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ÖZET 
 
MİYOP VE HİPERMETROP HASTALARDA KORNEA VE KONJONKTİVANIN 
ÖN SEGMENT OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmamızın amacı sağlıklı kişilerde ön segment OKT ile 

ölçülen kornea ve konjonktiva epitel ve total kalınlıklarını prospektif olarak 

değerlendirerek bu ölçümlere cinsiyet, yaş, kırma kusuru ve sigara kullanımının 

etkilerini ortaya koymaktır.  
 

YÖNTEM: Herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan, korneal ve konjonktival 

cerrahi öyküsü, kontakt lens kullanımı, kuru göz hastalığı, anti-glokomatöz ilaç 

ve suni gözyaşı kullanım öyküsü bulunmayan kırma kusuru -6,00 ile +6,00 D 

arasında miyopisi ve hipermetropisi olan 138 olgu alındı. Olgular 20-30 yaş 

(Grup 1), 30-40 yaş (Grup 2) ve 40-50 yaş (Grup 3) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. 

Olgulara tam oftalmolojik muayeneye ilave olarak IOL master ile aksiyel uzunluk 

ölçümü, OKT ve SFG ile santral kornea kalınlığı (SKK) ölçümü, OKT ile kornea 

epitel kalınlığı ve superior, inferior, nazal, temporal olmak üzere dört kadrandan 

bulber konjonktivanın epitel ve toplam kalınlığı ölçüldü. Olgular yaş grupları, 

cinsiyetler, sferik gruplar ve sigara kullanımları açısından karşılaştırıldı. 

İstatistiksel olarak p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. 

 

BULGULAR: OKT ile yapılan ölçümlerde yaş grupları ile kornea epitel kalınlığı, 

dört kadrandan yapılan konjonktiva epitel kalınlıkları açısından anlamlı 

farklılığın olmadığı saptandı (p>0,05). OKT ile yapılan toplam konjonktiva 

kalınlık ölçümünde sadece inferior bulber konjonktivada anlamlı farklılığın 

olduğu saptandı.  

 

SFG ve OKT ölçüm yöntemlerinin SKK ölçümü açısından güçlü ve 

anlamlı bir korelasyon gösterdikleri saptandı (r=0,831, p<0,001).  
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OKT ile yapılan ölçümde erkek olgularda superior, nazal ve temporal 

konjonktiva epitel kalınlığının daha fazla olduğu saptandı. (sırasıyla p=0,018, 

0,027, <0,001) 

 

OKT ile yapılan ölçümlerde kornea epitel kalınlığının miyopik olgularda 

daha fazla olduğu saptandı (p=0,005). OKT ile yapılan ölçümde inferior bulber 

konjonktiva toplam kalınlığı miyopik olgularda daha fazla idi (p=0,001). Kırma 

kusuru (D) ile kornea epitel kalınlığı (µm) arasında negatif yönde anlamlı 

korelasyonun olduğu saptandı (r=-0,229, p:0,007).  

 

Sigara kullanan olguların sigara kullanım miktarı ile inferior bulber 

konjonktiva toplam kalınlığı (r:-0,369, p:0,049) ve temporal bulber konjonktiva 

toplam kalınlığı arasında (r:-0,446, p:0,015) negatif yönde anlamlı korelasyonun 

olduğu saptandı. 

 

SONUÇ: Çalışmamızda miyopiden hipermetropiye doğru gittikçe kornea epitel 

kalınlığınlığının istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı, SKK açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişikliğin olmadığı saptanmıştır.   

 

 

Sigara kullanımıyla kornea ve konjonktiva kalınlıkları arasında 

kanıtlanmış ilişki olmamakla birlikte sigara kullanan olgularda sigara kullanımı 

arttıkça inferior ve temporal bulber konjonktiva toplam kalınlıklarında azalmanın 

olduğu saptandı. 

 

Sonuç olarak kornea kalınlıkları ile sadece kırma kusuru ilişkili iken 

konjonktiva kalınlıkları ile yaş, cinsiyet, kırma kusuru ilişkili bulunmuştur.  

 

 

ANAHTAR KELİMELER: Kornea Kalınlığı, Konjonktiva Kalınlığı, Epitel 

Kalınlığı, Scheimpflug Kamera, Optik Koherens Tomografi. 

 



	 v 

SUMMARY 
	

EXAMINING THE CORNEA AND CONJUNCTIVA WITH ANTERIOR 
SEGMENT OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY FOR MYOPIC AND 

HYPERMETROPIC PATIENTS 
 
INTRODUCTION AND OBJECTIVE: The objective of this study is to 

prospectively examine the cornea and conjunctiva epithelial and total 

thicknesses of healthy individuals measured using anterior segment OCT and 

to reveal the effects of gender, age, refractive error, and smoking on these 

measurements.  
 

METHOD: 138 cases having no systemic disease, corneal or conjunctival 

surgery history, use of contact lens, dry eye syndrome, nor history of using anti-

glaucomatous drug and synthetic tears but having refractive error between -

6,00 and +6,00 D were involved in this study. The cases were divided into 3 

groups as 20-30 year-old (Group 1), 30-40 year-old (Group 2) and 40-50 year-

old (Group 3). In addition to the complete ophthalmologic examination, the 

cases were exposed to axial distance measurement using IOL master, 

measurement of central cornea thickness (CCT) using OCT and SFG, and 

measurement of epithelial and total thickness of bulbar conjunctiva from 4 

quadrants (superior, inferior, nasal, and temporal) using OCT. The cases were 

compared in terms of age groups, genders, spherical groups, and smoking 

habits. p<0,05 was considered statistically significant. 

 

RESULTS: In measurements performed using OCT, it was found that there was 

no statistically significant difference between age groups and cornea epithelial 

thickness in terms of epithelial conjunctiva thicknesses measured from four 

quadrants (p>0,05). In measurement of total conjunctival thickness using OCT, 

statistically significant difference was determined only in inferior bulbar 

conjunctiva.  
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It was determined that SFG and OCT measurement methods had strong 

and significant correlation in terms of CCT measurement (r=0,831, p<0,001).  

 

In measurements performed using OCT, it was found among male cases 

that the superior, nasal, and temporal conjunctival thickness were higher 

(p=0,018, 0,027, and <0,001, respectively). 

 

In measurements using OCT, the corneal epithelial thickness was found 

to be higher among myopic cases (p=0,005). In OCT measurements, total 

thickness of inferior bulbar conjunctiva was higher among myopic cases 

(p=0,001). Significant negative correlation was found between refractive error 

(D) and epithelial thickness of cornea (µm) (r=-0,229, p:0,007).  

 

Among the smokers, significant negative correlation was found between 

smoking level and total thickness of inferior bulbar conjunctiva (r:-0,369, 

p:0,049) and total thickness of temporal bulbar conjunctiva (r:-0,446, p:0,015). 

 

CONCLUSION: In present study, it was determined that epithelial thickness of 

cornea gradually statistically significantly decreased from myopia and 

hypermetropia, but there was no significant change in terms of CCT.   

 

Although there is no proven relationship between smoking and corneal 

and conjunctival thicknesses, the total thicknesses of inferior and temporal 

bulbar conjunctiva were found to increase as the smoking level increased. 

 

In conclusion, conjunctival thickness is related with age, gender, and 

refractive error, whereas corneal thickness is related with only the refractive 

errors.  

 

Keywords: Corneal Thickness, Conjunctival Thickness, Epithelial Thickness, 

Scheimpflug Camera, Optical Coherence Tomography. 
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1 GİRİŞ VE AMAÇ 
Oküler yüzeyin değerlendirilmesi kuru göz hastalığı ve kontakt lens 

kullanımı gibi durumlarda önemlidir. Biyomikroskobinin kullanılması klinik 

pratikte daha sınırlı olmasından dolayı konjonktivanın impresyon sitolojisi 

kullanılmaya başlandı (1). Daha sonrasında konjonktivanın ve korneanın in vivo 

görüntülenmesi amacı ile konfokal mikroskobi kullanıldı (2). Ancak bu 

yöntemlerin invaziv olması ya da prob aracılığıyla oküler yüzeye temas etmesi 

nedeniyle de sınırlı kullanımı olmuştur. Optik koherens tomografi (OKT) 

kullanımı bu nedenlerden dolayı giderek artmıştır (3). OKT günümüzde gözyaşı 

film tabakası, oküler yüzey hastalıklarının değerlendirilmesinde, kontakt lens ve 

konjonktiva değerlendirilmesinde, katarakt, keratoplasti, glokom cerrahileri 

sonrasında oküler yüzey değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (4). 

 

Çalışmamızda yaş grupları, cinsiyet, kırma kusurları ve sigara kullanımı 

ile kornea ve konjonktiva kalınlığı arasındaki ilişkinin bulunması ve SFG, OKT 

ölçüm yöntemlerinin SKK açısından karşılaştırılması hedeflenmiştir. 
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2 GENEL BİLGİLER 

2.1 Göz Ön Segment Anatomisi 
Göz, intrauterin dönemde 4-6. gestasyonel haftalarda gelişmeye başlar. 

Ön kamara, iris, ön kamara açısı (ÖKA) gibi ön segmente ait oluşumlar 6-16. 

gestasyonel haftalarda gelişim gösterirler.(5) 

2.1.1 Kornea 
Göz küresinin ön 1/6 kısmını oluşturan avasküler, saydam, oval, 

horizontal bir yapıda olan korneanın dış yüzünün vertikal çapı ortalama 11,0 

milimetre (mm), horizontal çapı ortalama 12,6 mm’ dir. Korneanın iç yüzü daha 

yuvarlaktır ve horizontal-vertikal çaplar birbirine eşittir (11,6mm) (6). 

 

Doğumdan 3. yılın sonuna kadar büyümeye devam eden korneanın 

merkezi bölgedeki kalınlığı, doğumdan sonraki birinci haftada 0,58 mm’ dir. 

Erişkinlikte ise 0,52 mm olarak gözlenir. Yenidoğan döneminde korneanın 

vertikal çapı 10 mm’ dir. Kırıcılık gücü ise 51 diyoptri (D) olarak ölçülmektedir. 

Gelişim esnasında periferik bölgesinde arka alanda eğrilik artışından dolayı 1,0 

mm kalınlığa ulaşır ve ön yüzde düzleşme gözlenir. Düzleşme nazal ve 

temporal alanda daha belirgindir.  

 

Korneanın merkezi 4 mm’ lik alan içerisinde sferik görünümdedir ve ön-

arka yüzler birbirine paraleldir. Kalınlık bu bölgede 0,52 mm olarak ölçülür.  

 

Korneanın önden arkaya sırasıyla epitel, Bowman tabakası, stroma, 

Descement membranı ve endotel olmak üzere 5 adet tabakası bulunmaktadır. 

2.1.1.1 Epitel	
Epitel 5-6 katlı hücre tabakasından meydana gelen; yaklaşık olarak 50 

mikrometre (µm) kalınlığında keratinsiz bir yapıdır. Epitel konjonktivanın 

devamıdır. Histolojik olarak tabandaki bazal membrana oturan, üç ayrı hücre 

tabakasından meydana gelmektedir. Yüzeyel tabaka 2-4 katlı, ara tabaka 2-3 

katlı, bazaldaki tabakası ise tek kattır (7). 
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a) Yüzeyel tabaka: Horizontal nükleuslu çok katlı yassı hücrelerden 

meydana gelmektedir. En dıştaki hücrelerin yüzeyi mikrovilluslar ve 

mikropapilla tarafından genişletilmiştir. Ayrıca hücre zarlarının dış 

yüzeyinde glikokaliks yapıları vardır. Bu yapılar müsin tabakası ile 

etkileşimde bulunarak gözyaşının stabilize olmasına yardımcı 

olmaktadır. 

b) Poligonal hücre (ara-kanat) tabakası: Bazal tabaka ile yüzeyel tabaka 

arasında bulunmaktadır. Keratinli tonoflamanlar bakımından zengindir. 

Alt yüzleri konkav, ön yüzleri konveks yapıdadır. 

c) Bazal tabaka: Bazal membran üzerine oturan tek sıra küboidal 

hücrelerden oluşmaktadır. Bu hücrelerin kaynağı yaşam boyu sınırsız 

kendini yenileme özelliğine sahip olan limbal kök hücrelerdir. Kornea 

epitelinde mitotik özelliğe sahip olan tek tabaka bu tabakadır. Hücreler 

çoğalarak önce merkeze sonra yüzeye doğru çıkarlar ve diğer katları 

meydana getirirler. Bu şekilde epitel her 7-14 günde bir sürekli olarak 

yenilenmektedir.  

d) Bazal membran: Konjonktiva bazal membranının devamıdır. Kornea 

epitelindeki hücrelerin oturacağı yüzeyi oluşturur. Migrasyonda ve 

epitel farklılaşmasında rolü bulunmaktadır (7,8). 

