
çıkar. 

Orbital kavite içinde arter optik sinirin lateralinde, dış rektus kasının. abdusens ve 
okütomotor sinirlerinin ve silier ganglionun medialinde kısa bir mesafe ileriye doğru seyreder. 
Arter daha sonra rnediale dönerek nazosilier sinir eşliğinde optik sinirin üzerinden geçer. 
Burada üst rektus kasanın altında seyreder. Orbitanın medial duvarına vardığında nazosilier sinir 
ile beraber iç rektus kasının üzerinde ve üst oblik kasının altında ileriye doğru devam eder. 
Ofta\mik arter tist göz kapağının medial ucunda supratroklear ve darsa\ naza! arterlere ayrılır. 
Oftalmik arter çok kıvrımlı seyir gösterebilir. 

Oftalmik arterin dallan ve eksternal karotit arterin dallan arasında yüz ve kafa derisinde 
çok sayıda anastomozlar mevcuttur. Pek çok insanda internal karotit veya oftalmik arter tıkansa 
bile bu anastomozlar santral retinal arter için yeterli kan dolaşırru sağlayabilir. 

Nadiren oftalmik arter intemal karotid arterden değil de, orta meningeal arterden çıkar. 

Oftalmik arterin dalları 

1. Santral retina! arter 
2. J .akrimal arter 
3. Müsküler dallar 
4. Silier arterler 

1. Santral Rctinal Arter 

5. Supraorbital arter 
6. Posterior etmoidal arter 
7. Anterior etmoidal arter 
8. Meningeal dal 

9. Medial palpebral arterler 
1 O. Supratroklear arterler 
I 1. Dorsal nazal arter 

Santral retina} arter, oftalmik arter optik sinirin alt Jateralinde seyrederken optik kanal 
yakınında bu arterden çıkan ince uzun bir arterdir. Optik sinirin altında ileriye doğru seyredip, 
göz küresinin 1.25 cm arkasında yukarı dönerek optik sinirin dura ve araknoid kılıflarını deler 
(Şekil 1). Subarak.noid mesafeyi oblik geçerek optik sinir içine girer. Arter, sinirin 
merkezinde veni eşliğinde ileriye doğru döner. Lamina kribrozayı delerek göz küresinin 
arkasıpdan girer. Takiben üst ve alt dallarına ayrılarak retinanın iç tabakalarına yayılır. 

ince duvarlı olan santral retina! venden farklı olar<ik, kalın duvarlı olan santral retina! arter 
B0S basınç artışından etkilenmez. Bu damarların her ikisi de optik sinir içine girmek için optik 
sinir etrafındaki subaraknoid mesafeden geçerler (Şekil 1). 

Arter arteriosklcrotik oklüzif hastalığa yatkındır ve tıkanıklıkların çoğu arter optik sinir 
başından çıkarken meydana gelir. 

Santral Retina/ Arterin Dallan 
Santral retina! arter pia materi delerken küçük meningeal dallar optik sinirin pial kılıfını 

besler (Şekil 1). Optik sinirin distal ucunda pial damarlarla ve sinir başı civarında skleradaki 
küçük damarlarla çok küçük anastomozlar meydana gelir (Zinn halkası). Bu anastomozlar son 
derece küçüktür ve pratik amaçlarla santral retinal arter bir uç arter olarak düşünülmelidir. 

2. Lakrimal Arter 
Oftalmik arterin optik kanaldan çıkmadan hemen önce verdiği büyük bir dalıdır. Çok 

nadiren lakrimal arter orta meningeal arterin bir dalı olabilir. O zaman süperior orbital fissürden 
orbitaya girer. Lakrimal bezi besler ve gÖL kapaklanna, konjonktivaya terminal dallar gönderir. 
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3. Oftalmik Arterin Milskülcr Dalları 
Oftalmik arter orbital kavite içinde ilerlerken değişen sayılarda müsküler dallan verir. Bu 

dalların çoğu okülomotor sinirin dal] arına eşlik eder. Rektus kaslarına giden arterler anterior 
silier arterlerin de kaynağıdır. 

lamJ n2ı. ..:.-ri br0s.a Reu n.a 

-\--... _ / I Koroid 
~ ~....,._ Ski ei'd -

Tf!ii~~,~0~ 
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i 
Ara Knotd rn.aL~r 
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- .. ' 

Sanı,~I lvllak,& 

Şekil 1. Optik sinirin orbita 
içindeki beslenmesi görül
mektedir. Damarların oluş
turduğu yoğun pial pleksusa 
ve arteriel Zinn halkasına 
dikkat ediniz (12). 

4. Silier Arterler (Sekil 2) 
Üç grup silier arter vardır: uzun posteıior. kısa posteıior ve anterior. 
Uzun posterior silier arterler genellikle iki adet olup, optik siniri çaprazlarken oftalmik 

arterden çıkarlar. Optik sinirle beraber ilerlerler ve sinirin lateral ve medialinde .. kısa posterior 
silier arterlerin oluşturduğu halkanın dışında göz küresinin sklerasını delerler. Uzun posterim 
si!ier arterler daha sonra sklera ve koroidin arasından sili er cisme doğru ilerlerler. lris kökünde 
üst ve alt dallara ayrılarak irisi çevreleyerek karşı taraftaki arter dalları ile anastomoz yaparlar. 
Ek olarak anterior sili er arterlerle irisin major arteri el halkasını oluşturmak üzere anastomoz 
yaparlar. Uzun posterior silier arterin rekürren dallan ve major arteriel halkadan gelen dallar ve 
anterior silier arterler arka koroidi göz küresinin ekvatoruna kadar besler ve kısa posterior silier 
arterlerle anastornoz yaparlar. K.Jsa posterior sili er arterler sayıca yedi tane kadardır. Oftalmik 
arter optik siniri çaprazlarken çıkarlar.} 0--20 dala ayrıldıktan sonra kısa sili er sinirlere karışarak 
optik sinir etrafında ilerlerler. Arterler optik sinirin giriş yeri etrafında sklerayı delerler ve göz 
küresinin ekvaıoruna kadar olan alanda koroidi beslerler. Burada uzun posterior silier arterlerin 
rekiirren dalları irisin major arteriel halkasının dallan ve anterior silier arterlerin dalları ile 
anastomoz yaparlar. Kısa posteri or sil ier arterlerin bir kaç küçük dalı optik disk etrafında 
anastomotik bir halka (Zinn halkası) yaparlar iŞekil 2). Bu halkadan gelen küçük dallar, optik 
siniri kaplayan pia içindeki damarlarla anastomoz yaparlar. Populasyonun %15~20 kadarında 
silier dolaşımdan bir silio-retinal arter çıkar. Bu arter optik sinirin lateral sımmıdan retinaya 
girer ve optik disk ile maküla arasındaki bir retina alanını sular. Bu arterin varlığı santral retina! 
arter tıkanıklığı durumlarında merkezi gönneyi koruyan özel bir önem arzeder. 

Anterior silier arterler oftalmik arterin dört rektus kasına giden musküler dallanndan 
kaynaklanır (Şekil 2). Sadece bir adet anterior silier arterin eşlik ettiği lateral rektus kası 
haricinde her rektus kasının iki adet anterior silier arteri vardır. Bu arterler sklera ve 
konjonktivayı besleyip, rektus tendonlarının insersiyo yerinde skleraya dallar gönderirler. 
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Sonraki bu ince dallar, uzun posterior silier arterlere katılarak irisin büyük arteriel halkasını 
oluştururlar. 

Usı ıüıu, ı...:ısı 

Şekil 2. Uveanın 
arteriel beslenmesi ve 
venöz drenajı görül
mektedir (12). 
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5.Supraorbital Arter 
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\ 
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ven ve art~r 
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sille:- arter 

Vena ,·orti keza 

Bu arter oftalmik arter optik siniri çaprazlarken çıkar. Levator palpebrae superior. fronta! 
kemik, frontal sinüs, üst göz kapağı, alın ve kafa derisine dallar verir. 

6, Posterior Ethmoidal Arter 
Bu arter oftalmik arter orbitanm medial duvanna ulaştığında çıkar. Posterior ethmoidal 

sinüsleri, anterior kranial fossanın durasım ve bunm mukozasının üst kısmını sular. 
7. Anterior Ethmoidal Arter 
Oftalmik arterin posterior ethmoidal arterden daha büyük bir dalıdır. ön ve orta ethmoidal 

hava hücrelerini, frontal sinüsü, burun boşluğunun ön kısmının müköz membranlannı ve burun 
derisini sular. 

8. Oftalmik Arterin Meningeal Dalı 
Küçük bir arter olup, orta kranial fossadaki meninksleri sular. 
~- Medial Palpebral Arterler 
iki adet olup, göz kapaklarını ve konjonktivayı sularlar 
10, Supratroklear Arterler 
Oftalmik arterin terminal bir dalıdır. Alın ve kafa derisini sular. 
1 1. Dorsal Naza! Arter 
Oftalmik arterin yine terminal bir dalıdır. Gözyaşı kesesine dallar verir ve fasial arter ile 

anastomozlar yapar. 

B- İNFRAORBİTAL ARTER 
İnfraorbital arter pterygopalatine fossada maksiller arterden çıkar. İnf erior orbital 

fıssürden orbital kaviteye girer. Yüz dokularını ve cildini, maksiller sinüsü ve üst çene dişlerini 
suladıktan başka, inferior rektıis ve inferior oblik kaslarına ve gözyaşı kesesine dallar verir. 
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II.2- KAN-RETİNA BARİYERİ 
Nöral retinayı beyine benzeyen bir şekilde büyük moleküler toksik maddelerden koruyan 

bir bariyer vardır. Nöral retinanın dış üçte bir kısmı retinanın pigment epitelyal hücreleri 
arasındaki boşluktan kapatan zonula ocludentes sayesinde korunurken, üçte iki iç kısmı da 
retina} kapillerlerin endotelyal hücreleri arasındaki boşluktan kapatan zonüla ocludentes 
tarafından korunur ( ekil 3) (12). 
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-,..,............ . ..,.,.,. .,. sil,er arı er 

11.3- RETİNA ANATOMİSİ !.ll 

Şekil 3. Nöral retinanın beslenmesini 
gösteren (oklar) şema. İç üçte iki kısmın 
santral retinal arterden gelen kapillerler
den; dış üçte bir kısmın ise koroid kapil
lerlerinden difüze olan doku sıvısı ile 
beslendiğine dikkat ediniz. Yine retina
nın beyinde olduğu gibi santral retinal 
arterin endotelial hücrelerinin ve retina 
pigment epitel hücrelerinin hücre mem
branlan arasındaki zonulae ocludentes ta
rafından oluşturulan kan-retina bariyeri 
tarafından korunduğuna da dikkat ediniz 
(12). 

A- RETİNA PİGMENT EPİTELİ (RPE) 
RPE tek katlı hücreler halinde optik diskten ora serrataya uzanır. Ora serratada silier 

cismin pars planasının pigment epiteli olarak devam eder. RPE hücrelerinin sitoplazmasında 
alışılmış organeller yanında çok sayıda büyük melanin pigment granülleri yer alır. RPE Bruch 
membranı ile koroidden aynlır. 

B- DUYSAL (NÖRAL) RETİNA 
Duysal retina ince, şeffaf, hücresel bir tabakadır. Kendi içinde on tabakadan oluşur 

(Şekil 4-S). Nöronal, glial ve vasküler olmak üzere üç tip doku içerir. Nörona} komponent 
fotoreseptör hücreleri içerir. Burada ışık sinyalleri sinir uyarısına dönüştürülür ve horizontal, 
bipolar, amakrin ve ganglion hücreleri arasındaki devrelerle entegre edilip, sinir lifleri tabakası, 
optik sinir ve optik traktus yolu ile vizüel kortekse ulaştırılır. Glial komponent duysal retinanın 
beslenmesini ve desteğini sağlar. En göze çarpan glial eJeman Müller hücresi o1up, retinanın 
hemen hemen tüm kalınlığmca uzanır. Diğer glial elemanlar olan astrositler kan damarlan ile 
ilişkilidir. Orta limit.an membrandan içerde kalan retina retinal arter dallanndan, dışarda kalan 
retina ise koroidin koriokapillarisinden beslenir. 
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Şekil 4. Retinanın histolojik hücre tabak.alan (-Hammersen F. Histology, A 
Color Atlas of Cytology. Histology and Microscopic Anatomy. 
Urban&Schwarzenberg, Berlin, München, Wien, 1976: s.170). 

Şekil 5. İnsan retinasındaki hücre tip
lerinin ve histolojik tabakaların şematik 
resmi. Retinal tabakalara ait kısaltmalar 
anatomide kullanıldığı gibidir. Şekilde 
Bruch membranı (koroidin en iç taba
kası olarak ele alınırsa da aslında 
RPEnin bazal membramdır) ve vitreus 
kenarı da görülmektedir. Rod ( R) ve 
koni (C) fotoreseptörleri arasındakiler 
yanında bipolar (B), horizontal ( H ). 
amakrin (Anı), iç pleksiform hücre (I), 
deplase amak.rin (DA) ve ganglion (G) 
nöronları arasındaki temel ilişkiler be
lirtilmiştir. Müller (M) hücrelerinin reti
nanın hemen hemen tüm kalınlığınca 
uzandığına; apikal uzantıları dış limitan 
membranı meydana getirirken. ayaksı 
uzantıl_arının kısmen iç limitan mem
branı OLM) oluşturduğuna dikkat edi
niz. Astrositler (As) primer olarak sinir 
lifleri tabakasında bulunurlar (-Blanks 
JC. Morphology of the Retina. in: 
Retina (Ed. Ogden TE), The C.V. 
Mosby Company, St. Louis, 
Baltimore, Toronto, 1989. V:J, s. 39. 

Rod ve Koni (Fotoreseptör) Tabakası 
Fotoreseptörler son derece özelleşmiş hücreler olup, ışığı görme pigmenti içeren bir 

molekül kütlesi içine absorbe ederler. Işık enerjisi bu molekülleri değiştirerek sinir uyarısını 
üretir. Dış limitan membranın dışında yer alan fotoreseptör tabakası rod ve konilerin iç ve dış 
segmentlerinden oluşur. 
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Dış Limitan Membran (DLM) 
DLM gerçek anlamda bir membran olmayıp, komşu fotoreseptörlerin plazma membranlan 

ile müller hücrelerini birleştiren bir seri bağlantı cisimciğinin oluşturduğu bir mcmbran 
görünümüdür. Fotoreseptör tabak.asını dış nükleer tabakadan ayırır. 

Dış Nükleer Tabaka (DNT) 
DNT nük.leus ve sitoplazmalan ile birlikte fotoreseptör hücre gövdelerinden oluşur. bu 

hücrelerin aksonlan dış pleksiform tabakadaki horizontal ve bipolar hücreler ile sinaps yapar. 
Dış Pleksiform Tabaka (DPT) 
DPT fotoreseptörler (rod ve koniler) ile birinci nöron (bipolar hücreler) arasında kavşak 

yeridir. Kendi içinde dış, orta ve iç bölgelere ayrılır. Dış bölge fotoreseptörlerin aksona! 
uzantılarını (Henle lifleri tabakası) ve Mililer hücrelerinin sitoplazmalarını; orta bölge 
fotoreseptör aksonlarınm uçlarını; ve iç bölge bipolar, horizontal ve Müller hücrelerinin 
uzantılarını içerir. 

Orta Limitan Membran (OLM) 
DPT'nın iç ve orta bölgelerinin bileşim yerinde pek çok reseptör sinaps yapar ve ışık 

mikroskobunda bir membran görünümü oluşur. Buraya Orta Limitan Membran adı verilir. 
Gerçek anlamda bir membran olmasa da, bir miktar dirence sahiptir ve kendi dışındaki bir 
eksüdasyonun daha içeri sızmasına bir bariyer oluşturabilir. Aynca normal retina! kapillerlerin 
de en ,dış sınırını oluşturur. . 

iç Nükleer Tabaka (INT) 
İNT, kabaca dört tabaka hücre gövdesinden oluşur. Bunlar içten dışa doğru amakrin, 

Müller, bipolar ve horizontal hücrelerin nükleuslandır. Bipolar hücreler birinci nöronu temsil 
ederler ve sinir iletisini fotoreseptörlerden ganglion hücrelerine taşırlar. Horizontal ve amakrin 
hücrelerin horizontal uzantıları vardır ve muhtemelen devre tamamlama görevi görürler. Glial 
Müller hücreleri esas olarak destek ve besleyici rol oynarlar ancak henüz bilinmeyen bir yol ile 
sinir i}etilerinin taşınma ve modifı_kasyonunda da rol oynayabilirler. 

iç Pleksiform Tabaka (IPT) 
İPT, İNT ile ganglion hücre tabakası arasında yer alır ve birinci nöron (bipoiar hücreler) 

ile ikinci nöron (ganglion hücreleri) arasındaki sinapslann olduğu bölgedir. Bipolar, amakrin, 
ganglio~ ve Müller hücrelerinin uzantılarını içerir. Tek tük ganglion veya amakrin hücre 
gövdesi IPT'ya deplase olmuş olabilir. 

Ganglion Hücre Tabakası (GHT) 
GITT ikinci nöron olan ganglion hücrelerinin gövdelerini içerir. Fotoreseptörlerde üretilen 

sinyaller bipolar hücrelerd ile ganglion hücrelerine iletilir. Bu hücrelerin ak.sonları da sinir lifleri 
tabakasını, optik siniri ve traktusu oluşturur ve sonunda lateral geniculate cisimde sinaps 
yaparlar. 

Sinir Lifleri Tabakası (SLT) 
SLT glial hücrelerin uzantıları ile çevrelenmiş ganglion hücre aksanlarından oluşur. 

Normalde bu tabakadaki lifler myelinsizdir çünkü embriyogenezis sırasında optik sinirin 
myelinizasyonu lamina cribrosada durur. Ancak nadir olmayarak optik disk kenarında veya 
retinapın herhangi bir yerinde yapıa tarzında myelinli lifler görülebilir. 

iç Limitan Membran (ILM) 
İLM, orta kalınlıkta PAS pozitif fılamentöz bir bazal membrandır. Çoğu kısmı Mililer 

hücrelerinden kaynaklanır. Vitrea1 yüzü düz, retina] tarafı irregülerdir. 

C- GLİAL SİSTEM 

Mililer Hücreleri 
Müller hücresi en büyük retinal hücredir. İLM'dan DLM'a kadar hemen hemen tüm retinal 

katlarda uzanır. Bu hücreler glikojen sentezler ve depolarlar bu nedenle komşu nöronlara 
öne~li bir besleyici fonksiyon görürler. Müller hücresinin gövdesi İNT'nın iç kısmında yer 
alır. iç retinal yüzey boyunca !')adiren astrositlerin bulunduğu alanlar dışında Mililer hücre 
uzantıları sinir lifleri tabakasını ILM'dan ayırır. 
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Aksesuar Glial Hücreler 
Bu hücreler arasında astrositler, nadir oligodendrositler ve mikroglialar yer alır. 

Astrositler ve oligodendrositler sadece SLT"da, GHT'da ve İPT'da bulunurlar. Mikroglialar 
makrofajlara eşdeğerdir ve sedece fagositik olduğunda ayırt edilebilir. Astrositler yılıdız 
şeklindedir ve uzantılarını sinir hücreleri ve kan damarlarının etrafına gönderirler. 
Oligodendrositlerin fonksiyonu bilinmemektedir. Başka dokularda olduğundan farklı olarak 
retinada myelin üretmezler. 

D- V ASKÜLER ELEMANLAR 

Orta limitan mernbrandan içerde kalan retina santral retina! arterden kanlanır. Santral 
retina! arter ve venin her ikisi de dört ana dala, süperior ve inferior naz.al ve temporal damarlara 
ayrılır. ilk çatallanmadan sonra arterler devamlı müsküler tabakalarını ve intcrnal elastik 
laminalarını kaybederek arteriol halini alır. Arter kesitleri venlere göre daha sirküler ve daha 
kalındır. 

Optik sinir başını radial peripapiller kapiller ağ adı verilen ayrı bir kapiller sistem çevreler 
( l). 

II.4- RETİNANIN ARTERİEL OKLÜZİF HASTALIĞI (3) 
Arteriel oklüzif hastalık gözü pek çok şekilde etkileyebilir. Bu bölümde arteriel 

oklüzyonun sadece retinadaki, özellikle de iç retina! tabakalardaki etkisini inceleyeceğiz. 
Retinanın dış kısmı koroidal damarlardan beslenir ve koroidal arter tıkanıklığı konumuz ile ilgili 
değildir. 

İç retinal tabakalar tamamen olmasa bile primer olarak intraretinal dolaşımdan beslenir. 
Kan; santral retina! arter, santral retina} ven ve aralarında yer alan tenninal arterioller, venüller 
ve kapillerlerden oluşan bir mikrodolaşım yatağmda seyreder. Normal popülasyonun 
muhtemelen% 15 ila % 30'unda bulunabilen bir silio-retinal arter müstesna tutulursa, santral 
retina! arter tek afferent retina! damardır (3). Koroidal dolaşımdan gelen optik sinir başının 
kapillerleri ile komşu intraretinal kapillerler arasında bağlantılar olmakla birlikte bunlar bir 
santral rctinal arter tıkanıklığı durumunda retinanın beslenme ihtiyaçlarını sağlamada yetersiz 
kalırlar (13). 

Retina intraretinal dolaşımın sağladığı beslenmenin aksamasına son derece duyarlıdır. Bu 
dolaşımın aksaması retina! fonksiyon ve yapılarda derin değişikliklere yol açar. Santral retinal 
arter ve dallarını tutan ve arteriel yetmezliğe yol açan pek çok sebep olmakla birlikte retinanın 
nöral ve glial dokusu ile vasküler yatağın kendisinde meydana gelen cevaplar hemen hemen 
benzerdir. Arteriel oklüzif hastalığın sonucu retina! kapiller yatağın yetersiz pcrfüzyonu ve buna 
bağlı olarak retina! dokunun iskemik zedelenmesidir (3). 

Retina! iskemi, dolaşımın aortik ark veya karotis arter okltizif hastalığı gibi gözden uzak 
noktalarda kesilmesinden kaynaklanabileceği gibi retina! arterin doğrudan tutulması ile de 
meydana gelebilir. Hipertansiyon, diabet, kollajenozlar ve orak hücreli hcmoglobinopati gibi 
pek çok hastalıkta yama tarzında tutulum olabilirken santral rctinal arter tıkanıklığında diffoz ve 
şiddetli retina! 'ledelenme görülür. Sınırlı infarktlar genellikle embolizmde meydana gelir. 
Retina\ iskemi ani olarak veya uzun bir zaman içerisinde sinsi olarak gelişebilir. Kan akımı 
azalmasına bağlı semptom ve bulgular amaurozis fugaksta olduğu gibi geçici veya santral retina! 
arter dal veya kök tıkanıklığında kalıcı olabilir. 

