
Aköz hümör, vitreus ve 
retina



Göz içi basıncı ortalama 15 mm/hg   

Sağlıklı bir şekil ve optik özellikler için 

Hümör aköz



Fonksiyonları  

Gib ve göz şekli kontrolü 

Kornea beslenmesi 

Lens beslenmesi 

Saydam ortam 

Yoğun c vitamini konsantrasyonu  

(ışık hasarından korur) 

Hümör aköz 



Siliyer cisimden üretilir     

2.5 mikrolitre/dakika 

Difüzyon  

Ultrafiltrasyon 

Aktif sekresyon 

Hümör aköz



Hümör aköz 

Dolaşımı       

Lensin çevresinden geçer 

Pupilladan geçer 

Trabeküler sistemden emilir 



Hümör aköz 

Dışa akım  

Açı akımı      

Trabeküler ağ 

Schlemm kanalı 

Toplayıcı kanallar 

Episkleral damarlar 



Hümör aköz 
Dışa akım 

Uveoskleral akım      

İris kökü 

Siliyer cisim  kas altından 

Coroid dışına 

Skleradan dışarı 



Hümör aköz
Proteinden zayıftır   

Berraktır   

Üveitte artar 



Hümör aköz
Proteinin artması bulanıklığa neden olur 



Hümör aköz 
Kan-aköz bariyeri     

Moleküllerin kandan aköze geçişi sınırlıdır 

Kan-beyin bariyerine benzer 

Kan-retina bariyerine benzer 



Hümör aköz 
Kan-aköz bariyeri 

Ön kamaraya bakan hücreler arasında sıkı bağlantı ile sağlanır 



Hümör aköz 

Bariyer bozan nedenler    

İlaçlar 

Travma 

 Mekanik, fiziksel, kimyasal 

Üveit 

Enfeksiyon 



Hümör aköz 

Aşırı üretim: armış gib      

Az üretim: azalmış gib 

Aşırı emilim (Atılım): azalmış gib 

Az atılım: artmış gib 



Hümör aköz 

Artmış gib   

Glokom (göz tansiyonu) 

Optik sinir beslenmesini bozar 



Hümör aköz 

Sinir kaybına neden olur    

Görme alanı bozulur 

Sinsidir 

Belirti vermez 

Ailesel yatkınlık gösterir (genetik) 



Hümör aköz 

Glokom tedavisi: 

Risk grubuna ulaşım 

Düzenli tarama 

Düzenli tetkik 

Düzenli takip 



Hümör aköz 

Aköz üretimini azaltan ilaçlar    

Aköz atılımını arttıran ilaçlar 

Üretimi azaltan lazer 

Dolaşımı kolaylaştıran lazer 

Dolaşımı arttıran lazer 

Ameliyat  

(yenı kanal açılarak atılımın arttırılması)



Vitreous
Göz hacminin %80 ini oluşturur    

Önde lens, arkada retina ile sınırlıdır 

Anne karnında oluşur 

Üretimi yoktur (lens gibi) 



Vitreous 

Saydamdır (jel) 

Anne karnında damarlıdır 

6. haftadan sonra damarlar çekilir 
Doğumda 13.1 mm 

13 yaşında yetişkin boyuta ulaşır 

Yetişkin boyu: 16.5 mm 



Vitreous 

İçeriği    
Kolajen 

Su 

Hyaluronik asit 

Dış çeperi kolajenden zengin (kortex) 



Vitreous 

Fonksiyonlar    

Retina desteği 

Darbe suspansiyonu 

Vitre boşluğunu doldurması 

Ön-arka segmentler arası molekül geçiş kontrolü 

Metabolik tampon görevi (pH vs.) 