 

2.1.1.2 Bowman Membranı (Tabakası) 
Bowman tabakasının ortalama kalınlığı 12 µm’ dır. Hücresi bulunmayan, 

şeffaf ve homojen yapıda olan bir zardır. Epitelin bazal membranına ve altında 

olan stromaya yapışıktır. Tip 1 ve 3 kollajen fibrillerden oluşmaktadır. Travmaya 

karşı olan direnci de bu yapıların bulunmasındandır. Hasar aldığı zaman skar 

gelişmektedir (9). 

 

2.1.1.3 Stroma 
Kornea kalınlığının %90’ ını oluşturan stromanın kalınlığı 500 µm’ dır. Su 

oranı %78 olan stromanın, kuru ağırlığının %80’ ini kollajen fibriller, %15’ ini ara 

madde ve %5’ ini hücreler meydana getirmektedir. Yapısal olarak stromaya 
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benzese de daha az su içermektedir. Stromadan diğer farkı fibril dizilim olarak 

skleraya göre daha düzenlidir. Bundan dolayı kornea saydamdır. Stroma 

birbirine lifler aracılığı ile tutunmış 2 µm kalınlığında, yüzeye doğru paralel 

dizilen 200-250 adet Tip I ve V kollajenden oluşan lamelladan oluşmaktadır.  

 

Stromanın hücresel kısmını kollajen liflerin arasında sıkışan az sayıda ve 

ileri derecede yassı olan keratositler oluşturmaktadır. Keratositler, kollajen ve 

mukoprotein sentez edip yaralanma esnasında fibrositlere 

dönüşebilmektedirler. Keratositlerin sitoplazmalarında bulunan glikojen 

granülleri, damarsız olan korneanın enerji sağlayıcısı konumundadır. Keratan 

sülfat ve kondroitin sülfat bakımından zengin ara madde içermektedir. Bunun 

yanında az da olsa lökosit ve makrofaj bulunmaktadır (7,9). 

 

2.1.1.4 Descement Membranı: 
Bu membran, endotel hücrelerinin bazal membranıdır. Ülserasyon ve 

yanıklarda korneanın perforasyon ihtimaline karşı en dirençli katmandır. Tip IV 

kollajen, laminin ve fibronektin içermektedir. Bu kısımda bulunan fibronektinin 

endoteliyal adezyonu sağlama görevinin olduğu düşünülmektedir. Descement 

membranının kalınlığı 10 µm olarak ölçülmektedir. Bu membran iki kısımdan 

oluşmaktadır. Öndeki kısım stromaya komşudur ve embriyonik yaşamda 

kollajen liflerden ve glikoproteinlerden sentezlenmektedir. Diğer kısım arka 

bölgede endotele komşu olup periferal alanda Schwalbe çizgisini meydana 

getirerek ön kamara açısının 2 mm önünde sonlanmaktadır. Descement 

membranı doğum sonrasında endotel tarafından salgılanmaktadır. Yaralanma 

sonrasında descement membranının arka kısmı endotel tarafından salgılandığı 

için rejenere olabilme kapasitesindedir (9). 

 

2.1.1.5 Endotel:  
Endotel korneanın en içteki tabakasıdır. Altıgen şeklinde olan tek sıra 

halinde dizilmiş hücrelerden oluşmaktadır. Endotelin mitotik aktivitesi olmadığı 

için doğum sırasında 3000-4000 hücre/mm2 olan hücre sayısı erişkin yaşlarda 
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2500-3000 hücre/mm2 e kadar düşerek 6-7. dekadlarda progresif kayıp 

yaşanarak azalmaktadır. Bu kayıp komşu hücrelerin genişlemesiyle bölgeyi 

doldurma amaçlı yayılmaları ve metamorfizm ile kapanmaktadır. Hücreler bu 

değişimi kübik yapıdan yassılaşarak geçirmektedirler (7,9).  

 

Hegzagonal hücre oranı; yaş artışı, inflamasyon, cerrahi operasyon 

geçirmek gibi endotel fonksiyonlarıın azaldığı durumlarda %70-80’ den daha az 

olabilir. Buna ek olarak endotel hücre sayısının 500-600 hücre/mm2’ den daha 

aşağı düşmesi halinde korneal su miktarı artış gösterir ve saydamlığını 

kaybeder stromal ödem meydana gelir (7). 

 

Endotel hücreleri birbirleriyle çok sıkı bağlanım içerisinde olup Na+/K+ 

ATPaz aktivitesiyle stromal hidrasyonu normal seviyelerde tutarak kornea 

saydamlığını sağlarlar (10). 

 

Kornea normal şartlarda asferiktir. Periferalde nazale doğru düzleşme 

gösterir. Bu düzleşme en iyi kornea haritalaması yapan topografi ile gösterilir. 

Merkezi topografinin bozuk olduğu durumlarda gözlükle düzeltilemeyen 

astigmatizma meydana gelebilir (7). 

 

 

2.1.2 Konjonktiva  
Konjonktiva, embriyolojik olarak optik vezikülü saran yüzeysel ektoderm, 

paraksiyel ve visseral mezodermden oluşur. Şeffaf bir mükoz membran olan 

konjonktiva 2-5 sıra kalınlığındadır (11,12). Konjonktiva; keratinize olmayan 

epitel ve vaskülarize bir bağ dokusu olan stromadan oluşmaktadır. Epitelyal 

alanda gözyaşının müsinöz salgısından sorumlu olan Goblet hüceleri 

bulunmaktadır. Stromal alanda ise gözyaşının aköz salgısından sorumlu olan 

yardımcı gözyaşı bezleri ve lenfoid dokular bulunmaktadır (13).  
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Klinik olarak konjonktiva 3 bölümde incelenmektedir:  

a) Palpebral konjonktiva: Göz kapaklarının iç yüzeyini örter, Tarsal plağa 

sıkıca yapışıktır. 

b) Forniks konjonktivası: Forniks bölgesinde gevşek bir şekilde tutunmaktadır. 

Buna ek olarak forniks konjonktivası medial bölgede bulunan plika 

semilunariste bulunan goblet hücrelerinin aracılığıyla bulber ve palpebral 

konjonktiva arasındaki sürtünmeyi azaltmakta, temas alanını artırmakta ve 

lateral bakışta daha rahat bir hareket sağlamaktadır (11). 

c) Bulber konjonktiva: Anterior sklerayı örten bulber konjonktiva, limbusda ve 

kapak kenarında sıkıca yapışık olup diğer bölgelerde daha gevşek 

tutunmaktadır. 

 

Konjonktivanın beslenmesi, palpebral ve lakrimal arterler ile anterior 

siliyer arterlerden sağlanıp, venleri oftalmik vene drene olur. Lenfatikleri; medial 

taraf submandibuler, lateral taraf preaurikuler lenf bezlerine drene olur. 

Konjonktivanın sinirsel uyarımı trigeminal sinirin oftalmik ve maksiller 

dallarından sağlanır (11).  

2.2 Kırma Kusurları 

2.2.1 Tarihçe 
Avrupa’ da 19. yüzyıl ortalarında kendi görüş ve tecrübelerini paylaşmak 

için okülist (göz hekimleri) toplanmış. Prusya Sağlık Bakanı ve Berlin 

Üniversitesi Cerrahi direktörü olan Dr. Carl Ferdinand Von Graefe’nin oğlu olan 

Albrecht Von Graefe tıp doktoru ünvanını aldıktan sonra Prag’ da çalışmaya 

başlamış ve Avrupa’ nın en ünlü okülisti Carl Ferdinand Von Artl ile tanışmıştır. 

Von Artl’ dan sonra Londra’ ya geldiği zaman kırma kusurlarıyla ilgilenen 

Hollanda’ lı Franz Cornelius Donders ile tanışması sonrasında kırma kusurları 

alanındaki bilimsel teorilerin temeli atılmıştır (14). 

 

2.2.2 Ametropi (Kırma Kusuru) 
	

Gözün eksen uzunluğu ile lens ve korneanın kırma gücü arasında bir 

uyumsuzluk bulunmasına ametropi denilmektedir. Ametropi sıklıkla aksiyel 
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olmakla birlikte nadir olarak refraktif de olabilmektedir. Aksiyel ametropide 

gözdeki kırıcılık değişmemesine rağmen gözün ön arka (aksiyel) uzunluğu 

normalden farklıdır. Bundan dolayı standart düşünülen gözdeki mesafeye 

odaklanan ışınlar, tam retina üzerine odaklanamaz. Refraktif ametropide, gözün 

aksiyel uzunluğu standart şematik gözdekinin aynısıdır ancak gözdeki toplam 

kırıcılık farklıdır. Bundan dolayı paralel ışınlar normal yerinde bulunan retina 

üzerine odaklanamamaktadır. Anormallik kornea, lens, aksiyel uzunluk gibi 

gözün refraktif komponentlerinden bir veya bir kaçında ise komponent 

ametropisi; hepsi normalken aralarında olan diziliş bozukluğundan dolayı 

kaynaklanıyorsa korelasyon ametropisi olarak tanımlanmaktadır (10). 

 

Kırma kusurlarının oluşması hakkında kesin bir fikir bulunmamaktadır. 

Gözdeki toplam kırıcılığı oluşturan faktörlerin tek tek genetik etkilerle belirlendiği 

göz önüne alınırsa, genetik etkenlerin daha ağır bastığı düşünülebilir.(10) 

Literatür incelemelerinin kalıtsal olduğunun gösterildiği birçok çalışma 

gözlenmektedir (15–18). Toplumun %95’ inde bulunan emetropi ve ya 

korelasyon ametropisinde poligenik bir kalıtım mevcuttur. Kalıtım sisteminin biri 

aksiyel uzunluk, diğeri kornea için geçerli olmakla birlikte emetropi için ikisi de 

birliktelik göstermektedir. Hem aksiyel uzunluğa bağlı olan miyopide, hem de 

komponent ametropilerinde multifaktöriyel kalıtım faktörü bulunmaktadır. Bu 

durumlarda otozomal resesif, otozomal dominant ve cinsiyete bağlı kalıtımlar 

bildirilmektedir (10). 

 

2.2.3 Miyopi 
Miyopi terimi eski Yunanca kökenli bir kelimedir. Myelin (kapalı, dar) ve 

ops (göz) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu terimin kaynağı olarak 

miyopik kişilerin göz kapaklarını kısıp, daha net görmeye çalışmak için pinhole 

etkisinden yararlanmasından esinlenme bulunmaktadır (19). Miyop gözün 

normalden uzun olduğu 18. Yüzyılda (yy) bulunmuştur. Muayene aletlerinin 

gelişmesiyle 19 yy.’ da şimdiki modern tanımlamasını almıştır (20). 
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Halk arasında uzağı iyi görememe olarak tanımlanan miyopi; uzaktaki 

cisimlerden gelen paralel ışınların retinanın önüne düşmesi hali olup; yakındaki 

cisimlerden gelen birbirinden uzaklaşan (diverjan) ışınların retinanın üzerinde 

odaklandığı durum olarak tanımlanmaktadır. Yakındaki cisimlerin görüntüsü 

netliğini korumaktadır. Irksal değerlendirmede Afrika ırklarında daha az olmakla 

birlikte sarı ırkta daha sıklıkla gözlenmektedir. Bölgesel olarak Japonya, Çin, 

İsrail gibi ülkelerde daha sıktır (10). Afrikalı ve Amerikalılarda %13, Çinlilerde 

%26,7 oranında gözlenmektedir (19,21). Ülkemizde ise yaygınlık konusunda 

geniş araştırmalar bulunmamakla birlikte miyopinin daha sık olduğu 

gözlenmektedir (10). Yaygınlık olarak en fazla 30-39 yaş grubunda 

gözlenmektedir. En az sıklıkta ise 10 yaş altı popülasyonda gözlenmektedir 

(22).  

 

Miyopinin 3 tipi görülmektedir (23–25). 

I. Uzunluk miyopisi: En sık görülen tiptir. Gözde kırıcılık gücü normal 

ancak ön-arka uzunluk normalden fazla olduğu için uzaktaki cisimlerden 

gelen ışınlar retinanın ön bölgesine düşmektedir. 

II. Eğim miyopisi: Göz boyutları normaldir ancak kornea ya da lens 

eğiminde artış olmasından dolayı paralel ışınları fazla miktarda kırarak 

retinanın önünde ışınların odaklanması gözlenir. Göz merceği eğriliğinin 

yuvarlak ve fazla olması (sferofaki, lentikonus) veya korneanın daha dik 

olması (keratokonus) bu miyopinin nedenlerindendir. 

