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Bu eserin yayın hakları
Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği’ne aittir.
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Bu eser TOOMD nin bir hizmetidir ve para ile satılamaz. 
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KURS’A BAŞLARKEN 

 Sevgili Kursiyerler,
 Siz gözlükçüler için hazırlanan tıp temelli dersler içerisinde gözlükçülüğe daha yakın olan bu 
dersi işlerken öğrenmiş olduğunuz tıbbi bilgiler ile gözlükçülük uygulamaları arasındaki ilişkiyi 
net olarak görebileceksiniz. Zaman zaman da Fizikte öğrendiğiniz bilgilerde çalışmalarda yer 
alabilecek. Böylece yapılan işlemlerin bilgi temeline dayalı hale gelişini fark edeceksiniz. 
Bundan sonra yaptığınız çalışmalar ezbere değil, neden ve niçin sorularını cevaplayabilen 
bilgi temelli, doğrular bütünü olarak çalışmalar olacaktır.

Görme Optiği ve Refraksiyon kurs notlarında da Tıbbi Terimler Sözlüğüne müracaat 
etmeniz gereken sözcükler olabilir, bu nedenle aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

 1. Karşılaştığınız yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları EK 1 de Tıbbi Terimler Söz-
lüğü şeklinde verilmiştir. Buradan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını öğreniniz. 
Sözlükten Türkçe karşılıkları bulduğunuzda bir kelimenin anlaşılması için bir cümle 
veya birden fazla cümle ile açıklanabildiğini görüyorsunuz. İşte bu nedenle kurs no-
tunda konu anlatılırken kelimenin o şekilde kullanılması gereklidir. 

 2. Karşılaşılan yabancı kelimelerin ezberlenmesi gerekmez. Birçoğu sizin için 
gerekli olmayıp sadece tıbbi olarak anlatımın bir gereği nedeni ile mecburen yer al-
mıştır. 

 3. Dersin işlenişi sırasında kullanılacak görsel materyal ve hoca anlatımı ile 
bu yabancı terimler anlaşılır hale gelecektir.

 4. Kursiyerler için gerekli olan bilgiler (Latince ve yabancı kelime ile verilmiş olabi-
lir) ders müddetince vurgulanarak anlatılacak ve sorulan sorular ile 
öğrenilmesi sağlanacaktır. 

 Nasıl Çalışalım:

 Görme Optiği ve Refraksiyon kurs notlarını çalışırken aşağıdaki ikazlarımıza uymanız başarını-
zı arttıracağını unutmayınız. 

 1. Her bir üniteyi çalışmadan önce, ünitenin amaçlarını inceleyerek o üniteyi çalıştıktan sonra 
hangi bilgi, beceri ve tutumlara sahip olacağınız konusunda bilgi edininiz.

 2. “Ünitenin İçindekiler” bölümüne göz atarak o ünitenin neleri içerdiğini önceden 
kabaca biliniz.

 3. “Ünitenin Çalışılmasına İlişkin Özel Uyarılar” bölümünde yapılan uyarılara olabildiğince uyu-
nuz. Üniteye başlamadan bakmanız önerilen başka bölüm veya kaynakları muhakkak en 
iyi şekilde çalışıp öğreniniz.

 4. Ünitenin içerisinde önemli görülen kısımlar dikkatinizi çekecek şekilde ayrı bir renkte 
kalın iki dikey sütun arasına alınarak yazılmıştır. Bu bölümleri en iyi şekilde öğreniniz.

 5. Büyüteç içerisine alınarak verilen; diğer kitaplara veya bu kitabın diğer bir ünitesine 
bakmanız istenen uyarılara muhakkak uyunuz. Böylece hem dersler arasındaki ilişkiyi öğrene-
cek hem de bilgileri ezbere değil de öğrenerek özümlemiş olacaksınız.

 6. Ünitenin özet bölümünü muhakkak tekrar tekrar gözden geçiriniz. Ancak özetleri 
ezberleme gibi bir yanılgıya düşmeyiniz. Özeti okurken anlamakta zorluk çektiğiniz.
yerleri ünite içerisinden tekrar gözden geçirerek tam öğrenmeyi sağlayınız.
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 7. Ünite sonunda yer alan Değerlendirme Sorularını kendiniz cevaplamaya çalışınız. Yanlış ce-
vapladığınız sorular için ilgi bölümü tekrar çalışarak öğrenmeden bir sonraki soruya geçmeyiniz.

 8. Ünitelerde geçen önemli konuları meslektaşlarınızla tartışınız.

 9. Çeşitli nedenlerle anlayamadığımız yerleri dersin hocasına veya eğitimden sorumlu 
diğer yetkililere söyleyerek en kısa zamanda yapmanız gerekenleri belirleyiniz ve yapınız.

 Bir tanesi bu kurs notu olmak üzere 9 adet kurs notunun Gözlükçülük kurs notları serisi halin-
de kursiyerlerin ücretsiz yararlanmasına olanak sağlayan Tüm Optik ve Optometrik Meslekler 
Birliği Derneği ile Gözlük İmalatçıları Derneğine, Eğitime olumlu katkıyı gerçekleştiren değerli 
Başkan ve Yöneticilerine bilimsel ve teknik çalışmalarda her türlü desteği veren Eskişehir Os-
mangazi Üniversitesi Rektörlüğüne ve ilgili çalışan tüm elemanlarına, baskı işlemlerini titizlikle 
yürüten basım ekibine teşekkür ederiz.

 Kurs notlarının siz kursiyerlerin sınavda başarıyı elde etmenizde yararlı olacağına ve daha 
sonraki meslek hayatınızda da birer referans kitapçık olarak kullanabileceğiniz düşüncesiyle 
başarılar diliyoruz.

   Editör - Redaksiyon Kurulu adına 
   Prof. Dr. Naci EKEM

ÖNSÖZ

 Gözlükçülük kursiyerleri için Görme Optiği ve Refraksiyon konusunda hazırlanan bu ders 
notlarının temel amacı altı aylık kurs süresi içerisinde kursiyerlerin Görme Optiği ve Refraksiyon 
ile ilgili temel konular hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Kursiyerlerin çok geniş bir yaş ve eğitim 
dağılımına sahip olmalarından dolayı konular mümkün olduğunca basit bir dille ele alınmış olup, 
mutlak bilinmesi gereken noktalar bilinçli olarak çeşitli defalar tekrarlanmıştır. Ders notlarından 
faydalanırken notlar içerisinde yapılan öneriler doğrultusunda hareket edilmesi durumunda elde 
edilecek faydalar daha fazla olacaktır. Ders notlarının yazımı sırasında çok çeşitli kaynaklardan 
yararlanılmış olup, optisyenlik bölümü olan üniversitelerde okutulan ders notları da gözden 
geçirilmiştir. Konuların daha akılda kalıcı olmasını sağlamak amacı ile anlatılanlar çizimler ile 
desteklenmiş, bunun yanı sıra çeşitli kaynaklardan ve internet üzerinden de şekiller temin 
edilerek metin içerisinde kullanılmıştır.

 Göz Doktorları ile hastalar arasındaki bağlantıda önemli bir rolü olan Gözlükçülerin 
Görme Optiği ve Refraksiyon konularında merak ettikleri ve bilmek istedikleri tüm konuları 
bulabilmeleri dileği ile.

    Doç. Dr. Ahmet ÖZER
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Ünite 1

OPTİK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Görme Optiği konularına giriş yapmadan önce optik ile ilgili 
 genel bilgileri gözden geçirmiş olacaksınız. 

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Işığın tanımı
• Işığın özellikleri 
• Kırılma indisi
• Yansıma
• Difraksiyon
• Işığın saçılımı
• İnterferans (Girişim) 
• Mercekler
• Merceklerde aberasyonfar 
• Prizmalar

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Fizik - Fizik Optik ve Geometrik Optik konularını tekrar gözden geçiriniz
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1.1 GİRİŞ

 Işığın tanımı -konusunda bugüne kadar birçok teori ortaya atılmıştır. Newton, ışığın 
taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu düşünceye göre ışığın bir doğrultuda hareketi, yansı-
ma ve kırılma gibi özelliklerini açıklamıştır. Huygens ise ışığın dalgalar halinde yayıldığını söyle-
yerek “dalga teorisi” rıi ortaya atmış, Thomas Young ise renklerin ışığın dalgaboyunun değişik-
liğiyle oluştuğunu göstermiştir. Işığın bir elektromanyetik dalga olduğu fikrini ilk ortaya atan ise 
Magwell’dir. Günümüzde ışığın elektromanyetik spektrumun görülebilir kısmı olduğu bilinmekte 
ve dalga şeklinde yayılan fotonlardan meydana geldiği kabul edilmektedir. Ancak 
bu teori de ışığın bazı özelliklerini tam olarak açıklayamamaktadır.

 Bir ışık dalgasının bir ortamdan diğerine girdiğinde frekansı değişmezken hızı değişir. Işık 
dalgalarının hızı boşlukta yaklaşık 300.000 km/sn’dir. Havada bu hız biraz daha yavaştır. Işık 
hızı suda 225.000 km/sn iken camda 200.000 km/sn’dir. Işık dalgalarının enerjisi ise dalgaboyu 
ile ters orantılıdır. Işığın boşluktaki hızının başka bir ortamdaki hızına oranı “kırılma indisi” adını 
alır ve n ile gösterilir.

nhava= 1,0 nsu= 1,3 ncam = 1,5’dir.

Snell kuralı: Işık, saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama girerken bir miktar 
doğrultu değiştirir. Bu doğrultu değişikliği şu şekildedir ;

    n., sin 01 = n2 sin 02. 

• n1: Birinci ortamın kırılma indisi 
• n2 : İkinci ortamın kırılma indisi
• sirı 01 : Gelen ışının normalle yaptığı açının sinüsü 
• sin 62 : Kırılan ışının normalle yaptığı açının sinüsü 

Işıkla ilgili önemli tanımlar;

 Yansıma: Bir ortamdan ikinci ortama gelen ışık demetlerinin bir kısmının veya tamamının, 
ikinci ortamın yüzeyinden tekrar birinci ortama geri dönmesidir.

 Difraksiyon (kırınım): Işığın çok küçük bir aralıktan geçmesi ile aralığın kenarına çarpan 
ışık dalgalarının normal yolundan sapmasıdır.

 Işığın saçılımı: Işık yolu üzerindeki bir takım partiküllere çarpar. Bu partiküller ışığın 
dalgaboyundan büyükse tüm dalgaboyları saçıldığı için beyaz renk oluşur. Partiküller ışık 
dalgaboyundan küçükse ışığın saçılımı dalgaboyu ile ters orantılı saçılır ve değişik renkler 
ortama çıkar.

 İnterferans (Girişim): Bir ışık kaynağından çıkan ışık dalgalarının bir yada iki yarıktan geçip 
bir ekran üzerine düşürülmesiyle aydınlık ve karanlık saçakların oluşmasıdır. 

1.2 MERCEKLER

 Optikte önemli bir yere sahip olan mercekler yüzyıllardır çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. 
Cam, plastik, akrilik vb. gibi saydam materyalden yapılabilirler. Çoğu zaman lens adı altında da 
incelenirler. Merceklerin kırma gücü birimi diyoptri’dir.

 Diyoptri (D) = 1 / f 
 f = (metre olarak odak uzaklığı) 

 Bir mercek sonsuzdan gelen ışınları 1 metreye odaklıyorsa kırma gücü 1 diyoptri’dir. Odak 
uzaklığı azaldıkça merceğin kırma gücü artarken, odak uzaklığı arttıkça merceğin kırma gücü 
azalır. Bir merceğin gücü lensometre adi verilen aletlerle ölçülebilir.
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 Mercekler geometrik özelliklerine göre değişik isimler alırlar. 

• Sferik (Küresel) Mercekler: Her eksende kırıcılıkları ayni olan merceklerdir. Bu tip 
 merceklerde ışık hangi eksende gelirse gelsin merceğin diyoptrili kadar kırılıma uğrar. 
 ikiye ayrılırlar.
 - Konveks (Yakınsak) Mercekler: Işık ışınlarını kırarak daha toplu bir hale getirirler. 
  Pozitif (+) diyoptrili merceklerdir. Dışbükey mercek adi altında da incelenirler. Planokon-  
  veks, bikonveks veya menisküs şeklinde olabilirler. Genellikle bir cisme bakıldığında, 
  cismi daha büyük gösterirler. Mercek sağa sola hareket ettirildiğinde bakılan cismin   
  görüntüsü hareket yönünün ters yönünde hareket eder.
 - Konkav (Iraksak) Mercekler: Işık ışınlarını kırarak daha dağınık bir hale getirirler. Negatif   
  (-) diyoptrili mercekler olup içbükey mercek adi altında da incelenirler. Planokonkav, 
  bikonkav veya menisküs şeklinde olabilirler. Genellikle cisimleri daha küçük gösterirler.   
  Mercek sağa sola hareket ettirildiğinde bakılan cismin görüntüsü hareket yönü ile ayni 
  yöne hareket eder.
• Astigmatik Mercekler: Silindirik mercekler veya torik mercekler adi altında da incelen-
 mektedirler. Astigmatik merceklerde, sferik merceklerde olduğu gibi ışığın tüm eksenlerde   
 eşit diyoptride kırılma durumu yoktur. Basit olarak açıklamak gerekirse; asal eksene ve 
 birbirine dik konumdaki AB ve CD ışıklı cisimlerinin görüntüleri söz konusu olunca bu 
 mercekler, ışıklı cisimlerden birine etki ederken diğerine herhangi bir kırıcılıkları olmayan   
 merceklerdir. (Şekil 1.1) Astigmatın kelime anlamı “nokta şeklinde olmayan” dır.

Şekil 1.1: Astigmatik merceklerde birbirine ve asal eksene dik AB ve CD cisimlerinin 
görüntülerinden yalnızca birisi kırılır

1.3 ABERASYONLAR (KUSURLAR)

 Aberasyon, merceğin geometrik şekline ve büyüklüğüne veya gelen ışığın farklı dalga boyları 
içermesine bağlı olarak görüntüde oluşan bozukluklardır. Değişik tipte aberasyonlar tanımlan-
mıştır.

• Sferik aberasyon: Merceğin kenar noktalarına gelen ışık demetleri optik merkeze gelenlere 
göre daha çok kırılırlar. Gözde Sferik aberasyon pupilla (gözbebeği) geniş iken önem kazanır. 
çünkü alacakaranlıkta pupilla genişler. Buna bağlı olarak göze gelen ışık demeti geniş olur. Bu 
demetin kenar noktalarındaki ışınların merkezdekilere göre daha fazla kırılmaları sonucu da 
gece miyopisi oluşur.

• Distorsiyon: Özellikle yüksek diyoptrili merceklerde köşeli yapılar distorsiyona uğrar. Kon-
veks bir mercekle kare şeklindeki bir cisim iğne yastığı, konkav bir mercekle fıçı görünümü 
alabilir. (Şekil 1.2)

• Kromatik aberasyon: Beyaz ışığın mercek tarafından kendini oluşturan renklere (dalgaboy-
larına) ayrılmasıdır. İnsan gözünde de en çok mavi ışık kırılır. Bu nedenle miyop göz kırmızı ışığı 
daha net görürken hipermetrop göz mavi ışığı daha net görür.
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Şekil 1.2: Yüksek diyoptrili merceklerde köşeli cisimler distorsiyona uğrayarak olduğundan 
farklı görünürler

1.4 PRİZMALAR

 Birbirine paralel olmayan (kesişen) iki düzlem arasındaki saydam ortamlara prizma denir. 
Hava ortamında bulunan prizmalarda ışık her iki yüzeyde de kırılacağı için prizmanın tabanına 
doğru bir yön değiştirme gösterir. Buna bağlı olarak da cisimler prizmanın tepesine doğru yer 
değiştirmiş gibi görülür. Şekil 1.2’ye bakacak olursak; A noktasından baktığımızda G noktasın-
dan gelen ışık G’ noktasından geliyormuş gibi görülür. Prizmalar, tepe açısına veya sapma açısı 
prizma diyoptrisine göre sınıflandırılır. Bir metre uzaklıktaki bir cismin görüntüsünü 1 cm yer 
değiştiren prizmanın kırıcılığı 1 prizmatik diyoptridir ve 10D şeklinde gösterilir.

Şekil 1.3: Prizmada kırılma 16

ÖZET

 Işığın tanımı konusunda bugüne kadar çok değişik düşünceler ortaya atılmıştır. Günümüzde 
ışığın dalgalar 5eklinde yayıldığı ifade edilebildiği gibi, foton adı verilen taneciklerin doğrusal 
yollarla yayıldığı da söylenebilir.

 Işık dalgalarının hızı boşlukta yaklaşık 300.000 km/sn’dir. Işığın boşluktaki hızının başka bir 
ortamdaki hızına oranı “kırılma indisi” adını alır ve “n” ile gösterilir.

 Optikte önemli bir yere sahip olan mercekler yüzyıllardır çeşitli amaçlar için kullanılmakta-
dır. Bir mercek sonsuzdan gelen ışınları 1 metreye odaklıyorsa kırma gücü 1 diyoptri’dir. Odak 
uzaklığı azaldıkça merceğin kırma gücü, artar, odak uzaklığı arttıkça merceğin kırma gücü aza-
lır.

Diyoptri (D) = 1 / f
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Mercekler: Mercekler geometrik şekillerine göre değişik isimler alırlar. 

• Sferik (Küresel) Mercekler:
 - Konveks (Yakınsak) Mercekler 
 - Konkav (Iraksak) Mercekler
• Astigmatik (Silindirik, Torik) 

Mercekler: Merceklerde Aberasyonlar
• Sferik aberasyon • Distorsiyon
• Kromatik aberasyon

Prizmalar: Bir metre uzaklıktaki bir cismin görüntüsünü 1 cm yer değiştiren prizmanın kırıcılığı 
1 prizmatik diyoptridir ve 10D şeklinde gösterilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Işığın çok küçük bir aralıktan geçerken aralığın kenarına çarpan ışık dalgala-
rının normal yolundan sapmasına ne isim verilir?

a) Aberasyon 
b) Difraksiyon 
c) İnterferans 
d) Saçılım
e) Polarizasyon

Soru 2: Sonsuzdan gelen ışınları 0.25 metreye odaklayan bir merceğin kırma 
gücü kaç diyoptri’dir?

a) 0.25 D 
b) 1 D 
c) 2 D 
d) 4 D 
e) 25 D

Soru 3: Işığın geldiği birbirine dik iki temel eksen göz önüne alındığında eksenlerden 
birine etki ederken, diğer eksene herhangi bir kırıcılık etkisi olmayan merceklere ne 
isim verilir?

a) Konkav Mercek 
b) Konveks Mercek 
c) Silindirik Mercek 
d) Bikonkav Mercek 
e) Bikonveks Mercek

Soru 4: Merceğin geometrik şekline ve büyüklüğüne veya gelen ışığın farklı dalga 
boyları içermesine bağlı olarak görüntüde oluşan bozukluklara ne ad verilir?

a) Aberasyon 
b) Difraksiyon 
c) İnterferans 
d) Saçılım
e) Polarizasyon



11

Soru 5: Bir metre uzaklıktaki bir cismin görüntüsünü 1 cm yer değiştiren 
prizmanın kırıcılığı kaç prizmatik diyoptridir?

a) 0.1 ∆D 
b) 1 ∆D 
c) 10 ∆D 
d) 100 ∆D 
e) 1000 ∆D

Soru 6: Sonsuzdan gelen ışınları 4 metreye odaklayan bir merceğin kırma 
gücü kaç diyoptridir?

a) 0.25 D 
b) 1 D 
c) 2 D 
d) 4 D
e) 25 D

Soru 7: Bir metre uzaklıktaki bir cismin görüntüsünü 4 cm yer değiştiren 
prizmanın kırıcılığı kaç prizmatik diyoptridir?

a) 0.4 ∆D 
b) 4 ∆D 
c) 40 ∆D 
d) 400 ∆D 
e) 4000 ∆D
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Ünite 2

GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Göz Anatomisi ve Fizyolojisi hakkındaki bilgilerimizi 
 tekrarlamış ve önemli noktaları yeniden gözden 
 geçirmiş olacaksınız.

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Göz Anatomisi
• Görme Fizyolojisi

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
• Bu ünite Göz Anatomisi ve Fizyolojisi dersinin kısa 
 bir tekrarı olup önemli noktalar hatırlatılmak amacıyla yeniden vurgulanmıştır.
• Ayrıntılar için Göz Anatomisi ve Fizyolojisi kurs notlarına bakınız.
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2.1 GİRİŞ

Göz yaklaşık 22-26 mm çapında küresel bir yapıdır. Orbita ismi verilen kemiklerden oluşmuş 
bir çukurluğun içinde yer alır. Gözün ortalama ağırlığı 7,5 g, hacmi ise 6,5 ml’dir

2.2 GÖZ ANATOMİSİ

2.2.1 Gözün tabakaları ve boşlukları 

Göz esas olarak üç tabakadan oluşur. 
1. Dış tabaka
2. Orta tabaka 
3. İç tabaka

 1. Dış tabaka: Gözün en dış kısmını oluşturur. Gözün bütünlüğünün korunmasında önemli 
rolü vardır. Önde yer alan saydam kornea, hemen korneanın etrafından başlayıp gözü tümüyle 
çevreleyen beyaz renkli sklera ve kornea ile skleranın birleşim yeri olan limbus isimli bölümler-
den oluşur. Kornea gözün en çok kırıcılığa sahip ortamını oluşturur.

 2. Orta tabaka: Uvea tabakası olarak ta bilinir. Uvea iris, siliyer cisim ve koroid olarak isim-
lendirilen farklı bölümlerden oluşmuştur. 3. İç tabaka: Görmeden sorumlu olan retina tabaka-
sından oluşmuştur.

Göz içerisinde içi sıvılarla dolu üç bölüm mevcuttur. 
1. Ön kamara
2. Arka kamara . 
3. Vitreus bölümü

 1. Ön kamara: İris ve korneanın arka yüzü arasındadır. Aköz hümör adı verilen sıvı 
ile doludur.

 2. Arka kamara: Önde iris, arkada lens ve zonüllerle sınırlandırılmıştır. Arka kamara da 
aköz hümör ile doludur. Ön kamara ve arka kamara birbirleri ile pupilla aracılığıyla ilişki
halindedir. Arka kamarada üretilen aköz hümör pupilla yoluyla ön kamaraya geçer.

3. Vitreus bölümü: Lens ve zonüllerin arkasında kalan ve retinaya komşu olan bölümdür. 
Vitreus bölümü %98,5 oranında sudan oluşmuş, kollajen fibriller, protein ve hiyaluronik asit 
içeren, jel kıvamında vitreus adı verilen sıvı ile doludur.

 Arka kamara ile vitreus bölümü arasında gözün ikinci büyük kırıcılığa sahip yapısı olan lens 
bulunur. Lens disk şeklinde bir yapı olup, zonül ismi verilen ince liflerle çepeçevre siliyer cisi-
me asılı durumdadır. Siliyer cisim içinde yer alan kasların kasılıp gevşemesi ile lens kalınlığında 
değişiklik olur. Lens kalınlığının artması ile kırıcılığı artar, azalması ile kırıcılığı azalır. İstirahat 
halindeki lens en ince konumdadır.

Şekil 2.1: Gözün yandan görünümü ve gözü oluşturan yapılar
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Göz ile ilgili kaynakların bazılarında lens için mercek terimi kullanılabilmektedir. 
Bu tür metinlerde göz merceği terimi ile karşılaşıldığında lensin kastedildiğini unutmayalım.

2.3 GÖRME FİZYOLOJİSİ

 Gözün en iç tabakası olan retinanın fonksiyonu ışık enerjisi olarak kendine sunulan bilgiyi, be-
yin tarafından kabul edilebilecek elektrokimyasal enerjiye dönüştürmektir. Retina bu işlevi yeri-
ne getirecek çeşitli hücre tabakalarından oluşmuştur. Retinanın ana fonksiyonel komponentleri 
fotoreseptörlerdir. Fotoreseptörler karanlıkta görmeden sorumlu rod ve aydınlıkta görmekten 
sorumlu koni isimli hücrelerden oluşmuşlardır. Retinada yaklaşık 120 milyon rod, 8 milyon koni 
bulunur. Rod ve konilerin dış bölümlerindeki çeperleri boyunca vitamin A’nın bağlanmasına özel 
bir protein bulunur. Vitamin A dış bölüme girerek bu proteinle birleşir. Yeni oluşan bu molekül 
ışığa duyarlı bir yapıya sahiptir. Işığın retinadaki fotoreseptörleri etkilemesi ile vitamin A ile pro-
tein molekülü arasındaki bağ kopar. Bu sırada oluşan fotokimyasal enerji görme siniri aracılığı 
ile beyine iletilir. Beyinde değerlendirilen bu enerji görüntü olarak algılanır.

ÖZET

Göz yaklaşık 22-26 mm çapında küresel bir yapıdır. 
Göz esas olarak üç tabakadan oluşur
1. Dış tabaka : kornea, sklera ve limbus 
2. Orta tabaka: iris, siliyer cisim ve koroid 
3. İç tabaka: retina

Göz içerisinde üç bölüm mevcuttur
1. Ön kamara
2. Arka kamara
3. Vitreus bölümü

 Lens disk şeklinde bir yapı olup, zonül ismi verilen ince liflerle çepeçevre siliyer cisime asılı 
durumdadır. Siliyer cisim içinde yer alan kasların kasılıp gevşemesi ile lens kalınlığında değişik-
lik olur. Lens kalınlığının artması ile kırıcılığı artar, azalması ile kırıcılığı azalır.
Gözün en iç tabakası olan retinanın fonksiyorıu ışık enerjisi olarak kendine sunulan bilgiyi, be-
yin tarafından kabul edilebilecek elektrokimyasal enerjiye dönüştürmektir. Beyinde değerlendi-
rilen bu enerji görüntü olarak algılanır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Normal insan gözünün çapı yaklaşık olarak ne kadardır?

a) 12-16 mm 
b) 22-26 mm 
c) 32-36 mm 
d) 42-46 mm 
e) 52-56 mm

Soru 2: Gözümüzde “Limbus” olarak tanımlanan yer neresidir? 

a) İris ile siliyer cismin birleşim yeridir
b) Siliyer cisim ile koroidin birleşim yeridir 
c) Kornea ile skleranın birleşim yeridir
d) Retina ile koroidin birleşim yeridir.
e) Retina ile siliyer cismin birleşim yeridir
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Soru 3: Önde iris, arkada siliyer cisim ve lens tarafından sınırlandırılmış, 
içerisi aköz hümör ile dolu boşluğa ne ad verilir? 

a) Ön kamara
b) Arka kamara 
c) Vitreus
d) Limbus 
e) Koroid

Soru 4: Gözün en çok kırıcılığa sahip ortamı neresidir? 

a) Lens
b) Kornea 
c) Sklera 
d) Koroid 
e) Vitreus

Soru 5: Gözün en büyük kırıcılığa sahip ikinci kırıcı ortamı neresidir?

a) Lens 
b) Kornea 
c) Sklera 
d) Koroid 
e) Vitreus

Soru 6: Görme fonksiyonunda hangi vitaminin önemi büyüktür?

a) Vitamin A 
b) Vitamin B 
c) Vitamin C 
d) Vitamin D 
e) Vitamin E

Soru 7: Retinada aydınlıkta görmeden sorumlu hücrelerin ismi nedir?

a) Amakrin b) Bipolar
c) Gangliyon d) Rod
e) Koni

Soru 8: Retinada karanlıkta görmeden sorumlu hücrelerin ismi nedir?

a) Amakrin 
b) Bipolar
c) Gangliyon 
d) Rod
e) Koni
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Ünite 3

İNSAN GÖZÜNÜN OPTİK SİSTEMİ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• İnsan gözünün optik özelliklerini gözden geçirmiş ve fiziksel kurallar 
 çerçevesinde gözü incelemiş olacaksınız.

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Sematik Göz
• Normal bir gözün optiği

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Göz Anatomisi ile Fizik Optik konularını gözden geçiriniz
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3.1 GİRİŞ

 İnsan gözü bir çok yönüyle bir fotoğraf makinasına benzetilebilir. Bu şekilde düşünürsek; 
fotoğraf makinasının mercek sistemi kornea ve lens, diyafram kısmı iris ve pupilla, filmi ise 
retina’ya karşılık gelir.

Şekil 3.1: Bir fotoğraf makinası ile insan gözünün şematik olarak karşılaştırılması

3.2 ŞEMATİK GÖZ

 Gözün optik sisteminin değerlendirilmesi için, belli standart değerleri olan şematik göz gelişti-
rilmiştir. Şematik gözde;
• Kornea kalınlığı: 0,5 mm
• Ön kamara derinliği: 3,1 mm • Lens kalınlığı : 3,8 mm
• Lens arka yüzü ile retina arası 17 mm’dir. 

Bu daha basite indirgenerek şematik göz oluşturulmuştur. Burada; • Ön arka uzunluk 23 mm
• Ön fokal uzaklık 17 mm
• Nodal nokta - retina arası 17 mm’dir. 

Şekil 3.2: Şematik bir göz modeli

 Göz ortamının kırılma indisi 1,33 olarak kabul edilir. Böyle bir gözün kırma gücü 
toplam + 59.00 D’dir.
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3.3 NORMAL GÖZÜN OPTİĞİ
 
 Normal bir gözde sonsuzdan gelen ışınların retinada odaklanmasında 4 önemli faktör 
vardır. Bunlar;

1. Korneal güç (Ortalama +43.00 D)
2. Ön kamara derinliği (Ortalama 3,4 mm) 3. Lensin kırma gücü (Ortalama +21.00 D)
4. Gözün ön arka uzunluğu (Ortalama 24 mm)’dur. 

 Retinada oluşan görüntünün kalitesini etkileyen faktörleri ana başlıklar altında 
inceleyecek olursak;

• Kornea faktörü: Retinadaki görüntü kalitesini etkileyen kornea ile ilgili faktörlerden ikisi di-
ğerlerine göre daha önemlidir. Bunlardan birisi astigmatizma iken diğeri ışığın korneada yakla-
şık %10 oranında saçılma uğramasıdır.

• Pupilla faktörü: Pupilla boyutu değişik durumlarda en iyi görüntüyü elde edebilecek şekilde 
otomatik olarak ayarlanır. Pupillanın küçülmesi ile bulanıklık halkası da küçülür. Pupilla çapının 
artması ise kromatik ve sferik aberasyonu artırır.

• Lens faktörü: 20 yaşında sağlıklı bir kişinin normal lensi ışığın yaklaşık %20 sini saçarken, 60 
yaşında bu oran %40’ı aşar. Ayrıca yaş arttıkça lensin mavi ışığı absorbsiyonu da artarak kro-
matik aberasyonu azaltır.

ÖZET

 İnsan gözü bir çok yönüyle bir fotoğraf makinesine benzetilebilir. Bu durumda; kornea 
ve lens makinanın mercek sistemini, iris ve pupilla diafram kısmını, retina ise filmi oluşturur. 

Şematik gözde;
• Kornea kalınlığı: 0,5 mm
• Ön kamara Derinliği: 3,1 mm 
• Lens kalınlığı : 3,8 mm
• Lens arka yüzü ile retina arası 17 mm’ dir.

 Göz ortamının kırılma indisi 1,33 olarak kabul edilir. Böyle bir gözün kırma 
gücü (+ 59.00) D’dir.

 Normal bir gözde sonsuzdan gelen ışınların retinada odaklanmasında 
4 önemli faktör vardır. Bunlar;

• Korneal güç (Ortalama +43.00 D)
• Ön kamara derinliği (Ortalama 3.4 mm) 
• Lensin kırma gücü (Ortalama +21.00 D)
• Gözün ön arka uzunluğu (Ortalama 24 mm)’dur. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Şematik insan gözünün toplam kırma gücü yaklaşık olarak ne kadardır?

a) (+19.00) D 
b) (+29.00) D 
c) (+39.00) D 
d) (+49.00) D 
e) (+59.00) D

Soru 2: Korneanın kırıcılığı yaklaşık kaç diyoptridir? 

a) (+23.00) D
b) (+33.00) D 
c) (+43.00) D 
d) (+53.00) D 
e) (+63.00) D

Soru 3: Lensin kırıcılığı yaklaşık kaç diyoptridir? 

a) (+21.00) D
b) (+31.00) D 
c) (+41.00) D 
d) (+51.00) D 
e) (+61.00) D

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi görme kalitesini etkileyen kornea ile 
ilgili en önemli faktördür?

a) Difraksiyon 
b) Absorbsiyon 
c) Astigmatizma 
d) İnterferans 
e) Polarizasyon

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi görme kalitesini etkileyen pupilla ile ilgili faktördür?

a) Difraksiyon 
b) Absorbsiyon 
c) Astigmatizma 
d) İnterferans 
e) Polarizasyon

Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi görme kalitesini etkileyen Lens ile ilgili faktördür?

a) Difraksiyon 
b) Absorbsiyon 
c) Astigmatizma 
d) İnterferans 
e) Aberasyon

Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi normal bir gözde sonsuzdan gelen 
ışınların retinada odaklanmasında en az etkili faktördür?

a) Korneal güç
b) Ön kamara derinliği 
c) Lensin kırma gücü 
d) Vitreus
e) Gözün ön arka uzunluğu 
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Ünite 4

GÖRME YOLLARI, GÖRME ALANI
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Görsel uyarıların santral sinir sistemine iletim yollarını incelemiş
• Görme alanı kavramını, muayene yöntemlerini ve görme alanı 
 defektlerini öğrenmiş olacaksınız. 

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Görme yolları 
• Görme alanı
• Görme alanı muayene yöntemleri 
• Görme alanı defektleri (kayıpları)

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Göz Anatomisi ile Fizik Optik konularını gözden geçiriniz
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4.1 GİRİŞ

 Gözün en iç tabakası olan retinadaki tüm sinir lifleri optik disk (papilla) adi verilen noktada 
toplanarak optik siniri oluşturur. İki gözden gelen optik sinirler kiyazma adi verilen bölgede 
birleşirler. Burada gözün nazal (iç-burun) tarafından gelen lifler çaprazlaşarak karşı tarafa ge-
çerken, temporal (dış-kulak) tarafından gelen lifler aynı tarafta yoluna devam eder. Daha sonra 
bir gözden gelen temporal liflerle diğer gözden gelen nazal lifler bir araya gelerek optik traktüs 
ismini alırlar. Optik traktüsteki lifler, korpus genikülatum laterale ismi verilen bir merkezde son-
lanırlar. Korpus genikülatum laterale’den başlayan yeni sinir lifleri ise optik 
radyasyo adi verilen yol ile beyindeki görme merkezine ulaşırlar. (Şekil 4.1 ve 4.2)

Şekil 4.1: Gözden başlayan görme ile ilgili uyarıların beyindeki görme merkezine giderken izledikleri yol

 Sinir liflerinin gözden getirdikleri uyarılar görme merkezinde değerlendirilerek anlamlandırılır-
lar. Böylece görme olayı gerçekleşmiş olur.

