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Vision

Editörden
Fark yaratıyoruz
Merhaba,
Öncelikle 2000 yılından bu yana içinde bulunduğum Dünyagöz ailesine yıllar sonra medikal
direktör olarak katılmaktan ötürü yaşadığım mutluluğu ve gururu sizlerle paylaşmak
isterim. 14 yıldır bilimsel danışmanlığını yürüttüğüm Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun
son yıllarda yaşadığı hızlı büyüme ve gelişimine en yakından tanıklık edenlerden biriyim.
Bugünkü tabloya baktığımda Dünyagöz’ün tüm hastanelerinin dünyadaki en son teknolojilere
sahip olması, doktor kadrosunun son derece yetkin ve başarılı olması, modern ve vizyoner
bir yönetim anlayışının bulunması ve hizmet kalitesinin dünyadaki diğer hastanelerle
kıyaslandığında çok yüksek olması benim için ayrı bir gurur nedeni. Dünyagöz Hastaneler
Grubu olarak sürekli önümüze yeni hedefler koyan ve bu hedeflere koşan büyük bir ekibiz.
Ortak hedefimiz, grubumuzun gücünü her zamankinden daha da ileriye taşıyarak çok uluslu
bir marka olmaya ağırlık vermek.
Bugüne kadar Dünyagöz çatısı altında yapılanlar gelecekte gerçekleştirmek istediklerimizin
referansı olacaktır. İlk aşamada hastanelerimizde bilimsel çalışma ve eğitim merkezi kurmak
istiyoruz. Önceliğimiz uluslararası programlar açmak. Dünyaca ünlü araştırmacılarla
çalışmak, teknoloiji üreten şirketler için araştırma merkezi olmayı hedefliyoruz.
Grubumuzun adının bilimsel çalışmalar ve yayınlarla anılmasını istiyoruz. Eğitim ve
akademik işbirlikleri konusunda dünyanın önde gelen üniversite ve kuruluşlarıyla yan
yana gelerek, Dünyagöz markasının dünya çapında bir eğitim ve araştırma hastanesi
kimliği kazanmasına katkı sağlayacağız. Dünyagöz’ün sadece bugünün değil, geleceğin
tedavi yöntemlerini ve teknolojilerini dizayn eden bir kurum olma yolunda ilerlemesi
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimiz arasında Dünyagöz’ü göz branşında klinik
araştırma merkezi olmasını sağlayacak ve uluslararası klinik araştırma merkezlerinin bir
parçası haline getirecek işbirliklerine imza atmak var.
Dünyagöz Hastaneler Grubu olarak, deneyimli uzmanlarımız ve ileri teknolojiye sahip
cihazlarımızla, hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak her zaman en büyük amacımız oldu ve
öyle olmaya devam edecek.
Sağlıkla kalmanız dileğiyle...

Prof. Dr. Ioannis Pallikaris

Vision
Dünyagöz Hastaneler Grubu adına
İmtiyaz Sahibi Adem Esgün
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Gülferi M. Yıldırım
Yayın Direktörü Oğuzhan Süral
Yayın Yönetmeni Neval Tunalı
Editörler Kabuhan Canpolat, Hande Hazinedaroğlu

Yay›na Haz›rlayan Doğan Burda Dergi Yay›nc›l›k A.Ş.
Yay›n Direktörü Ferhan Kaya Poroy
Yay›n Yönetmeni Elif Ergün Tunçer
Sayfa Tasarım Vedat Özdemir
Katkıda Bulunanlar Nilgün Yıldız
Fotoğraflar DB Arşiv, Istock, Thinkstock, Fotolia,
Getty Images

Yönetim Yeri
Nispetiye Cad. Yanarsu Sok. No: 1 İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 362 32 32 Faks: 0212 257 05 80
Baskı APA UNIPRINT
APA UNIPRINT Basım San. ve Tic. A.Ş.
Adres : Hadımköy İstanbul Cad. Ömerli Mahallesi No:159 - 34555 Arnavutköy/
İstanbul / TÜRKİYE Tel : 90212 798 28 40 / Faks : 90212 798 20 63

Vision

İçindekiler

İlkbahar-Yaz 2015
8

16

10
22

İstanbul

6
7
8
10
14
16
20
22
26
30
32
36
38
40
42
44

26

Sinsi düşman: Retina hastalıkları
Göz sağlığı ile ilgili 10 pratik bilgi
Katarakt hakkında en çok merak edilenler
Lazerde yol haritası
Gözleri kaşımak ve ovuşturmak keratokonusu tetikliyor
Oküloplasti: Göz kapağı sorunlarına çözümler
Göz mucizesi
Önleminizi alın: Düzenli muayene şart
Bakışları da keyfi de yerinde olsun
Bahar alerji yapmasın
Dünden bugüne gözlük
Alzheimer’a gözden teşhis
Lazerde üçüncü nesil teknoloji: SMILE
Retina dekolmanı boksör hastalığı değildir
Glokomun çaresi erken tanı
Dünyagöz’den kısa kısa...

36

Retina

sİnsİ
düşman:
retİna
hastalıkları
Çeşİtlİ etkenlere bağlı olarak ortaya
çıkan retİna hastalıkları, erken teşhİs
edİlmedİğİnde kalıcı görme kayıplarına
kadar gİden cİddİ sonuçlar doğuruyor.
etina hastalıkları, büyük, küçük
veya çarpık görme gibi belirtilerle
ortaya çıkabiliyor. Birçok hastalıkta
olduğu gibi, erken teşhis büyük önem taşıyor.
Retina hastalıklarında görme kaybı tedaviyle
durdurulabiliyor ancak görme fonksiyonu
tekrar kazandırılamıyor. Dünyagöz Ataköy’den
Prof. Dr. Murat Yolar, “Dünyaya açılan
pencerelerimiz olan gözlerimiz, görme sorunları
ile uyarı verdiğinde bu sorunlar ciddiye alınmalı ve
en kısa sürede göz doktoruna başvurulmalı. Kalıcı
görme kayıplarının önüne geçmede en önemli
etken erken teşhis” diyor.

R

Görme kayıpları engellenebilir
Retina, göz küresinin arka duvarını bir duvar
kağıdı gibi kaplayan ve görme hücrelerinden
oluşan ağ tabakası. Retina hücreleri, karaciğer
hücreleri gibi çoğalamıyor. Retinanın nakli de söz
konusu değil. Bu yüzden önemsenmeyen ya da
geçer diye beklenen retina hastalıklarının belirtisi
ileride kalıcı görme kayıplarına sebep olabiliyor.
Gelişen teknoloji ve yeni tedavi yöntemleriyle
retina hastalıklarının önüne geçilse de zamanında
ve doğru tedavi edilmeyen retina hastalıkları
ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Prof. Dr. Yolar, halk
arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa
bağlı makula dejenerasyonunun bu grupta en sık
rastlanan hastalık olduğunu söylüyor. “Retina
hastalıklarının çoğunda muayene sonunda teşhis
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koymak mümkün” diyen Prof. Dr. Yolar sözlerine
şöyle devam ediyor: “Damarlarla ilgili bazı
sorunlarda, özellikle diyabet ve hipertansiyon
hastalarında retina damarlarında zarar oluştuysa
anjiyografi istenebiliyor. Buradaki amaç, retinayı
besleyen damarların görüntülenmesi. Teşhis için
ultrasonografiden de yararlanılabiliyor. Retinanın
kesitini gösteren optik koherens tomografi (OCT)
ise oldukça önemli bir yöntem. OCT’nin diğer
tomografilerden temel farkı ise ışık enerjisini
kullanması. Işık yardımıyla retinanın kesiti ve
detayları inceleniyor. OCT retina hastalıklarında
uygulanan tedavinin etkinliğini değerlendirmek
amacıyla da kullanılıyor.”
Kişiye özel tedavi
Prof. Dr. Yolar tedaviyi şöyle anlatıyor: “Retina
hastalıklarının tedavisinde göz içine enjeksiyon
şeklinde verilen ilaçların çeşitliliği arttı. Tedavide
başvurulan bir diğer yöntem de lazer. Makula (sarı
nokta) bölgesine uygulanan lazerler geliştirildi.
Cerrahi tekniklerde de ilerlemeler oldu ve başarı
oranı yükseldi. En önemli çalışmalar ise retinal
restorasyon konusunda yürütülüyor. Gen tedavileri
ve biyonik göz çalışmaları hız kazandı. Tedavideki
ana hedef retina hastalıklarına göre değişiyor. Bazı
retina hastalıklarında görme kaybı durdurulabiliyor
ama kişiye görme kazandırılamıyor. Bazılarında
ise görmeyi artırmak mümkün. Hastalığın
özelliğine göre tedavi değişiyor.” ■

Bilgi

GÖZ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ
10 PRATİK BİLGİ
Başkasının gözyaşını elle sİlmek
zararlı mıdır? Saatlerce bİlgİsayar
oyunu oynamak hangİ hastalıklara
davetİye çıkarır? Gözümüze yabancı
bİr cİsİm kaçarsa ne yapmalıyız?
DÜNYAGÖZ ETİLER’DEN OP. DR. ELVAN YALÇIN,
10 maddede göz sağlığıNI ANLATTI...
1- Bebeğinizi hiçbir şikayeti olmasa bile ilk
muayenesini 1 yaşında yaptırın. Çünkü bu muayene
bebeği göz tembelliğinden korur.
2- Çok uzun saatler oynanan bilgisayar oyunları
gözde kirpik dibi iltihabı, alerji ve kuruluk yapabilir.
Ayrıca uzak görme kusuru oluşmasını tetikleyebilir,
dikkat edin.
3- Gözde sulanma, kaşıntı, ağrı, okurken zorlanma,
yazıların birbirine karışması, göz ve baş ağrısı
olması, başı eğik tutarak okuma, gözleri kısarak
bakma, odaklanma problemleri göz hastalıkları
belirtisidir, ciddiye alın.
4- Şeker hastasıysanız ve sporcuysanız göz dibi
muayenesini ihmal etmeyin.
5- Makyaj malzemelerini ortak kullanmayın. Göz
nezlesi olarak bilinen konjonktivit,
göz farı, göz kalemi ve rimel gibi başkasının makyaj
malzemeleriyle geçebilir.
6- Özellikle renkli gözlü kişiler güneş ışığına karşı
daha hassas olurlar. Renkli gözlü kişilerde kızarıklık

görülme oranı koyu renklilere göre daha fazladır.
Renkli gözlüyseniz güneş gözlüğü kullanımına ekstra
özen gösterin.
7- Güneş ışınlarına çok maruz kalmak zamanla
lensinizde koyulaşmaya, katarakta ve görme
noktasında hassasiyete sebep olur. Güneş ışınlarının
dik geldiği dönemlerde mutlaka güneş gözlüğü
kullanın.
8- Çalışma ortamınızda soft tone sarı aydınlatma
kullanın. Bilgisayar başında çalışıyorsanız alerji,
kuruluk, kirpik dibi iltihabı görülme sıklığı artar.
Bunu önlemek için aralıklı dinlenmeler yapmak ve
göz kırpmak gerekir.
9- Ani bir darbe ya da cisim kaçması durumda
gözünüzü ovalamayın. Varsa serum fizyolojikle,
yoksa su ile bolca yıkayın ve doktora başvurun.
10- Başka birinin gözyaşını silmeyin. Eğer bu kişide
gözde kızarıklık, aşırı sulanma ve kapak şişliği var
ise bulaşıcı olabilir. Temas ettiyseniz elinizi sabunla
yıkayın. ■
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Katarakt

KATARAKT
hakkında
en çok merak
edİlenler
Dünyagöz ataköy’den
OP. Dr. SEZGİN
YILDIZBAŞ, katarakt
hakkında en çok
merak edİlen soruları
yanıtladı ve yenİ nesİl
FemtoSanİye Lazer
teknolojİsİnİ anlattı.

K

atarakt nedir?
60 yaş üstünde sıklıkla rastlanan,
gözdeki doğal merceğin
saydamlığını kaybetmesiyle oluşan bir
hastalıktır. Gözdeki doğal merceğin
matlaşması bulanık görmeye neden olur
ve görme kalitesi düşer. Tek tedavisi
ameliyattır. Genelde yaşa bağlı olarak gelişen
bir hastalık olsa da, doğumdan itibaren her
yaşta görülebilir. Bazen travma sonrası da
oluşabilen katarakt, göze alınan darbeler,
göz içi iltihabı ve uzun süreli kortizon
kullanımıyla da ortaya çıkabilir.
Belirtileri nelerdir?
En önemli belirtisi, hastanın görme
fonksiyonlarındaki olumsuz değişikliktir. Bu
değişiklikler uzağı veya yakını görememe
şeklinde olabilir. Ya da halen kullanılmakta
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olan gözlüklerle artık net görememe
biçiminde ortaya çıkabilir. Kataraktı olan bir
hasta baktığı yerde gölgeler görür, renkler
zor veya soluk olarak algılanır. Gece ışıklarda
hare görülmesi şikayeti artar. Ayrıca çift
görme, şekilsiz ve bulanık görme, derinlik
hissinin kaybı, göz yorgunluğu ve baş ağrısı
gibi belirtileri vardır. Çok ilerlemiş vakalarda
göz bebeği renkleri arasındaki fark nedeniyle
kataraktın dışardan bakışla anlaşılması
mümkündür. Tedavide geç kalınmaması için
bu belirtileri taşıyan kişiler bir göz hekimine
başvurmalıdır.
Hangi yaşlarda görülür?
Kataraktın 60 yaş ve üzerinde görülme oranı
yaklaşık yüzde 20’dir. Bazı ailelerde erken
yaşlarda ortaya çıkabilir. Ayrıca yeni doğan
bebeklerde de görülebilmektedir. Ancak

bebek kendini ifade edemediği için
genellikle fark edilmez. Bu nedenle
ailenin farkındalığı ve ilgisi çok
önemlidir. Bebeklerdeki kataraktın en
önemli belirtilerinden biri şaşılıktır. Az
gören göz içe ya da dışa doğru kaymaya
başlar. Tedavisi hemen yapılmalıdır.
Aksi halde geri dönüşü mümkün
olmayan görme kayıplarına veya farklı
göz problemlerine neden olabilir.
Nasıl tedavi edilir?
Net olarak belirtmek gerekir ki,
kataraktın tek tedavisi ameliyattır.
İlaçla tedavi edilemez ve ilerlemesi
durdurulamaz.
Ameliyat ne zaman yapılmalı?
Ameliyatın zamanı, kataraktın yol
açtığı görme bozukluğunun hastanın

yaşam kalitesini bozduğu zamandır.
Görme düzeyinin önemi yoktur.
Ameliyatın en önemli komplikasyonu
göz içinde ameliyat sonrası enfeksiyon
gelişimidir. Bu tip enfeksiyonlar erken
ve ciddi tedavi edilmediklerinde gözün
kaybına bile neden olabilir. Enfeksiyon
riskini en aza indirmek için iyi bir
cerrahi donanım ve ameliyathane
sterilizasyon sistemi önemlidir.
Ameliyat olacaklar nelere
dikkat etmeli?
1. Öncelikle deneyimli bir hekim
seçilmeli.
2. Ameliyat sırasında kullanılacak
malzemenin kalitesi ve özellikleri
doktorla konuşulmalı. Ameliyat
sırasında göze takılacak merceğin FDA

(Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı
olması kalitesinin belirtisidir.
3. Ameliyatın yapılacağı hastanenin
bu konudaki deneyimi, cihazlarının
kalitesi ve ameliyathanesinin
sterilizasyon şartları çok önemlidir.
Ameliyatta hangi yöntemler
kullanılıyor?
Ameliyatta 2 yöntem kullanılmaktadır.
Fako yöntemi ve yeni jenerasyon
femtosaniye lazer yardımlı katarakt
cerrahisi yöntemi. Femtosaniye lazer
yardımıyla katarakt cerrahisinde
gözün kornea tabakasının kesilmesi,
göz merceğinin ön zarının alınması ve
katarakt oluşmuş merceğin göz içinde
parçalanması işlemleri lazer yardımıyla
yapılıyor. Bu sayede ameliyat daha
hassas ve düzgün şekilde yapılabiliyor.
Tek ameliyatla kurtulmak
mümkün mü?
Multifokal ve astigmatı düzelten göz
içi mercekleri günümüzde geliştirilmiş
en üst düzey merceklerdir. Göz içi
merceklerinin FDA onayının olması
kalitesinin bir göstergesidir. Bu
mercekler sayesinde hastalarımız
miyop, hipermetrop ve astigmat
gibi tüm kırma kusurlarından tek
bir ameliyatla kurtulabiliyorlar.
Ameliyattan kısa süre sonra
televizyonlardaki altyazıları okumak,
kitap okumak, cep telefonuna gelen
mesajları görmek, bulmaca çözmek,
ipliği iğneye geçirmek gibi günlük pek
çok aktivite gözlüğe gerek kalmadan
çok daha kolay yapılabiliyor.
Sosyal güvenceli hastalar
katarakt ameliyatından
faydalanabiliyorlar mı?
Evet, hastalarımız katarakt dahil
göz muayene ve tedavilerinde SGK
güvencesinden faydalanabiliyorlar.
Kimlere katarakt ameliyatı
yapılamaz?
Bazı hastalarda kataraktın yanı sıra
göz sinirlerinde zayıflık ve
sarı noktada önemli problemler,
diyabete bağlı retina sorunları
olabiliyor. Eğer bu hastalıklar
kataraktın önüne geçmişse, yani
yapacağımız katarakt ameliyatı
hastamızın görmesini artırmayacaksa
ameliyatı yapmıyoruz. ■
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Lazer

LAZERDE
YOL
HARİTASI
gözlüğü
hayatından
çıkarmak İsteyen
bİrçok kİşİ, lazer
tedavİsİ olmayı
düşünür. Ancak
şehİr efsanelerİ
nedenİyle
operasyondan
kaçmak İçİn
bahaneler
bulunur. Pekİ,
bunun bİr yol
harİtası yok mu?
özdeki kırma kusurlarıyla ilgili
sorunlar için son yılların en gözde
tedavi yöntemlerinden biri de
lazerdir. Fakat lazer konusunda kafaları
karıştıran o kadar çok söylenti var ki
çoğu hasta tedaviden kaçıyor. Biz de kafa
karıştıran, hatta bazen tedaviye engel olan
soruları işin uzmanı Dünyagöz Etiler’den Op.
Dr. Aylin Kılıç’a sorduk. Kendisi lazer
hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İşte

G
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göz kusurlarının lazerle tedavisi hakkında
yanlış bilinenler
ve doğruları...
Lazer ile göz tedavisi hangi
göz kusurları için kullanılıyor?
Miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma
kusuru olan hastalara gözlük ve lenslerinden
kurtulmaları için uygulanan bir yöntem.
Kimlere lazerle göz ameliyatı
yapılabiliyor?