III. İndeks miyopisi: Yaşın ilerlemesiyle göz merceğinin merkezi alanında 

meydana gelen sertleşme gözün kırıcılığını arttırabilmektedir. Bu aynı 

zamanda katarakt başlangıcı olarak tanımlanır. Lensteki yapısal 

değişikliklerden kaynaklanan kırıcılık indeksinin değişmesiyle ortaya çıkan 

miyopilere bu indeks miyopisi denilmektedir.  
IV. İatrojenik miyopi: Hastaların suni gözyaşı kullanması gözü geçici olarak 

miyopiye kaydırmaktadır. Cerrahi planlanan hastalarda suni gözyaşı 

kullanılıp kullanılmadığı sorgulanmalıdır (26). Kronik ilaç kullanımı 

(kortizon, pilokarpin, aspirin) nedeniyle geçici miyopiler belirtilmiş (19). 
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Miyopinin nedenleri arasında çevresel faktörlerin üzerinde de 

durulmuştur. Özellikle okuma-yazmanın emetropisi olan öğrencilerde miyopi 

yönünde değişikliklerin olduğu, bu değişimin ön kamara derinliği (ÖKD) ve 

aksiyel uzunluk (AU) ve keratometri (K) değerindeki artma ile birlikte olduğu 

ortaya çıkartılmıştır (27). Sistemik hastalıklarla ilişkisine bakıldığında Down 

sendromu, Marfan sendromu, Ehler-Danlos, Homosistinüri gibi hastalıklar, uzun 

süre hiperbarik oksijen tedavisi alan hastaların %20-40’ ında miyopi gelişim 

sıklığında artış olduğu gösterilmiştir (28). Prematüritenin miyopi riskini 

arttırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur (29). 

 

Miyopi genellikle 5 yaş ile ergenlik çağı arasında başlar ve kalıtsal 

olduğu görüşü hakimdir. Gözde 1 mm uzama, 3 D miyopiye neden olmaktadır. 

Bundan dolayı büyüme çağında miyop gözlük numaraları sürekli artış 

göstererek 20 yaş civarında sabitleşir. 

 

Miyopisi olan hastaların en önemli yakınması uzağı görememektir. Ancak 

bir kısmı bunun farkında değildir. Yakını net gördükleri için cisimlerin 

uzaklaştıkça netliklerini doğal karşılarlar ve bu durumu uzun süre fark 

edemeyebilirler. Çocuklarda ve gençlerde miyopların uzağı net olarak 

görememeleri neticesinde işlevsellik kaybı yaşanması, kültür ve sosyal açıdan 

gelişme sorunları yaşamasına neden olabilmektedir. 

 

2.2.4 Hipermetropi 
Hipermetropi, akomodasyon yapmayan gözde 6 metre (m) uzaktan gelen 

ışık ışınlarının retinanın arkasına odaklanmasıdır. Gözün kırma gücü ile eksen 

uzunluğu arasında uyumsuzluk vardır. Bu uyumsuzluk ışınların retinanın arka 

bölgesinde toplanmasına neden olmaktadır (10). Retina üzerine sadece 

konverjan ışınlar toplanırken gözün santral uzak noktası retinanın uzağında yer 

alır. Hipermetopi gözün kırma gücü normal olan aşırı kısa bir gözden 

kaynaklanırsa buna eksen ya da aksiyel hipermetropi, normal göz boyutlarına 

sahip gözde kırma gücü yetersizliğinden kaynaklanırsa buna refraktif 

hipermetropi adı verilmektedir. Eksen hipermetropisi daha çok doğumsaldır. 
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Kalın skleraya ve dar bir ön kamaraya sahiptirler. Sıklıkla bu tür hipermetropi 

gözlenmektedir. 

 

Hipermetropi sınıflandırmaları: 

a) Optik sınıflandırma 
I. Aksiyel hipermetropi: En fazla görülen tiptir. Aksiyel göz uzunluğunun 

normalden daha kısa olmasına bağlı gelişen bir durumdur. 

Yenidoğanlarda gözlenen hipermetropiler genellikle aksiyel 

hipermetropilerdir. 

II. Kurvatür hipermetropisi: Korneanın göreceli olarak düz olduğu durum 

(kornea plana) denilen rahatsızlıkta görülen hipermetropi bu durumdan 

kaynaklanmaktadır. Sonuçta gözde kırıcı olan ortamların (kornea ve lens) 

kurvatür değişikliklerinde gözlenmektedir. 

III. İndeks hipermetropisi: Yaşlılık, diyabet gelişimi gibi nedenlerden 

kaynakabilen lensteki refraktif indekste meydana gelen değişikliklere bağlı 

gelişen hipermetropidir. Örnek olarak kan şeker düzeyi düşen diyabetli 

hastaların miyopilerinin azalması veya hipermetropilerinin artması bu 

duruma örnek olarak gösterilebilir. 

 

b) Klinik sınıflandırma 
I. Basit Hipermetropi: Gözde optik sistemlerin çoğunun normal olmasına 

rağmen yukarıda sayılan nedenlerden birisine bağlı olarak gelişen hipermetropi 

türüdür. Kalıtımsal olarak dominant bir yapı olduğu düşünülmektedir. Bu şekilde 

olan hipermetropi hastalık olarak sayılmamaktadır, daha çok kırma kusuru 

olarak adlandırılmaktadır. Gruplandırılmaları aşağıdaki şekildedir: 
 

Manifest Hipermetropi: Siklopileji olmadan tolere edilebilen maksimum cam 

diyoptirisi olarak adlandırılmaktadır. 

 

Latent Hipermetropi: Akomodasyon gücü ile istemsiz olarak düzeltilebilen 

hipermetrofi miktarıdır. Sikloplejik refraksiyon ile ölçülebilen toplam 

hipermetropiden, manifest hipermetropinin çıkartılması ile bulunmaktadır. 
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Total Hipermetropi: Latent ve manifest hipermetropisinin toplamıdır. Siklopleji ile 

belirlenen refraksiyondur. 

 

Absolü (Mutlak) Hipermetropi: Akomodasyon ile düzeltilemeyen hipermetropi 

türüdür. Klinik olarak ifade etmek gerekirse uzağı iyi görmemizi sağlayan en 

düşük cam diyoptrisidir. 

 

Fakültatif Hipermetropi: Manifest hipermetropi ile absolü hipermetropi 

arasındaki farktan oluşmaktadır. 

 

II. Patolojik Hipermetropi: Daha az sıklıkta gözlenmektedirler. Bu grupta 

bulunan hastalarda kısma kusuruna ilave olarak tıbbi tedavi gerektiren bir 

hastalık bulunması söz konusudur. Göz küresinde aksiyel uzunluğun 

kısalmasına, korneanın düzleşmesine neden olan bir deformasyon gözlenir. 

Örnek olarak aksiyel uzunlukta 1 mm kısalma 3 D hipermetropiye neden 

olabilmektedir. Bunun yanında hastalarda nanoftalmus olarak adlandırılan bir 

diğer durumda ise bu kısalmalar daha fazla olmaktadır. Gözün aksiyel 

kısalığına göz içi yapıları ve lens de katılmaktadır. Rölatif olarak daha büyük 

olan lens, pupil bloğu ve açı kapanması glokomuna neden olduğu 

görülebilmektedir (10). 

 

Erişkinlik yaşamında 20-30 yaş arasında olan kişilerin %20’ sinde +1.00 

D ya da daha fazla oranda hipermetropi gözlenmektedir. Yeni doğanlarda 3 yıl 

içinde gerileyen +2.00 D veya daha az oranda gözlenen hipermetropilerin oranı 

%80 civarındadır (30). 

 

Retinada oluşan görüntü silik olduğu için akomodasyon ile görüntü retina 

düzlemine getirilmeye çalışılır. Bundan dolayı hipermetrop kişiler uzağa 

bakarken de akomodasyon yapmak zorundadır. Yakında olan objeler için daha 

fazla akomodasyon yapmak zorundadır. Akomodasyon gücünün azaldığı 

durumlarda yakındaki objeler bulanık olarak görülecektir. Bu durum 
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yetişkinlerde baş ağrısına neden olurken çocuklarda ambliyopiye neden 

olmaktadır (10). Göz küresinin yeterli olmayan kırma gücü ince kenarlı 

mercekler ile arttırılması gerekmektedir. Hafif düzeyde hipermetropisi olan 

herhangi bir belirtisi olmayan genç yaş grubunda tamamlayıcı akomodasyonun 

yorgunluk veya yetersizlik ortaya çıkaracağı yaşlara kadar beklenmesi de 

seçenekler arasındadır. 

 

Hastalarda meydana gelen görme keskinliğini azaltmayan ve daha rahat 

tolere edilebilen yüksek artı mercekler verilmelidir. Bu şekilde istemli 

akomodasyona olan ihtiyaç ortadan kaldırılabilmektedir. Aynı zamanda hem 

absolü, hem fakültatif hipermetropi düzeltilebilmektedir (10). 

 

2.3 Ölçümlerle İlgili Genel Bilgiler 

2.3.1 Optik Koherens Tomografi (OKT) 
 

OKT ilk olarak Izatt ve arkadaşları tarafından 1994 yılında kullanıldı. İlk 

olarak kornea ön segmentinin görüntülenmesinin yayınlanmasından sonra arka 

segment görüntülenmesi amacıyla da kullanılmaya başlandı (31).  

 

OKT; Işığın dalga boyu emilme ve saçılma özelliklerini belirlemektedir. 

Günümüzde ön segment OKT sistemlerinde 840 nanometre (nm), 1050 nm ve 

1310 nm dalga boylarından birisi kullanılmaktadır. 1050 ve 1310 nm dalga 

boyları su tarafından emilebilmesi ve opak ortamları geçebilmesi nedeniyle 

daha kullanışlıdır (32). Aynı zamanda bu dalga boylarının kullanılması daha az 

artefakta neden olmaktadır. Örnek olarak 1310 nm dalga boylu ışık vitreus 

tarafından %90 oranında emildiği için retinayı az oranda etkilemektedir ve daha 

az zarar vermektedir. Saçılma özelliğine sahip olmayan yüksek dalga boyunda 

ki ışınlar normal gözde sklerayı geçer. Korneanın opak hale geldiği patolojik 

durumlarda ise korneayı geçerek arka segment görüntüsü alınmasını sağlar. Bu 

ışınlar melanin pigmenti içeren yapılardan geçememektedir (33,34). 
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Cirrus SD-OKT (CARL ZEİSS MEDİTEC, Dublin, CA) cihazı, retinal 

katmanların ayrı ayrı yüksek çözünürlüklü haritalarını sunmaktadır. Aksiyel 

çözünürlüğü 5 µm olup saniyede yaklaşık olarak 27.000 A-scan hızında dokuyu 

tarayıp 800-840 nm dalga boyunu kullanmaktadır. Kornea, iris yüzeyi gibi 

yapılar ÖS-OKT çekim yöntemiyle görüntüleme sağlanabilmektedir (35). 
 

Hasta ölçüm esnasında cihazın karşısına oturur, başını alın ve çene 

bölgesine koyarak cihazın içindeki fiksasyon ışığının olduğu alana bakar. 

Gözün merkezi konuma gelmesinin sağlanmasının ardından çekim yapılır. 

Kornea epitel ve total kalınlık olarak değerlendirilebilmektedir.  

 

Şekil 1. Optik Koherens Tomografi 
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Şekil 2. Optik Koherens Tomografi Kornea Epitel ve Toplam Kalınlık 
Ölçüm Görüntüsü

 

 

Şekil 3. Optik Koherens Tomografi Konjonktiva Epitel ve Toplam Kalınlık 
Ölçüm Görüntüsü

 

	

2.3.2 Scheimpflug Görüntüleme (Topografi) 
İlk zamanlarda askeri amaçlar için geliştirilen fotografik bir teknik olan bu 

görüntüleme 1904 yılında Yüzbaşı Scheimpflug tarafından geliştirilmiştir. Daha 

sonraları Hockwin ve arkadaşları tarafından katarakt yoğunluğunun 

değerlendirilmesi amacıyla göz muayenesinde kullanılmaya başlanmıştır (36). 

 

Scheimpflug prensibine göre ön segment görüntülemesi yapan cihaz; bu 

prensip gereğince kamera filmine paralel olmayan nesnelerin fotoğraflarının 
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optik özelliklerini tarifleyip slit halindeki ışını içeren plan ile görüntü planının tek 

noktada karşılaşması ve karşılaşan açıların eşit olması gerekliliğini esas alır 

(37).  

 

Şekil 4. Scheimpflug Görüntüleme (Topografi) 

 
 

 Scheimpflug görüntüleme (SFG) yönteminde keratokonus yazılımı 

sensitif olup korneal yapının tamamına ait değerlendirmenin yanı sıra geçirilmiş 

cerrahiler hakkında da bilgi vermektedir. Günümüzde refraktif cerrahi sayısı her 

geçen gün arttığı için hastaların muayenelerinde ve takiplerinde bu cihazın ne 

kadar önem teşkil ettiği görülmektedir.  

 

Scheimpflug görüntüleme yöntemi 3 boyutlu ön segment görüntüleri ve 

hesaplanan değerleri göstermekle birlikte glokom hastalığında santral kornea 

kalınlığı (SKK) ve ön kamara açısını (ÖKA) hesapladığından tanı ve takip için 

kullanılmaktadır. 
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Şekil 5. Scheimpflug Topografi Görüntüsü 

 
 

Scheimpflug cihazında bulunan Ehlers, Dresden, Shah ve Orssengo/Pye 

formülleri aracılığıyla Goldman aplanasyon tonometrisi ile ölçülen göz içi 

basıncı (GİB), SKK ile birlikte değerlendirerek düzeltilmiş göz içi basıncı 

hesaplanabilmektedir (36). 