Saydam optik eksen 



Vitreous 

Bazı noktalarda retinaya sıkı yapışıktır    

Vitre tabanı 

Optik disk 

Makula 

Retinal damarlar 



Vitreous 

Bu sıkı bağlantılar bazen sorun yaratabilir    

Retinal yırtık 

Makula patolojileri 

Diyabetik retinopati 



Vitreous 

Vitre saydamlığı     
Kan retina bariyeri 

Düşük protein içeriği 

Saydam ortam 



Vitreous 

Vitreus yaşlanması     
Jel yapısında bozulma 
Likefaksiyon (sıvılaşma) 
İçinde su göllerinin oluşması 
Kolajen yapısında artış 
Saydamlığın azalması 



Vitreous 
Akut vitre dekolmanı     

Vitre yaşlanması ile gelişir 

Vitre korteksi retinadan ayrılır 

Vitre kendi içine çöker, kollabe olur 

Bulanıklaşır 

Uçuşmalara neden olur 



Vitreous 

Retinaya sıkı  

yapıştığı yerlerden 

merkeze  

doğru çeker   



Vitreous 

Retinal yırtık yaratabilir     



Vitreous 

Retinal dekolman gelişimine neden olabilir  



Vitreous 
Retinal ödem ve kanama yapabilir 

Makulada kırışıklığa neden olabilir 

Makulada yırtığa neden olabilir    27 



Retina 

İnsan algısının %80’i     

Beyin işleminin üçte biri 

Santral sinir sisteminin dışarıdan görülebilen tek kısmı 

Damarların çıplak göz ile görülebildiği tek yer 



Retina 

Anne karnında üçüncü haftada beyinden köken alır   
Ciltten de uyarı alarak göz küresi oluşur 





Retina 

Retina çok katmanlı sinir tabakasıdır  

Pigment epitelyum tabakası 

Fotoreseptörler (rodlar ve koniler) 

Nöral şebeke (bipolar, ganglion, 
müler, horizontal hücreler etc..)





Retina 
Işık enerjisini elektrik enerjisine  (sinir uyarısı) dönüştürür 

Fotoreseptörler ışığı kodlar    

Ara hücreler görüntüyü işlerler 

Hareket, renk, ışık miktarı farklı yollar ile kodlanır 



Retina 

Ganglion hücrelerin uzantıları optik siniri 
oluşturur 



Retina 

Optik sinir  

lateral genikulat cisimde sonlanır  

(beyin sapı)  



Retina 

Pigment epitelyum tabakası 

Tek sıra pigment hücresi     

Çoğalamazlar, yenilenemezler 

Kan – retina arasındaki bariyeri oluşturur 

Göz içi bağışıklık sistemini yönetir 

Vitamin A deposu 

Vitamin A döngüsü 

Fotoreseptörler için yatak oluşturur 

Fotoreseptörleri besler 



Retina 

Dökülen fotoreseptörleri sindirir      

Hücre artıklarını temizler 

Retina altındaki sıvıyı koroide boşaltır 

Bağlantıları zayıftır



Retina 
Retina dekolmanı bu iki hücre tabakasının (fotoreseptör - pigment 
eipteli) ayrılması ile oluşan bir hastalıktır  



Retina 
Bruch membranı      

Pigment epitelyum tabakasını yerinde tutan membrandır 

Kolajen ve elastik liflerden oluşur 



Retina 

Bruch membranı hasarında sarı nokta hastalığı gelişimine meyil artar    



Retina 

Fotoreseptörler   

Işık algılayan disk uzantıları vardır 

Diskler sürekli dökülüp yenilenirler 

1 grup rod, 3 grup koniler (mavi, kırmızı ve yeşil) 
(RGB) 



Retina 
Rodlar alaca karanlık ve renksiz görüntü, düşük ışıkta uyarılır 

Koniler ışık ve renk ayırımı, parlak ışıkta uyarılır 



Retina 

Makula   

Merkezi görme bölgesi 

Konilerden zengin 

Rodlardan zayıf 

Keskin görüntü bölgesi 

Alacakaranlıkta fonksiyonu az



Retina 
Yoğun karoten pigmenti içerir     

Işık hasarını engeller 

Bu nedenle rengi sarıdır (Sarı nokta) 



Retina 
Fovea: makulanın merkezi, özel bölge, kan damarı içermez
  



Retina 
Retina genetik çalışmalar için oldukça verimlidir  



Retina 
Tavuk karası, gece körlüğü, renk körlüğü etc. 



Retina İlk tespit edilen gen x kromozomundaki renk körlüğü genidir 



Retina 
Retina enerjisini glukozdan alır 

Diyabet hasarına direkt açıktır 



Retina 

Diabetik değişimler:   

Damarlarda tıkanma 

Damarlarda sızdırma 

Yeni damar oluşumu 

Retinal kanama 

Vitreus kanaması 

Retina dekolmanı 

Glokom 