öneriliyor. Gözün lazere uyumluluk
oranı ortalama yüzde 50’dir.
Başarılı bir operasyon için nelere
dikkat etmek gerekiyor?
Lazere uygun olduğu tespit edilen hasta
için hedeflenen başarıya ulaşmadaki en
önemli unsurları şu şekilde sıralamak
mümkün: İleri tetkik cihazlarıyla göze
dair tüm verilerin elde edilmesi, hekim
tarafından tetkik cihaz zincirinden çıkan
sonuçların doğru değerlendirilmesi,
hastanın gözünde başka bir hastalık
olup olmadığına dair ve tedaviye
uygunluğunun saptanacağı detaylı
bir muayene sürecinden geçilmesi ve
hastanın sosyal yaşantısındaki görme
ihtiyacının belirlenmesi.

18 yaşın üzerinde, gözlük veya
lens kullanan, son iki yılda gözlük
numaralarında yüksek değişiklik
olmamış; diyabet, romatizma gibi
sistemik hastalığı bulunmayan,
gözlerinde başka herhangi bir hastalık
olmayan, yapılacak ön muayene ve
tetkikler sonucunda, göz ve kornea
yapısı ameliyata uygun bulunan kişiler
lazerle tedavi edilebiliyor.

Gözün lazere uyumlu olduğu
nasıl anlaşılıyor?
Lazere uyumluluk için önemli tetkikler
yapılıyor. Önce gözün kornea haritası
çıkartılıyor, ardından pakimetri ölçümü
yapılıyor. Pakimetri ile kornea kalınlığı
ölçülüyor. Son tetkik ise kişiye özel
wavefront oluyor. Bu ölçümler ile lazere
uygunluk tedavi sonucu öngörülerek,
kişinin göz yapısına uygun tedavi

KİŞİYE ÖZEL LAZER
TEDAVİSİ
Tedavi kişiye özel
planlanabiliyor mu?
Belli göz yapılarında ve hatta farklı
meslek gruplarındaki hastalarda daha
yüksek başarı ile tedavi sağlayan
farklı lazer teknolojileri mevcut. Göz
dereceleri aynı olan boks, futbol gibi
göze ve başa darbe alma riski yüksek
spor dallarıyla aktif uğraşan bir kişi ile
ağırlıklı gece araç kullanan bir şoförün
görme ihtiyacı ve durumu bir olmuyor.
Tıpkı parmak izi gibi gözün yapısı ve
görme gücü kişiye göre farklılıklar
gösteriyor. Örneğin; 3 diyoptri miyop
olan herkesin gözü aynı özellikleri
taşımadığı gibi, oluşan kırma kusuru
da aynı şekilde gelişmeyebiliyor ve
dolayısıyla aynı tedavi uygulanmıyor.
Wavefront sistemleriyle kişinin
günlük yaşantısı içinde fark etmediği
düzeydeki yapısal bozukluklar dahi
tespit edilebiliyor ve lazer cihazı
kişinin göz yapısına özel lazer ışınlarını
programlayarak tedavi planlanıyor.
Wavefront tedavisinde gözde
hepimizin bildiği miyop, hipermetrop,
astigmat gibi düşük seviyeli olarak
adlandırdığımız kusurlar yanında yüksek
seviyeli kusurlar da düzeltilebiliyor.
Bu kusurlar nedeniyle gece ışıklarda
dağılma problemi olanlar, göz bebeği
büyük olan, pilot, şoför gibi gece görme
kalitesi önemli olan hastalarda özellikle
tedavilerde başarı ile kullanılıyor.

Vision 11

Tıpkı parmak
izi gibi, gözün
yapısı ve
görme gücü
de farklılıklar
gösteriyor. Bu
yüzden kişiye
özel tedavi
yöntemleri
uygulanıyor.

Göz tedavilerinde uygulanan
farklı lazer yöntemlerinden
bahsedebilir misiniz?
Göz kusurlarının tedavisinde kullanılan
birçok lazer tedavi yöntemi var. Bunlar
iLASIK, Smile, Intralase LASIK, Intralase
topolazer, Intralase presbiyopi gibi
sıralanabilir. Hastanın ihtiyacına göre
en uygun yöntem belirleniyor ve
uygulanıyor.
INTRALASE TEKNOLOJİSİ
Bugün göz tedavisinde lazer
teknolojisi ile gelinen son nokta
nedir?
Gelinen son nokta Intralase teknolojisi
ile bıçaksız lazer konforudur. Dünyagöz
olarak biz 2004 yılından bu yana bu
sistemi kullanıyoruz. Bugün dünya
genelinde 8 milyondan fazla göze
uygulanmış olan Intralase, iLASIK
lazer metotlarına göre daha güvenli
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ve başarılı bir tedavi sunuyor.
Gözünüz, bilgisayar kontrolünde
saniyeler içerisinde bıçaksız olarak
gerçekleştirilen operasyon sonrasında
hızla iyileşiyor. Bu inanılmaz teknoloji
sayesinde çok daha fazla insan
gözlüklerinden kurtulma şansı yakaladı.
Gün geçtikçe gelişen ve neredeyse uzay
çağını yakaladığımız lazer tedavilerini
çok yakından takip etmekteyiz. Biz
hastanelerimizde karşılaşabileceğimiz
her göze ve ihtiyaca en başarılı sonucu
veren tedavi teknolojilerinin tamamına
sahibiz. Bu lazerlerin her biri 600-700
bin Euro’luk ciddi yatırımlar. Ancak
konu göz, hele ki gözlükten kurtulmak
gibi zorunlu olmayan bir tedavi
olduğunda ne biz doktorların ne de
hastamızın alabileceği en ufak risk yok.
Bu tedavinin en belirgin özelliği
nedir?
Intralase, bilgisayar kontrolünde lazerle

flep (kesi) kaldırılması anlamına geliyor.
Flep yeri, büyüklüğü, kalınlığı bilgisayar
kontrolü altında doktorun planladığı
şekilde kusursuz olarak yaratılıyor.
Intralase yöntemi ile korneada flep
oluşumu bıçaksız olarak gerçekleşiyor ve
en iyi sonuç alınıyor. Intralase uygulanan
lazer operasyonları sonucunda iyileşme
daha hızlı gerçekleşiyor.
Intralase LASIK’in avantajları
neler?
Bu yöntemde amaç kusursuz (flep)
kesidir. Çünkü LASIK ameliyatında
cerrahi diyebileceğimiz en önemli ve
geri dönüşü mümkün olmayan bölüm
ince flepin oluşturulması. Flepin
oluşturulmasında kullanılan bıçaklı
mekanik yöntemlerde nadir de olsa
istenmeyen yırtılma, kopma, delinme,
çok ince ya da çok kalın olması gibi
sonuçlar gelişebiliyor. Oysa Intralase
teknolojisi ile bu riskler çok düşük
oluyor. Elde edilen flep de mükemmel
ölçülerde doktorunuzun istediği şekilde
oluyor. Biz buna kişiye özel flep diyoruz.
İyi bir flep iyi bir sonucu getiriyor.
Bu tedavi pahalı mı?
Ömür boyu yapacağınız gözlük, lens,
lens suyu maliyetleriyle kıyaslandığında
çok ama çok ucuz bir tedavi.
Yaşayacağınız konforu zaten söylemeye
bile gerek yok. Bu tedaviler dünyada 30,
Türkiye’ de 22 yıldır başarıyla yapılıyor.
Lazer tedavileri ile ilgili hala bir
çekince var mı?

Lazer tedavilerinde lazer ışını, sadece
korneada yani gözün en dış tabakasında
etki yapıyor. Gözün içine girmiyor ve
zararsız oluyor. Lazer sonrası körlük
görülmüyor. 2015 yılındayız ve bugün
dünyada LASIK’in kullanımının 25. yılı
kutlanıyor. LASIK tedavisini dünyada
ilk defa 1990 yılında LASIK yönteminin
babası olarak bilinen Prof. Dr. Pallikaris
geliştirmiştir. Prof. Dr. Pallikaris
40 yılı aşkın süredir oftalmoloji alanında
birçok çalışmaya imza atmış ve uzun
bir dönem Girit Üniversitesi’nin
rektörlüğünü üstlenmiştir. Halen Girit
Üniversitesi’nin Onursal Başkanı olan
profesör, Sağlık Bakanlığı’nın yabancı
hekimlerin Türkiye’de çalışmasına
izin vermesi ile birlikte, yaklaşık
14 sene bilimsel danışmanlığını yaptığı
Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun Medikal
Direktörlük görevini devam ettirmektedir.
Intralase iLASIK ile
gözlükler rafa kalkıyor
iLASIK yönteminin üstünlükleri
nelerdir?

Bu tedavide her şey hastanın kişisel
görüş kalitesi temel alınarak
yapılıyor. Yapılan tetkikler sonucunda
hastanın kişisel görüş analizi
çıkartılıyor. Elde edilen tüm dijital
bilgiler eşliğinde tedavi tasarlanıyor.
iLASIK tedavisinde Intralase teknolojisi
kullanılıyor. Intralase yöntemi ile
korneada flep oluşumu bıçaksız
olarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle
gözde iyileşme diğer birçok lazer
yöntemine göre daha hızlı oluyor.
Kısaca bıçaksız lazer; daha fazla
kişiye lazer olabilme şansı, ağrısız,
net görüş, risksiz ve kısa sürede
iyileşme imkanı sağlıyor. Korneada
flep oluşturulduktan sonra görüşünüz
iLASIK tedavisi çerçevesinde i-Design
ölçümü ile düzeltiliyor. Görme
kusurlarının (miyopi, hipermetropi
ve astigmat) tedavisi için en geniş
aralığa sahip i-Design ile düzeltme
kullanılıyor. NASA ve Amerikan Ordusu
da sert koşullara dayanıklı, stabil sonuç
veren bu yöntemi savaş pilotları ve
astronotlar için onaylamıştır.

Astigmat düzeltilmesinde
iLASIK yönteminin önemi nedir?
Gözümüzün renkli kısmı olan iris
bölgesini lazer öncesi özel bir sistemle
cihaza tanıtıyoruz. 7 mm’lik göz
alanından 1250 veri alınarak yüksek
çözünürlükte göz değerlendiriliyor.
Ameliyat sırasında gözde veya baş
pozisyonunda en ufak bir hareketle bile
sistem devreye giriyor ve astigmatın
derecesi açısından en üst düzey
uygulama yapılıyor.
Bu yöntemin başarı oranı nedir?
Dünyada bıçaksız lazer Intralase iLASIK
yöntemiyle binlerce kişi gözlüklerinden
kurtuldu. Yöntem lazere uygun gözlerde
çok yüksek başarı oranına sahip.
Hastalarımız gözlük bağımlılığından
tamamen kurtuluyor.
Numaralar geri gelir mi?
Kişiye özel yapılan gelişmiş tedavi ile
numaranın geriye gelmesi çok seyrek
görülüyor. Doku cevabı herkeste farklı
olabiliyor. İleri teknolojik tetkik ve
teşhis cihazları ile tedavi süreci ve
sonucu baştan öngörülebiliyor. ■
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Keratokonus

Gözlerİ
kaşımak ve
ovuşturmak
KERATOKONUSU
TETİKLİYOR
GözlerİnİZİ aşırı
kaşımaktan, süreklİ
ovuşturmaktan ve
sert baskı yapmaktan
kaçının. Çünkü
bunlar, keratokonus
hastalığını tetİklİyor!
eratokonus, gözün saydam tabakası
korneanın, ilerleyici miyop ve
astigmat ile birlikte incelme ve
sivrileşmesiyle görülen hastalık olarak
biliniyor. Genellikle ergenlik döneminde
başlayan hastalıktan hastalar ancak 20’li
yaşlarında haberdar oluyor. 20-40 yaş
arasında ilerleme gösterip 40 yaştan sonra
durağan döneme giren keratokonus, tedavi
edilmezse kornea nakli gerektiren ciddi
görme sorunlarına yol açıyor. Dünyagöz
Etiler’den Op. Dr. Efekan Coşkunseven,
hastalıkla ilgili şunları söylüyor: “Korneadaki
şekil bozukluğu olarak da tanımlanan
keratokonusun birçok nedeni bilinmekle
birlikte, gözün sıkça ovalandığı alerjik
göz rahatsızlıkları da hastalığa zemin
hazırlayabiliyor. Genetik yatkınlık da söz
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konusu. Göz kaşınması, sert kontakt lens
kullanımı gibi çevresel faktörler de genetik
olarak müsait kişilerde bu hastalığın
ilerlemesine sebep olabiliyor. Bazen de
hiçbir şikayeti olmayan, sadece miyopi ve
astigmat kusurunu lazer ile tedavi ettirmek
isteyen hastalara yapılan çok özel tetkikler
sonucu teşhis konulabiliyor. Keratokonustan
korunmak için gözünüzü ovalamayın,
kaşımayın ve mutlaka her yıl genel göz
muayenenizi yaptırın.”
Akdeniz ülkelerinde yaygın
Op. Dr. Coşkunseven, Türkiye gibi sıcak ve
alerjinin yaygın olduğu ülkelerde bu oranın
çok daha yüksek olduğunu söyleyerek
keratokonusun belli başlı özelliklerini
şöyle sıralıyor: “Başlangıç evresinde görme

Bu belirtiler
varsa mutlaka
doktora gidin!
n Gözde sürekli alerji ve
kaşıntı
n Devamlı ilerleyen miyopi
ve astigmat
n Gözlüklerden bir türlü
memnun olamama
n Gözlüğe rağmen net görüş
elde edememe
n Gece araba kullanırken
zorluk çekme

yöntemi hastaya uygulayabilmek için
kornea kalınlığının 400 mikronun
altında olmaması gerekiyor.
Dolayısıyla hastanın bu yöntem için
uygun olup olmadığına kornea
kalınlığı ölçümü ve topografik
incelemelerden sonra karar
verebiliyoruz. Kritik olan nokta,
hastalığın erken tanısı ve sonrasında
tedavi edilmesi. Erken teşhis, kornea
nakline kadar ilerleyen hastalığın
önlenmesi ve kontrol altına
alınmasında büyük önem taşıyor.”