 
 

2.3.3 Schirmer Testi 
İlk olarak 1903 yılında tanımlanan Schirmer testleri gözyaşı filminin 

yapımı miktarı konusunda bilgi verme amacıyla çıkartılmıştır. Bu testlerin 

arasında en çok kullanılan Schirmer I testidir (38). Bu testte 35 mm boyunda, 5 

mm genişliğinde 41 numara Whatman filtre kâğıdı kullanılmaktadır. Bu kâğıt bir 

uçtan yaklaşık 5 mm’ den kıvrılarak gözün orta üçte birlik kısmı ile dış üçte birlik 

kısmı arasından fornikse doğru yerleştirilir. Bu esnada korneaya dokunmamaya 

özen göstermek gerekmektedir. Refleks uyarının olmaması için herhangi bir ışık 

kaynağına doğru bakılmaması ve loş ışıklı bir ortamda ölçümün gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Bu esnada hastanın gözlerini kırpmasında herhangi bir sakınca 

bulunmamaktadır. Beş dakika ölçüm yaptıktan sonra kâğıdın ıslanma miktarı 
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ölçülür. Ölçüm sonucunda ıslanma miktarı 15 mm veya üzerinde gelirse sonuç 

normal kabul edilir (39). Sonuç 10 mm altında kalmışsa gözyaşı eksikliğinden 

bahsedilir (40). Test sonucunun 5 mm altında kalması kuru göz açısından 

anlamlı kabul edilmektedir. Schirmer testi gözyaşı eksikliğini gösteren tek 

parametre olmamakla birlikte diğer testlerle birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir (38). 

 

2.3.4 Gözyaşı Kırılma Zamanı Testi (GKZ) 
İlk kez Norn ve Lemp tarafından tanımlanan gözyaşı kırılma zamanı 

(GKZ) testi preoküler gözyaşı film tabakasının stabilitesini değerlendirmek 

amacıyla uygulanan bir testtir (41). GKZ testinin uygulanması esnasında 

floresein solüsyonu kullanılmaktadır. Floresein uygulanması sonrasında gözyaşı 

hacmi iki veya üç katına çıkmaktadır ve bu hacim artışı GKZ’yi 

etkilememektedir. Bu alanda bulunan sürfaktan varlığı gözyaşı parçalanmasını 

arttırır ve stabilizasyonu bozar. Bunun sonucunda 10 ila 40 saniye arasında 

normal kabul edilen GKZ değeri elde edilir. 10 saniyenin altında olan değerler 

gözyaşında anormallik olduğu veya müköz komponent eksikliği olduğunu 

gösterir.  

 

Testin yapılışı: Göze bir damla floresein damlatıldıktan sonra boyanın 

dağılması için hastadan gözünü 2-3 kez kırpması istenir. Mavi kobalt ışığı 

altında tek yarıklı damla ile hastanın karşıya bakması ve gözünü kırpmaması 

istenir ve yeşil floresein tabakası içinde koyu renkli adacıkları olarak görünen 

gözyaşının parçalandığı sahalar aranır. GKZ, son kırpma ile ilk kuru noktanın 

arasında geçen sürenin saniye olarak ölçümüdür (42). 
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3 YÖNTEM VE GEREÇLER 

3.1 Etik İzin 
Çalışmamız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Tıp 

Fakültesi Dekanlığı Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 01.06.2016 tarih ve 10-

14 sayılı etik kurul kararı ile onaylanıp uygulanmıştır. 
 

3.2 Örneklem Seçimi 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 

polikliniklerine Haziran-Eylül 2016 tarihleri arasında miyopi ve hipermetropi 

tanısı alan dışlama ölçütleri dışında kalan 20-50 yaş aralığında olan 138 olgu 

seçilmiştir. 

3.3 Çalışmaya Alım Ölçütleri 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 

polikliniklerine başvuran çalışmaya katılmayı kabul eden, miyopi ve 

hipermetropi tanısı alan olgular çalışmaya dahil edilmiştir. 

3.4 Çalışmadan Dışlanma Ölçütleri 
Çalışmada dışlama kriterleri olarak olguların 20-50 yaşları dışında 

olması, sistemik hastalığının bulunması, herhangi bir konjonktival ve korneal 

cerrahi geçirmiş olması, kontakt lens kullanım öyküsünün olması, kuru göz 

hastalığı tanısı almış olması, herhangi bir anti-glokomatöz ilaç veya suni 

gözyaşı kullanıyor olması, göz hastalıkları açısından kırma kusuru olmaması 

olarak tanımlanmıştır.  

 

Çalışmamızda Schirmer ve GKZ testi, konjonktiva kalınlığını etkilediği 

düşünülen kuru göz hastalığını dışlamak için kullanılmıştır. 

 

3.5 Uygulama  
Çalışmamıza Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz 

Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğine başvuran 20-50 yaş arasında miyopi ve 

hipermetropi (sferik değerleri -6,00 ile +6,00 D arasında) tanısı olan 138 olgu 
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çalışmaya alındı. Çalışmaya katılanlara çalışmayla ilgili bilgilendirme yapıldıktan 

sonra gönüllü onam formu okutulup onamları alındı. Çalışmadaki ölçümlerin 

tamamı tek hekim (AKG) tarafından yapıldı. Olguların otorefraktometre ile 

refraksiyon ölçümü (Nidek ARK-530A Otorefraktomete-Keratometre) yapıldıktan 

sonra Snellen eşeli kullanılarak düzeltimiş görme keskinliği muayenesi yapılıp 

kaydedildi. Pnömotonometre ile göz içi basıncı ölçümü (Nidek-510 Non kontakt 

tonometre), biyomikroskopik ön segment ve arka segment muayeneleri yapıldı 

(Takagi SM-70N). Ek olarak IOL Master 500 ile aksiyel uzunluk ölçümü yapıldı. 

Sirius kombine Scheimpflug-Plasido disk kornea topografi cihazı ile santral 

kornea kalınlık ölçümü yapıldı (SİRİUS, CSO, İTALYA). Ön segment optik 

kohorens tomografi ile olguların tamamının sağ göz kornea ve inferior, superior, 

nasal, temporal bulber konjonktiva epitel, toplam kalınlık ölçümleri yapıldı 

(Cirrus HD-OCT 4000, Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA). 

 

3.6 İstatistiksel Analiz 
 İstatistiksel analizler SPSS (Statistical Package for Social Science) 

(version 19.0; SPSS Inc. Chicago IL, USA) programı kullanılarak yapıldı. Sürekli 

değerler alan nicel veriler ortalama (± standart sapma) olarak sunuldu. 

Kategorik (nitel) veriler sıklık ve yüzde olarak (n,%) sunuldu. Kategorik 

değişkenler için grupların dağılımlarının karşılaştırılmasında Pearson Ki-kare 

testi kullanıldı. Normallik analizlerinin yapılmasından sonra sürekli değerler alan 

değişkenler için grupların Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal-Wallis H testi 

kullanıldı. Çoklu karşılaştırmalar Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U test ile 

yapıldı. Ölçümlerin birlikte değişimlerini incelemek için korelasyon katsayısı 

Sperman korelasyon analizleriyle hesaplandı. Korelasyon katsayısı 0-0,25 

arasında ise korelasyon çok zayıf, -0,26-0,49 arasında ise zayıf, 0,50-0,69 

arasında ise orta düzeyde, 0,70-0,89 arasında ise yüksek düzeyde, 0-9-1 

arasında ise çok yüksek düzeyde ilişki olduğu kabul edildi (43). 

  

Hastaların kornea ve konjonktiva kalınlıkları cinsiyet, yaş, kırma kusuru 

ve sigara kullanımlarına göre kıyaslanmıştır.  
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4 BULGULAR 

4.1 Hastaların Demografik Bulguları 
Çalışmaya 138 hasta ve 138 gözü dahil edilip olguların yaş gruplarına, 

sferik değerlere, cinsiyet ve sigara kullanımına göre olmak üzere dört ayrı 

sınıflandırma yapıldı. 

 

a) Yaş grubuna göre:  

Hastalar yaş gruplarına göre 20-30 yaş arası (Grup 1), 30-40 yaş arası 

(Grup 2), 40-50 yaş arası (Grup 3) olarak sınıflandırıldı.  

 

Grup 1 de 23 erkek (%38,8) ve 37 kadın (%61,7) olmak üzere 60 kişi; 

Grup 2’ de 12 erkek (%30), 28 kadın (%70) olmak üzere 40 kişi; Grup 3‘ de 11 

erkek (%28,9), 27 kadın (%71,1) olmak üzere 38 kişi olduğu gözlendi. Grupların 

cinsiyet karşılaştırmasında aralarında anlamlı farklılığın olmadığı gözlendi 

(p=0,549), (Tablo 1). 

  

Tablo 1. Olguların yaş gruplarına göre cinsiyet dağılımı 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 p* 

 n % n % n %  

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

37 

23 

 

61,7 

38,3 

 

28 

12 

 

70 

30 

 

27 

11 

 

71,1 

28,9 

 

0,549 

 

p*Ki kare testi, n:sayı, %:sütun yüzdesi     

 

Gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde olguların sferik eşdeğerlerinin 

dağılımı Tablo 2 de verilmiştir. 
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Tablo 2. Yaş gruplarına göre sferik eşdeğerler  

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 p* 

 n % n % n %  

Sferik Eşdeğerler 

Miyop 

Hipermetrop 

 

45 

15 

 

75 

25 

 

20 

20 

 

50 

50 

 

9 

29 

 

23,7 

76,3 

 

<0,001 

p*Ki kare testi, n:sayı, %:sütun yüzdesi      

 

Olgularımız arasında sigara kullanan 30 kişi (%21,7) idi. Gruplardaki 

sigara kullanım oranlarına bakıldığında Grup 1’ de 12 kişi (%20), Grup 2’ de 10 

kişi (%25), Grup 3’ te 8 kişi (%21,1) sigara kullanmaktaydı. Gruplar arasında 

sigara kullanım oranları bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılığın 

olmadığı gözlendi (p=0,832), (Tablo 3). 

	
Tablo 3. Yaş gruplarına göre sigara kullanım yaygınlığı 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 p* 
 n % n % n %  
Katılımcı Sayısı 60 43,5 40 29 38 27,5  
Sigara 

Kullanmıyor 
Kullanıyor 

 
48 
12 

 
80 
20 

 
30 
10 

 
75 
25 

 
30 
8 

 
78,9 
21,1 

 
0,832 

p*Ki kare testi, n:sayı, %:sütun yüzdesi      
 

Olguların sigara kullanım ortalamaları Grup 1’ de 3,9 ± 4,2 paket yıl, 

Grup 2’ de 9,0 ± 5,5 paket yıl, Grup 3’ te 17,8 ± 11,9 paket yıl olup gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,457), (Tablo 4). 

 

Tablo 4. Yaş gruplarına göre sigara kullanım miktarları 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Sigara (Paket-yıl) 

Grup 1 
Grup 2 
Grup 3  

 
60 
40 
38 

 
3,0 
7,2 
7,2 

 
3,9 
9,0 

17,8  

 
4,2 
5,5 

11,9 

 
0,457 

p*Kruskal- Wallis Testi     
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b) Cinsiyete göre sınıflandırma:  

Cinsiyete göre yapılan sınıflandırmada kadınların yaş ortalaması 33,5 ± 

9,6 yıl, erkeklerin yaş ortalaması 32,2 ± 10,1 yıl idi. Gruplar arasında anlamlı 

farklılığın olmadığı gözlendi (p=0,646), (Tablo 5). 

 

Tablo 5. Cinsiyetlere göre yaş bulguları 

  
n 

 
Ortanca 

 
Ortalama  

 
SS 

 
p* 

Yaş 
Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

 
34,0 
30,5 

 
33,5 
32,2 

 
9,6 

10,1 

 
0,646 

p*Mann-Whitney U testi     
 

Sigara kullanımı kadınlarda 18 kişide (%19,6) ve erkeklerde 12 kişide 

(%26,1) olduğu gözlendi (p=0,381).  

 

c) Kırma kusuruna göre sınıflandırma: 

Çalışmaya dahil edilenlerde 72 kişide miyopi (%52,2), 66 kişide 

hipermetropi (%47,8) saptandı. Kadınlarda 47 olguda (%65,3), erkeklerde 25 

olguda (%34,7) miyopi gözlenirken, kadınlarda 45 olguda (%68,2), erkeklerde 

21 olguda (%31,8) hipermetropi saptandı. Gruplar arasında cinsiyet açısından 

anlamlı farklılığın olmadığı gözlendi (p=0,718), (Tablo 6).  
 