Şekil 4.2: Gözden başlayan görme uyarılarının izledikleri yol (yandan görünüm)
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4.2 GÖRME ALANI

 Gözlerden herhangi birisinin sabit bir noktaya bakarken görebildiği sahanın tümüne “Görme 
Alanı” adı verilir. Görme alanını ölçen cihazlara perimetre, ölçüm işlemine perimetri denilmekte-
dir. Görme alanımız iç kısımda burun, altta elmacık kemiği, üstte kaş ve alın 
kemikleri tarafından bir miktar kısıtlanır. Normal bir gözde görme alanının genişliği burun tara-
fında (nazalde) 60°, altta 70°, üstte 50° ve kulak tarafında (temporalde) 90°’dir. Gözün 
dış yanında herhangi bir engelleyici yapı bulunmaması nedeniyle, görme alanımızın en geniş 
tarafı kulaklarımızın bulunduğu yan taraf olmaktadır.

 Şekil 4.3’te sol göze ait, tüm alanı içeren bir görme alanı yer almaktadır. Görme alanının mer-
kezinden yaklaşık 15° uzakta, temporal tarafta (kulak tarafında), yaklaşık 5° çaplı bir 
koyu renkli (görülemeyerı) alan izlenmektedir. Bu alan, görme sinirinin başlangıç kısmı olan 
optik disk’e denk gelmekte olup, fizyolojik (doğal) kör nokta adını almaktadır.

Şekil 4.3: Sol göze ait tüm görme alanını gösteren bir görme alanı kartı. Karttaki kırmızı ile 
taralı alanlar görme alanı dışında kalan yani görülemeyen kısımları göstermektedir.

4.3 GÖRME ALANI MUAYENE YÖNTEMLERİ

 Görme alanı incelemesi çeşitli yöntemlerle yapılabilir.
 1. Kart Testleri: Hastanın özel olarak hazırlanmış kartların merkezi noktasına bakarken 
merkez çevresindeki noktalara ait yorumları değerlendirilir. Bu tür testlerin en bilinen ve kulla-
nışlı örneği Amsler Kartı’dır. Amsler Kartı, kenar uzunluğu 10 cm olan ve 5’er milimetre kenar 
uzunluklu karelere bölünmüş kare desenli bir kart olup, merkezi noktasında, hastanın bakması-
nı istediğimiz “fiksasyon noktası” bulunmaktadır. Yaklaşık 33 cm’den karta 
bakan hastanın, çizgilerden herhangi birinde eğrilme, şekil bozukluğu, bulanıklık veya hiç gö-
rünmeme gibi bir durum fark ederse bildirmesi istenir. Ortaya çıkabilecek sorunlar retinadaki 
bir bozukluğun göstergesi olacaktır.
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Sekil 4.4: Amsler Kartı’nın retina üzerindeki izdüşümü. Kartın ortasındaki fiksasyon noktası foveanın orta 
noktasına denk gelir.
 
 2. Konfrontasyon: Belirli bir mesafeden hasta ile testi uygulayan kişi karşılıklı oturur. Karşı-
lıklı gelen gözler (örneğin hastanın sağ gözü, testi yapan kişinin sol gözü) kapatılıp, açık kalan 
gözlerle birbirlerinin gözlerine bakarken, çevreden görme sahasına doğru yaklaşan bir cismin 
fark edilebildiği açı araştırılır. Bu testte, testi yapan kişi, kendisinin görme alanının normal ol-
duğunu kabul eder ve testin uygulandığı kişinin görme alanının, kendisininkinden ne derece dar 
olduğunu bulmaya çalışır.
 
 3. Perde Testleri: Muayene edilecek kişi düz bir perdenin karşısında yaklaşık 1 metre uzak-
lıkta bir noktaya oturtulur. Gözlerden biri kapatılıp açık kalan göz merkezde bir noktaya baktırı-
lırken perdede değişik büyüklükte ve şiddette ışık gezdirilerek kişinin ışığı gördüğü veya göre-
mediği noktaları belirtmesi istenir.

 4. Perimetri Cihazları: Test zemini yarım küre şeklinde olup, göze 33-34 cm uzaklıkta 
bulunur. Değişen noktalarda ve bazen de değişen şiddetlerde ışıklı uyaranlar ile görme alanını 
test edilir. Işık uyaranının değişik şiddetlerine bakılarak, görme alanının tamamen veya kısmen 
kaybedildiği durumlar ayırt edilebilir.

 Görme alanında görülemeyen bölgelere “skotom” denir. Kişi skotom alanında, en şiddetli ve 
en iri ışık uyarılarını dahi farkedemiyorsa buna “Absolu Skotom”, ışık uyaranının şiddeti artırıldı-
ğında farkedebiliyorsa “Rölatif Skotom” denir. 

Günümüzde bilgisayar programları ile desteklenen modern görme alanı Cihazları başta glokom 
(göz tansiyonu) olmak üzere, görme sinirinin ve retinanın bir çok hastalığında çok değerli bir 
tanı ve takip aracıdır.
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4.4 GÖRME ALANI DEFEKTLERİ (KAYIPLARI):

 Görme yollarında meydana gelen çeşitli sorunlarda değişik tipte görme alanı defektleri 
ortaya çıkar. Şekil 4.5’i inceleyecek olursak; sağ optik sinirde meydana gelen bir rahatsızlık 
durumunda sağ göz görmesi tümüyle kaybolarak 1 nolu görme alanı defekti ortaya çıkarken 
sol göz görmesi normal olacaktır. Sağ optik traktüs lezyonunda ise hasta sağ gözünün dış, 
sol gözünün iç retina lifleri etkileneceğinden sağ gözüyle görme alanının iç, sol gözüyle de dış 
kısmını göremeyecektir. Bu durumda 3 nolu görme alanı defekti ortaya çıkar. Görme yolarının 
etkilendiği hastalıklarda hasta görme azalması, görme kaybı şikayetlerinde bulunabilir. Bu tip 
durumlarda, gözün diğer bölümlerinin hastalıklarından kaynaklanan görme kaybı durumlarında 
da olduğu gibi refraktif düzeltme yöntemlerinin hiçbir faydası yoktur.

Şekil 4.5: Görme yollarının çeşitli bölümlerinin hastalıklarında ortaya çıkan görme alanı defektleri

ÖZET

 Retinadaki tüm sinir lifleri optik disk (papilla) adi verilen noktada toplanarak optik siniri oluş-
turur. İki gözden gelen optik sinirler kiyazma adi verilen bölgede birleşirler. Gözün nazal (iç-
burun) tarafından gelen lifler çaprazlaşarak karşı tarafa geçerken, temporal (dış-kulak) tarafın-
dan gelen lifler aynı tarafta yoluna devam eder. Daha sonra bir gözden gelen temporal liflerle 
diğer gözden gelen nazal lifler bir araya gelerek optik traktüs ismini alırlar. Optik traktüsteki 
lifler, korpus genikülatum laterale ismi verilen bir merkezde sonlanırlar. Korpus genikülatum 
laterale’den çıkan lifler ise optik radyasyo adi verilen yol ile beyindeki görme merkezine ulaşır-
lar.

 Görme Alanı
 Gözlerden herhangi birisinin sabit bir noktaya bakarken görebildiği sahanın tümüne 
“Görme Alanı” adi verilir. Görme alanını ölçen cihazlara perimetre, ölçüm işlemine perimetri 
denilmektedir.

Görme alanı incelemesi çeşitli yöntemlerle yapılabilir. • Kart Testleri
• Konfrontasyon 
• Perde Testleri
• Perimetri Cihazları

Belirli bir görme alanının kaybına “skotom” denir. Kayıp alanda en şiddetli ve en iri ışık uyaranı 
bile farkedilemiyorsa skotoma “Absolu Skotom”, ışığın şiddeti artırıldığında farkedilebiliyorsa 
“Rölatif Skotom” denilir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdaki oluşumlardan hangisi görme yolunun bir parçası değildir?

a) Optik sinir b) Kiyazma
c) Optik traktüs d) Koroid
e) Korpus genikülatum laterale

Soru 2: Aşağıdaki görme yollarıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Gözün en iç tabakası olan retinadaki tüm sinir lifleri optik disk (papilla) adi verilen 
  noktada toplanarak optik siniri oluşturur. b) İki gözden gelen optik sinirler kiyazma 
  adı verilen bölgede birleşirler.
c) Kiyazmada gözün nazal (iç-burun) tarafından gelen lifler çaprazlaşarak karşı tarafa   
  geçerken, temporal (dış-kulak) tarafından gelen lifler aynı tarafta yoluna devam eder. 
d) Bir gözden gelen temporal liflerle nazal lifler bir araya gelerek optik traktüs ismini alırlar.
e) Optik traktüsteki lifler, korpus genikülatum laterale ismi verilen bir merkezde sonlanırlar.

Soru 3: Gözün nazal (iç-burun) tarafından gelen sinir liflerinin çaprazlaştığı 
yer neresidir?

a) Optik disk 
b) Kiyazma
c) Optik traktüs
d) Korpus genikülatum laterale 
e) Optik radyasyo

Soru 4: Bir gözden gelen temporal (dış-kulak) taraf lifleriyle diğer gözden gelen 
nazal (iç-burun) taraf lifleri görme yolunun hangi noktasında beraber yol alırlar?

a) Optik disk b) Kiyazma
c) Optik traktüs
d) Korpus genikülatum laterale 
e) Optik radyasyo

Soru 5: Gözden gelen görme ile ilgili sinir lifleri optik traktüsten sonra görme yolunun 
hangi noktasında sonlanırlar?

a) Optik disk 
b) Kiyazma
c) Optik traktüs
d) Korpus genikülatum laterale 
e) Optik radyasyo

Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi görme alanı muayene yöntemi değildir?

a) Görme düzeyi ölçümü 
b) Kart Testleri
c) Konfrontasyon 
d) Perde Testleri 
e) Perimetri
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Ünite 5

IŞIK REAKSİYONU, RENKLİ GÖRME

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• 15ık reaksiyonu ve renkli görme fizyolojisini öğreneceksiniz. 

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Pupilla refleksleri 
• Renkli Görme

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Göz Anatomisi ile Fizik Optik konularını gözden geçiriniz
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5.1 GİRİŞ

 Görme fonksiyonundan bahsederken gözün sahip olduğu diğer fonksiyonlar konusunda da 
bilgi sahibi olmakta yarar vardır.

5.2 PUPİLLA REFLEKSLERİ

 Bir göze ışık tutulduğunda o gözün pupillasının küçülmesine direkt ışık refleksi, diğer göz 
pupillasının küçülmesine ise indirekt ışık refleksi denir. Pupillada küçülme olursa, refleks “pozi-
tif”, küçülme olmazsa refleks “negatif” olarak değerlendirilir. Pupillayı küçültmeye yönelik emir, 
beyindeki Edinger-Westphal çekirdeği isimli bir merkezden her iki pupillaya eşit olarak gelir. Bu 
merkeze ışık uyarısı, gözden başlayan ve korpus genikulatum lateraleye gelmeden önce optik 
traktüsten ayrılan özel sinir lifleri aracılığı ile iletilir. Buraya ulaşan uyarı, her iki pupillayı da 
küçülten refleks yanıtı oluşturur.

 Gözden, korpus genikulatum lateraleye kadar olan yollardaki hastalıklar, ışık refleksini etki-
lerken, buradan sonraki hastalıklarda, pupillanın hem direkt, hem indirekt refleksleri tamamen 
normaldir.

 Pupillalarda ışığa karşı verilen küçülme yanıtına benzer bir refleks yakına bakış durumunda da 
ortaya çıkar. Yakındaki bir cisme bakıldığında her iki gözde içeriye doğru kayma, akomodasyon 
(göz lensinin uyumu) ve pupillalarda küçülme görülür. Bu duruma yol açan sinirsel iletinin yolu 
ışık reaksiyonu ile benzerdir.

5.3 RENKLİ GÖRME

 Çevremizdeki cisimlerin renklerinin algılanması retinadaki koni isimli ışığa duyarlı hücreler 
tarafından sağlanır. Konilerde siyanolab (mavi), klorolab (yeşil) ve eritrolab (kırmızı) isimli foto-
pigmentler bulunur. Bu fotopigmentlerin olmaması veya fonksiyonunun bozuk olması durumun-
da renk körlükleri ortaya çıkar.

 Renk algılanması, sözkonusu koni hücrelerinin bir veya birkaç tipinin uyarılmaları sonucunda 
oluşur. Hangi tip koni uyarılırsa cisim o renk olarak algılanır. Birden fazla koninin değişik şiddet-
te uyarılmaları ile diğer ara renkler algılanır. Bütün koniler uyarılırsa cisim beyaz, hiçbiri uyarıl-
mazsa cisim siyah renkli olarak değerlendirilir. (Şekil 5.1)

Şekil 5.1: Uyarılan koni hücrelerine göre cisimlerin renkleri değerlendirilir. Ara renkler, bu konilerin farklı 
oranlarda uyarılması sonucu algılanır.
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Renkli görme işlevi yapan fotopigmentlere “FOTOPSİNLER” denir. Fotopsinler 445 (mavi), 
535 (yeşil) ve 570 (kırmızı) nanometre ışık dalgaboylarında maksimum soğurma gösterir. 

5.3.1 Renk Körlüğü
Normalde olması gereken koni hücrelerinin veya fotopigmentlerin olmamasına yada yetersiz 
işlev yapmalarına bağlı olarak renkli görmenin bozuk olmasıdır. Çeşitli tipleri vardır;
• Kırmızının görülememesi durumuna Protanopi 
• Yeşilin görülememesi durumuna Döteranopi
• Mavinin görülememesi durumuna Tritanopi denir. 

En çok kırmızı-yeşil tipte renk körlüğüne rastlanır, genellikle sadece erkeklerde görülür. Mavi 
renk körlüğü nadiren görülen bir renk körlüğü tipidir. Renk körlüğü basit renk ayrım testleri 
veya ISHIHARA kartları ile saptanabilir. (Şekil 5.2) Renk körlüğünün halen bir tedavisi yoktur.
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ÖZET

 Pupilla Refleksleri
Bir göze tutulan ışığın o gözbebeğini küçültmesine direkt ışık refleksi, diğer gözbebeğini kü-
çültmesine ise indirekt ışık refleksi denir. Gözbebeğinde küçülme olursa, refleks “pozitif”, yok-
sa refleks “negatif” diye ifade edilir. Gözbebeğini küçültmeye yönelik emir, Edinger-Westphal 
çekirdeği isimli beyindeki ortak bir merkezden her iki gözbebeğine eşit olarak gelir. Bu merkeze 
uyarı, gözden başlayan ve korpus genikulatum lateraleye gelmeden optik traktüsten ayrılan 
özel sinir lifleri aracılığı ile iletilir. Buraya ulaşan uyarı, her iki gözbebeğini de küçülten refleks 
yanıtı oluşturur.

 Renkli Görme
Retinadaki koni isimli ışığa duyarlı hücreler tarafından sağlanır. Konilerde siyanolab (mavi); 
klorolab (yeşil) ve eritrolab (kırmızı) isimli fotopigmentler bulunur. Renkli görme işlevi yapan 
fotopigmentlere “FOTOPSİNLER” denir. Fotopsinler 445 (mavi), 535 (yeşil) ve 570 (kırmızı) na-
nometre ışık dalgaboylarında maksimum soğurma gösterir.

 Renk Körlüğü
Normalde olması gereken koni hücrelerinin veya fotopigmentlerin olmamasına yada yetersiz 
işlev yapmalarına bağlı olarak renkli görmenin bozuk olmasıdır. Çeşitli tipleri vardır.
• Kırmızının görülememesi durumuna Protanopi 
• Yeşilin görülememesi durumuna Döteranopi
• Mavinin görülememesi durumuna Tritanopi denir. 

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Bir göze ışık tutulduğunda o gözün pupillasının küçülmesine ne denir?

a) Direkt göz refleksi 
b) Direkt ışık refleksi 
c) Direkt iris refleksi 
d) Direkt sinir refleksi 
e) Direkt uyarı refleksi

Soru 2: Pupillanın küçülmesiyle ilgili sinir lifleri gözden başladıktan sonra hangi gör-
me yolu bölgesinden ayrılarak Edinger-Westphal çekirdeği isimli merkeze gider?

a) Optik disk B: Kiyazma
c) Optik traktüs
d) Korpus genikülatum laterale 
e) Optik radyasyo

Soru 3:

1) Gözlerde içeriye doğru kayma 
2) Akomodasyon
3) Pupillalarda küçülme
4) Göz kapaklarında açılma
5) Gözlerde dışarıya doğru kayma

Yakına bakış durumunda yukarıdaki olaylardan hangi ikisi gözlenmez?

a) 1 ve 2 
b) 2 ve 3 
c) 3 ve 4 
d) 4 ve 5 
e) 1 ve 5
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Soru 4: Çevremizdeki cisimlerin renklerinin algılanması retinadaki hangi hücreler 
tarafından sağlanır?

a) Rod 
b) Basil 
c) Gangliyon 
d) Koni
e) Amakrin

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi FOTOPSİNLER’in tanımıdır? 

a) Fotografik görüntü oluşumuna denir.
b) Işık uyaranlarının genel adıdır.
c) Gözde ışık çakma durumuna denilir.
d) Renkli görme işlevi yapan pigmentlerdir. 
e) Fotonsal uyarım durumudur.

Soru 6: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) En çok kırmızı-yeşil tipte renk körlüğüne rastlanır.
b) Kırmızının görülememesi durumuna Protanopi denir. 
c) Yeşilin görülememesi durumuna Döteranopi denir. 
d) Mavinin görülememesi durumuna Tritanopi denir. 
e) Renk körlükleri sadece kadınlarda görülür.
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Ünite 6

GÖRME KESKİNLİĞİ ÖLÇÜMÜ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Görme Keskinliği ölçümünün önemini 
 ve yöntemlerini öğreneceksiniz

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Görme Keskinliği
• Görebilme Keskinliği
• Algılayabilme Keskinliği 
• Ayırt edebilme Keskinliği 
• Yüksek Keskinlik
• Tanıyabilme Keskinliği
• Görme Keskinliği Ölçümü

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Göz Anatomisi ile Fizik Optik konularını gözden geçiriniz.
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6.1 GÖRME KESKİNLİĞİ

 Görme keskinliği üç ayrı fonksiyonun birleşiminden oluşmuştur. 
• Işık ayrımı fonksiyonu: Parlaklık duyarlığı (görülme keskinliği), 
 parlaklık ayrımı (algılayabilme keskinliği), parlaklık kontrastı 
 (kontrast duyarlık) - ve renk ayrımını kapsar. 
• Uzaysal ayrım fonksiyonu: Görme keskinliği, uzaklık ayrımı ve hareket ayrımını kapsar.
• Kesintili ışık ayrım fonksiyonu: Kesintili uyanıp sönen) ışıklar gibi geçici görsel uyaranların   
 tanınması anlamına gelmektedir. Klinik uygulamalarda, görme keskinliği testlerinin çoğu 
 aynı anda bir çok fonksiyonu birlikte ölçmektedir.

6.2 GÖREBİLME KESKİNLİĞİ

 İki ışık kaynağı arasındaki parlaklık farkını algılayabilme kabiliyetidir. Görebilme keskinliği 
testinde objeler arasındaki mesafe değil, zemin ile obje arasındaki parlaklık farkı önemli oldu-
ğundan, ayrımın uzaysal boyutu incelenmemektedir. Eğer görülmesi istenilen obje, tamamen 
karanlık bir zeminde ışıklı bir objeden ibaret ise, bu durumda gözün parlaklık duyarlılığı ölçülür.

6.3 ALGILAYABİLME KESKİNLİĞİ

 Algılayabilme keskinliğinde, düz bir zemin üzerinde bulunan nokta veya çizgi tarzındaki ince 
objelerin saptanabilirliliği araştırılır. Objenin tanınması ya da ayırt edilebilmesi önemli değilken, 
sadece saptanması yeterli görülür. Algılayabilme keskinliği, objeler arası parlaklık ayrımının 
ölçümüdür. Algılayabilme keskinliği ile ilişkili eşik değere “saptama eşik değeri” denir. Bir tabak 
içerisinde bulunan boncuk şeklindeki küçük şekerleri, test etmek istediğimiz çocuğun önünde 
tutarak, şekerleri almasını gözlemlememiz, bu keskinliğin saptanmasına yönelik klinik bir test 
örneğidir.

6.4 AYIRT EDEBİLME KESKİNLİĞİ

 İki ayrı obje arasındaki en küçük ayrıntıyı ayırt edebilmektir. Objenin kontrastı kadar fovea-
daki fotoreseptör hücrelerin birim alandaki yoğunluğunun önemli olduğu düşünülmektedir. Ayırt 
edebilme keskinliği E harf testi, Landolt’un C harf testi ve ızgara şeklindeki çizgili desenlere 
dayalı testlerle ölçülebilmektedir. Bu test ile ilgili eşik değere “ayırt edebilme eşik değeri” denir.

6.5 YÜKSEK KESKİNLİK

 Sağlıklı bir göz uzaysal yerleşimdeki ince ayrımları yapabilir ve iki noktanın aynı hizada olup 
olmadığını ayırt edebilir. İki nokta arasındaki mesafeyi 3-5 saniyelik bir açıda bile saptayabilir. 
Bu mesafe foveadaki bir koni hücresinin çapından (yaklaşık 1,5 "m) daha küçüktür.
Yüksek keskinlik ölçümü ile, makula hastalıkları Snellen görme keskinliği ölçümünden daha 
hassas bir şekilde erkenden tespit edilebilir. Yüksek keskinlik testi Amsler Kart testinin de 
temelini oluşturmaktadır.

Görme Yolları, Görme Alanı ünitesindeki kart testleri bölümünü okuyunuz.

6.6 TANIYABİLME KESKİNLİĞİ

 Klinik uygulamalarda en çok kullanılan görme keskinliği ölçüm yöntemidir. Bu testte hasta-
ların giderek küçülen boyutlardaki harf ve şekilleri tanıyabilme kabiliyeti ölçülür. Bu harf ve 
şekillerin adına optotip denilmektedir. Tanınabilen en küçük boydaki optotipin retinaya geliş 
açısı, görme keskinliği değerini vermektedir. Tanıyabilme keskinliği için söz konusu eşik değere 
“tanıma eşik değeri” denilmektedir. En sık kullanılan eşeller, Snellen Eşeli, Snellen eşelindeki 
eşit okunma zorluğuna sahip harflerden oluşan Sloan Eşeli ve Allan Eşeli’dir. Snellen eşelindeki 
harflerden B, G ve S en zor okunan harflerken, L, T ve V en kolay okunan harflerdir.
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6.7 GÖRME KESKİNLİĞİ ÖLÇÜMÜ

 Klinik uygulamalarda görme keskinliği ölçümü için en sık kullanılan eşel Snellen Eşeli’dir. 
Kontrastın en üst düzeyde olması için zemin beyaz, optotipler siyah renklidir. Harflerden veya 
rakamlardan oluşan değişik tipleri vardır. Eşel, harf boyunun 5 dakika, harf ayrıntısının ise 1 
dakika olduğu optotiplerden oluşturulmuştur. Göze geliş açısının farklı mesafeler için 5 dakika 
olduğu çeşitli sıralar vardır. Yani 20 metre mesafeden bakıldığında 5 dakikalık açığa denk gelen 
sıra, 40 metre mesafeden bakıldığında 5 dakikalık açığa denk gelen sıra, 60 metreden bakıldı-
ğında 5 dakikalık açığa denk gelen sıra gibi değişik boyutlarda optotiplerin oluşturduğu çeşitli 
test sıralarını içerir. (Şekil 6.1) Test sırasında bütün optotipleri içeren eşel yaklaşık 6 metre’den 
okutularak görme keskinliği ölçülür. 

Şekil 6.1: Test mesafesi arttıkça optotip’in aynı açığa denk gelebilmesi için boyutu artmalıdır.

 İki nokta ayrımının yapılabilmesi için, en az iki fotoreseptör hücresinin bu iki nokta tarafından 
uyarılması, ve bu iki hücre arasındaki boşluğun da üçüncü bir fotoreseptör tarafından algılan-
ması gerekmektedir. Foveada yer alan koni hücrelerinin çapları 1,5 "m’dur. Bu durumda en az 
2 "m büyüklüğündeki bir görüntü, bir fotoreseptörü ve komşuluk eden bir diğer fotoreseptörü 
birlikte uyarabilir.

 Snellen eşeli görme açısını ifade edecek şekilde düzenlenmiş olmakla birlikte, klinik uygula-
malarda görme açısından çok, görme mesafesi önemlidir. Kişinin 6 metre’den okuyabildiği sıra 
değerlendirilerek görme düzeyi tespit edilir. Örneğin en üstteki bir sırayı okuyabiliyorsa görme 
düzeyi 0.1 dört sırayı okuyabiliyorsa görme düzeyi 0.4’tür. Bütün sıralar yani on sıra da okuna-
biliyorsa görme düzeyi “tam” olarak değerlendirilir. Bazı ülkelerde eşel mesafesi için 20 foot’luk 
mesafe kullanılır ve görme değerlendirmesi de buna göre yapılır. 20 foot’luk mesafe yaklaşık 6 
metredir.

 Son zamanlarda bir test basamağında kaç optotip’in bulunacağına ait yaklaşım da değişmiştir. 
Eski eşellerde yukarıdan aşağıya doğru artan sayıda optotip bulunurken modern tipte görme 
eşellerinde her basamakta aynı sayıda olmak üzere, 5 ya da 10 optotip bulunmakta ve bu op-
totipler de eşit okunma zorluğuna sahip kombinasyonlardan oluşmaktadır. (Şekil 6.2)

Şekil 6.2: Solda klasik, sağda modern tipte görme eşeli 
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 Bunun dışında, görme eşelleri, optotip büyüklüklerindeki değişim oranının aritmetik veya 
geometrik oluşuna göre de sınıflandırılırlar. Ülkemizde de en sık kullanılan eşel aritmetik dizili-
mi esas alan ondalık sisteme ait eşellerdir. Geometrik dizilimi esas alan modern eşeller Bailey-
Lovie, ETDRS, PERK eşelleridir. Görme keskinliği değerlerinin standartizasyonu minimum 
rezolüsyon acısının (MAR) logaritmik değerinin (LogMAR) kullanılması ile sağlanır. Bu paramet-
re, test mesafesinden ve test basamakları arasındaki farklılıktan etkilenmez. Modern eşellerde 
(Bailey-Lovie, ETDRS, PERK) bir sıradan diğerine geçişte de görme keskinliğindeki değişim eşit 
logaritmik basamaklar (1 basamak = 0.1 LogMAR ünite) şeklindedir.

 Görme keskinliği değerinin, çeşitli değişkenlerden (ölçüm mesafesi, test basamak-
ları arasındaki büyüklük ilişkisi gibi) etkilenmemesi ve üzerinde yapılacak aritme-
tik işlemlerin geçerli olması için minimum rezolüsyon acısının (Minimum Angle of 
Resolution-MAR) logaritmik değeri (LogMAR) kullanılır.

 Uluslararası standartlara göre görme keskinliğinin belirtilmesinde kullanılan “1 standart 
Snellen sırası” değişim, görme acısının yaklaşık 1.26 kat, yani 0.1 LogMAR ünite değişmesi de-
mektir. Ancak aritmetik dizilimi esas alan ondalık sisteme ait eşellerde test sıraları birbirlerinin 
katı değil, “normal görme düzeyi” olarak kabul edilen 1 dakikalık görme açısına olan oranları-
nın, 1/10’luk dilimleri halinde düzenlenmesi ile oluşturulmuşlardır. İşte bu nedenle, aritmetik 
dizilim gösteren ondalık sisteme ait eşeller ile geometrik dizilim gösteren modern eşellerde, 
sıra aralıkları birbirine denk değildir. Bu farklılık özellikle düşük görme keskinliği düzeylerinde 
giderek daha da belirginleşmektedir. Örneğin ondalık sistemde 1 sıra fark gibi görünen 0.1’den 
0.2’ye değişim modern eşeller için görme, keskinliğinde 3 sıralık fark anlamına gelmekteyken 
(*), 5 sıralık bir fark gibi görünen 0,5’dan 1,0’a değişim ise yine 3 sıralık fark anlamına gel-
mektedir (◊). (Tablo 6.1) 

Tablo 6.1’de ondalık görme değerlendirilmesinin karşılığı olan 20ffoot ve LogMAR değerleri ve-
rilmiştir.

Tablo 6.1: Görme düzeyinin ondalık, 20/foot ve LogMAR cinsinden karşılaştırmalı değerleri
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ÖZET

Görme Keskinliği
Görme keskinliği üç ayrı fonksiyonun birleşiminden oluşmuştur. 
• Işık ayrımı fonksiyonu
• Uzaysal ayrım fonksiyonu
• Kesintili ışık ayrım fonksiyonu 

Görebilme keskinliği
Parlaklık ayrımının bir örneği olup, iki ışık kaynağı arasındaki parlaklık farkını 
saptayabilme kabiliyetidir.

Algılayabilme keskinliği
Homojen bir zemin üzerinde bulunan nokta - çizgi tarzındaki ince objelerin 
algılanabilirliği araştırılmasıdır.

Ayırt edebilme keskinliği
İki ayrı objenin aralarındaki en küçük açıyı ayırt edebilmektir. 

Tanıyabilme keskinliği
Klinik uygulamada en çok yer bulan görme keskinliği ölçüm yöntemidir. Hastaların sıklıkla adına 
optotip denen ve giderek küçülen boyutlardaki harf ve şekilleri tanıyabilme kabiliyeti test edilir.

Görme Keskinliği Ölçümü
Snellen eşeli görme keskinliğinin klinik ölçümü için en sık kullanılan eşeldir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: İki ışık kaynağı arasındaki parlaklık farkını saptayabilme kabiliyetine 
ne denir?

a) Tanıyabilme Keskinliği 
b) Ayırt edebilme Keskinliği 
c) Algılayabilme Keskinliği 
d) Kavrayabilme Keskinliği 
e) Görebilme Keskinliği

Soru 2: Snellen Eşeli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Görme keskinliği ölçümü için en sık kullanılan eşeldir. 
b) Harflerden veya rakamlardan oluşmuştur.
c) Harf boyunun 5 dakika, harf ayrıntısının ise 1 dakika olduğu optotiplerden oluşturulmuştur.
d) Eşelde göze geliş açısının farklı mesafeler için 5 dakika olduğu çeşitli sıralar vardır.
e) Eşel 1 metreden okutularak görme keskinliği ölçülür. 

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi görme düzeyi ölçümünde kullanılan 
test eşellerinden değildir?

a) Landolt Eşeli 
b) ETDRS Eşeli 
c) PERK Eşeli
d) Bailey-Lovie Eşeli 
e) James Eşeli
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Soru 4:

1) Landolt Eşeli 
2) ETDRS Eşeli 
3) PERK Eşeli
4) Bailey-Lovie Eşeli 
5) Sloan Eşeli

Yukarıdaki eşellerden hangi ikisi görme düzeyi ölçümünde kullanılan modern 
test eşellerinden değildir?

a) 1 ve 2 
b) 2 ve 3 
c) 3 ve 4 
d) 4 ve 5 
e) 1 ve 5

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi LogMAR’ın tanımıdır? 

a) Minimum rezolüsyon açısının (Minimum Angle of Resolution=MAR) logaritmik değeridir.
b) Maksimum rezolüsyon açısının logaritmik değeridir. 
c) Minimal Aydınlık Rezolüsyonu’nun logaritmik değeridir. 
d) Meridyonel Açı Rezonansı’nın logaritmik değeridir. 
e) Maksimal Algılayabilme Rezolüsyonu’nun logaritmik değeridir.

Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi LogMAR değerinin özelliklerinden değildir?

a) Ölçüm mesafesinden etkilenmez.
b) Test basamakları arasındaki büyüklük ilişkisinden etkilenmez 
c) Görme keskinliği değerleri üzerinde aritmetik işlemler uygulanabilir.
d) Yaygın olarak kullanılmaktadır.
e) Görme keskinlik düzeyleri arasında standartizasyon sağlar. 
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Ünite 7

GÖRME KESKİNLİĞİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Görme Keskinliği ölçümünü etkileyen faktörleri öğrenmi5 olacaksınız

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Görme keskinliğini etkileyen faktörler 

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Göz Anatomisi, Görme Keskinliği konuları ile Fizik Optik 
ve Geometrik Optik kurs notlarını gözden geçiriniz
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7.1 GİRİŞ

 Görme keskinliği, ışığın retinaya ulaştığı aşamaya kadar optik faktörlerden, retinaya ulaştığı 
aşamada ise, retinanın fotoreseptör mozayiği ve retinanın ışık duyarlılığından etkilenir. Optik 
faktörler, tüm kırma kusurlarını, sferik aberasyonu, kromatik aberasyonu, koma ve yüksek 
sıralı aberasyonları içerir. Bunlar arasında kromatik aberasyon polikromatik (çok renkli) bir abe-
rasyon olup, diğerleri monokromatik (tek renkli) aberasyonlar başlığı altında incelenir. Koma, 
paraksiyel olmayan ışık ışınlarının uğradığı aberasyon olup, optik eksen dışında cismin bir dizi 
daire şeklinde görüntüsünün oluşmasına neden olur. Bunların dışında pupilla genişliği görme 
düzeyini etkileyebilen bir diğer faktördür. Retinanın fotoreseptör mozayiği ve retinanın ışık du-
yarlılığı görme keskinliğine etkili retina ile ilgili faktörlerdendir.

7.2 GÖRME KESKİNLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

• Optik faktörler
 - Monokromatik 
 - Miyopi
 - Hipermetropi 
 - Astigmatizma 
 - Koma
 - Yüksek sıralı aberasyonlar

• Polikromatik
 - Kromatik Aberasyon

• Difraksiyon (kırınım): Optik faktörler arasında da sayılabilir. 
• Retinanın fotoreseptör mozayiği
• Retinanın ışık duyarlılığı

 Optik faktörlerden daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak bahsedileceği için şimdi diğerlerini 
inceleyelim. Bir ışın demetinin yuvarlak bir delikten geçişine izin verip, bir ekrana düşürülerek 
izlenirse, açıklık küçüldükçe ekrandaki aydınlık spotun küçüldüğü gözlenir. Açıklık küçültülmeye 
devam edildiğinde bir aşamadan sonra ekrandaki spot büyümeye başlar. Bu durum, 
“difraksiyon (kırınım)” olarak bilinmekte olup, deliğin olabileceği en küçük boyu belirler.

