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1.ÖZET
ARKA VİTREUS DEKOLMANI GELİŞEN HASTALARDA
RENKLİ GÖRME DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmamız,arka vitreus dekolmanı gelişen olgularda,renkli görme değişikliklerinin
araştırılmasını amaçlamaktadır.Bu çalışma; Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz
Hastalıkları Anabilim Dalına Nisan 2019- Ekim 2019 yılları arasında başvuran ve tek
gözünde evre 4 arka vitreus dekolmanı saptanan, diğer gözünde arka vitreus dekolmanı olmayan , yaşları 42 ile 75 arasında değişen, 27 hastanın 27 gözünde yapılmıştır.Hastaların ,sağlıklı

diğer gözleri kontrol grubu olarak değerlendirilmiş-

tir.Çalışmaya dahil edilen hastaların arka vitreus dekolmanları fundus muayenesi ile
saptanmış,optik koherens tomografi ve ultrasonografi ile de AVD leri gösterilmiştir.Oküler cerrahi geçirmiş olanlar, görme keskinliği 9/10 düzeyinin altında olanlar,
asimetrik lens patolojisi olan hastalar,doğumsal renk görme defekti olanlar, renk
görmeyi etkileyecek retinal patolojiye ve glokom hastalığı öyküsü olan hastalar teste
dahil edilmedi.Çalışmamızda renkli görmeyi değerlendirirken hastalara en hassas
renkli görme değerlendirme testleri olan FM -100 Hue ve CAD testleri uygulanmıştır. Renkli görmeyi değerlendirirken öncelikle pratikte en sık kullanılan renk görme
testi olan Ishihara 24 plak baskısı kullanılmıştır. Ishıhara testinde 15 numerik plakta
1 ve üzeri hata yapan olgular, şüpheli konjenital renk görme bozukluğu olarak kabul
edilmiş ve bu hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastalarda kontrol ve çalışma
grubu gözler her biri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Hastalara öncelikle CAD testi ugulanmıştır.CAD testinde mavi-sarı, kırmızı-yeşil eşik değerleri ile, FM-100 HUE testinde ise; total hata skorları ile mavi-sarı,kırmızı-yeşil aks hata skorları değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları SPSS 22 istatistik analiazatörü ile hesaplanmıştır.FM 100
Hue testinde kontrol guruba göre AVDli gözlerde, total hata skorlarında istatistiksel
anlamlı fark saptandı(p=0.00) (p<0.05). Özel renk skala hata skorları değerlendirildiğinde kırmızı-yeşil renk aksında kontrol gurubuna göre istatistiksel anlamlı fark
saptanmazken, (p=0.838) (p>0.05) ,mavi-sarı aks hata skorları AVD’li gözlerde daha yüksek saptandı, fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.00)(p<0.05).CAD
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testi eşik değerler ölçümleri değerlendirildiğinde kırmızı-yeşil eşik değerleri arasında
istatstiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0.174) (p>0.05).CAD testi mavi-sarı aks eşik
değerleri ise çalışma grubu gözlerde kontrol grubuna göre belirgin istatistiksel anlamlı fark saptandı (p=0.001) (p<0.05). AVD’li gözlerde mavi-sarı aks eşik değerleri
daha yüksekti. Cinsiyet arası renk görme düzeylerine bakıldığında hem 100 HUE
hem de CAD testinde kontrol gruba göre benzer anlamlılık düzeyleri saptandı. Arka
vitreus dekolmanı gelişen gözlerde,kontrol grubu gözlere göre hassas renk görme
testleri olan Farnsworth Munsell 100 Hue ve CAD testlerinin her ikisinde de renkli
görmede bozulma olduğu saptandı.Özel renk skalasına bakıldığı zaman,kırmızı-yeşil
aksta belirgin bir fark saptanmazken mavi-sarı renk aksında belirgin bozulma olduğu
gösterildi.Cinsiyet arası renk görme düzeyi farklarına bakıldığında,çalışma grubu ile
kontrol grubu arasında kadın ve erkek cinsiyette benzer anlamlılık sonuçlar saptandı.

Anahtar Kelimeler: Arka Vitreus Dekolmanı,Renk Görme, FM -100 Hue Testi,CAD testi
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2.ABSTRACT
EVALUATION OF COLOR VISION IN PATIENTS
WİTH POSTERIOR VITREOUS DETACHMENT
This study is aim to determine the possible changes of colour vision in stage 4 posterior vitreous detachment. This study was performed in 27 eyes of 27 patients who
were admited to the department of Ophthalmology in Medipol University Medical
Faculty Hospital between April 2019-October 2019 and were found to have posterior vitreous detachment in one eye in stage 4. The subjects were compared between
the eyes of patients who had no history of systemic diseases and any other ocular
surgery that could affect color vision with acute and chronic posterior vitreous detachment in one eye and other eye was healthy. Posterior vitreous detachments of the
patients were evaluated by the fundus examination and the obvious ones are included
in the test with OCT and ocular USG. Patients with stage 4 posterior vitreous detachment, no other ocular or systemic disease that may affect color vision and no
ocular surgery was performed in 27 patients and other healthy eyes of patients were
evaluated as control group.Patients ,who underwent ocular surgery, visual acuity
below 9/10, advanced cataract and asymmetric lens pathology, congenital color vision defect, retinal pathology affecting color vision and glaucoma disease were not
included in the test. In our study, while evaluating color vision, patients were evaluated with FM-100 Hue and CAD tests, which are the most sensitive color vision evaluation tests. When evaluating color vision, Ishihara 24 plate printing test, which is
the most commonly used color vision test in practice, was used .Patients who made 1
or more errors in 15 numeric plates in the Ishhara test were accepted as suspected
congenital color vision disorder and these patients were not included in the study.
Blue-yellow, red-green threshold values between control and study group evaluated
in CAD test. Total error scores ,blue-yellow color axis error scores, red-green color
axis error scores evaluated separately between control and study group in FM-100
HUE test. Results of our study were calculated with SPSS 22 statistical analyzer
programme. In FM 100 Hue test, there was statistically significant difference in total
error scores in eyes with PVD compared with control group. (p=0.00) (p <0.05.)
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When the special color scale error scores were evaluated, in red-green color vision
axis error scores were not statistically significant difference compared with the control group, (p=0.838) (p>0.05) but statistically significant difference

obtained

between the blue-yellow axis error scores (p=0.000) (p<0.05). There was no statistically significant difference between the red-green color axis treshold levels
(p=0.174) (p>0.05 ) in CAD test. Blue-yellow axis treshold levels compared with
control group found statistically significant (p=0.001) (p <0.05). Eyes with PVD had
higher blue-yellow axis threshold values. When the color vision levels between the
sexes were examined, similar correlation levels were determined in both FM-100
HUE and CAD tests .Eyes with posterior vitreous detachment showed a significant
decrease in color contrast in both Farnsworth 100 hue and CAD tests, compared to
control group .When the specific color scale was examined, no statistically significant difference was detected in the red-green axis, while the blue-yellow color axis
showed significant deterioration. When the differences in color vision between sexes
were examined, almost similar correlatıon results were found between study and
control groups in both female and males.
Key Words: Posterior Vitreous Detachment, Color vision, FM- 100 Hue
test,CAD test
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3. GİRİŞ VE AMAÇ
Vitreus cismi gözün posterior segmentinde yerleşen saydam jelatinöz bir maddedir.
Yaşa bağlı olarak mikrositrüktürel yapısında değişiklikler olmakta ve likefaksiyon
gelişmektedir. Vitreus arka yüzeyden mikrostrüktürel değişiklikler sonucu ayrışmakta bu olay arka vitreus dekolmanı olarak adlandırılmaktadır.
Çeşitli vitreoretinal ,optik sinir ve oküler media patolojileri renkli görmeyi etkilyebilmekte ve kalıcı renk görme problemlerine yol açabilmektedir.Bu çalışmadaki
amacımız arka vitreus dekolmanı gelişen olgularda renk görme testleriyle renk görme düzeylerini değerlendirmektir.

4.GENEL BİLGİLER
4.1 VİTREUS
Vitreus 4.5 ml hacminde %98-99.7 oranında su içeren bir ekstrasellüler matriksten
oluşmuştur. Vitreus retina, pars plana ve lens tarafından sarılmıştır. Jel benzeri bir
yapısı olan vitreus insanlarda yaşla birlikte likefiye olmaktadır. Vitreus periferde
bulunan ve hyalosit adını alan hücreler dışında asellüler yapıdadır. (1)
Hyalositler kemik iliği kaynaklı hücrelerdir ve makrofaj benzeri bir yapı gösterirler.
Her ne kadar vitreusun yapısı biliniyor olsa da fonksiyonu hakkında henüz yeterli
bilgi yoktur. Vitreus hücresel adezyonu, büyük moleküllerin difüzyonunu engeller,
şeffaflığı korumak dışında gözün gelişimi sırasında büyümesini ve şeklini düzenlediğine dair kanıtlar da vardır. Vitreus jeli likefiye vitreus ile karşılaştırıldığında retina
ve lens üzerindeki oksijen gerilimini azaltmakta ve vitrektomi cerrahisinden sonra
lens oksidasyonunu arttığı için katarakt gelişimi hızlanmaktadır. Yaşa bağlı olarak
vitreusun yapısı değişmekte ve retina dekolmanı, makuler delik ve proliferatif diyabetik retinopati gibi sık görülen göz hastalıklarına neden olmaktadır. (1,2)
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Şekil -1 : İNSAN VİTREUSU MAKROSKOPİK GÖRÜNÜM(Eye (2002) 16,
429–439. doi:10.1038/ sj.eye.6700201 )

4.1.1 Vitreus Embriyolojisi
Retinanın erken gelişim evrelerinde gevşek bir mezenkim tabakası optik kaviteyi
kaplayarak nöral retina ve lens arasındaki boşluğu dolduran jelatinöz bir madde ile
birlikte gevşek bir fibriller ağ oluşturur. Bu maddeye vitreus denir. (1,2)
Embriyolojik gelişim sürecinin büyük bir kısmında vitreus cismi primer hyaloid
arter ve dalları tarafından beslenir. Hyaloid arter göz küresine optik stalkın karotid
fissüründen girer. Retina ve vitreus cisminden geçerek lensin posterior duvarında
dallara ayrılır. Gelişim süreci boyunca vitreus cisim içerisindeki hyaloid arterin kısımları endotelyal hücrelerin apopitozisi sonucu regrese olarak geride bir hyaloid
kanal bırakırlar (Şekil 2) (3)
Kollajenin embriyonik yaşamda yüzey ektodermi, mezoderm ya da nöral ektodermden köken aldığı bildirilmiştir. Kollajen sentezi embriyonik yaşamın 7. haftasında başlar. (3)
HA, embriyonik yaşamda esas olarak glikozaminoglikanlardan (GAG) oluşmakta
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ve hyalositlerce sentezlenmektedir. Doğumdan sonra erişkin GAG yapısını alan
HA’nın erişkin dönemde miktarı artar. Diğer vitreus moleküllerinden glikoproteinlerin, askorbik asit, kalsiyum ve nonkollajen proteinlerin sentezinin embriyonel
yaşamın sonlarına doğru azaldığı ve erişkin dönemdeki miktarına indiği bildirilmiştir. (3,4)

Şekil-2: Hyaloid arterin embriyolojik gelişim evreleri ve regresyonu.
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Primer vitreus
Vitreusa ait ilk yapısal özellikler embriyonel yaşamın 3-4. haftasında (4-5mm
dönemi) gözlenir. Bu dönemde yüzey ektodermi nöral ektodermden ayrılmaktadır.
Bunlardan PAS + olanların sonradan kollajen, Alcian + olanların ise glikoprotein ve
glikozaminoglikanları oluşturduğu belirtilmektedir. 10 mm döneminde iken optik
veziküldeki yarıktan giren mezodermal hücreler ve vasa hyaloidea propriae, önde
tunika vasküloza lentis ile anastomoz oluşturur. Hyaloid arter arteriol yapıda olup
duvarında düz kas ve perisitler bulunur ancak fenestrasyon yoktur. Adventisyasında
mononükleer fagositler ve fibroblastlar bulunur. Bunların erişkindeki gibi kollajen
sentezlediği bilinmektedir. 5. haftadan itibaren 12 mm’lik döneme doğru optik fissür
kapanır. Bu kapanmadaki anormallik erişkinde kolobom olarak izlenir. Optik fissürün kapanmasından sonra göz küresinin büyümesinin vitreus gelişimi ile orantılı olduğu deneysel çalışmalar ile gösterilmiştir (5)
Sekonder vitreus
Erişkin vitreusunu oluşturur. Sekonder vitreus yaklaşık 16-17mm uzunlukta olup,
önde lens, arkasında hyaloido-kapsüler ligaman (Wieger) tarafından çevrelenen Berger aralığından arkada papilla önünde huni şeklinde uzanan Martegiani aralığına kadar yer almaktadır. Sekonder vitreusa ait ilk asellüler değişimler 6. haftada izlenmeye başlar. Primer vitreus etrafında şekillenen sekonder vitreusun retina tarafından
sentezlendiği hayvan deneylerinde gösterilmiştir. Primer ve sekonder vitreusun birleşim alanına uyan konsantrik uzanan fibrillerin yoğunlaşması ile erişkindeki
Cloquet kanalının duvarı oluşturulur. Vitreustaki diğer yoğunluk önde lens ekvatoru
ile iris arasındaki fibrillerde gerçekleşir. Buna Drualt marjinal demeti denir. Bu demet boyunca retinadan lense uzanan hücreler zonülleri yani tersiyer vitreusu
oluştururlar. Gestasyonel 48 mm döneminde optik çukurluktan, önce ekvatora oradan
da vitreus tabanına uzanan fibrillerden, arkadakiler erişkin döneminde kaybolurken
önde zonüllere dik olarak vitreus tabanına uzananlar ve Drault marjinal demeti adını
alırlar. 40 mm’lik (9 aylık) dönemde hyaloid arterdeki kan akımı durur ve yerini
erişkinde içi boş damar benzeri yapı olan Cloquet kanalına bırakır (Şekil 3).
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Şekil-3: Vitreusun embriyolojik gelişimi

4.1.2 Vitreus Histolojisi
Vitreus cisimi retinanın iç memranını da kapsayacak şekilde çevre yapılara gevşek
bir şekilde yapışır.
Vitreus cisim yaklaşık %98 oranında su, kollajen, glikozaminoglikanlar ve az miktarda hyalosit denen hücre popülasyonu içeren homojen jelatinöz bir maddedir .

Makroskopik Morfoloji
Emetrop bir erişkin insan gözünde vitreusun aksiyel uzunluğu ön kısmında hemen
lens gerisindeki çöküntüyle birlikte (patellar fossa) yaklaşık 16,5 mm’ dir. Weigerin
Hyaloidokapsüler Ligamanı, vitreusun lens arkasında yapıştığı yer olan anüler bölge
1- 2 mm genişlikte ve 8- 9 mm çaptadır. Erggelet veya Berger boşluğu da hyaloidokapsüler ligamanın merkezindedir. Cloquet kanalı bu boşluktan başlar ve santral vitreus boyunca arkaya doğru yönelir. Bu oluşum embriyonik vitreustaki hyaloid arterin
yerleşim alanıdır. Arka tarafta Clouqet kanalı optik diskin ön bölgesindeki Mortegiani bölgesi olarak bilinen huni şeklindeki alana açılır. Erişkin insan vitreusunda anteroposterior yönde uzanan ince paralel lifler süreklidir ve dallanmazlar. Vitreusun
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tabanından kalkan lifler ora serratanın önüne ve arkasına yapışırlar. Periferal anterior
vitreus lifleri ile retina ve pars plana arasındaki güçlü vitreoretinal yapışıklıklar vitredeki çekintiler sonucu retina yırtıklarına neden olabilmektedir. (8)
Vitreus korteksi yakınında arkaya doğru ilerleyen santral lifler, vitreus korteksi ile
birlikte çevreselken, merkezdeki lifler Clouqet kanalına paralel (dalgalanma) konfigurasyonu gösterirler. Vitreus korteksine yakın fibriller posteriora uzanır ve vitreus
korteksi ile çember şeklinde ilişkilenir. Kollajenin demetler halinde sıkıştırılmış paralel lifler olduğunu gösteren ultrastrüktürel çalışmalar, bu liflere uygun olan tek
mikroskobik yapıdır. Geniş lifler yakınındaki bölgeler düşük yoğunlukta kollajen
lifler ve nispeten yüksek oranda hyalüronan molekülü içerirler . (8-9)

Mikroskopik Morfoloji
Vitreus korteksi vitreusun periferal (kabuğu), ‘’anterior vitreus korteksi‘’ anterior
vitreus tabanından öne ve içe doğru ilerleyen kısım ve ‘’posterior vitreus korteksi‘’
ise vitreus tabanından arka kenarından arkaya doğru uzanan bölge olarak tanımlanır.
Posterior vitreus korteksi 100- 110mm kalınlığındadır ve yoğun olarak sıkıştırılmış
kollajen fibriller içerir (10-11). Posterior vitreusla retina arasında direkt ilişki olmamasına karşın, posterior vitreus korteksi gerçekte olan retinanın iç limitan membranına (ILM; Retina Müller hücrelerinin bazal laminası) yapışıktır. Posterior vitreus
korteksi ve ILM arasındaki adezyonun kesin doğası tam olarak bilinmemekle birlikte
büyük olasılıkla çeşitli ekstrasellüler matriks moleküllerinin etkisi sonucu oluşmaktadır. (12)
Posterior vitreus retinadan ayrıldığında bazen klinik olarak peripapiller vitreus
korteksinde bir delik görülebilir. Eğer posterior vitreus dekolmanı esnasında prepapiller glial doku yırtılır ve prepapiller delik bölgesinde, vitreus korteksine yapışık
kalırsa bu Vogt ya da ‘Weiss halkası’ olarak adlandırılır (Şekil 6). Vitreus korteksindeki prepapiller delikten daha az oranda da premakular delikten, vitreus korteksi
dışa doğru uzanabilir. Bu durum pek çok vitreomakulopati ile sonuçlanabilmektedir
(13).Diğer mekanizmalar özellikle tanjansiyel vitreomakular traksiyon makula de-
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liklerinin patogenezine yer alır(14).
Balazs ve ark,( 15 ) hyalositlerin hyaluronan konsantrasyonunun en yüksek olduğu bölgelerde yerleşmiş olduğunu ve bu hücrelerin hyalorunan sentezinden sorumlu
olduğunu göstermiştir. Hyalositin kollajen sentezleme yeteneği ilk kez Newsome ve
arkadaşları (16) tarafından gösterilmiştir. Hyalositlerin hayatın bazı dönemlerinde
vitreusta kollajen sentezinden sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Hyalositlerin
fagositoz özelliklerini pinositoz vezikülleri, fagozomların varığı ayrıca IgG ve kompleman başlayan yüzey reseptörlerinin mevcudiyeti ile sürdürürler (17). Pek çok hastalıkta özellikle proliferatif diabetik retinopatide migratuar ya da mitojenik uyaranlara maruz kalan ilk hücreler arasında hyalositlerin olduğu düşünülmektedir. Bu
yüzden premaküler membranlar başta olmak üzere vitreoretinal ara yüzeydeki tüm
proliferatif hastalıkların patofizyolojisi değerlendirildiğinde, bu hücrelerin rolü hesaba katılmalıdır.
Viterus jeli, bazal lamina glikoproteinleri ile sıkıca ilşkili tip 4 kollajenden oluşur.
Pars planada bazal lamina gerçek bir lamina densaya sahiptir (17).Ora serrata arkasındaki lamina retinanın ILM tabakasıdır. Lamina densa fovea (0,01- 0,02mm) ve
diskte (0,07- 0,1mm) en incedir. Arka kutupta, ekvator ve vitreus tabanında olduğundan daha kalındır . ILM’ nin vitreye bakan yüzeyi düz arka kısmı ise (glial
hücrelerin oluşturduğu irregüler yüzeyi doldurmak amaçlı) irregülerdir. Retinanın
ILM’nin optik diskin kenarında sonlanmasına rağmen, bazal lamina ‘’Elschnig’ in
ILM’ı olarak devam eder . Bu yapı Kuhnt’ un santral menisküsü olarak bilinir. Bu
yapıların inceliği ve kimyasal içeriği diğer fenomenlerle birlikte, proliferatif diabetik
retinopatide ve makula kırışıklığı ile beraber olan premakular membranlardaki optik
disk ya da disk yakınından kaynaklanan anormal hücre proliferasyonu sıklığının nedenini açıklayabilir. Vitreusun en sıkı bağlandığı yerler vitre tabanı, optik disk, makula ve retina kan damarları olarak bilinir.(17)
Müller hücreleri ve ILM arsındaki bağlayıcı plaklar vitreusun bazal ve ekvatorial kısımlarında tanımlanmış ancak fovea dışında arka kutupta tanınmlanmamaıştır.
Bunların retina üzerindeki vitreus traksiyonuna cevap olarak gelişebileceği öne
sürülmüştür. Arka kutuptaki kalın internal lamina, ILM nin inceldiği fovea haricinde
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bu traksiyonun etkisini azaltır. ILM’nin inceliği ve santral makulada bağlayıcı plakların varlığının bildirilmiş olması traksiyonun tetiklediği bu bölgede predispozan
değişiklikleri açıklayabilir (10-17).

