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Diabetes in Turkey 

 
Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar  
Prevalans Çalı!ması II   TURDEP-II 
 
26.499 people  -  2010 
 
 
 
Diabetic retinopathy 
 

-  10. years  ~   % 50 - 80 
-  20. years  ~   % 70 - 95 

% 13.7 
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Typ I diabetes 

Typ II diabetes 
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Typ I diabetes 

Typ II diabetes 



Non ‒ proliferative retinopathy  …   macular edema 

Proliferative retinopathy  …   fibrovascular proliferation 
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Diabetic Retinopathy 
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Systemic Problems 

Treatment of Diabetic Retinopathy 
 

 ⇨  Good blood sugar regulation ( HbA1c ) 
    

 ⇨  Regulation of systemic blood pressure 
 
  

  



Evaluation of retinopathy 
 

 ⇨  Biomicroscopic ophthalmoscopy 
    

 ⇨  Fluorescein Angiography 
 
  ⇨  Optical cohorence tomography 
 

  

Dr. Tunç Ovalı 

Diabetic Retinopathy 



What do we need to know about retinopathy ? 
 

 ⇨  If macular edema exists ?  
   - It’s dimentions and structure 
    

 ⇨ If macular iscemia exists ?  
   - It’s dimentions  

 

  ⇨  If peripheric iscemia  ( and neovascularisation ) exists ?  
   - It’s dimentions  

 

  
Dr. Tunç Ovalı 

Diabetic Retinopathy 



Evaluation of retinopathy 
 

 ⇨  Fluorescein  ( OCT ) Angiography 
    
   Macular iscemia 
    

   Peripheric iscemia  
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Diabetic Retinopathy 
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Diabetic Retinopathy 
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DEXAMETAZON IMPLANT ( OZURDEX ® ) 

 2013   right V  0.3     FFA 
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DEXAMETAZON IMPLANT ( OZURDEX ® ) 

october 2013   right V 0.3               wide-field FFA 



Dr.Tunç Ovalı    

Wide-field FFA 
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Wide-field FFA 



Evaluation of retinopathy 
 

 ⇨  Fluorescein  ( OCT ) Angiography 
   Macular iscemia 
   Peripheric iscemia  
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Diabetic Retinopathy 



Evaluation of retinopathy 
 

 ⇨  Fluorescein  ( OCT ) Angiography 
   Macular iscemia 

 
  ⇨  Optical cohorence tomography 
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Diabetic Retinopathy 

- Presence of edema 

- Patern of edema 

- Fluid localisation 

- Integrity of retinal layers 

- Tractional forces 

 
 
    



Diabetic maculapathy 
 

 ⇨  Diffuse / focal  edema 
    

 ⇨  Iscemic maculopathy 
 
  ⇨ Vitreomacular traction 
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Anti-VEGF therapy  ( bevacizumab, ranibizumab, aflibercept ) 

Steroids  ( triamcinolon, dexamethason implant ) 

Laser therapy  Grid / focal therapy 

Macular traction … surgery 
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Diabetic Maculopathy 



Diabetic maculopathy 
 

 ⇨  Diffuse edema 

  - anti-VEGF    aflibercept 
     

ranibizumab   
 bevacizumab  

    

 ⇨  Iscemic maculopathy 
 
  ⇨ Vitreomacular traktion 
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Diabetic macular edema – focal laser therapy 
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Diabetic macular edema - mixt 



Dr. Tunç Ovalı 



Dr. Tunç Ovalı 

Diabetic Maculopathy – focal laser therapy complication 
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Panretinal / Grid ( ? ) - Diabetic Maculopathy – focal laser therapy complication 



Grid  / Focal  photocoagulation  ?!!! 
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Panretinal / Grid ( ? ) - Diabetic Maculopathy – focal laser therapy complication 



Diabetic maculapathy 
 

 ⇨  Diffuse / focal  edema 
    

 ⇨  Iscemic maculopathy 
 
  ⇨ Vitreomacular traction 
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Anti VEGF 

right V 0.1 
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Anti VEGF 

right V 0.4 

One week after bevacizumab 
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i.vit. Ranibizumab 
 
 
BÇ   typ II diabetes 

after 2. enj. 

after 1. enj.  

after 3. enj. 

right V 0.4 

right V 0.1 

right V 0.8 

right V 0.5 
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i.vit. Ranibizumab 
 
 
FC   typ II diabetes 

after 1. enj.  

after 2. enj.  

right V 0.05 

right V 0.05 

right V 0.1 
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i.vit. Ranibizumab 
 
 
ACÖ   typ II diabetes 

after 2. enj.  

after 1. enj. 

Sa" V 0.4 

right V 0.9 

right V 0.6 
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Anti VEGF 

0.2  

0.9  

0.4  
4 enjections of aflibercept 

patient came 4 months later again ! 
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Dexamethasone implant 

After two Ozurdex enj. 



