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ÖNSÖZ 

 Bu araştırma yaşa bağlı makula dejeneresansı (YBMD) olan az görenlerin 

mikroperimetrik özelliklerinin okuma performansına etkisini araştırmak için 

yapılmıştır. Çalışma sonunda okuma hızını en çok etkileyen mikroperimetrik 

parametrenin, fiksasyon stabilitesi ve foveal skotom varlığı olduğu bulunmuştur. 

TERA’nın lokalizasyonunun okuma hızına etkisi bulunamamıştır, ancak geniş 

serilere ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Ancak araştırmada çok detaylı analizler 

yapılarak olguların mikroperimetrik özellikleri hakkında detaylı bilgiler verilmiş ve 
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1. GİRİŞ 

 Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD), ülkemizde ve gelişmiş dünyada en 

sık görülen az görme sebebidir (Akyurt, 2003; Brown ve ark., 2006; Humphry ve 

Thompson, 1986; Rubin, 2001 ve Temel, 1989).  

 Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda makulada oluşan hasardan dolayı, 

hastalığın geç evrelerinde santral skotomlar oluşmakta ve hastada merkezi görme 

kaybına sebep olmaktadır. Bu da kişinin günlük faaliyetlerini (okuma, insanları 

tanıma gibi) yapmasında kısıtlılıklara neden olmaktadır (Fletcher ve Schuchard, 

1997; Fletcher ve ark., 1999).  

 Santral skotomlu kişilerde gerçek fovea fonksiyonunu yerine getiremediği için 

retinanın daha sağlıklı bölgelerinde tercih edilen yeni alanlar (PRL, TERA) oluşabilir 

(Schuchard ve Fletcher,1994; Sunness ve ark., 1996). Bu alanın özellikleri ve 

fiksasyon stabilitesi, özellikle okuma gibi aktivitelerin yapılabilmesi açısından önem 

taşır (Calabrase ve ark., 2016).  

 Bu alanın özelliklerini değerlendirmemizde, ciddi merkezi görme kaybı, oluşan 

unstabil ve ekstrafoveal fiksasyon, standart bilgisayarlı görme alan testlerinin 

güvenilirliğini azaltmaktadır. Bu amaçla günümüzde mikroperimetri cihazından 

yararlanılmaktadır (Fuji ve ark., 2003). YBMD’de mikroperimetride ortalama retinal 

hassasiyette azalma, fiksasyon stabilitesinde progresif düşme ve santral fiksasyon 

kaybı görülmektedir. (Deruaz ve ark., 2004; Fuji ve ark., 2003; Şentürk ve ark., 

2006).  

 Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan az görenlerin, az görme merkezine en 

sık başvuru sebebi okuma gibi yakın aktivitelerde zorlanmalarıdır (Kleen ve 

Levoy,1981; Ramrattan ve ark., 2001). Bu tür olguların okuma keskinlikleri iyi olsa 

bile okuma hızları düşmüştür (Legge ve ark., 1997). Okuma performası için harf 

okuma yeterli değildir. Mutlaka okuma hızının da değerlendirilmesi gereklidir. 
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 Okuma hızını etkileyen pek çok faktör öne sürülmüştür. Ancak fiksasyon yeri 

ve stabilitesi, hastanın görme kalitesini ve özellikle okuma performansını en çok 

etkileyen faktörlerdir. Fiksasyon stabilitesi ile okuma hızı arasında güçlü bir 

korelasyon mevcuttur (Calabrese ve ark., 2016). Fiksasyon stabilitesi, tercih edilen 

retinal alanların oluşması sebebiyle, özellikle santral skotomda okuma performansı 

açısından oldukça önemlidir (Deruaz ve ark., 2004; Şentürk ve ark., 2006). 

1.1. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı 

 Yaşa bağlı makula dejeneresansı, yaşlı populasyonda daha sık görülen özellikle 

makulanın etkilendiği, progresif, dejeneratif bir hastalık grubudur (Brid ve ark., 

1995). Ülkelere göre değişmekle birlikte, gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzeri merkezi 

görme kaybının en sık sebebidir (Liu ve ark., 2013). 

 Fundusta ilk bulgu retinada drusen adı verilen sarımsı birikintilerdir. Daha 

sonra retinada hipopigmente ve hiperpigmente alanlar görülmeye başlar. Eksudatif 

(ıslak) tip ve atrofik (kuru) tip olmak üzere iki tipi vardır. Geç dönemlerde oluşan 

santral skotomlar, hastalarda merkezi görme kaybına ve özellikle okuma, yüzleri 

tanıma gibi günlük aktiviteleri yapmada yetersizliklere neden olarak, YBMD’li 

hastaların yaşam kalitesini düşürür (Orr ve ark., 2011). Önemli bir sosyoekonomik 

sağlık sorunudur (Lotery ve ark., 2007). 

 Atrofik YBMD, eksudatif tip YBMD’e göre daha sık görülür ve daha yavaş 

ilerler. Olguların yaklaşık %90’ında görülür ve ciddi görme kaybı olan olguların 

%10-12’sinden sorumludur (Age-Related Eye Disease Study Research Group, 2000; 

Age-Related Eye Disease Study Research Group 2001). Eksudatif tip YBMD, daha 

az görülmekle birlikte görsel fonksiyonları çok daha fazla bozmakta ve ağır merkezi 

görme kaybına sebep olmaktadır. 
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1.1.1. Görülme Sıklığı 

 Yaşa bağlı makula dejenerasyonu sıklığı yaşla birlikte artar. Görülme sıklığı 50 

yaşın üstünde % 2,4 iken, 80 yaşın üzerinde % 12,2’ye yükselmektedir (Owen ve 

ark., 2012). Geç YBMD prevalansı yaşla birlikte artmaktadır. 65-70 yaş grubunda % 

2,2 iken, 90 yaş üstünde %21.2’e yükselmektedir (Wilde ve ark., 2017). 

 2017 senesinde yapılan Bridlington Göz Değerlendirme Projesi (BEAP) 65 yaş 

üstündeki kişileri değerlendirmiş ve % 38’inde YBMD belirtisi olmadığını, % 

54’ünde erken YBMD belirtileri olduğunu, % 2,8’inde orta YBMD ve % 4,5’inde de 

geç evre YBMD olduğunu göstermiştir (Wilde ve ark., 2017).  

 Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda oluşan santral skotom, sıklıkla etkilenen 

kişide okuma zorluklarına neden olmaktadır (Legge ve ark., 1985b; Trauzettel-

Klosinski , 2010). Bu hasta grubu, günün önemli bir bölümünü okuyarak geçirmekte 

ve yapmak zorunda oldukları bazı günlük faaliyetler için de okumaya ihtiyaç 

duymaktadır. Bu tür işlemlerde zorlanmak bu kişilerin yaşam kalitesinin de 

düşmesine sebep olmaktadır (Maniglia ve ark., 2016; Orr ve ark., 2011; Waugh ve 

ark., 2018). 

1.1.2. Risk Faktörleri 

 İleri yaş en önemli risk faktörüdür. Yaş dışında genetik, sigara, beyaz ırk, ışığa 

fazla maruziyet, obesite ve diyet önemlidir (Hanus  ve ark., 2016; Holz ve ark., 

2014). Sigara içme miktarı arttıkça geç evre YBMD görülme oranı artmaktadır 

(Khan ve ark., 2006). YBMD görülme sıklığı, yağlı beslenme alışkanlığı olanlarda ve 

şişmanlıkta artmakta, antioksidan beslenme ile azalmaktadır. Beslenme 

alışkanlıklarında kırmızı etten uzak duran, meyve, sebze, fındık ve tavuk ağırlıklı 

beslenenlerde YBMD’nin daha az görüldüğü bildirilmiştir (Amirul Islam ve ark. 

2014). 
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1.1.3. Klinik Özellikler 

 Yaşa bağlı makula dejenerasyonu eksudatif (ıslak) tip ve atrofik (kuru) tip 

olmak üzere iki tiptir. Atrofik YBMD’de de geç evrede retinada yama tarzında atrofi 

alanları gelişir. Haritaya benzetildiği için ‘coğrafik atrofi’ olarak adlandırılır. 

Eksüdatif YBMD olarak da adlandırılan ıslak tipte ise, retinada anormal yeni 

damarlar gelişir. Bu oluşumlar koroid neovaskülarizasyonu ve retinal anjiyomatöz 

proliferasyon olarak adlandırılır. Son aşamada fibröz skarla sonuçlanabilir (Waugh 

ve ark., 2018).  

 YBMD evrelemesi farklı yayınlarda farklı şekillerde tanımlanmıştır. Ancak 

2014 de yapılan bir çalışmada önemli olan büyük çalışmalar birleştirilmiş ve bir 

tablo oluşturulmuştur (Klein ve ark., 2014). Bu tablo Çizelge1.1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 1.1. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda klinik tanımlama kriterleri 

Lezyon Genel Tanımlama 

Artmış pigment YBMD ile ilişkili herhangi bir pigment artışı 

RPE depigmentasyonu YBMD ile ilişkili herhengi bir RPE depigmentasyonu 

Coğrafik atrofi ≥350μm çapında atrofi alanı ve en az iki ek bulgu: Keskin sınırlar, RPE kaybı, 

görünür koroidal damarlar ve dairesel şekil  

Yaş tip YBMD Aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı: RPE dekolmanı ve/veya retina 

dekolmanı, subretinal kanama, subretinal skar, subretinal yeni damarlar, 

eksudatif lezyon için uygulanmış tedavi 

 

1.1.4. Semptomlar 

 Etkilenen olgularda semptomlar YBMD’nin evresine ve tipine göre değişkenlik 

gösterir. İlk evrelerde semptom vermeyebilir. Sadece fundus muayenelerinde druzen 

ve pigment epitel değişikliği gibi bulgular görülebilir. Bu olgular belirti vermemiş 

olsa bile takibe alınmalıdır. Atrofik tip daha sessiz ilerler ve santral skotomdan 

dolayı merkezi görme kaybı yapar. Eksudatif tip daha gürültülüdür ve makuladaki 
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hemorajiden ve sıvıdan dolayı kişide metamorfopsi adı verilen çarpık ve kırık 

görmeye sebep olabilir. Olgular bu şikayetle akut olarak da başvurabilir ve ağır 

derece görme kaybına sebep olabilir. YBMD hastalarında merkezi görme kaybı 

yanında renklerde solma, karanlığa adaptasyonda gecikme, yaşam kalitesinde düşme, 

sosyal izolasyon ve depresyon da görülebilmektedir (Age-Related Eye Disease Study 

Research Group, 2000; Age-Related Eye Disease Study Research Group, 2001 ve 

Waern ve ark., 2002). 

1.1.4.1. Görme Keskinliğinde Azalma 

 Olgularda değişen oranlarda görme azalması olmaktadır. Optik sinir ile ilgili 

herhangi bir hasar olmadığı için görme keskinliği, hiçbir zaman el hareketi 

seviyesinin altına düşmemektedir. Oluşan santral skotomdan dolayı okuma yeteneği, 

değişen oranlarda azalmıştır. Genelde görme keskinliği 0,4’ün altına düşmedikçe 

YBMD’li az görenler, okuma fonksiyonlarında çok zorlanmazlar ve gazete 

puntosunu 25 cm’den +4,00 yakın ilave ile okuyabilirler. Ancak okuma hızı düşüktür 

(Legge ve ark., 1997). Hastalığın daha geç evrelerinde ise okuma yeteneği, santral 

skotomun büyümesi ve görme keskinliğinin daha da azalması sebebi ile tamamen 

kaybedilebilir. 

 Az Görme Sınıflaması: Az görme ve körlük, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 

tarafından görme keskinliği ve görme alanı temel alınarak tanımlanmıştır.  

 Az Görme;  

 İyi gören gözde 

 Refraksiyon kusurları düzeltildikten sonra 

 Görme keskinliği (GK),  20/400 (0,05) ≤ GK <20/70 (0,3) ve/veya 

 Görme alanının 20 derecenin altında olmasıdır. 
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 Körlük; 

 İyi gören gözde 

 Refraksiyon kusurları düzeltildikten sonra 

 Görme keskinliği (GK),  <20/400 (0,05) ve/veya 

 Görme keskinliği tam bile olsa, görme alanının 10 derecenin altında 

olmasıdır (World Health Organization, 1992). 

 ICD-10 (Uluslararası Hastalık Sınıflaması-10) 2016 yılı uyarlamasına göre 

görme kayıpları çeşitli kategorilere ayrılmıştır (ICD-10 Version, 2016) (Çizelge 1.2). 

Çizelge 1.2. ICD-10 (Uluslararası Hastalık Sınıflaması-10) 2016 yılı uyarlamasına 

göre görme kayıplarının kategorileri 

Kategori Mevcut olan uzak görme keskinliği 

Daha kötü Eşit ve ya daha iyi 

0-Hafif ya da görme bozukluğu olmaması  6/18 

3/10 (0,3) 

20/70 

1-Orta derecede görme bozukluğu 6/18 

3/10 (0,3) 

20/70 

6/60 

1/10 (0,1) 

20/200 

2-Ciddi derecede görme bozukluğu 6/60 

1/10 (0,1) 

20/200 

3/60 

1/20 (0,05) 

20/400 

3-Körlük 3/60 

1/20 (0,05) 

20/400 

1/60* 

1/50 (0,02) 

5/300 (20/1200) 

4-Körlük 1/60* 

1/50 (0,02) 

5/300 (20/1200) 

Işık algısı var 

5-Körlük Işık algısı yok 

 *ve ya 1 metreden parmak sayma 
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1.1.4.2. Santral Skotom  

 Santral skotom, görme alanında görülemeyen alanların yani skotomların, 

kişinin fiksasyon bölgesi içinde olması olarak tanımlanabilir. Az gören olguların 

görme alan kayıplarının santral mi yoksa periferik mi olduğu bu olguların 

rehabilitasyonu açısından önem taşır. Makulanın daha çok etkilendiği ve merkezi 

görme kaybı olan santral skotomlu olgular daha çok yüz tanıma ve okuma sırasında 

zorluk çekerken, retinitis pigmentoza gibi periferik görme alan kaybı olan olgular 

oryantasyonda zorluk çekmektedir. Bu yüzden bu olgulardaki rehabilitasyonlar 

birbirinden farklılık göstermektedir. Santral skotomu olanlarda görme keskinliği çok 

düşmemiş olsa bile okuma performansları çok düşebilmektedir (Trauzettel-Klosinski, 

2010; Trauzettel-Klosinski, 2011).  

1.1.4.2.1. Okuma ve Santral Skotom  

 Okuma, hayatın olağan akışı içerisinde kişinin en çok yaptığı günlük 

aktivitelerdendir. Yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Okuma 

yeteneğinin bozulması kişilerin bağımsızlığını, sosyal hayatını ve dolayısı ile yaşam 

kalitesini oldukça fazla etkilemektedir. 

 Normal okumada fiksasyon fovealdir ve okuma sırasındaki fiksasyonlarında 

görüntü aralıklarına 15 karakter alabilirler. Aynı zamanda görsel algılama, göz 

hareketleri vb sayesinde bazen tahmin şeklinde de okumalarını tamamlayabilirler. 

Ayrıca bazı kelimeleri atlayıp tahmin de edebilirler. Bu durum okuma hızının da 

artmasına yardımcı olmaktadır. Hahn ve ark. (2006) tarafından normal okuma hızı 

180 kelime/dk olarak bildirilmiştir. Okuma hızının değerlendirildiği başka bir 

çalışmada da 80 kelime/dk’nın altında okuma hızı yavaş okuma, 80 kelime/dk ile 160 

kelime/dk arası fonksiyonel okuma ve 160 ve üstü kelime/dk ise akıcı okuma olarak 

adlandırılmıştır (Carver, 1992). 
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 Akıcı bir şekilde okumak için harfin boyutunu değil, okuma performansını 

ölçmek gereklidir. Yakın görme keskinliğinin belirli bir düzeyin üstünde olması, 

okuma faaliyeti için önemlidir ancak yeterli değildir. Bu yüzden metin tabanlı 

logaritmik yakın okuma eşelleri ile okuma hızı ve okuma kolaylık indeksi gibi 

okuma performansının diğer parametrelerin de değerlendirilmesi gereklidir.  

 McConkie ve Rayner (1976), okumak için, sağ görme alanının sol görme 

alanından daha geniş olmasının gerektiğini, okuyucuların, görsel bilgileri sağ görme 

alanından daha fazla edindiklerini ve okumak için alınan faydalı görsel bilgilerin 

fiksasyon noktası çevresinde asimetrik olduğunu bildirmişlerdir.  

 Rayner ve ark.(1980) tarafından algı aralığı ve kelime aralığı olarak iki 

tanımlama yapılmış ve okumada fiksasyon sırasında görülebilen ve faydalı bilgilerin 

alınabildiği alan algı aralığı olarak tanımlanmıştır. Bu aralığın, fiksasyon sırasında 

sola doğru 3-4 harf, sağa doğru ise 15 harf olduğu bildirilmiştir. Kelime tanımlama 

aralığı ise, sola 3-4 harf, sağa 7-8 harf olarak bildirilmiştir. Okuma yeteneğini 

tamamen kaybeden bir kişide bu alan çok daralmıştır.  

