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Avrupa’da YBMD Prevalansı: 
EUREYE Çalışması

• Ciddi bir halk sağlığı problemi: 

• EPİDEMİ!

• Ömür uzadıkça sıklık artıyor.

• Günlük aktiviteler kısıtlanıyor:
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YAŞLANMA: TÜRKİYE 

• 65 YAŞ ÜSTÜ       

• 2000 : %5.4      

• 2025 : %9.5    

• 2050 : %19.3   ....... 5 kişiden 1’i....







Türkiyede İnsidans

TÜRKİYE  HER YIL : 

• 270.943 YBMD  YENİ OLGU 

• 27.094   YAŞ TİP YENİ OLGU

• 243.000  DOLAYINDA KURU TİP OLGU  
HASTA HAVUZUNA KATILMAKTA. 



EUREYE Çalışması

• Avrupa’daki YBMD prevalansını saptamak

• 7 Avrupa ülkesinde 7 çalışma merkezi: 

• Her ülkede 65 yaş üzerinde 800-900 kişinin 
kaydedilmesi amaçlanmıştır.

• Toplam 4753 kişi

Augood CA et al,Prevalence of age-related maculopathy in older Europeans: 
 the European Eye Study (EUREYE). Arch Ophthalmol. 2006 Apr;124(4):529-35  



EUREYE – Avrupa Göz Çalışması 

!  65#yaş#ve#üzerindeki#Avrupalı#nüfus#için:##

–  Yaklaşık#%50’sinde#1?4.#derece#YBM#mevcut##
–  Popülasyonun#%3.32’de#geç#dönem#YBMD#mevcut:#
#
–  Coğrafik#atrofi#prevalansı:##%1.2#
–  Neovasküler#YBMD#prevalansı:#%2.3#

Augood CA et al,Prevalence of age-related maculopathy in older Europeans: 
 the European Eye Study (EUREYE). Arch Ophthalmol. 2006 Apr;124(4):529-35  
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• ÇOK DAHA UCUZA…

• PROFİLAKSİ…



YBMD Risk Faktörleri
• Sabit faktörler:

• Yaş>50

• Genetik: Aile 
hikayesi (+)

• Cinsiyet: Kadın

• Beyaz Irk

• Güneş ışığı 
maruziyeti hikayesi

• Açık iris rengi

• Katarakt cerrahisi

• Değiştirilebilir faktörler:

• Sigara

• Beslenme:

• karotenoid az alımı

• antioksidan az alımı

• omega 3 az alımı

•  Makula pigmenti kalitesi

•  Obesite, Kardiyovasküler 
hastalıklar

•  İnflamasyon



Genetik
• Ailesel kümelenmeler

• Hagerman: Kuru tip YBMD 3200 göz

• %75 inde genetik komponent

• Tüm riskin %50si: genetik

• ABCR geni (Stargardt)

• Kompleman Faktör H

• Bir ebeveynden gen varyantı (+): 2-4X

• İki ebeveynden gen varyantı (+): 5-7X



• Kuru ve yaş tip: 
Güçlü korelasyon

• Sigara miktarı ile 
doğru orantılı

• Sigara içenlerde 
1.9x risk

• Bırakmış 
olanlarda:1.7x 

Sigara



Makula pigmenti & YBMD  
“Waterford Çalışması”

• Makula pigmenti: 2 karotenoid (lutein ve 
zeaxanthin)

• Nolan et al. Risk factors for age-related 
maculopathy are associated with a relative lack of 
macular pigment. Exp Eye Res 2007

• 828 İrlandalı sağlıklı birey

• MPOD: “heterochromatic flicker photometry” 

• Serum L ve Z: HPLC

• Diyetteki L ve Z: Anket



MAKÜLA PİGMENT OPTİK DANSİTESİ (MPOD)



Ailede YBMD-MPOD
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Şek. 3. Ailesinde klinik olarak doğrulanmış yaşa bağlı makulopati 
(YBM) anamnezi olan ve olmayan kişilerde MP optik yoğunluğunu 
gösteren kutu grafiği. Kontroller: ailede bilinen YBM anamnezi 
olmayan kişiler (n=625); FH 1: ailede klinik olarak doğrulanmış 
erken dönem YBM olan kişiler (n=41); FH 2: ailede klinik olarak 
doğrulanmış coğrafi atrofi olan kişiler (n=51); FH 3: ailesinde klinik 
olarak doğrulanmış koroidal neovaskülarizasyon olan kişiler (n=79). 

Ailede erken YBMD Ailede coğrafi atrofi Ailede KNVM  (+)



MPOD ve Değişkenler 

n = 800, r2 = 0.250. 
(+), pozitif belirleyen; (-), negatif belirleyen. * p < 0.05. ** p < 0.01.  

Bağımlı'değişken!     Anlamlı'açıklayıcı'değişken(ler)!   
MPOD      Yaş** (-)   

    Cinsiyet** (-)   
    Besindeki L** (+)   
    Serum L** (+)   
    Sigara alışkanlığı** (-)   
   Yüksek kolesterol* (-)   
    Ailede doğrulanmış erken YBM** (-)   
    Ailede doğrulanmış atrofik YBMD** (-)   
    Ailede doğrulanmış neovasküler YBMD** (-)   

  



YBMD-Patofizyoloji

• Oksidatif stres – makulada biriken 
serbest toksik oksijen radikalleri

• Metabolit transportunun bozulması  
- Parçalanamayan materyalin birikmesi 

(Drusen)  
- RPE’deki hücrelerin bütünlüğünün 

bozulması, atrofi 
- Fotoreseptörlerin ölümü  
- Santral görme kaybı



Işık 
Enerji absorblayan 
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Retina pigmentleri 
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Antioksidanlar 
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YBMD TEDAVİSİ

• ETKİN TEDAVİSİ YOK

• ETKİN BİR PROFİLAKSİ YOK

• ÇALIŞMALAR:

• HASTALIK ÖNLENEBİLİR Mİ?