Santral retina! arter tıkanıklığının zedeleyici ve sonradan tedavi edilemeyen sonuçlar 
doğurma potansiyeli sıklıkla acil tedavi gerektirir. Bazı vakalarda santral retinal arter tıkanıklığı, 
huzdağının ucunun görülmesi gibi ciddi bir vasküler oklüzyonun bir uç belirtisi olup, sadece 
gönneyi değil hayatı da tehdit edebilen bir hastalığın habercisi olabilir. 

Santral retina! arter tıkanıklığını takiben iç retina! tabakalarda meydana oelen deOişiklikler 
klinik ve deneysel olarak çok iyi çalışılmıştır. Arteriel kan akımı kesildikte;birkaç dakika ila 
birkaç saat içerisinde özellikle ganglion hücrelerinde ve aksonlannda (sinir lifleri) intrasellüler 
ödem meydana gelir. Eğer dolaşım çabuk olarak geriye dönmezse irreverzibl koagülasyon 
nekrozu gelişerek_iç retina! tabakalar dejenere olur ve bunlann yerini daha sonra glial yapılar 
doldurur. Total retınal arter tıkanıklığında tüm tabakaların koriokapillaristen beslendiği pcriferik 
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retina hariç bütün iç retina etkilenir. Herhangi bir sebeple meydana gelen foka! tıkanıklıklarda 
klinik olarak "yumuşak eksudalar" olarak adlandırılan küçük iskemik alanlar görülür. Bunlar 
her ne kadar "yumuşak eksudalar" olarak adlandırılıyor ise de aslında eksuda değillerdir. 
Bunlann histolojik karşılığı olan "cytoid body" de tamamen histopatolojik bir terim olup, klinik 
değildir (3). 

A- KAROTİS ARTER TIKANIKLIĞI VE STENOZU 
Karotis arter hastalığı ya darlık veya tıkanma şeklinde sıklıkla görme bozukluğuna yol 

açar. Genellikle yaşlı erişkinleri tutan, akkiz, vaskülodejeneratif bir hastalıktır. Her ne kadar 
görme bozukluklarının bir kısmı gözün daha da arkasında görme yollarına ait dolaşımının 
bozulması ile ilgili ise de semptomlann ve bulguların çoğu retina! vasküler tutulumla ilgilidir. 

Karotis tıkanıklığı veya darlığı en sık olarak sol intemal karotis arteri ve yine sıklıkla 
karotid sinüsün hemen distalini tutar. Hastalığın altında yatan ateromatöz durum nadiren bir 
bölgeyle sınırlıdu; nadir olmayarak her iki karotis ve hatta vertebral arterler benzer değişiklikler 
gösterebilir. Pek çok karotis tıkanıklığı vakası sessiz kalabilir ve hiçbir aşikar semptom 
vermeyip, otopside bariz karotis darlığı görülebilir. Bu "sessiz" vakalar kollateral 
anastomozlann genellikle iyi gelişmesine bağlıdır (3). 

Semptomlar ve Bulgular 
Bir göz hekimi karotis arter hastalığının genellikle üç tipini gör~bilir. En sık görülen 

birinci grup hasta başvuru esnasında oküler semptomlar verenlerdir. ikinci hasta grubunu 
hastanın bir karotis arter hastalığından şüphelenen ve genellikle dahiliyeci veya nörolog olan 
hekimlerin sevkettiği grup oluşturur. Bu hastalarda genellikle geçici bir iskemik atak veya 
aşikar inme hikayesi vardır. En küçük üçüncü hasta grubu, hiçbir oküler veya serebral hastalık 
semptomu olmayıp, fundoskopik incelemesi altta yatan bir karotis arter hastalığı düşündüren 
hastalardan oluşur. 

Karotis arter hastalığının en sık oküler semptomu hastaların yaklaşık % 30-40'ında 
görülen amaurozis fugaks'tır. Bu durum prodrornsuz olarak ani gelişen, geçici, tek taraflı, 
ağrısız görme kaybıdır. Tipik olarak atak tek taraflı tam görme kaybı ile beraber aynı tarafta 
direk ışık refleksinin kaybına yol açar. Görme saniyeler veya dakikalar içerisinde hızla geri 
döner ve herhangi bir seke! kalmaz. Karşı tarafta hemiparezi gibi diğer nörolojik bulgular nadi
ren amaurozis atağına eşlik edebilir. Amaurozis atakları günler, haftalar ve hatta yıllarca tekrar 
tekrar meydana gelebilir. Genellikle arteriel dallanma yerlerinde görülen sarı parlak plaklar 
kollesterol embolileridir ve Hollenhorst plak.lan olarak adlandınlırlar (3). 

Amaurozis fugaks, tipik olarak 2 ila 1 O dakika sürer. Hasta görmesini sıklıkla "karanlık" 
veya "bulanık" olarak tarif eder. Vizyonun geri dönmesi sektöre} veya aşağıdan yukarı doğru 
olabilir ve bazen hasta bunu "perde açılması" şeklinde tarif edebilir. Görme genellikle bir 
ataktan hemen sonra geri döner. Bu atakların sıklığı ayda bir iki ataktan günde on, yirmi atağa 
kadar değişebilir (14). 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, bütün amaurozis fugaks veya diğer GİA şekilleri 
karotid arter hastalığına bağlı değildir. Amaurozis fugaksın diğer nedenleri arasında temporal 
arterit, psödotümör serebri, migren, yapısal kalp defektleri, oftalmik arter stenozu, oftalmik 
arter anevrizması, hematolojik nedenler oküler hipertansiyon, arteriel hipotansiyon ve özellikle 
genç hastalarda nedeni aydınlatılamayan bir grup yer alır (14). 

Her ne kadar retina deneysel olarak total santral retina! arter tıkanıklığına sadece l 00 
dakika kadar dayanabilir (15) ise de, klinik olarak bazı hastalar subtotal bir santral retina! arter 
tıkanıklığını takiben saatler sonra da görmelerine tekrar kavuşabilirler. Bu durum aylak retina 
olarak adlandınlır (14). 

Hollenhorst ve arkadaşları (16) bu embolilerin varlığını hayvan deneylerinde 
göstermişlerdir. Bir atak anında arter içerisindeki kan akımı geçici olarak düşmekte ancak 
anoksinin indüklemesiyle vazodilatasyon gelişerek embolinin kan akımı ile ilerlemesine yol 
açmaktadır. Fibrin ve trornbosit embolileri çabuk olarak parçalanıp görünürden kaybolurlar. 
Ancak kollesterol plaktan sıklıkla arteri yel dallanma yerlerinde takılarak orada saatlerce ka
labilirler. Bazen göze dijital palpasyon yapılarak yerlerinden aynlabilirler (3). 
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Ho!lenhorst (17) karotis oklüzif hastalığı olan büyük bir hasta grubunun% JO'unun arka 
polde 1 ita 10 yumuşak eksüdadan oluşan homolateral retinopati gösterdiğini rapor etmiştir. Bu 
hastalann çoğu çok sayıda amaurozis fugaks atağından şikayetçi olmuştu ve yine büyi,ik 
çoğunluğunda tutulan tarafta oftalnıik arter basıncında bariz düşüş tesbit edilmişti. Retinanın 
sinir lifleri tabakasının foka! iskemisi sonucu gelişen yumuşak cksudalann varlığı tıkanma 
sürecinin birkaç dakikadan daha uzun olduğunu gösterir. Karotis arter hastalığının daha nadir 
fakat daha ciddi bir komplikasyonu aşikar santral retina! arter dal veya kök tıkanıkhğıdır. Bu 
durum karotis arter hastalığı olan hastaların muhtemelen% 5-IO'unda meydana gelir. Retina] 
zedelenme kalıcıdır ve görme irreven.ibl olarak kaybolur. Tıkanıklığın erken devrelerinde retina 
ödemi bulunabilir ve FFA kan akımında azalma veya tam blok gösterebilir (sebebi ne olursa 
olsun şiddetli santrd! rctinal arter tıkanıklıklarında bile akımın tamamen kesilmesi nadirdir) (3). 

Karotis arter hastalığı olan hastaların önemli bir kısmında aynı zamanda sistemik 
hipertansiyon mevcuttur. Bu hastalarda asimetrik retina} vasküler değişimler görülebilir. 
Karotis hastalığı olan taraftaki retina çok az hipertansif retinopati gösterebileceği gibi hiç 
göstermeyedebilir. Karotis tıkanıklığı aynı taraftaki retina! vasküler ağacı hipertansiyonun 
etkilerinden korur görünmektedir. Benzer olarak diabetik.ler de karotis arter darlığı olan tarafta 
daha az retinopati gösterebilirler. Asimetrik hipertansif veya diabetik retinopatisi olan hastalarda 
karotis arter hastalığından şüphelenilmelidir. 

Karotis arter hastalığının nadir bir komplikasyonu iskemik papillit olup, papilliti olan 
hastalarda bu ihtimal gözönünde bulundurulmalıdır. 

Tek taraflı karotis oklüzif hastalığı olan vakalann yaklaşık% 5 kadarı, hastalıkla aynı 
tarafta retina! venöz dilatasyon, derin retina! hemorajilcr ve mikroanevrizmalar ile karakterize 
bir retinopati ile başvururlar. Bu durum diabetik retinopati ile karışabilir ve bu tablo Kearns ve 
Hollenhorst (18) tarafından "vcnöz staz retinopatisi" olarak adlandırılmıştır. Bu durumda 
retina! kan akımı azalması retina! arter tıkanıklığından ziyade kapiller ve venöz anormalliklere 
yol açar (3). 

Tanı 
Karotis arter hastalığından şüphelenılen bir hastada yapılacak oftalmolojik ırdeleme şu 

noktaları kapsamalıdır. Birincisi ve en önemlisi, hastanın görme sempto!lllannı ve genel sağlık 
durumunu dikkatle tesbit edebilmek için yeterli bir öykü alınmalıdır. Omeğin Wagener (19) 
amaurozis fugaksın nedenleri arasında temporal arterit, Raynaud hastalığı ve migreni karotis 
arter okluzif hastalığına kıyasla daha nadir sebepler olarak sıralamıştır. Bu nedenle detaylı bir 
hikaye bu antitcleri karotis arter hastalığından kolayca ayırabilir. Glokom geçici görme 
kayıµiannm nadir bir sebebidir ve yine geçici görme kayıpları nedenleri arasında kafa içi basınç 
artışı, şiddetli papilödem ve ban santral retinal ven tıkanıklığı vakalan bildirilmiştir. 

Kabaca görme alanı, tansiyon oküler ölçümü ve oküler hareketleri içeren rutin bir görme 
fonksiyonu muayenesini takiben, fundus muayenesi yapılmalıdır. Tam pupiller dilatasyon 
sağlandıktan sonra arka kutup direk oftalmoskopi ile taranmalıdır. Direk oftalmoskopi ile 
kolayca görülen cmbolilerin binoktiler indirek oftalmoskopide seçilememesi mümktindiır. Öte 
yandan indirek tetkik ödemli odakları ve daha periferde yer aldığı için direk oftalmoskopinin 
görme alanından çıkan embolileri tesbit etmede daha mükemmel sonllç verir (3). 

Daha sonra oftalmodinamometri yapılmalıdır. Parmaklarla baı.;it basınç uygulanıaı.;ı her iki 
fundııs arasında bariz farklar gösterebilir ancak mümkünse bu özellik oftalmodinamomctn ile 
derecelendirilmclidir. %20'den fazla bir fark en az iki kez tekrarlanmışsa hayli şüphe uyandırır. 
Ancak şurası unutulmamalıdır ki, total tek taraflı karotis oklüzyonunda bile oflalmodinamometri 
değerleri eşit olabilir; bu durum yeterli kollateral dolaşımın varlığına bağlı olabilir. Tansiyon 
oküler de oftalmodinamometri sonuçlarını etkileyebileceği için bu test uygulandığında 
intraoküler basınç da hesaba katılmalıdır. Hakikaten bazen unilateral intraoküler basınç 
düşüklüğü aynı taraftaki bir karotis ok.lüzyonunun göstergesi olabilir. Suction ophthalmomctrisi 
bu muayeneyi uygulamak için rakamsal değer veren bir metod olarak kullanılabilir ancak geniş 
bir kullanım alanı bulmamıştır (20). Bir fluoressein boya enjeksiyonunu takiben iki fondusun 
iki ayrı gözlemci tarafından gözlenmesi, karotis oklüzyonunda birbirinden farklı kol-göz 
sirkiılasyon zamanlarını göstermek için kullanılabilir. Bir oküler nabız çalışma metodu olan 
ofta!modinamografı de karotis oklüzif hastalığının tanısında kullanılmıştır (3). 
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Her ne kadar göz hekimlerinin çoğu karotis üforümü araştırmıyor veya karotis 
nabazanlannı palpe etmiyorsa da bunlar değerli tekniklerdir. 

Bir göz hekimi karotis arter stenozu veya tıkanıklığından şüphelendiğinde, hastayı büyük 
damar anjiografisi veya termografi gibi ilave tetkikleri yapabilecek uygun bir hekime 
sevketmelidir. 

Tedavi genellikle göz hekiminin sahasına girmez ancak, karotis hastalığı olsa da olmasa da 
aynı şekilde tedavi edilecek olan akut santral retina! arter kök veya dal tıkanıklığı hastalan 
bundan müstesnadır. Hastaya karotis arter cerrahisi uygulanması veya hastanın antikoagülan 
tedaviye alınması karan genellikle nörolog veya nöroşirurjist hekime bırakılır (3). 

B- AORTiK ARK SENDROMU 
Aortik ark sendromu (nabızsızlık hastalığı, Takayasu hastalığı) aortik arkın büyük 

damarlarının progresif olarak tıkandığı ve kafaya ve üst ekstremitelere giden kan akımının 
awldığı nadir bir durumdur. Bu durumun iki farklı şekli vardır. Birincisi Takayasu hastalığı 
olup, tamamen olmasa bile primer olarak genç Japon kadınlarını tutan, büyük damarların 
idiopatik, enflamatuar bir hastalığıdır. Batı ülkelerinde daha sık olan ikinci tiptir ve esas iti ban 
ile dejeneratif olup, genellikle başka bir hastalığa sckonderdir (3). 

Aortik ark sendromuna yol açabilecek en sık sebepler arasında atheroskleroz, sifilis, dev 
hücreli arterit ve dissekan anevrizma yer alır. Diğer nadir sebepler arasında vira! veya 
tüberküloz arterit, Hodgkin hastalığı, periarteritis nodoza, ankilozan spondilit, sklerodemıa, 
Reiter sendromu, ronıatoid artrit ve radyasyon zedelenmesi yer alır. Her iki cinsde de yaşlı 
bireyler aortik ark sendromunun sekonder tipine yakalanabilirler. Oküler semptom ve bulgular 
tutulan hastalarda muhtemelen en sık bulgulardır. Oküler bulgular genellikle direk olarak göze 
gelen kan akımının azalmasına bağlıdır ve bu durum "hipotansif okülopati" olarak 
adlandırılabilir. Oküler bulgular bir çok yönden karotis yetmezliğinde görülenlere benzer. 
Ancak aortik ark sendromunda bulgular hemen daima bilateraldir ve izole karotis hastalığında 
görülenlerden daha şıddetlıdir. 

Göz hekiminin aortik ark sendromunun nan-oküler bulgularından haberdar olması 
önemlidir. Oküler iskeminin yanında serebral ve üst ektrcmiteye ait iskemik değişimler tesbit 
edilebilir. Hastalar ellerinin soğukluğundan, parestezilerden ve egzersiz sonrası kollarda 
kladikasyodan yakınırlar. Radial nabızlar zayıftır veya yoktur. Bu nedenle "nabızsızlık 
hastalığı" adı verilir. Eğer beraberinde subklaviaıı çalma sendromu varsa kolun egzersizi 
retrograd vertebral akışa yol açar ve sonuçta serebral iskemi meydana gelir (3). Nörolojik 
bulgu ve semptomlar arasında geçici senkop atakları, hemipleji, afazi, başağnlan, epileptik 
nöbetler, parasteziler, sağırlık, çınlama ve koma yer alır (21). Bazen hu tablolar başın 
kaldırılması veya çevrilmesi ile ortaya çıkar. Kranial arteri yel yetmezliğin eşlik eden bulguları 
arasında orbital ve fasial kas atrofisi naza! septum defektleri ve saç dökülmesi yer alır. Okiıler 
semptomlar arasında geçici körlük, subjektif görme alanı kayıpları ve bazen ışık çakmaları yer 
alır (3). 

Hastalığın seyrinin geç dönemlerinde nıbeozis ve katarakt gibi ön segmcnt bulguları 
gözlenebilirken, en aşikar bulgular fundustadır. Bunlar; u7...amış ve yavaş ilerleyen retina! iskemi 
ile ilişkilidir. Her ne kadar daha akut artcriel tıkanma şekillerini düşündüren yumuşak eksudalar 
mevcut olabilirse de bulguların çoğunluğu devamlı dolaşım yetmezliğinden kaynaklanır. 
Oftalrı:ıodinamometri her iki tarafta çok düşük oftalmik arter basıncı verir. 

lskemik retina! değişiklikler periferde başlar ve aortik ark hastalığı için spesifik olması 
gerekmez. Erken değişimler arasında muhtemelen perifcıik retina! papiller yatağın 
nonperfüzyonuna bağlı periferik arteriovenöz şantların gelişimi yer alır. Keza 
mikroanevrizmalar ve arterioler tıkanmalar da erken periferik retinal bulgulardır. Retina! 
periferden sonra arka kutup tutularak neovaskülarizasyon, peripapillcr arteriovenöz 
anastomozlar, yumuşak eksudalar. mikroanevrizmalar ve sckonder olarak dilate olmuş retinal 
vcnler tesbit edilebilir. Hastalığın son evrelerinde sekonder dekolman, vitre-içi kanamalar ve 
neovasküler glokomla birlikte retinitis proliferans meydana gelir. 

Okı..iler bulguların tedavisi sadece kafaya giden kan akımını azaltan sebebin ortadan 
kaldırılmasına yöneliktir. Bu sadece tutulan majör damarların baypass veya replasmanına 
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yönelik cerrahi ile olur. Seçilmiş vakalarda steroid ve antikoagülan tedavisi faydalı olabilir. 
Ancak bu tedavilerin haşlanması bir damar hastalıkları uzmanının insiyatifıne bırakılmalıdır (3). 

C- DEV HÜCRELİ ARTERİT 
Dev hücreli arterit (temporal arterit, kranial arterit) yüksek oranda oküler tutulum gösteren 

yaşlılann kronik enflamatuar bir hastalığıdır. Hastalığın temelinde bütün vücutta büyük, orta, 
veya küçük arterleri tutan kronik cnflamatuvar bir süreç yatar. Histolojik kesitlerde intimal 
kalınlaşma, lümen çapında daralma, media ve adventisyalarda enflamatuar hücre infiltrasyonu, 
düz kas hücrelerinde dejenerasyon ve internal elastik laminanın fragrnantasyon ve kaybı 
gözlenir. Enflamatuar hücreler esas olarak lenfositlerdir. Fakat plazma hücreleri, 
polimorfonüklcer lökositler, makrofajlar ve dev hücreler de bulunur. Gerçekte dev hücreler 
hastalığa ismini vermiştir. Her ne kadar etiyolojik faktörler bilinmiyorsa da dev hücreli arterit 
sıklıkla otoimmün bağ dokusu hastalıkları içinde sınıflandırılır. Pek çok araştırmacıya göre 
intcrnal elastik laminanın varlığı hastalığın meydana gelmesi için esansiyeldir ve bu laminanın 
küçük damarlarda olmaması anlan tutulmaktan korur. 

Tutulan arterler enflamatuar süreç ile düzensiz olarak kalınlaşmış ve uzamış sonuçta da 
aşikar şekilde tortuosite ve nodülarite gösterir hale gelmiştir. Enflamasyonun gerilemesi ile 
arterlerde fıbrozis, lümen çapında daralma ve elastik laminada frngmantasyon görtılür. Ancak 
dev ve diğer enflamatuar hücreler yoktur (3). 

Bulgular n Semptomlar 
Dev hücreli arteri tin bulgu ve semptomlan direk olarak iskemi ile ilgilidir ve tutulan 

arteri yel segmentleri ilgilendirir. Görme kaybı hemen daima oftalmik arterin ve dallarının 
tutulunıundan kaynaklanır. Sıklıkla ternporal arter ve karotit arterin diğer dallan da tutulmuştur. 
Retina! arterler muhtemelen intemal elastik laminaları olmadığı için genellikle tutulum 
göstermezler (3). 

Aylarca süren iştahsızlık, kilo kaybı, düşük ateş, yorgunluk, depresyon, hafif demans, 
miyalji, anemi ve sedimentasyon artışı oküler tablonun çıkışına öncülük edebilir (13,22). 
Gövde ve proksimal ekstremitenin aşikar tutulumunun olduğu hallerde semptom kompleksi 
polimiyalgia rheumatica olarak bilinir (3). 

Raşağnsı, yemek yerken çenenin intennitan kladikac;yosu ve kafa derisinde hassasiyet 
kranial arter tutulumunun klasik semptomlarıdır. Palpasyonla nabzı düşmüş veya olmayan, 
tortuoze, kalınlaşmış arterler tesbit edilebilir. Bu bulgu ve semptomları gösteren hastaların 
çoğunluğu görme kaybından yakınırlar ve bu yakınma hastalann % 50 veya daha fazlasında 
mevcut olabilir. Bazen yaşlı bir hastada temporal arter tutulumuna dair herhangi bir belirti 
olmaksızın sadece eritrosit sedimentasyon hızı artışı eşliğinde iskemik optik nöropati gelişir. 
Buna "gizli temporal arterit" adı verilir. İskemik optik nöropati veya santral retina! arter 
tıkanıklığına eşlik eden eritrosit sedimentasyon hızı artışı tesbit edilen bütün yaşlı hastalar aksi 
ispat edilene kadar dev hücreli arterit gibi düşünülmelidir. 

Oküler bulgular arasında geçici diplopi, geçici görme kaybı ve oküler bipotoni; nadiren 
iskemik anterior segment sendromu ve santral retina! arter tıkanıklığı; ve sıklık1a iskemik optik 
nöropati yer alır. 

Görme kaybı sıklıkla Zinn halkasındaki damarların veya optik disk dokusunu besleyen 
si!ier arterlerin tıkanmasına bağlı iskemik optik nöropatiden kaynaklanır. Disk; ödem, hafif 
elevasyon ve bazen alev şeklinde yüzeyel kanamalar gösterir. Keza yumuşak eksudalar da disk 
yakınında görülebilir. 