 Legge ve ark. (1997) tarafından görüntü aralığı, okuma için gerekli olan alan 

olarak tanımlanmıştır. Akıcı bir okuma için yani en az 80 kelime/dk için, bu alanın, 

kişinin okuduğu ve okuyacağı harfleri tanımasını sağlayacak büyüklükte olması 

gereklidir. Bu alan fikse edilen noktanın yaklaşık olarak 2 derece sağını ve solunu 

kapsamaktadır (Legge ve ark., 1991; Legge ve ark. ,1997; McConkie ve Rayner, 

1975). 

 Okuma Performansını Etkileyen Faktörler  

 Okuma çok karmaşık bir faaliyettir. Normal görenlerde ve az görenlerde 

okuma performansını etkileyen birçok faktör öne sürülmüştür.  
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 Okulomotor kontrolde zayıflama: Okuma sırasında okunacak harflere 

fiksasyon, sıradaki diğer harfleri farketmek, sakkad hareketlerle bu harflere 

fiksasyon ve bunun ard arda tekrar etmesi gereklidir. Okunan satırın sonu 

geldiğinde, alttaki satıra geçmek ve bu satırın da başını bulmak için de daha 

farklı bir göz hareketi gereklidir. Çeşitli yayınlarda sakkad hareketlerin 

önemi vurgulanmıştır (Legge ve ark.,1985a; Rubin ve ark.,1992; Rubin ve 

Turano, 1994; White ve Bedell, 1990).  

 Fiksasyon stabilitesinde azalma: Pek çok çalışmada fiksasyon 

stabilitesinin okuma hızını en çok etkileyen parametre olduğu bildirilmiştir 

(Calabrese ve ark., 2016; Crossland ve ark. 2004; Whittaker ve ark., 1991).  

 Görme alanında daralma: Fiksasyon noktasının sağındaki ve solundaki 

alanın yeterli olması okuma performansı açısından çok önemlidir. Bu 

alandaki daralma normal görenlerde ve az görenlerde okuma hızını 

düşürmektedir (Legge ve ark., 1997; Whittaker ve ark., 1988). 

 Bilgileri anlama sürecinde yavaşlama: Bu durum özellikle çevresel 

görüşü (santral skotom) ve santral görüşü olanlarda araştırılmış ve santral 

skotomda, merkezi görme alanın daralması nedeniyle etkilenen kişinin, 

harfleri tanımakta daha çok zorlandığı ve okuma performansının daha çok 

etkilendiği bildirilmiştir (Legge ve ark., 2001). 

 Yakın görme keskinliği: Yakın görme keskinliğinin iyi olması tek başına 

yetmese de okuma performansı için önemlidir (Legge ve ark., 1985a). 

 Kontrast hassasiyette azalma: Normal gören ve az görenlerde okuma 

hızını etkilemektedir (Legge ve ark.,1985a; Legge ve ark., 1985b). 

 Kullanılan baskı boyutu: Özellikle baskı boyutu, normal görenlerde ve az 

görenlerde okuma hızını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir (Legge 

ve ark., 1985a; Legge ve ark., 1985b).  

 Yaş: Okuma performansında yaşın da etkili olduğu da bildirilmiştir (Kline, 

1987; Rodriquez-Aranda, 2003). 
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 Santral Skotomda Okumayı Etkileyen Faktörler 

 Az görenlerde okuma hızını etkileyen her madde, santral skotomda da okuma 

hızını etkilemektedir. Ancak bu hastalarda oluşan skotomun santral olması ve tercih 

edilen retinal alanın oluşmasından dolayı bazı maddeler ilave edilebilir.  

 Fiksasyon stabilitesi  

 TERA’nın özellikleri  

o TERA’nın foveaya olan uzaklığı 

o TERA’nın retinaya yerleşme yeri 

o TERA’nın etkilediği görme alanı 

o TERA’nın sakkad oluşturabilme yeteneği 

 Skotomun büyüklüğü 

 Santral skotomlu az görenlerde okuma hızını en çok etkileyen faktörlerin 

başında fiksasyon stabilitesi gelmektedir. Fiksasyon stabilitesi arttıkça okuma hızı 

artmaktadır (Calabrese ve ark., 2016; Crossland ve ark. 2004 ve Whittaker ve ark., 

1991). 

 TERA’nın özellikleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış, TERA’nın 

yerleşiminin okuma hızını etkilediğini ve etkilemediğini bildirenler olmuştur. 

Bunlardan ‘Tercih edilen retina (TERA-PRL)’ kısmında bahsedilmiştir. 

 Skotom boyutu arttıkça okuma performansı düşmektedir. Santral skotomlu bir 

az gören, foveasında skotom yoksa ve horizontal hatta 2°-5°’lik bir görme alanı varsa 

normal şekilde okuyabilmektedir. Çünkü normal okumak için fiksasyonun sağında 

ve solunda 2°lik alanın olması yeterlidir. Ancak foveal skotom varlığında okuma 

performansı oldukça etkilenecektir (Trauzettel-Klosinski, 1997). Merkezde kaybolan 

görme alanının, 22 derece’den fazla olması halinde akıcı okumanın mümkün 

olamayacağı, yavaş okuma olabileceği bildirilmiştir (Whittaker ve Lovie-Kitchin , 

1993). 
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 Santral skotomu olan olgularda okuma hızı 50 kelime/dakika ve altına 

düşebilmektedir (Legge ve ark., 1985b). Whittaker ve Lovie‐Kitchin (1993), akıcı 

okumak için okuma hızının 80 kelime/dk olması gerektiğini, 40 kelime/dk’nın ise 

okuma için yeterli olabildiğini bildirmiştir. 

1.1.4.3. Tercih Edilen Retinal Alan (TERA) -Preferred Retinal Locus (PRL) 

 Santral skotomlu hastalarda oluşan bu yeni duruma adaptasyon oluşur ve 

lezyonun kenarında, retinanın daha sağlam bölgelerinde ekzantrik fiksasyonlar 

gelişir. Bu yeni retinal alana ‘Tercih edilen retinal alan (TERA-PRL)’ ismi 

verilmektedir (Schuchard ve Fletcher, 1994). Bu ekzantrik fiksasyon alanı foveanın 

yerine geçerek foveanın görevini yapmaya çalışır. Yaşa bağlı makula 

dejenerasyonunda da bu ekzantrik yeni fiksasyonlarun oluştuğu bildirilmiştir 

(Fletcher ve ark., 1997; Fletcher ve ark., 1999; Markowitz ve Aleykina, 2010; 

Schuchard, 2005; Von Noorden ve Mackensen, 1962). 

 TERA tanımı, 2011 yılında Crossland ve ark. (2011a), tarafından, bazı 

görevleri yerine getirmek için, görsel hedefe odaklanan, sınırları belirli, bir veya bir 

kaç retina bölgesi olarak tekrar tanımlanmıştır ve görsel odaklanma ve okülomotor 

referans olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. 

 Santral skotomlu az görenlerde okuma gibi faaliyetler için bu tercih edilen yeni 

retinal alanlar kullanılmaktadır. Bu fiksasyon alanı genelde, retinal duyarlılığı, kendi 

foveasına göre daha iyi olan, daha az etkilenmiş retinada oluşur (Dennis ve ark., 

2017). Yeni oluşan bu fiksasyon bölgesinin çözünürlüğü, normal foveaya göre daha 

düşüktür. Bu yüzden az görenlerde spot okuma iyi olsa bile okuma hızı sağlıklı bir 

göze göre daha düşük olmaktadır (Trauzettel-Klosinski, 2011). 

 YBMD’de, TERA’nın retinadaki lezyonun solunda, sağında olabileceği, bazen 

de lezyonun üstünde gelişebileceği, yani superior retinada olabileceği bildirilmiştir 

(Crossland ve ark., 2005; Sunness ve ark., 1996). TERA, skotomun değişik yerlerine 
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yerleşebilir. Santral skotomda yapılan çalışmalarda olguların yaklaşık %20’si ile 

%50’sinin skotomlarını gerçek fovealarının sağına veya soluna kaydırdıkları tespit 

edilmiştir (Erbezci ve Öztürk, 2018; Fletcher ve Schuchard, 1997; Trauzettel-

Klosinski ve Tomow, 1996). 

 Bu yerleşim yeri az görenin okuma performansını değişik yönde etkileyebilir. 

Okuma faaliyeti için alt görme alanı çok önemlidir. Bu yüzden kişinin alt görme 

alanını koruması ve TERA’sını retinadaki lezyonun üstüne yerleştirmesi gerekir. 

Yani skotomu üste alması gereklidir. Fakat TERA’nın nasıl ve nerede yerleşeceği 

önceden bilinememektedir. Fiksasyonun özellikleri çeşitlilik göstermektedir. Alt 

görme alanını kullanan santral skotomlu az görenler, alt görme alanında da bir görme 

kaybı yaşadıklarında TERA’larını skotomun sağına ya da soluna kaydırmayı tercih 

edebilirler (AltPeter ve ark., 2000; Trauzettel-Klosinski, 2010). 

 Az görenin okuma performansında, TERA’nın skotomun altında, üstünde vb 

olması dışında, tercih edilen görme alanının yönü de önemlidir. Okuma sırasında sağ 

görme alanı, görsel bilgilerin sağ taraftan daha çok alınması açısından, sol görme 

alanı da Türkçe gibi dillerde satır başını bulmak açısından önem taşır. Alan kaybı 

okuma yönünde ise (dillere göre değişken olabilir) yani soldan sağa doğru okunan 

dillerde, alan kaybı sol tarafta ise az gören, yazının başını bulmakta zorlanacak ve 

okuma performansı azalacaktır (Trauzettel-Klosinski ve Brendler, 1998). Ancak 

TERA’nın lokalizasyonunun okuma hızı ile ilişkili olmadığını bildiren yayınlar da 

vardır (Crossland ve ark., 2005; Fletcher ve ark., 1999). 

 Santral skotomlu hastalarda fiksasyon paternlerinin incelendiği çalışmalarda az 

görenin daha çok skotomunu sağa alacak şekilde fiksasyon geliştirdiği görülmüştür 

(Erbezci ve Öztürk, 2018; Sunness ve ark., 1996; Sunness ve Applegate, 2005). 

Skotomun üste alınması ise en sık kullanılan ikinci fiksasyon paterni olarak 

bulunmuştur (Erbezci ve Öztürk, 2018; Sunness ve Applegate, 2005). 

 TERA, bazen birden fazla olabilir ve farklı görsel hedefler için farklı TERA’lar 

kullanılabilir. TERA’lar detay görmede ve bütünü algılamada, gerçek bakış yönünde 
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ve diğer bakış yönlerinde, uzağa ve yakına bakışta, değişen ışık koşullarında aynı 

kişi tarafından değiştirilerek kullanılabilir (Crossland ve ark., 2011b; Lei ve 

Schuchard, 1997). Yapılan bazı çalışmalarda okuma hızının TERA’nın 

lokalizasyonu ve sayısı ile ilişkili olmadığı bildirilmiştir (Crossland ve ark., 2005; 

Fletcher ve ark., 1999). 

 YBMD’li az görenlerde, TERA oluşumu ve özellikleri, okuma performansı 

açısından önem taşır. Az görenlerde optik/optik olmayan yardımlarla okuma 

çalışması yapmak, az görenin algısal açıklığını büyütmek ve göz hareketlerini okuma 

işlevi için en uygun hale getirmek, en uygun retinal alanın kullanılmasını öğretmek 

az görenin okuma performansını arttırabilmektedir (Nguyen ve ark., 2009). Santral 

skotomlu az görenlerde optik yardımcılarla vb gerekli büyütme yapılmasına rağmen, 

olumlu sonuçların olmadığı çalışmalar da vardır (Fletcher ve ark., 1999; Legge ve 

ark., 1992). 

1.2. Mikroperimetri 

 Görsel fonksiyonları değerlendirmede sadece görme keskinliğine bakmak 

yeterli değildir. Sağlıklı bir gözde santral 2°’lik görme alanını değerlendirmek bazen 

yeterli olabilir. Ancak az gören YBMD’li olgularda santral skotomdan dolayı oluşan 

fiksasyon genellikle ekstrafoveal ve unstabil olduğu için görme fonksiyonlarının 

değerlendirilmesi zordur. 

 Bilgisayarlı görme alanları, merkezi görmenin çok etkilenmediği durumlarda 

görme fonksiyonlarını incelemede güvenilir bir testtir. Ancak YBMD gibi santral 

skotomlu olgularda fiksasyonun özelliklerinden dolayı bilgisayarlı görme alanının 

güvenilirliği düşmekte ve küçük skotomları tespit etmekte yetersiz kalmaktadır. 

Makula duyarlılık ölçümleri çok güvenilir olamamaktadır (Rohrschneider ve ark., 

2008). Bu yüzden bu olgularda mikroperimetriden yararlanılmaktadır (Sunness ve 

ark., 1995). 
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 Az gören hastalarda mikroperimetri (MP) cihazı sayesinde, yeni oluşan 

ekzantrik fiksasyonun yerleşimi, stabilitesi ve retinal hassasiyet gibi makula ile ilgili 

detaylı bilgiler öğrenilebilmektedir. Mikroperimetrik inceleme sayesinde ağır görme 

kaybı olan olgularda bile bu bilgiler elde edilebilmektedir (Şentürk ve ark., 2006). 

Hafif derecede görme kayıpları olan olgularda da mikroperimetrinin daha güvenilir 

olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur (Lima ve ark., 2010). 

 Mikroperimetri ile makulanın morfolojisi ve fonksiyonu birlikte analiz 

edilebilir. Çekilen görme alanı sonuçları Scanning Laser Oftalmoskop (SLO) ile 

çekilen fundus görüntüsü üzerine yerleştirilir. Çekilen bu görüntü ile makuladaki 

patoloji ve skotom arasındaki ilişki kurulabilmektedir. Makula hastalarında 

skotomun yeri dışında fiksasyon yeri ve stabilitesi hakkında da ayrıntılı bilgi 

alınabilmektedir. Retinal hassasiyet de desibel (dB) cinsinden sayısal olarak, şematik 

olarak ya da renk skalası şeklinde gösterilmekte ve anatomik olarak 

eşleştirilmektedir. Şekil 1.1’de sağlıklı bir makulanın mikroperimetri çıktısı 

görülmektedir. 
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Şekil 1.1. Sağlıklı makulada mikroperimetri çıktı örneği (Prof. Dr. Aysun İdil’in 

arşivinden) 



16 

 Az gören makula hastalarında, kişinin fiksasyon yaptığı bölge 

değişebilmektedir. Bu yüzden kontrollerde çekilen tetkiklerde tutarlılık azalmakta ve 

güvenilirlik düşmektedir. Mikroperimetri cihazı, göz takip sistemini kullanarak az 

görenin fiksasyon yaptığı bölge değişse bile, ilk muayenedeki referans noktalarını 

kullanarak kontrol çekimlerinde güvenilir sonuçlar alınmasını sağlar.  

 Fuji ve ark. (2003), tarafından mikroperimetrik ölçümlerde YBMD’de 

fiksasyon stabilitesinde düşme, santral fiksasyon kaybı ve retinal hassasiyet kaybı 

görüldüğü bildirilmiştir. Fiksasyonun yerinin, stabilitesinin bilinmesi, skotomun 

yerinin ve boyutunun belirlenmesi ve makuladaki retinal duyarlılığın, lezyonla 

anatomik olarak eşleştirilmesi YBMD’li az görenlerin rehabilitasyonu açısından çok 

önemlidir. Bu olgularda mikroperimetri ile elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan 

takip ve rehabilitasyon ile okuma performansları artırılabilecek ve yaşam kaliteleri 

artabilecektir.  

 Klinik pratikte şu anda en sık kullanılan mikroperimetri cihazları, MP-1 

Mikroperimetri ve Macular Integrity Assessment (MAIA) Mikroperimetridir. 

Çalışmamızda MAIA Mikroperimetri cihazı kullanılmıştır (Şekil 1.2). 

 

Şekil 1.2. MAIA mikroperimetri cihazı 
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1.2.1. MAIA Mikroperimetri Parametreleri 

 Bu cihazda konfokal SLO ile yüksek frekanslı (25/saniye) göz takip sistemi 

birleştirilmiştir. Mikroperimetri cihazının kendi yazılımı sayesinde kişinin tercih 

ettiği alanı otomatik olarak işaretlenir ve mavi renk olarak ekranda gösterilir. TERA 

(PRL) iki şekilde değerlendirilir.  

 PRL-High: Test başladığı andan itibaren ilk 10 saniye içindeki 250 

fiksasyon noktası dikkate alınarak hesaplanır. 

 PRL-Low: Test süresinin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. 

 Tercih edilen retinal alanın stabilitesinde P1 ve P2 değerleri çok önemlidir. 

P1’de foveadaki 1 derece yarıçaplı alan, P2’de 2 derece yarıçaplı alan 

değerlendirilmektedir. 

Fiksasyon Stabilitesi 

 Göz takip sistemi ile fiksasyon sırasındaki horizontal ve vertikal kaymalar 

tespit edilerek, fiksasyon noktalarının oluşturduğu alana göre hesaplanır. Bu alanın 

foveayı merkez kabul ederek, 1 derecelik ve 2 derecelik yarıçaplı daireler içinde olup 

olmamasına göre fiksasyon stabilitesine karar verilir.  