DEXAMETASONE IMPLANT ( OZURDEX ® ) 

L.S.   #   48 y.       
bilateral pseudophakic       
Hb A1c  % 11.6 january 2013 right V 0.6      Ozurdex enj. 

february 2013 right V 0.7 

march 2013 right V 0.9 

mai 2013 right V 0.9 

june 2013 right V 0.8 



DEXAMETASONE IMPLANT ( OZURDEX ® ) 

L.S.   #   48 y.       
bilateral pseudophakic       
Hb A1c  % 9.8 october 2013 right V 0.8               Ozurdex enj. 

february 2014 right V 0.8 

may 2014 right V 0.7 

september 2014 right V 0.6          Ozurdex enj. 

october 2014 right V 0.8  focal FK 

february 2015 right V 0.9 
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DEXAMETASONE IMPLANT ( OZURDEX ® ) 

H.Y. #   58 y.    Hb A1c % 6.9 
 

july  2013  sol V 0.1   Ozurdex enj. 

one week later   

september   2013    left V 0.2     

january   2014    left V 0.2     

april   2014     left V 0.2    

july   2014   left V 0.2     

february  2105   left V 0.2     
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Diabetic maculopathy 

My first choise for phakic patients : 

•  anti-VEGF ( afilibercept ) ( every 4 – 6 weeks ) 

•  if needed as combination therapy focal laser 

•  always photocoagulation of iscemic perihery 
 

My first choise for pseudophakic patients and steroid responders : 

•  Dexamethasone implant ( every 4 – 6 months ) 

•  if needed as combination therapy focal laser 

•  always photocoagulation of iscemic perihery 
 



Indications  

 

•  Vitreus hemorrage 

•  Tractional maculopathy 

•  Traktional retinal detachment 
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Proliferative Diabetic Retinopathy 
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Vitreus-Infusion-Suction-Cutter 

Robert Machemer 

Proliferative Diabetic Retinopathy 



Indication 
 

•  Vitreus hemorrhage 

•  Makulopati 

•  Traksiyonel retina dekolmanı 
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Proliferative Diabetic Retinopathy 
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!  Clinical examination 

  I               II                            III               IV 

Proliferative Diabetic Retinopathy 
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!  Ophthalmoscopy 

  I               II                            III               IV 

Proliferative Diabetic Retinopathy 



Ultrasonography 
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Persistant Vitreus Hemorraghe 

!  Reason can be progresif neovascularisation 

!  Retinopathy is inactive and development of a posterior 

vitreus detachment ( attached to a retinal vessel ) leeds to a 

bleeding in to the vitreus cavity 

Dr.Tunç Ovalı    

Proliferative Diabetic Retinopathy – when surgery ? 



Vitreus Hemorrhage  

!  Type of diabetes 

! Duration of diabetes 

!   Regulation of diabetes 

!   Severity of retinopathy ( patient records, other eye  ) 

!   History of laser photocoagulation 

!   Cataract operation with complication in the past 
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% 20 - 30 
spontan  

resorbtion 
in less then  
six months 

Proliferative Diabetic Retinopathy – when surgery ? 



Vitreus Hemorraghe  

!   Often recurrens of the hemorraghe 

!   Degree of the hemorrhage 

!   Vision of the other eye 

!   Rubeosis iridis  

!   Tractional detachment ( USG ) 
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Better soon surgery when ... Proliferative Diabetic Retinopathy – when surgery ? 



Indikations  
 

•  Vitreus içi hemoraji 

•  Maculopathy 

•  Traksiyonel retina dekolmanı 
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Proliferative Diabetic Retinopathy – when surgery ? 



Progresive macular traktion  
   – Macular heterotopia – 

 
Diabetic premacular hemorrhage 
 
Diabetic macular edema 
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Proliferative Diabetic Retinopathy – when surgery ? 



Progresive macular traktion  
   – Macular heterotopia – 

•  Proliferation around the optic disc and temporal 
vessels 

•  Partial posterior vitreus detachment 

•  Tractional retinal detachment involving the macula 

•  Macula heterotopia 
 

•  Optic disc traction with  
     progresive visus reduction 
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Proliferative Diabetic Retinopathy – when surgery ? 



Retina traction involving macula -  Progresive visus reduction 
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Diabetic premacular hemorrhage 
 

•  Two types : 
–  real subhyaloid hemorrhage 
–  Hemorraghe in to the premacular bursa     

     
 ( vitreoschisis ) 
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Diabetic premacular hemorrhage 

•  Sudden visual loss 
•  Hemorrhage dosn’t harm the retina    but 
•  It can be a scaffold for a preretinal proliferation in 

to the vitreus 
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Diabetic macula edema 

•  Traction !!! 

•  Traction ( - ) 

  - Surgery ??? 

  - Diabetic control 

  - Focal ( Grid ) fotocoagulation ? 