Disk bir veya daha fazla kadranı korunarak segmenter tutulmuş olabilir. FFA optik sinir 
başının tutulan kısmındaki artan kaçağı gösterdiği için tutulumun genişliğini tesbit etmede 
yararlıdır. Retina! arterler daralmış görülebilir ancak FFA, içlerinde rölatif olarak normal akım 
gösterir. Bu, retina! kan akımının düştüğü fakat disk floresans pateminin normal olduğu santral 
retina\ arter tıkanıklığı durumlannda görülenin tam aksidir. Eğer retrobulber iskemi gelişirse 
görme kaybı ortaya çıktığı anda disk normal görünebilir ancak daha sonra soluk hal alır (3). 

Monooküler görme kaybı muhtemelen en sık yakınmadır (22). Sıklıkla ani ve tamdır. 
Bazen bir hac;tada kalıcı görme kaybına günlerce veya haftalarca öncülük edebilen geçici görme 
azalmaları görülebilir. Bazı hastalar ilk tutulan gözde tüm gönnelerini kaybederken bazılarında 
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bu kayıp artıcı, sektörcl veya santral olabilir. Bir gözde gönne kaybı olan hastaların yaklaşık% 
50'sinde eğer giiçhi steroid tedavisi uygulanmazsa diğer gözde de benzer bir tablo gelişir. 
Görme kaybının reverzihl olduğu iddia edilmekte (22) ise de masif dozlarda steroid tedavisine 
rağmen çok az sayıda hastada görme kaybı geri dönmektedir (3). 

Tanı ve Tedavi 
. Dev hücreli arteritin tanısı çoğunlukla hastanın hikayesi ve fiziki bulgularla konur. Yaşlı 

bır hastada mental ve sistcmik bozulma ile beraber daha önce belirtiğimiz görme bulgulannın 
varlığı yüksek oranda dev hücreli arteriti düşündürür. Bu aşamada eritrosit sedimentasyon 
hızına (ESH) bakılmalıdır. Bu basit test, dev hücreli artcritte pozitif olma ihtimali en yüksek 
olandır (3). 

Dev hücreli arteriti olan hastaların çoğunda ESH 60 mm/saatin çok üzerindedir. Ancak 
normal veya düşük F~",H değerleri dev hücreli artcriti ekarte etmez. Alfa 2 globulirı ve fıbrinojen 
seviyeleri de dev hücreli arteritte sıklıkla yükselmiştir. 

Tem{X}ral arter biopsisi hastalığın varlığını destekleyebilir ve tanının şüpheli olduğu tüm 
hastalarda uygulanmalıdır. İşlem basittir ve göz hekimlerince de öğrenilmelidir. Dev hücreli 
arterit varlığını gösteren pozitif bir biopsi tanıdaki şüpheyi ortadan kaldırır ancak negatif bir 
biopsi hastalık ihtimalini ekarte etmez. 

Kranial arteritis kortikosteroidlerle tedavi edilir. Kaybedilen görme nadiren geri 
dönebildiği için tedavi mevcut zedelenmeyi geri döndürmeye değil, daha fazla gönne kaybının 
gelişmesine engel olmaya yöneliktir. Kortikostcroidler 60-120 mg/gün prednizon eşdeğeri 
üzerinden uygulanmaya başlanmalıdır. Ancak dozun yeterliliği açısından en iyi gösterge 
ESH'dır. Bu dozdaki bir tedaviden sonraki ilk günde ESH yine yüksek kalırsa doz 
arttınlnıalıdır. Sadece ESH normale inince doz yavaş olarak azaltılabilir. Kortikostcroidlerc 
ESH'nı normal seviyede tutacak en düşük dozda 4---6 ay devam edilmeli, aynı zamanda hasta 
reaktivasyon yününden yakinen takip edilmelidir. Steroid tedavisinin tehlikelerine bağlı olarak 
bzelliklc yaşlı hastalar bu tedavi boyunca stcroid tedavisi konusunda iyi yetişmiş bir hekim 
tarafından da takip edilmelidir (3). 

D- RETİNAL ARTERİEL EMBOLİ 
Pek çok endojen ve eksojen madde retina! artcriel ağaca girerek damarlan tıkayabilir ve 

retina! iskemiye yol açabilir. Embolik materyelin büyüklüğü ve yerleşimine bağlı olarak geçici 
veya kalıcı, santral veya dal retina! arter tıkanıklığı meydana gelebilir (13). 

Retina! arter aöacının embolizasyonu karotid arter veya kalp hastalığı gibi sistemik bir 
hastalığın ilk veya büyük belirtisi olabilir. Örneğin parlak sarımtrak kollestcrol embolileri 
karotis okluzif hastalığını dlişimdürürken, beyaz, kalsifık non-mobil fragmanlar aortik. valvüliti 
yansıtabilir. Genç bir hastada özellikle sol göLdcki bir retina! arter ok.lüzyonu klinisyeni bir 
atriyal miksoma yününden ikaz etmelidir. Daha sık olarak hastanın hikayesi ve sistemik 
bulguları retina! arteri tıkayan maddenin tabiatı hakkında bilgi verebilir. Retina! arter 
tıkanıklığına yol açtığı tesbit edilen cmbolilcr Tahlo-l'de gösterilmiştir. Dikkate değer bir 
nokta kan akımına oirip, küçük çaplı damarları tıkayabilen ek.sojen maddelerin çokluğudur. 
Retinanın izole e~bolizasyonu nadir olup, bu bölgedeki bir emboli, çok sayıda başka 
cmbolilcrin, fokal iskemilere yol açabilecekleri beyin damarlarına da girdiklerini gösterir(3). 

Klinik olarak emboli etrafındaki alanda retina! ödem tesbit edilebilir ancak, bunun 
meydana gelmesi için tıkanma tam veya tama yakm olmalıdır. Eğer tıkanan damar küçük ve 
arka kutupta ise yumuşak ekstidalar görülür. FJ-<A tıkamklık etrafında bir kapiller nonperfüzyon 
ve tutulan arterin etrafında cndotelial zedelenmeye bağlı fluorcssein kaçağı gösterebilir. 

Retina! embolizasvonun tedavisi iki aşamalıdır: (1) Emboli kaynağı bulunmalı ve altta 
yatan sebep düzeltilmeyC çalışılmalıdır, (2) mümkünse emboli akım yönünde hareket ettirilmeli 
ve retina! dokuya daha az harabiyet vermesi sağlanmalıdır. Oküler masaj, %95 oksijen ve %5 
karbondioksit karışımı inhalasyonu, vazodilatörlcr ve parasentezin hepsi denenebilir. Başarı 
oranını önceden tahmin etmek mümkün değildir ve genellikle en azından bazı irreverzihl retina! 
değişimleri önlemek için çok geçtir (3). 
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Tablo-!. Retinal Arteriel Emboliler (3). 
Emboli Görünüm Kavnak 
Endojen 
Kolesterol Parlak, portakal rengi, mobil, genellikle Karotis veya diğer büyük damarla-

dallanma yerlerinde, genellikle aşikar nn ateromlanndan gelen fragmanlar 
infarkt yok 

Özellikle aortik valvden gelen ate+ Kalsiyum Beyaz, hareketsiz, sıklıkla retina in-
farktı ile beraber rom f ragmanlan 

Trombositler Uzun, mal ve beyaz olup yavaş hareket Atherom yüzeyleri, (özellikle karo-
edebilir ve parçalanarak kaybolabilirler, tis stcnozu ve trombositopenide) 
SRA genellikle tıkanmaz, retina ve be-
yinde TIA ile beraberdir 

Fibrin SRA oklüzyonu ve multipl koroideal, Akut mitral yetmezliğinden sonra 
retina! ve silier oklüzyonlar muraJ tromboembolizm 

Lipidler Mikroembolilere bağlı multipl yumuşak Kırıklarda kemik iliği veya yumu-
eksudalar (Purtscher'in anjiopatik reti- şak doku zedelenmelerinde yağ 
nopatisi) makromo! ekülleri salınımı 

Bakteriler Beyaz merkezli kanamalar (Roth lekesi) Subakut bakteriel endokardit ve ilaç 
suistimali 

Tümör SRA tıkanıklığı (özellikle sol göz) Atrial miksoma veya bronkojenik 
karsinoma 

Amnion mayii Retina! ödem ve solukluk, geç dönemde Komplike doğum veya gebelik 
pigment epitel dejenerasyonu 

Parazitler Görünüm organizmaya göre ~k değişir Cysticercus, Angiostrongylus can-
ve tonensis, Schi s tosoma mansoni, 
mantarlar Mucor ve diğerleri 
Eksojen 
Silikon Multipl küçük emboli Kalp valf protezi; burun ve yüzün 

plastik cerrahisi 
Hava ve cıva Multipl küçük emboli Cerrahi esnasında aksidental enıboli 
Yağ Parıl dayan noktalar Histerosalpingografı, kontrast 

madde 
Talk ve nişasta Maküla yakınında san-kırmızı parılda- İlaç kullananların methylphenidate 

yan partiküller, yumuşak eksüdalar enjeksiyonu 
Cam boncuklar Santral retina! arter tıkanıklığı Serebral anevrizmaları tıkamak için 

karotis içine enjekte edildiğinde 

E- RETİNAL ARTER TIKANIKLIĞI 
Santral rctinal arterin dal ve kök tıkanıklıkları genellikle beraber tartışılır. Her ne kadar bu 

iki durum birbiri ile yakın ilişkili ve yol açtıkları patolojik değişimler aynı ise de bazı önemli 
klinik farklılıklar vardır (3). 

Yol Açan Faktörler 
Retina! arter tıkanıklığı genellikle yaşlılarda meydana gelir ise de gençlerde de gört.ilebilir. 

Genç bireylerde embolik tıkanıklık ihtimali daha yüksek iken yaşlı bireyler zaten arteriosklerotik 
olan santral retina! arter zemininde tromboz sonucu tıkanıklığa meyillidirler. Arteriel spazm 
retina! arter tıkanıklığının muhtemel nadir bir nedenidir (3). Retina! arter dal veya kök 
tıkanıklığı gelişen hastaların önemli bir kısmında sistemik vasküler bir hastalık tesbit edilir 
(23). Retina! arter tıkanıklığı olan hastalar bu durumun ekstraoküler nedenlerini ekarte etmek 
için geniş bir sistemik muayeneye tabi tutulmalıdırlar. En önemli tanılar arasında ikinci gözde de 
körlü~e neden olabilecek temporal arteritis, ciddi nörolojik defısite yol açabilecek karotis arter 
tıkanıklığı ve sistemik emboli kaynağı olabilecek myokardial hastalıklar özellikle de valvutitis 
göz önünde bulundurulmalıdır (3). 
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İnsidans 
Kaıjalaınen (24) literatürü gözden geçirdiğinde retina! arter tıkanıklığına kadınların daha 

yatkın olduğunu tesbit etti. Ancak kendisinin tesbitleri aksi yönde olup, erkekJer daha çok 
tutuluyordu. Keza retina! arter dal tıkanıklıklarının ortalama gört.ılme yaşının (62yaş), santral 
retina! arter tıkanıklıklarının ortalama görülme yaşından (erkeklerde 62.4 kadınlarda 65.8) 
hafifçe daha düşük olduğunu tesbit etti. Erkeklerde tıkanıklık kadınlara göre daha erken yaşta 
gcli~me eğilimindedir (3). Sağ ve sol gözler eşit oranda tutulurlar ve hastaların % 2-4'ünde 
özellikle tıkanıklığın kranial arterit veya karotis arter hastalığına bağlı olduğu vakalarda bilatera.l 
retina] arter oklüzif hastalığı beklenebilir. Çoğu serilerde santral retinal arter tıkanıklığı, dal 
tıkanıklığından daha fazla bildirilmiştir. Her iki tip retina! arter tıkanıklığının insidam,ında bir 
artış bulunmuştur ancak, bunun daha iyi gözlem veya rapor etmeye mi, yoksa artan ortalama 
ömüre mi (zira hastalık özellikle yaşlılarda görülür) bağlı olduğu ya da gerçek bir artış mı 
olduğu belli değildir (3). Bir retina! arter tıkanıklığından yakman hastalarda öli.inı oranı 
normalden daha fazladır. 1959 ila 1970 yıllan arasında retinal arter okluzif hastalığı tanısı almış 
175 hastalık bir Fin serisinde hastaların% 34'ti (santral retina} arter tıkanıklığı hastalarının 
%43'ü retina! arter dal tıkanıklığı hastalarının %22'si) prinıer kardiovasktiler veya 
serebrovaskü!er hastalıklardan ölmüştür (24). 

Bulgular ,,e Semptomlar 
Retina! arter dal veya kök tıkanıklığı olan bir hastanın tipik hikayesi daha önce sağlıklı 

olan bir gözde ani, ağrısız görme kaybıdır. Santral retina! arter tıkanıklığında hastanın görmesi 
genellikle parmak sayma seviyesinde veya daha azdır. %20 kadarında ise tutulan gözde ışık 
hissi de yoktur. Pupiller fikse veya direk ışık stimulasyonuna karşı tembeldir. Arter dal 
tıkanıklığı olan hastaların ?o 90'ında ternporal arterler ve özellikle de üst dal tutulur. Görme 
diızeyi tıkanma yerine ve ö?ellikle tutulan daim maküler bölgeyi besleme şekline bağlıdır. 
Nadiren bir silioretinal arter makülayı besler ve hu arter tıkanmışsa merkeı:i görme 
kaybedilebilir. Bunun aksine santra! retina! arter tıkanıklığında koroideal dolaşımdan 
kaynakJanan patent bir silioretinal arter varlığı bir santral görme adacığını koruyabilir (3). 

Retina] arter tıkanıklığı olan bir hastanın fundusunda gözlenen durumlar tıkanmanın 
meydana gelişinden sonra geçen zamana bağlıdır. Bir tıkanıklık meydana geldikten kısa bir süre 
sonra retinada sadece hafif bir bulanıklık gözlenirken saatler içerisinde ödemli retina stitsti bir 
görünüm alır. Bu en çok maküla etrafında göze çarpar. Santral retina! arter tıkanıklığında bir 
kiraz kırmızısı lekesi görülebilir. Bu fenomen primer olarak altta yatan koroidden beslenen 
foveal bölgenin normal güri.mtimünü koruması ile retina! dolaşımdan beslenen civar makulamn 
banz ödemi arasındaki kontrasta bağlıdır. Arter dal tıkanıklığında infarkte retina! alan norma! 
şeffaf retinadan keskin sınırlarla ayrılır. Fundusun indirekt oftalmoskopi veya kontakt lens ile 
muayenesi tutulan alanı sınırlandırmada Ozellikle yardımcıdır. 

Okhizyon sırasında retina! arterler daralmıştır ve lümenleri irregülerdir. Kan çamursu bir 
görünümde olabilir; ancak bu durum dilate görünen ve koyu. deoksijenize kan içeren retina] 
veni erde daha sık görülür. Arterin şiddetli, ani blokajında arteri el akımda geriye dönüş veya 
eritrosit paketlerinin öteye beriye hareket ettiği segmcnter arter sütunları görülebilir. lntraretinal 
hemoraji!er nadirdir ancak eğer mevcut iseler küçük ve genellikle yüzeyeldir. 

Bir kaç hafta içinde oklüzyona bağlı retina! opasite kaybolur, çünkü öliı iç retina! 
materye!in yerini şeffaf glial doku alır. Arteriel ağaç tıkanıklık öncesi görtmümünü tekrar 
kazanabilir ise de sıklıkla retina! arterler irrcgüler bir şekilde daralmış. daha parlak 
görünümdedirler ve kılıflanma da gösterebilirler. Retina! venler genellikle normal görünür. 

Olayın akut döneminde yapılan bir fluoressein anjiografıde santral retina! arter tıkanıklığı 
halinde dolumda bariz gecikme ve irregülaritc; da[ tıkanıklığı halinde ise tutulan damarda dolum 
azalması gözlenir. Dolaşım zamanındaki gecikme akut ataktan aylar hatta yıllar sonra bile sebat 
eder. İlk hafta içinde yapılan anjiografik çalışmalar arka kutupta perfüze olan kapiller!erden 

. boya kaçağı gösterebilir fakat, sonraki çalışmalar hiçbir kapiller perfüzyon göstcnnez. Detaylı 
retina! çalışmalar uzun süren retina! arteriel tıkanıklıklardan sonra kapiller yatağın 
kaybolduğunu gosterir. 

Arter dal tıkanıklığından sonra bazen şantlar gelişir; bu şantlar arterioarterioler (AA) olma 
eğilimindedir. Bazı santra! retina! arter tıkanıklığı vakalarında AA ~antlar retina\ ve optik disk 
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dolaşımları arasında gc!işebiliT. Şantlar çok geç geliştiği ıçin retinayı infarktüsdcn 
koruyamazlar; fakat, daha önceye ait bir tıkanma periodunu ifade ettıkleri için tanıda yardımcı 
olurlar. 

Santral retina\ arter tıkanıklığı vakalarınm biıyük çoğunluğunda total optik atrofi gelişir ve 
arter dal tıkarııklığından sonra da parsiyel atnıfi sıktır. 

Retina! arter tıkanıklığı hastalarının ktiçlik bir ytiLdesinde (%2) rubcozis iridis ve 
ncovaskülcr glokom meydana gelir. Bu durum santral retina\ arter tıkanıklığından sonra sıklıkla 
ve arter dal tıkanıklığından sonra ise nadiren meydana gelir (3). 

TFda"·i 
Santral retina! arter tıkanıklığının tedavisi genellikle tatmin edici değildir. Çok az hasta 

kaybettiği vizyonu yeniden kazanabilir. Ancak trombotik ve embolik arter tıkanıklıklan arasında 
bir ayının yapılmalıdır. Trombotik tıkanmalarvizüel sonucu etkileyebilecek süre içinde nadiren 
tedavi edilebilir; oysa embolik tıkanma eğer emboli biraz daha perifere atılabilirse kısmen 
düzelme gösterebilir. Bu amaçla vasküler spazmı çözecek, retina! arterleri dilate edecek, arteriel 
basıncı artıracak ve intraokükr basıncı düşürecek yöntemlere başvurulmalıdır. Bir emboliyi 
yerinden oynatmak için ilk adım olarak dijital masaj uygulanmalıdır. Retina! arter ağacını dilate 
etmek için %95 oksijen ve %5 karlxmdioksit kanşımı hastaya solutulabi!ir (3). 

Ön kamaraya parasentcz yapılmasını takiben göz içi basınçta meydana gelecek ani düşüş 
i'ıı.ellikle embolık tıkanmalarda retina! kan akımını düzeltmede vardımcı olabilir. Retrobulber 
asetilkolin, atropin veya tolazoline enjeksiyonlan yapar<ik daralm;ş retina! arterleri genişletmeye 
teşebbüs edilmiştir. Keza vazodilatasyonu uyarmak için amyl nitril inhalasyonu da önerilmiştir 
(3). Retınal damarların infraorbital arter yolu ile perfü7.e edilmesi de Watson tarafından 
iJnerilmiştir (25). Watson arteri kanüle ederek papaverin ve heparin enjekte etmiş ve vizyonun 
geri dbnüşiıııde bir ölçüde başarı rapor etmiştir. Schmidt ve arkadaşları da ardışık 14 SRA T 
hastasının oftalmik arterlerinin proksımal segmcntine bir mikrokateter ile girerek l 1 'ine 
ıirokinaz ve 3 tanesine doku plazminojcn aktivatörü vermişler ve 4 hastada bariz, 5 hastada da 
hafif düzelme elde etmişlerdir (26). Böylesine cüretkar terapotik metodoloji retina! arter 
tıkarnklığında endike olabilir; çlirıkli aksi hallerde prognoı. ?..aten kötüdür (3). 

11.5- İSKEMİK RETİNA HİSTOLOJİSİ 
A. Erken Dönem 
!.Retinanın retina! arteriollerce beslenen iç tabakalannda koagıilasyon nekrozu ~örülür. 

Arter tıkanıklığından sonraki i!k bir kaç saatte nörona! hücreler ödemli bir hal alır. Intraselllilcr 
şişme klinik olarak gri retina) opasitelerin nedenidir. Gang\ion hiıcrelerinde piknozis olabilir. 

2.Eğer koagiılasyon nekrozu alanı küçiık ve lokalize ise klinik olarak yumuşak eksüdalara 
neden olur. 

Klinikte atılmış pamuk manzarası veren yumuşak eksüdalar retinanın sinir lifleri 
tabakasının mikroinfarktlarının sonucudur. Bu eksiıdalar retina sinir lifleri tabakasında lokaliLe 
aksoplazmik debris birikimidir. Ganglion hiıcre aksonlarında organcı transportun unun örneğin 
aksop\azmik akımın blokajından kaynaklanırlar. Retina! sinir lifleri tabakasında aksona! akımın 
kesilip yumuşak eksudalann oluşumunda en sık neden iskemidir. Ancak foka] olarak aksona! 
akımı durduracak herhangı bir neden de benzer birikimlere neden olacaktır. Mikroinfarktlar. 
rüpttire olmuş ve şişerek büyümüş aksanların mikroskopik olarak görülen agregatlarına (cyıoid 
bodies) neden olur. Cytoid cisimler intemal limitan membranın hemen altında yer alırlar. C)toid 
body birikimleri ile birlikte lokaliı.e ödem mik.roinfarkt alanlarını belirler. Akson içinde 
eozinofilik kitle görlinmesi (nükleoid) hücre içinde nük.leusu andınr bu nedenle cytoid terimi 
kullanılır. 

3. Eğer koagıilasyon nekrozu alanı çok geniş ise, klinik olarak gri retina olarak görülür ve 
arkadaki koroideal paternin görünmesine engel olur. 

Klinik olarak görünen gri alan retina iç yarısının banz ödemine bağlıdır. Arteriel 
tıkanıklıktan bir kaç saat sonra ortaya çıkar ve 24 saatte maksimal olur. Arka kutbun komple! 
koagü\asyon nckroı,undan sonra mesela bir SRA T'dan sonra kımıızı koroid fovcadan kırmızı 
kiraz lekesi görünümüne neden olur. Foveal retinanın iç retinai tabakaları yoktur ve 
koriokapillarisden beslenir. Bu nedenle foveada ödem veya nekroz yoktur (27). 
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Shakib ve Ashton domuz gözlerinde deneysel retina! arteriel enıboli oluşturduktan sonrn 
yaptıklan histopatolojik bir çalışmanın sonuçlarında post iskemik bir saatlik spesimenlerde sinir 
lillen tabakasında sınir liflerinin basit foka! şişmesine bağlı uı.un oval vakuoller, sinir liflerinde 
granülarite artışı ve ganglion hücrelerinin sitoplazmasında şeffaf alanlar tarif etmektedirler. Yine 
iç nükleer tabakanın daha vez.iküler olduğu dikkat çekmektedir. Sinir lifleri tabakasındaki 
vakuoller birinci gün sonunda da sebat etmektedir. Aynı yazarlarca Ganglion ve bipolar 
hücrelerin anoksiye cşduyarlıkta oldukları, astrositkrin en dayanıklı oldukları ve Müllcr 
hücrelerinin bunların arasında bir yer aldığı bildirilmiştir (28). 

