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ÖZET 

Çocukluk çağı ve erişkin intermediate üveitlerinin karşılaştırılması 

 

AMAÇ: Çocukluk çağı ve erişkin intermediate üveitlerinin başvuru bulgularını, takipte 

meydana gelen komplikasyonlarını, hastalığın seyrini ve tedavi seçeneklerini karşılaştırmak. 

 

MATERYAL-METOD: 1997 ve 2007 tarihleri arasında kliniğimize başvuran intermediate 

üveit ve pars planit tanılı 128 hasta yaşlarına göre 2 gruba ayrıldı. 1. grup çocukluk çağı; 16 

yaş ve altı, 2. grup ise erişkin; 17 yaş ve üstü olarak belirlendi. 1. grupta bulunan 67 hastanın 

129 gözü, 2. grupta bulunan 61 hastanın 111 gözü retrospektif olarak değerlendirildi. 

 

BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 1. grupta 9,56 ± 3,39 (3-16), 2. grupta 34,83 ± 12,21 

(17-65) idi (P<0,001). Kadın/erkek oranı 1. grupta 26/41; 2. grupta 35/26 idi (p═0,036). 1. 

grupta hastaların 62’sinde (%92,5); 2. grupta 47’sinde (%77,0) bilateral tutulum vardı 

(p═0,023). Başvuru şikayeti 1. grupta 25’inde (%37,3), 2. grupta  40’ında (%65,5) görme 

azalması idi (p=0.004). Başvuru vizyonu 1. grupta 31 (%24,4), 2. grupta 11 gözde (%9,9) 0,1 

ve altında idi (p=0.014). Ortalama takip süresi 1. grupta 33,88 ± 3,95 (1-123), 2. grupta 27,22 

± 3,60 (1-152) idi. En sık başvuru bulgusu 1. grupta eksuda (%45,7), 2.grupta ise “snowball” 

(%38,7) idi.  “snowbank” ve  band keratopati 1. grupta 2. gruba göre istatistiksel açıdan 

anlamlı düzeyde daha fazla idi. Takipte en az 1 yeni komplikasyon gelişimi; 1. grupta 71 

gözde (%73,2), 2. grupta ise 47 gözde (%48,0) idi (p<0,001). En sık komplikasyon 1. grupta 

vitre kondansasyonu (%27,8), 2. grupta  makula ödemi (%18,4) idi. En sık tedavi seçeneği 1. 

grupta 32 (%78,0), 2. grupta 30 (%66,7) hastaya uygulanan sistemik steroid idi. En sık 

İmmunosupresif tedavi seçeneği 1.grupta 30 (%73,2) hastaya uygulanan Metotreksat, 2. 

grupta 24 (%53,3) hastaya uygulanan Azatioprin idi. 

 

SONUÇ: Bu çalışma göstermiştir ki intermediate üveitler ve pars planitler çocukluk 

çağındaki hastalarda daha şiddetli seyretmekte, görmeyi daha fazla düşürmekte ve daha çok 

komplikasyona neden olmaktadır. 
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ABSTRACT 

Comparison of childhood and adult intermediate uveitis 

 

Purpose: To compare  presentation patterns, complications, treatments employed, and visual 

prognosis  in  childhood and adult intermediate uveitis. 

 

Methods: Retrospective, comparative case series. We reviewed the medical records of 128 

patients with idiopathic intermediate uveitis seen between 1997 and 2007. Patients were 

divided into 2 groups according to age. Group 1 included 129 eyes of 67 patients who 

presented at 16 years of age or younger (childhood); Group 2 included 111 eyes of 61 patients 

who presented after 16 years of age.  

 

Results: The mean age of patients in group 1 was 9,56 ± 3,39 (3-16) yeras, in group 2 34,83 ± 

12,21 (17-65) years (P<0,001). Female / male ratio was 26/41 in group 1;, 35/26 in group 2 

(p═0,036). 62 patients (92.5%) in group 1, 47( 77.0%)  in group 2 had bilateral involvement. 

25 patients (%37,3) in group 1 and 40 patients (65.5%) in group 2 complained of decreased 

vision at presentation (p=0.004) . Initial visual acuity was 0,1 or less in 31 (24,4%) of the eyes 

in group 1 and 11 (9,9%) of the eyes in group 2 (p=0,014). Mean follow-up period was 33,88 

± 3,95 (1-123) months in group 1 and  27,22 ± 3,60 (1-152) months in group 2;. The most 

common findings at presentation were epiretinal exudates (45.7%) in group 1 and snowball 

opacities in group 2 (38.7%). Band keratopaty and snowbank formation were significantly 

more common in Group 1 tahn in Group 2. At least 1 new development of complication 

developed during follow-up in 71 (73,2%) of the eyes in group 1 in 47 (48%) of the eyes in 

group 2 (p<0,001).  The most common complications were vitreous condensation in group 1 

(27.8%) and  macular edema in group 2 (18.4%). The most common treatment was systemic 

steroid administered to 32 (78.0%) patients in group 1, and  30 (66.7%) patients in group 2. 

The most common Immunosuppressive therapy was methotrexate administered to 30 (73,2%) 

patients in group 1, and azathioprin administered to 24 (53,3%) patients in group 2.  

 

Conclusions: This study implicates that intermediate uveitis and pars planitis have a more 

progressive course in chilhood period, decrease visual acuity and cause more complications. 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

 
Oküler inflamatuar hastalıkların ortaya çıkmasına yol açan mekanizmalar uzun yıllardan 

beri göz hekimlerinin ilgisini çeken bir konu olmuştur. Yapılan araştırmalara rağmen halen 

bir çok üveit olgusunda etyolojik etken ve oluşum mekanizmaları aydınlatılabilmiş değildir. 

Son yıllarda laboratuvar tekniklerindeki ilerlemeler ve özellikle immunopatolojik inceleme 

yöntemlerindeki gelişmeler sonucu, önceleri idiyopatik olarak bilinen bazı yeni üveit tipleri 

tanımlanmıştır. Böylece üveit sınıflamasında yeni bazı kavramlar ortaya çıkmış ve buna bağlı 

olarak son yıllarda üveit gelişimine yol açan sebeplerin dağılımı konusunda önemli 

değişiklikler olmuştur (1,2). 

Vasküler ve pigmentli bir doku olan uvea tabakası, gözün en fazla kan dolaşımına 

sahiptir ve göz küresini meydana getiren doku tabakalarının orta katında yer alır. Uveal sistem 

üç kısımdan oluşmuştur: İris, siliyer cisim ve koroid. Üveit ise, uveayı (Latince; uva = üzüm 

tanesi) oluşturan dokuların ayrı ayrı veya hepsinin enflamasyonlarını tanımlamak için 

kullanılan genel bir terimdir. Klinik kullanımda üveitin tanımı ise; sadece uveal sistemin 

değil, aynı zamanda yakın komşulukları nedeniyle enflamasyona katılan retina, vitreus, optik 

sinir gibi intraoküler yapıların primer enflamasyonunu da kapsar (3).  

Üveite yol açan etkenleri bulmak için çeşitli hayvan modelleriyle birçok deneyler 

yapılmış ama bunlar bizi aydınlatmada yetersiz kalmıştır. Bunun sebebi ise hayvan 

modelleriyle deneysel olarak oluşturulan üveitlerin insandakilerle aynı olmamasıdır. Hayvan 

modellerinde deneysel olarak oluşturulan üveitlerin hiçbiri insanlardaki gibi nükslerle 

seyretmemektedir (4,5,6). 

Uveanın enflamasyonlarının bazıları sadece gözle sınırlı kalırken, büyük bir kısmı 

sistemik hastalıklarla beraber görülürler. Üveit sıklıkla sistemik hastalıklarla beraber 

görüldüğünden hastalığın etiyolojisini bulmada ilk olarak, dikkatli bir anamnez ve hastanın 

sistemik olarak değerlendirilmesidir. İkinci olarak da enflamasyonun tipini belirlemek için 

tam bir oftalmolojik ve sistemik muayene yapmak gerekir (3). 

Üveitler etiyolojilerine göre sınıflandırıldığında, endojen bir sebebe mi yoksa uveanın 

dışarıdan hasara maruz kalması veya başka sebeplerle dışardan gelen mikroorganizmalar veya 

diğer ajanların istilasıyla ortaya çıkan ekzojen bir sebebe mi bağlı olup olmadığı 

araştırılmalıdır. Endojen üveitler hastanın bünyesinde mevcut olan mikroorganizmalar veya 
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diğer ajanlar tarafından oluşturulur. Endojen üveitler seronegatif artritler, enflamatuar barsak 

hastalıkları gibi sistemik hastalıklarla beraber bulunabilirken, intermediate üveit, Fuchs üveiti 

veya serpijinöz koroidit gibi sadece göze lokalize olarak da gelişebilir. İntermediate üveit ve 

Fuchs üveiti endojen üveitler içinde yaygın spesifik idiyopatik üveit sendromları başlığı 

altında toplanır. Bunlar altta yatan başka bir hastalıkla ilgileri bulunmasa da ayrı bir başlık 

altında toplanmalarını haklı çıkartacak şekilde kendilerine has özelliklere sahip, birbirleriyle 

alakası bulunmayan bir grup patolojik süreç oluşturmaktadırlar. İntermediate üveitte %80 

oranında bilateral tutulum mevcuttur. Fuchs üveitinde ise bilateralite oldukça seyrek 

görülmektedir (3,7,8,9). 

Çalışmamızın amacı 1997 ile 2007 yılları arasında kliniğimize başvuran çocukluk çağı ve 

erişkin intermediate üveitlerinin başvuru bulgularının, takipte meydana gelen 

komplikasyonlarının, hastalığın seyrinin, tedavi seçeneklerinin çocukluk çağı ve 

erişkinlerdeki farklarının karşılaştırılarak hangi yaş grubunda daha çok komplikasyon ortaya 

çıktığını, bu komplikasyonların yaş grubuna göre dağılımını ve tedavilerindeki farklılıklarını 

ortaya koymaktır.  

2. GENEL BİLGİLER 

2.1. UVEA  EMBRİYOLOJİSİ 

Uvea embriyolojik olarak farklı yerlerden kaynaklanmaktadır. İris sfinkter ve dilatatör 

kasları ile siliyer cismin pigment epiteli optik çanağın yani nöroektodermin ön kısmından 

gelişir. Optik çanağın arka kısmından ise iris pigment epiteli ve siliyer cismin pigmentsiz 

bölümü gelişir. İris ve siliyer cisim stroması, siliyer kaslar, tüm uveal melanositler ve uveal 

damarların kas ve bağ dokusu katları nöral krest hücrelerinden gelişir. Uveal damarların 

endotel tabakası ise mezodermden gelişir (10,11,12,13,14). 

2.1.1. İRİS 

İrisin stroması, mezodermal kökenlidir ve irisin dörtte üçünü oluşturur. İrisin dörtte birini 

ise nöroektoderm kökenli olan kas ve pigment epiteli oluşturur. Nöroektodermden gelen optik 

vezikülün dış ve iç katları, lens önünde, irisin ön ve arka epitel katlarını oluşturur. Ön epitel 

katı 4. ayda sfinkter kasını, 5. ayda dilatatör kasını oluşturur. Arka epitelde 6. ayda 

pigmentasyon başlar. Albinolar hariç bütün ırklarda iris epiteli pigmentlidir. Doğumda iris 

hala tam olarak gelişmemiştir. Yenidoğanda kolaret yetişkine göre pupillaya daha yakındır 

(10). 
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2.1.2. SİLİYER CİSİM 

Optik çanağın kenarından iki sıra epitelin lensin önüne doğru büyümesi ile üçüncü ayda 

siliyer cisim şekillenir. Bu iki sıra epitel tabakası pigmentlidir. Pigmentli epitelin kıvrımları 

içinde mezoderm gelişerek siliyer proçesi meydana getirir. Siliyer cisimde stroma ve kas 

lifleri mezoderm kökenli, pigmentli ve pigmentsiz epitel ise nöroektoderm kökenlidir. 

Pigmentli epitel, primitif optik çanağın dış tabakasından, hümör aköz salgılayan pigmentsiz 

epitel ise iç tabakadan oluşur. Retina epitelini oluşturacak optik vezikülün dış katıyla, 

sensöryel retinayı oluşturacak iç katı, siliyer cisimde siliyer proçes olarak devam ederler. Bu 

nedenle siliyer proçesin dışta pigmentli, içte pigmentsiz olmak üzere iki katı vardır 

(11,12,15). 

6. ve 7. aylarda siliyer proçesin pigmentsiz katı hümör aközü salgılamaya başlarken 

trabeküler ağda da dışa akım başlar. Nöral krest hücrelerinin kümelenmesi siliyer cisim 

stromasını oluşturur. 3. ayda mezenşim doku içinde siliyer kas belirmeye başlar. Siliyer kasın 

meridyonel parçası 5. ayda gelişirken, onu sirküler ve radyal parçalar takip eder. Sirküler kas 

doğumdan sonra 1 yıla kadar gelişmeye devam eder. Doğuma kadar gelişmesini sürdürse de 

ancak doğumdan sonra 6. ayda görev yapacak duruma gelir (13,14,16). 

2.1.3. KOROİD 

Embriyo üzerinde ilk göz yapılarının belli olduğu devre, embriyolojik plak devresidir. 

Gözün bulunduğu yer, nöral oluğun ön ucunun her iki nöral kıvrımlarını oluşturmak için 

kalınlaşır ve kıvrımlar nöral tübü oluşturmak için birleşir. Nöral tüp alttaki mezoderme 

gömülür ve yüzey ektodermden ayrılır. Üçüncü haftada, nöral tübün ön ucu kapanmadan 

önce, nöral ektoderm tomurcukları yüzey ektoderme doğru her iki tarafta da büyüyerek optik 

vezikülleri oluşturur. Bu veziküller optik sapla ve ön beyinle bağlıdır (10,14,17). 

Koroidin gelişimi optik çanağın ön bölümünden başlayıp arkaya, optik sapa doğru ilerler. 

Birinci ayın sonunda 5-6 mm’lik embriyoda optik sinir çevresine mezodermal doku 

yoğunlaşarak bir damar ağı şeklinde koroidi oluşturur. 6. haftada dış nöral epitel tabakası 

Bruch zarını meydana getirir. 3. ayın başında koroidin orta ve geniş çaptaki venöz kanalları 

oluşur ve koroid katları belirginleşir. İlk olarak büyük damar katı, daha sonra küçük damar 

katı oluşur. Koryokapillarisin ortaya çıkması doğuma yakındır (10,12,17). 

Koroid stroması hamileliğin 3. ayında sklerayla sınırlanır. Koroid stroması önceleri 

gevşek kollajen fibrilleri ve fibrobastlardan oluşur. Elastik doku 4. ayda döşenir. Koroidi 
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oluşturan damar ağının çevresindeki hücreler fibroblastlara, bunlar da kollajen liflere ve 

melanositlere dönüşürler. 24-27. haftalar arasında papilla çevresindeki melanositler melanin 

üretmeye başlarlar. Melanin üretimi papilladan ora serrataya doğru ilerler. Doğumda tam 

gelişmemiş birkaç tane melanozom bulunabilir (10,18).              

2.2. UVEA  ANATOMİSİ 

Vasküler ve pigmentli bir doku olan uvea tabakası, göz küresini meydana getiren doku 

tabakalarının orta katında yer alır. Uveal sistem üç kısımdan oluşmuştur: İris, siliyer cisim ve 

koroid. Her bir kısım, pigment epiteli ve stroma olmak üzere ikiye ayrılır (18). 

2.2.1. İRİS 

İsmini farklı kişilerde farklı renklerde olmasından dolayı almıştır. Kornea ve lens 

arasında aköz hümörde asılı duran, ortası delik, yuvarlak ve ince bir disk şeklindedir. Farklı 

koşullarda büyüyüp küçülen ve iris santralinin hafif nazalinde bulunan bu deliğe pupilla denir; 

retinaya ulaşan ışık miktarını ayarlar. Bunun yanında akomodasyonda kontraksiyonu, 

odaklamayı keskinleştirir (19).  

İris periferi, siliyer cismin ön tarafıyla devam eder ve aynı zamanda Descemet 

membranıyla da bağlantılıdır. İris, lens ve kornea arasındaki boşluğu ön ve arka kamara 

olarak ikiye böler. Ön kamara önde kornea, arkada ise iris ve lens merkezi ile sınırlanmıştır. 

Arka kamara ise iris periferi ile lensin suspensuar ligamanları ve siliyer cisim arasındaki 

küçük boşluktur. Erişkinlerde iki kamara pupilla aracılığıyla birbiriyle bağlantı halindedir 

ama fetusta 7. aya kadar pupiller membran ile ayrılmışlardır. Pupiller membranın kökü, 

erişkinlerde kolaret olarak kalır. İrisin ortalama çapı 12 mm, kalınlığı ise kolaret hariç 0.5 

mm’dir (19,20).    

İris kökü incedir ve kontüzyon yaralanmalarında siliyer cisimden ayrılır (iridodiyaliz). 

Pupiller marjin lens ön yüzüyle hafif temas halindedir ve iris köküne göre daha öndedir. Lens 

çıkarıldığında, iris düzleşir (21).  

Önden arkaya irisin yapısı: 

1-     Endotel (anterior limitan membran); stromanın önünün kalınlaşmasıyla oluşur. 

Kornea endotelinin bir devamıdır ve koyu renk irislerde pigment içerir. 
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2-     Stroma; gevşek kollajen ağ içinde sfinkter pupilla kası, iris damar ve sinirleri, 

pigment hücreleri (melanositler) bulunur. Stromadaki liflerin çoğu pupillaya doğru 

yönelmiştir. Mavi gözlüler ve albinolarda stromada pigment bulunmaz. 

3-     Kas lifleri; istemsiz sirküler ve radyal uzanan liflerden oluşmuştur. Sfinkter 

pupillayı oluşturan sirküler lifler, irisin posterior yüzünde, pupiller kenarda yaklaşık 1mm 

genişliğinde bir bant şeklindedirler. Dilatatör pupillayı oluşturan radyal lifler ise, iris 

periferinden pupiller kenara doğru uzanırlar.       

4-     Arka membran (ön epitel); Bruch membranının homoloğu olduğu düşünülür. 

5-     Arka pigment epiteli; 2 sıralı pigmente silindirik hücrelerden oluşur (19).  

Nasıl retinal dekolmanda, retina pigment epiteli koroid bazal laminasına sıkıca 

yapışıyorsa, posterior sineşi ayrıldığında da irisin arka iki katmanı lense yapışık kalır (19). 

Yenidoğanda iris mavi renktir çünkü ince stromadan arka pigment epiteli mavi görülür. 

Zamanla anterior limitan membranda ve stromada pigment birikir ve bu biriken miktara göre 

göz rengi değişir (20). 

İrisin arterleri uzun ve kısa siliyer arterlerle siliyer proçesin damarlarından gelir. Her iki 

uzun siliyer arter, iris kenarına geldikten sonra üst ve alt dallara ayrılır ve karşıdaki dallarla 

anastomoz yaparak ön siliyer arterlerin de bağlandığı sirkulus anteriosus majörü oluşturur. 

Burdan çıkan damarlar pupillaya doğru ilerleyerek sirkulus anteriosus minör denen ikinci bir 

pleksus oluştururlar (20). 

2.2.2. SİLİYER CİSİM 

Koroidin (kahverengi) bittiği ora serratadan itibaren siliyer cisim (siyah) başlar. İç 

yüzeyinde; arkada; Pars Plana; siliyer strialar (Schultze’s) vardır. Önde ise; Pars Plikata 

(Korona Siliaris); siliyer proçesleri içerir, daha açık renklidir (20). 

Siliyer cisim genişliği nazalde 5-9 mm, temporalde ise 6-7 mm olan bir daire oluşturur ki 

bunun 2 mm’si pars plikatadır. 
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Katmanları dıştan içe; 

1- Suprakoroidal lamina  

2- Orbikulus siliaris; yaklaşık 4mm kalınlığında, anterior koroidin direkt uzantısıdır.  

3- Siliyer proçes; koroid katmanlarının içe doğru katlanmasından oluşur. Koroidin 

yapısına benzer ancak daha büyük damarlara sahiptirler. Siliyer proçesler lensin çevresiyle, 

suspensuar ligamanlar aracılığı ile bağlantı halindedir. Sayıları 60-80 arasında değişmekte 

olup, en uzunu 2.5 mm olan değişen boyları vardır. Periferde siliyer kasların kenarlarına 

bağlanırlar.     

4- Bazal lamina ve stroma; stellate pigment hücrelerini içerirler.  

5- Epitel; siliyer proçeslerin apeksinde yer alır. Aköz hümörün sekresyonunda primer 

role sahip olduğu düşünülmektedir. 

6- İnternal limitan membran 

Siliyer Kas: Koroidin ön kenarının dış yüzeyinde, yaklaşık 3 mm kalınlığında, gri, yarı 

saydam, daire şeklinde bir bant oluşturur. Önde daha kalındır ve meridyonel ve sirküler olmak 

üzere iki tip kas lifi içerir. Meridyonel lifler daha fazladır ve skleral mahmuzun arka ucundan 

başlayıp, arkaya doğru uzanarak siliyer proçes ve orbikularis siliariste sonlanırlar. Sirküler 

lifler ise daha içtedir, hipermetroplarda iyi gelişmiştir ama miyoplarda rudimenter veya 

yoktur. Siliyer kas akomodasyon için esas elemandır. Kasıldığında siliyer proçesleri öne 

doğru çekerek lensin suspensuar ligamanlarını gevşetir ve böylece lens kapsül gerilimini 

azaltır, lens daha da konveksleşir; bu da akomodasyonu sağlar (20). 

2.2.3. KOROİD 

Pia-araknoid homoloğu, optik sinirden ora serrataya uzanan ince, yüksek vaskülariteye 

sahip bir membrandır. Arkada (0.22 mm) önden (0.1 mm) daha kalındır. Özellikle makulada 

çok kalındır. İç yüzü pürüzsüz ve kahverengi, dış yüzü ise pürüzlüdür. Dış yüzü suprakoroid 

lamina (damarsız, elastik liflerden oluşan ince bir zar) aracılığıyla sklerayla, iç yüzü ise retina 

pigment epiteliyle bağlantılıdır (20).   

Koroid, optik sinir etrafında skleraya sıkıca yapışmıştır. Yine skleraya ekvatorun 

arkasında daha sıkı yapışmıştır. Siliyer cisim, koroidi irise çepeçevre bağlar. Koroidin en 
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önemli fonksiyonu, retinanın beslenmesini, siliyer cisim ve irise damar ve sinirlerin 

ulaşmasını sağlamaktır (19). 

Koroid, esas olarak yoğun kapiller pleksus ve bu pleksusa kan götürüp getiren 

damarlardan oluşmuştur. Skleraya komşu damarlar daha büyük, retinaya komşu olanlar ise 

daha küçüktür (21). 

Dıştan içe 5 katmana ayrılabilir; 

1- Suprakoroid lamina (Lamina Fusca); 10-34 µm kalınlığındadır. 

2- Haller katı; büyük damarlardan oluşur. 

3- Sattler katı; orta boylu damarlardan oluşur (bu damarların stroması özellikle optik 

sinir çevresinde melanosit içerir). 

4- Koryokapillaris; retinanın dış katmanlarını besler. Koryokapillaris ora serratada 

biterken, diğer katmanlar siliyer cisimde biter. Özellikle retinaya yakın tarafta damarlar çok 

incedir ve birçok pencere (fenestrasyon) içerir. Haller ve Sattler katındaki damarlarda ise 

pencere yoktur. Sonuç olarak floresein gibi küçük moleküller koryokapillarisin endotelinden 

sızabilirler ancak, koroidin dış katmanları ve retinadaki damarlar pencere içermediğinden 

normal şartlarda floresein kaçağı olmaz. 

5- Bruch membranı (Bazal Lamina = Hyaloid Membran); 2 µm kalınlığında, retina 

pigment tabakasına komşu, en iç tabakadır (20). 

Koroid, uzun ve kısa siliyer arterler ve anterior siliyer arterlerin rekürren dallarıyla 

beslenir. Venöz kan ise Vorteks sisteme boşalır (19). 

Koroid ve irisin inervasyonları, nazosiliyer sinirden gelen uzun siliyer sinir ile siliyer 

gangliondan gelen kısa siliyer sinir iledir. Uzun ve kısa siliyer sinirler, optik sinirin giriş 

yerinde sklerayı delerek perikoroidal boşlukta öne doğru ilerlerken koroid damarlarını inerve 

ederler. İris periferine ulaştıklarında bir pleksus oluşturduktan sonra sfinkter ve dilatatör 

pupillayı inerve ederler. Okulomotor sinirin alt motor dalıyla gelen parasempatik lifler 

sfinktere giderken, sempatik lifler de dilatatöre gider (19,20,22). 
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2.3. UVEA FİZYOLOJİSİ 

2.3.1. İRİS 

Pupillanın çapı 1-8 mm arasında değişebilmektedir. Pupillanın ışıkta daralma (miyozis) 

ve karanlıkta genişleme (midriyazis) yeteneği nedeniyle, iris göze giren ışık miktarını 

ayarlayan bir diyafram görevi yapar. Pupilla retinaya düşen ışık miktarını 16 kat 

değiştirebilecek görsel adaptasyona 1 log ünitesi kadar katkıda bulunur. Yakına uyum 

sırasında da pupilla daralarak ışığın lens merkezinden geçmesini sağlar, böylelikle sferik 

aberasyonu ortadan kaldırır ve odak derinliğini artırır. Pupillanın daralmasını sağlayan 

sfinkter kasın inervasyonu parasempatik sistemden, genişlemesini sağlayan dilatator kasın 

inervasyonu ise sempatik sistemdendir (19). 

Pupilla Refleksleri; 

1) Işık refleksi: Bir gözün retinasına ışık geldiğinde hem o gözün (direkt ışık refleksi), 

hem de diğer gözün (indirekt veya konsansuel ışık refleksi) pupillasında miyosis olmasıdır. 

Işık refleksi dört nörondan oluşur; 

Birinci nöron, retinayı orta beyindeki superior kollikulus seviyesinde pretektal nükleusa 

bağlamaktadır. Bu refleks, retinal fotoreseptörler aracılığıyla gerçekleştirilir. Nazal retinadan 

çıkan impulslar, kiazmada çaprazlaşıp, optik traktusu geçtikten sonra ters taraftaki pretektal 

nükleusta sonlanan liflerle iletilmektedir. Temporal retinadan kaynaklanan impulslarsa aynı 

taraftaki pretektal nükleusta sonlanan çaprazlanmayan lifler tarafından iletilir. 

İkinci nöron, pretektal nükleusu her iki Edinger-Westphal nükleusuna bağlamaktadır. 