 Fiksasyonun stabil olması için, oluşan fiksasyon noktalarının %75’inden 

fazlasının foveada, 1 derecelik yarıçaplı alanda bulunması gereklidir (P1>%75). Eğer 

%75’den daha fazla nokta bu alanda değilse fakat 2 derecelik yarıçaplı foveal alan 

içinde ise yani (P1<%75, P2 >%75 ise Rölatif Unstabil Fiksasyon olarak adlandırılır. 

Fiksasyon noktalarının %75’i hem 1 derece yarıçaplı alanda hem de 2 derece 

yarıçaplı alanda toplanmamışsa da bu fiksasyon, Unstabil fiksasyon olarak 

adlandırılır. 

 Stabil fiksasyon: P1>%75 
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 Rölatif unstabil fiksasyon: P1<%75  P2>%75 

 Unstabil fiksasyon: P2<%75 

Ortalama Retinal Hassasiyet 

 Makulanın duyarlılık haritasına göre değerlendirilir. Makulanın duyarlılık 

değerleri 0-36 dB arasındadır. Anormal, şüpheli ve normal olarak sınıflandırılır.  

 Normal: 25-36 dB  

 Şüpheli: 23-25 dB  

 Anormal retinal hassasiyet: 0-23 dB  

Bivariate Contour Ellipse Area (BCEA) 

 Fiksasyonel göz hareketlerinin kapladığı majör ve minör aksların elips 

şeklindeki alanını gösterir. BCEA %63 ve BCEA %95 değerleri ölçülür. Bu alan 

büyüdükçe fiksasyon stabilitesinin azaldığı anlamına gelmektedir.  

Maküler Bütünlük İndeksi (Macular Integrity Index, MII) 

 Maküler bütünlük, kişinin verdiği cevapların populasyondaki cevaplara göre 

yaşla eşleştirilmiş veri ortalamasına göre değerlendirilmesidir. Hastalığın ne kadar 

ilerlediğini göstermez. Yaşla eşleştirilmiş değerlere göre kayıp miktarına göre 

sınıflandırılır. 

 Normal: %40’ın altında  

 Şüpheli: %40-%60 arasında 

 Anormal: %60’ın üstünde 
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 Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda mikroperimetride, fiksasyon 

stabilitesinde düşme, santral fiksasyon kaybı ve retinal hassasiyet kaybı 

görülmektedir (Şekil 1.3). 

 

Şekil 1.3. YBMD’li olguda mikroperimetri çıktı örneği (Prof.Dr. Aysun İdil’in 

arşivinden) 
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 Mikroperimetri çıktısından otomatik olarak elde edilen veriler yukarda Şekil 

1.3’de gösterilmişti. Bazı parametreler özel ölçümlerle dolaylı olarak elde 

edilmektedir. Bu ölçümler için, mikroperimetrik analizlerin grid şeklindeki 

görüntüsü kullanılmaktadır (Şekil 1.4). Bu görüntü A4 kağıda bastırılarak, 1 kare, 1 

derece hesabına göre mikroperimetri aracılığıyla TERA hakkında daha detaylı 

bilgiler elde edilebilir.  

 

Şekil 1.4. Makuladaki siyah renkli absolü skotom bölgeleri, turkuaz renkli dağınık 

yerleşimli fiksasyon bölgesi (Prof. Dr. Aysun İdil’in arşivinden)  

    

 (A)           (B) 

Şekil 1.5. Sol gözde nazale yerleşmiş TERA (‘F’ harfi ile gösterilen bölge) (A), 

Fiksasyon bölgesinin büyütülmüş şekli (B) (Prof. Dr. Aysun İdil’in arşivinden) 
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1.2.2. Mikroperimetrinin TRL (Trained Retinal Locus) Modu 

 Santral skotomlu YBMD’lilerde bazen hastanın tercih ettiği retinal alan, hasta 

için ve hedeflediği faaliyet için uygun bölgede değildir ya da yeteri kadar stabil 

değildir. TERA’nın yerleşimi uygun yerde değilse, retinal hassasiyetin daha yüksek 

olduğu başka bir alanda yeni bir fiksasyon bölgesi tespit edilerek, eski TERA’sı 

mikroperimetrinin TRL modu ile işitsel ve görsel biofeedback sinyalleri ile 

okulomotor beceriler kazandırılarak tespit edilmiş daha uygun olduğu düşünülen 

alana kaydırılır. Bu uygun alanı tespit ederken, kişinin kendi TERA’sına ve 

foveasına en yakın, retinal hassasiyetin en yüksek olduğu yer seçilmelidir. Bu alanın 

seçiminin bir kuralı yoktur, hekimin deneyimine bırakılır. 

 TERA’nın yerleşimi uygun fakat stabilitesi düşükse mikroperimetrinin görsel 

ve işitsel biyofeedback özelliği sayesinde stabilitesi arttırılır. TRL modunda, hastaya 

cihazın içindeki retinal bir hedefe bakmalarını sağlamak için işitsel ve görsel geri 

bildirim sinyalleri gönderilmektedir (Vingolo ve ark., 2007). Eğitimin ne kadar 

süreceği, seansların aralığı ve seans sayısı merkezden merkeze değişiklik 

gösterebilir.  

 TRL yapılmış bir YBMD hastasının TRL öncesi mikroperimetrisi Şekil 1.6’da, 

TRL sonrası mikroperimetrisi Şekil 1.7’de görülmektedir. 
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Şekil 1.6. Unstabil Fiksasyonlu olgunun TRL öncesi mikroperimetrik değerleri (Prof. 

Dr. Aysun İdil’in arşivinden) 
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Şekil 1.7. Aynı olgunun TRL sonrası fiksasyonundaki stabilite artışının 

mikroperimetrik olarak gösterilmesi (Prof. Dr. Aysun İdil’in arşivinden) 
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1.3. Okuma Performansının Ölçümü  

 Normal gören sağlıklı bireylerde olduğu gibi az görenlerde de okuma 

performanslarını değerlendirmek için, okuyabildiği harfin büyüklüğünü 

değerlendirmek yeterli değildir. Bu spot okumadır. Günlük hayatta ise akıcı okumak 

hedeftir. Bu yüzden özellikle az görenler için okuma performansını değerlendirmede 

geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış metin tabanlı okuma kartlarına ihtiyaç vardır.  

1.3.1. MNREAD Yakın Okuma Kartları 

 MNREAD (Minneseto Low vision Reading Test) okuma kartları normal ve az 

görenlerin yakın görme keskinliklerinin ve okuma performanslarının 

değerlendirilmesinde kullanılan metin tabanlı bir karttır (Mansfield ve ark., 1993). 

Ülkemizde MNREAD okuma kartlarının Türkçe versiyonu, Prof.Dr Aysun İdil ve 

arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve valide edilmiştir (İdil ve ark.,2009).  

 Minnesota Üniversitesi tarafından geliştirilmiş bu kartların orjinali İngilizcedir. 

Pek çok dilde versiyonu geliştirilmiş ve valide edilmiştir. Valide etmek çevirmekten 

çok farklıdır hangi dil için valide edilecekse, o dil için özel olarak hazırlanmalı, 

geçerlilik ve güvenilirlikleri de kanıtlanmış olmalıdır. 

 MNREAD Okuma kartlarının Türkçe versiyonunda en büyük yazı logMAR 1.3 

ve en küçük sıra logMAR (-0,5) olmak üzere toplam 19 cümle mevcuttur. Baskı 

boyutu ise en büyük 8M ve en küçük 0,12M olarak gösterilmiştir. ‘M’yakın okuma 

birimidir ve 1M, 8 puntoya karşılık gelmektedir.     

 Bu kartlar ile kişilerin okuma keskinliği (RA), kritik baskı boyutu (CPS), 

maksimum okuma hızı (MRS) ve okuma kolaylık indeksi (ACC) hesaplanarak okuma 

performansını değerlendirmektedir (İdil ve ark., 2009). Okuma kolaylık indeksi bu 

parametrelere sonradan eklenmiştir (Calabrese ve ark., 2016). 
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 Okuma keskinliği (RA) Test yapılan kişinin, anlamlı bir hata yapmadan 

okuyabildiği en küçük baskı boyutudur. 

 Kritik baskı boyutu (CPS) Test yapılan kişinin, maksimum okuma 

hızıyla okuyabildiği en küçük baskı boyutudur. 

 Maksimum okuma hızı (MRS) Baskı boyutu sebebiyle kısıtlanmayan 

okuma hızıdır. Okuma performansının en önemli ölçütlerinden biridir. 

 Okuma kolaylık indeksi (ACC) Günlük hayatta en çok kullanılan ilk 10 

sıradaki ortalama okuma hızına göre hesaplanmış bir değerdir. 

 ACC hesaplamaları, normal okuma hızını 200 kelime/dakika olarak kabul 

etmiş, ACC’nin normal değerini ‘1’olarak belirlemiştir. ACC, merkezi görme kaybı 

olan hastalarda okuma performansının iyi bir ölçüsüdür. Farklı baskı boyutlarındaki 

okuma kalitesini incelemektedir (Tarita-Nistora ve ark., 2018). 

 Normal görenlerde MNREAD okuma kartları kullanılarak hesaplanan ortalama 

okuma hızları yetişkinlerde 153,69±9,52 bulunurken, çocuklarda 106,26±15,47 

olarak bulunmuştur. Maksimum okuma hızı ise 191,50±32,19 olarak bildirilmiştir 

(İdil ve ark., 2009). 

 Az görme rehabilitasyonunda MNREAD kartlarının çok avantajı vardır. Yakın 

okuma mesafesi kartın logaritmik dizilimi sayesinde istenildiği gibi ayarlanabilmekte 

ve o mesafedeki eşdeğer okuma keskinliği, kritik baskı boyutu hesaplanabilmektedir. 

Ayrıca az görenin hedeflediği yazı boyutuna göre ihtiyacı olan büyütme gücü de 

hesaplanabilmektedir. 

 MNREAD kartları yine Minnesota Üniversitesi tarafından, parametreleri 

hesaplama kolaylığı açısından bir i-pad programı olarak hazırlanmış ve Türkçe 

versiyonu da i-pad programları arasında yerini almıştır. Kart ve i-pad formlarının 

tutarlılık çalışması Ülkemizde de yapılmıştır (Altınbay ve ark., 2019). 
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 Okuma işlevi ve okuma performansını etkileyen faktörler ‘Okuma ve Santral 

skotom’ kısmında detaylı bir şekilde anlatılmıştır.  

1.4. Kontrast Duyarlılık Testleri 

 Kontrast duyarlılık testi, bir nesnenin ayırt edilebilmesi için ihtiyacımız olan 

kontrast miktarını ölçmektedir. Uzaysal ve zamansal olarak iki şekilde yapılmaktadır. 

Uzaysal kontrast duyarlılık testlerinde, kişiye değişen kalınlıklarda ızgara şeklinde 

çizgisel desenler (grating patern) gösterilerek, bu iki bölge arasındaki aydınlanma 

farkını ayırt etmesi, zamansal kontrast duyarlılık testinde ise belirli bir zamanda 

ortaya çıkan bölgeler arasındaki aydınlanma farkını ayırt etmesi ölçülür.  

 Uzaysal kontrast duyarlılık testinde her görme açısı derecesine düşen ard arda 

gelen çizgisel desenlerin sayısı ‘frekans’ olarak isimlendirilmektedir ve cpd (cycles 

per degree) olarak kısaltılmaktadır. Düşük, orta ve yüksek frekanslarda kontrast 

duyarlılık testleri yapılmakta ve çıkan sonuçlar grafikte değerlendirilerek, normal 

aralıktan sapmaya göre hangi frekanslarda kontrast duyarlılıkta azalma olduğu 

hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. 

 Nasıl okuma performans ölçümü için okunan yazının boyutunu belirlemek 

yetmiyorsa, görme fonksiyonlarının ölçümü için de sadece görme keskinliğini 

ölçmek yeterli değildir. Görme keskinliği tam olan kişiler de de kontrast duyarlılık 

azalabilmekte, günlük hayatta kitap okumak, basamakları seçmek vb durumlarında 

zorluk çekilebilmektedir.  

 Kontrast duyarlılıktaki hafif derecedeki azalmanın bile okuma performansını 

etkilediği bildirilmiştir (Brown ve ark., 1981). Hafif-orta derecede az görenlerin 

okuma hızının ölçüldüğü bir çalışmada okuma hızını en çok etkileyen parametrenin 

fiksasyon stabilitesi ve kontrast kaybı olduğu bulunmuştur (Giacomelli ve ark., 

2013). 
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 Makula patolojilerindeki okuma hızı ve kontrast duyarlılık arasındaki ilişkinin 

incelendiği bir çalışmada hem uzaysal hem de zamansal kontrast testlerinde, kontrast 

duyarlılık ile okuma hızı arasında orta ve güçlü bir korelasyon bulunduğu 

bildirilmiştir (Brussee ve ark., 2018). 

 Çalışmamızda YBMD’li az görenlerde uzaysal kontrast duyarlılık testi olan 

CSV-1000 testi kullanılmıştır. 

CSV-1000 Testi 

 CSV 1000 Kontrast duyarlılık testi uzaysal kontrast duyarlılık testidir. Değişik 

uzaysal frekanslarda (3 cpd, 6 cpd, 12 cpd ve 18 cpd ) dalga paternleri (grating) 

gösterilir. Test klasik olark 2,5 metreden yapılr ve 85 cd/m2 luminansta uygulanır 

(Rodriguez-Galistero ve ark., 2005). Az gören hastalarda bu mesafede test yapmak 

zor olabileceği için test mesafesi yarıya 1,25 metreden yapılıp cpd’ler yarıya 

düşürülerek yapılmalıdır.  

 

Şekil 1.8. CSV-1000 Kontrast duyarlıklık testi (http://www.vectorvision.com/ 

csv1000-contrast-sensitivity/ erişim tarihi, Ekim 2019) 

http://www.vectorvision.com/csv1000-contrast-sensitivity/
http://www.vectorvision.com/csv1000-contrast-sensitivity/
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1.5. Yaşam Kalitesi Ölçekleri 

 En iyi sağlık hizmetinin verilebilmesi açısından, kişinin kendi sağlığı ile ilgili 

algısını değerlendirebilmek ve yapılan tedavinin etkisini hastanın gözünden 

görebilmek çok önemlidir (Higginson ve Carr, 2001). 

 Görme keskinliğindeki azalmanın kişiye olan olumsuz etkisi, etkilenen kişiye 

göre değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenlik, kişinin yaşı, mesleği, okuma 

alışkanlığı, inancı, sosyal durumu ve diğer sağlık sorunları gibi pek çok faktörlerden 

etkilenir. Kişiye yapılan tedavinin etkisi için sadece görme keskinliğini ölçmek 

yeterli değildir. Etkilenen kişinin az görmesine bağlı duygusal durumu, okuma 

ihtiyacı, sosyal yaşamındaki kısıtlılıkları, araç kullanamaması gibi durumlar ve 

tedavi sonunda bunlarda olan değişiklikler etkilenen kişi için çok önemlidir.  

 Bu yüzden, görme bozukluğunun etkilenen kişinin yaşamını nasıl etkilediğini 

anlamak ve yapılan tedavilerin yaşam kalitesine etkisini araştırmak için yaşam 

kalitesi ölçekleri geliştirilmiştir (Massof ve Rubin, 2001).  

 Az gören rehabilitasyonunda asıl amaç, az göreni bağımsız ve üretken hale 

getirmektir. Bu yüzden bu ölçekler bu grup için daha da önemlidir. Görme 

keskinliğindeki bir sıra artmanın istatistiksel olarak anlam ifade etmediği durum, az 

görenin yaşam kalitesi için anlam ifade edebilir.  

 Az görme muayenesinde yakın görme keskinliğinin, okuduğu yazının 

büyüklüğünün sayısal ifadesinin yetersiz olduğundan bahsetmiş, okuma 

performansının değerlendirmesi için mutlaka okuma hızının bakılması gerektiğinden 

bahsetmiştik. Ancak okuma hızı bile az görenin tedavi ve rehabilitasyonu 

programlamak için yeterli değildir. Bu okuma performansının az görenin kendisi için 

ne anlam ifade ettiği önemlidir. Bu da ancak yaşam kalitesi ölçeklerindeki 

skorlamalar ile sayısal olarak değerlendirilebilir. Bizlerin göz hekimi olarak hastanın 

durumunu onların yerine tahmin etmemiz yetersiz kalmaktadır (Stein 2004). 
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 Az görenin rehabilitasyonuna başlarken yapılan yaşam kalitesi anketinin 

mutlaka görme odaklı seçilmiş olması gereklidir. Genel yaşam kalitesi ölçeği gerçeği 

tam yansıtamaz (Scott ve ark., 1976). Yaşam kalitesini görme odaklı ölçen çeşitli 

anketler düzenlenmiştir.  