8. Geç Dönem 
1. Retina dış yarısı iyi korunmuştur. 
2. Retina iç yarısı difftiz, rölatif asellüler zona "homojenize"' olmuştur. İç nükleer 

tabakada incelme gbrtilebilir. 
G\ial hücreler de diğer retina! elemanlarla birlikte öldüğü için gliozis meydana gelmez. 

Retina iç yarısındaki farklı retina! tabakalar arasındaki sınırlar silinir. SRA T'da iç retinal 
tabakalar birbirinden ayırdcdilemeyen homojenize bir zona dönüşür (27). Shakib ve Ashton 
glial hücrelerin retina! iskcmiye en dayanıklı hücreler olduğunu ve Yanoff ve Fıne'dan farklı 
olarnk deneysel foka! retina! iskemiden sonra 25. günde gliozis gördüklerini bildirmektedirler. 

Shakib ve Ashton histopatolojik çalışmalannda 7. günde basit şişmenin kaybolduğunu, 
makrofajlann görülmeye başladığını, 2-4. haftalarda ise muhtemelen lokal proliferasyona bağlı 
makrofajlann sayısında artışın dikkat çektiğini bildirmektedirler (28). 

11.6- HÜCRE YE KALSİYUM 
Ebitasyon-kontraksiyon keneti. hücre metabolizmasının ve çok sayıda enzimın 

regülasyonu, endositozis ve ekwsilozis gibi pek çok hücresel süreçte sitowlik serbest kalsiyum 
konsantrasyonunun değişimleri aracılık eder. Ek olarak bu konsantrasyonun yükselmesi 
norepinefrin, glukagon ve vazoprcssin gibi farklı farklı hormonlar için mesajcı rol oynar. 
Sitozolık serbc~t kalsiyum konsantrasyonu pek çok önemli lılıcre fonksiyonunda rol aldığı için 
bunun kusursuz regüiasyonu yaşayan hücre için son derece önem taşır (29). 

Ekstra sellüler sıvıdaki serbest kalsiyum milimol seviyesinde, sitozolik serbest kalsiyum 
ıse nanoınol (50-300 nM) seviyesinde olup, birincisi ikincisinden 10000 kat daha yüksek 
konsantrasyondadır. Aslında toplam hücre kalsiyum içeriği de milimol seviyesinde olup, hücre 
kalsiyumunun çoğu ya subsel!üler kompartmanlara bağlı ya da sınırlanmış durumdadır. Ayrıca 
rölatif olarak hücre içi potansiyel ekstrasellüler potansiyelden daha ncgatifdir. Bu büyük 
elektrokimyasal fark. kalsiyuma hücre permeabilitcsinin düşük olması. hücresel kalsiyumun 
iııtrascllüler_yapılarn bağlanması ve enerji kullanan transport sistemlerinin aktivitesi ile korunur 
(Şekil 6). Orneğin kalsiyum hucre içinden, kalsiyumla aktivc olan ATPaz veya plazma 
mcmbranındaki sodyum-kalsiyum değiştirici tarafından dışan atılabilir. Ek olarak, erıdoplazmik 
retikulum ve mitokondriler gibi hücre içi organeller kalsiyumu kendi membranlarına 
bağlayabılirler veya hücre ıçınden aktif olarak kendi içlerine alabilirler. Bütün hu mekanizmalar 
sitozolik serbest kalsiyum konsantrasyonunu normal düşük sc\'İyesinde tutmak ve aşırı hlicre 
kalsiyum ytlklenmesini ünlemek için uyum içinde çalışırlar (29). 

Il.7- HÜCRE KALSİYUM KANALLARI 

Değişik hücrelere Ca++ girişini sağlayan kalsiyum kanallarının başlıca iki şekli \·ardır: 

i) Voltaj-bağımlı kalsiyum kanalları (VBK). Bu kanalların yaklaşık 250 kD 
molekül ağırlığında \'C en az üç alt birimden oluşan bir glikoprotein olduğu saptanmıştır (30). 
:vtembran dcpolariz,ısyonu ile aktive olurlar ve hücre membranı boyunca voltaj değişimine yol 
açıp kalsiyum kanallannın açılmasına ve ekstrasellüler kalsiyumun içeri girişine neden olurlar 
(31 ). 

VBK'lann kalpte ıki (L ve T tipi) ve nöronlarda üç tipi (L, T ve N tipleri) vardır. Bunlar 
açık kalma 1..amanlanna ve diğer clektrofızyolojik özelliklerine göre ayırt.edilirler. Bunlardan L
tipinin açık kalma süresi en uzundur (Long). T-tipi kısa süre (Transient) açık kalır. Nöronlarda 
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bulunan N-Tipi ara tipi (Intermediate) oluşturur ve bu kana!lann açılabilmesi için transmembran 
potansiyelinin çok negatif olması ve güçlü depolarizasyon yapılması gerekir (30). 

T ve N tipi VRKlar kalsiyum antagonistlerine duyarsız iken yavaş L kanallan kalsiyum 
antagonistleri ile inaktive olurlar. L tipi her VBK'nın içinde veya yakınında major kalsıyum 
antagonist smıflan (dihidropiridinler, fenilalkilamin!er, bcnzotiazepinler ve difcnilalkilamin!er) 
için belirlenmiş en az dört farklı tanıma bölgesi olan bir tek-protein kompleksi vardır. 13u dört 
sınıf kabiyum antagonistinin bağlanma yerleri fonksiyonel olarak birbirlerine bağımlıdır öyle 
ki. bir sınıf ilacın L-tipi VDC'ye bağlanması diğer kalsiyum antagonistlerinin bağlanmasını 
inhibe veya stimi.ılc edebilir (32). 

Kalsiyumun nöron içine girmesinde önemli bir kanal voltaj bağımlı L kanalıdır (33). Hu 
kanallar dihidropiridinler ve flunari/.İne ile bloke olurlar ve hippocampus, korteks, talamus, 
substantia nigra ve bu!bus olfaktoriusdaki nöronların postsinaptik membranlannda bol miktarda 
bulunurlar (34). Postsnaptik T kanalı, dihidropiridinlere inscnsitif fakat flunarizine 
muhtemelen sensitiftir. Presnaptik N kanalı zehirli deniz salyangozlannın sekresyonlan gibi 
çeşitli bileşiklerce antagonizc edilebilir. N kanalından kalsiyum girişi prcsnaptik glutamat 
salınımını stimülc edebilir (9). 

VBK !ar hücre membran depolarizasyonu ile aktive olurlar ve sonuçta kalsiyum hücre 
içine girer (32). 

ii) Reseptör [Yeya nörotransmitter (32)]-bağımlı kalsiyum kanalları 
(RBK). Bunlar hiicre nıcmbranında özel bir G proteini aracılığı ile bir reseptöre kenetlenmiş 
bulunan ve reseptörun kendine uyan agonist madde molekiilleri tarafından aktivasyonu sonucu 
açılan kanallar, özellikle de N-methyl-D-aspartate (NMDA) ile aktive edilenlerdir (30,35). 
~1emcli beyninde bu reseptör için arıa agonist bir nörotransmitter olan glutamattır. Çeşitli 
k.ompctitif ve nonkompetitif glutamate antagonistleri kalsiyum girişini sınırlayabilir ve nörona! 
zcde!ermıcyı azaltabilirler (36-39). Norepincfrinin u-rescptörlere bağlanmasını rcgti\e eden bu 
tip bir kanal kalsiyumun hücre içi depolardan salınımını regüle eder (31). RBK!ar kalsiyumdan 
ba~ka Na.,.. ıyonunu da geçirirler (30). Quisqualate ve kainate reseptör bağımlı kanalları hücre 
içine direkt olarak fazla kalsiyum girişine izin vermezler fakat quisqualate reseptörü NMDA 
kanalının aktivıtcsini glutamate salınımı aı..aldıktan sonra bile etkileyebilir ve sürdürebilir (40). 
Kalsiyum antagonistlcri bu tip kanallan voltaja bağımlı olan kanallar kadar gi.ıç!ü bir şekilde 
bloke etmezler (30). Hücrenin organelleri içinde muhafaza edilen bol miktarda kalsiyum 
mcmbran fosfolıpidlerinin hidrolizine cevap olarak da mobilize olabilir (9). 

VBK ve RBK arasındaki ayının tam belirgin değildir. Çünkü VBK, RBK olaylarından 
etkilendiği gibi RBKlar da voltaj bağımlı olaylardan etkilenebilir (32). 

Intraselluler kalsiyum homeostazısi birbirine bağlı olan üç major sistemle re güle edilir: 
VBKlar, RBKlar ve intrase!lliler sekonder mesajcılar yolu ile çalışan intrinsik 
mekanizmalar (Şekil 6) (32). 

Myokard hücrelerindeki kalsiyum kanallannın pek çoğu voltaja bağımlı tipte olduklan 
halde, damar düz kası membranında iki tip kalsiyum kanalı da önemli ölçüde bulunur (30). 

Kalsiyum antagonisti ilaçlar prensip olarak, kalsiyumun voltaj-duyarlı kanallardan hücre 
içine girişi üzerinden etki ederler. Ancak bazı kalsiyum antagonistlerinin yüksek 
kon:.arıtrasyorılan norepinefrinin etkisini o:-a<lrenerjik reseptörlerde kompetitif etki ile bloke 
ederler. Bu tür reseptör-ilişkili kanallar bu ilaçların farklı vasküler yataklarda gözlenen 
sc\cktivitcsini izah edebilir (31). 

11.8- İSKEMİK HÜCRE ZEDELE'iME MEKANİZMALARI VE 
KALSİYUM 

Geçtiğimiz yirmibeş-otuz yıl yıl içinde ATP azalması, plazma-membnmı fosfolipid 
yıkımı, otolitik sistemlerin ak.tivasyonu. hücresel asidozis. süperoksitlere bağlı membran 
zedelenmesi ve mitokondnal disfonksiyon gıbi pek çok potansiyel zedeleyici faktör iskemık 
zcdelenmede önemli rol oynamakla suçlanmıştır (41). Daha yakın zamanlarda ise iskemik 
lıiicre zedelenmesine aracılık etmede veya neden olmada kalsiyumun rolli.ne daha çok dıkkat 
çekilmiştir (42,43). Hücresel kalsiyum homeostazisindeki değişimlerin iskemik hücre 
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zedelenmesinde kritik olaylar olduğu hipotezi nif edipine, diltiazem ve verapami! gibi çeşitli 
kalsiyum antagonisti ilaçların geliştirilip, iskemik kalp hastalığı scmptomlannın giderilmesinde 
klinik etkili olduklarının bulunmasından beri daha da ağırlık kazanmıştır (44). 

cııu cıı+ı Şt•kil 6 

\ I 

~ 
~ [ Co ~ 2 ) ~ 
~ /! ~ c.-- ba~layan ~ Prnte,ııier ve 

/, Calmodulın 

!vl:ıokondri , 
.-?/ 

?7 
Endüpla,mik 
Reüh:\lm • 

Üst resim: Normal 
kalsivum (Ca++) ho
meos·tazisi olan bir nö
ronun şematik resmi 
görülmektedir: kalsi
yum voltaj bağımlı ka
nallardan (VBK) ve 
reseptör bağımlı kanal
lardan (RBK) gir
mekte; proteinlere 
bağlanarak mitokondri 
ve endop\azmik retiku
lunı içine alınmakta; ve 
ATP bağımlı süreçlerle 
ve sodyum (Na+) de
ğişimi ile hücre dışına 
atı! maktadır. 
Alt resim: İskemik bir 
nöronun şematik resmi 
görülmektedir: VBK, 
RBK ve nonspesifik 
membran kaçağı ile 
aşırı ka ı si yum girişi 
hücre rnembranının 
dcoradasvonuna neden 

o -
olarak sitotoksik ser-
best radikaller ve ara
şidonik asit metabolit
!eri oluşmakta, oksi
dat i f fosf ori ! asy on ke
ne ti bozulmakta, kal
siyum atıcı mekan\z-. 
malar inas ettiği gıbı 
hücre solunumu da 
inhibe olmaktadır 
(32). 

Hücre içine kalsiyum girişinin tamamen reverzibl olmayıp ileri zede!.enm~lere neden 
olabileceğini ilk kez 1965 yılında doku nekrozu alanlarında kalsiyim birikimıne dıkkat çek.e~ 
patolog McLean ve arkadaşları ortaya attılar. Ek olarak bu yazarlar Phenargan ve B<;,nadryl.sıh: 
hazı ilaçların ··çeşitli sellüler ve subsellü!er sistemlerde kalsiyum hareketini azaltarak ~aracıgen 
toksik zedelenmeden koruduğunu öne sürdüler (4S). Belli tip hücre zedelenmele':~de. ~şırı 
kalsiyum yükünün patogenetik mekanizma olduğunda şüphe yoktur (29). Bu kalpte ıyı ?ılınen 
·'kalsiyum paradoksu'' ile gösterilmiştir (45). Çeşitli araştırmacılar iskemik myokardıumda 
repcrfozyon sonrasında büyük miktarlarda kalsiyum biriktiğini göstermişlerdir (46,47). 
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Teorik açıdan kalsiyum aşırı yükünün hücre için neden zararlı olacağını anlamak 
mümkündür. Sitozo!ik serbest kalsiyumun yükselmesi kalsiyum-bağımlı fosfolipazlan aktive 
ederek hücre membranlarının yıkımına ve hücreye toksik olan serbest yağ asitlerinin ve 
lizofosfolipidlerin oluşmasına neden olur. Ek olarak, proteazlar, nükleazlar, adenilat siklaz, 
sodyum-potasyum-ATPaz ve glikojen fosforilaz gibi pek çok önemli enzim kalsiyum ile regtile 
edilir. Sitozolik serbest kalsiyumun yllkselmcsi kalsiyum-ATPaz aktivitesini arttınr ve iskemik 
hücrede zaten kıt kaynağı olan ATP'nin aşırı kullanımına ve yine mitokondrilerde oksidatif 
fosforilasyonu bozarak hücrede önemli bir enerji kaybına neden olur. Hunlar ve iskemik 
dokulann büyük miktarda kalsiyumu içerdiği göl. önüne alındığında iskeminin hücre total ve 
sitozolik kalsiyumunda kontrolsuz bir vükselmeye neden olduğu ve sonuçta hücre ölümüne yol 
açan bir yıkım zincirini başlattığı hipot~zi cazibe kazanmıştır (29). 

Ancak, iskemik veya anoksik hücre zedelenmesinde kalsiyumu primer faktör olarak 
suçlamak için kalsiyuma bağımlı zararlı süreçlerin irreverzibl hücre zedelenmesi olmadan önce 
aktive olduğunu ve dolayısı ile kalsiyumdaki yükselmenin postmortem bir olay olmadığını 
göstennek gerekir. Ancak pek çok sebepten dolayı bunu deneysel olarak ispatlamak zordur 
(29). 

İskemik organların hücre ve dokularındaki kalsiyumun arttığının gösterilmesi iskemik 
hücre zedelenmesinin sitozolik serbest kalsiyum konsantrasyonunun ve total hücre 
kalsiyumunun artışına bağlı olduğunu ispatlamaya yetmez. Çünkü total hücre kalsiyumu ile 
sitozo!ik serbest kalsiyum konsantrasyonu arasında tam bir ilişki yoktur. Bu nedenle iskemik 
hücrelerde gözlenen hücre kalsiyum içeriği artışı kalsiyumun irreverzihl iskemik zedelenmeye 
aracılık etmede primcr rol oynadığı teorisi ile uyumlu olmakla birlikte bu teoriyi su götürmez bir 
şekilde ispatlayamaz (29). 

Ekstra Sellülcr Kalsiyumun Uzaklaştırılmasının Anoksik Hücre Sfin:isine 
Etkisi 

Schanne ve arkadaşları hücre canlılığının trypan mavisi ile takip edildiği ve ekstrasellüler 
kalsiyumun mevcut veya uzaklaştırılmış olduğu hi.ıcrc kültürü ortamlarında yaptıkları bir 
çalışmada normalde hücre için toksik olan çeşitli maddelerin ekstra selliı!cr kalsiyum 
yokluğunda daha az toksisitc gösterdiğini bulmuşlardır. Araştırmacılar bu çalışmanın sonucu 
olarak hücre Ol Um ünde geçerli olan iki basamaklı bir siırcci; basamakların birinde de hücre içine 
aşın kalsiyum girişini suçlamışlar ve bu girişi önlenmesi halinde faydalı terapötik sonuçlar 
alınabileceğini öne sürmüşlerdir. Yine aynı yazarlar trypan mavisi ile boyama tekniğinin hücre 
canlılığını göstermede geçerli bir tetkik olacağım da diğer teknıklerlc karşılaştırmalı olarak öne 
surmüş!erdir (48). Cheung ve arkadaşları ise bu tekniğin hi.ıcre canlılığını göstennede çok 
duyarsı.l olduğunu ve bu sonuçlann dikkatli yorumlanması gercktığini iddia etmektedirler (29). 

Ya,·aş kalsiyum kanal antagonistlerinin iskcmik zcdelenmeJ'e etkisi 
Deneysel bir in vivo kalp iskemisi çalışmasında iskemi öncesi verilen nifedipinin myokard 

uzerinde zedelenmeden koruyucu etkisi gösterilmiştir (49). Ancak global iskemi sonrasında 
verilen ilaç aynı etkiyi göstermemektedir (50). Pozitif etkinin gözlenmesi sitozolik kalsiyum 
yükselmesinin önlenmesine bağlı olabileceği gibi, kollateral vazodilatasyon ve kan akımı 
artışına, myokard kontraktilitesinin azalarak enerji ve ~ tllketiminin düşmesine ve sistemik 
vazodilatasyon nedeni ile kalbin yükünün azalmasına da bağlı olabilir (29). Bu mekanizmalan 
birbirinden ayırt etmek için yapılan kontrollu deneysel bir çalışmanın sonucu nifedipinin 
myok~rd kontraktilitesini ve enerji ihtiyacını aı.altarak koruyucu etki sağladığı yönündedir (51). 

Iskemi sonrası hücrede sitozolik serbest kalsh·um 
Cheung ve arkadaşları literatürü taradıklarında gelişen modern teknoloji sayesinde 

intrascllüler serbest kalsiyumun ölçülebildiği in vitro deneysel çalışmalara dayanarak_ anoksi 
sırasında sitozolik serbest kalsiyum seviyesinin dikkat çekici seviyelere çıkmadığı ve tek başına 
bıı faktörün hücre zedclenmesinde primer faktör olamayacağı sonucuna varmı~lardır. Bu 
araştırmacılar iskemik myokardda repeıfozyon sırasında tesbit edilen hücresel ve mitokondrial 
kalsiyum artışını da reperfüzyonla gelen yoğun ekstrasellüler kalsiyumun iskemi esnasında 
zedelenen hücre membranından hücre içine hücumu ile açıklamışlardır. İskemi sırasında kısmen 
zedelenmiş ancak canlı kalabilmiş hiıcrelcr de kalsiyum regUlasyonları bozulduğundan 
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repcrfüzyona uğradıklarında daha da zedelenerek ölmekte ve iskemik infarkt alanının 
büyümesine neden olmaktadırlar (29) (penunıbra fenomeni) . 

Her ne kadar mevcut deneysel veriler sitozolik serbest kalsiyum konsantrasyonunun 
irreverzibl iskemik zedelenmeden önce yükselmediğini gösteriyor ise de, bu özelliğin in vivo 
iskemik zedelenmede de doğruluğu ispatlanmış değildir. İn vivo iskemi ve in vitro oksijen ve 
substrat yoksunluğu arasında büyük farklar vardır. Bugünkü teknoloji sadece in vitro hücre 
süspansiyonları ve izole hücrelerde sitozolik hücre kalsiyumu tayini yapabilmektedir. Bu 
durumda deneysel olarak iskemi değil anoksi taklit edilebilmektedir (29). 

Akut koroner tıkanıklığı olan hastalarda kalsiyum antagonistleri ATP kaybını yavaşlatarak 
iskemik zedelenmeyi kısmen az.allabilmektedir. Bu özellik, konservatif tedavide infarkt alanını 
düşürebilir veya kısmen zedelenmiş ancak canlı kalabilmiş myokardın kurtanlması için 
reperfüzyon gibi daha agresif uygulamalara z.aman kazandırabilir (.S2). 

11.9- KALSİYUM ANTAGONİSTLERİ 
Kalsiyum iyonlarının enzimatik reaksiyonların regülasyonunda, eksitabl hücrelerin 

aktivasyonunda ve kas dokusunun kontraktil fazının kontrol undaki rolü yıllardır bilinmektedir. 
Kalsiyumun hücre içine girişini etkileyen bir ilaç sınıfının gelişmesi pek çok hastalıkta 
kullanılabilecek yeni terapötik ajanların üretilmesini sağlamıştır. Bu ajanlar kalsiyum 
antagonistleri, kalsiyum kanal blokörleri veya kalsiyum giriş blokörleri diye de adlandınlan bir 
ilaç grubudur (31). Adlarından da anlaşılacağı üzere çeşitli hücrelerin içine ekstrasellüler 
kalsiyumun girişini bloke ederler. Birinci isim Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından tercih 
edilmekle birlikte (S3), bu ilaçlar kalsiyumla bir kompetisyona girmeyip, kalsiyumun giriş 
kanallarına etki ettiklerinden sonraki isimlerin daha uygun olduğunu kabul eden yazarlar vardır 
(30). Çeşitli kardiyovasküler hastalıklarda kuilanıldıklarında çok geniş hemodinamik ve 
elektrofızyolojik etkilere sahiptirler (31). 

Tablo 2. Kalsiyum antagonistlerinin kimyasal alt gruplan. 

