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Anti-VEGF Tedavi Rejiminin Temel Prensipleri
Arka Plan

Görüş

günümüzde çeşitli retina hastalıklarının

Retina hastalıklarının tedavisinde anti-VEGF kullanımında herhangi bir
tedavi rejimine temel olan dört prensip tanımlanmıştır:

tedavisinde standart yöntem olarak

1. Tüm hastalarda görme keskinliğini (GK) artɩrmak ve korumak1–7

İntravitreal

anti-VEGF

tedavi

kabul edilmektedir. Tedavi yöntemiyle
birlikte hekimlerin klinik uygulamada
kullandıkları

tedavi

rejimleri

de

gelişmiştir; ancak gerçek yaşamda
gözlemlenen

görme

Bu yalnız tedaviye iyi cevap veren hastalarda
tüm hastalarda anti-VEGF tedavinin hedeﬁ olmalıdır

•

Tedavinin erken evrede başlatılması ve enjeksiyonların yeterli
sıklıkta yapılması, görme keskinliği kazanımlarının hem artırılması
hem de korunması için gereklidir

sonuçları

genelde klinik çalışmalarda bildirilen
sonuçları

•

yansıtmamıştır.

2. Şimdi tedavi edip etmeme kararɩ yerine, bir sonraki tedavinin
zamanına karar verin5,8–10

Bunun,

anti-VEGF tedavinin en iyi şekilde
nasıl uygulanacağı ve tedavi hedeﬁnin

•

Anti-VEGF tedavinin başarısı, yalnız aktif hastalığın tedavisine
değil,
hastalığın
tekrarlamasının
ve/veya
ilerlemesinin
önlenmesine de bağlıdır

•

Bir sonraki anti-VEGF tedavi uygulamasının tarihini planlamak,
tedavide gecikme olması olasılığının azaltılmasına yardımcı olur,
tedavi için onay almak gerekiyorsa buna zaman sağlar ve klinik
yönetimi kolaylaştırır. Bir sonraki enjeksiyonlarını zamanında
planlamış olmak hastalar açısından da faydalı olabilir

•

Proaktif tedavi yaklaşımı hekimlerin hastalığın önünde kalmalarını
sağlar, ara müdahale için gereken ziyaretleri azaltarak kliniğin ve
hastanın üzerindeki yükü haﬁﬂetir

ne olması gerektiği konusunda ﬁkir
birliği olmaması da dahil olmak üzere
birkaç nedeni vardır.
Vision

Academy

Yürütme

Kurulu,

literatürde bildirilen kanıtlar temelinde
bir anti-VEGF tedavi rejimine ait bir dizi
temel prensip üzerinde anlaşmıştır.
Literatür araştırmasında MEDLINE/
PubMed

veritabanı

kullanılmıştır

3. Tedavi aralɩklarɩnɩ hastalarɩn ihtiyaçlarɩna göre düzenleyin10–15

(Mart 2016'ya kadar olan çalışmalar
dahil edilmiştir).

İnceleme tarihi: Eylül 2017

!

•

VEGF'in baskılanma süresi her hastada farklıdır ve anti-VEGF
ajana göre değişir

•

Etki süresi daha uzun olan anti-VEGF ajanlar, etki süresi kısa
olan ajanlara göre tedavinin daha uzun aralıklarla planlanmasına
olanak tanır

•

Tedavi aralıklarını her hastanın ihtiyacına göre özelleştirmek,
ara takip ziyaretleri gereğini ortadan kaldırır ve hasta açısından
optimal sonuçlar sağlar

4. Her takip ziyaretinde tedavi uygulayɩn

Vision Academy tarafından
Eylül 2016'da onaylanmıştır.

Tam ﬁkir birliği

değil,

Görüş farklılıkları

•

Takip ve tedaviyi aynı ziyarette uygulamak, ayrı uygulanan takip
ve tedavi ziyaretleri arasındaki dönemde hastalığın şiddetlenmesi
olasılığını ortadan kaldırmaya yardımcı olur

•

Hasta başına ziyaret sayısını azaltarak, klinik akışın
rahatlatılmasına ve hasta yükünün haﬁﬂetilmesine yardımcı olur

Vision Academy’nin Görüşü belgeleri, oftalmolojide henüz karşılanmamış bir ihtiyaç konusunda farkındalık yaratmayı ve yapılacak tartışmaları desteklemeye yönelik uzman görüşü sağlamayı amaçlamaktadır.
Belgeleri https://www.visionacademy.org/recommendations-and-resources adresinden indirebilirsiniz.
Vision Academy, Bayer sponsorluğunda yürütülmektedir. Bu belge, Vision Academy üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan görüşleri yansıtmaktadır; bireysel görüşler farklılık gösterebilir.
Vision Academy Yürütme Kurulu üyeleri: Bora Eldem, Alex Hunyor, Antonia M. Joussen, Adrian Koh, Jean-François Korobelnik, Paolo Lanzetta, Anat Loewenstein, Monica Lövestam-Adrian, Rafael Navarro,
Márcio Nehemy, Annabelle A. Okada, Ian Pearce, Francisco J. Rodríguez, Sebastian Wolf, David Wong.
Lütfen her zaman yerel tedavi kılavuzlarına ve ilgili ürün bilgilerine bakınız.
Bu belgede sunulan görüşler Bayer'in görüşlerini yansɩtmayabilir.
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