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ÖZET
Amaç: Bir olgu nedeniyle Sturge-Weber
sendromu ile hipotansif glokom birlikteliðinin
irdelenmesi.
Gereç ve Yöntem : Olgu sunumu.
Bulgular: Sað yüz ve periorbital bölgeyi
tutan nevus flammeuslu hastada diffüz
koroidal hemanjiom mevcuttu. Göz içi basýncý
(GÝB) normal olmasýna karþýn sað gözde C/D
oraný 0,8, sol gözde 0,2 idi. Görme alaný her iki
gözde normaldi.
Sonuç: Normal veya sýnýrda GÝB ve
normal görme alaný muayenesine karþýn C/D
oraný yüksekliðiyle hipotansif glokom
geliþebilir. Olgumuz göstermektedir ki Sturge Weber sendromunda antiglokom tedavinin
erken dönemde düzenlenmesi önemlidir.
Anahtar kelimeler: Sturge - Weber
sendromu, glokom, koroidal hemanjiom.

UNILATERAL HYPOTENSIVE GLAUCOMA
ASSOCIATING DIFFUSE CHOROIDAL
HEMANGIOMA IN STURGE-WEBER
SYNDROME
SUMMARY
Purpose: Sturge-Weber syndrome is an
uncommon disease. We presant a patient with
Sturge-Weber syndrome in this study.
Materials and Method: Case report.
Results: There is a diffuse choroidal
haemangioma in a patient with nevus
flammeus in right frontal and periorbital area,
C/D ratio was 0,8 on the right and 0,2 on the
left eye but the visuald fields were normal in
both eyes.
Conclusion: Antiglaucoma management
is necessary in the early stage of Sturge
Weber syndrome cases who have a high C/D
ratio, with normal or borderline IOP and normal
visual field
Key words: Sturge-Weber syndrome,
glaucoma, choroidal haemangioma.
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Sturge - Weber sendromu (SWS) sporadik

hastanýn daha önceye ait oküler yakýnmasý

olarak ortaya çýkan bir fakomatozdur. Yüzde

yoktu

nevus flammeus, nevus flammeusla ayný taraf

muayenesinde görme her iki gözde tam, GÝB

meningeal/ serebral merkezi sinir sistemi

sað gözde 18 mmHg, sol gözde 11 mmHg, ön

(MSS) hemanjiomlarý ve okuler bulgularla

segment muayenesi her iki gözde doðal,

karakterizedir.

epilepsi,

fundus muayenesinde sað fundusta diffüz

hemiparezi, hemianopsi ve zeka geriliðine yol

koroidal hemanjiom, sol fundus normal olarak

açabilir1.

deðerlendirildi (Resim-2-A ve Resim-2-B).

MSS

tutulumu

(Resim-1).

Yapýlan

oftalmolojik

Oküler belirtileri arasýnda diffüz koroidal

Saðda C/D 0,8 solda 0.2 tesbit edildi.

hemanjiom, glokom (% 45 hastada), episklera,

Gonioskopide sað gözde inferior kadranda

iris ve silyer cisimde hemanjiomlar ve iris

belirgin pigmentasyon ve bilateral Schaffer

heterokromisi görülür1.

grade 3 açýk açý görüldü.

OLGU SUNUMU
Sað yüz ve periorbital bölgeyi tutan nevus
flammeus nedeniyle dermatoloji tarafýndan
konsultasyonu istenen 17 yaþýndaki bayan

Kranial manyetik rezonans görüntülemede
kafa içi hemanjiom görülmedi.
FFA'da

sað

gözde

erken

dönemde

baþlayan geç fazda da devam eden granüler
görünümde hiperfloresans (Resim-3), sol
gözde

normal

FFA

görünümü

vardý.

Bilgisayarlý perimetre muayenesinde her iki
gözde santral görme alaný defekti saptanmadý.
Bu bulgularla Sturge-Weber sendromu
tanýsý konarak Brimonidine (% 0,2) damla
günde iki defa baþlanarak poliklinik takibine
alýndý.
TARTIÞMA
SWS'da vakalarýn yaklaþýk %30'unda
fasial hemanjiomun bulunduðu tarafta glokom
geliþmektedir1. Bizim hastamýzda olduðu gibi
üst göz kapaðý tutulmuþ olan hastalar glokom
açýsýndan artmýþ risk altýnda bulunmaktadýrlar2. Glokom hastalarýn %60'ýnda hayatýn
ilk iki yýlýnda buftalmusla ortaya çýkar, geri
kalanlardaysa göz içi basýncý geç çocuklukeriþkin döneme kadar yükselmez. SWS iliþkili
glokom tedavisi zor ve açýnýn durumuna
baðlýdýr. Açý anomalisi bulunmayan gözlerde
Resim-1

Olgunun karþýdan görünümü

týbbi tedavi denenebilir. Açý anomalisi olan
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Resim-2-A Sað fundus fotografý

Resim-2-B Sol fundus fotografý

gözlerde gonyotomi baþarýlý olabilir2. Ýnatçý

tedaviye cevap verse de ileri dönemde

vakalarda, yüksek oranda intraoperatif koroid

hastalarýn çoðunda bir ya da daha fazla sayýda

effüzyonu ve expulsif hemoraji riski bulun-

cerrahi tedavi giriþimine gereksinim ortaya

masýna

çýkmakta ve bazý hastalarda seton implant

raðmen

trabekülektomi

denene-

uygulanmasý gerekmektedir1.

bilmektedir.
Diffüz koroidal hemanjiomda bütün koroid

Sturge -Weber sendromunda glokom

birikimiyle

fizyopatolojisi aköz dýþa akýmýnýn episkleral

görmeyi tehdit eder, iki göz dibi birbirinden

venöz basýnç artýþý yoluyla azaldýðý post-

farklý görünümdedir ve retina dekolmaný sýk

trabeküler tipte bir açýk açýlý glokom þeklinde

görülür. Histopatolojik olarak endotel hücreleri

olabileceði gibi belirsizde olabilmektedir4.

ile döþenmiþ kavernöz damarlardan oluþan

Sunulan olgumuz, normatansif glokomun da

benign bir hamartomdur2. Tümör bölgesindeki

tabloya egemen olabileceðini göstermektedir.

kalýnlaþmýþtýr,

subretinal

sývý

retina pigment epitelinde proliferasyon, dýþ
retina katlarýnda kistik deðiþiklikler görülür.
Tedavide

eksternal

radyoterapi

öneril-

mektedir2.
Sturge-Weber sendromuna baðlý diffüz
koroidal hemanjiomda fundus kýrmýzý-portakal
rengindedir, hemanjiom kavernöz, kapiller
veya karýþýk (mixed) tipte olabilir. Hemanjiom
bitiþiðinde

ve

üstünde

retina

pigment

hiperplazisi, fibröz doku proliferasyonu ve
retinal

damarlarda

kývrýmlanma

artýþý

görülebilir3.
SWS ile iliþkili glokom baþlangýçta medikal

Resim -3

Sað FFA
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SWS ile iliþkili posterior sklerite baðlý açý
kapanmasý glokomu geliþen ve sistemik
steroidle tedavi edilen vakalar da bildirilmiþtir4.
Literatürde bilateral nevüse eþlik eden bilateral
koroidal hemanjiom olgularý bildirildiði gibi
unilateral nevüs ile birlikte bilateral koroidal
hemanjiom olgularý da bildirilmiþtir5,6.
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Sonuç olarak Sturge Weber sendromlu
olgularýn glokomatöz yönden takibi ve her
olguya uygun tedavinin düzenlenmesi önem
taþýmaktadýr.

