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ÖZET 
 
 

Optik sinirin proksimal kısmı, optik foramen girişinde tümöral ve 

travmatik patolojiler ile zedelenmeye oldukça yatkındır. Böyle bir durumda, 

optik sinir proksimal kesimini dekomprese etmek gerekir. Bu nedenle, optik 

kanal bölge anatomisinin öğrenilmesi önem taşımaktadır. Optik kanalın 

proksimal kesiminin dekompresyonu esnasında karşılaşılabilecek problemleri 

ve anatomik sınırları vurgulayan bu çalışmada, optikokarotid bölgenin detaylı 

anatomisi ve histopatolojik yapısı araştırıldı.  

Otuz adet sellar ve parasellar örnek yetişkin insan kadavralarından 

çıkarıldı. Örneklere anatomik diseksiyon ve histopatolojik inceleme yapıldı. 

Proksimal optik kanalın superior ve lateral duvarı, mikrocerrahi teknik 

kullanılarak transkraniyal yaklaşım ile; inferior ve medial duvarı ise, 

endoskopik ve mikroskobik teknik kullanılarak, transsfenoidal yaklaşım ile 

incelendi. Histopatolojik incelemede optik kanal, internal karotid arter ve optik 

sinir arasındaki ilişkiler kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirildi.   

Transkraniyal ve transsfenoidal yaklaşım ile benzer oranlarda optik 

kanal çevresel dekompresyonu yapılabilmesine karşılık, transkraniyal 

yaklaşımın optik sinirin superiorunun ve lateralinin dekompresyonunda, 

transsfenoidal yaklaşımın ise optik sinirin inferiorunun ve medialinin 

dekompresyonunda daha üstün olduğu görüldü. Transkraniyal yaklaşımın 

optik sinirin daha fazla mobilize edilebilmesi açısından daha uygun olduğu 

saptandı.  

Histopatolojik olarak optik sinirin medialde ve inferiorda traksiyon veya 

basıdan kaynaklanabilecek zedelenmeye daha yatkın olduğu görüldü. 

Optik sinir dekompresyonuna karar verirken, patolojinin yerleşimine ve 

bölgenin anatomik-histolojik özelliklerine göre trankraniyal veya 

transsfenoidal yaklaşımlardan birini seçmek uygun olacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Optik sinir, optik kanal. 
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SUMMARY 
 
 

Anatomical Aspects of Optic Nerve Decompression by 
Transcranial and Transsphenoidal Approach 

 
Proximal portion of the optic nerve is quite prone to injury in the optic 

foramen entrance by tumoral and traumatic pathologies.  In such a case, it is 

necessary to decompress the proximal part of the optic nerve. Therefore, it is 

important to learn the regional anatomy of the optic canal. In this study that 

emphasizing the problems and anatomic limitations which can be 

encountered during proximal optic canal decompression, detailed anatomy 

and  histopathology of the opticocarotid region was investigated.  

Thirty adult sellar and parasellar samples were extracted from human 

cadavers. Anatomical dissection and histological examination was performed 

to the samples. Superior and lateral walls of the proximal optic canal were 

evaluated by using microsurgical transcranial approach; inferior and medial 

walls were evaluated by using endoscopic and microsurgical transsphenoidal 

approach. The relationship between the optic canal, the internal carotid artery 

and the optic nerve were qualitatively and quantitatively examined.   

Though, similar rates of peripheral optic canal decompression was 

achieved by transcranial and transsphenoidal approach, transcranial 

approach was superior in the decompression of the superior and lateral 

portions, transsphenoidal approach was superior in the decompression of the 

inferior and medial portions of the optic nerve. Transcranial approach is 

found to be more appropriate for optic nerve mobilization. 

It was found that, histopathologically the medial and inferior parts of 

the optic nerve, was more prone to injury caused by traction or compression. 

When deciding the optic nerve decompression, either the transcranial 

or the transsphenoidal approach should be preferred according to the 

localization of the pathology and anatomical-histological characteristics of the 

region. 
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GİRİŞ 
 
 

Sellar ve parasellar tümöral patolojiler, sfenoid sinüs ve posterior 

etmoidal sinüs lezyonları, maksillofasiyal travmalar, vasküler patolojiler ile 

enflamatuar proçesler optik kanalı ve optik sinirleri etkileyebilir (1-3). Optik 

sinir dekompresyonu, optik sinir hasarına yol açan travmatik hadiseler, 

tümöral ve enflamatuar patolojiler, psödotümör serebri ve kemik displazileri 

gibi non-travmatik patolojilerde kullanılmıştır (1, 2, 4-7). Optikokarotid bölge 

kompleks bir cerrahi anatomiye sahiptir.  

Maurer ve ark. (1) tarafından belirtildiği gibi ilk intrakraniyal optik sinir 

dekompresyon prosedürü 1922’de Dandy tarafından ve ilk transetmoidal 

optik sinir dekompresyonu da 1926’da Sewell tarafından tanımlanmıştır (1). 

Klinisyenin bu bölgede cerrahi yapabilmesi için bölge anatomisini çok iyi 

bilmesi gerekir. Optik sinir, kiazmatik, intrakraniyal, intrakanaliküler, 

intraorbital ve intraoküler kısımlar olmak üzere beş kısmı içerir (6). Optik sinir, 

santral retinal arter ve birçok ince dural ven ile birlikte dural bir kılıf içinde 

sfenoid kemiğin ala minörü üzerinde bulunan optik foramenden geçerek optik 

kanala girer (1). Optik kanal superior, lateral, inferior ve medial duvarlar 

olmak üzere dört duvardan oluşur. Optik kanalın superior duvarını ala 

minörün anterior ve superior kökü, lateral duvarını anterior klinoid proçes, 

inferior duvarını optik strut ile ala minörün posterior kökü ve medial duvarını 

da sfenoid kemiğin gövdesi oluşturur (8). Optik kanalın, sfenoid sinüs ve 

posterior etmoid sinüsler ile yakın ilişkisi vardır (1).  

Optik sinir dekompresyonu optik kanalın superior, lateral, inferior ve 

medial duvarlarına yönelik olarak yapılabilir (9-12). Optik sinir proksimal 

kısmı dural kılıfının, sfenoid kemiğin ala minörünün periostuna sıkıca bağlı 

olması nedeniyle, optik foramen girişinde sinir zedelenmeye oldukça 

hassastır (9).  

Optik sinir dekompresyonu, transkraniyal yaklaşımlar ile optik kanal 

çatısının alınması şeklinde gerçekleştirilebilir. Bu yaklaşımlar, özellikle 
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intrakraniyal patolojiler ve optik kanala uzanım gösteren sinonazal patolojiler 

için uygundur (10). 

Optik kanalın, superior duvarının alınmasını takiben proksimal optik 

sinir dekompresyonunu lateralden de gerçekleştirmek için anterior 

klinoidektomi yapılır. Anterior klinoidektomi ile gerçekleştirilen dekomprese 

edilen optik sinir uzunluğu iki kat artar (13).  

Transkraniyal yaklaşımlar, optik siniri özellikle inferiordan etkileyen ve 

optik kanalı bazalden çevreleyen patolojilerde bazı problemler yaratabilir. 

Buna karşılık, transsfenoidal yaklaşım optik kanala inferiordan ve medialden 

uzanan lezyonlarda, optik sinir dekompresyonu için daha uygundur (10). 

Transsfenoidal cerrahide birçok yeni teknik kullanılmaya başlanmıştır. 

1980’lerden sonra fonskiyonel endoskobik sinüs cerrahisinin uygulanmaya 

başlaması ile birlikte endoskopik teknikler gelişmeye başlamıştır (14). 

1990’lardan sonra da, panoramik görüntü ve yakın görüş sağlayan 

endoskopik yöntem ile optik sinir dekompresyonu daha sık kullanılır hale 

gelmiştir (15).  

Optik kanal bölgesinde yer alan optik siniri, internal karotid arteri, 

oftalmik arteri, optik sinir durasını ve çevreleyen ligamentöz yapıları, optik 

kanalı histolojik olarak incelemek cerrahi güvenlik sınırlarını belirlemek 

açısından önemlidir.  

Bu çalışmada, mikroşirürjikal yöntem kullanılarak transkraniyal 

yaklaşım ile ve endoskopik yöntem kullanılarak transsfenoidal yaklaşım ile 

optik sinir dekompresyonu gerçekleştirildi. Bölgenin anatomik ve histolojik 

detayları ile transkraniyal ve transsfenoidal cerrahi sırasında kullanılan 

anatomik yapılar incelendi. Ayrıca optik kanal proksimal kısmının anatomik 

ilişkileri, bu bölgenin anatomik belirteçlerinin cerrahi önemi ve optik sinirin 

proksimal kısmının mobilize edilebilirliği transkraniyal ve transsfenoidal 

yaklaşım yönünden araştırıldı. Optik kanal ve optik sinir arasındaki ilişki, optik 

sinir ve oftalmik arter arasındaki ilişki, optik sinir ve internal karotid arter 

arasındaki ilişki, optik sinir dural kılıfı ve çevresel yapılar sagittal ve aksiyel 

planlarda histolojik olarak değerlendirildi.  
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GEREÇ VE YÖNTEM 
 
 

Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir 

Cerrahisi Anabilim Dalı’nda onamları alınarak klinik otopsisi yapılan 30 adet 

(n=30) toplanmış erişkin insan sellar ve parasellar örnek kullanıldı. Çalışma 

için Uludağ Üniversitesi Etik Kurulu’nun 2013-4/3 No.’lu ve 26.02.2013 tarihli 

onayı alındı. Otopsi salonunda her kadavraya yapılan bikoronal cilt 

insizyonunu takiben elektrikli vibrasyon testeresi ile bifrontooksipital 

kraniyotomi yapıldı. Aynı planda dura açıldı ve her iki serebral ve serebellar 

hemisferler ortaya konuldu. Serebral hemisferler ve serebellum çıkarılarak 

kafa tabanı açığa çıkarıldı. Yılmazlar ve ark. (16) tarafından daha önce de 

tarif edildiği gibi orta kraniyal fossada foramen rotundum ve foramen ovale 

lateralinden bilateral olarak; anterior kraniyal fossada, planum sfenoidale 

anteriorunda posterior etmoid sinüslerden ve posterior fossada ise klivus 1/3 

üst kesiminden 4 kesi yapıldı. Önde planum sfenoidale ve tüberkülum sella, 

lateralde her iki kavernöz sinüs, posteriorda klivusun superiorunu içeren 

örnekler çıkarıldı (Şekil-1). Her iki internal karotid arter serum fizyolojik ile 

yıkandı. Otuz kadaverik örnek çalışmaya hazır şekilde %10 formalin içinde 

muhafaza edildi.  

  

 
Şekil-1: Kadaverik sellar-parasellar örnek. A: Kraniyal yönden görünüm, B: 
Transsfenoidal yönden görünüm. 