• İLERLEME YAVAŞLATILABİLİR Mİ?

Beslenme-Antioksidanlar



MAHAL-O Çalışması

• Faz 11-III çalışması

• Lampalizumab: Complement inhibitor

• Coğrafi atrofili gözler

• IV enjeksiyonlar

• Atrofinin progresyonunda %20-54 azalma 
(faz 2) 



Beslenme-Antioksidanlar



BESLENME-DİYET

• Diyet yaşlanma sürecini etkiliyor!



RPE de yaşlanma



Antioksidanlar ve Serbest radikaller 

Kelly FJ. Oxidative stress: its role in air pollution and adverse health effects. (2003) Occup Environ Med 60: 612-616. 
Cai J et al. Oxidative damage and protection of the RPE. (2000) Prog Retin Eye Res 19: 205-221. 

Oksidatif stres Antioksidanlar 
Serbest radikaller 

Doku hasarı İnflamasyon 

Oksidatif hasar 

Lipidler, proteinler, nükleik asitler  



Neden besin desteği gerekli?

Besin&desteği&

Hastalık((

Yaşlanma(
Beslenme(eksikliği(

Re+na&=&oksida+f&strese&çok&duyarlı&

O2�den(zengin(ortam(

Yüksek(enerjili(mavi(ışık(



• Vitaminler ve mineraller

• C Vitamini

• E Vitamini

• Çinko

• Karotenoidler

• Lutein ve zeaksantin

• Beta-karoten (A-Vit)

• Poliunsature yağ asidleri 
(PUFA)

• Omega-3, 6



C VİTAMİNİ

• Askorbik Asit, suda erir.

• Güçlü bir antioksidandır.

• E vit rejenerasyonunda kofaktör

• Lens ve siliyer cisimde yüksek 
konsantrasyonlarda

*    Padayatty S, Katz A, Wang Y, et al . Vitamin C as an antioxidant: Evaluation of its role in 
disease prevention. J Am Coll Nutr 2003; 22(1):18–35. 



C-Vit Çalışmalar

• AREDS:  Vit C faydalı.  Ancak bu fayda 
kombinasyonda görülüyor. Tek başına AMD 
gidişini etkilediğine dair kanıt yok

• Cho et al*: Erken AMD’de ve yaş tipe gidişte 
orta derecede koruyucu

• Tek başına kullanımıyla ilgili kontrollü 
prospektif çalışma yok

*Cho E, Seddon JM, Rosner B, et al . Prospective study of intake of fruits, vegetables, vitamins, and carotenoids and risk of age-
related maculopathy. Arch Ophthalmol 2004;122(6):833–92.



C-VİTAMİN KAYNAĞI
• meyveler 

• kuşüzümü, kivi, 

• greyfurt, limon, portakal, 

• çilek

• sebzeler 

• kırmızı biber, domates, yeşil biber

• maydanoz, lahana, ıspanak, tere, karnıbahar,

• brokoli, brüksel lahanası, yeşil fasulye



E-VİTAMİNİ-TOKOFEROLLER

• Yağda çözünen en önemli antioksidan

• Vücutta üretilmez.

• Tek başına çalışmaz.

• PUFA, Vit. A ve C’nin oksidasyonunu önler

• Hücre membranlarının bütünlüğünü korur

• Vitamin C tarafından döngüye sokulur

• Anti-inflamatuvar etki

Traber MG. Vitamin E. In: Present Knowledge in Nutrition (9th edition). Bowman BA, Russel RM (eds.), International Life Science Institute Press, Washington DC. 
(2006) pp 211-219. 
Brigelius-Flohé R, Traber MG. Vitamin E: function and metabolism. (1999) FASEB J 13: 1145-1155. 
Ricciarelli R et al. Vitamin E: protective role of a Janus molecule. (2001) FASEB J 15: 2314-2325. 



E-VİTAMİNİ-YBMD

• YBMD progresyonu veya riskine karşı koruyucu etki?

• Plazma E vitamini düzeyleri YBMD riski ile ters 
orantılıdır.

• E vitamini konsantrasyonu yaşla birlikte azalır.

• Diyetle ↑ E vitamini alımı (C vitamini, beta-karoten 
ve çinko ile birlikte) YBMD riskinde ↓

 

Friedrichson T et al. Vitamin E in macular and peripheral tissues of the human eye. (1995) Curr Eye Res 14: 693-701. 
Delcourt C et al. Age-related macular degeneration and antioxidant status in the POLA study. POLA Study Group. 
(1999) Arch Ophthalmol 117: 1384-1390. 
van Leeuwen R et al. Dietary intake of antioxidants and risk of age-related macular degeneration. (2005) JAMA 294: 
3101-3107. 



•  E Vitamini doğal veya sentetik olabilir 
•  En yaygın sentetik E vitamini dl-α-

tokoferol asetattır 
•  Doğal olarak ortaya çıkan α-tokoferol, 

sentetik formun iki katı daha potenttir  

Vücudun kendisi E vitaminini 
üretmez 

E Vitamini : Besin Kaynakları 

Zeytin yağı Ispanak  
Soya yağı Domates  
Kolza  yağı  Portakal 
Ayçiçek yağı Elma 
Buğday tanesi yağı  Yerfıstığı 
Tereyağ Fındık 
Süt Ceviz 
Somon  Domuz  (yalnızca 

kasları)  
Kakao yağı 
Emmentaler 
peyniri 
 

Tahıllar (buğday) 
Yağlı tohumlar ve yağ (zeytin, fındık, fıstık, ceviz, tereyağ,) 
Yeşil sebzeler (salata, lahana, ıspanak) 



Mineraller: Çinko

• Antioksidan enzimlerin aktivasyonu 
için kofaktör

• Bakır: Çinkonun anemi yapıcı etkisine 
karşı



Zn-bağımlı retinol 
dehidrogenazın aktivasyonu 

(rodopsin rejenerasyonu) 
 

Retinolün retinaya taşınmasının 
kolaylaştırılması (RBP= retinol 

bağlayıcı protein) 
 

Katalaz ve 
süperoksit 
dismutazın 

aktivasyonu 
 

Fotoreseptörlerden 
sinaptik iletinin 
kolaylaştırılması 

 
 

Serbest radikallerin 
bağlanması 

 

Rodopsinin  
stabilizasyonu 

 

Çinkodaki azalma yaşlanan retinadaki 
oksidatif hasar şansını artırır. 