 Difraksiyon, ışığın, geçişe izin veren optik delik veya lens kenarı nedeniyle saçılmaya uğrama-
sıdır. Hiçbir aberasyonu bulunmayan en mükemmel merceğin dahi, difraksiyon nedeniyle, ışığı 
bir tek noktaya odaklaması mümkün değildir. Bir yuvarlak açıklıktan geçip mercekte kırılan yani 
difraksiyona uğrayan görüntü noktasının gerçek deseni birbirini çevreleyen koyu ve açık renkli 
bir grup halkadan oluşmaktadır. Dış halkalar ne kadar küçük ve belirsizse görüntü netliği de o 
kadar iyi olacaktır.

 Difraksiyon, insan gözünden, en gelişmiş teleskoplara kadar bir çok optik sistemin ayırt edici 
(rezolüsyon) gücünü etkileyen bir faktördür. Çünkü difraksiyon desenlerinin birbirlerine olan 
mesafesi, difraksiyon deseninin çapından az olduğunda, iki ayrı difraksiyon deseni üst üste 
gelecek ve bu çakışma nedeniyle bir tek difraksiyon deseni olarak algılanacaktır. İki difraksiyon 
deseninin birbirinden ayırt edilemediği geniş görme açıları da daha kaba bir çözünürlük anlamı-
na gelir.

 Normal göz, 2,4 mm pupilla açıklığında, yaklaşık 1 dakikalık açıyı ayırt edebilme gücüne 
sahip bulunmaktadır. Bu durum gözün ayırt edebilme gücünün teorik sınırına denk gelmektedir.

 Görme fizyolojisinde 1 dakikalık açıyı ayırt edebilen göz için “Tam” gören göz veya 10/10 gö-
ren göz ifadesi kullanılır. Pupilla sapıyla gözün ayırt edebilme açısı arasında ters ilişki vardır. Bu-
radan hareketle, pupilla çapının 2,4 mm yerine 4,8 mm olması durumunda, görme keskinliğinin 
de iki katına çıkacağı düşünülebilir. Ancak, pupilla çapının büyümesi, görme keskinliğini sürekli 
artıran bir faktör değildir. Çünkü pupilla büyüdükçe lense bağlı sferik 
aberasyon nedeniyle görme keskinliği azalacaktır.
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Pupilla açıklığının, difraksiyon ve sferik aberasyon arasındaki dengeyi sağlamak üzere, en 
verimli olduğu çap 2,4 mm’dir. Difraksiyonun en az olduğu ışık rengi sarı ışık olup, dalgaboyu 
555-560 nm’dedir.

 Gözleri miyop olan ve refraktif düzeltmesi yapılmamış kişilerin, alacakaranlıkta daha az gör-
melerinin nedeni, gündüzleri aydınlık ortamda küçülen pupillanın sferik aberasyonu azaltması, 
ancak alacakaranlık ortamda pupilla büyüdüğünde sferik aberasyon nedeniyle görme keskinli-
ğinin azalmasıdır. Düzeltilmemiş miyopların uzağa bakarken gözlerini kısmaları da aynı şekilde 
sferik aberasyonu azaltıp görme keskinliğini artırır ve daha net görmelerini sağlar.

 Şimdi de görme keskinliğini etkileyen retina ile ilgili faktörleri inceleyelim. İki fotoreseptör 
merkezi arasında yaklaşık 1,73 μm kadar uzaklık vardır. Optotip ayrıntısı (iki nokta ayrımı) 
için gereken en küçük mesafe 1,73 μm olmalıdır. Yani bir E harfinin bacakları arasındaki uzak-
lığın 1,73 μm olması, ayırt edebilmek için yeterlidir denilmektedir. Bu nedenle foveadaki birim 
alana düşen fotoreseptör yoğunluğunun fazla olmasının görme keskinliğinin artmasına 
yol açan bir faktör olduğu düşünülmektedir. Bazı kişilerin 10/10 düzeyinden daha fazla görme-
sini açıklayan teorilerden biri de bu görüştür.

ÖZET

 Görme keskinliği, ışığın retinaya ulaştığı aşamaya kadar optik etkilerden, retinaya ulaştığı 
aşamada ise, retinanın fotoreseptör mozayiği ve retinanın ışık duyarlılığından etkilenir.

 Yuvarlak bir delikten bir ışık demetinin geçişine izin verip, ışın bir ekrana düşürülerek izlenir-
se, açıklık küçüldükce ekrandaki aydınlık spot küçülür. Açıklık küçültülmeye devam ettiğinde 
bir aşamadan sonra ekrandaki spot büyümeye başlar. Bu durum, “difraksiyon (kırınım)” olarak 
bilinmekte olup, açıklığın olabileceği en küçük boyu belirler.

 Görme fizyolojisinde 1 dakikalık açıyı ayırt edebilen göz için “Tam” gören göz veya 10/10 ya 
da 20/20 gibi ifadelerle bahsedilir. Pupilla çapıyla gözün ayırt edebilme açısı arasında ters ilişki 
vardır. Pupilla büyüdükçe lense bağlı sferik aberasyon nedeniyle görme keskinliği azalacaktır.
Pupilla açıklığının, difraksiyon ve sferik aberasyon arasındaki dengeyi sağlamak üzere, en 
verimli olduğu çap 2,4 mm’dir. Difraksiyonun en az olduğu ışık rengi sarı ışık olup, dalgaboyu 
555-560 nm’dedir.

 İki noktanın ayırt edilebilmesi için farklı fotoreseptörlerin uyarılması şarttır. Bir tek fotore-
septörün yüzey alanına düşen görüntünün ayrıntıları hissedilemez, ancak bir nokta gibi algıla-
nır. Harf’in ayrıntıları, farklı reseptörlerin üzerine düştüğünde seçilebilir. Farklı bir anlatımla bir 
görüntü ne kadar çok reseptör üzerine düşerse o kadar ayrıntılı görülecektir. Bunun yanı sıra 
mevcut fotoreseptörlerin ışığa duyarlılıklarının fazla olması görme keskinliği üzerinde etkili bir 
diğer faktördür.
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DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi görme düzeyini etkileyen faktörlerden değildir?

a) Miyopi
b) Hipermetropi 
c) Astigmatizma 
d) Koma
e) Emetropi 

Soru 2:

1) Retinanın fotoreseptör mozayiği 
2) Retinanın ışık duyarlılığı
3) Koma 
4) Miyopi 
5) Kromatik aberasyon

Yukarıdakilerden hangi ikisi görme düzeyini etkileyen optik faktörlerden değildir?

a) 1 ve 2 
b) 2 ve 3 
c) 3 ve 4 
d) 4 ve 5 
e) 1 ve 5

Soru 3: Görme düzeyini etkileyen faktörlerden biri olan difraksiyon gözde hangi 
ortama ait faktördür?

a) Kornea 
b) Lens 
c) Pupilla 
d) Vitreus 
e) Retina

Soru 4: Görme fizyolojisinde “Tam” gören göz veya 10/10 gören göz ifadesi 
hangi durum için kullanılır?

a) 1 derecelik açıyı ayırt edebilen göz için 
b) 10 derecelik açıyı ayırt edebilen göz için 
c) 1 dakikalık açıyı ayırt edebilen göz için 
d) 10 dakikalık açıyı ayırt edebilen göz için 
e) Kırma kusuru olmayan göz için

Soru 5: Miyopların gözlerini kısarak daha iyi görmelerinin nedeni nedir?

Gözlerini kısarak;
a) Kırma kusurunu ortadan kaldırırlar 
b) Sferik aberasyonu azaltırlar
c) Fotoreseptör duyarlılığını arttırırlar 
d) Göz ön arka çapını uzatırlar
e) Fotoreseptör yoğunluğunu arttırırlar

Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi görme düzeyini etkileyen retina ile ilgili faktördür?

a) Miyopi
b) Hipermetropi
c) Fotoreseptör mozayiği 
d)  Astigmatizma
e) Koma
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Ünite 8

EMETROPİ AMETROPİ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Emetropi ve Ametropi kavramlarını öğrenecek
• Ametropi türlerini öğrenecek
• Ametropi üzerine etkili faktörler hakkında kısaca bilgi edineceksiniz.

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Emetropi 
• Ametropi
• Ametropi türleri
• Refraktif kusurlarda genetik geçiş
• Refraktif kusurların toplumda görülme oranı

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce
• Şimdiye kadar anlatılan konularını tekrar gözden geçiriniz.
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8.1 EMETROPİ

 Akomodasyon (uyum) yapmayan bir gözde sonsuz olarak nitelendirilen mesafe olan 6 m’den 
uzaktaki bir objeden optik eksene paralel olarak gelen ışık ışınlarının retina düzlemi üzerine 
odaklanmasıdır. (Şekil 8.1)

Şekil 8.1: Emetrop bir gözde sonsuzdan optik eksene paralel olarak gelen ışınlar retinada odaklanır.

8.2 AMETROPİ

 Akomodasyon yapmayan bir gözde 6 m’den uzaktaki bir objeden gelen paralel ışık ışınları-
nın retina düzlemi dışında bir düzlemde odaklanmasıdır. Işınların retinanın önünde bir noktaya 
odaklaması durumuna miyopi, arkasında odaklaması durumuna hipermetropi denirken, ışınların 
noktasal olarak odaklanamaması durumuna ise astigmatizma denir. Astigmatizma kendi içeri-
sinde, ışınların retinanın önünde veya arkasında odaklanamama durumuna göre miyopik veya 
hipermetropik astigmatizma olarak alt gruplara ayrılır.

Ametropi;
• Gözün ön arka uzunluğundaki farklılıklar 
• Kırıcı yüzeylerin eğimindeki farklılıklar
• Kırılma indisi farklılıkları
• Lensin yerleşiminde farklılıklar veya
• Yukarıdaki faktörlerden birkaçının bir araya gelmesi sonucu gelişebilir.

8.2 AMETROPİTÜRLERİ

Ametropiler şu şekilde sınıflandırılabilir: 

Sferik ametropiler
 - Hipermetropi 
 - Miyopi
Asferik (silindirik) ametropiler 
 - Astigmatizma

Basit astigmatizma 
 - Hipermetropik 
 - Miyopik

Bileşik astigmatizma 
 - Hipermetropik 
 - Miyopik
 - Karma
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 Doğumda gözün ön arka çapı yaklaşık 18 mm’dir. Bu değer 3 yaşında 23 mm’ye çıkar. 3-14 
yaşlar arasında ise ön arka uzunluk, yılda ortalama 0,1 mm artar. Daha sonra normal şartlarda 
gözün uzunluğunda bir değişiklik olmaz. Yeni doğanlarda siklopleji yapılarak saptanan refraksi-
yon sonuçları ortalama (+2,00) D olarak bulunmuştur.

Siklopleji çeşitli damlalar kullanılarak kişinin akomodasyon (uyum) gücünün geçici 
olarak ortadan kaldırılmasıdır. Daha geniş bilgi için Siklopleji ünitesine bakınız.

 2-6 yaş grubunda % 80 hipermetropi, % 5 miyopi, % 15 emetropi vardır. Ama bunların sa-
dece % 10-20 kadarı tashih gerektirir. Yetişkinde ise ortalama değer (0) D’dir. Yetişkin yaşlarda 
başlayan miyopi nedeninin ön arka uzunluktaki artış olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle gözün 
erken çocukluktaki büyümesi haricinde yetişkin yaşlarda da yeniden büyüme potansiyeline sa-
hip olduğu düşünülmektedir.

 Hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalarda göze ışık gelmesinin engellenmesi ile miyopi geliş-
tiği saptanmıştır. Miyopi gelişme nedeninin, ışıkla uyarılmayan retinada birtakım maddelerin ya-
pımının azalmasına bağlı olarak gözün büyümesi üzerindeki frenleme mekanizmalarının ortadan 
kalkması olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak gözün ekseninde uzama meydana gelmekte ve 
miyopi gelişmekte denilmektedir.

 Bebeklik döneminde retinada görüntü oluşumunun engellenmesi gözün büyüme işlemini 
etkiler. Hayvan deneylerinde bu durumda gözün ön arka uzunluğunun yaklaşık 4 mm uzadığı 
ve (-12.00) D miyopi oluştuğu gösterilmiştir. çeşitli nedenler-e bağlı olarak gözün kapatıldığı 
dolayısıyla retinada görüntü oluşumunun engellendiği yeni doğanlarda kapatılan gözde miyo-
pi gelişmiş ve bu gözlerde yapıları ön kamara derinliği ve lens kalınlığının normal olduğu; lens 
arka yüzü - retina mesafesinin ise anlamlı ölçülerde arttığı gösterilmiştir. Aynı mekanizma ile 
hayatın ilk yıllarındaki yüksek kırma kusurları görmeyi bulandırarak miyop ye sebep olabilir.

 Aşırı akomodasyonun da miyopinin gelişimini hızlandırdığı düşünülmektedir. Yoğun bir şekilde 
yakın çalışma yapan kişilerde miyopide bir artış söz konusudur. Hayvan ve insan deneylerinde 
ilaçlarla akomodasyonun engellenmesi sonucu miyopi ilerlemesinin yavaşladığı gösterilmiştir.

8.4 REFRAKTİF KUSURLARDA GENETİK GEÇİŞ

 Refraksiyon kusurlarının genetik geçişli olduğunu gösteren bazı çalışmalar vardır. Miyopi veya 
yüksek hipermetropi taşıyan aileler bildirilmiş ve genetik bir geçiş olduğu savunulmuştur. Ancak 
genetik geçiş konusunda halen kesin bir şey söylenememektedir. Anormal ön arka uzunluğa 
bağlı miyopi gibi ametropilerde multifaktöriyel (birçok faktöre bağlı) kalıtım sözkonusudur. 
Bunlarda otozomal resesif, otozomal dominant ve cinsiyete bağlı kalıtımlar bildirilmiştir.

8.5 REFRAKTİF KUSURLARIN TOPLUMDA GÖRÜLME ORANI 

 Refraktif kusurların dağılımı ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalarda Japonya, 
İsrail ve Çin’de miyopinin, zencilerde hipermetropinin sık olduğu gösterilerek ırkın önemli bir 
faktör olduğu belirtilmiştir.

 Okul taramaları şeklinde yapılan çalışmalarda %10-15 çocukta refraksiyon kusuru belirlen-
miş. Bunların %40-50’inde astigmatizma, 25-35’inde miyopi, % 15-25’inde ise 
hipermetropi tespit edilmiştir.

 Gebelik esnasında refraksiyon kusuru, kornea eğrilik ve kalınlığı, akomodasyon amplitüdü, 
Akomodatif Konverjans/ Akomodasyon (AK/A) oranları açısından anlamlı değişikliklerin ortaya 
çıkmadığı bildirilmiştir.
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ÖZET

 Akomodasyon yapmayan bir gözde sonsuz olarak nitelendirilen mesafe olan 6 m’den uzaktaki 
bir objeden optik eksene paralel olarak gelen ışık ışınlarının retina düzlemi üzerine odaklanması 
durumuna Emetropi, odaklanamaması durumuna Ametropi denir.
Ametropiler şu şekilde sınıflandırılabilir: 

Sferik ametropiler
 - Hipermetropi 
 - Miyopi

Asferik (silindirik) ametropiler 
 - Astigmatizma
   Basit astigmatizma
    - Hipermetropik 
    - Miyopik
- Bileşik astigmatizma 
    - Hipermetropik 
    - Miyopik
    - Karma

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi Emetropi’nin tanımıdır? 

Akomodasyon yapmayan bir gözde sonsuzdaki bir objeden optik eksene paralel olarak 
gelen ışık ışınlarının;

a) Retina düzlemi önüne odaklanmasına denir. 
b) Retina düzlemi üzerine odaklanmasına denir. 
c) Retina düzlemi arkasına odaklanmasına denir. 
d) Retina düzlemi kenarına odaklanmasına denir. 
e) Retina düzlemi yanına odaklanmasına denir.

Soru 2: Akomodasyon yapmayan bir gözde sonsuzdaki bir objeden optik eksene para-
lel olarak gelen ışık ışınlarının retina düzlemi üzerine odaklanmamasına 
ne denir?

a) Ametropi 
b) Emetropi
c) Hipermetropi 
d) Miyopi
e) Astigmatizma

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi ametropi nedeni değildir? 

a) Gözün ön arka uzunluğundaki farklılıklar
b) Kırıcı yüzeylerin eğimindeki farklılıklar 
c) Kırılma indisi farklılıkları
d) Lensin yerleşiminde farklılıklar 
e) Optik sinir hastalıkları
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Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi sferik kırma kusurudur?

a) Basit miyop astigmat
b) Basit hipermetrop astigmat 
c) Basit miyopi
d) Bileşik miyop astigmat
e) Bileşik hipermetrop astigmat

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi asferik (silindirik) kırma kusuru değildir?

a) Basit miyop astigmat
b) Basit hipermetrop astigmat 
c) Basit miyopi
d) Bileşik miyop astigmat
e) Bileşik hipermetrop astigmat

Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi asferik (silindirik) kırma kusuru değildir?

a) Karma astigmat 
b) Basit hipermetropi 
c) Basit hipermetrop astigmat 
d) Bileşik miyop astigmat
e) Bileşik hipermetrop astigmat

Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi asferik (silindirik) kırma kusuru değildir?
a) Karma astigmat
b) Basit hipermetrop astigmat 
c) Basit miyop astigmat
d) Bileşik miyop astigmat 
e) Presbiyopi
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Ünite 9

MİYOPİ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Miyopi ve miyopi türleri hakkında bilgi edineceksiniz. 

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Miyopi
• Miyopi türleri
• Miyopi bulguları

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Şimdiye kadar anlatılan konuları gözden geçiriniz. 
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9.1 MİYOPİ

 Miyopi akomodasyon yapmayan gözde göze sonsuzdan paralel olarak gelen ışık ışınlarının 
retinal düzlemin önünde odaklanmasıdır. 

Şekil 9.1: Miyopide sonsuzdan optik eksene paralel olarak gelen ışınlar retinanın önünde odaklanır.

9.2 MİYOPİ TÜRLERİ

Miyopi başlıca üç’e ayrılabilir;

 1. Basit Miyopi: Basit miyopi, genellikle okul çağında başlar ve ergenlik çağına 
kadar artış gösterir. Yalnız miyopi ne kadar artarsa artsın göz sağlıklıdır ve tashih ile görme 
keskinliği “tam” dır. Yakındaki objelerden diverjan ışınlar geldiği için bunlar retina düzleminde 
odaklaşarak net olarak görülürler. Miyop gözde ön kamara genellikle daha derindir. Basit 
miyopide gözdibinde çok önemli bir patoloji gözlenmez. Şu tipleri vardır.

 • Eksensel miyopi: Anormal ön arka uzunluk dışında bütün göz yapıları normaldir. 
Bazı kalıtsal hastalıklarla birlikte görülebilir. Normal kırıcı ortam varlığına rağmen göz ön 
arka çapı arttığı için görüntü retinanın önünde odaklanır. 84

 • Kurvatür (eğrilik) miyopisi: Kornea veya lensin eğriliğinin artmasına bağlı olarak 
 kırıcılığının da artması sonucu oluşur.

 • İndis (kırıcılık) miyopisi: Özellikle nükleer kataraktta lensin kırılma indisinin artması 
sonucu gelişen miyopidir.

 • Lensin öne doğru yer değiştirmesi: Genellikle glokom (göz tansiyonu) cerrahisi son-
rasında görülür. Lensin öne doğru yer değiştirmesi ile görüntü retina önüne düşer ve miyopi 
bulguları oluşur.

 2. Konjenital (Doğumsal) Yüksek Miyopi: Genellikle 2-3 yaşlarında anlaşılır. (-10.00) D 
veya daha fazla bir miyopi vardır. Genellikle ilerleyici değildir. Önemli olan erken teşhisi ve dü-
zeltilmesidir. Aksi takdirde bu çocuklar çok yakınlarındaki çevrenin dışındaki dünyadan habersiz 
olarak yaşamak zorunda kalırlar.

 3. Dejeneratif Miyopi (Patolojik Miyopi): Daha önceleri malign (kötü huylu) miyopi 
adı da verilmiştir, fakat günümüzde bu isimlendirmenin uygun olmadığı düşünülmektedir. 
Özellikle gözün arka bölgesinde dejeneratif değişiklikler vardır. Ön arka uzunluk belirgin olarak 
artmıştır ve uzunluk artışı ilerleyicidir. Görme keskinliği tashihle bile “tam” düzeyine ulaşmaz. 
Kadınlarda biraz daha fazla rastlanır. Arap, Japon, Çin’li ve Yahudi’lerde daha sık görülür. Siyah 
ırkta ise daha az rastlanır. En sık kalıtım otozomal resesif formda olur. Genellikle iki taraflıdır. 
Arka kutup uzaması nedeni göz küresi şekil olarak yumurta şeklini almıştır. Sklera incelmiştir.
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Koroidal atrofi vardır ve koriokapillaris tabakası tamamen kaybolabilir. Retina pigment epitel 
(RPE) tabakasında atrofi, fotoreseptör hücre atrofisi, Bruch membranında çatlaklar görülebi-
lir. RPE çoğalmasına bağlı “Fuch’s lekesi” olu5ur. Retinanın periferik kısımlarında kistoid retina 
dejenerasyonu ve Blessig kistleri oluşabilir. Retina altı kanamaları, posterior stafiloma denilen 
skleranın arkaya doğru bombeleşmesi görülebilir.

 Miyopide gözdibi muayenesinde karşılaşılan bu bulguların her biri göz ön arka çapı-
nın uzamasına bağlı olarak koroid ve retina tabakalarında meydana gelen 
gerilme sonucu oluşan değişikliklerdir.

 Ön arka uzunluğu 26,5 mm’den uzun olan gözlerin %5-10’unda koroidde yeni damar oluşum-
ları (neovaskülarizasyon) gelişir. Miyopik neovaskülarizasyonlarda zaman içerisinde 
görmede azalma gittikçe kötüleşebilir.

 Optik disk (Papilla) değişiklikleri: Miyopide optik diskin dış kenarında görülen “miyopik yarım 
ay”, optik disk sınırına dek uzanması gereken koroidin disk sınırından uzakta sonlanması ile 
oluşur. Bu alanda Bruch membranı, RPE ve retinanın dış tabakaları da olmayabilir.

Dejeneratif miyopinin yol açtığı gözle ilgili sorunlardan başlıcaları: 
• Koroid hemorajileri
• Vitre opasiteleri ve hemorajileri 
• Retina dekolmanı
• Primer açık açılı glokom 
• Katarakt’dır.

9.3 MİYOPİ BULGULARI

 •  Uzağı bulanık görme: Bir kısım miyoplar bunun farkında değildir. Yakını net olarak 
görmektedirler ve cisimlerin uzaklaştıkça bulanık görülmesinin doğal olduğunu sanırlar.

 •  Gözleri kısma: “iğne deliği” (pin hole) etkisi oluşturarak görmede netlik oluşturmak 
için yapılır

• Baş ağrıları: Hipermetropi ve astigmatizmaya göre daha az olmakla birlikte göz çevresinde 
ve alın bölgesinde ağrılar ortaya çıkabilir.

9.3.1 MİYOPİYE YOL AÇABİLEN DİĞER DURUMLAR 

 Hiperglisemi: Kan şekerinin yükselmesi demek olan bu durumda lenste şeker ve su oranının 
artmasına bağlı olarak lensin genişlemesi ve kırma gücünün artması ile miyopi bulguları oluşur. 
Diabetik hastalarda kan glukoz değerlerinin etkili olabileceği düşünülerek refraksiyon muayene-
si hastanın kan şekeri normal düzeye geldikten sonra yapılmalıdır.

 Yetersiz ışık: Tüm refraksiyon kusurları (presbiyopi de dahil) gece daha da kötüleşir. Göz-
bebeği (pupilla)’nın genişlemesi sonucu odak derinliği küçülecektir. Ayrıca genişlemiş pupillada 
lensin kenar bölgesi de fonksiyon göreceği için miyopiye kayma olacaktır. Bu nedenle miyop-
larda geceleri araba sürüşü sırasında kullanmak amacı ile daha kendi ihtiyacından daha yüksek 
diyoptrili miyopik gözlükler verilebilir.

 Siliyer spazm: Siliyer kasın kasılmış olarak kalma halidir. Histeri nöbetlerinde, 
miyotiklerin (pupillayı küçülten ilaçlar) kullanılması sonucunda ve travmalarda gözlenebilir.
Lensin hidrasyon değişiklikleri: Kan şekeri yüksekliğinde, dizanteri gibi şiddetli ishal 
oluşturan durumlarda, gebelik toksemisi durumlarında lenste su tutulumuna bağlı olarak 
miyopi gelişebilir.

 Çeşitli ilaçların kullanımı: Bir takım ilaçlar Siliyer cisim ödemi oluşturarak veya sığ koroidal 
dekolman ile lensin öne doğru itilmesi sonucu miyopiye kaymaya neden olabilir. Asetozolamide, 
alkol, tetrasiklinler, oral kontraseptifler, oksijen, kortikosteroidler, sulfonamidler, nöroleptikler 
bu duruma neden olabilen ilaçlardandır.
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 Prematür Retinopatisi: Erken doğan ve düşük doğum ağırlıklığına sahip bebeklerde kont-
rolsüz oksijen tedavisi ile ortaya çıkabilen bir durumdur. Prematüre retinopatisinde miyopi 
görülme oranı yüksektir.

 Geçirilmiş dekolman cerrahisi: Uygulanan implantlar göz ön arka uzunluğunu artmasına 
neden olarak miyopiye neden olabilirler.

 Çeşitli nedenler: Marfan Sendromu, Pigmenter Okuler Dispersiyon Sendromu, Fötal Alkol 
Sendromu, Pierre - Robin Sendromu, Rubella gibi hastalıklarda da miyopi görülebilir.

 Geçici Miyopiler: Herhangi bir etkene bağlı olarak ortaya çıkarlar. Etken ortadan kalktıktan 
sonra miyopide düzelme olur. Bu grup altında incelenebilecek durumlar şunlardır;
• Kimyasal ajanlar
• Diyabet (hiperglisemi)
• Göz cerrahisi sonrası (genellikle ön kamara sığlaşması ve lensin öne doğru yer 
 değiştirmesi sonucu ortaya çıkar)
• Retina kriyopeksisi (retinaya soğuk tedavisi uygulanması) ve panretinal fotokoagülasyon 
 (retinaya lazer tedavisi uygulanması) sonrasında akomodasyon kaybı ve geçici miyopi   
 gelişebilir. Bu durum tedaviye gerek kalmadan birkaç hafta içinde düzelmektedir. 
• Künt travma: Siliyer spazm sonucu gelişebilir. Ayrıca siliyer cisim ödemi sonucu da gelişebilir 

ÖZET

 Miyopi akomodasyon yapmayan gözde, sonsuzdaki bir objeden optik eksene paralel 
olarak gelen ışık ışınlarının retina düzleminin önünde odaklanmasıdır.

Miyopi başlıca üç’e ayrılabilir; 
1. Basit Miyopi:
2. Konjenital Yüksek Miyopi
3. Dejeneratif Miyopi (patolojik miyopi) 

Miyopi bulguları:
• Uzağı bulanık görme 
• Gözleri kısma
• Baş ağrıları

Miyopiye yol açabilen diğer durumlar: 
• Hiperglisemi
• Gece miyopisi 
• Siliyer spazm
• Lensin hidrasyon değişiklikleri 
• Çeşitli ilaçların kullanımı
• Prematür Retinopatisi
• Geçirilmiş dekolman cerrahisi 
• Çeşitli nedenler

Geçici Miyopiler herhangi bir etkene bağlı olarak ortaya çıkarlar. 
Etken ortadan kalktıktan sonra miyopide düzelme olur. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi Miyopi’nin tanımıdır? 

Akomodasyon yapmayan bir gözde sonsuzdaki bir objeden optik eksene paralel 
olarak gelen ışık ışınlarının ;

a) Retina düzlemi önünde odaklanmasına denir. 
b) Retina düzlemi üzerine odaklanmasına denir. 
c) Retina düzlemi arkasına odaklanmasına denir. 
d) Retina düzlemi kenarına odaklanmasına denir. 
e) Retina düzlemi yanına odaklanmasına denir.

Soru 2: Akomodasyon yapmayan bir gözde sonsuzdaki bir objeden optik eksene 
paralel olarak gelen ışık ışınlarının retina düzlemi önüne odaklanmasına ne denir?

a) Ametropi 
b) Emetropi
c) Hipermetropi 
d) Miyopi
e) Astigmatizma

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi miyopi nedeni değildir? 

a) Gözün ön arka uzunluğunda artma
b) Kırıcı yüzeylerin eğiminde artma 
c) Kırılma indekslerde artma
d) Lensin öne doğru yer değişiklikleri 
e) Fotoreseptör mozayiğinde artma

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi basit miyopinin özelliklerinden değildir?

a) Basit miyopi, genellikle okul çağında başlar ve ergenlik çağına kadar artış gösterir.
b) Miyopi ne kadar artarsa artsın tashih ile görme keskinliği “tam” dır.
c) Yakındaki objelerden diverjan ışınlar geldiği için bu cisimlerin görüntüsü retina 
  düzleminde odaklaşarak net olarak görülürler.
d) Miyop gözde ön kamara genellikle daha derindir. 
e) Gözdibinde patolojiler gözlenebilir.

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi dejeneratif (patolojik) miyopinin 
özelliklerinden değildir?

a) Gözün arka bölgesinde dejeneratif değişiklikler vardır.
b) Ön arka uzunluk belirgin olarak artmıştır ve uzunluk artışı ilerleyicidir.
c) Görme keskinliği tashihle herzaman “tam” düzeyine ulaşır. , 
d) Arka kutup uzaması nedeni göz küresi şekil olarak yumurta şeklini almıştır.
e) Sklera incelmiştir ve koroidal atrofi vardır.

Soru 6: Aşağıdaki durumlardan hangileri geçici miyopiye yol açan durumlardandır?

1) Diyabet (hiperglisemi) 
2) Kimyasal ajanlar
3) Retinanın fotoreseptör mozayiği 
4) Retinanın ışık duyarlılığı
5) Künt travma 

 a) 1 ve 2 
 b) 2 ve 3
 c) 2, 3 ve 4 
 d) 3, 4 ve 5 
 e) 1,2 ve 5
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Ünite 10

HİPERMETROPİ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Hipermetropi ve Hipermetropi türleri hakkında bilgi edineceksiniz.

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Hipermetropi
• Hipermetropi türleri
• Hipermetropi bulguları

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Şimdiye kadar anlatılan konuları gözden geçiriniz. 
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10.1 HİPERMETROPİ

 Hipermetropi; akomodasyon yapmayan bir gözde sonsuzdan optik eksene paralel olarak 
gelen ışık ışınlarının retina düzleminin arkasında odaklaşmasıdır.

Şekil 10.1: Hipermetropide sonsuzdan optik eksene paralel olarak gelen ışık ışınlarının retinanın 
arkasında odaklanır.

Çok yüksek olmayan hipermetropilerde retina arkasındaki görüntü akomodasyon 
(uyum) ile retina düzlemine getirilerek netleştirilebilir. Bu nedenle akomodasyonun 
güçlü olduğu genç yaşlarda hipermetropi bulgu vermeyebilir.

10.2 HİPERMETROPİ TÜRLERİ

 Hipermetropi çeşitli başlıklar altında incelenebilir.
 Eksenel Hipermetropi: En sık görülen tiptir. Gözün ön arka uzunluğunun normalden kısa 
olmasına bağlıdır. Yeni doğanda genellikle hipermetropi bulunmasının da nedeni budur.
 
 Eğim (Kurvatür) Hipermetropisi: Gözün kırıcı ortamları olan kornea ve lensin yüzey deği-
şikliklerine bağlıdır. Ön kamaranın normalden daha derin olması da aynı şekilde etki 
edebilir.

 İndis hipermetropisi: Lensin kırılma indisindeki değişikliklere bağlı olarak gelişen hipermet-
ropidir. Yaşlılık ve diabet ile ilgili olarak gelişebilir.

Hipermetropi; basit ve patolojik hipermetropi olarak da incelenebilir.

1. BASİT HİPERMETROPİ: Gözün optik sistemini oluşturan komponentlerden çoğu normal   
 olduğu halde, yukarıdaki nedenlerden birine bağlı olarak ortaya çıkan hipermetropidir. 
 Aşağıdaki şekilde tipleri olabilir;

• Latent (gizli) Hipermetropi: Akomodasyon gücü ile düzeltilebilen hipermetropi miktarıdır.  
  Sadece Latent hipermetropisi olanlarda Akomodasyon bu durumu düzelttiği için konveks 
 merceklere gerek kalmadan net görme sağlanır. Hatta konveks mercekler görmeyi   
 bulandırabilir. Sikloplejik refraksiyon ile ölçülen toplam hipermetropiden, manifest 
 (belirgin) hipermetropinin çıkarılması ile bulunur.

• Manifest (belirgin) Hipermetropi: İki ayrı tipi vardır. - Manifest Fakültatif Hipermetropi: 
 Akomodasyon gücü, düzeltici mercekler veya her ikisi ile düzeltilebilen hipermetropi 
 miktarıdır.
 - Manifest Absolü Hipermetropi: Akomodasyon 
  ile düzeltilemeyen hipermetropidir.

• Total Hipermetropi: Latent ve manifest hipermetropinin toplamıdır. 
 Sikloplejik refraksiyon ile belirlenir.
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2. PATOLOJİK HİPERMETROPİ: Nadir görülür. Göz küresinin bir deformasyonu 
sonucu oluşur. Bu deformasyon genelde ön arka uzunluğun kısalmasına, bazen de kornea’nın 
düzleşmesine neden olur. Ön arka uzunlukta 1 mm’lik kısalma 3 D hipermetropiye neden olur. 
Bir gelişim anomalisi olan mikroftalmide (küçük göz) gözler genellikle hipermetropiktir. Orbi-
tal tümörler veya psödotümörler, arka kutupta yer alan göz içi tümörleri, papilla ödemi, retina 
dekolmanı ön arka uzunluğu kısaltarak hipermetropiye yol açabilir. 