Di hidropiridinler 

Amlodipine 
Azodipine 
Dazodipine 
Darodipine 
Felodipine 
Floridipirıe 
lodipine 
İsradipine 
Nicardipine 
Nifedipine* 
Niludipine 
Nimodipine 
Nimoldipine 
Nisoldipine 
Nitrendipine 
Riodipine 
R ·asidine 

F eni I alkil arni n !er 

Aniparnil 
Desmethox y-verapamil 
Gallopamil 
Ronipamil 
(s)-emopamil 
Terodiline 
Tiapamil 
Verapamil* 

* Grubun prototipini göstermektedir 

Difeni I al kil aminler 

Cinnarizine* 
Flunarizine 
Fendiline 
Prenylamine 

Kalsiyum An ta go ni stl erinin Sınıflandırılması ( 54) 

Benzotiazepinler 

Diltiazem* 
Fostedil 

Günümüze değin çok sayıda organik veya inorganik, sentetik veya doğal kaynaklı 
kalsiyum antagonisti tesbit edilmiş, üretilmiş veya izole edilmiştir. Bu çokluk nedeni ile bir 
sınıflandırma sistemi ne acilen ihtiyaç duyul muş ancak bu konuda büyük güçlükleri e 
karşılaşılmıştır. Altı ayrı sınıflama öngörülmüş ise de hiç birisi tam tatmin edici değildir. Bu 
smıflandırrnalann temelinde şu kriterler kullanılmıştır: 
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i) Ca++ akımı inhibisyonuna özgüllük, 
ii) Kimyasal yapı ve özellikler, 

iii) Doku selektivitesi, 
iv) Salisi!at-duyarlı!ığı, 
v) Reseptör bağlanma özgüllüğü, 

vi) Kalsiyum modülasyonu. 
Biz bunlar içinden en sıklıkla kullanılan kimyasal yapılarına göre sınıflandım1ayı aldık 

(Tablo 2). Yine de bu sınıflandırmanın dtşında kalan, klinik anlamı olan veya olmayan, 
sentetik veya doğal pek çok kalsiyum antagonisti mevcuttur. 

Prototip kalsiyum antagonistlerinden nifedipine, verapamil ve diltiazemin kimyasal 
yapıları Şekil 7 de gösterilmiştir. 
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Şekil 7 .Başlıca kal siy ıı rn an ta go ni stl erinin kimyasal yapıl an. 

Tanıma bölge 1 erine bağlandı ki arın da kal si yum anta goni stl eri L-ti pi VB K · da değişikliklere 
neden o I ur ve hu kanal dan hücre içi ne kal si yum girişini sınırlarlar. Yüksek konsantrasyon 1 arda 
RBK yolu ile kalsiyum girişini de inhibe ederler (32). Kalp ve vasküler düz kas hücrelerinde 
kalsiyumun transmembran akışını bloke ederler ve hem myokardial kontraksiyonu hem de 
vazokonstrüksiyonu deprese ederler. Kalsiyum antagonistlerinin genel hemodinamik etkileri 

, spesifik ilaca ve doza bağlı olarak farklılıklar gösterebilir (31). 
Kalsiyum antagonistleri, arteriyollerin düz kaslarını. özellikle spazm durumunda iseler, 

güçlü bir şekilde gevşeten ilaçlardır. Periferik vazodilatör olarak vazoselektif özellik gösteren 
di hi dropi ri din türev I eri ( nifedi pin, ni trendi pin, nikardi pin, ni modipi n v b. l ve cinnarizi ne 
kullanılır. Raynaud krizinin önlenmesinde ve tedavisinde yararlıdırlar. Kronik ok\uzif arter 
hastalıklarında etkili değildirler. Arteriyol düz kas hücrelerindeki transrnembranal kalsiyum 
kanallanndan başka, beyinde nöronların kalsiyum kanallarını da bloke edebilirler. Serebral arter 
trombozundan sonra iskemik beyin bölgesindeki nöronların içine aşırı miktarda kalsiyum 

, girmesi, kalsiyumla-aktive edilen proteazlan ve fosfolipazları stimüle ederek sitotoksik serbest 
radikallerin ve lökotrienlerin oluşmasına yol açar. Kalsiyum antagonistleri bu olayı kısmen 
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suprese ederler. Eritrositlerin defonnabilitelerini artırmaları da kan akımını artırmalarına katkıda 
bulunur. Nifedipin, nitrendipin ve nikardipin esas olarak antihipertansif ve antianginal o1arak 
kullanılırlar (7). 

Kalsiyum antagonisti ilaçlar esas olarak angina pektoris tedavisi için çıkanlmışlardır. 
Bunlardan vcrapamil aynca antiaritmik ilaç olarak kullanılır. Kalsiyum kanal blokörleri koroner 
damar yatağı yanında, diğer damar yatakJarındaki arteriyolleri de genişletirler. Böylece total 
pcriferik damar rezistansını ve arteriyel kan basıncını düşürürler. Halen yoğun klinik 
uygulamaya girmiş olan ilaçların (nifedipin, nikardipin, nitrendipin, verapamil, diltiazem gibi) 
hepsinin, belirgin vazodilatör ve dolayısıyla antihipertansif etkinliği bulunmakla beraber, 
bunlardan kalp ile ilgili depresan etkileri terapötik dozlarda pek belirgin olmayan, başka bir 
deyişle vazoselektiflikleri daha yüksek olan ve yapıca dihidropiridin lürevleri olan nifedipin, 
nikardipin ve nitrendipin komplikasyonsuz, hipertansiyonlularda diğerlerine tercih edilirler. 
Nikardipin ve niırendipin. nifedipine göre daha da vazoselektiftirler (SS). Çeşitli kalsiyum 
antagonisti ilaçların temel etkiler yönünden karşılaştmlması Tablo 3-S de gösterilmiştir. 

Kalsiyum antagonistlerinin damar genişletici etkisi arteriyollerde belirgindir; venüller 
üzerindeki gevşetici etkileri önemsiz derecededir_ Hipertansiyon ne kadar ağırsa bu ilaçların 
vazodilatör etkileri o kadar fazla belirgin olur. Dihidropiridin türevleri damar-dışı düz kastan 
gevşetmez1er; verapamil ve daha zayıf olmak üzere diltiazem onları da gevşetebilir. Kalsiyum 
antagonistleri arteriyel kan basıncım düşürmelerine rağmen böbrek ve serebral kan akımında ve 
glomerüler filtrasyon hızında (GFH) azalma yapmazlar. Diüretiklerin ve beta-bloiörlerin 
aksine, karbonhidrat ve lipid metabolizmasını olumsuz yönde etkilemezler; hatta lipid 
metabolizması üzerinde olumlu etki yapabilirler. Vazosel ektif ilaçlar pulmoner arter basıncını ve 
veç basıncım düşürürler; bu nedenle primer pulmoner hipertansiyon tedavisinde yararlıdırlar. 
KaJsiyum antagonistleri trombosit agregasyonunu hafif derecede de olsa inhibe ederler (55). 

Tablo 3. Vazoselektif dihidropiridin türevi kalsiyum antagonistleri ile diğer kalsiyum 
antagonistlerinin karşılaştırılması (S5). 
Parametre Dihidropiridin Verapamil Diltiazem 

türevleri 
V azoselektivite +++ o + 
Antiangina1 etkinlik +++ +++ +++ 
Sistemik vazodilatör etki ++ + + 
Myok.ard depresyonu 
(negatif inotrop etki) O,+ +++ + 
A-V iletim bloku o ++ + 
Damar-dışı diiz kas gevşetici 
etki (konstipasyon gibi) 

O: etki yok, 
o +++ + 

+++: etki en fazla 
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Tablo 4. Kalsiyum antagonistlerinin fannakokinetik özellikleri (31). 

A bsorpsi yon 
Bi yoyararlanı m 
Proteine bağlanma 
Matabolizma 

Eliminasyon yarı 
ömrü 

Nifedipine Verapamil Diltiazem 
>%90 >%90 >%90 
%50-70 % 10-20 %25-45 
%92-98 %85-90 % 75-80 
Hepatik olarak, Hepatik olarak, Hepatik, 
inaktif bir aside N-dealkilasyon deasetilasyon 
veya laktona (>%70 hepatik N-demetilasyon 0-

i!k geçiş etkisi) demetilasyon 
(>%50 hepatik ilk 
geçiş etki si) 

1 .5-5 saat 3-7 saat* 2-6 saat* 

Atılım %80 renal 
%20fekal 

%70renal 
%15fekal 

%40 renal 
%60fekal 

* Kronik oral tedavi ile yükselebilir. 

Tablo 5. Kalsiyum blokörlerinin dozlan ve kan seviyeleri (31). 

Genel oral doz aralığı 
Günlü~ doz sayısı 
Genel LV. doz 
Etki başlangıcı 

Sublingual 
Oral 
İntravenöz 

Tcrapötik plazma 
konsantrasyonu 

Nifedipine Verapamil Diltiazem 
30-120 mg 80-160 mg 30-90 mg 
3-4 3 3-4 
5-15µg/kg ISOµg/kg 75-150µg/kg 

3 dk. 
20 dk. 
1-2 dk. 
25-100 ng/ml 

30 dk. 
1-2 dk 
70-200 ng/ml 

20 dk. 
1-2 dk 
40-200 ng/ml 

Yakın zamanda bir dihidropiridin türevi kalsiyum antagonisti olan nimodipine, ane\'rizmal 
subarakn.oid ~anamadan (SAK) sonra vazospazm tedavisinde kullanılmak üzere Amerikan 
Gıda ve Ilaç idaresi (FDA: Food and Drug Administration) tarafından onaylanmıştır. Bu bir 
serebrovaskU!er endikasyon için geliştirilip, primer elkili bulunan ilk ilaçtır ve akut strok 
(stroke: inme) tedavisinde bir kilometre taşıdır. Ancak, nörona! zedelenmenin in vitro ye in 
vivo deneysel modellerinin ümit verici sonuçlarına rağmen global serebral iskemi (GSI) ve 
akut scrcbral infarktüs (ASİ) üzerindeki klinik sonuçlar haya! kırıcı olmakla birlikte yeni 
protokollerle ve deneysel çalışmaların ışığında çalışmaların devam ettirilmesi önerilmektedir. 
Yani bu konul arda da kalsivum antaoonistlerinden ümit kesi imiş değildir (9). . e 

Farmakoloji, yan etkiler, n non-nörolojik kullanımları 
Nörolojik kullanımlar için araştırmalara konu olan kalsiyum antagonistlerinin çoğu 

dihidropiridin grubundandır. Bütün dihidropiridin türevleri özellikle vasküler düz kaslar 
Uzenrinde etki gösterir ve vazodilatasyona neden olurlar. Sonuç olarak nimodipine hariç olmak 
üzere bunların hepsi primer olarak hipertansiyon ve anjina tedavisi için geliştirilmişlerdir (56-
58). Nimodipine ise lipidde eriyebilirliği çok yüksek olması nedeni ile santral sinir sistemine 
muhtemel penetrasyonu için geliştirilmiştir (9). 

Di!tiazem benzotiazepin grubuna ait olup, ilk olarak muhtemel psikoaktif etkileri için 
gel işti rilmiştir. Aynı zamanda hipertansiyon ve anjin ada da etkili bulunmuştur. 
Dihidropiridinlerden daha az potenttir fakat yan etkileri de daha azdır. Fenilalkilamin grubunda 
yer alan verapamil primer olarak kardiak ileti sistemi üzerindeki etkileri ve supraventriküler 
aritmi !erin tedavisi için geliştirilmiştir (56-58). 

Çeşitli kalsiyum . antagonistlcrinin fannakokinetikleri ve yan etkileri Tablo 6' da 
gösterilmiştir (S6-62). l laçl ann çoğu halihazıda ticari piyasada yavaş salınım! ı preparatlar 
halinde mevcuttur ve daha sık ol arak hipertansiyon tedavi sinde kullanıl maktadırlar. 
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Tablo 6. Çeşitli kalsiyum antagonistlerinin farmakokinctik ve yan etkileri (9). 

Etki Myokard Screbrova5külcr/ 
Oral doz baıjlangıcı Plaı.ma kontrakti l i tesi ndc koroner ve )Xrifcrik 

ilaç mg (p.o.) tl/2 Hipotansiyon AV blok azalma vaskU!cr Başığrısı Diğer 

Nifcdipine 10-30 g.ü.d <:?:Odk 5s +++ o + <I +++ Başdönmcsi, ödem, bulantı, nushing 

Nicardipinc 10-40 g.ü.d <20dk 9 s ++++ o o =l ++ Başdonnıcsi, nushing 

Nimodipinc 30-60 g. i.Ld 30-60dk 90dk ++ o o >1 + Ba,,..ctönmesi, ödem, bulantı, 

adale krampı, abdominal rahatsızlık 

Amlı:xlipinc !Og.ı.J.d. 3.5 s -4.5 s +++ o + 'ı + Ödem, tlushing 

Nitrendipinc 10 g.i.d. 1 s -20 s +++ o + <i ++ Başdönmcsi, ödem, flushing 

İsradipinc 2.5-10 g.i.d. 20dk 8s +++ o o =l ++ Başdonmcsi, ödem, flushing:, asteni 

Felodipinc 20 g.i.d. 30dk 20 s +++ o o >l ++ Baş<lönmcsı, ödem, f]ushing, asteni 

Diltiazem 60-90 g.ü.d >30dk 5s + + ++ 'ı + Başdönmcsi, ödem, bulantı, astcni 

Verapamil 80-120g.ü.d <30dk 6 s + ++ +++ ? + Başd(mmesi, bulantı, kabızlık 

Flunarizinc 5- \O g.i.d. 2s Uzun o o o ? o Uyuşukluk, ckstrnpiramida! etkiler 

g.i.d: günde iki doz 
g. ti.d: gtinde uç doz 
g.d.d: günde dört doz 



Nimodipi~in SAK sonrasında kullanımı için FDA tarafından onaylanan dozu hemorajiden sonra 
% saat ıçınde başlayarak 21 gün süre ile her dört saatte bir 60 mg p.o. şeklindedir. EOer bir 
nazogastrik tüp ile verilecekse kapsülün sıvı içeriği bir enjektöre çekilmeli ve serum fızYolojik 
ile tüpten puşe edilmelidir. Bu ilaçların çoğu gastrointestinat kanaldan süratle ve tamamen 
absorbe olur ve fizyolojik etkilerinin ortaya çıkması çoğu vakada dakikalar içindedir. 
Nimodipine özellikle kısa bir yarı ömüre sahip olup, daha sık doz (dört saatte bir) oerektirirken 
daha yeni ancak ticari piyasaya çıkmamış kalsiyum antagonistleri daha uzun yan ö~üre sahiptir 
ve günde tek doz gerektirirler (9). 

Kalsiyum antagonistlerinin çoğu için karaciğerde yüksek ilk geçiş metabolizması söz 
konusudur. Metabolit!eri genellik.le inaktif veya ana bileşikten daha az aktiftir. Bu nedenle 
ilacın küçük bir kısmı hedef organa ulaşır. Bu ilaçların mutlak biyoyararlanımı, plazma 
konsantrasyonu ve klirensleri kişiden kişiye önemli farklılıklar gösterebilir. Hepatik 
disfonksiyon kalsiyum antagonistlerinin kullanımını sınırlayacak veya kontrendike kılacak 
rnajor sistemik durumdur. (9). 

Vazodilatasyon ve hipotansiyona ek olarak, bu ilaçların sinoatrial ve atrioventriktiler nodal 
iletim ve nıyokardia! kontraktilite üzerine negatif etkileri vardır (56-58). Nörolojik sebeplerle 
tedavi edilen hastalarda en önemli yan etki hipotansiyondur ve dihidropiridinlerle daha barizdir. 
Dihidropiridinlerin kardiak ileti sistemi üzerindeki etkileri terapötik dozlarda önemli değildir 
ancak diltiazem ve verapamilin bir özelliğidir (9). 

Şurası açık ki, ·'serebroselektif bir kalsiyum antagonisti" örneğin periferi çok az 
etkileyerek serebral damarlan genişleten biri istenmeyen bir hipotansıyona yol açmadan yüksek 
dozlarda uygulanabileceği için muhakkak ki çok büyük avantaj teşkil edecektir. Maalesef, böyle 
"serebroselektif bir kalsiyum antagonisti" henüz geliştirilememiştir (9). 

Çeşitli çalışmalarda farklı organlardan alınan arter segmentleri üzerinde kalsiyum 
antagonistlerinin etkisi araştınlmıştır. Dihidropiridinler arasında yeralan ninıodipinin baziler 
arter üzerine koroner ve mezenterik arterlerle kıyaslandığında özellikle daha güçlü etkisi vardır 
(63). Nifedipine için bunun tersi doğrudur (64-65). Kalsiyum antagonistlerinin periferik 
vasküler ve koroner etkileri hipertansiyon ve anjina tedavisinde kullanımlan için esas teşkil 
ederken, bu özellikler serebrovasküler endikasyonlar için kullanıldıklannda bir handikap teşkil· 
eder. Akut serebral infarkt gelişiminde bu ilaçlar çok dikkatli kullanılmalıdır, çimkü kan basıncı 
düşmesi otoregülatuar kapasitesi düşük hastalarda zararlı olabilir. Ek olarak, sıklıkla yatak 
istirahatinde olan strok hastalarında otonomık durum bozulmuştur ve ilk mobilizasyon ile 
ortostatik hipotansiyon gösterebilirler. Bu durum, kalsiyum antagonist tedavisi ile artabilir. Son 
olarak, strok popülasyonunda sık görülen konjestif kalp yetmezliği veya AV nada! ileti 
problemleri olan hastalarda eğer bu ilaçlar kullanılacaksa dikkat gerektirirler (9). 

Kalsiyum antagonistlerinin kardiovasküler olmayan yan etkileri de vazodilatasyona 
bağlıdır. Bu nedenle dihidropiridinlcrle daha sık görülürler. Kardiovasküler endikasyonlarla 
tedavi edilen hastalann %20 kadannda başağrısı, başdönmesi, flushing ve periferik ödem gibi 
semptomlar görülür (58). Bulantı bütün kalsiyum antagonistleri ile bildirilmiştir ve bazıları 
özellikle diltiazem enerji yokluğuna neden olabilir. Nimodipine SAK nedeni ile kullanıldığı 
hastalarda yüksek dozlarda kas kramplarına neden olmuştur. Verapami! sıklıkla kabızlığa neden 
olur (9). 

Daha önce belirtildiği gibi bu ilaçlann major kardiovasküler kullanım yerleri arasında 
hipertansiyon (diltiazem, nicardipine, nifedipine, nitrendipine, isradipine ve verapamil), anjina 
( diltiazem, nicardipine, nifedipine ve verapamil), ve supraventriküler aritmiler (verapamil) yer 
alır. Keza kalsiyum antagonistlerinin koroner dolaşımda atherosklerotik lezyonların gelişimini 
geciktirebildiğini gösteren deneysel bulgular da vardır (56,66,67). Bu konuda klinik 
çalışmalar sürmektedir. Bu ilaçların serum lipidleri i.lzerine etkileri varsa bile çok az olduğundan 
atheroskleroz üzerindeki etki mekanizması şimdilik açık değildir. Ancak, kalsiyum girişi pek 
çok organ sisteminde hücre dlsfonksiyonu için prekürsör rol oynadığından, bu __ ilaçlar 

j atherosklerotik plaklarda hücre ölllmünü ve kalsiyum birikimini önleyebilirler. Ustelik, 
kalsiyum trombosit agrcgasyonunda bir kofaktördi.ır ve kalsiyum antagonist tedavisi ile 
trombosit-damar duvan etkileşimi azaltılabilir (9). 
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Santral sinir sistemi etkileri 
Si~temik arteriel dolaşımın patent dilatörleri oldukları için dihidropiridin kalsiyum 

~ntag<:1n!stlerinin screbral damarları genişleterek ve serebral kan akımını arttırarak serebral 
ıskemıyı azaltacakları mantıklı bir düşünce olabilr. Ancak vazodilatörler serebral kan akımını 
~rttırrn_~k için en iyi yol olamazlar. Prostasiklin gibi diğer vazodilatörlerin a_kut serebral 
ınfarktl;lsden sonra etkili olduk.lan klinik çalışmalarda gösterilememiştir (68). Infarktüsden 
~nra bır kaç s~at i_çi_nde screbral kan ~kımı düşer_ ve düşüş hızı kli~ik son~ç il~ _ters o_r3:11tılıdır. 

ncak, saatler ıçensınde mevcut artenel obstrüksıyon sıklıkla endoJen fıbnnolıtık ak.tıvıte veya 
kollateral dolaşım ile ortadan kaldırılır ve infarktüs sabalan normal kan akımından daha fazla 
akım ile karşılaşabilirler (69). Hidrojen iyonu, adenosine ve diğer vazoaktif maddeler gibi lokal 
do~u. metabolitleri güçlü vazodilatör etki sağlarlar ve bu nedenle başka bir vazodilatörün aditif 
etkisı sınırlı kalabilir (9). 

Bunlara rağmen global veya fokal serebral iskemilerden sonra kalsiyum antagonistlerinin 
kullan~ldığı çoğu çalışmada serebral kan akımında artışlar gösterilmiştir (70-72). Bunun direkt 
vazodılatör etkiden mi yoksa trombosit aktivitesinin indirekt inaktivasyonundan mı 
kaynaklandığı bilinmemektedir. Ancak deneysel çalışmalardan akılda tutulması gereken bir 
no~ta serebral infarktüs modellerinde beyinin strok başlangıcından 2 ila 3 saat sonra reperföze 
edılmesinin infarkt sahasında küçülme sağlamadığıdır. Bu nedenle eğer kalsiyum antagonistleri 
serebral kan akımını arttırarak etki ediyorsa bu ilaçlar etkili olabilmeleri için strok sonrasında bir 
kaç saat içinde başlanmalıdırlar (9). 

_Mantıksal olarak kalsiyum antagonistlerinin vazospazm ile karakterize olan migren ve 
anevnzmal SAK gibi serebral vasküier durumlarda etkili olmaları beklenir. Migren için iyi 
deneysel modeller mevcut olmasa da kalsiyum antagonistleri deneysel SAK modellerinde 
serebrai kan akımını arttırmada ve vazospazmı aı.altmada etkili bulunmuşlardır (73). 

Kalsiyum antagonistlerinln serebral iskemiden sonra etki göstermede ikinci mekanizmaları 
postsnaptik nörona! membrandaki voltaj bağımlı yavaş kalsiyum kanallarını bloke etmeleridir. 
Nonnalde ekstrasellüler kalsiyum konsantrasyonu intrasellüler konsantrasyondan 10000 kat 
daha fazladır. Nöronlara ve di0er hücrelere kalsiyum girişinin irreverzibl hücre zedelenmesinde 
çok ö~emli ve can alıcı bir adı~ olduğuna dair güçlü deliller vardır (74). 