4.1.3 Vitreus Anatomisi
Vitreus %99’u sudan oluşan ve göz küresini dolduran şeffaf sıvı benzeri bir maddedir. Kalan solid kısmı iyonlar ve düşük molekül ağırlıklı bileşikler oluşturur.Bu
saydam jel vitreus cismi 16,5 mm çapında bir küre şeklinde, önde lens arka yüzü,
Zinn lifleri, siliyer cisim ve pars plana, arkada ise retinanın iç limitan membranı ve
optik disk başı ile temas halindedir.(21)
Vitreus hacmi yaklaşık 4.0 ml olup tüm glob hacminin %70-80’ini oluşturur. Vitreus iki önemli fonksiyonu olan özelleşmiş bir bağ dokusudur. Birincisi göz küresinin major hacmini sağlayan şeffaf ortam oluşturmak, ikincisi de göz küresine gelen
kuvvetleri abzorbe edip çevre göz dokularına yaymaktır. Vitreus pH’sı 7.50 ve kırma
indeksi 1.334 civarındadır ve dalga boyu 300-1600 nm arasındaki (görünen ışığın %
90’ı) ışık demetlerini geçirir. (21)
Vitreusun dış kısmı kortikal vitreus olarak adlandırılır ve yaklaşık 100 mikron kalınlığındadır. Kortikal vitreus ve retinaya yakın olan kısımlarda kollajen fibril ve hyaluronik asit yoğunluğu çok daha fazladır ve bu bölüm daha sağlam ve yaşa bağlı
değişikliklere daha dayanıklıdır. Kortikal vitreus içinde dağılmış olarak bulunan hyalosit hücreleri arka kutup ve vitreus tabanında en fazla miktarda bulunmaktadır. Mezenşim kökenli bu hücreler fagositoz yanında çeşitli uyaranlarla fibröz metaplazi
göstererek proliferasyon ve kollajen üretme yeteneği kazanırlar. Ora serratanın ön
tarafına doğru uzanan kortikal vitreus ön hyaloid yüzeyi oluşturur.
Ön hyaloid, lensin posterior periferik kısmıyla Weigert ligamanı adı verilen bir ligaman ile sıkı bağlıdır. Bu ligamanın kopması sonucu ön vitreus dekolmanı meydana
gelmektedir. Lensin arka yüzeyi ile ön hyaloid yüzey arasındaki potansiyel boşluk
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Berger boşluğu olarak adlandırılır.
Vitreus ile retinanın komşuluklarını kalıcı kılan bağlantılar vitre tabanı ve optik sinir
başında güçlüdür. Bu bağlantılar daha zayıf olmak üzere, lensin gerisindeki hyaloid
fossa periferinde, pars plana silier epiteli yüzeyinde, retina damarları ve maküla
düzleminde de gözlenmektedir (17).

Vitreus tabanı
Vitreus tabanı ora serratanın 1.5 -2mm önünde yer alır. Anatomik olarak ora serattanın nazal tarafında 3mm , temporal tarafında ise 1.8 mm arkasına seyreder. Vitreus
korteksi fibrillerinin ora serratanın hem önü hem de arkasına sıkıca yapışması ile
oluşturduğu özgün dizilimi sonucu kuvvetli vitreoretinal bağlantılar meydana gelir.
Yaşlılıkta vitreus tabanı ora serrata’dan daha geriye, ekvatora doğru genişler veya
laterale doğru fibrillerin toplandığı izlenir. Özellikle temporal alanda daha sık izlenen bu süreçte, kuvvetli vitreoretinal bağlantıların, retinanın direncinin zayıf, ancak
vitreoretinal bağlantılarının daha da güçlü olduğu alanlarda yırtıkların oluşumuna yol
açması olasıdır (18).

Kortikal vitreus
Vitreus tabanı önündeki fibrillerin içe-öne doğru yönelmesi ve sıkışması ile ön vitreus korteksi, bununda vitre tabanının arkasından içe ve arkaya yer değiştirmesi sonucu arka vitre korteksi oluşur. Vitre korteksini oluşturan sıkı kollajen fibriller Müller hücrelerinin bazal laminasına (internal limitan membran) yapışıktır (18).Arka
kortikal vitreus papilla önünde izlenmezken maküla önünde ise oldukça incelmiştir.
Vitreus korteksi vitreusun metabolik merkezi olarak tanımlanır. Burada hyalositler
mevcuttur. Bunlar 10-15µ büyüklükte oval ya da iğ şeklinde olup gelişmiş yapıda bol
nükleus, golgi kompleksi, endoplazmik retikulum, lizozomal iç yapı elemanları içerirler. Metabolik olarak oldukça aktif görünen bu hücreler vitreus tabanında ve arka
vitreus yüzünde diğer alanlara oranla daha yoğun olarak bulunurlar. Bunlar internal
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limitan membrana (İLM) yakın ve tek sıralı olarak dizilmişlerdir . Hyalositlerin HA,
glikoprotein, kollajen ve yüksek molekül ağırlıklı madde üretimini de üstlendiği gözlenmiştir. Deneysel çalışmalarda hyalositlerin enflamasyon gibi durumlarda fagositik
hücrelere dönüştüğü ve diğer fagositik hücrelerle verdiği yanıtın proliferatif vitreoretinopatide (PVR) ilk aşamayı oluşturabileceği bildirilmiştir. Fibroblastlar ise vitreus
hücre yoğunluğunun %10 ‘unu oluştururlar ve vitreus tabanı ile prepapiller alanda
yoğun olarak bulunurlar. Fibroblastlar temelde kollajen üretimini üstlenmişlerdir.
Yaşlılıkta özellikle vitreus tabanındaki fibroblast oranında azalma görülür .(19)

4.1.4 Vitreus Biyokimyası

Vitreusun temel fibriler proteinleri kollajenlerdir ve temel glikozaminoglikan ise
hyaluronandır .(20)Vitreus başlıca üç maddeden oluşur: Kollajen (tip II, IX, V/XI),
hyaluronik asit ve su. Yaşlanma ile vitreustaki toplam kollajen miktarı değişmez ancak jel vitreustaki kollajen konsantrasyonu artar ve muhtemelen çapraz bağlanma ile
paralel demetler haline gelir.Tüm vücutta kollajenin yaşlanması çapraz bağlanmada
artış, çözünürlükte azalma, sertleşme ve enzimatik degradasyona direnci beraberinde
getirir.(21İnsan vitreus kollajeniyle ilgili literatürde çalışma olmasa da büyükbaş
hayvanların vitreusundaki kollajende yaş ilerledikçe çözünürlükte azalma saptanmış
ve bunun kollajeni çevreleyen glikoprotein ve proteoglikanlardaki değişikliklere
bağlı olduğu düşünülmüştür.(20,21)

Vitreustaki kollajen fibrilleri birbirlerine tip IX kollajen ile bağlı olup yaşlanma
ile fibril yüzeylerinden tip IX kollajen kaybolur ve tip II kollajen fibrilleri kümelenir
ve klinikte biyomikroskopik muayenede de görülebilen lifler oluşur. Hyaluronik asit
konsatrasyonu 20-30 yaşa kadar artar, sonra 0.2 mg/ml düzeyinde sabit kalır.20-70
yaş arasında jel ve sıvı kısımdaki konsantrasyon aynıdır, ancak sıvılaşma yaş ile arttığı için ileri yaşlarda sıvı kısımda hyaluronik asit miktarı fazlalaşır. Jel ve sıvı vit-
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reustaki hyaluronik asit moleküllerinin optik özellikler açısından birbirinden farklı
olduğu gösterilmiştir.(20,21)

Optisin
Heterotipik kollajen fibrilleri genellikle yüzeylerine kovalent olmayan bağlarla
bağlanan lösinden zengin tekrarlayan proteinler içerirler. Vitreusta heterotipik kollajen fibrillerine bağlanan bu ailenin bir üyesi olan optisin saptanmıştır. Optisin bu
grup için tek üye olmasa da baskın olarak saptanan proteindir. Bu proteinlerin varlığı
kollajenlerin lateral bağlantıların oluşmasının engellenmesi açısından önemlidir. (22)

Hyaluronan
Memeli vitreusundaki baskın GAG (sulfatasyona uğramamışı) hyaluronandır.
Hyaluronan yüksek derecede hidrate olmuş, polianyonik bir maddedir ve osmotik
tampon olarak görev yapmaktadır. İnsan vitreusunda hyaluronanın tahmini konsantrasyonu 65-400 µg/ml‟ dir. Hyaluronan vitreus içerisinde arkada daha yüksek konsantrasyonda olmak üzere diffüz bir dağılım sergilememektedir. Ayrıca konsantrasyonu yaşla birlikte artmakta ve 20 yaş civarında sabit bir değere ulaşmaktadır. Genellikle 70 yaş civarına kadar bu sabit seyir devam etmektedir. (22)

Glikozaminoglikanlar
Glikozaminoglikanlar (GAG) tekrarlayan disakkarid ünitelerinden oluşan ekstrasellüler matriks polisakkaridleridir. Hyaluronan dışındaki tüm GAG lar bir proteine
bağlı olarak sentezlenirler. Daha sonra bu proteinler hücreden salınmadan önce sülfatasyon, epimerizasyon ve deasetilasyon gibi modifikasyonlara uğrarlar. (22)
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Şekil- 4 : İnsan vitreus yapısı karanlık alan mikroskobik görünümü. İnsan vitröz
yapısının karanlık alan yarık mikroskopisi, açık bir camsı gençlikten (üst panel) yetişkinlerde (orta panel) belirgin liflere, yaşlılıkta kalınlaşmış ve kıvrımlı liflere (alt
panel) geçişi göstermektedir.

4.1.5 Vitreus Patofizyolojisi
Vitreustaki parsiyel oksijen basıncı vitreus merkezinde en düşük, arka vitreusta ise
en yüksektir. Retinanın acil durumdaki metabolik gereksinimini vitreustan
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karşıladığı, vitreustaki askorbik asitin retina ve lensten açığa çıkan serbest radikallerin zararlı etkilerini azalttığı bildirilmiştir. Ayrıca vitreus retina ve lensin metabolik
artıkları içinde bir depo görevi üstlenmiştir. Vitreustaki su hareketleri oldukça aktif
olup işaretlenmiş suyun %50’si 10-15 dakika gibi kısa sürede yenilenmektedir. Moleküllerin transvitreal hareketini etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar difüzyon,
hidrostatik basınç, osmotik basınç, konveksiyon ve çevre dokulardan aktif taşımadır.
Bu hareketleri belirlemede molekül ağırlığı önemlidir. (23)
4.1.6 Vitreusun Optik Özellikleri
Vitreusun kırıcılık katsayısı aköz hümöre benzer, 1.3349’dur. Vitreus 300- 1400
nm‘ler arası ışığın %90’ını geçirir. Burada, küçük çaplı kollajen lifleri arasındaki
boşluğun büyük HA moleküllerince düzgün olarak doldurulması ışık saçılımını azaltarak etkili olur. (23)

4.2 Vitreusun Yaşlanması:
Yaşlanma sırasında vitreusta biyokimyasal ve yapısal değişiklikler gözlenir. 45
yaş üstünde vitreusun jel volümü azalır, likit volümü artar. 80 ila 90 yaşlarda vitreusun yarıdan fazlası likittir (25) (Şekil 5)Vitreus jelinin likefaksiyonu sinerezis olarak
adlandırılır. Santral vitreusun sinerezisi yaşlanma sonucu gelişir.
Vitreus likefaksiyonunun mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Sineretik
bölgelerin çevresinde vitreus fibrillerinin anormal agregasyonu sonucu belirgin lameller gelişir. Sinerezis vitreus dekolmanına yol açan faktörlerden bir tanesidir.(26) .
70 ila 90 yaşlarındaki vitreus kollajen konsantrasyonları 15 ila 20 yaşlardakinden
daha fazladır. Bu durum jel vitreusun azalması ile birlikte artan kollajen konsantrasyonları ile açıklanmakladır (25)
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Şekil 5.Yaşa bağlı vitreus jel ve sıvı değişimi.

4.2.1 VİTREUS DEKOLMANLARI
Vitreus tabanının yapışık olduğu yerlerden ayrılarak retinadan bağlantısız hale gelmesidir. Vitreusun büzüşmesiyle karakterize olan vitreus dekolmanları 4 şekilde
görülebilirler (61).
1. a) Ön vitreus dekolmanı
2. b) Anterointernal vitreus dekolmanı
3. c) Arka vitreus dekolmanı
4. d) Total vitreus dekolmanı

4.2.1.1 ARKA VİTREUS DEKOLMANI (AVD)
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Vitreusta yaşla ilgili gelişen en yaygın olay AVD ‘dir. Gerçek AVD vitreus korteksi
ile retinanın internal limitan laminası arasında bir ayrılma olarak tanımlanabilir;
AVD lokalize, parsiyel ya da total ( vitreus tabaının arka sınırına kadar) olabilir. (3536)

Arka vitreus dekolmanı fakik sağlıklı bireylerde ilerleyen yaş ile birlikte spontan
olarak görülebilmektedir.(28,29,30) Otuz yaş altında nadir görülüp, 30-60 yaş aralığında %10, 60-70 yaş aralığında %27 ve 70 yaş üzerinde %63 oranında bildirilmektedir.(31) Vitreus doğumda jel kıvamındayken yaşla birlikte likefaksiyon, vitreoretinal yapışıklık derecesinde azalma ve vitreus korteksinin kendiliğinden retinadan ayrılması sonucu AVD oluşmaktadır. Bununla birlikte AVD’nin patolojik miyopi, retinitis pigmentoza olgularında daha erken yaşlarda ortaya çıktığı bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada miyoplarda AVD görülme sıklığı 2,19 kat daha fazla bulunmuş ve
miyopide 1 dioptri artışın AVD’nin 1 yaş daha erken görülmesine yol açtığı gösterilmiştir.(31)Hayreh ve ark.(32)AVD gelişiminin yaş ve cerrahi afaki ile de korelasyon gösterdiğini bildirmiştir. Travma, tip II kollajen metabolizmasını ilgilendiren
Stickler ve Marfan gibi herediter vitreoretinal sendromlar, inflamasyon, vitreus hemorajisi, retinal vasküler hastalıklar ve menapoz sonrası östrojen seviyesinin azalmasına bağlı hyaluronik asit sentezinin azalması AVD gelişimine neden olabilmektedir.(33)Bununla birlikte AVD gelişimi altta yatan nedene bağlı olarak farklı
şekillerde ortaya çıkabilir. Belirli vitreoretinal patolojilerin özellikle üveit, santral
retina ven tıkanıklığı veya proliferatif diyabetik retinopatinin belirli AVD tipleri ile
(kollaps ile ya da kollapsız total AVD, arka kapsül kalınlaşması olan ya da olmayan
parsiyel AVD) birliktelik gösterdiği bildirilmiştir.(34)

Yıllarca yaşa bağlı AVD’nin akut geliştiği düşünülmüştür. Ancak son yıllarda
yaşa bağlı AVD nin kronik, okkült ve asemptomatik olduğu belirtilmektedir. Çoğu
bireyde AVD’ nin erken evreleri asemptomatiktir ve optik disk başından ayrılana
kadar (Weiss halkası) (Şekil6) klinik olarak da saptanamamaktadır. (38)
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Vitreus perifoveal bölgeden sığ olarak ayrılmaya başlamakta ve aylar yıllar içinde
AVD vitreopapiller ayrılma ile tamamlanmaktadır. Vitreopapiller ayrılma Weiss
halkası olarak görülmekte ve semptomlara yol açmaktadır.

Şekil 6: ŞEKİL A Çalışmamızdan bir hastanın;WEİSS HALKASI FUNDUS
FOTOĞRAFI GÖRÜNÜMÜ. ŞEKİL B VE C WEİSS HALKASI USG GÖRÜNTÜSÜ.

4.2.1.2 ARKA VİTREUS DEKOLMANINDA SEMPTOMLAR
Floaters ‘uçuşan cisimler’ AVD olan hastaların en sık yakınmasıdır. Bunlar genellikle yoğunlaşmış vitreus fibrilleri, epipapiller kaynaklı glial doku (posterior vitreus
korteksine yapışık olan ) nedeniyle görülür.
Göz hareketleriyle vitreusun yer değiştirmesi sonucu hareket eden ve göze gelen
ışığın saçılmasına sebep olan uçuşan cisimcikler retina üzerinde gölge oluşturarak
kıl gibi ya da sineğe benzer gri renkli yapılar gibi algılanırlar. (36)
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Akut semptomatik AVD’de retinal yırtıkların insidansı %8-15 arasında
değişmektedir.(37)Boldrey (39) çalışmasında vitreusta uçuşmaları olan 589 hastada
retina yırtığı gelişimi için yüksek risk faktörleri olarak vitreusta hücreler, vitreus
içinde hemoraji ve vitreus içerisinde diffüz noktaları belirtmiştir. Bu çalışmada 176
hastadan 93‟ ünde (%52.8) retina yırtığı saptanmış ve bu hastalarda bir veya daha
fazla yüksek risk faktörü tespit edilmiştir.
Murakami ve ark(40)çalışmalarında ani başlangıçlı uçuşmaları olan 148 hastayı
muayene etmişler ve bu uçuşmaların 123 (%83) hastada akut AVD’ ye bağlı olduğunu saptamışlardır ve bunların çoğunun peripapiller glial dokuya ve minimal
hemorajiye bağlı olarak ortaya çıktığı belirlenmiştir. AVD’ si olmayan 25 (%17)
hastada santral vitreus dejenerasyonu geliştiği gösterilmiştir.