ÇİNKO KAYNAKLARI

• İstiridye, buğday tanesi: EN YÜKSEK çinko

• Et (inek, domuz, tavuk)

• Organlar (karaciğer, böbrek, kalp)

• Yüksek miktarda çinko

• Yumurta, süt, peynir, balık, patates, tam buğday ekmeği

• Orta miktarda çinko

• Biyoyararlanım: 

• DÜŞÜK: kuru yemiş ve sebze

• YÜKSEK: Kabuklu deniz ürünleri, inek ve diğer 
kırmızı etler.



ÇİNKO-ÇALIŞMALARI

• AREDS

• Tek başına çinko YBMD progresyonu %21 daha az 

• Çinko + antioksidanlar grubunda YBMD progresyonu 
%25 daha az

• AREDS 2: 80mg vs 25mg çinko alımı

• Blue Mountains Eye Study 

• 10 yıllık sonuçlarda fazla çinko (15.8 mg/gün) 
tüketenlerde YBMD gelişimi veya ilerlemesinde önemli 
azalma



KAROTENOİDLER

• β-karoten (Vit A), Lutein, Zeaksantin

• Işığı absorbe eden organik pigmentlerdir

• Antioksidan etki

• Doğada 600’den fazla çeşit karotenoid

• İnsanda birkaç düzine



β-karoten

• Erken çalışmalarda β-karoten YBMD riskini 
azalttığı gösterilmiş

• BMES:  Yüksek doz β-karoten alımı neovaskuler 
YBMD riskini 2 kat arttırır!

• Sigara içenlerde AC kanseri riskini arttırır.

• AREDS 1: Kombinasyonda faydalı

• AREDS 2: L/Z daha uygun.

Tan JSL, Wang JJ, Flood V, et al. Dietary antioxidants and the long-term incidence of age-related macular degeneration: 
The Blue Mountains Eye study. Ophthalmology. 2008;115;334–41. 



Lutein ve Zeaksantin
• Maküla pigmentleridir.

• 430 ve 490 nm arasındaki dalga boylarının 
absorpsiyonu

• “doğal güneş gözlüğü”

• AREDS çalışmasında incelenmemişti



“Makula pigmentinde rölatif bir eksiklik vardır. Hastalık 
başlamadan birkaç dekad önce belirgindir”

WATERFORD ÇALIŞMASI3 

828 kişi- Makula pigmenti yoğunluğu ölçümü 
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Yaş (yıl) 20-30 31-40 41-50 51-60 

Genç                            Orta yaşlı/yaşlı 

Sarı nokta İnce sarı 
nokta 



Karotenoidlere ait 
epidemiyolojik çalışmalar

• EDCC-çalışması (Seddon et al,1994)

• POLA çalışması (Delcourt C ve ark. 2006)

• Waterford çalışması (Nolan J ve ark. 2007)

• AREDS Rapor No. 22 (AREDS Araştırma 
Grubu 2007)

• Blue Mountains Eye Study (BMES)



Lutein-Zeaksantin 
Çalışmaları
Lutein've'Zeaksan-n'

Temel'Epidemiyolojik'Çalışmalar'

5 

Çalı�manı adı Çalı�manın 
türü 

Katılımcı sayısı Ara�tırılan 
nütrisyonel 
maddeler 

Sonuçlar 

Eye Disease 
Case-Control 

Study 
(EDCCS) 
(1993) 

Vaka-kontrol 876  

(55-80 ya�) 

Diyetle alınan lutein, 
zeaksantin, 

beta-karoten, 
vitamin A, C, ve E 

Karotenoid alım düzeyi en yüksek olan grupta 
NV-YBMD geli�me riski %43 daha azdır 

 

Lutein ve zeaksantin kombinasyonunun, YBMD 
riski azalması  ile çok güçlü bir ili�kisi vardır 

Blue 
Mountains 
Eye Study 

(BMES) 
(2007) 

Toplum 
tabanlı 

Ba�langıçta 
3654; 5 ya da  
10. yılda veya 

hem 5. hem de 
10. yılda tekrar 
de�erlendirilen 
hasta sayısı:  

2454  
(>49 ya�) 

Diyetle alınan lutein, 
zeaksantin, 

beta-karoten, 
vitamin A, C, ve E 

Yüksek miktarda lutein ve zeaksantin alımı NV-
YBMD riskinde %65 azalma sa�lamaktadır 

 

Yüksek miktarda çinko alımı, YBMD’nun tüm 
evreleri için %44; erken evre YBMD için %46 
risk azalmasına neden olmaktadır 

POLA  
(2006) 

Cross-
sectional 

Plazma 
karotenoid 

düzeyi ölçülen 
899 katılımcı 
(>60 ya�) 

Diyetle alınan lutein, 
zeaksantin ve di�er 

karotenoidler 

Plazma zeaksantin düzeyleri yüksek olan 
hastalarda, YBM (Ya�a Ba�lı Makülopati) ve 
YBMD geli�me riski %93 oranında azalmaktadır 
 
Total plazma lutein ve zeaksantin düzeyleri 
yüksek olan hastalarda risk %73 oranında 
azalmaktadır 

AMD, age-related macular degeneration; ARM, age-related maculopathy; EDCCS, Eye Disease Case-Control Study; 
NV, neovascular; POLA, Age-related Ocular Pathologies (Pathologies Oculaires Liées à l’Age). 