Bu durum tek yanlı ışık uyaranının nasıl olup bilateral ve simetrik bir pupiller daralma 

oluşturduğunu izah etmektedir. 

Üçüncü nöron, Edinger-Westphal nükleusunu siliyer gangliona bağlar. Parasempatik 

lifler, orbita içerisinde üçüncü sinirin inferior dalıyla gelerek, inferior oblik kasa giden sinir 

yoluyla siliyer gangliona ulaşırlar. 

Dördüncü nöron, siliyer ganglionu terk eder ve kısa siliyer sinirlerle birlikte ilerleyerek 

pupilla sfinkterini inerve eder. Siliyer ganglion, gözküresinin hemen arkasında, kas konusu 

içinde yerleşmiştir. Burada siliyer ganglionun içinde başka sinir liflerinin de yer aldığı ama 

sadece parasempatik liflerin burada sinaps yaptığını belirtmekte fayda vardır.  
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Pupilla ışık refleksi doğumdan 31 hafta sonra ortaya çıkar. Yenidoğanda pupillaların 

miyotik oluşu ışık refleksinin değerlendirilmesini zorlaştırır (23). 

2) Uyum-konverjans refleksi (Yakın Refleksi): Uzağa ayarlanmış göz, yakına 

baktığında, bulanık görür ve;             

   a) retinadaki görüntünün netleşmesi için uyum,  

   b) binoküler görmenin ve füzyonun gerçekleşmesi için konverjans ve,        

   c) lensdeki sapmaları en alt düzeye indirmek için de miyosis yapar.   

       Bu üçlü olaylar zincirine uyum-konverjans refleksi adı verilir (23). 

3) Sensitivomotor refleks: Trigeminus dışındaki bütün sensitif sinirlerin uyarılması 

midriyasise neden olur (23). 

4) Sensörimotor refleks: Rahatsız edici tat, dokunma ve işitme duyuları çift taraflı 

midriyazise neden olur (23). 

2.3.2. SİLİYER CİSİM 

Siliyer cismin temel iki fonksiyonu, siliyer epitel tarafından hümör aköz yapımı ve siliyer 

kasın sağladığı uyum mekanizmasıdır. Siliyer uzantıların pigmentsiz epiteli tarafından sürekli 

yapılarak yenilenen saydam ve renksiz bir sıvı olan hümör aköz lens, ön vitre, kornea arka 

yüzü ve trabeküler ağ gibi intraoküler damarsız yapıların beslenmesi ve atıklarının 

uzaklaştırılmasını sağlar. Kornea ile lens arasında kırıcılık indeksi düşük bir ortam yaratarak 

gözün optik sisteminde önemli rol oynar. Göz içinde belli bir basınç sağlayarak göz içi 

yapıların düzenini korur. Siliyer uzantılarda yapılarak arka kamaraya salınan hümör aköz, 

pupilla alanından ön kamaraya geçer ve büyük oranda trabeküler ağdan gözü terk ederek 

episkleral venöz sisteme drene olur. Hümör aköz yapım hızı dakikada 2 mikrolitre 

olduğundan her 100 dakikada bir ön kamaradaki hümör aköz yenilenir (13,14,24). 

Hümör aköz, göz küresinin ön ve arka kamaralarını dolduran alkali yapıya sahip bir 

sıvıdır. 1/5’i NaCl olmakla birlikte esas olarak sudan oluşmaktadır. Üretimi iki şekilde olur, 

ancak pigmentsiz siliyer epitel hücreleri arasında sıkı bağlantılar (kan-aköz bariyeri) 

nedeniyle esas aktif sekresyon etkindir. Ayrıca bu bariyer büyük moleküllerin geçişini 

önleyerek hümör aközün saydam kalmasını sağlar (25). 
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1) Aktif sekresyon; Hümör aközün yaklaşık %80’i pigmentsiz siliyer epitel tarafından, 

başta Na+ iyonlarının arka kamaraya sekresyonunu sağlayan, Na+/K+ ATPaz pompası olmak 

üzere bir dizi enzimatik sisteme bağlı bulunan aktif bir metabolik sürecin neticesi olarak 

üretilir. Hipoksi & hipotermi gibi aktif metabolizmayı inhibe eden faktörler aköz 

sekresyonunu da azaltırlar ama salınım, göz içi basıncı (GİB) seviyesinden bağımsız olarak 

gerçekleşir (24). 

2) Pasif sekresyon; hümör aközün geri kalan %20’lik kısmı, siliyer kapillerlerdeki kan 

basıncı, plazma onkotik basıncı ve GİB seviyelerine bağlı olarak ultrafiltrasyon ve difüzyon 

mekanizmaları ile üretilir. GİB çok yüksekse buna bağlı olarak hümör aköz sekresyon oranı 

da azalacaktır (24). 

Arka kamaradan ön kamaraya doğru olan hümör aköz akışı pupilla üzerinden gerçekleşir 

ve 2 farklı yolla drene edilir (24); 

1) Trabeküler (konvansiyonel) yol: Hümör aköz dışa akımın %90’ından sorumludur. 

Hümör aköz, trabekulum yoluyla Schlemm kanalına geçer, 25-35 adet toplayıcı kanalla, aköz 

ven, ordan da episkleral venler üzerinden drene olur. Burası bir bütün olarak kan akım 

basıncına hassas bir yol olup, basıncın zirve noktasındaki artış dışa akımı da arttıracaktır.  

2) Uveoskleral (konvansiyonel olmayan) yol: Aköz hümör akımının geri kalan 

%10’luk bölümünden sorumludur. Aköz, siliyer cisim üzerinden suprakoroidal boşluğa geçer 

ve siliyer cisim, koroid ve skleradaki venöz sirkülasyon yoluyla drene olur. Bir kısım aköz ise 

iris yoluyla drene olmaktadır. 

Kan-hümör aköz bariyeri:   

Siliyer proçesteki stroma bazal zarı, iki epitel katı ve iç limitan membranın aralarındaki 

çok sıkı bağlantı kan-hümör aköz bariyerini oluşturur. Protein gibi büyük moleküllü maddeler 

bu engeli aşıp plazmadan hümör aköze geçemezler. Suda eriyen orta büyüklükteki moleküller 

yavaş da olsa engeli aşarlar. Lipidlerde eriyen moleküller engeli daha rahat aşarlar. Mannitol, 

kan-hümör aköz bariyerini aşamadığından göz içine giremez ve plazma ozmotik basıncının 

yükselmesine, hümör aköz üretiminin yavaşlamasına ve GİB’in düşmesine neden olur (26). 

Sistemik antibiyotiklerin kan-hümör aköz bariyerini aşmaları değişik şekillerde olur. 

Kloramfenikol, sefalosporin, ampisilin, gibi ilaçların göz içine kolay girmelerine karşılık 

penisilin, eritromisin, gentamisin plazmadan göz içine daha zor geçerler (15). 
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Travmalar, göz içi cerrahi müdahaleler, kornea ve göz içi enfeksiyon ve iltihapları, 

histamin, prostaglandinler, kolinesteraz inhibitörleri, kolinerjik ilaçlar bariyerin yıkılmasına 

ve göz içine protein gibi iri moleküllerin girmesine neden olurlar. Üretilen hümör aköz fibrinli 

eksuda niteliğindedir. Kan-hümör aköz bariyerinin yıkıldığı vakalarda ön ve arka kamaralarda 

fibrin, iltihap hücreleri, siklitik zar ve iris-lens yapışıkları gelişir (25,26).  

2.4. UVEAL SİSTEMİN İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

  Göz, hem oküler yüzey vasıtasıyla dış çevre ile direkt teması olduğu için, hem de iç 

bölümleri kan kaynaklı patojenlere açık olduğu için sürekli enflamatuar ajanlara maruz kalır 

fakat bunların birçoğunu anatomik veya fonksiyonel bütünlüğünde değişim olmaksızın 

savuşturma kabiliyetine sahiptir.  

Üvea, alenfatik globun vasküler mimarisini oluşturmakta olup birçok immunolojik 

reaksiyon tarafından hedef alınmasına neden olan bazı özelliklere sahiptir. Koroidin bruch 

membranında ve koroidal stromada oldukça yoğun elastik doku bulunmaktadır. Kimyasal 

yapı ve fiziksel özellikler bakımından oküler dokular, eklem dokuları ile benzeşmektedir. Bu 

benzerlikler bazı üveitik sendromlarda her iki dokunun da yer almasını açıklayabilir (27).  

Koroidin homojen temel yapısı, özellikle damarlar etrafında ve interkapiller ile 

subkapiller bölgelerde büyük miktarda elastik ve kollajen materyal içerir. İnterstisyel doku 

içerisinde mast hücreleri, plazma hücreleri, lenfositler ve fagositler bulunur. Pek çok 

melanosit ve fibroblast da damarlarla birlikte koroidal stromada yer alır. Koriokapillarisi 

RPE’den ayıran Bruch zarı, besin maddelerini geçirecek ve artık maddeleri uzaklaştıracak 

yapıdadır. Bileşimi dolayısıyla elastik ve kollajen dokuları etkileyen hastalıkların da hedefi 

durumundadır. Dış koroid daha büyük damarlara sahip olup ayrıca sinir pleksusları, ganglion 

hücreler, arterioller, küçük arter ve venüller, melanositler, makrofajlar ile mast hücreleri içerir 

(28).  

Koroid mast hücreleri bakımından çok zengin olup diğer tüm dokulardan daha fazla mast 

hücresi içerir. Mast hücreleri ile üveal fonksiyon arasındaki ilişki net olmayıp bu durumun 

muhtemelen rekürran üveal enflamasyondan sorumlu olduğu düşünülmektedir.  

Üveal doku ile yakın komşuluğu olan vitreus, kandan anatomik izolasyonu ve 

elektrostatik olarak yüklü proteinleri bağlayabilme özelliği nedeniyle bir antijen deposu işlevi 

görür. Aynı zamanda lökositlerin bağlanması için substrat olarak davranmaktadır. Vitreusta, 

eklem dokusundakine benzer şekilde tip 2 kollagen bulunmaktadır (29).  
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İris ve silier cisimde bol miktarda antijen sunucu hücreler (makrofajlar ve dentritik 

hücreler) bulunmakta olup antijenik uyarı ile trabeküler ağdan gözü terk ederek ACAID 

(anterior chamber associated immun deviation) cevabını oluştururlar. Normal şartlarda ön 

üveada B lenfosit, eozinofil, polimorfonükleer lökosit (PNL) bulunmamakta ve nadir T 

lenfosit ve mast hücre izlenmektedir (29,30).  

Hümör aköz dolaşımı, özellikle sitokinlerin ve bağışıklık hücrelerinin dolaşması, iris- 

silier cisim- kornea endoteli arasında iletişimin sağlanması açısından önemlidir. Hümör aköz, 

kandakinin %1’i kadar protein bulundursa da ön kamaranın immün ayrıcalığında rol alan 

çeşitli immünsupresif sitokinler, nöropeptidler ve kompleman inhibitörleri bulundurmaktadır. 

Hümör aköz immünolojik inflamasyonu baskılayıcı özelliğe sahiptir. Siliyer epitel hücreleri 

tarafından salgılanan Transforming Growth Factor (TGF)-beta hümör aközün immun supresif 

özelliğe sahip olmasını sağlayan başlıca sitokindir.   

Ön kamarada oluşan bir enflamatuar yanıt, vücudun diğer bölgelerinde oluştuğu gibi 

meydana gelseydi belki enflamatuar etken hızlı ve şiddetli bir cevap ile etkin bir şekilde 

gözden uzaklaştırılacaktı ancak oluşan şiddetli enflamatuar yanıt yerel dokulara çok fazla 

hasar verecek ve gözde önemli fonksiyonel kayba neden olabilecekti. Bunu önlemek için 

vücutta, sadece ön kamaraya özgü ve normal bağışık yanıtın by-pass edilerek daha sessiz ama 

etkin olmasını sağlayan bir yol gelişmiştir. Ön kamaradaki bir antijen, bağışıklık sistemine 

lenfatik yol yerine Schlemm kanalı yoluyla sunulmaktadır (31). 

 Bu durumda ise hümoral immünitenin baskın olduğu ve hücresel immünitenin zayıf 

kaldığı bir immünolojik sapkın yanıt oluşmaktadır. Sonuç olarak ACAID, yani kompleman 

fiske edici antikor sentezleyen B hücrelerinin ve gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonuna 

aracılık eden T hücrelerinin inhibe edildiği, kompleman fikse etmeyen antikor sentezleyen B 

hücrelerinin ve sitotoksik T hücrelerinin ise desteklendiği ve ek olarak dalak kaynaklı T 

regulatuar lenfositler ile karakterize bir immünite hali ortaya çıkar. Böylece seçici immün 

yanıt oluşurken görme korunur (32).  

Üvea, dört tip aşırı duyarlılık reaksiyon tipini de gerçekleştirebilir. Oluşan cevabın 

histopatolojik tipi pek çok faktöre bağlıdır; antijenin kimyasal yapısı, dozu, verilme şekli.  
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Üveal aşırı duyarlılık reaksiyonları şu şekilde gelişebilir:  

Tip I Anafilaktoid Reaksiyon  

Üveada bol miktarda mast hücresi bulunmasına rağmen anafilaktoid reaksiyona nadiren 

rastlanır. Ön kamara ve siliyer cisimde, saniyeler ve dakikalar içinde başlayan nötrofil 

infiltrasyonu ile karakterizedir. Deneysel olarak domuz vitresine Ascaris Suum larvası 

enjeksiyonu ile oküler anafilaksi yaratılmıştır (29,33).  

Tip II Sitotoksik Reaksiyon  

Antikorun bağlandığı organ veya hücrelerde etkili olan ve hücre zarı antijenlerine 

yönelik antikorun kompleman sistemini etkinleştirdiği, sınırlı selektif hasarlandırıcılı bir 

hipersensitivite reaksiyonudur. IgG ve IgM sorumludur. Antikor, antijene Fab bölgesi yolu ile 

bağlanır ve Fc bölgesi yolu ile komplemana bir köprü görevi yapar ve sonuç olarak 

kompleman aracılı bir lizis görülür.  

Deneysel olarak ACAID veya üveit yaratmak amacıyla çeşitli intraoküler enflamasyon 

modelleri yaratılmıştır. Laboratuar hayvanlarının üveal doku veya üveal ya da retinal antijen 

ile immünizasyonu, bakteriyel lipopolisakkaritin enjeksiyonu veya sempatik oftalmi için 

deneysel hayvan modeli yaratmak amacıyla uzun yıllardır uygulanmaktadır (29,33). 

Tip III İmmün Kompleks Reaksiyonu  

Üveal enflamasyonların oluşumunda en önemli faktörlerden biri Arthus reaksiyonudur. 

Antijen-antikor kompleksleri, Behçet hastalığının tıkayıcı vasküliti, toksoplazma 

retinokoroiditinde görülen periarteryel eksudalar ve gözü etkileyen çeşitli romatoid 

durumlarda yer alırlar. Tipik Arthus reaksiyonu, 24 saat içinde zirveye ulaşan ve sonra aniden 

yatışan akut fibrinöz hemorajik üveit ile karakterizedir (29,33). 

Tip IV Hücresel İmmün Reaksiyon  

Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu, sarkoidoz ve sempatik oftalmi gibi pek çok üveit 

tipinde gecikmiş aşırı duyarlılık cevapları rol oynamaktadır. Ek olarak toksoplazmosis, 

tuberküloz, lepra ve herpes simpleks enfeksiyonları gibi bazı enfeksiyöz üveitlerde de 

hücresel immünite önemlidir. Mikroskopik olarak üvea mononükleer hücrelerin ve daha az 



 14 

sayıdaki nötrofilin yoğun işgali altındadır. Ayrıca kornea, sklera ve retina da tutulmuş olabilir 

(29,33).  

İntraoküler Enflamasyon Mekanizmaları  

İntraoküler enflamasyonlar travma, enfeksiyon gibi eksojen nedenlerle veya büyük 

çoğunluğunu otoimmün mekanizmaların oluşturduğu endojen yolla gelişebilir. Otoimmun 

mekanizmalarla oluşan üveitlerin patogenezi henüz tam aydınlatılamamıştır. Gözün dış yüzü 

koruyucu ve immünolojik bir bariyer olan konjonktiva ile iç kısmı ise ön kamara ve retinaya 

makromoleküllerin girmesini önleyen vasküler yapıya sahip kan göz bariyeriyle sarılmıştır. 

Kan-aköz bariyeri nonpigmente epitel hücreleri arasındaki zonula occludens ve iris 

damarlarındaki endotel tarafından oluşturulmaktadır (34).  

İnflamasyon gözde kan-aköz ve kan-retina bariyerinin kırılmasına neden olarak 

geçirgenlik artışına yol açar. Bu durum, enflamatuar hücrelerin ve makromoleküllerin ön 

kamaraya geçişine neden olmaktadır. Enflamatuar hücrelerce salınan sitokin ve kemokinler 

daha fazla hücrenin bölgeye gelmesine ve enflamasyonun şiddetlenmesine yol açar. Kan aköz 

bariyerinin kırılması intraoküler enflamatuar olaylarda en önde gelen etkilerden biridir. 

Örneğin endotoksin enjeksiyonunu takiben 1-6 saat içinde kan aköz bariyerinin bozulduğu ve 

hümör aköz protein konsantrasyon artışı olduğu izlenmiştir. Bu olay birkaç gün göz içine 

hücre akışına neden olur (35).  

Deneysel üveitlerin immunohistolojik incelemelerinde enflamasyonun erken döneminde 

baskın hücre tipini T hücrelerin oluşturduğu, bununla birlikte makrofaj ve lökosit gibi diğer 

enflamatuar hücrelerin de göç ettiği izlenmiştir. Enflamatuar hücrelerden, bu hücreler 

arasındaki iletişimden sorumlu poplipeptidler olan sitokinler (IL-1, IL-6, IL12, TNF-α, TGF-

β, interferon-γ) salınmaktadır (36,37).  

Sitokinlerin etkisi ile kan aköz engeli hızla bozulmakta ve göz içine lökosit göçü ve 

protein sızıntısı hızla artmaktadır. Bölgeye göç eden lenfositler ve lökositler vasküler endotele 

“intercellular adhesion molecule” (ICAM-1) aracılığı ile yapışmaktadır. Deneysel üveit 

oluşturulan hayvanlarda yapılan çalışmalarda immünizasyondan 7 gün kadar sonra damar 

çeperlerinde ICAM-1 saptanmıştır. ICAM-1 e karşılık gelen reseptör , “leukocyte function 

associated-antigen” (LFA-1) in enflamatuar hücre üzerinde görülme süresi ise 

immünizasyondan yaklaşık 10 gün kadar sonradır (38).  
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Yapılan çalışmalarda üveitli gözlerde, normal gözlere göre hücre yüzeyinde ICAM-1 

miktarında artma olduğu tespit edilmiştir (39,40). Ayrıca enflamasyon sırasında yalnızca 

vasküler endotel yüzeyinde değil, siliyer cisim epitelinde ve kornea endotelinde  de ICAM-1 

miktarında artma olduğu görülmüştür (40,41). 

Deneysel Üveit Modelleri  

İntraokuler enflamasyonda birbiriyle bağlantılı pek çok enflamatuar olayın iç içe geçmiş 

olması hastalığın patogenezinin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Üveit patogenezindeki bu 

karmaşık mekanizmaların aydınlatılması ve yeni terapötik ajanların geliştirilmesi için yakın 

geçmişte hayvanlarda deneysel üveit modelleri geliştirilmiştir (42).  

Endotoksinle indüklenen üveit (EIU)  

Endotoksin terimi, ilk olarak 1904 yılında Pfeiffer tarafından tanımlanmış olup 

‘bakteriyal lizis sırasında salınan ve ısıya dayanıklı toksinler’ için kullanılmıştır (43). 

Endotoksinin saf kimyasal formuna lipopolisakkarit (LPS) denilmektedir.  

Gram negatif bakteri duvarı, protein ve fosfolipidden oluşan iç duvar ve özgül bir yapıya 

sahip dış duvardan oluşmaktadır. Endotoksin, gram negatif bakteri dış duvarının temel 

komponentini oluşturmakta olup dış duvarın fiziksel bütünlüğü ve fonksiyonu için 

esansiyeldir. LPS, heterejon glukokonjugatlardan oluşan O-antijeni, polisakkarit yapıdaki iç 

ve dış core ve de lipid A olmak üzere dört komponentten oluşmaktadır (44). 

Endotoksinin konak üzerindeki etkileri:  

1. Pirojenik özellikte olup kompleman sistemini uyarır.  

2. B lenfosit, makrofaj, granülosit aktivasyonuna neden olur.  

3. Sitokin (IL-1, -2, -6, -8, TNF, interferon) salınımını sağlar.  

EIU Mekanizması  

Endotoksin ile konak ilk karşılaştığında serumda bulunan lipopolisakkarit bağlayıcı 

protein, LPS ile bağlanmakta ve bu kompleks makrofaj üzerindeki CD14 reseptörüne 

bağlanarak makrofajları uyarmaktadır (45). Makrofajların stimülasyonu ile pek çok sitokin 

(IL-1, TNF, interferon, endotelin), serbest oksijen radikalleri, protein ve lipidler 
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salınmaktadır. Bu etki dolaşım sisteminde kollapsa ve ölümcül olan çoklu organ yetmezliğine 

neden olabilmektedir (46).  

İlk olarak 1916 yılında A.C Woods, sinüzit veya diş çekimini takiben bazı hastalarda 

üveit geliştiğini gözlemlemiş ve bazı bakteri kaynaklı ürünlerin üveite neden olabileceğini 

öne sürmüştür (47). 

1980 yılında Rosenbaum ve arkadaşları sıçan ayak tabanına öldürülmüş gram negatif 

bakteri enjeksiyonu ile reaktif artrit tablosu oluşturmayı başarmışlardır. Bu sıçanlardan 

bazılarında belirgin ancak geçici ön segment tutulumu olduğunu belirtmişlerdir. Üveit 

tablosunun bilateral seyrettiğini ve nötrofil hakimiyetinin olduğunu izlemişlerdir (48).  

Endotoksin ile indüklenen üveit (EIU) modeli günümüze kadar kedi, köpek, Lewis ve 

Columbia sıçanları ve farelerde oluşturulmuştur. Enjeksiyon subkutan, intarperitoneal, 

intravenöz, intravitreal ve ayak tabanı yoluyla yapılabilmektedir.  

Deney hayvanına sublethal dozda lipopolisakkarid (LPS) verilmesiyle genelde 24 saat 

sonra pik yapan göze lokalize enflamatuar cevapla karakterize akut fakat geçici bir olaydır. 

EIU, lens arkasını etkiliyebilse de primer olarak ön segmette oluşmaktadır. Üveit bilateral 

seyretmekte olup kan-aköz bariyeri saatler içinde (1-6 saat) hızla tahrip olmakta ve 24. saatte 

selüler infiltrasyon en üst seviyeye çıkmaktadır. 48. saatte enflamasyon azalmaya 

başlamaktadır. 24. saatte nötrofillerin yoğun olduğu ve 5. gün monositlerin yoğun olduğu 

bifazik üveit tablosu oluşabilmektedir. 

 Endotoksin uygulamasından 24 saat sonra hayvanlarda miyozis, iris hiperemisi, kan 

aköz bariyerinin kırılmasına bağlı hümör aköze protein sızıntısı, ön üveada, ön kamarada ve 

vitreusta hücre infiltrasyonu ile karakterize oküler hastalık ortaya çıkar. LPS, sitokinlerin 

(TNF-α, IL-1, IL-6 ve IL-8), oksijen metabolitlerinin ve araşidonik asit metabolitlerinin 

(PGE2, LTB4) sentez ve salıverilmesine neden olur. İntravitreal uygulamalarda 

enflamasyonun daha şiddetli seyrettiği ve tekrarlayan enjeksiyonlara karşı toleransın geliştiği 

belirtilmiştir (49).  

EIU modeli, üveitte aktive olan sitokin, adezyon molekülleri, kemotaktik faktörler ve 

bunların farmakolojik inhibitörlerinin araştırılması için önemli değere sahiptir. İdiyopatik 

nonspesifik üveitlerin etyopatagonezinin aydınlatılmasında önemli bir modeldir.  
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Melaninle İndüklenen Deneysel Üveit (EMIU)  

Pertussis toksini ile emülsifiye edilmiş öküz ve farklı kökenli üveitojenik melanin 

proteinleri ile immünize edilmiş sıçanlarda ön üveit modeli geliştiği izlenmiştir. Ön segment 

tutulumu baskın olup immünizasyondan iki hafta sonra hiperemi, miyozis, flare ve hümör 

aközde hücreler şeklinde ortaya çıkmaktadır. EMIU’de T hücre aracılı bir mekanizmanın 

işlediği düşünülmekte olup bu hastalığın siklosporin ile inhibe edildiği izlenmiştir. İdiopatik 

insan ön üveitlerinin otoimmün kökenli olduğu düşünülmektedir ve EMIU bu hastalığın 

mekanizmasının anlaşılmasında yararlı bir modeldir (5,50).  

Lensin İndüklediği Üveitler (LIU)  

Lens kapsülünün penetran yaralanmalarda olduğu gibi hasarlanması sonrası lens 

proteinlerine karşı gelişen bir otoimmün reaksiyondur. Klinik olarak HA protein 

konsantrasyonunda artış ve flare şeklinde izlenmektedir. Hayvanlardaki hastalık antijen-

antikor kompleksi ve komplemanı içeren bir tip III reaksiyonu tarafından indüklenmektedir. 

Bu deneysel model hayvanlarda lens kapsülü yapay olarak parçalanarak çalışılmıştır (51,52).  

Deneysel Otoimmün Üveit (EAU)  

Retinal S-Ag, IRBP, rodopsin, recoverin ve fosfodusin major üveitojenik retinal 

antijenlerin subkutan yolla uygulanmasını takiben retina proteinlerine karşı CD4+ T hücre 

ağırlıklı enflamatuar cevabın oluştuğu ve arka üveit tablosunun geliştiği görülmüştür. 

Otoimmün göz hastalıkları ve insan arka üveitlerine benzerliğinden dolayı EAU önemli bir 

modeldir (53,54,55,56,57,58,59).  

Klinik olarak, enjeksiyonu takiben 10-21 günde gelişen iris damarlarında dilatasyon, ön 

kamarada enflamatuar hücre infiltrasyonu, hifema, fundus muayenesinde perivasküler 

infiltratlar, disk ödemi ve retinal hemorajiler izlenir.  