 

Elde edilen 30 kadaverik örneğin tamamına anatomik ve histolojik 

araştırma için aşağıdaki ölçüm ve değerlendirmeler yapıldı. 

  B A 
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I. On kadaverik örneğe makroskobik ve transkraniyal yönden 

mikroskobik değerlendirme yapıldı. Değerlendirmeye alınan 

kadaverik örneklere daha sonra mikrocerrahi ile anatomik 

diseksiyon ve ölçümler yapıldı. 

II. On kadaverik örneğe makroskobik ve transsfenoidal endoskopik/ 

mikroskobik değerlendirme yapıldı. Değerlendirmeye alınan 

kadaverik blok örneklerine daha sonra endoskopik teknik ile 

anatomik diseksiyon ve mikroskobik teknik ile de ölçümler yapıldı. 

III. Diğer 10 kadaverik örnek histolojik araştırma için kullanıldı. 

 

A-Anatomik Diseksiyonlar 
 
Diseksiyonu ve dekompresyonu yapılacak proksimal optik kanal 4 

duvardan oluşur. Proksimal optik kanalın superior ve lateral duvarı 

transkraniyal yaklaşım ile; inferior ve medial duvarı ise transsfenoidal 

yaklaşım ile açılarak incelendi.  

 

I. Superior duvar: Falsiform ligamanın kapattığı kısımdır ve elipsoid 

bir şekle sahiptir. Proksimal optik kanal superior duvarının alınması 

sırasında bu elipsoid yapının küçük ekseni açıldı (Şekil-3). 
II. Lateral duvar: Anterior klinoid tipten optik strut’ın gövdesine kadar 

olan kısımdır. Anterior klinoid proçesin medial 1/3’lük kısmı açıldı.  

III. İnferior duvar: Medial optikokarotid resesin en medialinden lateral 

optikokarotid resesin en medialine kadar olan mesafe, proksimal 

optik kanalın inferior duvar uzunluğunu gösterir. Bu mesafe tam 

olarak açıldı (Şekil-8-B). 

IV. Medial duvar: Tüberküler resesin en lateralinden, lateral 

optikokarotid resesin en medialinin iz düşümüne kadar olan 

mesafe, proksimal optik kanalın medial duvar uzunluğunu gösterir. 

Bu mesafe tam olarak açıldı (Şekil-8-B). 
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A1- Transkraniyal Anatomik Diseksiyonlar 
Elde edilen kadaverik örneklerin 10 tanesinde, transkraniyal yaklaşım 

sırasında optik kanalla ilişkili anatomik belirteçler değerlendirildi. Falsiform 

ligaman alınarak proksimal optik kanal superior duvarının dekompresyonu 

sağlandı. Yüksek hızlı drill ile anterior klinoid proçesin medial 1/3’lük kısmı 

alınarak proksimal optik sinirin lateral dekompresyonu gerçekleştirildi (Şekil-

2). 

Optik sinir, internal karotid arter, oftalmik arter ve anterior klinoid proçes 

ortaya konularak, bu anatomik yapıların operasyon mikroskobu (Carl Zeiss 

OPMI Pentero, Jena, Almanya) altındaki görüntüsü incelendi. 

Oftalmik arter ile internal karotid arter ilişkisi, oftalmik arterin orijini ve 

oftalmik arterin seyri 9 kadaverik örnekte değerlendirildi. Bir örnekte bilateral 

olarak oftalmik arter tespit edilemedi. 

Anatomik diseksiyonun her aşaması dijital kamera (Carl Zeiss OPMI 

Pentero, Jena, Almanya) ile kayıt edildi. 

A2-Transsfenoidal Anatomik Diseksiyonlar 
Elde edilen 10 kadaverik örneğe transsfenoidal yaklaşım ile proksimal 

optik sinir dekompresyonu yapıldı. Optikokarotid bölgeye transsfenoidal 

yaklaşım sırasında kullanılan ve sfenoid sinüs tavanında yer alan anatomik 

belirteçler değerlendirildi. Sfenoid sinüs mukozası temizlenerek kemik yapı 

ortaya konuldu. Kadeverik örneklerde sfenoid sinus içinden görülen karotid 

prominens, optik prominens, lateral ve medial optikokarotid reses ortaya 

konularak endoskop (Optik Storz, Schramberg, Almanya) ile incelendi (Şekil- 

8-A). Proksimal optik kanalın, inferior duvarı ve medial duvarı endoskopik 

yöntem kullanılarak dekomprese edildi ve mikroskobik görüntüler üzerinden 

ölçümler gerçekleştirildi (Şekil-7).  

Proksimal optik kanalın inferior ve medial duvarları alındıktan sonra 10 

kadaverik örnekte optik sinirin mobilize edilebilirliği değerlendirildi. 

Anatomik diseksiyonun her aşaması dijital kameralar ile (Optik Storz, 

Schramberg, Almanya ve Carl Zeiss OPMI Pentero, Jena, Almanya) kayıt 

edildi. 
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Şekil-2: Anterior klinoid proçesin drillenmesi 
 

 

Şekil-3: Optik kanal superior duvarını oluşturan ellipsoid şeklindeki falsiform 
ligaman görülmekte. A: Bir elipsin yarısı şeklinde görünen falsiform ligamanın 
örttüğü kısım gösterilmekte (siyah çizgi), elipsin küçük ekseni yani optik sinir 
proksimalinin dekompresyonu için superiorda açılan kısım gösterilmekte 
(kırmızı dik çizgi (a)), B: Falsiform ligamana insizyon yapılmış. 
 
 

B- Anatomik Ölçümler 
 

Ölçümler Autodesk AutoCAD 2013, California, USA ile yapıldı. Çevresel 

dekompresyonların dereceleri ve optik sinir mobilizasyonunun dereceleri 

optik sinire göre koronal plandaki kesitlerde Autodesk AutoCAD 2013, 

California, USA ile belirlendi (Şekil-4-C ve 4-D). 

 

A B 

a 
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B1-Transkraniyal Ölçümler 
B1.1-Proksimal Optik Kanal Superior Duvarının Transkraniyal     
Ölçümleri 
Proksimal optik kanal superior duvar ölçümleri:  

a) Proksimal optik kanal superior duvarını oluşturan elipsoid falsiform 

ligamanın küçük ekseni (a) ölçüldü (Şekil-3, Şekil-4-A). 

b) Proksimal optik kanalın superior duvarının proksimal ve distal 

dekompresyonunun aksiyel planda uzunluk ölçümleri yapıldı (Şekil-

4-B). 

c) Proksimal optik kanal superior duvarının alınması sonucu optik 

sinirde sağlanan çevresel dekompresyonun derecesi ölçüldü.  

 

 

Şekil-4 A: Optik kanal superior dekompresyonun uzunluğu gösterilmekte (çift 
yönlü ok), B: Proksimal optik kanal superior dekompresyonu sonrası 
proksimalde ve distalde aksiyel planda yapılmış olan uzunluk ölçümleri  
gösterilmekte (çift yönlü ok), C ve D: Optik sinire göre koronal plandaki 
kesitlerde proksimal optik kanal superior duvarının alınması sonucu sağlanan 
çevresel dekompresyonun derecesinin belirlenmesi gösterilmekte. 

 

A B 

C D 
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B1.2-Proksimal Optik Kanal Lateral Duvarının Transkraniyal   
Ölçümleri 
Proksimal optik kanal lateral duvar ölçümleri: 

a) Anterior klinoid proçesin tipi ile oftalmik arter arasındaki mesafe 8 

kadaverik örnekte bilateral olarak ve 1 kadaverik örnekte de sol 

taraftaki lasere olduğu için sağ tarafta ölçüldü (Şekil-5). 

b) Anterior klinoid proçesin 1/3 mediali alınarak optik sinir 

proksimalinin lateralden dekompresyonu gerçekleştirildi ve 

proksimal optik sinirde sağlanan çevresel dekompresyonun 

derecesi ölçüldü (Şekil-6). 

c) Medial anterior klinoidektomi sonrası, optik sinirin mediale doğru 

mobilize edildi. Böylece proksimal optik kanal lateral duvarı ile optik 

sinir arasındaki oluşan açının derecesi ölçüldü.   

        Çalışmada tanımlayıcı istatistikler olarak median, minimum ve 

maksimum değerleri kullanılmıştır. Proksimal optik kanal superior duvarının 

dekompresyonu sonrası ölçülen çevresel dekompresyonun ortalama 

derecesi ile anterior klinoidektomi yapıldıktan sonra ölçülen çevresel 

dekompresyonun ortalama derecesi Wilcoxon sıra toplam testi kullanılarak 

karşılaştırıldı. Analiz sonucunda p<0,05 sonucu istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edildi. 

 

 

Şekil-5: Anterior klinoid proçesin tipi ile oftalmik arter arasındaki mesafe 
(kırmızı ok) ve anterior klinoid tipten geçen hayali çizgi görülmekte (siyah 
kesik çizgi), S: Hipofiz Stalkı. 
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Şekil-6: Solda anterior klinoid proçesin mediali alınmış (ok) ve sağda 
proksimal optik kanal superior duvarını oluşturan falsiform ligaman alınmış (*) 
olarak izlenmekte.  

 
B2-Transsfenoidal Ölçümler 
B2.1-Proksimal Optik Kanalın İnferior Duvarının Transsfenoidal 
Ölçümleri 
Proksimal optik kanal inferior duvar ölçümleri: 

a) Proksimal optik kanal inferioruna yapılan dekompresyonun longitudinal 

uzunluk ölçümü yapıldı (Şekil-8-B). 

b) Proksimal optik kanalın inferior duvarının alınması ile sağlanan 

proksimal optik sinir çevresel dekompresyonun derecesi ölçüldü. 

B2.2-Proksimal Optik Kanalın Medial Duvarının Transsfenoidal 
Ölçümleri 
Proksimal optik kanal medial duvar ölçümleri: 

a) Proksimal optik kanal medialine yapılan dekompresyonun longitudinal 

uzunluk ölçümü yapıldı (Şekil-8-B). 

c) Proksimal optik kanalın medial duvarının alınması ile sağlanan 

proksimal optik sinir çevresel dekompresyonun derecesi ölçüldü. 

 

* 
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Şekil-7: Endoskopik yöntem ile proksimal optik kanal inferior ve medial 
duvarları alınması ile dekompresyon gerçekleştirilmiş olarak görülmekte, A: 
Sağ optik sinir proksimalinin inferomedial dekompresyonu sağlanmış olarak 
görülmekte, B ve C: Başka örneklerde sağ optik sinir proksimalinin 
inferomedial dekompresyonu sağlanmış olarak görülmekte, D: Sol optik sinir 
proksimalinin inferior ve medialden dekompresyonu yapılmış olarak 
görülmekte.  