  - i.vit. enj. ( steroid – anti-VEGF ) 

Diabetic Maculopathy with / without Traction – when surgery ? 
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Optic Cohorens Tomography 

??? 
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Optic Cohorens Tomography 

??? 
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Optic Cohorens Tomography 
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Optic Cohorens Tomography 
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Optic Cohorens Tomography 
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Optic Cohorens Tomography 



Indications  
 

•  Vitreus hemmorhage 

•  Maculopathy 

•  Tractinal retinal detachment 
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Surgery for Diabetic Tractionel Retinal Detachment 



Thank you 
  

tuncovali @ fulyaretina.com 
   

  GSM :  +90 532  737 00 17 



Proliferatif diyabetik retinopati  -  !skemi 
 
 
Retina dı"ına ta"an yeni damarlar 
 
 
 
Yeni damarlara fibröz dokunun ilave olması 
 
 
Vitreus arka yüzeyi ile sıkı yapı"ıklıklar 



Kan retina bariyerinin zayıflaması 
 
 

Arka vitreus dekolmanı olu"umunun hızlanması 
 
 

Ön arka traksiyon kuvvetlerinin geli"imi 
 
 

Retina traksiyonu  

 
 

Retina dekolmanı / makula ektopisi 



Fibrovasküler dokunun kontraksiyonu 

"     Makula dekolmanına 

"     Makula heterotopisine 

"     Retina yırtıklarına   yol açar 

 
Takip kriteri 

"   Traksiyonun makulayı tehtidi 

"   Vizyon 

"   Aktif neovaskularizasyon 
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Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi 



"   Ortam bulanıklı"ını ortadan kaldırmak 

"   Mevcut traksiyonları ortadan kaldırmak 

"   Yeni neovasküler membran olu!umunu önlemek 
 
 
"   Tam membran disseksiyonu 

"   Minimal Komplikasyon 
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Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahinin Amacı 



Tüm membranların eksize edilmesi 

 . segmentasyon     ( yatay makaslar) 

 . delaminasyon      ( dikey makaslar) 

Bimanuel cerrahi !! 

 “ avize “ ı!ık kayna"ı 

 uygun cerrahi aletler 
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Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi 
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Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi 

Video 2 
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Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi 



Periferik vitreusun uzakla!tırılması  çok önemlidir : 

 !   ön hyaloidal fibrovaskülar proliferasyon 

 !   reproliferasyon – nüks retina dekolmanı 
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Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi 



Minimal invaziv cerrahi 

Farklı vitrektomlar 23 G trokarlar ve 27 G avize ı!ık 

Farklı çapları vitrektom uçları 23 G PPV’ den 1 gün sonra 



20 G 

23 G 

e ri düz 

ucu keskin !! 
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Dr.Tunç Ovalı    Ovalı spatula - mikromakası 

Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi 



Daha iyi görüntüleyebilmek için“ boya “ kullanımı : 
 
Tripan mavisi     $  fibröz dokular - epiretinal membranlar 

         – ILM 
 
 
Triamcinolon  $  # retinaya yapı!ık kortikal vitreus / 

       
 vitreoskizisin görülmesi       
    # periferik vitreusun uzakla!tırılması 
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Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi 



Sonuç olarak :  
"  yüksek hızlı vitrektomi,  

"  geni" görüntü sistemleri,  

"  “ avize “ ı"ık ve bimanuel cerrahi 

"  membranların boyanması 

"  Triamcinolon kullanımı 

"  spatula-mikromakas kullanımı  

 diyabetik traksiyonel retina dekolmanının cerrahi 

 tedavisini daha güvenli hale getirmektedir 
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Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi 



V 1 
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Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi 



"   Retina çok atrofik oldu#unda 

" Multipl retinotomi ve retinektomi olu"tu#unda 

"   Daha önce cerrahi uygulanıp, PVR geli"ti#inde 

"   PPV’ sonrası ek fotokoagulasyon yapabilmek için 

" Retinopatinin agresif seyretti#i rubeosis iridisli 

olgularda 

"   Tek gözlü olgularda 

"   Uçak yoculu#u yapmak zorunda olanlarda  
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%nternal Tamponad Olarak Silikon Kullanımı 





Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

Panretinal Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar 

Vitreoretinal Cerrahi  

Dr. Tunç Ovalı 

 Diyabetik Retinopati Tedavisi 
 
-  Ön hyaloidal fibrovasküler  

  proliferasyon 
  

Vitreus tabanından ön hyaloid 

boyunca uzanan fibrovasküler 

doku  $  ftizis bulbi  !!! 

- Retina dekolmanı / geni" iskemi ! 

-  Anti VEGF  +  acil cerrahi 

Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi Komplikasyonlar 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

Panretinal Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar 

Vitreoretinal Cerrahi  

Dr. Tunç Ovalı 

 
- Retina dekolmanı 

  . Vitreoretinal cerrahi sırasında  

     retinada yırtık / delik olu"mu"sa  

     ve membran traksiyonu devam  

     ediyorsa geli"ir  $    

                                 reoperasyon  

 membran disseksiyonu 

 endoFK 

 gaz / silikon  ??  

Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi Komplikasyonlar 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

Panretinal Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar 

Vitreoretinal Cerrahi  

Dr. Tunç Ovalı 

 
- Katarakt 

   .  vitrektomi sonrası çok sık 

   .  pupilla zor büyür 

   .  vitreus deste#i olmadı#ı için ön     

       kamara çok derinle"ebilir  

 $  cerrahisi zor  ! 