4.2.1.3 ANORMAL ARKA VİTREUS DEKOLMANI:
Daha önce tanımlanan belirtilere ek olarak, bahsedilen seri gelişimler, anormal bir
biçimde meydana gelirse AVD’ nin çeşitli uygunsuz etkileri gelişebilir. Bu anormallikleri retinal doku bozuklukları ve vitreus bozuklukları olarak ikiye ayırabiliriz.
Retina Bozuklukları: Retinal yapılar üzerindeki vitreus çekintisi çeşitli dokularda
hasar gelişimini tetikleyebilir. Lindner AVD olan hastaların % 13- 19 unda minimal
vitreus hemorajisi bulmuştur.(28). Bu bulgu genellikle retinal yırtık varlığı açısından
önemli bir risk faktörüdür. Retinal yırtıklar genellikle lattice degenerasyon
bölgelerinden olur, ancak sağlam periferik retinada da görülebilir.
Vitreus Bozuklukları: Gerçek AVD taklit edebilen nispeten az fark edilen vitreoretinal ayrılma formu vitreosikizis olarak adlandırılır. Burada posterior vitreus korteksinin ön kısmı ileriye doğru yer değiştirerek kısmen ya da tamamen retinaya yapışık
olan vitreus korteksinin arka kısmını terk eder. Vitreosikizis diabetik retinopatide
oluşur ve patofizyolojisinde önemli rol oynayabilir Ayrıca makula kırışıklığı ve makula deliği olguları, posterior vitreus kısmen ya da tamamıyla makulaya yapışık iken
ön ve santral vitreusun ileriye doğru yer değiştirmesiyle oluşabilmektedir.
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4.2.1.4 ARKA VİTREUS DEKOLMANI RİSK FAKTÖRLERİ
Arka vitreus dekolmanı gelişimi sırasında retinal komplikasyonların insidansı %24
kadar yüksek olabilmektedir. Bu komplikasyonlar arasında retinal yırtıklar, regmatojen ve traksiyonel retina dekolmanları, makuler hol ve epiretinal membran formasyonu yer almaktadır. Dolayısıyla AVD gelişimi açısından risk faktörlerinin ortaya
konması önemlidir.(27)AVD kadınlar arasında 2 kat daha sıktır ve yine miyop hastalarda 2-3 kat daha sık izlenmiştir. Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak menapoz, vitamin B6 nın fazla alınması ile AVD arasında da güçlü bir ilişki saptanmıştır. Menapoz
ile AVD arasındaki ilişki cinsiyete bağlı olabilir. Ancak menapoz süresince ortaya
çıkan ani hormonal değişimler idiyopatik makuler hol, perifoveal vitreus dekolmanı
AVD’ ye yol açmaktadır. Bu durum vitreoretinal arayüzeyin ve vitreus kollajeninin
perimenopozal hormonal değişimlerden etkilenmesinin bir sonucu olabilir. Glikozaminglikanların seks hormonları ile olan ilişkisi hayvan çalışmalarında gösterilmiştir.Vitamın B6 ve PVD arasındaki ilişki ise yine bu molekülün seks hormonları ile
olan ilişkisi ile açıklanmaktadır.(27)

4.3 VİTREUSUN GÖRÜNTÜLENMESİ
4.3.1 İn Vivo Görüntüleme :
Oftalmoskopi

ve

biyomikroskobi:

Gözün

tüm

yapıları

klinik

olarak

değerlendirilmektedir. Ancak vitreus bunlar arasında görünürlüğün en az olduğu yapıdır (44)
4.3.2 Tarayıcı Lazer Oftalmoskop :
Vitreusun in vivo olarak gerçek zamanlı görüntülenmesini sağlamaktadır . Bu yöntem ile çözünürlük problemlerine bağlı olarak vitreus cismi, ayrılmamış arka vitreus
korteksi gibi durumlarda yeterli görüntü sağlanamamaktadır. Posterior vitreus dekolmanının değerlendirilmesinde güvenilir bir yöntem değildir.(44)
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4.3.3Optik Koherens Tomografi :
1991'de tanıtılan optik koherens tomografi (OKT), oküler yapının yüksek çözünürlüklü kesitsel görüntülemesi için yeni bir tekniktir.(44) OKT, gözdeki yapıların arasındaki mesafelerin ve boyutların olduğu düşük koherens interferometri prensibine
dayanmaktadır. Işığın farklı eksenel mesafelerde farklı yapılardan geri saçılması için
geçen geri yansıma süresinin ölçülmesiyle belirlenir. Tüm geri yansımatabanlı enstrümantasyonların (ultrason ve OKT gibi) çözünürlüğü, olay dalgasının hızının yansıyan dalganın hızına oranına dayanır. Yukarıda tarif edildiği gibi, klinik ultrasonografi yaklaşık 10 MHz frekansta gerçekleştirilir ve 150 mm çözünürlüğe sahiptir.
Yakın zamanda tanıtılan ultrason biyomikroskopisi frekansı arttırmış olmasına
rağmen (100 M Hz'e kadar) göze penetrasyon 4-5 mm'den fazla değildir. OKT gibi
ışık tabanlı cihazlar, 800 nm'lik bir olay dalga boyu kullanır ve vitröz uygulamalar
daha az kullanışlı olmasına rağmen retinal mimarinin mükemmel görüntülenmesini
sağlayarak eksenel çözünürlüğü 10 µm'ye yükseltir. OKT'nin sınırlamaları arasında
yoğun katarakt veya vitreus kanaması gibi ortam opasiteleri yoluyla yüksek kaliteli
görüntüler elde edilememesi yer alır. OKT kullanımı aynı zamanda bölüm başına 2.5
saniyelik tam edinim süresi boyunca fiksasyonu koruyabilen kooperatif hastalar ile
sınırlıdır. Bu nedenle, bugüne kadar OKT, retinal laminer yapıyı görüntülemek ve bir
dereceye kadar nicelleştirmek için kullanılmıştır. Bazı vitreus uygulamaları, özellikle
maküla delikleri olan hastalarda vitreomaküler arayüzü görüntülemeyi içerenler yararlı olmuştur.. Bununla birlikte, bu retina öncesi doku düzlemlerinin kesin doğası ve
moleküler bileşimi OKT kullanılarak kesin olarak gösterilemez ve vitreus cisimi
içindeki yapılar hakkında çok az bilgi elde edilebilmektedir.(45,46)

4.3.4 Ultrasonografi (USG) :
Ultrason, frekansı 20 kHz'den fazla olan duyulamaz bir akustik dalgadır. Oftalmolojide kullanılan frekanslar genellikle 8-10 MHz arasındadır. Normal durumdaki en
kalın noktasında yaklaşık 100 um olan posterior vitreus korteksi bile geleneksel ultrasonografinin çözünürlük seviyesinin altındadır. Bu tekniğin faydası, farklı yoğun-
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luklara ve ses hızlarına sahip ortamların kavşaklarında bulunan “akustik” ara yüzlerde güçlü yankıların üretilmesinden kaynaklanmaktadır. Akustik arayüzü oluşturan iki
ortam arasındaki yoğunluk farkı ne kadar büyük olursa yankı o kadar belirgin olur.
Böylece, vitreus cisimdeki yaşa bağlı veya patolojik faz değişiklikleri ultrasonografi
ile tespit edilebilir. Oksala (47) 1950'lerin sonlarında ve 1960'ların başında vitreusta
B-taraması ultrasonografisini ilk kullananlardan biri olarak, 1978'de yaşlanma değişiklikleri bulgularını özetlemiştir. Oksala, vitreusta akustik ara yüzlerin varlığını tanımlamıştır. Vitreus yaşlanma kanıtı olarak arka vitreus dekolmanını göstermiş ve
arayüz patolojilerinin insidansının 21-40 yaşları arasında % 5 ,60 yaş üzeri bireylerde % 80 olduğunu tespit etmiştir.(47)
4.3.5 Nuklear magnetik rezonans (NMR) spektroskopi NMR fenomeni, manyetik
bir alana yerleştirildiğinde su protonları gibi manyetik çekirdeklerin manyetik vektörlerini manyetik alanın yönü boyunca yönlendirme eğiliminde olmalarına dayanır.
Uzunlamasına gevşeme süresi Tl olarak bilinen bu yönelim için zaman sabiti, protonların moleküler ortamları ile termal etkileşimlerini yansıtır. Daha önce birbirleri ile
faz halinde olmaları için uyarılan manyetik vektörler, enine gevşeme süresi T2 ile
ölçülen bir “dephasing” gevşeme işlemine tabi tutulur. Proton popülasyonu içindeki
homojen olmayanları yansıtan enine gevşeme zamanı T2'dir. Biyolojik dokulardaki
gevşeme süreleri, doku içindeki suyun konsantrasyonuna ve hareketliliğine göre değişir. İkincisi, su moleküllerinin dokudaki makromoleküllerle etkileşmesinden etkilendiğinden, bu invaziv olmayan önlem, jeli yaşlanma sırasında vitreusta meydana
gelen sıvı dönüşümünü değerlendirebilir.(49)Aguayo ve arkadaşları(48), sığır ve
insan vitröz örneklerinin ve bozulmamış sığır gözlerinin in vitro farmakolojik vitreolizin etkilerini incelemek için NMR'yi kullanmışlardır. Bu nedenle, bu invaziv olmayan yöntem vitröz cismin yaşını ve hastalığa bağlı senkronizasyonu (sıvılaşma) değerlendirmek için kullanılabilir.Ancak bu tekniğin vitreo-retinal arayüzeyi değerlendirmede yetersiz kalmaktadır.
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Arka vitreus dekolmanı OKT sınıflandırması:
Uchino ve ark OKT ile yaptıkları çalışmasında AVD ’yi 5 evrede incelemişlerdir
(43) Bunlar;
Evre 0: OCT görüntülerinde AVD’ ye ait bulgu yok .
Evre 1: Fokal perifoveal AVD olarak tanımlanmaktadır. Bu evre AVD nin sadece
fovea çevresine lokalize olduğu ve foveada, optik sinir baş̧ında ve midperifer retinada vitreus yapışıklığının devam ettiği inkomplet AVD olarak tanımlanmıştır.
Evre 2: Perifoveal alanda tüm kadranlarda AVD’ nin geliştiği ancak foveada, optik
sinir başında ve midperifer retinada vitreus yapşıklığının devam ettiği AVD evresidir.
Evre 3: Vitreusun foveadan tamamen ayrılıp optik sinir başında ve midperifer retinada yapışıklığın devam ettiği durumdur.
Evre 4: Biyomikroskobik muayenede Weiss halkasının da görüldüğü komplet AVDdir. Ancak bu evrede OCT, vitreus görüntü alanının dışına çıktığı için yetersiz kalabilmektedir.
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ŞEKİL7: ARKA VİTREUS DEKOLMANI YÜKSEK REZOLUSYONLU OPTİK
KOHERENS TOPOGRAFİ EVRELEMESİ. ŞEKİL A: Evre 1 AVD, ŞEKİL B:
Evre 2 AVD, ŞEKİL C: Evre 3 AVD, ŞEKİL D: Evre 4 AVD.
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ŞEKİL8 :Arka Vitreus Dekolmanı USG görüntüsü
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4.4 RENKLİ GÖRME
Renkli görme, ışığın farklı dalga boylarıyla uyarılarak renkler arasında ayırım
yapmamızı sağlayan bir görme yeteneğidir. Renklerin değerlendirilmesi konilerin bir
fonksiyonudur. Bu nedenle sadece fotopik görmede ya da şiddetli ışıkta ve retinada
belli derecede ışık adaptasyonu ile birlikte gerçekleşir. Düşük aydınlanma şiddetinde
karanlığa adapte olan gözler renk göremezler ve tüm cisimleri parlaklıkları farklı
olmak üzere gri renkte görürler. Konilerin dış segmentinde yerleşmiş ve ışık spektrumunun kırmızı, yeşil mavi renklerine karşı gelen dalga boylarını absorbe eden üç
pigment vardır. Konlar da ışığın etkisi ile biyoelektriksel bir cevap oluşur ve takiben
aksonal ileti ile görme yollarına iletilir. Bunların uygun oranlardaki birleşimleri ile
diğer renkler yanında beyaz renkte oluşur. Böylece oluşturulan normal renk görmesine "trikromatik renk görme" denir. (119. Yaklaşık 300 yıl önce Sir Isaac Newton,
renk görmenin ışık kümesinin dalga boyuyla bağlantılı olduğunu belirtmiştir . Retinal fotoreseptörler olan koni ve basillerin 380-760 nm dalga boyuna sahip fotonların
oluşturduğu enerjiyi absorbe etmesi ve bunu görsel kortekse ulaştıracak nöronal uyarıya dönüştürmesi sonucu renk görme sağlanmaktadır İnsan gözünün algılayabildiği
bu 380-760 nm’lik dalga boyuna görülebilen ışık denir (Şekil 9). Renk görmeyi açıklamak için pek çok teori ileri sürülmüştür. Bu teorilerin tümü insan gözünün, kırmızı,
yeşil ve mavi monokromatik ışıkların çeşitli oranlarda karıştırılmasıyla ortaya çıkan
hemen her tonda rengin ayırt edilmesine dayanır. (119,120)

Şekil 9: Görülebilen ışık tayfı (380-760 nm)

30

Renk görmede ilk teori Young tarafından ortaya atılmış, daha sonra Helmholtz’un
deneylerine dayanarak geliştirilmiştir. Bu nedenle Young-Helmholtz teorisi olarak
bilinmektedir. Bu teoriye göre, basiller karanlıkta görmeden sorumlu olup renk ayrımına katkıları yoktur. Basil ve konilerin her ikisi de, ışıkla karşılaştıkları zaman
ayrışan ve sinir liflerini uyaran kimyasal maddeler içerirler. Basillerdeki kimyasal
madde 505 nm dalga boyundaki ışıkta maksimum emilim gösteren rodopsin pigmentidir.
Retina ve beyin bir rengi oluşturan komponentleri değil, sonuçta oluşmuş olan
ışığın dalga boyunu algılar. Örneğin göze 589 nm dalga boyunda bir ışık düştüğünde
görsel korteks bunu sarı olarak algılar. Aynı zamanda göze uygun miktarlarda karıştırılmış 546 nm dalga boyunda yeşil ve 689 nm dalga boyunda kırmızı ışık düştüğünde görsel korteks yine bunu sarı olarak algılayacaktır. Bunun kırmızı ve yeşil
ışığın karışımı olduğunu algılamayacaktır. Benzer şekilde eşit miktarlarda karıştırılmış olan iki tamamlayıcı renk, karıştırılan renkler hangileri olursa olsun beyaz hissine neden olacaktır.(119)

Ana renkler olan kırmızı, yeşil ve mavi değişen oranlarda karıştırıldığında diğer
tüm renkler elde edilebilir. Vurgulanması gereken önemli bir diğer nokta da, retinaya
düşen ışığın sadece bir tip koniyi uyarması söz konusu değildir. Retinaya düşen ışığın dalga boyuna göre, en az iki tip olmak üzere koniler belirli oranlarda uyarılır. İşte
bu uyarılma oranları kişinin rengi nasıl algılayacağını belirler. Örneğin 580 nm dalga
boyundaki monokromatik turuncu ışığı kırmızıya duyarlı koniler %99 oranında absorbe ederken, yeşile duyarlı koniler aynı ışığı %42 oranında absorbe eder. Maviye
duyarlı koniler ise bu ışığı hiç absorbe etmez. Böylece 580 nm dalga boyundaki ışıkla 3 tip koninin uyarılma oranları 99:42:0 şeklinde olur. Bu oranlara sahip bir seti
görsel korteks turuncu olarak yorumlar). Bu durum görsel kortekste kodlanmıştır,
sonradan öğrenilemez veya unutulamaz. Eğer retina üzerine düşen bir ışık demeti tek
tip bir koniyi uyarsaydı insan gözü 7500 farklı renk tonunu algılayamaz , aksine sadece mavi, kırmızı ve yeşilden oluşan kısıtlı bir renk ayrımı söz konusu olurdu.
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Görsel korteksteki renk merkezinin orta beyinde bulunan R-G merkezi ile B-Y
merkezinden aldığı uyarıları birleştirerek bir sentez oluşturduğuna inanılır. Bunlardan R-G merkezi uyarıları retinadaki kırmızı ve yeşile duyarlı konilerden alırken, BY merkezi uyarıları mavi ve yeşil konilerden alır. Gelen uyarıların rölatif oranları bu
merkezlerde

yorumlanarak

görsel

korteksteki

renk

merkezine

bildirilir

.

(119,120,121)

Şekil 10: Çeşitli renge duyar konilerin(mavi-yeşil-kırmızı) ,dört ayrı monokromik renk ( mavi,yeşil,sarı ve turuncu) ışınları ile uyarılma dereceleri.

4.4.1 RENK GÖRME FİZYOLOJİSİ

Göz, ışığın dış nesneler üzerindeki yansıma farklılıklarına dayanarak görüntüler
oluşturur. Küçük pertürbasyonlar, aksine, çevredeki arka plan parlaklığının merkez
sinyalden çıkarıldığı ve merkezi sinyalin yerel özelliklerini vurgulayan bir merkezi
çevre sistemiyle işlenir. Bu sistem, açık-koyu kontrasta yüksek hassasiyet sağlar. Ek
olarak, retinada farklı ışık dalga boylarına duyarlı olan farklı koni fotoreseptörlerinin
varlığı, bir renk spektrumunun görselleştirilmesi ve ayrılması için temel sağlayarak
kırılan ışığın kontrastını sağlar. (52)
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Koniler parvokelüler katmanlar aracılığıyla talamusun lateral genikülat çekirdeğine
(LGN) görsel bilgi aktarır. LGN'deki nöronlar, rakip koni sinyallerinden gelen katkıların büyüklüğünü işler ve sinyali birincil görsel korteks V1'e aktarmaya devam eder.
LGN'nin ötesindeki renk algılama mekanizmaları da iyi karakterize edilmemiştir,
ancak fMRI çalışmaları, V1'de hem renk parlaklığının hem de renk kontrastının yanı
sıra ilave ekstra görsel alanların ek ayrılması ve işlenmesi olduğunu göstermektedir(53).Öte yandan koniler aydınlıkta görmeden sorumludurlar ve renkli görmede
görev alan, farklı spektral duyarlılıkta 3 tip fotosensitif pigment içerirler. Konilerde
de, basillerde olduğu gibi 11-cis-retinal molekülü mevcuttur. 11-cis-retinal, koniye
özgü olan ve fotopsin ortak adıyla bilinen farklı yapılardaki moleküllerden birisi ile
birleşerek, farklı dalga boylarındaki ışığa duyarlı olan ve iodopsinler olarak adlandırılan fotosensitif pigmentleri oluştururlar. (53)

Rushton konileri şu şekilde sınıflamıştır (121);

Eritrolabe (R cones); Nisbeten kırmızı gibi uzun dalga boylarındaki ışığa
daha duyarlı olan pigment içeren konilerdir. Maksimum absorbsiyonu 570 nm dalga
boylarındaki ışıkta gösterirler. Tüm konilerin %74 ünü oluştururlar.
Klorolabe (G cones); Yeşil gibi orta büyüklükte dalga boyuna sahip ışıkta
maksimum duyarlılık gösteren pigment içeren konilerdir. Maksimum absorbsiyonu
540 nm dalga boylarındaki ışıkta gösterirler. Tüm konilerin %10 unu oluştururlar.
Cyanolabe (B cones); Mavi gibi kısa dalga boyuna sahip ışıkta maksimum
duyarlılık gösteren pigment içeren konilerdir. Maksimum absorbsiyonu 440 nm dalga boylarındaki ışıkta gösterirler. Tüm konilerin %16 sını oluştururlar.
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Şekil 11: Retinal Konilerin absorbsiyon spektrumu

Young ve Helmholtz’un 1800’lü yıllarda her gözün görünür ışık spektrumunda
farklı duyarlılıklara sahip üç farklı reseptör taşıdığını iddia ettikleri hipotezleri, bugünkü bilgilerimizin temelini oluşturmaktadır. Trikromatik yani normal renkli görmeye sahip bir bireyde, kısa (S), orta (M) ve uzun (L) DB ye duyarlı üç çeşit kon
fotoreseptörü bulunmaktadır.. Kon fotopigmentlerinin absorbsiyon özellikleri ilk
defa 1960’larda mikrospektrofotometri ile ortaya konmuştur. Sonraki yıllarda yapılan elektroretinogram ve moleküler genetik gibi ileri araştırmalarla bu fotopigmentlerin duyarlılık eğrileri daha iyi anlaşılabilmiştir (60).