 

 

 

A B 

C D 
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Şekil-8: Sağ optikokarotid bölgenin sfenoid sinüs içinden görünümü, A: 
Sfenoid sinüs mukozası temizlenerek kemik yapı ortaya konulmuş. Sfenoid 
sinüs tavanında yer alan anatomik belirteçler görülmekte, B: Dekomprese 
edilecek proksimal optik kanalın inferior duvarının uzunluğu görülmekte (çift 
taraflı siyah ok). Dekomprese edilecek proksimal optik kanalın medial duvar 
uzunluğu görülmekte (siyah düz çizgi), Op: Optik prominens, Kp: Karotid 
prominens, LOR: Lateral optikokarotid reses, MOR: Medial optikokarotid 
reses, Ps: Planum sfenoidale, Tr: Tüberküler reses (Sfenoid sinüslerden 
bakıldığında görülür ve tüberkulum lateral sınırına karşılık gelir). 

 
 
C-Histopatolojik İnceleme 
 
Optikokarotid bölgeye yapılacak cerrahide, optik sinir ve internal karotid 

arterin mobilize edilebilirliğini değerlendirmek ve nörovasküler yapıların 

zedelenme riskini belirleyebilmek için bu bölge, histopatolojik olarak, optik 

sinire göre aksiyel ve sagittal planlarda incelendi.  

Her iki optikokarotid bölge, internal karotid arter, kavernöz sinüs, 

anterior klinoid proçes ve optik sinirleri içeren 10 kadaverik örnek anatomik 

diseksiyon yapılmadan çalışmaya alındı. Bir hafta süreyle 10 tane kadaverik 

örnek dekalsifiye edildi. Optikokarotid bölgeden toplam 100 adet kesit almaya 

hazır blok elde edildi. Bu bloklardan optik sinirin inferior ve superior tarafının 

ligamentöz yapısının incelenmesi amacıyla 40 sagittal ve optikokarotid 

bölgede, optik sinir, internal karotid arter ve çevre anatomik yapıların medial 

ve lateralindeki ligamentöz yapıyı incelemek amacıyla da 60 aksiyel kesit  

olmak üzere 3 µm kalınlığında toplam 100 kesit elde edildi (Şekil-9). Kesitler 

Hemotoksilen Eosin (HE) ve Masson Trichrome (MT) ile boyandı. Incelenen 

Tr 

B A 

Ps 

Kp 

Op Op 

Kp LOR 

MOR 

Tr 
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bölgenin histolojik yapısı ışık mikroskobu altında 25, 40 ve 100 büyütme ile 

değerlendirildi.  
Optik kanal ve optik sinir arasındaki mesafe, optik sinir ve oftalmik arter 

arasındaki ilişki, optik sinir ve internal karotid arter arasındaki mesafe, optik 

sinir dural kılıfı ve çevresel yapıların kalınlığı her iki tarafta değerlendirildi. 

 

 

Şekil-9: Aksiyel ve sagittal planda alınan histopatolojik kesitlerin kadaverik 
örnek üzerindeki iz düşümü (Transkraniyal görünüm). Sol optik sinir 
lateralinden optik sinirin longitudinal aksı boyunca 2 adet sagittal kesit (f ve 
g) ve sol optik sinirin medialinden optik sinire göre aksiyel planda 3 (h, i ve k) 
adet kesit elde edildi. Sağ optik sinirin medialinden optik sinirin longitudinal 
aksı boyunca 2 adet sagittal kesit (a ve b) ve sağ optik sinirin lateralinden 
optik sinire göre aksiyel planda 3 adet kesit (c, d ve e) elde edildi. 
 

c 

d 

e 

h 

i 

k 

b a 

g f 
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BULGULAR 
 
 

A- Anatomik Diseksiyon Bulguları 
 
A1- Transkraniyal Anatomik Diseksiyon Bulguları 
Elde edilen 10 kadaverik örnekte transkraniyal yaklaşım ile proksimal 

optik kanal superior duvarını oluşturan elipsoid falsiform ligaman alınması ile 

proksimalde geniş ve distalde dar olan proksimal optik sinir superior 

dekompresyonu sağlandı (Şekil-10). 

 

Şekil 10: Sağ optik sinirin falsiform ligamanının açılması. A: Falsiform 
ligaman intakt, B: Falsiform ligaman alınmakta, C ve D: Proksimal optik 
kanalın superior duvarını oluşturan falsiform ligamanın alınması sonucu 
sağlanan proksimal optik sinir dekompresyonu görülmekte.  
 
 
 Bir örnekte bilateral olarak anterior klinoid proçesin medial kesiminin 

alınması ile klinoid pnömotizasyonu saptandı (Şekil-12). 

Oftalmik arterin optik sinir ve internal karotid arter ile olan ilişkisi 

incelendiğinde, 1 kadaverik örnekte bilateral olarak oftalmik arter görülemedi. 

Bir örnekte de sol oftalmik arter duvarında klinoidektomi sırasında laserasyon 
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oldu ve damar bütünlüğü belirgin olarak bozuldu. Oftalmik arter orijininin, 

sağda 4 örnekte internal karotid arterin inferiorunda (%44,4) ve 5 örnekte 

internal karotid arterin inferomedialinde (%55,5); solda 6 örnekte internal 

karotid arterin inferiorunda (%66,6) ve 3 örnekte internal karotid arterin 

inferomedialinde (%33,3) olduğu görüldü. Tüm örneklerde oftalmik arterin 

orijininden sonra laterale doğru yöneldiği görüldü (Şekil-11). 

 

 
Şekil-11: Oftalmik arterler dört farklı örnekte görülmekte (ok). A: Oftalmik 
arter orijini, optik sinirin inferomedialinde yer almakta, B: Oftalmik arter 
orijininin, optik sinirin inferiorunda yer aldığına dikkat ediniz, C ve D: Her iki 
optik sinir eleve edildikten sonra oftalmik arterlerin orijinleri görülmekte, OS: 
Optik Sinir, İKA: İnternal Karotid Arter. 
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Şekil-12: Sağ optik sinir proksimalinin superolateral dekompresyonu sonrası 
görünüm. Medial klinoidektomi sonrası görünüm (ok).  
 

 

A2-Transsfenoidal Anatomik Diseksiyon Bulguları 
 
Lateral optikokarotid reses 10 örneğin tamamında bilateral belirgin 

olarak izlendi. Medial optikokarotid reses 10 örneğin 5’inde sağda (%50) ve 

8’inde (%80) solda belirgindi. Medial optikokarotid resesin en mediali ve 

lateral optikokarotid resesin en mediali arasında uzanan sulkus örneklerin 

tamamında belirgindi (Şekil-8). 

Tüberküler reses 10 örneğin tamamında belirgin olarak izlendi.  

Transsfenoidal yaklaşım ile gerçekleştirilen proksimal optik sinir 

dekompresyonu sonrası, optik sinir mobilizasyonunun gerçekleştirilemediği 

görüldü. 
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B-Anatomik Ölçüm Sonuçları 
 
B1- Transkraniyal Ölçüm Sonuçları 
B1.1- Proksimal Optik Kanalın Superior Duvarının Transkraniyal 
Ölçüm Sonuçları  
Transkraniyal yaklaşım ile proksimal optik kanalın superior duvarını 

oluşturan falsiform ligamanın küçük ekseninin ölçümü, sağda minimum 3,92 

mm ve maksimum 9,81 mm (ortalama 6,38±1,71 mm) aralığında iken solda 

minimum 5,31 mm ve maksimum 9,44 mm (ortalama 7,64±1,59 mm) olarak 

ölçüldü (Tablo-1). 

 

Tablo-1: Falsiform ligamanın küçük ekseninin ölçümü 

Örnek No: Sağ (mm) Sol (mm) 
1 6,93 9,44 
2 4,62 8,24 
3 5,28 6,39 
4 6,39 6,23 
5 5,97 8,50 
6 9,81 9,80 
7 6,63 7,17 
8 3,92 6,12 
9 5,98 5,31 
10 8,31 9,22 

Ort±SS 6,38±1,71 7,64±1,59 
Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma. 

 

Proksimal optik kanal superior duvarının alınması sonrası 

gerçekleştirilen dekompresyon ile sağda proksimalde minimum 2,67 mm ve 

maksimum 5,04 mm aralığında (ortalama 3,99±0,78 mm); sağda distalde 

minimum 0,59 mm ve maksimum 1,80 mm aralığında (ortalama 1,20±0,36 

mm); solda proksimalde minimum 2,74 mm ve maksimum 5,51 mm 

aralığında (ortalama 4,07±0,87 mm); solda distalde minimum 0,66 mm ve 

maksimum 2,59 mm aralığında (ortalama 1,28±0,60 mm) ölçümler elde edildi 

(Tablo-2) (Şekil-4-B). 
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Tablo-2: Proksimal optik kanal superior duvarının alınması sonrası 

dekompresyon yapılan sahanın proksimalinde ve distalindeki aksiyel planda 

yapılan uzunluk ölçümleri. 

Örnek No Sağ-
Proksimal 

(mm) 

Sağ-Distal 
(mm) 

Sol-
Proksimal 

(mm) 

Sol-Distal 
(mm) 

1 4,25 1,4 4,49 1,53 
2 4,19 1,31 4,55 1,48 
3 2,67 1,09 3,68 1,12 
4 3,48 1,81 3,51 0,80 
5 4,15 1,22 3,28 2,59 
6 3,33 0,97 2,74 0,83 
7 5,04 0,80 5,51 0,82 
8 4,74 1,62 3,83 1,91 
9 3,24 0,59 3,85 0,66 

10 4,82 1,22 5,29 1,15 
Ort±SS 3,99±0,78 1,20±0,36 4,07±0,87 1,28±0,60 

Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma 
 

On kadaverik blokta proksimal optik kanal superior duvarının alınması 

sonucu optik sinirde sağlanan çevresel dekompresyonun derecesi sağda 

minimum 80º ve maksimum 140º aralığında (ortalama 107,60±23,44º), solda 

minimum 70º ve maksimum 150º aralığında (ortalama 106,50±26,56º) 

ölçüldü (Şekil-13 ve Şekil-14) (Tablo-3).  

 

 

 
Şekil-13: İki farklı kadaverik örnekte kraniyalden görünüm. A: Proksimal 
optik kanal superior duvarının alındığı ancak anterior klinoid proçesin 
korunduğu görülmekte, B: Proksimal optik kanalın superior dekompresyonu 
sağlanmış olarak görülmekte, OS: Optik Sinir, İKA: İnternal Karotid Arter, HS: 
Hipofiz Stalkı, TS: Tüberkulum Sella, PS: Planum Sfenoidale, DS: Dorsum 
Sella. 

PS 

HS 

TS 

İKA 
İKA İKA İKA 

HS 

DS DS 

TS 

PS 
OS OS 

OS OS 

B A 
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Tablo-3: Proksimal optik kanal superior duvarının alınması sonucu optik 

sinirde sağlanan çevresel dekompresyonun derecesi ve anterior klinoid 

proçesin medial 1/3’ünün alınması sonucu proksimal optik sinirde sağlanan 

çevresel dekompresyonun derecesi. 

