Erken Solar Makülopatide Optik Koherens Tomografi
Bulguları
Optical Coherence Tomgraphy Fındıngs in Early Solar Maculopathy
Aylin ARDAGİL AKÇAKAYA1, Sevil ARI YAYLALI1, Ayşe DOLAR2, Hasan Hasbi ERBİL3

ÖZ

ABSTRACT
Güneşi veya güneş tutulmasını çıplak gözle seyrettikten sonra
meydana gelen solar makülopati erken dönemde sarı-beyaz
foveolar plak ile karakterizedir. Bu plak birkaç hafta içinde
solar,nadiren maküler hol veya foveal distorsiyona neden olur.
Bu çalışmada 29 Mart 2006 tarihindeki güneş tutulmasından
sonra meydana gelen erken dönem bir solar makülopati olgusunun Optik koherens tomografi (OCT) III bulguları sunulmaktadır. Hastadan güneş tutulmasından 6 gün,1 ay ve 2 ay
sonra OCT görüntüleri elde edildi. Erken dönemde foveolada
derin yerleşimli hiperreflektif bir lezyon izlendi. Aynı zamanda
iç hiperreflektivite bandında segmentasyon ve retina pigment
epiteli bandında incelme izlendi. Takiplerde hiperreflektif lezyonun boyutları küçüldü ve ikinci ayda tamamen kayboldu.İç
hiperreflektivite bandındaki segmentasyon ve retina pigment
epitelindeki incelme ise değişmeden kaldı. Sonuç olarak solar
makülopatide OCT-III yardımıyla lezyonun büyüklüğünü, derinliğini, fotoreseptörlerin hasarını tespit etmek, zaman içinde
iyileşme sürecini izlemek ve kronik dönem sekellerini tespit etmek mümkündür.

Solar maculopathy is a well recognized entity of macular damage caused by sungazing or direct viewing of a solar eclipse.It
is characterized by a yellow white foveolar plaque which fades
over several weeks and is sometimes followed by foveolar distortion or hole formation. In this study we present the Optical
coherence tomography (OCT) III findings of a patient with early solar retionopathy after the solar eclipse on 29 March 2006.
We obtained the OCT scans of the patient 6 days,1 month and
2 months after the solar eclipse. There was a deep hyperreflective lesion in the foveola in the early period. A segmentation of
the inner High Reflective Layer (HRL) and thinning of the Retinal Pigment Epithelium (RPE) layer was also noted. During the
follow up the hyperreflective lesion got smaller and completely
dissappeared in the second month. The fragmentation of the
inner HRL and the thinning of the RPE layer remained unchanged. As a result, using OCT III we can describe the dimentions
and intraretinal localisation of the lesion in solar retinopathy,
we can diagnose any fotoreceptor damage, and chronic seguelaes follwing up the patient during.
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GİRİŞ
Güneş tutulmasının çıplak gözle seyredilmesi nedeniyle meydana gelen görme kaybı eski çağlardan itibaren
bilinmektedir. Ünlü gökbilimcilerden Galileo Galile’nin
güneşi gözlemledikten sonra gözlerini kaybettiği rivayet
edilir. Solar makülopatide erken aşamada sıklıkla foveolada sarı-beyaz renkli plak izlenir.Bu plak birkaç hafta
içinde solar, nadiren maküler hole veya foveal distorsiyona neden olur.1 Güneşe daha fazla maruz kalan hastalarda bal peteği olarak adlandırılan benekli görüntü
kalıcı olabilir. Akut döneme ait şikayetler arasında santral-parasantral skotom, görme bulanıklığı, dis kromatopsi ve metamorfopsi bildirilmiştir. Görme keskinliği
normal olabilir fakat sıklıkla 20/40 ile 20/200 arasındadır. Altı ay içinde görme keskinliği genellikle 20/40
ile 20/20 aralığına geri dönmektedir.Fundus flöresein
anjiografi tipik olarak normaldir,fakat ileri vakalarda foveada minör pencere defekti izlenebilmektedir.2
Retinada güneş ışınlarına maruziyet sonrası meydana gelen yapısal değişiklikleri OCT ile takip etmek
mümkündür.Birinci jenerasyon OCT ile incelenen erken
dönem solar retinopati olgularında foveada reflektivite
artışı, RPE reflesinde azalma ve intraretinal hiporeflektif
boşluklar tanımlanmıştır.3-4 Geç dönemde ise fotoreseptör bandında hiporeflektif boşluklar ve fragmantasyon
tarif edilmiştir. Kliniğimize 29 Mart 2006 tarihli güneş
tutulmasını seyrettikten sonra başvuran bir solar retinopati olgusunun üçüncü jenerasyon OCT bulgularını sunuyoruz.
OLGU SUNUMU
Yirmi altı yaşında bayan hasta 29 Mart 2006 tarihindeki güneş tutulmasını çıplak gözle seyrettikten 6 gün,1
ay ve 2 ay sonra kliniğimizde muayene edildi. Hasta 3
kez 20 saniye boyunca çoğunlukla sağ gözüyle güneşe
baktığını ifade etti. Bir gün sonra sağ gözünde bulanık
görme ve santral skotom farkettiğini tarifledi. İlk başvuruda her iki gözde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği

Resim 1a: Güneş tutulmasından 6 gün sonra sağ gözün renkli
fundus fotoğrafı. Foveolada keskin sınırlı beyaz plak izlenmektedir.

10/10 olarak tespit edildi. Yapılan fundus muayenesinde sol gözde bir özellik tespit edilmez iken sağ gözde
foveolada derin retinal yerleşimli, sarı renkli, keskin sınırlı, sirküler plak görünümü izlendi. (Resim1a) Yapılan
Fundus Floresein Anjiografide her iki gözde bir özellik
saptanmadı.Her iki gözde bilgisayarlı görme alanı normal olarak değerlendirildi. Üçüncü jenerasyon OCT ile
yapılan incelemede sağ gözde foveolada iç hiperreflektivite bandını (IHB)(fotoreseptörlerin iç ve dış tabakaların
birleşim noktasını temsil eder), fotoreseptörlerin iç segmentlerini ve dış nükleer tabakanın bir kısmını içine alan,
yüksek reflektivite gösteren plak şeklinde bir lezyon izlendi.Geri kalan iç retina katlarında da rölatif bir reflektivite
artışı mevcuttu.Ayrıca İHB’da lezyonun komşuluğunda
kalan kısımda segmentasyon ve RPE bandında minimal
incelme belirlendi. (Resim 1b) Üç hafta sonra muayene
tekrar edildi. Hastanın görme keskinliği bilateral 10/10
idi ve hasta santral skotomun kaybolduğunu ifade ediyordu. Gözdibi muayenesinde foveoladaki lezyonun kaybolduğu tespit edildi. Yapılan OCT’de sağda İHB’daki
segmentasyonun devam ettiği, fakat hiperreflektif olarak
izlenen plak şeklindeki lezyonun küçülmüş olduğu gözlendi. Foveolada iç retina katlarında daha önce izlenmeyen hiporeflektif boşluklar belirlendi. RPE deki incelmenin devam ettiği görüldü (Resim 2a ve b). Hastanın
ikinci ay muayenesinde gözdibi yine doğal izlendi.Yapılan OCT’de İHB’da segmentasyon ve RPE’de minimal incelme dışında herhangi bir patoloji izlenmedi,intraretinal
hiporeflektif boşlukların kaybolduğu görüldü. (Resim 3)
TARTIŞMA
Erken dönem solar makülopatideki OCT bulgularını ilk olarak Bechmann bildirmiştir.3 Birinci jenerasyon
OCT de iki vakada jeneralize foveal reflektivite artışı tespit etmiş, bu bulguların fundoskopide izlenen sarı plağı
andırdığını ifade etmiştir. Hastaların başvuru anındaki
vizyonlarını 0.1 ve 0.8 olarak saptamıştır.
Condenotti, birinci jenerasyon OCT ile incelediği
dört vakalık erken solar makülopati serisinde iki vakada

Resim 1b: Güneş tutulmasından 6 gün sonra sağ gözün OCT
görüntüsü. Yüksek reflektivite gösteren plak şeklinde lezyon ve geri kalan iç retina katlarında reflektivite artışı (ince
ok),IHB bandında segmentasyon ve RPE bandında incelme
(kalın ok).
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Resim 2a: Güneş tutulmasından 1 ay sonra çekilen sağ gözün
fundus fotoğrafı.Foveoladaki beyaz plak artık izlenmiyor.