Histopatolojik olarak; fotoreseptör tabakanın infiltrasyonu, retinal foldlar, granülom 

formasyonu, perivaskülitis, retina dekolmanı ağır vakalarda retinal hücrelerin destrüksiyonu 

izlenir. Akut fazda T lenfositler ve PMNL’ler dominant hücrelerdir fakat infitre olan 

makrofajlar bulunabilir. 
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2.4.1. Major Histokompatibilite Kompleksi (MHC) 

Kanlarında beyaz küre taşıyan canlılara ait hücrelerin yüzeyinde tanımlayıcı 

glikoprotein yapıları izlenmektedir. Bunlar major histokompatibilite (doku uygunluk) 

antijenleridir. İnsanlardaki MHC proteinleri ise human lökosit antijen (HLA) olarak 

adlandırılmaktadır. Bunlar hücre yüzeyinde yer alırlar ve çeşitli immünolojik işlevlere 

doğrudan katılmak yolu ile insan bağışıklık sistemine katkıda bulunurlar. HLA antijenleri 

otozomal kromozom 6’nın kısa kolunda yerleşen kompleks bir genetik loküs tarafından 

kontrol edilir.  

Temel olarak iki sınıfta incelenirler.  

I. Sınıf MHC: HLA-A, HLA-B, HLA-C  

II.Sınıf MHC: HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ 

I sınıf HLA molekülleri çekirdekli hücrelerin hücre membranlarının yüzeyinde yer 

alırken, II. sınıf HLA molekülleri özellikle immün sistemde aktif olarak yer alan ve antijeni 

sunabilme özelliği taşıyan hücrelerin membranlarında yer almaktadır. Sınıf I MHC antijenleri 

sitotoksik efektör T hücrelerine (Tc) antijenin sunulması için gereklidir (60). Sınıf II MHC 

molekülleri olmadan ise yardımcı T hücrelerine (Th) antijenin sunulması işlemi gerçekleştirir. 

(61). Tc, Th ve hedef hücre arasında histokompabilite mutlak bir gerekliliktir ve bu fenomen 

MHC restriksiyonu olarak bilinir (62).  

HLA sistemi ile hastalıklar arasındaki bağlantılar dört temel hipotezle açıklanmaktadır.  

Bunlardan bir tanesi HLA’ların yalnızca özgül bir takım etyolojik ajanları veya 

enfeksiyöz ajanları sunan birtakım moleküller olmasıdır. Bu nedenle yalnızca belli HLA 

yapısına sahip olan insanlar bu hastalıklara maruz kalabilmektedir. HLA yapısı genetik 

özelliklerle de yakından ilintili olduğundan hem genetik özellikler hem çevre koşulları, hem 

de dışarıdan alınan bazı tetikleyici etkenler (enfeksiyon etkenleri gibi) hastalık gelişiminde rol 

oynamaktadır.  

Bir diğer teoriye göre ise bir bakteriyel antijen ile HLA molekülünün bir parçası 

arasında moleküler benzerlik oluştuğu ve bu durumun çapraz yanıta yol açması yolu ile 

otoimmün hastalıkların ortaya çıktığıdır.  
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Üçüncü teori ise T-hücre antijen reseptörünün esas duyarlılık noktası olduğudur. Özgün 

T-hücre reseptörü gene özgün bir HLA kullandığına göre HLA ve T-hücre antijen reseptör 

çeşitliliği arasında kuvvetli bir ilişki olmalıdır. 

 Dördüncü teori de bu çapraz yanıt olasılıklarını gözardı ederek belli HLA yapısına 

sahip bireylerde bağışık yanıtın daha alevli ve gürültülü bir şekilde seyrettiği öngörüsüne 

dayalıdır. 

HLA sistemleri, antijen sunan hücrelerle T hücreleri arasında antijenin tanınmasında 

kritik rol oynadıkları için hücreler arası haberleşme sistemi olarak bilinirler. Belirli bazı HLA 

antijenlerinin bazı üveit tipleriyle birliktelik gösterdiği bildirilmiştir. HLA-B51'in Behçet 

hastalığı, HLA-B27'nin Ankilozan spondilit, HLA-A29'un birdshot retinokoroidopati ile 

HLA-A28’in intermediate üveit, HLA-DR15’in pars planit ile yüksek oranda birliktelik 

gösterdiği saptanmıştır. Bu birliktelik üveit gelişiminde yüksek oranda genetik yatkınlığın 

olduğunu ispatlamaktadır. Bu antijenler arasında sadece HLA-B27 ve HLA-A29 pozitifliği 

tanısal önem taşımaktadır. (63,64,65,66). 

2.4.2. HLA Özellikleri ve Üveit 

Tüm immünolojik hastalıklarda olduğu gibi bugüne kadar üveitlerin de bir takım HLA 

özellikleri ile ilişkisi ilgi odağı olmuş ve kimi hastalıklarda kuvvetli ilişkiler gösterilirken 

kimilerinde ise böyle bir bağlantı kurulamamıştır.  

Aslında HLA-B51 ve Behçet hastalığı ilişkisi belki de yıllar boyu en dikkat çekici 

bağlantı olmuştur. Çeşitli etnik topluluklarda değişik oranlarda gösterilen bu ilişki özellikle 

bazı (Japonlar, Yunanlılar ve ispanyollar’da) ırklarda ve de özellikle HLAB*5101 alt 

grubunda neredeyse %98’e varan oranlarda pozitif olarak gösterilmektedir (67,68,69,70). 

 Kimi etnik gruplarda VKH hastalığı ile HLA-DR4 ilişkisi çok kuvvetli bulunurken, 

kimilerinde daha zayıf olarak tespit edilmiştir (71,72). HLA-DR4 antijeninin DRB1 geni 

tarafından kodlanan  zinciri polimorfiktir ve DRB1*0401’den DRB1*0427’ye kadar uzanan 

27 tane alt grubu vardır. Bunların da dağılımında ırklara göre birtakım farklılıklar tespit 

edilmektedir. VKH hastalığının patogenezi incelendiği zaman bu hastalıkta CD+ T hücrelerin 

infiltrasyonu ile özellikle melanositlerin harabiyete uğradığı saptanmaktadır. Bu hastaların 

kanından elde edilen CD+ HLA-DR+ melanoma özgül T lenfositlerin melanoma hücreleri 

üzerinde kuvvetli sitotoksik etkileri saptanmıştır (73).  
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Aslında HLA tiplendirmesi ile üveit ilişkisinin çok kuvvetli olarak bulunduğu belki de en 

eski hastalık akut ön üveittir (74). Bu hastaların yaklaşık %50’sinde HLA-B27 pozitif olarak 

bulunmaktadır. Bu arada HLA-B27 pozitifliği ile Yersinia veya Klebsiella enfeksiyonları 

arasındaki üveit geliştirme ilişkisi, enfeksiyonların da üveit gelişiminde moleküler benzerlik 

yolu ile etkin olabileceği hipotezlerinin ortaya atılmasına yol açmıştır (75,76). 

2.5. UVEA İLTİHAPLARI 

  Uveal sistemin iltihapları üveit olarak adlandırılır. Ancak klinik kullanımda üveit tanımı 

sadece üveal sistemin değil, aynı zamanda yakın komşulukları nedeniyle inflamasyona katılan 

retina, vitreus, optik sinir gibi intraoküler yapıların iltihaplarınıda kapsar. Hatta uveal tutulum 

bu yapıların primer inflamasyonuna eşlik ediyor da olabilir. Ayrıca üveit tanımı klinikte uveal 

sistemin non-süpüratif iltihapları için kullanılmakta, invazif cerrahi girişimler ve penetran göz 

yaralanmaları sonucu piyojenik mikroorganizmaların göz içine inokülasyonu ile gelişen 

süpüratif uvea iltihabı için endoftalmi, panoftalmi terminolojileri kullanılmaktadır (77). 

2.6. ÜVEİTLERDE SEMPTOMLAR VE KLİNİK BULGULAR  

Üveit semptomları inflamasyon olan dokuya göre değişkenlik gösterir. 

Ağrı 

  İris ve siliyer cisim trigeminal sinirin oftalmik dalından gelen yoğun duyu lifleri ile 

çevrelenmiş olduğu için bu yapıların inflamasyonunda belirgin bir semptom olarak ağrı ortaya 

çıkar. Aksonal refleks ile siliyer kas ve iris sfinkter kasında spazm meydana gelir. Ağrı göz 

küresinde ve göz çevresinde hissedilebileceği gibi, alın, saçlı deri, yanaklar ve bazen burun ve 

dişlere de yansıyabilir (78). 

Fotofobi 

  Işığa bakamama, ışık karşısında rahatsızlık ve ağrı iritis veya iridosiklitisi olan 

hastalarda sık görülen semptomlardır. Işık refleksinin iris ve siliyer cisimde yarattığı hareket 

nöronal irritasyona yol açar, aksonal refleksle siliyer spazm meydana gelir. Makula 

patolojilerinde, makula ödeminde ışığın kamaşması ile duyulan rahatsızlık hissine ağrı eşlik 

etmez (78). 

Göz Sulanması 

  Trigeminal irritasyonun bir parçası olarak ortaya çıkan bir semptomdur. 
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Uçuşan cisimler görme bulanıklığı 

  Vitreus içindeki iltihabi hücreler, presipiteler ve kondanse fibriller uçuşan cisimler 

görmek şeklinde ifade edilen bir semptoma yol açar. Özellikle arka vitreusun bulanıklığı 

görüntüde bir sis perdesi veya bulut hissine yol açar. Görme keskinliğinin azalması ortam 

kesifliği dışında, arka kutupta yeralan retinit, koroidit, retinokoroidal skar, makula ödemi 

veya makula dejenerasyonuna bağlı olabilir (78).  

Üveitlerde saptanan klinik bulgularda tutulan dokuya göre farklılık gösterir. 

Siliyer kanlanma 

  İritis ve iridosiklitisi olan hastalarda limbus çevresinde episkleral damarların 

dilatasyonu koyu kırmızı kanlanma şeklinde görülür. Konjonktival damar dilatasyonu da 

perilimbal bölgede ve bulber konjonktivada daha belirgindir (78).  

Keratik presipitatlar 

  Keratik presipitatlar, korneanın arka yüzünde endotelde biriken inflamatuar hücre 

kümeleridir. Ön kamaradaki hümör aköz, ısı farklarından kaynaklanan bir dolaşım gösterir. 

Hümör aköz ısısı yüksek olan iris yüzeyinde yukarı doğru hareket ederken, ısısı daha düşük 

olan kornea arka yüzünde aşağı doğru hareket eder. Bu dolaşım sırasında, hümör aközde 

bulunan iltihabi hücreler sıklıkla korneanın alt yarısında tabanı aşağıda bir üçgen şeklinde 

birikmektedir. Bununla beraber Fuchs üveit sendromu gibi bazı klinik tablolarda üst yarıda da 

keratik presipitatlar görülebilir. 

 Keratik presipitatların büyüklüğü ince, küçük birikintilerden, çapı 1 mm kadar olabilen 

iri,  yağ damlaları şeklindeki birikintilere kadar değişebilir. Küçük presipitatlar daha çok 

nongranülomatöz inflamasyonla ilişkilendirilirken, iri koyun yağı görünümlü keratik 

presipitatlar granülomatöz inflamasyonla ilişkilendirilir. Makrofaj ve epiteloid hücrelerden 

oluşan granülomatöz presipitatlar kronik inflamasyonda oluşurken, nötrofil ve lenfositlerin 

birikimi ile oluşan ince presipitatlar akut inflamasyonda oluşmaktadır.  

İnflamatuar sürecin tipine ve evresine göre aynı anda ince ve iri presipitatlar birlikte 

görülebilir. Keratik presipitatlar aktif inflamasyon gerileyince sekelsiz olarak 

kaybolabildikleri gibi, pigmentli sekel birikintiler olarak kalabilir, özellikle iri presipitatlar 

endotelde iz bırakabilir (78). 
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Ön kamara bulanıklığı 

  Hümör  aköz normalde saydam bir sıvıdır. Kan göz bariyerinin yıkılması ile hümör 

aközün protein içeriğinin artması bulanıklaşmasına yol açar. Fibrin miktarının artması ile 

hümör aköz hareketsiz bir sıvı görünümünü alabilir. Biyomikroskopun yarıklı lambasından 

oblik olarak ön kamaraya yöneltilen ışık demetinin görülebilir olması hümör aközün 

bulanıklaştığını gösterir. Bulanıklığın biyomikroskopik muayene ile derecelendirilmesi şu 

şekildedir. 

Tablo 1: Ön kamara bulanıklığın derecelendirilmesi 

0………………….yok 

1+………………. Hafif bulanık 

2+……………….Orta derecede bulanıklık (iris ve lens detayları net) 

3+………………. Belirgin bulanıklık (iris ve lens detayları bulanık) 

4+……………….Yoğun ( fibrin veya plastik aköz)   

 

Hümör aköz bulanıklığının objektif ve kantitatif tayini için klinikte laser flare fotometre 

kullanılır. Temel prensibi ön kamaraya projekte edilen bir ölçüm penceresine yönlendirilen 

laser ışınında meydana gelen saçılmanın bir ışın çoğaltıcısı vasıtasıyla ölçülmesine dayanır. 

Saçılan ışık miktarı hümör aközdeki protein yoğunluğu ile orantılıdır (79,80,81). 

Ön kamarada hücre 

  Ön kamarada hümör aköz içinde hareket eden hücreler, biyomikroskobun yarıklı 

lambasından oblik olarak ön kamaraya yöneltilen ışık demeti içinde görülürler.  1x1 mm ışık 

demeti içinde görülen hücre sayısına göre inflamasyon derecelendirilir.  
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Tablo 2: Ön kamara hücresinin derecelendirilmesi 

0………………………<1 

0.5+…………………..1-5 hücre 

1+…………………….6-15 hücre 

2+…………………….16-25 hücre 

3+…………………….26-50 hücre 

4+…………………….>50 hücre  

 

Ön kamaradaki lökosit hücreleri daha da fazla olduğunda seviye yapan beyaz bir birikinti 

şeklinde ön kamara açısında dibe çöker. Hipopyon denilen bu çöküntü içindeki fibrin miktarı 

fazla değilse baş pozisyonu ile yer çekimine uyarak yer değiştirebilir (79).  

İris nodülleri 

  Üveitlerde görülen iris nodülleri keratik presipitatlara benzer şekilde inflamatuar 

hücrelerin iriste oluşturduğu birikintilerdir. Ancak gerçek granülomlar da olabilir. Pupilla 

kenarında oluşan nodüller Koeppe nodülleri, iris ön yüzeyinde oluşanlar ise, Busacca 

nodülleri adını alırlar. İris nodülleri granülomatöz hastalık belirtisi olarak kabul edilirler. 

İnflamatuar hücre birikintilerinin oluşturduğu nodüller açık renklidir. Ancak hümör aközde 

bulunan pigment ve hücre artıkları ile üstleri örtüldüğünde gerçek granülomlardan ayırt 

edilmesi güçleşir (78).  

 Arka ve Ön yapışıklıklar 

  Hümör aközde artan fibrin miktarı ile ilişkili olarak iris ve lens kapsülü arasında 

meydana gelen yapışıklıklara arka yapışıklıklar, iridokorneal açıda meydana gelen 

yapışıklıklara periferik ön yapışıklıklar denir. Arka yapışıklıklar erken dönemde farmokolojik 

olarak ayrılsalar da fibroblastik organizasyon oluştuğunda kalıcı olurlar. Bu durumda 

pupillanın yuvarlaklığı bozulur ve serbest hareket edemez. Çepeçevre pupillanın lens ön 

yüzeyine yapışmasına pupilla seklüzyonu denir ve pupiller blok glokomuna yol açabilir. 

Periferik ön yapışıklıklar ise kapalı açılı glokoma yol açabilirler (78).  
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İris atrofisi 

  Bazı üveitlerde iris atrofisi görülebilir. İris pigment epitelinde oluşan atrofi 

transilluminasyon defektlerine yol açar. Viral ön üveitlerde sektöryel ya da yama tarzında ve 

transilluminasyon defekti veren atrofiler oluşması tipik bir bulgudur ve klinik tanı kriteri 

olarak kullanılır. Fuchs üveit sendromunda ise İris kriptlerinde diffuz silinme ile kendini 

gösteren yaygın stromal atrofi görülmektedir (78,83). 

Myozis  

  Akut iritis ve iridosiklitiste iris ödemi ve sfinkter kasının spazmı nedeniyle pupilla 

miyotik olur ve ışığa cevabı azalır. Kronik olgularda arka yapışıklıklar nedeniyle de miyotik 

pupilla genişleyemez (78). 

Lens değişiklikleri 

 Lens ön yüzünde iltihabi hücreler ve pigment birikintileri ile fibrin membran oluşabilir. 

Pupilla alanının tamamen kapanmasına pupilla oklüzyonu denir. Birçok hastada hem üveitle 

ilişkili olarak hem de hastalığın tedavisinde kullanılan kortikosteroidler nedeniyle komplike 

katarakt gelişebilir (78,83).  

Vitreus bulanıklığı 

Uveal dokulardaki inflamasyonun yeri ve şiddetine göre vitreusta lokalize veya diffuz 

bulanıklık meydana gelir. Siliyer cisim ve retina-koroid iltihapları sıklıkla iltihap hücrelerinin 

vitreusa geçmesine yol açarlar. Diffuz vitreus bulanıklığı indirekt oftalmoskopi ile muayenede 

derecelendirilebilinir.  

Tablo 3: Vitreus bulanıklığının derecelendirilmesi  

0.5+………….optik disk kenarı hafif bulanıktır. 

1+……………optik sinir ve damarlar hafif bulanıktır 

2+…………….optik sinir ve damarlar belirgin bulanıktır 

3+……………. optik disk bulanıktır fakat silueti görülebilir 

4+……………..optik disk seçilemez  
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  İnflamasyonun aktif döneminde vitreusta fibriller arasında serbest görülen açık renkli 

hücreler vardır, fibrillere tutunmuş koyu renk almış hücreler geçirilmiş inflamasyonun 

sekelidir ve tamamen kaybolmazlar. İridosiklitiste ve siklitiste hücreler lens gerisinde ön 

vitreusta yoğunluktadır, arka üveitlerde ise diffuz veya arka vitreusta yoğunlaşmış hücre 

infiltrasyonu görülür. Ayrıca keratik presipitatlardaki hücre birikimine benzer şekilde 

vitreusta inflamatuar hücre kümelerinin yaptığı kartopu veya pamuk yumağı şeklinde 

opasiteler görülebilir. Vitritis geçirmiş gözlerde vitreusta kondansasyon, lokal kesiflikler, 

bantlar görülebilir (84,85). 

2.7. ÜVEİTLERDE SINIFLAMA 

  Bugün için en çok kabul görmüş olan sınıflama anatomik sınıflamadır. Bu sınıflama 

inflamasyonun geliştiği lokalizasyonuna göre yapılmakta olup gelişen komplikasyonların 

lokalizasyonundan bağımsızdır (79). 

İnflamasyonun başlangıç yeri vitreus ise İntermediate üveit  terimi kullanılmalı, periferik 

damalarda kılıflanma ve makula ödemi varlığı sınıflamayı değiştirmemelidir. 

Pars planit tanısı; sadece İntermediate üveitin bir alt grubu olarak, ilişkili bir enfeksiyöz 

veya sistemik hastalık olmaksızın, “snowbank” veya “snowball”  opasiteler olduğunda 

kullanılmalıdır. Eğer ilişkili bir enfeksiyon (örneğin Lyme hastalığı) veya sistemik hastalık 

(örneğin sarkoidoz) varsa o zaman İntermediate üveit  terimi kullanılmalıdır. 

Panüveit terimi, inflamasyonun herhangi bir yerde baskın olmayıp, ön kamara, viterus, 

retina ve/veya koroidde görüldüğü durumlarda kullanılmalıdır. Panüveit tanımında makula 

ödemi veya neovaskülarizasyon gibi yapısal komplikasyonlar, üveitin anatomik 

sınıflandırmasında göz önünde tutulmamalıdır. 

Ön kamara ve vitreustaki inflamasyon (yani iridosiklitte ön vitreusta hücre olması ya da 

İntermediate üveitte ön kamarada hücre olması), ön üveit veya   İntermediate üveit olarak 

tanımlanmalı, panüveit denmemelidir (79).      
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Tablo 4: Üveitlerin anatomik sınıflaması                

Üveit Tipi Primer inflamasyon bölgesi                   İçerdikleri  

Anterior üveit   

                               

Ön kamara                                   İritis  

İridosiklitis 

Anterior siklitis 

İntermediate üveit  

                 

Vitreus                                          Pars planitis 

Posterior siklitis 

Hyalitis 

Posterior üveit  

                           

Retina veya koroid                             Fokal, multifokal veya diffüz koroidit   

Korioretinit 

Retinokoroidit 

Retinit  

Nöroretinit                                                                                                                  

Panüveit    ön kamara, vitreus ve koroid veya 
retina                                                                                                                       

 

    Üveitler hastalığın başlangıcına, süresine ve seyrine göre aşağıdaki gibi 

tanımlanmaktadırlar (79). 

Tablo 5: Üveitlerin başlangıcına, süresine ve seyrine göre sınıflaması 

1.Başlangıç a. ani  

b. sinsi 

2.Süre a. Sınırlı: <3 ay süren 

b.  persiste eden: > 3 ay süren 

3.Seyir a.akut : ani başlangıçlı ve sınırlı süresi olan epizod 

b.reküren: aralarındaki inaktif süre tedavisiz 3 ay veya daha  fazla olan 
tekrarlayan epizodlar  

c.kronik: tedavi kesildikten sonra 3 aydan daha kısa sürede relaps gösteren 
persistan  üveitler   
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Üveitler klinik muayeneye dayalı inflamasyon tipine göre granülomatöz ve 

nongranülomatöz olmak üzere ikiye ayrılırlar (78). 

1. Nongranülomatöz üveit: genellikle akut semptomatik başlangıçlı, ince keratik 

presipitatlar, yoğun ön kamara bulanıklığı, fibrin aköz ile karakterize daha çok ön uveayı 

tutan üveitlerdir. 

2. Granülomatöz üveit: sinsi başlangıçlı kronik seyirli, iri keratik presipitatlar, iris 

nodülleri ve koroidal granülomlarla karakterize üveitlerdir.  

İnternational Uveitis Study group (IUSG) tarafından 2008’de anatomik sınıflamaya ek 

olarak yapılan klinik sınıflama ise üveitlerin değerlendirme ve tanısında yardımcı olmaktadır 

(86). 

Tablo 6: Üveitilerin klinik sınıflaması 

Enfeksiyöz   Bakteriyel  

Viral  

Fungal  

Parazitik  

Diğer 

Nonenfeksiyöz   Bilinen sistemik hastalık var 

Bilinen sistemik hastalık yok 

Maskeleyici (Taklitçi)                 Neoplastik 

Nonneoplastik 
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2.8. ÜVEİTLERDE İLAÇ TEDAVİSİ 

Üveitlerin standart ve etkili bir tedavi yöntemi yoktur. Hastalığın kronik seyirli, nükslerle 

seyredebilen ve kimi zaman da prognozu kötü olabilen bir hastalıktır. Hastalığın sistemik 

hastalılarla ilişkisi iyi araştırılmalıdır. Detaylı anamneze ek olarak yapılan ayrıntılı göz 

muayenesiyle ve destekleyici laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleriyle kesin tanıya 

gidilmelidir. Kullanılan ilaçların etkileri, neden kullanıldığı, yan etkileri hastaya anlatılmalı, 

yapılan tetkikler hakkında bilgi verilmelidir (87). 

KORTİKOSTEROİDLER 

Kortikosteroidler üveit tedavisinde kullanılan ilk seçenek ilaçlardandır. Üveit tedavisinde 

özellikle antiinflamatuar etkilerinden yararlanılmak üzere, topikal, enjekte edilebilen ve oral 

formları kliniklerde sıklıkla kullanılan ilaçlardır. 

 Topikal steroidler daha çok ön üveitlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Fakat afak ve 

psödoafak olan hastalarda da arka segment hastalıklarındaki etkileri nedeniyle tercih 

edilebilmektedir. Çok çeşitli topikal steroid damlaların arasında en sık kullanılanları 

prednisolone, deksametazon, hidrokortizon  gibi etken maddeler içeren damlalardır (88,89). 

Yeni etken maddelerden olan rimeksolon %1’liğin üveit tedavisinde prednisolone asetat 

%1’lik kadar etkin olduğu fakat ondan daha az yan etkileri görüldüğü bildirilmektedir (90).  

Peribulber kortikosteroid uygulaması ön kamarada daha yüksek ilaç konsantrasyonu 

sağlamak, daha hızlı etki elde etmek ve ilacın arka segmente etkilerinden yararlanmak üzere 

yapılmaktadır. 

 Non-enfeksiyöz kökenli üveitlerin tedavisinde oral kortikosteroidlerin kullanımı önemli 

bir yer tutmaktadır. Oral kortikosteroidler genellikle 1 mg/kg/gün olarak başlanmaktadır. Eğer 

çok hızlı ve etkin bir tedavi isteniyorsa intravenöz  pulse steroid günlük toplam 1 gr olarak üç 

gün ard arda verildikten sonra oral kortikosteroid tedavisine geçilebilir. Eğer yüksek doz oral 

steroid tedavisine rağmen hastada yeterli cevap alınamazsa tedaviye immunosupresif ilaç 

eklenebilir. Yeterli etki elde edildikten sonra steroid dozu giderek azaltılmalı ve eğer olanaklı 

ise uzun dönemde kesilmelidir. Doz azaltılması sırasında hastalığın tekrar alevlendiği 

gözlenirse, doz tekrar yükseltilir ve sakinleşmesi 1 ay daha beklenir ve tekrar doz azaltılması 

denenir. Enfeksiyon, hipertansiyon, sıvı tutulumu, diabetes mellitus, hiperlipidemi, 

ateroskleroz, osteoporoz, glokom ve katarakt gelişimi yönünden sıkı takip gereklidir (91).  
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NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR İLAÇLAR 

Üveitlerde prostoglandin salınımı önlendiğinde hastalığın seyri üzerinde olumlu etkileri 

olduğu saptanmıştır (92). Üveitlerin tedavisinde kullanımı sınırlı kalmıştır ve topikal 

steroidlerin etkilerine yakın etkinlik tespit edilmiştir (93).  

Bu ilaçların kullanımında en belirgin etki  juvenil romatoid artritlerde ortaya çıkmakta ve 

bu hastalarda üveit ataklarının sıklığını belirgin ölçüde azaltmaktadır (94,95). 

 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BASKILAYAN İLAÇLAR 

Bu grup ilaçlar antimetabolitler, T-hücre inhibitörleri ve alkilleyici ajanlar olarak 

sınıflandırılabilirler. Antimetabolitler arasında azatioprin, metotreksat  ve mikofenolat mofetil 

sayılabilir. T-hücre inhibitörleri ise siklosporin A ve takrolimus dur. Alkilleyici ajanlara ise 

siklofosfamid  ve klorambusil örnek verilebilir. 

