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COVID-19 Pandemisi Sırasında İntravitreal Anti-VEGF
Enjeksiyonları İçin Kılavuz
Arka Plan

Bakış Açısı

Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs
COVID-19’un ortaya çıkışını, dünyadaki
ülkelere hızla yayılmasının ardından 11
Mart 2020’de bir salgın olarak belirledi.1
Enfeksiyon
kontrolünün
en
büyük
endişe kaynağı olduğu ve düzenli klinik
uygulamalarının kesintiye uğramasının
muhtemel
olduğu
bu
eşi
benzeri
görülmemiş zamanlarda, karar verme
sürecine kılavuzluk etmek için oftalmoloji
topluluğunun desteklenmesine büyük bir
ihtiyaç vardır. Bu, intravitreal anti-VEGF
enjeksiyonu alan retina hastaları için
özellikle önemlidir.

1. Genel kılavuzluk

Yaşlılık (>65 yaş), bir bakım tesisinde veya
huzur evinde yaşamak ve altta yatan bir
sağlık durumuna sahip olmak, COVID-19
enfeksiyonu sonrası şiddetli hastalık
gelişimi için kilit risk faktörleridir ve retina
hastalığı olan hastalarda da yaygındır.
Kronik akciğer hastalığı veya orta-ileri
derece astım, ciddi kardiyovasküler
durumlar, diyabet, bağışıklık yetmezliği, ileri
seviye obezite, karaciğer hastalığı ve diyaliz
gerektiren kronik böbrek hastalığı gibi sağlık
durumları, özellikle iyi kontrol edilmedikleri
zaman yüksek risk olarak kabul edilir.2
Birçok kuruluş, pandemi sırasında göz
hastalıkları uzmanları için genel bir kılavuz
hazırlamıştır.3-12 Vision Academy Yürütme
Kurulu, bu ilgili kılavuzları ve belgeleri
gözden geçirmek, temel zorlukları tartışmak
ve özellikle COVID-19 pandemisi sırasında
intravitreal anti-VEGF enjeksiyonları alan
hastaların yönetimi için öneriler geliştirmek
amacıyla 2020 Mart ayında toplanmıştır.
Tavsiyeler, konsensüs için Yürütme Kurulu
tarafından oylanmadan önce sistematik
olarak iyileştirildi.13

•

Tüm karar alma süreçlerinde hastaların ve
sağlık personelinin güvenliği birinci sıradadır

•

Tıbbi/sağlık personeli enfeksiyon belirtileri
açısından düzenli olarak izlenmeli, sıvı örnekleri
alınmalı ve ulusal/kurumsal yönergelere göre karantinaya
alınmalıdır

•

Personel, COVID-19’un yayılmasını azaltmak için kişisel
koruyucu ekipman (KKE) ve diğer güvenlik uygulamalarının
uygun kullanımı konusunda düzenli eğitim almalı ve bu
uygulamalar hasta yolculuğu boyunca tutarlı bir şekilde
uygulanmalıdır14

•

Yerel kurallara göre; kişisel, tesis ve cihaz
dezenfeksiyon kurallarına titizlikle uyulmalıdır

•

Hastalar, COVID-19’un sağlık personeline veya diğer
hastalara bulaşma potansiyelini azaltmak için her zaman
maske takmalıdır15

•

Yakında ciddi görme kaybı tehlikesi nedeniyle acil müdahale
veya ameliyat gerektiren durumlar dışında, COVID-19 pozitif/
şüpheli hastaların randevularını belirtiler veya risk tamamen
bitene kadar erteleyin; bu tür vakalar uygun KKE’ye sahip
yeterli bir tesiste tedavi edilmelidir

hijyen/

–– Şüpheli vakalarda öksürük, baş ağrısı, ateş, yorgunluk,
kas ağrısı, anoreksiya, halsizlik, boğaz ağrısı, nefes darlığı,
burun tıkanıklığı veya daha nadir durumlarda, bulantı,
kusma ve ishal gibi hafif COVID-19 semptomları olabilir16
•

Makul bir süre içinde yeniden planlanabilme kapasitesinin
olduğu durumlarda, acil olmayan randevuları erteleyin
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2.	
Tıbbi
ihtiyaca
önceliklendirme

göre

hastaları

•

Diyabetik ve yaşlı hastalar COVID-19
komplikasyonları2
için
yüksek
risk altındadır ve önlenebilir riske
maruz bırakılmamalıdır; ancak geri
dönüşü olmayan görme kaybından kaçınmak için
mümkün olan durumlarda bakımın sürdürülmesini
sağlamak önemlidir

•

Neovasküler yaşa bağlı maküler dejenerasyonu
olan hastalar (özellikle tedavinin ilk 2 yılındaysa),
belirgin görme kaybı olan yeni hastalar, yeni
santral retinal ven oklüzyonu vakaları, neovasküler
glokom ve monoküler veya yarı monoküler
hastalar (sadece bir göz .20/40) genel
olarak önceliklendirilmeli ve tedavi programları
korunmalıdır