Renk görme için 3 farklı kondan, altı tamamlayıcı renk tonuyla (kırmızı – yeşil,
mavi – sarı, siyah – beyaz) alakalı sinyaller alarak sağlanır. Örneğin mavi – sarı
görme algısı için S konlardan pozitif, L ve M konlardan negatif sinyaller
işlenmektedir. Anlaşılacağı üzere herhangi bir rengin oluşumunda 3 farklı kon da rol
oynamaktadır. Bu durum kısaca formülize edilmek istenirse: Mavi = (S + M) – L,
sarı = S – (L + M), kırmızı = (S + L) – M, yeşil = M – (S + L).
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4.4.1.1 Mavi – Sarı Görme
Evrimsel olarak önce S konların daha sonra L konların geliştiği ve S konların
diğer fotoreseptörlerin atası olduğu düşünülmektedir. Mavi – sarı görme mekanizması, kırmızı – yeşil görmeye göre daha az aydınlatılabilmiştir. Primatlarda S konlar iki
yoldan sinyal iletmektedirler. Bunlardan bir tanesi hücre dizilimi hizasınca S kon
spesifik ON bipolar hücreye iletilen “blue – on” sinyaldir (30). Bir diğer yol ise horizontal H2 hücrelerle L veya M kon terminallerine ulaşılması, oradan da L veya M
spesifik bipolar hücreler yoluyla midget ganglion hücrelere sinyalin iletilmesi
şeklindedir (31).
Primatlarda keskin görme sinyalleri de foveada midget ganglion hücrelerle
taşınmaktadır. Nörotransmitter olarak konlardan salınan glutamatın kullanıldığı ON
ve OFF bipolar hücrelerle sinaps yapan iki çeşit midget ganglion hücre vardır. Midget ganglion hücreler doğrudan S konlardan sinyal alamaz fakat L veya M konlardan
doğrudan sinyal alabilir. Bu ganglion hücrelerinin esas görevi S ve L konlardan gelen iletileri birleştirerek akromatik luminans sinyallerine dönüştürmektir. Böylece
ON bipolar hücreler yoluyla beyaza, OFF bipolar hücreler yoluyla siyaha (karanlık)
yakın bir algı oluşur. S konlar sayıca diğer konlardan çok daha azdır ve retinanın her
yerine hemen hemen eşit dağılmışlardır. Bunun yanı sıra S kon ile midget ganglion
hücre arasındaki mesafe arttıkça sinyal gücü düşmektedir. Az sayıdaki midget ganglion hücrede önemli oranda S kon sinyali işlenmektedir ve bu sinyal gücü ile L kon
sinyali arasındaki oran mavi – sarı renk algılarının oluşmasında önemlidir. (124)

4.4.1.2Kırmızı – Yeşil Görme
Mavi – sarı görmede olduğu gibi S kon ve L kon sinyallerinin işlenmesi sonrası
(ki burada S konlardan gelen sinyaller oldukça düşüktür) bu merkeze üçüncü bir sinyal yani M kon sinyallerinin ulaşmasıyla mavi – sarı görme ve kırmızı – yeşil görme
birbirinden ayrılmış olur. İnsanlarda iki çeşit midget ganglion hücreler merkezinde L
veya M kon ile sinaps yaparak, L + S ve M + S sinyalleri taşıması ve iki farklı spektral yanıt oluşturması bakımından ayrılmaktadır. Kısaca özetlenecek olursa ON merkezli ganglion hücresi merkezinde M, yüzeyinde S ve L konlarla sinaps yaptığında
M – (S + L) = yeşil renk algısı oluşur. OFF merkezli ganglion hücresi için aynı du-
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rum (S + L) – M = kırmızı renk algısı şeklinde anlaşılmalıdır. ON ganglion hücresinin merkezinde L, yüzeyinde S ve M konlarla sinaps yapıldığında L – (S + M) = sarı,
OFF ganglion hücresinde ise (S + M) – L = mavi şeklinde anlaşılmalıdır. (31)
4.4.1.3 Siyah – Beyaz Görme
Midget ganglion hücrelerin taşıdığı sinyaller lateral genikulat nükleusa projekte
olmakta ve retina L – M kon dağılımına göre koyu veya gölgeli kırmızı – yeşil renk
algısına neden olmaktadır. Retinada S kon oranı yaklaşık % 5, L / M kon oranı %
95’lere yakındır ve aydınlık algısının oluşmasında da L – M konların daha etkin bir
rol oynadığı düşünülmektedir. (31)

ŞEKİL 12: Kısa, orta ve uzun dalga boyuna duyarlı kon fotopigmentlerinin absorbsiyon spektrumu (Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:12. (2010)
Optik Refraksiyon, Rehabilitasyon, Temel Bilgiler. İstanbul.)
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4.4.2 RENK GÖRME ALGISINI DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER

PARLAKLIK (BEZOLD-BRÜCKE FENOMENİ): Bir ışığın parlaklığı değiştikçe
tonu da değişir. Düşük parlaklıkta mavi-yeşil, yeşil ve sarı daha yeşil olarak görünürken, yüksek parlaklıkta daha mavi olarak görünürler. Kırmızı ve turuncu ise yüksek parlaklıklarda daha sarı görünürken, düşük parlaklıklarda daha kırmızı olarak
görünürler. Bu durum, Bezold-Brücke Fenomeni olarak bilinir.(121,124)
SATURASYON (ABNEY ETKİSİ): Eğer bir ışığa beyaz bir ışık eklenirse tonunda
bir miktar değişiklik olur. Mavi-yeşil renkteki ışık daha yeşil, sarı-yeşil renkteki ışık
daha sarı olarak görünür. Yine kırmızı ve turuncu da daha sarı olarak görünür. Buna
Abney Etkisi denilir.(121,124)
KARANLIĞA ADAPTASYON DURUMU (PURKİNJE ETKİSİ): Konilerin
ışığa olan duyarlılığının maksimal olduğu olduğu değer 555 nm dir .Bu bölge sarı,
sarı-yeşil ve turuncuya uyan bölgedir. Bu nedenle gözler aydınlığa adapte olduğunda
sarı, sarı-yeşil ve turuncu renkler, mavi, yeşil ve kırmızıya göre daha parlak olarak
algılanır.
Basillerin en duyarlı olduğu ışığın dalga boyu ise 505 nm dir .Bu dalga boyuna uyan ışık mavidir. Basillerin maviye duyarlı konilerle, renk merkezine giden yolda çeşitli noktalarda sinaps yaptığına inanılır. Bu nedenle karanlığa adaptasyon durumunda basiller, maviye duyarlı koniler üzerinden renk merkezine mavi sinyaller
gönderirler. Bunun sonucu olarak loş ışıkta, mavi ve yeşil renkler, sarı ve kırmızıya
göre daha parlak olarak algılanır. Bu duruma Purkinje Etkisi denilir. (121,124)
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BİTİŞİK RENKLER (LATERAL İNHİBİSYONUN ETKİSİ): Bir noktada belirli
bir tip koni uyarıldığında, aynı koni horizontal hücreler yardımı ile bitişiğindeki aynı
fotosensitif pigmenti taşıyan koniye inhibitör sinyal gönderir. Bu durum lateral inhibisyon olarak bilinir.Örneğin etrafı kırmızı bir halka ile çevrelenmiş mor bir alana
bakarken, mor kısımdan kaynaklanan ışınların uyardığı kırmızıya duyarlı konileri,
kırmızı kısım tarafından uyarılan kırmızıya duyarlı koniler inhibe ederler. Bu durum
mavi ve kırmızının karışımından oluşan mor renginin daha mavi (kırmızı komponent
inhibe edildiği için) olarak algılanmasına yol açar. Eğer mor alan, mavi bir halka ile
çevrelenseydi aynı mekanizma ile daha kırmızı olarak görülecekti. (merkezdeki maviye duyarlı koniler, periferdeki maviye duyarlı olan konileri inhibe ederken, mor
rölatif olarak daha kırmızı olarak algılanır.) (112,121)

YORGUNLUK VE TAMAMLAYICI İMAJ: Bir kişi, bir renge bir süre bakarsa
giderek rengin satürasyonunun azaldığını farkeder.Yine kişi beyaz zemin üzerine
yerleştirilmiş bir renge bakarsa, bir süre sonra bu rengin tamamlayıcı rengini görür .
Bu iki durum şu şekilde açıklanabilir: Retinadaki koniler hiç uyarılmasalar bile, görsel kortekse belirli bir frekansta uyarı gönderirler. Örneğin retina üzerine kırmızı ışık
düştüğünde görsel korteks bunu kırmızı olarak algılar çünkü kırmızı ışık, kırmızıya
duyarlı olan konileri, mavi ve yeşile duyarlı olan konilere göre rölatif olarak daha
fazla uyarır. Kırmızı ışık retinayı uyarmaya devam ederse, artık başlangıçtaki kadar
kırmızı olarak algılanamaz çünkü kırmızıya duyarlı koniler fotosensitif pigmentlerini, devam eden uyaran varlığında, başlangıçtaki kadar hızlı rejenere edemezler. Bu
durumda mavi ve yeşile duyarlı olan konilerin görsel kortekse gönderdiği uyaranın
frekansı rölatif olarak artar ve kırmızı desatüre olur.
Renk çemberini hatırlarsak;(ŞEKİL 13) kırmızının tamamlayıcı rengi, mavi
ve yeşildir. Az önceki örnekte devam eden kırmızı ışık uyaranı, kırmızıya duyarlı
olan koniler yorulduğunda kesilirse, mavi ve yeşile duyarlı olan konilerin görsel kortekse gönderdikleri uyaranın frekansı daha da fazla olur ve mavi hissinin oluşmasına
yol açar. (119,121)
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Şekil 13: Renk Çemberi
4.4.3 RENK GÖRME BOZUKLUKLARI:
Renk görme bozuklukları tipik olarak tüm spektral tonlarla eşleşmek için gereken
ana renklerin sayısına göre sınıflandırılır.(54-55) Kalıtımsal renk kusuru olan kişiler
anormal trikromatlar, dikromatlar veya monokromatlar olarak sınıflandırılırir. (55).
RGB'nin etkilenen koni pigmentine göre sınıflandırılması Şekil 14'te gösterilmektedir.
4.4.3.1 KONJENİTAL RENK GÖRME BOZUKLUĞU:
Konjenital renk körlüğü daha çok erkeklerde görülen ve X’e bağlı resesif geçiş
gösteren bir bozukluktur. Doğumsal renk görme kusuru (DRGK) sık görülen bir genetik bozukluktur. Doğumsal renk görme kusurunun hemen hemen tamamı kırmızıyeşil renk körlüğü şeklindedir ve X’e bağlı resesif geçiş gösterir. Kırmızı-yeşil kon
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opsin genleri X kromozomunun Xq28 lokasyonundadır.Konjenital renk körlüğü,
koni

fotopigmentini

kodlayan

genlerdeki

bozukluklardan

kaynaklanmakta-

dır..Normal bir insanın renk görmesi, kısa (mavi), orta (yeşil) ve uzun (kırmızı) dalga
boylarını algılayan üç farklı pigmenti içeren üç ayrı cins koni hücresinin uyum içinde
çalışmasıyla olmaktadır. Bu tür normal görüş “trikromat” renk görme olarak adlandırılmaktadır. Kırmızı renge duyarlı koni hücrelerinin anormalliğinde protan defektler,
yeşil renge duyarlı koni hücrelerin anormalliğinde dötan defektler, mavi renge duyarlı koni hücrelerinin anormalliğinde tritan defektler ortaya çıkmaktadır (58-59)
Eğer kırmızı kon hücreleri eksik ise kişi “Protanop”, yeşil kon hücreleri eksikse
“Döteranop” mavi kon hücreleri eksikse “ Tritanop”tur. Üç tip kon hücresi de mevcut ama birisi hatalı ise bu durumda “Trikromat Anormal” denir. Eğer kırmızı kon
hücresi hatalı ise kişi “Protanomali”, yeşil kon hücresi hatalı ise “Döteranomali”,
mavi kon hücresi hatalı ise “Tritanomali”dir (58,59,60).
Konjenital renk görme bozukluklarının hemen hemen tamamı kırmızı-yeşil renk
körlüğü şeklindedir. Yeşil renk görme bozukluğu/anomalisi (Döteranomal) en sık
görülen durumdur. Bundan sonra görülme sıklığı itibarıyla yeşil renk körlüğü
(Döteranopi), kırmızı renk körlüğü (Protanopi) ve kırmızı renk görme bozukluğu
(Protanomali) gelmektedir . Konjenital renk körlüğü sıklığı cinsiyete ve ırka bağlı
olarak değişmektedir. Çeşitli çalışmalarla konjenital renk körlüğü sıklığı erkeklerde
%0.55-9.00, kadınlarda %0-0.46 olarak bildirilmiştir (61,62).

4.4.3.1.1 Konjenital Renk Görme Bozukluklarının Sınıflandırılması:
Kırmızı-Yeşil Renk Görme Bozuklukları:
Renk görme eksikliği olan kişiler sadece belirli renkleri görüp diğerlerini görmezler
çünkü reseptörlerinden bazıları – koniler – uygun şekilde çalışmaz. Çeşitli renk körlüğü tipleri vardır. En sık görülen kırmızı-yeşil renk görme eksikliğidir ve kişiler
buna sıklıkla veya hatalı olarak kırmızı-yeşil renk körlüğü veya sadece renk körlüğü
derler. Erkeklerin %9'unda kadınların sadece %1'inde görülür. İki tür kırmızı-yeşil
renk görme eksikliği tipi vardır: yeşil algılama zorluğu (döteranomali) ve kırmızı

40

algılama zorluğu (protanomali). Döteranomali durumu olan kişiler yeşili algılamakta
zorlanır çünkü gerekli duyu hücreleri – yeşil renk için koniler – kusurludur. Yeşil
renkler normal renkli görmesi olan kişilere göre daha cansız veya mat görünür ve
sıklıkla kişi bunu farklı yeşil tonları arasındaki ayrımı göremediği bir durumla karşılaşıncaya kadar fark etmez. Şiddetine bağlı olarak etkilenen kişiler kırmızı ve yeşili
ve sıklıkla ayrıca mavi ve moru ve pembe ve griyi özellikle ışık azsa ayırt etmekte
zorlanır. Kırmızı renk görme eksikliğinin belirtileri benzerdir. Kırmızı koniler doğru
çalışmadığından bu kişiler sıklıkla kırmızı rengi doğru algılamakta ve yeşilden ayırt
etmekte zorlanırlar.Bu tür renk görme bozukluğu ile başvuran insanlar renkleri kırmızı-sarı-yeşil spektrumda karıştırırlar. Deuteranopia, M-konileri (yeşil-duyarlı retinal fotoreseptörler) olmadığı zaman meydana gelir ve içinde sadece iki koni pigmentinin bulunduğu ve CVD'nin genellikle kalıtsal ve cinsiyete bağlı olduğu bir dikromatizm biçimidir. (120)

Mavi-Sarı Renk Görme Bozuklukları:
Tritanopi, yani mavi-sarı renk görme bozuklukları, nadir görülen ,kromozom 7 ile
ilşkili olduğu bilinen ,cinsiyet kromozomları ile kalıtım göstermeyen , bu nedenle
kadınlarda ve erkeklerde eşit olarak görülen bir herediter renk görme bozukluğudur.Trıtanopi;anormal veya tamamen eksik S koni fotopigmenti ile ilişkili olduğundan hastalar mavi rengi ayırt edemezler. Bu nedenle maviler yeşilimsi, sarılar ve portakal pembemsi, mor renkler koyu kırmızı renkte görünür. Tritanomali bu durumun
daha hafif şeklidir.(57)
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Şekil 14:Etkilenen koni pigmentine göre ,renk görme bozukluklarının sınıflandırılması

şeması.

(Vision

Eye

Health.

2016;75(1),

a365.

http://

dx.doi.org/10.4102/aveh. v75i1.365)
4.4.3.2 Edinilmiş Renk Görme Bozuklukları
Edinilmiş renk görme bozukluklarının sınıflandırılması ,konjenital renkli görme
bozukluklarından daha zordur ancak bunların saptanması ve sınıflandırılması bazı
hastalıkların tanısında ve sınıflandırmasında önemli yer tutmaktadır.(67)
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Renkli görme bozukluklarıdaki değişiklikler sıklıkla oküler patolojiyi izlemek ve
tedavileri değerlendirmek için kullanılır .Schwartz, (68) kazanılmış renk kusurlarında en sık karşımıza çıkan mavi-sarı renk kusurlarının oküler patolojilerdeki değişikliklerin bir sonucu olduğunu belirtir. Oküler media, koroid ve dış retina tabakalarında
meydana gelen hastalıklar daha çok mavi-sarı aksta patoloji oluşturuken, kırmızıyeşil aks kusurları optik sinirdeki değişikliklerin ve görsel yolun daha iç kısımlarındaki değişikliklerin sonucu olduğunu belirtmektedir. (68) Böylece, yaşlanma nedeniyle kristalin mercekte olağan değişiklikler daha çok kazanılmış mavi-sarı renk kusuru oluştururlar. Bu kural bir oküler patolojik durumun erken aşamaları için kullanışlıdır; bununla birlikte, edinilen renkli görme kusurlarının doğası ve ilerlemesi nedeniyle, hastalık ileri bir aşamaya ilerlediğinde geçerli olmayabilir.
4.4.3.2.1 Edinilmiş Renk Görme Bozukluklarının Sınıflandırılması:
Konjenital veya kalıtsal renk eksikliklerine benzer şekilde, edinilmiş renk görme
bozuklukları da ,Tip 1 veya Tip 2 kırmızı-yeşil eksiklikler ve Tip 3 mavi-sarı renk
görme bozukluğu olarak da sınıflandırılabilir.(67,68,69)
Tip 1 kazanılmış renk görme bozukluğu; maksimum dalga boyu hassasiyetinin daha
kısa dalga boylarına doğru kaydığı ,spektral ışıldama fonksiyonuna sahip olan protan
eksikliği özelliklerini göstermektedir.(68)
Tip 2 kazanılmış renk görme bozukluğu, dötan özellikleri gösteren ,kırmızı-yeşil
renk kusurları bakımından bir dötanomali ile benzerlik gösterse de , kısa dalga boyu
duyarlılığında da bir azalma söz konusudur.Yani kırmızı-yeşil eksen boyunca olan
renk görme azalmasına hafif bir mavi-sarı eksen bozukluğu da eşlik etmektedir.(68)
Tip 3 kazanılmış renk görme bozukluğu, bazen mavi-sarı kusur olarak da adlandırılan, tritanomali benzeri bir kusurdur. Görme keskinliğindeki değişken sapmaların
yanı sıra, maksimum parlaklık hassasiyetinin daha kısa dalga boylarına (pseudoprotanomaliye) kayması ile birlikte görülebilir. (68)
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I.Von Kries

1897'de von Kries, edinilmiş renk görme bozukluğunda renk eşleştirme bozukluğu
olarak üç anomali tanımlamıştır;(73)
1. Artan eşleşme aralığı (örneğin, renk ayrımını azaltan)
2. Bir emme sisteminin neden olduğu kaydırılmış bir eşleşme (örneğin, reseptör öncesi spektral modifikasyon)
3. Değişiklik sisteminin neden olduğu bir kaydırılmış eşleşme (yani, fotopigmentlerin değiştirilmiş duyarlılığı,tepe hassasiyetinde veya spektral profilde)

von Kries’in zarif gözlemleri bugün hala edinilmiş renk görme bozukluğunda taksonomisinin ve mekanizmanın çerçevesini oluşturmaktadır.