 Üveit tedavisinde steroidlerin hızı ve etkin baskılama özelliklerinden yararlanmak için 

tedavinin hemen başında kullanılır, immünsupresiflerin etkisi ise uzun dönemde yavaş yavaş 

ortaya çıkar. Bu nedenle oral kortikosteroid tedavisi alan bir hastada tedaviye immünsupresif 

eklenmesi kararı verildiğinde, immünsüpresif ilacın eklenmesinden 4-8 hafta sonra, eğer 

hastalık sessizse, steroid dozu yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir. 

Yoğun sistemik yan etki ve kullanım zorlukları da göz önünde hastalar yakın takip 

edilmelidir. İmmunsüpresif ilaçlarla yapılan tedaviler son zamanlarda giderek 

yaygınlaşmaktadır. Steroide  ek  olarak verilebileceği gibi çoğu vakada tek başına yada 

kombine olarakta kullanılabilmektedir.  (96).  

Siklosporin A: 

Göz  içi inflamatuar olaylarda 2-5 mg/kg/gün’lük oral dozun yeterli etkiyi sağladığı 

görülmüştür. Özellikle Behçet hastalarında siklosporin tedavisi ile yüz güldürücü sonuçlar 

elde edilmektedir. Behçet hastalarında 2 mg/kg/gün kadar düşük dozlarda bile çok iyi 

sonuçlar elde edilmesi ve bu hastaların neredeyse %86’sında iyi bir yanıtın elde edilmiş olup 

%43’ünde de atakların tamamen kaybolmuş olması bu hastalarda neredeyse steroid yerine ilk 

tercih olarak siklosporin önerilmesine yol açmıştır. (97).  
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Azatioprin: 

Antienflamatuar etkilerinden yararlanılmak üzere üveitlerde en etkili dozu 2 mg/kg/gün 

olarak kullanılmaktadır. Steroidlerle kombine kullanımı ile kronik üveitlerde sonuçları yüz 

güldürücüdür (98). Behçet hastalarında göz tutulumunda hem enflamasyonu gerileme, hem de 

atak sıklığında azalma gözlenmiştir. Sempatik oftalmi, VKH hastalığı ve pars planitte de 

azatioprin kullanımının hastalık üzerinde olumlu etkileri saptanmıştır (99).  

Metotreksat: 

Çocuklarda  kullanımının göreceli olarak güvenli olması nedeniyle juvenil romatoid 

artritlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. B ve T hücreleri üzerine kuvvetli inhibe edici 

etkileri bulunması nedeniyle şiddetli endojen üveitlerde de kullanılabilir. Genellikle tek dozda 

olmak üzere haftada bir 7,5-25 mg dozunda kullanılırsa da en sık kullanılan dozu haftada bir 

15 mg’dır (100). 

 POTANSİYEL YENİ TEDAVİLER 

1- AntiTNF-α tedavisi (Infliksimab, etanercept.) (101,102,103). 

2- HLA-B27 peptid oral tolerans tedavisi (B27PD) (104). 

3- Antibiyoterapi (sulfasalazine, siprofloksasin) (105,106) 

4- Sitokinler, kemokinler, hücre adezyon molekülleri, ko-stimulatuar moleküller, ve T-

hücre subgrupları ise yeni tedavi seçenekleridir (107,108,109). 
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2.9. İNTERMEDİATE  ÜVEİTLER 

İntermediate üveit sıklıkla çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen inflamatuar bir 

sendromdur. Yıllardan beri farklı isimler almıştır. 1908’de fuchs ve 1941’de Duke-Elder 

Siklitis, 1950’de Schepens periferik üveitis, 1960’da Brockhurst ve ark. periferik siklitis, 

1960’da Welch ve ark. pars planitis, 1961’de Hogan & Kimura kronik siklitis,1968’de Gass 

vitritis ve son olarak intermediate üveit (İÜ) terimi 1987 yılında international Uveitis Study 

group tarafından önerilmiştir (110,111,112). 

İntermedier zonun sınırları çok kesin değildir, arka sınır için vitreus bazı insersiyonu, 

vorteks venlerinin çıkış bölgeleri gibi öneriler mevcuttur.  İntermediate üveit, üveitler 

arasında oldukça sık rastlanan bir gruptur, üveitlerin %4.6-16’sını oluşturur(113). 

İntermediate üveitler %85.8 oranında çift taraflı olup %28.5 oranında sistemik bir 

hastalıkla birlikte görülmektedir (114). Ayrıca %40 katarakt, %38.4 makula değişiklikleri 

görülür. 

 Pars  planit ise herhangi bir sistemik hastalık veya enfeksiyon olmadan (idiyopatik) 

“snowball” yada “snowbank” lerin görüldüğü ve en sık karşılaşılan İntermediate üveit alt 

grubudur (79). İntermediate üveite yol açan non enfeksiyöz hastalıklar arasıda Behçet, 

sarkoidoz, multiple skleroz, juvenil kronik artrit, akut interstisyel nefrit, idiopatik vitritis 

sayılabilir. Toksokariyazis, periferik toksoplazmozis, Lyme üveiti, tüberküloz, sfiliz, 

propiyonibacterium acnes ise başlıca enfeksiyöz İntermediate üveit nedenleri arasında 

sayılabilir (113). 
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Tablo 7: İntermediate üveite yol açan hastalıklar 

Pars planit                                                         Multiple skleroz 

Sarkoidoz                                                          Tüberküloz                

Sifiliz                                                                  İridosiklit                     

Fuchs heterokromik iridosikliti                           Akut interstisiyel nefritis      

İdyopatik vitritis                                                  Irvine Gass sendromu        

Amiloidozis                                                        Birdshot korioretinopati        

Whiple’s hastalığı                                              Toksokariyazis         

Multifokal koroidit                                               Lyme üveiti             

Periferik toksoplazmozis                                    Behçet             

HTLV1                                                                                                                     

 

2.9.1. PARS PLANİT 

Epidemiyoloji 

Çocuk ve genç erişkinleri daha sık olarak tutmakla beraber her yaşta görülebilmektedir, 

16-21 yaşları arasındaki üveitlerin %15-39 unu, çocukluk çağı üveitleri arasında %15.3 ünü 

oluşturmaktadır. Hastaların %80 inde bilateral tutulum vardır ve unilateral başlayan olguların 

yaklaşık %30’u bilateral tutuluma geçer. İki gözün tutulması arasında uzun bir süre geçebilir 

ve genellikle bir göz diğerinden daha aktif ve ağır seyir gösterir (113). 

 İntermediate üveitilerin başlangıç yaşı 2 zirve yapmaktadır. Birinci zirve 5-15 yaş 

aralığında, ikinci zirve ise 25-35 yaş arasındadır. Kırk yaş ve üstü olgularda İntermediate 

üveit nadir görülmektedir. Çocukluk çağında İntermediate üveit insidansı % 15’e 

varabilmektedir. Genç yaş grubunda etkilenen olgularda astım sıklığı genel populasyondaki 

aynı yaş grubuna göre daha sıktır. İntermediate üveitilerin HTLV-1 virüsü ile ilişkili alt grubu 

ise 7. ve 8. dekatta görülmektedir. Cinsiyet dağılımı ile ilgili çalışmalarda hafif erkek 

predominansı özellikle daha genç yaş grubunda ortaya konulmuştur. Irk predominansı 

olmamakla birlikte İntermediate üveit Çin ve Japonya’da nadir görülmektedir (115). 
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Daha önceleri üveit serilerinde %4.6-7.6 arasında yer tutan pars planit tablosu giderek 

artış göstermektedir (116). Tipik pars plana eksudaları, nispeten sakin ön segment, belirgin 

vitreus hücreleri, vitreus alt yarısında yoğunlaşan kartopu opasiteleri “snowball”, retina 

periflebiti ve kistoid makula ödemi bulguları ile klasik pars planit sendromu %10 civarında, 

atipik formlar ise %5.4 oranında görülmektedir. Atipik formlarda, eksudatif reaksiyonlarla 

birlikte telenjiektazik damarlar, polianjiomlar görülebilir. Literatürde Coats benzeri 

reaksiyonlar gösteren olgulara rastlanmaktadır (117,118). 

Klinik bulgular 

Semptomlar genellikle tek gözde sinsi bir başlangıç gösterir. Tipik olarak hafif bir görme 

bulanması, uçuşmalar ve yüzen cisimcikler görülür. Ağrı, fotofobi, kızarıklık veya akut 

enflamasyon son derece nadirdir. Bazı araştırıcılar pars planitin ilk atağının daha ciddi ve 

semptomatik bir iridosiklitle birlikte olmaya meyilli olduğunu ve takip eden atakların daha 

çok kronik seyir ile karakterize olduğunu belirtmişlerdir. Hastaların %25-40’ı tedavi 

gerektirecek kadar ciddi tutulum gösterir (113). 

Tipik olarak göz sakindir, siliyer enjeksiyon yoktur ve ön kamarada sadece birkaç hücre 

görülebilir. İlk klinik bulgular retina ve vitreusda ortaya çıkmakla birlikte, siliyer enjeksiyon 

olmaksızın, ön kamarada hücre ve flare ile kendini gösteren orta derecede bir ön üveit 

bulguları olabilir. Küçük beyaz keratik presipitatlar 1+ den fazla olmayan flare ve ön 

kamarada hücre izlenebilir. Pupila iyi dilate olur, fakat birkaç sineşi ortaya çıkabilir. Koyun 

yağı presipitatların izlenmesi nadirdir. Gonyoskopik muayenede küçük enflamatuar eksudalar 

ve periferik anterior sineşiler izlenebilir (111).  

Fundus muayenesindeki bulgular, ora serrata ve pars plana üzerinde bulunan gri eksuda 

benzeri kümeler olan kartopu eksudalar ve “snowbank”lerdir. “snowbank” ler altta başlar ve 

360° periferik retina önünde birikebilir.  

Pars planit şüpheli olgular skleral çökertme ile dikkatli bir fundus muayenesinden 

geçirilmelidir. Tipik pars planitlerde, kartopu opasiteler, hücre, debri ve arka vitre dekolmanı 

sıktır. “snowbank” ler hastalığın kronik ve ciddi seyirli olduğunun göstergesidir (119). Pars 

planitlerde eksudanın varlığı ve yaygınlığı daha ilerlemiş daha ciddi vitreus enflamasyonu ve 

Kistoid maküler ödemle birliktedir. Vaskülit %36.4 oranında bildirilmektedir. Periferik 

periflebit yamalı tarzda bulunur, peripapiller ödem vardır. Vitreusda hücre ve sıklıkla düşük 

derecede Kistoid maküler ödem izlenir (%82). Kistoid makula ödemi (%47.7) görme 
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azalmasının en önemli nedenidir. Bazı olgularda vitreus bazının neovaskülarizasyonuna bağlı 

vitreus kanaması olabilir. Periflebit, katarakt, optik disk ödemi, retina dekolmanı diğer 

komplikasyonlardır (120,121). 

Prognoz  

Pars planitlerin seyri hastalar arasında değişkenlik gösterir. Çocukluk çağında başlayan 

pars planitin, yetişkinlerde görülene göre daha kötü bir prognoz gösterdiğini savunan yayınlar 

mevcuttur (122). 

Brockhurst ve arkadaşları hastalığın ciddiyetine göre, hastaları 5 ayrı gruba ayırarak 

incelemişlerdir; %28’i iyi seyirliyken, %46’sı ‘smoldering’ kronik form, %12’si koroid ve 

retina dekolmanı geliştirmiş, %6’sı kötü (vitreus kavitesinde organize membran ve eksudalar 

geliştiren) tip, %8’i perifer retinal ven oklüzyonlarıve optik atrofi geliştiren tip olarak 

belirlenmiştir (121).    

Makula ödemi, pars planitlerde görme azalmasının en önemli nedenidir. Her ne kadar 

kistoid makula ödemi %8.3-28 insidansında bulunmakta ise de, hastalığın seyri esnasınsda 

%42.8-52 oranlarına yükselmektedir. Bazı yayınlarda ilk muayene esnasında bile gözlerin 

yaklaşık %60’ında bulunduğu bildirilmiştir. Foveal reflenin kaybı, arka kutbun ödemli 

görünümü ve ödematöz retinanın düzensiz kalınlaşmasından ötürü çok sayıda parıldayan 

yansımalar izlenir.  

Fundus florosein anjiografide parafoveal kapillerlerden florosein sızıntısı diffüz petaloid 

paterni ve geç dönemde komşu retinal dokulara florosein geçişi ile kendini gösterir. Ciddi 

olgularda nöroepitelin veya retina pigment epitelinin seröz elevasyonu olabilir. Makula ödemi 

birkaç ay devam ederse, kronik maküler değişiklikler gelişerek santral görmenin  azalmasına 

yol açar. Retina pigment epitelinde ki değişiklikler, dispersiyon, kümeleşme ve yama şeklinde 

hiperpigmentasyondur. Atrofik evresinde, floroseinin transmisyon defekti izlenebilir (113).  

Etyo-Patogenez  

Pars planitin etyolojisi tam olarak aydınlatılamamaıştır. Vitreus ve silier cismin birincil 

enflamasyonu, birincil periferik retina vasküliti veya vitreus bazının immün bir reaksiyonu 

olduğu söylenmiştir. Multipl skleroz ile ilişkili olgularda otoimmünite suçlanmaktadır. Lyme 

hastalığı ile ilişkili olgularda enfeksiyöz ve immünolojik mekanizmaların rol oynadığı 
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düşünülmektedir. Sarkoidoz ile ilişkili intermediate üveitte ise otoimmünite yine ön plana 

çıkmaktadır (115). 

Herediter veya çevresel etyolojik faktörlerle ilişkisi olmadığı söylenmekle beraber, bazı 

aile fertlerini tuttuğu gözlemlenmiştir (123). Ailevi intermediate üveit olguları hakkında 

birkaç yayın yapılmıştır, bunlardan Wetzig ve ark. yapmış oldukları çalışmada aynı HLA 

antijenlerini taşıyan 2 erkek kardeşte intermediate üveit gelişimi saptamıştır (124). 

İntermediate üveit ile insan T hücreli lenfoma virüsü (HTLV-1) ilişkisi ise bozulmuş 

immün regülasyondan kaynaklanmaktadır. HTLV-1 ile ilişkili üveit olgularından alınan 

viterus örneklerinde HTLV ile enfekte olmuş CD-4 hücrelerinde artış ve CD-8 lenfositlerinde 

azalma ile birlikte CD-4/CD-8 oranında artış saptanmıştır. Diğer çalışmalarda bu olgulardan 

alınan ön kamara sıvısı örneklerinde T-hücre klonlarından IL-6 ve TNF-alfa üretiminde artış 

gösterilmiştir (125,126). 

Hastalığın immunogenetik predispozisyonu araştırıldığında HLA-DR2 birlikteliği dikkat 

çekmiştir. Kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek oranlarda, HLA-DR2’nin 

bir alleik subtipi olan HLA-DR15 %64.3-72 olguda pozitif, HLA-DRB1 (%57.1) ve DR17 

(%28.6) yüksek oranlarda pozitif bulunmuştur (127,128). 

“Snowbank” ler histopatolojik olarak fibroglial ve vasküler bileşenlerden oluşur. 

Bunların eksuda değil, yeni oluşan kollajenler, epiteloid hücreler, çok nükleuslu dev hücreler, 

lenfositler ile enflamatuar uyaranlara bir tür doku reaksiyonu olduğu kabul edilmektedir 

(129). 

“Snowball” lar ise hyalüronik asit enjeksiyonu ve albumin enjeksiyonu ile deney 

hayvanlarında ortaya çıkarılabildiğinden gözün non-antijen-spesifik bir cevabı olarak kabul 

edilmektedir. “Snowball” ların, epiteloid hücreler ve multi nükleer dev hücreleri kapsaması ve 

bunların uveada bulunmayan hücre tipleri olması, vitreusun ilk enflamasyon alanı olduğu 

fikrini desteklemektedir (129). 

Kistoid maküla ödemi gelişimi hakkında direkt bir etken bulunamamıştır. Periferik 

vitreoretinal enflamasyondan açığa çıkan mediatörlerin oluşturduğu, ikincil bir etki olduğu 

ileri sürülmektedir. 
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Tanı  

Spesifik bir tanı testi yoktur. Ayrıcı tanıda bahsedilen hastalıkların ekarte edilmesine 

yönelik testlerin yapılması gerekmektedir. Fundus florosein anjiografi tanı ve hastalığın 

tedavisi takipte en önemli rehberdir. Fundus florosein anjiografide retina damarlarından 

yaygın florein sızıntısı, disk ödemine bağlı hiperfloresans, kistoid maküla ödemi izlenir. 

Klinik olarak hiçbir neovaskülarizasyon, periferik retina traksiyonu ve vaskülitik değişiklik 

belirtisi olmadığı halde, “snowbank”lerin erken hiperflorasans ve sızıntı gösterdikleri ortaya 

konulmuş ve bu bulgu okült neovaskülarizasyona bağlanmıştır (130).   

“Snowbank”ler fibrovasküler bir kitle görünümü alabillir. Bunun ultrasonografi ile 

gösterilmesi mümkündür. Ultrason biomikroskopi, pars plananın kalınlaştığını, periferik 

retina ve pars planada yerleşen kar bankalarının ve kitleleri homojen, orta yoğunlukta 

yansıtıcılık veren opasiteler olarak göstererek tedaviyi yönlendirmekte faydalıdır (119).  

Komplikasyonlar 

Smith ve ark. ortalama 10.5 yıl takip ettikleri 100 hastada en sık komplikasyonu katarakt 

olarak bildirmişlerdir (131). Katarakt diğer serilerde de %22,1-42 arasında bildirilmekte, bunu 

%28-42,8 ile kistoid makula ödemine bağlı irreversibl makula dejeneresansı, epiretinal 

membran gelişimi %34,6, band keratopati %9, glokom %2-16, retina dekolmanı %3.9-22, 

retinoskizis %4, neovaskülarizasyon %6,5, vitreus kanaması %3, retina pigment epitelinin 

aşırı proliferasyonu, retinitis pigmentoza benzeri değişiklikler %1 ve disk damarlarının 

çekilmesi takip etmektedir (121,132) 

Görme azalmasında en önemli sebepler; başlangıç muayenesinde %60 kistoid makula 

ödemi ve %39 vitreus opasiteleridir. Son muayenede ise 0,5 den düşük görmeye sebep olan 

patoloji %74 makula patolojisi hastalık, %9 vitreus opasiteleridir (131).  

Pars planitlerde katarakt gelişimi, enflamasyondan veya steroid kullanılmasına bağlıdır. 

Vitreus enflamasyonunun artması ve hastalığın uzaması ile ilişki gösterilmiştir (131). 

Katarakt ekstraksiyonu sonuçları, genellikle makula fonksiyonuna bağlı olup sıklıkla iyi 

görme ile sonuçlanır. Göz içi lens implantasyonunun güvenli olduğu bildirilmekle birlikte, 

bazı olgularda kötü sonuçları olduğu da bildirilmiştir (132,133). Silikon lensler üzerinde 

pigment depolanmaları olabileceğinden PMMA lenslerin kullanılması önerilmektedir (110). 

Glokom genellikle steroid tedavisi veya katarakt cerrahisi sonrası oluşur. 
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Retina dekolmanı %22-51 oranında görülür. Malinowski ve ark. retina dekolmanı 

gelişme riskinin kataraktla ilişkili olduğunu vurgulamış, kataraktı olan olguların vitreus 

bazında şiddetli enflamasyon gösteren ve daha yoğun tedavi gerektiren olgular 

olabileceğinden, bunlarda retina dekolmanı gelişmesinin daha sık olduğu belirtilmiştir (117).  

Vitreus kanaması nadiren gözlenir ve vitreus bazındaki neovaskülarizasyonlara bağlıdır. 

Gerek eksudatif retina dekolmanı gerekse neovaskülarizasyonlar, sistemik ve sub tenon 

steroid enjeksiyonları ile tedavi edilebilir. Periferik vitreus bantlarının çekintisi sonucu 

geliştiği sanılan optik disk damarları ve makulanın yer değiştirmesi nadir bir 

komplikasyondur (131). 

Kemik korpüskülü benzeri pigmentasyon hastalığın geç döneminde bildirilmiştir. 

Tedavisiz bırakılan olgularda sık izlenen neovaskülarizasyon derecelendirilmesi  

S I: Klasik pars plana karbankaları, aktif eksudalar, periferik vasküler kılıflanma  

S II: Neovaskülarizasyon 

S III: Telenjiektazik damarlarda ve neovaskülarizasyonda artma, anjiom benzeri tümör 

formasyonu 

S IV: İkincil nonregmatojen retina dekolmanı, subretinal, intraretinal ve vitreus 

kanamaları ve eksudalar olarak yapılmaktadır (113). 

Ayırıcı Tanı 

Pars planit bir vitritis olduğu için vitreusta enflamasyonla seyreden Irvine Gass 

sendromu, Fuchs heterokromik iridosikliti,  sarkoidos, toksokariazis, amyoidozis, aktif retinit, 

aktif retinal vaskülit, üveit maskeli sendromlar, Whipple hastalığı, Behçet, Lyme hastalığı, 

travma gibi pek çok hastalığın ayırıcı tanısı yapılmalıdır.  

Genç  hastalarda ve nispeten sakin bir gözde vitreus hücreleri perivenöz kılıflanma ve 

beraberinde “Snowbank”ler  mevcutsa pars planit tanısı konulur. 

Yaşlı hastalarda ise, idiopatik vitritis düşünülmelidir. Sifiliz ve tüberkülozun atipik 

formları olabileceği düşünülerek; PPD ve akciğer grafisi,  FTA-Abs yapılmalıdır.  
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Çocukluk çağında ise tanı daha da güçleşecektir. Çocuklarda görülen jüvenil romatoid 

artrit, idiopatik üveit ve pars planit arasında ayırıcı tanıya gidilmesi gereklidir (114). 

Behçet pars planitten daha ciddi retina damar tıkanıklıklarına neden olur. Behçet 

hastalığında nekrotizan retina damar lezyonları, arka kutup gibi periferik fundusta da ortaya 

çıkabilir. Ancak pars planada eksudasyon yoktur ve Behçet de izlenen tekrarlayan hipopiyon 

pars planitte görülmez. 

Serum lizozim, ACE, akciğer grafisi sarkoidoz için uygulanmalıdır. 

Periferik toksoplazmozis punktat iç retinal lezyonlar, hafif bir retina ödemi ve etrafındaki 

vitreus reaksiyonu ile birlikte tek veya multifokal gri aktif retinit alanları ile seyreder. 

Periferde yerleşen bu tip lezyonlar kendiliğinden sınırlanır ve tedaviye ihtiyaç göstermezler. 

Ancak makulada bu tip lezyonun yerleşmesi görme kaybı ile sonlanabilir ve tedavi gerektirir. 

Tanı temel olarak klinik görünüme dayanır. Anti toksoplazma antikorları için serolojik testler 

tanıyı destekleyici olarak kullanılmaktadır. 

Toksokariazis, pars planite göre genellikle genç hastalarda ortaya çıkar ve tek taraflıdır. 

Whipple hastalığı vitritis yapabilir ve sistemik bulgular olmadığında tanı için vitreus 

biyopsisi gerekebilir. 

Kedi tırmığı hastalığı ılımlı vitritis, retina vasküliti ve pars planada eksudaları ile 

kolaylıkla pars planit tanısı alabilir. Antikor testleri tanıya götürür. 

Lyme hastalığı spiroket borrelia burgdorferi tarafından oluşturulan bir multi sistem 

hastalığıdır. Tanı; klasik deri lezyonları, eritema migrans, grip benzeri hastalık ve gezici 

eklem ağrıları tablosuyla konabilir. %80 olguda arterit mevcuttur. Konjunktivit, keratit, iritis, 

iridosiklit, vitrit, retinal vakülit, eksudatif dekolman, optik disk ödemi, optik nöropati, oküler 

motilite değişiklikleri kranial sinir palsileri bildirilen oküler komplikasyonlardır (134). 
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Tablo 8: İntermediate üveitin ayırıcı tanısı: 

UNİLATERAL DURUMLAR 

Coat’s hastalığı 

İntraoküler tümörler ( Retinoblastom, Malign melanom, Medulloepitelioma) 

Fuch’s heterokromik iridosikliti 

Glob içi yabancı cisim veya kronik retina dekolmanı 

UNİLATERAL veya BİLATERAL DURUMLAR 

Sarkoidoz 

Lyme hastalığı 

Retinal vaskülit (Wegener’s granulomatozis, Behçet hastalığı, İnflam bağırsak hast) 

Büyük hücreli lenfoma 

BİLATERAL DURUMLAR 

Senil vitritis 

Amyloidoz 

Whipple hastalığı 

 

Tedavi 

Tedavide ilk olarak eşlik eden oküler veya sistemik hastalık ekarte edilmelidir. Bu da 

detaylı bir anamnez ve genel muayene ile mümkün olabilmektedir. Görme düzeyleri iyi olan 

olgularda sadece yakın takip tedavi için yeterlidir. Olguları %25’inin tedavi gerektirmediği 

bildirilmektedir. Görme keskinlği 0,5 altına düşmedikçe tedavi başlanılmaması kabul 

görmektedir. Ancak belirgin  kistoid makula ödemi olan ve görmesi 0,7 altına düşen 

hastalarda steroid tedavisi başlanabilir.  “Snowbank”lerde neovaskülarizasyon izlendiğinde 

erken tedavi endikasyonu vardır (113,115). 

Topikal steroid pars planit tedavisinde minimal rol oynar, tedaviye genellikle üst 

temporalden uygulanan, sub-tenon 20-40 metil prednizolon enjeksiyonu şeklinde başlanabilir. 

Sub tenon enjeksiyonlara dirençli veya çift taraflı olan olgularda sistemik steroid verilebilir. 
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İmmünosupresif tedavi ise sistemik steroidle kombine yada ilk seçenek olarakta 

kullanılabilmektedir (115). 

Kaplan, diğer araştırmacılar tarafından da benimsenen; pars planit tedavisi için 4 

basamaklı tedavi önermektedir (135).  

1.BASAMAK: Görmesi 0,5 veya daha kötü olan veya 0,5 üzerinde görmesi olmasına 

rağmen aşırı sinek uçuşması olanlarda steroid tedavisi. Özellikle tek taraflı tutulumum 

olanlarda sub-Tenon enjeksiyonlar en etkili yöntemdir. Aylık veya 2 aylık aralarla, 40 mg 

metilprednizolon asetat gibi uzun süreli steroidler, üst temporal subtenon bölgeye 

uygulanmalıdır. Enjeksiyonu tolere edemeyen veya çift taraflı olgularda oral prednizolon 60 

mg ile başlanıp 2 hafta devam edilip haftada 10’ar mg azaltılarak enflamasyonu baskılamada 

en düşük dozu bularak devam edilmelidir.  

