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“RETİNA İLE İLGİLİ SORUNLARI BAŞARILI 
BİR ŞEKİLDE TEDAVİ EDİYORUZ”

Bulanık görme, eğri görme, çarpık görme, görüntüde oluşan siyah noktalar ve ışık 
parlamaları retinada oluşan bir rahatsızlığın en yaygın belirtileri. Dünyagöz Hastanesi’nde 
gerçekleştirdiği detaylı tetkik ve testlerle retina ile ilgili sorunları başarılı bir şekilde tedavi 
eden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Tuygun Alkın ile retina muayenesinin nasıl 

gerçekleştiğini ve retinada oluşan hastalıkların nasıl belirti verdiğini konuştuk. 

D ünyagöz Hastanesi Göz Hasta-
lıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeynep 
Tuygun Alkın, hastalarda görü-
len görme azalması, bir bölgeyi 

karanlık görme, ışık çakmaları, uçuşan si-
yah cisimler görme, çizgileri kırık ya da eğri 
görme gibi sorunların bir retina hastalığı-
nın habercisi olabileceğini söyledi. Özellik-
le ani görme kayıpları, eğri görme ya da iki 
göz arasında görmede fark oluşması gibi 
problemlerin görme merkezini etkileyen ve 
sarı nokta hastalığı olarak bilinen hastalık-
tan kaynaklanabileceğini belirten Doç. Dr. 
Zeynep Tuygun Alkın, “Göz polikliniğine bu 
tip şikayetlerle başvuran bir hastada önce-
likle görme düzeyinin tespit edilmesi gere-
kir. Daha sonra biyomikroskopik muayene 
ile gözün büyütülmüş bir görüntüsü ile ay-
rıntılı muayenesi yapılır. Her hastada mutla-
ka göz tansiyonu ölçülür. Bu işlemler sonu-
cunda eğer iki göz arasında bir görme farkı 
varsa ya da bu muayeneler sırasında bir 
problem saptarsak bunun sebebine odak-
lanırız” dedi.

Bunların ardından yapılacak olan bir re-
tina incelemesinden de bahseden Doç. Dr. 
Zeynep Tuygun Alkın, “Hastanın gözüne göz 
bebeklerini büyütmemizi sağlayan bir dam-
la damlatılarak retina muayenesi yapılır. Bu 
muayenede gözün iç tarafındaki göz merce-
ği, görme siniri, sarı nokta ve retina ile da-

marsal yapıları görebiliriz. Biyomikroskop-
la bunları inceledikten sonra bir sonraki 
aşamada şüphelendiğimiz hastalıkların de-
tayını görebilmek için farklı tetkikler yapa-
rız. Bu işlem için çeşitli testler yapılır. En sık 
kullandığımız test göz tomografisi olarak da 
adlandırılan Optical Coherence Tomograp-
hy (OCT) testi. Bazen gözün damar yapısını 
detaylı incelememizi sağlayan ve göz anji-
yografisi dediğimiz testler de yapabiliyoruz. 
Bu testlerin sonuçlarını inceleyerek verileri 
karşılaştırıyoruz” diye konuştu.

“RETİNA HASTALARI DİĞER GÖZ 
AMELİYATLARINI DA OLABİLİR”

Retina hastalarının gerektiğinde diğer 
göz ameliyatlarını da olabile-
ceğini ifade eden Doç. Dr. 
Zeynep Tuygun Alkın, söz-
lerine şöyle devam etti: 
“Hastaya ameliyat yapa-
caksak retinayı mutlaka 
detaylı bir şekilde mua-
yene ederiz. Katarakt 
ameliyatı en sık yap-
tığımız ameliyat. Kata-
rakt ameliyatı ya-
parken gözün 
içine hastaların 
gözüne uygun 
bir mercek se-

çeriz. Bu merceklerin hangisinin göze uy-
gun olduğunu anlamak için bahsettiğim 
muayeneleri yapmak gerekir. Retinasında 
problem olan bir hasta retinası tedavi edil-
dikten sonra diğer ameliyatlarını da çok ra-
hatlıkla olabilir.”

Sık olarak merak edilen bir problem olan 
sarı nokta hastalığından da bahseden Doç. 
Dr. Zeynep Tuygun Alkın, “Görme merkezi 
olarak da adlandırılan sarı noktanın özel-
liği net görmemizi sağlayan ve görme hüc-
relerinin yoğun olarak bulunduğu bölge ol-
masından kaynaklanır. Sarı noktada oluşan 
herhangi bir hastalık hastanın görme yetisi-
ni ciddi olarak etkileyebilir. Sarı nokta has-
talığı yaş tip ve kuru tip olarak ikiye ayrılır. 
Kuru tipteki ilerleme biraz daha yavaş; ama 
yaş tip sarı nokta hastalığının ilerlemesi 
daha hızlı. Yaş tip sarı nokta hastalığı teda-
viye hızlı başlamak gereken bir problem. Te-
davideki herhangi bir gecikme kalıcı bir gör-
me kaybına sebebiyet verebilir” dedi.
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DOÇ. DR. ZEYNEP TUYGUN ALKIN: 
“Hastaya ameliyat yapacaksak 
retinayı mutlaka detaylı bir şekilde 
muayene ederiz. Katarakt ameliyatı en 
sık yaptığımız ameliyat. Retinasında 
problem olan bir hasta retinası tedavi 
edildikten sonra diğer ameliyatlarını 
da çok rahatlıkla olabilir.”
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