 

Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi Komplikasyonlar 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

Panretinal Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar 

Vitreoretinal Cerrahi  

Dr. Tunç Ovalı 

 
- Glokom 

   .  steroid hassasiyeti 

   .   eritrosit / doku artıklarının    

        trabekulumu tıkaması 

    .  internal tamponadın etkisi 

 * hastanın pozisyonu 

 * tamponadın seviyesi 

   .  hayalet hücreli glokom 

        ( ghost cell glaucoma ) 

   .  neovasküler glokom 

 * iskemi 

 * retina dekolmanı 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

Panretinal Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar 

Vitreoretinal Cerrahi  

Dr. Tunç Ovalı 

 
- Endoftalmi 

  .  A#ır diyabetli olgularda risk     

     daha fazla 

   .  Tedavi di#er cerrahilerden  

       farklı de#il ancak diyabetin  

       yakın takibi önemli 

Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi Komplikasyonlar 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

Panretinal Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar 

Vitreoretinal Cerrahi  

Dr. Tunç Ovalı 

 
- Persistan veya tekrarlayan V!H 

   . ameliyat sonrası hafif V!H 

     ( retina reflesi / 1 – 2 hafta !! )  

   . ameliyat sonrası tekrar V!H 

      ( retina yüzeyinde geriye kalan  

        fibröz doku kontraksiyonu /     

    vitreus tabanında proliferasyon ) 
 

 * sık kontrol  

   ( retina reflesi / rubeosis ) 

 * USG 

 

Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında Cerrahi Komplikasyonlar 



Panretinal Fotokoagulasyon 
⇨   Topikal anestezi genellikle yeterlidir ( nadiren a rı e i i dü ük olan 

hatalarda retrobulber anestezi uygulanır ) 
 

⇨  Quadrsheric / Panfundoskopik kontakt lens ile  

⇨   Önce alt kadranlar sonra üst kadranlar, toplam 3 ‒ 4 seans  

⇨   Seansların arasında 7 ‒ 10  gün ara olmalı ( maküla ödemi riski ! ) 

⇨  Toplam 1.200 ‒ 1.600 ut , e er yeni damarlar gerilemezse … 

Dr. Tunç Ovalı 

Panretinal Fotokoagulasyon Tekni"i 



Panretinal Fotokoagulasyon 
  ⇨   kornea  / iris / lens yanıkları 
  ⇨   göz içi basıncı artı ı   
  ⇨   makula ödemi 
  ⇨   koroid dekolmanı 
  ⇨   optik disk hasarı 
  ⇨   epiretinal fibrozis kontraksiyonuna ba lı makula traksiyonu / 
      traksiyonel  retina dekolmanı 
  ⇨   vitreus hemorajisi 
  ⇨   görme alanı kaybı
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Panretinal Fotokoagulasyon Komplikasyonları 

 
Yo#un nükleer sklerozda 
 

- Küçük spot çapı 100 - 200 µm   

- Lokalizasyon hatası 

- Yüksek enerji  
  



Panretinal Fotokoagulasyon 
  ⇨   kornea  / iris / lens yanıkları 
  ⇨   göz içi basıncı artı ı   
  ⇨   makula ödemi 
  ⇨   koroid dekolmanı 
  ⇨   optik disk hasarı 
  ⇨   epiretinal fibrozis kontraksiyonuna ba lı makula traksiyonu / 
      traksiyonel  retina dekolmanı 
  ⇨   vitreus hemorajisi 
  ⇨   görme alanı kaybı
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Panretinal Fotokoagulasyon 

 
- Genellikle hafif ve geçici 

- Nadiren korpus siliyare /    

  koroid ödemine ba#lı açı    

  kapanması 

 

Her seansta 500 – 600 "ut yeterli 

 
  



Panretinal Fotokoagulasyon 
  ⇨   kornea  / iris / lens yanıkları 
  ⇨   göz içi basıncı artı ı   
  ⇨   makula ödemi 
  ⇨   koroid dekolmanı 
  ⇨   optik disk hasarı 
  ⇨   epiretinal fibrozis kontraksiyonuna ba lı makula traksiyonu / 
      traksiyonel  retina dekolmanı 
  ⇨   vitreus hemorajisi 
  ⇨   görme alanı kaybı
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Panretinal Fotokoagulasyon 

 
- Artan kan akımı ve enflamasyon    

  mevcut m.ö.’ ni artırabilir 

 - Panretinal FK öncesi  : 

- Grid FK 

- !VTA / antiVEGF 

 
  



Panretinal Fotokoagulasyon 
  ⇨   kornea  / iris / lens yanıkları 
  ⇨   göz içi basıncı artı ı   
  ⇨   makula ödemi 
  ⇨   koroid dekolmanı 
  ⇨   optik disk hasarı 
  ⇨   epiretinal fibrozis kontraksiyonuna ba lı makula traksiyonu / 
      traksiyonel  retina dekolmanı 
  ⇨   vitreus hemorajisi 
  ⇨   görme alanı kaybı
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Panretinal Fotokoagulasyon 

 
- Artan kan akımı ve enflamasyon    

  mevcut m.ö.’ ni artırabilir 

 - Panretinal FK öncesi  : 

- Grid FK 

- !VTA / antiVEGF 

 
  



Panretinal Fotokoagulasyon 
  ⇨   kornea  / iris / lens yanıkları 
  ⇨   göz içi basıncı artı ı   
  ⇨   makula ödemi 
  ⇨   koroid dekolmanı 
  ⇨   optik disk hasarı 
  ⇨   epiretinal fibrozis kontraksiyonuna ba lı makula traksiyonu / 
      traksiyonel  retina dekolmanı 
  ⇨   vitreus hemorajisi 
  ⇨   görme alanı kaybı
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Panretinal Fotokoagulasyon 