II. Köllner

Köllner’e göre (74) edinilmiş renk görme bozuklukları,daha yaygın olarak, temel
olarak etkilenen renk algısı alt sistemine göre sınıflandırılırken,Köllner edinilmiş
renk görme bozukluklarını okuler ve vizuel yol patolojisine göre sınıflamıştır.Köllner
yaptığı çalışmalar sonucunda bugün ismini taşıyan kuralı ortaya koymuştur. Bu “kural” retina hastalıklarının en sık mavi-sarı renk görme buzukluğuna yol açarken (yani
S mekanizma defekti) optik sinir patolojileri en sık kırmızı-yeşil renk görme bozukluğu ile sonuçlanmaktadır .(yani, M-L mekanizma defekti ). Birden fazla istisna
olduğu için bu kuralın klinik faydası sorgulanabilmektedir. Örneğin ; optik atrofi gibi
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optik sinir hastalıkları da S mekanizma defekti saptanırken, bir çok retina hastalığında da M ve L koni defektieri de saptanabilmektedir.(75)

III. Verriest
Verriet’in sınıflandırma şeması 476 hastanın 544 gözünün retrospektif bir analizine
dayanmaktadır.(76)Renk görme testleri yaparak çalışmasını sınıflandırmıştır.Verriest
çalışmasında renk diskriminasyon testlerinden (Hardy Rand Ritter Plate,FM D-15 ve
FM-100

Hue)

ve

eşleştirme

testlerinden

(Rayleigh

denklemi)

yararlanmıştır.Edinilmiş renk görme eksikliğini şu şekilde sınıflandırmıştır.(76):

1. Tip I edinilmiş renk görme eksikliği, kısa dalga boylarına en yüksek spektral hassasiyette kayma olan bir M-L mekanizmasıdır (Verriest “kırmızı-yeşil” olarak adlandırılır).
2. Tip II edinilmiş renk görme eksikliği, spektral duyarlılık fonksiyonunun göreceli
olarak korunduğu M-L mekanizması eksikliğidir.
3.Tip III kazanılmış renk görme eksikliği kazanılmış bir S mekanizmasıdır (Verriest
“mavi-sarı ”)
4. Ill-sınıflandırılmamış renk görme bozukluğu
IV. Marré
Marre edinilmiş renk görme bozukluğunun fiksasyonun bir fonksiyonu olduğunu
belirtir. (“fiksasyon-eksantrizasyon” teorisi) .

Marré, eksantrik fiksasyonun keskinliği azalmış hastalarda ortaya çıkabileceğini ve
normal deneklerde, M- ve L-konilerinin aracılık ettiği perifiksasyon eşik duyarlılık
ölçümlerinin S-konilerinin aracılık ettiği iyileşmelerin azaldığını gözlemlemiştir.
Eğer merkezi fiksasyon patolojik bir süreçle bozulursa “kırmızı” ve “yeşil” (yani L-
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ve M-koni) renk görme mekanizmalarının otomatik olarak etkileneceğini paradoksal
olarak “mavi” ( S-koniler) konilerde iyileşme göstereceğini veya her hangi bir patolojiden etkilnirse yanlış “normal” hassasiyet gösterebilileceğini öne sürmüştür. Tersine, eğer fiksasyon bozulmazsa, S mekanizması eksikliğinin ortaya çıkmasının daha
olası olduğunu savunmuştur.(77)

Şekil 15: Edinilmiş Renk Görme Bozukluklarının Okuler patolojiye göre sınıflandırılması şeması (Vision Eye Health. 2016;75(1))
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4.4.4 OFTALMOLOJİK HASTALIKLARDA RENK GÖRME:

A. Okuler Media Patolojileri:

Muhtemelen edinilmiş renk görmenin en yaygın mekanizması,lens pigmentlerinin
optik yoğunluğundaki artışa bağlı oluşan renk kontrastı bozulmasıdır.(78).Ayrıca
,artmış medya emiliminin olabileceğini gösteren kanıtlar mevcuttur.Arttırılmış Skoni duyarlılığı ile dengelenmelidir.(79).Optik media absorbsiyonundaki artış,S koni
duyarlılığını arttırmaktadır.Optik media patoloji varlığı S koni duyarlılığını azaltmakta ve mavi-sarı renk kontrastın olumsuz yönde etkilemektedr..Intraokuler lenslerin sarı olanlarının renk görme bozukluğuna daha az yol açtığı çalışmalar sonucunda
gösterilmiştir.(80)

B.Retina Hatalıkları:
I.Fotoreseptör Hastalıkları:
a. Kon distrofisi :
i.Fotopigment defekti;
Progresif veya sabit koni distrofisinin ilişkili olduğu hastalıklarda,erken dönemde
protan veya dötan defektlerin olduğu bilinmektedir.Bazı soyağacında etkilenen hastaların fotopigment genlerinde veya düzenleyici elementlerinde nedensel kusurlar
olduğu düşünülmektedir.
Koni fonksiyon bozukluğu kanıtı ile birlikte M-L mekanizması eksikliği,konjenital
M-L mekanizması eksikliğine neden olabilen nispeten yaygın bir opsin gen mutasyonu ,bir disülfür bağının bozulamsını takiben cys203arg mutasyonu ile sonuçlanır.Mutasyonun opsin molekülünün katlanma ,yarı ömür ve ışık aktivitesinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.Bu tür mutasyonlar,S-koni monokromatizması
ile bağlantılı olarak rapor edilmiştir.(85)
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ii. Fototransdüksiyon defektleri,
Koni fototransdüksiyon mekanizmasının hataları ,derin koni disfonksiyonuyla ilişkilidir. α-transducin hataları, eksik olana benzeyen bir fenotip ile bağlantılı olarak
bildirilmiştir.Yaşlı bireylerde progresyon kanıtının gözlendiği otozomal resesif akramatopsi buna örnek verilebileir.(85)

iii.Kanalopatiler:
cGMP girişli katyon kanallarının hem alfa hem de beta subunitlerini kodlayan genlerdeki kusurlar,rod monokromatizm defektierinde gösterilmiştir.(82,83,84).Hayvan
modellerinden ve doğal tarih araştırmalarından elde edilen kanıtlar, bu koşulların,
erken kayıplarının olduğu bir ardışık retinal dejenerasyon şeklini temsil ettiğini göstermektedir.Rod monokroatizm defektleri reziduel olsa da renk görme testlerinde
bozukluklara yol açarlar.(86)
b. Rod distrofileri,/Retinitis Pigmentosa
Görme düzeyi iyi olan Retinitis pigmentosa hastalarında genellikle tip III edinsel
renk görme bozukluğu saptanmaktadır.(87).Bu özellik, , tip I bozukluğana neden
olan diğer retinal distrofilerden ayırt etmeye yardımcı olmaktadır. (örn. Stargardt
hastalığı, rod-kon distrofisi).Retinitis pigmentosa hastalarında ileri evrelerde, vizuel
fonksiyon kayıplarında tip 3 renk görme defekti (mavi-sarı) yerini daha çok tip 1
defekte (kırmızı-yeşil) bıraktığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir..(88)
II. Diğer retina ve koroid distrofileri :
a.Konjenital durağan gece körlüğü:
Konjenital durağan gece körlüğü ilerleyici olmayan retina disfonksiyonu ve infantil
başlangıçlı niktalopi ile karakterize bir grup bozukluğu içermektedir (93). Konjenital
durağan gece körlüğü ile ilişlili renk görme bozukluğu bazı testlerde hafif belirgin bir
tip1 (M-L mekanizma defektine yol açtığı gösterilmiştir.(93)
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b. Fundus albipunctatus
Fundus albipunktatus, otozomal resesif ilerlemeyen gece körlüğü neden olmaktadır.
Görme keskinliği genellikle normaldir. Karakteristik olarak fundusta retina pigment
epiteli düzeyinde çok sayıda mat beyaz noktalar mevcuttur ancak makulada bu lezyonlara rastlanmaz .Floresein anjiografide lezyonlara uymayan sahalarda hiperfloresan odaklar vardır. Fundus albipunctatus'ta renk görme “normal” olsa da, Smekanizması eksikliği11-cis retinol dehidrojenaz 5 mutasyonlarının sergilendiği bazı
soylarda bildirilmiştir.(89)

c. Oguchi hastalığı
Oguchi hastalığı, konjenital durağan gece körlüğünün otozomal resesif geçiş gösteren nadir bir formudur. Hastalarda retina periferinde tipik altın sarısı renk değişimi
gözlenir. Uzun süreli karanlık adaptasyonundan sonra bu renk değişimi kaybolarak,
retina normal rengine döner ve bu durum ‘Mizue Nakamura’ fenomeni olarak adlandırılır. Oguchi hastalığı S-mekanizması eksikliğinin olduğu rapor edilmiştir(90)

d. Best/Vitelliform distrofisi
OD geçişli bir hastalık olan Vitelliform maküler distrofi (Best Hastalığı), ilk defa
1905 yılında Friedrich Best tarafından tanımlanmıştır. İlerleyici santral görme kaybına neden olan makulada lipofuskin birikimi ile karakterizedir (91). Catelo-Branco ve
ark (92) yaptıkları çalışmada Cambridge renk testinde hastalığın klinik evresi ile
korele olarak bulmuşlar,. S-mekanizması eksikliğinin erken hastalık evrelerinde baskın olduğunu, ancak M-L mekanizması eksikliğinin hastalığın ileri evrelerinde baskın olduğunu göstermişlerdir
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e. Stargardt hastalığı
En yaygın maküler distrofi olan Stargardt hastalığı ilk olarak 1909 yılında Karl Stargardt tarafından tanımlanmıştır (95). Tüm retinal distrofilerin yaklaşık %7’sini
oluşturan bu hastalığın tahmini insidansı 1:10.000 dir. Her iki cinsiyeti eşit olarak
etkilemekte, bilateral ve simetrik tutulum görülmektedir. Maia-Lopes ve ark (97) 21
aileden 27 Stragart hastalığına sahip birey üzerinde yaptığı çalışmada sadece 2 (% 7)
'nin normal renk görme, 13'ünde (% 48) karışık S- ve ML mekanizması eksikliği,
4'ünde (% 15) ML mekanizması eksikliği, 4 (% 15) S-mekanizması eksikliği saptamışlarlardır.

III.Diabetik Retinopati

Diabetik retinopati edinilmiş renk görme eksikliği ile ilişkilendirilen en sık retinal
patolojilerdendir. Diyabetik Retinopati Çalışmasında (ETDRS) Erken Tedavi gören
hastaların yaklaşık yarısında F-M 100-Hue'daki anormallikler saptanmıştır.Barton ve
ark (100) 2701 diyabetik retinopatili hastada FM 100 HUE testi ile yaptıkları geniş
serili çalışmalarında hastakların % 51'inin normal renkli görüşe sahip olduğunu ; %
26'sında izole edilmiş bir S-mekanizması eksikliği , geri kalanların çoğunda mix Sve M-L mekanizması eksiklikliği olduğunu saptamışlardır.

C.Optik Sinir Patolojileri:
I.Glokom
Glokom, geri dönüşümsüz retinal sinir lifi harabiyetiyle giden sinsi, görme alanı
(GA) defektlerinin eşlik ettiği bir optik nöropatidir .Daha önce yapılan bir çok glokom -renk görme çalışmasında glokomun M-L mekanizma defekti yani yeşil-kırmızı
görme aksını etkilediği gösterilmişse de son zamanlarda yapılan bir çok çalışmada
glokomun erken evrelerinde S-mekanizma defektinin (mavi-sarı aks) patolojilerinin
görüldüğü, ileri hastalıkta ise M-L mekanizma(kırmızı-yeşil) defektlerinin hakim
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olduğu gösterilmiştir.(99)

II. Optik Nörit
Optik nöritte bugüne kadarki en büyük renk görme çalışması Optik Nevrit Tedavisi
Denemesi (ONTT) kapsamında gerçekleştirilmiştir.Optik nevritin akut fazları sırasında hastaların% 93.2'si anormal F-M 100-Hue skorları elde edilmiş, 6. ayda bu
oran% 39.4'e düşmüştüğü bildirilmiştir. Bu hastaların izole kusurlarına bakıldığında,
kazanılmış S-mekanizma bozukluğunun yani mavi-sarı aksta baskın patoloji olduğu
gösterilmiştir.(101)

4.4.5 Renk Görme Kusurlarının Moleküler Genetiği
RGK lerin ailesel geçiş gösterdiği ve erkeklerde daha sık görüldüğü uzun zamandır
bilinmektedir. Normal işleve sahip fotopigmentler bir apoprotein (opsin) ve 11 – cis
retinal kromoforundan oluşmaktadır. OPN1SW, OPN1MW, OPN1LW genleri opsin
apoproteinini kodlamaktadır.

Opsinlerin amino asit dizilimleri üç farklı konun ab-

sorbsiyon spektrumlarını belirler. 1986 yılında Jeremy Nathans ve ark. S, M, L opsinlerini kodlayan genleri tanımlamış ve L ve M opsinlerini kodlayan genlerin X
kromozomunda olduğunu ortaya çıkarmıştır ( 102,103).
X kromozomunun q28 bölgesinde lokalize OPN1MW geni, M kon opsinini kodlamaktadır. Bu genin ekspresyonundaki bir hata dötan kusuruna neden olmaktadır.
Aynı lokasyondaki OPN1LW geni, L kon opsinini kodlamaktadır ve bu genin ekspresyonundaki bir hata da protan kusuruna neden olmaktadır.
Kırmızı – yeşil RGK nin büyük kısmı, X kromozomunda bulunan L ve M opsinlerini kodlayan genin oogenez sırasında delesyonu veya gen yeniden düzenlenmesi
esnasındaki hatalar sonucu görülmektedir. L opsin geninin yokluğu protanopi, M

51

opsin geninin yokluğu da döteranopi olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte mayotik rekombinasyonla ortaya çıkan hatalı diziler anormal trikromat formlar
oluşturmaktadır. Eğer iki M opsini kodlanırsa protanomali, iki L opsini kodlanırsa
döteranomali durumu ortaya çıkar. Anormal trikromatizmin ciddiyeti iki pigmentin
spektral duyarlılıkları ölçülerek anlaşılabilir (104). Normalde L ve M kon fotopigmentleri arasında 30 nm lik spektral farklılık vardır. Bu farklılığın 12 nm ye kadar
düşmesi dahi renk görme kliniğini olumsuz etkilememektedir . Ayrıca, yapılan çalışmalar sonucu insanda kon fotoreseptör mozaiğinin çözünürlüğü de ortaya çıkarılmıştır. S kon sayı ve dağılımı hemen hemen sabit kabul edilebilirken L ve M kon
sayı ve dağılımları bireyler arasında büyük farklılıklar gösterebilmektedir (106).
Kırmızı – yeşil RGK ye göre çok daha nadir olan mavi – sarı RGK otozomal dominant kalıtılmaktadır. 7q32.1’de lokalize S kon opsinini kodlayan OPN1SW gen mutasyonuna bağlı tritan kusuru oluşmaktadır (107). Otozomal dominant geçiş göstermesinin yanı sıra eksik penetrans görülebilir. Yani S kon opsin gen defekti olan tüm
bireylerin fenotipine bu kusur aynı oranda yansımayabilir.
4.4.6 Renk görme bozukluklarının insidansı ve prevalansı
Renk görme bozuklukları insidansı genetik bir hastalık olduğu için ırk ve coğrafi
bölgelerde farklılık göstermektedir. Renk görme bozukluklarının büyük yüzdesini
Avrupa kökenliler oluşturmakla birlikte sırasıyla Avrupa, (Erkeklerde% 8 ve kadınlarda% 0.5), Afrika (% 3 -% 4) Asya ırkında (% olarak bildirilmiştir.Bir grup olarak
dikromatlar, anormal trikromatlardan daha fazla renk anormalliğine sahiptirler. Bununla birlikte, dikromatların, deneysel olarak, renkle kamufle edilmiş hedef nesnelerin doku sınırlarını tespit etmede, normal kırmızı-yeşil renk görme ile gözlemcilere
göre daha yetkin oldukları gösterilmiştir.(102)
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Şekil 16:Konjenital renk körlüğü tiplerinin, cinsiyete göre prevalansı.
4.4.7 RENKLİ GÖRME TESTLERİ

Önceden de belirtildiği gibi bir objenin görünen rengi ortam ışığından etkilenir. Bu
nedenle tüm renkli görme testleri, ışık yönünden standardize edilmiş ortamlarda uygulanmalıdır. Macbeth Daylighting Corporation tarafından geliştirilmiş olan " C
Lambası " aynen gün ışığında olduğu gibi, tüm dalga boylarından eşit miktarda fotonlar içerir. Bu lambanın bulunmadığı ortamlarda gün ışığı veya floresan ışığı kullanılabilir. Bu amaçla ampullerle aydınlatılmış ortamların kullanılması uygun değildir, çünkü ampullerin ürettiği ışıkta uzun dalga boyuna sahip fotonlar, kısa dalga
boylu olanlara oranla daha fazla bulunurlar. Bu da objelerin olduğundan daha kırmızı
görünmesine yol açar.
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PSÖDOİZOKROMATİK TABLOLAR:
Klinik uygulamalarda yaygın kullanılan, ucuz, kullanımı kolay, çocuklar ve okuma
yazma bilmeyen yetişkinler için rahatlıkla uygulanabilir testlerdir. Bu test ile kırmızı
yeşil renk görme bozukluklarının %95’ine tanı konabilir. Ancak renk görme bozukluğunun şiddetini derecelendirmede yetersiz kalmakta, bundan dolayı sadece tarama
için kullanılmaktadır. Toplumda mavi görme bozuklukları çok fazla çeşitlilik gösterdiğinden bu testler ile tritan bozukluğunu ortaya koymak zordur .
En ünlüleri Ishihara Testi’dir.Bu testte çeşitli renkli noktalar, kompleman renginden
veya griden oluşan diğer noktalar arasına bir harf, rakam veya geometrik şekil oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Renk görme bozukluğu olmayan (trikromat) kişiler
bu renkli noktalar arasında bulunan rakam veya şekli tanırken, renk görme defekti
veya anomalisi bulunanlar kartlardaki rakam veya şekilleri tanıyamazlar ya da eksik
tanırlar. Ishihara testi psodoizokromatik testler içinde konjenital kırmızı-yeşil bozukluğunu teşhis etmede en etkili olduğu düşünülen testtir. Birkaç kez basılmış olup ilk
versiyonunda 38 sayfa bulunur. Yirmi dört ve 16 sayfadan oluşan farklı testler de
vardır. Otuz sekiz sayfalı test için en fazla 4 hata, 24 ve 16 sayfalı testlerde ise en
fazla 2 hata yapılması kabul edilebilir .Testteki ilk kart tanıtım amacı ile konulmuştur
ve görme keskinliği 20/200 ün üzerinde olan herkes bu karttaki rakamı okuyabilir.
Kişi bu rakamı okuyamıyorsa teste devam etmek doğru olmayacaktır. 2’den 21’e
kadar olan kartlar kırmızı-yeşil renk körlüğü bulunanların tanısında, 22’den 25’e
kadar olan kartlar kişinin protanop ya da döteranop olduğunun ayrımında kullanılır.
Kliniğimizde kullanılan 38 kartlı olan tip Ishihara Testinde 4 ya da daha az hata
normal olarak kabul edilmektedir.
Psödoizokromatik tablolar konjenital renk görme bozukluklarının tanısında kullanılırlar. Ishihara testi ile kırmızı ve yeşil renk görme bozukluklarının tanısı konulduktan sonra kişinin protanop ya da döteranop olduğu ve bunun ne şiddette olduğu ayrımı yapılabilmektedir..(105)
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Şekil18: Ishıhara Testinden bir sayfa, konjenital veya edinsel kırmızı-yeşil renk
görme bozukluğu olan bireyler bu sayıyı algılayamamamktadır.