Lutein ve Zeaksantin-
Kaynakları

• Lutein

• Ispanak, karalahana, 

• Brüksel lahanası

• Zeaksantin

• Mısır 



AREDS 
Arch Ophthalmol. 2001;119:1417-1436

• 1992-2001 

• Yüksek doz mikro-besinlerin yaşa bağlı göz 
hastalıkları üzerindeki etkisi

• Katılımcılar: AMD / katarakt olan 55-80 yaşlarındaki 
3.640 hasta ve 1117 kontrol

• 4 grup: YBMD yok/hafif/orta/bir gözde ileri

• Çalışma tasarımı: Randomize ve plasebo-kontrollü 
klinik çalışma

• En az 5 yıl takip (ortalama 6.3 yıl) 



YBMD-şiddeti

• Birkaç orta-boy drusenin 
olması (<63mikron)

• Hiperpigmentasyon veya 
hipopigmentasyon gibi 
pigment anormallikleri

• En az bir büyük drusenin 
olması

• Çok sayıda orta-boy 
drusen 
(>63 ve <125 mikron)

Erken YBMD

Orta YBMD



• Coğrafi Atrofi

• Neovasküler YBMD

İLERİ YBMD



AREDS-1

• Vitaminler ve mineraller

• E Vitamini: 400 IU

• C Vitamin: 500mg

• Çinko 80mg

• Bakır 2mg (çinkoya bağlı bakır kaybını 
kompanse etmek için)

• Karotenoidler

• Beta-karoten: 15mg (L ve Z yok!)

YBMD olmayan veya hafif olanlarda bir etkisi yok!



 AREDS Sonuçlar: 
 İleri YBMD gelişme riski azalması 
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AREDS: YBMD PROGRESYONUNDA 
DOĞAL SEYİR

Kategori 4

Kategori 3

Kategori 2



AREDS Eleştiriler

• ß-karoten, lutein/zeaksantin yerine 
kullanılmıştır.

• ß-karoten kullanımı, sigara içenlerde 
kontrendikedir, fakat sigara içilmesi YBMD 
için çarpıcı bir risk faktörüdür.

• Etkili doz çalışması yok



PROSPEKTİF KONTROLLÜ DİĞER 
ÇALIŞMALAR

• LAST : Lutein tek başına veya 
antioksidanlarla kombine edildiğinde YBMD 
ilerlemesini yavaşlatır 

• CARMA: Lutein + zeaksantin YBMD’ye 
progresyonu azaltır. Makula pigment 
dansitesinde artış

• LUNA: MPD artış



Temel%Müdahaleli%(Interven2onal)%Çalışmalar%

4 

AMD, age-related macular degeneration; CARMA, Carotenoids and Co-antioxidants in Age-Related Maculopathy;  
LAST, Lutein Antioxidant Supplementation Trial; LUNA, LUtein Nutrition effects measured by Auto-fluorescence; MPOD, macular pigment optical density. 

Çalı�manın 
adı 

Çalı�manın 
türü 

Katılımcı sayısı Ara�tırılan 
nütrisyonel 
maddeler 

Sonuçlar 

CARMA 
(2004) 

Randomize, 
plasebo-
kontrollü, 
çift-kör 

433 katılımcı 
(≥50 ya�) 

Lutein, zeaksantin, 
vitamin C ve E, çinko 

Dı�ardan verilen verilen lutein ve zeaksantin  
serum lutein düzeyini ve maküla pigment optik 
yo�unlu�unu (MPOD) artırmaktadır 

LAST 
 (2004) 

Randomize, 
plasebo-
kontrollü, 
çift-kör 

90 katılımcı 
(>70 ya�) 

Lutein, lutein +  
antioksidanlar, 

mineraller 

Atrofik YBMD’da lutein veya lutein + 
antioksidanlar, vitaminler, minareller ile görsel 
foksiyonlarda iyile�me sa�lanmaktadır 

LUNA 
(2006) 

Non-
randomize, 
kontrollü, 

açık-etiketli 

136 katılımcı 
(≥50 ya�) 

Lutein, zeaksantin, 
vitamin C ve E, 
çinko, selenyum 

Maküla pigment optik yo�unlu�unda (MPOD) 
artı� 

Lutein / 
Zeaxanthin 
and Visual 
Function 
(2008) 

 

Non-
randomize,  
Açık etiketli 

 

40 katılımcı 
(ortl. 23.9 ya�) 

Lutein ve zeaksantin Dı�arıdan verilen lutein ve zeaksantin maküla 
pigment optik yo�unlu�unu önemli ölçüde 
artırmakta ve görme performansını 
iyile�tirmektedir 



AREDS Rapor No. 22

• AREDS çalışma popülasyonunda YBMD 
sıklığı ile besinlerdeki karotenoidler,  
Vitamin A,  C ve E’nin ilişkisini incelemek

• 4519 kişi (60-80 yaş)

• Besin alımı değerlendirmesi için FFQ (besin 
sıklık anket) uygulandı. 

The relationship of dietary carotenoid and Vitamin A, E and C intake with Age-Related Macular  
Degeneration in a case-control study. AREDS Report N°22 - Arch Ophthalmol 2007; 125 (9): 1225-1232 



AREDS Rapor No. 22 

GA: riskte %55 azalma; NV-AMD: riskte %35 azalma;  
Drusen: riskte %27 azalma 

%55 %35 %27 

YBMD ve Lutein/Zeaksantin alımı 
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Düşük L/Z alımı 

Yüksek L/Z alımı 



POLİUNSATURE YAĞ 
ASİTLERİ (PUFA)



Poliansature Yağ Asitleri 
(PUFA)

• Lipidik organik moleküller

• “Esansiyel”  Vücutta sentezlenemezler

• Omega 3  ve Omega 6 (Gamma LA)

• Alfa linolenik asit (ALA) (Kısa zincir) (bitkisel)

• Eikosopentanoik Asit (EPA)

• Dokosoheksanoik Asit (DHA)



Omega 3

• ALA: Bitkisel kaynaklı

• Ceviz, badem, fındık, fıstık, kabak 
çekirdeği, ayçekirdeği, Semiz otu, soya

• DHA ve EPA ya dönüşebilir.