 
- Koryokapiller hasar,  

  artan kan akımı ve enflamasyon    

  k.d. ‘ na yol açabilir 

Her seansta 500 – 600 "ut yeterli 

 

Nonsteroid antienflamatuar tedavi 
  



Panretinal Fotokoagulasyon 
  ⇨   kornea  / iris / lens yanıkları 
  ⇨   göz içi basıncı artı ı   
  ⇨   makula ödemi 
  ⇨   koroid dekolmanı 
  ⇨   optik disk hasarı 
  ⇨   epiretinal fibrozis kontraksiyonuna ba lı makula traksiyonu / 
      traksiyonel  retina dekolmanı 
  ⇨   vitreus hemorajisi 
  ⇨   görme alanı kaybı
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Panretinal Fotokoagulasyon 

 
- Optik diske 1000 µm ‘ dan fazla    

   yakla"mamak gerekir 

  



Panretinal Fotokoagulasyon 
  ⇨   kornea  / iris / lens yanıkları 
  ⇨   göz içi basıncı artı ı   
  ⇨   makula ödemi 
  ⇨   koroid dekolmanı 
  ⇨   optik disk hasarı 
  ⇨   epiretinal fibrozis kontraksiyonuna ba lı makula traksiyonu / 
      traksiyonel  retina dekolmanı 
  ⇨   vitreus hemorajisi 
  ⇨   görme alanı kaybı
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Panretinal Fotokoagulasyon 
 
- FK sırasında fibröz     

  proliferasyonlardan uzak    

  durulmalıdır 

- Fibrotik dokunun kontraksiyonu 

   retinada traksiyona yol açar 

 



Panretinal Fotokoagulasyon 
  ⇨   kornea  / iris / lens yanıkları 
  ⇨   göz içi basıncı artı ı   
  ⇨   makula ödemi 
  ⇨   koroid dekolmanı 
  ⇨   optik disk hasarı 
  ⇨   epiretinal fibrozis kontraksiyonuna ba lı makula traksiyonu / 
      traksiyonel  retina dekolmanı 
  ⇨   vitreus hemorajisi 
  ⇨   görme alanı kaybı
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Panretinal Fotokoagulasyon 

    

  

  

 
- FK sırasında fibröz     

  proliferasyonlardan uzak    

  durulmalıdır 

- Fibrotik dokunun kontraksiyonu 

   retinada traksiyona yol açar 

 



Panretinal Fotokoagulasyon 
  ⇨   kornea  / iris / lens yanıkları 
  ⇨   göz içi basıncı artı ı   
  ⇨   makula ödemi 
  ⇨   koroid dekolmanı 
  ⇨   optik disk hasarı 
  ⇨   epiretinal fibrozis kontraksiyonuna ba lı makula traksiyonu / 
      traksiyonel  retina dekolmanı 
  ⇨   vitreus hemorajisi 
  ⇨   görme alanı kaybı

          

  

  

Dr. Tunç Ovalı 

Panretinal Fotokoagulasyon 
 
- FK sonrası erken dönemde :  

   . küçük spot çapı / yüksek enerji  

       sonucu Bruch membranı ve  

       koryokapiller hasara ba#lı 

 - FK sonrası geç dönemde :  

   .  membran kontraksiyonunun    

        yeni damarlara traksiyon  

        yapması sonucu  

$  V!H ‘ nin yo#unlu#una göre  

      2 – 8 hafta bekleyip PPV  

       açısından de#erlendirmek  

        gerekir 



Panretinal Fotokoagulasyon 
  ⇨   kornea  / iris / lens yanıkları 
  ⇨   göz içi basıncı artı ı   
  ⇨   makula ödemi 
  ⇨   koroid dekolmanı 
  ⇨   optik disk hasarı 
  ⇨   epiretinal fibrozis kontraksiyonuna ba lı makula traksiyonu / 
      traksiyonel  retina dekolmanı 
  ⇨   vitreus hemorajisi 
  ⇨   görme alanı kaybı

          

  

  

Dr. Tunç Ovalı 

Panretinal Fotokoagulasyon 
 
- Panretinal FK ‘ da % 50 oranında  

    periferik görme kaybı geli"ebilir  

   ( eksesif  ve iç içe  geçen  

     spotlardan kaçınmak gerekir )  

- Makula bölgesine yapılan FK  

    dü"ük enerji ile olmalı ( skarın  

    geni"lemesi ve RPE atrofisi ! ),    

    makulanın alt ve üst kesimi daha  

    az okuma zorlu#una yol açar 

 



Panretinal Fotokoagulasyon 
  ⇨   kornea  / iris / lens yanıkla 
  ⇨   göz içi basıncı artı ı   
  ⇨   makula ödemi 
  ⇨   koroid dekolmanı 
  ⇨   optik disk hasarı 
  ⇨   epiretinal fula traksiyonu / 
      traksiyonel  retina dekolmanı 
  ⇨   vitreus hemorajisi 
  ⇨   görme alanı kaybı

          

  

  

Dr. Tunç Ovalı 

Panretinal Fotokoagulasyon 
 
- Panretinal FK ‘ da % 50 oranında  

    periferik görme kaybı geli"ebilir  

   ( eksesif  ve iç içe  geçen  

     spotlardan kaçınmak gerekir )  