Tablo 6. Kırma kusuruna göre olguların cinsiyet dağılımı 

 Miyop Hipermetrop p* 
 n % n %  
Katılımcı Sayısı 72 52,2 66 47,8  
Cinsiyet  

Kadın 
Erkek  

 
47 
25 

 
65,3 
34,7 

 
45 
21 

 
68,2 
31,8 

 
0,718 

p*Ki kare testi, n:sayı, %:sütun yüzdesi    
 

Miyopisi olan olguların yaş ortalaması 29 ± 8,1 yıl, hipermetropisi olan 

olguların yaş ortalaması 37,7 ± 9,3 yıl idi. Olgular arasında hipermetropisi olan 

grubun yaş ortanca değerinin daha yüksek olduğu gözlendi (p<0,001), (Tablo 

7). 
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Tablo 7. Kırma kusuruna göre olguların yaş bulguları 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Yaş 

Miyop 
Hipermetrop 

 
72 
66 

 
25,5 
40,0 

 
29,0 
37,7 

 
8,1 
9,3 

 
<0,001 

p*Mann-Whitney U testi     
 

Sigara kullanımı miyopisi olan 17 olguda (%23,6), hipermetropisi olan 13 

olguda (%19,7) gözlendi. Sigara kullanım yaygınlığı açısından gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı gözlendi (p=0,578), (Tablo 8). 

 

Tablo 8. Kırma kusuruna göre sigara kullanım yaygınlıkları 

 Miyop Hipermetrop p* 
 n % n %  
Sigara 

Kullanmıyor 
Kullanıyor 

 
55 
17 

 
76,4 
23,6 

 
53 
13 

 
80,3 
19,7 

 
0,578 

p*Ki kare testi, n:sayı, %:sütun yüzdesi    
 

Sigara kullanım miktarı miyopisi olan olgularda 1,7 ± 5,2 paket-yıl, 

hipermetropisi olan olgularda ise 2,2 ± 6,1 paket-yıl olarak ölçüldü. Grupların 

sigara kullanım miktarı açısından anlamlı farklılığın olmadığı gözlendi 

(p=0,973). 
 

Tablo 9. Sferik gruplandırmaya göre sigara kullanım miktarları 

 n Ortalama  SS Ortanca p* 
Sigara (Paket-yıl) 

Miyop 
Hipermetrop 

 
72 
66 

 
1,7 
2,2 

 
5,2 
6,1 

 
0,0 
0,0 

 
0,973 

p*Mann-Whitney U testi     
 

4.2 Klinik Bulgular 
Olguların ortalama Schirmer ve Gözyaşı Kırılma Zamanı Testi (GKZ) 

değerleri sırasıyla 17,2 ± 6,5 mm (min. 10, max. 30), 13,7 ± 4,7 sn (min. 10, 

max. 30) olarak ölçüldü. 
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Olguların SFG ve OKT ile ölçülen SKK değerleri sırasıyla 542,8 ± 53 µm, 

536,2 ± 32,0 µm olup her iki yöntemle ölçülen değerlerin istatistiksel olarak 

anlamlı ve güçlü bir korelasyon gösterdiği gözlendi (r=0,831, p<0,001), (Şekil 

4).  
 

Olguların OKT ile ölçülen ortalama santral kornea epitel kalınlığı 

ortalaması ise 48,9 ± 5,4, µm olarak ölçüldü (Tablo 10).  
 

Tablo 10. Olguların Scheimpflug görüntüleme ve Optik Koherens 
Tomografi ile ölçülen santral kornea kalınlıkları ve korneal epitel 
kalınlıkları 

 n (138) Ortalama  SS Min-Max 
Santral Kornea Kalınlığı 

SFG (µm) 
OKT (µm) 

  
542,8  
536,2 

 
53,0 
32,0 

 
430-613 
436-604 

Kornea Epitel Kalınlığı 
OKT (µm) 

  
48,9 

 
5,4 

 
35-66 

 

Şekil 6. Scheimpflug görüntüleme ve Optik Koherens Tomografi ile 
ölçülen santral kornea kalınlıkları arasındaki korelasyon 

 
 

Olguların aksiyel uzunlukları ile santral kornea kalınlığı ve kornea epitel 

kalınlıkları arasında anlamlı bir korelasyonun olmadığı saptandı (p>0,05). 
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Olguların konjonktival ölçümleri dört kadrandan yapılmış olup epitelyal ve 

toplam kalınlıklar halinde ele alınacaktır. Superior, inferior, nazal ve temporal 

konjonktiva epitel kalınlıkları sırasıyla 41,6 ± 6,4 µm, 47,4 ± 8,8 µm, 43,5 ± 5,8 

µm, 42,1 ± 6,5 µm olarak ölçüldü (Tablo 11). 

  

Konjonktivanın superior, inferior, nazal ve temporal konjonktiva toplam 

kalınlıkları sırasıyla 205,2 ± 27,9 µm, 205,4 ± 26,7 µm, 191,3 ± 26,4 µm, 195,8 

± 25,3 µm olarak ölçüldü (Tablo 11). 

 

Tablo 11. Optik Koherens Tomografi ile farklı kadranlardan ölçülen 
konjonktiva kalınlıkları 

 

 

Yaş ile konjonktiva kalınlığı ilişkisi 

Tüm yaş grupları arasında yapılan değerlendirmede yaş ile anlamlı 

korelasyon gösteren konjonktiva kalınlıkları inferior bulber konjonktiva toplam 

kalınlığı (r:-0,273, p:0,001) ve temporal bulber konjonktiva toplam kalınlığı (r:-

0,262, p:0,002) olarak hesaplandı (Şekil 5,6). Diğer alanlarda anlamlı 

korelasyon saptanmadı. 

 

 

 

 n (138) Ortalama  SS Min-max 
Inferior konjonktiva epitel (µm)  47,4  8,8 27-76 

Inferior konjonktiva toplam (µm)  205,4  26,7 119-283 

Superior konjonktiva epitel (µm)  41,6 6,4 26-65 

Superior konjonktiva toplam (µm)  205,2 27,9 105-280 

Nazal konjonktiva epitel (µm)  43,5 5,8 31-58 

Nazal konjonktiva toplam (µm)  191,3 26,4 119-265 

Temporal konjonktiva epitel (µm)  42,1 6,5 25-64 

Temporal konjonktiva toplam (µm)  195,8 25,3 102-281 
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Şekil 7. Yaş ile inferior bulber konjonktiva toplam kalınlığı korelasyonu 

 
 
 
 

Şekil 8. Yaş ile temporal bulber konjonktiva toplam kalınlığı korelasyonu 
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a) Yaş gruplarına göre klinik özellikler:  

Hastaların yaş gruplarına göre klinik özelliklerine bakmak için normal 

dağılıma uygun olan aksiyel uzunluk, OKT inferior bulber konjonktiva toplam 

kalınlık ölçümü, OKT nazal bulber konjonktiva epitel kalınlık ölçümü değerleri, 

OKT temporal bulber konjonktiva epitel ölçümü değerleri normal dağılıma 

uyduğu için Tek Yönlü Anova Testi ve Post-Hoc testi olarak Bonferroni testi 

kullanıldı. Diğer ölçümler normal dağılıma uymadığı için Kruskall Wallis testi 

uygulandı. 

 

SFG ile ölçülen santral kornea kalınlığı Grup 1 olgularda 544,7 ± 34,9 

µm, Grup 2 olgularda 546,8 ± 31,1 µm, Grup 3 olgularda 545,7 ± 30 olup 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,965), 

(Tablo 12). 

 

Tablo 12. Yaş gruplarına göre Scheimpflug ile ölçülen santral kornea 
kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Santral Kornea Kalınlığı 

Grup 1 
Grup 2 
Grup 3  

 
60 
40 
38 

 
542,5 
546,5 
546,0 

 
544,7 
546,8 
545,7 

 
34,9 
31,1 
30,0 

 
0,965 

p*Kruskal- Wallis Testi     
 

OKT ile ölçülen santral kornea epitel kalınlığı Grup 1 olgularda 49,5 ± 5,3 

µm, Grup 2 olgularda 47,6 ± 5,1 µm, Grup 3 olgularda 49,2 ± 5,9 olup gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,277), (Tablo 13). 

 

Tablo 13. Yaş gruplarına göre Optik Koherens Tomografi ile ölçülen 
kornea epitel kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Kornea Epitel Kalınlığı 

Grup 1 
Grup 2 
Grup 3  

 
60 
40 
38 

 
49,0 
48,0 
49,0 

 
49,5 
47,6 
49,2 

 
5,3 
5,1 
5,9 

 
0,277 

p*Kruskal- Wallis Testi     
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OKT ile ölçülen santral kornea kalınlığı Grup 1 olgularda 536,9 ± 34,7 

µm, Grup 2 olgularda 537,2 ± 30,2 µm, Grup 3 olgularda 534,2 ± 30,3 olup 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,903), 

(Tablo 14). 

 

Tablo 14. Yaş gruplarına göre Optik Koherens Tomografi ile ölçülen 
toplam kornea kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Santral Kornea Kalınlığı 

Grup 1 
Grup 2 
Grup 3  

 
60 
40 
38 

 
537,0 
541,5 
540,0 

 
536,9 
537,2 
534,2 

 
34,7 
30,2 
30,3 

 
0,903 

p*Kruskal- Wallis Testi     
 

OKT ile ölçülen inferior bulber konjonktiva toplam kalınlığı Grup 1 

olgularda 49,2 ± 8,7 µm, Grup 2 olgularda 46,5 ± 9,5 µm, Grup 3 olgularda 45,3 

± 7,9 µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p=0,073), (Tablo 15). 

 

OKT ile ölçülen superior bulber konjonktiva toplam kalınlığı Grup 1 

olgularda 41,9 ± 6,4 µm, Grup 2 olgularda 41,6 ± 6,7 µm, Grup 3 olgularda 41 ± 

6,4 µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p=0,743), (Tablo 15). 

 

OKT ile ölçülen nazal bulber konjonktiva toplam kalınlığı Grup 1 

olgularda 44,5 ± 6,4 µm, Grup 2 olgularda 42,3 ± 5 µm, Grup 3 olgularda 43,1 ± 

5,6 µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p=0,176), (Tablo 15). 

 

OKT ile ölçülen temporal bulber konjonktiva toplam kalınlığı Grup 1 

olgularda 42,9 ± 6,9 µm, Grup 2 olgularda 41,9 ± 7 µm, Grup 3 olgularda 41,2 ± 

5,1 µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p=0,469), (Tablo 15). 
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Tablo 15. Yaş gruplarına göre Optik Koherens Tomografi ile farklı 
kadranlardan ölçülen konjonktiva epitel kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p 
İnferior Bulber Konjonktiva 

Grup 1 
Grup 2 
Grup 3  

 
60 
40 
38 

 
49,0 
46,0 
45,0 

 
49,2 
46,5 
45,3 

 
8,7 
9,5 
7,9 

 
0,073* 

Superior Bulber Konjonktiva 
Grup 1 
Grup 2 
Grup 3  

 
60 
40 
38 

 
41,0 
41,5 
41,0 

 
41,9 
41,6 
41,0 

 
6,4 
6,7 
6,4 

 
0,743* 

Nazal Bulber Konjonktiva 
Grup 1 
Grup 2 
Grup 3 

 
60 
40 
38 

  
44,5 
42,3 
43,1 

 
6,4 
5 

5,6 

 
0,176** 

Temporal Bulber Konjonktiva 
Grup 1 
Grup 2 
Grup 3 

 
60 
40 
38 

 
 

 
42,9 
41,9 
41,2 

 
6,9 
7,0 
5,1 

 
0,469** 

p* Kruskal-Wallis testi, p** Tek Yönlü Anova testi 	

 

OKT ile ölçülen inferior bulber konjonktiva toplam kalınlığı Grup 1 

olgularda 213,1 ± 30,4, Grup 2 olgularda 201,9 ± 21,2 µm, Grup 3 olgularda 

196,8 ± 22,5 µm olup Grup 3’ ün diğer gruplara göre daha ince kalınlığa sahip 

olduğu gözlendi (p=0,008), (Tablo 16). 

 

OKT ile ölçülen superior bulber konjonktiva toplam kalınlığı Grup 1 

olgularda 206,6 ± 31,5, Grup 2 olgularda 207,6 ± 20,7 µm, Grup 3 olgularda 

200,3 ± 28,5 µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmadı (p=0,270), (Tablo 16). 

 

OKT ile ölçülen nazal bulber konjonktiva toplam kalınlığı Grup 1 

olgularda 195,2 ± 29,1, Grup 2 olgularda 191,8 ± 22 µm, Grup 3 olgularda 

184,8 ± 25,7 µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmadı (p=0,409), (Tablo 16). 
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OKT ile ölçülen temporal bulber konjonktiva toplam kalınlığı Grup 1 

olgularda 202,8 ± 27,9, Grup 2 olgularda 192,8 ± 18 µm, Grup 3 olgularda 

187,8 ± 25,3 µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmadı (p=0,055), (Tablo 16). 