• DHA ve EPA anti-inflamatuvar ve anti-
agregan özelliklere sahiptir

• EPA, VEGF spesifik olan tirozin kinaz 
reseptör aktivasyonunu ve ekspresyonunu 
baskılar. (anti-VEGF) 



! Soya%fasulyesi%
yağı%ve%kanola%yağı%

da%bir%miktar%
omega73%yağ%asidine%

sahip;r.%

! Genellikle%
yüksek%yağ%

içeriğine%sahip,%
soğuk%su%deniz%
ürünlerinde%
bulunur.%

uskumru%

Orkinos(ton%balığı)%
Sardalya%

Ançüez%

ringa%

Keten%
Tohumu%

OMEGA%3%%



Esansiyel)yağ)asidleri)
• 49 

• Resim: Neuringer M. Infant vision and retinal function in studies of dietary long-chain polyunsaturated fatty acids: methods, results, and implications. (2000) Am J Clin Nutr 71 (Suppl): 
256S-267S. Reproduced with permission from the American Society for Nutrition. 

• SanGiovanni JP, Chew EY. The role of omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in health and disease of the retina. (2005) Prog Retin Eye Res 24: 87-138. 

• Bazan NG. Homeostatic regulation of photoreceptor cell integrity: significance of the potent mediator neuroprotectin D1 biosynthesized from docosahexaenoic acid: the Proctor Lecture. (2007) 
Invest Ophthalmol Vis Sci 48: 4866-4881. 

• Yapısal:)
• Re0nada,)re0na)fotoreseptör)dış)
membranlarındaki)başlıca)yapısal)lipid)

Fonksiyonel:)

• Konformasyonel)rodopsin)değişiklikleri)
için)(ışık)ile0mi))uygun)ortam)yaraCr.)
Rodopsin)rejenerasyonunda)rol)oynar.)

• OmegaG3)DokoHekzaenoik)Asid)(DHA):)Gözdeki)rolü)

• Fosfolipid 
moleküller 

• Ya� asidi 
zincirleri 

• Rodopsin 
molekülü 

• Dı� segment 

• �ç segment 

• Sinaptik 
sonlanma 

• Koruyucu:)
• An0Gapopto0k)
• An0oksidan)
• An0Ganjiyojenik)
• An0Ginflamatuar)



Omega 3 ve YBMD
• Omega-3 yağ asitleri tüketimi ve YBMD ilişkisini 

inceleyen klinik kanıtların büyük bölümü 
epidemiyolojik veridir.

• AREDS 20, 23, 30. raporlar, BMES

• AREDS 2

• Prospektif çalışmaların ve kanıtların sayısı 
oldukça azdır.

• NAT 1 ve 2



NAT 1
• DHA ve EPA’nın ileriye dönük karşılaştırması

•  Prospektif

•  6 ay takip

•  Plasebo kontrol

• Tedavi alan grupta DHA ve EPA’nın serum ve 
eritrositlerdeki düzeyi artmıştır.

• Omega 3 desteğinin YBMD progresyonu 
açısından herhangi bir yararı gösterilememiştir.

• Hastalarda herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.



AREDS Rapor 20

• AREDS’de YBMD’in başlangıçtaki şiddeti ile lipid alımı 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek 

• 60-80 yaşlarındaki 4519 AREDS katılımcısı 

• Besin sıklığı anketi ile tahmini lipid alımları.

• Gruplar: 4 YBMD kategorisi ve kontrol grubu 

SanGiovanni JP et al. The relationship of dietary lipid intake and age-related 
macular degeneration in a case-control study: AREDS Report No. 20. (2007) 
Arch Ophthalmol 125: 671-679.



En#düşük#tüke*m#çeyrek#dilimine#karşılık#en#yüksek#dilim#
karşılaş4rıldığında#DHA#(OR#0.54;#%95#GA#0.36F0.80)#ve#diyeJe#toplam#
omegaF3#uzun#zincirli#PUFA#alımı,#NVFYBMD#ile#ters#oran4lıydı#(OR#
0.61;#%95#GA#0.41F0.90)#
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• Yüksek$miktarda$DHA$tüke5mi$ile$%46$risk$azalması$

AREDS Rapor 20



AREDS RAPOR 23  
PROSPEKTİF KOHORT

• SanGiovanni JP et al. The relationship of dietary omega 3 long-chain 
polyunsaturated fatty acid intake with incident age-related macular 
degeneration. AREDS Report no. 23.Arch Ophthalmol. 2008;126(9):1274-1279

• Çalışma amacı: Diyetle Omega 3 uzun zincirli PUFA 
tüketiminin neovasküler YBMD ve santral coğrafi 
atrofi ilişkisini incelemek: 6 yıllık takip



• Bilateral druseni olan hasta grubunda EPA, 
DHA ve DHA+EPA tüketimi yüksek 
olanlarda santral coğrafi atrofi gelişme 
olasılığı %51 daha düşüktür.

AREDS RAPOR 23  
PROSPEKTİF KOHORT



AREDS 
RAPOR 30

• SanGiovanni JP et al. Omega 3 long-chain 
polyunsaturated fatty acid intake and 12-
year incidence of neovascular age-related 
macular degeneration and central 
geographic atrophy: AREDS report 30, a 
prospective cohort study from the Age-
Related Eye Disease Study. (2009) Am J Clin 
Nutr 90: 1601-1607.



AREDS 30

• Omega-3 tüketimi (DHA, EPA veya DHA + 
EPA) en yüksek olan grupta düşük tüketim 
bildirenlere göre santral coğrafi atrofi veya 
NV-YBMD gelişme olasılığı %30 daha azdı



EUREYE ÇALIŞMASI

• Haftada bir defadan daha az yağlı balık tüketimine 
kıyasla haftada bir defa tüketim, NV-YBMD 
riskinde %50 azalma ile ilişkiliydi.