Akomodasyon felci latent hipermetropiyi manifest hale geçirir ve 
şu durumlarda görülür;

• Konjenital (doğumsal) defektler 
• Sikloplejik ilaçlar
• Siliyer cisim iltihabı 
• Siliyer cisim atrofisi 
• Travma
• İlaçlar
• İnfeksiyöz nedenler 
• Zehirlenmeler
• Gebelik sonrası, emzirme dönemi

 Hipermetropiden bahsederken özel bir durum olan afakiden de söz etmekte yarar vardır. 
Gözün kendi merceği olmaması durumuna afaki, böyle bir göze afak göz denir. Bu durum 
genellikle katarakt cerrahisi ile gelişir. Konjenital veya travmatik olgular da vardır. Gözde len-
sin olmaması ile gözün toplam kırma gücü azalır ve hasta genellikle (+ 10.00) ila (+12.00) D 
hipermetrop hale gelir. Afakide akomodasyon yapılamaz ve teorik olarak hasta görmek istediği 
her mesafe için ayrı gözlük kullanmak zorundadır. Yalancı afaki (psödo afaki) terimi ise katarakt 
ameliyatı yapılıp, göz içine suni lens konması durumuna denir.

 Eğer akomodasyon gücü manifest hipermetropiden büyükse kişi hipermetropiyi tolere 
edebilir ve gözlüksüz uzak görme normaldir. Ancak yakın görme genellikle sıkıntılıdır. Yaşla ako-
modasyon gücü giderek azaldığı için manifest hipermetropi giderek uzak görmenin de azalma-
sına yol açar.

 Hipermetropik gözlerin ön arka uzunluğu genellikle kısadır. Lens ise orantısal olarak büyüktür 
ve bu durumda ön kamara daha sığ olup bu gözler açı kapanması glokomuna daha eğimlidirler.

 Hipermetrop kişilerin göz dibi muayenelerindeki en önemli özelliği yalancı optik disk kabarık-
lığı görünümüdür. Bu durum tek taraflı olgularda optik disk iltihabı ile, iki taraflı olgularda optik 
disk ödemi ile karışabilir.

10.3 HİPERMETROPİ BULGULARI

 Hipermetrop kişilerin akomodasyonla düzeltemedikleri veya devamlı akomodasyon yaparak 
düzelttikleri kusurları sebebiyle çeşitli yakınmaları olur. Bu belirtiler

• Alın bölgesinde baş ağrıları: Uzun süreli yakın bakışta ve günün ilerleyen saatlerinde olur.
• Göz ağrısı: Akomodasyonun daha yoğun olmasına bağlı olarak yakın çalışma 
 durumlarında daha çabuk gelişir.
• Uzak görmede bulanıklık: Düşük diyoptrili hipermetropide akomodasyonla uzak görme 
 normal olabilir. Akomodasyonun hipermetropiyi düzeltemediği durumda uzak görmede 
 bozuktur.
• Presbiyopinin daha erken yaşta başlaması
• Işığa aşırı duyarlılık: Renkli camlar vermeye gerek yoktur, hipermetropinin düzeltilmesi 
 ile bu durum da düzelir.
• Aralıklı olarak görmenin aniden bulanıklaşması: Akomodasyonun sürekli yapılmasına bağlıdır.  
 Bu durumda yalancı miyopi oluşur.
• Gözde çaprazlaşma hissi: Gözlerde gizli içe kayması olan hastalarda aşırı akomodasyon   
 olmasına bağlıdır. Akomodasyon-konverjans refleksi hastanın gözlerinde çaprazlaşma 
 hissi duymasına neden olur.
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ÖZET

 Hipermetropi; akomodasyon yapmayan bir gözde sonsuzdan optik eksene paralel 
olarak gelen ışık ışınlarının retina düzleminin arkasında odaklaşmasıdır.

Hipermetropi çeşitli başlıklar altında incelenebilir. 
 - Eksenel Hipermetropi
 - Kurvatür (eğim) Hipermetropisi 
 - İndeks hipermetropisi

Hipermetropi; basit ve patolojik hipermetropi olarak da incelenebilir.

1. Basit Hipermetropi
• Latent (gizli) Hipermetropi
• Manifest (belirgin) Hipermetropi
 - Manifest Fakültatif Hipermetropi 
 - Manifest Absolü Hipermetropi
• Total Hipermetropi

2. Patolojik Hipermetropi belirtileri
• Alın bölgesinde baş ağrıları 
• Göz ağrısı
• Uzak görmede bulanıklık
• Presbiyopinin daha erken yaşta başlaması 
• Işığa aşırı duyarlılık
• Aralıklı olarak görmenin aniden bulanıklaşması 
• Gözde çaprazlaşma hissi

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi Hipermetropi’nin tanımıdır? 

Akomodasyon yapmayan bir gözde sonsuzdaki bir objeden gelen paralel ışık ışınlarının;

a) Retina düzlemi önünde odaklanmasına denir. 
b) Retina düzlemi üzerine odaklanmasına denir. 
c) Retina düzlemi arkasına odaklanmasına denir. 
d) Retina düzlemi kenarına odaklanmasına denir. 
e) Retina düzlemi yanına odaklanmasına denir.

Soru 2: Akomodasyon yapmayan bir gözde sonsuzdaki bir objeden 
gelen paralel ışık ışınlarının retina düzlemi arkasında odaklanmasına ne denir?

a) Ametropi 
b) Emetropi
c) Hipermetropi 
d) Miyopi
e) Astigmatizma

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi hipermetropi nedeni değildir? 

a) Gözün ön arka uzunluğunda kısalık
b) Kırıcı yüzeylerin eğiminde azalma 
c) Kırılma indisinde azalma
d) Lensin arkaya doğru yer değişiklikleri 
e) Fotoreseptör mozayiğinde azalma 99
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Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi basit hipermetropinin tiplerinden biri değildir?

a) Latent (gizli) hipermetropi
b) Manifest (belirgin) hipermetropi 
c) Manifest fakültatif hipermetropi 
d) Manifest absolü hipermetropi 
e) Patolojik hipermetropi

Soru 5: Aşağıdaki yüksek hipermetropiye ait gözdibi özelliklerinden hangisi doğru 
değildir?

a) En önemli gözdibi bulgusu kabarık optik disk görünümüdür. 
b) Kabarık optik disk tek taraflı olması durumunda optik disk iltihabı ile karışabilir.
c) Kabarık optik disk iki taraflı olması durumunda optik disk ödemi ile karışabilir.
d) Retinada atrofik sahalara rastlanabilir. 
e) Optik disk çapı daha küçüktür.

Soru 6:

1) Göz ön arka çapının kısalığı 
2) Ön kamara çok derin olması 
3) Optik diskin kabarık görülebilmesi 
4) Sklerada incelme
5) Güçlü akomodasyon

Yukarıdaki durumlardan hangileri hipermetropiye ait bulgu değildir?

a) 1 ve 2 
b) 2 ve 3 
c) 2, 3 ve 4 
d) 3, 4 ve 5 
e) 2 ve 4
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Ünite 11

ASTİGMATİZMA
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
• Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Astigmatizmanın tanımını, türlerini, bulgularını öğreneceksiniz

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Astigmatizma
• Astigmatizma türleri
• Astigmatizma bulguları

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Şimdiye kadar anlatılan konuları gözden geçiriniz. 
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11.1 ASTİGMATİZMA

 Miyopi ve hipermetropide refraksiyon kusuru tüm eksenlerde aynıdır. Oysa astigmatizmada 
ışık eksenlerden birisinde daha az kırılırken (az kırıcı eksen), diğerinde daha fazla kırılır (çok 
kırıcı eksen). Sonuçta noktasal bir ışık kaynağı, birbirine dik açılı iki çizgi ile bunların ortasında-
ki bir düzlemde bulunan bir görüntü şeklinde kırılır. (Şekil 11:1)

Şekil 11.1: Astigmatizma’da noktasal bir kaynağı noktasal olarak kırılamaz 

11.1 ASTİGMATİZMA TÜRLERİ

 Astigmatizmada az kırıcı eksen ile çok kırıcı eksen genellikle birbirine diktir. Bu durum “regü-
ler (düzenli) astigmatizma” adını alır. Regüler astigmatizmada temel eksenler çoğunlukla 90 ve 
180°’lerdedir. Temel eksenler 90 ve 180°’deki eksenlerden 20°’den fazla uzaklaşmış ise buna 
“oblik astigmatizma” denir. Eğer temel eksenler birbirine dik değil ise bu duruma “irregüler 
(düzensiz) astigmatizma” adı verilir. İrregüler astigmatizma gözlük camları ile düzeltilemez. 
İrregüler astigmatizma kornea veya lens nedenli olabilir. Kornea nedenli olanlar keratokonus, 
korneal skarlar, dejeneratif değişiklikler, kornea opasiteleri vb. durumlarda görülürler. Lens ne-
denli olanlar ise lens kolobomu, lentikonus, lens subluksasyonu ve kataraktlarda görülebilir.

 Her iki gözde de astigmatizma varsa eksenleri genellikle simetri gösterirler ve birbirlerini 
180°’e tamamlarlar. Örneğin sağ gözde 120°’de astigmatizma var ise, sol gözde astigmatizma 
büyük bir olasılıkla 60°’de olacaktır.

 Bu durumun aksine eğer yatay eksenin kırıcılığı daha fazla ise “kurala aykırı astigmatizma” 
olarak adlandırılır. Örneğin (-0.25) (-1.00)a90° şeklindeki refraksiyon kusurundaki astigmatiz-
ma kurala aykırı astigmatizmadır.

 Kornea arka yüzünde ise normalde (-0.25) ila (-0.50) D kadar bir kurala aykırı astigmatizma 
vardır ve bu durum kornea ön yüzünden kaynaklanan kurala uygun astigmatizmayı bir miktar 
dengeler.

 Astigmatizma nadiren lense bağlı da olabilir. Lens değişik özelliklere sahip birçok katman-
lardan oluşmuştur. Bunlardan kaynaklanan bir kırma astigmatizması olabilir. Ayrıca makulanın 
optik eksenin yaklaşık 1,25 mm alt dışında oluşu ve optik eksen ile görme ekseni’nin birbiri ile 
5° kadar açı yapması da astigmatizma nedeni olabilir.

 Gözde tüm bu astigmatizmaların toplamı “total astigmatizma” adini alır. Total 
astigmatizma’nın en büyük kısmını kornea ön yüzüne ait astigmatizma oluşturur. Bunun hari-
cinde kalan miktar ise “rezidüel astigmatizma” adini alır. Kornea dışı nedenlere bağlı astigma-
tizma çok önemsiz düzeylerdedir.

11.2.1 Astigmatizma tipleri;
• Basit astigmatizma: Bir eksen emetropik, diğer eksen ametropiktir. Ametropik eksen 
 miyopik ise Basit Miyopik Astigmatizma [Örneğin (0.00)(-1.00)a90°], hipermetropik ise 
 Basit Hipermetropik Astigmatizma adini alır.
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• Bileşik astigmatizma: Her iki eksen de farklı diyoptrilerde ama aynı tipte olmak üzere   
 ametropiktir. Bileşik Miyopik Astigmatizmada eksenlerin her ikisi de retinanın önünde 
 fakat retinaya farklı uzaklıktadır:
 Bileşik Hipermetropik Astigmatizmada ise eksenlerin her ikisi de retinanın arkasında 
 fakat retinaya olan uzaklıkları farklıdır. [Örneğin (+0.25) (+1.00)a90°]
• Karma astigmatizma: Bir eksen miyopik iken diğer eksen hipermetropiktir. [Örneğin (+0.25)  
 (-1.00)a90°] 

Yetişkinlerde 0.75 D üzerinde astigmatizmayla karşılaşılma oranı %8-15 kadardır. Yetişkinde 
astigmatizmanin önemli bir nedeni geçirilmiş göz cerrahisidir.
 Yeni doğanların %65’inde (0.75) D’den büyük astigmatizmaya rastlandığı bildirilmiştir. 
 Bu yüksek oran 3,5 yaş civarında yetişkinlerdeki değere inmektedir. Bu dönemlerde ortaya   
 çıkan astigmatizmanin nedeni olarak rektus kaslarının ince sklerayı çekmesi gösterilmektedir.  
 Çünkü bakış pozisyonları ile astigmatizmanin değiştiği gözlenmiştir.

 Akomodasyonun astigmatizmanin hem diyoptrisinde hem de ekseninde değişiklik 
yapabileceği de belirtilmektedir.

11.3 ASTİGMATİZMA BULGULARI

• Astenopi: Göz yorgunluğu demek olup, özellikle sabit bir uzaklıktan hassas bir iş yaparken   
 oluşur. Kurala uygun astigmatizmada görme daha az bozulduğu halde yorgunluk daha 
 çabuk gelişir.
• Görme bulanıklığı: Okuma, yakın çalışma gibi gözlerin uzun süre kullanıldığı 
 işlemlerde oluşur.
• Başağrısı: Uzun süre okuma, yakın çalışma sonrası vb. ile gelişir. 
• Baş pozisyonu, boyunda eğrilik: Nadiren oblik astigmatizmalarda görülebilir.
• Gözleri kısma: Miyopilerdeki benzer mekanizma ile görüntünün netleştirilme çabası 
 sonucu ortaya çıkar. 

Kornea ön yüzünde normalde dikey eksen yatay eksenden daha diktir. Dolayısı ile 
kırıcılığı da (-0.50) ila (-0.75) D kadar daha fazladır. Bu durum fizyolojiktir ve “kurala 
uygun astigmatizma” adını alır. Örneğin (-0.25) (-1.00)a180° şeklindeki refraksiyon 
kusurundaki astigmatizma kurala uygun astigmatizmadır.

Emetropi-Ametropi bölümündeki difraksiyon kısmı ile miyopi ünitesindeki iğne deliği (pin hole) 
etkisi kısmına bakınız. 

ÖZET

 Miyopi ve hipermetropide refraksiyon kusuru tüm eksenlerde aynıdır. Oysa astigmatizmada 
ışık eksenlerden birisinde daha az kırılırken (az kırıcı eksen), diğerinde daha fazla kırılır (çok 
kırıcı eksen).

 Astigmatizmada az kırıcı eksen ile çok kırıcı eksen genellikle birbirine diktir. Bu durum 
“regüler (düzenli) astigmatizma” adini alır. Eğer temel eksenler birbirine dik değil ise bu 
duruma “irregüler (düzensiz) astigmatizma” adı verilir. İrregüler astigmatizma gözlük 
camları ile düzeltilemez.

 Kornea ön yüzünde normalde dikey eksen yatay eksenden daha diktir. Dolayısı ile kırıcılığı 
da kadar daha fazladır. Bu durum fizyolojiktir ve “kurala uygun astigmatizma” adini alır. Bu 
durumun aksine eğer yatay eksenin kırıcılığı daha fazla ise “kurala aykırı astigmatizma” olarak 
adlandırılır.

Gözde tüm astigmatizmaların toplamı “total astigmatizma” adini alır. Bunun en büyük kısmını 
kornea ön yüzüne ait astigmatizma oluşturur. Bunun haricinde kalan miktar ise “rezidüel 
astigmatizma” adini alır.
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Astigmatizma tipleri;
• Basit astigmatizma
• Bileşik astigmatizma 
• Karma astigmatizma 

Astigmatizmanın Belirtileri:
• Astenopi, Görme bulanıklığı, 
 Başağrısı, Baş pozisyonu, Boyunda eğrilik, Gözleri kısma

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi astigmatizmanın tam tanımıdır? 

a) Görüntünün retina düzlemine odaklanamamasıdır.
b) Görüntünün retina düzlemi önüne odaklanmasıdır. 
c) Görüntünün retina düzlemi üzerine odaklanmasıdır. 
d) Görüntünün retina düzlemi arkasına odaklanmasıdır. 
e) Görüntünün değişik eksenlerde değişik düzlemlere odaklanmasıdır.

Soru 2: Düzenli astigmatizma nedir?

a) Eksenlerdeki kırınım olayının düzgün olduğu astigmatizmadır.
b) Kurala uygun olarak kırınımın gerçekleştiği astigmatizmadır.
c) Az kırıcı eksen ile çok kırıcı eksenin birbirine dik olduğu astigmatizmadır.
d) Eksenlerde simetrizasyonun olduğu astigmatizmadır.
e) Ancak kontakt lenslerle düzeltilebilen astigmatizmadır. 

Soru 3: Kurala uygun astigmatizma nedir?

a) Dikey eksende kırıcılığın fazla olduğu astigmatizmadır. 
b) Eksenlerdeki kırınım olayının düzgün olduğu astigmatizmadır.
c) 300 açılı kırınımın gerçekleştiği astigmatizmadır.
d) Az kırıcı eksen ile çok kırıcı eksenin birbirine dik olduğu astigmatizmadır.
e) Eksenlerde simetrizasyonun olduğu astigmatizmadır.

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi basit miyop astigmatizmanin tanımıdır?

a) Bir eksen emetropik, diğer eksen miyopiktir.
b) Bir eksen miyopik, diğer eksen daha yüksek miyopiktir. 
c) Bir eksen emetropik, diğer eksen retinanın arkasında odaklanmaktadır.
d) Bir eksen hipermetropik, diğer eksen miyopiktir.
e) Bir eksen emetropik, diğer eksen retina düzlemindedir. 

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi basit hipermetrop astigmatizmanin tanımıdır?

a) Bir eksen hipermetropik, diğer eksen daha yüksek hipermetropiktir.
b) Bir eksen emetropik, diğer eksen retinanın önünde odaklanmaktadır.
c) Bir eksen hipermetropik, diğer eksen miyopiktir. 
d) Bir eksen emetropik, diğer eksen hipermetropiktir.
e) Bir eksen emetropik, diğer eksen retina düzlemindedir. 

Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi bileşik hipermetrop astigmatizmanin tanımıdır?

a) Bir eksen hipermetropik; diğer eksen daha yüksek hipermetropiktir.
b) Bir eksen emetropik, diğer eksen retinanın önünde odaklanmaktadır.
c) Bir eksen hipermetropik, diğer eksen miyopiktir. 
d) Bir eksen emetropik, diğer eksen hipermetropiktir. 
e) Bir eksen emetropik, diğer eksen retina düzlemindedir. 
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Ünite 12

PRESBİYOPİ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra, 
• Akomodasyon,
• Akomodasyonun yaşla birlikte azalması sonucu 
 ortaya çıkan presbiyopi hakkında bilgi edineceksiniz

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Akomodasyon
• Akomodasyon Amplitüdü 
• Presbiyopi

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Göz Anatomisi ve Görme Fizyolojisi ile gözün Kırıcı Ortamlarını tekrar gözden geçiriniz 
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12.1 AKOMODASYON (UYUM)

 Gözün iki temel kırıcı ortamından biri olan kornea statik ve sabit bir yüzey iken; lens akomo-
dasyon yeteneği sayesinde kırma gücünü değiştirebilir. Lens, zonül ismi verilen ve lensi 3600 
çevreleyen liflerle ekvatorundan siliyer cisime asılı konumdadır. Siliyer cisim içinde bulunan 
dairesel bir kas olan siliyer kas kasılınca dairenin çapı küçülür. Zonüllerin geriliminin azalmasına 
bağlı olarak elastik bir yapı olan lensin ekvatoriyel çapı kısalırken, ön arka çapı artarak kırıcılık 
gücü de artar. Bu güç değişikliği akomodasyon adini alır.

12.1 AKOMODASYON AMPLİTÜDÜ

 Akomodasyon Amplitüdü; Gözün kırma gücünde lensin akomodasyonu ile ortaya çıkan 
diyoptri cinsinden ilave güçtür. 

 Kişinin akomodasyonla net olarak görebildiği en yakın nokta “yakın nokta” (punktum 
proksimum), net olarak görebildiği en uzak nokta ise “uzak nokta” (punktum remotum) 
adini alır. Yakın noktanın görülmesinde akomodasyon rol oynar ve aktif bir olay söz konusudur. 
Akomodasyonun gücüne bağlı olarak yakın nokta kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Uzak nokta 
mesafesi ise kişide refraksiyon kusuru olup olmaması ile ilişkili bir durumdur. 

 Akomodasyon amplitüdü pratik olarak net görülebilen en yakın nokta hesabı ile bulunur 
(yaklaştırma metodu). Bu amaçla ayrıca Lebenhson testi, Eksi Sfer Testi yöntemleri kullanılabi-
lir. Akomodasyonda yaşla bağlantılı olarak zaman içerisinde bir azalma görülebilir. Çocukluk ve 
gençlik dönemlerinde akomodasyon en güçlü konumdayken yaş ile birlikte akomodasyonda bir 
azalma meydana gelir. Bunun nedeni ise lenste meydana gelen değişikliklere bağlı olarak lensin 
ön arka çapının artık fazla değişememesi ve kırıcılığını artıramamasıdır. 
Akomodasyon amplitüdünde meydana gelen ortalama değişiklikler ve akomodasyon aralığı 
Tablo 12.1’de gösterilmiştir.

Tablo 12.1: Çeşitli yaşlarda akomodasyon amplitüdü değerleri

12.2.1 Akomodasyon - Refraksiyon İlişkisi

 Uzağı net olarak görebilen bir emetrop kişi yakındaki bir noktaya baktığında akomodasyonu-
nu kullanır. Çünkü sonsuzdan gelen ışınlar retinaya odaklanırken, cisim kişiye doğru yaklaştıkça 
cismin görüntüsü retinanın arkasına düşmeye başlar. Bu durumda cismin görüntüsünde  
bulanıklaşma başlar. Kişi akomodasyonunu kullanarak lensin kırıcılığını artırır ve retinanın 
arkasına düşen görüntüyü retinaya düşürerek tekrar net görmeyi sağlar. Hipermetropisi olan 
kişiler ise uzağı net görebilmek için de akomodasyonlarını kullanmak zorundadır. Bunun nedeni 
ise sonsuzdan gelen ışınların retinanın arkasında odaklanması sonucu oluşan bulanık görün-
tünün netleştirilmesidir. Yakındaki bir noktaya bakıldığında ise cismin görüntüsü emetrop bir 
kişiye göre retinadan daha uzakta bir noktaya düşeceği için yakın görme sırasında daha 
da fazla akomodasyon gerekir. Böylece yakın çalışmada siliyer kas üzerine aşırı bir yük biner 
ve kısa sürede yorgunluk belirtileri ortaya çıkar. Miyop bir kişi ise uzağı net göremez ve burada 
akomodasyonun net görebilme üzerine bir faydası olmaz. Ama yakını emetrop ve 
hipermetroplardan daha az bir akomodasyon yaparak görebilir.

6YAŞ (YIL) ORTALAMA (D) ARALIK (D)

10 +13,00 (+11,00) - (+16,00)

20 +11,00 (+9,00) - (+13,00)

30 +9,00 (+7,00) - (+11,00)

40 +6,00 (+3,00) - (+8,00)

50 +2,00 (+1,00) - (+3,00)

60 +1,00 (+1,00) - (+2,00)
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 Hipermetroplar ve karma astigmatizması bulunanlar net görüntü elde edebilmek için devamlı 
akomodasyon yapma gereksinimi duyarlar. Eğer iki gözün refraktif kusuru farklı ise akomodas-
yon simetrik olarak yapıldığından bir göz yine bulanık görecektir. Akomodasyon, refraktif kusur-
lara bağlı astenopiden sorumludur. Bu durumda daha çok kaşlara lokalize olan künt bir başağrı-
sı olur.

12.3 PRESBİYOPİ

 Lens kapsülü ve lens içeriğinin esnekliğini kaybetmesi sonucu olarak akomodasyonun azal-
masıdır. Bu durumda kişinin yakın noktası gözden uzaklaşır. Zaman içerisinde yakın nokta 
okuma mesafesinin uzağına düşer. Bu durum genellikle yavaş yavaş gelişir. Başlangıçta sadece 
küçük yazıların okunması güçleşirken, giderek daha büyük yazılar da görülmemeye başlar. Kişi 
okurken daha bol ışık ister. Bazen yakını net görebilmek için aşırı akomodasyon sonucu siliyer 
kasta spazm gelişebilir. Bu durumda göz çevresinde şiddetli ağrı ve yalancı miyopi gelişir.
Presbiyopinin başlangıç yaşı değişkenlik gösterebilir. Presbiyopik yakınmalar bazı ırklarda 40 
yaşlarında başlarken, bazı ırklarda ise 50 yaşlarında başlar. Presbiyopi ortalama 45 yaşlarında 
(+1.50) D yakın gözlük ihtiyacı ile kendini gösterir. Bu yakın gözlük ihtiyacı her 5 yılda bir ilave 
(+0.50) D kadar artış gösterir. 60 yaşından sonra yakın gözlük diyoptrisi sabitlenir. Bu yaştan 
sonraki kişiler-de de yakın gözlük diyoptrisi tespit edilirken (+3.00)D’lik ilave güç göz önünde 
bulundurulur: (Tablo 12.2) Bilindiği kadarıyla ilk gözlükler 13. yüzyıldan itibaren presbiyopi için 
kullanılmıştır.

Tablo 12.2 : Emetrop bir gözde yaşlara göre yakın gözlük ihtiyacı 

ÖZET

 Lens, zonül ismi verilen ve lensi 360° çevreleyen liflerle ekvatorundan siliyer cisime asılı 
konumdadır. Siliyer cisim içinde bulunan dairesel bir kas olan siliyer kas kasılınca dairenin çapı 
küçülür. Zonüllerin geriliminin azalmasına bağlı olarak lensin ön arka çapı artarak kırıcılık gücü 
de artar. Bu güç değişikliği Akomodasyon adini alır.

 Akomodasyon Amplitüdü; Gözün kırma gücünde lensin akomodasyonu ile ortaya çıkan di-
yoptri cinsinden ilave güçtür. Kişinin net olarak görebildiği en yakın nokta “yakın nokta” (punk-
tum proksimum) adini alır. Kişinin net olarak görebildiği en uzak nokta ise “uzak nokta” (punk-
tum remotum) adini alır. 

 Akomodasyon - Refraksiyon İlişkisi:
 Uzağı net olarak görebilen bir emetrop kişi yakın çalışma için akomodasyonunu kullanır. Çün-
kü sonsuzdan gelen ışınlar retinaya odaklanırken, cisim kişiye doğru yaklaştıkça cismin görün-
tüsü retinanın arkasına düşmeye başlar. Bu durumda cismin görüntüsünde bulanıklaşma başlar. 
Kişi akomodasyonunu kullanarak lensin kırıcılığını artırır ve retinanın arkasına düşen görüntüyü 
retinaya düşürerek tekrar net görmeyi sağlar.

 Presbiyopi:
 Lens kapsülü ve lens içeriğinin esnekliğini kaybetmesi sonucu olarak akomodasyonun azal-
masıdır. Presbiyopinin başlangıç yaşı ortalama 45 yaşlarında (+1.50) D yakın gözlük ihtiyacı ile 
kendini gösterir. Bu yakın gözlük ihtiyacı her 5 yılda bir ilave (+0.50) D kadar artış gösterir. 60 
yaşından sonra yakın gözlük diyoptrisi sabitlenir. 

Yaş (Yıl) Yakın Gözlük İhtiyacı (D)

45 +1,50
50 +2,00
55 +2,50
60 +3,00
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DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Akomodasyon gözün hangi ortamı ile ilişkili bir olaydır?

a) Kornea 
b) Lens 
c) Sklera 
d) Koroid 
e) İris

Soru 2: Akomodasyon olayı nasıl gerçekleşir?

a) Işığın fazla gelmesine bağlı olarak göz bebeği küçülür.
b) Siliyer cisimdeki kasların kasılmasına bağlı olarak zonüller gevşer, 
  lensin kırıcılık gücü artırilır.
c) Gözün dışındaki kaslar simetrik bir şekilde çalışarak görüntüyü netleştirir
d) Gözün ekseninde uzama meydana gelir. 
e) Korneanın kırıcılığı artırilır.

Soru 3: Akomodasyon Amplitüdü nedir?

a) Akomodasyon ile dikey eksende kırıcılığın fazla olmasıdır. 
b) Eksenlerdeki kırınım olayının akomodasyonla düzeltilmesidir.
c) Akomodasyona uygun olarak kırınımın gerçekleşmesidir. 
d) Akomodasyonla kırıcı eksen ile çok kırıcı eksenin birbirine eşitlenmesidir.
e) Gözün kırma gücünde lensin akomodasyonu ile ortaya çıkan diyoptri cinsinden ilave güçtür.

Soru 4: Akomodasyonun kişi için faydası nedir?

a) Uzaktaki cisimlerin net olarak görülebilmesini sağlar. 
b) Eksenler arası kırma kusuru farklılığını ortadan kaldırır. 
c) Yakındaki cisimlerin görüntülerinin netleşmesini sağlar. 
d) Uzaktaki bir cismin görüntüsünün yakınlaşmasını sağlar. 
e) Retinanın önüne düşen görüntünün retina üzerine odaklanmasını sağlar.

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi presbiyopinin tanımıdır? 

a) Uzaktaki cisimlerin net olarak görülememesidir.
b) Eksenler arası kırma kusuru farklılığıdır.
c) Uzaktaki bir cismin görüntüsünün yakınlaştırılamamasıdır. 
d) Retinanın önüne düşen görüntünün retina üzerine odaklanamamasıdır.
e) Lens kapsülü ve lens içeriğinin esnekliğini kaybetmesi sonucu akomodasyonun azalmasıdır.

Soru 6: Presbiyopi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a) Presbiyopinin başlangıç yaşı değişkenlik gösterebilir.
b) Presbiyopik yakınmalar bazı ırklarda 40 yaşlarında başlarken, 
  bazı ırklarda ise 50 yaşlarında başlar.
c) Presbiyopi ortalama 45 yaşlarında (+1.50) D yakın gözlük ihtiyacı ile kendini gösterir.
d) Yakın gözlük ihtiyacı her 5 yılda bir ilave (+0.50) D kadar artış gösterir.
e) 60 yaşından sonra yakın gözlük diyoptrisindeki artış hızlanır.
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Ünite 13

SİKLOPLEJİ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Refraksiyon kusurlarının saptanmasında 
 kullanılan siklopleji konusunda bilgi edineceksiniz

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Refraksiyon kusurlarının ölçülmesi 
• Siklopleji

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Gözün kırıcı ortamlarını ve refraksiyon kusurlarını tekrar gözden geçiriniz.
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13.1 GİRİŞ

 Refraksiyon kusurları görme azalması şikayetinin en sık nedenidir. Görme azalması olan has-
tanın muayenesine şikayetlerinin başlangıcı, süresi, özellikleri gibi bilgilerin sorgulanması ile 
alınması ile başlanır. Sonra hastanın her iki gözünün görme keskinlikleri ölçülür. Daha sonrada 
objektif ve subjektif refraksiyon yöntemlerine başvurulur. Daha sistematik bir yaklaşımla aşağı-
daki sıra izlenebilir;

1. Şikayetlerin dinlenilmesi

2. Görme keskinliklerinin ölçümü

3. Objektif refraksiyon (Retinoskopi vb.) 
4. Subjektif refraksiyon

5. Diğer yöntemler (Ultrasonografik biyometri), 
  Kontrol testleri (Çapraz silindir, Duokrom test)

13.2 REFRAKSİYON KUSURLARININ ÖLÇÜLMESİ

 Refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan objektif ve subjektif muayene yöntemleri 
vardır. Öncelikle objektif muayene yöntemleri uygulanır.

 Objektif yöntemlerde hastaya bağımlı olmaksızın refraksiyon kusurunun tespiti yapılır ve daha 
sağlıklı sonuçlar elde edilir. Subjektif yöntemlerde ise hastanın rolü büyüktür ve hastanın doğru 
söylediği prensibiyle hareket edilir.

 Bu nedenle çoğunlukla hem objektif hem de subjektif testler bir arada kullanılır. Söz konusu 
objektif testler için genellikle siklopleji sonrası muayene tercih edilir.

13.3 SİKLOPLEJİ

 Siklopleji, akomodasyonu sağlayan siliyer kasın çeşitli damlalar yardımıyla geçici olarak felç 
edilmesidir. Siklopleji işleminden sonra hasta akomodasyon yapamaz. Siklopleji her yaş için 
uygulanabilmekle beraber akomodasyonun çok güçlü olduğu çocukluk dönemlerinde daha çok 
tercih edilir. Bu amaçla çeşitli ilaçlar kullanılabilir. (Tablo 13.1)

Tablo 13.1: Sikloplejide kullanılan ilaçların dozları, uygulama şekilleri ve Siklopleji özellikleri

  

 Sikloplejiye bağlı olarak akomodasyon ortadan kalkacağı için kişi özellikle yakındaki cisimleri 
net göremez. Bu durumun düzelme süresi ilacın türüne göre değişir. Siklopleji sonrası subjektif 
testlerin uygulanabilmesi için kişinin sikloplejinin etkisi geçtikten sonra tekrar muayenesi gere-
kir. Bu nedenle çoğu durumda Siklopleji uygulanmadan refraksiyon muayenesi yapılarak reçete 
yazılmaktadır.

İlaç Doz Uygulama Siklopleji Etki süresi

Atropin % 0,5 -1 3 gün 1x1 damla 2 - 3 gün 1 - 2 hafta

Homatropine % 5 15’ ara ile 6 kez 1 saat 1 - 3 gün

Siklopentolat % 0,5 -1 5’ ara ile 2 kez 30 - 40 dk 8 - 24 saat

Skopolamin % 0,25 5’ ara ile 2 kez 1 saat 4 - 7 gün

Tropikamid % 1 5’ ara ile 2 kez 25 - 30 dk 4 - 8 saat
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Sikloplejik ilaçların olası yan etkileri:
1. Allerjik reaksiyonlar: Göz ve göz çevresinde kızarıklık

2. Toksik yan etkiler (doza bağımlı): Yüzde kızarıklık, ateş, taşikardi, davranış bozuklukları, hip-
notik etkiler, delirium, hallüsinasyonlar, oryantasyon bozukluğu görülebilir. Bu bulgular geçicidir. 
Ateş için ateş düşürücüler kullanılabilir. Ciddi yan etkiler oluştuğunda doktora başvurulmalıdır.

 Risk Grubu: Bebekler, albinizm, Down Sendromu, koyu renk irislilerde, allerjik reaksiyon öy-
küsü olan kişilerde sikloplejiye bağlı yan etkiler daha fazla oranda görülebilir.

 Kullanılacak Sikloplejik ilacın seçimi:
• Erken doğmuş bebeklerde: %0,2 Siklopentolat ve %1 Fenilefrin
• 0 - 6 aylık iken: %0,5 Siklopentolat
• 6 aylıktan büyük fakat yan etki riski olanlarda: %1 Tropicamide
• 6 aylıktan büyük normal hastada: %1 Siklopentolat kullanılması önerilir.

 Özellikle akomodasyonun hiç istenmediği durumlarda %0,5 veya %1’lik atropin tercih edilir.

 Siklopleji uygulandığı durumlarda geçici akomodasyon kaybı yanında pupillada da (gözbebe-
ği) genişleme görülür. Bu sayede gözle ilgili muayenelerin yapılması özellikle gözdibi muayenesi 
kolaylaşır. Ancak pupillanın genişlemesi kişinin ışıktan aşırı rahatsız olmasına neden olur. Sik-
lopleji uygulanan kişilerde hasta bu açıdan uyarılmalıdır. Pupilla genişliği sikloplejinin etkisinin 
geçmesi ile eş zamanlı olarak düzelir.

