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TA VSANLARDA ARGON LASER ILE
PANRETINAL FOTOKOAGÜLASYON
(Histopatolojik bir inceleme)
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Emrullah Tasindi(·) • ibrahim Sahbaz(····) • Dilaver Ersanli(····)
(JZET: 5 tavsanin 10 gözüne argon laser ile pametinal fotokoagülasyon
uyguladik. Argon laser fotokoagülasyonunun
retina ve koro id üzerine etkisi klinik ve histopatolojik
olarak arastirildi. Klinik ol-3 gün sonra sarimsi-gri
bir hale ile çevrili beyaz retinal odaklar
arak fotokoagülasyondan
görülürken tedavinin geç devrelerinde
(iki haftadan sonra) retinal odaklar daha koyu bir renk aldilar.
Histopatolojik
olarak iç retina tahakalarinda
erime, dis retina tabakalarinda
nekroz görüldü. iÇ limitans membran ve koroideada isik mikroskobu ile herhangi bir bozukluk gösterilemedi.
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SUMMARf: Argon.Laser Panretina/ Photocoagu/ation In Rabbit Eyes, an histo·path%gic study: We
applied Argon laser pametinal photoeoagulation
on the retinas of ten eyes of 5 rabbits. Both elinieally and histo-pathologieally
the effeet of Argon laser photoeoagulation
on the retina and ehoroid
hes been investigated.
In clinieally, on 1 to 3 days af ter photoeoagulation
as white retinal areas surrounded by yellowish-grey
halo are seen. On the lesions histo-pathologieally
there were liquefaetion
in the inner retina and neerosis in lhe outer retina. Internal limiting membrane remained intact. Any
pathology in ehoroidea has not been showned by light mieroseope.
Keywords:
Diabethie retinopthy,
Argon-laser,
Pametinal photoeoagulation,
retinal histopathology.

Günümüzde diyabetik retinopati hala körlük yapan sebeplerden biri olmaya devam etmektedir. Panretinal fotokoagülasyonun diyabetik retinopatinin tedavisinde önemli bir rol
oynadgi bildirilmistir (1, 2, 3). Bununla beraber panretinal fotokoagülasyonun etki mekanizmasi hala tartisma konusudur. Konunun açikliga kavusmasi için degisik deney hayvanlari kullanilarak histopatolojik incelemeler yapilmaktadir (4,5,6). Tavsan gözünün optik özellikleri ve retinasinin anatomik yapisi insan gözünden farkli olmasina ragmen
insanlarda yapilan histopatolojik incelemelerin çok az olmasi sebebiyle (7, 8) tavsanlar
bu gibi çalismalar için en uygun deney hayvanlaridir. Bu çalismamizin amaci argon laser
ile yapilan fotokoagülasyonun tavsan retina ve koroidi üzerindeki etkilerini klinik ve histolojik olarak incelenecektir.
MATERYEL VE METOD
Çalismamiz 6-8 aylik 5 pigmentli tavsanin 10 gözünü içermektedir. Hayvanlarin
gözleri cyclopentolate HC1 ile dilate edilip % OA'Iük benoxinate HC1 ile lokal olarak anestezi edildi. Fundus laser kontakt lensi yardimiyla Argon (blue-green) laser ile fotokoagülasyon yapildi. Fotokoagülasyon için 1000 mikron spot çapi, 400 mW güç, 0.2 sn
süre ile papillanin üst ve alt sahalarina toplam 700 atis yapildi. Bütün gözlerde ayni parametreler uygulandi. Tedavi dozunun seçiminde retinanin beyazlanmasi esas alindi.
Hemoraji yapmamaya dikkat edildi. Gözlerin tedavi öncesi ve sonrasi renkli fotograflari
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Resim 1: Fotokoagülasyondan iki hafta sonrahi fundusungörünüsü.