Hardy – Rand – Rittler Renk Görme Testi
HRR RGT, Ishihara RGT ile kıyaslandığında, tritan kusurunu da saptaması ve RGK
nin ciddiyetini ortaya çıkarması bakımından daha kapsamlı bir değerlendirme sağlar
(ŞEKİL 17).
Test kitapçığı 75 cm mesafede tutulur. Kare bir kartın dört köşesinde O, Δ ve X
işaretlerinden herhangi biri vardır veya yoktur. Muayene edilen kişiden bu sembollerin yerini, şeklini ve rengini kısa süre içinde doğru tanımlaması istenir. Test toplam
24 karttan oluşmaktadır ve ilk 4 kart kontrol kartıdır. 5 – 10 arası kartlar tarama amacıyla kullanılır. 5. veya 6. kartlarda hata varsa mavi – sarı RGK olduğu düşünülür ve
ciddiyetini belirlemek için 21 – 24 arası kartlar gösterilir. 7 – 10 arası kartlarda hata
varsa kırmızı – yeşil RGK olduğu düşünülür ve ciddiyetini belirlemek için 11 – 20
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arası kartlar gösterilir. Testin tanısal kısmını oluşturan 11 – 24 arası kartlardaki sembollere verilen cevaplar RGK nin hem alt tipini hem de ciddiyetini ortaya çıkarmaktadır (72). Test değerlendirmesi yapılmadan önce test talimatları dikkatle okunmalıdır. Cole ve ark. yaptıkları çalışmada RGK nin alt tipi ve ciddiyeti ile ilgili bilgi
sağlaması bakımından HRR RGT nin, RGK ayırıcı tanısı yapılırken yararlanılabilecek kullanışlı bir test olduğunu vurgulamışlardır (72). Bunun yanı sıra dikromatlarla
anormal trikromatların kesin ayrımı için psödoizokromatik tablolar, anomaloskop
veya D – 15 testiyle kombine kullanılmalıdır.

ŞEKİL 19:Hardy – Rand – Rittler renk görme testi
FARNSWORTH-MUNSELL TESTLERİ: FM testleri, sadece ton olarak değişen,
parlaklığı ve satürasyonu sabit renk kapakları kullanılarak yapılan testlerdir. En ünlüleri D-15 Hue ve FM-100 Hue testleridir:
D-15 Hue Testi: D-15 Hue testinde, bir kutu içerisinde, renk çemberinin bütün kısımlarından seçilmiş 15 adet renk kapağı bulunur. Kutu içerisinde sabitlenmiş
ve rengi mavi olan 1 adet referans renk kapağı daha vardır. Muayenesi yapılan kişiden 15 adet renk kapağını, referans kapaktan başlamak üzere, birbirini takip ettiğini
düşündüğü tonlar şeklinde sıralaması istenir. Test bittiğinde kutu kapatılır ve ters
çevrilir. Renk kapaklarının arka kısmında bulunan numaralardan, kişinin kapakları
ne şekilde sıraladığı kontrol edilir. Trikromatlar bu kapakları 1’den 15’e kadar normal

olarak

sıralarken,

yeşil

renk

görme

defekti

bulunanlar

(döteranop)
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1,15,2,3,14,13,4,12,5,11,6,7,10,9,8 olarak sıralarlar. Kırmızı renk görme defekti bulunanlar (protanop); 15,1,14,2,13,12,3,4,11,10,5,9,6,8 olarak, mavi renk görme defekti olanlar (tritanop); 1,2,3,4,5,6,7,15,8,14,9,10,13,12,11 şeklinde sıralarlar. Bu test
ile bazı hafif ve orta formdaki renk görme bozuklukları atlanabilmekle birlikte, bu
testi geçen şahısların toplumda renkli görme ile ilgili olarak bir problem yaşamayacağına inanılır.(110)
FM-100 Hue Testi: FM-100 Hue testinde 85 adet renk kapağı bulunur.bir çember
oluşturacak şekilde peşpeşe dizildiğinde renk çemberi oluşturacak olan bu 85 kapak,
her biri 1.2 cm çapında 50 cm lik mesafede pulların her biri 1.4° açıya tekabül etmektedir ve bir kutu içerisinde 4 sıra oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. 1.sırada
renkler kırmızıdan sarıya, 2.sırada sarıdan mavi-yeşile, 3.sırada mavi-yeşilden mora
ve 4.sırada mordan tekrar kırmızıya dönüşen renk tonları vardır. Muayene edilen
kişiden bu renk kapaklarını, kendi sıraları içerisinde birbirinin devamı olacak tonlar
şeklinde sıralaması istenir. FM-100 Hue testi ile; renk görme bozukluğunun varlığı,
varsa şiddeti ve hangi tip konilerin etkilendiği anlaşılabilir.Bu test konjenital ve edinsel renk görme bozukluklarının tanısında kullanılabilir. (110)

ŞEKİL20: Farnsworth-Munsell 100 Hue Testi renkli plakları

57

ŞEKİL 21: Dijital ortamda oluşturulmuş FM-100 HUE renk eşleştirme testi.

ŞEKİL 22: Dijital ortamda oluşturulmuş Farnworth renk eşleştirme testi sonuç analizi
(https://www.planetecouleur.com/munsell-fm100,us,4,munsell-farnsworth-FM100Hue-test.cfm
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CAD TESTİ:
CAD (Color assesment and diagnosis test) (City Occupational Ltd., Londra, İngiltere), gün ışığına eşdeğer ekivalan gösteren beyaz bir arka planda, 16 yöne doğru renk
eşiklerini ölçen bilgisayar tabanlı bir renk görme testidir. Ölçülen eşik değerleri,
kırmızı-yeşil ve mavi-sarı renk görme kaybının ciddiyetinin tahminini sağlar. CAD
testi sonuçları aynı zamanda katılımcının renk görme sınıfını da (normal trikromatik
renk görme, deutan, protan, tritan benzeri doğuştan eksiklik veya kazanılmış eksiklik) sınıflandırır. Test, parlaklık kontrastını saptamak ve sinyal sinyallerinin kullanımını izole etmek için geliştirilen arka plan pertürbasyon tekniklerine dayanmaktadır.
Kırılma kusuru olan hastalar, karşılık gelen 1,4 m'lik mesafe için uygun kırma
kusuru düzeltildikten sonra test uygulanmaktadır.Tüm hastalar monitörün ortasına
göre baş / göz pozisyonu ile görsel ekranı incelerler. Test, BCVA'nın en iyi olduğu
gözle monoküler olarak yapılır.Tam CAD testi YB (mavi-sarı) için yaklaşık 3 dakika
ve RG(kırmızı-yeşil) 'nin tamamlanması için yaklaşık 10 dakika sürer. Test randomize gelen 4 seçenek nedeniyle öğrenilemez .Testinin ilk validasyonu ve normal trikromatik renk görme olan genç bireylerde kırmızı-yeşil ve mavi-sarı renk hassasiyetini tanımlamak için gereken istatistiksel sınırlamalar, 330 normal trikromatta ölçülen
RG (red-green) ve YB(yellow-blue) eşiklerini temel almaktadır• Normaller ile karşılaştırmalı bir testtir ve birimi Standart Normal (SN)’dir. 2 SN değeri: kişinin normal
bir renkli görmeyi elde edebilmesi için renk saturasyonun iki katına ihtiyaç duyar
anlamına gelir. CAD testinin yaşa göre normatif datası standardize edilmiştir. (Civil
Aviation Authority (UK), 2009). (118)
CAD TESTİ UYGULAMA BASAMAKLARI:
1.BASAMAK
CAD testini kullanmaya başlamadan önce her hasta için; hastanın adı, yaşı,adresi
ve kimlik bilgilerini girilmelidir, ( Bu değişkenler program için gerekli olduğundan
girilir).1,4 m görüş mesafesi kullanılır ve ekranın merkezinin başvuranın gözüyle
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aynı hizada olmalıdır. (Refraksiyon kusuru varsa düzeltildikten sonra testi uygulayın)
Oda ortam aydınlatmasının düşük mezopik olması gerektiğini unutulmamalıdır. Birlikte verilen USB ile çalışan LED lambasını veya düşük güçlü başka bir masa lambasını kullanılmalıdır.Uyaran ekranından lambadan doğrudan ışık gelmemelidir.Öğrenme modunu seçildikten sonra ve hareketli uyaranı birkaç kez hastaya sunulur.Hastaya görsel görevi açıklanmalı; yani özetin ardından hastanın yapması gereken her uyaranın sonunda sesle birlikte tuş takımını kullanarak renkli karenin hareket
yönünü tuşlaması gerektiğini vurgulanmalıdır.
2.BASAMAK
CAD testi (Sertifika gerekiyorsa, uygun meslek ortamını seçin, sonra Kesin CAD,
Tam'ı seçilir ve ardından YB (mavi-sarı) renk değerlendirme kutusunu işaretlenir. Bu
prosedür yaklaşık 3 dakika sürecektir.
Sonuç: Mavi-sarı renk eşikleri ölçülür, varsa edinilmiş görme renk görme bozukluğu
tespit edilir.
3.BASAMAK
CAD testi (Kesin CAD, Tam RG(kırmızı-yeşil) renk değerlendirmesi ~ 9 dakika
seçilir). RG(kırmızı-yeşil) renk değerlendirmesi daha fazla renk kullanır ve tamamlanması daha uzun sürer. Bunun nedeni, başvuranın renk görme sınıfını sınıflandırmak ve kırmızı-yeşil renk görme kaybının şiddetini ölçmek için daha fazla bilgiye
ihtiyaç duyulmasıdır.
Sonuç: Kırmzı-yeşil renk eşikleri ölçülür.Varsa konjenital renk görme bozukluğu
sınıflandırılır(dötan,protan,şüpheli..),renk kaybının şiddeti ölçülür.

Bu basamaklar sonucunda,mavi-sarı(YB) ve kırmızı-yeşil (RG) renk değerlendirmeleri tamamlanır. Test sonuçlandığında her hasta için bir sertifika belirle-
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nir.Sertifikasyon sonucu, renk değerlendirmesi yapılmadan önce seçilen meslek ortamına bağlıdır. Başarılı / Başarısız sınırları, başvuru sahibinin renk yetersizliği sınıfına (ör. Deutan- veya protan benzeri eksiklik) ve test yapılmadan önce seçilen meslek grubuna bağlıdır.(118)

Şekil 23: Üstteki resim, CAD testi dijital ekran görüntüsü ve hastanın kullandığı tuş takımı (joystick).Alttaki resim hastaya ait CAD testi sonucu (sertifika
çıktısı). Copyright © 2009-2019 City Occupational Ltd).
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5. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma,Medipol Üniversite Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına
Nisan 2019- Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışma için Medipol
Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Kurulundan Mart 2019 tarihinde etik kurul
onayı alınmıştır. (EK-1)
Bireyler Nisan 2019- Ekim 2019 yılları arasında Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
hastanesine başvuran tek gözünde evre 4 arka vitreus dekolmanı gelişen, renkli görmeyi etkileyebilecek başka bir oküler veya sistemik hastalık öyküsü olmayan ve diğer gözleri sağlıklı olan, 27 hastada yapılmıştır.
Hastaların arka vitreus dekolmanı gelişmemiş diğer 27 gözü kontrol grubu olarak
alınmıştır .Hastaların arka vitreus dekolmanları aşikar olanlar(weiss halkası izlenenler) fundus muayenesi ile değerlendirilip teste dahil edilirken , optik koherens tomografi veya okuler ultrasonografi ile arka vitreus dekolmanları gösterilmiştir.
Çalışmamızda renkli görmeyi değerlendirirken hastalara en hassas renkli görme
değerlendirme testleri olan FM100 Hue ve CAD testleri kullanılmıştır.(Olguların test
sonuçları EK-2 de mevcuttur).Hastalara renkli görme testlerinden FM 100 Hue testi
ve CAD testi öncesi Ishihara renk görme testi yapılarak ,ıshıhara testinde Ishihara
renk görme testinde 15 numerik plakta 1 yanlış üzeri yapan olgular,şüpheli konjenital
renk görme bozukluğu olarak değerlendirilmiş ve bu olgular çalışmaya dahil edilmemiştir.Testlerin güvenirliğini artırmak amaçlı test koşulları tüm hastalar için standardize edilerek yapılmıştır.
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5.1 ARKA VİTREUS DEKOLMANI GELİŞEN HASTALARIN TESTE DAHİL EDİLME KRİTERLERİ:
1.40-75 yaş aralığında olması.

2.Görme keskinliğinin Snellen eşeline göre 0.8 ve yukarısı olması.

3.Biyomikroskopik muayenesinde, ön segmentte renkli görmeyi etkileyecek düzeyde
patolojinin olmaması.

4. Lens kesafeti olan olgularda her iki gözde aynı evrede lens kesafeti olması.

5.Psödofakik olgularda her iki gözün de psödöfakik olması. (Tek gözü psödofakik
olan olgular çalışmaya dahil edilmemiştir).

6.Fundus muayenesinde makuler ve optik disk patolojisinin olmaması,(Renkli görmeyi etkileyecek fundus lezyonu olan olgular çalışmaya dahil edilmemiştir.)

7. Ishihara renk görme testinde 15 numerik plakta hatasız ya da en fazla 1 yanlış yapan olgular.

8.Sferik ve silendirik kusurların +4 ile -4 diyoptri arasında olması.

9. Göz içi basınçlarının 12-21mmHg arasında olması ve glokom öyküsü olmaması.
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5.2 ÇALIŞMA GRUBU İÇİN TESTLERİN UYGULAMA PARAMATRELERİ
5.2.1 FM-100 HUE TEST UYGULAMA PRENSİPLERİ

Tüm olgulara öncelikle Farnsworth Munsell 100 Hue testi uygulandı.Farnsworth
Munsell 100 Hue testinde tüm olgularda önce sağ göz, sonra sol göze ait ölçümler
ayrı ayrı yapıldı. Ölçüm yapılmayan göz,testler sırasında ışık geçirmeyen okludlerle
kapatıldı.Testler; tüm olgulara özel olarak hazırlanmış masada ,siyah zemin üzerinde
yapılmış ,aydınlatma olarak toplam 1300 lux gücünde tek adet PHILIPS TLD 18 W
685 marka floresan lamba kullanıldı.

Test yapılırken hastalara her bir plaka için yaklaşık iki dakikalık zamanları olduğu
söylendi ancak zaman konusunda katı davranılmadı.FM-100 Hue testinde her hastaya 4 adet renk plakası içeren kutu rastgele dağıtıldı.Hastalardan her bir kutudaki
renkleri sıralaması istendi ,hasta kutu içindeki renk sıralamasını bitirdiğinde diğer
kutular dağıtıldı ve her bir göz için aynı düzen uygulandı. Tüm kutular her iki göz
için de tamamlandıktan sonra, bilgisayar ortamında hastaların her bir gözü için ayrı
ayrı total hata skorları, kırmızı-yeşil, mavi-sarı renk görme hata skorları hesaplandı.Test sonrası hata skoru hesaplaması; her pul için iki yanındaki pul numaraları arasındaki farkın aritmetik toplamından iki çıkarılarak elde edilmiştir.(117)

İstatistiksel değerlendirme bilgisayar ortamında yapıldı. Testin renk aksına göre
değerlendirmesi için kırmızı-yeşil aks ile mavi-sarı aks hata skorları karşılaştırıldı..
Kırmızı-yeşil aks hata skoru ; 13-33 arası ile 55-75 arasındaki pulların hata skorlarının toplamı, mavi-sarı renk aks hata skoru ise ; 85-12, 34-54 ve 76-85 arası pulların
hata skorlarının toplamı olarak hesaplanmıştır.(81)
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5.2.2 CAD ( COMPUTER ASSESMENT DIAGNOSIS TEST) UYGULAMA
PARAMETRELERİ

Her hasta grubuna FM-100 Hue testini takiben, CAD testi uygulandı . CAD testi,
her dalga boyu için değişen yoğunlukta uyaranlar sunarak kromatik hassasiyet seviyesini belirler .CAD testinde her hastada monookuler olarak gerçekleştirildi . Öncelikle her hastada sağ göz , daha sonra sol göz teste dahil edildi. Tüm hastalarda göz
kapama için okluzyon pedleri kullanıldı. CAD testi, üç aşamalı bir prosedür olarak
mezopik ortamda gerçekleştirildi. Hastadan bir joystick kullanarak renkli uyaran
hareketinin yönünü belirtmesi istendi. İlk olarak, “öğrenme modunda”, deneğin test
prosedürü hakkındaki teste uyumu kontrol edildi. İkinci adımda, sağlıklı bireylerin
büyük çoğunluğunu “normal renk görme” olarak sınıflandırmak için “hızlı tarama”
modu kullanıldı.Tüm hastalara ‘Full CAD test’ parametresi uygulanarak tüm renk
aks skalası değerlendirildi. Son olarak, hızlı ekranda çok fazla hata gözlemlendiğinde
“kesin CAD” adımı uygulandı. Test sonuçaları bilgisayar ortamında sonuçlandırılarak,denetçinin eksiklik eksenini ve şiddetini, Standart Normal (SN) birimlerdeki bir
puana (kırmızı-yeşil için RG ve sarı-mavi için YB) göre eşik değer şeklinde belirlendi.