2.BASAMAK:  Oral veya subtenon kortikosteroidlere cevap vermeyen olgular, 

“snowbank”lerinin olduğu alanlara kriyoterapi ile tedavi edilir. Bu tedavide dikkatli olmak ve 

gelişebilecek proliferatif vitreoretinopati göz önünde tutarak aşırı kriyo uygulanmasından 

kaçınmak gerekir. Etkinliği gösterilmiş olmasına rağmen, proliferatif vitreoretinopati ve retina 

dekolmanı gibi yan etkileri olduğu için çoğu araştırıcı bu tedaviyi önermemektedir. Özellikle 

pars plan vitrektomi ile kriyoterapi birlikte uygulandığında, retina dekolmanı insidansının 

artmakta olduğu göz önünde tutularak, bu olgularda en az  kriyoterapi kadar etkili olan laser 

fotokoagulasyon  önerilmektedir (136,137,138). 

3.BASAMAK:  Kriyoterapiye de yanıt alınamazsa pars plana vitrektomi uygulanır. 

Steroide cevap veren olgularda kistoid makula ödemine etkisi gösterilmişse de cevap 

vermeyen olgularda tam olarak rolü bilinmemektedir. Vitrektominin göz içindeki inflamatuar 

maddelerin uzaklaştırılması yoluyla etkili olduğu görüşü vardır (139). 

4.BASAMAK:  Siklofosfamid, klorambusil gibi sistemik anti metabolitlerin 

kullanımıdır. 5 mg/kg/gün dozda başlanan siklosporin, renal komplikasyonlardan kaçınmak 

için mümkün olduğunca azaltılır. Bu başlama dozu, komplikasyon görüldüğünde veya serum 

kreatinin seviyelerinde %30-50 arasında değişiklik olduğunda hemen azaltılır (140,141,142). 

İnatçı Kistoid makula ödemi tedavisi yanı sıra pars planitlerde diğer vitrektomi 

endikasyonları; belirgin epiretinal membran formasyonu, traksiyonel retina dekolmanı, vitreus 

kanaması ve vitreus opasifikasyonudur (143,144).  
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Vitrektomiden sonra tekrarlayan atakların azaldığı ve tedavilerinin daha düşük dozlarla 

daha etkili olduğu bildirilmekte olup vitreus kanamalarına yönelik vitrektomilerde %83 

görme artışı bildirilmiştir (144). 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim 

Dalı Uvea Departmanına Ocak 1997 ve Aralık 2007 tarihleri arasında müracaat eden 

hastalardan intermediate üveit ve pars planit tanılı hastalar incelemeye alındı. Pars planit 

tanısı en az 1 gözünde “snowbank” olan hastalara kondu. “Snowbank” olmayan hastalar 

intermediate üveit olarak değerlendirildi. Toplam 196 hastanın dosyası retrospektif olarak 

değerlendirildi. 10 hastanın dosyasına ulaşılamadı. 58 hastaya takiplerinde tüberküloz, sifiliz, 

multipl skleroz, Behçet ve sarkoidoz tanısı konulduğu için çalışma dışı bırakıldı. Toplam 128 

hasta çalışmaya dahil edildi. 

Çalışma protokolü: 

Çalışmaya alınan tüm hastaların başvuruda sistemik anamnezleri alındı; görme 

keskinliği, biyomikroskopik muayene, göz içi basıncı ölçümü ve oftalmoskopik muayeneyi 

içeren tam oftalmolojik muayene yapıldı. 

Hastaların anamnezinde şu bilgilere ulaşılmaya çalışıldı: 

• Daha önce üveit ile uyumlu öyküsü olup olmadığı 

• Tanı için gerekli ayrıntılı sistemik hikayeleri 

• Önceki tedavileri 

• Önceki tedaviye bağlı komplikasyonlar 

Oftalmolojik muayeneye yönelik şunlar kaydedildi: 

• Görme keskinliği; tüm hastalar için başvuruda ve takip döneminin sonundaki 

görme keskinlikleri 

•  Ön segment ve vitreusun biyomikroskop ile incelenmesi  
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• 2005 Aralık’dan sonraki hastalar için laser flare fotometre ile ön kamara flare 

değerinin kantitatif ölçümü (laser flare fotometre aleti aralık 2005 de kliniğimize 

alındığı için ) 

•  Fundusun binoküler indirekt oftalmoskop veya biyomikroskopta 78 D veya 90 D 

mercek ile incelenmesi 

•  Aplanasyon tonometresi ile göz içi basıncının ölçümü 

•  Göz içi basıncı yüksek bulunan olgularda gonyoskopik muayene 

• Başlangıçta ve takip süresi sonunda tutulumun unilateral veya bilateral olması ile 

lateralite değişimleri not edildi 

• Aşağıdaki komplikasyon tiplerinin tüm hastalar için başvuruda tek tek varlıkları 

ve takip sırasında gelişimleri araştırıldı.  

� Posterior sineşi 

� İris bombe 

� Band keratopati 

� Arka subkapsuler katarakt 

� Matür katarakt 

� Glokom; 3 aydan uzun süre antiglokomatöz tedavi veya glokom cerrahisi 

uygulanması gereken GİB artışı 

� Vitreus kondensasyonu 

� Snowball 

� Snowbank 

� Dekolman; tarksiyonel,seröz veya regmatojen 

� Retina deliği veya yırtığı 

� Retinosikizis 
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� Retina ven tıkanıklığı 

� Retina neovaskülarizasyonu 

� Makula ödemi 

� Makula deliği 

� Epiretinal membran 

� Makula dejenerasyonu 

� Papilla ödem ve hiperemisi 

� Optik atrofi (parsiyel ya da total) 

� İntraoküler hemoraji 

� Ftizis bulbi 

• Hastaların başvuruda kliniğimizde düzenlenen tedavileri; 

� Başvuruda sistemik steroid  verilip verilmediği 

� İmmunsupresif tedavi verilip verilmediği; verilen immunsupresif ilaçlar 

� Hastaların takip sırasındaki tedavileri, tedavi değişiklikleri; 

� Tek ilaç veya kombine tedavi kullanımı, kullanılan kombine tedavinin türü, 

takipte ilaç değişikliğine gerek duyulup duyulmadığı kaydedildi. 

� Takipte perioküler ve veya intraoküler kortikosteroid enjeksiyonu yapılıp 

yapılmadığı kaydedildi. 

• Hastalara takip sırasında cerrahi yapılıp yapılmadığı ve yapılan cerrahinin türü 

not edildi. 

Cinsiyet, başvuru yaşı, hastaların takip süresi, başvuruda ve takip süresi sonunda 

lateralite gibi bulgular ve tedavi ile ilgili bilgiler hasta üzerinden değerlendirilirken; görme 

keskinliği ve komplikasyonlar ile ilgili verilerin bir kısmı hasta üzerinden bir kısmı da tutulan 

göz üzerinden değerlendirildi.  
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Görme keskinliği hem Snellen eşeline göre hem de bunun logMar değeri olarak 

karşılığına göre kaydedildi. Başvuruda ve takip sonunda Snellen eşeline göre 0,1 veya daha 

kötü (≥1 logMar) olan görme keskinlikleri kötü vizyon olarak değerlendirilirken; Snellen 

eşeline göre 0,65 veya daha iyi görme keskinlikleri (≤0,2 logMar) iyi vizyon olarak 

değerlendirildi. Başvuru ve takip sonundaki görme keskinlikleri logMar cinsinden 

karşılaştırıldı. Takip sırasında başvurudaki vizyona göre 2 logMar sırası azalma (0,2 logMar 

değeri artış) olup olmadığı not edildi.  

Snellen eşeline göre görme keskinliği logMar değerine aşağıdaki tablolara göre çevrildi. 

40 cm’den parmak sayma düzeyinin altındaki görme keskinlikleri 2 logmar olarak kaydedildi. 

 

           Ondalık sisteme göre 0,04-1,3 arası değerlerin logMar değeri karşılığı 

Snellen  
(metre) 

Snellen  
(santimetre) 

Snellen 
(inç) 

Ondalık 
sistem 

LogMar 

4/100 40/1000 20/500 0,04 1,40 

4/80 40/800 20/400 0,05 1,30 

4/60 40/600 20/300 0,06 1,20 

4/50 40/500 20/250 0,08 1,10 

4/40 40/4000 20/200 0,10 1,00 

4/30 40/300 20/150 0,13 0,90 

4/25 40/250 20/125 0,15 0,80 

4/20 40/200 20/100 0,20 0,70 

4/16 40/160 20/80 0,25 0,60 

4/12 40/120 20/60 0,30 0,50 

4/10 40/100 20/50 0,40 0,40 

4/8 40/80 20/40 0,50 0,30 

4/6 40/60 20/30 0,65 0,20 

4/5 40/50 20/25 0,80 0,10 

4/4 40/400 20/20 1,00 0,00 

4/3 40/30 20/15 1,30 -0,10 
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Ondalık sisteme göre ≤0,1 vizyonların logMar değeri karşılığı 

Uzaklık LogMar Snellen değeri 

(metre) 
Log. 
ünite 

4metre 
mesafeden 

20 adım 
mesafeden 

Ondalık  
Sistem 

4,00 1,00 4/40 20/200 1/10 

3,20 1,10 4/50 20/250 1/12 

2,50 1,20 4/63 20/320 1/16 

2,00 1,30 4/80 20/400 1/20 

1,60 1,40 4/100 20/500 1/25 

1,30 1,50 4/125 20/630 1/30 

1,00 1,60 4/160 20/800 1/40 

0,80 1,70 4/200 20/1000 1/50 

0,60 1,80 4/250 20/1250 1/62 

0,50 1,90 4/320 20/1600 1/80 

0,40 2,00 4/400 20/2000 1/100 

 

İstatistiksel Değerlendirme: 

İstatistiksel değerlendirmeler ‘‘Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 16.0 for 

Windows’’ programı kullanılarak yapıldı. Nominal değişkenler Ki-kare veya ‘‘Fischer’s exact 

Ki-kare’’ testi ile karşılaştırıldı. Bağımsız iki grup arası farkların t testi (independent samples 

"t" test) kullanılarak sayısal değişkenlerin istatistiksel anlamlılığı  karşılaştırıldı. Takipte yeni 

komplikasyonlar ve takipte 2 LogMAR azalma zamanı için Kaplan-Meier sağ kalım tablosu 

kullanılarak risk hesaplaması yapıldı.  ‘‘p’’ değeri 0,05’ten küçük olan değerler istatistiksel 

açıdan anlamlı kabul edildi.  
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4. BULGULAR 

Ocak 1997 ve Aralık 2007 tarihleri arasında kliniğimize başvuran intermediate üveit ve 

pars planit tanılı 128 hasta yaşlarına göre 2 gruba ayrıldı. 1. grup çocukluk çağı olarak kabul 

edilen 16 yaş ve altı, 2. grup ise erişkin çağı kabul edilen 17 yaş ve üstü olarak belirlendi. 1. 

grupta bulunan 67 hastanın tutulum olan 129 gözü, 2. grupta bulunan 61 hastanın tutulum 

olan 111 gözü değerlendirildi (Tablo 9). 

1. grupta hastaların 26’sı (%38,8) kadın, 41’i (%61,2) erkek iken; 2. grupta 35’i  

(%57,4) kadın 26’sı (%42,6) erkek idi ve gruplar arasında cinsiyet açısından istatistiksel 

açıdan anlamlı fark vardı (p═0,036) (Tablo 9 ).  

Çalışmaya alınan tüm hastalarda başvuruda, 1. grupta 5 hastada (%7,5) unilateral 

tutulum, 62 hastada (%92,5) bilateral tutulum varken; 2. grupta hastalardan 14’inde (%23,0) 

unilateral, 47’sinde (%77,0) bilateral tutulum vardı ve gruplar arasında bu açıdan istatistiksel 

olarak anlamlı fark vardı (p═0,023) (Tablo 9).  

Takip sonunda tüm hastalarda, 1. grupta 5 hastada (%7,5) unilateral tutulum, 62 hastada 

(%92,5) bilateral tutulum aynen devam ederken; 2. grupta ki hastalardan 1’inde 6.ay da, 

1’inde 7. ayda, 1’inde 50.ayda diğer gözlerinde de tutulum olmuştur. Toplam olarak 11’inde 

(%18,0) unilateral, 50’sinde (%82,0) bilateral tutulum vardı ve gruplar arasında bu açıdan 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p═0,107) (Tablo 9). 

Tablo 9: Gruplarda çalışmaya dahil edilen hasta sayıları, gruplar arasında cinsiyet 
dağılımı, başvuruda lateralite ve son lateralite 

Grup  16 yaş altı 

n=67 

17 yaş üstü 

n=61 

Toplam 

n=128 

p 

Kadın/erkek 26/41 

(%38,8)/(%61,2) 

35/26 

(%57,4)/(%42,6) 

61/67 

(%47,7)/(%52,3) 

0,036 

Başvuruda 

lateralite 

(unilateral/bilateral) 

5/62 

(%7,5)/ (%92,5) 

14/47 

(%23,0)/(%77,0) 

19/109 

(%14,8)/(%85,2) 

0,023 

Son lateralite 

(unilateral/bilateral) 

5/62 

(%7,5)/ (%92,5) 

11/50 

(%18,0)/(%82,0) 

16/112 

(%12,5)/ (%87,5) 

0.107 
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Hastaların başvuruda yaş ortalaması 1. grupta 9,56 ± 3,39 (en genç: 3, en yaşlı: 16, 

medyan: 9) iken, 2. grupta 34,83 ± 12,21 (en genç: 17, en yaşlı: 65, medyan: 35) idi. Başvuru 

yaşı açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü. (P<0,001) (Tablo 

10). 

Hastaların başvuruda 1.grupta 44’ünün (%65,7) 2.grupta ise 48’inin (%78,7) önceden 

takipli olmadığı tespit edildi. 

 Başvuruda önceden takibi olan 1. gruptaki 23 hastanın önceki takip sürelerinin 

ortalaması 10,35 ± 21,65 (en az: 1, en fazla: 84 ay) iken 2. grupta 13 hastanın ortalaması 8,18 

± 22,12 (en az: 1, en fazla: 108 ay) idi. Önceki takip süreleri açısından iki grup arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi. (p=0,575) (Tablo 10). 

Kliniğimizde 1 defa muayene olup sonra takibi olmayan hasta sayısı 1.grupta 18 (%26,9) 

2.grupta ise 9 (%14,8) olarak tespit edildi. 

Kliniğimizde takibi olan 1. gruptaki 49 hastanın takip sürelerinin ortalaması 33,88 ± 3,95 

(en az: 1, en fazla: 123 ay, medyan 17) 2. grupta ise takibi olan 52 hastanın ortalaması 27,22 ± 

3,60 (en az: 1, en fazla: 152 ay, medyan 13) idi. Takip süreleri açısından iki grup arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi. (p=0,354) (Tablo 10). 

Tablo 10: Hastaların yaş, önceki takip süresi, takip süresinin gruplar arasında karşılaştırılması 
 
 

Grup  N Ortalama Std Deviasyon Medyan/aralık 
p 

Yaş  16 yaş altı 67 9,56 3,39 9 (3-16) <0,001 

17 yaş üstü 61 34,83 12,21 35 (17-65) 

Önceki takip 

süresi 

16 yaş altı 23 10,35 21,65 0 (0-84) 0,575 

17 yaş üstü 13 8,18 22,12 0 (0-108) 

Takip süresi 16 yaş altı 49 33,88 3,95 17 (1-123) 0,354 

17 yaş üstü 52 27,22 3,60 13 (1-152) 

 

 
Çalışmaya alınan tüm hastaların tanıları değerlendirildiğinde pars planit tanılı hasta sayısı 

1. grupta 36 (%53,7) 2. grupta ise 13 (%21,3) idi. İntermediate üveit tanılı hasta sayısı 1. 

grupta 31 (%21,3) 2. grupta ise 48 (%78,7) idi. Hastaların tanıları açısından iki grup arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p<0,001) (Tablo 11). 
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Tablo 11: Hastaların tanılarının gruplar arasında karşılaştırılması 

 
Tanı 16 yaş altı 

n=67 

17 yaş üstü 

n=61 

Toplam 

n=128 

p 

Pars planit 36 (%53,7) 13 (%21,3) 49 (%38,3) <0,001 

 İntermediate üveit 31 (%21,3) 48 (%78,7) 79 (%61,7) 

 
 

Çalışmaya alınan tüm hastaların önceden kullandığı ilaçlar değerlendirildiğinde 1.grupta 

45 hastanın (%67,2) 2. grupta ise 40 hastanın (%65.6) ilaç kullanmadığı tespit edildi. 

1. grupta ilaç kullanan 22 hastanın 12 tanesi (%17,9) sadece sistemik steroid, 1 tanesi 

(%1,5) sadece immünsupresif, 5 tanesi (%7,5) sistemik steroid ve immünsupresif, 4 tanesine 

(%6,0) ise sistemik steroid ve lokal enjeksiyon uygulandığı tespit edildi. Sadece lokal 

enjeksiyon uygulanan hasta yoktu. 

2. grupta ilaç kullanan 21 hastanın 15 tanesi (%24,6) sadece sistemik steroid, 1 tanesi 

(%1,6) sadece immünsupresif, 1 tanesi (%1,6) sadece lokal enjeksiyon, 2 tanesi (%3,3) 

sistemik steroid ve immünsupresif, 2 tanesine (%3,3) ise sistemik steroid ve lokal enjeksiyon 

uygulandığı tespit edildi. Hastaların önceden kullandığı ilaçlar açısından iki grup arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0.653) (Tablo 12). 
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Tablo 12: Hastaların önceden kullandığı ilaçlar açısından gruplar arasında karşılaştırılması 
 

İlaçlar  16 yaş altı 

n=67 

17 yaş üstü 

n=61 

Toplam 

n=128 

p 

İlaç kullanmayan 45 (%67,2) 40 (%65.6) 85 (%66,4)  

 

 

 

0,653 

Sistemik steroid 12 (%17,9) 15 (%24,6) 27 (%21,1) 

İmmünsupresif  1 (%1,5) 1 (%1,6) 2 (%1,6) 

Lokal enjeksiyon 0 (%0,0) 1 (%1,6) 1 (%0,8) 

Steroid  ve 
immünsupresif 

5 (%7,5) 2 (%3,3) 7(%5,5) 

Sistemik steroid 
ve lokal 
enjeksiyon 

4 (%6,0) 2 (%3,3) 6(%4,7) 

 
Çalışmaya alınan tüm hastaların önceden kullandığı ilaçlara bağlı komplikasyonları 

değerlendirildiğinde 1.grupta 62 hastada (%92,5), 2. grupta ise 61 hastada (%100) herhangi 

bir komplikasyonun olmadığı tespit edildi. 

1. grupta komplikasyon olan 5 hastanın 2’sinde (%3,0) glokom, 1’inde (%1,5) 

osteoporoz, 2’sinde (%3,0) cushing ve hirsuitizm mevcut olduğu tespit edildi.  

2. grupta ise hiçbir hastada herhangi bir komplikasyon gelişmediği tespit edildi. 

Hastaların önceden kullandığı ilaçlara bağlı komplikasyonları açısından iki grup arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0.192) (Tablo 13). 
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Tablo 13: Hastaların önceden kullandığı ilaçlara bağlı komplikasyonları açısından gruplar 
arasında karşılaştırılması 
 
Komplikasyonlar 16 yaş altı 

n=67 

17 yaş üstü 

n=61 

Toplam 

n=128 

p 

Komplikasyon 
olmayan 

62 (%92,5) 61 (%100) 123 (%96,1)  

 

0.192 

 

Glokom  2 (%3,0) 0 (%0,0) 2 (%1,6) 

Osteoporoz 1 (%1,5) 0 (%0,0) 1 (%0,8) 

cushing ve 
hirsuitizm 

2 (%3,0) 0 (%0,0) 2 (%1,6) 

 
Çalışmaya alınan tüm hastaların başvuru şikayetleri değerlendirildiğinde 1.grupta 18 

hastanın (%26,9), 2. grupta ise 3 hastanın (%4,9) herhangi bir şikayetinin olmadığı tespit 

edildi. 

1. grupta şikayeti olan 49 hastanın 25’sinde (%37,3) görme azalması, 7’sinde  (%10,5) 

sinek uçuşması, 9’unda (%13,4) kızarıklık, 6’sında (%9,0) şaşılık, 2’sinde (%3,0) ağrı mevcut 

olduğu tespit edildi.  

2. grupta şikayeti olan 58 hastanın 40’ında (%65,5) görme azalması, 13’ünde  (%21,2) 

sinek uçuşması, 5’inde (%8,2) kızarıklık mevcut olduğu tespit edildi. Hastaların başvuru 

şikayetleri açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p=0.004) 

(Tablo 14). 
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Tablo 14: Hastaların başvuru şikayetlerinin gruplar arasında karşılaştırılması 
 
Başvuru 
şikayetleri 

16 yaş altı 

n=67 

17 yaş üstü 

n=61 

Toplam 

n=128 

p 

Şikayet olmayan 18 (%26,9) 3 (%4,9) 21(%16,4)  

 

0.004 

Görme azalması 25 (%37,3) 40 (%65,5) 65 (%50,8) 

Sinek uçuşması  7 (%10,5) 13 (%21,2) 20 (%15,7) 

Kızarıklık  9 (%13,4) 5 (%8,2) 14 (%11,0) 

Şaşılık 6 (%9,0) 0 (%0,0) 6 (%4,7) 

Ağrı  2 (%3,0) 0 (%0,0) 2 (%1,6) 

 

Çalışmaya alınan tüm hastaların başvuru nedeni; 

 1.grupta 19 hasta (%28,4) aktif şikayetle, 42 hasta (%62,7) refere, 6 hasta ise (%9,0) 

rutin muayene sırasında tespit edildi. 

  2.grupta 42 hasta (%68,9) aktif şikayetle, 18 hasta (%29,5) refere, 1 hasta ise (%1,6) 

rutin muayene sırasında tespit edildi. Hastaların başvuru nedeni açısından iki grup arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p<0.001) (Tablo 15). 

Tablo 15: Hastaların başvuru nedenlerinin gruplar arasında karşılaştırılması 
 
Başvuru nedeni 16 yaş altı 

n=67 

17 yaş üstü 

n=61 

Toplam 

n=128 

p 

Aktif şikayet 19 (%28,4) 42 (%68,9) 61 (%47,7)  

<0,001 

 

Refere  42 (%62,7) 18 (%29,5) 60 (%46,9) 

Rutin muayene 6 (%9,0) 1 (%1,6) 7 (%5,5) 

 

Çalışmaya alınan tüm hastaların geçirilmiş cerrahileri değerlendirildiğinde 1.grupta 59 

hastanın (%88,1), 2. grupta ise 56 hastanın (%91,8) geçirilmiş cerrahilerinin olmadığı tespit 

edildi.  
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1. grupta geçirilmiş cerrahisi olan 8 hastanın 1’ine (%1,5) katarakt, 1’ine (%1,5) pars 

plana vitrektomi, 1’ine (%1,5) kriyoterapi, 1’ine (%1,5) trabekülektomi, 3’üne (%4,5) 

katarakt ve pars plana vitrektomi, 1’ine (%1,5) retinal fotokoagulasyon ve kriyoterapi 

uygulandığı tespit edildi.  

2. grupta geçirilmiş cerrahisi olan 5 hastanın 2’ine (%3,3) katarakt, 1’ine (%1,6) retinal 

fotokoagulasyon, 2’sine (%3,3) katarakt ve pars plana vitrektomi uygulandığı tespit edildi.  

Hastaların geçirilmiş cerrahileri açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

fark görülmedi (p=0.618) (Tablo 16). 

   Tablo 16: Hastaların geçirilmiş cerrahileri gruplar arasında karşılaştırılması 

Geçirilmiş 
cerrahiler 

16 yaş altı 

n=67 

17 yaş üstü 

n=61 

Toplam 

n=128 

p 

Cerrahi geçirmeyen 59 (%88,1) 56 (%91,8) 115 (%89,8)  

 

 

 

0,618 

Katarakt  1 (%1,5) 2 (%3,3) 3 (%2,3) 

Pars plana 
vitrektomi 

1 (%1,5) 0 (%0,0) 1 (%0,8) 

Retinal FK 0 (%0,0) 1 (%1,6) 1 (%0,8) 

Kriyoterapi  1 (%1,5) 0 (%0,0) 1 (%0,8) 

Trabekülektomi 1 (%1,5) 0 (%0,0) 1 (%0,8) 

Katarakt ve pars 
plana vitrektomi 

3 (%4,5) 2 (%3,3) 5 (%3,9) 

Retinal FK ve 
kriyoterapi 

1 (%1,5) 0 (%0,0) 1 (%0,8) 

 

Çalışmaya alınan tutulum olan tüm gözlerin başvuruda en iyi düzeltilmiş görme 

keskinliği ve son en iyi düzeltilmiş görme keskinliği Snellen’e ve LogMAR’a göre 

değerlendirildiğinde; 2 gözü çalışmaya alınan 1 hastanın vizyon ifadesi olmadığı için başvuru 

vizyonları 238 göz üzerinden değerlendirildi. Takibi olmayan hastaların son vizyonları 

değerlendirmeye alınmadı. 
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  1. grupta 66’sının (%52,0) başvuru vizyonu 1,0 ile 0,6 arasında, 30‘unun (%23,6) 0,5 ile 

0,2 arasında, 31’inin ise (%24,4) 0,1 ve altında olduğu tespit edildi. 

  2. grupta 70’inin (%63,1) başvuru vizyonu 1,0 ile 0,6 arasında, 30‘unun (%27,0) 0,5 ile 

0,2 arasında, 11’inin ise (%9,9) 0,1 ve altında olduğu tespit edildi. Hastaların başvuru vizyonu 

açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p=0.014) (Tablo 18). 

            Tablo 18: Tutulum olan gözlerin başvuru vizyonlarının gruplar arasında 

karşılaştırılması 

Başvuru 
vizyonları 

16 yaş altı 

N=127 

17 yaş üstü 

N=111 

Toplam 

N=238 

p 

1,0 ile 0,6 arası 66 (%52,0) 70 (%63,1) 136 (%57,1)  

0,014 0,5 ile 0,2 arası 30 (%23,6) 30 (%27,0) 60 (%25,2) 

0,1 ve altı 31 (%24,4) 11 (%9,9) 42 (%17,6) 

 

1. grupta 69’unun (%71,1) son vizyonu 1,0 ile 0,6 arasında, 14‘ünün (%14,4) 0,5 ile 0,2 

arasında, 14‘ünün (%14,4) 0,1 ve altında olduğu tespit edildi. 