ÖZET

 Refraksiyon kusurları görme azalması şikayetinin en sık nedenidir. Görme azalması olan has-
tanın muayenesine şikayetlerinin başlangıcı, süresi, özellikleri gibi bilgilerin sorgulanması ile 
alınması ile başlanır. Sonra hastanın her iki gözünün görme keskinlikleri ölçülür. Daha sonrada 
objektif ve subjektif refraksiyon yöntemlerine başvurulur.

 Refraksiyon kusurlarının muayenesinde objektif ve subjektif muayene yöntemleri vardır. Ön-
celikle objektif muayene yöntemleri uygulanır. Objektif yöntemlerde hastaya bağımlı olmaksızın 
refraksiyon kusurunun tespiti yapılır ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilir. Subjektif yöntemlerde 
ise hastanın rolü büyüktür ve hastanın doğru söylediği prensibiyle hareket edilir. Bu nedenle 
çoğunlukla hem objektif hem de subjektif testler bir arada kullanılır.

 Söz konusu testler için genellikle siklopleji sonrası muayene tercih edilir. Siklopleji, akomo-
dasyonu sağlayan siliyer kasın çeşitli damlalar yardımıyla geçici felcidir. Her yaş için uygulana-
bilmekle beraber akomodasyonun çok güçlü olduğu çocukluk dönemlerinde daha çok 
tercih edilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdaki boşluğa uygun düşen şık hangisidir? 

Siklopleji, akomodasyonu sağlayan.........çeşitli damlalar yardımıyla geçici felcidir.

a) İris kasının
b) Siliyer kasın 
c) Rektus kasının 
d) Oblik kasın
e) Sfinkter kasının
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Soru 2: Siklopleji için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a) Sikloplejiye bağlı olarak akomodasyon ortadan kalkacağı için 
  kişi özellikle yakındaki cisimleri net göremez.
b) Siklopleji durumunun düzelme süresi ilacın türüne göre değişir.
c) Siklopleji sonrası subjektif testlerin uygulanabilmesi için kişinin sikloplejinin 
  etkisi geçtikten sonra tekrar muayenesi gerekir.
d) Çocuklarda siklopleji uygulanmadan refraksiyon muayenesi yapılması 
  hatalı sonuçlara yol açabilir. 
e) Çocuklarda siklopleji çok önemliyken yetişkinlerde siklopleji yapılmasına hiç gerek yoktur.

Soru 3: Siklopleji için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a) Sikloplejiye bağlı olarak allerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.
b) Göz ve göz çevresinde kızarıklık oluşabilir.
c) Yüzde kızarıklık, ateş, taşikardi, davranış bozuklukları, hipnotik etkiler, 
  delirium, hallüsinasyonlar, oryantasyon bozukluğu görülebilir.
d) Ateş için ateş düşürücüler kullanılabilir.
e) Sikloplejide ortaya çıkan bulgular kalıcıdır. 

Soru 4: Sikloplejinin amacı nedir?

a) Akomodasyona bağlı ortaya çıkabilecek kırma kusurlarını ortadan kaldırmak
b) Uzaktaki cisimlerin net olarak görülebilmesini sağlamak 
c) Yakındaki cisimlerin görüntülerinin netleşmesini sağlamak 
d) Uzaktaki bir cismin görüntüsünün yakınlaşmasını sağlamak
e) Retinanın arkasına düşen görüntünün retina üzerine odaklanmasını sağlamak

Soru 5: Refraksiyon kusurları belirlenirken güçlü akomodasyon varlığı 
hangi duruma yol açar?

a) Akomodasyon ile dikey eksende kırıcılık fazla olur. 
b) Eksenlerdeki kırınım olayı akomodasyonla düzeltilir. 
c) Akomodasyonla kırıcı eksen ile çok kırıcı eksen birbirine eşitlenir.
d) Gözün kırma gücünde akomodasyon ile ilave güç ortaya çıkar.
e) Eksenler arası kırma kusuru farklılığı ortadan kaldırılır. 
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Ünite 14

REFRAKSİYON KUSURLARININ 
ÖLÇÜLMESİNDE OBJEKTİF YÖNTEMLER
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan 
 objektif yöntemler konusunda bilgi edineceksiniz 

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Objektif muayene yöntemleri 
 - Oftalmoskopi
 - Keratometri
 - Ultrasonografik biyometri o Otorefraktometri

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
 Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Gözün kırıcı ortamlarını ve refraksiyon kusurları 
 ile optik aletler kurs notlarını gözden geçiriniz. 125
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14.1 OBJEKTİF MUAYENE YÖNTEMLERİ

 Bu bölümde refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan objektif yöntemlerden olan oftal-
moskopi, keratometri, otorefraktometri ve ultrasonografik biyometri konusunu inceleyeceğiz.

 14.1.1 Oftalmoskopi: Normal şartlar altında göz dibi muayenesi için kullanılır. Hastanın 
gözdibini net görüldüğü ana kadar aletin lens sistemi değiştirilerek tahmini bir değer elde 
edilir. Düşük diyoptrili kırma kusurlarını tespit edememesi yanında hekimin kırma kusurundan 
ve hastanın akomodasyonundan etkilenmesi, daha çok sferik kırma kusurları hakkında bilgi 
vermesi nedeniyle pek başvurulmaz.

 14.1.2 Keratometri: Kornea eğriliğinin ölçülmesinde kullanılır. Mekanik ve bilgisayarlı deği-
şik tipleri vardır. Özellikle kontakt lens verilmesi, refraktif cerrahi, göz içi lensi gücünün belir-
lenmesinde önemlidir. Keratometreye oftalmometrede denilmiştir. Kornea’nın merkezinde, iki 
eksende korneanın ön yüzünün astigmatizmasını ölçer. Kornea yüzeyinin konveks bir ayna gibi 
davranacağı prensibi ile çalışır. Görüntünün büyüklüğü eğrilik ile değişir. Eğrilik büyüdükçe gö-
rüntü küçülür. Lense bağlı astigmatizmayı ölçemediği için lens faktörünün ortadan kalktığı afak 
gözlerde daha anlamlıdır. Ancak katarakt ameliyatında göz içi lens konulması sözkonusuysa, 
göz içi lensten kaynaklanan astigmatizmalarda da yararsızdır.

 14.1.3 Ultrasonografik biyometri: Günümüzde katarakt cerrahisi öncesinde, yerleştirilecek 
göz içi lens’in gücünün belirlenmesinde kullanılır. Refraksiyon muayenesinde katarakt ameliyatı 
olup göz içi lens konulmamış afak hastalarda (özellikle konjenital katarakt nedeniyle ameliyat 
edilmiş gözlerde) pupilla alanındaki düzensizlikler ve opasiteler nedeni ile retinoskopi sağlıklı
olarak yapılamayabilir. Ön arka uzunluğun ölçümü ise mümkündür. Afak bir gözün tek kırıcı yü-
zeyi korneadır. Gözün total diyoptrik gücü’nden (Kırılma indisi / metre cinsinden ön arka uzun-
luk) kornea kırıcılığı diyoptri olarak çıkarılınca kırma kusuru bulunmuş olur.

 14.1.4 Otorefraktometri: İlk kez 1937’de Colins tarafından geliştirilen otorefraktometri, 
elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile günümüzde refraksiyon muayenesinde en 
çok kullanılan yöntem durumuna geçmiş durumdadır. Ölçüm için kızılötesi (infrared) ışınları kul-
lanılır. Hastanın gözdibine gönderilen ışınlar retinadan yansıyarak alete geri döner. Bu yansıyan 
ışınları değerlendiren bilgisayar sistemi hastanın refraksiyon kusurunu verir. Bazı modellerde 
subjektif muayene üniteleri de eklenmiştir. Otorefraktometreler belli değerler arasındaki ölçüm-
leri yapabilmektedir. Bu sınırlar sferik için genellikle (-20.00) D ile (+20.00) D arası, silindirik 
değerler içinde (-10.00) D ile (+10.00) D arasındadır. Ölçümün yapılabilmesi için pupillanın çok 
küçük (miyotik) olmaması gerekir. Çünkü çok küçük pupillalarda ölçüm yapılamaz. Hastanın 
akomodasyonundan dolayı yalancı sonuçların ortaya çıkmaması için siklopleji yapılması uygun-
dur. Otorefraktometreler ile sikloplejisiz olarak yapılan ölçümlerde özellikle çocuk yaş grubunda 
, yalancı düşük “ + “ ve yalancı yüksek “ - “ değerlerin elde edildiği bilinmektedir. Ancak yetiş-
kinlerde siklopleji ile yapılan ölçümlerde anlamlı bir fark bulunmamıştır.

 Ölçümde kızılötesi ışınların kullanılması akomodasyonu provake etmemek içindir. Yalnız kızılö-
tesi ışınları ile elde edilen refraksiyon ile görünür ışıkla oluşan refraksiyon arasında fark olabilir. 
Bu fark kromatik aberasyona ve ışığın retina fotoreseptör hücreleri tabakasından değil daha 
önden yansımasına bağlıdır ve (+0.75) ila (-1.50) D’lik hataların ortaya çıkmasına neden ola-
bilir.

Otomatik refraktometreler 5 gruba ayrılabilir ; 
1. Manuel objektif refraktometreler
2. Otomatik objektif refraktometreler
3. Görme keskinliğini ölçebilen objektif refraktometreler 
4. Otomatik subjektif refraktometreler
5. Uzaktan kumandalı konvansiyonel refraktometreler 

 Hastanın gözlük veya kontakt lensi varken de ölçüm yapılması anlamına gelen ‘”over refrac-
tion tekniği” ile özellikle yüksek kırma kusuru olanlarda verteks uzaklığı problemi yaşanmadan 
refraksiyon kusuru tespiti yapılabilir.
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 Otorefraktometre yönteminin belki de en büyük avantajı zaman tasarrufu sağlaması ve has-
taya güven vermesidir. Yalnız hastanın iletişiminin iyi olması, uyumlu olması ölçümün güvenir-
liliğinde önemlidir. Aletlerin belli aralıklarla kalibrasyonunun yapılması da ihmal edilmemelidir. 
Otorefraktometrelerin en önemli yararı, gözlük ihtiyacı hakkında doktora kısa sürede bir fikir 
vermesidir. Otorefraktometre ile elde edilen sonuçlar daima %100 doğru demek değildir. Yani 
elde edilen sonuç her zaman için hastanın kullanabileceği gözlük olmayabilir. Saptanan değerle-
rin subjektif yöntemlerle kontrol edilmesi ile en sağlıklı sonuçlar elde edilebilir.

ÖZET

Refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan objektif yöntemler 
• Oftalmoskopi
• Keratometri
• Ultrasonografik biyometri 
• Otorefraktometri

 Otorefraktometri, elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile günümüzde refraksi-
yon muayenesinde en çok kullanılan yöntem durumuna geçmiş durumdadır. Ölçüm için kızılöte-
si ışınları kullanılır. Hastanın gözdibine gönderilen ışınlar retinadan yansıyarak alete geri döner. 
Bu yansıyan ışınları değerlendiren bilgisayar sistemi hastanın refraksiyon kusurunu verir. Bazı 
modellerde subjektif muayene üniteleri de eklenmiştir.
 
 Ölçümde kızılötesi ışınların kullanılması akomodasyonu uyarmamak içindir. Yalnız kızılötesi 
ışınları ile elde edilen refraksiyon ile görünür ışıkla oluşan refraksiyon arasında fark olabilir.
Otorefraktometrelerin yararı, gözlük ihtiyacı hakkında doktora yardımcı olmasıdır. 

 Otorefraktometre ile elde edilen diyoptri %100 doğru demek değildir. Çünkü otorefraktomet-
reler her zaman için hastanın kullanabileceği gözlük diyoptrisini vermez. Saptanan değerlerin 
subjektif yöntemlerle kontrol edilmesi ile en sağlıklı sonuçlar elde edilebilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde 
kullanılan objektif yöntemlerden değildir?

a) Oftalmoskopi 
b) Keratometri
c) Otorefraktometri
d) Ultrasonografik biyometri 
e) Duokrom Testi

Soru 2: “ Normal şartlar altında göz dibi muayenesi için kullanılır. Hastanın 
gözdibinin net görüldüğü ana kadar aletin lens sistemi değiştirilerek tahmini bir de-
ğer elde edilir.”

Yukarıdaki tanım refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan hangi 
objektif yönteme aittir?

a) Oftalmoskopi 
b) Keratometri
c) Otorefraktometri
d) Ultrasonografik biyometri 
e) Duokrom Testi
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Soru 3: “Kornea eğriliğinin ölçülmesinde kullanılır. Mekanik ve bilgisayarlı değişik 
tipleri vardır. Özellikle kontakt lens verilmesi, refraktif cerrahi ve göz içi lens gücü-
nün belirlenmesinde önemlidir. Kornea’nın merkezinde, iki eksende korneanın ön 
yüzünün astigmatizmasını ölçer.”

Yukarıdaki tanım refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan hangi objektif yön-
teme aittir?

a) Oftalmoskopi 
b) Keratometri
c) Otorefraktometri
d) Ultrasonografik biyometri 
e) Duokrom Testi

Soru 4: “ Ölçüm için kızılötesi ışınları kullanılır. Hastanın gözdibine gönderilen ışınlar 
retinadan yansıyarak alete geri döner. Bu yansıyan ışınları değerlendiren bilgisayar 
sistemi hastanın refraksiyon kusurunu verir.”

Yukarıdaki tanım refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan hangi objektif yön-
teme aittir?

a) Oftalmoskopi 
b) Keratometri
c) Otorefraktometri
d) Ultrasonografik biyometri 
e) Duokrom Testi

Soru 5: “Günümüzde katarakt cerrahisi öncesinde, yerleştirilecek göz içi lens’in gü-
cünün belirlenmesinde kullanılır. Afak bir gözün ön arka uzunluğunu ölçtükten sonra 
gözün total diyoptrik gücü’nden kornea kırma gücü diyoptri olarak çıkarılınca kırma 
kusuru bulunmuş olur .”

Yukarıdaki tanım refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan hangi objektif yön-
teme aittir?

a) Oftalmoskopi 
b) Keratometri
c) Otorefraktometri
d) Ultrasonografik biyometri 
e) Duokrom Testi
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Ünite 15

SKİYASKOPİ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan 
 objektif yöntemlerden olan skiyaskopi konusunda bilgi edineceksiniz

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Skiyaskopi

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Gözün kırıcı ortamlarını ve refraksiyon 
 kusurlarını tekrar gözden geçiriniz.
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15.1 GİRİŞ

 Bu bölümde refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan objektif yöntemlerden olan 
skiyaskopi konusunu inceleyeceğiz. 

15.2 SKİYASKOPİ
 
 Skiyaskopi ilk kez 1873’te Cuignet tarafından geliştirilmiş ve keratoskopi adı altında incelen-
miştir. 1880’de Parent aynı işlem için önceleri “retinoskopi” terimini düşünmüş, daha sonraları 
“skiyaskopi” terimini kullanmıştır. Copeland 1927’de geliştirdiği elektrikli “çizgisel retinoskop” 
ile özellikle astigmatik gözlerde çok daha doğru ölçümler yapılmasını sağlamıştır. Skiyaskopide 
bir ışık kaynağı ve ortası delikli bir ayna (düz veya konkav) kullanılabileceği gibi kendi ışık kay-
nağı olan retinoskoplarda kullanılabilir.

 Skiyaskopide, ışık hastanın retinasına gönderilir ve retinadan yansıyan ışınlar hastanın pupil-
lasında bir refle (ışıklı gölge) şeklinde bize ulaşır. Bu reflenin hareketlerine göre hastanın 
refraksiyon kusuru hakkında fikir edinilir.

Skiyaskopi siklopleji ile yapılırsa akomodasyonun yaratacağı sorunlar giderilmiş olur. Hastada 
şaşılık varsa bir göze skiyaskopi yapılırken diğer göz kapatılır. Siklopleji yapılsın veya yapılma-
sın muayene sırasında hasta direkt olarak retinoskop ışığına (veya skiyaskop aynasına) bakma-
malı uzaktaki bir noktaya bakmalıdır. Muayene sırasında ışık düz veya konkav aynayla bir ışık 
kaynağından yansıtılarak veya retinoskopun kendi ışığı aracılığı ile göze gönderilir. Çizgi retinos-
koplar düz ince bir çubuğa konmuş tungsten tel içerir. Hastanın pupillasından retinaya ulaşan 
ışık yansıyarak geri döner ve pupilladan bize ulaşır. Retinoskopide retinaya değil bu yansıyan 
ışığa bakılır.

 Kişi emetrop ise retinadan yansıyan ışınlar paralel olarak gözü terkeder. Hipermetrop gözde 
ışınlar gözü diverjan olarak (saçılarak) terkederken miyop gözde konverjan olarak (toplanarak) 
terkeder. Işınlar gözü paralel veya diverjan olarak terkediyorsa ışık kaynağı ile refle aynı yönde 
hareket eder. Eğer ışınlar gözü konverjan olarak terkediyorsa bir noktada odaklaşır. Bu noktada 
uzak nokta denir. Eğer bu uzak nokta göze ışık kaynağından daha yakın ise ışık hareket etti-
rildiğinde refle ters yönde hareket eder. Işık kaynağı tam uzak nokta uzaklığında ise refle tüm 
pupillayı doldurur ve bir hareket göstermez. Reflenin tüm pupillayi doldurduğu andaki ışık kay-
nağının uzaklığına “nötralizasyon noktası (sıfırlanma noktası) “ denir. Eğer bu nokta 1 metrede 
ise 100 / 100 cm = -1.00 D miyopi vardır. 50 cm’de ise 100 / 50 = -2.00 D miyopi vardır. Bu 
nokta emetrop veya hipermetroplarda gerçek değil, hayalidir. Bu nedenle noktanın göze uzak-
lığını ölçmek yerine bu noktayı bilinen bir uzaklığa getirmek daha uygun olur. Genellikle 1 m’ye 
getirilerek hastayı (-1.00) D miyop yapmak tercih edilir. Yani ışık kaynağı 1 m’den tutularak bu 
noktada nötralizasyonun sağlandığı camlar gözün önüne koyulur. Bu işlem 66 cm’den yapılırsa 
kişi 100 / 66 - -1,50 D miyopiye getirilmiş olur.

 Bu durumda örnek olarak 1 m’den çalışıldığını kabul ederek anlatılacak olursa (düz veya kon-
veks ayna ile çalışılıyor ise):

 - Eğer ışık kaynağı hareket ettirildiğinde pupilla alanındaki refle ters yönde hareket ediyor-
sa hasta (-1.00) D’ den fazla miyoptur. Burada göz önüne “ - “ diyoptrili mercekler konarak 
nötralizasyon sağlanır. Örneğin (-3.00) D’ lik bir mercekle nötralizasyon sağlanıyorsa hastanın 
refraksiyon kusuru (- 3.00) D - (+1.00) D= (- 4.00) D’dir.

 - Refle bu mesafeden hiç bir mercek kullanılmadan pupillayi dolduruyorsa hasta 
(0.00) - (+ 1.00) - (-1.00) D miyoptur.

 - Eğer ışık kaynağı hareket ettirildiğinde refle aynı yöne hareket ediyorsa hasta ya (-1.00) 
D’den daha az olmak üzere miyop, ya emetrop ya da hipermetroptur. Bu durumda nötralizas-
yon sağlanıncaya kadar (yani refle pupillayı doldurup hareket kaybolana dek) göz önüne “ + “ 
diyoptrili mercekler konur. Örnek verecek olursak hastada (+0,50) D’lik bir mercekle nötrali-
zasyon sağlanıyorsa (+0.50) - (+1.00) - (-0.50) D miyoptur. (+1.00) D’lik bir mercekle nöt-
ralizasyon sağlanıyorsa (+1.00) - (+1.00) = 0 D’ dir yani hasta emetroptur. (+2.00) D’lik bir 
mercekle nötralizasyon sağlanıyorsa (+2.00) - (+1.00) - (+1.00) D hipermetroptur.
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 Retinoskopide ışık yatay eksende hareket ettirilirken gözün yatay eksendeki refraksiyonu de-
ğerlendirilir, ayna dikey eksende hareket ettirilirken dikey eksendeki refraksiyon değerlendiril-
miş olur. Sferik refraksiyon kusurlarında eksenler arasında bir farklılık yoktur. Astigmatik kırma 
kusuru olan gözlerde ise değişik eksenlerde değişik refraksiyon kusuru 
vardır. Benzer şekilde oblik astigmatizmalar da değerlendirilir.

 Reflenin başlangıçtaki çeşitli özellikleri mevcut refraksiyon kusuru hakkında yardımcı olabilir

 - Reflenin hareket hızı: Nötralizasyon noktasına yaklaştıkça hareket hızı artar. Yani   
  başlangıçta refle ne kadar yavaş hareket ediyorsa kırma kusuru o kadar büyüktür.

 - Reflenin parlaklığı: Nötralizasyon noktasına yaklaştıkça parlaklık artar. Başlangıçta refle 
  ne kadar donuk ise refraksiyon kusuru o kadar büyüktür.

 - Reflenin genişliği: Nötralizasyon noktasına yaklaştıkça Reflenin genişliği artar.

Çizgi retinoskopi ile silindir eksenin belirlenmesinde 4 belirti yardımcıdır:

 - Kırma belirtisi: Işık çizgisi astigmatizma ekseninden döndürülerek uzaklaştırılırsa reflenin  
   pupilla alanındaki kısmi korneada yansıyan kısmi ile paralelliğini kaybeder.

 - Kalınlık belirtisi: Işık çizgisi astigmatizma ekseninde iken pupilla alanındaki çizgi en 
  incedir. Işık döndürülerek eksenin dışına çıkılırsa refle kalınlaşır.
 
 - Yoğunluk belirtisi: Refle doğru eksende iken en parlak görünümdedir.

 - Eğrilme belirtisi: Doğru eksende iken retinoskop bu eksene dikey planda hareket 
  ettirilirse pupilla alanındaki refle de paralel olarak hareket eder.

  Eğer düz ayna yerine konkav ayna kullanılıyor ise hastanın gözüne konverjan ışık gönderi-
lecek ve reflenin hareketi ters olacaktır. Yani miyopide aynı - yönde, hipermetropide ters yönde 
hareket görülecektir. Ancak bu tip ışık pek tercih edilmez.

ÖZET

 Skiyaskopi
 Skiyaskopide ışık hastanın retinasına gönderilir ve yansıyan ışık hastanın pupillasında bir 
refle (ışıklı gölge) şeklinde bize ulaşır. Bu reflenin hareketlerine göre hastanın refraksiyon 
kusuru hakkında fikir edinilir.

1 m’den çalışıldığını kabul ederek anlatılacak olursa (düz veya konveks ayna ile çalışılıyor ise ):

 - Eğer ışık kaynağı hareket ettirildiğinde pupilla alanındaki refle ters yönde hareket ediyorsa 
hasta (-1.00)D’den fazla miyoptur. 

 - Refle bu mesafeden hiçbir mercek kullanılmadan pupillayı dolduruyorsa hasta 
(-1.00) D miyoptur.

 - Eğer ışık kaynağı hareket ettirildiğinde refle aynı yöne hareket ediyorsa hasta ya 
(-1.00) D’den daha az olmak üzere miyop, ya emetrop ya da hipermetroptur.

Retinoskopide ışık yatay eksende hareket ettirilirken gözün yatay eksendeki refraksiyonu de-
ğerlendirilir, ayna dikey eksende hareket ettirilirken dikey eksendeki refraksiyon değerlendiril-
miş olur. Sferik refraksiyon kusurlarında eksenler arasında bir farklılık yoktur. Astigmatik kırma 
kusuru olan gözlerde ise değişik eksenlerde değişik refraksiyon kusuru vardır. Benzer şekilde 
oblik astigmatizmalar da değerlendirilir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdaki skiyaskopi ile ilgili tanımda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

Skiyaskopide ışık hastanın gözdibine gönderilir ve yansıyan ışık hastanın ................ 
bir refle şeklinde bize ulaşır. Bu reflenin hareketlerine göre hastanın refraksiyon kusuru hakkın-
da fikir edinilir.

a) korneasında 
b) retinasında 
c) lensinde
d) pupillasında 
e) sklerasında

Soru 2: Skiyaskopide 1 m’den, düz veya konveks ayna ile çalıştırdığını kabul edersek, 
ışık kaynağı hareket ettirildiğinde pupilla alanındaki refle ters yönde hareket ediyor 
ve (-3.00) D’ lik bir mercekle nötralizasyon sağlanıyorsa hastanın refraksiyon 
kusuru;

a) (- 1.00) D’dir. 
b) (- 2.00) D’dir. 
c) (- 3.00) D’dir. 
d) (- 4.00) D’dir. 
e) (- 5.00) D’dir.

Soru 3: Skiyaskopide 1 m’den, düz veya konveks ayna ile çalıştırdığını kabul edersek, 
ışık kaynağı hareket ettirildiğinde pupilla alanındaki refle ters yönde hareket ediyor 
ve (-0.50) D’ lik bir mercekle nötralizasyon sağlanıyorsa hastanın refraksiyon 
kusuru;

a) (+ 0.50) D’d i r. 
b) (0.00) D’dir. 
c) (-0. 50) D’d i r. 
d) (-1.00) D’dir. 
e) (-1.50) D’dir.

Soru 4: Skiyaskopide 1 m’den, düz veya konveks ayna ile çalışıldığını kabul edersek, 
ışık kaynağı hareket ettirildiğinde pupilla alanındaki refle ayna yönde hareket ediyor 
ve (+3.00) D’ lik bir mercekle nötralizasyon sağlanıyorsa hastanın refraksiyon 
kusuru;

a) (+1.00) D’dir. 
b) (+2.00) D’dir. 
c) (+3.00) D’d i r. 
d) (+4.00) D’dir. 
e) (+5.00) D’dir.

Soru 5: Skiyaskopide 1 m’den, düz veya konveks ayna ile çalışıldığını kabul edersek, 
ışık kaynağı hareket ettirildiğinde pupilla alanındaki refle ayna yönde hareket ediyor 
ve (+1.25) D’ lik bir mercekle nötralizasyon sağlanıyorsa hastanın refraksiyon kusu-
ru;

a) (+0.25) D’dir. 
b) (+0.75) D’dir. 
c) (+1.25) D’dir. 
d) (+1.75) D’dir. 
e) (+2.25) D’dir.
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Ünite 16

REFRAKSİYON KUSURLARININ 
ÖLÇÜLMESİNDE SUBJEKTİF YÖNTEMLER
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan 
 subjektif yöntemler konusunda bilgi edineceksiniz 

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Çapraz Silindir Testi 
• Duokrom Testi
• Binoküler Balans Testi

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Gözün kırıcı ortamlarını ve refraksiyon 
 kusurlarını tekrar gözden geçiriniz.
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16.1 GİRİŞ

 Refraksiyon kusuru objektif testlerle belirlendikten Sonra subjektif testlerle düzeltme yapıl-
malıdır. Her iki göz eşit görüyorsa sağ gözden, fark varsa daha iyi gören gözden muayeneye 
başlanır. Objektif yöntemlerle belirlenen anlamlı bir astigmatizma yoksa ölçülen sferik değere 
yakın bir sferik mercek denenerek muayeneye başlanır. Hastanın net olarak görebildiği mer-
cekler denenir. Burada akomodasyonun bir sorun oluşturmasını engellemek için “bulandırma 
tekniği” kullanılabilir. Hastanın görmesi 0,4 olarak şekilde miyopik hale getirilir (emetrop ise “ 
+ “ diyoptrili mercekler konarak). Böylece hastanın akomodasyon yapması engellenir. Sonra 
(+ 0,25) D’ lik azaltmalarla net görme seviyesine gelinerek sferik değer belirlenir. Bu yöntem 
astigmatizması olanlarda “astigmat testi” olarak kullanılabilir. Hastanın gözü yine yaklaşık 0,4 
görecek şekilde miyopik hale getirilerek akomodasyon engellenir. Hasta “astigmatik eksen çem-
berine” bakarak en koyu ve keskin gördüğü çizgiyi söyler. Sonra ekseni bu çizgiye dik gelecek 
şekilde “ - “ diyoptrili silindirik mercekler yerleştirilerek tüm çizgilerin ayni koyulukta görülmesi 
sağlanır. Sferik değer (+0,25) D’ lik değerler halinde azaltılarak en net görme sağlanır.

 Bu durumu bir örnek ile açıklayacak olursak; hastanın gözünün (+2,00) D ile 0,4 görecek 
şekilde miyopik ve astigmatizma eksenlerinden yatay uzanan çizgiyi en net gördüğünü düşüne-
lim. (-1,25)a900 ile tüm çizgiler ayni kalınlıkta oluyorsa ve sferik değer (+0,50) D’ye düşülünce 
en net görme sağlanıyorsa bu durumda hastanın refraksiyonu (+ 0,50) (-1,25) a 90° olacaktır.

16.2 ÇAPRAZ SİLİNDİR TESTİ

 Birbirine 90° açılı eşit güçteki planokonveks (beyaz noktalı) ve planokonkav (kırmızı noktalı) 
silindirlerden oluşur. Testi oluşturan lenslerin silindirik güçleri (± 0,25) D’ den (± 1,00) D’ ye 
kadar değişir. Hastanın silindirik mercek ekseninin doğru olup olmadığını belirlemek amacıyla, 
çapraz silindir sapı deneme silindirik merceğin eksenine paralel olacak şekilde deneme çerçeve-
sine yerleştirilir. Çapraz silindir sıra ile her iki yöne çevirilir. Hangi tarafa doğru görme netleşi-
yorsa deneme çerçevesindeki lenste o tarafa doğru çevrilerek kontrol edilir. Her iki yöne doğru 
harekette de görme bulanıyorsa eksen doğru demektir. Silindirik merceğin gücünün doğru olup 
olmadığını anlamak içinde çapraz silindir sapı deneme çerçevesindeki mercekle 
45° açı yapacak şekilde yerleştirilir. Böylece çapraz silindirin bir ekseni denenen silindirik mer-
ceğin ekseni ile paralel olacak, diğer ekseni deneme merceğinin eksenine dik olacaktır. Deneme 
merceği ile aynı tip (“ - “ veya “ + “) olan eksen, deneme merceğinin eksenine paralel iken 
görme netleşiyorsa deneme merceğinin gücü arttırılmalı demektir. Aksi durumda tersi geçerli-
dir.

16.3 DUOKROM TESTİ

 Kromatik aberasyon temeline dayanır. Sferik düzeltmenin kesinleştirilmesi için kullanılır. 
Hasta vertikal olarak iki ayrı renge bölünmüş görme eşeline bakar. Kırmızı ışık en uzun dalga-
boyuna sahiptir ve en az kırılan renktir. Mavi ışık en kısa dalgaboyuna sahiptir ve en çok 
kırılan renktir. Bu testte kırmızı renk ve mavi renge yakın spektrumda yeşil renk kullanılır. 
Miyop bir kişi kırmızıyı daha net görürken hipermetrop bir kişi yeşil rengi daha net görecektir. 
(Şekil 16.1) Gözlük diyoptrisi tespiti yapıldıktan sonra hastanın gözünün önüne “ + “ diyoptri-
yi mercek konarak görüntü bulandırılır. Hasta miyop hale geldiği için kırmızıyı daha net olarak 
görecektir. Sonra her iki rengi eşit görene dek sferik değer azaltılıp artırılır. Örneğin refraksiyon 
muayenesinde hastamızın son diyoptri değerinin (-2.00) D olarak tespit edildiğini düşünelim. 
Hastaya Duokrom testi uygulandığında kırmızı rengi daha net görüyorsa diyoptriyi biraz daha 
artırmak yani (-2.25) D cam kullanmak, yeşil rengi daha net görüyorsa diyoptriyi biraz daha 
azaltmak yani (-1.75) D cam kullanmak gerekebilir.
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Şekil 16.1: Işığın kromatik aberasyona bağlı olarak retinaya farklı uzaklıklarda odaklanması

16.4 BİNOKÜLER (İKİ GÖZ) BALANS TESTİ

 Her iki gözün refraksiyonuna ayrı ayrı bakılınca muayene sırasında gözler değişik güçte ako-
modasyon yapıyor olabilir. Binoküler Balans Testi’ nin amacı her iki gözde eşit güçte akomodas-
yon varken en iyi görmeyi sağlamaktır. Burada her iki gözün refraksiyonları birbirinden en çok 
1 D farklı olmalıdır. Görme keskinlikleri de yakın olmalıdır. Bu test için sağ göz önüne 3.00 0 D 
tabanı yukarıda prizma, sol göz önüne de 3.00 0 D tabanı aşağıda prizma yerleştirilir. Hastanın 
vertikal diplopisi olacaktır. Sağ göz aşağıdaki görüntüyü, sol göz yukarıdaki görüntüyü görür. 
Daha sonra her iki gözün önüne (+0.75) D lik mercek konularak bulandırma yapılarak 0.5 sıra-
sına baktırılır. Her iki görüntü eşit keskinlikte olana dek sferik değer azaltılır. Eşitlik sağlanınca 
prizmalar çıkarılır.

ÖZET

 Refraksiyon kusuru objektif testlerle belirlendikten sonra subjektif testlerle düzeltme yapıl-
malıdır. Her iki göz eşit görüyorsa sağ gözden, fark varsa daha iyi gören gözden muayeneye 
başlanır. Objektif yöntemlerle belirlenen anlamlı bir astigmatizma yoksa ölçülen sferik değere 
yakın bir sferik mercek denenerek muayeneye başlanır. Hastanın net olarak görebildiği mercek-
ler denenir. 

 Çapraz Silindir Testi
 Birbirine 90° açılı eşit güçteki planokonveks (beyaz noktalı) ve planokonkav (kırmızı noktalı) 
silindirlerden oluşur. Testi oluşturan lens güçleri silindirik (± 0.25) D’ den (± 1.00) D’ ye kadar 
değişir. Hastanın silindirik mercek ekseninin ve merceğin gücünün doğru olup olmadığını belir-
lemek amacıyla kullanılan bir testtir.

 Duokrom Testi
 Kromatik aberasyon temeline dayanır. Sferik düzeltmenin kesinleştirilmesi için kullanılır.