- Makula bölgesine yapılan FK  

    dü"ük enerji ile olmalı ( skarın  

    geni"lemesi ve RPE atrofisi ! ),    

    makulanın alt ve üst kesimi daha  

    az okuma zorlu#una yol açar 

 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 
 

  ⇨  a ırı yüksek enerji ile uygulanması 
  - pigmentasyonun foveaya yakla ması 
  - subretinal fibrozis 
  - Bruch membranı çatla ı / koroidal  neovaskularizasyon 
  

  ⇨  foveaya çok yakın spot fovea hasarına yol açabilir 

  

Dr. Tunç Ovalı 

Grid / Fokal Laser Fotokoagulasyonu 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 
 

  ⇨  a ırı yüksek enerji ile uygulama 
  - pigmentasyonun foveaya yakla ması 
  - subretinal fibrozis 
  - Bruch membranı çatla ı / koroidal  neovaskularizasyon 
  

  ⇨  foveaya çok yakın spot  /  fovea hasarı 

  

Dr. Tunç Ovalı 

Grid / Fokal Laser Fotokoagulasyonu 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 
 

  ⇨  a ırı yüksek enerji ile uygulama 
  - pigmentasyonun foveaya yakla ması 
  - subretinal fibrozis 
  - Bruch membranı çatla ı / koroidal  neovaskularizasyon 
  

  ⇨  foveaya çok yakın spot  /  fovea hasarı 

  

Dr. Tunç Ovalı 

Grid / Fokal Laser Fotokoagulasyonu 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 
 

  ⇨  a ırı yüksek enerji ile uygulama 
  - pigmentasyonun foveaya yakla ması 
  - subretinal fibrozis 
  - Bruch membranı çatla ı / koroidal  neovaskularizasyon 
  

  ⇨  foveaya çok yakın spot  /  fovea hasarı 

  

Dr. Tunç Ovalı 

Grid / Fokal Laser Fotokoagulasyonu 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 
 

  ⇨  a ırı yüksek enerji ile uygulama 
  - pigmentasyonun foveaya yakla ması 
  - subretinal fibrozis 
  - Bruch membranı çatla ı / koroidal  neovaskularizasyon 
  

  ⇨  foveaya çok yakın spot  /  fovea hasarı 

  

Dr. Tunç Ovalı 

Grid / Fokal Laser Fotokoagulasyonu 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 
 

  ⇨  a ırı yüksek enerji ile uygulama 
  - pigmentasyonun foveaya yakla ması 
  - subretinal fibrozis 
  - Bruch membranı çatla ı / koroidal  neovaskularizasyon 
  

  ⇨  foveaya çok yakın spot  /  fovea hasarı 

  

Dr. Tunç Ovalı 

Grid / Fokal Laser Fotokoagulasyonu 



Evaluation of retinopathy 
 

 ⇨  Fluorescein  ( OCT ) Angiography 
   Macular iscemia 
   Peripheric iscemia  

 
   
 

  

Dr. Tunç Ovalı 

Diabetic Retinopathy 



Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



Dr. Tunç Ovalı 

DEXAMETAZON %MPLANT ( OZURDEX ® ) 

M.A.G.  52 y. #       Hb A1c 9.6 
mart 2013  sa" V 0.1  sol V 0.2    sa# sol anti-VEGF enj. 4 fokal + panFK 



Dr. Tunç Ovalı 

DEXAMETAZON %MPLANT ( OZURDEX ® ) 

M.A.G.  52 y. #        
Hb A1c 9.6 

mayıs  2013   sol V 0.1    Ozurdex enj. 

haziran  2013   sol V 0.6 

eylül  2013   sol V 0.6 

kasım  2013   sol V 0.3    Ozurdex enj. 

üç hafta sonra  sol V 0.6  



Dr. Tunç Ovalı 

DEXAMETAZON %MPLANT ( OZURDEX ® ) 

M.A.G. #   52 y.  
Hb A1c  6.4 

!ubat  2014     sol V 0.5  

nisan   2014    sol V 0.2      Ozurdex enj. 

mayıs  2014   sol V 0.4 

haziran  2014   sol V 0.4 



Dr. Tunç Ovalı 

DEXAMETAZON %MPLANT ( OZURDEX ® ) 

M.A.G. #   52 y.  
Hb A1c  6.2 eylül    2014   sol V 0.2     Ozurdex enj.       

ekim     2014      sol V 0.6 

mart  2015   sol V 0.6 

!ubat    2015    sol V 0.3      Ozurdex enj.       



Diyabetik makula ödemi fokal veya difüz bir kaça!a ba!lı olabilir. 
  
•  ETDRS’ e göre klinik olarak anlamlı diyabetik makula 

ödeminin özellikleri "u "ekilde : 

•  Makulanın kendisinde veya 500 #m’ luk bölümünde retina kalınla"ması 

•         “                 “              “      “                       “           sert eksuda olması 

ve çevresindeki retinada kalınla"ma görülmesi 

•  Makulanın merkezinden geçen bir disk yarıçaplı bir dairenin içinde yer 

alan bir disk alanı ( veya daha geni" ) retina ödemi 

 
Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Retinopati 



Fokal ödem   … mikroanevrizma kaynaklı 

Difüz ödem  … makuladaki dilate ve permeabilitesi  

   artmı  kapillerlerden kaynaklanıyor 

   

  günlük  prati imizde  olgular  sıklıkla  mikst  tipte  !!! 