  2. grupta 72’sinin (%73,5) son vizyonu 1,0 ile 0,6 arasında, 18‘inin (%18,4) 0,5 ile 0,2 

arasında, 8’inin ise (%8,2) 0,1 ve altında olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0.334) (Tablo 19). 

 Tablo 19: Tutulum olan gözlerin son vizyonlarının gruplar arasında karşılaştırılması 

Son vizyonları 16 yaş altı 

N=97 

17 yaş üstü 

N=98 

Toplam 

N=195 

p 

1,0 ile 0,6 arası 69 (%71,1) 72 (%73,5) 141 (%72,3)  

0,334 0,5 ile 0,2 arası 14 (%14,4) 18 (%18,4) 32 (%16,4) 

0,1 ve altı 14 (%14,4) 8 (%8,2) 22 (%11,3) 

 

1. grupta 127 gözün başvuru LogMAR ortalaması 0,47 ± 0,61 (en az: 0, en fazla: 2, 

medyan: 0,2) 2. grupta ise 111 gözün ortalaması 0,28 ± 0,46 (en az: 0, en fazla: 2, 
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medyan: 0,1) idi. Başvuru LogMAR açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark görüldü. (p=0,008) (Tablo 20). 

Son LogMAR açısından 1. grupta 97 gözün ortalaması 0,32 ± 0,57 (en az: 0, en fazla: 

2, medyan: 0,0) 2. grupta ise 98 gözün ortalaması 0,23 ± 0,46 (en az: 0, en fazla: 2, 

medyan: 0,0) idi. Son LogMAR açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

fark görülmedi (p=0,244) (Tablo 20). 

Tablo 20: Tutulum olan gözlerin başvuru ve son LogMAR cinsinden gruplar 

arasında karşılaştırılması 

 

Grup  N Ortalama 

Std 

Deviasyon Medyan/aralık 

p 

LogMAR 16 yaş altı 127 0,47 0,61 0,2 (0-2)   0,008 

17 yaş üstü 111 0,28 0,46 0,1 (0-2) 

Son 

LogMAR 

16 yaş altı 97 0,32 0,57 0,0 (0-2) 0,244 

17 yaş üstü 98 0,23 0,46 0,0 (0-2) 
 

Çalışmaya alınan tutulum olan tüm gözlerin başvuru bulguları değerlendirildiğinde; 

 Hipereminin 1. grupta 6 gözde (%4,7), 2. grupta ise 6 gözde (%5,4) mevcut olduğu 

tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,789) (Tablo 

21). 

Ön kamara hücresi 0,5-2 arası olan gözlerin 1. grupta 38 gözde (%29,5), 2. grupta ise 32 

gözde (%29,1) mevcut olduğu tespit edildi. Ön kamara hücresi 3-4 arası olan gözlerin 1. 

grupta 21 gözde (%16,3), 2. grupta ise 23 gözde (%20,9) mevcut olduğu tespit edildi. İki grup 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,665) (Tablo 21). 

Kornea periferinde stromal ödemin 1. grupta 4 gözde (%3,1), 2. grupta ise 2 gözde 

(%1,8) mevcut olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görülmedi (p=0,689) (Tablo 21). 

Endotel kesifliğinin 1. grupta 11 gözde (%8,5), 2. grupta ise 4 gözde (%3,6) mevcut 

olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,180) 

(Tablo 21). 
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Post sineşinin 1. grupta 21 gözde (%16,3), 2. grupta ise 12 gözde (%10,8) mevcut olduğu 

tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,220) (Tablo 

21). 

İris bombenin 1. grupta 2 gözde (%1,6), 2. grupta ise 1 gözde (%0,9) mevcut olduğu 

tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=1,000) (Tablo 

21). 

Band keratopatinin 1. grupta 22 gözde (%17,1), 2. grupta ise 3 gözde (%2,7) mevcut 

olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p<0,001) 

(Tablo 21). 

Göz içi basıncının(GİB) 21’in üzerinde olanların 1. grupta 7 gözde (%10,0), 2. grupta ise 

3 gözde (%2,8) mevcut olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görülmedi (p=0,337) (Tablo 21). 

Glokom ilacı kullananların 1. grupta 8 gözde (%6,2), 2. grupta ise 0 gözde (%0,0) 

mevcut olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü 

(p=0,008) (Tablo 21). 

“Snowball” ların 1. grupta 39 gözde (%30,2), 2. grupta ise 43 gözde (%38,7) mevcut 

olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,166) 

(Tablo 21). 

“Snowbank” lerin 1. grupta 45 gözde (%34,9), 2. grupta ise 20 gözde (%18,0) mevcut 

olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p=0,004) 

(Tablo 21). 

Vitre bandlarının 1. grupta 26 gözde (%20,2), 2. grupta ise 15 gözde (%13,5) mevcut 

olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,173) 

(Tablo 21). 

Arka vitre dekolmanının 1. grupta 5 gözde (%3,9), 2. grupta ise 6 gözde (%5,4) mevcut 

olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,572) 

(Tablo 21). 
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Retina yüzeyindeki eksudaların 1. grupta 59 gözde (%45,7), 2. grupta ise 29 gözde 

(%26,1) mevcut olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü 

(p=0,002) (Tablo 21). 

NVE’nin 1. grupta 1 gözde (%0,8), 2. grupta ise 2 gözde (%1,8) mevcut olduğu tespit 

edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,475) (Tablo 21). 

NVD’nin 1. grupta 0 gözde (%0,0), 2. grupta ise 3 gözde (%2,7) mevcut olduğu tespit 

edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p=0,060) (Tablo 21). 

İntra oküler hemoraji (İOH)’nin 1. grupta 6 gözde (%4,7), 2. grupta ise 3 gözde (%2,7) 

mevcut olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi 

(p=0,428) (Tablo 21). 

Retinoskizisin 1. grupta 6 gözde (%4,7), 2. grupta ise 2 gözde (%1,8) mevcut olduğu 

tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,292) (Tablo 

21). 

Traksiyonel retina dekolmanının 1. grupta 2 gözde (%1,6), 2. grupta ise 0 gözde (%0,0) 

mevcut olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi 

(p=0,501) (Tablo 21). 

Ftizisin 1. grupta 1 gözde (%0,8), 2. grupta ise 1 gözde (%0,9) mevcut olduğu tespit 

edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=1,000) (Tablo 21). 

Periflebitin 1. grupta 17 gözde (%13,2), 2. grupta ise 19 gözde (%17,1) mevcut olduğu 

tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,394) (Tablo 

21). 
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Tablo 21: Tutulum olan gözlerin başvuru bulgularının gruplar arasında karşılaştırılması 

Başvuru bulguları 16 yaş altı 

N=129 

17 yaş üstü 

N=111 

P 

Hiperemi 6 (%4,7) 6 (%5,4) 0,789 

Ön kamara 
hücresi 

0,5-2 arası 38 (%29,5) 32 (%28,8)  

0,665 3-4 arası 21 (%16,3) 23 (%20,7) 

Kornea periferinde 
stromal ödem 

4 (%3,1) 2 (%1,8) 0,689 

Endotel kesifliği 11 (%8,5) 4 (%3,6) 0,180 

Post sineşi 21 (%16,3) 12 (%10,8) 0,220 

İris bombe 2(%1,6) 1 (%0,9) 1,000 

Band keratopati 22(%17,1) 3(%2,7) <0,001 

GİB>21 7(%10,0) 3(%2,8) 0,337 

Glokom ilacı 8 (%6,2) 0 (%0,0) 0,008 

Snowball 39 (%30,2) 43 (%38,7) 0,166 

Snowbank 45 (%34,9) 20 (%18,0) 0,004 

Vitre bandları 26 (%20,2) 15 (%13,5) 0,173 

AVD 5 (%3,9) 6 (%5,4) 0,572 

Eksudalar (retina 
yüzeyinde) 

59 (%45,7) 29 (%26,1) 0,002 

NVE 1 (%0,8) 2 (%1,8) 0,475 

NVD 0 (%0,0) 3 (%2,7) 0,060 

IOH 6 (%4,7) 3 (%2,7) 0,428 

Retinoskizis  6 (%4,7) 2 (%1,8) 0,292 

Retina dekolmanı (trak) 2 (%1,6) 0 (%0,0) 0,501 

Ftizis  1 (%0,8) 1 (%0,9) 1,000 

Periflebit  17 (%13,2) 19 (%17,1) 0,394 
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Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin Laser flare fotometre ile ölçülen ön kamara flare 

sonuçları;  

1. grupta 35 gözün ön kamarada flare ortalaması 26,97± 33,07 (en az: 2,8, en fazla: 178, 

medyan: 14,60), 2. grupta ise 27 gözün ortalaması 14,94± 17,63 (en az: 2, en fazla: 81,7, 

medyan: 8,2) idi. Ön kamarada flare açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

fark görüldü. (p=0,093) (Tablo 22). 

Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin GİB değerleri;  

1. grupta ölçüm yapılan 70 gözün GİB ortalaması 16,82 ± 7,77 (en az: 10, en fazla: 60, 

medyan: 15), 2. grupta ise 103 gözün ortalaması 15,16 ± 3,73 (en az: 7, en fazla: 38, medyan: 

14) idi. GİB açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi. (p=0,059) 

(Tablo 22). 

Tablo 22: Tutulum olan gözlerin Ön kamarada flare ve GİB değerlerinin gruplar arasında 

karşılaştırılması 

 

Grup  N Ortalama 
Std 

Deviasyon Medyan/aralık 

p 

Ön kamarada 
flare 

16 yaş altı 35 26,97 33,07 14,60 (2,8-178)  
0,093 17 yaş üstü 27 14,94 17,63 8,2 (2-81,7) 

 
 GİB 

16 yaş altı 70 16,82 7,77 15 (10-60)  
0,059 

17 yaş üstü 103 15,16 3,73 14 (7-38) 

 

Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin keratik presipite (KP) ve tipi açısından 

değerlendirildiğinde;  

1. grupta 96 gözde (%74,4), 2. grupta ise 64 gözde (%57,7) keratik presipitenin mevcut 

olmadığı tespit edildi.  

Keratik presipite saptanan 1. grupta 33 gözde keratik presipite tipi 26’sında (%20,2) ince 

KP, 7’sinde (%5,4) orta KP olarak belirlendi, 1.grupta iri KP saptanmadı. 2. grupta KP 

saptanan 47 gözün 32’sinde (%28,8) ince KP, 12’sinde (%10,8) orta KP, 3’ünde (%2,7) iri 

KP tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p=0,018) (Tablo 

23). 
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Tablo 23: Tutulum olan gözlerin  keratik presipite (KP) ve tipi açısından gruplar 

arasında karşılaştırılması 

 

  KP ve tipi 

16 yaş altı 

N=129 

17 yaş üstü 

N=111 

Toplam 

N=240 

P 

KP olmayan 96 (%74,4) 64 (%57,7) 160 (%66,7)  

0,018 İnce KP 26 (%20,2) 32 (%28,8) 58 (%24,2) 

Orta KP 7 (%5,4) 12 (%10,8) 19 (%7,9) 

İri KP 0 (%0,0) 3 (%2,7) 3 (%1,2) 

 
Çalışmaya alınan tutulum olan gözler lensleri açısından değerlendirildiğinde;  

1. grupta 104 gözde (%80,6), 2. grupta ise 86 gözde (%77,5) lensin saydam olduğu 

belirlendi.  

Lensi saydam olmayan 1. gruptaki 25 gözün 20’sinde (%15,5) arka subkapsüler katarakt 

(ASK), 1’inde (%0,8) matür katarakt, 4’ününde(%3,1) psödofak olduğu saptandı. 2. grupta ise 

25 gözün 22’sinde (%19,8) ASK, 1’inde (%0,9) matür katarakt, 1’inin (%0,9) afak, 1’ininde 

(%0,9) psödofak olduğu saptandı. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi 

(p=0,514) (Tablo 24). 

Tablo 24: Tutulum olan gözlerin lensleri açısından gruplar arasında karşılaştırılması 

 

  Lens  

16 yaş altı 

N=129 

17 yaş üstü 

N=111 

Toplam 

N=240 

P 

Saydam  104 (%80,6) 86 (%77,5) 190 (%79,2)  

 

0,514 

ASK 20 (%15,5) 22 (%19,8) 42 (%17,5) 

Matür  1 (%0,8) 1 (%0,9) 2 (%0,8) 

Afak  0 (%0,0) 1 (%0,9) 1 (%0,4) 

Psödofak  4 (%3,1) 1 (%0,9) 5 (%2,1) 
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Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin vitre kondansasyonunu açısından 

değerlendirildiğinde;  

1. grupta 85 gözde (%65,9), 2. grupta ise 95 gözde (%85,6) vitre kondansasyonunun 

olmadığı belirlendi.  

Vitre  kondansasyonu olan 1. grupta 44 gözün 27’sinde (%20,9) lense yapışık 

kondansasyon, 17’sinde (%13,2) lense yapışık olmayan kondansasyon olduğu saptandı. 2. 

grupta ise 16 gözün 7’sinde (%6,3) lense yapışık kondansasyon, 9’unda (%8,1) lense yapışık 

olmayan kondansasyon olduğu saptandı. Vitre  kondansasyonu açısından iki grup arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p=0,001) (Tablo 25). 

Tablo 25: Tutulum olan gözlerin  vitre kondansasyonunu açısından gruplar arasında 

karşılaştırılması 

Vitre  
kondansasyonu 

16 yaş altı 

N=129 

17 yaş üstü 

N=111 

Toplam 

N=240 

P 

Olmayan  85 (%65,9) 95 (%85,6) 180(%75,0)  

0,001 lense yapışık 27 (%20,9) 7 (%6,3) 34 (%14,2) 

lense yapışık 
olmayan 

17 (%13,2) 9 (%8,1) 26 (%10,8) 

 

Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin vitre bulanıklığı açısından değerlendirildiğinde;  

1. grupta 76 gözde (%58,9), 2. grupta ise 65 gözde (%58,6) vitre bulanıklığının olmadığı 

belirlendi.  

Vitre  bulanıklığı olan 1. grupta 20 gözde (%15,5) 1+ bulanıklık, 15 gözde (%11,6) 2+ 

bulanıklık, 11 gözde (%8,5) 3+ bulanıklık, 7 gözde (%5,4) 4+ bulanıklık olduğu saptandı. 2. 

grupta ise 25 gözde (%22,5) 1+bulanıklık, 11 gözde (%9,9) 2+ bulanıklık, 9 gözde (%8,1) 3+ 

bulanıklık, 1 gözde (%0,9) 4+ bulanıklık olduğu saptandı. Vitre bulanıklığı açısından iki grup 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,248) (Tablo 26). 
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Tablo 26: Tutulum olan gözlerin  vitre bulanıklığı açısından gruplar arasında 

karşılaştırılması 

Vitre  
bulanıklığı 

16 yaş altı 

N=129 

17 yaş üstü 

N=111 

Toplam 

N=240 

P 

0 76 (%58,9) 65 (%58,6) 141(%58,8)  

 

0,248 

1+  20 (%15,5) 25 (%22,5) 45 (%18,8) 

2+  15 (%11,6) 11 (%9,9) 26 (%10,8) 

3+  11 (%8,5) 9 (%8,1) 20 (%8,3) 

4+  7 (%5,4) 1 (%0,9) 8 (%3,3) 

 
 

Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin papillaları açısından değerlendirildiğinde;  

1. grupta 89 gözde (%69,0), 2. grupta ise 85 gözde (%76,6) papillanın normal  olduğu 

belirlendi.  

 1. grupta 39 gözde (%30,2) papilla ödem ve hiperemisi, 1 gözde (%0,8) papilla 

solukluğu saptandı. 2. grupta ise 22 gözde (%19,8) papilla ödem ve hiperemisi, 4 gözde 

(%3,6) papilla solukluğu saptandı. Papillalar açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark görülmedi (p=0,07) (Tablo 27). 

Tablo 27: Tutulum olan gözlerin  papilla açısından gruplar arasında karşılaştırılması 

 

      Papilla  

16 yaş altı 

N=129 

17 yaş üstü 

N=111 

Toplam 

N=240 

P 

Normal  89 (%69,0) 85 (%76,6) 174 (%72,5)  

0,07 Ödem ve hiperemi 39 (%30,2) 22 (%19,8) 61 (%25,4) 

Solukluk 1 (%0,8) 4 (%3,6) 5 (%2,1) 

 
Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin makulaları açısından değerlendirildiğinde;  

1. grupta 108 gözde (%83,7), 2. grupta ise 78 gözde (%70,3) makulanın normal  olduğu 

belirlendi.  
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1. grupta 11 gözde (%8,5) makula ödemi, 5 gözde(%3,9) sekel veya dejenerasyon, 4 

gözde (%3,1) epiretinal membran (ERM), 1 gözde (%0,8) makula deliği saptandı. 2. grupta 

ise 24 gözde (%21,6) makula ödemi, 3 gözde(%2,7) sekel veya dejenerasyon, 6 gözde 

(%5,4) ERM saptandı. Hiçbir gözde makula deliği saptanmadı. Makulalar açısından iki grup 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p=0,036) (Tablo 28). 

Tablo 28: Tutulum olan gözlerin  makula açısından gruplar arasında karşılaştırılması 

    

    Makula  

16 yaş altı 

N=129 

17 yaş üstü 

N=111 

Toplam 

N=240 

P 

Normal  108 (%83,7) 78 (%70,3) 186(%77,5)  

 

0,036 

Makula ödemi  11 (%8,5) 24 (%21,6) 35 (%14,6) 

sekel veya 
dejenerasyon 

5 (%3,9) 3 (%2,7) 8 (%3,3) 

ERM 4 (%3,1) 6 (%5,4) 10 (%4,2) 

makula deliği 1 (%0,8) 0 (%0,0) 1 (%0,4) 

 

Çalışmaya alınan tüm hastaların fundus floresein anjiografi (FFA) çekilmesi açısından 

değerlendirildiğinde 1.grupta 58 hastaya (%86,6) çekilmediği, 9 hastaya (%13,4) çekildiği 

saptandı. 2. grupta ise 25 hastaya (%41,0)  çekilmediği, 36 hastaya (%59,0) çekildiği 

saptandı. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p<0,001) (Tablo 29). 

Tablo 29: Çalışmaya alınan tüm hastaların FFA çekilmesi açısından gruplar arasında 

karşılaştırılması 

 

    FFA 

16 yaş altı 

N=67 

17 yaş üstü 

N=61 

Toplam 

N=128 

P 

Çekilmedi 58 (%86,6) 25 (%41,0) 83 (%64,8)  

<0,001 Çekildi 9 (%13,4) 36 (%59,0) 45 (%35,2) 
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Çalışmaya alınan tüm hastaların FFA sonuçları değerlendirildiğinde; 

FFA çekilen 1.grupta 9 hastanın 8’inde (%88,9) kaçak saptandı, 1’inde (%11,1) kaçak 

saptanmadı. 2. grupta ise 36 hastanın 32’sinde(%88,9) kaçak saptandı, 4’ünde (%11,1) kaçak 

saptanmadı. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=1,000) (Tablo 

30). 

FFA çekilen 1.grupta 9 hastanın 4’ünde (%44,4) makula ödemi saptandı, 5’inde (%55,6) 

makula ödemi saptanmadı. 2. grupta ise 36 hastanın 12’sinde (%33,3) makula ödemi saptandı, 

24’ünde (%66,7) makula ödemi saptanmadı. iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görülmedi (p=0,700) (Tablo 30). 

FFA çekilen 1. grupta 9 hastanın 4’ünde (%44,4) papillada hiperfloresans saptandı, 

5’inde (%55,6) papillada hiperfloresans saptanmadı. 2. grupta ise 36 hastanın 18’inde (%50,0) 

papillada hiperfloresans saptandı, 18’inde (%50,0) papillada hiperfloresans saptanmadı. İki 

grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=1,000) (Tablo 30). 

FFA çekilen 1. grupta 9 hastanın 5’inde (%55,6)  periferde kaçak saptandı, 4’ünde 

(%44,4)  periferde kaçak saptanmadı. 2. grupta ise 36 hastanın 10’unda (%27,8) periferde 

kaçak saptandı, 26’sında (%72,2) periferde kaçak saptanmadı. İki grup arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,428) (Tablo 30). 

Tablo 30: Hastaların FFA sonuçlarının gruplar arasında karşılaştırılması 

 

                 FFA  

16 yaş altı 

N=9 

17 yaş üstü 

N=36 

Toplam 

N=45 

p 

 

Kaçak 

 yok 1 (%11,1) 4 (%11,1) 5 (%11,1)  

1,000  var 8 (%88,9) 32 (%88,9) 40 (%88,9) 

 

Makula ödemi 

 yok 5 (%55,6) 24 (%66,7) 
29 (%64,4) 

 

0,700  var 4 (%44,4) 12 (%33,3) 
16 (%35,6) 

    Papillada 
hiperfloresans 

 yok 5 (%55,6) 18 (%50,0) 
23 (%51,1) 

 

1,000  var 4 (%44,4) 18 (%50,0) 
22 (%48,9) 

 

Periferde kaçak 

 yok 4 (%44,4) 10 (%27,8) 
14 (%31,1) 

 

0,428  var 5 (%55,6) 26 (%72,2) 
31 (%68,9) 
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Çalışmaya alınan tüm hastaların indosiyanin yeşili anjiografi (ICG) sonuçları 

değerlendirildiğinde; 

ICG nin 1.grupta  66 hastaya (%98,5) çekilmediği, 1 hastaya (%1,5) çekildiği ancak 

bulgu olmadığı saptandı. 2. grupta ise 58 hastaya (%95,1)  çekilmediği, 3 hastaya (%4,9) 

çekildiği ancak bulgu olmadığı saptandı. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görülmedi (p=0,456) (Tablo 31). 

Tablo 31: Çalışmaya alınan tüm hastaların ICG sonuçlarının gruplar arasında 

karşılaştırılması 

 

    ICG 

16 yaş altı 

N=67 

17 yaş üstü 

N=61 

Toplam 

N=128 

P 

Çekilmedi 66 (%98,5) 58 (%95,1)   124 (%96,9)   

0,456 Çekildi 
bulgu yok 

1 (%1,5) 3 (%4,9) 4 (%3,1) 

 

 
Çalışmaya alınan tüm hastalar optical coherence tomografi (OCT) çekilmesi açısından 

değerlendirildiğinde; 

 1.grupta 56 hastaya (%83,6) OCT çekilmediği, 11 hastaya (%16,4) çekildiği saptandı. 2. 

grupta ise 44 hastaya (%72,1)  çekilmediği, 17 hastaya (%27,8) çekildiği saptandı. İki grup 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p<0,039) (Tablo 32). 

Tablo 32: Çalışmaya alınan tüm hastaların OCT çekiminin gruplar arasında 

karşılaştırılması 

 

    OCT 

16 yaş altı 

N=67 

17 yaş üstü 

N=61 

Toplam 

N=128 

P 

Çekilmedi 56 (%83,6) 44 (%72,1)   100 (%78,1)   

<0,039 Çekildi 11 (%16,4) 17 (%27,8) 28 (% 21,9) 
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Çalışmaya alınan tüm hastalar OCT sonuçları açısından değerlendirildiğinde; 

OCT çekilen 1. grupta 11 hastanın 7’sinde (%63,6) kistoid MÖ saptandı, 4’ünde (%36,4)  

saptanmadı. 2. grupta ise 17 hastanın 16’sında (%94,1) kistoid MÖ saptandı, 1’inde (%5,9) 

saptanmadı. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p=0,062) (Tablo 33). 

OCT çekilen 1. grupta ve 2. grupta Diffüz MÖ ve  Seröz dekolman saptanmadığı için. İki 

grup arasında istatistiksel değerlendirme yapılamadı. 

OCT çekilen 1. grupta 11 hastanın 1’inde (%9,1) ERM saptandı, 10’unda (%90,9)  

saptanmadı. 2. grupta ise 17 hastanın 16’sında (%94,1) ERM saptandı, 1’inde (%5,9) 

saptanmadı. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=1,000) (Tablo 

33). 

Tablo 33: Çalışmaya alınan tüm hastaların OCT sonuçlarının gruplar arasında 

karşılaştırılması 

     

               OCT 

16 yaş altı 

N=11 

17 yaş üstü 

N=17 

Toplam 

N=28 

P 

 

Kistoid MÖ 

 yok 4 (%36,4) 1 (%5,9) 5 (%17,9)  

0,062  var 7 (%63,6) 16 (%94,1) 23 (%82,1) 

 

Diffüz MÖ 

 yok  11 (%100,0) 17 (%100,0) 
28 (%100,0) 

 

  var 0 (%0,0) 0 (%0,0) 0 (%0,0) 

Seröz 
dekolman 

 yok 11 (%100,0) 17 (%100,0) 28 (%100,0)  

  var 0 (%0,0) 0 (%0,0) 0 (%0,0) 

 

ERM 

 yok 10 (%90,9) 16 (%94,1) 26 (%92,9)  

1,000  var 1 (%9,1)  1(%5,9) 2 (%7,1) 
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Çalışmaya alınan tutulum olan ve takibi olan 195 gözün takipte en az 1 yeni 

komplikasyon gelişimi açısından değerlendirildiğinde;  

1. grupta 71 gözde (%73,2), 2. grupta ise 47 gözde (%48,0) takipte en az 1 yeni 

komplikasyon gelişmişti ve bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görüldü. (p<0,001) (Tablo 34). 

Tablo 34: Tutulum olan gözlerin  takipte en az 1 yeni komplikasyon gelişimi 

açısından gruplar arasında karşılaştırılması 

Takipte en az 1 
komplikasyon 
gelişimi 

16 yaş altı 

N=97 

17 yaş üstü 

N=98 

Toplam 

N=195 

P 

Yok 26(%26,8) 51 (%52,0)   77 (%39,5)  

<0,001 Var 71 (%73,2) 47 (%48,0) 118 (%60,5) 

 
 

Takipte komplikasyon gelişime riski açısından yapılan Kaplan-Meier analizinde; 

1. grupta 2 yılda %17, 5 yılda %53, 8 yılda %95 komplikasyon riski vardı. 2.  grupta ise 

2 yılda %21, 5 yılda %45, 8 yılda %84 komplikasyon gelişme riski vardı. İki grup arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (logrank=3,045 p=0,081 ) (Tablo 35). 