üzerine olumsuz etkisi yoktur.
Hastalarda önce kontrast duyarlılıkları
bozulur. Her rengi aynı canlılıkta
görme gibi yakınmalar ortaya çıkar.
Gece görmede sorunlar yaşanabilir.
İlerlemeye başladıkça çoğu hasta araba
kullanırken uzaktaki cisimleri net
seçemediğini, televizyon seyrederken
alt yazıları görememeye başladığını
fark eder. Hastalar göz kapaklarının
üstüne dokunup baskı yaptıklarında
ya da göz kapaklarını yana doğru
çektiklerinde görmelerinin düzeldiğini,
daha net görebildiklerini söylerler.
Aslında buna ilerleyen keratokonus
vakalarının çoğunda rastlanır. Ancak
geçici bir düzelmedir. Keratokonusun
ilerlemesine bağlı olarak hastaların

görme yetenekleri ileri derecede
kaybolur. Görmenin yüzde 95 kaybı
anlamına gelen bu durumda, bir-iki
metre ötesini görmek imkansızlaşır.
Bu, çoğu kişinin anladığı anlamda
körlük olmasa bile legal körlük denilen
görmenin ileri derecede düştüğü
seviyedir. Risk grubuna girenler
takip süreci içinde gözlerini asla
kaşımamalıdır.”
durdurmak mümkün
Bugün keratokonusun ilerlemesini
durdurmak için CCL (Corneal Cross
Linking) diğer bir adıyla çapraz
bağlantı yönteminin kullanıldığını
belirten Op. Dr. Coşkunseven, tedavi
detaylarını şöyle anlatıyor: “Bu

HASTANIN GörmeSİNİ
artıracak yöntemler
Kontakt lens: Dünyada kullanılan
en yaygın yöntem. Ancak sert yapıda
olduğu için kullanımı hasta için zor
olabiliyor. Bunun yerine Clearkone lens
olarak adlandırılan lensler, yumuşak
(hybrid) ve santral korneayı koruyucu
özel yapısı ile başarılı bir sonuç veriyor.
Halka yöntemi: Kontakt lensi
kullanamayan hastalarda başvurulan
bir yöntem. Intralase Femtosecond
Lazer yöntemiyle kanal oluşturarak
yaklaşık 1-2 dakikada ameliyatı
gerçekleştirmek mümkün.
Topografik lazer tedavisi:
Türkiye’de ilk defa Dünyagöz
tarafından uygulanan bir yöntem.
Tedavide lazer, keratokonuslu dokudaki
harita analiz edilerek programlanıyor.
Göz içi kontakt lens: Bu tedaviyle
-18 numara sferik ve -6’ya kadar
astigmat tedavisi yapılabiliyor. ■
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Oküloplasti

GÖZ KAPAĞI
SORUNLARINA
20 DAKİKADA
ÇÖZÜM
oküloplastİk
cerrahİ, doğrudan
gözü etkİleyebİlen,
göz kapağıyla İlgİlİ
bozuklukların tedavİsİnde
başarılı sonuçlar verİyor.
Dünyagöz Etİler’den
Oküloplastİk Cerrahİ
Uzmanı Op. Dr. İskender
Alkın Solmaz, oküloplastİK
cerrahİ HAKKINDA merak
edİlenlerİ anlattı.
öz kapaklarının düzgün bir şekilde
açılıp kapanması, gözü zararlı dış
etkenlere karşı koruyucu özellik
gösterir. Doğuştan ya da yaşa bağlı olarak göz
kapaklarında gelişen içe ya da dışa dönme,
üst göz kapağı düşüklüğü, kirpik bozuklukları
gibi sorunlar nedeniyle gözün görme
fonksiyonlarının dahi tehlikeye girebildiği
durumlarda oküloplastik cerrahiye
başvurmak gerekir.
Üst göz kapağı düşüklüğü görme alanını
olumsuz etkileyebilir. Kapak düşüklükleri
doğuştan olabilir ya da ileri yaşlarda oluşabilir.
Görmeyi ve görme alanını etkilediği için
düzeltilmesi gerekir. Göz kapağını kaldıran

G
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kas tamir edilir ya da kapak askı yöntemi
ile kaldırılır. Çocuklarda göz tembelliğine
neden olan kapak düşüklükleri, yani ptozisin
düzeltilmesi çok önemlidir. Doğuştan ya da
yaşa bağlı olarak göz kapaklarında gelişen
içe ya da dışa dönme, kirpik bozuklukları,
göz kapağı tümörleri gibi hastalıkların
tedavileri oküloplasti cerrahisiyle yapılır.
Göz altı torbaları ve üst göz kapağındaki
hatta kaştaki sarkma gibi sorunlar ise
göz kapağı ve kaş estetiği ile rahatlıkla
çözümlenebilir. Üst göz kapağına yapılacak
müdahale bu tip sorunu olan hastaların
daha iyi görmeye kavuşmasını sağlar.
Kişiler göz kapaklarının üzerindeki ağırlık

Oküloplastik
cerrahinin
ilgi alanına
giren başlıca
sorunlar:
• Üst göz kapağında yaşa
bağlı sarkmalar
• Alt göz kapağındaki
torbalar
• Göz kapağı düşüklüğü
• Göz kapaklarının içe veya
dışa dönmesi
• Göz kapağının istemsiz
kasılması
• Göz çevresindeki
kırışıklıklar
• Gözyaşı kanal
tıkanıklıkları
• Tiroide bağlı göz sorunları
• Göz ve kapak tümörleri
• Göz beyazında et
• Protez göz
• Yüz felci ile ortaya çıkan
göz ve kapak hastalıkları
• Kapak enfeksiyonları
(blefarit, arpacık, selülit),
dermatitler.
• Gözyaşı bezleri
hastalıkları ve tedavisi
• Kuru göz tanısı ve
tedavisi
• Doğuştan veya sonradan
travma ve kazalarla
gelişen kapak şekil
bozukları ve cerrahi
rekonstrüksiyonu.

hissinden kurtulurlar. Görme alanında
ve görmede artış sağlanabilir. Burada
önemli olan konu, hem fonksiyonel
hem de estetik görünümünü hastaya
kazandırabilmektir.
Lokal anesteziyle 15-20
dakikada sonuç alınıyor
Göz kapağı ameliyatları sıklıkla
lokal anesteziyle gerçekleştirilir.
Ameliyat süresi göze yapılacak
işlemin boyutuna göre değişiklik
gösterebilir. Kapak başına ortalama
ameliyat süresi 15-20 dakika ila 30-40
dakika arasındadır. İşlem sonrası

göz genellikle kapatılmaz. Hastalar
genellikle aynı gün taburcu olurlar.
Ertesi gün normal aktivitelerinin
büyük bir kısmını rahatlıkla yerine
getirebilirler. Bir hafta-on gün sonra
dikişlerin alınmasıyla tamamen
normal hayatlarına dönerler. Kapak
ameliyatlarında en önemli konu, estetik
amaçlı planlanan cerrahilerde dahi,
kapak fonksiyonelliğinin korunmasıdır.
Bu bakımdan, gözün yapısına ve göz
kapağının fonksiyonelliğine hâkim göz
hastalıkları uzmanı ve oküloplastik
cerrahlar tarafından uygulanması
oldukça önemlidir.

GÖZDEKİ
GÖRÜNMEZ
TEHLİKE:
GÖZYAŞI KANAL
TIKANIKLIĞI
Gözde sulanma, iltihaplanma, gözyaşı
kesesi bölgesinde şişlik, apse gibi
belirtilerle ortaya çıkan gözyaşı kanal
tıkanıklığı, göz sağlığını tehdit eden
hastalıkların başında geliyor. Kanal
tıkanıklığının çoğunlukla düşük
düzeyde ama kalıcı enfeksiyonlarla
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Kalıcı enfeksiyon riski
oluşturuyor
Gözyaşı kanal tıkanıklığının gözde
sulanma, gözyaşı kesesi bölgesinde
şişlik, gözde iltihaplanma, apse gibi
belirtilerle ortaya çıkabileceğini
vurgulayan Op. Dr. Solmaz,
oluşabilecek enfeksiyon tehlikesiyle
ilgili şunları söylüyor: “Kanal
tıkanıklığında akım kesildiği zaman
mikropların üreyeceği bir ortam oluşur.
Buna bağlı olarak çoğunlukla düşük
düzeyde ama kalıcı enfeksiyonlar
kendini göstermeye başlar. Fakat bazı
dönemlerde enfeksiyon apse haline
gelebilir. Buna bağlı olarak çok ağrılı
şişlik ortaya çıkabilir.”

kendini gösterdiğini ifade eden Op. Dr.
İskender Alkın Solmaz “Hastalığı yüzde
90 - 95 oranında başarı oranı sağlayan
dakriyosistorinostomi (DSR) adlı
ameliyat tekniğiyle tedavi
edebiliyoruz” diyor. Gözyaşı, içerdiği
enzimlerle gözün normal işlevini yerine
getirmesi için oksijen transferinde
önemli rol oynar. Tuzlu bir sıvı olan
gözyaşı, toz, bakteri vb. yabancı
cisimcikleri yanağa ya da gözyaşı kanalı
yoluyla buruna sürükler. Enfeksiyonlara
karşı direnç oluşturma görevine sahip
olan gözyaşı, bir tıkanıklık sebebiyle
“gözyaşı kanalı” vasıtasıyla göz
çevresinden vaktinde ayrılamazsa,
gözlerimiz dış etkenlere karşı
savunmasız kalabilir.

18 Vision

En sık bebekler ve
orta yaşlı kadınlarda
görülüyor
Gözde sulanmaya ve enfeksiyonlara yol
açan “gözyaşı kanal tıkanıklığının” en
sık gözyaşı kanalının burunla kesiştiği
noktada meydana geldiğini vurgulayan
Op. Dr. Solmaz, hastalığın nadiren de
olsa gözyaşı kanalının üst kısımlarında
görülebileceğini belirtiyor. Gözyaşı
kanalı tıkanıklığının en sık ilk bir
yaştaki bebeklerde, orta yaş ve sonrası
kadınlarda, burun yapısı eğri olan
bireylerde, uzun süren burun enfeksiyonu
ve alerjiler yaşayan kişilerde görüldüğünü
ifade eden Op. Dr. Solmaz, hastalığın
erkeklere kıyasla kadınları daha çok
tehdit ettiğine dikkat çekiyor.

Başlıca tedavisi ameliyat
Kanal tıkanıklığının çoğunlukla
gözyaşı kanalının alt ucunda burun
ile birleştiği yerde geliştiğini söyleyen
Op. Dr. Solmaz, hastalığın başlıca
tedavisinin ameliyat olduğunun altını
çiziyor. Göz cerrahların en sık yüzde
90-95 oranında başarı oranı sağlayan
‘dakriyosistorinostomi’ (DSR) adlı
ameliyat tekniğini tercih ettiğini
vurgulayan Op. Dr. Solmaz, çok eskiden
beri uygulanan tedaviyi şu sözlerle
anlattı: “Tedavide kanalın tıkanık olan
bölümü açılmaz. Bunun yerine gözyaşı
kesesiyle burun arasında tıkanıklığın
bulunduğu bölge bypass edilerek hemen
üstte yeni kanal açılır. Buradaki en
önemli nokta açılan yeni kanalın vücut
iyileşmesiyle tıkanmamasıdır. Çünkü
vücut ameliyatla açılan yeni kanalı
kapamaya çalışır. Bu risk ameliyatı takip
eden 3-6 ay arasında vardır. Ancak 6 ayı
geçen vakalarda kanal tıkanma riski
azalır. Cerrahi müdahalenin mutlaka
kanalın yeniden tıkanmayacak şekilde
yapılması gerekir.”
Diğer yöntemlerde
başarı şansı az
Erişkinlerde ayrıca silikon tüp yerleştirme
ve sondalama yöntemlerinden de
tedavide faydalanıldığını işaret eden
Op. Dr. Solmaz, ancak bu tedavilerin
başarı oranının düşük olduğunu ve
sadece bazı seçilmiş olgularda
uygulanabildiğini sözlerine ekliyor. ■
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Gülferi Yazıyor

Göz mucizesi...

Gülferi M. Yıldırım

Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu
Üyesi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

iz bu cümleyi okuyup bitirene kadar gözünüzde 100 milyar işlem yapıldı!
Gözler beni hep çok etkilemiştir. Sadece mucizevi sayılabilecek biyolojik özellikleriyle
değil, aynı zamanda tüm kültürlerde ve medeniyetlerde duyguların, birliğin, adaletin,
öngörü, bilgeliğin ve ebediyetin sembolü olarak kullanılmış olması özelliği ile de… Kainatın
pek çok noktasında tespit edilen “Eye-Nebula” olarak adlandırılan, aynı gözlerimize benzeyen
Nebulaların varlığı, benim açımdan, gözlerin şu anki bilgi ve algımızın ötesinde, varoluşun ve
evrenin tüm şifrelerini barındırdıklarının kanıtı adeta. Onlar, vücudumuzda dış dünyaya açık olan ve
karşımızdakine baktığımızda ruhunu görebildiğimiz tek pencere. Bu yazıda gözlerin biyolojik olarak
sahip olduğu üstünlükleri paylaşırken, gelecek yazılarda mitolojiden parapsikolojiye, astrolojiden
sanata “GÖZ” mucizesini anlatacağım.
Beyinden sonra insan vücudundaki en kompleks organdır göz. Tıp teknolojisinin gelişmesine paralel
olarak insan gözünün ne kadar büyük bir mucize olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Göz hakkında
elde edilen bilgilerin teknolojiye uyarlanmasıyla da her geçen gün eskisinden çok daha gelişmiş
kameralar, fotoğraf makineleri ve sayısız optik sistemler üretilmektedir. Ancak, teknolojinin en
gelişmiş olduğu bu dönemde üretilen en gelişmiş kamera dahi gözün sahip olduğu ışık ve kontrast
duyarlılığına, odaklanma ve çözünürlüğe sahip değildir. Gözlerimiz;
• 200 milyondan fazla çalışan parçadan oluşmuştur.
• 107 milyon ışığa hassas hücreye sahiptir.
• 10 milyondan fazla rengi ve grinin 500 farklı tonunu ayırt edebilen hassasiyettedir.
• Dinlenme ihtiyacı olmadan her an % 100 kapasitesiyle çalışabilen tek organdır.
• Bir saniyede 5 kez göz kırpabilme potansiyelimiz olup, yılda ortalama 5.200.000 kez göz kırparız.
• Kornea vücudumuzda kan damarı içermeyen tek dokudur.
• Kasları vücuttaki en aktif ve en hızlı hareket eden kaslardır.
• 3 boyutlu görebilmemiz, sağlıklı iki adet gözümüz olmasındandır.
• Uygun ışık ve şartlar altında göz yaklaşık 23 km uzaktaki mum ışığını görebilecek kapasitededir.
• Her parmak izi kendine has, eşsiz 40 karakteristik özelliğe sahipken, iriste bu sayı 256’dır.
• Doğumdan ölüme yenilenmeden hayatta kalan hücrelerden oluşur. Yani kaybedilenin telafisi
yoktur.
Bunlar gibi daha sayılabilecek
onlarca özellik gözlerimizin ve görme
duyumuzun, doğanın ve Yaradan’ın
kusursuz tasarımlarından biri
olduğunun en büyük kanıtıdır. Tüm
bu olağanüstü özellikler ve hassasiyeti
sebebiyle en özenli şekilde korunmayı
hak etmektedir. Elbette hastalıklarının
teşhis ve tedavisinde de ileri teknoloji
ve deneyim çok önemlidir. Bugüne
kadar öğrendiklerimizin % 80’ini
gözlerimizden, % 20’sini diğer dört
duyumuzdan gelen bilgilerle edindik.
Bundan sonra ömrümüz olduğu
sürece bu böyle olacak. Siz, siz olun
GÖZlerinizin değerini bilin.
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DERİN MAVİ
Orta Amerika’daki Belize’nin
açıklarında bulunan Büyük
Mavi Çukur, dünyanın en
gözde dalış noktalarından
biri. Lighthouse Resifi’nde
yer alan çukur, 300 metre
çapında ve 124 metre
derinliğinde. UNESCO’nun
Dünya Mirasları Listesi’nde
yer alan Büyük Mavi Çukur,
yukarıdan bakıldığında mavi
bir gözü andırıyor.

Muayene

ÖNLEMİNİZİ
ALIN: DÜZENLİ
MUAYENE
ŞART!
yaş, genetİk, sİstemİk
hastalıklar ve dış faktörler
sebebİyle göz sağlığını
tehdİt eden bİrçok hastalık
bulunuyor. düzenlİ şekİlde
muayene olmak, pek çok
hastalığın önlenmesİnde
hayatİ önem taşıyor.
ağlıklı gözlere sahip olan
birçok kişi elindeki değerin
kıymetini bilmiyor. Oysa yapılan
araştırmalara göre, her beş saniyede bir, bir
kişi; her bir dakikada bir de, bir çocuk kör
oluyor. İhmal ya da imkansızlıklar sebebiyle
yaşanan bu kayıpları önleme çalışmaları
yoğunlaştırılmazsa her yıl tahmini 7 milyon
kişinin kör olduğu günümüze kıyasla
2020 yılına kadar bu sayının 2 katına çıkacağı
öngörülüyor. Dünyagöz Hastaneler Grubu
Medikal Direktörü Prof. Dr. Ioannis
Pallikaris, öğrenme ve algı sürecimizin
büyük bir kısmını yöneten gözlerimizin
düzenli ve doğru muayene edilmesi
hakkında önemli bilgiler veriyor.

