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Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda
Risk Faktörleri
Soner Sezgin1, Hakký Birinci2, Asuman Birinci3,
Ýhsan Öge4, Dilek Erkan2,

ÖZET
Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula
dejenerasyonu (YBMD) oluþumunda rol
oynayan faktörlerin ortaya konulmasý
amaçlanmýþtýr.
Gereç ve Yöntem: Yaþa baðlý makula
dejenerasyonu tanýsý konulan 42 hasta ve
benzer yaþ grubundan 30 kontrol çalýþma
kapsamýna alýndý. Yaþ, cinsiyet, sigara içimi,
alkol kullanýmý, hipertansiyon, diabet, iris rengi,
katarakt, hemoglobin, fibrinojen, trigliserit ve
kolesterol seviyeleri araþtýrýlýp iki grup
karþýlaþtýrýldý.
Bulgular: Yapýlan araþtýrmada kontrol
grubuna
göre
YBMD
hastalarýnda
hipertansiyon ve fibrinojen seviyesi daha
yüksek HDL kolesterol seviyesi daha düþük
olarak tespit edildi.
Sonuç: YBMD etiyolojisinde yaþ ile birlikte
pek çok faktör rol oynamaktadýr. Bizim
çalýþmamýzda
YBMD ile hipertansiyon,
fibrinojen ve HDL kolesterol’ün yakýn iliþkisi
olduðu tespit edilmiþtir.
Anahtar Kelimeler: Yaþama baðlý makula
depresyonu, Risk faktörleri

RISK FACTORS FOR AGE RELATED
MACULAR DEGENERATIONS
SUMMARY
Purpose: The aim of this study is to
investigate the factors that play a role in the
occurrence of age related macular
degeneration (ARMD).
Materials and Methods: Forty-two
consecutive patients diagnosed by age related
macular degeneration and 30 age-matched
control subjects were included to this study.
Age, gender, smoking, alcohol drinking,
hypertension, diabetes, colour of iris, cataract,
hemoglobin, fibrinogen, triglyceride, and
cholesterol levels were detected and two
groups were compared.
Results: According to the investigation,
hypertension incidence and fibrinogen level
were higher and HDL cholesterol level was
lower in the age related macular degeneration
group comparing to the control group.
Conclusion: In addition to age, a lot of
factors play a role in the aetiology of ARMD.
Our study showed that ARMD has a close
relationship with hypertension, fibrinogen and
HDL cholesterol.
Key Words: Age related macular
degeneration, Risk factors
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GÝRÝÞ
Yaþa baðlý makula dejenerasyonu,
ortalama insan ömrünün artmasýyla birlikte,
dünya üzerinde önemli bir görme kaybý sebebi
haline gelmiþtir. Öyle ki, geliþmiþ ülkelerde
diabetik retinopati’nin de önüne geçerek en sýk
körlük sebebini oluþturmaktadýr1,4. Bu sebeple, özellikle retina ile ilgilenen oftalmologlar,
YBMD’na ayrý bir önem vermeye baþlamýþlardýr. Hastalýðýn etiyolojisi, epidemiyolojisi,
tanýsý ve tedavisi üzerine ayrýntýlý çalýþmalar
yapýlmýþtýr1,4. Ancak hastalýðýn tedavisinde
halen yüz güldürücü seviyelere ulaþýlamamýþtýr.
Çalýþmamýzda, YBMD’nýn ortaya çýkýþý ve
geliþmesine katkýda bulunabilecek risk
faktörleri ele alýnmýþtýr.