Tablo 35: Takipte komplikasyon gelişime riski açısından yapılan Kaplan-

Meier analizi sonuçlarının karşılaştırılması 

Takipte 
komplikasyon 
gelişime riski 

16 yaş altı 

N=97 

17 yaş üstü 

N=98 

logrank P 

2 yıl %17 %21  

3,045 

 

0,081 5 yıl %53 %45 

8 yıl %95 %84 
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Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin takipte  yeni gelişen komplikasyonlar açısından 

değerlendirildiğinde;  

Posterior  sineşi; 1. grupta 97 gözün hiçbirinde gelişmedi. 2. grupta ise 98 gözden 3’ünde 

(%3,1) gelişti ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi 

(p═0,246) (Tablo 36). 

Band keratopati; 1. grupta 97 gözün 5’inde (%5,2) gelişti. 2. grupta ise 98 gözden 

hiçbirinde gelişmedi ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü 

(p═0,029) (Tablo 36). 

Katarakt; 1. grupta 97 gözün 7’sinde (%7,2) gelişti. 2. grupta ise 98 gözden 4’ünde 

(%4,1) gelişti ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi 

(p═0,372) (Tablo 36). 

Steroide bağlı glokom; 1. grupta 97 gözün 8’inde (%8,2) gelişti. 2. grupta ise 98 gözden 

5’inde (%5,1) gelişti ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi 

(p═0,406) (Tablo 36). 

Sürekli tedavi gerektiren glokom; 1. grupta 97 gözün 12’sinde (%12,4) gelişti. 2. grupta 

ise 98 gözden 5’inde (%5,1) gelişti ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

fark görülmedi (p═0,081) (Tablo 36). 

Glokomatöz ekskavasyon; 1. grupta 97 gözün 2’sinde (%2,1) gelişti. 2. grupta ise 98 

gözden hiçbirinde yoktu ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görülmedi (p═0,246) (Tablo 36). 

Vitre kondansasyonu; 1. grupta 97 gözün 27’sinde (%27,8) gelişti. 2. grupta ise 98 

gözden 17’sinde (%17,3) gelişti ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

fark görülmedi (p═0,080) (Tablo 36). 

NVE; 1. grupta 97 gözün 3’ünde (%3,1) gelişti. 2. grupta ise 98 gözden 2’sinde (%2,0) 

gelişti ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p═0,683) 

(Tablo 36). 

NVD; 1. grupta ve 2. grupta hiçbir gözde gelişmediği için iki grup arasında istatistiksel 

değerlendirme yapılamadı (Tablo 36). 
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İOH; 1. grupta 97 gözün 5’inde (%5,2) gelişti. 98 gözden 3’ünde (%3,1) gelişti ve bu 

konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p═0,497) (Tablo 36). 

“Snowball”; 1. grupta 97 gözün 18’inde (%18,6) gelişti. 98 gözden 4’ünde (%4,1) gelişti 

ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p═0,001) (Tablo 36). 

“Snowbank”; 1. grupta 97 gözün 15’inde (%15,5) gelişti. 98 gözden 7’sinde (%7,1) 

gelişti ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p═0,066) 

(Tablo 36). 

Makula ödemi; 1. grupta 97 gözün 12’sinde (%12,4) gelişti. 98 gözden 18’inde (%18,4) 

gelişti ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p═0,246) 

(Tablo 36). 

ERM; 1. grupta 97 gözün 16’sında (%16,5) gelişti. 98 gözden 7’sinde (%7,1) gelişti ve 

bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p═0,043) (Tablo 36). 

Papillada ödem ve hiperemi; 1. grupta 97 gözün 21’inde (%21,6) gelişti. 98 gözden 

2’sinde (%2,0) gelişti ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü 

(p<0,001) (Tablo 36). 

Papillada solukluk; 1. grupta 97 gözün 2’sinde (%2,1 gelişti. 98 gözden 2’sinde (%2,0) 

gelişti ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p═1,000) 

(Tablo 36). 

Retina yırtığı; 1. grupta 97 gözün 1’inde (%1,0) gelişti. 98 gözün hiçbirinde gelişmedi ve 

bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p═0,497) (Tablo 36). 

Retinoskizis; 1. grupta 97 gözün 12’sinde (%12,4) gelişti. 98 gözün hiçbirinde gelişmedi 

ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p═0,002) (Tablo 36). 

Traksiyonel retina dekolmanı; 1. grupta 97 gözün 4’ünde (%4,1) gelişti. 98 gözün 

hiçbirinde gelişmedi ve bu konuda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi 

(p═0,059) (Tablo 36). 
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Tablo 36: Tutulum olan gözlerin takipte yeni gelişen komplikasyonlar açısından 

gruplar arasında karşılaştırılması 

Takipte yeni gelişen 
komplikasyonlar 

16 yaş altı 

N=97 

17 yaş üstü 

N=98 

P 

Post sineşi 0 (%0,0) 3 (%3,1) 0,246 

Band keratopati 5 (%5,2) 0 (%0,0) 0,029 

Katarakt 7 (%7,2) 4 (%4,2) 0,372 

Steroide bağlı glokom 8 (%8,2) 5 (%5,1) 0,337 

Sürekli tedavi 
gerektiren glokom 

12 (%12,4) 5 (%5,1) 0,008 

Glokomatöz 
ekskavasyon 

2 (%2,1) 0 (%0,0) 0,246 

Vitre kondansasyonu 27 (%27,8) 17(%17,3) 0,080 

NVE 3 (%3,1) 2 (%2,0) 0,683 

NVD 0 (%0,0) 0 (%0,0)  

İOH 5 (%5,2) 3 (%3,1) 0,497 

Snowball 18 (%18,6) 4 (%4,1) 0,001 

Snowbank 15 (%15,5) 7 (%7,1) 0,066 

Makula ödemi 12 (%12,4) 18 (%18,4) 0,246 

ERM 16 (%16,5) 7 (%7,1) 0,043 

Papillada ödem ve 
hiperemi 

21 (%21,6) 2 (%2,0) <0,001 

Papillada solukluk 2 (%2,1) 2 (%2,0) 1,000 

Retina yırtığı 1 (%1,0) 0 (%0,0) 0,497 

Retinoskizis  12 (%12,4) 0 (%0,0) 0,002 

Retina dekolmanı (trak) 4 (%4,1) 0 (%0,0) 0,059 
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Çalışmaya alınan ve tutulum olan gözlerin takip sonunda en az 2 LogMAR sırası vizyon 

azalması açısından değerlendirildiğinde;  

1. grupta 3 gözde (%2,3), 2. grupta ise 7 gözde (%6,3) en az 2 LogMAR sırası vizyon 

azalması saptandı. Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi. 

(p=0,194) (Tablo 37). 

Tablo 37:  Tutulum olan gözlerin takip sonunda en az 2 LogMAR sırası vizyon azalması 

açısından değerlendirilmesi  

Takip sonunda en 
az 2 LogMAR 
sırası vizyon 
azalması 

16 yaş altı 

N=97 

17 yaş üstü 

N=98 

Toplam 

N=195 

p 

Yok 94 (%96,9) 91 (%92,9)   185 (%94,9)  

0,194 Var  3 (%3,1) 7 (%7,1) 10 (%5,1) 

 

Takip sonunda en az 2 LogMAR sırası vizyon azalması riski açısından yapılan Kaplan-

Meier analizinde  

1. grupta vizyon azalma riskinin 3 yılda %6 olduğu ve takip boyunca artmadığı saptandı. 

2.  grupta ise 3 yılda %7, 5 yılda %29 olduğu ve takip boyunca artmadığı saptandı. İki grup 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (logrank=4,010, p=0,045). 

Çalışmaya alınan hastalara tedavi verilip verilmediğinin gruplar arasında 

karşılaştırılmasında; 

1. grupta 26 hastaya (%38,8), 2. grupta ise 16 hastaya (%26,2) tedavi verilmediği 

saptandı. Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi. (p=0,130) 

(Tablo 38). 

 

 

 

 



 71 

Tablo 38: Çalışmaya alınan hastalara tedavi verilip verilmediğinin gruplar arasında 

karşılaştırılması 

Tedavi  16 yaş altı 

N=67 

17 yaş üstü 

N=61 

Toplam 

N=128 

p 

Verildi  41 (%61,2) 45(%73,8) 86 (%67,2) 0,130 

verilmedi 26 (%38,8) 16 (%26,2) 42 (%32,8) 

 
 

Çalışmaya alınan hastalara verilen ilk tedavi seçeneklerinin gruplar arasında 

karşılaştırılmasında; 

Sadece sistemik steroid tedavisinin 1. grupta 41 hastadan 6’sına (%14,6), 2. grupta 45 

hastadan 10’una (%22,2) verildiği saptandı (Tablo 39).  

Sadece lokal enjeksiyon (peribulber veya intravitreal kortikosteroid) tedavisinin 1. grupta 

41 hastadan 2’sine (%4,9), 2. grupta 45 hastadan 10’una (%22,2) verildiği saptandı (Tablo 

39). 

Sadece immünsupresif tedavisinin 1. grupta 41 hastadan 5’ine (%12,2), 2. grupta 45 

hastadan 8’ine (%17,8) verildiği gözlendi (Tablo 39). 

Sistemik steroid ve immünsupresif tedavisinin 1. grupta 41 hastadan 23’üne (%56,1), 2. 

grupta 45 hastadan 14’üne (%31,1) verildiği saptandı (Tablo 40). 

Sistemik steroid, immünsupresif ve lokal enjeksiyon tedavisinin 1. grupta 41 hastadan 

1’ine (%2,4) verildiği saptandı. 2. grupta ise bu tedavi uygulanan hasta olmadığı gözlendi 

(Tablo 39). 

Kombine immünsupresif tedavisinin 1. grupta 41 hastadan 1’ine (%2,4) verildiği 

saptandı. 2. grupta ise bu tedavi uygulanan hasta olmadığı gözlendi (Tablo 40). 

Kombine immünsupresif ve sistemik steroid tedavisinin 1. grupta 41 hastadan 3’üne 

(%7,3) verildiği saptandı. 2. grupta ise bu tedavi uygulanan hasta olmadığı gözlendi (Tablo 

39). 
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Sadece topikal tedavinin 1. grupta hiçbir hastaya uygulanmadığı gözlendi. 2. grupta 45 

hastadan 3’üne (%6,7) verildiği saptandı (Tablo 39). 

Çalışmaya alınan hastalara verilen ilk tedavi seçeneklerinin gruplar arasında 

karşılaştırılmasında; istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü. (p=0,017) (Tablo 39). 

Tablo 39: Çalışmaya alınan hastalara verilen ilk tedavi seçeneklerinin gruplar arasında 

karşılaştırılması 

İlk tedavi seçenekleri 16 yaş altı 

N=41 

17 yaş üstü 

N=45 

Toplam 

N=86 

p 

Sadece sistemik steroid 6 (%14,6) 10 (%22,2) 16 (%18,6)  

 

 

 

0,017 

Sadece lokal enjeksiyon 2 (%4,9) 10 (%22,2) 12 (%14,0) 

Sadece immünsupresif 5 (%12,2) 8 (%17,8) 13 (%15,1) 

Sistemik steroid ve immünsupresif 23 (%56,1) 14 (%31,1) 37 (%43,0) 

Sistemik steroid immünsupresif ve 
lokal enjeksiyon 

1 (%2,4) 0(%0,0) 1 (%1,2) 

Kombine immünsupresif 1 (%2,4) 0(%0,0) 1 (%1,2) 

Kombine immünsupresif ve sistemik 
steroid 

3 (%7,3) 0(%0,0) 3 (%3,5) 

Sadece topikal tedavi 0(%0,0) 3 (%6,7) 3 (%3,5) 

 

Çalışmaya alınan hastalara verilen ilk immünsupresif tedavi seçeneklerinin gruplar 

arasında karşılaştırılmasında; 

Azatioprin 1. grupta 2 hastaya (%5,3), 2. grupta ise 18 hastaya (%64,3) tedavi olarak 

verilmişti (Tablo 40). 

Siklosporin-A 1. grupta 11 hastaya (%28,9), 2. grupta ise 6 hastaya (%21,4) tedavi olarak 

verilmişti (Tablo 40). 

Metotreksat 1. grupta 19 hastaya (%50,0), 2. grupta ise 3 hastaya (%10,7) tedavi olarak 

verilmişti (Tablo 40). 
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İnfliksimab 1. grupta 1 hastaya (%2,6), tedavi olarak verilmişti. 2. grupta ise hiçbir 

hastaya verilmemişti (Tablo 40). 

Mikofenolat 1. grupta 1 hastaya (%2,6), tedavi olarak verilmişti. 2. grupta ise hiçbir 

hastaya verilmemişti (Tablo 40). 

Azatioprin ve Metotreksat 1. grupta hiçbir hastaya verilmemişti, 2. grupta ise 1 hastaya 

(%3,6), tedavi olarak verilmişti (Tablo 40). 

Siklosporin-A ve Azatioprin 1. grupta 1 hastaya (%2,6), tedavi olarak verilmişti. 2. 

grupta ise hiçbir hastaya verilmemişti (Tablo 40). 

Siklosporin-A ve Metotreksat 1. grupta 3 hastaya (%7,9), tedavi olarak verilmişti. 2. 

grupta ise hiçbir hastaya verilmemişti (Tablo 40). 

Çalışmaya alınan hastalara verilen ilk immünsupresif tedavi seçeneklerinin gruplar 

arasında karşılaştırılmasında; istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü. (p<0,001) (Tablo 40). 

 
Tablo 40: Çalışmaya alınan hastalara verilen ilk immünsupresif tedavi seçeneklerinin 

gruplar arasında karşılaştırılması 

ilk immünsupresif tedavi 
seçeneklerinin 

16 yaş altı 

N=38 

17 yaş üstü 

N=28 

Toplam 

N=66 

p 

Azatioprin 2 (%5,3) 18 (%64,3) 20 (%30,3)  

 

 

 

<0,001 

Siklosporin-A 11 (%28,9) 6 (%21,4) 17 (%25,8) 

Metotreksat 19 (%50,0) 3 (%10,7) 22 (%33,3) 

İnfliksimab 1 (%2,6) 0(%0,0) 1 (%1,5) 

Mikofenolat 1 (%2,6) 0(%0,0) 1 (%1,5) 

Azatioprin ve Metotreksat 0(%0,0) 1 (%3,6) 1 (%1,5) 

Siklosporin-A ve Azatioprin 1 (%2,6) 0(%0,0) 1 (%1,5) 

Siklosporin-A ve Metotreksat 3 (%7,9) 0(%0,0) 3 (%4,5) 
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Çalışmaya alınan hastalara takipte verilen tedavilerin gruplar arasında 

karşılaştırılmasında; 

 
Azatioprin 1. grupta 11 hastaya (%26.8), 2. grupta ise 24 hastaya (%53,3) tedavi olarak 

verilmişti.  Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p=0,012) 

(Tablo 41). 

Siklosporin-A 1. grupta 22 hastaya (%53,7), 2. grupta ise 11 hastaya (%24,4) tedavi 

olarak verilmişti. Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü 

(p=0,005) (Tablo 41). 

Metotreksat 1. grupta 30 hastaya (%73,2), 2. grupta ise 5 hastaya (%11,1) tedavi olarak 

verilmişti. Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p<0,001) 

(Tablo 41). 

İnfliksimab 1. grupta 7 hastaya (%17,1), tedavi olarak verilmişti. 2. grupta ise 1 hastaya 

(%2,2) tedavi olarak verilmişti. Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görüldü (p=0,025) (Tablo 41). 

Mikofenolat 1. grupta 5 hastaya (%12,2), tedavi olarak verilmişti. 2. grupta ise 4 hastaya 

(%8,9) tedavi olarak verilmişti. Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görülmedi (p=0,731) (Tablo 41). 

IFN 1. grupta 5 hastaya (%12,2), tedavi olarak verilmişti. 2. grupta ise 4 hastaya (%8,9) 

tedavi olarak verilmişti. Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi 

(p=0,731) (Tablo 41). 

Sistemik steroid 1. grupta 32 hastaya (%78,0), 2. grupta ise 30 hastaya (%66,7) tedavi 

olarak verilmişti. Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi 

(p=0.240) (Tablo 41). 

Takrolimus 1. grupta 2 hastaya (%4,9) verilmişti. 2. grupta ise hiçbir hastaya verilmedi. 

Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0.134) (Tablo 41). 

Lokal enjeksiyon 1. grupta 2 hastaya (%4,9), 2. grupta ise 19 hastaya (%42,2) tedavi 

olarak verilmişti. Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü 

(p<0,001) (Tablo 41). 
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Tablo 41: Çalışmaya alınan hastalara takipte verilen tedavilerin gruplar arasında 

karşılaştırılması 
 

Takipte verilen tedaviler 
 

16 yaş altı 17 yaş üstü Toplam 

 

p 

Azatioprin 11  (%26.8) 24 (%53,3) 35(%40,7) 0,012 

Siklosporin-A 22  (%53,7) 11 (%24,4) 33 (%38,4) 0,005 

Metotreksat 30  (%73,2) 5 (%11,1) 35(%40,7) <0,001 

İnfliksmab 7 (%17,1) 1 (%2,2) 8 (%9,3) 0,025 

Mikofenolat 5 (%12,2) 4 (%8,9) 9 (%10,5) 0,731 

IFN 5 (%12,2) 4 (%8,9) 9 (%10,5) 0,731 

Sistemik steroid 32  (%78,0) 30 (%66,7) 62 (%72,1) 0,240 

Takrolimus 2 (%4,9) 0 (%0,0) 2 (%2,3) 0,134 

Lokal enjeksiyon 2 (%4,9) 19 (%42,2) 21 (%24,4) <0,001 

 

 

Çalışmaya alınan hastalara yapılan cerrahi girişimler gruplar arasında 

karşılaştırıdığında; 

 
1. grupta 49 hastaya (%73,1), 2. grupta ise 55 hastaya (%90,2) cerrahi girişim 

yapılmadığı saptandı. Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü 

(p=0,022) (Tablo 42). 

Gruplar, takipte yapılan cerrahiler açısından tek tek karşılaştırıldığında; 1. grupta 4 

hastaya (1’i FAKO, 3’ü PPL) (%6,0), 2. grupta ise 2 hastaya (%3,3) kararakt cerrahisi(hepsi 

FAKO) uygulanmıştı ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi 

(p═0,682) (Tablo 42). 

 

1. grupta 2 hastaya (%3,0) trabekülektomi uygulanmıştı 2. grupta hiçbir hastaya 

uygulanmamıştı ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p═0,497) 

(Tablo 42). 
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1. grupta 4 hastaya retinoskizis nedeniyle, 4 hastaya alt perifere, 3 hastaya yırtık 

çevreleme nedeniyle, 1 hastaya direkt NVE’ye toplamda12 hastaya (%17,9), 2. grupta ise 1 

hastaya retinoskizis nedeniyle, 1 hastaya diyabet için panretinal fotokoagulasyon toplamda 2 

hastaya (%3,3) retinal fotokoagulasyon uygulanmıştı.  gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark görüldü (p═0,010) (Tablo 42). 

1. grupta 5 hastaya (%7,5) (2 hastaya İOH, 2 hastaya retina dekolmanı,1 hastaya vitre 

kondansasyonu nedeniyle) pars plana vitrektomi uygulanmıştı 2. grupta hiçbir hastaya 

uygulanmamıştı ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p═0,059) 

(Tablo 42). 

1. grupta 3 hastaya (%4,5) YAG laser kapsulotomi uygulanmıştı 2. grupta hiçbir hastaya 

uygulanmamıştı ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p═0,246) 

(Tablo 42). 

1. grupta 1 hastaya (%1,5), 2. grupta ise 1 hastaya (%1,6) siklokriyoterapi uygulanmıştı 

ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p═1,000) (Tablo 42). 

1. grupta 2 hastaya (%3,0) glokom nedeniyle diod laser siklofotokoagulasyon 

uygulanmıştı 2. grupta hiçbir hastaya uygulanmamıştı ve gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark görülmedi (p═0,497) (Tablo 42). 

Tablo 42: Çalışmaya alınan hastalara takipte yapılan cerrahi girişimlerin gruplar arasında 

karşılaştırılması 

Takipte cerrahiler  16 yaş altı 

 

17 yaş üstü 

 

Toplam 

 

p 

Katarakt  4 (%6,0) 2(%3,3) 6(%4,7) 0,682 

Trabekülektomi 2(%3,0) 0(%0,0) 2(%1,6) 0,497 

Retinal FK 12(%17,9) 2(%3,3) 14(%10,9) 0,010 

pars plana vitrektomi  5(%7,5) 0(%0,0) 5(%3,9) 0,059 

YAG laser 3(%4,5) 0(%0,0) 3(%2,3) 0,246 

Kriyoterapi 1(%1,5) 1(%1,6) 2(%1,6) 1,000 

Diod laser 2(%3,0) 0(%0,0) 2(%1,6) 0,497 
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5. TARTIŞMA 

 

Çalışmaya dahil edilen toplam 128 hastada Kadın/erkek oranı 1. grupta 26/41 (0,63)  

iken; 2. grupta 35/26 (1,34) idi ve gruplar arasında cinsiyet açısından istatistiksel açıdan 

anlamlı fark görülmüştür. Buna göre çocukluk çağında erkeklerde, erişkinlerde ise kadınlarda 

daha sık görüldüğü belirlenmiştir. Guest  ve ark. (122) yaptığı çalışmada cinsiyet oranlarını 

çocukluk çağı ve erişkinlerde benzer bulmuştur. Bununla birlikte erkekleri daha fazla 

etkilediğini savunan çalışmalar mevcuttur (145). Arellanes-García ve ark. (146) yaptıkları 

çalışmada Kadın/erkek oranını 55/105 (0,52) olarak bildirmiştir.  

Çalışmaya alınan tüm hastalarda başvuruda, unilateral/bilateral oranı 1. grupta 5/62 iken 

(%92,5) takip sonunda aynı kalmıştır; 2. grupta ise 14/47 (%77,0) iken takip sonunda (%82,0) 

ye yükselmiştir. Lateralite açısından gruplar arasında başvuruda istatistiksel olarak anlamlı 

fark görülmüş iken takip sonunda anlamlı fark görülmemiştir. Literatürde bu oran seçilen 

hasta grubuna göre değişkenlik göstermekte olup daha çok %71-75 arası değişmektedir 

(121,131,147).  

Altuğ ve ark. (148) tarafından kliniğimizde daha önce yapılan çalışmada bu oran %61 

olarak bulunmuştur. Vidovic-Valentincic ve ark. (149) ise bilateralite oranını %91 olarak 

bildirmiştir.  

Hastaların başvuruda yaş ortalaması 1. grupta 9,56 ± 3,39 (en genç: 3, en yaşlı: 16) iken, 

2. grupta 34,83 ± 12,21 (en genç: 17, en yaşlı: 65) idi. Başvuru yaşı açısından iki grup 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü. De Boer ve ark. (150) intermediate üveitli 

çocuklarda yaptığı çalışmada ortalama yaşı 8,5 (yaş aralığı 3-15) olarak saptamıştır. 

Donaldson ve ark. (151) ise ortalama yaşı 22,6 (yaş aralığı 8,5-42,9) olarak bildirmişlerdir. 

Buna dayanarak pars planitin daha çok çocuklarda ve genç erişkinlerde görüldüğü 

söylenebilir. 

Kliniğimizde takibi olan 1. gruptaki 49 hastanın takip sürelerinin ortalaması 33,88 ± 3,95 

(en az: 1, en fazla: 123 ay) 2. grupta ise takibi olan 52 hastanın ortalaması 27,22 ± 3,60 (en az: 

1, en fazla: 152 ay) idi. Takip süreleri açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

fark görülmemiştir. 
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Çalışmaya alınan tüm hastaların başvuru şikayetleri değerlendirildiğinde 1. grupta 

şikayeti olan 49 hastanın 25’sinde (%37,3) görme azalması, 7’sinde  (%10,5) sinek uçuşması, 

9’unda (%13,4) kızarıklık, 6’sında (%9,0) şaşılık, 2’sinde (%3,0) ağrı mevcut olduğu tespit 

edildi. 2. grupta şikayeti olan 58 hastanın 40’ında (%65,5) görme azalması, 13’ünde (%21,2) 

sinek uçuşması, 5’inde (%8,2) kızarıklık mevcut olduğu tespit edildi. Hastaların başvuru 

şikayetleri açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmüştür.  

Guest  ve ark. (122) yaptığı çalışmada çocukluk çağı ve erişkinlerde en sık başvuru 

şikayetini %70 bulanık görme ve sinek uçuşması olarak bildirmiştir. Donaldson ve ark. (151) 

ise başvuru şikayetlerini %73,9 bulanık görme, %60,9 sinek uçuşması,%6,5 ağrı, %6,5 

fotofobi, %4,3 kızarıklık olarak bildirmiştir. Bu sonuçlar çalışmamızla benzerlik 

göstermektedir.  

Çalışmaya alınan tutulum olan tüm gözlerin başvuruda; 1. grupta 66’sının (%52,0) 

vizyonu 1,0 ile 0,6 arasında, 30‘unun (%23,6) 0,5 ile 0,2 arasında, 31’inin (%24,4) ise 0,1 ve 

altında olduğu tespit edildi. 2. grupta 70’inin (%63,1) başvuru vizyonu 1,0 ile 0,6 arasında, 

30‘unun (%27,0) 0,5 ile 0,2 arasında, 11’inin ise (%9,9) 0,1 ve altında olduğu tespit edildi. 

Hastaların başvuru vizyonu açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görülmüştür. Çocuklarda görme seviyelerinin daha düşük olması hastalığın çocukluk çağında 

daha ağır seyrettiğini göstermektedir. 

Takip sonunda 1. grupta 69’unun (%71,1) son vizyonu 1,0 ile 0,6 arasında, 14‘ünün 

(%14,4) 0,5 ile 0,2 arasında, 14‘ünün (%14,4) 0,1 ve altında olduğu tespit edildi. 2. grupta 

72’sinin (%73,5) son vizyonu 1,0 ile 0,6 arasında, 18‘inin (%18,4) 0,5 ile 0,2 arasında, 8’inin 

ise (%8,2) 0,1 ve altında olduğu tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görülmemiştir. Çocukluk çağında daha fazla olmakla birlikte İki grupta da vizyon artışı 

olması hastaların tedaviye olumlu yanıt verdiğinin göstergesidir.  

Arellanes-García ve ark. (146) ise çalışmalarında başvuru vizyonlarını %34,2 1,0 le 0,5 

arasında, %27,5 0,3 ile 0,2 arasında,%38,3 0,1’in altında olarak bildirmiştir. Son vizyonları 

%60,3 1,0 le 0,5 arasında, %17,6 0,3 ile 0,2 arasında,%22 0,1’in altında olarak bildirmiştir. 