Örnek 
No 

Superior Duvar 
Alındıktan 

Sonra Sağ OS 
(º) 

Superior Duvar 
Alındıktan 

Sonra Sol OS 
(º) 

Klinoidektomi 
Sonrası Sağ 

OS (º) 

Klinoidektomi 
Sonrası Sol 

OS (º) 

1 100 110 150 160 
2 126 120 140 155 
3 85 95 100 110 
4 100 70 170 160 
5 140 120 190 180 
6 80 85 140 150 
7 140 135 180 180 
8 100 70 160 150 
9 80 110 110 130 
10 125 150 150 170 

Ort±SS 107,60±23,44* 106,50±26,56** 149,00±28,46* 154,50±21,66** 
OS: Optik Sinir, Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma 
*: Wilcoxon sıralama testi ile karşılaştırıldı, klinoidektominin dekompresyonu anlamlı 
derecede arttırdığı görüldü. 
**: Wilcoxon sıralama testi ile karşılaştırıldı, klinoidektominin dekompresyonu anlamlı 
derecede arttırdığı görüldü. 
 
 
 

 
Şekil-14: Proksimal optik kanal superior duvarı alınarak proksimal optik sinir 
dekompresyonunun sağlandığı görülmekte (mm: milimetrik cetvel). 

 
 
 

mm 
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B1.2- Proksimal Optik Kanalın Lateral Duvarının Transkraniyal 
Ölçüm Sonuçları 
Anterior klinoid proçesin medial 1/3’lük kesimi alındıktan sonra 

proksimal optik sinirde sağlanan çevresel dekompresyonun derecesi, sağ 

optik sinirde minimum 100º ve maksimum 190º aralığında (ortalama 

149,00±28,46º) ve sol optik sinirde minimum 110º ve maksimum 180º 

aralığında (ortalama 154,50±21,66º) ölçüldü (Tablo-3).  

Proksimal optik kanal superior duvarın alınması sonucu 

gerçekleştirilen dekompresyon ile proksimal optik kanal lateral duvarının 

alınması sonucu gerçekleştirilen dekompresyon Wilcoxon sıralama testi 

kullanılarak karşılaştırıldığında, anterior klinoid proçesin medial 1/3’ünün 

alınmasının proksimal optik sinir çevresel dekompresyonunu anlamlı 

derecede arttırdığını saptandı (p<0,05). 

 Anterior klinoid proçesin tipi ile oftalmik arter arasındaki mesafe sağda 

minimum 0,51 mm ve maksimum 3,89 mm (ortalama 1,76±1,40 mm) ve 

solda minimum 0,58 mm ve maksimum 4,74 mm (ortalama 1,82±1,67 mm) 

aralığında ölçüldü (Tablo-4) (Şekil-5). 

 

Tablo-4: Anterior klinoid proçesin tipi ile oftalmik arter arasındaki mesafe. 

Örnek No Solda Oft A- Klinoid Tip 
arası Mesafe (mm) 

Sağda Oft A- Klinoid Tip 
arası Mesafe (mm) 

1 4,74 3,89 
2 -* -* 
3 0,70 0,93 
4 0,75 0,51 
5 1,07 0,52 
6 -* 3,76 
7 1,02 2,99 
8 1,47 1,43 
9 0,58 0,49 
10 4,26 1,33 

Ort±SS 1,82±1,67 1,76±1,40 
Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma, Oft A: Oftalmik Arter 
*: 2 numaralı blokta bilateral ve 6 numaralı blokta solda oftalmik arter bulunamadığından 
ölçüm yapılamadı. 
 

Anterior klinoidektomi sonrası optik sinirde sağlanan mobilizasyon 

açısının derecesi solda minimum 10º ve maksimum 25º (ortalama 
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13,50±5,29º)  aralığında ve sağda minimum 5º ve maksimum 20º (ortalama 

13,50±5,29º) aralığında olduğu görüldü (Şekil-15 ve Şekil-16) (Tablo-5). 

 

 
Şekil-15: Optik sinir ve oftalmik arter (ok) ile ilgili diğer örnekler. A: Sol optik 
sinir superiora ve mediale doğru mobilize edilmesi sonrası oftalmik arter 
orijini ve oftalmik arterin medialden laterale doğru yönlenmesi, B: Sağ optik 
sinirin mediale ve superiora doğru mobilize edilmiş hali, C: Sol optik sinir 
superiora doğru kaldırılmış hali, OS: Optik Sinir, İKA: İnternal Karotid Arter. 
 

 
Şekil-16: Optik sinir mobilizasyonu ile ilgili görüntüler. A: Sol optik sinir 
mediale doğru mobilize, B: Sağ optik sinir mediale doğru mobilize, C ve D: 
Optik sinir mobilizasyonu sonrası oftalmik arterler görülmekte. 
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Tablo-5: Proksimal optik kanal superior ve lateral duvarları alındıktan sonra 

optik sinirde sağlanan mobilizasyon açısının derecesi 

Örnek No Sol Optik Sinirde 
Mobilizasyon (º) 

Sağ Optik Sinirde 
Mobilizasyon (º) 

1 10 15 
2 10 10 
3 15 20 
4 10 10 
5 15 10 
6 20 20 
7 10 15 
8 10 5 
9 10 10 

10 25 20 
Ort±SS 13,50±5,29 13,50±5,29 

Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma, Oft A: Oftalmik Arter 
 

 

B2-Transsfenoidal Ölçüm Sonuçları 
 
B2.1- Proksimal Optik Kanalın İnferior Duvarının Transsfenoidal 
Ölçüm Sonuçları 
Proksimal optik kanal inferioruna yapılan dekompresyonun longitudinal 

uzunluk ölçümü sağda minimum 2,91 mm ve maksimum 6,60 mm (ortalama 

4,85±0,97 mm) ve solda minimum 2,72 mm ve maksimum 6,39 mm 

(ortalama 4,11±1,44 mm) aralığında ölçüldü. (Şekil-17) (Tablo-6) 
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Şekil-17: Sağ ve sol optik sinir endoskopik yöntem ile dekomprese edilmiş 
olarak izlenmekte. A: Sağ optik sinir, B: Sol optik sinir. 

 

Proksimal optik kanalın inferior duvarının alınması ile sağlanan 

çevresel dekompresyonun derecesi, sağda minimum 30º ve maksimum 80º 

(ortalama 57,00±14,94º) aralığında ve solda minimum 30º ve maksimum 90º 

(ortalama 64,50±18,62º) aralığında saptandı (Tablo-7). 

B2.2- Proksimal Optik Kanalın Medial Duvarının Transsfenoidal 
Ölçüm Sonuçları 
Proksimal optik kanal medialine yapılan dekompresyonun longitudinal 

uzunluk ölçümü sağda minimum 5,66 mm ve maksimum 9,46 mm (ortalama 

7,51±1,59 mm) ve solda minimum 2,96 mm ve maksimum 9,63 mm 

(ortalama 6,37±2,12 mm) aralığında ölçüldü (Tablo-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Tablo-6: Sağ ve sol optik sinirlerin inferomedial proksimal 

dekompresyonlarının longitudinal uzunluk ölçümleri. 

Örnek No Sağ OS için 
Proksimal 

İnferior 
Dekomp. 

(mm) 

Sol OS için 
Proksimal 

İnferior 
Dekomp. 

(mm) 

Sağ OS için 
Proksimal 

Medial 
Dekomp. 

(mm) 

Sol OS için 
Proksimal 

Medial 
Dekomp. 

(mm) 
1 4,34 6,39 5,66 8,38 
2 4,28 5,02 7,98 7,51 
3 6,60 2,72 9,43 2,96 
4 5,52 6,23 9,27 9,63 
5 3,98 3,24 6,08 4,78 
6 2,91 3,12 5,73 5,78 
7 4,11 3,45 6,28 5,29 
8 4,50 4,61 6,69 8,56 
9 4,65 2,16 8,58 4,29 

10 4,93 4,19 9,46 6,55 
Ort±SS 4,85±0,97 4,11±1,44 7,51±1,59 6,37±2,12 

OS: Optik Sinir, Dekomp: Dekompresyon, Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma 
 

Proksimal optik kanalın medial duvarının alınması ile sağlanan 

çevresel dekompresyonun derecesi, sağda minimum 45º ve maksimum 90º 

(ortalama 71,50±14,91º) aralığında ve solda minimum 60º ve maksimum 90º 

(ortalama 74,50±8,31º) aralığında saptandı (Tablo-7). 

 

Tablo-7: Proksimal optik kanalın inferior duvarının ve medial duvarının 

alınması ile sağlanan çevresel dekompresyonun derecesi. 

Örnek No Sağ OS için 
Proksimal 

İnferior 
Dekomp. (º) 

Sol OS için 
Proksimal 

İnferior 
Dekomp. (º) 

Sağ OS için 
Proksimal 

Medial 
Dekomp. (º) 

Sol OS için 
Proksimal 

Medial 
Dekomp. (º) 

1 50 30 60 70 
2 70 70 90 80 
3 40 50 60 60 
4 50 55 60 75 
5 60 60 80 70 
6 30 60 45 80 
7 80 90 90 90 
8 70 60 80 70 
9 60 80 80 70 
10 60 90 70 80 

Ort±SS 57,00±14,94 64,50±18,62 71,50±14,91 74,50±8,31 
Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma, OS: Optik Sinir, Dekomp.:Dekompresyon  
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C-Histopatolojik Ölçüm Sonuçları 
 

Hemotoksilen Eosin (HE) ile boyanan kesitlerde dura açık pembe, 

internal karotid arter koyu pembe ve nukleus mor boyandı. Masson 

Trichrome (MT) ile boyanan kesitlerde kollajen mavi, sitoplazma, keratin ve 

intraselüler lifler kırmızı, nükleus siyah boyandı. 

 

C1- Optik Sinire Göre Aksiyel Kesitler 
Fiksasyon sırasında ayrışmış olan kesitler ölçümlere dahil edilmedi.  

Optik sinirin lateralinde dural kılıf+kollajen kalınlığı, proksimalde 

minimum 0,50 mm ve maksimum 2 mm (ortalama 1,24±0,46 mm) aralığında, 

orta kesimde minimum 0,50 mm ve maksimum 1 mm (ortalama 0,71±0,21 

mm) aralığında ve distal kısımda minimum 0,50 mm ve maksimum 2,10 mm 

(ortalama 1,17±0,47 mm) aralığında ölçüldü (Tablo-8). Optik sinirin 

medialinde dural kılıf+kollajen kalınlığı, proksimalde minimum 0,3 mm ve 

maksimum 2,60 mm (ortalama 1,00±0,67 mm) aralığında, orta kesimde 

minimum 0,50 mm ve maksimum 1,50 mm (ortalama 1,57±1,69 mm) 

aralığında ve distal kısımda minimum 0,90 mm ve maksimum 2 mm 

(ortalama 1,21±0,37 mm) aralığında ölçüldü (Tablo-9). 