membrana baðlý seröz retina dekolmaný,
diskiform skar.
Çalýþmaya dahil edilen YBMD ve kontrol
grubu hastalarý, klinik hikaye,görme, ön
segment muayenesi, fundus muayenesi,
Fundus fotoðrafý ve FFA ile deðerlendirildi.
Kontrol
grubuna
alýnan
hastalar,
polikliniðimize müracaat edip YBMD olmadýðý
teyit edilen refraksiyon kusuru, presbiyopi,
katarakt, gözyaþý sistemi fonksiyon bozukluðu,
göz travmasý tanýlarý alan hastalar arasýndan
rasgele olarak seçildi. Retinal patoloji ve üveit
tespit edilen hastalar çalýþma kapsamý dýþýnda
tutuldu.
Hastalarýn cinsiyet ve yaþ kayýtlarý yapýldý.
Görme keskinlikleri ve mevcut refraktif
kusurlarý tespit edildi. Sigara ve alkol
kullanýmý, hipertansiyon ya da diyabet varlýðý
araþtýrýldý. Hastalarýn iris rengi ve katarakt
mevcudiyetleri deðerlendirildi.
YBMD’lý hasta grubu ve kontrol grubunda,
hemoglobin ve hematokrit deðerleri incelendi.
Hastalarýn trigliserit, total kolesterol, HDL
kolesterol, LDL kolesterol ve plazma fibrinojen
deðerleri ölçüldü ve birbiri ile kýyaslandý.
Verilerin analizinde Ki-kare testi ile Fisher
kesin Ki-kare olasýlýk testi kullanýldý.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalýþma, Kasým 2000 – Eylül 2001
tarihleri arasýnda, Ondokuz Mayýs Üniversitesi
Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim
Dalý’nda gerçekleþtirildi. Çalýþmaya, toplam 72
hasta dahil edildi. Bu hastalarýn 42’si YBMD
çalýþma grubunu, 30’u ise kontrol grubunu
oluþturdu. YBMD’nýn 50 yaþ üstü hastalarda
daha sýklýkla görülmesi nedeni ile kontrol
grubu da 50 yaþ ve üstü kiþilerden oluþturuldu.
YBMD olarak kabul edilip çalýþma kapsamýna
alýnan hastalar aþaðýdaki özelliklerden bir
veya daha fazlasýný içeriyordu5.
Makula merkezde 3 mm’lik alanda :
- 5 veya daha fazla yumuþak druzen, ayný
alanda 20 veya daha fazla küçük veya orta
büyüklükte sert druzen.
-Druzen + fokal retinal pigment epiteli
dejenerasyonu
(depigmentasyon veya
hiperpigmentasyon).
- Retina pigment epitelinde coðrafik atrofi.
-Eksudatif deðiþiklikler: Seröz veya
hemorajik retina pigment epiteli dekolmaný,
koroidal neovaskülarizasyon, subretinal kanama ve eksüdasyon, subretinal neovasküler

BULGULAR
Bu çalýþmaya, 41’i erkek, 31’i kadýn olmak
üzere toplam 72 hasta dahil edildi. Çalýþma
grubunda yaþ ortalamasý 69,7 ± 6.2 yýl (56 –
87), kontrol grubunda ise yaþ ortalamasý 65,9
± 9.8 yýl (51 – 83) idi. Çalýþmaya dahil edilen
hastalarýn yaþ ve cinsiyet özellikleri Tablo 1’de
gösterildi.
Tablo–1: Çalýþmaya dahil edilen hastalarýn yaþ ve
cinsiyet özellikleri
YBMD
Cinsiyet E/K*
Ortalama Yaþ**

24/18
69.7(±6.2)

* Ki-kare, ** Student-t testi kullanýlmýþtýr

Kontrol

p

17/13

> 0.05

65.9(±9.8) > 0.05
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Hastalarýn ve kontrollerin yaþ gruplarýna
göre daðýlýmý araþtýrýldý ve Tablo 2’de
gösterildi. Olgu sayýsý YBMD grubunda 66-75
yýl arasý grupta daha sýklýkla görüldü.
Tablo–2: Hastalarýn yaþ gruplarýna göre daðýlýmý
Yaþ gruplarý

YBMD
n

%

Kontrol
n
%

51-65

11

26

17

57

66-75

23

55

8

27

76 ve üzeri

8

19

5

17

YBMD hastalarýnda görme seviyeleri
deðerlendirilip Tablo 3’de gösterildi. Kontrol
grubunda ve YBMD hastalarýnda oküler ve
sistemik araþtýrmalar yapýldý ve sonuçlar Tablo
4’de gösterildi. Sigara kullanýmý, alkol
kullanýmý, diabet, hipermetropi, miyopi, açýk
iris rengi, koyu iris rengi, ve katarakt açýsýndan
yapýlan deðerlendirmede iki grup arasýnda
farklýlýk saptanmadý. Hipertansiyon ise YBMD
hastalarýnda daha sýk bulundu.
YBMD ve kontrol gruplarýnda ortalama
hemoglobin, hematokrit, trigliserit, total
kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol ve
fibrinojen deðerleri ölçülüp karþýlaþtýrmalarý

Tablo–3: YBMD hastalarýnda görme seviyeleri
Görme seviyeleri

n

%

EHS-MPS

23

27

0.1 – 0.4

29

35

0.5 – 0.8

15

18

0.9 – tam

17

20

Tablo 5’de gösterildi. YBMD hastalarýnda
kontrol grubuna göre HDL kolesterol seviyeleri
daha düþük, fibrinojen seviyeleri daha yüksek
bulundu. Diðer parametrelerde farklýlýk
saptanmadý.
TARTIÞMA
YBMD’nda tartýþýlmayan tek risk faktörü
yaþtýr. YBMD’na baðlý makuler deðiþikliklerin
görülme oraný 70–74 yaþlarý arasý %25 iken,
90 yaþtan sonra bu oran %100’lere
çýkmaktadýr2.
Klein ve ark.3, ateroskleroza eþlik eden
hipertansiyon ve yüksek nabýz basýncýnýn,
erken dönem YBMD geliþimi ve yaþ tip YBMD
oluþumunda
önemli
rol
oynadýðýný
göstermiþlerdir. Bizim çalýþmamýzda, YBMD
grubu ve kontrol grubu arasýnda, sistemik
hipertansiyon varlýðý açýsýndan istatistiksel