 Az görenlerle ilgili olarak iki adet yaşam kalitesi ölçeği Türkçe’ye valide 

edilmiştir. Birincisi, Amerikan Ulusal Göz Hastalıkları Enstitüsü (NEI)-Görme İşlevi 

Anketi (VFQ), NEI-VFQ olarak adlandırılan yaşam kalitesi ölçeği, yapılan 

tedavilerin hasta açısından etkisini ölçmek için kullanılan görme odaklı bir yaşam 

kalitesi ölçeğidir (Mangiona ve ark., 1998).  

 İkincisi 2000 yılında Wolffson ve ark. tarafından geliştirilen LVQOL (Low 

vision qualityof-life questionnaire)’dir (Wolffsohn ve Cochrane, 2000). Bu ölçek 

2011 yılında İdil ve ark, tarafından Türkçeye valide edilmiştir.  

NEI-VFQ-25 Yaşam Kalitesi Ölçeği 

 NEI-VFQ-25 ölçeği, Mangione ve arkadaşları tarafından 1998’de geliştirilmiş 

ve soru sayısı daha sonra pratik olması açısından azaltılmıştır (Mangione ve ark., 

2001). 

 Toprak ve ark. (2005), tarafından, NEI-VFQ yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe 

versiyonunun (NEI-VFQ-TR) validasyonu yapılmıştır. Çalışmamızda bu Türkçe 

versiyon kullanılmıştır. Bu ölçek, 25 madde ve 11 alt skaladan oluşmaktadır. 

Özellikle kronik göz hastalıkları olanlar için geliştirilmiştir. Kişinin genel sağlık 

durumu yanında, bağımsızlığı, araç kullanması, okuması vb gibi rutin faaliyetleri 

sırasında görmesinden kaynaklan kısıtlılıklarını anlamaya yönelik sorular mevcuttur 

(Toprak ve ark., 2005). Görme azalması yaşayan kişinin, görme sorunları ile 

psikolojik olarak nasıl başa çıktığı konusunda bize bilgi vermesi açısından değerli bir 

ankettir. 
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 Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan az görenlerin, yaşam kaliteleri 

düşmüştür. Az gören YBMD’li olguların az görme rehabilitasyonu merkezlerine en 

sık başvurma sebepleri okuma performanslarındaki azalmadır (Kleen ve Levoy,1981; 

Ramrattan ve ark., 2001). Okuma performansı, yaşam kalitesi için çok önemlidir. 

Yaşa bağlı makula dejenerasyonlu az gören hastalarda NEI-VFQ-25 yaşam kalitesi 

ölçeği kullanılarak yapılan çalışmada okuma hızı ile yaşam kalitesi ölçeği puanı 

arasında ilişki olduğu gösterilmiştir (Orr ve ark., 2011). 

1.6. Araştırmanın Amacı 

 YBMD’li az gören olgular, okuma faaliyetleri sırasında oldukça zorluk 

çekerler. Santral skotomu olanlarda fonksiyonunu yerine getiremeyen fovea yerine 

oluşan tercih edilen retinal alanların stabilitesi ve yerleşimi, okuma performansı için 

çok önemlidir. Mikroperimetri, bu alanın özellikleri hakkında bize ayrıntılı bilgiler 

verir. Modern az görme rehabilitasyonunda TERA’nın özelliklerinin bilinmesi, 

rehabilitasyonun daha etkili yapılmasında ve takipte kullanılmaktadır. 

Mikroperimetriden elde edilen verileri dikkatli bir şekilde analiz etmek, bu bilgileri 

az görenin rehabilitasyonunda kullanmak, kişinin okuma hızının artmasını 

sağlayabilecektir. 

 Daha önce fiksasyon stabilitesinin okuma hızına etkisi ile ilgili bir çok çalışma 

yapılmış olmasına rağmen, TERA’nın retinaya yerleşim yeri, TERA’nın foveaya 

olan uzaklığı ve TERA’nın skotomla ve görme alanı ile olan ilişkisinin okuma hızına 

etkisini araştıran sınırlı sayıda çalışma vardır. Kontrast duyarlılık, lezyon boyutu 

ölçümü, yaşam kalitesi ölçümü de dahil olmak üzere tüm detaylı göz muayenesinin 

yapıldığı, MNREAD parametrelerinin ölçüldüğü ve mikroperimetriden direk ve 

dolaylı olarak elde edilen tüm sonuçların okuma performansına etkisinin bakıldığı bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. 

 Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan az görenlerde mikroperimetrik 

özelliklerin okuma performansı üzerine etkisine bakılan çalışmamızda;  
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 YBMD’li az gören olguların sosyodemografik özelliklerinin okuma hızına 

ve okuma kolaylık indeksine etkisini araştırmak, 

 Göz muayenelerinin okuma hızına ve okuma kolaylık indeksine etkisini 

araştırmak, 

 Mikroperimetriden direk ve dolaylı olarak elde edilen parametrelerinin 

okuma hızına etkisini araştırmak, 

 Özellikle az görme rehabilitasyonundaki TRL uygulamalarımız için, uygun 

hasta ve okuma performansını en çok arttıran ‘ideal PRL-TERA’ tanımını 

yapabilmek amaçlanmıştır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Tipi 

 Çalışma, prospektif- analitik bir çalışmadır. 

 Çalışmaya alınan bireylerin sosyodemografik özellikleri incelenmiş, 

 İlgili tanıyı almış hastalarda bağımlı değişkeni etkileyebileceği düşünülen 

bağımsız değişkenler, prospektif olarak ölçülmüş nedensel analiz 

yapılmıştır.  

2.2. Etik Kurul İzni 

 26 Mart 2018 tarihinde (Karar no: 06-363-18) Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Klinik Araştırma Etik Kurulu’ndan Etik Kurul izni alınmıştır (Ek 1). Bu 

çalışma, Helsinki Deklarasyonu prensiplerine uygun olarak düzenlenmiş ve 

yürütülmüştür. Çalışmaya dahil edilen tüm olgulara bilgilendirilmiş onam formu 

okutulup, onayları alınmıştır (Ek 2). 

2.3. Araştırmanın Yeri 

 Araştırma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 

Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyon Birimi’nde yürütülmüştür.  

2.4. Araştırmanın Evreni 

 Ağustos 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyonu 

Birimi’ne başvuran yaşa bağlı makula dejenerasyonu tanısı almış, 55 yaş üstü, 
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ardışık 63 hasta ve bunların iyi gören gözleri (63 göz) araştırma evrenini 

oluşturmaktadır. 

2.5. Araştırmaya Dahil Olma ve Olmama Kriterleri 

Araştırmaya Dahil Olma Kriterleri  

 Araştırmaya katılmayı kabul etmiş olmak, 

 55 yaş üstü olmak, 

 Ana dili Türkçe olmak, 

 Okumasına engel olacak nörolojik bir hastalığı bulunmamak, 

 Okuma performans testi açısından en azından ilkokul mezunu olmak, 

 Mental olarak MNREAD test kurallarını anlayıp, yapabilmek, 

 Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tanısı almış olmak, 

 Çalışmaya alınan iyi gören gözde, YBMD’nin atrofik tipte olması veya son 

6 ay içinde intravitreal enjeksiyon yapılmamış, stabil eksudatif tipte olması 

 İyi gören gözde en ideal şekilde düzeltilmiş olan görme keskinliğinin,   

20/400 ≤ Görme Keskinliği ≤ 20/60 arasında olması,  

Araştırmaya Dahil Olmama Kriterleri 

 Araştırmaya katılmayı red etmek, 

 Okur yazar olmamak 

 Daha önce görsel rehabilitasyon programına katılmış olmak 

 Herhangi bir az görme yardım cihazı kullanıyor olmak 

 TRL (Trained Retinal Locus) uygulaması yapılmış olması 

2.6. Araştırmanın Hipotezleri 

 YBMD’li az gören bireylerde; 
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 Eğitim düzeyi, okumaya ara verme süresi, okuma hızını ve okuma kolaylık 

indeksini etkilemez. 

 Bireyin yaşam kalitesi puanı, maksimum okuma hızı ile ilişkili değildir. 

 Göz muayene bulguları (uzak-yakın görme keskinliği, kontrast duyarlılık, 

lezyon boyutu) okuma hızını ve okuma kolaylık indeksini etkilemez. 

 Mikroperimetri parametreleri okuma hızını etkilemez. 

2.7. Araştırmanın Değişkenleri 

Bağımlı Değişkenlerimiz 

 MNREAD devamlı metin kartı alt ölçekleri 

 Okuma keskinliği 

 Maksimum okuma hızı  

 Okuma kolaylık indeksi  

Bağımsız Değişkenlerimiz 

 Lezyon boyutu 

 Mikroperimetrik parametreler  

 Sosyodemografik özellikler  

 Eğitim düzeyi 

 Okumaya ara verme süresi 

 Yaşam kalitesi puanlaması 

2.8. Veri Kaynağı 

 Çalışmada tüm olguların sosyodemografik özellikleri ve ayrıntılı anamnezleri 

alınarak göz muayenesi yapılmış ve çeşitli veriler elde edilmiş, hazırlanmış formlar 

doldurulmuştur. Doldurulan formlar hasta dosyalarına eklenmiştir. Bu çalışma için 

veri kaynağı, hasta dosyalarıdır. Verileri doldurmak için iki tane form kullanılmıştır.  
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 Form 1. Olguların sosyodemografik özelliklerinin, aile öykülerinin, eğitim 

durumlarının, ne zamandır görme şikayetleri olduğunun, okuma 

alışkanlıklarının ve ne kadar süredir kitap, gazete okuyamadıklarının 

sorgulandığı ve yaşam kalitesi ölçüm puanlarının kaydedildiği formdur (Ek 

3). 

 Form 2. Olguların uzak-yakın görme keskinliklerinin ölçüldüğü, MNREAD 

okuma parametrelerinin ölçüm sonuçlarının, Mikroperimetri parametre 

sonuçlarının, kontrast duyarlılık sonuçlarının kaydedildiği formdur (Ek 4).  

2.9. Az Görme Muayenesi Yapılan Odanın Özellikleri 

 Odada 1m ve 2m uzaklıklar ölçülerek zemindeki yerleri işaretlenmiş, kişiler bu 

şekilde uygun mesafelerde oturtularak uzak görme keskinlik muayeneleri yapılmıştır. 

Muayeneler, normal göz muayenesi için gerekli olan 500 lüx aydınlatmada 

yapılmıştır.  

 Kontrast duyarlılık testi için CVS-1000 cihazı kullanılmıştır. Bu test sırasında 

odanın tamamen karanlık olmasına dikkat edilmiştir. 

 MNREAD kartı okuması sırasında 200 cd/m² luminans’lık aydınlatma 

yapılmıştır. 

2.10. Araştırmada Kullanılan Gereçler ve Ölçüm Yöntemleri  

 Tüm olguların göz muayenesi aynı göz hekimi tarafından, MNREAD-kart 

okutmaları, kontrast duyarlılık testleri ve sosyodemografik özellikleri tek hemşire 

tarafından, mikroperimetrik ölçümleri aynı teknisyen tarafından yapılmış olup, 

MNREAD parametre hesapları ve mikroperimetri testinden dolaylı yoldan elde 

edilen bilgilerin analizi tek araştırmacı (D.A) tarafından yapılmıştır. 
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2.10.1. Sosyodemografik Özellikler ve Anamnez  

 Çalışmaya alınan tüm olguların önce sosyodemografik özellikleri bir form 

eşliğinde sorgulanmış ve bilgiler kaydedilmiştir. Bu formda çalışmaya katılan 

kişilerin eğitim düzeyleri (okur yazar değil, okur yazar, temel eğitim, lise, yüksek, 

lisansüstü), meslekleri (ev hanımı, işçi, memur, çifçi, esnaf, serbest çalışan, emekli, 

işsiz), çalışıp/çalışmama durumları, medeni halleri (evli, hiç evlenmemiş, eşi ölmüş, 

boşanmış, ayrı yaşıyor), aile hikayesi (ebeveyn akrabalıkları, ailede aynı hastalığın 

varlığı, ailede körlük/az görme durumu) sorgulanmıştır. Ayrıca tüm olgulara göz 

ameliyatı olup olmadıkları, sistemik hastalık öyküsü, semptom süresi (görme 

şikayetlerinin ne zaman başladığı), okuma alışkanlıkları ve okumaya ne kadar zaman 

ara verdikleri sorulmuş bu bilgiler de aynı forma kaydedilmiştir.  

 Çalışmaya katılan tüm olguların yaşam kalitesi ölçüm anketleri yapılmış ve tek 

araştırıcı (D.A) tarafından genel puanlama ve okuma aktivitesi alt skala puanlaması 

yapılarak, hastaların sosyodemografik özelliklerinin yazıldığı forma kaydedilmiştir.  

Yaşam Kalitesi Ölçeği  

 Yaşam kalitesi ölçeği olarak, Amerikan Ulusal Göz Hastalıkları Enstitüsü-

Görme İşlevi Anketi olan NEI-VFQ-25 yaşam kalitesi ölçeğinin, Türkçe validasyonu 

kullanılmıştır (Toprak ve ark, 2005). Anketin 25 maddelik bölümü ve ek 11 sorudan 

oluşan ikinci kısmı sorulmuştur. Puanlama klavuzuna göre genel skorlama ve okuma 

alt skala skorlamaları yapılarak puanlar hesaplanmıştır. 

2.10.2. Göz Muayenesi  

 Göz muayenesinde, hastaların uzak-yakın görme keskinlik muayeneleri, 

MNREAD yakın okuma kart ölçümleri, kontrast duyarlılık ölçümleri, sikloplejili 

muayene ile göz dibi muayenesi ve Fundus Otofloresan görüntüleme ile lezyon 

boyutlarının bilgisi elde edilmiştir.  
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2.10.2.1. Görme Keskinliği Testleri 

 Uzak-yakın görme keskinlik muayenesini yapılırken, kişinin iyi gören gözü 

esas alınmıştır. Uzak görme keskinliği muayenesi, hem Snellen eşeli ile hem de 

ETDRS eşeli ile ölçülmüş ve uzak GK, logMAR cinsinden değerlendirilmiştir. 

Refraksiyon muayenesi yapılmış ve en ideal biçimde düzeltilmiş olan uzak görme 

keskinliği değeri esas alınmıştır. 

 Az görenin uzak görme keskinlik muayenesi yapılırken kişi, uzak eşeline 2 

metre mesafede oturtulmuş, düzeltmesiz ve en iyi düzeltilmiş uzak görme keskinlik 

değerleri, eşelde bulunan değer, 2’e bölünerek dosyalarına yazılmıştır. 2 metre 

mesafeden ölçümün zor olduğu daha az gören grubunda ise 1 metre mesafeden 

ölçümler yapılmış, yine düzeltmesiz ve en iyi düzeltilmiş görme keskinlik değerleri, 

4’e bölünerek kaydedilmiştir. 1 metre mesafeden yapılan ölçümler, kişinin 

akomodasyonunu zorlayacağı için uzak görme keskinlik muayenesi yapılırken +1,00 

yakın ilavesi yapılmıştır. Uzak ve yakın görme keskinliği ile ilgili ölçümler özel bir 

odada, sadece ölçümü yapan hemşire ile beraberken yapılmıştır. 

 Uzak için gerekli optik ve optik olmayan yöntemler denenmiş, uygun olanlar 

önerilmiş ve gerekli eğitimleri yapılmıştır. Özel filtreli camlar denenerek, uygun 

olanlara reçete edilmiştir. 

 Yakın görme keskinliği muayenesi, MNREAD yakın okuma kartı kullanılarak 

ölçülmüştür. Yakın görme keskinlik birimi olarak ‘M’ birimi kullanılmıştır. Bu kartta 

1M’in karşılığı, 8 puntodur. Yakın görme muayenesinde, önce düzeltmesiz olarak, 

sonra uygun optik düzeltme yapıldıktan sonra +4,00 yakın ilave yapılarak 25 cm den, 

yakın görme keskinliğine bakılmıştır. Daha sonra tüm az görenlerde, görebileceği en 

küçük punto için, en uygun yakın düzeltme yapılarak, ilaveye uygun mesafeden 

MNREAD-Kart okuma yaptırılmış ve MNREAD parametreleri değerlendirilmiştir.  
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2.10.2.2. MNREAD Yakın Okuma Kartı ile Okuma Performans Ölçüm Testleri 

 Çalışmaya alınan tüm olguların okuma performans ölçümü için MNREAD 

yakın okuma kartları kullanılmıştır. MNREAD okuma kartında 4 parametre 

değerlendirilmiştir. Bu kartta değerlendirilen parametreler, okuma keskinliği, kritik 

baskı boyutu, maksimum okuma hızı ve okuma kolaylık indeksidir. Bu parametreleri 

tanımlamak gerekirse; 

 Okuma keskinliği (RA): Test yapılan kişinin, anlamlı bir hata yapmadan 

okuyabildiği en küçük baskı boyutudur. 

 Kritik baskı boyutu (CPS): Test yapılan kişinin, maksimum okuma hızıyla 

okuyabildiği en küçük baskı boyutudur. 

 Maksimum okuma hızı (MRS): Baskı boyutu sebebiyle kısıtlanmayan 

okuma hızıdır. Okuma performansının en önemli ölçütlerinden biridir. 