Optik sinirin lateral tarafındaki kollajen liflerinin daha gevşek ve 

düzensiz dizilimde olduğu görüldü. Medialde ve distalde ise kollajen liflerinin 

yoğunlaşarak daha sıkı ve düzenli bir görünüm oluşturduğu saptandı. Pial 

araknoid kılıfın her seviyede optik sinire sıkı bir şekilde yapışık olduğu 

görüldü.  
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Tablo-8: Sağ optik sinirde aksiyel planda alınmış histopatoloji kesitlerinde 

dural kalınlık+çevre kollajen kalınlığı (mm). 

Örnek No Sağ OS (Lateral) (mm) 
c d e 

1 1 0,50 0,50 
2 2 0,60 1,20 
3 0,50 0,50 1,10 
4 1,90 1 1,20 
5 1,30 0,80 1,10 
6 1 0,90 1 
7 -* -* -* 
8 1,10 0,90 -* 
9 1,30 -* -* 

10 1,10 0,50 2,10 
Ort± 
SS 1,24±0,46 0,71±0,21 1,17±0,47 

OS: Optik Sinir, Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma  
*: Belirtilen kesitlerde optik sinir ve komşuluğundaki yapılar arası mesafe kesit alınırken 
ayrışmıştı, bu kesitlerde uzunluk ölçümü yapılmadı. 
 

 

 

Tablo-9: Sol optik sinirde aksiyel planda alınmış histopatoloji kesitlerinde 

dural kalınlık+çevre kollajen kalınlığı (mm). 

Örnek No Sol OS (Medial) (mm) 
h i k 

1 -* 0,50 1 
2 0,70 -* -* 
3 0,50 0,50 0,90 
4 1,10 1,50 2,00 
5 2,60 1,40 1,30 
6 1,30 1,00 1,20 
7 0,80 0,60 0,80 
8 1 1,30 1,40 
9 0,70 0,90 -* 

10 0,30 1,10 1,10 
Ort± 
SS 1,00±0,67 1,57±1,69 1,21±0,37 

OS: Optik Sinir, Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma  
*: Belirtilen kesitlerde optik sinir ve komşuluğundaki yapılar arası mesafe kesit alınırken 
ayrışmıştı, bu kesitlerde uzunluk ölçümü yapılmadı. 
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Tablo-10: Sağ optik sinirde aksiyel planda alınmış histopatoloji kesitlerinde 

optik kanal-optik sinir arası mesafe (mm). 

Örnek No Sağ OS (Lateral) (mm) 
c d e 

1 1,50 1 1 
2 1 1 1,50 
3 0,50 1 1,50 
4 1,50 1 1,30 
5 1,50 1 1 
6 1,30 1 1,10 
7 -* -* -* 
8 1 1 -* 
9 1,50 -* -* 

10 1 0,50 0,90 
Ort± 
SS 1,20±0,35 0,93±0,17 1,17±0,25 

OS: Optik Sinir, Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma  
*: Belirtilen kesitlerde optik sinir ve komşuluğundaki yapılar arası mesafe kesit alınırken 
ayrışmıştı, bu kesitlerde uzunluk ölçümü yapılmadı. 
 

 

 

Tablo-11: Sol optik sinirde aksiyel planda alınmış histopatoloji kesitlerinde 

optik kanal-optik sinir arası mesafe (mm). 

Örnek No Sol OS (Medial) (mm) 
h i k 

1 -* 1 2,50 
2 1 -* -* 
3 1 1 1 
4 2 2 2,50 
5 1,50 2 1,50 
6 1,40 1 1,50 
7 1 1 1 
8 1,20 1,20 1,10 
9 1 1,30 -* 

10 1 0,70 0,90 
Ort± 
SS 1,23±0,34 1,24±0,45 1,50±0,65 

OS: Optik Sinir, Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma  
*: Belirtilen kesitlerde optik sinir ve komşuluğundaki yapılar arası mesafe kesit alınırken 
ayrışmıştı, bu kesitlerde uzunluk ölçümü yapılmadı. 
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Tablo-12: Sağ optik sinirde aksiyel planda alınmış histopatoloji kesitlerinde 

internal karotid arter-optik sinir arası mesafe (mm). 

Örnek No Sağ OS (Lateral) (mm) 
c d e 

1 1 1,50 1 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
4 1,50 1 1 
5 3 1 1 
6 1,50 1 1 
7 -* -* -* 
8 1 1 -* 
9 1 -* -* 

10 0,50 1 1 
Ort± 
SS 1,27±0,71 1,06±0,17 1±0 

OS: Optik Sinir, Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma  
*: Belirtilen kesitlerde optik sinir ve komşuluğundaki yapılar arası mesafe kesit alınırken 
ayrışmıştı, bu kesitlerde uzunluk ölçümü yapılmadı. 
 
 
 
Tablo-13: Sol optik sinirde aksiyel planda alınmış histopatoloji kesitlerinde 

internal karotid arter-optik sinir arası mesafe (mm). 

Örnek No Sol OS (Medial) (mm) 
h 1 k 

1 -* -* 1 
2 1 1,50 -* 
3 1 -* 1 
4 1 1 1,50 
5 1 1 1 
6 1 1 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 
9 1 1 -* 

10 1 1,05±0,16 1 
Ort± 
SS 1±0 1 1,06±0,17 

OS: Optik Sinir, Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma  
*: Belirtilen kesitlerde optik sinir ve komşuluğundaki yapılar arası mesafe kesit alınırken 
ayrışmıştı, bu kesitlerde uzunluk ölçümü yapılmadı. 
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Optik kanal-optik sinir arası mesafenin kollajenin kalınlığı ile orantılı 

olarak değiştiği görüldü. Bu mesafe lateralde, proksimalde minimum 0,50 mm 

ve maksimum 1,50 mm (ortalama 1,20±0,35 mm) aralığında, orta kesimde 

minimum 0,50 mm ve maksimum 1 mm (ortalama 0,93±0,17 mm) aralığında 

ve distal kısımda minimum 0,90 mm ve maksimum 1,50 mm (ortalama 

1,17±0,25 mm) aralığında olarak; medialde ise, proksimalde minimum 1 mm 

ve maksimum 2 mm (ortalama 1,23±0,34 mm) aralığında, orta kesimde 

minimum 0,70 mm ve maksimum 2 mm (ortalama 1,24±0,45 mm) aralığında 

ve distal kısımda minimum 1 mm ve maksimum 2,50 mm (ortalama 

1,50±0,65 mm) aralığında olarak ölçüldü (Tablo-10 ve Tablo-11) (Şekil-18, 

Şekil-21, Şekil-22). 

 

 
Şekil-18: Sol optik sinir distalinden alınmış histolojik kesit. (HEx25) Optik 
kanalın histolojik görüntüsü, OS: Optik Sinir, OK: Optik Kanal. 

 
İnternal karotid arter-optik sinir arası mesafe lateral kesitlerde, 

proksimalde minimum 0,50 mm ve maksimum 3 mm (ortalama 1,27±0,71 

mm) aralığında, orta kesimde minimum 1 mm ve maksimum 1,50 mm 

(ortalama 1,06±0,17 mm) aralığında ve distal kısımda 1 mm (ortalama 

1,00±0 mm) aralığında ölçüldü. Medial kesitlerde ise,  proksimalde minimum 

1 mm ve maksimum 1 mm (ortalama 1,00±0 mm) aralığında, orta kesimde 

minimum 1 mm ve maksimum 1,50 mm (ortalama 1,05±0,16 mm) aralığında 

ve distal kısımda minimum 1 mm ve maksimum 1,50 mm (ortalama 

1,06±0,17 mm) aralığında ölçüldü (Tablo-12 ve Tablo-13) (Şekil-19). 

OK 

OS 
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Şekil-19: Histolojik kesit (MTx40) Optik sinir ve çevresinde dural kılıf, kollajen 
lifler ve optik kanal. D: Dura, K: Kollajen, OS: Optik Sinir, OK: Optik Kanal. 
 

Oftalmik arterin optik kanal boyunca optik sinire eşlik ettiği ve optik 

siniri çevreleyen dural kılıf içinde, optik sinirin inferiorunda seyrettiği görüldü 

(Şekil-20). 

 

 

Şekil-20: Histolojik kesitlerde oftalmik arter-optik sinir ilişkisi. A: HEx100, B: 
MTx100, C: Optik sinir, oftalmik arter ve internal karotid arter ilişkisi, HEx40, 
D: MTx40, OS: Optik Sinir, Oft A: Oftalmik Arter, İKA: İnternal Karotid Arter. 

OS 

D 

K 

OK 
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Şekil-21: Optik sinir-optik kanal ilişkisinin görüldüğü iki farklı optik sinirin 
histolojik (panoramik) kesiti. A: HEx25, B: HEx25. 
 
 

 

Şekil-22: Optik sinir-optik kanal ilişkisinin görüldüğü başka bir histolojik kesit 
(MTx40). 
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Optik sinirin lateralinde ve medialinde bazı kesitlerde daha belirgin 

olmak üzere pial araknoid kılıf ile dural kılıf arasında interstisyel aralık izlendi 

(Şekil 23). 

 

Şekil 23: Aksiyel planda alınmış histolojik kesitlerden diğer görüntüler. A: 
Optik sinirin lateralinde pial araknoid kılıf ile dural kılıf arasında interstisyel 
aralık izlenmekte (ok) (HEx25), B: İnterstisyel aralık (ok) gösterilmekte 
(HEx40), C: İnterstisyel aralık (ok) gösterilmekte (MTx40). 
 
 
 

C2- Optik Sinirin Longitudinal Aksı Boyunca Alınmış Sagittal 
Kesitler 
Fiksasyon sırasında ayrışmış olan kesitler ölçümlere dahil edilmedi. 

Medialdeki kesitlerde (a ve b kesitleri birlikte değerlendirildi) dural 

kılıfın ve kollajenin kalınlığı minimum 0,50 mm ve maksimum 4 mm (ortalama 

1,41±0,99 mm) aralığında; lateraldeki (f ve g kesitleri birlikte değerlendirildi) 

kesitlerde minimum 0,20 mm ve maksimum 2,90 mm aralığında (ortalama 

1,43±0,81 mm) olarak ölçüldü (Tablo-14 ve Tablo-15) (Şekil-24). 

Optik kanal-optik sinir arası mesafe medialde (a ve b kesitleri birlikte 

değerlendirildi)  minimum 0,50 mm ve maksimum 2 mm aralığında (ortalama 

1,04±0,63 mm); lateraldeki kesitlerde (f ve g kesitleri birlikte değerlendirildi)  

minimum 0,90 mm ve maksimum 2,90 mm aralığında (ortalama 1,28±0,57 

mm) olarak ölçüldü (Tablo-16 ve Tablo-17) (Şekil-25). 