 Binoküler (İki Göz) Balans Testi
 Binoküler Balans Testi’nin amacı her iki gözde eşit güçte akomodasyon varken en iyi 
görmeyi sağlamaktır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

Soru 1:

a) Çapraz silindir testi 
b) Keratometri
c) Otorefraktometri
d) Binoküler balans testi 
e) Duokrom Testi

Yukarıdaki yöntemlerden hangi ikisi refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde 
kullanılan subjektif yöntemlerden değildir?

a) 1 ve 2 
b) 2 ve 3 
c) 3 ve 4 
d) 4 ve 5 
e) 1 ve 5

Soru 2: Refraksiyon muayenesinde son diyoptri değeri (-3,25) D olarak tespit edilen 
bir hasta Dnokrom testi uygulandığında kırmızı rengi daha net görüyorsa son gözlük 
diyoptrisi ne olmalıdır?

a) (-2.00) D 
b) (-2.50) D 
c) (-3.00) D 
d) (-3.50) D 
e) (-3.25) D

Soru 3: Refraksiyon muayenesinde son diyoptri değeri (-1,75) D olarak tespit edilen 
bir hasta Dnokrom testi uygulandığında yeşil rengi daha net görüyorsa son gözlük 
diyoptrisi ne olmalıdır?

a) (-1.00) D 
b) (-1.50) D 
c) (-1.75) D 
d) (-2.00) D 
e) (-3.00) D

Soru 4: Refraksiyon muayenesinde son diyoptri değeri (+1,75) D olarak tespit edilen 
bir hasta Duokrom testi uygulandığında yeşil rengi daha net görüyorsa son gözlük 
diyoptrisi ne olmalıdır?

a) (+1.50) D 
b) (+1.75) D 
c) (+2.00) D 
d) (+2.50) D 
e) (+3.00) D
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Soru 5: Aşağıdaki refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden 
hangisi her iki gözde eşit güçte akomodasyon varken en iyi görmeyi sağlamaya 
yönelik test yöntemidir? 

a) Duokrom Testi
b) Çapraz silindir testi 
c) Keratometri
d) Otorefraktometri
e) Binoküler balans testi

Soru 6: Birbirine 90° açılı eşit güçteki planokonveks (beyaz noktalı) ve planokonkav 
(kırmızı noktalı) silindirlerden oluşan ve refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde 
kullanılan subjektif yöntem hangisidir?

a) Duokrom Testi
b) Çapraz silindir testi 
c) Keratometri
d) Otorefraktometri
e) Binoküler balans testi
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Ünite 17

MİYOPİNİN GÖZLÜKLE DÜZELTİLMESİ 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Miyopinin gözlükle düzeltilmesi konusunda dikkat 
 edilmesi gereken noktaları öğreneceksiniz.

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Miyopinin gözlükle düzeltilmesi
• Miyopinin gözlükle düzeltilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Miyopi konusundaki ayrıntılar için Miyopi ünitesine bakınız.
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17.1 GİRİŞ

 Akomodasyon yapmayan bir gözde görme ekseni üzerinde net olarak görülebilen en uzak 
noktaya “uzak nokta” denir. Bu noktaya dik olarak uzanan düzleme de “uzak nokta düzlemi” 
denir. Emetrop bir göz için uzak nokta düzlemi sonsuzdadır. Gözlük camları ile sonsuzdaki bir 
görüntüyü o gözün uzak noktasına getirerek, başka bir deyişle retinasına odaklanmasını sağ-
layarak görülmesini sağlayabiliriz. Bu durumda gözlük caminin diyoptrisi kadar gözlük caminin 
verteks uzaklığı da önemlidir. Merceğin arka noktası ile korneanın ön noktası arasındaki uzaklık 
olan verteks uzaklığı (/+ 5,00) D den büyük merceklerde merceğin gücünü anlamlı olarak etki-
ler. Bu nedenle yüksek diyoptrili ametropilerde muayenenin yapıldığı verteks uzaklığı reçeteye 
mutlaka belirtilmelidir.

 Değişik güçlerde iki mercek göze olan uzaklıkları değiştirildiğinde görüntüyü aynı noktaya dü-
şürebilir. Bu yüzden kimi hastalar gözlüklerini göze yaklaştırarak veya uzaklaştırarak daha net 
gördüklerini ifade edebilirler.

17.2 MİYOPİNİN GÖZLÜKLE DÜZELTİLMESİ

 Miyopide uzak nokta düzlemi göze yaklaşmıştır. Bu düzlemin ilerisi ise bulanık görülmektedir. 
Bu durum ufak diyoptrili miyopide bile görme açısından anlamlı yakınmalara yol açar.

 Miyopi için “ - “ diyoptrili yani konkav mercekler kullanılır. Bunlar göze ne kadar yaklaşırsa 
uzak nokta düzleminden o kadar uzaklaşacak, dolayısıyla etkileri artacaktır. Bu yüzden mi-
yoplarda verteks mesafesi ne kadar düşükse gözlük diyoptrisi da o kadar küçülmektedir. Aynı 
yaklaşımla miyop bir kişi kontakt lens takacağı zaman gözlüğünden daha düşük bir diyoptrili 
kontakt lens takacaktır. Miyop bir kişi gözlüksüz olarak bir cismi ne kadar yakından net olarak 
görüyorsa miyopisi o kadar yüksek demektir.

Şekil 17.1: Miyopide sonsuzdan gelen ışınların konkav mercekle retinaya düşürülmesi.

 Şekil 17.1’de yer alan örnekte, görüntü retinanın (-3.00) D olsun. Bu durumda (-3.00) D’lik 
konkav bir mercek kullanılarak görüntünün retinaya düşmesi sağlanır. Hastaya da (-3.00) D 
şeklinde gözlük reçetesi yazılır.

 17.2.1 Miyopide Akomodasyonun etkisi: (-3.00) D miyopisi olan ve presbiyobisi olmayan 
bir kişi gözlüksüz olarak 33 cm’ deki yazıları akomodasyon yapmadan net olarak görebilir. Eğer 
gözlüğü ile bakıyorsa akomodasyon yapması gerekir. Bu durumda yakın mesafede gözlüğünü 
kullanmaması akomodasyona gerek bırakmayacağı için uygun gibi görülmektedir. Fakat diğer 
bir görüşte şöyledir; Akomodasyon yapılmıyorsa orta beyindeki merkez ile akomodasyona eşlik 
eden konverjansta oluşmayacaktır. Okuma mesafesinde konverjans oluşmayınca ekzoforya 
hatta ekzotropia (gözün gizli veya belirgin dışa kayma durumu) oluşacaktır. Bu da astenopi ve 
diplopiye (çift görme) neden olacaktır.

Akomodasyon bölümünü tekrar gözden geçiriniz. 
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 Yıllar boyunca akomodasyonun miyopiye etkisi üzerine çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Aşırı ako-
modasyonun miyopiyi başlattığı veya ilerlettiği düşünülmektedir. Bu nedenle genç miyoplarda 
bifokal gözlük ve sikloplejik kullanımı önerilmiş fakat çok taraftar bulmamıştır. 

 Pupilla’nın genişleyerek lensin daha kenarlarının da fonksiyon gördüğü loş ışık, akşam saatleri 
gibi koşullarda difraksiyon nedeni ile miyopi artacaktır. Bu yüzden hastalar gündüz net gördüğü 
gözlükleriyle gece araba kullanırken bulanık gördüklerini söyleyeceklerdir.

 Miyopide hafif aşırı düzeltme gençlerde tolere edilirken presbiyopik yaşlarda sorun oluştur-
maktadır. Bu nedenle presbiyopik yaşlardaki miyopide hafif eksik düzeltme yapılır. 
Miyopi düzeltmesinde kullanılan “ - “ diyoptrili mercekler görüntüleri küçültür (her diyoptri için 
%2) ve fıçı şeklinde distorsiyona neden olurlar.

Merceklerde distorsiyon bölümüne bakınız.

17.3 MİYOPİNİN GÖZLÜKLE DÜZELTİLMESİNDE DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 Yüksek miyoplarda kalın kenarlı mercekler estetik olarak rahatsızlık verebilir. Bunlarda ver-
teks uzaklığını azaltmak bir miktar fayda sağlar. Merceğin tipi de önemlidir, yüksek 
miyopide en avantajlısı planokonkav merceklerdir. Gözlüğün yatay eksende eğilmesi gücünü ar-
tırır. “ - “ diyoptrili gözlük mercekleri konverjans anında tabanı içerde prizmalar gibi davranırlar 
ve gerekenden daha az konverjans yapılmasına neden olurlar. Bu durum 
kontakt lens için geçerli değildir. Bu yüzden yüksek miyopili bir kişi kontakt lens kullanmaya 
başladığında bir miktar konverjans yetmezliği oluşabilir. Bifokal gözlük verilecekse hastanın 
anizometropisi olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü bunlarda bifokal gözlük mercekleri 
eksende forya ve tropya’ya (gizli veya belirgin şaşılık) sebep olurlar. 

 Anizometropik miyopide önemli bir sorunda farklı güçteki merceklerin sebep olduğu “anizoko-
ni” dir. Anizokoni her iki göz retinasındaki görüntülerin büyüklük farklılığıdır. Bu durum özellikle 
yetişkinde belirgin problem yaratır. Bu tip durumlarda iki göz arasında belirgin bir refraksiyon 
kusuru farklılığı varsa hastaya gözlük denetilmeli ve rahatsız olup olmayışına göre tercihini 
kendi yapmalıdır. Anizokoni kırıcılık miyopisinde daha rahatsız edicidir. Bunlarda gözler arasında 
(-2.00) - (-2.50) D’ den daha fazla fark varsa kontakt lens veya refraktif cerrahi düşünülebilir.

 Miyopi için kullanılan “ - “ diyoptrili mercekler cisimleri küçülttüklerine göre teorik olarak gör-
me alanını genişletmeleri gerekirken gözlük merceğinin kalın kenarları görme alanının daralma-
sına neden olmaktadır. `

 Miyopi düzeltilirken daha önceki bölümlerde anlatılan geçici miyopi sebepleri 
dikkate alınmalıdır. Örneğin diyabetli hastalar kan şekerleri regüle olduktan sonra 
gözlük için muayene edilmelidir.

 Günümüzde genel olarak kabul edilen görüş anizometropik miyopiler hariç miyopinin tam 
tashihidir. Yalnız yüksek miyopilerde hasta miyopi diyoptrisinden daha düşük güçte bir mercek 
ile rahat edebilir. Burada hastanın deneme çerçevesi ile kontrolü önemlidir. Çocuklukta hastanın 
gözlerini kısma gibi bir alışkanlık geliştirmemesi ve normal bir akomodasyon - konverjans ref-
leksinin gelişmesi için gözlüklerini devamlı takması sağlanmalıdır. Aksi taktirde ekzoforya (dışa 
kayma) ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde ilk kez gözlük kullanacaklar ise eksik düzeltme ile başla-
nıp bir kaç ayda bu diyoptri artırılır.

Eğer hastanın şaşılığı (tropya veya forya) da varsa burada yaklaşım şaşılığın tipine göre değişir. 
İçe kaymalarda miyopi hafif düşük diyoptrili tashih edilmelidir. Burada amaç hastanın uzak ve 
yakın kaymasını daha iyi kontrol edebilmesidir. Eğer miyopi artarsa kontrol daha da zorlaşa-
cağından yeterli ölçüde düzeltilmelidir. Dışa kaymalarda ise tam düzeltme, hatta bazen fazla 
düzeltme yapılmalıdır.
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ÖZET

 Miyopi için “ - “ diyoptrili yani konkav mercekler kullanılır. Bunlar göze ne kadar yaklaşırsa 
uzak nokta düzleminden o kadar uzaklaşacak; dolayısıyla etkileri artacaktır. Bu yüzden miyop-
larda verteks mesafesi ne kadar düşükse gözlük diyoptrili de o kadar küçülmektedir. Miyop 
bir kişi gözlüksüz olarak bir cismi ne kadar yakından net görüyorsa miyopisi o kadar yüksek 
demektir.

 Miyopi düzeltmesinde kullanılan “ - “ diyoptrili mercekler görüntüleri küçültür (her diyoptri 
için %2) ve fıçı şeklinde distorsiyona neden olurlar.

 Yüksek miyoplarda kalın kenarlı mercekler estetik olarak rahatsızlık verebilir. 
Bunlarda verteks uzaklığını azaltmak bir miktar fayda sağlar.

 Anizometropik miyopide önemli bir sorunda farklı güçteki merceklerin sebep olduğu 
“anizokoni “ dir.

 Miyopi için kullanılan “ - “ diyoptrili mercekler cisimleri küçülttüklerine göre teorik olarak gör-
me alanını genişletmeleri gerekirken gözlük merceğinin kalın kenarları görme alanının daralma-
sına neden olmaktadır.

 Diyabetli hastalar kan şekerleri regüle olduktan sonra gözlük için muayene edilmelidir.
Günümüzde genel olarak kabul edilen görüş anizometropik miyopiler hariç miyopinin 
tam tashihidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Basit miyopi hangi tip camla düzeltilir? 

a) “+“ silindirik
b) “+“ sferik
c) “-“ silindirik
d) “-“ sferik 
e) Plano

Soru 2: Basit miyopi hangi tip camla düzeltilir? 

a) Konkav silindirik
b) Konkav sferik
c) Konveks silindirik 
d) Konveks sferik 
e) Plano konkav

Soru 3: Basit miyopi hangi tip camla düzeltilir? 

a) Iraksak silindirik
b) Yakınsak sferik
c) Yakınsak silindirik 
d) Iraksak sferik
e) Plano ıraksak 
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Soru 4:

1) Verteks mesafesi azaldıkça gözlük diyoptrisi de küçülür. 
2) Gözlüğü kendinden uzaklaştırarak daha net görür.
3) Gözlüğünden daha düşük bir diyoptrili kontakt lens takar. 
4) Gözlüksüz olarak bir cismi ne kadar yakından net olarak görüyorsa 
  miyopisi o kadar yüksek demektir.
5) Presbiyopi yakınmaları erken başlar.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri miyopi için geçerlidir? 

a) 1,2 ve 3 
b) 2, 3 ve 4
c) 1, 3 ve 4 
d) 2, 4 ve 5 
e) 1,3 ve 5

Soru 5: Presbiyopik dönemde miyopi nasıl düzeltilmelidir? 

a) Fazla düzeltilmelidir
b) Eksik düzeltilmelidir 
c) Tam düzeltilmelidir
d) Yaşa göre eksik veya fazla düzeltme yapılmalıdır
e) Kişinin bayan olması durumunda (+0,50) D eksik düzeltme yapılmalıdır.

Soru 6:

1) Hastanın ezoforyasi (içe kayma) varsa hafif fazla düzeltme yapılmalıdır
2) Hastanın ekzoforyasi (dışa kayma) varsa hafif eksik düzeltme yapılmalıdır
3) Presbiyopi çağında aşırı düzeltme tolere edilemez.
4) Hastanın ezoforyasi varsa hafif eksik düzeltme yapılmalıdır 
5) Hastanın ekzoforyasi varsa hafif fazla düzeltme yapılmalıdır 

Yukarıdaki durumlardan hangileri miyopi için doğrudur? 

a) 1,3 ve 5
b) 2,3 ve 4 
c) 3,4 ve 5 
d) 1,2 ve 3 
e) 1 ve 2
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Ünite 18

HİPERMETROPİNİN GÖZLÜKLE 
DÜZELTİLMESİ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Hipermetropinin gözlükle düzeltilmesi konusunda 
 dikkat edilmesi gereken noktaları öğreneceksiniz 

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Hipermetropinin gözlükle düzeltilmesi
• Hipermetropinin gözlükle düzeltilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Hipermetropi konusundaki ayrıntılar için Hipermetropi ünitesine bakınız.
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18.1 HİPERMETROPİNİN GÖZLÜKLE DÜZELTİLMESİ

 Hipermetropide gözün optik eksenine paralel gelen ışıklar retinanın arkasında odaklaşır. Bu 
nedenle ışıkları retinanın üzerine düşürecek “+“ diyoptrili mercekler kullanılır. (Şekil 18.1) 
Mercek göze ne kadar yaklaşırsa etkisi o kadar azalır ve diyoptrisi daha yüksek mercek kulla-
nılması gerekir. Bu yüzden hipermetrop bir kişi kontakt lens takacağı zaman gözlüğünden daha 
yüksek bir diyoptrili kontakt lens takacaktır. Yine ayni nedenle presbiyopi çağındaki hipermet-
roplar uzak gözlüklerini burunları üzerinde aşağı doğru hareket ettirerek yakını da görürler. 
Hipermetropi, akomodasyon sayesinde çocuklarda daha az bulgu verir. Yaş ilerledikçe 
önce yakın mesafalerde zorluk başlar. Sonra uzak için de ayni sorunlar oluşur.

Şekil 18.1: Hipermetropide sonsuzdan optik eksene paralel gelen ışınların konveks 
mercekle retinaya düşürülmesi

18.2 HİPERMETROPİNİN GÖZLÜKLE DÜZELTİLMESİNDE 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 Sekil 18.1’de yer alan örnekte, görüntü retinanın (+3.00) D arkasında olsun. Bu durumda 
(+3.00) D’lik konveks bir mercek kullanılarak görüntünün retinaya düşmesi sağlanır. Hastaya 
da (+3.00)D şeklinde gözlük reçetesi yazılır.

 Hipermetropik çocuklar, ambliopi (göz tembelliği) riski açısından daha dikkatli değerlendiril-
melidir. Gözlük öncesi ve sonrası şaşılık muayenesi yapılmalıdır.

 Hipermetropide aşağıdaki durumlardan biri varsa gözlük kullanma gerekliliği vardır:

 - Gözlüksüz iki göz görme keskinlikleri arasında 0.1 den fazla fark varsa
 - Gözlüksüz görme keskinliği düşük ise 
 - Hipermetropi (+5.00) D’ den fazla ise
 - (+1.00) D’den fazla anizometropi varsa 
 - Refraktif kusura bağlı şaşılık mevcutsa

 Eğer anizometropi varsa hipermetropinin en az 1/2 - 2/3 ü düzeltilmelidir. Eğer esotropya 
varsa ve füzyon bozuluyorsa (veya bozulma ihtimali varsa) tam sikloplejik düzeltme yapılmalı-
dır. Ayrıca yakın görme için gerekli ekleme de yapılmalıdır.

 18.2.1 Genç yetişkinde hipermetropi
 Hipermetropi bulgu veriyor ise kısmi düzeltme (sikloplejik refraksiyonun 2/3’ü kadar) dene-
nerek verilebilir. Yaşla birlikte latent hipermetropi manifest hale geçmeye başlayarak astenopi, 
yakın ve uzak bakışlara geçişte zorluklar ve başağrısına neden olur. Bu yüzden kısmi düzeltme 
yerini zamanla tam düzeltmeye bırakacaktır. Hastanın ezoforyası (içe kayma) varsa hafif fazla 
düzeltme, ekzoforyası (dışa kayma) varsa hafif eksik düzeltme yapılır.
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 Presbiyopi çağında hastanın akomodasyon amplitüdü çok azalmış olduğu için tam 
düzeltme yapılmalıdır.

ÖZET

 Hipermetropide göze paralel gelen ışıklar retinanın arkasında odaklaşır. Bu nedenle ışıklar-ı 
retinanın üzerine düşürecek “ + “ diyoptrili mercekler kullanılır. Mercek göze ne kadar yakla-
şırsa etkisi o kadar azalır ve diyoptrisi daha yüksek mercek kullanılması gerekir. Hipermetropik 
çocuklar, ambliopi (göz tembelliği) riski açısından daha dikkatli değerlendirilmelidir. Gözlük 
öncesi ve sonrası şaşılık muayenesi yapılmalıdır.
Hipermetropi’de aşağıdaki durumlardan biri varsa gözlük kullanma gerekliliği vardır
• Gözlüksüz iki göz görme keskinlikleri arasında 0,1 den fazla fark varsa
• Gözlüksüz görme keskinliği düşük ise • Hipermetropi (+5.00) D’ den fazla ise
• (+1.00) D’den fazla anizometropi varsa • Refraktif kusura bağlı şaşılık mevcutsa
Eğer anizometropi varsa hipermetropinin en az 1/2 - 2/3’ü düzeltilmelidir. Eğer esotropya varsa 
ve füzyon bozuluyorsa (veya bozulma ihtimali varsa) tam sikloplejik düzeltme yapılmalıdır. 
Genç yetişkinde kısmi düzeltme (sikloplejik refraksiyonun 2/3’ü kadar) denenerek verilebilir. 
Hastanın ezoforyası (içe kayma) varsa hafif fazla düzeltme, ekzoforyası (dışa kayma) varsa 
hafif eksik düzeltme yapılır.
Presbiyopi çağında hastanın akomodasyon amplitüdü çok azalmış olduğu için tam düzeltme 
yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Basit hipermetropi hangi tip camla düzeltilir? 

a) “+“ silindirik
b) “+“ sferik
c) “-“ silindirik
d) “-“ sferik e) Plano

Soru 2: Basit hipermetropi hangi tip camla düzeltilir? 

a) Konkav silindirik
b) Konkav sferik
c) Konveks silindirik 
d) Konveks sferik 
e) Plano konkav

Soru 3: Basit hipermetropi hangi tip camla düzeltilir? 

a) Iraksak silindirik
b) Yakınsak sferik
c) Yakınsak silindirik 
d) Iraksak sferik
e) Plano ıraksak 

Soru 4:

1. Gözlüksüz iki göz görme keskinlikleri arasında 0,1 den fazla fark varsa
2. Gözlüksüz görme keskinliği düşük ise 
3. Hipermetropi (+5.00) D’ den fazla ise 
4. (+1.00) D’den fazla anizometropi varsa 
5. Refraktif kusura bağlı şaşılık mevcutsa

Yukarıdaki hipermetropi durumlarından hangilerinde gözlük kullanmak zorunludur?
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a)  1, 2 ve 3 
b) 2, 3 ve 4 
c) 1, 2, 3 ve 4 
d) 2, 3, 4 ve 5 
e) 1,2,3,4 ve 5

Soru 5: Presbiyopik dönemde hipermetropi nasıl düzeltilmelidir? 

a) (+1.00) D fazla düzeltilmelidir
b) (+1.00) D eksik düzeltilmelidir 
c) Tam düzeltilmelidir
d) Yaşa göre eksik veya fazla düzeltme yapılmalıdır
e) Kişinin bayan olması durumunda (+0.50)D eksik düzeltme yapılmalıdır.

Soru 6:

1. Hastanın ezoforyasi (içe kayma) varsa hafif fazla düzeltme yapılmalıdır.
2.  Hastanın ekzoforyasi (dışa kayma) varsa hafif eksik düzeltme yapılmalıdır.
3. Presbiyopi çağında hastanın akomodasyon amplitüdü çok azalmış olduğu için 
  tam düzeltme yapılmalıdır.
4. Hastanın ezoforyasi varsa hafif eksik düzeltme yapılmalıdır. 
5. Hastanın ekzoforyasi varsa hafif fazla düzeltme yapılmalıdır. Yukarıdaki durumlardan 
  hangileri hipermetropi için doğrudur? 

a) 1,3 ve 5
b) 2,3 ve 4 
c) 3, 4 ve 5 
d) 1,2 ve 3 
e) 1 ve 2
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19.1 ASTİGMATİZMANIN GÖZLÜKLE DÜZELTİLMESİ 

 Astigmatizmada, herbiri bir temel eksende olan birbirine dik iki ayrı “uzak nokta düzlemi” 
vardır. Düzeltici silindirik mercek, sonsuzdaki görüntüyü o eksenin “uzak nokta düzlemi” ne 
getirmelidir. Astigmatik kişi, akomodasyon ile görüntü netliği elde edemez. Görüntü netliğini 
sağlamak için planosilindirik veya sferosilindirik mercekler kullanılmalıdır. Şalazyon basısı, 
progresif keratokonus gibi sonradan oluşan astigmatizmalarda diplopi yakınması olabilir. 
Bu şekilde optik nedenli diplopinin “ iğne deliği (pin hole)” ile kaybolması tipiktir.

 Kurala aykırı astigmatizmada görme keskinliği daha belirgin azalır ve kişiyi daha 
fazla rahatsız eder. Kurala uygun astigmatizmada bu durum çok rahatsız edici değil-
dir. (0,50) D’den küçük astigmatizmadır nadiren şikayete neden olur.

19.2 ASTİGMATİZMANIN GÖZLÜKLE DÜZELTİLMESİNDE 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 Sferosilindirik astigmatizmalarda refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde temel 
prensip önce retinaya yakın olan görüntünün sferik bir mercekle düzeltilmesi, daha 
sonraki aşamada diğer eksendeki görüntünün silindirik bir mercekle düzeltilmesidir.

Şimdi çeşitli örneklerle astigmatizmaların düzeltilmesini inceleyelim;

Örnek 1:

 Sonsuzdan gelen ışığın, 90° ekseninde (X1) retinanın (-3.00) D, 180° ekseninde (X2) retina-
nın (-3.50) D önünde odaklandığı bileşik miyop astigmat bir gözde önce retinaya yakın olan X1 
eksenindeki görüntü (-3.00) D’lik sferik bir mercekle düzeltilir. Daha sonraki aşamada (-3.00) 
D retinaya yaklaşan ve son durumu retinaya (-0.50) D uzaklıkta olan X2 eksenindeki görüntü 
(-0.50) D silindirik bir mercekle düzeltilir. (-0.50) D silindirik merceğin 180°’ yi etkileyebilmesi 
için ekseninin 90° olması gerekir. Son olarak bu hastanın reçetesi

(-3.00)(-0.50)α90°

şeklinde yazılır.
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Örnek 2:

Sonsuzdan gelen ışığın, 90° ekseninde (X1) retinanın üzerinde, 180° ekseninde (X2) 
retinanın (-3.50) D önünde odaklandığı basit miyop astigmat bir gözde retina üzerinde 
bulunan X1 eksenindeki görüntüye herhangi bir müdahalede bulunulmaz. Daha sonraki aşama-
da retinaya (-3.50) D uzaklıkta olan X2 eksenindeki görüntü (-3.50) D silindirik bir 
mercekle düzeltilir. (-3.50) D silindirik merceğin 180°’ yi etkileyebilmesi için ekseninin 90° 
olması gerekir. Son olarak bu hastanın reçetesi

(-3.50)α90°

şeklinde yazılır.

Örnek 3:

 Sonsuzdan gelen ışığın, 60° ekseninde (X1) retinanın üzerinde, 150° ekseninde (X2) 
retinanın (+3.50) D arkasında odaklandığı basit hipermetrop astigmat bir gözde retina 
üzerinde bulunan X1 eksenindeki görüntüye herhangi bir müdahalede bulunulmaz. Daha 
sonraki aşamada retinaya (+3.50) D uzaklıkta olan X2 eksenindeki görüntü (+3.50) D 
silindirik bir mercekle düzeltilir. (+3.50) D silindirik merceğin 150°’ yi etkileyebilmesi için 
ekseninin 60° olması gerekir. Son olarak bu hastanın reçetesi

(+3.50)α60°

şeklinde yazılır.
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Örnek 4:

Sonsuzdan gelen ışığın, 45° ekseninde (X1) retinanın (+3.50) D, 135° ekseninde (X2) retinanın 
(+1.50) D arkasında odaklandığı bileşik hipermetrop astigmat bir gözde önce retinaya yakın 
olan X2 eksenindeki görüntü (+1.50) D’lik sferik bir mercekle düzeltilir. Daha sonraki aşamada 
(+1.50) D retinaya yaklaşan ve son durumu retinaya (+2.00) D uzaklıkta olan X1 eksenindeki 
görüntü (+2.00) D silindirik bir mercekle düzeltilir. (+2.00) D silindirik merceğin 45°’ yi 
etkileyebilmesi için ekseninin 135° olması gerekir. Son olarak bu hastanın reçetesi
 
(+1.50)(+2.00) α135°

şeklinde yazılır.

Örnek 5:

 Sonsuzdan gelen ışığın, 20° ekseninde (X1) retinanın (+4.0°) D arkasında, 110° ekseninde 
(X2) retinanın (-1.50) D önünde odaklandığı karma (mikst) astigmat bir gözde önce retina-
ya yakın olan X2 eksenindeki görüntü (-1.50) D’lik sferik bir mercekle düzeltilir. Daha sonraki 
aşamada (-1.50) D daha retinadan uzaklaşan ve son durumu retinaya (+5.50) D uzaklıkta olan 
X1 eksenindeki görüntü (+5.50) D silindirik bir mercekle düzeltilir. (+5.50) D silindirik merceğin 
20°’yi etkileyebilmesi için ekseninin 110° olması gerekir. Son olarak bu hastanın 
reçetesi

(+1.50)(+5.50)α110°

şeklinde yazılır.

 Aynı gözde başka bir yaklaşımla gözlük verelim. Önce retinaya uzak olan X1 eksenindeki gö-
rüntüyü (+4.00) D’lik sferik bir mercekle düzeltelim. Daha sonraki aşamada (+4.00) D 
daha retinadan uzaklaşan ve son durumu retinaya (-5.50) D uzaklıkta olan X2 eksenindeki 
görüntüyü (-5.50) D silindirik bir mercekle düzeltelim. (-5:50) D silindirik merceğin 110°’yi 
etkileyebilmesi için ekseninin 20° olması gerekir. Son olarak bu hastanın reçetesi

(+4.00)(+5.50)α20°

şeklinde yazılır. Her iki reçetenin diyoptrik gücü eşittir. Bu işleme reçetelerin transpozisyonu 
denir.



93

Gözlükçülük kurs notlarında Transpoze ünitesine bakınız

 
 Astigmatizmatik refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde önce retinaya yakın olan görüntü-
nün, daha sonraki aşamada diğer eksendeki görüntünün düzeltilmesi prensibi unutulmamalıdır.

 Nokta şeklindeki bir görüntü astigmatik bir gözde ancak tam düzeltme yapılınca nokta şeklin-
de görülebilir. Düzeltilmemiş veya kısmen düzeltilmiş astigmatizmada ise yuvarlak cisimler oval 
olarak görülecektir.

 Astigmatik düzeltmenin getirdiği önemli bir sorun “eksenel anizokoni” dir. Buna yol açan ne-
den silindirik merceğin etkili olduğu eksende görüntü boyutu değişiklikleridir. Bu görüntü boyu-
tu değişiklikleri uzaysal oryantasyonda zorluk çıkarır. Çünkü stereoskopik derinlik hissi, her iki 
gözün retinadaki görüntülerinin boyutlarının karşılaştırılmasına bağlıdır. %1-5 kadar küçük ani-
zokoni değerleri bile doğru uzaysal lokalizasyonun sağlanmasında zorluk oluşturur. Eğer gözün 
önüne (+1.00)α90° lik mercek konursa yatay eksende görüntüde büyüme olacaktır. Anizokoni 
özellikle ilk kez gözlük kullanacak kişilerde önemli bir problem oluşturur. Neyse ki çoğu hasta 
anizokoniye fizyolojik adaptasyon gösterir.

 Astigmatizmada bulanıklığın en az olduğu yer “en az konfüzyon halkası” ismini alır. Eğer tam 
düzeltme yapılamıyor ise “en az konfüzyon halkası” nın retinaya düşürülmesi amaçlanır. Bunu 
sağlamak için “sferik eşdeğer değeri” hesaplanır. Bu değer şu formülle hesaplanır; Hastanın 
refraksiyonunda astigmatik düzeltme “ X “ diyoptri eksik yapılacak ise, sferik değere “ X / 2 “ 
eklenir.

Örnek: Hastanın reçetesi; (+1.00)(+8.00)cx,90° olsun ve hastanın astigmatizması (+ 2.00 D) 
(Yani +6.00 D eksiltilerek) verilecek ise, hastanın gözlüğünde sferik değer;

(+ 1.00)+(+ 6.00/2) = (+ 4.00) D olacak gözlüğü ise; 

(+4.00 )(+ 2.00)α90°

olacaktır.

 Çocuklarda astigmatik düzeltme tam olarak yapılmalıdır. Tolerans yetişkinden daha iyidir. Eğer 
bir yetişkin ilk kez gözlük kullanacak ise genellikle kısmi düzeltme tercih edilir. Bir süre alışma 
döneminden sonra düzeltme miktarı arttırılabilir.

 Astigmatizmanın düzeltilmesinin getirdiği bir başka problem “distorsiyon” dur. Bu durum 
özellikle oblik astigmatizmalarda daha belirgindir.

 Astigmatlarda yakın bakış sırasında astigmatizma derecesinde değişme olabilir. Çünkü yakın 
bakışta gözler aşağıya içe doğru bakmaktadır ve gözün ön arka ekseni içe doğru dönmüştür. Bu 
nedenle gerekli hallerde yakın kullanım için farklı astigmatik düzeltme yapılmış gözlükler kulla-
nılabilir.

 Tüm bu anlatılanlar “düzenli astigmatizma” la-r için geçerlidir. Düzensiz astigmatizmalar-da 
düzeltme için kontakt lensler kullanılır. 

ÖZET

 Astigmatizmada, herbiri bir temel eksende olan iki ayrı “uzak nokta düzlemi” vardır. Düzeltici 
silindirik mercek, sonsuzdaki görüntüyü o eksenin “uzak nokta düzlemi” ne getirmelidir. As-
tigmatik kişi, akomodasyonu ile görüntü netliği elde edemez. Görüntü netliğini sağlamak için 
planosilindirik veya sferosilindirik mercekler kullanılmalıdır.

 Astigmatik düzeltmenin getirdiği önemli bir sorun “eksenel anizokoni” dir,. Buna yol açan ne-
den silindirik merceğin etkili olduğu eksende görüntü boyutu değişiklikleridir.

Nokta şeklindeki bir görüntü astigmatik bir gözde ancak tam düzeltme yapıldıysa nokta şek-
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linde görülebilir. Düzeltilmemiş veya kısmen düzeltilmiş astigmatizmada ise yuvarlak cisimler 
oval şekilde görülecektir. Bulanıklığın en az olduğu yer “en az konfüzyon halkası” dır. Eğer tam 
düzeltme verilemiyor ise arzu edilen “en az konfüzyon halkası” nın retinaya düşürülmesidir.