• Augood CA et al. Prevalence of age-related maculopathy in 
older Europeans: the European Eye Study (EUREYE). 
(2006) Arch Ophthalmol 124: 529-535.

• Augood CA et al. Oily fish consumption, dietary 
docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid intakes, 
and associations with neovascular age-related macular 
degeneration. (2008) Am J Clin Nutr 88: 398-406.



• Toplam omega-3 PUFA alımı fazla olanlarda risk %37 
azalır 

• Haftada bir porsiyon balık tüketenlerde risk %31 
azalır 

• Haftada 1-2 porsiyon kabuklu kuruyemiş tüketen 
katılımcılarda risk %35 azalır. 

Tan JS et al. Dietary fatty acids and the 10-year incidence of age-related macular 
degeneration: the Blue Mountains Eye Study. (2009) Arch Ophthalmol 127: 656-665.

BMES



CHONG  
Meta Analizi

• Chong EW et al. Dietary omega-3 fatty acid 
and fish intake in the primary prevention of 
age-related macular degeneration: a 
systematic review and meta-analysis. (2008) 
Arch Ophthalmol 126: 826-833.



• Meta-analize 9 çalışma dahil edilmiştir:
• Chua B et al. Dietary fatty acids and the 5-year incidence of age-related maculopathy. (2006) Arch 

Ophthalmol 124: 981-986.

• Seddon JM et al. Cigarette smoking, fish consumption, omega-3 fatty acid intake, and associations 
with age-related macular degeneration: the US Twin Study of Age-Related Macular Degeneration. 
(2006) Arch Ophthalmol 124: 995-1001.

• Seddon JM et al. Dietary fat and risk for advanced age-related macular degeneration. (2001) Arch 
Ophthalmol 119: 1191-1199.

• SanGiovanni JP et al. The relationship of dietary lipid intake and age-related macular degeneration 
in a case-control study: AREDS Report No. 20. (2007) Arch Ophthalmol 125: 671-679.

• Delcourt C et al. Dietary fat and the risk of age-related maculopathy: the POLANUT Study. (2007) 
Eur J Clin Nutr 61: 1341-1344.

• Arnarsson A et al. Risk factors for five-year incident age-related macular degeneration: the 
Reykjavik Eye Study. (2006) Am J Ophthalmol 142: 419-428.

• Mares-Perlman JA et al. Dietary fat and age-related maculopathy. (1995) Arch Ophthalmol 113: 
743-748.

• Heuberger RA et al. Relationship of dietary fat to age-related maculopathy in the Third National 
Health and Nutrition Examination Survey. (2001) Arch Ophthalmol 119: 1833-1838.

• Cho E et al. Prospective study of dietary fat and the risk of age-related macular degeneration. 
(2001) Am J Clin Nutr 73: 209-218.



Diyetle Omega-3 ve Balık Alımı 

Diyetle'alım' Risk'azalması'(%)' YBMD'evresi'

Yüksek&miktarda&omega/3&yağ&asidi&
alımı& %38'&

(OR&0.62;&%95&GA&0.48/0.82)&

Geç&YBMD&

Balık&tükeImi&(haKada&iki&kez)& %24&
(OR&0.76;&%95&GA&0.64/0.90)&

Erken&YBMD&

Balık&tükeImi&(haKada&iki&kez)& %33&
(OR&0.67;&%95&GA&0.53/0.85)&

Geç&YBMD&

Erken YBMD de de etkin



 
7 

A  

Omega 3 yağ asidi 
alımı ve ileri evre 
YBMD 

B 

Balık alımı ve erken 
YBMD 

C 

Balık alımı ve ileri 
evre YBMD  

    Koruyucu                        Koruyucu değil 

0,62 

0,76 

0,67 

E. Chong et al. Arch Ophthalmol. 2008;126(6):826-833 



Klinik çalışmalar 

1992  
başlangıç  
AREDS1 

2001 
sonu 

AREDS1 

2006 
başlangıç  
AREDS2 

2013 
sonu 

AREDS2 

ß-Karoten, vitamin C, vitamin E 
çinko, bakır L+Z +DHA, EPA + AREDS 1 

2006 
LUNA 

çalışması 

L/Z, Vit. C, E, Zn 

2004 
LAST 

 L/Z 

2009 
CARMA 

çalışması 

2010 
NAT2 

çalışması 

DHA 



• Giderek artan kanıtlara dayanarak, AREDS 
grubu ileri evre YBMD hastalarını yüksek 
doz DHA/EPA ve L/Z ile tedavi etmeye 
karar vermiştir.

• 70 merkezden 4000 hasta 5 yıl süre ile takip 
edildi.

• 2001 

• Göz$mikronütrisyonu$alanında$

ortaya$çıkan$yeni$kanıtlar$(L/Z)$$

• 2013 



• Çok merkezli: 70

• Randomize

• Paralel grup

• Çift Maskeli

• Faz III



• Amaç: yüksek doz oral besin desteğinin (lutein, 
zeaksantin ve/veya omega-3 PUFA) 

• ileri evre YBMD’ye progresyon, 

• katarakt gelişimi üzerindeki etkisini 
değerlendirmek

• Orijinal AREDS formülasyonundaki 

• çinkonun azaltılmasının etkisi (80 yerine 25 mg, 
anemi riski azalacak)