S

Erken teşhis çok önemli
Göz muayenesinde doğru teşhisin
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konulabilmesi için en az 30 dakikalık kapsamlı
bir muayene süreci gerekiyor. Muayene
sırasında damla damlatılarak mutlaka göz
dibine bakılmalı. Böylece rutin olarak yapılan
göz muayenesi sonucu pek çok göz hastalığı
erken teşhis ve tedavi edilebileceği gibi
kişilerin genel sağlığını etkileyen birçok
hastalık da erken tespit edilebiliyor.
Hastalıklar göze
yansıyabilir
Hasta görme şikayetiyle göz doktoruna
başvurduğunda doktor problemin
sebebini incelerken muayene esnasında
görme problemi yaşayan kişilerin genel
sağlığını da incelemeyi gerekli görebiliyor.
Hastalıklarını, çalışma koşullarını, fiziksel
aktivite, psikolojik durum, kullanılmakta
olan ya da önceden kullanılmış olan

ilaçlar, geçirilen ameliyatlar ve ailevi
hastalıkları gibi konularda da bilgi
edinmek isteyebiliyor. Göz hastalıkları
uzmanı öncelikle doktor, sonra göz
doktoru. Bu sayede gözünde hissettiği
şikayet ile kendisine müracaat eden
bir hastanın göz kapaklarındaki şişlik
ya da yüzündeki kızarıklığın aslında
nadir bir romatolojik (romatizmal
hastalıklar) ya da endokrinolojik
hastalığın bulgusu olduğunu
değerlendirip, gerekli branşa
yönlendirerek kişilerin genel sağlığına
çok büyük fayda sağlayabiliyor. Kalp
kapağı hastalıkları ve bazı ritim
problemlerinin bilinen şikayetlerden
önce gözde ışıklanma hissi yaparak
göz muayenesi neticesinde tanı
alabilmesi de başka bir örnektir.

GÖZ
MUAYENESİNİN
AŞAMALARI

oluşan değişiklikler, örneğin yetişkin
bir kişide gözlük camlarındaki ani
farklılık yükselen kan şekerinin ilk
bulgusu olabiliyor.

1- GÖRME KESKİNLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ:
Göz muayenesi görme keskinliğinin
değerlendirilmesi ile başlıyor. Gözlük
kullanma ihtiyacı belirleniyor, takipli
hastaların eski muayene kayıtlarında

2- GÖZ KAPAKLARI VE
GÖZ HAREKETLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ:
Göz kapaklarının, göz hareketlerinin
ve göz bebeğinin muayenesi bazı tiroid
hastalıkları, diyabet, beynin damarsal

Göz doktoru, hastada gördüğü
sorunları değerlendirip, gerekli
branşa yönlendirerek kişinin başka
hastalıklarının tedavisini sağlayabilir.
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hastalıkları konusunda ipuçları
sunabiliyor.
3- ÖN SEGMENT
MUAYENESİ:
Gelişmiş cihazlar ile gözün içini ve
dışını oluşturan yapılar muayene
ediliyor. Ön segment muayenesinde
gözyaşı kalitesi, konjonktiva,
episklera, sklera, kornea, iris, ön
kamara, lens ve ön kamara açısı
değerlendiriliyor.
4- GÖZ TANSİYONUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ:
Göz tansiyonu ölçümünde teknik
doğru kullanılmalı, elde edilen
rakam tek başına değil; kornea
kalınlığı ve görme sinirinin
durumu ile birlikte yorumlanmalı.
Görme alanı testi yapılırken
kişinin kullandığı gözlüklerin
doğru olarak değerlendirilmesi
sağlıklı test sonucu için gerekli
oluyor. Ön kamara açısı darlığı,
prospektüslerinde uyarılar bulunan
bazı ilaçların kullanımı ya da uzun
süre karanlıkta kalma, ağır kaldırma,
korkma gibi göz bebeğini büyüten
durumlarda göz tansiyonu krizi
oluşma riski için değerlendiriliyor,
gerekli görülen durumlarda önleyici
tedavi öneriliyor.
5- DAMLALI MUAYENE:
Gözlük numarası tespitinde,
damlalı muayene ardından
alınacak ölçüm ile özellikle
çocuk ve gençlerde gözün uyum
sağlama gücünün oluşturabileceği
sapmalar ortadan kaldırılıyor.
Özellikle katarakt ameliyatından
önce, korneanın en iç tabakasının
yapısal zayıflığını gösteren kornea
guttata, göz bebeğini büyüten
damla damlatılması ile detaylı
değerlendiriliyor.
6- GÖZ DİBİ MUAYENESİ:
Göz odasının içini dolduran
vitreus isimli jelin yapısı, sarı
nokta ve uzak retina yapıları ile
ilişkisi yine damlalı muayene ile
değerlendiriliyor. İlerleyen
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yaşlarda jelin yapısındaki
değişikliklerinden kaynaklanan
uçuşmalar, retina yırtığı ya da yırtık
öncüsü lezyonlar göz dibi muayenesi
sayesinde ayırt edilebiliyor. İlk
durumda takip yeterli iken, retina
yırtığı ya da yırtık riski taşıyan
lezyonlarda koruyucu tedavi
uygulanıyor.
GÖZ MUAYENESİNİN
ÖNEMİ
Göz dibi muayenesi, damla
damlatılması ardından fonksiyonu
nedeni ile fotoğraf makinesinin
filmine benzetilen retina tabakasının
merkezi-sarı nokta, çevresi,
damar yapıları ve görme sinirinin
muayenesi anlamına geliyor. Göz
muayenesi olan kişinin genel
sağlığı ile ilgili çok önemli bilgiler
sağlamanın yanı sıra pek çok
retina hastalığı sarı noktayı
etkilemediği sürece çoğunlukla
hissedilmediği için iyi görüyor
olunsa bile göz sağlığının teyit
edilmesi yönünden gerekli oluyor.
Katarakt ameliyatı olacak
kişilerin göz dibi muayenesi
ile retina sağlığının ameliyat
öncesi değerlendirilmesi ve
bilgilendirilmesi gerekiyor. Aynı
anda retina hastalığı ve kataraktı
olan hastalarda, katarakt ameliyatı

Göz
muayenesi,
gerekli
durumlarda ileri
görüntüleme
teknikleri
ile devam
edebiliyor.
ardından retina takip ve tedavisi
çok önemli. Görme yolları göz ile
başlayıp görme sinirleri ile devam
edip, beyindeki görme merkezinde
sonlanmakta, gözün oluşturduğu
görüntüyü beyin görmektedir.
Gerekli durumlarda göz muayenesi,
ileri görüntüleme tetkikleri ve
nöroloji konsültasyonu ile devam
edebiliyor. Kafa travmalarında
hastanın hayati durumu stabil
olduğunda, kontrole göz muayenesi
ile devam edilmesi gerekli oluyor.
Retinanın damar hastalıklarında
dahiliye, endokrinoloji, kardiyoloji,
hematoloji; üveitlerde romatoloji,
dermatoloji, göğüs hastalıkları
konsültasyonları ile hastayı bütün
olarak değerlendirmek gerekli.

Sarı nokta

SARI NOKTA
HASTALIĞINDA
VİTAMİN
TEDAVİSİ
sarı nokta hastalığının kuru
Tİpİnde vİtamİn, mİneral, Omega 3
ve antİoksİdanlarla yapılan
koruma amaçlı tedavİ, hastalığın
İlerlemesİnİ YAVAŞLATIYOR.
esinlerin, göz sağlığımız için büyük
önem taşıdığı artık bir gerçek.
Yapılan çeşitli araştırmalar da doğru
beslenme ile alacağımız vitaminlerin gözümüzü
birçok hastalığa karşı koruyacağını, hatta
hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabileceğini
ortaya koyuyor. Dünyagöz Etiler’den Doç.
Dr. Nur Acar, kuru ve yaş olmak üzere
iki tipi olan sarı nokta hastalığının ortaya
çıkmasında yetersiz vitamin ve mineral
alımının, aşırı güneş ışığına maruz kalmanın,
sigara kullanımının, genetik yatkınlığın,
hipertansiyon, ateroskleroz gibi pek çok
faktörün etkisi olduğunu hatırlatıyor.
Doç. Dr. Acar, sarı nokta hastalığının genellikle
55 yaş sonrası ortaya çıktığını ve yaş ilerledikçe
görülme sıklığının arttığını belirterek, “Görmeyi
etkilemesi nedeniyle hastalığın ciddiyeti
ilerledikçe yaşlı hastalar evde günlük işlerini tek
başına yapamaz hale geliyor. Okuma özellikle
zorlaşıyor ve hastalığın ileri evrelerinde
imkansız hale gelebiliyor. Ayrıca araba
kullanırken ve alışveriş yaparkan zorlanıyorlar
ve yardıma ihtiyaç duyuyorlar” diyor.
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Kuru tipinde tedavi vitaminle
A, C, E vitaminleri çinko, selenyum, lutein,
zeaksantin ve Omega 3 sarı nokta hastalığının
kuru tipinde kullanılıyor. Doç. Dr. Acar, “Tüm
bunlar önemli antioksidan maddelerdir. Lutein

ve zeaksantin normalde sarı noktada bulunan ve
normal görmede fonksiyonu olan pigmentlerdir.
Yaşlılığa bağlı görme problemlerinde önemli
destek maddelerdir” diyor.
HANGİ BESİNDE HANGİ VİTAMİN?
Lutein, domates, havuç, kabak, karalahana,
ıspanak, portakal, kivi ve avokadoda bol
miktarda bulunuyor. A vitamini açısından zengin
besinler ise kayısı, kuşkonmaz, maydanoz ve
ıspanak. C vitamini siyah üzüm, narenciye ve
çilekte, E vitamini ise soya fasulyesi yağı, ceviz
ve marulda bolca bulunuyor. İstiridye, buğday
tohumu ve buğday kepeği ise içinde çinko olan
gıdalar. Ceviz, et, sakatatlar, balık ve kabuklu
deniz ürünleri de bol miktarda selenyum
içeriyor. Zeaksantin, yumurta sarısı, ıspanak,
brokoli, kivi ve mısırda; Omega 3 ise yağlı
balıklar ve deniz ürünlerinde (özellikle uskumru,
sardalya, hamsi ve somon gibi) bulunuyor. Bu
vitaminlerin etkili olabilmesi için aşırı miktarda
kullanılması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr.
Acar, şunları söylüyor: “Diyet olarak balık,
ceviz, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebze ve
meyvelerden zengin Akdeniz diyeti öneriliyor.
Ancak normal ideal diyette bile bu kadar yüksek
dozu alabilmek mümkün olamıyor. Hastalığın
orta ve ileri evrelerinde ideal olan, hastaların
koruyucu amaçlı tedavi hapları alması. Ancak bu
tedaviye doktor kontrolünde başlanmalı.” ■
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Çocuk

BAKIŞLARI DA
KEYFİ DE
YERİNDE OLSUN
En kıymetlİ varlığımız olan
çocuklarımızın Göz sağlığı hakkında
ne kadar bİlgİye sahİbİz? Bebekler
kaç yaşında televİzyon İzleyebİlİr?
Hangİ belİrtİlerde doktora gİtmek
gerekİr? İŞTE EN TEMEL 12 NOKTA...
rişkinlerde görülebilen göz
hastalıklarından birçoğu,
sıklıkla olmasa da bebeklerde de
görülebiliyor. Dünyagöz Etiler’den Op. Dr.
Elvan Yalçın, çocuk ve bebeklerin göz
sağlığı ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.
1- Bebeğin ilk aylarında göz ve çevresinin
temizliğini kaynatılıp soğutulmuş su ve temiz,

E
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yumuşak bir peçete ile yapabilirsiniz.
2- Bebeğiniz başını eğik tutuyor ve gözlerini
ovalıyorsa gözünde sizin fark edemediğiniz
bir kayma veya kırma kusuru olabilir. Bu
durumda bir doktora danışın.
3- Göz kanallarında tıkanıklık varsa, sulanma
ve çapaklanma oluyorsa masaj gerekebilir.
Doğru masajı mutlaka doktorunuzdan

öğrenin. Göz ve çevresini temiz tutun.
4- Bebeğinizin gözünde yoğun
çapaklanma, sulanma, kızarıklık,
kısılma var ise doktora götürün.
5- Yenidoğan bebeklerde ilk 3-4 ay ara
sıra göz kaymaları olabilir. Ancak sabit
bir kayma gözlemliyorsanız uzmana
göstermekte fayda var.
6- Bebeğinizin göz bebeğinde beyazlık
var ise doktora danışın.
7- Bebekler yakınlarındaki cisimleri
ikinci aylarından sonra takip etmeye
başlarlar. Renkli ve değişik şekilli
oyuncaklar ile onun görsel dünyasını
renklendirin ve daha fazla şey
öğrensin.
8- Bebeğiniz iki ayı geçtiği halde sizi
takip etmiyorsa, gözünde titreme
veya kaymalar oluyorsa zaman
kaybetmeden doktorunuza başvurun.
9- Bebeğiniz anne sütü alıyorsa zaten
vücudu için gerekli tüm vitaminleri
alır. İlave vitamin desteği doktor
kontrolünde olmalıdır. A vitamini gibi
yağda eriyen vitaminler depolanır ve
birikir, bu nedenle aşırı miktarları da
zarar verebilir.
10- Bebekler yaklaşık altıncı ayından

bir yaşına doğru kısa süreli (10-15
dakika) televizyon seyredebilir.
11- 3 yaşından itibaren cep telefonları,
tablet ve bilgisayarlar çocukların
ilgilerini çeker. 5 yaşına kadar toplam
45 dakika, 5-7 yaş arası 1 saat bu
aletlerle oynayabilirler.
12- Bebeklerde güneşte güneş gözlüğü
ve geniş kenarlı şapka kullanımı
önemlidir. Güneş gözlüğünü alırken
kalitesine, bebeklere uygun olup
olmamasına dikkat edin.
GELECEĞİNİN AYDINLIK
OLMASI İÇİN OKUL ÖNCESİ
GÖZ MUAYENESİNE
Okul çağındaki çocukların düzenli
olarak göz kontrolü yaptırması büyük
önem taşıyor. 0-16 yaş grubundaki
çocuklara mümkünse doğumdan
hemen sonra, yoksa 6-12 aylıkken,
okula başlamadan önce ve okul
süresince düzenli göz muayenesi
yapılması gerekiyor. Birçok göz
hastalığı, zamanında tanı konması ve
başarılı tedavi olanağını sağlaması
açısından çok önemli. Çocuklarda en
sık görülen göz kusurları arasında

Çocuğunuzu
6-10 aylıkken,
okul öncesi ve
okul süresince
düzenli göz
muayenesine
götürmelisiniz.
göz tembelliği, şaşılık, miyopi,
hipermetropi ve astigmat yer alıyor.
EN SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR
VE TEDAVİLERİ
Göz kayması: Bebeklerde altı aydan
sonra devam eden göz kaymalarının
düzeltilmesi gerekir. Kayma hep aynı
gözde oluyorsa, o gözde görmenin az
olduğunun veya olacağının belirtisidir
ve mutlaka muayene edilip sağlam
gözün kapatılarak önlem alınmasını
gerektirir. Ayrıca gözünde kayma olsun
veya olmasın, bebeklerin 1 yaş içinde
mutlaka bir göz hekimi tarafından

Bu belirtilere
dikkat edin!
• Göz kayması
• Göz kapağı düşüklüğü, göz
yaşarması

• Çapaklanma
• Şişlik
• Bir gözü kapayarak
bakma

• Çok yakından okuma
• Televizyonu yakından
izleme

• Gözlerini kısarak bakma
• Okuduğu yeri kaçırma
• Okuduğu yeri belirlemek
için parmak kullanma

• Baş ağrısı
• Başı bir yana eğerek
bakma

• Sık sık gözleri kaşıma
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değerlendirilmesi göz tembelliğinin
erken dönemde tespiti için hayati
önem taşır. Bazı tip göz kaymaları
bebeklerin ilk 6 ay ve sonrasında
ortaya çıkar. Doğumsal kaymalar
da diyebileceğimiz bu durumun tek
tedavisi cerrahi işlemdir. İlk 2 yaş
içinde uygulanması çocuğa her iki
gözüyle birlikte görme alışkanlığı
kazandıracağı, derinlik hissine, yani
3 boyutlu görmeye kavuşturacağı
için önemlidir. Çocuğun okul
dönemine kadar takibi ve tedavisi
sürdürülmelidir.
Şaşılık: Şaşılık tedavisinde önce
gözde herhangi bir kırma kusuru
olup olmadığı değerlendirilir.
Kırma kusurlarının düzeltilmesinde
esas amaç görmeyi düzeltmek
olmakla birlikte, hipermetropi
içe kaymaları, miyopi ise dışa
olan kaymaları düzeltebilir. Bir
kısım şaşılıkta gözlükle tedavi
çok başarılıdır. Çocuk gözlüğünü
taktığında şaşılığı düzelir. Yaş
ilerledikçe kaymayı kontrol
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edebilme özelliği kazanabilir ve
gözlüğü çıkardığında da artık gözü
kaymaz. Bazen gözlük tedavisinin
yanı sıra hasta ortopedik tedavi ve
egzersiz programlarına alınabilir.
Gözlükle ve egzersiz programlarıyla
düzelmeyen şaşılıklarda, doğumsal
şaşılıklarda ve baş pozisyonunun
olduğu hastalarda cerrahiye
başvurulur.
Göz tembelliği: Göz tembelliği
önlenebilir görme kaybıdır. İlk
7 yaş içinde kapama ve ortoptik
yöntemlerle tedavi edilebilir. Çocuğa
uygun gözlük verilir ve tembel
gözü çalıştırmak amacıyla sağlam
göze uygun sürelerde kapama
yapılır. Artık günümüzde kapamaya
destek olacak evde uygulanan
bilgisayar programları da tedavide
kullanılmaktadır.
Gözyaşı kanal tıkanıklığı:
Gözyaşı yolları alt ve üst göz
kapaklarının iç kısmında iki ufak
kanal ile başlar, gözyaşı kesesini
oluşturur. İnce bir kanalın yardımıyla

burun boşluğuna açılarak sonlanır.
Tıkanıklık genellikle bu son kısımda
oluşur. Yeni doğan bebeklerin
bir kısmında kanalın son parçası
açılmamıştır. Yoğun sulanma
ve enfeksiyonun devam ettiği
bebeklerde 6. ayından itibaren kanal
tıkanıklığı için sondalama öneriyoruz.
Bu işlem genel anestezi altında
uygulanır. Yaklaşık 5-10 dakika
sürer. Ortalama zamanlama 1 yaştır,
gecikme yaşandığında sondalama
işleminin başarı şansı azalır.
Katarakt ve glokom: Bebeklerde
doğuştan katarakt ve glokom
görülebilir. Bir göz bebeğinin
diğerinden farklı renkte olması
veya gözde kayma olması, doğumsal
kataraktın belirtisi olabilir. Göz
tansiyonu başlangıçta belirti
vermediği halde ilerledikçe bebeğin
gözünün büyüdüğü dikkat çeker, ışığa
bakamama, sulanma gibi belirtileri
vardır. Bebeklerde bu belirtiler
görüldüğü an, zaman kaybetmeden
göz uzmanına başvurulmalıdır. ■