 Çocuklarda astigmatik düzeltme tam olarak yapılmalıdır. Tolerans yetişkinden daha iyidir. Eğer 
bir yetişkin ilk kez gözlük kullanacak ise genellikle kısmi düzeltme tercih edilir. Bir süre alışma 
döneminden sonra düzeltme miktarı arttırılabilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi basit miyop astigmat reçetesidir?

a) (-1.50)
b) (-1.00)(-1.50)α90° 
c) (+2.00)
d) (-2.00)(+4.50)α90°
e) (-1.50)α90°

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi bileşik miyop astigmat reçetesidir?

a) (-1.50)
b) (-1.00)(-1.50)α90° 
c) (+2.00)
d) (-2.00)(+4.50)α90°
e) (-1.50)α90°

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi karma astigmat reçetesidir? 

a) (-1.50)
b) (-1.00)(-1.50)α90° 
c) (+2.00)
d) (-2.00)(+4.50)α90°
e) (-1.50)α90°

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi basit hipermetrop astigmat reçetesidir?

a) (+1.50)
b) (-1.00)(-3.50)α90°
c) (+2.00)
d) (+2.00)(+4.50)α90°
e) (+1.50)a90°

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi bileşik hipermetrop astigmat reçetesidir?

a) (+1.50)
b) (-1.00)(-3.50)α90°
c) (+2.00)
d) (+2.00)(+4.50)α90°
e) (+1.50)a90°
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Soru 6: (+1,00)(+7,50)α90° D şeklinde gözlük ihtiyacı olan ve tam düzeltme 
yapılamayan bir kişiye aşağıdaki reçetelerden hangisi yazılabilir?

a) (+1.00)(+5.50)α90° 
b) (+1.50)(+4.50)α90° 
c) (+2.00)(+3.50)α90° 
d) (+3.00)(+2.50)α90° 
e) (+4.00)(+1.50)α90°

Soru 7: (-0,50)(-5,50)α180° D şeklinde gözlük ihtiyacı olan ve tam düzeltme 
yapılamayan bir kişiye aşağıdaki reçetelerden hangisi yazılamaz?

a) (-1.00)(-4.50)α180° 
b) (-1.50)(-3.50)α180° 
c) (-2.00)(-2.50)α180° 
d) (-2.50)(-1.50)α180° 
e) (-4.00)(-0.50)α180°
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Ünite 20

ANİZOMETROPİ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Refraksiyon kusurlarının gözlükle düzeltilmesi 
 konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları öğreneceksiniz

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Anizometropi 
• Anizofori
• Anizokoni

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Emetropi-Ametropi bölümündeki bilgileri 
 tekrar gözden geçiriniz.
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20.1 ANİZOMETROPİ

 İki gözün refraksiyonlarının birbirinden farklı olmasıdır. Küçük çocuklarda bu durumla karşıla-
şıldığında ilk kaygı ambliyopi (göz tembelliği) riski olmalıdır. Çocuklar (4.00)-(5.00) D’ ye kadar 
anizometropik düzeltmeye adapte olabilirler. Çocuk daha büyük ise ve zaten düzeltilemeyen 
ambliyopisi varsa kısmi düzeltme veya dengeli mercek kullanılır. Bu durum fonksiyonel olarak 
tam düzeltmeden aşağı değildir.

 İki gözün refraksiyonlarının birbirinden farklı olması durumuna denilen 
anizometropi küçük çocuklarda göz tembelliğine yol açabilir.

 Anizometropi (3.00) D den az olsa da bir gözde iyi görme, diğer gözde ambliyopi olabilir. 
Bu olgularda üç boyutlu görme bir dereceye kadar var olabilir. Kötü gören gözde santral 
supresyon vardır. Yani kişi kötü gören gözdeki görüntüyü baskılayarak yok farzeder. Kötü gören 
bu göze tam düzeltme uygulanması kabul edilebileceği gibi rahatsızlığa da yol açabilir.

 Daha büyük anizometropilerde ambliyopi ve supresyon daha derindir. Bu tür durumlarda ref-
raktif tam düzeltme kesinlikle faydalıdır ve uygulanması zorunludur denilememektedir. Miyopik 
anizometropi erken çocukluktan sonra geliştiği zaman her iki gözdeki görme keskinliği iyidir. 
Hasta daha yüksek miyop olan gözünü yakın için, daha düşük olan gözünü uzak için kullanır. 
Bunlarda iyi bir füzyon sağlamak için ambliyopi olmasa bile gözlük verilir.

 Hipermetropik anizometropide ambliyopi daha sıktır. Daha yüksek hipermetrop olan göz ne 
yakın ne de uzak için kullanılır. Bu hastalarda görüntülerin birleştirilmesi ve üç boyutlu görül-
mesinin sağlanması için kısmi düzeltme ile bir uyum periyodu sonrası tam 178
düzeltme verilir. Fakat yetişkinlerde bu zordur. Anizofori, anizokoni olabilir.

20.2 ANİZOFORİ

 “-“ bir mercek ile görme ekseni dışı bir objeyi görmek için gerekli göz hareketi, “ + “ bir mer-
cek ile gerekli hareketten daha az olacaktır. Bu durum özellikle bifokal ve multifokal mercekler-
de daha belirgindir ve dikey eksenlerde kaymalara neden olarak kişiyi rahatsız edebilir.

20.3 ANİZOKONİ

 İki gözde oluşan görüntülerin aynı boyutta olmaması durumudur. Anizokoni oluşabilmesi için 
kişi iki gözüyle birden görebilmelidir. İki gözün retinasındaki görüntüler normalde belli sınırlar 
içerisinde farklı büyüklük ve şekilde olabilirler. Bu durum fizyolojik anizokoni veya retinal dispa-
rite adını alır. Okuler görüntülerin farkının anlaşılabilmesi için fark, eşik değer olan %0,25’ten 
fazla olmalıdır. Anizokoni’ nin en sık nedeni gözlük ile düzeltilmiş anizometropilerdir. Anizokoni-
nin ölçülmesi “uzay eikonometresi” denen aletlerle yapılır. Gözlüğe bağlı anizokoniyi azaltmak 
için;

 - Konkav merceğin eğriliği arttırılmalı
 - Konveks merceğin merkez kalınlığı azaltılmalı 
 - Verteks uzaklığı azaltılmalıdır.

ÖZET

 Anizometropi: İki gözün refraksiyonlarının birbirinden farklı olmasıdır. Küçük çocuklarda bu 
durumla karşılaşıldığında ilk kaygı ambliyopi riski olmalıdır. çocuklar (4.00)-(5.00) D’ye kadar 
anizometropik düzeltmeye adapte olabilirler.

 Anizometropi (3.00) D den az ise de bir gözde iyi görme, diğer gözde ambliyopi olabilir. 
Bu olgularda üç boyutlu görme bir dereceye kadar var olabilir. Kötü görme gözde santral 
supresyon vardır. Daha büyük anizometropilerde ambliyopi ve supresyon daha derindir.

 



98

 Hipermetropik anizometropide ambliyopi daha sıktır. Daha yüksek hipermetrop olan göz ne 
yakın ne de uzak için kullanılır. Bu hastalarda görüntüleri birleştirmek ve üç boyutlu görmek 
için kısmi düzeltme ile bir uyum periyodu sonrası tam düzeltme verilir. Fakat yetişkinlerde bu 
zordur. Anizofori, anizokoni olabilir.

 Anizofori: “ - “ bir mercek ile görme ekseni dışı bir objeyi görmek için gerekli göz hareke-
ti, “ + “ bir mercek ile gerekli göz hareketinden daha az olacaktır. Bu durum özellikle bifokal 
ve multifokal merceklerde daha belirgindir ve dikey eksenlerde kaymalara neden olarak kişiyi 
rahatsız edebilir.

 Anizokoni: İki gözde oluşan görüntülerin aynı boyutta olmaması durumudur. Anizokoni olu-
şabilmesi için kişi iki gözüyle birden görebilmelidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: İki gözün refraksiyonlarının birbirinden farklı olmasına ne denir?

a) Ametropi
b) Anizometropi 
c) Anizofori
d) Anizokoni 
e) Anizokori

Soru 2: “ - “ bir mercek ile görme ekseni dışındaki bir objeyi görmek için gerekli göz 
hareketinin, “ + “ bir mercek ile gerekli göz hareketinden daha az olması durumuna 
ne denir?

a) Ametropi
b) Anizometropi 
c) Anizofori
d) Anizokoni 
e) Anizokori

Soru 3: İki gözde oluşan görüntülerin aynı boyutta olmaması ile karakterli görme 
problemine ne denir?

a) Ametropi
b) Anizometropi 
c) Anizofori
d) Anizokoni 
e) Anizokori

Soru 4: Çocuklarda anizometropi durumu hangi açıdan çok önemlidir?

a) Gözlük camları arasında kalınlık farklılığı olacaktır. 
b) Göz tembelliği riski fazla olacaktır.
c) Yüksek diyoptrinirı bulunduğu taraftaki göz 
  dışarıdan “ - “ bir mercek ile daha küçük görülecektir.
d) Yüksek diyoptrinin bulunduğu taraftaki göz 
  dışarıdan “ + “ bir mercek ile daha büyük görülecektir.
e) Gözlük camları arasındaki ağırlık farklılığından dolayı gözlük eğik duracaktır.
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Soru 5: Anizokoni durumunun oluşmaması için görüntüler arası büyüklük farkı eşik 
değeri ne olmalıdır?

a) % 0,25 
b) % 5 
c) % 10 
d) % 20 
e) % 50 

Soru 6:

1) Konkav merceğin eğriliği arttırılmalıdır.
2) Konveks olan camın santral kalınlığı azaltılmalıdır. 
3) Verteks uzaklığı azaltılmalıdır.
4) Tam düzeltme yapılmalıdır.
5) Çerçeve seçimine dikkat edilmelidir

Gözlüğe bağlı anizokoniyi azaltmak için yukarıdaki bilgilerden hangi üçü doğrudur?

a) 1,2 ve 3 
b) 2,3 ve 4 
c) 3,4 ve 5 
d) 1,3 ve 5 
e) 2,4 ve 5
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Ünite 21

PRESBİYOPİNİN GÖZLÜKLE 
DÜZELTİLMESİ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Presbiyopinin Gözlükle düzeltilmesi konusunda bilgi edineceksiniz

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Presbiyopi tedavisi

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Gözün kırıcı ortamlarını, Emetropi-Ametropi 
 bölümleri ile Akomodasyonu tekrar gözden geçiriniz.
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21.1 GİRİŞ

 Presbiyopi göz lensinin esnekliğini kaybetmesi sonucu akomodasyonun azalmasıdır. Bu du-
rumda kişi yakındaki yazıları okuyamamaya, cisimleri görememeye başlar. Presbiyopik yakın-
malar genellikle yavaş yavaş gelişir. Başlangıçta sadece küçük yazıların okunması güçleşirken, 
giderek daha büyük yazılar da görülmemeye başlar. Önceleri yakın noktanın uzaklaşmasına 
bağlı olarak, okuma mesafesi gittikçe gözden uzaklaştırılır. Kişi okurken daha bol ışık ihtiyacı 
duyar. Bazen yakını net görebilmek için aşırı akomodasyon sonucu siliyer 
spazm gelişebilir. Bu durumda göz çevresinde şiddetli ağrı ve yalancı miyopi gelişir.

21.1 PRESBİYOPİ TEDAVİSİ

 Presbiyopi ortalama 45 yaşlarında (+1,50)D yakın gözlük ihtiyacı ile kendini gösterir. Bu 
yakın gözlük ihtiyacı her 5 yılda bir ilave (+0.50) D kadar artış gösterir. 60 yaşından sonra 
yakın gözlük diyoptrisi sabitlenir. (Tablo 21.1)

Tablo 21.1 : Emetrop bir gözde yaşlara göre yakın gözlük ihtiyacı 

 Presbiyopinin tedavisinde kullanılan gözlükler hipermetropiden farklı olarak sadece yakın 
görmeyi gerektiren işlerde kullanılmalıdır. Çünkü 40 cm uzaklığı hedefleyerek verilen presbi-
yopi mercekleri, kişinin uzak görmesini bozar. Bunun yanı sıra diyoptri tespitinde yakın gözlük 
ihtiyacı duyan kişinin ağırlıklı olarak kullandığı mesafenin önemi büyüktür. Örneğin masa üstü 
çalışmaları için yakın gözlük ihtiyacı duyan bir kişide yaşa göre gereken ihtiyaçtan daha düşük 
gözlük yeterli olabilecekken çok yakın çalışmalarla uğraşan kişilerde ise daha yüksek diyoptriler 
gerekecektir.

 Kişinin önceden bir refraksiyon kusuru varsa yakın gözlük için kullanmakta olduğu 
gözlüklerin üzerine yukarıdaki tabloya uygun konveks cam ilavesi yapılır.

 Kişinin miyopisi varsa, belli bir düzeye kadar yakın gözlük ihtiyacı hissetmeyip, uzak gözlüğü-
nü çıkararak, rahatlıkla yakın işlerini görebilir. Refraksiyon kusuru olan kişilerde konveks mer-
cek diyoptrisi sferik diyoptri üzerine eklenir. Gerekli hallerde astigmat mercek transpozisyon 
işlemi yapılır. Bu durumları çeşitli örneklerle açıklayalım.

 Örnek 1: 50 yaşında yakın görme şikayetleri olan bir hastanın emetrop olması durumun-
da kullanması gereken gözlük yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi (+2.00) D’dir. Bu değerin 
(+0.25)-(+0.50) altı ve üstü denenerek en rahat edilen diyoptrinin reçetesi yazılır.

 Örnek 2: 55 yaşında yakın görme şikayetleri olan ve (+2.00) D hipermetropisi olan bir has-
tanın kullanması gereken yakın gözlük, uzak gözlük ve yaşına uygun yakın gözlük diyoptrileri-
nin toplamı o I a n (+2.00)+(+2. 50)=(+4. 50) D d i r.

 Örnek 3: 45 yaşında yakın görme şikayetleri olan ve (+2.00)(+0.50)a90° bileşik hipermet-
rop astigmatı olan bir hastanın kullanması gereken yakın gözlük, uzak gözlük ve yaşına uygun 
yakın gözlük diyoptrilerinin toplamı olan [(+2.00)(+0.50)a90°]+(+1.50) 185

 Örnek 4: 60 yaşında yakın görme şikayetleri olan ve (+0.50)a90° basit hipermetrop astig-
mati olan bir hastanın kullanması gereken yakın gözlük, uzak gözlük ve yaşına uygun yakın 
gözlük diyoptrilerinin toplamı olan (+0.50)a90°+(+3.00)=(+3.00) (+0.50)a90° dir.

Yaş (Yıl) Yakın Gözlük İhtiyacı

45 (+1.50) D

50 (+2.00) D

55 (+2.50) D

60 ve üstü (+3.00) D
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 Örnek 5: 55 yaşında yakın görme şikayetleri olan ve (-2.50) D miyopisi olan bir hastanın 
kullanması gereken yakın gözlük, uzak gözlük ve yaşına uygun yakın gözlük diyoptrilerinin top-
lamı olan

 Örnek 6: 55 yaşında yakın görme şikayetleri olan ve (-2.00) (-1.50)a90° D bileşik miyop as-
tigmati olan bir hastanın kullanması gereken yakın gözlük, uzak gözlük ve yaşına uygun yakın 
gözlük diyoptrilerinin toplamı olan [(-2.00)(-1.50)a90°]+(+2.50)=(+0.50) (-1.50)a90° dir.

ÖZET

 Presbiyopi göz lensinin esnekliğini kaybetmesi sonucu akomodasyonun azalmasıdır. Bu du-
rumda kişi yakındaki yazıları okuyamamaya, cisimleri görememeye başlar. Presbiyopik yakın-
malar genellikle yavaş yavaş gelişir. Başlangıçta sadece küçük yazıların okunması güçleşirken, 
giderek daha büyük yazılar da görülmemeye başlar. Önceleri yakın noktanın uzaklaşmasına 
bağlı olarak, okuma mesafesi gittikçe gözden uzaklaştırılır. Kişi okurken daha bol ışık ihtiyacı 
duyar. Bazen yakını net görebilmek için aşırı akomodasyon sonucu siliyer spazm gelişebilir. Bu 
durumda göz çevresinde şiddetli ağrı ve yalancı miyopi gelişir.

 Presbiyopi ortalama 45 yaşlarında (+1.50) D yakın gözlük ihtiyacı ile kendini gösterir. Bu ya-
kın gözlük ihtiyacı her 5 yılda bir ilave (+0.50) D kadar artış gösterir. 60 yaşından sonra yakın 
gözlük diyoptrisi sabitlenir.

 Presbiyopinin tedavisinde kullanılan gözlükler hipermetropiden farklı olarak sadece 
yakın görmeyi gerektiren işlerde kullanılmalıdır.

 Kişinin önceden bir refraksiyon kusuru varsa yakın gözlük için kullanmakta olduğu gözlüklerin 
üzerine yukarıdaki tabloya uygun konveks mercek ilavesi yapılır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: 50 yaşında yakın görme şikayetleri olan emetrop bir hastanın kullanması 
gereken yakın gözlük ihtiyacı kaç diyoptridir? 

a) (+0.50) D
b) (+1.00) D 
c) (+1.50) D 
d) (+2.00) D 
e) (+2.50) D

Soru 2: 60 yaşında yakın görme şikayetleri olan emetrop bir hastanın kullanması 
gereken yakın gözlük kaç diyoptridir?

a) (+1.50) D 
b) (+2.00) D 
c) (+2.50) D 
d) (+3.00) D 
e) (+3.50) D

Soru 3: 70 yaşında yakın görme şikayetleri olan emetrop bir hastanın kullanması 
gereken yakın gözlük kaç diyoptridir?

a) (+1.50) D 
b) (+2.00) D 
c) (+2.50) D 
d) (+3.00) D 
e) (+3.50) D
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Soru 4: 55 yaşında yakın görme şikayetleri olan ve (+2.00) D hipermetropisi olan bir 
hastanın kullanması gereken yakın gözlük kaç diyoptridir?

a) (+1.50) D
b) (+2.50) D
c) (+3.50) D
d) (+4.50) D
e) (+5.50) D
 
Soru 5: 45 yaşında yakın görme şikâyetleri olan ve (-2.50) (-1.50)a90° bileşik miyop 
astigmatı olan bir hastanın kullanması gereken yakın gözlük kaç diyoptridir?
 
a) (+1.50) D
b) (-1.00)(-1.50)α90°
c) (+2.00) D
d) (-2.00)(-1.50)α90°
e) (+2.50) D
 
Soru 6: 60 yaşında yakın görme şikâyetleri olan ve (+0.50)a90° basit hipermetrop 
astigmatı olan bir hastanın kullanması gereken yakın gözlük kaç diyoptridir?
 
a) (+1.00)(+0.50)α90°
b) (+1.50)(+0.50)α90°
c) (+2.00)(+0.50)α90°
d) (+2.50)(+0.50)α90°
e) (+3.00)(+0.50)α90°
 
Soru 7: 50 yaşında yakın görme şikâyetleri olan ve (-2.50) D miyopisi olan bir hasta-
nın kullanması gereken yakın gözlük kaç diyoptridir?
 
a) (-0.50) D
b) (0.00) D
c) (+0.50) D
d) (+1.00) D
e) (+2.00) D
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Ünite 22

REFRAKSİYON KUSURLARININ LAZER 
İLE DÜZELTİLMESİ
 
ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde 
 kullanılan güncel lazer teknikleri konusunda bilgi edineceksiniz 

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Fotorefraktik Keratektomi
• Otomatik Lamellar Keratoplasti 
• LASIK
• Wavefront Lazer 
• Intralase LASIK

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Gözün kırıcı ortamlarını tekrar gözden geçiriniz. 



105

22.1 GİRİŞ

 Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesi amacıyla lazer kullanımı son yıllarda çok tercih edilen 
bir yöntem haline gelmiştir. Her geçen gün yeni bir teknik geliştirilmekte ve mükemmele yakın 
sonuçlar alınmaktadır. Şimdi lazer kullanılarak uygulanan tekniklerin bazılarından bahsedelim.

22.2 FOTOREFRAKTİF KERATEKTOMİ (PRK)

 Lazer ışınlarının fotoablaziv (soyucu) fonksiyonu ile korneal dokunun işlenmesi esasına 
dayanır. Excimer lazer ismiyle de bilinir. Kullanılan laserin dalgaboyu 193 nm’ dir. Her bir atım 
“2 "m” ablazyon yapar. Miyopide merkez kornea, hipermetropide merkez dışı korneaya uygu-
lanır. Damla anestezisi altında epitel doku kaldırıldıktan sonra uygulanır. PRK sonuçları özellikle 
yüksek miyopide daha başarılıdır. PRK’ de alt yaş sınırı 18 olarak kabul edilmiştir.

22.3 OTOMATİK LAMELLAR KERATOPLASTİ (ALK)

 Keratomileusis’ in bir diğer şeklidir. (-5.00)-(-25.00) D miyopide ve (+5.00) D’ye kadar 
hipermetropide etkilidir. Damla anestezisi ile uygulanır.

23. Ünitedeki Keratomileusis bölümüne bakınız 

22.4 LASIK (LAZER ASSISTED STROMAL INSITU KERATOMILEUSIS) 
 PRK’nin bir formudur. Ancak burada önce korneadan özel cihazlar yardımıyla 8 mm çapın-
da bir kapak kaldırılır daha sonra lazer uygulanır. İşlem tamamlandıktan sonra kapak yerine 
yerleştirilir. Dikiş gerekmez. Epitel sağlam olduğu için ağrı minimaldir. Gözü kapamaya gerek 
olmayıp bir plastik kapak takılması yeterlidir. Tekrarlanabilir bir yöntemdir. Hızlı görsel iyileşme, 
inflamasyon ve ağrının minimal oluşu, refraktif sonucun tahmin edilebilirliğinin yüksek oluşu 
gibi nedenlerle refraktif cerrahide ön plana çıkmıştır. 

22.5 WAVEFRONT LAZER

 Çalışma prensibi LASIK’teki gibidir. Farklı olarak bu teknikte kişinin özel kornea haritaları 
çıkartılır. Lazer uygulaması bu haritadaki bulgular doğrultusunda uygulanır. Her hastaya uygu-
lanmasına gerek olmayıp, uygun hastalarda çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

22.6 INTRALASE LASIK

 LASIK’in bir formudur. Burada korneal kapak lazer yardımı ile kaldırılır. Sonraki işlemler 
LASIK’teki gibidir.

 Refraktif lazer uygulamaları için kişinin en az 18 yaşında olması, son iki senede büyük bir 
refraktif değişimin olmaması, gözün ön ve arka kısmına ait bir hastalık bulunmaması gereklidir.

 İstenilmeyen etkilerin başında enfeksiyon gelişimi, korneada matla5malar, fazla düzeltme ve 
yeniden gözlük ihtiyacının ortaya çıkması gelmektedir.

ÖZET

 Fotorefraktif Keratektomi (PRK)

Lazer ışınlarının fotoablaziv (soyucu) fonksiyonu ile korneal dokunun işlenmesi esasına dayanır.

 Otomatik Lamellar Keratoplasti (ALK)

 Keratomileusis’ in bir diğer şeklidir. (-5.00)-(-25.00) D miyopide ve (+5.00) 
D’ye kadar hipermetropide etkilidir. Damla anestezisi ile uygulanır.
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 LASIK (Lazer Assisted Stromal Insitu Keratomileusis)

 PRK’nin bir formudur. Ancak burada önce korneadan özel cihazlar yardımıyla 8 mm çapında 
bir kapak kaldırılır daha sonra Lazer uygulanır. İşlem tamamlandıktan sonra kapak yerine yer-
leştirilir. Dikiş işlemi gerekmez.

 Wavefront Lazer

 Çalışma prensibi LASIK’teki gibidir. Farklı olarak bu teknikte kişinin özel kornea haritaları çı-
kartılır. Laser uygulaması bu haritadaki bulgular doğrultusunda uygulanır.

 Intralase LASIK

 LASIK’in bir formudur. Burada korneal kapak lazer yardımı ile kaldırılır. Sonraki işlemler 
LASIK’teki gibidir.

Refraktif lazer uygulamaları için kişinin en az 18 yaşında olması, son iki senede büyük bir ref-
raktif değişimin olmaması, gözün ön ve arka kısmına ait bir hastalık bulunmaması gereklidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde 
kullanılan lazer yöntemlerindendir?

a) Krioterapi
b) Fotorefraktif Keratektomi 
c) Radiyer keratotomi
d) Viskokanalostomi 
e) Vitrektomi

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan 
lazer yöntemlerinden değildir?

a) Otomatik Lamellar Keratoplasti 
b) LASİK
c) Wavefront Lazer 
d) Intralase LASIK
e) Derin Lamellar Keratektomi

Soru 3: Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan lazer yöntemlerinden 
hangisinde önce korneadan özel cihazlar yardımıyla bir kapak kaldırılır daha sonra 
lazer uygulanır?

a) Otomatik Lamellar Keratoplasti 
b) LASIK
c) Wavefront Lazer 
d) Intralase LASIK
e) Fotorefraktif Keratektomi

Soru 4: Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan lazer yöntemlerinden 
hangisinde önce kişiye özel kornea haritaları çıkartılır daha sonra bu haritadaki bul-
gular doğrultusunda lazer uygulanır?

a) Otomatik Lamellar Keratoplasti ,
b) LASIK
c) Wavefront Lazer 
d) Intralase LASIK
e) Fotorefraktif Keratektomi
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Soru 5: Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan lazer yöntemlerinden 
hangisinde önce korneadan lazer yardımıyla bir kapak kaldırılır daha sonra lazer uy-
gulanır?

a) Otomatik Lamellar Keratoplasti 
b) LASIK
c) Wavefront Lazer 
d) Intralase LASIK
e) Fotorefraktif Keratektomi 

Soru 6:

1. Kişinin en az 18 yaşında olması
2. Son iki senede büyük bir refraktif değişimin olmaması 
3. Gözün ön ve arka kısmına ait bir hastalık bulunmaması 
4. Mavi gözlü olması
5. Kadın olması

Refraktif lazer uygulamaları için yukarıdaki şartlardan hangileri gereklidir?

a) 1,2 ve 5 
b) 2,3 ve 4 
c) 1,3 ve 4 
d) 1,2 ve 3 
e) 1,2,3,4 ve 5
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Ünite 23

REFRAKSİYON KUSURLARININ 
CERRAHİ YÖNTEMLER İLE 
DÜZELTİLMESİ 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan 
 güncel cerrahi teknikler konusunda bilgi edineceksiniz

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Korneal Yöntemler
• İntraoküler (Göziçi) Yöntemler

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Gözün kırıcı ortamlarını tekrar gözden geçiriniz. 
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23.1 KORNEAL YÖNTEMLER

 Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesi ile ilgili geçmişten bugüne birçok teknik denenmiş olup 
birçoğu artık terk edilmiştir. Refraktif cerrahi ile ilgili işlemlerin çoğu kornea ile ilgili girişimler-
dir. Sklera ile ilgili girişimler, gözün ön arka uzunluğunun kısaltılmasına yönelik girişimler olup, 
yüksek oranlı istenmeyen sonuçlar nedeniyle artık kullanılmamaktadır. Bir 
zamanlar oldukça yaygın olarak uygulanan bir diğer teknik olan radiyer keratotomi artık daha 
az klinik tarafından tercih edilmektedir.

 Radiyer keratotomide korneanın santralinde en az 4 nım’lik dairesel bir alanın dışı-
na 8 ila 16 adet ışınsal tam kat olmayan kesiler uygulanır.

 Burada amaç kesilerin uygulandıkları bölgelerde korneayı zayıflatarak korneanın tepe noktası-
nın düzleşmesinin, dolayısıyla kırıcılığının azaltılmasının sağlanmasıdır.

 23.1.1 Keratomileusis
 Özel cihazlar kullanılarak hastanın korneasından yüzeyel bir tabaka kaldırılır, kaldırılan 
tabaka istenilen biçimde şekillendirilerek yeniden yerine dikilir. (-15.00) D miyopi, (+12.00) D 
hipermetropi düzeltilebilir. İşlem sonrasında düzensiz astigmatizma görülebilir.

 23.1.2 Epikeratofaki
 Hasta korneasından lameller bir tabaka kaldırılarak başka bir kişiden alınıp özel işlemden 
geçirilmiş kornea buraya dikilir. (-18.00) D’ye kadar miyopi, (+16.00) D’ye kadar hipermetropi 
düzeltilebilir. Düzensiz astigmatizma gelişme şansı keratomileusis’ten daha yüksektir. Keratoko-
nus tedavisinde de kullanılabilir.
198
Günümüzde kullanılmakta olan diğer korneal tekniklere kısaca göz atacak olursak;

• İntrakorneal Lens Uygulanması: Yüksek kırılma indisli bir lensin kornea içine yerleştirilmesi   
 işlemidir. Miyopi ve hipermetropi tedavisinde kullanılabilir. Kornea beslenmesini olumsuz   
 etkileyebilir ve korneada lense bağlı erozyonlar oluşabilir.
• Wedge Rezeksiyon: Korneada daha düz olan eksene yani kırıcılığın az olduğu eksene 
 uygulanarak dikleştirilmesi amaçlanır. Söz konusu eksende limbusa paralel kesi veya korneal  
 kama şeklinde doku parçası çıkarılarak uygulanır.
• Derin Lamellar Keratektomi: Düşük dereceli hipermetropide kullanılır. Mikrokeratom cihazı 
 ile uygulanır. Amaç santral korneayı dikleştirerek kırıcılığını artırmaktır.
• Termokeratoplasti: Korneada limbusa paralel uzanan kollajen liflerin lazer Uygulanması i 
 ile oluşan ısıya bağlı olarak boylarının kısaltılması prensibine dayanır. Bu işlem ile periferik   
 korneada düzleşme, merkezde ise dikleşme oluşarak korneanın kırıcılığı artar. Bu da 
 hipermetropinin azalması demektir.

23.2 İNTRAOKÜLER (GÖZİÇİ) YÖNTEMLER

 Refraktif kusurun düzeltilmesinde kullanılan intraoküler yöntemler genellikle göz içi lens 
(GİL)’in konulmasına yöneliktir. GİL kullanılmasının hasta için potansiyel fayda ve zararları var-
dır. Katarakt oluşumu, enfeksiyon gelişimi bu tip cerrahilerde karşılaşılabilen sorunlardandır. En 
önemli faydaları ise yüksek ametropilerde en iyi düzeltmeyi sağlamalarıdır.

Çeşitli kaynaklarda çoğu zaman göz içi lens (GİL) ve intra oküler lens (İOL) terimleri 
birbirinin yerine kullanılabilmektedir.

• Şeffaf Lens Ekstraksiyonu: Lenste herhangi bir opaklaşma bulgusu olmamasına rağmen   
 refraksiyon kusurunu düzeltmek amacı ile katarakt ameliyatının yapılıp, göz içine uygun 
 diyoptride lensin konulmasıdır. Yaşlı ve ciddi ametropisi olanlarda tercih edilmelidir.
• Fakik İOL: Kişinin kendi lensine dokunulmaksızın göz içine lens konulmasıdır. Ön kamaraya  
 konulduğu gibi arka kamaraya konulan İOL tipleri de vardır. Potansiyel riskleri; endotel 
 hasarı, iris travması, katarakt gelişimidir. LOL göz içinde öne doğru 1 mm hareket ederse 
 güç 1 Diyoptri artar. Bu yüzden aynı göze konacak ön kamara İOL’i, arka kamara İOL’inden   
 daha düşük güçte olmalıdır.
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 Göz içine lens yerleştirilmesine yönelik cerrahi girişimler daha çok miyopi durumunda kulla-
nılmakla beraber hipermetropi, astigmatizma durumlarında da kullanılmaktadır. Ayrıca bifokal 
veya multifokal İOL’lerin kullanımı ile presbiyopiye yönelik girişimler de yapılmaktadır.

 Presbiyopilerin tedavisinde kullanılan bir diğer cerrahi girişim siliyer cisim hizasında skleral 
halkaların kullanımıdır. Sklera içerisine yerleştirilen halkalar sayesinde siliyer cisime dışarıdan 
baskı uygulanmakta ve lensi yerinde tutan zonüllerin gevşeyerek lens kırıcılığının artması he-
deflenmektedir. Bu yöntem presbiyopik yakınmaları olup, lens elastikiyetinin henüz azalmadığı 
kişiler için uygundur.

ÖZET

 Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesi ile ilgili geçmişten bugüne birçok teknik denenmiş olup 
birçoğu artık terk edilmiştir. Günümüzde halen kullanılan teknikler;

Korneal Yöntemler
• Radiyer Keratotomi 
• Keratomileusis
• Epikeratofaki
• İntrakorneal Lens Uygulanması 
• Wedge Rezeksiyon
• Derin Lamellar Keratektomi
• Termokeratoplasti

İntraoküler (göziçi) yöntemler:
• Şeffaf Lens Ekstraksiyonu 
• Fakik İOL

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan 
cerrahi yöntemlerdendir?

a) Krioterapi 
b) Blefaroplasti 
c) Radiyer keratotomi 
d) Viskokanalostomi 
e) Vitrektomi

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan 
cerrahi yöntemlerden değildir?

a) Keratomileusis 
b) Epikeratofaki
c) İntrakorneal Lens Uygulanması 
d) Derin Lamellar Keratektomi 
e) Trabekülektomi

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde 
kullanılan göziçi cerrahi yöntemidir?

a) Şeffaf lens ekstraksiyonu 
b) Keratomileusis
c) Epikeratofaki
d) İntrakorneal Lens Uygulanması 
e) Derin Lamellar Keratektomi
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Soru 4: Kişinin kendi lensine dokunulmaksızın göz içine lens konulmasına ne denir?

a) Psödofaki 
b) Afaki
c) Fakik intra oküler lens 
d) Lens ekstraksiyonu
e) Lensektomi 

Soru 5:

1) Miyopi
2) Hipermetropi 
3) Astigmatizma 
4) Presbiyopi

Göz içine lens yerleştirilmesine yönelik refraktif cerrahi girişimler yukarıdaki hangi 
durumlarda kullanılabilir?

a) 1 ve 2 
b) 2 ve 4 
c) 1,3 ve 4 
d) 1,2,3 ve 4 
e) Sadece 1 

Soru 6:

1) Miyopi
2) Hipermetropi 
3) Astigmatizma 
4) Presbiyopi

şeffaf lens ekstraksiyonu yukarıdaki hangi durumlarda kullanılabilir?

a) 1 ve 2 
b) 2 ve 4 
c) 1,3 ve 4 
d) 1,2,3 ve 4 
e) Sadece 1
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Ünite 24

REFRAKSİYON KUSURLARININ KONTAKT 
LENS İLE DÜZELTİLMESİ
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Kontakt Lensler hakkında kısaca bilgi sahibi 
 olacak ve bildiklerinizi gözden geçireceksiniz 

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Kontakt Lensler
• Kontakt Lenslerin Avantajları
• Kontakt Lenslerin Dezavantajları

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Kontak Lens kurs notlarınızı gözden geçiriniz. 
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24.1 KONTAKT LENSLER

 Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde bir diğer yöntem kontakt lenslerin kullanılmasıdır.

 Kontakt lenslerde verteks mesafesinin neredeyse sıfır olması görüntü kalitesinin 
gözlükten daha iyi olmasına yol açar.