 

 

 
 



32 
 

Tablo-14: Sağ optik sinir için sagittal histopatoloji kesitlerinde dural 

kalınlık+çevre kollajen kalınlığı (mm). 

Örnek No 
Sağ Optik Sinir (Medial) (mm) 

a b 

1 2 0,50 
2 1,10 2 
3 2,10 0,20 
4 1,70 0,70 
5 4,00 3 
6 0,50 0,50 
7 0,90 0,80 
8 1 0,90 
9 1,50 0,80 

10 -* 2,60 
Ort±SS 1,41±0,99** 

Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma  
*: Belirtilen kesitlerde optik sinir ve komşuluğundaki yapılar arası mesafe kesit alınırken 
ayrışmıştı, bu kesitlerde uzunluk ölçümü yapılmadı. 
**: a ve b kesitleri ortalama ve standart sapma alınırken birlikte değerlendirildi. 

 
 
Tablo-15: Sol optik sinir için sagittal histopatoloji kesitlerinde dural 

kalınlık+çevre kollajen kalınlığı (mm) 

Örnek No 
SolOptik Sinir (Lateral) (mm) 

f g 

1 0,20 0,20 
2 2,20 1,10 
3 2,20 2,20 
4 -* 1 
5 0,80 2,60 
6 -* 1,50 
7 -* 1,70 
8 1,20 1,20 
9 1,40 0,60 

10 2,90 -* 
Ort±SS 1,43±0,81** 

Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma  
*: Belirtilen kesitlerde optik sinir ve komşuluğundaki yapılar arası mesafe kesit alınırken 
ayrışmıştı, bu kesitlerde uzunluk ölçümü yapılmadı. 
**: f ve g kesitleri ortalama ve standart sapma alınırken birlikte değerlendirildi. 
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Tablo-16: Sağ optik sinir için sagittal histopatoloji kesitlerinde optik kanal-

optik sinir arası mesafe (mm). 

Örnek No 
Sağ Optik Sinir (Medial) (mm) 

a b 

1 1 0,50 
2 1 3 
3 1 0,50 
4 1 1,50 
5 1,50 1 
6 0,60 0,50 
7 1 0,70 
8 2 1 
9 1 1,40 

10 -* 0,10 
Ort±SS 1,04±0,63** 

Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma  
*: Belirtilen kesitlerde optik sinir ve komşuluğundaki yapılar arası mesafe kesit alınırken 
ayrışmıştı, bu kesitlerde uzunluk ölçümü yapılmadı. 
**: a ve b kesitleri ortalama ve standart sapma alınırken birlikte değerlendirildi. 

 
 
Tablo-17: Sol optik sinir için sagittal histopatoloji kesitlerinde optik kanal-

optik sinir arası mesafe (mm). 

Örnek No 
Sol Optik Sinir (Lateral) (mm) 

f g 

1 1 1 
2 1 0,80 
3 3 0,90 
4 -* 1 
5 1,50 -* 
6 -* 1 
7 -* 1,50 
8 1 1,60 
9 1,50 0,80 

10 0,90 2 
Ort±SS 1,28±0,57** 

Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma  
*: Belirtilen kesitlerde optik sinir ve komşuluğundaki yapılar arası mesafe kesit alınırken 
ayrışmıştı, bu kesitlerde uzunluk ölçümü yapılmadı. 
**: f ve g kesitleri ortalama ve standart sapma alınırken birlikte değerlendirildi. 
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Tablo-18: Sağ optik sinir için sagittal histopatoloji kesitlerinde internal karotid 

arter. 

Örnek No 
Sağ Optik Sinir (Medial) (mm) 

a b 

1 1 2 
2 3 2 
3 0,90 0,80 
4 1 1 
5 3 1 
6 -* 1,50 
7 1 0,50 
8 1 0,50 
9 1 3 

10 -* 0,50 
Ort±SS 1,37±0,85** 

Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma  
*: Belirtilen kesitlerde optik sinir ve komşuluğundaki yapılar arası mesafe kesit alınırken 
ayrışmıştı, bu kesitlerde uzunluk ölçümü yapılmadı. 
**: a ve b kesitleri ortalama ve standart sapma alınırken birlikte değerlendirildi. 

 

 

Tablo-19: Sol optik sinir için sagittal histopatoloji kesitlerinde internal karotid 

arter-optik sinir arası mesafe (mm). 

Örnek No 
Sol Optik Sinir (Lateral) (mm) 

f g 

1 1 2,50 
2 1 0,50 
3 2 1 
4 -* 1 
5 2 -* 
6 -* 1 
7 -* 1,50 
8 1 1 
9 0,90 1,50 

10 1 -* 
Ort±SS 1,26±0,53** 

Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma  
*: Belirtilen kesitlerde optik sinir ve komşuluğundaki yapılar arası mesafe kesit alınırken 
ayrışmıştı, bu kesitlerde uzunluk ölçümü yapılmadı. 
**: f ve g kesitleri ortalama ve standart sapma alınırken birlikte değerlendirildi. 
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Şekil 24: Sagittal histolojik kesitler. A ve B: Optik sinir ve çevreleyen dural 
kılıf görülmekte (Sırasıyla MTx25 ve MTx40), C ve D: Optik sinir ve 
çevreleyen dural kılıf görülmekte (Sırasıyla MTx40 ve MTx100). 
 

 

İnternal karotid arter ve optik sinir arası mesafe medialde (a ve b 

kesitleri birlikte değerlendirildi) minimum 0,50 mm ve maksimum 3 mm 

aralığında (ortalama 1,37±0,85 mm); lateraldeki kesitlerde (f ve g kesitleri 

birlikte değerlendirildi) minimum 0,50 mm ve maksimum 2,50 mm aralığında 

(ortalama 1,26±0,53 mm) olarak ölçüldü (Tablo-18 ve Tablo-19). 

İnferiorda dural kılıfın superiora göre daha kalın olduğu ancak kollajen 

diziliminin daha gevşek yapıda ve düzensiz olduğu görüldü. 

Oftalmik arter, sagittal kesitlerde, optik sinirin inferiorunda ve 

inferolateralinde izlendi (Şekil-26). 
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Şekil 25: Optik kanal ve optik sinir ilişkisi görülmekte. A: Optik siniri 
çevreleyen kalın dural kılıf görülmekte (MTx40), B: Optik kanal, optik sinir ve 
optik sinir durası görülmekte (MTx100). 
 

 

 

 

Şekil 26: Oftalmik arter görülmekte. A: MTx100 ve B: MTx25. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
 

 Optik kanalı ve optik siniri etkileyerek zedelenmeye neden olabilecek 

pek çok patoloji vardır. Kafa travmaları ve maksillofasiyal travmalar, 

anevrizmalar, benign ve malign tümöral patolojiler, enflamatuar süreçler, 

fibroz displazi, idiopatik intrakraniyal hipertansiyon, tirotoksik orbitopati ve 

enfeksiyöz nedenler optik siniri etkileyebilir (1-9, 11). Bu patolojilere 

müdahale ederken transkraniyal yaklaşım ile optik sinir dekompresyonu 

uygulanabilir. Benzer şekilde sfenoid sinüs ve etmoid sinüsleri etkileyen 

patolojiler, nazal patolojiler de yakın komşuluk nedeniyle optik siniri 

etkileyebilir. Bu tür patolojilere yaklaşımda ise transsfenoidal yaklaşım daha 

uygundur (12, 17, 18). 

 Hem transkraniyal hem de transsfenoidal açıdan optik sinirin, 

çevresindeki yapıların histolojik ve anatomik özelliklerinden dolayı, en fazla 

komprese olabileceği yer optik kanalın proksimal kısmıdır (9). Bu nedenle 

optik sinir ve optik kanal proksimal kesimine cerrahi ve anatomik olarak 

hakim olmak önem taşımaktadır.   

Bu çalışmada transkraniyal ve transsfenoidal yaklaşım ile optik kanalın 

proksimal kısmını anatomik olarak inceledik. Optik sinir proksimal kesiminin 

dekomprese edilebilirliğini kalitatif ve kantitatif olarak araştırdık. Tümöral 

vasküler ve enflamatuar hadiselere müdahale ederken optik sinirin mobilize 

edilebilirliğinin sınırlarını öğrenmeye çalıştık. 

Literatüre bakıldığında optik sinir dekompresyonu, Maurer ve ark 

tarafından da belirtildiği gibi ilk olarak Dandy tarafından 1922 yılında 

transkraniyal yaklaşım ile gerçekleştirilmiştir (1). Sonraki yıllarda Al-Mefty ve 

ark. (11), osteopetrozis tanısı ile takip edilen ve ciddi görme kaybı olan 

pediatrik hastalara, supraorbital yaklaşım ile bilateral optik sinir 

dekompresyonunu optik kanal superior duvarının ve optik kanalın her iki yan 

tarafındaki kemik yapıların alınması ile gerçekleştirmişlerdir. Çevresel 

dekompresyonun derecesinin belirtilmediği bu cerrahi yöntemde geniş 

dekompresyon ile hastalarda görmede düzelme sağlandığı ifade edilmiştir. 
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Bu klinik çalışmalara yol göstermek için yapılmış anatomik çalışmalar da 

vardır. Örneğin, Maniscalco ve Habal (19) tarafından yapılan 83 optik kanalın 

incelendiği kadaverik çalışmada, optik kanal uzunluğu ortalama 9.22 mm 

(5,5-11,5 mm arasında) olarak ölçülmüştür.  

Son zamanlarda, klinik yaklaşımda optik kanalın kısmi dekompresyonu 

gündeme gelmektedir (2, 10). Bu nedenle optik kanalın proksimal kesiminin 

dekomprese edilmesi pek çok olguda yeterli olabilir. Çalışmamızda proksimal 

optik kanalın ölçümlerine odaklanılarak, önce proksimal optik kanalın 

superior duvarını oluşturan falsiform ligamanın alınması ile sağlanan 

dekompresyonun longitudinal uzunluk ölçümleri sonuçları sağda ortalama 

6,38±1,71 mm ve solda ortalama 7,64±1,59 mm olarak saptandı. Sadece 

falsiform ligamanın alınması ile sağlanan proksimal optik sinir superior 

dekompresyon uzunluğunun, kanal içindeki toplam optik sinir uzunluğunun 

yaklaşık 2/3’üne karşılık gelmekte olduğu görüldü. Dolayısıyla, total 

dekompresyonun dışında, proksimal dekompresyon pek çok patolojide bir 

çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat unutulmaması gereken bir nokta, 

gerçekleştirilen dekompresyonun falsiform ligamanın elipsoid şekli nedeniyle 

proksimalde daha geniş ve distalde belirgin bir şekilde daha dar olduğudur. 