• B-karoten çıkarılmasının etkisi



• Kategori*1:*
YBMD*yok*

• Kategori*2:*
Hafif*YBMD*

• Kategori*3:*
İntermediyer*

YBMD*

• Kategori*4:*
• İlerlemiş*

• YBMD*



Randomize edilen hastalar  
N=4203 

Kontrol (AREDS1  
besin desteği) 
N=1012 

Lutein/zeaksantin 
N=1044 

Omega 3  
(DHA/EPA) 
N=1068 

Lutein/zeaksantin 
+ Omega 3 (DHA/EPA) 
N=1079 

AREDS 1 besin 
desteği almayan 
grup 
N=19 

AREDS 1 türü besin 
destekleri 
N=3036 

Orijinal 
AREDS 1 
 
N=659 

β karotensiz 
AREDS 1 
N=863 

Çinko’nun  
25 mg’a  
düşürüldüğü 
AREDS 1  
N=689 

2. randomizasyon 

β karotensiz ve çinko’nun 
25 mg’a düşürüldüğü  
AREDS 1 
N=825 

Orijinal  
AREDS 1  
besin desteği  
N=1148 

1. randomizasyon 

JAMA, May 2013



AREDS 2 Sonuçlar



L/Z - Katarakt

JAMA, May, 2013



AREDS 2 sonuçlar

•Primer analiz: 5 yıllık ortalama takip sonucunda 
orijinal AREDS1 formulasyonu ile L/Z, Omega 3 ve 
L/Z/Omega 3 grupları arasında ileri evre YBMD’ye 
progresyon riski açısından anlamlı bir fark 
bulunmadı.

•Çinko desteğinin 80 mg’dan 25 mg’a indirilmesi 
sonuçlar açısından fark yaratmamıştır. 

•Beta karoten yerine L/Z tercih edilmeli  (sigara 
içenlerde AC kanseri↑)



AREDS 2 sonuçlar
L / Z

•Sekonder analiz: L/Z alan grupta NV-YBMDye 

progresyon riskinde %11’lik ↓
•Beta-karoten ile L/Z arasında yarışmalı bir emilim 

gösterildi. 

•Beta-karoten almayan, L/Z alan gruptaki hastalarda 

YBMD’de progresyon açısından %18’lik; neovasküler 

YBMD’ye ilerleme açısından %22’lik bir risk azalması

•Diyetle L/Z alımının en düşük olduğu grupta, L/Z verilmesi 

ile ileri evre YBMD’ye progresyon riskinde %26’lık bir 
azalma



JAMA Dec, 2013.



AREDS 2 - Sorunlar
ÇALIŞMANIN HİPOTEZİYLE İLGİLİ KISITLILIKLAR:

• Plasebo kolu yerine,  AREDS 1 çalışmasında ileri evre 
YBMD’ye progresyonda %25 risk azalmasına neden olduğu 
kanıtlanan AREDS 1 formulasyonunun «kontrol kolu» olarak 
kullanılması

• Çalışma hipotezinin L/Z, Omega 3 ya da L/Z/Omega 3 
kollarından herhangi birinin kontrol koluna karşı üstün 
sayılabilmesi için ilave bir %25’lik risk azalması göstermek 
üzere tasarlanması 

• YBMD de 5 yıllık progresyon riskinin %43



Çalışmanın sonuçları tüm populasyonlara genellenememesi – 
Çalışmaya katılan hastaların ABD standartlarına göre bile normal 
populasyondan daha iyi eğitimli ve beslenme durumları çok iyi 
olan kişilerden oluşması

ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme Anketi (NHANES)



AREDS 2 - DHA/EPA

Hastaların çalışma öncesi beslenme alışkanlıkları

En yüksek DHA ya da EPA tüketimi bildirmiş olan 
hastaların başlangıçtaki YBMD evreleme skoru en az 
tüketim bildirenlere göre daha düşüktü (p<0.05).

İlave destek ek fayda sağlamadı?



DHA / EPA oranı

• YBMD progresyonunda: DHA koruyucu

• DHA fotoreseptör membranının en önemli 
yapıtaşıdır (membrandaki oranı %50’lere ulaşır); 
retinadaki EPA oranı sadece %0.1’dir

• AREDS 2: DHA/EPA oranını KVH gibi EPA 
lehine yüksek olması.



Omega 3-Sonuçlar

• DHA ve EPA’nın YBMD progresyonu üzerinde etkisi 
olmayabilir.

• AREDS2’de denenen dozlar yeterli olmayabilir

• Tedavi süresi yeterli olmayabilir

• Hem doz hem tedavi süresi yeterli olmayabilir

• DHA:EPA oranı yanlış olabilir

• Çalışma popülasyonunun başlangıç beslenmesi iyi 
düzeyde! Sonuçlar topluma genellenemeyebilir.

• 2. randomizasyon sonuçları karmaşıklaştırmıştır.



NAT 2 Çalışması

• Ophthalmology, 2013

• İlk prospektif randomize plasebo kontrollü çalışma

• 263 hasta,  840 mg/day DHA / 270 mg/day EPA veya Plasebo

• 3 yıllık takipte KNV gelişme riski ve zamanı



NAT 2 çalışması-Sonuç

• Tüm grupda KNV gelişme riski plasebodan 
farksız.

• DHA alımı ile, eritrosit membranlarında 
yüksek DHA+EPA düzeyleri saptanan 
hastalarda KNV açısından %68 risk 
azalmasına neden olmuştur. 
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HASTAM VE BEN….



OLGU 1

• 71y, Mehmet Amca,

• Sol gözde görmede azalma, metamorfopsi

• Sigarayı 15 yıl önce bırakmış, kızkardeşinde 
de sarı nokta hastalığı var.



AREDS KATEGORİ 4



Vitamin kullanalım mı?

• AREDS 1-2 DESTEKLİYOR (Antioksidanlar 
+ Çinko+karotenoidler)

• NAT 2:, Chong metaanalizi: Omega 3 alımını 
destekliyor.



OLGU 2

• 67y,  Ayşe Teyze

• Metamorfopsi şikayeti ile başvuruyor.

• Sistemik sorunu yok.

• Sigara (-), Ailede YBMD (-)



AREDS KATEGORİ 3
Diğer gözde ileri YBMD olmayan büyük 

drusen’li hasta



Mikronutrisyon 
takviyesi?

• AREDS 1 ve II destekliyor.