 
Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



1985’ de Early Treatmenrt Diabetic  Retinopathy Study       

( ETDRS  ) nonproliferatif diyabetik retinopatiye ba lı 

makula ödeminde  Grid  / Fokal  Laser Fotokoagulasyon 

tedavisinin 3 yıl içinde 3 sıra görme kaybı riskini  % 50  

azalttı ını gösterdi 

Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



Laser  Fotokoagulasyonun Etki Mekanizması  ??? 

Fokal laser   …  hemoglobin tarafından emilen ısının     

 mikroanevrizma içinde direkt tromboza yol açması 

Grid Laser     …  dı  retina katlarının hasarı oksijen tüketimini 

        azaltır 

        RPE hasarı  hücre proliferasyonuna  
       yol açarak RPE hücrelerinin bariyer  
       görevini daha iyi görmelerini sa lar 

 Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



Dr.Tunç Ovalı    

Diyabetik Makula Ödemi 

B. Ç.  51 ya!ında  bayan 
Tip II diyabet   ( 16 yıllık )      



Dr.Tunç Ovalı    

Diyabetik Makula Ödemi 

M.Y.  54 ya!ında  Tip II diyabet ( 3 yıl ? ) 
 
HBa1c  % 9.5 
 
Sa" görme tashih ile  0.1 
 
Sol görme tashih ile   0.8 



Dr.Tunç Ovalı    

Diyabetik Makula Ödemi 



Dr. Tunç Ovalı 

%skemik Makulopati - FFA 



Dr. Tunç Ovalı 

%skemik Makulopati - FFA 



Dr. Tunç Ovalı 

%skemik Makulopati - FFA 



Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödemi - OCT 

 

  

  

Diyabetik makula ödeminin OCT ile de erlendirilmesi 
 

1. Süngerimsi mikrokist olu umu 
2. Büyük kistik bo luklar ile karakterize ödem 

3. Subfoveal seröz elavasyon 



Dr. Tunç Ovalı 

Optik Kohorens Tomografi 



Dr. Tunç Ovalı 

NAK 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar 

Vitreoretinal Cerrahi  

Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

-  spot çapı  … 100 µm 

-  süre  … 0.1 sn 

-  lezyon iddeti  …  orta ‒  ( hafif  ) yo unlukta 

-  tek seans 

Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

-  spot çapı  … 100 µm 

-  süre  … 0.1 sn 

-  lezyon iddeti  …  orta ‒  ( hafif  ) yo unlukta 

-  tek seans 

Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 

 
Spot çapı 100 µm  ,  0.1 sn  ,  enerji olabildi"ince dü!ük 

  



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 
 

  ⇨  a ırı yüksek enerji ile uygulama 
  - pigmentasyonun foveaya yakla ması 
  - subretinal fibrozis 
  - Bruch membranı çatla ı / koroidal  neovaskularizasyon 
  

  ⇨  foveaya çok yakın spot  /  fovea hasarı 

  

Dr. Tunç Ovalı 

Grid / Fokal Laser Fotokoagulasyonu 



Grid  Fotokoagulasyon’ u 

sonrası  pigmente skar 

geli memeli   !!! 

FK i zleri ancak  FFA’ da 

görülebilmeli  !!! 

 

Dr. Tunç Ovalı 

 Diyabetik Makulopati Tedavisi 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 
 

  ⇨  a ırı yüksek enerji ile uygulama 
  - pigmentasyonun foveaya yakla ması 
  - subretinal fibrozis 
  - Bruch membranı çatla ı / koroidal  neovaskularizasyon 
  

  ⇨  foveaya çok yakın spot  /  fovea hasarı 

  

Dr. Tunç Ovalı 

Grid / Fokal Laser Fotokoagulasyonu 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar 

Vitreoretinal Cerrahi  

Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



Dr. Tunç Ovalı 

%skemik Makulopati 



Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar        i.vit. Triamcinolon 

          Deksametazon implant 

Vitreoretinal Cerrahi      anti-VEGF  ilaçlar 

Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



Dr. Tunç Ovalı 

Tedavi Seçenekleri -  ntravitreal Triamcinolon Enjeksiyonu 

Diyabetik Makula Ödemi 
 

 ⇨  4 mg i.vit. Triamcinolon enjeksiyonu 
 

  -  ödemin geriletilmesinde etkin 
  -  8 ‒ 16 hafta etkili 
  -  Glokom  / katarakt olu um oranı yüksek 
   

 

  
 

  



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar        Deksametazon implant 

Vitreoretinal Cerrahi      anti-VEGF  ilaçlar 

Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



Dr. Tunç Ovalı 

Tedavi Seçenekleri -  ntravitreal Triamcinolon Enjeksiyonu 

Diyabetik Makula Ödemi 
 

 ⇨  0.7 mg i.vit. Deksametazon implant  enj. 
 