Bazı patolojilerde optik kanalın sadece superior duvar proksimal 

kısmınının alınması yeterli olmaz (20, 21). Böyle durumlarda, optik kanalın 

lateral duvarını oluşturan anterior klinoid proçes kilit öneme sahiptir. Bu 

nedenle, dekompresyonu daha da arttırmanın olanaklı olduğunu göstermek 

açısından anterior klinoid proçesin kısmi alınmasını anatomik olarak 

incelemek istedik. Literatüre bakıldığında ekstradural klinodektomi, ilk olarak 

Dolenc (20) tarafından intrakavernozal vasküler lezyonlar için yapılmıştır. 

Attia ve ark. (21) Dolenc tarafından tanımlanan intradural-ekstradural 

kavernöz sinüs tekniğini kullanarak dev klinoidal menenjiomlara müdahele 

etmişlerdir. Yine aynı çalışmada optik kanal superior duvarını da alarak optik 

sinir dekompresyonunu gerçekleştirmişlerdir. Yang ve ark. (8) ise, ala 

majörün bir kısmının ve ala minörün tamamının alınması ile gerçekleştirilen 

ekstradural anterior klinoidektominin, travmatik optik nöropatili hastalarda 

etkin ve güvenilir bir optik sinir dekompresyon yaklaşımı olduğu 
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belirtmişlerdir. Lehmberg ve ark. (22) optik kanal komşuluğunda menenjiomu 

olan hastalar için yapılan anterior klinoidektomi işleminin postoperatif 

dönemde görmedeki düzelmeyi anlamlı biçimde arttırdığını belirtmişlerdir. 

Evans ve ark. (13) yaptıkları kadaverik morfometrik çalışmada, anterior 

klinoidektomi ile dekomprese edilen optik sinir uzunluğunu iki kat 

arttırdıklarını bildirmişlerdir. Bütün bunlar anterior klinoidektominin optik sinir 

dekompresyonunda klinik olarak önemli olduğunu göstermektedir.   

Transkraniyal yaklaşımla optik kanalın medial duvarının alınması ile 

sinüsleri açma riski söz konusudur. Bu nedenle, çalışmamızın bu kısmında 

transkraniyal yaklaşım ile superior ve lateral duvarlara odaklandık. Optik 

kanal superior duvarının alınması işleminin ve anterior klinodektominin diğer 

olası komplikasyonlarına bakacak olursak; optik sinire mekanik hasar, 

drillemeye bağlı optik sinirin termal hasarı, internal karotid arter hasarı, 

okulomotor parezisi söylenebilir (23).  

Anterior klinoid proçesin tümünün alınmasından ziyade medial 1/3’lük 

kısmının alınması gibi daha minimal bir dekompresyon optik kanalı etkileyen 

patolojilerde yeterli olabilir. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi klinoidal 

menenjiomlarda ve bazı oftalmik arter anevrizmalarında, paraklinoid 

anevrizmalarında medial klinoidin alınması yeterli olmayabilir ve total 

klinoidektomi gerekebilir (8, 13, 21, 23). Bu çalışmada da klinoidin medial 

kesimi alınarak proksimal optik kanal lateral dekompresyonu gerçekleştirildi. 

İstatistiksel olarak karşılaştırma yapıldığında, medial klinoidektominin  

sadece optik kanal superior duvarının alınmasına göre, optik sinir 

dekompresyonunu anlamlı derecede arttırdığı görüldü. Anterior klinoidin 

medial kısmının alınması drilleme süresini kısalttığı gibi mekanik 

kompresyona veya ısıya bağlı olarak gelişebilecek optik sinir hasarını da 

engelleyebilir (24). Bu çalışma bir anatomik çalışma olmasına rağmen, 1 

örnekte klinoidektomi sırasında oftalmik arter duvarında laserasyon oldu. Bir 

örneğimizde bilateral pnömatize olmuş klinoid saptandı. Literatürde anterior 

klinoidektomi sonrası gelişen rinoreden bahseden çalışmalar da vardır (8, 

23). Bunun sebebi ileri derecede pnömatize olmuş anterior klinoidlerdir. 
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Anterior klinoidektomi ve optik kanal superior duvarının alınması 

işlemleri, oftalmik segment anevrizmalarının çoğunda güvenli klipleme için de 

gereklidir. Falsiform ligamanın alınması sonrası optik sinir mobilizasyonu 

gerçekleştirilerek oftalmik arter orijini ortaya konulabilir. Kiran ve ark. (23) 

oftalmik segment anevrizmalarının kliplenmesinde ve Chang ve ark. (24) da 

parasellar tümörlerin cerrahi tedavisinde optik sinir dekompresyonunu ve 

optik sinir ve internal karotid arter gibi yapıların mobilize edilmesi gerektiğini 

söylemişlerdir. Çalışmamızda, anterior klinodektomi sonrası optik sinirin 

mediale doğru mobilizasyonu değerlendirildiğinde mobilize edilebilirliğin 

oldukça sınırlı olduğu görüldü. Ancak sınırlı mobilizasyonun bile oftalmik arter 

orijinini görmeyi kolaylaştırdığı saptandı. Oftalmik arter orijini 

değerlendirildiğinde, oftalmik arter orijininin optik sinirin inferiorunda veya 

inferomedialinde olduğu görüldü. Natori ve Rhoton (25) tarafından da 

belirtildiği gibi oftalmik arter optik sinirin lateralinde seyreder ve optik 

foramenden geçerek orbitaya ulaşır. Çalışmamızda, 10 kadaverik örneğin 

tamamında oftalmik arterin internal karotid arterden çıktıktan sonra laterale 

doğru yöneldiği izlendi. Dokuz örnekte oftalmik arter orijini ile klinoid tip 

arasındaki uzaklık ölçüldü. Sağda minimum 0,51 mm ve maksimum 3,89 mm 

(ortalama 1,76±1,40 mm) ve solda minimum 0,58 mm ve maksimum 4,74 

mm (ortalama 1,82±1,67 mm) aralığında ölçüldü. Bir örnekte oftalmik arter 

bilateral olarak görülemedi. Bu blokta oftalmik arterin intrakavernozal 

olabileceği düşünüldü. Rhoton da (26) oftalmik arterin %8 oranında kavernöz 

sinüs içinden orijin aldığını belirtmektedir. Oftalmik arter orijini ile klinoid tip 

arasındaki mesafenin oldukça kısa olduğu görüldü. Oftalmik arterin seyrinin 

ve klinoid tip ile olan yakın ilişkisinin anlaşılması ve özellikle klinoidektomi 

sırasında bu yakın ilişkinin göz önünde bulundurulması, oftalmik arter 

yaralanmalarını önlemek açısından son derece önemlidir. 

Optik sinirin inferior ve medial duvarlarının dekompresyonunu 

transkraniyal yaklaşım ile gerçekleştirmek güçtür. Bu nedenle optik kanalı 

inferiordan ve medialden etkileyen patolojilerde, transsfenoidal yaklaşımlar 

optik sinir dekompresyonu ve lezyonun çıkarılması için daha uygun olabilir. 

Literatüre bakıldığında, transsfenoidal cerrahi yüzyılı aşan bir süredir 
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kullanımdadır. İlk transetmoidal optik sinir dekompresyonu ise, Maurer ve 

ark. tarafından belirtildiği gibi 1926’da Sewell tarafından tanımlanmıştır (1). 

Beyin retraksiyonuna gerek duyulmaması, sellar ve parasellar nörovasküler 

yapıların iyi görülebilmesini sağlayan geniş ve bilateral cerrahi görüş alanı 

elde edilmesi, cerrahi süreyi kısaltması, minimal invaziv olması ve yaşlı 

hastalarda da sıkıntısız uygulanabilmesi, optik kanala transsfenoidal 

yaklaşımı popüler hale getirmiştir (1, 12, 17, 18). Transsfenoidal 

yaklaşımlardan endoskopik yaklaşım, 1980’lerden sonra iyi görüş sağlaması 

ve minimal invaziv olması nedeniyle sık kullanılır hale gelmiştir (14). 

1990’lardan sonra da, endoskopik yöntem ile optik sinir dekompresyonu sık 

kullanılmaya başlanmıştır (15).  

Özellikle endoskobik transsfenoidal cerrahi sırasında üç boyutlu 

görüntünün elde edilememesi nedeniyle cerrahi derinlik hissi kısıtlıdır. Ayrıca 

optik kanal bölgesinde, optik sinir ve internal karotid arter birbirine çok 

yakındır. Yakın olmanın yanı sıra internal karotid arter bu bölgede ligamentöz 

yapılar ile sıkıca çevrelenmiştir, bu da cerrahi sırasında internal karotid 

arterin yaralanma riskini daha arttıran bir durumdur. Dolayısıyla optik kanal  

bölgesine transsfenoidal cerrahi sırasında sfenoid sinüs tavanındaki 

anatomik belirteçlerin ortaya konulması, güvenli bir cerrahi için zorunludur. 

Bu nedenle, transsfenoidal yaklaşıma yol göstermesi açısından, bu bölgeye 

pek çok anatomik çalışma da yapılmıştır ve birçok anatomik belirteç 

değerlendirilmiştir (3, 10, 12, 27). Örneğin, Kassam ve ark. (28) medial 

optikokarotid resesi, tüm transsfenoidal kafa tabanı modüllerinde anahtar 

anatomik belirteç olarak tanımlamıştır. Cavallo ve ark. (29) yapmış oldukları 

anatomik çalışmada, intrakraniyal olarak medial klinoid proçese karşılık gelen 

medial optikokarotid resesin sfenoid sinüs içinden nadir olarak görülebildiğini 

bildirmiştir. Aynı çalışmada, medial optikokarotid resesin belirlenmesinde, 

lateral optikokarotid reses, karotid prominens ve optik prominensin de 

kullanılabileceği belirtilmiştir (29). Li ve ark. (17) endoskopik transsfenoidal 

yaklaşım ile optik sinir dekompresyonu yaptıkları 8 olgunun incelendiği 

anatomik kadaverik çalışmada, lateral optikokarotid resesin tüm örneklerde 

bilateral olarak izlendiğini belirterek, lateral optikokarotid resesin endoskopik 
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transsfenoidal cerrahide güvenilir bir anatomik belirteç olduğunu 

bildirmişlerdir. Locatelli ve ark. (12) da yaptıkları 6 vakalık kadaverik 

çalışmada, anterior klinoid proçesin optik strutının pnömotizasyonunu temsil 

eden lateral optikokarotid resesi, optik siniri ve optik sinirin yönünü 

belirlemede en güvenilir belirteç olarak tanımlamıştır. Yılmazlar ve ark. (10) 

tarafından yapılan 30 kadaverik örneğin incelendiği çalışmada tüberküler 

reses, sella tabanı ve lateral optikokarotid reses en önemli anatomik 

belirteçler olarak tanımlanmıştır. Yine aynı çalışmada tüberküler reses, 30 

örneğin 28’inde belirgin olarak görülmüş ve bu nedenle tüberküler reses, 

optik sinirin kanala girdiği proksimal segmentinin başlangıcını belirleyen 

önemli bir belirteç olarak tanımlanmıştır (10). 