5.3 İSTATİSTİKSEL ANALİZ
İstatistiksel analiz için elde edilen veriler, EXCELL programında oluşturuldu
.Daha sonra istatistik değerlendirmesi için SPSS 22.0 istatistik analiz programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler; kategorik değişkenlikler için sayı ve yüzde,sayısal
değişkenlikler için

ortalama,standart sapma, minimum,maksimum

olarak veril-

di.Bağımlı grup analizi,tüm hastaların total ve özel hata skorları, eşik değer skorları
değerleri non parametrik testlerden Wilcoxon testi ile değerlendirildi.İstatistiksel
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi.
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6.BULGULAR:

Çalışmaya, 27 bireyin arka vitreus dekolmanı gelişen 27 gözü ;çalışma grubu olarak,
kontrol grubu olarak ise aynı bireylerin sağlıklı diğer 27 gözü dahil edildi.
Olguların yaşları 43 ile 73 arasında değişmekle birlikte ortalama yaş 60,666 ±7.96 yıl
idi.

(Tablo 1).Olguların cinsiyet dağılımı 14 (%51.9.) kadın; 13 (%48.1) erkek şek-

lindeydi .(Tablo 2)
Hastaların arka vitreus dekolmanı gelişmiş 27 çalışma grubu gözü ile sağlıklı diğer
27 kontrol grubu gözü karşılaştırıldı.Hastalar değerlendirilirken FM-100 HUE testlerindeki total hata skorları ile FM-100 hue testlerindeki özel hata skorları kırmızıyeşil ,mavi-sarı hata skorları kendi aralarında karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.
CAD testi sonuçları değerlendirilirken,hastalar kırmızı-yeşil ve mavi-sarı eşik değer skorları üzerinden AVD li gözleri ile kontrol grubu gözleri karşılaştırmalı olarak
değerlendirildi. Erkek ve kadın (14K,13 E ) hastalar ayrı bir grup şeklinde oluşturularak cinsiyet etkisinin değerlendirilmesi amacıyla testler tekrarlandı.
KADIN

ERKEK

%48 n=14

%52 n=13

Tablo 1 : Olguların Cinsiyet Dağılımı.

66

SAĞ GÖZ

SOL GÖZ

%48 n=13

%52 n=14

Tablo 2 : Olguların Avdli Göz Dağılımları.

FM-100 HUE TOTAL HATA SKORLARI:

FM-100 HUE testinde hastaların arka vitreus dekolmanı gelişen gözlerindeki total hata skorları ortalaması 181,70±75,25 iken ,kontrol grubu gözlerde hata skoru ortalama 145,85±68,28
olarak bulundu.
Total hata skorları bakıldığında ,arka vitreus dekolmanı gelişen gözlerdeki total hata skorları
ile kontrol grubu gözlerdeki total hata skorları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptandı.(p= 0.000, p<0.05).
Cinsiyete göre FM 100 testinde 13 erkek hastanın (yaş ort; 59,46 ±9,52 yıl) AVD li göz
total hata skoru 186,30±82,92 iken ,kontrol grubu gözlerde total hata skoru, 149,23±80,45 olarak
saptandı ve kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı.(p= 0.030, p< 0.05).
Kadın grubu 14 hastada yaş ortalaması 61,78±6,33 yıl idi..Kadın hastaların AVD li gözlerinde
total hata skoru 177,42±70,22 iken kontrol gözlerinde total hata skorları 142,71±57,69 olarak
saptandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu.(p=0.001,p<0.05)
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FM-100 HUE KIRMIZI-YEŞİL, MAVİ-SARI AKS HATA SKORLARI:

Testin renk aksına göre değerlendirilmesi için kırmızı-yeşil aks ve mavi –sarı aks hata skorları
karşılaştırılmıştır.Kırmızı-yeşil aks hata skoru;Smith ve ark belirttiği gibi( 70-81) , 13-33 ile 5575 numaralı plakalar arası aks hata skorlarının toplamı,mavi-sarı aks hata skoru ‘85-12 ‘, ‘34-54’
, ‘76-85’ numaralı plakalar arası hata skorlarının toplamı olarak hesaplanmıştır.
Arka vitreus dekolmanı gelişen gözlerde kırmızı-yeşil aks hata skorları ortalaması
78,07±37.2 iken ,kontrol grubu kırmızı yeşil aks hata skorları 79,90 ± 50.79 olarak saptandı ve
hata skorları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır (p=0.838 p>0.05).Mavisarı aks hata skorlarına bakıldığında AVD li olgularda ortalama 101,62 ± 42.90 olarak saptanırken kontrol grubunda ortalama 71,88 ± 41,04 olarak saptandı ve istatistiksel olarak değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p=0.000 p<0.05).Cinsiyete göre hata skorları karşılaştırıldığında erkek cinsiyetteki hastalar kontrol gözlerine göre kırmızı yeşil hata skoru
ortalaması 86,07 ± 41.36 iken kontrol grubu gözlerinde hata skorları ortalaması 82,46 ± 53,42
olarak saptandı ve fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı. (p=0.701, p>0.05).
Kadın hastalara kırmızı-yeşil hata skorları değerlendirildiğinde, AVD li grupta kırmızı yeşil
hata skorları ortalaması 70,64±32,75 iken, kontrol grubunda kırmızı –yeşil hata skoru ortalaması
77,64±50,13 olarak saptandı . Fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı. (p= 0.593
,p>0.05.).Erkek hastalarda mavi-sarı aks hata skoru AVDli olgularda ortalama 98,84±45,43 iken
kontrol grubunda ortalama 77,84±51,98 olarak olarak saptandı ve farkın istatistiksel olarak olarak anlamlı olduğu belirlendi (p=0.049,p<0.05). Kadın hastalarda mavi-sarı hata skorları AVD li
grupta mavi-sarı hata skorları ortalaması 104,214±42,066 iken,kontrol grubunda mavi-sarı aks
hata skoru 66,35±28,40 idi ve Fark istatistiksel olarak anlamlı idi. (p= 0.001,p<0.05)
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ŞEKİL 24: Çalışmamızda değerlendirdiğimiz bir hastamızın bilgisayar ortamında FM-100
Hue test sonuçları görülmekte.(Üstteki resim hastanın arka vitreus dekolmanı gelişen gözü alttaki resim ise aynı hastanın kontrol grubu gözüne aittir.).Üstteki resimde hastanın AVDli gözündeki belirgin mavi-sarı renk aks sapmaları dikkati çekmektedir .Alttaki resimde kontrol
grubu gözünde ,belirgin bir aks sapması görülmemektedir . İki göz arasında belirgin düzeyde
anlamlı hata skorları da dikkati çekmektedir.(Üstteki şekilde aks sapmaları mavi okla gösterilmiştir)

69

Tablo 3: TÜM HASTA GRUBUNDA FM 100 HUE TESTİ TOTAL,KIRMIZ-YEŞİL,MAVİ-SARI HATA
SKORLARI SD DAĞILIM TABLOSU
PARAMETRELER

GRUPLAR
ÇALIŞMA GRUBU

FM 100 HUE TOTAL HATA

p DEĞERİ
KONTROL GRUBU

181,70±75,25

145,85±68,28

p=0.000*

78,07 ± 37.2

79,9±50.79

p=0.838

101,62±42.90

71,88±41,04

p=0.000*

SKORU
FM 100 HUE KIRMIZI-YEŞİL
HATA SKORU
FM 100 HUE MAVİ-SARI HATA SKORU

p<0.05 (istatistiksel anlamlı) ‘*’ simgesi ile gösterilmiştir.

Tablo 4: ERKEK HASTA GRUBUNDA

FM 100 HUE TESTİ TOTAL,KIRMIZ-YEŞİL,

MAVİ-SARI HATA SKORLARI SD DAĞILIM TABLOSU

PARAMETRELER

GRUPLAR
ÇALIŞMA GRUBU

FM 100 HUE TOTAL HATA

186,30±82,92

p DEĞERİ
KONTROL GRUBU
149,23±80,455

p=0.030*

SKORU
FM 100 HUE KIRMIZI-YEŞİL

86,0769±41.36

82,46±53,42

p=0.701

98,84±45,43

77,84±51,98

p=0.049*

HATA SKORU
FM 100 HUE MAVİ-SARI HATA
SKORU
p<0.05 (istatistiksel anlamlı) ‘*’ simgesi ile gösterilmiştir.
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Tablo 5: KADIN HASTA GRUBUNDA

PARAMETRELER

FM 100 HUE TESTİ TOTAL,KIRMIZ-YEŞİL, MAVİ-SARI

GRUPLAR
ÇALIŞMA GRUBU

FM 100 HUE TOTAL HATA

p DEĞERİ
KONTROL GRUBU

177,42±70,22

142,714±57,69

p=0.001*

70,64±32,75

77,64±50,13

p=0.593

104,214±42,066

66,3571±28,40

p=0.001*

SKORU
FM 100 HUE KIRMIZI-YEŞİL
HATA SKORU
FM 100 HUE MAVİ-SARI HATA SKORU
HATA SKORLARI SD DAĞILIM TABLOSU

CAD TESTİ KIRMIZI-YEŞİL, MAVİ- SARI EŞİK DEĞER SKORLARI:

Hastaların CAD testi ile yeşil-kırmızı,mavi-sarı aks renk görmeleri değerlendirildi.Hastalar önce
sağ gözlerinden yaklaşık 5 dakika süren mavi-sarı eşik değer ölçümleri alındı.
Testin hemen ardından yaklaşık 10 dakika süren kırmızı-yeşil treshold (eşik değer testleriyle
değerlendirildi.).Daha sonra aynı işlemler kontrol grubu gözler için tekrarlandı. CAD test eşik
değer sonucuda kırmızı-yeşil renk aks skalasında AVDli göz ortalama 3,80± 5,76 tespit edilmişken, kontrol gözlerde ortalama 3,61± 5,86 tespit edildi.Fark istatistiksel olarak anlamlı değildi
.(p=0.174 p>0.05).Mavi-sarı aks skalasında AVD li göz eşik değer ortalama 3,02 ± 1,54 iken
kontrol grubu gözlerde ortalama 2,34± 1,79 olarak saptandı.Aradaki eşik değer fark istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur. (p=0.001,p<0.05).
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Cinsiyete göre,hata skorları karşılaştırıldığında erkek cinsiyetteki hastalar kontrol gözlerine
göre kırmızı yeşil eşik değer 4,66 ± 7,75 iken kontrol grubu gözlerinde eşik değer skorları ortalama 4,99 ± 8.22 olarak saptandı ve fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.507,p>0.05).
Kadın hastalarda kırmızı-yeşil eşik değer hata skorları değerlendirildiğinde AVD li grupta kırmızı yeşil eşik değer 3,01± 3,01 iken kontrol grubunda kırmızı –yeşil eşik değeri ortalaması
2,32± 1,25 olarak saptandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.279,p>0.05).
Erkek cinsiyetteki hastalar kontrol gözlerine göre mavi-sarı eşik değere göre karşılaştırıldığında
3,30 ± 1,73 iken kontrol grubu gözlerinde hata skorları 2,64± 2,38 olarak saptandı ve fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.033 ,p<0.05). Kadın hastalara mavi-sarı eşik değer hata skorları
değerlendirildiğinde AVD li grupta mavi-sarı eşik değer 2,75± 1,36 iken, kontrol grubunda mavi-sarı eşik değeri 2,04± 0,98 olarak saptandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi
(p=0.016, p<0.05).
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ŞEKİL 25: Teste dahil edilen bir hastanın bilgisayarlı ortamda CAD testi sonuçlarını görülmekte. Üstteki
resim AVD gelişen göze ait; kırmızı-yeşil renk aksı normal saptanırken, mavi-sarı renk aks skalası defektif saptanmıştır. (ok ile gösterilmiştir).Alttaki resimde ise aynı hastanın normal gözüne ait CAD bulguları
görülmekte ; burada tüm renk aks skala sonucu doğal olarak değerlendirilmiştir.
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Tablo 6: CAD TESTİ KIRMIZ-YEŞİL,MAVİ-SARI EŞİK DEĞER SD DAĞILIMI
p<0.05 (istatistiksel anlamlı) ‘*’ simgesi ile gösterilmiştir.

PARAMETRELER

CAD TESTİ KIRMIZI-YEŞİL

GRUPLAR

p DEĞERİ

ÇALIŞMA GRUBU

KONTROL GRUBU

3,80±5,76

3,61±5,86

p=0.174

HATA SKORU
CAD TESTİ MAVİ-SARI HATA

3,02± 1,54

2,34±1,79

p=0.001*

SKORU

Tablo 7: ERKEK CİNSİYET CAD TESTİ KIRMIZ-YEŞİL,MAVİ-SARI EŞİK DEĞER SD DAĞILIMI

p<0.05(istatistiksel anlamlı) ‘*’ simgesi ile gösterilmiştir.