 

Tablo 16. Yaş gruplarına göre Optik Koherens Tomografi ile farklı 
kadranlardan ölçülen konjonktiva toplam kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p 
Superior Bulber Konjonktiva 

Grup 1 
Grup 2 
Grup 3  

 
60 
40 
38 

 
208,0 
208,0 
199,5 

 
206,6 
207,6 
200,3 

 
31,5 
20,7 
28,5 

 
0,270* 

Nazal Bulber Konjonktiva 
Grup 1 
Grup 2 
Grup 3  

 
60 
40 
38 

 
191,0 
189,5 
187,0 

 
195,2 
191,8 
184,8 

 
29,1 
22,0 
25,7 

 
0,409* 

Temporal Bulber Konjonktiva 
Grup 1 
Grup 2 
Grup 3  

 
60 
40 
38 

 
201,0 
193,0 
192,0 

 
202,8 
192,8 
187,8 

 
27,9 
18,0 
25,3 

 
0,055* 

İnferior Bulber Konjonktiva 
Grup 1 
Grup 2 
Grup 3 

 
60 
40 
38 

  
213,1 
201,9 
196,8 

 
30,4 
21,2 
22,5 

 
0,008** 

p* Kruskal-Wallis testi, p** Tek Yönlü Anova testi 	
 

 

b) Cinsiyete göre klinik özellikler:  

Hastaların cinsiyet gruplarına göre klinik özelliklerine bakmak için yapılan 

Kolmogorov- Smirnov ve Shapiro-Wilk normal dağılıma uygunluk testinde OKT 

superior bulber konjonktiva toplam kalınlık ölçümü, nazal bulber konjonktiva 

epitel ölçümü, nazal bulber konjonktiva toplam kalınlık ölçümü, temporal bulber 

konjonktiva epitel ölçüm değerleri normal dağılıma uyduğu için Student T testi 

yapıldı, diğer değişkenler normal dağılıma uymadığı için Mann-Whitney-U testi 

yapıldı. 

 



	 31 

Aksiyel uzunluk ortalaması kadın olgularda 23,3 ± 0,9 mm, erkek 

olgularda 23,6 ± 0,8 mm olup; erkek olgularda aksiyel uzunluğun daha fazla 

olduğu saptandı (p=0,020), (Tablo 17). 
 

Tablo 17. Olguların cinsiyete göre aksiyel uzunlukları 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Aksiyel Uzunluk 

Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

 
23,3 
23,7 

 
23,3 
23,6 

 
0,9 
0,8 

 
0,020 

p*Mann-Whitney U testi     
 

SFG ile ölçülen santral kornea kalınlığı kadın olgularda 544,4 ± 31,8 µm, 

erkek olgularda 548 ± 33,4 µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmadı (p=0,440), (Tablo 18). 

 

Tablo 18. Cinsiyete göre Scheimpflug ile ölçülen santral kornea kalınlıkları  

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Santral Kornea Kalınlığı 

Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

 
542,5 
549,5 

 
544,4 
548,0 

 
31,8 
33,4 

 
0,440 

 
p*Mann-Whitney U testi     

 

OKT ile ölçülen santral kornea epitel kalınlığı kadın olgularda 49,3 ± 5,9 

µm, erkek olgularda 48,1 ± 4,2 µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,481), (Tablo 19). 
 

Tablo 19. Cinsiyete göre Optik Koherens Tomografi ile ölçülen kornea 
epitel kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Kornea Epitel Kalınlığı 

Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

 
49,0 
49,0 

 
49,3 
48,1 

 
5,9 
4,2 

 
0,481 

p*Mann-Whitney U testi     
 

OKT ile ölçülen santral kornea kalınlığı kadın olgularda 534,3 ± 29,9 µm, 

erkek olgularda 540,1 ± 36,0 µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmadı (p=0,293), (Tablo 20). 
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Tablo 20. Cinsiyete göre Optik Koherens Tomografi ile ölçülen santral 
kornea kalınlıkları  

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Santral Kornea Kalınlığı 

Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

 
538,5 
542,0 

 
534,3 
540,1 

 
29,9 
36,0 

 
0,293 

p*Mann-Whitney U testi     
 

OKT ile ölçülen inferior bulber konjonktiva epitel kalınlığı kadın olgularda 

46,4 ± 8,2 µm, erkek olgularda 49,3 ± 9,7 µm olup gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,069), (Tablo 21). 

 

OKT ile ölçülen superior bulber konjonktiva epitel kalınlığı kadın 

olgularda 40,6 ± 6,3 µm, erkek olgularda 43,4 ± 6,4 µm olup erkek olguların 

superior bulber konjonktiva epitel kalınlıklarının daha fazla olduğu saptandı 

(p=0,018), (Tablo 21). 

 

OKT ile ölçülen nazal bulber konjonktiva epitel kalınlığı kadın olgularda 

42,7 ± 5,3 µm, erkek olgularda 45 ± 6,6 µm olup erkek olguların nazal bulber 

konjonktiva epitel kalınlıklarının daha fazla olduğu saptandı (p=0,027), (Tablo 

21). 

 

OKT ile ölçülen temporal bulber konjonktiva epitel kalınlığı kadın 

olgularda 40,7 ± 6,3 µm, erkek olgularda 45 ± 5,9 µm olup erkek olguların 

temporal bulber konjonktiva epitel kalınlıklarının daha fazla olduğu saptandı 

(p<0,001), (Tablo 21). 
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Tablo 21. Cinsiyete göre Optik Koherens Tomografi ile farklı kadranlardan 
ölçülen konjonktiva epitel kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p 
İnferior Bulber Konjonktiva 

Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

 
46,0 
48,5 

 
46,4 
49,3 

 
8,2 
9,7 

 
0,069* 

Superior Bulber Konjonktiva 
Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

 
41,0 
43,0 

 
40,6 
43,4 

 
6,3 
6,4 

 
0,018* 

Nazal Bulber Konjonktiva 
Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

  
42,7 
45,0 

 
5,3 
6,6 

 
0,027** 

 
Temporal Bulber Konjonktiva 

Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

  
40,7 
45,0 

 
6,3 
5,9 

 
<0,001** 

p* Mann-Whitney U testi, p**İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 

 

OKT ile ölçülen inferior bulber konjonktiva toplam kalınlığı kadın 

olgularda 204,4 ± 26,4 µm, erkek olgularda 207,3 ± 27,5 µm olup gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,694), (Tablo 22). 

 

OKT ile ölçülen superior bulber konjonktiva toplam kalınlığı kadın 

olgularda 204,3 ± 26,5 µm, erkek olgularda 206,9 ± 30,7 µm olup gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,611), (Tablo 22). 

 

OKT ile ölçülen nazal bulber konjonktiva toplam kalınlığı kadın olgularda 

190,2 ± 28,1 µm, erkek olgularda 193,6 ± 23 µm olup gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,485), (Tablo 22). 

 

OKT ile ölçülen temporal bulber konjonktiva toplam kalınlığı kadın 

olgularda 195,4 ± 28,1 µm, erkek olgularda 196,6 ± 18,8 µm olup gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,786), (Tablo 22). 
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Tablo 22. Cinsiyete göre Optik Koherens Tomografi ile farklı kadranlardan 
ölçülen konjonktiva toplam kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p 
İnferior Bulber Konjonktiva 

Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

 
203,5 
203,0 

 
204,4 
207,3 

 
26,4 
27,5 

 
0,694* 

Temporal Bulber Konjonktiva 
Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

 
42,0 
44,6 

 
195,4 
196,6 

 
28,1 
18,8 

 
0,786* 

Superior Bulber Konjonktiva 
Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

  
204,3 
206,9 

 
26,5 
30,7 

 
0,611** 

Nazal Bulber Konjonktiva 
Kadın 
Erkek 

 
92 
46 

  
190,2 
193,6 

 
28,1 
23,0 

 
0,485** 

p*Mann-Whitney U testi, p** İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 
 

c) Kırma kusuruna göre klinik özellikler:  

Olgular, kırma kusuruna göre gruplandırıldığında Kolmogorov- Smirnov 

ve Shapiro-Wilk normal dağılıma uygunluk testinde OKT ile inferior ve superior 

bulber konjonktiva toplam kalınlık ölçümü, nazal bulber konjonktiva epitel ve 

temporal bulber konjonktiva epitel ölçüm sonuçları normal dağılıma uyduğu için 

iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, diğer parametreler normal dağılıma 

uymadığı için Mann-Whitney-U testi yapıldı. 

 

Aksiyel uzunluk ortalaması miyopisi olan olgularda 23,6 ± 0,8 mm, 

hipermetropisi olan olgularda 23,1 ± 0,8 mm olarak ölçüldü. Aksiyel uzunluk 

miyopik olgularda hipermetropik olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulundu (p=0,001), (Tablo 23). 

 
 

Tablo 23. Kırma kusuruna göre aksiyel uzunluklar 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 

Aksiyel Uzunluk 

Miyop  

Hipermetrop  

 

74 

64 

 

23,7 

23,2 

 

23,6 

23,1 

 

0,8 

0,8 

 

0,001 

p*Mann-Whitney U testi      
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SFG ile ölçülen ortalama santral kornea kalınlığı miyopik olgularda 545,3 

± 35 µm, hipermetropik olgularda 545,9 ± 29,1 µm olup gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,799), (Tablo 24). 

 

Tablo 24. Kırma kusuruna göre Scheimpflug ile ölçülen santral kornea 
kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Santral Korneal Kalınlığı 

Miyop  
Hipermetrop  

 
74 
64 

 
542,5 
548,5 

 
545,3 
545,9 

 
35 

29,1 

 
0,799 

p*Mann-Whitney U testi      
 

OKT ile ölçülen ortalama kornea epitel kalınlığı miyopik olgularda 50 ± 5 

µm, hipermetropik olgularda 47,6 ± 5,6 µm olup miyopik olguların kornea epitel 

kalınlıklarının daha fazla olduğu saptandı (p=0,005), (Tablo 25). 
 

Tablo 25. Kırma kusuruna göre Optik Koherens Tomografi ile ölçülen 
kornea epitel kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Kornea Epitel Kalınlığı 

Miyop  
Hipermetrop  

 
74 
64 

 
49,5 
47,0 

 
50,0 
47,6 

 
5,0 
5,6 

 
0,005 

p*Mann-Whitney U testi      
 

OKT ile ölçülen santral kornea kalınlığı miyopik olgularda 537,1 ± 33,1 

µm, hipermetropik olgularda 535,2 ± 30,9 µm olup gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,772), (Tablo 26). 

 

Tablo 26. Kırma kusuruna göre Optik Koherens Tomografi ile ölçülen 
santral kornea kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Santral Kornea Kalınlığı 

Miyop  
Hipermetrop  

 
74 
64 

 
537,5 
539,5 

 
537,1 
535,2 

 
33,1 
30,9 

 
0,772 

p*Mann-Whitney U testi      
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OKT ile ölçülen inferior bulber konjonktiva epitel kalınlığı miyopik 

olgularda 48,1 ± 9 µm, hipermetropik olgularda 46,5 ± 8,6 µm olup gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,407), (Tablo 27). 

 

OKT ile ölçülen superior bulber konjonktiva epitel kalınlığı miyopik 

olgularda 41,6 ± 6,7 µm, hipermetropik olgularda 41,5 ± 6,2 µm olup gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,961), (Tablo 27). 

 

OKT ile ölçülen nazal bulber konjonktiva epitel kalınlığı miyopik olgularda 

43,3 ± 6,3 µm, hipermetropik olgularda 43,7 ± 5,4 µm olup gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,708), (Tablo 27). 

 

OKT ile ölçülen temporal bulber konjonktiva epitel kalınlığı miyopik 

olgularda 42,3 ± 7,1 µm, hipermetropik olgularda 41,9 ± 5,8 µm olup gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,723), (Tablo 27). 
 

 

Tablo 27. Kırma kusuruna göre Optik Koherens Tomografi ile farklı 
kadranlardan ölçülen konjonktiva epitel kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p 
İnferior Bulber Konjonktiva 

Miyop  
Hipermetrop  

 
74 
64 

 
47,0 
47,0 

 
48,1 
46,5 

 
9,0 
8,6 

 
0,407* 

Superior Bulber Konjonktiva 
Miyop  
Hipermetrop  

 
74 
64 

 
41,0 
41,0 

 
41,6 
41,5 

 
6,7 
6,2 

 
0,961* 

Nazal Bulber Konjonktiva 
Miyop  
Hipermetrop 

 
92 
46 

  
43,3 
43,7 

 
6,3 
5,4 

 
0,708** 

Temporal Bulber Konjonktiva 
Miyop  
Hipermetrop 

 
92 
46 

  
42,3 
41,9 

 
7,1 
5,8 

 
0,723** 

p*Mann-Whitney U testi, p** İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 

 

OKT ile ölçülen inferior bulber konjonktiva toplam kalınlığı miyopik 

olgularda 212,1 ± 28 µm, hipermetropik olgularda 197,5 ± 23 µm olup miyopik 
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olguların inferior bulber konjonktiva toplam kalınlıklarının daha fazla olduğu 

saptandı (p=0,001), (Tablo 28). 