Resim 2b: Güneş tutulmasından 1 ay sonra çekilen OCT görüntüsü.Plak şeklindeki lezyonun küçülmüş olduğu görülüyor (kalın ok) Foveolada iç retina katlarında daha önce
izlenmeyen hiporeflektif boşluklar izleniyor (ince ok).

foveada iç retinal katlarda yüksek reflektivite, iki vakada
iç retinal katlarda nonreflektif alanlar ve üç vakada RPE
de azalmış reflektivite bildirmiştir.4

tivitede olduğu görülmüştür.Görme keskinliğinin 10/10
olarak devam ettiği saptanmıştır.Hasta santral skotomun
kaybolduğunu ifade etmiştir.

Jorge ve ark. dört vakalık geç solar makülopati serisinde üçüncü jenerasyon OCT ile yaptığı incelemede
fotoreseptör bandında hiporeflektif boşluklar ve fragmantasyon tespit etmiştir.5 Tüm fotoreseptör katmanının
etkilenmiş olduğu bir vakada GK 20/60 olarak bulunmuş, görme kaybının OCT de tespit edilen lezyonun büyüklüğü ile orantılı olabileceği sonucuna varmıştır.

Solar retinopatide retinadaki değişiklikler muhtemelen ısı artışı ile oluşan termal hasar ve yoğun ışık absorbsiyonuyla oluşan fotokimyasal hasarın ortak sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle en fazla etkilenmesi beklenen hücreler RPE hücreleri ve fotoreseptörlerdir. Yapılan histopatolojik çalışmalarda erken dönem
solar makülopatili gözlerde nekrotik RPE hücrelerinin
ve pigment granüllerinin intraretinal alanlara saçıldıkları bildirilmiştir. Ayrıca fotoreseptör iç segmentlerinde
ödem ve mitokondrilerde şişme olduğu tarif edilmiştir.6-7
Erken dönem OCT’de foveolada reflektivite artışının bu
değişiklikler sonucunda meydana geldiğini varsayabiliriz. RPE bandındaki incelmenin RPE hücrelerindeki hasar nedeniyle, IHB’daki segmentasyonun ise fotoreseptör
tahribatı sebebiyle meydana geldiğini kabul edebiliriz.
Hastamızda bir ay içinde retina katları arasındaki hücresel debris azaldıkça reflektivite azalmıştır ve hiporeflektif
boşluklar meydana gelmiştir. İki ay sonra ise İHB daki
segmentasyon ve RPE deki incelme hariç foveola OCT de
tamamen doğal izlenmiştir.

Bu çalışmada üçüncü jenerasyon OCT ile incelenen erken solar makülopati vakasında foveolanın tüm
katlarını ilgilendiren bir lezyon tespit edilmiş, fakat hastanın görme keskinliği başvurduğu anda 10/10 olarak
belirlenmiştir. OCT incelemesinde tespit edilen bulgular,
Bechmann’ın da ileri sürdüğü gibi fundoskopideki sarı
noktaya uymaktadır. Bir ay sonra yapılan OCT’de hiperreflektif lezyonun belirgin olarak küçüldüğü, iç retina
katlarında hiporeflektif b oşlukların belirdiği, IHB daki
fragmantasyonun ve RPE deki incelmenin devam ettiği,
fotoreseptörlerin iç ve dış segmentlerinin normal reflek-

Kliniğimize başvurduğunda olgumuzun görme keskinliğinin 10/10 olması,bilgisayarlı görme alanı ve fundus flöresein anjiografisinin normal olmasına rağmen
OCT-III de fundus muayenesindeki foveolar plağı andıran bir lezyon tespit edilmiştir.Ayrıca OCT-III yardımıyla
lezyonun büyüklüğünü, derinliğini fotoreseptör hasarını
tespit etmek, zaman içinde iyileşme sürecini izlemek ve
kronik dönem sekellerini tespit etmek mümkün olmuştur.
Resim 3: Güneş tutlmasından iki ay sonraki sağ gözün OCT
görüntüsü:IHB daki segmentasyon (ok) ve RPE bandında incelme haricinde patoloji izlenmiyor.
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