•

•

Semptomatik
veya
şüpheli
COVID-19 pozitif hastaları gelişmiş
koruma/dezenfeksiyon
önlemleri
ve KKE’leri ile uygun bir ortama,
örneğin, klinik veya hastanenin belirlenmiş bir
bölümüne yönlendirmek için hastaları telefonla
önceden tarayın

•

Randevudan önce, hastalara 1 veya 2 metre
fiziksel mesafenin önemi20,21 ve maske takmanın
potansiyel faydaları15 gibi güvenlik ve hijyen
önlemlerini detaylandıran bir “Sevgili Hasta”
mektubu19 sağlayın

•

Personel, yerel yetkililer ve kurumlar tarafından
yönlendirildiği şekilde COVID-19 pozitif veya
şüpheli pozitif hastalar için; veya tüm hastalar
için, KKE (maske, eldiven, gözlük ve elbise
dahil) giymelidir

Diyabetik maküler ödem (DMÖ) ve retinal ven
dal oklüzyonu olan hastaların kısa vadede geri
dönüşü olmayan görme kaybına maruz kalma
olasılığı daha düşüktür17,18
–– Monoküler olmayan hastalar için randevuların
ertelenmesini değerlendirin (yeni DMÖ’den
belirgin görme kaybı olan hastalar ve retinal
ven oklüzyonu akut fazındaki hastalar hariç)
–– Uzun süreli tedavi ertelemeden (.4–6 ay)
kaçının ve durumu 2–3 ay içinde yeniden
değerlendirin
–– Bu tür hastalara, çoğu durumda görüşlerinin
kesintiye uğramış/ertelenmiş tedaviden önemli
ölçüde etkilenmeyeceği konusunda tavsiyede
bulunurken, ilgili tıbbi-yasalsorunları dikkatlice
düşünün

•

3.	
Hasta ziyareti sırasında maruz kalma
riskinin azaltılması

Bu hususlar, yerel yasal/düzenleyici ortam,
salgının durumu ve her kliniğinertelenen
prosedürleri yeniden planlama kapasitesi dikkate
alınarak, hasta ile ayrıntılı olarak tartışılmalıdır
(uzaktan)

–– Bir N95 veya FFP2 maskesi tercih edilir22;
bunların mevcut olmadığı durumlarda, hem
klinisyen hem de hasta tarafından cerrahi
maske takılmalıdır. Uygun KKE’nin seçimi
yerel risk değerlendirmesi ve ulusal otorite
kılavuzluğu ile belirlenmelidir
•

Potansiyel viral vektör yükünü azaltmak için tüm
odalarda iyi havalandırma önerilir

•

Yerel yönergelere göre 1 veya 2 metrelik fiziksel
mesafeyi uygulayarak,20,21 randevuların arasını
açarak, yalnızca bir yetişkin refakatçiye (kesinlikle
gerekliyse) izin vererek ve bekleme odası dışında
sıra oluşturmayı teşvik ederek potansiyel maruz
kalma riskini sınırlandırın

•

Hastalar ve personel arasında fiziksel mesafe
önlemleri uygulamayı göz önünde bulundurun ve
muayeneyi mümkün olduğunca kısa tutun

•

Tüm hastalara tam görme keskinliği testi
yapmaktan kaçının; yakın okuma tablosu gibi
kendi kendine gerçekleştirilen basit bir test
yeterli olabilir. Önemli bir görme değişikliği fark
edilirse, kısa görme keskinliği testi (örneğin,
mümkün olan en küçük satırdan başlamak)
dikkate alınmalıdır

•

Karar verme için kritik olmadıkça optik koherens
tomografi muayenelerinin ve özel aletlerin (örn.
tonometre/fundus kamera/anjiyografi) kullanımını
sınırlayın

•

Hastalar arasındaki boşlukta klavyeler de dahil
ekipmanları ve elleri iyice dezenfekte edin

•

Hastalar ve klinisyenler, biyomikroskop muayenesi
sırasında bir yüz maskesi takmayı düşünmelidir ve
biyomikroskop büyük plastik/pleksiglas kalkanlar
yapıştırılmalıdır
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4. İntravitreal anti-VEGF tedavi rejimleri

5. Tedavi tesisi organizasyonu

•

•

Mümkünse, özellikle karantinadaki
hastalar için evde bakım sunmayı
düşünün; evde enjeksiyonlar bazı
ülkelerde kabul edilebilir

•

Semptomatik, doğrulanmış veya COVID-19’dan
şüphelenilen hastalar için:

Doz aralıklarını ayarlamak için sık sık
izlenmesi gereken tedavi rejimleri ve
rejim değişikliklerinden bu sıralar
genel olarak kaçınılmalıdır ve
mümkün olduğunca izlem ziyaretleri yerine tedavi
ziyaretleri yapılmalıdır
–– Net yanıt vermeme durumları hariç tedavi
rejimini değiştirmekten kaçının
–– Sabit doz rejimine yanıt veren neovasküler
yaşa bağlı maküler dejenerasyonu hastalarında
tedavi aralıklarını değiştirmekten kaçının