Alerji

BAHAR
ALERJİ
YAPMASIN
Bahar aylarında sık
görülen göz alerjİlerİ
kabusunuz olmasın!
Gözde kızarıklık, SULANMA
kaşıntı gİbİ şİkAyetler
alerjİ habercİsİ
OLABİLİR. Uzmanlar, göz
alerjİlerİnden korunmak
İçİn toz ve polenlerİn yoğun
olduğu ortamlardan uzak
durup şapka ve gözlük
takarak dışarıya çıkılması
konusunda uyarıyor.
ahar mevsiminde havada uçuşan
polen ve tozlarla birlikte alerjik
hastalıklar da kapımızı çalıyor.
En sık görülen alerjiler arasında ise göz
nezlesi de denilen mevsimsel alerjik
konjonktivit geliyor. Gözde sulanma,
kızarıklık, kaşıntı, ışık ve güneşe karşı aşırı
hassasiyet gibi belirtileri olan göz nezlesinin
geç teşhisi ise göz kapaklarında düşme
ve kısılma, korneada yaralar ve kalıcı göz
bozukluklarına neden olabiliyor. Çevresel
faktörlerin etkilediği göz kuruluğu hastalığı
da hem alerji ile benzer semptomları
gösteriyor, hem de alerji için zemin
hazırlıyor. Sıcak ve rüzgârlı ortamlarda
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ortaya çıkan düşük nem, uygun olmayan
ışınlar, polenler ve uçuşan partiküller de göz
kuruluğunu tetikleyen faktörler arasında.
Bahar mevsimi ile birlikte mevsimsel
alerjik konjonktivit (bahar mevsiminde
görülen göz alerjisi) vakalarında önemli
artış görüldüğünü belirten Dünyagöz
Etiler’den Op. Dr. Alp Kayıran,
“Açık havada gözlerimiz en korunmasız
organlarımızdandır. Rüzgarda uçuşan
polenler ve tozlar alerjik göz nezlelerini
ortaya çıkartır. Alerjik göz nezleleri
genellikle atopik diye adlandırılan
bünyelilerde çocukluk yaşlarıyla ortaya çıkıp
yıllarca aynı mevsimlerde kendini hatırlatır.

Alerjinin en rahatsız edici yanı göz
kaşınmaları olduğundan, hastalar
gözlerini kaşımaya ve ovuşturmaya
doyamaz. Bu kaşımalar bazı
kimselerde gözün önündeki saydam
tabaka olan korneanın yapısında
bozulmalara sebep olur ki bunların
en ciddisi ise görme kaybına yol açan
keratokonustur” dedi.

el teması, öpüşme, havadan, paradan,
havludan kolayca bulaşabilir. Viral
göz nezlelerinde hastanın gözündeki
kızarıklık, şişlik, sulanma çok
fazla olabilirken hastanın aslında
gözlerinden fazlaca bir huzursuzluk
yakınması olamayabilir. Bazı tiplerinde
gözlerde kanamalar ve kulak etrafı lenf
bezlerinde şişmeler de olabilir.”

BULAŞICI OLABİLİR
Bulaşıcı viral konjonktivitlerin de
bahar aylarında sık görüldüğünü
söyleyen Op. Dr. Kayıran sözlerine
şöyle devam etti: “Viral göz nezleleri

DIŞARI GÖZLÜK VE ŞAPKASIZ
ÇIKMAYIN
Bahar aylarını göz alerjilerine
yakalanmadan da geçirmek mümkün.
Göz alerjilerinden korunmak için

tozlu ortamlardan uzak durup şapka
ve gözlük takarak dışarıya çıkılmasını
söyleyen Op. Dr. Kayıran, şu önerilerde
bulundu: “Havalandırma yerine filtreli
olduğu için klima kullanın. Gözünüzü
elinizle kaşıyıp, ovuşturmayın. Göze el
temasından mümkün olduğunca uzak
durun. Yatak odanızda toz çekmeyen
kumaşlardan yapılmış, sık yıkamaya
müsait yatak örtüleri ve nevresimler
kullanmayı tercih edin. Evde toz
alırken ıslak bez kullanın. Evinizi
de mutlaka günde bir kez süpürün.
Ellerinizi ve yüzünüzü sık sık bol su ile
yıkamayı da ihmal etmeyin.”
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Gözlük

Dünden
bugüne
gözlük
Gözlük ne zaman ve
nasıl ortaya çıktı? İLK
KİM GÖZLÜK KULLANDI?
KAÇ TÜR GÖZLÜK VARDI?
Merak edİyorsanız
kemerlerİnİzİ bağlayın
ve geçmİşte önemlİ bİr
yolculuğa çıkmaya
hazır olun.

özlük anlamı kırma kusuru
olan, gözlerin daha iyi görmesine
veya gözlerin korunmasına
yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş
çift camdan oluşan bir araç olarak
tanımlanan gözlüğün hayatımıza dahil
olma macerası yüzyıllar öncesinde
başlıyor. İlk olarak gözlüğün ana
malzemesi olan camın tarihinden
başlarsak, 4500 yıl öncesine kadar
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gitmemiz gerekiyor.
Antik dünya insanlarının optik hakkında
bilgileri olduğu, camın belli bir
formunun cisimleri büyüttüğünü fark
ettikleri biliniyor. M. Ö. 1000 yıllarına
ait, büyütülmüş olarak kullanılmış cam
örneklerine Girit’te yapılan kazılarda da
rastlanmış. Fakat camın bulunmasıyla
gözlüğün bulunması arasında çok uzun
zaman olduğu düşünülüyor.

İlk bulgular
Şüphesiz eski dönemlerde de insanların
görmeyle ilgili yaşadığı problemler
oluyordu. Fakat bazı söylentilere göre,
bu problemlere çözüm bulmak için
ilk adımı Mısırlılar attı. 8. yüzyıla ait
Mısır hiyerogliflerinden elde edilen
bulgularda basit cam merceklerden söz
ediliyordu. Fakat bu merceklerin görme
bozukluğu konusunda kullanıldığına

dair bilgilere rastlanmadı. Bir diğer
bilgi ise ilk gözlüğün Antik dönemde
kullanıldığına dair. Roma İmparotoru
Neron’un gözlük kullanan ilk kişi
olduğu da bu varsayımlar arasında.
Yakını görememesi ve ünlü tarih
yazarı Plinius’un “Neron, gladyatör
dövüşlerini bir zümrütten bakarak
izliyor” sözleri, bu düşüncenin başlıca
sebebi. Fakat son dönemde yapılan

araştırmalar Antik dönemde gözlüğün
henüz bulunmadığını ortaya koyuyor.
Suyun cisimleri büyük gösterme
özelliği bilinmesine ve bu keşiften
faydalanılmasına rağmen, cisimleri
olduğundan büyük gösteren yardımcı
aparatlar o dönem henüz keşfedilmemiş.
Roma İmparatoru Neron’nun o dönemde
kullandığı gözlük zannedilen aracın ise
güneş ışınlarından korunmak amacıyla
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İlk gözlük
dükkanı ABD’de
açıldı. Gözlükler
sepete konuyor,
müşteriler bu
gözlükleri
tek tek deneyip
kendilerine
uygun olanı
alıyordu.
konkav (içbükey) mercekler ise ancak
15. yüzyılda keşfedildi. Gözlüğün
kulak arkasında durması için ilk saplı
gözlük Londra’da Edward Scarlett
tarafından yapıldı. İlk gözlük dükkanı
ise 1783’de Amerika-Philadelphia’da
açıldı. Francis Mc Alister, dükkanında
gözlükleri bir sepetin içine yığıyor,
müşteriler de bunlardan tek tek
deneyerek gözlerine uygun olanı
seçiyordu.
kullandığı şeffaf yeşil renkli mineral ve
camlar olduğu düşünülüyor. Aslında bir
anlamda güneş gözlüğünün ilk adımları
Antik dönemde atılmış oluyor.
Ortaçağ’da gelişti
İlk gözlüğün Ortaçağ, yani bir
aydınlanma çağı olan 13. yüzyıl

DİPNOT:
İlk güneş gözlüklerinin
1430’lu yıllarda Çinliler
tarafından kullanıldığını
biliyor muydunuz?
Özellikle mahkemelerde
düşüncelerinin göz
ifadelerinden belli olmaması
için ateşte dumanın isi
ile gözlüklerin camlarını
karartan Çinliler, o dönem
çok önemli bir aracı
keşfettiklerinin farkında
bile değillerdi.
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başlarında bulunduğu düşünülüyor.
Gözlüğü bulan ilk kişinin kim
olduğu kesin olarak bilinmese de
bazıları 1250-1280 yıllarında
İtalya’nın Venedik şehrinde
yaşamış olan Roger Bacon olduğuna
inanıyor. Ortaçağa kadar yarı
küre şeklinde kullanılan camlar,
bu dönemde düz cam şeklinde
tıraşlanmaya başlandı. Bu
tıraşlama sayesinde bakış
alanları genişlerken her iki göz
içinde ayrı camlar üretilmesine yine
bu dönemde rastlanıyor. Bugünkü
gözlüğe ilk yakın gözlüklere ise
perçinli gözlükler deniliyordu.
Demir, tahta ya da boynuzdan
yapılan bu gözlüklerin kulak
arkasına tutulması için bir çerçeve
bulunmuyordu. Ancak elle tutularak
kullanılıyordu. İlk gözlüklerin
mercekleri konveks, yani dışbükeydi
ve sadece yakını görme problemi
olanların işlerine yarıyordu. Uzağı
görme sorunu olanların kullanacağı

Gözlük
çeşitleri
Perçinli gözlük
14. yüzyıl sonlarına doğru gözlük,
teknik açıdan da gelişmeye başladı.
Perçinli gözlük sadece birbirleriyle
birleşmiş iki parçadan ibaret iken
yeni yapılan köprülü gözlüklerde
çerçevelenmiş camlar yarım ay
şeklinde bir köprü sayesinde birbirine
bağlandı. Basit bir tasarım ile taşınılan,
şapkaya bağlanan gözlüklerin
kullanımı kolaylaştı. Bu gözlükler
15. ve 18. yüzyıl arasında kullanıldı.
Taçlı gözlük
Gözlük 16. yüzyıl sonlarına doğru,
taç şeklinde bir demir halkaya bağlı
çerçeveli camlarla kafaya takılıyordu.
Bu gözlükte cam ile göz bebeği
arasındaki uzaklığa dikkat edilmişti
ve kulaklar ilk kez gözlükleri tutmak
için kullanılıyordu. Taçlı gözlüğün

gelişmesiyle birlikte perçinli gözlük
de değişmeye başladı. Daha önce
sabit olan perçine hareket etmeyi
sağlayacak oynak bir eklem takıldı.
Başlangıçta iki çerçeveli cam, demirden
veya bakırdan yapılmış bir köprü ile
birbirine bağlanıyordu fakat bu durum
burunda baskıya neden olduğu için
çerçeveye deri kaplı oynak parçalar
takıldı. Böylece burunu rahatsız eden
plaketlerin baskıları da azaltıldı.
Kelebek gözlük
17. ve 19. yüzyıl arasında çok fazla
kullanılmaya başlanan kelebek
gözlüğün en büyük dezavantajı
burun üzerinde çok fazla baskı
oluşturmasıydı. Bu da burun üzerinde
ağrıya neden oluyordu. Bu sorunun
giderilmesi için 16. yüzyıl sonlarında
bir bağcıkla kafaya bağlanma fikri
doğdu. Bağcıklı gözlük olarak bilinen
bu gözlükler hem burunda baskı
oluşturmuyordu hem de elle tutulması
gerekmiyordu.
Makaslı gözlük
18. yüzyıl başlarında çerçevelerin
kenarlarına saplar takıldı ve sokak
gözlüğü diye anılan gözlükler ortaya
çıktı. Sapların uçlarına takılan halkalar
sayesinde kulak arkasında daha iyi
oturan bu gözlüklere makaslı gözlük
deniliyordu. Günümüzde de kullanılan
Lorgnon cinsi gözlüklerin kaynağı ters
tutulan perçinli gözlüklerdi.

Optik bilimin önemli ismi:
Ebu Ali El Hasan İbn El Haytam
965 yılında Basra’da doğan, Iraklı matematikçi ve gökbilimci Ebu
Ali El Hasan İbn El Haytam, dönemin en büyük araştırmacılarından
ve İslam fizikçilerinden biridir. Görme optiği ve lenslerle ilgili
araştırmalarıyla optik biliminin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Özellikle optikle ilgili hazırladığı en önemli eseri Kitab’ül Menazır,
Ortaçağ’da optik anlayışının gelişmesini sağlamıştır. El Haytam
optik ile ilgili çalışmalarını yedi kitapta toplamıştır. Bu kitaplarda
genel olarak görmenin yapısı, nesne niteliklerinin net ayrımı,
nedenleri ve gözün onları nasıl algıladığı, doğrudan görüşte
optik yanılgı ve nedenleri, düzgün yüzeylerde gözün yakaladığı
yansımalar, ayna akisleri yani düzgün yüzeylerde görünen
resimler, yansıma sebebiyle optik yanılgı ve nedenleri, havadan
farklı geçirgenliğe sahip maddelerin içinden görülen nesneleri ışık
kırılmasından dolayı gözün nasıl algıladığı konuları yer almıştır.
El Haytam, görmenin, gözden çıkan ışınların nesnelere çarpmasıyla
meydana geldiğini iddia eden kendisinden önceki Yunanlı bilim
adamlarının aksine, ışığın nesnelere çarpıp yansıyarak gözün
merkezine ulaştığı ve gömenin bu şekilde meydana geldiğini
açıklamıştır. El Haytam’ın son dört kitabında katoptrik ve diyoptri
ile ilgili detaylı araştırmalar da bulunmaktadır. Işığın ayna gibi
parlak nesnelerde uğradığı değişimleri inceleyen yansıma; yani
katoptrik, çok eskiden beri bilinen bir konudur.