 Okuma kolaylık indeksi (ACC): MNREAD okuma kartındaki ilk 10 

sıranın, günlük hayatta en çok kullanıldığı kabul edilerek bu puntolardaki 

ortalama okuma hızına göre hesaplanmış bir değerdir. ACC hesaplamaları, 

normal okuma hızını 200 kelime/dakika olarak kabul etmiş, ACC’nin 

normal değerini ‘1’olarak belirlemiştir. 

 Tüm testler aynı kişi tarafından aynı odada yapılmış, hastalara en hızlı ve en 

doğru şekilde okumaları gerektiği bilgisi verilmiştir. Hatalı okunan, atlanan kelimeler 

ve okuma mesafeleri her bir hasta için hazırlanan MNREAD okuma kart takip 

formuna kaydedilmiştir (Ek 5). Çalışmaya alınan tüm olgulara önce en iyi uzak 

düzeltmelerine +4,00 yakın ilavesi yapılarak 25 cm’den, görebildikleri en küçük 

puntoya kadar MNREAD Kart-1 okutulmuş, daha sonra en iyi görebildikleri yakın 

ilave yapılarak, en uygun mesafeden, görebildikleri en küçük puntoya kadar 

MNREAD Kart-2 okutulmuştur (Şekil 2.1). MNREAD parametreleri olan RA, CPS, 

MRS ve ACC hesaplamaları araştırmacı tarafından (D.A), daha önce doldurulmuş 

olan MNREAD takip formundaki verilere göre yapılmıştır.  
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Şekil 2.1. MNREAD-TR Keskinlik Çizelgesi-Kart 2 

2.10.2.3. Kontrast Duyarlılık Testi 

 Kontrast duyarlılık testi olarak çalışmamızda CSV-1000 testi uygulanmıştır 

(Şekil 2.2). Test binoküler olarak uygulanmış, testin 2,5 metre olan normal uygulama 

mesafesi az görenler için yarı mesafeye düşürülerek 1,25 metreden yapılmıştır. 

Normalde 3 cpd (A), 6cpd (B), 12 cpd (C) ve 18 cpd (D) olan uzaysal frekanslarda 

alınan ölçüm değerleri, mesafe yarıya düşürüldüğü için ikiye bölünerek, sonuçlar o 

şekilde forma kaydedilmiştir.  

 Normal gören bireylerde  A 3cpd 

    B6cpd 

    C12cpd 

    D18 cpd olarak ölçüm yapılmaktadır. 
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 Az görenlerde  Düşük uzaysal frekans testleri  1,5 cpd  

3 cpd  

Orta uzaysal frekans testleri  6 cpd   

9 cpd  

olarak kabul edilmiştir. Olgularımız az gören olduğu için yüksek uzaysal frekansta 

kontrast duyarlılık ölçümleri yapılmamıştır.  

 

Şekil 2.2. CSV-1000 Kontrast duyarlılık testi (http://www.vectorvision.com/ 

csv1000-contrast-sensitivity/ erişim tarihi, Ekim 2019) 

2.10.2.4. Lezyon Boyutu Ölçüm Testleri 

 Çalışmaya alınan olguların YBMD nedeni ile oluşan makuler lezyonlarının 

alan hesabı, Fundus Otofloresan (FOF) ölçümleri kullanılarak, mm² olarak 

kaydedilmiştir. Tüm ölçümler araştırmacı tarafından (D.A) yapılmıştır. 

Fundus Otofloresan (FOF)  

 Maküler lezyonun boyutlarını ölçmek için muayene edilen tüm olgular gözleri 

dilate edilerek retina servisine gönderilmiş ve Fundus Otofloresan (FOF) tetkikleri 

http://www.vectorvision.com/csv1000-contrast-sensitivity/
http://www.vectorvision.com/csv1000-contrast-sensitivity/
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yapılmıştır. Makuladaki lezyon boyutunun alanı mm² cinsinden ‘Image Finder’ 

programı kullanılarak hesaplanmıştır (Şekil 2.3) (Şekil 2.4). 

 
Şekil 2.3. FOF ile maküladaki tek lezyonun alan ölçümü (Bu olguda 6180 mm²) 

 
Şekil 2.4. FOF ile maküladaki dağınık lezyonun alan ölçümü (Bu olguda 7518 mm²)  

2.10.3. Mikroperimetri Testi 

 Tüm olgulara MAIA cihazı ile mikroperimetri testi yapılmıştır. Tüm testler 

aynı teknisyen tarafından yapılmıştır. Mikroperimetri testinden otomatik olarak elde 

edilen veriler, cihazın çıktısından elde edilmektedir. Bir de cihazın çıktısından elde 

edilemeyen bizim hesapladığımız veriler mevcuttur. 

2.10.3.1. Mikroperimetri Testinden Doğrudan Elde Edilen Parametreler 

 Mikroperimetrinin çıktısından MII, Ortalama retinal hassasiyet, P1, P2, 

Fiksasyon Stabilitesi, BCEA 63 ve BCEA 95 değerleri cihaz sayesinde otomatik 

olarak elde edilebilir (Şekil 2.5). 
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Şekil 2.5. Mikroperimetri çıktısından doğrudan elde edilebilen normal değerler 
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Maküler Bütünlük İndeksi (Macular Integrity Index, MII) 

 Maküler bütünlük, kişinin verdiği cevapların populasyondaki cevaplara göre 

yaşla eşleştirilmiş veri ortalamasına göre değerlendirilmesidir. Hastalığın ne kadar 

ilerlediğini göstermez. Testte elde edilen değerler, yaşla eşleştirildiğinde kayıp 

miktarı;  

 %40’ın altındaysa   Normal  

 %40-%60 arasındaysa    Şüpheli 

 %60’ın üstündeyse    Anormal, olarak kabul edilmiştir. 

Ortalama Retinal Hassasiyet 

 Makulanın duyarlılık haritasından elde edilir. Makulanın duyarlılık değerleri 0-

36 dB arasındadır. Anormal, şüpheli ve normal olarak sınıflandırılmıştır.  

 25-36 dB  Normal retinal hassasiyet 

 23-25 dB  Şüpheli retinal hassasiyet 

 0-23 dB   Anormal retinal hassasiyet, olarak kabul edilmiştir. 

Fiksasyon Stabilitesi: 

 Fiksasyonun stabilitesinde P1 ve P2 değerleri çok önemlidir. P1’de, foveadaki 

1 derece yarıçaplı alan, P2’de 2 derece yarıçaplı alan değerlendirilmektedir. 

Fiksasyon stabilitesi, göz takip sistemi ile fiksasyon sırasındaki horizontal ve vertikal 

kaymalar tespit edilerek, fiksasyon noktalarının oluşturduğu alana göre hesaplanır. 

Bu alanın foveayı merkez kabul ederek, 1 derecelik ve 2 derecelik yarıçaplı daireler 

içinde olup olmamasına göre fiksasyon stabilitesine karar verilir.  

 Stabil Fiksasyon, fiksasyon noktalarının %75’inden fazlasının 1 derecelik 

alanda (P1>%75) bulunması durumudur. Eğer %75’den daha fazla nokta bu 1 
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derecelik alanda değilse fakat 2 derecelik alan içinde ise yani P1<%75, P2 >%75 ise 

‘Rölatif Unstabil Fiksasyon’ ismi verilir. Fiksasyon noktalarının %75’i hem 1 

derecelik alanda hem de 2 derecelik alanda toplanmamışsa bu durum da ‘Unstabil 

Fiksasyon’ olarak adlandırılır. 

 P1>%75   Stabil fiksasyon  

 P1<%75  P2>%75  Rölatif unstabil fiksasyon 

 P2<%75    Unstabil fiksasyon, olarak kabul edilmiştir. 

Bivariate Contour Ellipse Area (BCEA) 

 Fiksasyonel göz hareketlerinin kapladığı majör ve minör aksların elips 

şeklindeki alanını gösterir. BCEA %63 ve BCEA %95 değerleri ölçülür. Alan 

büyüdükçe fiksasyon stabilitesinin azaldığı anlamına gelmektedir. 

2.10.3.2. Mikroperimetri Testinden Dolaylı Olarak Elde Edilen Parametreler 

 Skotom boyutunu, hastanın tercih ettiği yeni retinal alanın lokalizasyonunu, 

TERA’nın lezyon kenarına olan uzaklığını ve TERA’nın foveaya olan uzaklığını 

MAIA mikroperimetri cihazı, otomatik olarak veremez. Bunun için 

mikroperimetriden A4 kağıdına grid şeklinde çıktı alınarak, özel ölçümlerin 

yapılması gerekmiştir (Şekil 2.6). 
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Şekil 2.6. Mikroperimetrinin grid çıktı örneği  

 Mikroperimetrinin grid formunda, 1 kare 1°’ye karşılık gelmektedir. Bu bilgiye 

göre TERA’nın foveaya olan uzaklığı ve TERA’nın lezyon kenarına olan uzaklığı ve 

skotom boyutu manuel olarak ölçülmüştür. Skotom boyutu da, yine 1 kare 1° 

hesabından değerlendirilmiş, TERA-fovea uzaklığı, TERA-lezyon kenarına uzaklık 

ve skotom boyutu, derece olarak hesaplanarak, hastanın formuna kaydedilmiştir. 

 Foveanın yeri çoğu vakada seçilemediği için, MP’nin grid çıktısında tahmini 

fovea yeri işaretlenmiştir. Foveanın yeri tahmin edilirken, A4 çıktısı üzerinde, optik 

diskin ortası referans olarak kabul edilmiş, 15,5 kare temporal kadrana doğru ve 1,3 

kare inferiyor kadrana doğru gidilerek fovea olduğu tahmin edilen yere işaret 

konulmuştur (Tarita-Nistor ve ark., 2008) (Şekil 2.7).  
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 TERA’nın lokalizasyonu ve skotomun lokalizasyonu belirlenirken de fovea 

merkez olarak kabul edilmiş, makula, saat kadranına göre 4 eşit parçaya 

bölünmüştür. Süperiyor, temporal, inferiyor ve nazal olarak olarak isimlendirilmiştir. 

TERA lokalizasyonu bu şekilde sınıflandırılmıştır (Şekil 2.7). Santral 2° yarıçap 

içinde olanlar ‘Santral TERA’ olarak adlandırılmıştır. 

 

Şekil 2.7. Fovea merkezli olarak makulanın 4 kadrana bölünmesi, TERA-PRL 

lokalizasyonları ve TERA-Fovea uzaklık ölçümü 

 Skotomların foveaya göre olan lokalizasyonları da aynı şekilde belirlenmiştir. 

Santral 2°’lik yarıçaptaki absolu skotomlar, ‘Foveal skotom’ olarak kabul edilmiştir. 

Skotomlar da foveada absolu skotom olup olmamasına göre foveal tutulumu olanlar 

ve foveal tutulumu olmayanlar olarak ikiye ayrılmıştır.  
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2.11. Verilerin İstatistiksel Analizi 

 Kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, sayısal ölçümlerse ortalama ve 

standart sapma olarak özetlenmiştir. Kategorik ölçümlerin gruplar arasında 

karşılaştırılmasında Ki Kare test istatistiği kullanılmıştır. 

 Sayısal ölçümlerin normal dağılım varsayımını sağlayıp sağlamadığı Shapiro 

Wilk testi ile test edilmiştir. Sayısal ölçümlerin iki grup ortalamasını 

karşılaştırılmada varsayımların sağlanması durumunda Bağımsız gruplarda T testi, 

varsayımların sağlanmaması durumunda ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 

İkiden fazla grubun sayısal ölçümlerinin genel karşılaştırılmasında varsayımların 

sağlanması durumunda Tek Yönlü Varyans Analizi, varsayımların sağlanmaması 

durumunda ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bu karşılaştırmalarda anlamlı 

bulunan durumlar için grupların ikili karşılaştırılmalarında varsayımların sağlanması 

durumunda grup içi varyansların homojen olup olmamasına göre Bonferroni, 

Scheffe, Tamhane testleri kullanılmıştır.  

 Grupların ikili karşılaştırılmalarında varsayımların sağlanmaması durumunda 

ise Bonferroni düzeltmesi yapılmış Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Sayısal 

ölçümlerin birbirleri arasındaki etkileşimi incelemek için Pearson Korelasyon 

katsayısı ve ilgili p değeri elde edilmiştir. Uzak görme keskinliğine ve okuma hızına 

etki eden özellikleri belirlemek için Lineer Regresyona başvurulmuştur.  

 Verilerin istatistiksel analizinde IBM SPSS Statistics Versiyon 20.0 paket 

programı kullanılmış, tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi p<0.05 olarak 

alınmıştır. 

2.12. Araştırmanın Kısıtlılıkları 

 Çalışma daha geniş serilerle yapıldığında özellikle TERA’nın 

lokalizasyonun okuma hızına etkisi, daha sağlıklı değerlendirilebilir. 
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 Kontrast duyarlılık testi yapılırken az görenler için hazırlanmış olan kontrast 

duyarlılık testi kullanılabilirdi ancak Bilimsel Araştırma Projesi’ne 

başvurulmuş, bu test ancak tezin bitme aşamasında bize teslim edilmiştir.  

 MNREAD parametreleri bakılırken farklı dillerde, yazım formatları farklı 

olan dil seçenekleri ile çok merkezli bir çalışma yapılabilir. 
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3. BULGULAR 

3.1. Tanımlayıcı Özellikler 

3.1.1. Sosyodemografik Özellikler 

 Araştırmamıza yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan 41’i (%65) erkek, 22’si 

(%35) kadın 63 olgu dahil edilmiştir. Yaşları 58 ile 93 arasında değişen olguların yaş 

ortalamaları 77,49±8,56 olarak bulunmuştur.  

 Çalışmamıza alınan olguların eğitim seviyelerinin üçte birinin temel eğitim, 

üçte birinin lise mezunu ve kalan üçte birinin de üniversite mezunu seviyesinde 

olduğu görülmüştür. Şikayetlerinin başlama süresinin 6 ay ile 20 yıl arasında 

değiştiği gözlenmiştir. Ortalama süre 4,73±4,09 yıl olarak bulunmuştur.  

 Yaşam kalite puanlarına baktığımızda ortalama genel puanın 47,5±11,4 olduğu 

ve yaşam kalitesi okuma puanının ise 29,0±12,4 olduğu görülmüştür. Olguların 

sosyodemografik özellikleri Çizelge 3.1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.1. Olguların sosyodemografik özelliklerinin dağılımı ve ortalama sonuçları 

Özellik Sayı (Yüzde) 

Cinsiyet Erkek 41 (65) 

Kadın 22 (35) 

Eğitim durumu Temel eğitim 21 (33,3) 

Lise 21 (33,3) 

Lisans 21 (33,3) 

 Ort±ss 

Yaş 77,49±8,56 

Semptrom süresi (yıl) 4,73±4,09 

Okuma alışkanlığı (saat) 2,1±2,23 

Okumaya ara verdiği süre (yıl) 2,58±3,08 

Yaşam kalitesi genel puanı 47,5±11,4 

Yaşam kalitesi okuma alt ölçek puanı 29,0±12,4 
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3.2. Göz Muayene Bulguları 

 Çalışmaya alınan olguların 36’sında iyi gören gözün sol göz, 27’sinde sağ göz 

olduğu görülmüştür. Uzak GK ortalamaları 0,66±0,2 logMAR, yakın GK 

ortalamaları 2,63±2,46 M olarak bulunmuştur. YBMD tipinin atrofik veya eksudatif 

olma durumu sırayla %48 ve %52’lik oranla benzerdir. Olguların makuler lezyon 

boyutlarının 1110 mm² ile 24568 mm² arasında değiştiği, ortalama 7162±4671 mm² 

olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2. Olguların göz muayene sonuçlarına göre dağılımı ve ortalama sonuçları 

İyi gören göz Sayı (Yüzde) 

Sol göz 36 (57) 

Sağ göz 27 (43) 

 Ort±ss 

Görme keskinliği-uzak (logMAR) 0,66±0,2 

Görme keskinliği-yakın (M) 2,63±2,46 

Yakına eklenen (+) cam (Diyoptri) 6,83±2,86 

Lezyon boyutu (mm2) 7162±4671 

 

3.2.1. Kontrast Duyarlılık Test Sonuçları 

 Çalışmaya alınan olguların sadece düşük ve orta uzaysal frekanslarda sonuçları 

değerlendirilmiştir. 1,5 cpd ve 3 cpd düşük uzaysal frekans olarak, 6 cpd ve 9 cpd ise 

orta uzaysal frekans olarak alınmıştır. Sonuçlar Çizelge 3.3’de gösterilmiştir.  

Çizelge 3.3. Olguların kontrast duyarlılık değerlerinin ortalama sonuçları 

Uzaysal frekans değerleri Ort±ss 

1,5 cpd kontrast hassasiyet değeri (dB) 12,3±11,2 

3 cpd kontrast hassasiyet değeri (dB) 21,0±15,1 

6 cpd kontrast hassasiyet değeri (dB) 10,62±9,49 

9 cpd kontrast hassasiyet değeri (dB) 4,46±3,93 
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3.3. MNREAD Okuma Kartı Sonuçları 

 Çalışmaya alınan olguların okuma performansını ölçmek için kullanılan 

MNREAD okuma kartındaki parametreler değerlendirildiğinde, ortalama okuma 

keskinliği 0,86±0,34 logMAR, Kritik baskı boyutu 1±0,35 logMAR, Maksimum 

okuma hızı 70,2±37,23 kelime/dakika ve Okuma kolaylık indeksi 0,27±0,21 olarak 

bulunmuştur. MNREAD parametrelerinin ortalama sonuçları Çizelge 3.4’de 

gösterilmiştir. 