PARAMETRELER

GRUPLAR

p DEĞERİ

ÇALIŞMA GRUBU
CAD TESTİ KIRMIZI-YEŞİL

KONTROL GRUBU

4,66±7,75

4,99±8.22

p=0.507

3,30±0,73

2,64±2,38

p=0.033*

HATA SKORU
CAD TESTİ MAVİ-SARI HATA
SKORU

Tablo 8. KADIN CİNSİYET CAD TESTİ KIRMIZ-YEŞİL,MAVİ-SARI EŞİK DEĞER SD DAĞILIMI

p<0.05(istatistiksel anlamlı) ‘*’ simgesi ile gösterilmiştir

PARAMETRELER

GRUPLAR
ÇALIŞMA GRUBU

CAD TESTİ KIRMIZI-YEŞİL HA-

p DEĞERİ
KONTROL GRUBU

3,01±3,01

2,32±1,25

p=0.279

2,75±1,36

2,04±0,98

p=0.016*

TA SKORU
CAD TESTİ MAVİ-SARI HATA
SKORU
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7.TARTIŞMA:
Yaşa bağlı olarak vitreus parsiyel olarak likefiye olur ve bu likefaksiyon süreci
heterotipik kollajen fibrillerinin lateral agregasyonu ile ilişkilidir. Yaşa bağlı vitreus
likefaksiyonu kollajen fibrilleri arasındaki boşlukların yıkılmasına bağlıdır. Muhtemelen vitreusun kollajen fibrillerinin üzerini kaplayan makromoleküller hem kısa
aralıklı boşluklar sağlar hem kollajen fibrillerinin agregasyonunu engeller.(23) 45
yaş üstünde vitreusun jel volümü azalır, likit volümü artar. 80 ila 90 yaşlarda vitreusun yarıdan fazlası likittir (25) .Vitreus jelinin likefaksiyonu sinerezis olarak adlandırılır.Bu yüzey molekülleri ayrıca kollajen fibrillerinin retina iç yüzeyinde internal
limitan membran (ILM) ' a yapışmasını sağlamaktadır. Eğer bu yüzey molekülleri
yaşla birlikte kaybolur veya değişirse vitreoretinal arayüzeydeki bağlar zayıflar. Bu
nedenle bu komponentlerde değişim olduğu zaman kollajen fibrilleri jel likefaksiyonu ve vitreoretinal adezyonda zayıflamaya neden olarak posterior vitreus dekolmanına eğilim yaratır. (23) Sinerezis vitreus dekolmanına yol açan en önemli faktörlerden
bir tanesidir.(26)
Hayreh ve ark (28) yaptıkları çalışmada, 45 yaşın altındaki hastalarda AVD %4.7
civarında saptarken, 45-65 yaşarasında bu oranın %20.4‟ e, 65 yaşın üzerinde ise
%58.4 ' e ulaştığını belirtilmişlerdir. Bilateralite ise yaşla birlikte artmaktadır. Arka
vitreus dekolmanı,genelde oküler olarak hiçbir komplikasyona yol açmazken , bazı
durumlarda anormal arka vitreus dekolmanı gelişebilmekte ve epiretinal membran
,vitreomakuler traksiyon retinal yırtık ve makula deliği gibi komplikasyonlara yol
açabilmektedir.(25) Arka vitreus dekolmanı genellikle bilateral olarak görülmektedir.Tek taraflı AVD olguları yapılan çalışmalarda genellikle daha genç yaş gurubu
AVD gelişen olgularda saptanmıştır(28). Hayreh ve ark yaptığı çalışmada, tek gözde
AVD gelişen olgularda AVD gelişmeyen göze göre istatistiksel olarak anlamlı refraktif değişim saptanmamıştır.(p<0.001) (28)Arka vitreus dekolmanı,çoğu zaman
komplikasyona yol açmasa da bazı hastalarda uçuşmalar, hareler ,ara sıra olan ışık
çakmları hastaların yaşam kalitesini kısıtlayıcı ve çoğu zaman can sıkıcı olabilmektedir.Her ne kadar görme keskinliği, arka vitreus dekolmanında makuler komplikas-
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yon olmadan pek fazla etkilenmese de (30-31) yapılan çalışmlar vizüel fonksiyon
bileşenlerinden ;vizyon ve kontrast sensitivitesinin,bu hastalarda etkilenebileceğini
göstermiştir.(22).Arka vitreus dekolmanı gelişen 603 olgunun incelendiği geniş bir
çalışma serisinde, AVD gelişen ve semptomu olan olguların % 76'sının floaters gördüğünü ,% 33 ' ünün floaters nedeniyle görme bozukluğu bildirdiği saptanmıştır.
(115).Vizuel fonksiyon bileşenlerinden renk kontrastları ve renkli görme üzerine
arka vitreus dekolmanı ve vitreus değişikliklerinin etkileri literatürde çalışma yoktur.
Garcia ve ark (117) yaptığı çalışmada arka vitreus dekolmanınının kontrast sensitiviteyi belirgin düzeyde azalttığını göstermişleridir.Bizim bu çalışmamızdaki amacımız arka vitreusta meydana gelen ultrastriktuel değişimlerin fotopigment hücreler
üzerinde herhangi bir etki oluşturup ,renk görme düzeyine etki edip etmediğini sensitif renk görme testleriyle saptamaktı.
Çalışmamızda renk görme düzeyini belirlemede kullandığımız FarnsworthMunsell 100 hue testi daha önce literatürde bir çok hastalıkta çalışılmış, nispeten
uygulaması kolay ve sensitivitesi yüksek bir testtir.Biz çalışmamızda FM-100 hue
testinin yanı sıra CAD (Colour Assesment and Diagnosis ) testinden de yararlandık .
Marachel ve ark pilotlar üzerinde yaptıkları çalışmada CAD testi spesifite ve pozitif
prediktif değerleri arasında istatistiksel bir fark saptamazken, sensitivite ve negatif
prediktif değerlerin FM -100 Hue testine göre belirgin üstün olduğunu göstermişlerdir. (20) Çalışmamızda arka vitreus dekolmanı gelişen 27 gözde FM-100 Hue testinde saptanan mavi-sarı renk aksındaki sapma , CAD testinde de mavi-sarı aksta
benzer seviyede eşik değer düşüklükleri olarak görülmüştür.Bu nedenle CAD testi
sonuçları ile FM-100 HUE test sonuçları renk patolojileri saptamada benzer sonuçlar
göstermiştir.
Mantjarvi ve ark(42); Finlandiyalı 160 sağlıklı olgu üzerinde FM- 100 Hue skorlarının araşatırmıştır.Yaşları 10 ila 69 arasındaki toplam 160 birey yaş gruplar göre 6
gruba ayırmıştır. (10-19, 20-29 vb.) Bireylerin önce sağ, sonra sol gözlerine test uygulanmıştır. Toplam hata skorlarına bakıldığı zaman sağ ve sol gözde en düşük hata
skoru 20-29 arası yaş grubunda, en yüksek olarak 60-69 arası yaş grubunda bulunmuştur. Sağ ve sol göze ait toplam hata skorları arasındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır.
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Woo ve ark yaptığı bir başka çalışmada,(45) sarı ırk ile beyaz ırk arasında renk
görme hassasiyeti olup olmadığını araştırmıştır. 50 Sarı ırktan,50 Beyaz ırktan, toplam 100 kişi üzerinde binoküler olarak yaptığı çalımada;toplam hata skoru sarı ırkta
ortalama 48.25, Beyaz ırkta ortalama 35.12 bulunmuştur. İki grup arasında kırmızıyeşil aksta belirgin bir fark gözlenmezken,özellikle mavi-sarı aksta sarı ırkta belirgin
düşüş olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmamızda hem yaş grubunun homojen dağılımı hem de FM- 100 hue testinin toplumsal ırksal faktörlerden etkilenmesini minimuma indirgemek için çalışma grubu bireyler yaklaşık aynı yaş grubundan ve aynı
ırktan seçilmiş olması FM-100 hue testinde bu gibi sekonder etkilenme faktörlerini
minimuma indirmiştir.Renk görme bozuklukları kabaca herediter ve kazanılmış renk
görme bozuklukları olarak ikiye ayrılmaktadır. (40) Herediter renk görme bozukluklarında görülen en sık defekt kırmızı-yeşil uzun ve intermedie dalga boylarına bağlı
görülen fotopigment bozukluğu olan protan ve dötan defektler iken kısa dalga boyu
fotopigment eksikliğine (S-kon fotopigment) bağlı görülen tritan defektler çok ender
rastlanmaktadır(40) .
Schwartz'a göre (68) kazanılmış renk kusurlarına uygulanabilecek Köllner kuralı,
edinilen mavi-sarı renk kusurlarının oküler patolojilerdeki değişikliklerin bir sonucu
olduğunu belirtir. Oküler media, koroid ve dış retina tabakalarında meydana gelen
hastalıklar daha çok mavi-sarı aksta patoloji oluşturuken, kırmızı-yeşil aks kusurları
optik sinirdeki değişikliklerin ve görsel yolun daha iç kısımlarındaki değişikliklerin
sonucu olduğunu belirtmektedir.Bu durum edinsel renk görme patolojilerinde S kon
fonksiyon azalması dolayısı ile olduğu literatürlerde vurgulanmaktadır.Çalışmamızda
da test sonuçlarında AVD li gözle kontrol grubu gözler karşılaştırıldığında mavi-sarı
renk aksında istatistiksel anlamlı fark saptanırken,kırmızı-yeşil aksta saptanmaması
edinsel renk görme patolojilerindeki büyük kısmında görülen muhtemel S-kon fonksiyon azalması şeklinde yorumlanabilmektedir (116).
Edinilmiş renk görme bozukluklarına bağlı en sık görülen renk görme defektlerinin
mavi-sarı renk aksında olduğu bilinmektedir.Mavi-sarı aks defektleri tritan defektler
veya tip 3 edinilmiş renk görme defektleri olarak adlandırılmaktadır(6364).Edinilmiş renk görme defektlerinin en sık nedenelerinden birinin ise yaşlanmaya
bağlı oluşan oküler media patolojileri olduğu bilinmektedir(65).Okuler media patolo-
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jilerinde yaşa bağlı görülen ve en sık tritan defekte yol açan patoloji ise lens patolojilerdir. Burada oluşan oküler media patolojilerine ait tritan defektlerin mekanizması; düşük ışıkta aktive olan , mavi-sarı ışığa duyarlı kısa dalga boyunda emisyon yapan S-kon fotopigment uyarılma düzeyi patolojisi olduğu söylenebilmektedir. (6465)
Arka vitreus dekolmanında oluşan opasiteler ,vitreus jelinin yaşlanmasına bağlı
oluşan sinerezis bir oküler media yaşlanma süreci olarak değerlendirilebileceğinden,özellikle kataraktta görülen oküler media patolojilerine benzer mekanizma sonucu oluşan kısa dalga boyu koni pigment absorbsiyonunda muhtemel düşüş yapacağından dolayı, tritan (mavi-sarı) kromatik aks patolojisine yol açabileceği söylenebilmektedir.Çalışmamızda AVD sonucu vitreusta oluşan haze veya opasitlerin şiddetinin renk görme kontrastı düzeyine olan etksine bakılmamıştır.Belki de oluşan vitreus haze veya opasite şiddeti ile renk görme kontrast düşüklüğü arasında ilişki mevcuttur.Laser flare metre cihazı ile vitreus haze düzeylerine bakılabildiği bazı çalışmalarda gösterilmiştir.(124). İleriki çalışmalarda bu metodu kullanarak vitreus haze
patolojisi ile renk kontrastları arasındaki korelasyon kantitatif olarak gösterilirse ortam opasite arasındaki ilişki daha net olarak ortaya konabilecektir.
AVD nin, iç sınırlayıcı membranın (ILM) yırtılmasına, avülse olmasına ve mikroglial hücrelerin preretinal yüzeye erişmesine neden olduğu bilinmektedir (123). Bu
mikroglial hücreler, bir vitreoskizis veya AVD'den sonra retina yüzeyi üzerindetutunan vitreus korteks hücre zarının bir segmenti ile etkileşime girebilmektedir. Robert
Foos (122) başlangıçta ILM'de AVD'nin bir sonucu olarak gelişen retina mikro kabarcıklarının mikroglial hücrelerinin göç etmesine sebep olduğunu, daha sonra bu
hücrelerin fibroglial hücrelere farklılaştığını göstermiştir.Bu durum ilerleyerek epiretinal membran oluşumuna neden olabilmektedir.ERM oluşmadan önce oluşan bu
mikro düzey çatlakları da muhtemel renk görme patolojisi oluşturabilmekte bu da
arka vitreus dekolmanında oluşan renk kontrast düşüşlerinin mikro düzey patolojik
prosesini açıklayabilmektedir.
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Yukarıda bahsettiğimiz şekilde edinilmiş renk görme bozuklukları yaş ile korele
bir şekide artmaktadır. Hem ilerleyen yaşla indüklenen miyozis hem de yaşlanan
merceğimiz nedeniyle herhangi bir retinal veya optik sinir patolojisi olmasa dahi
renk kontrastları giderek azaldığı ve bunun da mavi sarı aksta; yani tip 3 renk görme
fonsiyon defekti olduğu (yavaş fotopigment) bilinmektedir.(36-37).Bu nedenle yaptığımız çalışmada her iki gözde pupil çapları geçirilmiş oftalmolojik cerrahiler katarakt düzeyleri kontrol gözlere göre benzer özellikli gözler çalışmaya dahil edildiğinden hem de kontrol grubu gözler aynı hastalar üzerinden karşılaştırıldığından renk
görmeyi etkileyen ,bu gibi faktörler ekarte edilmiş bu da çalışmamızın sonuçlarını
güçlendirmiştir. Çalışmamızda en güvenilir renk görme testlerinden bilgisayar bazlı
testler Farnsworth 100 hue testi hem de CAD testinde her ikisnde de mavi-sarı aksta
kontrol gözlere göre istatistiksel anlamlı sonuçlar saptanması çalışmamızın gücünü
arttıran bir diğer faktördür.

Edinilmiş renk görme bozukluğu çeşitli nörotoksik ve

nörodejeneratif hastalıklar genellikle erken ve hassas bir gösterge olarak görülür
(63,64).Edinilmiş renk görme bozuklukları üzerinde yapılan renk kontrast çalışmalarından literatürde en sık karşımıza çıkan edinsel göz hastalığı glokomdur. Özellikle
glokomun erken ve geç döneminde farklı renk patolojileriyle karşımıza çıkmaktadır.

Parrish ve ark (59) yaptıkları çalışmada glokomda görme alanı patoloji progresyonu ile renk görme patolojileri arasında anlamlı korelasyon olduğunu ayrıca glokomun erken evrelerinde mavi-sarı diskriminizasyona neden olduğunu ilerleyici glokom hasarında kırmızı-yeşil aksta patolojiinin belirginleştiğini ortaya koymuşlardır
.(60). Glokom üzerinde yapılan bu çalışmalar progressif hastalıkların tanı ve takibinde renk görme testlerinin önemini ve prediktif değerini bize göstermektedir.
Literatürde renk görmenin etkilendiği bir diğer edinsel hastalık diyabetik retinoptidir. Diyabet, özellikle mavi-sarı aksı içeren belirli bir renk kusuru ile ilişkilendirilmiştir.(65) Bunun sonucunda diyabetik hasarın, kısa dalga boyuna duyarlı koni sistemlerinin orta veya uzun dalga boyuna duyarlı koni sistemlerinden daha savunmasız
olabileceğini düşündürmektedir.(66)Hasta grupları ,cinsiyete göre karşılaştırıldığında, çalışmamızda kadın erkek arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmama-
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sı,konjenital renk görme kusurlarında erkek üstünlüğü görülürken, edinsel renk görme kusurlarında cinsiyet farkı gözlenmemesi yine litertür ile uyumlu sonuçlar elde
ettiğimizi göstermektedir.(112)Arka vitreus dekolmanı her ne kadar ilerleyen yaştaki
toplumu etkilese de genç yaş miyopik hastalar ,travma ,heterodejeneratif hastalıklar
sonrası (52-54), geçirilmiş oküler cerrehiler özellikle LASİK cerrahisi genç bireylerde arka vitreus dekolmanını indüklemektedir.(49). Renk görme kontrastı özellikle
genç yaşta aktif bireylerin meslek seçimlerinde (ör : havacılık sektörü),renk görmenin önemli olduğu aktiviteler gibi sosyal ve mesleki yaşamı etkileyebilmektedir.Bu
nedenle renk görmeyi etkileyebilecek patolojierin bilinmesi bireylerin özellikle mesleki seçimlerinde prediktif değer taşımaktadır.
Çalışmamızın bazı eksik yönleri bulunmaktadır. Çalışmamızda kontrol grubunu
aynı hasta üzerinden yapmanın daha önce de belirttiğimiz gibi renk görme testlerinde
subjektif faktörleri elimine etmesi gibi avantajları bulunsa da, tek gözde arka vitreus
dekolmanı gelişimi çok sık görülmediğinden ve genellikle 3-6 ay arasında diğer gözün de etkilenebileceğinden tek gözde arka vitreus dekolmanı olguları klinik pratikte
çok sık rastlanılmamaktadır(2-4).Bu nedenle teste dahil ettiğimiz hasta sayımız sınırlı kalmıştır. Ayrıca çalışmamıza dahil ettiğimiz arka vitre dekolmanlarının hasta grubu yetersizliğinden dolayı akut ve kronik farketmeksizin evre 4 AVD li olguları dahil
ettiğimizden dolayı ,renk görme düzey değişikliklerinin akut evrede mi yoksa kronik
evrede mi daha fazla olduğu açık değildir.Ayrıca mavi-sarı aksta olan değişikliklerin
geri dönüşümlü olup olmadığı ,tekrarlı testlerle ölçümler yapılıp saptanması , renk
akslarında oluşan patojilerin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu anlamamızda yardımcı olacaktır.
Biz bu çalışamamızda arka vitreusta meydana gelen ultrastriktüel ve yaşa bağlı
değişimlerin renk görmede özellikle mavi-sarı aks patolojilerini belirgin azalttığını
gösterdik.Daha önce literatürde arka vitreus dekolmanı vizüel fonksiyonları üzerine
yapılan bir çok çalışma olmasına rağmen ,arka vitreus dekolmanında renk görme
üzerine yapılan başka bir çalışma olmadığından çalışmamız bu anlamda özgündür
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8.SONUÇLAR
Çalışmamızda arka vitreus dekolmanının,renkli görmeye etkisi araştırılmıştır.
Çalışmamız arka vitreus dekolmanında renk görmenin değerlendirilmesi yönünden,
ayrıca aynı bireylerin farklı gözlerinin karşılaştırılması açısından da literatürdeki tek
çalışmadır.
Arka vitreus dekolmanı gelişen gözler,kontrol grubu gözlere göre hassas renk
görme testleri olan Farnsworth Munsell 100 Hue ve CAD testlerinin her ikisinde de
renk kontrastlarında belirgin düşük olduğu saptanmıştır.
Özel renk aks skalasına bakıldığı zaman,hem FM-100 Hue testinde hem de CAD
testinde kırmızı-yeşil aksta belirgin bir fark saptanmazken, mavi-sarı renk aksında
belirgin bozulma olduğu gösterilmiştir.Cinsiyet arası renk görme düzeyi farklarına
bakıldığında, kadın ve erkek cinsiyette hemen hemen benzer sonuçlar saptanmıştır.
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10. EKLER
10.1 EK 1(GİRİŞİMSEL OLMAYAN ETİK KURUL ONAYI)
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10.2 EK 2 (HASTA CAD TESTİ VE FM 100 HUE TESTİ VERİLERİ)
10.2.1 CAD TESTİ HASTA VERİLERİ
Hasta 1-27 arası CAD testi verileri sıralı bir şekilde aşağıdaki gibidir.Sol taraftaki resimler AVD li göze ,sağ taraftaki resimler kontrol grubuna aittir.Her bir
resimde ‘r-g’ eşik değer seviyesi çalımamızda değerlendirdiğimiz kırmızı-yeşil
aks,’ y-b’ ; eşik değeri çalışmamızda değerlendirdiğimiz mavi-sarı aks eşik değeri göstermektedir.
HASTA 1

HASTA 2

HASTA 3
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HASTA 4

HASTA 5

HASTA 6

HASTA 7

95

HASTA 8

HASTA 9

HASTA 10

HASTA 11

96

HASTA12

HASTA 13

HASTA 14

HASTA 15
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HASTA 16

HASTA 17

HASTA 18

HASTA 19

98

HASTA 20

HASTA 21

HASTA 22

HASTA 23

99

HASTA 24

HASTA 25

HASTA 26

HASTA 27

100

10.2.2 FM-100 HUE HASTA VERİLERİ.
Hasta 1-27 arası FM -100 HUE testi verileri sıralı bir şekilde aşağıdaki gibidir.Sol taraftaki resimler AVD li göze ,sağ taraftaki resimler kontrol grubuna
aittir.Her bir resimde mavi-sarı, kırmızı-yeşil aks sapmaları gözükmektedir.
HASTA 1

HASTA 2

HASTA3

101

HASTA 4

HASTA 5

HASTA 6

102

HASTA 7

HASTA 8

HASTA 9

103

HASTA 10

HASTA 11

HASTA 12

104

HASTA13

HASTA 14

HASTA15

105

HASTA16

HASTA17

HASTA18

106

HASTA 19

HASTA 20

HASTA 21

107

HASTA 22

HASTA23

HASTA 24
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HASTA 25

HASTA 26

HASTA 27
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10.3 EK-3: HASTA VERİ TABLOLARI

HASTA 1
HASTA 2
HASTA 3
HASTA 4
HASTA 5
HASTA 6
HASTA 7
HASTA 8
HASTA 9
HASTA 10
HASTA 11
HASTA 12
HASTA 13
HASTA 14
HASTA 15
HASTA 16
HASTA 17
HASTA 18
HASTA 19
HASTA 20
HASTA 21
HASTA 22
HASTA 23
HASTA 24
HASTA 25
HASTA 26
HASTA 27

CİNSİYET

YAŞ

SAĞLAM GÖZ

AVDLİ GÖZ

E
E
K
K
E
E
E
K
E
E
K
K
E
K
K
K
E
K
K
K
K
E
K
E
K
E
E

51
43
56
59
56
61
61
64
56
67
70
60
71
57
71
60
56
54
56
66
72
70
54
45
66
73
63

SOL
SOL
SAĞ
SOL
SAĞ
SAĞ
SAĞ
SOL
SAĞ
SOL
SAĞ
SAĞ
SOL
SAĞ
SOL
SAĞ
SAĞ
SAĞ
SOL
SAĞ
SOL
SOL
SAĞ
SAĞ
SOL
SOL
SOL

SAĞ
SAĞ
SOL
SAĞ
SOL
SOL
SOL
SAĞ
SOL
SAĞ
SOL
SOL
SAĞ
SOL
SAĞ
SOL
SOL
SOL
SAĞ
SOL
SAĞ
SAĞ
SOL
SOL
SAĞ
SAĞ
SAĞ
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SAĞLAM GÖZ CAD
TEST KIRMIZI-YEŞİL
TRESHOLD
1.32
1.18
1.26
1.34
1.53
2.00
0,76
1.63
1.28
2.00
2.14
2.74
0,85
1.94
3.04
1.81
1.70
1.22
5.61
2.38
3.91
10.01
2.68
11.01
0,86
30.15
1, 18

AVDLİ GÖZ CAD
TEST KIRMIZI YEŞİL
TRESHOLD
1.44
3.01
1.30
1.26
1.73
2.22
1.33
1.35
1.41
2.42
2.07
3.62
1.12
1.82
1.56
2.15
1.56
1.22
12.93
4.92
4.32
9.75
2.70
4.17
1.03
29.30
1, 14

SAĞLAM GÖZ CAD
MAVİ-SARI TRESHOLD
1.81
2.64
1.08
1.08
1.85
1.50
0,68
1.23
1.37
3.91
2.01
2.72
1.06
1.87
2.09
1.79
1.76
1.19
2.57
1.37
4.67
9.49
3.02
2.74
1.27
5..02
0.95

AVDLİ GÖZ CAD TEST
MAVİ-SARI TRESHOLD
3.23
3.36
2.48
1.45
2.90
2.40
1.56
1.72
2.03
4.16
2.58
5.06
3.02
2.68
1.63
2.88
2.27
1.43
4.36
2.03
5.47
7.49
1.90
4.84
1.47
4, 9
0.85
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SAĞLAM
GÖZ TOTAL
HATA SKORU
108
120
112
124
108
84
76
52
76
188
116
164
68
116
112
124
124
84
176
204
176
280
288
300
150
248
160

AVDLİ GÖZ
TOTAL HATA
SKORU
124
136
172
136
160
144
84
52
128
168
128
184
196
164
180
128
144
92
244
244
236
270
324
276
200
392
200

KONTROL 100
HUE KIRMII
YEŞİL err
50.0
71.0
75.0
64.0
51.0
70.0
42.0
32.0
34.0
100.0
40.0
111.0
31.0
50.0
55.0
34.0
83.0
30.0
94.0
87.0
120.0
156.0
220.0
200.0
75.0
100.0
64.0

AVD 100 HUE
KIRMIZI YEŞİL
HATA SKORU
34.0
58.0
86.0
68.0
68.0
72.0
41.0
25.0
62.0
75.0
34.0
87.0
92.0
31.0
110.0
53.0
70.00
19.0
110.0
100.0
96.0
130.0
100.0
150.0
70.0
172.0
95

AVD 100 HUE
MAVİ SARI
HATA SKORU
94.0
78.0
86.0
70.0
76.0
100.0
43.0
27.0
66.0
85.0
94.0
97.0
104.0
133.0
70.0
73.0
50.00
73.0
134.0
144.0
140.0
138.0
188.0
126.0
130.0
220.0
105

KONTROL 100
HUE MAVİSARI HATA
SKORU
58.0
59.0
37.0
60.0
33.0
42.0
34.0
20.0
32.0
88.0
76.0
53.0
37.0
66.0
57.0
49.0
61.0
54.0
82.0
120.0
56.0
124.0
124.0
200.0
75.0
148.0
96.0
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