Maris ark.(152) yaptıkları çalışmada hastaların başvuru vizyonlarını %20 0,8 ve üzeri, 

%55 0,2 ile 0,8 arası, %20 0,1 ile 0,2 arası, %5 parmak sayma düzeyinde bildirmiştir. Son 
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vizyonlarını ise %65 0,8 ve üzeri, %20 0,2 ile 0,8 arası, %15 0,1 ile 0,2 arası olarak 

bildirmiştir. Bu çalışma sonuçlarında  takip sonunda vizyon artışı olması çalışma 

sonuçlarımızı destekleyici niteliktedir. 

Çalışmaya alınan tutulum olan tüm gözlerin başvuru bulguları değerlendirildiğinde en sık 

görülen başvuru bulgusu olarak 1. grupta retina yüzeyindeki eksudalar %45,7 oranında, 

2.grupta ise “snowball” %38,7 oranında göze çarpmaktadır.  Başvuruda tüm gözler 

karşılaştırıldığında  eksudalar, “snowbank” ve  band keratopati 1. grupta 2. gruba göre 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha fazla bulunmuştur. 

Hiperemi,ön kamara hücresi, post sineşi, kornea periferinde stromal ödem, endotel 

kesifliği, “snowball”, vitre bandları, AVD, NVE, IOH, retinoskizis, retina dekolmanı, fitizis 

ve periflebit açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir.  

Arellanes-García ve ark. (146) yaptığı çalışmada en sık başvuru bulgusunu %99,3 

oranında “snowball” olarak bildirmiştir. Diğerleri sırasıyla %95,9 ön kamara enflamasyonu, 

%63.1 “snowbank”, %45,4 post sineşi, %43,7 band keratopati, %25,4 periferiferik korneal 

endoteliopatidir.  

Donaldson ve ark.(151) çalışmalarıdaki 46 gözün 45’inde “snowbank”, 31’inde 

“snowball”, 5’inde post sineşi bildirmişlerdir.  

Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin Laser flare fotometre ile ölçülen ön kamara flare 

sonuçları; 1. grupta 35 gözün ön kamarada flare ortalaması 26,97± 33,07 (en az: 2,8, en fazla: 

178), 2. grupta ise 27 gözün ortalaması 14,94± 17,63 (en az: 2, en fazla: 81,7) idi. Ön 

kamarada flare açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görüldü (p=0,093). 

Bu sonuçlar çocukluk çağında enflamasyonun daha şiddetli olduğunu göstermektedir.  

 Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin keratik presipite (KP) ve tipi açısından 

değerlendirildiğinde; 1. grupta 33 gözün 26’sında (%20,2) ince KP, 7’sinde (%5,4) orta KP 

olarak belirlendi, 1.grupta iri KP saptanmadı. 2. grupta 47 gözün 32’sinde (%28,8) ince KP, 

12’sinde (%10,8) orta KP, 3’ünde (%2,7) iri KP tespit edildi. İki grup arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı fark görülmüştür 

Arellanes-García ve ark. (146) yaptığı çalışmada %41 oranında ince ve orta KP 

bildirmiştir. Buna dayanarak pars planitlerde en fazla ince KP, sonra orta KP görüldüğü, iri 

KP’ye de nadiren rastlandığı söylenebilir. 
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Çalışmaya alınan tutulum olan gözler lensleri açısından değerlendirildiğinde 1. gruptaki 

25 gözün 20’sinde (%15,5) arka subkapsüler katarakt (ASK), 1’inde (%0,8) matür katarakt, 

4’ününde(%3,1) psödofak olduğu saptandı. 2. grupta ise 25 gözün 22’sinde (%19,8) ASK, 

1’inde (%0,9) matür katarakt, 1’inin (%0,9) afak, 1’ininde (%0,9) psödofak olduğu saptandı. 

İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi. 

Guest  ve ark. (122) yaptıkları çalışmada çocukluk çağında katarakt oranını %3,1 

erişkinlerde %10 olarak bildirmiştir. De Boer ve ark. (150) ise bu oranı %25 olarak 

bulmuştur. Arellanes-García ve ark. (146) başvuru bulgularında 2.sıklıkta gördüğü kataraktı 

%47,5 olarak bildirmiştir.  

Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin vitre kondansasyonunu açısından 

değerlendirildiğinde; 1. grupta 44 gözün 27’sinde (%20,9) lense yapışık kondansasyon, 

17’sinde (%13,2) lense yapışık olmayan kondansasyon olduğu saptandı. 2. grupta ise 16 

gözün 7’sinde (%6,3) lense yapışık kondansasyon, 9’unda (%8,1) lense yapışık olmayan 

kondansasyon olduğu saptandı. Vitre  kondansasyonu açısından iki grup arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı fark görülmüştür. 

Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin hepsinde vitritis mevcut olduğu için ayrı olarak 

değerlendirilmedi. Vitre bulanıklığı açısından değerlendirildiğinde; 1. grupta 20 gözde 

(%15,5) 1+ bulanıklık, 15 gözde (%11,6) 2+ bulanıklık, 11 gözde (%8,5) 3+ bulanıklık, 7 

gözde (%5,4) 4+ bulanıklık olduğu saptandı. 2. grupta ise 25 gözde (%22,5) 1+bulanıklık, 11 

gözde (%9,9) 2+ bulanıklık, 9 gözde (%8,1) 3+ bulanıklık, 1 gözde (%0,9) 4+ bulanıklık 

olduğu saptandı. Vitre bulanıklığı açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görülmemiştir.  

Arellanes-García ve ark. (146) çalışmalarında %59,7 orta derece vitritis saptamış, sadece 

%10,2 sinde ileri derecede vitritis bildirmiştir. Çalışmamızın sonuçlarıyla birlikte 

değerlendirildiğinde pars planitlerde daha çok hafif ve orta dereceli vitritis görüldüğü, ileri 

derecede vitritisin nadir görüldüğü sonucu çıkarılabilir. 

Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin papillaları açısından değerlendirildiğinde; 1. 

grupta 39 gözde (%30,2) papilla ödem ve hiperemisi, 1 gözde (%0,8) papilla solukluğu 

saptandı. 2. grupta ise 22 gözde (%19,8) papilla ödem ve hiperemisi, 4 gözde (%3,6) papilla 

solukluğu saptandı. Papillalar açısından iki grup arasında  istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görülmemiştir. 
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Maris ark.(152) çalışmaya aldıkları 20 gözün 8’inde papilla hiperemisi, 6’sında papilla 

ödem saptamıştır. Arellanes-García ve ark. (146) %68,8 oranında papillit bildirmiştir. De 

Boer ve ark. (150) ise çalışmalarında papilla ödemini %68 oranında tespit etmiştir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde papilla ödem ve hiperemisinin özellikle çocukluk çağı pars planitlerinde 

sıklıkla görüldüğü ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin makulaları açısından değerlendirildiğinde; 1. 

grupta 11 gözde (%8,5) makula ödemi, 5 gözde (%3,9) sekel veya dejenerasyon, 4 gözde 

(%3,1) epiretinal membran (ERM), 1 gözde (%0,8) makula deliği saptandı. 2. grupta ise 24 

gözde (%21,6) makula ödemi, 3 gözde (%2,7) sekel veya dejenerasyon, 6 gözde (%5,4) 

ERM saptandı. Makulalar açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

görülmüştür. Başvuruda  ve takipte vizyon azalmasının en sık sebebi olan makula ödemi 

erişkinlerde çocuklara göre daha sık gözlenmiştir. 

Guest  ve ark. (122) yaptıkları çalışmada çocukluk çağında makula ödemi oranını %34,5 

erişkinlerde %35 olarak bildirmiştir. Çocukluk çağında ERM oranını  %21,9  erişkinlerde 

%45 olarak bildirmiştir. Arellanes-García ve ark. (146) makula ödemini %63,4 oranıyla en 

sık saptadıklar başvuru bulgusu olarak bildirmişlerdir.  

Çalışmaya alınan tutulum olan ve takibi olan 195 gözün takipte en az 1 yeni 

komplikasyon gelişimi açısından değerlendirildiğinde; 1. grupta 71 gözde (%73,2), 2. grupta 

ise 47 gözde (%48,0) takipte en az 1 yeni komplikasyon gelişmişti ve bu açıdan gruplar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmüstür. Bu da çocuklarda pars planitin daha 

ciddi seyretttiğini desteklemektedir. 

Çalışmaya alınan tutulum olan gözlerin takipte  yeni gelişen komplikasyonlar açısından 

değerlendirildiğinde; 1. grupta en sık vitre kondansasyonu gelişmiş (%27,8) bunu (%21,6) ile 

papilla ödem ve hiperemisi izlemektedir. 2. grupta ise en sık makula ödemi (%18,4) gelişmiş, 

ikici olarak vitre kondansasyonu (%17,3) gelişmiştir. Takipte tüm gözler karşılaştırıldığında  

band keratopati, glokom, “snowball”, “snowbank” ,ERM, retinoskizis, retina dekolmanı 1. 

grupta 2. gruba göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha fazla bulunmuştur. 

Arellanes-García ve ark. (146) takip ettikleri 295 gözde en sık gelişen komplikasyonu 

%63,4 oranı ile makula ödemi olarak bildirmişlerdir. Bunu katarakt %47,5, oküler 

hipertansiyon %22,7, siklitik membran %15,3, glokom %7,5, RD %6,8, neovaskülarizasyon 

%2, makula deliği %0,3, ERM %0,3 takip etmektedir.  
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Vidovic-Valentincic ve ark. (149) 29 hastanın 10 yıllık takibi sonunda kataraktı %83 en 

sık gelişen komplikasyon olarak belirlemiştir. Bunu %45 ile kistoid makula ödemi ve %14 ile 

glokom izlemektedir. 

Maris ark.(152) takip ettikleri 20 gözde gelişen komplikasyonları 5 gözde katarakt, 4 

gözde vitreoretinal traksiyon, 4 gözde vitreopapiller traksiyon, 1 gözde NVE, 1 gözde 

retinoskizis olarak bildirmiştir.  

Altuğ ve ark.(148) yaptıkları çalışmada en sık görülen komplikasyonları kistoid makula 

ödemi % 28.1 ve katarakt % 26.5 olarak saptamıştır. Hastalığın  süresi arttıkça görülme 

sıklığının da arttığını bildirmişlerdir.  

Donaldson ve ark. (151) çalışmalarıdaki 15 yıl takip ettiği 46 gözün 17’sinde gelişen 

ERM yi pars planitin en sık komplikasyonu olarak bildirmiştir. Katarakt ise 14 gözde 

saptanmış. Görme kaybının en sık sebebi olarak gösterilen kistoid makula ödemi ise 12 gözde 

gelişmiştir. 

De Boer ve ark. (150) 32 hastanın 5 yıllık takibi sonunda 24 hastada (%75) izlenen papila 

ödemini en sık komplikasyon olarak bildirmiştir.15 hastada papila ödemi fundus muayenesi 

sırasında tespit edilmiş. 9 hastada ise klinik bulgu olmamasına rağmen fundus florosein 

anjiografi ile saptanmıştır. 14 hastada kistoid makula ödemi gözlenmiş ve bu hastaların 

hepsinde papilla ödemi de mevcutmuş. 

Darıcı ve ark. (153) 30 hastanın 48 gözü üzerinde yaptıkları çalışmada takip sonunda en 

sık komplikasyonu 33’ünde (%42,8) tespit ettiği makula dejenerasyonu olarak bildirmiştir. 

Diğerleri sırasıyla; katarakt 17 (%22,1), papilla patolojisi 9 (%11,7), posterior sineşi 9 

(%11,7), retina hemorajileri 6 (%7,8), retina dekolmanı 3 (%3,9) olarak bildirilmiştir.  

 Çıtırık ve ark.(154) takip ve tedavi sonrası 19 hastanın 30 gözünde saptadıkları ön 

segment komplikasyonlarını 9 gözde (%30) katarakt, 3 gözde (%10) sekel KP, 3 gözde (%10) 

posterior sineşi, 2 gözde (%6,6) arka kapsül opasifikasyonu olarak belirlemiş. Arka segment 

komplikasyonlarını ise 23 gözde (%76,6) vitre kondansasyonu, 7 gözde (%23,3) kistoid 

makula ödemi, 3 gözde (%10) optik atrofi ve 2 gözde (%6,6) traksiyonel retina dekolmanı 

belirlemiştir. 
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Tablo 43: Başvuru ve takipteki komplikasyonlarımızın diğer çalışmalarla 

karşılaştırılması 

 
Başvuru ve takipte 
Komplikasyonlar  

Çalışmamız      
240 göz 

Arellanes
-García  
295 göz 

Vidovic 
Valentincic 
29 hasta 

Maris 
20 göz 

Donaldson 
46 göz 

De Boer 
32 hasta 

Vitre 
kondansasyonu 

94 45 - - - - 

Papilla ödem ve 
hiperemisi 

84 203 - - - 24 

Makula ödemi 65 187 13 - 12 14 

Snowball  104 293 - - - - 

Snowbank  87 186 - - - - 

Katarakt  55 140 24 5 14 - 

Posterior sineşi 36 134 - - - - 

Band keratopati 30 129 - - - - 

Glokom  40 22 4 - - - 

ERM 33 1 - - 17 - 

Retinoskizis  20 101 - 1 - - 

Retina dekolmanı 6 20 3 - - - 

NVE 8 4 - 1 - - 

İOH 17 - - 2 - - 

 

Çalışmaya alınan ve tutulum olan gözlerin takip sonunda en az 2 LogMAR sırası vizyon 

azalması açısından değerlendirildiğinde; 1. grupta 3 gözde (%2,3), 2. grupta ise 7 gözde 

(%6,3) en az 2 LogMAR sırası vizyon azalması saptandı. Bu açıdan gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmemiştir. 

Çalışmaya alınan hastalara takipte verilen tüm tedavilerin gruplar arasında 

karşılaştırılmasında; erişkinlerde en sık kullanılan immünsupresif olan Azatioprin 1. grupta 11 

hastaya (%26.8), 2. grupta ise 24 hastaya (%53,3) tedavi olarak verilmiştir. Siklosporin-A 1. 

grupta 22 hastaya (%53,7), 2. grupta ise 11 hastaya (%24,4) tedavi olarak verilmiştir. 
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Çocuklarda en sık kullanılan immünsupresif olan Metotreksat 1. grupta 30 hastaya (%73,2), 2. 

grupta ise 5 hastaya (%11,1) tedavi olarak verilmiştir. İnfliksimab 1. grupta 7 hastaya 

(%17,1), tedavi olarak verilmiştir. 2. grupta ise 1 hastaya (%2,2) tedavi olarak verilmişti. 

Lokal enjeksiyon 1. grupta 2 hastaya (%4,9), 2. grupta ise 19 hastaya (%42,2) tedavi olarak 

verilmiştir. Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmüştür. 

En sık kullanılan tedavi seçeneği olan sistemik steroid 1. grupta 32 hastaya (%78,0), 2. 

grupta ise 30 hastaya (%66,7) verilmiştir. Mikofenolat 1. grupta 5 hastaya (%12,2), 2. grupta 

ise 4 hastaya (%8,9) tedavi olarak verilmiştir. IFN 1. grupta 5 hastaya (%12,2), 2. grupta ise 4 

hastaya (%8,9) tedavi olarak verilmiştir. Takrolimus 1. grupta 2 hastaya (%4,9) verilmişti. 2. 

grupta ise hiçbir hastaya verilmedir. Bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

fark görülmemiştir. 

Arellanes-García ve ark. (146) tedavi verdikleri 160 hastadan 156’sının 287 gözüne 

(%97,5) peribulber steroid enjeksiyonu yapmıştır. 109 hastaya sistemik steroid (%68,1) 

tedavisi uygulamış. İmmunsupresif ilaç verilen 34 hastanın (21,3) 23’üne (%14,4) 

siklofosfamid, 6’sına (%3,8) siklosporin, 5’ine azotioprin (%3,1) tedavisi uygulamıştır. 

Maris ark.(152) takip ettikleri 10 hastanın 20 gözüne topikal steroid tedavisi vermiştir. 19 

göze peribulber steroid enjeksiyonu yapmıştır. 2 hastaya sistemik steroid tedavisi 

uygulamıştır. 

Donaldson ve ark. (151) çalışmalarıdaki 15 yıl takip ettiği 46 gözün 30’una tedavi 

uygulamıştır. 20 göze (%43,5) topikal steroid tedavisi, 19 göze (%41,3) peribulber steroid 

enjeksiyonu, 11 göze (%23,9) sistemik steroid tedavisi uygulamıştır. Yalnızca 1 hastaya 

İmmunsupresif ilaç olarak önce metotreksat sonra siklosporin tedavisi uygulamıştır. 

De Boer ve ark. (150) 32 hastanın 5 yıllık takibinde 20 hastaya (%63) peribulber steroid 

enjeksiyonu yapmıştır. 8 hastaya sistemik steroid, 3 hastaya non steroid antienflamatuar ilaç, 

2 hastaya metotreksat, 1 hastaya siklosporin  tedavisi uygulamıştır. 7 hastanın 14 gözüne 

sadece topikal steroid tedavisi uygulamıştır.  

Vidovic-Valentincic ve ark. (149) 29 hastanın 10 yıllık takibinde sistemik tedavi 

uyguladıkları 11 hastanın (%38) 9’una sistemik steroid tedavisi vermiş, bunlardan 1’ 

siklosporin 3’ü metotreksat ile kombine edilmiştir. 1 hastaya sadece metotreksat, 1 hastaya ise 
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sadece mikofenolat tedavisi uygulanmıştır. Peribulber steroid enjeksiyonu 4 hastada sisitemik 

tedaviye ek olarak, 5 hastada ise tek başına uygulanmıştır. 

 Çalışmamızda diğer çalışmalara göre daha fazla oranda immünsuresif kullanımı 

mevcuttur. Bunun sebebi olarak immünsupresif ilaçların bilinçli kullanıldığında steroide göre 

daha etkili ve yan etkisinin daha az olmasını klinik tecrübe ve deneyimimize dayanarak 

söyleyebiliriz. 

Çalışmaya alınan hastalara takipte yapılan cerrahi girişimler gruplar arasında 

karşılaştırıdığında; 1. grupta 4 hastaya (1’i FAKO, 3’ü PPL)  (%6,0), 2. grupta ise 2 hastaya 

(hepsi FAKO) (%3,3) kararakt cerrahisi uygulanmıştı. 1. grupta 2 hastaya (%3,0) 

trabekülektomi uygulanmıştı 2. grupta hiçbir hastaya uygulanmamıştı.1. grupta 5 hastaya 

(%7,5) (2 hastaya İOH, 2 hastaya retina dekolmanı,1 hastaya vitre kondansasyonu nedeniyle)  

pars plana vitrektomi uygulanmıştı 2. grupta hiçbir hastaya uygulanmamıştı. 1. grupta 3 

hastaya (%4,5) YAG laser kapsulotomi uygulanmıştı 2. grupta hiçbir hastaya 

uygulanmamıştı.1. grupta 1 hastaya (%1,5), 2. grupta ise 1 hastaya (%1,6) siklokriyoterapi 

uygulanmıştı. 1. grupta 2 hastaya (%3,0) glokom nedeniyle diod laser siklofotokoagulasyon 

uygulanmıştı. 2. grupta hiçbir hastaya uygulanmamıştı. Cerrahiler açısından gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmemiştir. 

1. grupta 4 hastaya retinoskizis nedeniyle, 4 hastaya alt perifere, 3 hastaya yırtık 

çevreleme nedeniyle, 1 hastaya direkt NVE’ye toplamda 12 hastaya (%17,9), 2. grupta ise 1 

hastaya retinoskizis nedeniyle, 1 hastaya diyabet nedeniyle panretinal fotokoagulasyon 

toplamda 2 hastaya (%3,3) retinal fotokoagulasyon uygulanmıştı.  gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmüştür. 

Arellanes-García ve ark. (146) 62 göze (%21) kararakt cerrahisi uygulamıştır. Cerrahi 

teknik olarak 44’ünde pars plana lensektomi, 14’ünde ekstrakapsüler ekstraksiyon, 4’ünde 

fakoemülsifikasyon metodunu tercih etmişlerdir. 11 göze trabekülektomi uygulamıştır. 

Maris ark.(152) takip ettikleri 20 gözün 3’üne(%15) katarakt cerrahisi uygulamış, 

bunlardan 1’inde arka kapsül kesifliği meydana gelmiştir. 1 hastaya da şaşılık cerrahisi 

uygulamıştır. 

Donaldson ve ark. (151) çalışmalarıdaki 15 yıl takip ettiği 46 gözün 2’sine kriyoterapi, 1 

göze ERM, 1 göze ağır vitritis nedeniyle pars plana vitrektomi uygulamıştır. 
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De Boer ve ark. (150) 32 hastanın 5 yıllık takibinde 7 hastaya (%22) cerrahi müdahale 

yapılmış. Periferik neovaskülarizasyon nedeniyle kriyoterapi (4 hastanın 7 gözüne; %13), 

katarakt cerrahisi 3 hastaya (%9), 2 hastaya vitreus hemorajisi, 1 hastaya vitreus opasitesi 

nedeniyle vitrektomi, 2 hastaya medikal tedaviye dirençli glokom nedeniyle trabekülektomi 

uygulamıştır. 

Vidovic-Valentincic ve ark. (149) 29 hastanın 10 yıllık takibinde 3 hastaya retina 

dekolmanı nedeniyle vitrektomi uygulamıştır. 

6. SONUÇ 

 

• Çocukluk çağı ve erişkin intermediate üveitlerinin başvuru bulgularının, takipte 

meydana gelen komplikasyonlarının, hastalığın seyrinin, tedavi seçeneklerinin çocukluk 

çağı ve erişkinlerdeki farklarının karşılaştırıldığı bu çalışmada; 

• 1997 ile 2007 yılları arasında kliniğimize başvuran intermediate üveit ve pars planit 

tanılı 128 hasta yaşlarına göre 2 gruba ayrıldı. 1. grup çocukluk çağı olarak kabul edilen 16 

yaş ve altı, 2. grup ise erişkin çağı kabul edilen 17 yaş ve üstü olarak belirlendi. 1. grupta 

bulunan 67 hastanın tutulum olan 129 gözü, 2. grupta bulunan 61 hastanın tutulum olan 111 

gözü değerlendirildi. 

• Çocukluk çağındaki hastaların daha çoğu diğer merkezlerden refere, daha azı aktif 

şikayetle başvurmuştu. Erişkinlerde ise aktif şikayetle gelen hasta sayısı daha fazla olduğu 

görüldü. 

• Cinsiyet açısından çocukluk çağında erkeklerde, erişkinlerde ise kadınlarda daha sık 

görüldüğü belirlenmiştir.  

•  Başvuruda  çocukluk çağında bilateralite oranı daha yüksek bulunmuştur. 

• Takip sonunda erişkinlerde bilateralite oranı artmıştır. 

• Çocukluk  çağı ve erişkinlerde en sık başvuru şikayetinin  bulanık görme ve sinek 

uçuşması olduğu tespit edilmiştir 

• Çocukluk çağında başvuru vizyonlarının daha düşük olduğu saptanmıştır. 

• Çocukluk çağında daha fazla olmakla birlikte İki grupta da vizyon artışı olması 

hastaların tedaviye olumlu yanıt verdiğinin göstergesidir.  
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• Başvuru bulguları değerlendirildiğinde en sık görülen başvuru bulgusu olarak 

çocukluk çağında retina yüzeyindeki eksudalar, erişkinlerde ise “snowball” göze 

çarpmaktadır.  

•  Başvuruda tüm gözler karşılaştırıldığında  eksudalar, “snowbank” ve  band keratopati 

çocukluk çağında, erişkinlere göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha fazla 

bulunmuştur. 

• Ön kamara flare değerlerinin yüksek olması çocukluk çağında enflamasyonun daha 

şiddetli olduğunu desteklemektedir. 

• Çocukluk  çağı ve erişkinlerde en fazla ince KP gözlenmiştir. 

• Çocukluk  çağı ve erişkinlerde en fazla arka subkapsüler katarakt gözlenmiştir ve  

oranları benzerdir. 

• Vitre  kondansasyonu çocukluk çağında daha fazla gözlenmiştir. 

• Çocukluk çağında vitre bulanıklığı daha belirgindir. 

• Papilla ödem ve hiperemisinin özellikle çocukluk çağı pars planitlerinde sıklıkla 

görülmüştür. 

• Başvuruda  ve takipte vizyon azalmasının en sık sebebi olan makula ödemi 

erişkinlerde çocuklara göre daha sık gözlenmiştir. 

• Takipte yeni komplikasyon çocukluk çağında daha fazla gelişmiştir. 

• Çocukluk çağında komplikasyon olarak en sık vitre kondansasyonu, papilla ödem ve 

hiperemisi gelişmiştir. Erişkinlerde ise en sık makula ödemi ve vitre kondansasyonu 

gelişmiştir. 

• Çocukluk çağında band keratopati, glokom, “snowball”, “snowbank” ,ERM, 

retinoskizis, retina dekolmanı erişkinlere göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha fazla 

gelişmiştir. 
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• Çalışmaya alınan hastalara verilen ilk tedavi seçenekleri gruplar arasında 

karşılaştırıldığında her iki grupta da ilk tercih olarak en sık sistemik steroid ve 

immünsupresif kombinasyonu kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

• Çocuklarda ilk tercih edilen ve en sık kullanılan immünsupresif tedavi seçeneğinin 

Metotreksat, erişkinlerde ise Azatioprin olduğu tespit edilmişitir. 

• Takip süresince toplamda en sık kullanılan tedavi seçeneği ise her iki grupta sistemik 

steroid olarak belirlenmiştir. 

• Çocuklarda uygulama zorluğundan dolayı lokal enjeksiyonun erişkinlerde daha çok 

tercih edildiği belirlenmiştir. 

• Çocuklarda en sık uygulanan girişimin retinal fotokoagulasyon olduğu tespit edilmiştir 

(4’ü retinoskizis, 4’ü alt perifere, 3’ü yırtık çevreleme nedeniyle). 

• Erişkinlerde 2 hastaya retinal fotokoagulasyon uygulanmıştır. 

• Çocuklarda katarakt cerrahisi 4 hastaya (1’i FAKO, 3’ü PPL) erişkinlerde 2 hastaya 

(hepsi FAKO) uygulanmıştır. 

• Tedavi alternatiflerinin ve tedavideki deneyimimizin artması ile daha agresif tedavi 

yaklaşımının da görme prognozu üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir.  

• Bu çalışma göstermiştir ki İntermediate üveitler ve pars planitler çocukluk çağındaki 

hastalarda daha şiddetli seyretmekte, görmeyi daha fazla düşürmekte ve daha çok 

komplikasyona neden olmaktadır. Ancak çocukluk çağındaki hastaların kendilerini iyi ifade 

edememeleri veya çocukluk çağında rutin muayene sırasında tespitinin zor olması tanının ve 

tedavini gecikmesine neden olmaktadır.  
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