19. yüzyıl ve sonrası
Gelişimi oldukça yavaş olan gözlüğün
öneminin anlaşılması 19. yüzyıla
rastlıyor. Özellikle göz sağlığı
konusunun üniversitelere girmesi
ve önemli bir tıp dalı haline gelmesi
ile beraber gözlük üretimi de önemli
bir döneme girdi. Sonraki dönemde
plastik ve kemik çerçevelerin gelişmesi,
tasarımların değişmesiyle birlikte

gözlük artık sadece sağlık aracı değil
aynı zamanda bir moda aksesuarı oldu.
Kalın gözlük camları inceldi, hafifledi.
Günümüzde ise miyop, hipermetrop,
astigmat ve presbiyopi sorunu
yaşayanların daha önce kullandıkları
farklı gözlükler tek çerçevede
birleştirildi. Böylece gözlükle ilgili
birçok kullanım sorunu da ortadan
kalkmış oldu. ■

Günümüzde
birkaç farklı
göz sorunu
yaşayanların
ayrı ayrı
kullandığı
gözlükler, tek
çerçevede
birleştirildi.
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Alzheimer

Alzheimer’a
gözden
teşhİs
Hem hastaların,
hem de hasta
yakınlarının
yaşam kalİtesİnİ
etkİleyen Alzheimer
hastalığının teşhİsİnİ
ARTIK göze yapılan
testlerle ortaya
koymak mümkün.

aş ilerledikçe unutkanlıkla ortaya
çıkan, hafıza, konuşma gibi
durumlarda sorunlar yaşanmasına
sebep olan Alzheimer hastalığı, günlük
yaşamdaki birçok ihtiyacın karşılanmasına da
engel olan oldukça ciddi bir hastalık. Yapılan
araştırmalar, 65 yaşın üstündeki ortalama her
15 kişiden birinde bu hastalığın görüldüğünü
ortaya koyarken kadınların bu hastalığa daha
fazla yakalandığını gösteriyor. 80-85 yaşın
üzerindeki, her iki kişiden birinde Alzheimer
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görülüyor. Dünyada 20 milyondan fazla
Alzheimer hastası bulunurken ülkemizde
bu rakam yaklaşık 300 bin. Yapılan son
çalışmalar ise bu hastalığın gözden erken
teşhis edilebileceğini ortaya koyuyor.
Yaklaşık 10 yıldır çalışmalarını sürdüren
bilim adamları, göz muayenesiyle Alzheimer
hastalığına erken tanı konulabileceğini buldu.
Dünyagöz Altunizade’den Op. Dr. Umur
Kayabaşı, Dünyagöz Hastaneler Grubu ve
Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük göz

Alzheimer
hastalığının
belirtileri
Alzheimer hastalığının ilk
belirtisi genellikle unutkanlık
oluyor. Yakın zamana ait
bilgileri hatırlama ya da yeni
bilgiler öğrenme güçlüğü
görülüyor. Ayrıca konuşma
bozukluğu, karar verme
güçlüğü, kişileri tanıyamama
ya da yolunu kaybetme gibi
başka zihinsel sorunlar da
zaman içinde ortaya çıkıyor.
Alzheimer’ın en büyük
belirtileri şunlar:
• Unutkanlık
• Öğrenme güçlüğü
• Konuşma bozukluğu
• Yolunu kaybetme
• Kişileri tanıyamama
• Karar verme güçlüğü
• Huzursuzluk
• İlgisizlik
• Saldırganlık
• Uyku bozukluğu
• Amaçsız dolaşma
• Gerçek dışı hayaller
• Depresyon

söylüyor: “Biz de yaptığımız Fundus
Otofloresans ve OCT tetkikleriyle
hastalığa yol açan plakları saptayabilecek
duruma gelmiş bulunmaktayız. Bu bilgiler
Dünyagöz Hastaneler Grubu ve Wills Eye
ile ortaklaşa yapılan çalışmanın sonuçları,
2013 yılının Aralık ayında Roma’da
gerçekleştirilen OCT Kongresi ve 2014’ün
eylül ayında Londra’da gerçekleştirilen
Retina Kongresi’nde uluslararası
platformda anlatıldı ve kabul edildi.”

hastanesi Wills Eye ortaklığı ile yapılan
çalışmalara göre Alzheimer hastalığına
yol açan plakların artık 10-15 yıl
önceden retina incelemesiyle tespit
edilebileceğini söyledi.
Teşhis için hangi
cihazlar gerekli?
Op. Dr. Umur Kayabaşı, “Alzheimer
hastalığına yol açan plaklar (Beta
amiloid) ve iplikçikler (Tau proteini)

beyinden önce retinada birikiyor. Bu
biriken plakların saptanmasıyla hastalık
beyni etkilemeden tespit edilebiliyor.
Wills Eye’da Prof. Robert C. Sergott
ile yaptığımız çalışmalar sonucunda,
hastalara zerdeçal (Turmeric) vererek
Alzheimer plaklarını retinada boyayıp,
saptadık” diyor. Retina incelemesinde
ise Fundus Otofloresans (FAF) ve Optik
Koherens Tomografi (OCT) cihazları
kullanılıyor. Op. Dr. Kayabaşı, şunları

Erken teşhis önemli
Alzheimer ilaçlarının hastalığın erken
evresinde etkili olabileceğini belirten
Op. Dr. Umur Kayabaşı, önemli olanın
hastalığın geç döneminde bu ilaçların
işe yaramaması olduğunu sözlerine
ekliyor. Dolayısıyla hastalığın erken
tespiti, tedavi başarısı için son derece
gerekli. Erken teşhis için ise ailesinde
Alzheimer hastalığı hikayesi olanların
orta yaşlarda daha yakınmalar
başlamadan önce, retina ve göz
taraması yaptırmaları gerekiyor. ■
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Smile

Lazerde
üçüncü nesİl
teknolojİ:
SMILE
Lazer hastalarının hayatını
kolaylaştıracak üçüncü
nesİl lazer tedavİ yöntemİ
SMILE İle mİyopİ ve astİgmatİzma
artık sorun olmaktan çıkıyor.
BU YÖNTEM SAYESİNDE DAHA
GÜVENLİ BİR TEDAVİ SAĞLANIYOR.
ünyagöz, üçüncü nesil lazer
teknolojisini bünyesine
katarak yeni bir hizmet
atağı başlatıyor. Üçüncü nesil lazer
tedavi yöntemi SMILE, gözlerde miyopi
ve astigmatizma problemi yaşayan
hastalara artık daha güvenli bir
tedavi imkanı sağlıyor. Dünyagöz’ün
deneyimli hekimleri Prof. Dr. Akif
Özdamar ve Op. Dr. Haluk Talu,
uluslararası katılımlı “Avrupa Refraktif
Lazer Sempozyumu”nun ilk ayağı olan
canlı cerrahi toplantısında, yabancı ve
Türk hekimlere SMILE Lazer yöntemini
canlı olarak anlattılar. Hastalara
uygulanan üçüncü nesil SMILE Lazer

D
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yöntemini Rusya, Irak, Suudi Arabistan,
Ürdün gibi ülkelerden katılan yabancı
hekimler ile Türkiye’den katılan
hekimler ilgiyle izlediler.
Hassas gözlerde güvenli
Toplantıda konuşan Dünyagöz
Ataköy’den Prof. Dr. Akif Özdamar,
SMILE’ın (Small Incision Lenticule
Extraction) miyopi ve astigmatizma
tedavisinde daha güvenli bir yaklaşım
olduğunu ve LASIK cerrahisindeki
flep ile ilgili komplikasyonların bu
cerrahide olmadığını söyledi.
Prof. Dr. Özdamar, refraktif cerrahide
PRK, LASEK, LASIK ve Femto-LASIK’in

son 20 yıldır miyopi, astigmatizma ve
hipermetropi gibi refraksiyon kusurlarının
tedavisinde başarılı ve etkin bir şekilde
kullanıldığını anlatırken SMILE yöntemiyle
bu hastalarda yeni bir tedavi alternatifi
ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Özdamar, standart Femto-LASIK
tekniğinde kornea tabakasından flep’in
(Korneadan kaldırılan kapakçık) kesilerek
kaldırıldığını, korneanın geri kalan yüzey
kısmına 193 nm Excimer Lazer ile kornea
dokusu gerekli düzeltme kadar doku
buharlaştırıldıktan sonra (Fotoablasyon)
oluşturulmuş kapağın tekrar kornea yüzeyine
kapatıldığını ve kapak kenarının iyileşmesi
beklendiğini söyledi.
SMILE yönteminde ise kornea dokusunun
yüzeyde kapak oluşturulması amacı ile
kesilmediğini, sadece kornea iç kısmında disk
şeklinde bir doku katmanı oluşturacak şekilde
Femtosaniye Lazer uygulandığını belirten
Prof. Dr. Özdamar, oluşturulan diskin küçük
bir lazer kesisinden dışarı alındığını belirtti.
Prof. Dr. Özdamar, “Hastanın korneasının
mekanik gücünün korunmasında
SMILE yöntemi diğer yöntemlere göre
önemli bir avantaj sağlamaktadır. Özellikle
sporcular, itfaiye çalışanları, polis ve asker
gibi mekanik travmalara maruz kalma
olasılığı yüksek olan hastalarda daha
avantajlı olabilmektedir” dedi.

DÜNYAGÖZ HEKİMLERİ,
CANLI CERRAHİ İLE
YENİ NESİL SMILE
LAZER YÖNTEMİNİ
ANLATTI.

Miyopide -10, astigmatizmada
da -5 numaraya kadar
tedavi şansı
Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Haluk
Talu ise “SMILE yönteminde korneanın
üstü korunduğundan PRK/LASEK/LASIK
tekniklerine göre kornea çatısı daha
sağlam kalır; bu da özellikle yüksek miyopi
tedavilerinde büyük bir avantaj sağlar.
Ayrıca bu yöntemde flep
oluşturulmadığından, kornea
yüzeyinde duyusal sinir lifi kaybı
daha sınırlıdır ve daha az göz kuruluğuna
sebep olarak, kuru gözlüler için iyi bir
alternatif oluşturur. Flepsiz bir cerrahi
olduğundan, sonrasında flep kırışıklığı riski
yoktur ve bu da sporcular için büyük bir
avantaj sağlar” dedi. Op. Dr. Talu,
bu yöntemin gözleri lazere uygun olan
kişilerde 10 numaraya kadar miyopi,
5 numaraya kadar da astigmatizma tedavisi
için uygulanabildiğini belirtti. ■
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Sporcu sağlığı

RETİNA
DEKOLMANI
BOKSÖR
HASTALIĞI
DEĞİLDİR!
Spor yaparken gözlere
ekstra özen göstermek
gerekİyor. SADECE boksTA
DEĞİL, pek çok spor
dalında retİna tabakası
olumsuz etkİleneBİLİYOR.
por yaparken yaralanmalar dışında
göz sağlığının tehdit altında
olabileceği pek akla gelen bir durum
değil. Genellikle boksörlerin göz sağlığının risk
altında olduğu düşünülse de aslında bu risk
her sporcu için geçerlidir. Dünyagöz Etiler’den
Op. Dr. Nilüfer Köylüoğlu Ünal
sporcuların göz sağlığıyla ilgili bilinmeyenler
hakkında bilgi verdi. İşte bilinmeyenler...
Profesyonel bir futbolcunun kullandığı serbest
vuruşla gelen top çarptığında 400 kilogramlık
bir etki yaratıyor. Bu hemen hemen bir
boksörün yumruğuna maruz kalmakla aynıdır.
Görmeden sorumlu retina tabakasını göz
odasının duvar kağıdı olarak düşünebiliriz.
Retinada bulunabilen yapısal incelmeler, odayı
dolduran jelin retinaya yapışmasına ve kişinin

S
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sadece spor hayatı değil günlük hareketleri de
retinada yırtık riski oluşmasına yol açabiliyor.
Retina yırtığı zamanında tedavi edilemezse
duvar kağıdına benzetilen retina tabakası
yerinden sökülüyor ve görme kaybı
gelişiyor. Görme kaybının düzelebilmesi
için retina dekolmanı olarak adlandırılan
bu hastalığın vakit kaybedilmeden ameliyat
edilmesi gerekiyor.
Retinada yırtık oluşurken hasta, uçuşma
ya da ışık çakması şikayetleriyle uzmana
başvurabiliyor. Ancak her uçuşma ve ışık
çakması retina yırtığı bulgusu olmadığı gibi
özellikle jel dokunun sağlam olduğu genç
kişilerde yırtık oluştuğu halde hiçbir uçuşma
ya da ışık çakma belirtisi görülmeyebiliyor.
İyi görüyor olmak, göz sağlığının kusursuz

Sporcularda
RETİNA
kontrolü şart
olduğu anlamına gelmiyor! Ciddi
göz hastalıkları her zaman ilk
dakikada bulgu vermiyor.
Gözün ön kısmının pencere görevi
yapması, damla damlatılıp yarım
saat beklemenin ardından göz dibi
muayenesini yani retina tabakasının
tamamını detaylı olarak muayene
etmeyi mümkün kılıyor. Periyodik
aralıklarla yapılması gereken
göz muayenelerinde ‘göz dibinin
muayenesi’ retinada sorun olup
olmadığını, varsa ne aşamada olduğunu
ortaya çıkarıyor ve ileride oluşacak
görme kaybına erken müdahale ile
önlem alma şansı sağlıyor.
Erken teşhis sadece kanser için değil

bütün hastalıklar için gerekli, bir adım
ötesi erken-önleyici-tedavi günümüzde
başarılması gereken yeni hedeftir.
Toplumda retina sağlığı konusunda
sadece kendisi ya da yakınlarının
kötü deneyimleri olan kişiler bilinçli
durumda. Düzenli ağır fiziksel
aktivite yapan sporcuları retina
sağlığı konusunda bilgilendirmek ve
kamuoyunda farkındalık yaratmak göz
sağlığının öneminin anlaşılmasında ilk
adım olarak kabul edilmeli. Bireysel
ya da takım oyuncusu, çocuk ya
da yetişkin, lisanslı ya da lisanssız
bütün sporcular için periyodik retina
taraması, kardiyoloji muayenesi kadar
önemli ve gerekli. ■

■ Öncelikle Türkiye Futbol
Federasyonu, ardından
UEFA Medikal Kurulu ve
sonrasında 63 federasyon
düzeyinde retina kontrolü
lisans şartı olarak
tanımlandı ve yaşanılan
kafa travmaları ardından
tekrarlanması kabul
edildi. Bu çalışmanın
amacı; korku yaymadan
bilinçlenme sağlamak,
hastalık tedavi etmek
yerine gerekli tedbirler
alarak, maddi ve manevi
daha sıkıntılı tedavilere
ihtiyaç duyulmayacak
koruyucu hekimlik
kulvarında yol almaya
sporcularla başlamak.
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Glokom

Glokomun
çaresİ
erken tanı
GLOKOM, Yaşın İlerlemesİyle bİrlİkte
artış gösteren fakat sessİz
İlerleyen, teşhİste geç kalındığında
İSE görme sİnİrİne verdİğİ hasar
sebebİyle körlüğe bİle neden
olabİlen bİr hastalık. Bu nedenle
erken tanı ÇOK ÖNEMLİ.
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alk arasında “Göz Tansiyonu”
ya da “Karasu Hastalığı”
olarak bilinen glokom, göz
içi basıncının sıklıkla yükselmesi
nedeniyle görme sinirinin zarar
görmesi. Buna bağlı olarak kişinin
görme alanı yavaş yavaş daralıyor.
Sinsi bir hastalık olan glokom, geç
tanı konulduğunda görme sinirinde
onarılması mümkün olmayan ciddi
tahribatlar oluşturabiliyor. Dünyagöz
Ataköy’den Doç. Dr. Zerrin
Kapıcıoğlu glokomla ilgili en çok
merak edilen soruları yanıtladı.
Glokom nasıl bir hastalık?
Glokom, artan göz içi basıncının göz
siniri hücrelerine zarar vermesiyle
oluşur. Göz siniri hücreleri öldüğü
zaman da kalıcı görme kaybına sebep
olabilir. Hastalığın başlangıcında
hastalığa ait herhangi bir belirti
görülmez. Hastalık ilerledikçe görme
sinirini etkiler. Görme siniri çok
sayıda lif içeren elektrik kablosu
gibidir. Bu lifler farklı alanlardan
gelen görüntüleri beyne iletir. Sinir
hasar gördükçe görme alanı bozulur.
Glokom, birçok hasta tarafından ancak
ileri dönemde ve belirgin görme
kaybı ortaya çıktığında fark edilebilir.
Glokomda görme kaybı oluştuktan
sonra geri döndürmek, iyileştirmek
mümkün değildir. Bu nedenle erken
tanı çok önemlidir.
Glokomun çeşitleri nelerdir?
Yaşa göre sınıflanırsa bebeklik,
çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemi
olarak ayırabiliriz. Glokomlar, sıvı
çıkışının olduğu yerde ön kamara
açısının genişliğine ya da darlığına
göre de sınıflandırılabilir. Bu tür
glokomları açık açılı glokomlar ya da
dar açılı glokomlar olarak ayırmak
mümkün.
Göz tansiyonu ile glokom
aynı şey midir?
Glokom tanısı için artık 20 yıl
önceki gibi göz tansiyonu yüksekliği
aranmıyor. Günümüzde glokomun
tanımından göz içi basıncının
yüksekliği kriteri çıkartıldı. Çünkü
göz içi basıncı yükselmeden de görme
siniri hasara uğrayabilir (normal
basınçlı glokom). Bu nedenle halk
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arasındaki “Göz tansiyonu eşittir
glokom” görüşü doğru değildir.
Hastalığın belirtileri nelerdir?
Glokomun açık ya da dar açılı olmasına
göre belirtiler değişir. Açık açılı
glokom sinsi bir hastalıktır. Hastalarda
göz içi basıncı yavaş yükseldiği için
görme siniri hasarı da yavaş ilerler. Bu
nedenle hastalar ağrı sızı hissetmezler.
Dar açılı tip ise daha ani gelişir. Görme
kaybı, şiddetli ağrı, kanlanma vardır.
Teşhisi nasıl yapılır?
Önce hastanın göz içi basıncı ölçülür.
Görme sinirinde hasar olup olmadığı
araştırılır. Bunun araştırıldığı en eski
yöntem görme alanı testidir. Görme
siniri tomografisi ve retina tomografisi
olarak bilinen optik kohorens
tomografi daha yeni ve ileri teşhis
yöntemleridir. Hastalığın en kötü tarafı
görme alanı daraldığında bunu tekrar
genişletmenin maalesef mümkün
olmamasıdır. Dolayısıyla kronik
basit glokom hastalığı teşhisi, görme
sinirindeki hasarın ilerlemesine engel
olunması açısından çok önemlidir.
Yoksa o ana kadar gelişen hasarı geri
döndürmek mümkün değildir.
Kimler kontrol yaptırmalı?
Her insanda, her yaşta ortaya çıkabilir.
Özellikle 35 yaştan sonra herkeste
glokom olabilir. Ancak ailede glokomu
bulunanlarda, şeker hastalığı olanlarda
ve miyoplarda risk daha fazladır. Bu
nedenle 35 yaşında ve daha sonra 40
yaşında herkesin göz muayenesinin
yapılması, risk bulunanlarda ise yılda
bir kez kontrol edilmesi gereklidir.
Kimler risk taşır?
En önemli risk grubu, anne, baba,
kardeş gibi birinci dereceden
akrabasında glokom olanlar. Normal
şartlarda 40 yaş ve üstünün yaklaşık
yüzde 2’si glokoma yakalanma riski
taşır. Birinci dereceden akrabası
glokom ise bu risk yaklaşık 6 kat artar.
Miyop ya da şeker hastasıysa risk 2 kat
daha artar.
Tedavi seçenekleri nelerdir?
Tedavi ilaç, lazer ve cerrahi olmak
üzere 3 ana başlıkta toplanır. Açık
açılı glokomun tedavisi çoğunlukla
öncelikle göz damlalarıyla yapılır.
Bazı vakalarda ağızdan alınan haplar