.. lskenıi, epileptik nöbet ve travma gibi değişik stimuluslarla aktive olan çeşitli yollarla 
noron içindeki serbest kalsiyum artabilir. Kalsiyumun nöron içine ginnesinde önemli bir kanal 
v?ltaj bağımlı L kanalıdır (33). Bu kanallar dihidropiridinler ve flunarizine ile bloke olurlar ve 
hıppocampus, korteks, talamus, substantia nigra ve bulbus olfaktoriusdaki nöronların 
postsinaptik membranlarında bol miktarda bulunurlar (34). Kalsiyum girişinin diğer önemli 
ka~allan reseptör bağımlı kanallar, özellikle de N-methyl-D-aspartate (NMDA) ile aktive 
edılenlerdir (35). Memeli beyninde bu reseptör için ana agonist bir nörotransmitter olan 
glutarnattır. Çeşitli kompetitif ve nonkompctitif glutamate antagonistlcri ~alsiyum girişini 
sı~rlayabilir ve nörona! zedelenmeyi azaltabilirler (36-~9). Qu~s~1_1ala~e _ve kainate reseptör 
ba~ımlı kanalları hücre içine direkt olarak fazla kalsıyum gırışıne ızın vermezler fakat 
quısqualate reseptörü NMDA kanalının aktivitesini glutamate salınımı azaldıktan sonra bile 
et~ileyebi!ir ve sürdürebilir (40). Son olarak, hücrenin organelleri içinde muhafaza edilen bol 
mıktarda kalsiyum nıembran fosfolipidlerinin hidrolizine cevap olarak mobilize olabilir (9). 
. L kanalından başka diğer voltaj bağımlı kalsiyum kanalları arasında dihidropiridinlere 
ınsensitif (fakat flunarizine muhtemelen sensitif) olan postsnaptik T kanalı, ve zehirli deniz 
salyangozlannın sekresyonlan cribi çeşitli bileşiklerce antagonize edilebilen presnaptik N kanalı 
yer alır. N kanalından kalsiyum,:,, girişi presnaptik ~lutamat salını1:11ru stimüle _e~e~ilir (9). _ 

Calmodulin (CaM) intrasellüler serbest kalsıyumun ana baglayıcı proteınıdır ve kalsıyum
calmodulin kompleksi (Ca-CaM) de sırası_yla pek çok fosforilas_y~m e_n~inıin~ ~ktive eder (75). 
Bunlar arasında otofosforilasyon yapan bır proteaz olan ve_ a~tıvı_te~ı ıskemı ıle bariz şekilde 
artan CaM-kinase II ve araşidonik asidi ve dığer membran lıpıdlennı yıkıp serbest radikallerin 
oluşmasına neden olan çeşitli fosfolipazlar yer alır (9). . .. _ 
_ Kalsiyum girişinin sınırlanması nörona! zedelenmeyı azaltabılır ıse de şurası açık ki, tek 

hır ilaç bütün kalsiyum giriş kanalları~ bloke_ edemez. Ayrıca nöronlara k_alsiyu~. girişi ve 
sonuçtaki Ca-CaM baOlanması ve enzım aktıvasyonu foka! veya global ıskemının ortaya 
çıkmasından sonra dakikalar içinde başlar (75). Kortikal nöronlarda maksimal Ca-CaM 
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bağlanması arteriel oklüzyondan 2-4 saat sonra tesbit edilmiştir. 20 dakikalık global iskemiden 
sonra perfüzyon geliştiğinde hippokampal nöronlarda Ca-CaM bağlanması en azından 24 saat 
için maksimal düzeyde devam eder. Yaşamaya devam eden nöronlarda normal kalsiyum 
homeostazisi 7 günde sağlanır (76). Bu nedenle kalsiyuma bağlı zedelenmeyi başarı ile 
önlemek için ilaç tedavisi iskeminin başlamasından sonra dakikalar içinde başlamalı ve en az bir 
hafta devam etmelidir (9). 

Hippocampal dilimler ve nörona! hücre kültürleri ile yapılan mükemmel çalışmalarda 
hücresel zedelenmenin meydana gelmesi için hücrelerin konduğu banyo ortamında kalsiyumun 
bulunması gerektiği gösterilmiştir (77). Ek olarak bu in vitro preparasyonlara direkt olarak 
eklenen yüksek doz kalsiyum antagonistleri hücre zedelenmesini önleyebilmektedir (78). 
Ancak bu bileşiklerin in vivo etki gösterebilmesi ve L kanalını inaktive etmelei"i için ilaçların 
kan-beyin bariyerinden beyine geçmeleri ve yeterince yüksek doku seviyelerine ulaşma1arı 
gerekmektedir. Her ne kadar dihidropiridin kalsiyum antagonistleri bı::yin içine geçebiliyor ve 
bunlardan nimodipine özellikle lipofılik ise de in vivo model"lerde ve insan strok vakalarında 
kabul edilemeyecek bir hipotansiyon oluşturmadan yeterli beyin doku konsantrasyonlarına 
ulaşılıp ulaşılamayacağı belli değildir. Bir in vivo fare global iskemi modelinde kan basıncında 
%10 azalma yapacak dozlarda sistemik nimodipine ve nicardipine uygulandığında nörona! Ca
CaM bağlanmasında sadece hafif bir düşme tesbit edilmiştir (79-80). Bazı araştırmacılar ise bu 
ilaçların fokal iskemiden sonra nörona! kalsiyum üzerinde biraz daha fazla etkili olduklannı 
göstermişlerdir (81). 

Global ve fokal iskeminin in vivo modellerinde en sık incelenen sonuç parametreleri, 
mortalite, davranış değişkenleri ve histolojik ~edclenme olmuştur. Pozitif sonuçlar genellikle 
hayvanlara iskemi öncesinde kalsiyum antagônistleri verildiğinde elde edilmiştir (71,72,82-
87). Aunarizine hariç (88) bu ilaçların iskemi spprasıp.da verilmeleri halinde nadiren pozitif 
sonuçlar elde edilmiştir. Grotta ve arkadaşlar: ·ıe:m nimodipini hem de nicardipini global bir 
iskemi modelinde incelemişlerdir (79,86,87). Her iki ilacın da iskemiden sonraki reperfüzyon 
fazında serebral kan akımını (SKA) anlamlı derecede arttırdığı tesbit edilmiştir. Iskemi 
öncesinde uygulandıklarında deneklerin öğrenme kabiliyeti artmış ve Ca-CaM bağlanmasındaki 
ve yüksek enerjili fosfatların (ATP) düşüşündeki gibi bazı biyokimyasal düzensizlikler 
azalmıştır. Ancak hippocampus ve korteksdeki iskemik hücre değişimleri önlenememiştir (9). 

İnsan strok çalışmalannı planlarken rölatif olarak hayal kıncı olan bu in vivo sonuçların 
akılda tutulması gereken pek çok muhtemel nedeni vardır. Bu nedenlerin belki de en öııernJi 
olanı bu ilaçların hipotansif etkilerinin uygulanan dozu kısıtlamasıdır. Sonuç olarak 
sağlanabilecek kalsiyum blokajının miktarı sınırlıdır. Aynca, bu ilaçlar çeşitli kalsiyum giriş 
yollarından sadece birini bloke ederler ve kalsiyumun nöronlar içine hücumunda etkili 
olabilmeleri için ya iskemiden önce ya da hemen iskemiyi takiben uygulanıp günlerce devam 
ettrilmeleri gerekir (9). 

Kalsiyum Antagonistlerinin Nörolojik Uygulamaları 
Subaraknoid kanama (SAK) sonrası vazospazm 
Pek çok çalışma nimodipinin anevrizma] SAK hastalarında iskemik komplikasyonlara 

bağlı morbite ve mortaliteyi azaltığını göstermektedir (89-92). En inandırıcı çalışr:na 1989'da 
Pickard ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır (92). Anjiografik olarak anevnzmal SAK 
mevcut olan toplam 554 hastaya 96 saat içinde 4 saatte bir 60 mg dozunda nimodipine 
başlanmış ve 21 gün devam ettirilmiştir. Takiben sercbral infarktüs insidansı nimodipine 
grubunda %22 ve plasebo grubunda %33 olarak bulunmuştur. Morbidite ve mortalite 
nimodipine grubunda %20 ve plasebo grubunda %33 'tür. Bu sonuçlara dayanarak, nimodipine 
Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi FDA tarafından vazospazmın iskemik komplikasyonlarının 
tedavi ve önlenmesinde kullanılmak üzere onaylanmıştır (9). 

Nimodipine ile yapılan ilk çalışmalar nimodipinin anjiografık vazospazm bulgulannı 
azalttığını veya SKA 'nı arttırdığını göstermemiş ise de, anavrizmal SAK'ı olan 906 hastada 
yüksek doz i.v. nicardipine (0.15 mg/kg/s) veya plasebo ile yapılan bir çalışmada nicardipine 
grubunda vazospazm insidansında arteriografi ve transcranial doppler u!trasonografı _ile tesbit 
edilen bir azalma_gösterilmiştir (93). Nicardipine grubunda semptomatik vazospazm ınsidansı 
%30 azalmıştır. Ilginç olarak plasebo grubunda agresif hipervolemik/hipertansif tedavi de 
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vazospazm sekellerini önlemede kalsiyum antagonisti ile tedavi edilmeyen gruptan daha etkili 
bulunmuştur. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu nicardipine dozu biyolojik eşdeğer olarak 
nimodipinin önerilen dozundan 5--10 kat daha fazladır (94). Her ne kadar hastalann %27'si 
ortaya çıkan hipotansiyon, pulmoner ödem veya renal disfonksiyon nedeni ile tedaviye devam 
edememiş ise de nicardipinin bu yüksek dozu oldukça iyi tolcre edilmiştir (9). 

Anevrizma) SAK'ı takiben hastalarda morbidite veya mortalite %10-30 gibi oranlarda 
meydana geldiğine göre nimodipine veya nicardipine ile klinik çalışmalarda ulaşılan %30'1uk 
azalma önemli bir ilerlemedir. Kalsiyum antagonistlerinin bu durumdaki bütün hastalarda 
uygulanması önerilmektedir. Düşük doz nicardipine ile yapılan çalışmalardan ve kalsiyum 
antagonist tedavisini başka tedavi modelleri ile kombine etmek sureti ile daha ileri gelişmeler 
elde edileceği ümit edilmektedir. Bu tedavilerden bazıları mesela hipcrvolemik/hipcrtansif tedavi 
yürürlükte olup serbest ra9,ikaJ gidericiler gibi bazı diğerleri de halen araştırma altmdadır(9). 

Global Serebral Iskemi 
Daha önce de belirttiğimiz gibi global serebral iskemiye ait hayvan çalışmalan bu 

tedavinin etkili olabilmesi için iskemi gelişmeden önce başlanması gerektiğini göstermektedir. 
Klinik tecrübeler hayvan çalışmalarının sonucunu desteklemektedir (9). Schwartz ve 
arkadaşlarının retrospektif bir çalışmasında kardiak arrestten sonra verapamil alan hastalarda 
standard tedaviye karşın daha iyi sonuçlar tesbit edilmiştir (95). Ancak, iki ayrı randomize 
büyük çalışma kardiak arrestten sonra kalsiyum antagonisti alan hastalarda negatif sonuçlar 
vermiştir. Arrestten sonra 22 dakika içnde nimodipine veya standard tedavi verilen 155 ha<ıtada 
1 yıllık sörvi veya morbiditede bir fark bulunamamıştır (96). 

Kardiak arrestten sonra kalsiyum antagonisti uygulanan çalışmalarda sonuçlar iyi 
olmamakla birlikte öı.ellik]e hastanın iskemik serebral zedelenme için büyük risk altında olduğu 
açık kalp cerrahisi gibi cerrahi işlemler öncesinde verilirlerse bu ilaçlann etkili olma ihtimali 
vardır. Böyle bir çalışma global iskemi gerçekleştirilen hayvanlarda iskemi öncesi verilen 
kalsiyum antagonistleriııin kısmen faydalı bulunmasının klinik karşılığı olacaktır (9). 

Akut Serebral lnfarktüs 
Akut serebral infarktüsde kalsiyum antagonistlerinin klinik olarak başarılı bulunduğu ilk 

çalışmalara rağmen sonraki çalışmalar negatif sonuç vermiş ve karamsarlığa yol açarak belki de 
bu tedavinin daha doğmadan terkedilmesine neden olmuştur (9). 

Nimodipine ile yapılan pek çok çalışmadan elde edilen ortak sonuç ilacın uygulama 
zamanının 6-12 saat gibi erken olması halinde etkili olabileceğini telkin etmektedir. Farklı 
dozlarla yapılan çalışmalarda da yüksek dozlarda muhtemelen kardiak yan etkilere bağlı 
mortalitc artışı meydana gelmekte ve böylece ilacın akut serehral infarktüsde parabolik bir doz 
cevabı gösterdiği izlenmektedir. Yine de düşük veya orta doz uygulamaların sercbral 
infarktüsd~n sonra erken dönemde verilirlersc etkili olup olamayacağı halen araştırmalara 
muhtaçtır. llacın erken dönemde uygulanıp başarılı sonuçlar verdiği çalışmalar dikkatli yorumu 
gerektirmektedir zira hu durumdaki hastaların önemli bir kısmı zaten spontan düzelme 
gösterebilecek geçici iskemik atak hastalan olabilir. Bu nedenle bu çalışmalar serebral infarktüs 
hastalarının kalsiyum antagonistleri ile rutin tedavisi için henüz destek vermemektedir. Strokdan 
12 saat veya daha sonra uygulandıklannda ise zaten olumlu sonuçlar vcnnemişlerdir. Görünen 
odur ki, bu tedavinin nöron içine kalsiyum girişini sağlayan diğer alternatif yollan da bloke 
eden glutamat antagonistleri ile de kombine edilmeleri gerekecektir. Çünkü bugün mevcut 
kalsiyum antagonistlerinin hepsinin periferik ve koroner damarlar üzerinde de etkisi olup, 
nöronlardaki dihidropiridin sensitif kanallarının tamamını bloke edecek yeterli dozlarda 
verilemektedirlcr (9). 

Diğer Nörolojik Kullanımlar 
Çeşitli kalsiyum antagonistleri migren başağnlarının profilaksisisinde denenmiş ve en 

etkilisi flunarizine bulunmuştur. flunarizine yurdumuzda da (Sibelium®) migren 
profılaksisinde kullanıma girmiştir. Komplike migrende nifedipine ile ağrı giderilememekte 
veya önlenememekte fakat vasküler spazma bağlı meydana gelen nörolojik semptomlar 
giderilebilmektedir. Verapamilin yüksek doz yavaş-salınımlı preparatları cluster (küme) 
başağnlannda etkili olabilmektedir (9). 
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Verapamilin nitrosurea (BCNU) ile beraber verildiğinde, atimik farelere transplante edilen 
glioblastoma multiforme hücrelerinin büyümesini azalttığı gösterilmiştir (97). Verapamil 
muhtemelen membran iyon akımındaki etkisi nedeni ile sitotoksik ajanın hücresel birikimini 
arttırmaktadır (9). 

Kalsiyum antagonistleri viral proteinlerin nörona! m~mbranlara bağlanarak neden olduğu 
kalsiyuma bağlı zedelenmeyi azaltmaktadır (98). Ozellikle nimodipine AIDS virtis 
enfeksiyonunun etkilerini azaltmaktadır. AIDS demansı üzerinde nimodipinin etkileri 
araştırılmaktadır. Yine kalsiyumun hücre içine akımının çeşitli diğer nöropatolojik durumlarla 
muhtemel ilişkisi nedeni ile epileptik nöbet, Alzheimer dcmansı ve amyotrofik lateral sklerozda 
(99) da kalsiyum antagonistleri ile klinik çalışmalar yapılmaktadır (9). 

Düz kas kasılmasını azaltabildikleri için kalsiyum antagonistleri hıçkırık tedavisi gibi 
istemsiz kas aktivitelerinde de denenmiştir (100). Ekstrapiramidal bazı yan etkileri olan 
flunarizine muhtemelen dopaminerjik sistem üzerindeki etkileri nedeni ile bazı tremor 
vakalannda yararlı bulunmuştur (9). 

Kalsiyum antagonistlerinin diğer endikasyonları 
Kalsiyum antagonistleri kalp ve damar sistemi ile ilgili yerleşmiş endikasyonlardan ve 

yukanda sözü edilenlerden başka diğer bazı endikasyonlarda da faydalı bulunmuşlardır. Bu 
nedenle aşağıdaki endikasyonlarda halen dcnenmektedirler (30): 

-Hipertrofik kardiomyopati 
-Proctalgia fugaks 
-Dismenore ve erken doğum tehdidi 
-Diffüz özefagus spazmı ve "nutcracker özefagus" 
-Anstabil mesane sendromu ve üriner inkontinans 
-Kalp durması durumunda myokard hücrelerine ve sikJosporin nefrotoksisitesinde tübül 
hücrelerine Ca++ yüklenmesinin önlenmesi 

Sonuç olarak kalsiyum antagonistleri en büyük etkileri periferik ve koroner dolaşım 
üzerinde olan kompleks bir ilaç grubudur. Ancak beyin damarlannı da genişletmekte ve 
nöronlar içine kalsiyum girişini bloke edebilmektedirler. Serebrovasküler hastalıklarda klinik 
çalışmalann başansı sınırlı olmakla birlikte ve kalsiyum antagonistleri tek başlarına akut strok 
ve diğer sık görülen nörolojik durumlarda major bir etki göstermemelerine rağmen bu alanlarda 
kombine tedavilerin bir parçası olabilirler (9). 
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111- MATERYEL VE METOD 

111.1- MA TERYEL 
Çalışmamızda, ağırlıkları 175 ila 720 gr. arasında değişen (art. 366gr.) 13 adet kobayın 

(Şekil 8) 26 gözü kullanıldı. Deneyimizde gereken süreyi doldurmadan ölen diğer kobaylar 
çalışma dışında tutuldu. Kobaylar, kafes içerisinde aynı şartlarda beslendiler. Altışar kobay 
(onikişer göz) kontrol grubu ve deney grubu olarak ayrıldı. Bir kobayın gözleri de normal 
kobay gözüne histopatolojik aşinalık sağlamak üzere deney dışında tutularak enüklee edildi. 

Şekil 8. Çalışmamızda kullandığımız kobaylardan biri. 

111.2- ANESTEZİ VE CERRAHİ İSLEM 
Kontrol gnıbundaki 6 kobaya 30 mg/kg 'ketamin hidroklorür İ.M. kullanılarak anestezi 

uygulandı. Insülin enjektörü ile intraperitoneal olarak l.Scc/kg steril %0.9'luk NaCI enjekte 
cdi I di. Kobay masa üzeri ne sırtüstü yatın !arak, dört ayağın dan flasterlerl e masa ya tes bit edi I di. 
Üst dişlerden geçirilen, diğer ucu da masaya tesbit edilen bir sütür yardımı ile boyun 
ekstansiyona alındı ve baş-boyun sabit pozisyona getirildi (Şekil 9). Traş köpüğü ve jiletli 
traş makinesi kullanılarak hayvanın ventral boyun bölgesi traş edildi. Lokal povidone iodine ile 
saha temizliği yapıldı. Boyun cildine horizontal olarak 2.5 cm. uzunlukta kesi yapıldı. Ciltaltı 
kün t o I arak di sseke edi I d i. Sağ ve sol taraf ta v. j u gul ari s, n. vagus ve a. karotis komu nisl erden 
oluşan damar sinir paketlerine ulaşıldı. Zedelemeden sakınmak ve vazospazmı stimüle etmemek 
için arterler mikropensler yardımı ile diğer oluşumlardan dikkatle disseke edildi, arteriel 
pulsasyon her denekte arandı. Obstrüksiyona yol açmadan damarlar serbest sütürlerle 
işaretlenerek ayırtedildi. iki arterin disseksiyonu da tamamlandıktan ve %0.9.\uk NaCI 
enjeksiyonundan otuz dakika geçtikten sonra her iki arter özel atravmatik damar klipsleri ile 
aynı anda sıkıştırıldı (Şekil 10). A. karotis communisden intraretinal arteriollere kadar 
herhangj bir yerde afferenı damarlan tutan bir obstrüksiyon varlığında reıinal iskemi gelişir (4). 
Oftalmik arter intemal karotid arterin bir dalı olduğu için bu işlemle oküler, özellikle de retina! 
iskemi geliştinneyi amaçladık (bkz. orbital damar anatomisi). Otuz dakika sonra her iki klips 
beraberce açı I arak reperfüzyon sağlandı. Ci !tal tı ve c i it sü türe ed i I di. Yara pansumanını takiben 
hayvanlar kafeslerine alındı. Deney grubunda da aynı cerrahi prosedür uygulandı. Sadece 
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intraperitoneal olarak %0.9'!uk NaCI yerine yine bu solüsyonla sulandırılmış nif edipine 
kullanıldı (9). 

Şekil 9. Kobayın cerrahi pozisyonu. 

Şek.il 10. Bilateral karotis komunis arterlerdeki klipsler görülmektedir. 
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111.3- İLACIN HAZIRLANMASI 
Biz, Türkiye 'de mevcut ve ucuz olması, kapsül içinde de olsa sulandınnaya elverişli sıvı 

formda olması, etkisinin serebra! ve retina! iskemilerde deneysel olarak çalışılmış olması ve 
kalsiyum antagonistlerinin prototiplerinden olması nedeni ile çalışmamızda kullanmak üzere 
kalsiyum antagonistleri arasından nifedipini seçtik. Deney grubumuzda uygulamak için içinde 
I?.mg nifedipine içeren kapsüle (Nidilat ®) enjektör iğnesi ile iki adet delik açıldı. Deliklerden 
bın kapsüle hava girip vakuma bağlı aspirasyon güçlüğünü önlerken, diğer delikten tüm kapsül 
muhtevası (açık sarı renkte bir sıvı) enjektöre çekildi. ilaç %0.9'1uk NaCI ile lO cc'ye 
tamamlandı. Böylece mililitresinde 1 mg. nifedipine içeren homojen bir süspansiyon elde 
edildi. Deney grubundaki kobaylara intraperitoneal olarak bu süspansiyondan 1.5 mg/kg 
dozunda uygulandı (10). Nifedipine ışık ile inaktive olduğu için (31), farklı zamanlarda 
uygulanan deneylerde yeni ilaç sulandırıldı. 

III.4- TAKİP VE DEĞERLENDİRME 
. . _Kobaylar deney işlemlerini takiben bir hafta süre ile kafeslerinde takip edildiler. Bu süre 
ıçensınde kobaylarda nörolojik bir defisit veya beslenme güçlüğü tesbit edilmedi. Subjektif 
o)arak total vizyon kaybını telkin edecek herhangi bir davranış biçimi gözlenmedi. Deneylerden 
bı.r hafta sonra kobaylara yüksek doz (45 mg/kg) ketamin hidrokloriir ile anestezi uygulandı. 
Bır branül iğnesi ile transkardiak serum fizyolojik perfüzyonunu takiben %10'luk nötral 
formalin enjekte edildi. Takiben hayvanlar süratle dekapitize edildi. Gözleri enüklee edilerek 
:'0 10'luk nötral formalin ıçinde tcsbite bırakıldı. Enilklee edilen gözlerden histopatolojik 
ın~eleme için preparatlar hazırlandı, preparatlar hematoksilen eozin ile boyandı. Işık 
mıkroskobu ile retinada iskeminin geç bulguları arandı. 