• NAT 2

• Chong Meta analizi



ERKEN EVRE 
YBMD’DE 

MİKRONÜTRİSYON 
DESTEĞİ GEREKLİ Mİ?



OLGU 3

• 58 yaşında Sema Hanım 

• Rutin gözlük kontrolüne gelmiş, şikayet (-)

• Özgeçmiş: Sigara içiyor (1/2 paket/gün 35 yıldır). 
HT(+)

• Soygeçmiş: Annede görme azlığı (sarı nokta denmiş)



GK: TAM

AREDS KATEGORİ 2



KANITA DAYALI TIP

• AREDS 1: Ort 6.3 yıllık sürede faydasız.

• BMES: Erken evre YBMD yi de %46 azaltıyor.

• Omega 3, Karotenoid ve 
Antioksidanlardan zengin diyet

• Chong metaanalizi: Erken YBMD de de 
mikronütrisyon desteği (+)



OLGU 4 

• 68y yaşında Ali Bey, 

• Gözlük kontrolüne gittiğinde YBMD 
denmiş VE İĞNE YAPILMASI GEREKTİĞİ 
SÖYLENMİŞ

• Özgeçmiş: HT (+),  Hiperlipidemi, Sigara (+)

• Soygeçmiş : 2 Kardeşinde ve annesinde 
YBMD?



GK: 0.9/Tam

Patern Distrofi-AOVMD

AREDS KATEGORİ 1



• AREDS 1: faydasız? (süre yetersiz!)

• BMES (+) erken evre YBMD yi de %46 
azaltıyor.

• Omega 3, Karetoneoid, 
Antioksidanlardan zengin diyet



• Omega 3, Karetoneoid, 
Antioksidanlardan zengin diyet

• Sigara bırakma..



OFTALMOLOGLAR 
MİKRONÜTRİSYONU 
NE ORANDA KİMLERE 

ÖNERİYOR?





Arq Bras Oftalmol. 2015;78(1):10-4



GENETİK TEST?

• Awh CC. CFH and ARMS2 genetic 
polymorphisms predict response to 
antioxidants and zinc in patients with age-
related macular degeneration. Ophthalmology. 
2015.

• Chew EY et al. Genetic testing in persons with 
age-related macular degeneration and the use 
of the AREDS supplements: to test or not to 
test? Ophthalmology 2015.



GENETİK TEST GEREKLİ 
Mİ?

• 1-2 CFH risk aleli taşıyan ve hiç ARMS2 risk 
aleli taşımayan hastalar tek başına antioxidan 
tedaviden en fazla yarar görmüş.

• Çinko ilavesi geç YBMD riskini arttırmış!

Awh CC. CFH and ARMS2 genetic polymorphisms predict 
response to antioxidants and zinc in patients with age-related 
macular degeneration. Ophthalmology. 2015.

Finansal ilişkisi (+)



• Chew EY et al. Genetic testing in persons 
with age-related macular degeneration and 
the use of the AREDS supplements: to test 
or not to test? Ophthalmology 2015

• Farklı risk aleli taşıyan gruplarda farklı 
sonuç yok! test gereksiz.

Finansal ilişkisi (-)



Sigara Bıraktırmak 
anlamlı mı?

• Halen içenlerde 2-4x fazla AMD riski. 

• Bırakmış olanlarda 1.7 x risk

• Bıraktıktan sonra 20 yıl risk benzer?

• Myers CE, Klein BE. Cigarette smoking and the natural history 
of age-related macular degeneration: the Beaver Dam Eye Study. 
Ophthalmology. 2014

• J Ophthalmol. 2013. Smoking and Age-Related Macular 
Degeneration: Review and Update



SONUÇLAR

• Halihazırda sağlıklı erişkinlerde YBMD’yi 
engellemek için rutin besin desteği verilmesini 
önermek için yeterli kanıt yoktur.

• Orta derece YBMD veya bir gözünde ileri YBMD 
olan hastalarda Vit E (400), C, (500mg) Zn(25mg), 
Cu (2mg), L/Z (10/2mg), (modifiye AREDS) 
formülü düşünülmelidir.

• DHA/EPA (840/270mg) (NAT2) faydalıdır.



Sağlıklı Bireyler

• Özellikle genetik olarak riskli kişilerin balık 
(haftada en az bir gün), sebze-meyve 
kabuklu kuruyemiş ağırlıklı beslenmeleri 
tavsiye edilmelidir.

• Sigara içmemeleri riski azaltır. (erken 
dönemde sigara bırakma!)



İçerik' OCUVITE(
COMPLETE'

Nutrof(
Total'

Adrusen(
mega' MaculA.Z' AREDS.2'

Omega&3(

(((((((((((DHA(

((((((((((((((EPA(

600#mg#
360#mg#
160#mg#

330#mg#
66#mg#
132#mg#

500#mg#
140#mg#
185#mg#

(

&(

&(

&(

440(mg(

194(mg(

44(mg(

1000(mg(

350(mg(

650(mg(

Lutein( 10(mg( 10(mg( 10(mg( 6(mg( 10(mg( 10(mg(

Zeaksan<n( 2(mg( 2(mg( 2(mg( 1(mg( 2(mg( 2(mg(

Vitamin(C( 180(mg( 60(mg( 60(mg( 60(mg( 80(mg( 500(mg(

Vitamin(E( 30(mg( 10(mg( 30(mg( 30(IU( 12(mg( 400(IU(

Çinko( 15(mg( 10(mg( 22.5(mg( 15(mg( 10(mg( 80/25(mg(

Bakır( (( 0,5(mg( 1(mg( 2(mg( 1(mg( 2(mg(

Selenyum( (( 0,025(mg( &( &(

Asktaksan<n( (( (( 4(mg( ((

Resveratrol( (( 1(mg( &( &(

Ocuvit 
Lutein











Teşekkürler

sengulozdek@gmail.com

www.sengulozdek.com

http://www.sengulozdek.com
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