Çizelge 3.4. Olguların MNREAD okuma kartı sonuçlarına göre dağılımı 

Özellik Ort±ss (Aralık) 

Okuma Keskinliği (logMAR) 0,86±0,34 (0,12-1,80) 

Kritik Baskı Boyutu (logMAR) 1±0,35 (0,32-1,90) 

Maksimum Okuma Hızı (kelime/dakika) 70,2±37,23(19-160) 

Okuma Kolaylık İndeksi 0,27±0,21 (0-0,69) 

 

3.4. Mikroperimetri Test Sonuçları 

3.4.1. Mikroperimetriden Direk Elde Edilen Sonuçlar 

 Ortalama MII değeri 99,8±1,6, ortalama retinal hassasiyet 10,8±6,5 dB olarak, 

P1 ortalaması 25,5±20,4, P2 ortalaması 56,2±23,4 olarak bulunmuştur. Cihaz 

otomatik olarak fiksasyon stabilite değerini vermiş ve 43 (%68) olguda unstabil, 17 

(%27) olguda rölatif stabil ve 3 (%5) olguda stabil fiksasyon olduğu görülmüştür. 

Bulgular Çizelge 3.5’de gösterilmiştir.  
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Çizelge 3.5. Mikroperimetri testinden elde edilen sonuçlarının dağılımı ve ortalama 

sonuçları 

Özellik Ort±ss 

MII 99,8±1,6 

Ortalama retinal hassasiyet (dB) 10,8±6,5 

P1 25,5±20,4 

P2 56,2±23,4 

 Sayı (Yüzde) 

Fiksasyon stabilitesi Stabil 3 (%5) 

Rölatif stabil 17 (%27) 

Unstabil 43 (%68) 

 Ort±ss 

BCEA 63 17,3±10,8 

BCEA 95 51,6±32,4 

 

3.4.2. Mikroperimetri Aracılığıyla Elde Edilen Diğer Sonuçlar 

 Çalışmaya alınan olguların sadece birinde TERA gelişmediği görülmüştür. 

Tercih edilen retinal alan ile kişinin gerçek foveası arasındaki uzaklığın 0,75 derece 

ile 14,2 derece arasında değiştiği görülmüştür. 2 derece yarıçapa kadar olanlar 

‘Santral TERA’ olarak kabul edilmiştir. TERA-Fovea arası ortalama mesafe 

5,15±3,31 olarak bulunmuştur. TERA’nın lezyon kenarına olan uzaklığı 1,84±2,66 

olarak ölçülmüştür.  

 TERA’nın retinadaki yerleşimi değerlendirildiğinde, olguların 19 (%31)’unda 

nazal, 16 (%26)’sında süperiyor, 10 (%16)’unda inferiyor, 10 (%16)’ unda santral ve 

7 (%11)’sinde temporal yerleştiği görülmüştür. 

 Çalışmadaki olguların 21 (%33)’inde foveada absolu skotom olmadığı, 42 

(%67)’sinde ise olduğu görülmüştür. Skotom büyüklüğü ortalaması 16±15 derece 

olarak ölçülmüş, 11 (%17) olguda absolu skotomun olmadığı (skotom boyutu, 0 

derece), en küçük absolu skotomun 2 derece olduğu, en büyük absolu skotomun da 

62 derece olduğu görülmüştür.  
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 Skotomun retinal yerinin 18 (%29) olguda TERA’nın sağında olduğu, 14 

(%22) olguda TERA’nın skotomun ortasında yerleştiği, 11 olguda absolu skotom 

olmadığı gözlenmiştir. Skotomun retinal yerinin en fazla görüldüğü bölgenin foveal 

ve nazal kadran olduğu tespit edilmiştir.  

 Olguların mikroperimetriden özel ölçümlerle elde edilebilen değerleri ve 

ortalamaları Çizelge 3.6’da gösterilmiştir. 

Çizelge 3.6. Olguların mikroperimetri aracılığıyla elde edilen diğer sonuçları 

Özellik Ort±ss 

TERA’nın foveaya uzaklığı (derece) 5,15±3,31 

TERA’nın lezyon kenarına olan uzaklığı (derece) 1,84±2,66 

Skotom boyutu (derece) 16,0±15,0 

 Sayı (Yüzde) 

TERA’nın yeri Nazal 19 (%31) 

Süperiyor 16 (%26) 

İnferiyor 10 (%16) 

Santral 10 (%16) 

Temporal 7 (%11) 

TERA’ya göre skotomun 

retinadaki yeri 

Sağında 18 (%29) 

Ortasında 14 (%22) 

Absolu skotom yok 11(%17) 

Üstünde 9 (%14) 

Solunda 7 (%11) 

Altında 4 (%6) 

Foveaya göre skotomun 

retinadaki yeri 

Foveal ve nazal kadran 19 (%30) 

Absolu skotom yok 11(%17) 

Foveal ve üst kadran 10 (%16) 

Nazal kadran 8 (%13) 

Foveal ve alt kadran 6 (%10) 

Tüm maküla 3 (%5) 

Foveal, üst ve alt kadran 2 (%3) 

Foveal 2 (%3) 

Alt kadran 1 (%2) 

Üst kadran 1 (%2) 

Foveal absolu skotom 

varlığı 

Var 42 (%67) 

Yok 21 (%33) 
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3.5. Sosyodemografik Özelliklerin Okuma Hızı ile İlişkisi 

 Çalışmaya alınan olguların sosyodemografik özelliklerinin okuma hızı ile 

korelasyon analizleri yapılmış ve sadece istatistiksel olarak anlamlı çıkan sonuçlar 

Çizelge 3.7 ve Çizelge 3.8’de gösterilmiştir.  

Eğitim Durumunun Okuma Hızı ile İlişkisi 

 Eğitim seviyesi ile okuma hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Eğitim seviyesinin lisans olması durumunda okuma hızının istatistiksel 

olarak anlamlı olacak şekilde arttığı görülmüştür (p=0,008). Bu durum Çizelge 

3.7’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.7. Eğitim durumunun okuma hızına etkisi 

Eğitim Durumu 
Maksimum okuma hızı 

p 
Ort±ss 

Temel Eğitim 61,2±36,4  

Lise 58,9±32,1 0,008 

Lisans 90,5±35,9  

 

Sosyodemografik Diğer Özelliklerin Okuma Hızı ile Korelasyonları 

 Sosyodemografik özelliklerden yaş, semptom süresi, okuma alışkanlığı, 

okumaya ara verdiği süre ve yaşam kalitesi ölçeği puanlama sonuçlarının, maksimum 

okuma hızı ile korelasyonları yapılmış ve okumaya ara verdiği süre, yaşam kalitesi 

ölçeği genel puanlama ve okuma alt ölçek puan sonuçları ile okuma hızı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Sırayla p=0,014, p=0,05 ve 

p=0,027). 

 Okumaya ara verdiği süre ile okuma hızı arasında negatif korelasyon, yaşam 

kalitesi ölçeği puanları ile okuma hızı arasında ise pozitif korelasyon olduğu 
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bulunmuştur. Olguların sosyodemografik özellikleri ile maksimum okuma hızı 

arasındaki korelasyon sonuçları Çizelge 3.8’de gösterilmektedir.  

Çizelge 3.8. Olguların sosyodemografik özelliklerinin okuma hızı ile korelasyonları  

Maksimum okuma hızı ile korelasyonları Korelasyon katsayısı p 

Okuyamama süresi (yıl) -0,307 0,014 

Yaşam kalitesi genel puan 0,248 0,050 

Yaşam kalitesi okuma puan 0,278 0,027 

 

3.6. Göz Muayene Bulgularının Okuma Hızı ile Korelasyonları 

 Göz muayene bulgularının okuma hızı ile korelasyon analizleri yapılmış, 

sadece anlamlı çıkanlar çizelgede gösterilmiştir. Uzak ve yakın görme keskinliği, 

yakına ilave edilen (+) cam ve düşük uzaysal frekanstaki kontrast duyarlılık testleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki çıkmıştır.  

 Uzak, yakın görme keskinliği ile okuma hızı arasında negatif korelasyon 

(logMAR olarak) bulunmuştur. Yakını görmeleri için ilave edilen diyoptri miktarı ile 

negatif korelasyon ve düşük uzaysal frekanstaki kontrast duyarlılık ile pozitif 

korelasyon bulunmuştur.  

 Uzak ve yakın görme keskinliği iyi oldukça ve düşük uzaysal frekanstaki 

kontrast duyarlılık arttıkça okuma hızının arttığı, yakını görmesi için gereken cam 

numarası arttıkça okuma hızının azaldığı görülmüştür (Sırayla p=0,002, p=0,003, 

p=0,02, ve p=0,001). Bu sonuçlar Çizelge 3.9’da gösterilmiştir. 

Çizelge 3.9. Göz muayene bulgularının okuma hızı ile korelasyonu 

Göz muayene okuma hızı ile korelasyonları Korelasyon katsayısı p 

Uzak görme keskinliği (logMAR) -0,389 0,002 

Yakın görme keskinliği (M) -0,367 0,003 

Düşük kontrast duyarlılık 0,292 0,020 

Yakına eklenen (+) cam (Diyoptri) -0,395 0,001 
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İyi Gören Göze Göre Maksimum Okuma Hızının ve Okuma Kolaylık 

İndeksinin Dağılımı 

 Okuma performansının gözlere göre dağılımına baktığımızda gözün sağ veya 

sol olmasının okuma hızı veya okuma kolaylık indeksini etkilemediği görülmüştür 

(Çizelge 3.10). Aslında burada TERA yerlerine (nazal veya temporal) göre gözleri 

karşılaştırmanın daha doğru olacağı düşünülmüştür. Ancak bu durumda grup başına 

düşen hasta sayısı tek basamaklı sayılara düştüğü için elde edilen sonucun güvenilir 

bir sonuç olmayacağı yorumu yapılmıştır. 

Çizelge 3.10. İyi gören göze göre okuma hızının ve okuma kolaylık indeksinin 

değişimi 

Özellik 
Sol Göz Sağ Göz 

p 
Ort±ss Ort±ss 

Maksimum okuma hızı 72,06±36,36 68,81±38,32 0,746 

Okuma kolaylık indeksi 0,25±0,2 0,3±0,22 0,573 

 

TERA’nın Yerleştiği Göze Göre Maksimum Okuma Hızı Karşılaştırılması 

 TERA yerleşiminin sağ/sol gözde olması ile olguların maksimum okuma 

hızları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu durum 

Çizelge 3.11’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.11. Maksimum okuma hızlarının TERA yerleşiminin sağ/sol göze 

yerleşmesi ile karşılaştırılması 

Maksimum okuma hızı 

Göz 

p Sol Göz Sağ Göz 

Ort±ss Ort±ss 

İnferiyor (N:2/8) 52,0±46,7 91,0±40,3 0,533 

Nazal (N:6/13) 79,2±30,5 53,2±34,7 0,087 

Santral (N:5/5) 84,2±47,9 95,2±36,8 0,690 

Süperiyor (N:8/8) 75,5±38,5 50,1±22,5 0,083 

Temporal (N:5/2) 60,4±33,0 90,0±48,1 0,381 
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3.7. MNREAD Parametrelerinin Okuma Hızıyla Korelasyonu 

 Çalışmaya alınan olguların tüm MNREAD parametreleri (okuma keskinlikleri, 

kritik baskı boyutu ve okuma kolaylık indeksleri), maksimum okuma hızı ile korele 

olarak bulunmuştur (Sırayla p<0,001, p=0,001 ve p<0,001). Bu durum Çizelge 

3.12’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.12. MNREAD parametrelerinin okuma hızıyla korelasyonu 

Maksimum okuma hızı (MRS) Korelasyon katsayısı p 

Okuma keskinliği (RA)(logMAR) -0,533 <0,001 

Kritik baskı boyutu (CPS) -0,425 0,001 

Okuma kolaylık indeksi (ACC) 0,853 <0,001 

 

3.8. Mikroperimetrik Özelliklerin Okuma Hızı ile Korelasyonları 

 Mikroperimetriden direk elde edilen sonuçların okuma hızına etkisi ve dolaylı 

olarak elde edilen sonuçların okuma hızına etkisi ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

3.8.1. Mikroperimetriden Elde Edilen Sonuçların Okuma Hızına Etkisi 

 Çalışmaya alınan olguların mikroperimetrilerinden elde edilen sonuçların 

okuma hızına etkisi incelenmiş ve sadece istatistiksel olarak anlamlı çıkanlar 

çizelgelerde gösterilmiştir (Çizelge 3.13 ve Çizelge 3.14). 

Mikroperimetriden Direk Elde Edilen Sonuçların Okuma Hızına Etkisi 

 Çalışmaya alınan olguların fiksasyon stabilitesi ile okuma hızı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmüştür (p=0,003). Fiksasyon stabilitesi 

arttıkça okuma hızının arttığı görülmüştür. Bu durum Çizelge 3.13’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.13. Fiksasyon stabilitesinin okuma hızına etkisi 

Özellik 
Max.Okuma hızı 

p 
Ort±ss 

Fiksasyon Stabilitesi Stabil 148,7±12,7  

Rölatif Stabil 80,9±41,1 0,003 

Unstabil 60,5±28,5  

 P1  <0,001 

 P2  <0,001 

 

 Mikroperimetriden elde edilen sonuçların maksimum okuma hızı ile 

korelasyonlarına bakıldığında ortalama retinal hassasiyet, BCEA 63 ve BCEA 95 ile 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Sırayla p=0,006, p=0,001, 

p=0,001). Bu durum Çizelge 3.14’de gösterilmiştir.  

Çizelge 3.14 . Mikroperimetriden elde edilen diğer sonuçların maksimum okuma hızı 

ile korelasyonu 

Özellik Korelasyon katsayısı p 

Ort.Retinal Hassasiyet 0,344 0,006 

BCEA 63 -0,426 0,001 

BCEA 95 -0,424 0,001 

 

3.8.2. Mikroperimetri Aracılığıyla Elde Edilen Sonuçların Okuma Hızına Etkisi 

 TERA’ya göre skotomun retinadaki yeri ve foveada absolu skotom varlığı ile 

okuma hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (Sırayla p=0,001, 

p<0,001). TERA, skotomun ortasında ise okuma hızının en düşük olduğu ve foveada 

absolu skotomun olması durumunda ise okuma hızının en düşük olduğu 

bulunmuştur. Bu durum Çizelge 3.15’de gösterilmiştir.  
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Çizelge 3.15. Mikroperimetri aracılığıyla elde edilen sonuçların maksimum okuma 

hızına etkisi 

Özellik 
Max.Okuma hızı 

p 
Ort±ss 

TERA’ya göre 

skotomun retinadaki 

yeri 

Sağında 58,3±33  

Ortasında 46,5±24,2  

Absolu skotom yok 107,4±25,7 0,001 

Üstünde 79,2±47,5  

Solunda 78,1±29,3  

Altında 70±32,9  

Foveal absolu skotom Yok 97,8±30,9 
<0,001 

Var 56,4±32,3 

 

 Mikroperimetri aracılığı ile elde edilen diğer sonuçların maksimum okuma hızı 

ile korelasyonu yapıldığında, TERA’nın foveaya olan uzaklığı ve TERA’nın lezyon 

kenarına olan uzaklığı ve skotom boyutu ile okuma hızı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Sırayla p<0,001, p=0,046 ve p=0,001). Bu durum 

Çizelge 3.16’de gösterilmiştir.  

Çizelge 3.16. Mikroperimetri aracılığıyla elde edilen sonuçların maksimum. okuma 

hızı ile korelasyonları 

Özellik Korelasyon katsayısı p 

TERA’nın foveaya uzaklığı -0,435 <0,001 

TERA’nın lezyon kenarına olan uzaklığı 0,046 0,046 

Skotom boyutu -0,422 0,001 

 

3.9. Okuma Hızını En Çok Etkileyen Faktörler  

 Yapılan tüm analizlere ilave olarak okuma hızını en çok etkileyen özellikleri 

belirlemek için regresyon analizi yapıldığında, eğitim durumu, okumaya ara verme 

süresi, okuma keskinliği, fiksasyon stabilitesi ve foveada absolu skotom varlığının 

okuma hızını en çok etkilediği belirlenmiştir. Bu durum Çizelge 3.17’de özet olarak 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.17. Okuma hızını en çok etkileyen faktörlerin özet olarak gösterilmesi 

Özellik 
Max.Okuma hızı 

p 
Ort±ss 

Eğitim Durumu Temel Eğitim 61,2±36,4  

Lise 58,9±32,1 0,008 

Lisans 90,5±35,9  

Fiksasyon Stabilitesi Stabil 148,7±12,7  

Rölatif Stabil 80,9±41,1 0,003 

Unstabil 60,5±28,5  

Foveal Absolu Skotom Yok 97,8±30,9 
<0,001 

Var 56,4±32,3 

Maksimum okuma hızı ile korelasyonları Korelasyon katsayısı p 

Okumaya ara verme süresi (yıl) -0,307 0,014 

Okuma keskinliği (logMAR) -0,533 <0,001 

 

 Buna göre;  

 Eğitim durumunun temel eğitim olmasına göre lisans eğitimi olmasının 

okuma hızını 18,432 birim arttırdığı görülmüştür. 