 

OKT ile ölçülen superior bulber konjonktiva toplam kalınlığı miyopik 

olgularda 207,4 ± 30,4 µm, hipermetropik olgularda 202,5 ± 24,7 µm olup 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,308), 

(Tablo 28). 

 

OKT ile ölçülen nazal bulber konjonktiva toplam kalınlığı miyopik 

olgularda 193,1 ± 29,9 µm, hipermetropik olgularda 189,3 ± 21,8 µm olup 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,799), 

(Tablo 28). 

 

OKT ile ölçülen temporal bulber konjonktiva toplam kalınlığı miyopik 

olgularda 199,2 ± 26,7 µm, hipermetropik olgularda 191,8 ± 23,3 µm olup 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,540), 

(Tablo 28). 

 

Tablo 28. Kırma kusuruna göre Optik Koherens Tomografi ile farklı 
kadranlardan ölçülen konjonktiva toplam kalınlıkları 

 n Ortanca  Ortalama  SS p 
İnferior Bulber Konjonktiva 

Miyop  
Hipermetrop 

 
92 
46 

  
212,1 
197,5 

 
28 
23 

 
0,001** 

Superior Bulber Konjonktiva 
Miyop  
Hipermetrop 

 
92 
46 

  
207,4 
202,5 

 
30,4 
24,7 

 
0,308** 

Nazal Bulber Konjonktiva 
Miyop  
Hipermetrop  

 
74 
64 

 
189,0 
191,0 

 
193,1 
189,3 

 
29,9 
21,8 

 
0,799* 

Temporal Bulber Konjonktiva 
Miyop  
Hipermetrop  

 
74 
64 

 
194,0 
193,0 

 
199,2 
191,8 

 
26,7 
23,3 

 
0,540* 

p*Mann-Whitney U testi, p** İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 
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Kırma kusurunun oküler yüzey kalınlıkları ile korelasyonuna bakıldığında 

sadece kornea epiteli ile anlamlı negatif yönde korelasyon olduğu saptandı (r:-

0,229, p:0,007), (Şekil 7). 
 

Şekil 9. Kırma kusuru ile kornea epitel kalınlığı arasındaki korelasyon 

 
 

d) Sigara kullanımına göre klinik özellikler:  

Hastaların sigara kullanımlarına göre klinik özelliklerine bakmak için 

yapılan Kolmogorov- Smirnov ve Shapiro-Wilk normal dağılıma uygunluk 

testinde Korneal topografik ölçüm değerleri ile OKT inferior, nazal ve temporal 

bulber konjonktiva epitel ölçümü ile superior ve nazal bulber konjonktiva toplam 

kalınlık ölçüm değerleri normal dağılıma uyduğu için iki ortalama arasındaki 

farkın önemlilik testi uygulandı, diğer parametreler normal dağılıma uymadığı 

için Mann-Whitney-U testi uygulandı. 

 

Sigara kullanım miktarı kadın olgularda 1,3 ± 4,2 paket-yıl, erkekler 

olgularda 3,3 ± 7,7 paket-yıl olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmadı (p=0,333). 
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SFG ile ölçülen santral kornea kalınlığı sigara kullanmayan olgularda 547 

± 34 µm, sigara kullanan olgularda 540,3 ± 23 µm olup gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,316), (Tablo 29). 

 

Tablo 29. Sigara kullanımına göre Scheimpflug ile ölçülen santral kornea 
kalınlıkları 

 n Ortalama  SS p* 
Santral Kornea Kalınlığı 

Sigara Kullanmayan 
Sigara Kullanan 

 
108 
30 

 
547,0 
540,3 

 
34 
23 

 
0,316 

p*İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi   
 

OKT ile ölçülen santral kornea epitel kalınlığı sigara kullanmayan 

olgularda 48,6 ± 5,6 µm, sigara kullanan olgularda 49,8 ± 4,5 µm olup gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,196), (Tablo 30). 

 

Tablo 30. Sigara kullanımına göre Optik Koherens Tomografi ile ölçülen 
kornea epitel kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Kornea Epitel Kalınlığı 

Sigara Kullanmayan 
Sigara Kullanan 

 
108 
30 

 
48,0 
49,0 

 
48,6 
49,8 

 
5,6 
4,5 

 
0,196 

p*Mann-Whitney U testi      
 

OKT ile ölçülen santral kornea kalınlığı sigara kullanmayan olgularda 

536,2 ± 34,2 µm, sigara kullanan olgularda 536, 4 ± 23,1 µm olup gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,838), (Tablo 31). 

 

Tablo 31. Sigara kullanımına göre Optik Koherens Tomografi ile ölçülen 
santral kornea kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p* 
Santral Kornea Kalınlığı 

Sigara Kullanmayan 
Sigara Kullanan 

 
108 
30 

 
539,0 
538,5 

 
536,2 
536,4 

 
34,2 
23,1 

 
0,838 

p*Mann-Whitney U testi      
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OKT ile ölçülen inferior bulber konjonktiva epitel kalınlığı sigara 

kullanmayan olgularda 47 ± 8,4 µm, sigara kullanan olgularda 48,8 ± 10,3 µm 

olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,318), 

(Tablo 32). 

 

OKT ile ölçülen superior bulber konjonktiva epitel kalınlığı sigara 

kullanmayan olgularda 41,2 ± 6,6 µm, sigara kullanan olgularda 42,7 ± 6 µm 

olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,216), 

(Tablo 32). 

 

OKT ile ölçülen nazal bulber konjonktiva epitel kalınlığı sigara 

kullanmayan olgularda 43,7 ± 6,1 µm, sigara kullanan olgularda 42,7 ± 5 µm 

olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,402), 

(Tablo 32). 

 

OKT ile ölçülen temporal bulber konjonktiva epitel kalınlığı sigara 

kullanmayan olgularda 41,9 ± 6,3µm, sigara kullanan olgularda 43,0 ± 7,1 µm 

olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,415), 

(Tablo 32). 
 

Tablo 32. Sigara kullanımına göre Optik Koherens Tomografi ile farklı 
kadranlardan ölçülen konjonktiva epitel kalınlıkları 

 n Ortanca  Ortalama  SS p 
Superior Bulber Konjonktiva 

Sigara Kullanmayan 
Sigara Kullanan 

 
108 
30 

 
41,0 
41,5 

 
41,2 
42,7 

 
6,6 
6,0 

 
0,216* 

İnferior Bulber Konjonktiva 
Sigara Kullanmayan 
Sigara Kullanan 

 
108 
30 

  
47,0 
48,8 

 
8,4 

10,3 

 
0,318** 

Nazal Bulber Konjonktiva 
Sigara Kullanmayan 
Sigara Kullanan 

 
108 
30 

  
43,7 
42,7 

 
6,1 
5,0 

 
0,402** 

Temporal Bulber Konjonktiva 
Sigara Kullanmayan 
Sigara Kullanan 

 
108 
30 

  
41,9 
43,0 

 
6,3 
7,1 

 
0,415** 

p*Mann-Whitney U testi, p** İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 



	 41 

 

OKT ile ölçülen inferior bulber konjonktiva toplam kalınlığı sigara 

kullanmayan olgularda 206,4 ± 27,9 µm, sigara kullanan olgularda 201,7 ± 22 

µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p=0,183), (Tablo 33). 

 

OKT ile ölçülen superior bulber konjonktiva toplam kalınlığı sigara 

kullanmayan olgularda 203,5 ± 29,2 µm, sigara kullanan olgularda 211,2 ± 22,1 

µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p=0,184), (Tablo 33). 

 

OKT ile ölçülen nazal bulber konjonktiva toplam kalınlığı sigara 

kullanmayan olgularda 189,8 ± 25,7 µm, sigara kullanan olgularda 196,8 ± 28,8 

µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p=0,203), (Tablo 33). 

 

OKT ile ölçülen temporal bulber konjonktiva toplam kalınlığı sigara 

kullanmayan olgularda 194,8 ± 25,1 µm, sigara kullanan olgularda 199,5 ± 26,2 

µm olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p=0,802), (Tablo 33). 
 

Tablo 33. Sigara kullanımına göre Optik Koherens Tomografi ile farklı 
kadranlardan ölçülen konjonktiva toplam kalınlıkları 

 n Ortanca Ortalama  SS p 
Superior Bulber Konjonktiva 

Sigara Kullanmayan 
Sigara Kullanan 

 
108 
30 

 
205,5 
199,0 

 
206,4 
201,7 

 
27,9 
22,0 

 
0,183* 

 
Temporal Bulber Konjonktiva 

Sigara Kullanmayan 
Sigara Kullanan 

 
108 
30 

 
194,0 
193,0 

 
194,8 
199,5 

 
25,1 
26,2 

 
0,802* 

İnferior Bulber Konjonktiva 
Sigara Kullanmayan 
Sigara Kullanan 

 
108 
30 

  
203,5 
211,2 

 
29,2 
22,1 

 
0,184** 

Nazal Bulber Konjonktiva 
Sigara Kullanmayan 
Sigara Kullanan 

 
108 
30 

  
189,8 
196,8 

 
25,7 
28,8 

 
0,203** 

p*Mann-Whitney U testi, p** İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 
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OKT ile yapılan ölçümde sigara kullanan olgularda sigara kullanımı ile 

inferior bulber konjonktiva toplam kalınlığı arasında ters yönde zayıf korelasyon 

(r:-0,369, p:0,049) ve temporal bulber konjonktiva toplam kalınlığı arasında ters 

yönde orta güçlükte korelasyon olduğu saptandı (r:-0,446, p:0,015), (Şekil 8,9). 

Şekil 10. Optik Koherens Tomografi ile ölçülen sigara kullanım miktarı ile 
inferior bulber konjonktiva arasındaki korelasyon  

 

Şekil 11. Optik Koherens Tomografi ile ölçülen sigara kullanım miktarı ile 
temporal bulber konjonktiva arasındaki korelasyon 
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5 TARTIŞMA  
Kornea kalınlığı ile ilgili bilgiler eskilere dayanmaktadır. SKK 

değerlendirmesi glokom tanı ve tedavisi dışında kontakt lens uygulamalarında, 

korneal transplantasyonda donörün değerlendirilmesinde, korneanın diğer 

hastalıklarının tanısında ve takibinde kullanılmaktadır. SKK yaklaşık 40 yıldır 

artış gösteren refraktif cerrahi uygulamalarında cerrahiye uygunluğu belirlemek, 

komplikasyonların önüne geçmek için kullanılmaktadır. SKK ölçüm 

yöntemlerindeki gelişim birçok çalışma ile ortaya konmuştur (44).  

 

SKK ölçümleri 1950’ den önceki yıllarda 700-1000 µm arasında 

ölçülmüşken 1968 yılında Haag-Streit pakometre kullanılarak sağlıklı gözlerde 

yapılan çalışmada SKK değerleri 500-570 µm aralığında değerlendirilip 

ortalama 518 µm olarak saptanmış (45). Daha sonraki çeşitli çalışmalarda bu 

değerlerin gerek altında gerekse üstünde değerler elde edilmiştir (46). Doughty 

ve arkadaşlarının 2000 yılında yaptıkları bir derlemede 700 yayın incelenmiş ve 

300 adet SKK ölçüm serisi elde edilmiş. Bu serilerin değerlendirmesinde 

ortalama SKK değeri 534 µm olduğu gözlenmiş. Bir diğer çalışmada 230 adet 

çalışma incelenmiş ve ortalama SKK değeri 536 ± 31 µm olarak hesaplanmış 

olup (46) Sevim ve ark. (47) yaptığı bir çalışmada SKK ortalaması 554 µm 

olarak saptanmıştır. Bizim çalışmamızda OKT kullanılarak yapılan SKK 

ölçümünde ortalama değer 536,2 ± 32,0 µm, topografik ölçümle yapılan SKK 

ortalaması 542,8 ± 53 µm olarak ölçüldü. Bu haliyle Doughty ve arkadaşlarının 

ortalaması ile benzerlik göstermektedir (48,49). 

 

Kornea kalınlıklarının değerlendirildiği çalışmalara bakıldığında Roctock 

kornea modülü ve Heidelberg OKT ile değerlendirildiği 15-88 yaş arasındaki 68 

kişinin incelendiği 92 gözün dahil edildiği bir çalışmada toplam kornea kalınlığı 

santral alanda 545 ± 25 µm ve periferik alanda 652 ± 75 µm olarak ölçülmüştür 

(2). OKT ile SKK değerlendirmesinin yapıldığı, çalışmamızdan daha az 

örnekleme sahip diğer bir çalışmada kontakt lens kullananlar ve 

kullanmayanların SKK değerleri karşılaştırılmış olup kontakt lens kullanmayan 

yani sağlıklı katılımcıların SKK ortalaması 517 ± 21 µm olarak ölçülmüştür (50). 
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Erşan ve ark. (51) OKT ile yaptıkları çalışmada ortalama SKK değeri 532,4 ± 

37,3 µm bulunmuştur. Çalışmamızda ise SKK, OKT yöntemiyle 536,2 ± 32,0 µm 

olarak ölçülmüştür. Bu çalışmalarda kullanılan OKT karşılaştırmaları açısından 

bakıldığında Eckard ve ark. (2) çalışmasından daha düşük değerler elde 

edilmekle birlikte Erşan ve ark. (51) buldukları SKK ortalamaları benzerlik 

göstermektedir. Erşan ve ark. (51) çalışmasında semptomatik kuru göz olguları 

dahil edilmemekle birlikte kuru gözü ekarte etmek için herhangi bir test 

uygulanmamıştır. Bizim çalışmamızda kuru gözü dışlamak için Schirmer ve 

GKZ testleri uygulanmıştır.  