Retinadaki değişimler aşağıdaki şekilde puanlanarak derecelendirildi: 
Bizim histopatolojik kesitlerimizde iskemik zedelenme bulgularından sinir lifleri 

tabakasında vakuolizasyon, ganglion hücre tabakasında (foka]) asellülarite ve iç limitan 
~e.m.branda incelme bulguları vardı. Bu bulgulardan hiç birisini göstermeyen gözler Grade O. 
bınnı gösteren gözler Grade 1, ikisini gösteren gözler Grade 2 ve üçünü de gösteren gözler 
Grade 3 olarak kabul edildi. 

IIJ.5- İSTATİSTİKLER 
Deney ve kontrol orubu arasındaki farklılıklar, elde edilen verilerin istatistiksel gereğine 

göre Fisher'in Kesin Kf Kare Testi, Yates Düzeltmeli Ki Kare Testi ve Mann-Whitney U 
testleri kullanılarak istatistiki olarak değerlendirildi .. 
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iV- BULGULAR 

Hi topatolojik incelemede normal anatomi gereği tabakalarda incelme e kayıp gösteren 
periferik retina dikkate alınmadı (1). Arka kutup retinası incelendi. ekil 11 de normal bir 
kobay gözünün hi topatolojik kesiti görülmektedir. Deney gruplarına ait kesitlerde iskemiye ait 
histopatolojik değişikliklerden sinir lifleri tabakasında vakuolizasyon, ganolion hücrelerinin 
azalarak a lliller zanlar olu ma J ve iç limitan membranda incelme gözlendi. _Işık 
mikroskobum uzda kalınlık ölçme imkanı veya kompüteriz bir planimetremiz olmadığı için ILM 
incelmesi subjektif dc0erlendirilmiştir. Vakuolizasyon e asellülaritc dcğcrlcndimıcsi ise iki ayn 
gözlemci tarafından yapılarak onak kanaat aranmıştır. ekil 12 ve 13 de plasebo alan deney 
grubundan iki kobayın deneyden bir hafta onra enüklee edilen gözlerinin lıistopatolojik 
kesitleri yer almaktadır. inir tineri tabakasındaki vak.uolizasyona ve ganglion hücrelerindeki 
azalmaya dikkat ediniz (Oklar). kil 14 e 1S de nifedipine alan deney grubundan iki 
kobayın dene den bir hafta sonra enüklee dilen gözlerinin histopatolojik kesitleri yer 
almaktadır. Ganglion hücrelerinin daha iyi korunduğuna ve aşikar vakuolizasyoo olmadığına 
dikkat ediniz. 

Şekil 11. ormal bir koba retinası. Ganglion hücre! rının sıklığına 
dikkat ediniz. H . 10 . 
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kil 12. Plasebo alan d n y grubundan bir koba ın retinası. inir lifleri 
tabakasındaki \'akuoliza yona ve ganglion hücrelerindeki azalmaya dikkat 
ediniz (Oklar).H&E 40 . 

kil 13. Pla eb grubundan bir kobayın retinası. Ganglion hücrelerindeki 
azalmaya dikkat diniz Oklar).H E40 . 
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i edipine alan dene grubundan bir koba 
sonra nüklee edilen gözünün h.i topatolojik kesiti. Ganglion hi.ıcrelerinin 
daha İyi korunduğuna aşikar akuolizas on olmadLğıaa dikkat ediniz. 
H& O. 

if dipine alan d ne grubundan bir koba ın deneyden bir hafta 
. onra enllklee edilen gözünün histopatolojik kesili. Ganglion hücrelerinin 
daha i i korunduğuna e aşikar akuoliza yon olmadığrna dik.kat ediniz. 
H 40 ·. 
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Tablo 7 ve Şekil 16 da vakuolizasyonun gruplara dağılımı görUlmektedir. İki grup 
arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

T hl 7 s· . rtı . t b k a o . llllr l en a a ·asın d k il ava 'UO cşmenın grup ara 
Verilen Vakuolleşnıe 

İlaç Var % Yok 
Plasebo 6 50.00 6 
Nifcdipinc 1 8.33 1 1 

-p<Ü.ÜJ 
Uygulanan Test: Fishcr'in Kesin Ki-Kare Testi 

D Vakuolle~mc 

D Vakuullcsmc -,. 

NıfeJıpırıc 

% 
50.00 
91.67 

agı ırnL 

Toplam 
12 
12 

Şekil 17. Sinir lı Oen tabakasında \ ak uol k~meni rı gruplara dagılırnı. 

% 
100.00 
100.00 

Tablo 8 ve Şekil 17 de sinir lifleri tabakasında {SLT) asel!Lılaritenin gruplara dağı!ımı 
görülmektedir. İki grup arasındaki fark istaıistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001 ). 

T bl R (; a o . _1ang_ ıon r h ucre ta h k a ·asın d a asc il 1 -u antenın grup ara d - 1 3'.;!l imi. 

Verilen Asellülarite 
İlaç Var % Yok l,% Toplam C:1c 

Plasebo 8 66.67 4 3333 12 100.00 
Nifedipine ...ı 33,33 8 66.66 12 100.00 

x ::::= 1 O .83 SD== 1 p<O.O0 1 
U_ygulanan Test: Yates düzeltmeli Ki-Kare Testi 
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Plasebo Nıfc<lıpıne 

D Asc!L \ar 

O Ascll. yok 

Şekil 17. İç retinada asellülaritenin gruplara dağılımı. 

Tablo 9 da ILM incelmesinin gruplara dağılımı görülmektedir. İLM'ın incelmesi 
açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

T bl 9 I · ki a o • :ç nu · eer ta a ·a a ınce menın grup ara b k d . d ~ 1 agı ımı. 

Verilen iç nükleer tabakada incelme 
ilaç Var % Yok % Toplam % 
Plasebo 3 25.00 9 75.00 12 100.00 
Nifedipine o 0.00 12 100.00 12 100.00 

p=0.108 
Uygulanan Test: Fisher·in Kesin Ki-Kare Testi 
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Tablo 10 da tüm gözlere ait değerlendim1e özet halinde sunulmuştur. Kesitlerde aranan 
parametrelerden mevcut ol ani ann sayısı o gözUn histopatolojik grade 'ini vem1ektedir. 

Tablo 10. Histopatolojik kesitlerde bulunan parametrelerin tüm gözlere dağılımını 
oösterir tablo ,.,, 
Göz Kullanılan 

No İlaç 

1 Plasebo 
2 Plasebo 
3 Plasebo 
4 Plasebo 
5 Plasebo 
6 Plasebo 
7 Plasebo 
8 Plasebo 
9 Plasebo 
10 Plasebo 
1 1 Plasebo 
12 Plasebo 
13 Nifedıpine 

14 Nifedipine 
15 Nif edipine 
16 Nifedipine 
17 Nifedipine 
18 Nifedipine 
19 Nifedipine 
20 Nifedipine 
21 Nifedipine 
22 Nifedipine 
23 Nifedipine 
24 Nifedipine 
( +): var 
(-): yok 

Ganglion Hücre 
Tabakasında 
Vakuolle~me 

+ 
-

-
-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-

-

-
-

-
-

+ 
-

-

-

-
-

-
-

-

Ganglion Hücre iç Nükleer Grade 
Tabakasında Tabakada 
Asellülarite incelme 

+ - 2 
- - o 
+ + 2 
- - o 
+ - 2 
+ - 2 
+ - 2 
+ + 3 
+ + 3 
+ - 1 
- - o 
- - o 
+ - l 
- - o 
- - o 
- - 1 
- - o 
- - o 
+ - 1 

- - o 
- - o 
+ - l 
+ - 1 
- - o 

Tablo 11 de tüm preparatlarda tesbi t edılcn grade 'lerin gruplara dağılımı gorülmektedir. 
Gradeler açısından iki grup arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p-<O.05) 

T bJ 11 ff a o . ı stopato oı ı 1 .. k 1 d preparat ar· a tes ıt e ı en gra d 1 . e enn grup ara d ~ 1 agı ırnı. 

Verilen 
ilaç Grd % Grd % Grd % Grd % Toplam o/o 

o 1 '") 3 ,... 

Plasebo 4 33.33 ı S.33 5 4167 :: 16.67 1:2 JOll.00 

Nifcdipine 7 58.33 5 41 ofı - - 1 :2 ll)() ()() 

-U= 107 .:ı p<0.05 
Uygulanan Test: Mann-Whitney U Testi 
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GrdO Grd 1 Grd :' Grd3 

D PIJscbo 

0 Nifc<lıpınc 

Şekil 18. Hislopatoloji k prcparatlarda tesbit edilen gradelerin gruplara dağılımı. 

Bu bulguların değerlendirilmesi preiskemik dönemde verilen nifedipinin oküler iskemide 
retinayı iskemik zedelenmeden bir ölçüde koruduğunu göstermektedir. 
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V- TARTIŞMA 
Her ne kadar bizim kendi çalışmamızda yaptığımız gibi retinal iskemide kalsiyum 

antagonistlerinin (KA) koruyucu rolüne ait çalışma ve yayına literatürde çok az rastladık ise de 
(10,11) değişik ilaç ve maddelerin lmannitol, dextromethorphan. katalaz (101) SOD, EGB 
761 (:gingko biloba ekstresi) (102)] iskemik retinadaki koruyucu etkisi üzerinde deneysel 
çalışmalar vardır. Kalsiyum antagonistlerinin iskemik dokulardaki koruyucu etkisi ise diğer 
disiplinlerde ve özellikle de nörolojik bilimlerde çok geniş çalışılmıştır (103}. Bu nedenle biz 
çalışmamızı iç.erdiği başlıklar altında değişik disiplinlerin çalışmaları ile tartışmak istiyoruz. 

AMA CiN TARTIŞILMASI 
Körlük veya vizyon kaybı iş ve güç kaybı açısından önemli bir parametredir. Oküler 

iskemik olaylar neden oldukları vizyon kaybı açısından dramatik bir durumdur. Santral retinal 
arter tıkanıklığında hastanın görmesi genellikle pannak sayma seviyesinde veya daha azdır. 
%20 kadarında ise tutulan gözde ışık hissi de yoktur (3). 506 sayılı SSK kanununn 135. 
maddesinin a fıkrasına göre hazırlanan 26.5.1972 tarih ve 7/4496 sayılı Sosyal Sigortalar 
Sağlık İşlemleri Tüzüğü'nde (104) değişik meslek mensuplannın çeşitli uzuv zaafı veya tatili 
hallerinde meslekte kazanma gücünün azalma oranını hesaplamak için bir seri çizelge 
mevcuttur. Bu çizelgeler esas olarak. meslek hastalıklarına yönelik olmakla birlikte adli tıp 
kurumlarınca adli maksatlarla da kullanılmaktadır. Biz, örnek olarak: bu tüzüğe göre 38 
yaşındaki bir doktorun bir gözünde gönnesi tam iken diğer gözünde her hangi bir etiyoloji ile 
kalıcı vizyon kaybı olduğunda yasalar katında meslekte kazanma gücünün ne oranda 
kaybolduğunu hesapladık. Tab)o 12 de bu oranlar görülmektedir. 

Tablo 12. Sadece bir gözünde değişik miktarda vizyon kaybı gelişen bir doktorun 
MKGAO'lannı 0 österir tablo ,.... -
Bir gözde Diğer gözde AAO MG 
vizyon vizyon (Doktor) 
10/10 P( -). P(-) 35 31 
10/10 l/10 30 31 
10/10 3/10 20 31 
10/10 5/10 5 31 

P(-), P(-): Persepsiyon ve projeksiyon yok 
AAÖ: anza ağırlık ölçüsü 
MG: Meslek grubu 
SlGS: Sürekli iş göremezlik simgesi 

SIGS 38-39 yaş için 
MKGA0% 

G 52 
G 47 
G 37 
G 22 

MKGAO: Meslekte kazanma gücünün azalma oranı (104). 
Buradan da anlaşılacağı gibi oküler iskemik olaylarda morbidite yüksektir. Akut bir 

SRA T tablosunda tedaviye yönelik pek çok uygulamanın mevcut olması bunlardan hiçbirinin 
tek başına morbiditeyi düşürmede yeterli olmamasındandır. Bu nedenle bu alanda koruyucu 
ve/veya tedavi edici olabilecek her ilaç veya yöntem değerli olacaktır. Serebral iskemide 
nöronlar içine masif kalsiyum akımının hücre ölümünde major rol oynadığı öne sürülmüştür 
(103,l0S,106). Bizim amacımız henüz doku iskemisi konusunda oftalmolojide yer almayan 
kalsiyum antagonistlerine bir adım atmak olmuştur. Çalışmamızın bundan sonrakilere bir ışık 
tutabileceğini düşünüyoruz. 

MATERYEL VE METODUN TARTIŞILMASI 
Oftalmolojik açıdan Crosson ve arkadaşları 30 dakikalık fare retina! iskemisinde 

nifedipinin koruyucu etkisini ERG ile çalışmışlar ve pozitif sonuç elde etmişlerdir. Biz fare ile 
çalışabilmek için ayırabileceğimiz bir mikroskoba sahip olmadığımız için gros olarak 
çalışabileceğimiz bir denek olarak kobayı seçtik. Ancak kobayların retinası içinde arteriel 
dolaşım olmadığından bu dokuda iskemi gerçekleştinnek için oftalrnik artere kaynak teşkil eden 
ve gros olarak ulaşabileceğimiz karotis komunis arterlerin bilateral geçici klipslenmesi yolunu 
seçtik. Kaya ve arkadaşlarının yayınlanmamış bir çalışmasında bu işlemin retina! iskemi 
oluşturmada etkili olduğu bulunmuştu (107). Bu işlem beyin iskemisine yönelik deneysel 
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çalışmalarda uygulanmıştır (1081109). Retina] iskemide KA !erinden sadece nifedipin ile iluili 
literatür olduğundan ( 10,11) ve temini yanında sulandırıp intrapentoneal uygulayabilcce<Ji;.iz 
için biz de KA '!erinden nifcdipini seçtik. Uyguladığımız 30 dakikalık iskemi suresi Cross~n ve 
arkadaşlannın uyguladığı süre ile aynıdır. Literatürde değişik deney hayvanlarında retinanın 
iskemiye 3 ila 100 dk kadar dayanabildiği bildirilmektedir (15,102). Ancak kobayla il erili bu 
açıdan literatür bilgisi yoktur. Hassas anjiografık yöntemlerle tesbit edilmedikçe kobay gÖzünün 
arteriel beslenmesi de bizim için meçhuldür. 

Başka deney hayvanlarının retinaları iskemiye daha uzun süre dayanabilirken, bizim 
uyguladığımız 30 dakikalık sürede kobay retinasında iskemik değişimler bulmamız kobay 
retinasının kendine ait anatomik ve histolojik özelliklerinden kaynaklanabilir. Hayrch 
maküladan pcrifcrik retinaya doğru gittikçe iskemiye karşı hassasiyetin azaldığını ve sırasıyla 
ganglion hücrelerinin sonra bipolar hücrelerin, Müller hücrelerinin ve astrositik glial hücrelerin 
iskemiye daha hassas olduğunu bildirmektedir (15). Ancak yine de bizim histopatolojik 
preparatlarımızda uzun süreli iskemide iç retinada beklenen total asellülarite değil de fokal 
asellüler alanlar hakimdir. Bu açıdan pilot çalışma niteliğinde olan deneysel modelimizin daha 
uzun sürelerle, postiskcmik çeşitli zamanlarda da ilaç uygulayarak ve daha spesifik ilaçlarla 
tekrarlanıp sonuçların yeniden tartışılması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca değişik vaskülcr 
noktalarda da blokaj uygulanmalı, hem erken hem de daha geç dönem çalışmaları ve hem 
reperfözyonlu hem reperftizyonsuz çalışmalar yapılmalıdır. Hücre selcktif örneğin nöronlara 
spesifik KA 'leri geliştirilebilirse bu tür çalışmalar daha anlamlı olacaktır sanıyoruz. Ancak 
henüz böyle bir KA sözkonusu değildir. Tabi böyle saf nöroselektif bir ~ ilacın 
geliştirilebilmesi için nöronlara selektif kalsiyum kanallarının mevcut olması gerekir. Oyle bile 
olsa yani selektif olarak nöronlardaki bu kanal bloke edilse bile diğer kalsiyum kanallarından 
kalsiyum girişi olacaktır, yani bu ilacın ~!ik etkili olabilı:nesi için diğer kanalların da mevcut 
olmaması veya söz. konusu hücrelere ~etm girişinde ilacın etkisini gölgeleyecek kadar etkili 
olmamaları gerekir. Ek olarak, retina! e"tkinlik için ilacın kan-retina bariyerini de geçmesi 
gerekir. Ve tabi hücre zedc\enmesinde kalsiyum prinıer faktör ise o zaman bu ilaç fayda 
sağlayabilir. 

Serebral iskemilerde dihidropiridin türevi KAlerindcn nimodipine, nicardipine (110) ve 
isradipine (Ill) daha koruyucu olarak bildirilmektedir. Her ne kadar tüm araştırmacılar 
hemfikir olmasa da t9) ba.ı,ı araştırmacılar (32) nimodipine için serebroselektif ifadesini 
kullanmaktadırlar. Bu selektivitc serebral damarlara aittir ve mutlak olmayıp kısmidir ve 
rölatiftir. Nöronlara ait değildir. Yurdumuzda mevcut olmayan bu ilaçlarla da nifcdipine 
alternatif bir çalışma tekrarlanabilir. 

Serebral iskemilerde KA '!eri özellikle pre-iskemik dönemde verildiklerinde faydalı 
bulunmuştur. Bizim çalışmamız bu bulgularla uyumludur. Postiskemik dönemde verilecek 
K.A '\eri ile de benzer retinal iskemik çalışmalar yapılması oflalmolojik literatürü 
zenginleştirecektir. 

Biz çeşitli imkansuJıklar nedeni ile çalışmamızda 12 kobayın 24 gözünü kullanabildik. 
Yeni bir çalışmada bu sayının arttırılması daha uygun olacaktır. Szabo ve arkadaşları farelerde 
gerçekleştirdiklen bir deneysel retina! iskemi--reperfüzyon modelinde bilinen bir antioksidan 
enzim olan siiperoksit dismutaz ve muhtemelen bir serbest radikal giderici olarak etki gösteren 
gingko biloba ekstresini kullanarak bu ilaçların retinayı koruyucu etkisini gösterdiler. Bu 
araştınnacılar, retina! iskemiyi peritomi sonrası glob arkasına sütür geçirerek ve sütürü bir tüp 
yardımı ile sıkarak gerçekleştirmişlerdir. Bu işlemde santral retina\ arter, silier arterler ve 
retrobulber bağ dokusu sütürle sıkışmaktadır. Ancak optik sinir ve venöz yapılarla ilgili 
açıklama yapmamışlardır. Muhtemelen bunlar da sıkışmaktadır. Histolojik çalışmalannda optik 
sinir ile ilgilenmedikleri için optik sinir sıkışmasının sonuçlara etkisi olmaz ise de çalışmalanna 
venöz staz reıinopatisinin etki edip etmediğini açıklığa kavuşturmaları gerekirdi. Bizim 
tahminimize göre artcriel beslenme de kesildiği için venöz staz retinopatisi gelişmemiş olabilir. 
Eğer böyle ise bu araştırmacıların deneysel modeli bundan sonraki çalışmalar için örnek teşkil 
edebilir (102). 

Biz histopatolojik preparatlanmız.da öz.ellikle arka kutup retinasını dikkate aldık ancak, 
tespit işlemi sırasında retinanın genellikle dekole olması bu değerlendirmede güçlüklere neden 
olmuştur. Subo ve arkadaşlarının histopatolojik tesbit yöntemi daha rahat histolojik 
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değerlendinneye yardımcı olacaktır sanıyoruz (102). Aynca teknik olarak parafın bloklama ile 
çok ince kesitler alınamadığı için retinanın özellik.le nükleer tabakalarında olmak üzere 
hücrelerin tek tek ayırdedilmesi bazen mi.ımktin olamamaktadır. Bu nedenle daha ince kesitlere 
imkan veren plastik bloklama ve daha hassas mikrotom kullanılması daha iyi değerlendirme 
imkanlan sağlayacaktır. Ek olarak elektron mikroskopik çalışmalar ışık mikroskopisinin 
ötesinde bilgiler de verecektir. 

Backhau8 ve arkadaşları deneysel serebral infarkt çalışmalannda beyindeki infarktlann 
kesit alanlarını ölçmek için planimetrik bir görüntü analiz sistemi kullanmışlardır (112). Szabo 
ve arkadaşları da retina! iskemi çalışmalannda iskemiye bağlı ödemlenerek kahnlaşan retina\ 
tabakaların ortalama kalınlıklarını ölçmek için benzer bir sistem kullanmışlardır (102). Bu 
sistemler mikroskoplara bağlanmak sureti ile non~geometrik irregüler alanların ölçümü için 
büyük kolaylık sağlamakta ve çalışma sonuçlarının kantitatif olarak alınmasında büyük yarar 
sağlamaktadır. Benzer bir sisteme sahip olmadığımız için çalışmamızda kantitatif değerler yerine 
kalitatif unsurlar ağırlık kazanmıştır. 

İSTATİSTİK YÖNTEMLERİN TARTIŞILMASI 
Biz istatistiki değerlendirme amacı ile oftalmoloji literatüründe sıklıkla kullanılan ve bizim 

veri tabanımıza da elverişli olan ki kare testlerini kullandık. Bu amaçla başka bir hekim 
arkadaşın yardımına başvurduk. Şurası muhakkak ki, akademisyen hekimler kendi 
araştırmalannı sağlıklı yürütebilmek ve değerlendirebilmek için istatistik konusunda daha çok 
bilgi sahibi olmalıdırlar. Bu amaçla tıp fakültelerinde verilen biyoistatistik dersi ilk sınıflardan 
son smıflara kaydınlmalı ve araştırma görevlilerine de bu imkan sağlanmalıdır. Her üniversitede 
hekim kökenli biyoistatistikçiler mutlaka bulunmalıdır. 

BULGULARIN TARTIŞILMASI 
Yanoff ve Fine santral retinal arter tıkanıklığından sonra diğer hücrelerle beraber g!ial 

hücreler de öldüğü için glioı.is olmaz diyor ise de Shakib ve Ashton glial hücrelerin retina\ 
iskemiye en dayanıklı hücreler olduğunu ve deneysel foka! retina! iskemiden sonra 25. günde 
gliozis gördüklerini bildirmektedirler. Bu araştınnacılann gördüğü glial hücreler ya iskemiden 
canlılıklannı korumuş olanlann prolifenısyonu ya da komşu non➔iskemik sahalardan göç eden 
hücreler olmalıdır. Biz, histopatolojik preparatlanmızda gliozis görmedik, ancak bunu glial 
hücrelerin tamamen ölmesine bağlayamıyoruz çünkü iskemik modelimizde iskemiye en hassas 
olan tüm ganglion hücreleri de ölmemişti. Biz muhtemelen Shakib ve Ashton'un tesbit ettiği 25 
günlük süre geçmediği için gliozis göremedik. 