 Okumaya ara verme süresindeki 1 yıllık artışın okuma hızını 1,728 birim 

azalttığı  

 Okuma keskinliğindeki 0,1 birimlik artışın okuma hızını 2,954 birim 

azalttığı 

 Fiksasyon stabilitesinin, stabil olmasına göre, rölatif stabil olmasının okuma 

hızını 53,641 birim azalttığı 

 Fiksasyon stabilitesinin, stabil olmasına göre, unstabil olmasının okuma 

hızını 67,202 birim azalttığı  

 Foveal absolu skotom varlığının okuma hızını 17,239 birim azalttığı 

bulunmuştur. 
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3.10. Mikroperimetrik Parametrelerin Detaylı Analizi 

3.10.1. Okuma Performansı ile Fiksasyon Stabilitesi Arasındaki İlişki 

 Çalışmamızdaki olgularda TERA’nın 43 (%68) olguda unstabil olduğu 

görülmüştür. 17 (%27) olguda rölatif stabil ve 3 (%5) olguda ise stabil olduğu 

gözlenmiştir.  

 Unstabil fiksasyonlu gözlerde, Stabil ve ya rölatif stabil fiksasyonlu olan 

gözlere göre uzak görme keskinliğinin (logMAR) daha yüksek (p=0,041), 

maksimum okuma hızı (p=0,009) ve okuma kolaylık indeksinin (p=0,021) daha 

düşük olduğu gözlenmiştir (Çizelge 3.18). Bu sonuçlardan fiksasyon stabilitesi ile 

maksimum okuma hızı arasındaki ve fiksasyon stabilitesi ile okuma kolaylık indeksi 

arasındaki ilişki Şekil 3.1 ve Şekil 3.2’de gösterilmiştir.  

Çizelge 3.18. Fiksasyon stabilitesinin okuma hızına ve okuma kolaylık indeksine 

etkisi 

Özellik Stabil/Rölatif Stabil Unstabil p 

Maksimum okuma hızı (MRS) 91,1±45,3 60,5±28,5 0,009 

Okuma kolaylık indeksi (ACC) 0,36±0,23 0,23±0,19 0,021 
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Şekil 3.1. Fiksasyon stabilitesi ile maksimum okuma hızı arasındaki ilişki 

 

Şekil 3.2. Fiksasyon stabilitesi ile okuma kolaylık indeksi arasındaki ilişki 
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 Fiksasyon stabilitesi, okuma hızı ile çok ilişkili olduğu için fiksasyon 

stabilitesini etkileyen faktörleri de biraz ayrıntılı olarak incelemek gerekirse; 

Fiksasyon Stabilitesinin, TERA-Fovea Arası Uzaklık Ölçümü ile İlişkisi  

 TERA-Fovea arası mesafe uzadıkça Unstabil fiksasyon görülme olasılığının 

arttığı gözlenmiştir. Unstabil fiksasyonlu grupta ortalama TERA-Fovea uzaklığı 

5,64±3,41 iken, stabil fiksasyonda 2,04±0,56 olarak bulunmuştur (p=0,023) (Çizelge 

3.19) (Şekil 3.3). 

Çizelge 3.19. TERA’nın foveaya olan uzaklığı ile fiksasyon stabilitesi arasındaki 

ilişki 

Özellik 

Fiksasyon Stabilitesi 

p Stabil Rölatif stabil Unstabil 

Ort±ss Ort±ss Ort±ss 

Skotom boyutu (derece) 6,33±10,97 11,35±11,45 18,53±15,89 0,095 

TERA’nın foveaya olan uzaklığı 2,04±0,56 4,49±3 5,64±3,41 0,023 

TERA’nın lezyon kenarına uzaklığı 0±0 1,52±1,24 2,08±3,03 0,315 

 

 

Şekil 3.3. TERA -Fovea arası uzaklığın fiksasyon stabilitesine etkisi 
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Fiksasyon Stabilitesinin, Skotom boyutu ve TERA’nın Lezyon Kenarına Olan 

Mesafesi ile İlişkisi 

 Fiksasyon stabilitesi ile skotomun boyutu ve TERA’nın lezyon kenarına olan 

mesafesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Sırayla 

p=0,095, p=0,315). Ancak istatistiksel olarak anlamlı olmasa da unstabil fiksasyonlu 

grupta skotom boyutu ve TERA’nın lezyon kenarına olan uzaklık ortalamalarının en 

yüksek olduğu görülmüştür. Skotom boyutu ile olan durum Şekil 3.4’de 

gösterilmiştir (p=0,095) (Şekil 3.4).  

 

Şekil 3.4. Fiksasyon stabilitesi ile skotom boyutu arasındaki ilişki 

 Ancak, fiksasyon stabilitesi ile TERA’nın lezyon kenarına olan uzaklığı 

arasındaki ilişkide rölatif stabil fiksasyon grubu ile unstabil fiksasyonlu grubu 

birbirinden ayırt etmenin güç olduğu görülmüştür (p=0,315) (Şekil 3.5). 
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Şekil 3.5. Fiksasyon stabilitesi ile TERA-lezyon kenarı uzaklık arasındaki ilişki   

Fiksasyon Stabilitesine Mikroperimetrik Diğer Özelliklerin Etkisi 

 Fiksasyonun stabilitesi ile TERA’nin yerleşim yeri (p=0,088), skotomun, 

TERA’ya ve Foveaya göre retinadaki yerleşim yeri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Sırayla p=0,05, p=0,683) (Çizelge 3.20). 

Çizelge 3.20. Fiksasyon stabilitesine mikroperimetrik diğer özelliklerin etkisi 

Özellik 

TERA Stabilitesi 

p Stabil Rölatif stabil Unstabil 

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) 

TERA’göre 

skotomun 

retinadaki yeri 

Absolu skotom yok 

Solunda 

Sağında 

Ortasında 

Üstünde 

Altında 

2 (%67) 

0 (%0) 

0 (%0) 

0 (%0) 

1 (%33)  

0 (%0) 

4 (%24) 

3 (%18) 

7 (%41) 

0 (%0) 

1 (%6) 

2 (%12) 

5 (%12) 

4 (%9) 

11 (%26) 

14 (%33) 

7 (%16) 

2 (%5) 

0,050 
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Çizelge 3.20 devamı Fiksasyon stabilitesine mikroperimetrik diğer özelliklerin etkisi 

Foveaya göre 

skotomun 

retinadaki yeri 

Absolu skotom yok 

Foveal ve nazal kadran 

Foveal ve üst kadran 

Foveal ve alt kadran 

Nazal kadran 

Tüm makula 

Foveal, üst ve alt kadran 

Foveal 

Alt kadran 

Üst kadran 

2 (%67) 

0 (%0) 

1 (%33) 

0 (%0) 

0 (%0) 

0 (%0) 

0 (%0) 

0 (%0) 

0 (%0) 

0 (%0) 

4 (%24) 

5 (%29) 

2 (%12) 

3 (%18) 

3 (%18) 

0 (%0) 

0 (%0) 

0 (%0) 

0 (%0) 

0 (%0) 

5 (%12) 

14 (%33) 

7 (%16) 

3 (%7) 

5 (%12) 

3 (%7) 

2 (%5) 

2 (%5) 

1 (%2) 

1 (%2) 

0,683 

TERA’nın yeri 

İnferiyor 

Nazal 

Santral 

Süperiyor 

Temporal 

1 (%33) 

0 (%0) 

2 (%67) 

0 (%0) 

0 (%0) 

2 (%12) 

6 (%35) 

3 (%18) 

2 (%12) 

4 (%24) 

7 (%17) 

13 (%31) 

5 (%12) 

14 (%33) 

3 (%7) 

0,088 

 

Fiksasyon Stabilitesi ile Kontrast Duyarlılık Arasındaki İlişki 

 Stabil fiksasyonu olmayan gözlerde orta uzaysal frekanstaki kontrast değerinin 

daha düşük olduğu bulunmuştur (p=0,011). Ayrıca unstabil fiksasyonlu gözlerin 

kontrast hassasiyetlerinin, rölatif stabil fiksasyonlu gözlere göre düşük uzaysal 

frekans ve orta uzaysal frekanslarda daha düşük olduğu bulunmuştur (Sırayla 

p=0,019, p= 0,038 ve p=0,011).  

3.10.2. Retinal Skotomun TERA’ya Göre Lokalizasyonu 

 Retinal skotomun, en sık TERA’nın sağında yerleştiği görülmüştür. 18 (%29) 

olguda retinal skotomun TERA’nın sağında olduğu, 14 (%22) olguda retinal 

skotomun TERA’yı içine aldığı ve 9 (%14) olguda retinal skotomun üstte yerleştiği 

görülmüştür. Bu durum Çizelge 3.21’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.21. Retinal skotomun TERA’ya göre lokalizasyonu  

Retinal skotomun TERA’ya göre yeri Sayı (Yüzde) 

Sağında 18 (%29) 

Ortasında 14 (%22) 

Absolu skotom yok 11 (%17) 

Üstünde 9 (%14) 

Solunda 7 (%11) 

Altında 4 (%6) 

 

3.10.3. TERA’nın Foveaya göre Lokalizasyonu 

 TERA’nın en sık nazal retinada (%31), ikinci sırada süperiyor retinada (%26) 

yerleştiği gözlenmiştir. Üçüncü sırada ise inferiyor ve santral yerleşimin olduğu 

görülmüştür. Bu durum Çizelge 3.22’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.22. TERA’nın retinal yerleşim yüzdeleri 

Özellik Sayı (Yüzde) 

TERA’nın yeri Nazal 19 (%31) 

Süperiyor 16 (%26) 

İnferiyor 10 (%16) 

Santral 10 (%16) 

Temporal 7 (%11) 

 

 TERA, en sık nazal kadranda bulunmuştur. Gözlere göre ayıracak olursak, 

TERA’nın, sol gözde en sık nazal kadranda (%36), sağ gözde ise en sık süperiyor 

kadranda (%31) yerleştiği görülmüştür. Ancak gözlere göre TERA’nın yerinin 

dağılımı yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Çizelge 

3.23).  
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Çizelge 3.23. TERA yerleşiminin sağ/sol göz olarak sınıflandırılması 

TERA’nın yeri 

Göz 

p Sağ Sol 

Sayı (%) Sayı (%) 

İnferiyor 2 (%8) 8 (%22)  

Nazal 6 (%23) 13 (%36)  

Santral 5 (%19) 5 (%14) 0,199 

Süperiyor 8 (%31) 8 (%22)  

Temporal 5 (%19) 2 (%6)  

 

 Sol görme alanını tercih eden (solda nazal TERA, sağda temporal TERA) 

toplam 18 olgu, sağ görme alanını tercih eden (solda temporal TERA, sağda nazal 

TERA) toplam 8 hasta olmuştur. Bu olguların okuma hızlarına baktığımızda ise sol 

görme alanını tercih eden olguların okuma hızlarında bir yükseklik farkedilmemiştir. 

Aksine sağ görme alanını tercih eden olguların okuma hızı daha yüksek bulunmuş 

fakat bu sayılar böyle bir analiz için yeterli görülmemiştir. Örneğin sol göz için 

temporal TERA tercih eden 2 olgu olmuş bunların okuma hızlarının ortalaması 

90,0±48,1 olarak bulunmuştur, bu da sonuçların doğru analizine imkan 

vermemektedir. 

 Olguları TERA’nın sağ ve sol göze yerleşimlerine göre karşılaştırdığımızda 

TERA yerleşiminin sol görme alanında olması ile sağ görme alanında olması 

arasında okuma hızında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 
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4. TARTIŞMA 

 Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan az görenlerin, az görme merkezlerine en 

sık başvuru sebebi okuma performanslarındaki azalmadır (Kleen ve Levoy,1981; 

Ramrattan ve ark., 2001). Okuma performansındaki bu azalma, kişinin yaşam 

kalitesini oldukça olumsuz yönde etkilemekte ve rutinde yaptığı pek çok faaliyette 

başkalarına bağımlı hale gelmesine sebep olabilmektedir. Az görme 

rehabilitasyonunda kişiyi bağımsız hale getirmek, rehabilitasyonun en önemli 

amacıdır. Bu yüzden okuma yeteneğinin geri kazandırılması oldukça önem taşır. 

 Okuma performansının ölçümü için, kişinin okuduğu yazının boyutunu 

ölçmek, normal görenlerde olduğu gibi az görenlerde de yeterli değildir. Santral 

skotomlu az görenlerde harfleri birleştirme sorunu da olduğu için, yakın görsel 

rehabilitasyonda okuma performansının değerlendirilmesi özellikle okuma hızı ve 

okuma kolaylık indeksinin ölçülmesi gereklidir (Calabrese ve ark, 2016). Okuma 

hızı, okuma performansının en sık kullanılan parametresidir ve okuma 

performansının araştırıldığı çalışmalarında birincil sonuç olarak okuma hızı 

seçilmektedir (Hamede ve ark., 2016; Markowitz ve ark. 2006). Santral skotomlu az 

görenlerde okuma hızının, 160 kelime/dk olan normal değerlerden 40 kelime/dk’nın 

altına kadar düşebildiği, hatta okuma yeteneğinin tamamen kaybedildiği durumlar 

olabilmektedir. 

 Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda, yakın görme keskinliği, fiksasyon 

stabilitesi, kontrast duyarlılık, santral skotomun büyüklüğü, lezyonun boyutu, tercih 

edilen retinal alanın özellikleri gibi pek çok faktör okuma hızını etkileyebilir.  

 Fonksiyonunu yerine getiremeyen fovea yerine tercih edilen retinal alanlar 

genelllikle ekstrafoveal ve unstabildir. Okuma hızı açısından, psödofovea olarak da 

adlandırılan bu alanların yerleşimi ve stabilitesi çok önemlidir. Mikroperimetri test 

sonuçları, bize bu konuda oldukça faydalı bilgiler vermekte ve makula hastalarının 
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tedavilerini ve rehabilitasyonlarını planlamak açısından yol gösterici olmaktadır 

(Greenstein ve ark., 2008; Markowitz ve Reyes, 2013).  

 Dünya genelinde okuma becerilerinin arttırılması için mevcut olan en yaygın 

yöntem büyütme ve skotom farkındalık eğitimidir. Yapılan son çalışmalar, ekzantrik 

bakış eğitiminin, okülomotor eğitimlerinin okuma becerilerinin arttırılmasında 

faydalı olduğunu göstermiştir (Markowitz ve ark, 2018). 

 Çalışmada, yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan az görenlerde, 

mikroperimetri test sonuçlarından, direk ve dolaylı yoldan elde edilen bilgilerin 

detaylı analizi yapılmış ve okuma performansına etkisi araştırılmak istenmiştir. 

4.1. Araştırmaya Alınan Az görenlerin Tanımlayıcı Özelliklerinin 

Değerlendirilmesi 

 Araştırmaya yaş ortalamaları 77,49±8,56 (58-93) yaş olan 41 erkek, 22 kadın 

toplam 63 kişi dahil edilmiştir. Bu olguların %90,4’ü yaşlı populasyon (65 yaş ve 

üzerinde) olarak bulunmuştur. Bu yaşlı grubun da %22’si genç yaşlı (65-74 yaş), 

%46’sı ileri yaşlı (75-84 yaş) ve %22’si de çok ileri yaşlı (85 yaş ve üzeri) olarak 

bulunmuştur.  

 Ülkelerin sosyoekonomik düzeylerine göre değişmekle birlikte, YBMD, 

gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üstündeki merkezi görme kaybının en sık sebebidir (Liu 

ve ark., 2013). Bizim çalışma grubumuzun %90,4’ünün 65 yaş üzerinde ‘Yaşlı’ 

olarak adlandırılan populasyon olduğu ve yaşlı olguların büyük çoğunluğunun da 

(%46), ileri yaşlı grubunda olduğu görülmüştür.  

 Yaş arttıkça okuma performansının azaldığını bildiren yayınlar mevcuttur 

(Kline, 1987; Rodriquez-Aranda, 2003). Çalışma kapsamına alınan olguların yaşları 

ile okuma hızları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Bu 
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durumun olgularımızın zaten çoğunun ‘İleri yaşlı’ grubunda olmasından 

kaynaklanabileceği düşünülmüştür.  

 Okur yazarlığın az olması ve eğitim seviyesinin düşük olması bazen kişinin 

bilişsel becerileri ile karışır ve okuma hızının düşmesinin sebeplerinden biri olabilir. 

Bu yüzden okuma rehabilitasyonlarında eğitim seviyesi önemlidir (Mikhail ve ark, 

2015). Çalışmamızda, eğitim seviyesi ile okuma hızı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Olguların eğitim seviyelerinin üçte birinin lisans 

seviyesinde olduğu ve en yüksek okuma hızının bu grupta olduğu, eğitim seviyesi 

azaldıkça okuma hızının azaldığı görülmüştür. 