da önerilir. Ancak bu tür ilaçlar yan
etkileri fazla olduğu için uzun süre
kullanılamazlar. Ağızdan alınan
haplar göz içi basıncı çok yüksek
olan ve ameliyat için birkaç gün
beklemesi gereken hastalarda görme
sinirinin hasar görmemesi amacıyla da
kullanılabilir.
Tedavi süreci nasıl işliyor?
Önce hastanın göz tansiyonunu, ya
gözdeki sıvının üretimini kısarak
ya da çıkışını arttırarak düşürürüz.
İkisi için de ilaçlar var. Bu ilaçlar,
her gün belirli aralıklarla alınan ve
de hayat boyu kullanılan ilaçlardır.
Buna rağmen hastanın, göz tansiyonu
düşmüyor ve görme alanı daralıyorsa,
yani görme siniri hasarı ilerliyorsa,
uygulanacak tedavi yöntemi
ameliyattır. Ameliyatla, gözün
beyaz kısmında bir delik açıyoruz.
Dışardan görünmeyecek kadar küçük
olan bu delikle, gözün içerisindeki
fazla sıvıyı, tahliye ediyoruz. Üçüncü
yol ise lazer yöntemi. Lazer yöntemi
birkaç şekilde uygulanır. Birincisi,
çıkışı arttırmak üzere, delikçikleri
açmak için, ikincisi gözün sıvı
üretimini kısmak için dışardan
uygulanan lazer yöntemi. Tüm bu
tedavi yöntemlerinde amaç, görme
alanını muhafaza etmektir. Çünkü
kaybedilen sinir hücresini tekrar
yenilemeniz mümkün değil.
Türkiye’de ne kadar yaygın?
Hastane kayıtlarına bakıldığında
Türkiye’de teşhis edilmiş yaklaşık
100 bin glokom hastası var. Ama biz
biliyoruz ki ülkemizde yaklaşık 400
bin civarında glokom hastası olması
beklenir. Yani glokomu teşhis edilmiş
olanlar tüm vakaların yaklaşık yüzde
25’i civarında. Bu, Batı Avrupa’da
ve ABD’de yüzde 55’ler civarında.
Gerek ABD’de, gerekse Avrupa’da
sağlık bakanlıkları bu hastalık için,
özel tarama programları yapıyor ve
insanları bilinçlendirmeye çalışıyor.
Çünkü sinsi bir hastalık ve geç teşhis
edilirse görme kaybına yol açabiliyor.
Yurt dışında, iş gücü kaybı ve yüksek
maliyet gibi sebeplerden dolayı,
mümkün olduğunca erken teşhis
edilmesi için önlemler alıyorlar. ■
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Bizden haberler

23 yıl sonra
gözüne kavuştu
Çocukken sol gözüne
kapı kolu çarpan ve gözü
yırtılarak FONKSİYONUNU
YİTİREN Hollanda vatandaşı
Talİha Gül’e yapay göz
bebeğİ takıldı. Gül’ün gözü,
sağlıklı ve estetİK bİr
görünüme kavuştu.
yaşında ve 3 çocuk annesi
Taliha Gül, sol gözüne 15 yaşında
aldığı darbe sonucu bu gözündeki
görme fonksiyonunu kaybetti. Bu darbeyle
birlikte göz bebeği de parçalanan Taliha
Gül’ün gözü zamanla küçülmeye ve içeriye
doğru çökmeye başladı. Darbenin etkisiyle
Taliha Gül’ün açık kahverengi olan göz
rengi de siyaha döndü.
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Dünyada göz restOrasyonu
ve yapay iris ameliyatı
yapılan ilk hasta
Op. Dr. Levent Akçay, dünyada ilk
kez aynı hastaya hem göz restorasyonu
hem de yapay iris ameliyatı yapıldığını
söyleyerek operasyonla ilgili şu bilgileri
verdi: “Taliha Gül, 2011 yılında bize ilk
geldiğinde gözü içeriye doğru çöküktü.
Kalçasından yağ alarak hastanın göz
büyüklüğünü restore etmek için göz
yükseltmesi operasyonu yaptık. Başarılı
şekilde gerçekleşen bu operasyon sayesinde
Taliha Hanım’ın gözünü anatomik olarak öne
doğru getirdik. Sağ gözü açık kahverengiyken
sol gözü darbe sonucu siyah renge dönüşen
Taliha Hanım’a bu operasyon sonrasında
yapay iris yöntemi ile göz rengini de eski
haline kavuşturabileceğimizin müjdesini
verdik. Kendisine yaptığımız yapay iris
operasyonuyla siyah olan gözüne sağlıklı
gözüyle birebir aynı renkte açık kahverengi
bir göz bebeği taktık.”
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Avrupa’da en fazla yapay iris
ameliyatı Türkiye’de yapılıyor
Yapay iris operasyonu, Türkiye’de 22. kez
gerçekleştirildi. Avrupa’da bu rakamlara ulaşabilen
az sayıda ülke bulunuyor. Hollanda, Avustralya,
İngiltere gibi birçok ülkede bu operasyonlar
yapılamıyor. Ancak Türkiye göz sağlığı alanında
ilerlediği için, bu tür operasyonlar uzun yıllardır
başarıyla gerçekleştiriliyor. Bu operasyon için
öncelikle sağlam gözün fotoğrafları dijital olarak
çekildi ve yurt dışındaki merkeze gönderildi.
Bu merkezde yapay iris kişiye özel olarak
2-3 ay içinde üretildi. Sonrasında 20-25 dakikalık
bir operasyonla göze yerleştirildi. Yapay iris
operasyonları ülkemizde en çok trafik ve iş
kazaları sonrasında uygulanıyor. Bu kazalar
sırasında gözüne darbe gelmiş ve göz bebeği
yırtılmış hastalara çok sık rastlanıyor. Yapay
iris takılan bu hastalara hem görme duyuları
kazandırılıyor hem de kişi estetik açıdan sağlıklı
bir göz görünümüne kavuşuyor. Op. Dr. Akçay,
yapay irisi yapabilmek için öncelikle renk
seçmenin gerektiğini söyleyerek, “Hastanın bir
gözü bozuk bir gözü sağlamsa hastaya sağlam
gözüyle aynı renkte yapay iris takmak gerekir.
Ancak bazen iki gözün de göz bebeğinin olmadığı
vakalara rastlayabiliyoruz. Bu hastalara istedikleri
renkte göz bebeği takıyoruz.” Op. Dr. Akçay, halk
arasında göz nakli diye bilinen keratoplasti yani
kornea tabakasını değiştirme operasyonlarında
da yapay iris uygulaması yaptıklarını belirterek,
aynı anda hem korneayı hem de göz bebeğini
değiştirebildiklerinin altını çiziyor. ■

Göz doktorları
1 saatliğine
karanlıkta kaldı
Sporcular
kontrolden
geçti
porcuların mutlaka düzenli olarak göz
muayenesi yaptırması gerekiyor.
Bu, tüm spor dalları için geçerli. Avrupa ikincisi
olarak Türkiye’nin adını duyuran Kayseri Kaski
Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı oyuncuları,
Dünyagöz Etiler’de retina muayenesinden geçti.
Takımdaki 11 kişinin göz sağlığı kontrolünü
Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Nilüfer Köylüoğlu Ünal
ve Doç. Dr. Fevzi Şentürk gerçekleştirdi.
Op. Dr. Köylüoğlu Ünal, “Avrupa ikincisi bir takımın
göz sağlığı kontrolünü gerçekleştirmek şahsım
ve kurumum adına memnuniyet verici…” diye
konuştu. Spor yaparken göz sağlığının tehdit altında
olabileceğinin pek akla gelen bir durum olmadığını
hatırlatan Op. Dr. Köylüoğlu Ünal, bireysel ya da takım
oyuncusu, çocuk ya da yetişkin, lisanslı ya da lisanssız
bütün sporcular için periyodik retina taramasının
kardiyoloji muayenesi kadar önemli olduğunu, böylece
maddi ve manevi daha sıkıntılı retina tedavilerine
ihtiyaç duyulmadan gerekli tedbirlerin alınabileceğini
belirtti. Sarıyer Belediyesi Bayan Voleybol Takımı
oyuncuları da, geçtiğimiz aylarda Dünyagöz Etiler’de
göz sağlığı kontrolünden geçti. Sporculara, detaylı
göz sağlığı ve retina muayenesi yapıldı.

S

Doç. Dr Nur Acar,
Op. Dr. Nilüfer
Köylüoğlu Ünal,
Op. Dr. Levent
Akçay, Op. Dr.
Elvan Yalçın ve
Op. Dr. Aylin Kılıç’ın
katıldığı deneyim,
doktorların görme
duyusu ve gözle
ilgili algılarını
değiştirdi.

zmanlıkları gereği sadece ‘göz’e odaklanan
Dünyagöz doktorları, bir saatliğine görme
duyularını hiç kullanmadan günlük hayatı
deneyimlediler. Zifiri karanlık olarak oluşturulan
ve hayatın farklı kesitlerinin deneyimlendiği
Karanlıkta Diyalog (Dialogue in the Dark)
sergisini ziyaret eden Dünyagöz doktorlarına
bu yolculukta görme engelli rehberler eşlik etti.
Hastalarının kaygılarını daha iyi anlamak, empati
yeteneklerini arttırmak ve diğer duyularını
keşfetmek için Karanlıkta Diyalog’da buluşan
Dünyagöz doktorları farklı bir deneyim yaşadılar.

U

Çocukların gözlerİ
çocuklara emanet
Çocukların gerçek hayatı eğlenerek öğrendiği
Marmara Forum’daki Minopolis’te aklınıza
gelebilecek her meslek dalı var ve bu meslekler
çocuklardan soruluyor. Şehrin çocuk doktorları
ve çocuk şoförleri de bulunuyor. Minopolis
şehrinde yaşayan ve sürüş okulunda araba
kullanmak ya da tren oyununda makinist olmak
isteyen bütün çocukların önce ehliyet almaları
gerekiyor. Çocukların ehliyet alabilmeleri
için ise sağlıklı gözlere sahip olduklarını
kanıtlamaları şart. Bunun için şehirde Dünyagöz
Hastanesi İstasyonu bulunuyor. Çocuklar tıpkı
gerçek bir hastanede olduğu gibi Dünyagöz
Hastanesi İstasyonu’na gelip şehir içerisindeki
diğer aktivitelerden kazandıkları paralardan
25 Minos karşılığında göz muayenelerini
yaptırabiliyor. Muayene sonucunda alınan
raporla da sürüş ehliyetlerini alabiliyorlar.
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Bizden haberler

2015’te
hedef
11 yenİ
hastane
Dünyagöz Hastaneler Grubu, Türkİye’nİn
sağlık alanında global oyuncu olma
yolunda hızla İlerlİyor. 2015’te yurt dışında
11 yenİ hastane açılması planlanıyor.
ünyagöz Hastaneler Grubu, yıllar önce
branş hastaneciliğiyle sektöre önemli
bir yenilik getirdi. Kurulduğu günden
bu yana özel sağlık sektöründe öncü, hiçbir zaman
itibarından ödün vermeyen ve yenilikçi bir marka
olarak kaliteli sağlık hizmeti vermeye odaklandı.
Ve bugün, 200 doktor ve 2 bin sağlık çalışanıyla
Türkiye ile yurt dışında toplam 23 noktaya ulaştı.

D

Yeni yatırımlar yolda
Dünyagöz Hastaneler Grubu, hızla büyümeye
devam ediyor. 2015 yılında 11 yeni hastane açılması
planlanıyor. Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu “Yeni yılda Ankara
Sincan, İstanbul Sultanbeyli, İstanbul Bağcılar,
Sakarya, Çorlu, Gaziantep, Konya, Kayseri, Adana,
Eskişehir, Diyarbakır ve İzmir’de Dünyagöz’ün yeni
şubelerini açmayı planlıyoruz. Yurt dışında ise
Almanya ve İngiltere’de ikinci şubelerimizin yanı
sıra Irak (Erbil), Azerbaycan (Bakü) ve Rusya’nın da
aralarında bulunduğu yeni pazarlarda ilk Dünyagöz
hastanelerini açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Dünyanın 107 farklı ülkesinden yılda 40 bin hastaya
hizmet verdiklerini ifade eden Eray Kapıcıoğlu,
yabancı hastaların tedavilerini 11 farklı dilde
hizmet veren uzman doktor ve sağlık personeliyle
gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.
Kadro zenginleşti
Dünyagöz’ü göz branşında klinik araştırma
merkezi olmasını sağlayacak ve uluslararası
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klinik araştırma merkezlerinin bir parçası
haline getirecek iş birliklerine imza atmayı
hedeflediklerine de değinen Kapıcıoğlu, kadrolarını
dünyanın en iyi uzman hekim ve profesyonelleri
ile zenginleştirdiklerini kaydetti. Kapıcıoğlu,
“Göz alanında yaptığı buluşlar ve geliştirdiği
tedavi yöntemleriyle dünyanın en önemli göz
hekimlerinden biri olarak kabul edilen ve bugüne
dek on binlerce kişiye ışık olan Prof. Dr. Pallikaris’in
Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun Medikal Direktörü
olmasıyla bu güne dek uluslararası alandaki pek
çok projemiz hız kazanacak. Eğitim ve akademik
işbirlikleri konusunda dünyanın önde gelen
üniversite ve kuruluşlarıyla yan yana gelerek,
medikal gücümüzü ve ‘Center of Excellence’
(Mükemmeliyet Merkezi) olma özelliğimizi ortaya
koyarak, markamızın dünya çapında tanınırlığını
artırmak önceliklerimizi oluşturacak” diye konuştu.
sağlık turizminde avantajlıyız
Kapıcıoğlu, “Ülkemiz sağlık turizminde önemli
bir başarı kaydetmiş durumda. Türkiye, dünya
genelinde sağlık turizminde 7’nci sırada yer
alıyor. Bazı ülkelerde tedavi masraflarının yüksek
olması ve bekleme zamanlarının uzunluğu,
kişilerin hem kaliteli tedavi alabilecekleri hem de
turistik ziyarette bulunabilecekleri Türkiye gibi
ülkelere yönelmesini sağlıyor. Bu potansiyelin
kaybedilmemesi adına önümüzdeki dönemde
mevcut sistemin ve işleyişin korunarak geliştirilmesi
bu açıdan büyük önem taşıyor” dedi. ■

D ÜNYAGÖZ HIZLA BÜYÜYOR
Ankara’da
ikinci şube
ünyagöz Hastaneler Grubu, yurt içinde ve yurt dışında
büyümeye devam ediyor. Ankara’nın Kavaklıdere
ilçesinde yer alan ilk Dünyagöz’ün ardından ikinci hastane
Beysukent’te açıldı. Dünyagöz Beysukent’te ileri teknolojiye
sahip altyapı ve deneyimli medikal kadro ile gözün tüm
branşlarında teşhis, tedavi ve ameliyat imkanı sunuluyor.
İhtiyaç halinde hastalar tedavi ve ameliyatlar için Dünyagöz
Kavaklıdere Hastanesi’ne yönlendiriliyor.