Shakib ve Ashton foka] retina! iskemiden sonra 7. günden itibaren retina\ damarlar 
etrafında yoğun olmak üwre makrofaj proliferasyonundan söz etmektedir. Biz ise histopato\ojik 
kesitlerimizde hiç bir mak.rofaj aktivitesi tesbit etmedik. Bunun nedeni gliozisden farklı olarak 
süre ile ilişkili olmaktan çok kobayda retina! damar olmamasından kaynaklanabilir. Çünkiı 
dokudaki makrofajların ana kaynağı kandaki lenfositlerin damar duvarından dokuya sızarak 
önce monositlerc ve sonra makrofaja dönüşme\eridir (113). 

Shakib ve Ashton birinci gün sonuna kadar sinir liOeri tabakasında vakuolızasyon 
tanımlarken biı. 7 glinlük si.ıre sonunda da iskemik bir bulgu olarak vakuolizasyon gözledik. Bu 
farklılığın nedenini izah edemedik. 

SONUÇLARIN TARTIŞILMASI 
Bizim sonuçta histopatolojik olarak nifedipinin retina! iskeminin zararlarından retinayı 

koruyucu olduğunu bulmamız Crosson ve arkadaşlarının retina\ iskemide nifedipinin koruyucu 
rolünü ERG ile değerlendirdikleri çalışmanın sonuçlan ile uyumludur. Ancak Crosson ve 
arkadaşlarının nifedipin ile yaptığı deneyde eleştirilecek bir kaç nokta vardır: bi~ncisi, 
sonuçlarını değerlendirmede kullandıkları ERG'nin iç retina fonksiyonunu değerlendmnede 
etkinliği pek kabul gönnemektedir (1.S, 114). Çünkü ERG iskemiden en çok zarar gören iç 
retinanın (15) değil retinadaki ilk iki nöronun fonksiyonunun gösterir, ganglion hücreleri ve 
sonrasındaki patolojilerde anlamı yoktur (114). Oysa görsel uyarımlı cevap (VER: visually 
evoked response) testi hu açıdan daha anlamlıdır (15,114). Biz elimizde ERG ve VER imkanı 
mevcut olmadığı için zaten böyle değerlendirmeler de yapamadık. İkincisi, elde ettikleri 
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sonuçta nifedipinin ERG de müspet değişimlere yol açması nedeni ile sonuçlarını •'iskemik 
hücre zedelenmesinin hücre içi kalsiyum aşırı yüküne bağlı olduğunu destekliyor" diye ifade 
etmesi bizce yeterince destekli değildir. Bizim sonuçlarımız da oki.ıler iskemide nifedipinin 
retinayı koruyucu bir rolünü telkin etmektedir. Fakat biz bu sonucu iskcmik zedelenmenin 
nedeni hücre içi kalsiyum aşırı yüküdür diye yorumlayacak yeterince veriye sahip değiliz. 
Çünkü Chcung ve arkadaşlan gibi biz de bunu söyleyebilmek için irreverzibl zedelenmeden 
hemen önce hücre içi kalsiyumun yükseldiğini ve yıkıcı olaylan başlaltığını kantitatif olarak 
ölçebilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bunu yapacak imkanlara kendimiz sahip 
olmadığımız gibi Cheung ileri araştırma merkezlerinde de sadece in vitre hücre kültürlerinde 
bunu ölçebilecek tekniklerin mevcut olduğunu bildinnektedir (29). Ancak nifedipinin niye bu 
faydayı sağladığı retina üzerinde değişik yapıdaki deneylerle daha detaylı araştınlmalıdır. 
Dihidropiridin tiJrevi kalsiyum antagonistlerinin beyin oksijen tüketimini etkilemeden serebral 
kan akımını iki kat arttırdığı gösterildiği için metabolik etkiler yanında hemodinamik etkileri de 
göz önünde bulundurulmalıdır (115). 
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VI- SONUÇLAR 

İskemik kalp. böbrek ve beyin hastalık.lan Amerika Birleşik Devletleri ve endüstrileşmiş 
batı ülkelerinde morta1ite ve morbiditenin primer nedeni durumundadır (29). Kuzey 
Amerika'da yılda 25,000'den fazla kişi subaraknoid kanama geçirmekte ve bu da tüm strok 
vakalarının %8'ini oluşturmaktadır (110). Bu nedenle bu konularda çok sayıda ve geniş 
araştırmalar yapılmaktadır. Serebrovasküler hastalıklarda koruyuculuk ve tedavi açısından geniş 
deneysel ve klinik çalışmalara konu olan kalsiyum antagonistlerinin oküler iskemide retinal 
fonksiyonu koruyucu etkisi az sayıda yayında yer almıştır (10,11). Oftalrnolojide bu alanda 
büyük klinik çahşmaların olmamasının nedeni sadece oküler semptomlarla başvuran hasta 
insi dansının serebrovasküler olaylarla kıyaslandığında çok nadir görülmesi olabilir. Örneğin, 
Appen ve arkadaşları (toplam üç oftalmolog) 1945 ve 1973 yıllan arasında kendilerinin akut 
SRA T teşhis ettikleri toplam 64 vakayı yaptıkları bir retrospektif çalışmada irdelemişlerdir. 
Toplam 28 yıl ve üç göz hekimi oldukları göz önüne alınırsa hekim başına yılda bir akut SRA T 
hastası bile düşmemektedir. Bu durum oftalmoloji literatüründe oküler iskemik hadiselerde 
kalsiyum antagonistleri ile klinik çalışmaların yokluğunu kısmen izah ederse de mazeret teşkil 
etmez. Ancak narına) popülasyonda oküler iskemik olayların insidansı bir merkezde yeterli 
hasta toplanmasına yetmeyebileceği için, uzun bir zaman sürecinde çok merkezli geniş bir 
çalışmada aynı çalışma protokolu altında akut SRAT vakalannda veya tüm oküler iskemik 
hadiselerde hastayı göz hekimine başvurduran bir durum olduğunda şunlar araştırılabilir: 

-Semptomun (özellikle vizyon kaybı) süresi 
-Hastada mevcut bilinen sistemik hastalıklar, 
-Bilinmiyorsa özel1ikle KVS muayenesi, 
-Rutin göz muayenelerinden [vizyon (tashihli), tansiyon oküler ölçümü, oftalmoskopi], 
-Vakit kaybetmeden yapılabilecekse FFA, 
-Hastanın kullandığı ilaçların sorgulanması, özellikle kardiovasküler veya başka nedenle 

düzenli şekilde bir kalsiyum antagonisti kullanıp kullanmadığı, bunlar arasında KA kullananma 
oranı ve prognoz farkhlıklan araştınlmalıdır. 

Muhakkak ki, bu işlemler sırasında mümkün olduğunca mevcut göz tablosuna yönelik 
konvansiyel oftalmolojik tedavilerin de ihmal edilmemesi gerekir. 

Appen ve arkadaşları (toplam üç oftalmolog) 1945 ve 1973 yıllan arasında SRAT teşhis 
ettikleri toplam 64 vakayı yaptıkları bir retrospektif çalışmada irdelemişlerdir. Bunlardan 54 
tanesine ait detaylı bilgi edinebilmişlerdir. 54 hastanın 44 tanesi 40 yaş üstündeydi (116). Bu 
hastalarda SRA Tile birlikte olan diğer hastalıklar irdelendiğinde elde edilen sonuçlar Tablo 13 
de gösterilmiştir. Bir hastada birden fazla ek patoloji olabildiği için tablodaki maddelere ait 
sayılann toplamı hasta toplamından fazladır. 

Tablo 13. Appen ve arkadaşlarının 1945-1973 yıllan arasında teşhis ettikleri 64 vakada eşlik 
eden sistemik hastalıklar. 
svo Bilat. KVS h-;t Hbpaıi Sifilis SLE Vaskülil DM NOR..\1AL 

SRAT 
8 0UR.1 3 ('k6.8) 3" ( 117:::'..7) :'. (%4.5) 3 (%6.8) 1 ('iC."l) 3 (CJ-6.8) 3 (Cf6.8) 7 (S' 15.9} 

SVO: Serebrovasküler olay SRAT: Santral retınal 
arter tıkanıklığı 

SLE: Sistemik lupus eritamatozus DM: Diabetes mellitus 
KVS hastalıkları: Hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, kalp kapak hastalıktan, 

karotid 
arter hastalığı, ateroskleroz. 
Vaskülit: Nonspesifik veya temporal arterit 
Normal: Başka sistemik hastalık tesbit edilemeyenler 

Appen 'in çalışma sonuçlanna göre, hem embolizm hem de trombozis SRA tıkanmalarının 
sık nedenleri gibi görünmektedir. Özellikle yaşlılarda trombozun rölü hipertansiyon, 
hiperlipidemi ve aterosk)eroz nedeni ile artmaktadır(l16). 
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SRA kalibrasyon olarak çok ince olduğundan, SRA T'a neden olan benzer çaptaki 
emboliler sercbral damarlarda da oklüıyon yapsa da bunlar yine çok küçük damarları 
tuttuğundan ya çok ciddi nürolojik defisite neden olmamakta ya da sessiz seyretmektedirler. Bu 
açıdan bir kez SRAT geçiren bir hastaya strok profılaksisi için uzun süreli antikoagülan tedavi 
kendi riskleri açısından rahatça önerilememektedir (116). Oysa yaşlı hipertansif hastalarda 
KA'leri antihipertansif etkileri yanında sahip oldukları antiagregan (9,110) ve 
antiatherosklcrntik (9,66,67) etkileri ile de uzun vadede hasta gözünü iskemik ataklardan 
korumak için daha avantajlı olabilirler. Kullanım esnasında atak meydana gelse bile ilaç 
prciskemik dönemde kanda mevcut olduğu için zedelenme miktarını düşürebilir. 

Şimdi gözün kendine has avantajlarını ele alalım: sadece bir gözde oküler iskemik bir 
atağa yakalanan hastanın genellikle genel durumu iyidir yani bir fenalaşma yoktur. Bu hasta 
hekime gitmek için başkalannın yardımına mutlak muhtaç olmayabilir. Oysa serebral iskemik 
atak hastası başkalannın yardımına ve hatta ambulans gibi özel nakil vasıtalarına ihtiyaç duyar. 
Bu imkanlarm teminine dek zaten iskemiye çok hassas olan beyinde irreverzibl hasar meydana 
gelme şansı çok daha yüksektir. Oysa retinanın iskemiye beyinden çok daha fazla dayandığı 
ortadadır. Kardıak arrest halinde insan beyni 37°C de 3 dk, 28°C de 7 dk. kadar kalıcı 
zedelenme olmadan dayanabilmektedir. Oysa retinanın dayanıklılığı 100 dk. ya kadar 
uzayabilmektedir (15). Bu göz hekimlerine serebrovasküler hastalıklarla kıyaslandığında daha 
büyük avantaj sağlamaktadır. Çünkü retinanın day3:!Jıklıhğı hastaya irreverzibl değişimler 
meydana gelmeden ilaç uygulama fırsatını verebilir. Ozellikle postiskemik KA uygulamalarda 
retinayı koruyucu etki saptanırsa bu özellik çok anlamlı olacaktır. Göz ve beyin dokularının 
iskemiye dayanıklılık açısından farklılık göstermesinin muhtemel nedenleri Hayreh ve 
Weingeist tarafından tartışılmıştır. Bu konunun daha detaylı anlaşılması diğer dokuların 
iskemiye karşı toleransının arttınlması için biıJere ipuçları da verebilecektir. 

Akut strok üı.erindeki klinik çalışmaların başarısını engelleyen bir nokta şudur: bir ilacın 
optimal etkinlik gösterebilmesi için strok meydana geldiğinde ya kanda mevcut olmalı ya da 
olay meydana geldikten sonra hemen kısa bir süre içinde uygulanmış olmalıdır. Deneysel orta 
serebral arter tıkanıklığından 6 saat sonra isradipine uygulanan farelerde hücre koruyucu hiç bir 
etkinlik saptanmamıştır. Kalsiyum antagonistlcıine ait diğer bir çekince de bunların hipotansif 
etkisidir ki akut strok tedavisinde hiç de istenmeyen bir etkidir. Bu da akut strok'da hücre 
koruması için optimum doz seçimini zorlaştınnaktadır (111). 

SRAT tanısı almış bir hastada reperfüzyonu sağlamaya yönelik uygulamaları başlatmadan 
önce seçilecek bir KA vennek yararlı olabilir bu konu deneysel ve klinik olarak araştırılmalıdır. 
Üstelik sadece oküler iskemik semptom gösteren hastaların sistemik dolaşımı daha iyi 
durumdadır. Bu hastalar yüksek doz KA lcrine ve kombinasyonlarına daha iyi dayanabilir. 
Oysa serebral iskemik hastalarda K.Alerinin dolaşım sistemi üzerindeki etkileri de prognozu 
kötü yönde etkileyebilmektedir (111). 

Voltaj bağımlı kanal antagonistleri iskemik beyin zedelenmesi ve neticede fonksiyonel 
gerilemede azalma yaparlar. Sauter ve Rudin 'in strok modelinde de sağlanan hücre korunması 
VBK'lann blokajı ile ilgilidir (111). Bu yazarların çalışmasında ilaçların potansiyelleri 
arasındaki fark anlaşılabilir ise de etkinlikleri arasındaki farkı izah etmek daha zordur. Etkide 
geçerli olan mekanizmalar, mesela 1,4 dihidropiridin kalsiyum antagonistlerinin VBK'larda 
etkilediği sahalar bu açıdan özel bir önem taşıyabilir. Öte yandan prensip olarak sistemik 
hipotansiyon strok'un akibetinde kötü sonuçlar doğurduğundan kalsiyum antagonistlerinin 
istenmeyen yan etkisi olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada sonuçtaki haşan ve etkinlikler 
arasındaki fark ilaçların sistemik hipotansiyon gibi negatif etkileri ile, serebral kan akımının 
artması ve enerji tüketiminin azaltılması gibi pozitif etkileri arasındaki denge ile izah edilebilir 
(il!). 

Postiskemik dönemde verilen ilaçlarla nöronal zedelenmenin azaltılamaması irreverLibl 
hücre zedelenmesine bağlı olabilir. O zaman postiskemik dönemde verilen ilacın faydalı 
olabileceği bir son-zaman söz konusu olabilir (115). Bu retinada daha uzun olabilir ve yine ek 
olarak irreverzibl zedelenmiş hücreler yanında reverzibl dönemde olan hücreler kurtarılabilir 
(penumbra sahası). Ancak bunu sağlayacak ilacın bu hücrelere ulaşabilmesi için öncelikle kanın 
bu hücrelere ulaşması gerekir. Yani ilaçlarla ancak tamamen iskemik olmayan hücrelere 
ulaşılabilir. Ancak bir SRA T durumunda tıkanma nedeni de ortadan kalkmadıkça popülasyonun 
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%15-30'unda bulunan siliorctinal arter akımı hariç retina! kan akımı artışı söz konusu 
olmayacaktır. Bu retina için bir handikaptır. 

Postiskemik dönemde de KA verildiğinde fayda bildiren raporlarda (115) iskemik 
nekroz zaten total olarak ortadan kaldırılamayıp kontrol gruplarına göre nekrozda azalma 
bildirilmektedir. Serebral iskeminin erken dönemlerinde verilecek nicardipinin araşidonik asit 
metabolitleri üzerinden vazojenik ödemi azaltarnk iskemik penunıbra sahasını koruyabileceği 
öne sürülmüştür (109). O zaman muhtemelen ilaçlar henüz irreverzibl değişime uğramamış 
klsmen kan akımı olan penumbra sahasını kurtarmakta ve böylece morbidite azalmaktadır. 
KAleri end-arteriel beslenmesi olan beyin sahalannda veya global iskemilerde nekroz alanını 
küçültmemektedir (115). 

Kalp, iskelet ve vasküler düz kaslar arasında kalsiyum mobilizasyon farklılıkları kalsiyum 
kanal blokörlerinin selekti vitesi açısından çok önemlidir (31). 

Sauter ve Rudin yapısal olarak birbirleri ile yakın ilişkisi olan 1,4--dihidropiridin türevleri 
arasında da potansiyeller ve etkinlikler açısından büyük fark bulmuşlardır (lll). Yani, KA 
ilaçlar_ arasında selektivite ve etkinlik farkı çok fazla olabilir. 

lskemiye daha hassas hücrelerin daha yoğun kalsiyum kanalı özellikle de NMDA 
reseptörleri içerdiği teshil edilmiştir (106). Öyleyse retinal hücrelerde ea++ kaoallannın nitelik 
ve nicelikleri, diğer nöronlardan [bkz. Miller(33)1 farklı kalsiyum kanallannın var olup 
olmadığı da araştınlmalıdır. 

Retinal ganglion ve nörona! yapılarda NMDA reseptörleri de araştınlmalı ve eğer bu 
reseptörler yoksa veya sayıca az ise retina! hücrelerdeki kalsiyum kanallan daha az spesifik 
veya kombinasyon gerektinneyen prepamtlarla bloke edilebilir. Aksi halde ek ilaçlarla NMDA 
reseptörlerinin de bloke edilmesi gerekecektir (Bkz. 11.7-Hücre Kalsiyum Kanalları). 

Akut koroner tıkanıklığı olan hastalarda kalsiyum antagonistleri ATP kaybını yavaşlatarak 
iskemik zedelenmeyi kısmen azaltabilmektedir. Bu özellik, konservatif tedavide infarkt alanını 
düşürebilir veya kısmen ı.edelenmiş ancak canlı kalabilmiş myokardın kurtarılması için 
reperfüzyon gibi daha agresif uygulamalara zaman kazandırabilir (52). Benzer bir durum 
retinada da geçerli olabilir. Tam akut dönemde yakalanmış bir santra! retina! arter kök veya dal 
tıkanıklığı hastasında diğer invazif tedavilere (26) zaman kazanmak için hemen Kalsiyum 
Antagonistleri vererek belki fayda sağlanabilir. Ancak bunun klinik veya deneysel olarak 
gösterilmesi gerekir. 

Literatürdeki araştırma sonuçlanna ve kendi deneyimize dayanarak oküler iskemide 
kalsiyum antagonistlerinin öı.ellikle profılaktik verildiklerinde morbiditeyi azaltmada etkili 
olabileceklerini düşünüyoruz. Bu sonuç nörolojik bilimler literatürü ile uyumludur. Ama bir 
hastada SRAT veya diğer oküler iskemik olaylar gelişeceği nereden bilinecek? Eğer bir hastada 
her hangi bir zaman perifcrik emboli saptanırsa ve etiyolojinin ortadan kaldınlnıa güı,;lüğü varsa 
veya kaldırılıncaya kadar kontrendikasyon olmadıkça hayati dokuların ve retinanın profilaksisi 
için kalsiyum antagonistleri kullanılabilir. 

Vazospazm, kardiak arrest veya emboliye sekonder iskenıik atak riski olan hastalarda (ör. 
Karotid arter hastalığı, açık kalp cerrahisi (117), anevrizma tamiri (llS), büyük kemik 
kınkları vb durumlarda kontrcndikasyon olmadıkı,;a) enıboli ve kardiak arrest riskine karşı retina 
ye hayati dokulan iskemik ı.edelenmeden korumak için profılaktik olarak KA leri kullanılabilir. 
lskem.ik doku zedelenmesi ile ilgili tüm araştınnalann ışığında KA leri oküler iskemide kombine 
tedavilerin önemli bir parçası olabilir. 
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VII- ÖZET 

Kalsiyum anıagonistlerinin serebral iskemılerde beyni koruyucu rolü yıllardır 
bilinmektedir. Benzer etkilerin retina] iskemilerde de geçerli olabileceğini telkin eden az sayıda 
yayın vardır. Kalsiyum antagonistlerindcn nifedipinin oküler iskemide retinayı koruyup 
korumayacağını araştırmak için gerçekleştirdiğimiz deneysel çalışmamızda 13 kobayın 26 gözü 
kullanıldı. Bir kobayın gözü histolojik aşinalık sağlamak için hiç bir iskemi veya tedavi 
uygulamaksızın enüklee edildi. Altı kobaya; ketarnin anestezisi altında, intraperitoneal serum 
fizyolojik verildikten 30 dakika sonra oküler iskerni geliştinnek amacı ile bilateral geçici karotis 
komunis arter oklüzyonu uygulandı. Otuz dakikalık oklüzyondan sonra reperfüzyon sağlandı. 
Altı kobaya ketamin anestezisi a.ltında intraperitoneal nifedipin (l.5 mg/kg) verildikten sonra 
aynı cerrahi işlemler uygulandı. Iskemi işleminden bir hafta sonra kobaylar öldürüldü, gözleri 
enüklee edildi ve histopatolojik olarak incelendi. 1-listopatolojik kesitler tesbit edilen iskemik 
zedelenme parametrelerini içerme sayılarına göre her göz için derecelendirildi. Nifedipin 
uygulanan grupta histopatolojik zedelenme daha az idi. İki grup arasındaki farklar istatistiksel 
olarak anlamlı bulundu. 

Bulgulanmıza dayanarak nifedipinin ve kalsiyum antagonistlerinin oküler iskemi riski 
altında olan ha'>talarda profılaktik değer taşıyabileceği akut ve postiskemik dönemlerde klinik ve 
deneysel oftalmolojik çalışmalann da yapılması gerektiği sonucuna varıldı. 
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VIII- SUMMARY 

The protectivc cffects of calcium antagonists in ccrebral ischemia is well known in 
neurologic sciences. Few reports suggested benefıcal effects in retina! ischemia. To investigate 
the similar effects of calcium antagonist nifedipine in retina} ischemia, we applied bilateral 
carotid communis arterial occlusion in 12 guinea-pigs. Under ketamine ancsthesia, salinc 
solution was applied intraperitoneally in control animals (six guinea pigs) and nifedipine (1.5 
mg/kg) in experiment group 30 minutes prior to ischemic insult. Following 30 minutes 
temporary occlusion of bilateral carotid commuriis arteri.es rcperfusion was provided. A weck 
after the ischemic insult, ali animals wcre sacrifıced and their eyes were enucleated for 
histopathologic examination. Grading of specimcns in rcspect with ischemic damage showed 
statistically significant difference bctwcen two groups in favor of nifedipine. 

Asa conclusion, nifedipine and prohably many other calcium antagonists are promising 
for prophylaxis of ocular ischemic attacks in risk population. Furtlıer invcstigations are needed 
in ophthalmology. 
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