
bas›nc›n›n varl›¤›nda retinan›n alt›ndaki koroid
damarlar› da etkilenerek hasar genifller ve klinik
tablo çok ciddi bir hal al›r.

Hipertansiyon gözde ne gibi hasarlara
sebep olur?

Retinada görülen hipertansif de¤ifliklikler yap›lan
göz dibi muayenesi ile fliddetine göre dört evrede
de¤erlendirilir:

Evre 1:  Retina arterlerinde yayg›n orta dereceli
bir daralma izlenir.

Evre 2:  Damar daralmalar› belirginleflmifltir. ‹lave
olarak retinada arter-ven çaprazlaflma bölgelerinde
arterler alt›ndaki vene bask› yaparlar

Evre 3:  Retina arterleri bak›r tel görünümü al›r ve
arter-ven çaprazlasma bölgelerinde altta kalan veni
ezer ve buna ba¤l› gerisindeki damar› geniflletir.
Retina yüzeyinde yayg›n kanamalara ve eski damar
d›fl› s›z›nt›lar›na ait sert eksüda denilen kal›nt›lara
rastlan›r.

Evre 4:  Bu evrede ilave olarak optik diskte belirgin
ödem vard›r. Retina arterleri gümüfl tel görünümünü
alm›fl olup bu damarlarda anevrizma denen yer yer
balonlaflmalar izlenebilir. Retina alt›ndaki koroid
bölgesinde dolafl›m›n bozulmas›na ba¤l› enfarktüs
alanlar› oluflur.

Hipertansif retinopatisi olan bir hastan›n
ne flikayetleri olur?

Erken dönemde hastalar›n yak›nmas› olmayabilir.
‹lerleyen dönemlerde görme bozukluklar› ortaya
ç›kar.

Hipertansif retinopatinin tan›s› nas›l
konur?

Tan› için öncelikle sistemik kan bas›nc› ölçümü
gerekir.
Gözdeki hasarlar› de¤erlendirmek için detayl› göz
dibi muayenesi yap›lmal›d›r. Bunu için göz bebe¤i
geniflletilerek ideal olarak karanl›k bir ortamda
direkt veya indirekt oftalmoskopla genifl retina alan›
taran›r. Muayenede öncelikle retinadaki damar
de¤iflikliklerine bak›l›r. Damar d›fl›na ç›kan s›z›nt›lar,
mürekkep lekesi fleklindeki kanamalar ve lipid
birikintileri aran›r.

Baz› durumlarda retinada yüzeyel sinir kat›nda mum
alevi fleklinde kanamalar ortaya ç›kar.

Muayenede göz sinirinin bulundu¤u yer olan optik
disk bölgesi detayl› olarak incelenir. Saptanan
bulgularla hastal›¤›n evrelemesi yap›l›r.

Hipertansif retinopatinin tedavisi nas›l
yap›l›r?

Hipertansiyonun medikal tedavisi retinopatinin de
hemen hemen tek tedavisidir. E¤er bir hastada
papila ödemi denen optik disk bölgesinin ödemli
hal almas› saptan›rsa bu durum habis hipertansiyon

Hipertansiyon nas›l bir hastal›kt›r?

Hipertansiyon, kan bas›nc›n›n afl›r› yükselmesine
ba¤l› damar duvarlar›nda hasar yapan kronik ve
sistemik bir hastal›kt›r. E¤er bir kiflide yüksek kan
bas›nc› mevcut ise bunun egzersiz, diyet veya ilaçla
düflürülmesi gerekir. Hastal›k kontrol alt›na
al›nmad›¤›nda zamanla kalp, böbrek ve beyin gibi
hayati organlarda ölümcül komplikasyonlara yol
açar.

Hipertansiyon gözde ne gibi hasarlara
sebep olur?

Yüksek kan bas›nc› vücudun di¤er damarlar›na
yapt›¤› gibi gözdeki damarlara da zamanla hasar
verir. Yüksek kan bas›nc›n›n retinada yapt›¤› hasara
hipertansif retinopati denir.

Hipertansif retinopati nas›l bir
hastal›kt›r?

Retina arterlerinde bölgesel ya da yayg›n daralmalar
oluflur. Damar duvarlar›nda zamanla kal›nlaflma
tarz›nda de¤ifliklikler meydana gelir. Yüksek bas›nç
süresinin uzamas›yla damar d›fl›na s›z›nt›lar ve
kanamalar olur.

Hipertansiyonun göz tutulumu niye
önemlidir?

Hipertansif retinopati ileri evrelerde geliflen çeflitli
hasarlara ba¤l› ciddi görme kay›plar›na sebep olur.
Tansiyon ne kadar yüksek ve ne kadar uzun süreli
ise göze verece¤i zarar da o derece a¤›r olur.

Hipertansiyon bazen çok h›zl› geliflir ve görme siniri
bafl›nda ödem oluflur. Bu seviyedeki yüksek kan

denen acil klinik tablonun ortaya ç›kt›¤›n› gösterir.
Bu durumda hasta tansiyonu düflürmek, görmeyi
korumak ve beyin, böbrek gibi organlardaki ciddi
hasarlar› önlemek için yo¤un bak›mda tedaviye
al›nmal›d›r.
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