Literatürde gerçekleştirilen optik sinir dekompresyonunun derecesi ile 

ilgili de yapılmış çalışmalar mevcuttur (1, 9). Onofrey ve ark. (9) tarafından 

yapılan çalışmada Sofferman kriterleri baz alınarak optik sinir 

dekompresyonu gerçekleştirilmiştir. Bu kriterler, osseoz kanalın yarı-

çevresinin alınması, optik kanalın longitudinal doğrultuda tüm uzunluğu 

boyunca dekomprese edilmesi ve sinir kılıfına orbital açıklıktaki annulusu da 

kapsayacak şekilde tüm uzunluğu boyunca insizyon yapılması olarak 

sıralanabilir. Endoskopik yaklaşım kullanarak dekomprese edilen 3 kadaverik 

blokta Sofferman kriterlerine göre yeterli dekompresyon sağlandığı ancak 

optik sinirin dekompresyon sırasında yaralanmaya oldukça yatkın olduğu 

görülmüştür.  Maurer ve ark. (1) tarafından yapılan 41 vakalık cerrahi 

çalışmada, mikroskobik transnazal transetmoid-transsfenoidal yaklaşım ile 

180 derecelik dekompresyon sağlandığı bildirilmiştir. Ancak BOS kaçışı, 

menenjit, internal karotid arter hasarı gibi olası komplikasyonlar olduğundan 

bahsedilmiştir. Yine, Maurer ve ark. (1) mikroskobik transnazal transetmoid-

transsfenoidal yaklaşım ile orbital kesimden kiazmaya doğru 8-10 mm’lik 

dekompresyon sağlandığı bildirilmiştir. Maniscalco ve Habal (19) ise 

transorbital-etmoidal yaklaşım ile optik sinir dekompresyonu gerçekleştirerek; 

optik kanal dekompresyonunun ortalama uzunluğunu 7.3 mm olarak olarak 

bildirmişlerdir. 
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Çalışmamızda ise, 10 kadaverik örnekte transsfenoidal yaklaşım 

kullanılarak sadece proksimal optik sinir dekompresyonu gerçekleştirildi. 

Endoskopik yöntem ile dekompresyon gerçekleştirildikten sonra, mikroskobik 

görüntülerden ölçümler yapıldı. Medial optikokarotid reses, sfenoid sinüs 

mukozası alındıktan sonra, 10 örneğin 5’inde sağda (%50) ve 8’inde (%80) 

solda belirgindi. Literatür ile uyumlu olarak, lateral optikokarotid reses ve 

tüberküler reses 10 örneğin tamamında bilateral olarak belirgin bir şekilde 

izlendi. Proksimal optik kanalın inferior ve medial duvarlarının belirlenmesi ve 

tanımlanması sırasında medial optikokarotid reses, lateral optikokarotid reses 

ve tüberküler reses kullanıldı ve emniyetli cerrahi simülasyon 

gerçekleştirilmeye çalışıldı.  

Transsfenoidal yaklaşım ile gerçekleştirilen dekompresyon sonrası, 

çevresel dekompresyon dereceleri ölçüldü. Çevresel dekompresyonun 

toplam derecesi sağda ortalama sağda 128,5±29,44 derece ve solda 

139±24,69 derece idi. Çalışmamızda, çevresel dekompresyon dereceleri 

literatür ile karşılaştırıldığında daha az olmasına karşılık daha emniyetli 

proksimal optik sinir dekompresyonunun anatomik olarak yapılabileceği 

görüldü. Ayrıca, çevresel dekompresyonun yanı sıra, proksimal optik kanal 

inferior duvarı ve medial duvarlarının alınması sonucu gerçekleştirilen 

dekompresyonun uzunluğu da ayrı ayrı ölçüldü ve optik siniri dekomprese 

edebilmek açısından literatür ile paralellik gösterdiği görüldü. Proksimal optik 

sinir dekompresyonun medialdeki longitudinal uzunluk ölçümleri sağda 

ortalama 4,85±0,97 mm ve solda ortalama 4,11±1,44 mm olarak saptandı. 

Proksimal optik kanal medial duvarı dekomprese edildikten sonra ölçülen 

longitudinal uzunluk sağda ortalama 7,51±1,59 mm ve solda ortalama 

6,37±2,12 mm olarak ölçüldü.  

Transsfenoidal yaklaşım ile proksimal optik sinir dekompresyonu 

sonrası optik sinir mobilizasyonu değerlendirildiğinde ise, optik sinirin 

mobilize edilemediği görüldü. Zinn halkası gibi tendinöz yapıların varlığı, 

ayrıca optik sinir superiorundaki ve lateralindeki kalın dural kılıf ve dural kılıf 

çevresindeki bağ dokular gibi başlıca yapıların transsfenoidal proksimal optik 

sinir mobilizasyonunu engelleyebildiği düşünüldü. 
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Histolojik değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda optik 

sinirin araknoid-pia tabakalarının optik sinire sıkıca yapışık olduğu görüldü. 

Bazı kesitlerde fiksasyon sırasında ayrışma daha belirgin olduğu için daha 

belirgin olan interstisyel aralığın (dura ve araknoid arası boşluk) cerrahi 

sırasında, optik sinir dural kılıfı açılırken klivaj vererek, diseksiyon hattı 

oluşturabileceği düşünüldü. Optik sinir lateralinde kollajen bağ dokusu daha 

düzensiz ve gevşek dizilimdeyken, medialde bu yapının daha sıkı ve düzenli 

dizilimde olduğu görüldü. Optik sinir dekompresyonu sırasında, medialde 

daha kalın ve organize bağ dokusu ile karşılaşılması, sfenoid ve etmoid 

sinüslerin açılması nedeniyle ortaya çıkabilecek komplikasyonları engellemek 

için uyarıcı olacaktır. Sagittal kesitlerde de inferiorda dural kılıfın superiora 

göre daha kalın olduğu ancak kollajen diziliminin daha gevşek yapıda ve 

düzensiz olduğu görüldü. Bu durum da optik sinirin retrakte edilmeye veya 

mobilize edilmeye çalışılması sırasında özellikle inferior kesimde cerrahi 

yaralanmaya olan yatkınlığını daha da arttırabilir. 

Preoperatif dönemde ince kesit alınabilen yüksek rezolüsyonlu 

manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile nörovasküler yapıların ve 

posterior etmoidal sinüslerin değerlendirilmesi ve üç boyutlu görüntülerin elde 

edilmesi, ayrıca anatomik belirteçlerin ortaya konulmasını kolaylaştırmak 

açısından ince kesitli bilgisayarlı tomografi tetkikleri ile optik kanal 

lokalizasyonunun belirlenmesi (30), optik sinir ve optik kanal bölgesine 

emniyetli cerrahi yaklaşım için gereklidir.  

Transkraniyal yaklaşım ile sağlanan çevresel dekompresyonun 

derecesini, transsfenoidal yaklaşım ile sağlanan çevresel dekompresyonun 

derecesi ile karşılaştırdığımızda arada istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunamadı. Ancak transsfenoidal yaklaşımın daha az invaziv olma, beyin 

retraksiyonuna ihtiyaç duymama ve cerrahi süresini belirgin olarak kısaltma 

gibi avatajları olduğu unutulmamalıdır. Yine optik sinir mobilizasyonunun da 

transkraniyal yöntem ile daha fazla sağlanabildiği de göz önünde 

bulundurulmalıdır. Optik sinir dekompresyonu için cerrahi yaklaşım şekline 

karar verirken her bir cerrahi tekniğin avantajları, dezavantajları, patolojinin 
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lokalizasyonu ve bireysel anatomik farklılıkların göz önünde bulundurulması 

önemli olacaktır. 
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TEŞEKKÜR 
 
 

Beyin ve Sinir Cerrahisi eğitimimde büyük katkıları olan, bilgi ve 

tecrübelerini benden esirgemeyen, ileri görüşlülükleri, sakin ve kendilerinden 

emin cerrahi kişilikleri ile her zaman örnek almaya çalıştığım, eğitim 

sürecimde yaptığım hatalar sonucunda beni demoralize  etmeden hatalarımı 

düzelten ve başarılarım sonucunda da her zaman daha iyileri için 

yüreklendiren değerli hocalarım Prof. Dr. Selçuk Yılmazlar’a, Prof. Dr. Ender 

Korfalı’ya, Prof. Dr. Ahmer Bekar’a, Doç. Dr. Şeref Doğan’a, Doç. Dr. Hasan 

Kocaeli’ne ve Yard. Doç. Dr. Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu’na; ayrıca tez 

çalışmalarım sırasında bana her türlü desteği veren, beni yönlendiren hocam 

Prof. Dr. Selçuk Yılmazlar’a, nöropatolojik değerlendirmeler sırasında 

yardımlarını esirgemeyen hocalarım Prof. Dr. Şahsine Tolunay ve Uzm. Dr. 

Gonca Özgün’e; ekip olmanın önemini ve mutluluğunu hissettiren değerli 

arkadaşlarım Uzm. Dr. Alper Türkkan’a, Uzm. Dr. Tekin Özcan’a, Uzm. Dr. 

Mehmet Savran’a, Uzm. Dr. Turgut Kuytu’ya, Uzm. Dr. Ulaş Aktaş’a, Uzm. 

Dr. Tolga Kaplan’a, Uzm. Dr. Semra Işık’a, can dostum Dr. Pınar Eser’e, Dr. 

Elif Başaran Gündoğdu’ya, Dr. Ahmet Karaoğlu’na, Dr. Duygu Baykal’a ve 

Dr. Osman Can’a; klinik, yoğun bakım ve ameliyathanemizde görev yapan 

hemşire ve personel arkadaşlarıma; klinik, klinik bilgi işlem ve poliklinikte 

görev yapan hemşire, sekreter ve personel arkadaşlarıma sonsuz teşekkür 

ederim.  

İyi ve kötü, her anımda yanımda olan, beni yetiştirip bugünlere getiren, 

hep cesaretlendiren ve mutlu hissettiren, problemlerime çözüm getiren sevgili 

annem Ayşe Moralı’ya, babam Atilla Moralı’ya, kardeşim Emre Moralı’ya; her 

zaman desteğini hissettiren, mutlu ve zor zamanlarında hep benimle olan, 

mesleğime saygı duyan ve uzun çalışma zamanlarımı tolere eden, ayrıca 

tezim için de yardımını esirgemeyen sevgili eşim ve en iyi dostum İrfan 

Güler’e sonsuz teşekkürlerimle… 
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