 Ancak bakım ve temizlik işlemlerinin titizlikle uygulanması gerekliliği kontakt lenslerin kullanı-
mında çok önemlidir. Kontakt lensler, gözlük kullanımının istenmemesi, ağır bir gözlük takmak 
zorunluluğu, gözlüğün gözler arasında görüntü büyüklüğünde farklılık (anizokoni) oluşturabil-
mesi, görme alanı darlığı yaratması, yağmur vb. hava koşullarından etkilenmesi, sportif faali-
yetler ve diğer aktivitelerde kısıtlılığa yol açması gibi nedenlerden dolayı tercih edilmektedirler.

24.2 KONTAKT LENSLERİN AVANTAJLARI

 Kontakt lenslerin avantajları başlıca şunlardır: 
• Estetik görünüme sahip olması
• Görme alanı darlığının olmaması
• İmaj büyüklüğü farkının daha az olması 
• Görüntünün daha net olması ve
• Sportif faaliyetler vb. işlere daha uygun olmasıdır

 Afaki durumunda gözlükler ile görüntüde yaklaşık %25 büyüme olurken, kontakt lens ile bü-
yüme % 7’dir. Bunun dışında

• Keratokonus
• Düzensiz astigmatizma 
• Nistagmus varlığı ve
• Belirgin anizometropi’de gözlük kullanımına göre avantajlıdırlar.

 Miyopinin ilerlemesini engellemek amacı ile sert kontakt lenslerin kullanımı denenmiştir. 
Ancak yöntem tatmin edici sonuçlar vermeyince terkedilmiştir. Burada amaç belirli bir program 
çerçevesinde giderek korneayı daha fazla düzleştiren kontakt lensler kullanarak mekanik bir 
düzeltme sağlamaktır.

24.3 KONTAKT LENSLERİN DEZAVANTAJLARI

 Kontakt lens kullanımının uygun olmadığı durumlar: 
• Kronik enfeksiyonlar, konjonktivitler
• Tekrarlayıcı korneal erozyon ve ülserasyon 
• Kapak anomalileri
• Çok yüksek korneal astigmatizma 
• Glokom filtrasyon blebi varlığı
• Kuru göz
• Gerekli temizlik kurallarını sağlayamayacak kimseler 
• Büyük pterijium, pinguekula varlığı
• Atopik dermatit, sedef gibi hastalıklar Kontakt lenslerin yan etkileri:
• Enfeksiyonlar
• Allerjik reaksiyonlar
• Kornea endoteli değişiklikleri
• Korneal erozyon ve ülserasyonlar 
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ÖZET

 Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde bir diğer yöntem kontakt lenslerdir.

 Kontakt lenslerin avantajları:
• Estetik görünüme sahip olması
• Görme alanı darlığının olmaması
• İmaj büyüklüğü farkının daha az olması 
• Görüntünün daha net olması
• Sportif faaliyetler vb. işlere daha uygun olması 

 Kontakt lens kullanımının uygun olmadığı durumlar: 
• Kronik enfeksiyonlar, konjonktivitler
• Rekürren korneal erozyon ve ülserasyon 
• Kapak anomalileri
• Çok yüksek korneal astigmatizma 
• Glokom filtrasyon blebi varlığı
• Kuru göz
• Gerekli temizlik kurallarını sağlayamayacak kimseler 
• Büyük pterijium, pinguekula varlığı
• Atopik dermatit, sedef gibi hastalıklar 

 Kontakt lenslerin yan etkileri:
• Enfeksiyonlar
• Allerjik reaksiyonlar
• Kornea endoteli değişiklikleri
• Korneal erozyon ve ülserasyonlar 

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi kontakt lenslerin avantajlarından değildir?

a) Bakımının kolay olması
b) Estetik görünüme sahip olması 
c) Görme alanı darlığının olmaması 
d) İmaj büyüklüğü farkının daha az olması 
e) Görüntünün daha net olması

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi kontakt lenslerin kullanımında dikkat edilmesi 
gereken faktörlerden değildir? 

a) Sportif faaliyetlerde kullanılmamalıdır 
b) Kişi kendi özelliklerine uygun kontakt lens kullanmalıdır
c) Reçete bilgilerine uygun kontakt lens takılmalıdır 
d) Kontakt lens muayenesi mutlaka göz hekimince yapılmalıdır
e) Bakım ve temizlik işlemleri titizlikle uygulanmalıdır

Soru 3: Aşağıdaki durumlardan hangisi gözlüğün kontakt lens’e göre avantajlı 
olduğu durumlardandır?

a) Belirgin anizometropi 
b) Nistagmus
c) Düzensiz astigmatizma 
d) Keratokonus
e) Konjonktivit
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Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi kontakt lens kullanımının uygun olduğu 
durumlardandır?

a) Kronik enfeksiyonlar
b) Rekürren korneal erozyon ve ülserasyon 
c) Korneal astigmatizma
d) Glokom filtrasyon blebi varlığı
e) Gerekli temizlik kurallarını sağlayamayacak kimseler

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi kontakt lens kullanımının uygun olduğu durumlar-
dandır?

a) Afaki
b) Çok yüksek korneal astigmatizma 
c) Glokom filtrasyon blebi varlığı 
d) Kuru göz
e) Büyük pterijium, pinguekula varlığı 

Soru 6:

1) Keratokonus 
2) Afaki
3) Allerjik reaksiyonlar
4) Korneal erozyon ve ülserasyonlar 
5) Pterijium

Yukarıdaki durumlardan hangi ikisi kontakt lens kullanımının yan etkilerindendir?

a) 1 ve 2 
b) 2 ve 3 
c) 3 ve 4 
d) 4 ve 5 
e) 1 ve 5
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Ünite 25

PRİZMATİK CAMLARIN KULLANIMI
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• prizmatik camların kullanımı hakkında kısaca bilgi edineceksiniz

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Prizmatik camların genel özellikleri
• Prizmatik camların kullanıldığı yerler

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Fizik, Fizik Optik ve Geometrik Optik konularını gözden geçiriniz.
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25.1 GİRİŞ

 Birinci ünite de bahsedildiği gibi saydam bir levhadan geçen ışın önce giriş noktasında daha 
sonra da çıkış noktasında kırınıma uğrar. Bu nedenle G noktasındaki görüntü A noktasından 
bakıldığında Gı noktasındaymış gibi görünür.

Şekil 25.1: Saydam bir levhada ışığın kırılması 

25.2 PRİZMATİK CAMLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

 Prizmalar, düz levhaların iki yüzeyinin bir noktada birleştiği optik yapılar olarak değerlendirilir. 
Yani Şekil 25.1’deki levhanın a ve R noktalarını birleştirdiğimizi düşünelim. Ortaya çıkan yeni 
şekil prizma olarak isimlendirilir. Prizmalarda ışık her iki yüzeyde kırılacağı için prizmanın taba-
nına doğru bir yön değiştirme gösterir. Buna bağlı olarak da objeler prizmanın tepesine doğru 
yer değiştirmiş gibi görülür. Şekil 25.2’ye bakacak olursak A noktasından baktığımızda normal-
de G noktasında alan cismi sanki Gı noktasındaymış gibi algılarız. Bir metre uzaklıktaki bir obje-
nin görüntüsünü 1 cm yer değiştiren prizmanın kırıcılığı 1 prizmatik diyoptridir ve 10D şeklinde 
gösterilir. Prizmaların görüntünün yerini değiştirme özelliğinden yararlanarak şaşılıkların tanı 
ve tedavisinde kullanımı sözkonusudur. Prizmaların bir tabanı bir de tepe noktaları vardır. Şekil 
25.2’deki prizmanın tabanı KM düzlemi, tepe noktası ise L noktasıdır. Prizmaların kırıcılığında 
prizmanın yapıldığı materyal kadar, L noktasındaki açının önemi 
büyüktür.

Şekil 25.2: Prizmada kırılma

25.3 PRİZMATİK CAMLARIN KULLANILDIĞI YERLER

 Prizmalar önceleri sadece kontrol edilemeyen ve/veya hastayı rahatsız eden gizli şaşılıkların 
tedavisinde kullanılırken günümüzde göz tembelliklerinde, göz kaslarının felcine bağlı olsun 
veya olmasın belirgin şaşılıklarda ve nistagmuslarda kullanım alanı bulmaktadır. Prizmalar cam 
olabilecekleri gibi plastik membran şeklinde de olabilirler. Membran şeklindeki prizmalara en iyi 
örnek Fresnel prizmalarıdır. Bu tip prizmalarda prizmatik yüzey basamaklar halinde ince bir yü-
zeye indirgenmiştir. Bu tip membran tarzındaki prizmalar hastanın gözlük camına yapıştırılarak 
kullanılırlar. Oldukça hafif olmaları, çok yüksek prizma kullanımına imkan 
vermeleri avantajlarıdır. Dezavantajları ise çabuk yıpranabilmeleri, zamanla sararmaları 
ve görme düzeyinde bir iki sıra azalma yapabilmeleridir.
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 Prizmaların kullanılma alanları
• Şaşılıklarda kaymanın tespiti ve kayma açısının değerlendirilmesinde
• Diplopi: Diplopi göz kası felçlerinde ortaya çıkan çift görme durumudur. 
 Çift görme durumlarının düzeltilmesinde
• Gizli şaşılık: Eğer hasta kaymasını kontrol edemiyor ve şikayetleri varsa
• Ameliyatlardan sonra ortaya çıkan düzelmemiş şaşılıkların tedavisinde
• Ameliyata uygun olmayan hafif şaşılıklarda
• Hastanın genel durumunda çeşitli nedenlere bağlı olarak ameliyata 
 uygun olmadığı durumlarda
• Şaşılığın, şaşılığa neden olan faktöre bağlı olarak artıp azalabildiği durumlarda
 Prizmatik camların kullanımının uygun olmadığı durumlar 
• Hasta uyumsuzluğu
• Şaşılık olmasına rağmen kayan gözün iyi görmediği durumlar

 Prizmatik camların kullanımında Prizmanın tepesi gözdeki kaymanın yönüne doğru olmalıdır; 
yani içe şaşılık durumunda kayan gözün önüne tepesi içe tabanı dışa dönük, dışa şaşılık duru-
munda ise kayan gözün önüne tepesi dışa tabanı içe dönük prizma konulur. Benzer şekilde yu-
karı kayma durumunda tepesi yukarı, aşağı kayma durumunda ise tepesi aşağıya doğru prizma 
kullanılır.

 Prizmanın gücü çift görme kaybolana kadar veya kayma düzelene kadar artırılır. Elde edilen 
Prizmatik camın reçetesinin yazılmasında prizmanın tabanı dikkate alınır.

 Prizmanın tabanı hangi yönü veya açıyı gösteriyorsa reçetede bu durum belirtilir. Prizmanın 
tabanı dışta ise base out (BO), içte ise base in (BI), yukarıda ise base up (BU), aşağıda ise 
base down BD) olarak belirtilir.

 Örneğin 200D’lik içe kayması olan bir hastanın reçetesi 

     20 ΔD base out 

şeklinde yazılır.

Başka bir örnek verecek olursak; 10 0 D’lik aşağı kayması olan bir hastanın reçetesi

     10 ΔD base up

şeklinde yazılır.

 Bu örneklerde prizma tepe noktalarının kayma yönünde olduğuna dikkat ediniz. Ancak reçe-
telerde taban yönünü açı ile belirtmek daha sağlıklı olacaktır. Sağ gözde 20 OD’lik içe kayması 
olan bir hastanın reçetesi
     20 ΔD base 0°

sol gözde 20 OD’lik içe kayması olan bir hastanın reçetesi 

     20 ΔD base 180°

şeklinde yazılır.

 Başka bir örnek verelim; sağ gözde 30° ekseninde 10 OD’lik dışa ve hafif aşağıya kayması 
olan bir hastada kullanılması gereken prizmanın tepe noktası 30°’yi göstermelidir. Bu nedenle 
tabanı da tam ters yönde yani 30°+180°=210°’de olmalıdır. Bu hastanın sağ göz için reçetesi

     10 ΔD base 210°

şeklinde yazılır.
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 Kaymanın çok fazla olup prizmatik değerin çok yüksek olduğu durumlarda prizmatik değer iki 
göz arasında paylaştırılır. Ancak böyle bir durumda kayması olmayan gözün önüne konulacak 
prizmanın tabanı ters yönde olmalıdır. Bir örnekle konuyu açıklayalım; sağ gözde 0° ekseninde 
70 OD’lik dışa kayması olan bir hastada kullanılması gereken prizmanın tepe noktası 0°’yi 
göstermelidir yani tabanı 180° olmalıdır. Bu hastanın sağ göz için reçetesi

     70 ΔD base 180°

şeklinde yazılır.

 Böyle bir durumda bu prizmatik değeri gözlere paylaştırdığımızı düşünelim. Sol göz önüne ko-
nulması gereken prizmanın tabanı bu sefer tam ters yönde yani 0°’de olmalıdır. Şimdi bu reçete

     Sağ 35 ΔD base 180° 
     Sol 35 ΔD base 0°

şeklinde yazılır.

 Prizmatik değerin gözlere dağılımı eşit olmayabilir. Genelde tercih edilen kayan gözün önün-
deki değeri daha yüksek tutmaktır. Yukarıdaki örnekte sağ göz için 50 4D, sol göz için 20 OD’lik 
prizmaları kullandığımızı düşünelim. Bu durumda reçeteyi açıları değiştirmeden

     Sağ 50 ΔD base 180° 
     Sol 20 ΔD base 0° 

şeklinde yazabiliriz.

Aynı reçete
     Sağ 50 ΔD base in 
     Sol 20 ΔD base in 

şeklinde de yazılabilir.

 Başka bir örnekle konuyu pekiştirelim; sağ gözde 0° ekseninde 55 ΔD’lik içe kayması olan bir 
hastada kullanılması gereken prizmanın tepe noktası 180°’yi göstermeli, tabanı 0°’de yani dışta 
olmalıdır. Bu hastanın sağ göz için reçetesi

     55 ΔD base 0°

şeklinde yazılır.

 Böyle bir durumda bu prizmatik değeri gözlere paylaştırdığımızı sağ göz için 404D, sol göz 
için 154D’lik prizmaları kullandığımızı düşünelim. Sol göz önüne konulması gereken prizmanın 
tabanı bu sefer tam ters yönde yani 180°’de olmalıdır. Bu durumda reçete

     Sağ 40 ΔD base 0° 
     Sol 15 ΔD base 180° 

şeklinde yazılır.

Aynı reçete
     Sağ 40 OD base out 
     Sol 15 OD base out 

şeklinde de yazılabilir.

0°’nin sağ gözde dışta sol gözde içte olduğunu unutmayalım. 
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ÖZET

 Prizmalar, düz levhaların iki yüzeyinin bir noktada birleştiği optik yapılar olarak değerlendiri-
lir. Prizmalarda ışık her iki yüzeyde kırılacağı için prizmanın tabanına doğru bir yön değiştirme 
gösterir. Buna bağlı olarak da objeler prizmanın tepesine doğru yer değiştirmiş gibi görülür.

 Bir metre uzaklıktaki bir objenin görüntüsünü 1 cm yer değiştiren prizmanın kırıcılı-
ğı 1 prizmatik diyoptridir ve 1ΔD şeklinde gösterilir.

 Prizmalar önceleri sadece kontrol edilemeyen ve/veya hastayı rahatsız eden gizli şaşılıkların 
tedavisinde kullanılırken günümüzde göz tembelliklerinde, göz kaslarının felcine bağlı olsun 
veya olmasın belirgin şaşılıklarda ve nistagmuslarda kullanım alanı bulmaktadır. Prizmalar cam 
olabilecekleri gibi plastik membran şeklinde de olabilirler. Membran 5eklindeki prizmalara en iyi 
örnek Fresnel prizmalarıdır.

 Prizmatik camların kullanımında prizmanın tepesi gözdeki kaymanın yönüne doğru olmalıdır; 
yani içe şaşılık durumunda kayan gözün önüne tepesi içe tabanı dışa dönük, dışa şaşılık duru-
munda ise kayan gözün önüne tepesi dışa tabanı içe dönük prizma konulur. Benzer şekilde 
yukarı kayma durumunda tepesi yukarı, aşağı kayma durumunda ise tepesi aşağıya doğru 
prizma kullanılır. Prizmanın gücü çift görme kaybolana kadar veya kayma düzelene kadar artırı-
lır. Elde edilen prizmatik camın reçetesinin yazılmasında prizmanın tabanı dikkate alınır. Prizma-
nın tabanı hangi yönü veya açıyı gösteriyorsa reçetede bu durum belirtilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi prizmaların kullanılma alanlarından değildir?

a) Şaşılıklarda kaymanın tespiti ve kayma açısının değerlendirilmesinde
b) Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesinde 
c) Çift görme durumlarının düzeltilmesinde 
d) Ameliyata uygun olmayan hafif şaşılıklarda 
e) Ameliyatlardan sonra ortaya çıkan düzelmemiş şaşılıkların tedavisinde

Soru 2: Sağ gözde 20ΔD’lik içe kayması olan bir hastanın prizmatik cam reçetesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a) Sağ 20 ΔD
b) Sağ 20 ΔD base out 
c) Sağ 20 ΔD base in 
d) Sağ 20 ΔD base up
e) Sağ 20 ΔD base down

Soru 3: Sol 10ΔD’lik dışa kayması olan bir hastanın prizmatik cam reçetesi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a) Sol 10 ΔD
b) Sol 10 ΔD base out 
c) Sol 10 ΔD base in 
d)  Sol 10 ΔD base up
e) Sol 10 ΔD base down
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Soru 4: Sol 150D’lik yukarı kayması olan bir hastanın prizmatik cam reçetesi aşağıda-
kilerden hangisidir?

a) Sol 15 ΔD
b) Sol 15 ΔD base out 
c) Sol 15 ΔD base in 
d) Sol 15 ΔD base up
e) Sol 15 ΔD base down

Soru 5: Sağ 64D’lik aşağı kayması olan bir hastanın prizmatik cam reçetesi aşağıda-
kilerden hangisidir?

a) Sağ 6 ΔD
b) Sağ 6 ΔD base out 
c) Sağ 6 ΔD base in 
d) Sağ 6 ΔD base up
e) Sağ 6 ΔD base down

Soru 6: Sağ gözde 204D’lik içe kayması olan bir hastanın prizmatik cam reçetesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a) Sağ 20 ΔD base 0° 
b) Sağ 20 ΔD base 90° 
c) Sağ 20 ΔD base 180° 
d) Sağ 20 ΔD base 270° 
e) Sağ 20 ΔD base 300°

Soru 7: Sol gözde 204D’lik dışa kayması olan bir hastanın prizmatik cam reçetesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a) Sol 20 ΔD base 0° 
b) Sol 20 ΔD base 90° 
c)  Sol 20 ΔD base 180° 
d) Sol 20 ΔD base 270° 
e) Sol 20 ΔD base 300°
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Ünite 26

AZ GÖRENLERE YARDIM
 

ÜNİTENİN AMAÇLARI
• Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
• Az görenlere yardım için kullanılan 
 yöntem ve gereçler hakkında bilgi edineceksiniz 

ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER
• Optik olmayan az görme yardımcıları 
• Optik az görme yardımcıları

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR 
Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce,
• Az görmeye neden olabilecek hastalıklar için Göz Hastalıkları 
 kurs notlarını gözden geçiriniz.
• Optik Aletler kurs notlarını gözden geçiriniz. 
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26.1 GİRİŞ
 
 Gözlükler sadece refraktif nedenlere bağlı görme azlığının düzeltilmesinde faydalıdırlar. Ref-
raksiyon dışı nedenlere bağlı olarak az gören kişilere biraz daha iyi görmelerine yardımcı olabi-
lecek çeşitli yöntemler vardır.
 
26.2 OPTİK OLMAYAN AZ GÖRME YARDIMCILARI
 
 Bu grup az görme yardımcıları basit büyük puntolu kitaplardan son derece gelişmiş elektronik 
cihazlara kadar geniş bir yelpazede yer alırlar.
 
• Aydınlatma: Daha iyi görebilmek için en gerekli yardımcıdır. Görme keskinliğinin azalması,   
 kontrast duyarlılığı da azaltır ve bu nedenle daha iyi görmek için kontrastın artırılması 
 gereklidir. Aydınlatmanın artırılması kontrastı artırarak görmeyi kolaylaştırır. Ancak   
 aydınlatma maksimum kontrast sağlayacak kadar güçlü olmalı, kamaşma ve karışıklığa 
 neden olmamalıdır.
 
• Büyük puntolu kitaplar ve gereçler: Büyük punto terimi, 18-24 punto ve daha büyük basım  
 çapı için kullanılır. Görme düzeyi çok kötü olmayan kişiler için yararlıdır.
 
• Delikli gözlükler: Düzensiz astigmatizma veya birçok küçük opasite varlığının neden 
 olduğu ortam anomalilerinin sonucunda retinadaki hayal bulanıklaşır. Bu durumlarda 
 üzerinde çok sayıda delik bulunan gözlükler faydalı olabilmektedir. Lens opasiteli 
 hastalarda, yansıyan ışıkları engellemek ve kontrastı arttırmak için çizgisel yarık içeren 
 gözlükler yararlı olabilir. Ancak her iki yöntem de bugün pek kullanılmamaktadırlar.

• Braille alfabesi: Altı noktadan oluşan bu alfabede altı nokta çeşitli varyasyonlarda 
 dizilmekte ve herbiri bir harf bir sayı yerine geçmektedir. Braille alfabesi, Braille yazıcısı 
 denilen ve daktiloya benzeyen bir cihaz ile yazılır. Noktaların birbirine yakın olması ve   
 kağıttan hafifçe kabarık olması kullanımı zorlaştırmaktadır. Parmakların büyük olduğu 
 durumlarda ve diyabet gibi nedenlere bağlı olarak parmak uçlarının hissizliğinde bu 
 alfabenin kullanımı zorlaşmaktadır.

• Projeksiyon araçları: Bu sistem bir televizyon kamerası, X-Y pozisyon yönlendiricisi, 
 ışık kaynağı ve video monitöründen oluşur. Kameradaki zoom lensi, video monitör ekranının  
 büyüklüğü ve bakış mesafesinin hasta tarafından azaltılması ile büyütme sağlanır. 140X   
 büyütmeye kadar olanak varken, genellikle 8X büyütme en çok kullanılır. Kullanıcı 
 görüntülenecek materyali yatay veya dikey olarak yer değiştirebilir. (Resim 26.1)

Resim 26.1: Projeksiyon cihazında okunmak istenilen yazı platforma konulur, ekrandan büyütülmüş görün-
tüdeki yazı okunur.

• Bilgisayar tarayıcı sistemleri: Bilgisayar tabanlı video gösterimleri projeksiyon 
 sistemlerinin sağladığı tüm avantajlara ilave olarak hastalara okunabilirliği arttıran 
 bir takım ek özellikler de sunar. Bu yöntem, büyütme sağlandığında harflerin akıcılığının   
 bozulmaması ve örnek yoğunluğun artması arasındaki ilişkiyi de sağlar. (Resim 26.2)
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Resim 26.2: Okunmak istenilen yazı tarayıcılar aracılığı ile bilgisayara aktarılarak okunabilecek kalitede 
görüntüye dönüştürülür.

26.3 OPTİK AZ GÖRME YARDIMCILARI

 Bu araçlar çeşitli güç, boyut ve stildeki büyütücü sistemlerdir;

• Gözlükler: Bu gözlükler, basit olarak normalden daha yüksek diyoptrik güçteki okuma 
 gözlükleridir. Yüksek güç daha kısa odak mesafesi sağlamakta ve buna bağlı olarak mesafe   
 büyütmesi gerçekleşmektedir. Az görme gözlükleri (+4.00) D’den (+20.00) D’ye kadar 
 değişen güçlerde olabilirler. Sıklıkla (+4.00) D ile (+16.00) D arasındaki mercekler kullanılır.  
 (+12.00) D’nin üzerindeki güçler için, yarım çerçeve yerine tam çerçeve kullanımı daha 
 uygundur. Yarım gözlükler özellikle iki gözünü birden kullanabilen hastalarda, uzak 
 görmede belirgin düzeltme ihtiyacı olmayanlarda ve yüksek güçte büyütme ihtiyacı olanlarda  
 daha başarılı sonuçlar sağlamaktadır. Az görme yardımcısı olarak gözlüklerin kullanılmasının  
 avantajları, hastaların gözlüğe alışık olmaları, rahat kullanılmaları, adaptasyonunun kolay   
 olması, her iki elin birlikte kullanılmasına olanak sağlamasıdır. Dezavantajları ise okuma 
 mesafesinin çok yakın olması ve hastanın mesafesi ayarlamakta zorluk çekmesidir.

• El büyüteçleri: Plastik veya metal taşıyıcı tarafından çevrelenen konveks mercek ve bir  
  tutacaktan oluşur. Gözlüklerle aynı optik prensiplere sahiptirler. Büyüteç materyal mesafesi 
değiştirilerek değişik miktarlarda büyütme sağlanabilir. Yakın materyal sabit uzaklıkta   
olduğunda ve göze yaklaştırılamadığında el büyüteçlerinin kullanılması idealdir. Sabit 
 büyüteç-materyal mesafesi gerektirmesi ve bir elin büyüteci tutması en büyük dezavantajidir.

• Ayaklı büyüteçler: El büyüteçlerine benzerler. Plastik veya metal taşıyıcı tarafından 
 çevrelenen konveks mercekten oluşurlar. Taşınmalarındaki güçlük ayaklı büyüteçlerin 
 dezavantajidir. Bu büyüteçler genelde masa üzerinde kullanılırlar. Ellerinde titreme olan 
 veya kollarını tam anlamıyla kontrol edemeyen hastalar için kullanımları uygundur.

• Luplar: Luplar göze çok yakın tutulan, başa takılan veya gözlük camlarının önüne   
 yerleştirilen yüksek güçte konveks merceklerdir. Yüksek güçteki gözlük mercekleri gibi 
 kullanılırlar. Güç arttıkça giderek kısalan göz-materyal mesafesi gerektirirler. Çok yakın 
 bakış isteyen fotoğraf, madeni para vs incelemesi gibi işlevlerde oldukça yardımcıdırlar. 
 Çok kısa mesafeden çalışma zorunluluğu, daralmış görme alanı en önemli dezavantajlarıdır.  
 Gözlük camlarına takılması kullanım acısından bir takım problemleri de beraberinde 
 getirir. Gözlük camlarına ilave olarak lupların ağırlıklarının da eklenmesi gözlüklerin çok 
 ağır olmasına neden olur. Odak mesafesi hesaplanırken lupun gücüne ilaveten önüne takıldığı  
 gözlük camının da gücü göz önüne alınmalıdır. Ayrıca pupillalar arası mesafenin belirtilmesi 
 de çok önem taşır.
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Resim 26.3: Gözlük camına takılmış bir lup örneği

• Teleskoplar: Teleskoplar bir metal tüp içinde aralıklı olarak yerleştirilmiş iki lensten 
 oluşan optik sistemlerdir. Galile tipi olanlarda görüntü düzdür, bu nedenle daha çok 
 tercih edilmektedir. Uzak görmeyi arttırmak için kullanılabilecek tek yardımcı teleskoplardır.  
 Az görme yardımcıları olarak kullanılan teleskoplar odaklanabilme özelliğine sahiptirler. 
 Kişi görmek istediği noktayı odaklayarak netleştirebilir. Teleskoplar açısal büyütme 
 özellikleriyle daha berrak görüntü sağlarlar. Ancak geçirilen ışığın azalmasına bağlı karanlık   
 görüntü oluşumu; güç arttıkça görme alanının daralması kullanımını kısıtlayan özellikleridir. 
 Tek göz yerine iki gözlü teleskopların kullanılması görme alanında bir miktar genişleme   
 sağlar. Elde tutulabilen cinsleri de var olup, bu tiplerin büyüklükleri kullanımı zorlaştır-  
 maktadır ve sadece tiyatro veya sportif karşılaşmalarda kullanımları faydalıdır. El titremesi 
 ve kol yorgunluğu da el tipi teleskop kullanımını güçleştiren diğer faktörlerdir. 

• Biyoptikler: El tipi teleskoplara alternatiftirler. Bunlar optik merkezin yukarısına gözlük 
 camlarının üzerine monte edilirler. Çenenin aşağıya indirilmesi ile teleskoptan bakılmak ta,   
 normal baş pozisyonunda gözlük camından bakılmaktadır. Uzaktaki cisimleri görmek için   
 teleskobun, yürürken ise normal gözlük camlarının kullanılması ile sokak kullanımlarında  
 da uygundur.

• Telemikroskoplar: Gözlük camının optik merkezinin aşağısına bifokal segment şeklinde   
 yerleştirilirler. Uzak görmeden ziyade yakın işlevler için kullanılırlar. Normal okuma 
 mesafesinde berrak görüş elde etmek üzere objektife az güçte lens içeren bir başlık takılır. 
 Bu sayede büyütme sağlanır ve takılan başlıktaki lensin gücü de okuma mesafesini belirler.   
 Odak derinliği kolaylıkla azaldığından görüş mesafesi titizlikle belirlenmelidir.

• İntraoküler lensler: Teleskopik sistemlerin göz içi lens şeklinde uygulanmasıdır. Bu 
 lenslerde merkezde 2 mm çapında (-40.00) D’lik bölüm, dışta ise (+20.00) D’lik bölüm 
 yer alır. Bu lens ile göz üç kez büyütebilen bir teleskop sistemine dönüşmektedir. Böyle 
 bir büyütme sisteminden elde edilen görme alanı genişliği benzer büyütmeyi sağlayan   
 teleskopik sistemden 4-10 defa daha fazladır. Kullanılan teleskopik sistem bifokal olduğu 
 için dış kısmı ile hastalar emetrop olmakta ve binoküler (iki göz) fonksiyon sağlanmakta ve   
 ayrıca görme alanı genişlemektedir. Ancak lensin kesinlikle merkezden kaymaması gereklidir.
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ÖZET

 Çeşitli nedenlere bağlı olarak az gören kişilere biraz daha iyi görmelerine yardımcı olabilecek 
çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerin tümünde temel prensip görüntüyü büyültüp kişinin 
daha iyi görebilmesine olanak sağlamasıdır.

 Optik olmayan az görme yardımcıları

 Bu grup az görme yardımcıları basit büyük puntolu kitaplardan son derece gelişmiş elektronik 
cihazlara kadar geniş bir yelpazede yer alırlar.

• Aydınlatma
• Büyük puntolu kitaplar ve gereçler 
• Delikli gözlükler
• Braille alfabesi: Altı noktadan oluşan bu alfabede altı nokta 
 çeşitli varyasyonlarda dizilmekte ve herbiri bir harf, sayı yerine geçmektedir.
• Projeksiyon araçları
• Bilgisayar tarayıcı sistemleri 

 Optik az görme yardımcıları

 Bu araçlar çeşitli güç, boyut ve stildeki büyütücü sistemlerdir; 

• Gözlükler
• El büyüteçleri
• Ayaklı büyüteçler 
• Luplar
• Teleskoplar 
• Biyoptikler
• Telemikroskoplar 
• İntraoküler lensler

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi optik olmayan az görme yardim gereçleri 
grubuna girmez?

a) Büyük puntolu kitaplar ve gereçler 
b) Delikli gözlükler
c) Braille alfabesi
d) Projeksiyon araçları 
e) Luplar

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi optik az görme yardim gereçleri grubuna girmez?

a) Gözlükler
b) Braille alfabesi 
c) El büyüteçleri 
d) Teleskoplar 
e) Biyoptikler

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi optik olmayan az görme yardim gereçlerinderı olan 
aydınlatmanın özelliklerinden değildir? 

a) Daha iyi görebilmek için en gerekli yardımcıdır.
b) Aydınlatmanın artırılması kontrastı artırarak görmeyi kolaylaştırır.
c) Aydınlatma maksimum kontrast sağlayacak kadar güçlü olmalıdır.
d) Kamaşma ve karışıklığa neden olmamalıdır.
e) Aydınlık ne kadar artarsa görme o kadar iyileşir. 
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Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi Braille alfabesi’nin özelliklerinden değildir?

a) Altı noktadan oluşur.
b) Noktalar çeşitli varyasyonlarda dizilmektedir.
c) Her bir şekil bir harf veya sayı yerine geçmektedir. 
d) Noktaların birbirine yakın olması kullanımı kolaylaştırmaktadır.
e) Diyabet gibi nedenlere bağlı olarak parmak uçlarının hissizliğinde 
  bu alfabenin kullanımı zorlaşır.

Soru 5: Az görme yardımcısı olarak kullanılan gözlüklerle ilgili bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

a) Bu gözlükler, normalden daha yüksek diyoptrik güçteki okuma gözlükleridir.
b) Yüksek diyoptrik güç daha kısa odak mesafesi sağlamaktadır.
c) Yarım çerçeve yerine tam çerçeve kullanımı daha uygundur.
d) Her iki elin birlikte kullanılmasına olanak sağlarlar. 
e) Okuma mesafesi çok uzağa kaymıştır.

Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi az görme yardımcısı olarak kullanılan 
cerrahi yöntemdir?

a) İntraoküler lens 
b) Lup
c) Teleskop 
d) Biyoptik
e) Telemikroskop

ÜNİTELERLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 

1. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)B 2) D 3)C  4)A  5)B 6)A 7)B 

2. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)B  2)C  3)B  4)B 5)A 6)A 7)E 8)D 

3. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1E 2)C 3)A 4)C 5)A 6)E 7)D 

4. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)D 2)D 3)B 4)C 5)D 6)A

5. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)B 2)C 3)D 4)D 5)D 6)E

6. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)E 2)E 3)E 4)E 5)A 6)D

7. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)E  2)A 3)C 4)C 5)B 6)C

8. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)B 2)A 3)E 4)C 5)C 6)B 7)E

9. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)A 2)D 3)E 4)E 5)C 6)E

10. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)C 2)C 3)E 4)E 5)D 6)E
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11. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)E 2)C 3)A 4)A 5)D 6)A

12. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)B 2)B 3)E 4)C 5)E 6)E

13. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)B 2)E 3)E 4)A 5)D

14. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)E 2)A 3)B 4)C 5)D

15. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)D 2)D 3)E 4)B 5)A

16. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI:
1)B 2)D 3)B 4)C 5)E 6)B
 
17. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)D 2)B 3)D 4)C 5)B 6)C

18. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)B 2)D 3)B 4)E 5)C 6)D

19. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)E 2)B 3)D 4)E 5)D 6)E 7)E 

20. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)B 2)C 3)D 4)B 5)A 6)A

21. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)D 2)D 3)D 4)D 5)B 6)E 7)A 

22. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)B 2)E 3)B 4)C 5)D 6)D

23. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)C 2)E 3)A 4)C 5)D 6)E

24. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)A 2)A 3)E 4)C 5)A 6)C

25. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)B 2)B 3)C 4)E 5)D 6)A 7)A 

26. ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI: 
1)E 2)B 3)E 4)D 5)E 6)A 
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