D

Yurt dışındaki
6. şube Tiflis’te
ürcistan’ın başkenti Tiflis’te Teşhis ve Tedavi
Merkezi açan Dünyagöz Hastaneler Grubu, bu
şubeyle birlikte yurt dışında 6 noktaya ulaşmış oldu.
Türkiye’de dünyanın 107 farklı ülkesinden yılda
yaklaşık 40 bin hastaya hizmet verdiklerini söyleyen
Dünyagöz İcra Kurulu Üyesi, İş Geliştirme ve Pazarlama
Başkanı Oğuzhan Süral, yurt dışı yatırımlarına devam
edeceklerini belirtti.

G

Erzincan’da bir ilke
imza atıldı
ünyagöz Erzincan’da miyop, hipermetrop ve
astigmatın tedavisinde kullanılan gelişmiş lazer
tedavi yöntemi İntralase lasik ve iLASIK operasyonları
uygulanmaya başladı. Başhekim Op. Dr. Hakan Özkan’ın
gerçekleştirdiği operasyon, bölgede ve ilde bir ilk oldu. Op.
Dr. Özkan, hastaneyle ilgili şunları söyledi: “Hastanemizde
çok ciddi operasyonlara imza atmaya başladık. İlimizde ve
çevre illerdeki hastalar uzak hastanelere giderken, artık
kendilerine en yakın hastanede göz tedavilerini olabiliyorlar.”

D

Dünyagöz’üyle
sanat

Dünyagöz sanat ödülü,
Banu Cennetoğlu’nun oldu

ürkiye’nin en prestijli uluslararası çağdaş sanat fuarı
ArtInternational’ın ikincisi, Haliç Kongre Merkezi’nde
düzenlendi. Fuarda bu yıl ilk kez katılımcı sanatçılardan birine de
ödül verildi. Dünyagöz Sanat Ödülü’nü sanatçı Banu Cennetoğlu aldı.
Ödül, sanata ve resme merakı ile dikkat çeken ve kendisi de iyi bir
koleksiyoner olan Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü
Prof. Dr. Ioannis Pallikaris tarafından verildi. Prof. Dr. Pallikaris
ödül töreninde şunları söyledi: “Göze hep bir ressamın tuvali gibi
yaklaştım. Çünkü inanıyorum ki gözlerimiz bizim dünyaya açılan
pencerelerimizdir. Sanatçı Banu Cennetoğlu’nun eserleri, insanların
sürekli baktıkları ve gördükleri nesnelere farklı bir gözle baktıklarında
bunların nasıl birer sanat eserine dönüşebildiğini ortaya koyuyor.”

T

Vision 47

KATKIDA
BULUNANLAR

48 Vision

Prof. Dr.
Ioannis
Pallikaris
Dünyagöz Hastaneler
Grubu’nun Medikal
Direktörü Prof. Dr.
Pallikaris, refraktif
kusurların lazerle
tedavisinde kullanılan ve birçok ülkede en çok
kullanılan lazer ameliyatlarının başında gelen
LASIK yönteminin mucidi olarak tanınmaktadır.
Uzun yıllar Girit Üniversitesi rektörlüğü
görevini üstlenen Profesör Pallikaris, halen
üniversitenin onursal başkanıdır.

Op. Dr.
Akgün Sayar
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul Tıp
Fakültesi’ nden
mezun olan Op. Dr.
Akgün Sayar’ ın,
10 yıldan uzun sürede 20.000’in üzerinde
cerrahi vaka deneyimi oldu. Uzmanlık
alanı genel muayene, göz estetiği, katarakt,
keratokonus, konjonktiva, kornea, lazer,
presbiyopi, şaşılık olan Op. Dr. Sayar
Dünyagöz Gaziantep’te görev yapıyor.

Prof. Dr. Akif
Özdamar
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi mezunu
olan Prof. Dr. Akif
Özdamar 18 yıldır
göz hekimliği
yapıyor. Uzmanlık alanları genel muayene,
katarakt, keratokonus, kornea, lazer ve
presbiyopi olan Prof. Dr. Özdamar’ın
24.000’in üzerinde cerrahi vaka deneyimi
bulunuyor. Prof. Dr. Özdamar, Dünyagöz
Ataköy’de görev yapıyor.

Op. Dr.
Ali Tarık
Sakoğlu
Ankara
Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan
Op. Dr. Ali
Tarık Sakoğlu, 19 yıldır göz hekimliği
yapıyor ve 15 binin üzerinde cerrahi vaka
deneyimi bulunuyor. Uzmanlık alanları
genel muayene, oküloplasti ve retina
olan Op. Dr. Ali Tarık Sakoğlu, Dünyagöz
Samsun’da görev yapıyor.

Op. Dr.
Alp Kayıran
Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden
mezun olan Op. Dr.
Alp Kayıran,
9 yıldır göz
hekimliği yapıyor.
Uzmanlık alanları genel muayene, glokom,
katarakt, kontakt lens, lazer ve presbiyopi
olan Op. Dr. Alp Kayıran’ın 5.000’in
üzerinde cerrahi vaka deneyimi bulunuyor.
Op. Dr. Alp Kayıran, Dünyagöz Etiler’de
görev yapıyor.

Doç. Dr. Altuğ
Çetinkaya
Hacettepe
Üniversitesi Tıp
Fakültesi mezunu
olan Doç. Dr.
Altuğ Çetinkaya
30 yıldan fazladır
göz hekimliği yapıyor ve 17.000’in üzerinde
cerrahi vaka deneyimi bulunuyor. Doç. Dr.
Çetinkaya’nın 150’den fazla bilimsel yayını
mevcut. Uzmanlık alanları genel muayene
ve göz estetiği olan Doç. Dr. Çetinkaya,
Dünyagöz Ankara’da görev yapıyor.

Op. Dr. Aylin
Kılıç
Hacettepe
Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan
Dr. Aylin Kılıç’ın
50.000’in üzerinde
vaka deneyimi bulunuyor. Uzmanlık
alanları katarakt, keratokonus, lazer,
presbiyopi olan Dr. Kılıç, 9 yıldır aktif
olarak göz hekimliği yapıyor. Şimdi,
Dünyagöz Etiler’de görev yapıyor.

Doç. Dr.
CENGİZ
AKARSU
Hacettepe
Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden mezun
olan Doç. Dr. Cengiz
Akarsu, 21 yıldır göz
hekimliği yapıyor. Uzmanlık alanları genel
muayene, glokom, katarakt, çocuk göz sağlığı,
şaşılık, göz tembelliği ve retina olan Doç. Dr.
Cengiz Akarsu’nun 5.000’in üzerinde cerrahi
vaka deneyimi bulunuyor. Doç. Dr. Cengiz
Akarsu Dünyagöz Antalya’da görev yapıyor.

Op. Dr.
Coşkun
Erdoğan
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan
Op. Dr. Coşkun Erdoğan’ın uzmanlık alanı
genel muayene, katarakt, lazerdir.
Op. Dr. Erdoğan, Dünyagöz Erzincan’da
görev yapıyor.

Op. Dr. Efekan
Coşkunseven
Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden
mezun olan Dr.
Efekan Coşkunseven
18 yıldır göz
hekimliği yapıyor.
Uzmanlık alanları genel muayene, katarakt,
keratokonus, konjonktiva, kornea, lazer
ve presbiyopi olan Dr. Coşkunseven ’in
165.000’in üzerinde cerrahi vaka deneyimi
bulunuyor. Dr. Coşkunseven, Dünyagöz
Etiler’de görev yapıyor.

Op. Dr. Elvan
Yalçın
Hacettepe
Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Dr.
Elvan Yalçın
18 yıldır göz
hekimliği yapıyor. Uzmanlık alanları
genel muayene, çocuk göz sağlığı, göz
tembelliği, şaşılık olan Dr. Elvan Yalçın’ın
20.000’in üzerinde cerrahi vaka deneyimi
bulunuyor. Dr. Elvan Yalçın Dünyagöz
Etiler’de görev yapıyor.

Op. Dr. Ersel
Özkılıç
Hacettepe
Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan
Op. Dr. Ersel
Özkılıç, 12 yıldır
aktif olarak göz hekimliği yapıyor.
Uzmanlık alanı genel muayene ve retina
olan Op. Dr. Özkılıç’ın 2.000’in üzerinde
vaka deneyimi bulunuyor. Op. Dr. Özkılıç,
Dünyagöz Ankara’da görev yapıyor.

Prof. Dr.
Fatih Karel
Ankara
Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan
Prof. Dr. Fatih
Karel’in uzmanlık
alanı genel muayene, glokom, katarakt,
konjonktiva, korneadır. 25.000’in
üzerinde vaka deneyimi bulunan Prof. Dr.
Fatih Karel, Dünyagöz Ankara’da görev
yapıyor.

Op. Dr. Hakan
Özkan
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Op.
Dr. Hakan Özkan,
9 yıldır göz hekimliği yapıyor. Uzmanlık
alanı genel muayene, göz estetiği, katarakt
ve şaşılık olan Op. Dr. Özkan’ın 4000’in
üzerinde cerrahi vaka deneyimi bulunuyor.
Op. Dr. Özkan, Dünyagöz Erzincan’da görev
yapıyor.

Op. Dr. Hakan
Sivrikaya
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Op. Dr.
Hakan Sivrikaya,
16 yıldır göz hekimliği yapıyor. Uzmanlık
alanları genel muayene, glokom, katarakt,
keratokonus, konjonktiva, kornea, lazer,
presbiyopi olan Op. Dr. Sivrikaya, Dünyagöz
Antalya’da görev yapıyor.

Op. Dr. Haluk
Talu
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Dr.
Haluk Talu 19
yıldır göz hekimliği yapıyor. Uzmanlık
alanları genel muayene, katarakt,
konjonktiva, kornea, lazer ve presbiyopi
olan Dr. Talu’nun 20.000’in üzerinde
cerrahi vaka deneyimi bulunuyor. Dr. Talu,
Dünyagöz Ataköy’de görev yapıyor.

Op. Dr.
İskender
Alkın Solmaz
Marmara
Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Op.
Dr. İskender Alkın
Solmaz, 3 yıldır göz hekimliği yapıyor.
Uzmanlık alanları genel muayene ve göz
estetiği olan Op. Dr. Solmaz’ın 1.000’in
üzerinde cerrahi vaka deneyimi bulunuyor.
Op. Dr. Solmaz, Dünyagöz Etiler’de görev
yapıyor.

Prof. Dr.
Murat Yolar
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Prof.
Dr. Murat Yolar
22 yıldır göz hekimliği yapıyor. Uzmanlık
alanları genel muayene ve retina olan
Prof. Dr. Murat Yolar’ın 12.000’in üzerinde
cerrahi vaka deneyimi bulunuyor. Prof. Dr.
Murat Yolar, Dünyagöz Ataköy’de görev
yapıyor.

Op. Dr. Nilüfer
Köylüoğlu
Ünal
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Op. Dr.
Nilüfer Köylüoğlu
Ünal 14 yıldır göz hekimliği yapıyor.
10.000’in üzerinde cerrahi vaka deneyimi
olan Op. Dr. Ünal’ın 150’nin üzerinde bilimsel
yayını bulunuyor. Uzmanlık alanları genel
muayene, glokom ve retina olan Op. Dr. Ünal,
Dünyagöz Etiler’de görev yapıyor.

Doç. Dr. Nur
Acar
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Doç.
Dr. Nur Acar, 12
yıldır göz hekimliği
yapıyor. Uzmanlık alanları genel muayene
ve retina olan Doç. Dr. Nur Acar’ın 5.000’in
üzerinde cerrahi vaka deneyimi bulunuyor.
250’nin üzerinde bilimsel yayını olan Doç. Dr.
Nur Acar, Dünyagöz Etiler’de görev yapıyor.

Prof. Dr.
Orhan Elibol
Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi mezunu
olan Prof. Dr. Orhan
Elibol, 21 yıldır göz
hekimliği yapıyor.
Uzmanlık alanları
çocuk göz hastalığı, genel muayene, glokom,
göz estetiği, göz tembelliği, katarakt, kornea,
presbiyopi, şaşılık olan Prof. Dr. Elibol’un
10.000’in üzerinde cerrahi vaka deneyimi
bulunuyor. Prof. Dr. Elibol, Dünyagöz İzmit’te
görev yapıyor.
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Op. Dr. Osman
Murat Aksoy
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Dr.
Osman Murat
Aksoy, 25 yıldır göz hekimliği yapıyor.
Uzmanlık alanları genel muayene, glokom,
nöro oftalmoloji, retina, üveit olan Op. Dr.
Aksoy’un 10.000’in üzerinde cerrahi vaka
deneyimi buluyor. Op. Dr. Aksoy, Dünyagöz
Gaziantep’te görev yapıyor.

Prof. Dr.
Selim
Doğanay
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi mezunu
olan Prof. Dr. Selim
Doğanay, 20 yıldır göz hekimliği yapıyor.
Uzmanlık alanları genel muayene, glokom,
keratokonus, lazer ve retina olan Prof. Dr.
Doğanay’ın 15.000’in üzerinde cerrahi vaka
deneyimi bulunuyor. Prof. Dr. Doğanay,
Dünyagöz Bursa’da görev yapıyor.

Op. Dr. Semra
Hoca
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Op.
Dr. Semra Hoca,
12 yıldır göz
hekimliği yapıyor. Uzmanlık alanları genel
muayene, katarakt, retina ve üveit olan
Op. Dr. Hoca’nın 5.000’in üzerinde cerrahi
vaka deneyimi bulunuyor. Op. Dr. Hoca,
Dünyagöz Antalya’da görev yapıyor.

Op. Dr. Sezer
Özkan
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Op.
Dr. Sezer Özkan,
6 yıldır göz hekimliği yapıyor. Uzmanlık
alanları genel muayene, göz estetiği,
katarakt, keratokonus, lazer, retina, şaşılık
olan Dr. Özkan’ın 10.000’in üzerinde
vaka deneyimi bulunuyor, Op. Dr. Özkan
Dünyagöz Samsun’da görev yapıyor.

Op. Dr.
Sezgin
Yıldızbaş
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Op.
Dr. Sezgin Yıldızbaş 10 yıldır göz hekimliği
yapıyor. Uzmanlık alanları genel muayene,
katarakt ve presbiyopi olan Op. Dr.
Yıldızbaş’ın 3.000’in üzerinde cerrahi
vaka deneyimi bulunuyor. Dr. Yıldızbaş
Dünyagöz Ataköy’de görev yapıyor.

Op. Dr.
Tamer
Haytoğlu
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden
mezun olan Op. Dr.
Tamer Haytoğlu,
10 yıldır göz
hekimliği yapıyor. Uzmanlık alanları genel
muayene, katarakt, lazer keratokonus,
kornea, presbiyopi olan Op. Dr.
Haytoğlu’nun 10.000’in üzerinde cerrahi
vaka deneyimi bulunuyor. Op. Dr. Haytoğlu,
Dünyagöz Bursa’da görev yapıyor.

Op. Dr. Umur
Kayabaşı
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan
Op. Dr. Umur
Kayabaşı 15 yıldır göz hekimliği yapıyor.
Uzmanlık alanları genel muayene ve
nöro oftalmoloji olan Op. Dr. Kayabaşı’nın
10.000’in üzerinde cerrahi vaka deneyimi
bulunuyor. Op. Dr. Kayabaşı Dünyagöz
Altunizade’de görev yapıyor.

Prof. Dr.
Yaşar Sait
Erda
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Prof.
Dr. Yaşar Sait Erda, 38 yıldır göz hekimliği
yapıyor. Uzmanlık alanları genel muayene
ve göz estetiği olan Prof. Dr. Erda’nın
38.000’in üzerinde cerrahi vaka deneyimi
bulunuyor. Prof. Dr. Erda, Dünyagöz
Bursa’da görev yapıyor.

Op. Dr.
Yetkin
Özgan
Çukurova
Üniversitesi Tıp
Fakültesi mezunu
olan Op. Dr.
Yetkin Özgan’ın
15 yılda 10.000’ den fazla cerrahi vaka
deneyimi bulunuyor. Uzmanlık alanları
genel muayene, glokom, katarakt, lazer,
presbiyopi olan Op. Dr. Yetkin Özgan
Dünyagöz Adana’da görev yapıyor.

Op. Dr. Yusuf
Yıldırım
Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden
mezun olan Op. Dr.
Yusuf Yıldırım,
14 yıldır göz
hekimliği yapıyor. Uzmanlık alanları
genel muayene, katarakt, konjonktiva,
kornea, lazer, presbiyopi ve retina olan
Op. Dr. Yıldırım’ın 30.000’in üzerinde
cerrahi vaka deneyimi bulunuyor. Op. Dr.
Yıldırım, Dünyagöz İzmit’te görev yapıyor.

Doç. Dr. Zerrin
Kapıcıoğlu
Hacettepe
Üniversitesi’nden
mezun olan Doç.
Dr. Zerrin
Kapıcıoğlu,
24 yıldır göz
hekimliği yapıyor. 12.000’in üzerinde cerrahi
vaka deneyimi olan Doç. Dr. Kapıcıoğlu’nun
40’ın üzerinde bilimsel yayını bulunuyor.
Uzmanlık alanları genel muayene, glokom
ve retina olan Doç. Dr. Kapıcıoğlu, Dünyagöz
Ataköy’de görev yapıyor.