  -  ödemin geriletilmesinde etkin 
  -  18  ‒  24 hafta etkili 
  -  Glokom  geli imi  daha az 
   / katarakt olu um oranı ikinci yıl (+)

   
 

  
 

  



Dr. Tunç Ovalı 

Tedavi Seçenekleri -  ntravitreal Triamcinolon Enjeksiyonu 

Sa" V. 0.2 2 ay sonra - Sa" V. 0.5 



i.vit. Triamcinolon 

Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 

i.vit. Triam. Göz  
Antiglokomatöz 

tedaviye ba!lanan 
yeni hasta 

Lens kesafet 
artı"ı 

 
Katarakt cerrahisi 

1.enj. n : 103 
n : 11  

 
% 10.7 

n : 8 
 

% 7.8 

n : 3 
 

% 2.9 

2. enj. n :  38 
n :  6 

 
% 15.8 

n : 8 
 

% 21.1 

n : 3 
 

% 7.9 

> 3. enj. n :  21 
n :  3 

 
% 14.3 

n : 9 
 

% 42.9 

n : 2 
 

% 9.5 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar        i.vit. Triamcinolon 

Vitreoretinal Cerrahi      anti-VEGF  ilaçlar 

Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



anti-VEGF  ilaçlar 
 

. Pegaptanib  ( Macugen ® ) 

. Bevacizumab   ( Avastin  ® ) 

. Ranibizumab  ( Lucentis  ® )  

. Alibercept   ( Eylea  ® )   

Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

Panretinal Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar 

Vitreoretinal Cerrahi  

Dr. Tunç Ovalı 

 %ntravitreal Enjeksiyon – nasıl ??? 
 
-  Göz içi basıncı artı"ı  

 ( kısa / uzun süreli ) 

-  Lens hasarı  

- Endoftalmi 

-  ameliyathane ko"ulları ? 

-  eldiven ? 

-  örtü ? 



Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi 

Diyabet pratikte bir damar hastalı ıdır 

 …  riskli hasta grubu   !!! 
 
 

 ⇨  Bevacizumab etkinli i gösterilmi , güvenirli i … 
   

   

 ⇨  Bevacizumab   « off  - label  « 
 

   



deal kombinasyon tedavisi ? 

Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Makulopati Tedavisi 



Elimizdeki tanı yöntemleri ( Klinik, FFA, OCT ) bize 

makula iskemisi, makula traksiyonu, fokal / difüz ödem 

ayırımına izin veriyor 

Dr. Tunç Ovalı 

Sonuç $ 

Makula ödeminin  

fokal komponenti için  …  Fokal FK  

difüz komponenti için anti-VEGF / i.vit.steroid / Grid FK   ( ? ) 



Dr. Tunç Ovalı 

Tedavi Seçenekleri 

Monoterapinin etkinli i kısıtlı ve kısa 
 

 ⇨  Kombinasyon tedavileri gündemde 
    

 ⇨  Fokal / Grid fotokoagulasyon + VTA 
 
  ⇨  Fokal / Grid fotokoagulasyon + Anti-VEGF 
 
 ⇨  Steroid mplant + Anti-VEGF  

 
 

  



Dr.Tunç Ovalı    

Periferik Retina !skemisi 



Grid  / Fokal  Fotokoagulasyon 

Panretinal Fotokoagulasyon 

ntravitreal Enjeksiyonlar 

Vitreoretinal Cerrahi  

Dr. Tunç Ovalı 

 Diyabetik Retinopati Tedavisi 

 
Spot çapı 400 - 800 µm  ,  0.2 sn  ,  enerji dü!ük 

  



Panretinal Fotokoagulasyon 
  ⇨   kornea  / iris / lens yanıkları 
  ⇨   göz içi basıncı artı ı   
  ⇨   makula ödemi 
  ⇨   koroid dekolmanı 
  ⇨   optik disk hasarı 
  ⇨   epiretinal fibrozis kontraksiyonuna ba lı makula traksiyonu / 
      traksiyonel  retina dekolmanı 
  ⇨   vitreus hemorajisi 
  ⇨   görme alanı kaybı

          

  

  

Dr. Tunç Ovalı 

Panretinal Fotokoagulasyon 
 
- Panretinal FK ‘ da % 50 oranında  

    periferik görme kaybı geli"ebilir  

   ( eksesif  ve iç içe  geçen  

     spotlardan kaçınmak gerekir )  

- Makula bölgesine yapılan FK  

    dü"ük enerji ile olmalı ( skarın  

    geni"lemesi ve RPE atrofisi ! ),    

    makulanın alt ve üst kesimi daha  

    az okuma zorlu#una yol açar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vitreus Hemorajisi  

!  Tip I diabet  / uzun diabet ya"ı / düzensiz medikal takip 

! Sık tekrarlayan hemorajiler  /  katarakt cerrahisi 

!   Hiçbir retina ayrıntısı seçilemeyen yo#un hemorajiler 

!   Yetersiz fotokoagulasyon tedavisi  

!   Di#er gözün görmesinin az oldu#u hastalar 

!   Rubeosis iridis / Traksiyonel dekolman ( USG ) varlı#ı  

Dr.Tunç Ovalı    ...  Cerrahi için çok beklemeyelim !  

Kime Cerrahi Uygulamalıyız ... 



Dr. Tunç Ovalı 

Diyabetik Traksiyonel Eksuda 