 

SKK ölçümünde farklı çalışmalarda ultrasonografi (USG) ile SFG ve 

OKT’ nin güçlü bir korelasyon gösterdikleri belirtilmekte ancak hangi yöntemin 

birbirine üstünlük gösterdikleri konusunda fikir birliği bulunmamaktadır (52–54). 

SFG ve OKT ile SKK ölçümünün yapıldığı bir diğer çalışmada ortalama SKK 

değerleri SFG ve OKT ile sırasıyla 544,2 ± 30,6 µm ve 529,5 ± 319 µm olarak 

ölçülmüştür (55). Çalışmamızda ise bu değerler sırasıyla 542,8 ± 53 µm ve 

536,2 ± 32,0 µm olarak ölçülmüştür. Tuncer ve ark. (55) SFG ile yapılan 

ölçümde SKK ortalaması çalışmamızdan daha yüksek ölçülmekle birlikte OKT 

ile yapılan ölçümde çalışmamızdan daha düşük bir ortalamanın olduğu 

gözlenmektedir. Bu değerler incelendiğinde SFG yöntemiyle yapılan SKK 

ölçümlerinde OKT ile yapılan ölçümlere göre daha yüksek bir ortalama değeri 

elde edilmektedir. İlgili çalışmada SFG ile OKT arasında çok güçlü 

korelasyonun olduğu gözlenmiştir (r:0,974, p<0,001). Çalışmamızda da Tuncer 

ve ark. (55) kadar olmasa da güçlü bir korelasyonun olduğu gözlenmiştir 

(r:0,831, p<0,001). 

 

Aksiyel uzunluk artışı ile oluşan skleral değişikliklerin bilinmesine rağmen 

refraksiyon ve kornea kalınlığı ilişkisi konusunda herhangi bir netlik 

bulunmamaktadır (56–59). Sferik gruplarla oküler yüzey kalınlığı ilişkisinin 

değerlendirildiği çalışmalara bakıldığında yüksek dereceli miyopinin kornea 

epiteli (KE) ve santral kornea kalınlığına etkisinin araştırıldığı, 48’i yüksek 

derecede miyopisi olan 97 katılımcının dahil edildiği bir çalışmada miyopi 
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derecesi ile kornea epitel kalınlığının ilişkisinin olmadığı gösterilmiştir (57). 

Bunun yanında refraktif cerrahi öncesi 533 katılımcının dahil edildiği başka bir 

çalışmada korneal kalınlıkla sferik değerlerin ilişkisi araştırılmış olup sferik 

açıdan kornea kalınlıkları arasında bir ilişkinin olmadığı gösterilmiştir (59). 

Çalışmamızda ise kornea epitel kalınlığı miyopisi olan hastalarda daha fazla 

olduğu saptanmış olup toplam kornea kalınlığı açısından herhangi bir farklılığın 

olmadığı gözlenmiştir. Erşan ve ark. (51) çalışmasında miyopiden 

hipermetropiye gittikçe SKK’ nın azaldığı gösterilmiştir. Çalışmamızda ise 

miyopiden hipermetropiye gittikçe SKK yerine kornea epitel kalınlığında azalma 

olduğu saptandı.  

 

Tao ve ark. (60) nın yaptıkları bir çalışmada Spektral Domain OKT 

kullanarak ölçülen KE kalınlık ortalaması 52,5 ± 2,4 µm, Eckard ve ark. (2) nın 

çalışmasında ise Heidelberg OKT kullanarak ölçtükleri KE kalınlık ortalaması 

santral alanda 54 ± 7 µm, periferik alanda ise 61 ± 5 µm olarak ölçülmüştür. 

Diğer çalışmalarda da bu değerlerin 52-81 µm arasında değişebileceği 

belirtilmektedir (49,50,61–66). Bu çalışmalardan daha düşük olmakla birlikte 

çalışmamızda tüm grupta KE kalınlık ortalaması 48,9 ± 5,4 µm olarak ölçülmüş 

olup sadece santral alandan ve OKT ile KE ölçümü yapılmıştır. Çalışmamızda 

kornea epitel kalınlığının diğer çalışmalardan daha düşük olmasını gözyaşı film 

tabakasının kalınlığının ölçümümüze dahil etmememize ve çalışmalarda time 

domain ve spektral domain olmak üzere farklı tiplerde OKT cihazlarının 

kullanılmasına bağladık. 

 

Francoz ark. nın 40 yaş altı ve üstü iki grupta KE kalınlığını 

değerlendirdikleri çalışmada gruplar arasında anlamlı farklılığın olmadığı 

gözlenmiştir (3). Çalışmamızda ise benzer olarak 20-30, 30-40 ve 40-50 olmak 

üzere 3 yaş grubu arasında yapılan karşılaştırmada yaş grupları ile KE arasında 

farklılığın olmadığı gözlenmiştir. Yine Francoz ve ark. (3) nın çalışmasında 40 

yaş altı ve üstü olmak üzere belirlenen iki grup arasında SKK ile yaş grupları 

arasında anlamlı farklılığın olmadığı gözlenmiştir. Çalışmamızda da buna 



	 46 

benzer şekilde yaş grupları ile SKK arasında anlamlı ilişkinin olmadığı 

gözlenmiştir. 

 

Konjonktival ölçümler değerlendirildiğinde dört kadrandan konjonktival 

kalınlık ölçümü yapılan az sayıda çalışma göze çarpmaktadır. Bu çalışmalar 

arasında Francoz ve ark. (3) çalışmasında 40 yaş altı ve üstü gruplarda 

superior, inferior, nazal ve temporal konjonktivanın epitelyal kalınlıkları 

değerlendirilmiş olup bu değerler 40 yaş altı grupta sırasıyla 40,4 ± 8,9 µm, 47,3 

± 11,9 µm, 41,1 ± 8,2 µm, 38,3 ± 7,7 µm; 40 yaş üstü grupta ise 43,6 ± 11,7 

µm, 47,7 ± 15,0 µm, 39,1 ± 9,1 µm, 41,3 ± 9,8 µm olarak ölçülmüştür. Her iki 

grupta da anlamlı farklılık olmamakla birlikte inferior kadran en kalın kadran 

olarak ölçülürken en ince kadranlar 40 yaş altı grupta temporal; 40 yaş üstü 

grupta ise nazal kadranda ölçülmüştür (3). Çalışmamızda 3 grupta 

değerlendirilen yaş gruplarında konjonktiva epitel kalınlığı açısından en fazla 

kalınlık anlamlı olmamakla birlikte grup 1 de gözlenmektedir. Çalışmamızda 

Francoz ve ark. (3), Shortt ve ark. (67), Utheim ve ark. (68) çalışmasına benzer 

olarak en fazla kalınlık inferior kadranda gözlenmekle birlikte bu çalışmalardan 

farklı olarak en ince kalınlık ise superior kadranda gözlenmektedir. Bu 

çalışmalar arasından Wiley ve ark (69) immünfloresan kullanarak superior ve 

inferior kadranlarda daha fazla kök hücrenin bulunduğunu göstermişlerdir. Buna 

ilaveten Shortt ve ark. (67) konfokal mikroskobi kullanarak superior ve inferior 

kadranlarda daha fazla limbal kripta olduğunu göstermişlerdir. Çalışmamızda 

inferior kadranın daha kalın olması kök hücrelerin bu alanda daha fazla olması 

şeklinde yorumlanabilir.  

 

Yaş ile konjonktiva kalınlıklarının değerlendirmesine bakıldığında farklı 

ölçüm araçlarıyla yapılan değerlendirmelerde yaş grupları ile konjonktiva 

kalınlığı arasında anlamlı ilişkinin bulunduğunu gösteren çalışmaların yanında 

(51,70); anlamlı ilişkinin bulunmadığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır 

(71,72). Çalışmamızda da sadece inferior konjonktival kadranda toplam 

kalınlığın grup 1 de (20-30 yaş) diğer yaş gruplarına göre daha fazla olduğu 

gözlendi. Bunun yanında yaş gruplarından bağımsız yapılan korelasyon 
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analizinde ise sadece inferior ve temporal bulber konjonktivanın toplam 

kalınlığının yaş ile anlamlı şekilde azalma gösterdiği saptanmıştır. Yaş ile 

kalınlık azalmasının nedeninin bazı çalışmalarda inflamatuar süreçlerle 

ilişkisinin olabileceği vurgulanmıştır. (73–76). Hatta kuru gözde de benzer 

şekilde inflamatuar süreçlerin olabileceğine değinilmiştir (77,78). Çalışmamızda 

kuru göz hastaları olmadığı için kuru göz dışında gelişen inflamatuar süreçlerin 

de zamanla konjonktiva kalınlığında azalmaya neden olabileceği düşünülebilir. 

 

Oküler yüzey ile cinsiyet ilişkisine bakıldığında OKT ile ölçüm yapılan 

711 gözün dahil edildiği bir çalışmada sağlıklı kişilerin konjonktiva epitel ve 

stromal kalınlıkları ölçülmüştür (70). Bu çalışmada ortalama konjonktiva epitel 

kalınlıkları ile cinsiyetler arasında ilişkinin bulunmadığı gösterilmiştir. 

Çalışmamıza benzer örneklem sayısının dahil edildiği başka bir çalışmada ise 

cinsiyetlerle konjonktiva kalınlıkları arasında bir ilişkinin bulunmadığı gözlenmiş 

olup sadece erkeklerde korneal epitelin daha kalın olduğu saptanmıştır (51). 

Çalışmamızda ise superior, nazal ve temporal bulber konjonktiva epitel 

kalınlıklarının erkek olgularda daha fazla olduğu saptanmıştır. 

 

Sigara kullanımı ve oküler yüzey kalınlığının değerlendirildiği az sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar arasında Zoega ve ark. (79) sigara 

kullanımının korneal guttata riskini 2 kat arttırdığını belirtmiştir. Bunun yanında 

Sayın ve ark. tarafından hegzagonal hücrelerin sigara kullanımına bağlı 

zedelendiği gösterilmiştir (80). Bunun tersi olarak Kara ve ark. ve 

Sopapornamorn ve ark. çalışmalarında sigara kullanımı ile kornea endotel 

kalınlığı arasında bir ilişkinin bulunmadığı gözlenmiştir (81,82). Çalışmamızda 

da sigara kullanan ve kullanmayan katılımcılar arasında gerek korneal, gerekse 

konjonktival kalınlıklar arasında anlamlı farklılığın olmadığı gözlenmiştir. Ancak 

sigara kullanan katılımcılar arasında yapılan korelasyonda sigara 

kullanımındaki artış ile inferior ve temporal konjonktiva toplam kalınlıklarının 

azaldığı gözlenmiştir. Kronik sigara kullanıcılarında gözyaşı film yapısında 

bozulma (80,83), kuru göz semptomları, lipid tabakasında azalmanın olduğu 

gösterilmiştir (82). Hegzagonal hücrelerin azalması ve tabakalardaki incelme 
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konjonktiva kalınlığındaki azalmanın nedeni olabilir. Bu durum net olmamakla 

birlikte sigara kullanımının dolaşım ve oksijenasyonu bozması nedeniyle 

dokulara zarar vermesi ve dolayısıyla konjonktival yüzeylerin daha fazla zarar 

görmesi ile açıklanabilir (80,84). 

6 SONUÇ 
Sonuç olarak kornea kalınlıkları ile sadece kırma kusuru ilişkili iken 

konjonktiva kalınlıkları ile yaş, cinsiyet, kırma kusuru ilişkili bulunmuştur. Ön 

segment hastalıklarının kornea ve konjonktiva üzerine etkisini değerlendirecek 

çalışmalarda bu parametreleri etkilemesi muhtemel cinsiyet, yaş ve kırma 

kusuru dikkate alınarak çalışmalar dizayn edilmelidir. OKT, invaziv olmayan bir 

görüntüleme metodu olduğu için herhangi bir anestezi vb. prosedürlere ihtiyaç 

duymaz. Oküler yüzey patolojilerinin değerlendirilmesinde doku kalınlıklarının 

ölçümü önemli olup SD-OKT’nin bu patolojilerin değerlendirilmesinde pratik 

hayatta uygulanacak kolay, noninvaziv  bir araç olduğu düşüncesindeyiz. 
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