Resim 2: Normal retina ve koroid (H.E. x 40).
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Resim 3: Sinir lifleri, ganglion hücreleri, iç ple/isifonn taba/lada parçalanma, ödem,
dis nühlear taba/lada ve fotoreseptörlerde harabiyet ve ayrilmalar. (H.E. x 100).

alindi. Klinik olarak tedavi sonrasi 1 ve 3. gün, 1 hafta., 2 hafta, 3 hafta ve 4 hafta sonra
kontroller yapildiktan sonra hayvanlar öldürülerek gözler enükliye edildi. % 1O'luk tamponlanmis formaldehyde ile fikse edilen gözlerden 200 mikronluk kesitler yapilarak von
giesen teknigi ile boyandi, isik mikroskopu ile incelendi.

NEriCELER
Klinik olarak fotokoagülasyon
sahalari erken dönemde (1 ve 3. gün) sarimsi-gri bir
hale ile çevrili beyaz odaklar halinde görüldü. Daha sonraki devrede (2 haftadan sonra)
renk koyulasmaya basladi (Resim-1). Histolojik olarak sinir lifleri, ganglion hücreleri, iç
pleksiform tabaka ve iç nükleer tabakada likefaksiyon, dis retina tabakalarinda yani dis
pleksiform, dis nükleer tabaka ve fotoreseptör tabakasinda harabiyet görüldü. iç limitans
membarinin
saglam kaldigi görüldü. Koroideada da herhangi bir bozukluk ortaya
çikartilmadi (Resim-2, 3).

TARTISMA
Panretinal fotokoagülasyonun
mekanizmasi tam olarak bilinmemekle beraber retinal
proliferasyonu azalttigi bilinmektedir (6). Panretinal fotokoagülasyonun
retinal proliferasyonu azaltici etkisinde degisik faktörlerin roloynadigini
ileri süren degisik görüsler vardir
(9, 10). Bunlarin içinde en fazla kabul göreni, hipoksik iç retine tabakalarindan vazoproliferatif faktörün ortaya çikmasini ileri süren görüstür (6). Argon laser panretinal fotokoagülasyonunun,
dolasimi bozulmus ve nonperfüze hipoksik retina sahalarinin tahribi
ile koroidden
saglam
retinaya
daha fazla oksijen diffuzyonunu
sagladigi
ileri
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sürülmektedir (9).
Synder ve arkadaslari (11) panretinal fotokoagülasyon
yapilan tavsan retinasinda
adenozin trifosfat-adenozin
bifosfat oraninin arttigini gösterdiler. Arastiricilar laser fotokoagülasyonundan
sonra adenozin trifosfat-adenozin
bifosfat oraninin artmasinin dokuda oksidatif metabolizmanin
artmis oldugunu gösterdigini,
bunun da artmis oksijen
basincindan ileri geldigini bildirmektedirier. Oksijen basincindaki artis ise koroidden iç retina tabakalarina oksijen diffüzyonunun artmasina baglanmaktadir (11). Kedilerde argon
laser fotokoagülasyonu
yapilan bir çalismada korio kapillariste tikanma oldugu bildirilmektedir (12). Çalismamizda isik mikroskopu ile, fotokoagülasyon sahalarinda retinanin
bütün katlarinda bir harabiyet oldugunu histolojik olarak ortaya çikardi. Koroidde ise herhangi bir defekt ortaya çikarilamadi.
Tavsan retinasi anatomik olarak insan retinasi ile tam bir benzerlik göstermemesine
ragmen, argon laser ile yapilan fotokoagülasyon insan retinasinda da hemen hemen ayni
tesiri yapabilecegi ileri sürülmektedir (13).
Netice olarak; argon laser ile yapilan fotokoagülasyon
retinanin bütün katlarini, etkiIemesinden dolayi retinanin ekvatoryal ve periferik kisimlarina tatbik edilebilecegi, arka
kutba tatbikinde ise ihtiyatli davranilmasi gerektigi düsüncesindeyiz.
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