–– Ciddi görme kaybı tehlikesi nedeniyle acil
cerrahi/müdahale, yerel yönergeler uyarınca,
uygun KKE’ye sahip yeterli bir tesiste devam
etmelidir
•

–– Değişken aralıklı tedavi rejimleri alan (tedavi
et ve uzat ve pro re nata [gerektiğinde]) yaşa
bağlı maküler dejenerasyonu olan hastalarda
izlem ihtiyacını en aza indirmek için, son etkili
tedavi aralığına dönmeyi düşünün ve bunu
sabit dozlama için kullanın
–– Mümkünse yeni hastalarda yükleme fazı
programını koruyun ve daha uzun süre etkili
ilaçlar seçin

–– Hastane temelli olmayan bir kliniğe veya bir
gezici cerrahi merkeze sevk, özellikle yüksek
enfeksiyon oranları/tıbbi tesis yetersizliği olan
durumlarda gözden geçirilebilir

6. Hastalara güvence vermek
•

–– Hali hazırda deksametazon implantları olan
DMÖ/RVO’lu hastalarda, reimplantasyonu
sadece iyi yanıt veriyorlarsa ve tedavi altında
normal göz içi basıncı geçmişleri varsa
düşünün
•

•

Hastalarınıza
görme
seviyelerini
kendileri
izleyebilmeleri için bilgilendirin (örneğin Amsler
grid, çeşitli yazı tipi boyutlarına sahip metinleri
okuyarak) ve mümkünse, akıllı telefon uygulamaları
gibi ev izleme teknolojilerinin kullanımınından
faydalanın23

İntravitreal enjeksiyon alan hastalar
için, görmelerinin uygun şekilde
yönetildiğinden
ve
güvende
hissettiklerinden emin olmak için
açık bir iletişim ve tavsiyeler önemlidir
–– Tutarlı hasta triyajı önerileri sunmak için kıdemli
bir oftalmolog tarafından yönetilen acil durum
irtibat numarası sağlayın

Teletıp danışmanlıkları, doktorların kliniğe
hangi hastaların şahsen gitmesi gerektiğini
değerlendirmelerine yardımcı olmak için yararlı
olabilir. Ayrıca geri dönüşü olmayan görme kaybı
riski daha düşük olan ve bu nedenle bölüm
2’de açıklandığı gibi öncelikleri düşürülebilecek
hastaları izlemek için özellikle yararlı olabilirler
–– Bu tür hastalarda, kısa vadede (,4–6 ay)
hastalığın sadece fonksiyonel izlenmesi kabul
edilebilir

Tedaviye ihtiyacı olan asemptomatik/COVID-19
şüphesi olmayan hastalar için:

–– Hastalar için tavsiyeler ve talimatlar verin,
örneğin tüm hastalara hitaben bir mektup19
–– Bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımına alışkın
olan hastalara, sabit dozda anti-VEGF
rejimlerinin etkili bir tedavi yöntemi olduğu
güvencesini verin18,24,25
•

Riskler-yararlar, yerel yasal ve düzenleyici ortam
göz önünde bulundurularak dikkatle tartılmalı,
hasta ile tartışılmalı ve belgelenmelidir
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İleri değerlendirmeler
Bu hususların uygulanabilirliği, her bir ülkedeki salgının mevcut durumuna ve mevcut kaynaklara
bağlı olacaktır. Genel olarak, COVID-19 pandemisi sırasında retina hastalığı olan hastalar için
yönetim stratejileri, geri dönüşü olmayan görme kaybını önlemek için gerekli bakımı sağlarken,
hem hasta hem de sağlık personeli için COVID-19’a maruz kalma riskini en aza indirmeye
odaklanmalıdır. Birçok merkezde, maruziyetin sınırlandırılması ve kaynakların serbest bırakılması için en fazla
tıbbi ihtiyacı olanlar için tedavi önceliği gerekli olabilir ve bu kararları verirken yasal ve düzenleyici ortam dikkatle
değerlendirilmelidir. Oftalmologlar, mümkünse izlem ziyaretleri yerine tedavi ziyaretlerini tercih etmeyi ve sık
izlem ihtiyacını azaltmak için intravitreal enjeksiyonlar alanlar için tedavi rejimlerini basitleştirmeyi düşünmelidir.
Her ülke salgın boyunca ilerledikçe ve oftalmolojik toplumlardan daha fazla rehberlik alınmasıyla, düzenli klinik
uygulamalara yönelik düzenlemeler sürekli olarak yeniden değerlendirilmelidir.
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Vision Academy, Bayer sponsorluğundadır. Bu belge Vision Academy adına; Jean-François Korobelnik, Anat Loewenstein, Bora Eldem, Antonia M. Joussen, Adrian Koh, Paolo Lanzetta,
Xiaoxin Li, Monica Lövestam-Adrian, Rafael Navarro, Annabelle A. Okada, Ian Pearce, Francisco J. Rodríguez, David T. Wong, ve Lihteh Wu tarafından hazırlanmıştır.
Her zaman yerel tedavi kılavuzlarına ve ilgili reçete bilgilerine bakın.
Bu belgede temsil edilen görüşler Bayer’in görüşlerini yansıtmayabilir.
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