Tablo–4: YBMD ve kontrol gruplarýnda oküler ve sistemik araþtýrma sonuçlarý
YBMD
Sigara kullanýmý
Alkol kullanýmý
Hipertansiyon
Diabet
Hipermetropi
Miyopi
Açýk Ýris Rengi
Koyu Ýris Rengi
Katarakt
* Ki-kare testi kullanýlmýþtýr

n
10
3
17
5
15
3
9
33
37

Kontrol
%
24
7
40
17
36
7
21
79
88

n
4
_
5
6
6
2
4
26
21

p*
%
13
_
17
20
20
7
13
87
70

> 0.05
> 0.05
<0.05
> 0.05
> 0.05
> 0.05
> 0.05
> 0.05
> 0.05
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Tablo–5: YBMD ve kontrol gruplarýnda ortalama hemoglobin, hematokrit, trigliserit, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL
kolesterol ve fibrinojen deðerleri
YBMD

Kontrol

p*

Hemoglobin

13.624 ± 1.492

13.440 ± 1.191

> 0.05

Hematokrit

39.992 ±3.871

38.900 ± 3.579

> 0.05

151.30 ± 65.55 )

171.90 ± 98.29

> 0.05

Total Kolesterol

198.92 ± 52.43

202.10 ± 79.83

> 0.05

HDL Kolesterol

36.84 ± 8.65

56.50 ± 15.55

< 0.001

LDL Kolesterol

127.76 ± 35.56

114.41 ( ± 34.05

> 0.05

Fibrinojen

481.20±134.70

370.90 ± 89.30

< 0.01

Trigliserit

* Student-t testi kullanýlmýþtýr
* Deðerler standart hata ile verildi.

olarak anlamlý bir fark ortaya çýkmýþtýr.
Çalýþmamýz, HT’un YBMD patogenezine
katkýda
bulunabileceðini
destekleyici
niteliktedir.
Lip ve ark.6 Nisan-2001 yýlýnda yayýnlanan
çalýþmasýnda, 78 YBMD hastasý ve 25 saðlýklý
kontrol grubunun karþýlaþtýrýlmasý yapýlmýþ ve
YBMD ile artmýþ fibrinojen seviyeleri, yüksek
kan viskositesi ve Von Willebrand faktör artýþý
arasýnda anlamlý birliktelik bildirilmiþtir. Ayrýca
bu çalýþmada plasma hematokrit, hemoglobin
ve trombosit düzeyleri normal olarak bildirildi
ve bu faktörler ile YBMD arasýnda bir iliþki
saptanmadý. Smith ve ark.7 çalýþmasýnda;
serum kolesterol, HDL kolesterol ve trigliserit
düzeyleri ile YBMD arasýnda anlamlý bir iliþki
olmadýðý tespit edilmiþtir. Bizim sonuçlarýmýzda, YBMD’nda kontrol grubuna göre
azalmýþ HDL kolesterol ve artmýþ plasma
fibrinojen seviyeleri tespit edilmiþtir (p<0.05).
Artmýþ serum fibrinojeni ile YBMD arasýnda
anlamlý beraberlik oluþu, bizim çalýþmamýzýn
son zamanlardaki çalýþmalarla benzer þekilde
sonuçlandýðýný göstermektedir. Van der Schaft
ve ark.8 yaptýðý çalýþmada, YBMD’nýn erken
dönemlerinde immunofloresans ve elektron
mikroskopi incelemesinde, koriyokapillariste
ve Bruch’s membranýnýn diðer kollajen
dokularýnda lineer fibrinojen ve kompleman

birikimi
ve
ayrýca
fibrinojenin
koriyokapillaristen kaçaða sebep olabileceði
olasýlýðý gösterilmiþtir.
Çalýþmamýzda cinsiyet, sigara ve alkol
kullanýmý, diyabet, refraksiyon kusuru, iris
rengi, katarakt, hemoglobin, hematokrit,
trigliserit, total kolesterol, LDL kolesterol
açýsýndan yapýlan deðerlendirmede hasta ve
kontrol
grubunda
anlamlý
farklýlýk
bulunmamýþtýr.
Sonuç olarak yaþa Baðlý Makula
Dejeneresansý, ileri yaþlarda ortaya çýkan
önemli bir görme kaybý sebebidir. Üzerinde
fikir birliðine varýlan en önemli risk faktörü
yaþtýr. Diðer risk faktörleri üzerinde pek çok
araþtýrýcý, birbiri ile çeliþebilen pek çok yayýn
bildirmiþlerdir.
Hastalýðýn
patogenezi
muhtemelen kiþisel, çevresel ve genetik
özelliklerden kaynaklanan multifaktöryel bir
etkileþim göstermektedir. Hipertansiyon
varlýðý, yüksek fibrinojen ve azalmýþ HDL
kolesterol
seviyelerinin
çalýþmamýzda
YBMD’da risk faktörü olarak tespit edilmiþtir.
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