Nazal Optik Disk Pitli Bir Olguda Seröz Makula ve
Nazal Retina Dekolmanı
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ABSTRACT
Makulada seröz dekolman ve nazal kadranda lokalize retina dekolmanı ile birlikte bulunan, nazal optik pitli bir olguyu sunmak; klinik seyir, retina dekolmanı patofizyolojisi
ve tedavi seçeneklerini tartışmak.

To report a case with nasal optic disk pit associated with
serous macular and localized nasal retinal detachments;
to discuss the cinical progress, pathophysiology and treatment options.
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GİRİŞ
Optik disk piti, optik sinir başında bulunan yuvarlak veya oval çukurluk şeklindeki konjenital defekttir.1,2
Ortalama genişliği bir disk çapının 1/3’ü kadardır.3 Çoğunlukla tektir ama çoğul ve bilateral (%10-15) olarak
da görülebilir.4 Yüzde seksen olguda disk simetrik olarak
genişlemiştir.5 Yüzde altmış olguda da pitin üzerinden siliyoretinal arter geçer.6 Çoğunlukla optik diskin temporalinde bulunur ve bu bölgede peripapiller retina pigment epitel değişiklikleri mevcuttur. Optik disk piti yaklaşık 1/11000 sıklıkta ve erkek ve kadınlarda eşit oranda görülür.7
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Patogenezinde çeşitli teoriler öne sürülmüştür.
Gass’a göre optik disk piti primordial optik sinir papillasındaki gelişimsel anomalidir ve gerçek bir kolobomdan ziyade peripapiller nöroektodermal katlantıların tam
olarak rezolüsyona uğrayamamasından kaynaklanmaktadır.8 Sugar’a göre ise anormal yerleşimli veya yerinden
kaymış embriyonik yarığın tam olarak kapanmamasına
bağlıdır.9 Apple ve Rabb da bu teoriyi desteklemekte ve
optik piti tipik kolobom olarak değerlendirmektedirler.3
Seröz makula dekolmanı, optik pitli olguların %2575’inde görülmektedir. Makula dekolmanındaki subretinal sıvının kaynağının; serebrospinal sıvı, peripapiller
kan dolaşımı ve vitreustan olabileceği düşünülmüştür.10

Geliþ Tarihi : 25/08/2008

Received : August 25, 2008

Kabul Tarihi : 19/08/2008

Accepted : August 19, 2008

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Kliniği, Ankara, Op. Dr.
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Kliniği, Ankara, Doç. Dr.
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği, Ankara, Op. Dr.
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği Şef Yard., Ankara, Doç. Dr.
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Kliniği Klinik Şefi, Ankara, Op. Dr.

1-

M.D., Ankara Education and Researc Hospital Ankara/TURKEY
HAZIROLAN D., dicleoncel@hotmail.com
2M.D. Associate Proffessor, Ankara Education and Researc Hospital Ankara/TURKEY
ÜNLÜ N., unlunurten@yahoo.com
3M.D., Ankara Education and Researc Hospital Ankara/TURKEY
DEMİR N., demirnecati@hotmail.com
4M.D. Associate Proffessor, Ankara Education and Researc Hospital Ankara/TURKEY
ACAR M.A. macar06@hotmail.com
5M.D. Clinical Directory Ankara Education and Researc Hospital Ankara/TURKEY
DUMAN S., sunayduman@superonline.com
Correspondence: M.D., Dicle HAZIROLAN
2. Etap Demirer Blokları A1-1 No:54 Eryaman Ankara/TURKEY

Ret-Vit 2009;17:298-300

Hazırolan ve ark.

299

OLGU SUNUMU
Sol gözünde 15 gündür görme kaybı şikayeti ile başvuran 27 yaşındaki erkek hastanın düzeltilmiş en iyi görme keskinliği sağ gözde tam solda 0.8 idi. Her iki gözde göz içi basıncı 13 mmHg idi. Sağ gözün fundus muayenesi doğaldı. Sol gözde optik disk sağa görece biraz
daha büyük olup nazalinde pit, makulada ve nazal kadranda optik diske uzanan lokalize seröz retina dekolmanı mevcuttu (Resim 1-3). Retina periferinde yırtık veya delik saptanmadı. Görme alanında kör noktada genişleme ve retinada jeneralize amplitüd düşüklüğü mevcuttu.
B-mod ultrasonografide makula ve nazal retinada dekolmanlar gözlenirken, vitreoretinal bir çekintiye veya arka
vitreus dekolmanına rastlanmadı.
Fluoresein anjiografide (FA) sol gözde optik pit üzerinde erken hipofloresans ve geç boyanma görüldü. Pitten nazal retina dekolmanı alanına geç sızıntı bulunmazken, disk temporalinde minimal sızıntı mevcuttu. Resim
4 ve 5’te FA’nın erken ve geç dönem görüntüleri görülmektedir. Optikal koherens tomografide (OKT), makula
ve nazal retinada nörosensoryal dekolman görülmektey-

di (Resim-6). Hastaya pars plana vitrektomi beraberinde endofotokoagülasyon ve gaz tamponat önerildi ancak, hasta ameliyatı reddetti. Hastanın 4. ay kontrolündeki görme keskinliği 0.6’ya düşerken, makulada subretinal birikintiler oluşmuştu.

Resim 1: Nazal optik disk pit ve makulada seröz retina dekolmanı.

Resim 2: Nazal optik disk pit ve nazalde retina dekolmanı.

Resim 3: Sağ gözün normal fundus görünümü. Optik disk sola
görece daha küçük görülmekte.

Resim 4: Olgunun erken dönem fundus fluoresein anjiografi görüntüsü.

TARTIŞMA
Optik disk piti %70 oranda temporal yerleşimlidir.
Yüzde yirmisi santralde olup geri kalanı superior, inferior ve nazalde bulunur.5 Bu olguda da çok nadir görülen nazal optik pit ile birlikte, makulada ve nazal retinada eş zamanlı, seröz retina dekolmanı tespit edilmiştir. Literatürde nazal optik disk piti ile beraber nazal retina dekolmanı rapor edilmiştir.11 Ancak makula dekolmanı ve makula dışı retina dekolmanının beraber görüldüğü nazal optik disk pitli bir olgu daha literatürde bulunmamaktadır.
Optik disk piti ile birliktelik gösteren seröz makula
dekolmanı, santral seröz koryoretinopati (SSKR) ile bağlantılı değildir.12 Optik disk piti bulunan olgularda seröz
makula dekolmanı optik diske kadar uzanırken, SSKR’de
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