 Çalışmaya alınan olgulara görme keskinliğinde ve okuma performansında 

azalma gibi şikayetlerinin ne zamandır devam ettiği sorulmuş ve semptom süresi ile 

okuma hızı arasındaki ilişki araştırılmış, semptom süresi ile okuma hızı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Olguların semptomlarının 

başlama süresinin 6 ay ile 20 yıl arasında değiştiği, başvuran hiçbir olgunun 

semptom süresinin 6 aydan daha az olmadığı görülmüştür. Vakaların geç başvurma 

sebebinin, çalışmamızın bir az görme merkezinde yürütülmesinden kaynaklanmış 

olabileceği düşünülmüştür. Karaçorlu ve ark. (2008), semptomların başlama 

süresinin 6 aydan daha uzun olduğu kişilerde stabil ve santral fiksasyon 

görmediklerini ifade etmişlerdir. Bizim olgularımızın da sadece %5 ‘inde 

fiksasyonun stabil olduğu, kalan çalışma grubunda fiksasyonun stabil olmadığı 

görülmüştür. 

 Semptom süresi sorgulandıktan sonra, kişilere okumaya ne kadar zamandır ara 

verdikleri sorulmuş ve okuyamama süreleri ile okuma hızı arasında ilişki araştırılmış, 

okuyamama süresi ile okuma hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Olguların okumaya ara verdikleri süre ortalaması 2,58±3,08 yıl olarak 

bulunmuştur. Okuyamama süresi arttıkça, okuma hızında düşme olduğu tespit 

edilmiştir. Okumaya ara verme süresi arttıkça okuma hızının düşmesinin, hastalık 

ilerledikçe fiksasyon stabilitesinin düşmesine bağlı olabileceği düşünülmüştür. 
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 Okuma oldukça karmaşık bir aktivitedir. Değerlendirmede sadece görsel 

fonksiyonlar değil, serebral orijinli görsel beceriler de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Okuma öğrenilirken, santral sinir sisteminde, görsel hafıza görsel tamamlama gibi 

görsel becerilerle ilgili bağlantılar kurulur. Okumaya ara verildiğinde bu bağlantılar 

kopar ve magnifikasyon ile yakın görme keskinliği yeterli hale getirilse bile okuma 

aktivitesi rehabilitasyon desteği olmaksızın gerçekleştirilemez. Hastalarımız bu 

durumu harfleri tek tek görüyorum ama birleştiremiyorum biçiminde ifade ederler.  

 Okuma performansı, yaşam kalitesinin çok önemli bir göstergesidir. Okuma 

performansının düşmesi kişinin genel yaşam kalitesini de oldukça olumsuz 

etkilemektedir (Elliott ve ark., 1997). Araştırmamızdaki olguların, yaşam kalite 

puanlarına baktığımızda ortalama genel puanın 47,5±11,4 puan olduğu ve okuma alt 

ölçek puanının ise 29,0±12,4 puan olduğu görülmüştür. Çalışmamızda okuma hızı ile 

yaşam kalitesinin genel ve okuma alt ölçek puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmuş, okuma hızı arttıkça, yaşam kalitesi ölçeği puanında yükselme 

olduğu görülmüştür. Az görenlere yapılan rehabilitasyonlar sonucunda YBMD’li 

kişilerde okuma hızının arttırılabildiği bildirilmiştir (Hamade ve ark, 2016). Bu 

durumda okuma hızı artan az gören olgunun yaşam kalitesi de arttırılabilecektir. 

4.2. Çalışmaya Alınan Az görenlerin Göz Muayene Bulgularının 

Değerlendirilmesi 

 Çalışmaya alınan olguların uzak ve yakın görme keskinliği, yakın refraksiyon 

için ilave edilen (+) camın diyoptri gücü ve düşük uzaysal frekanstaki kontrast 

duyarlılık testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler çıkmıştır.  

 Çalışmaya okuma becerilerinin çok kısıtlanmış olmasından dolayı uzak GK 

logMAR 1,3’ün üstünde (Snellen, 20/400’ün altında) olanlar dahil edilmemiştir. 

Olguların uzak GK ortalamaları 0,66±0,2 logMAR, yakın GK ortalamaları 2,63±2,46 

M olarak bulunmuştur. Uzak ve yakın görme keskinliği ile okuma hızı arasındaki 

ilişki araştırılmış, uzak ve yakın GK iyi oldukça okuma hızının da arttığı 
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bulunmuştur. Fletcher ve ark. (1999), görme keskinliği arttıkça okuma hızının 

arttığını bildirmiştir. 

 Araştırmamızda yakın görsel rehabilitasyon için ilave edilen artı camın 

diyoptrisi arttıkça okuma hızının düştüğü bulunmuştur. Bu az görme 

rehabilitasyonunda beklenen bir durumdur. Yakın GK azaldıkça yakını okumak için 

gereken büyütmenin daha fazla olması yani yakın diyoptri gücünün daha fazla olması 

gereklidir.  

 Çalışmamızda tüm hastalarda düşük ve orta uzaysal frekanslarda kontrast 

duyarlılığın azaldığı görülmüş, çalışma grubumuz az görenler olduğu için yüksek 

uzaysal frekansta kontrast duyarlılık bakılmamıştır. Kontrast duyarlılık ile okuma 

hızı arasındaki ilişki araştırılmış, düşük uzaysal frekanstaki kontrast duyarlılık 

arttıkça okuma hızının arttığı bulunmuştur. Kontrast duyarlılık ile fiksasyon 

stabilitesi arasındaki ilişki araştırıldığında da unstabil gözlerdeki kontrast 

duyarlılığın, rölatif stabil fiksasyonlu gözlere göre hem düşük uzaysal frekansta hem 

de orta uzaysal frekanslarda daha düşük olduğu bulunmuştur. Orta uzaysal 

frekanstaki kontrast duyarlılık değerinin de unstabil fiksasyonlu gözlerde daha düşük 

olduğu bulunmuştur. 

 Kontrast duyarlılık arttıkça okuma hızının arttığı, kontrast duyarlılık hafif 

düşse bile okuma performansının etkilendiği bildirilmiştir (Brown, 1981). Hafif-orta 

derecede az görenlerin okuma hızının ölçüldüğü bir çalışmada okuma hızını en çok 

etkileyen parametrenin fiksasyon stabilitesi ve kontrast kaybı olduğu bulunmuştur 

(Giacomelli ve ark, 2013). Makula patolojilerindeki okuma hızı ve kontrast 

hassasiyetin incelendiği bir çalışmada makulapatili hastalarda hem uzaysal hem de 

zamansal kontrast testlerde, kontrast duyarlılık ile okuma hızı arasında orta ve güçlü 

bir korelasyon bulunduğu bildirilmiştir (Brussee ve ark., 2018). 

 Çalışma kapsamına alınan olguların göz muayenelerinde, tüm ölçüm sonuçları 

iyi gören göze değerlendirilmiştir. İyi gören göz, 36 olguda sol, 27 olguda sağ göz 

olarak bulunmuştur. Okuma performansının gözlere göre dağılımına baktığımızda 
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değerlendirilen gözün sağ veya sol olmasının okuma hızı veya görme keskinliği gibi 

özellikleri etkilemediği görülmüştür. Burada değerlendirilen gözden çok, TERA 

yerleşiminin gözün nazal veya temporal retinaya yerleşiminin, değerlendirilen göze 

göre karşılaştırılmasının  daha doğru olacağı düşünülmüştür. Çünkü okuma işlevi, 

görme alanı ile ilgilidir ve sol gözün nazaline yerleşen TERA ile sol gözün 

temporaline yerleşen TERA’nın ‘Sol Göz’ diye aynı gruba alınması yanlış olacaktır. 

Bizim çalışmamızda böyle bir analiz de yapılmış, TERA’nın sağ veya sol gözdeki 

lokalizasyonu ile okuma hızı arasındaki ilişki araştırılmış, istatistiksel olarak anlamlı 

bir sonuç çıkmamıştır. Ancak, bu durumda grup başına düşen hasta sayısı tek 

basamaklı sayılara düştüğü için elde edilen sonucun güvenilir bir sonuç olamayacağı 

kararına varılmıştır. 

 Olguların makuladaki lezyon boyutlarının ortalama 7162±4671mm² (1110- 

24568 mm² arasında) olduğu görülmüştür. Çalışmamızda lezyon boyutu ile okuma 

hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Sunness ve ark. 

(1996), çalışmalarında görme keskinlikleri 20/80-20/200 arasında olan 41 geografik 

atrofili ve 10 Stargardt’lı gözü incelemiş ve atrofik alanın büyüklüğünün okuma 

hızını etkilediğini tespit etmişlerdir. 

4.3. Çalışmaya Alınan Az görenlerin MNREAD Testi Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi 

 Okuma hızı, çalışmalarda okuma performansının en önemli ölçüsüdür. 

Çalışmaya alınan olguların MNREAD okuma kartındaki parametreler 

değerlendirildiğinde, ortalama okuma keskinliği 0,86±0,34 logMAR, kritik baskı 

boyutu 1±0,35 logMAR, maksimum okuma hızı 70,2±37,23 kelime/dakika olarak 

bulunmuştur. Tüm bu parametreler okuma hızı ile karşılaştırıldığında hepsinde 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuş, yakın okuma keskinliği ve kritik baskı 

boyu logMAR olarak büyüdükçe, okuma hızının azaldığı bulunmuştur. Okuma 

kolaylık indeksi, 2016 yılında tanımlanan yeni bir parametredir ve okuma hızı 

arttıkça yükselmektedir. ACC’de kabul edilen okuma hızı 200 kelime/dk, ACC 
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değeri ise ‘1’dir. Bizim olgularda ACC ortalaması 0,27±0,21 olarak bulunmuştur. Bu 

parametre ile de okuma hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 Normal okuma hızı 150-160 kelime/dk civarındadır. Az görenlerde okuma 

hızının değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Whittaker ve Lovie-Kitchin (1993), 

akıcı okumak için okuma hızının 80 kelime/dk olması gerektiğini, 40 kelime/dk’nın 

ise spot okuma için yeterli olabildiğini bildirmiştir. 

 Baskı boyutunun, normal görenlerde ve az görenlerde okuma hızını etkileyen 

en önemli parametrelerden biri olduğu bildirilmiştir (Legge ve ark.,1985a; Legge ve 

ark.,1985b). Baskı boyutunun, optik yöntemlerle büyütülmesi özellikle santral 

skotomlu YBMD hastalarında okuma performansının arttırılmasında başarılıdır. 

Büyütme, ekstrafoveal fiksasyonun geliştirilmesinde yardımcı bir faktördür. 

YBMD’li 191 az görenin incelendiği bir çalışmada büyütme kullanılarak %94 

olumlu sonuç alındığı bildirilmiştir (Trauzettel-Klosinski, 2010).  

 Az görenler için de baskı boyutu önemlidir ancak, ancak az görenlerde okuma 

hızını etkileyen diğer pek çok faktör vardır. Bu faktörler arasından fiksasyonun yeri 

ve stabilitesi, okuma performansını en çok etkileyen parametre olarak bulunmuş, 

fiksasyon stabilitesi ile okuma hızı arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiştir 

(Calabrese ve ark., 2016).  

 Çalışmamızda olguların ortalama maksimum okuma hızlarının 70,2±37,23 

kelime/dk (19-160 kelime/dk arasında) olduğu bulunmuştur. Okuma hızını en çok 

etkileyen özellikleri belirlemek için regresyon analizi yapıldığında; Okuma 

keskinliği, okuyamama süresi, eğitim durumu, TERA stabilitesi ve foveal absolu 

skotom varlığının okuma hızını en çok etkilediği bulunmuştur. Okuma hızının, 

istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde eğitim durumu arttıkça arttığı, foveada 

skotom varlığında, TERA skotomun ortasına yerleştiğinde ve TERA’nın stabilitesi 

azaldıkça düştüğü bulunmuştur. Bu konudan mikroperimetrik özelliklerin okuma 

hızına etkisi kısmında ayrıntlı olarak bahsedilecektir. 
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4.4. Çalışmaya Alınan Olguların Mikroperimetri Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi 

 YBMD’li olgularda mikroperimetri testinden direk olarak elde edilen 

parametrelerden okuma hızını en çok etkileyen, fiksasyonun stabilitesidir. Fiksasyon 

stabilitesi ile okuma hızı arasında güçlü bir ilişki olduğu çeşitli çalışmalarda 

bildirilmiştir (Calabrese ve ark., 2016; Fujita ve ark, 2005; Giacomelli ve ark, 2013). 

Ancak fiksasyon stabilitesi okuma hızının iyi olması için tek başına yeterli değildir. 

Crossland ve ark.(2004), yaptığı çalışmada 2 hafta önce skotom oluşan 25 YBMD ve 

juvenil makula hastası bir sene boyunca takip edilmiş, fiksasyon stabilitesinin, 

okuma hızındaki değişimin ancak %54’ünden sorumlu olduğunu ve okuma hızındaki 

azalmanın tamamen fiksasyon stabilite bozukluğuna bağlanamayacağını 

bildirmişlerdir (Crossland ve ark., 2004). 

 Fujita ve ark. (2005), skar aşamasındaki yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan 

bireylerin ve normal gören bireylerin okuma performanslarını karşılaştırmış ve 

azalmış GK ve stabil olmayan fiksasyonda belirgin olarak düşük olduğunu 

görmüşlerdir. 

 Az görenlerde okuma hızının ölçüldüğü bir çalışmada da okuma hızını en çok 

etkileyen parametrenin fiksasyon stabilitesi ve kontrast duyarlılık kaybı olduğu 

bildirilmiştir. Bu çalışmada Diyabetik Retinopati ve YBMD’li olgular ele alınmış, 

tüm olgularda +5,00 yakın ilave ile 20 cm’den okuma yaptırılmıştır. Test süresini 

uzattığı ve subjektif bir bulgu olduğu için skotom boyutu ölçülmemiştir. Sonuçta, 

fiksasyon stabilitesi ile okuma keskinliği ve okuma hızı arasında ilişki olduğu 

bulunmuştur. Okuma hızını hafif-orta derecede az görenlerde en çok etkileyen 

parametrenin, fiksasyon instabilitesi ve kontrast duyarlılıkta kayıp olduğu tespit 

edilmiştir (Giacomelli ve ark, 2013). Bizim çalışmamız bu çalışmaya göre daha ciddi 

az görenlerde yapılmış ve sadece YBMD’li olanlar alınmıştır. 

 Çalışmamızda sadece 3(%5) olguda stabil fiksasyon görülmüş, TERA’nın 17 

(%27) olguda rölatif stabil ve 43 (%68) olguda unstabil olduğu görülmüş ve 
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olguların fiksasyon stabilitesi ile okuma hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. Unstabil fiksasyonlu gözlerde, Stabil ve ya rölatif stabil 

fiksasyonlu olan gözlere göre maksimum okuma hızı ve okuma kolaylık indeksinin 

daha düşük olduğu gözlenmiştir. 

 Mikroperimetri testinden otomatik olarak elde edilen diğer sonuçların (MII, 

ortalama retinal hassasiyet, P1,P2, BCEA 63 ve BCEA 95) maksimum okuma hızı ile 

ilişkilerine bakıldığında ortalama retinal hassasiyet, P1,P2, BCEA 63 ve BCEA 95 

parametreleri ile de okuma hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Ortalama retinal hassasiyetin incelendiği çalışmada Finger ve ark. 

(2009), fiksasyon santral bile olsa, fovea çevresindeki retinal hassasiyet kaybının, 

okuma hızında ve okuma keskinliğinde belirgin düşmeye sebep olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 Mikroperimetri aracılığıyla elde ettiğimiz parametrelerden, skotom boyutu ile 

okuma arasındaki ilişki incelendiğinde, maksimum okuma hızı ile skotom boyutu 

arasında zayıf negatif korelasyon bulunmuştur. Skotom boyutu küçüldükçe 

maksimum okuma hızının istatistiksel olarak anlamlı olacak düzeyde yükseldiği 

görülmüştür. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da skotom boyutunun unstabil 

fiksasyonlu grupta en büyük olduğu, TERA’nın lezyon kenarına olan mesafesinin de 

unstabil fiksasyonlu grupta en yüksek olduğu görülmüştür. 

 Çalışma kapsamındaki olgularda ortalama skotom boyutu 16°±15° (0°- 62° 

arasında) olarak bulunmuştur. Santral skotomlu bir az görenin akıcı okuması için 70-

80 kelime/dk arasında okuması gereklidir. Whittaker ve Lovie-Kitchin (1993), 

santral skotomun büyüklüğü, 22 dereceden fazla olduğunda akıcı okunamadığını 

bildirmişlerdir. Olgularımızın 16’sında 22 dereceden daha büyük santral skotom 

bulunmuştur. Bu olguların 2’si dışında diğerlerinin okuma hızının 80 kelime/dk’dan 

daha az olduğu, yani akıcı okumaya sahip olmadıkları görülmüştür. Bu olgulardaki 

ortalama okuma hızının 20-75 kelime/dk arasında değiştiği görülmüştür. Skotom 

büyüklüğü 38° olan bir olgunun 90 kelime/dk okuduğu, 31,5° olan bir olgunun da 

100 kelime/dk okuduğu görülmüştür. Bu olguların verileri detaylı olarak 
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incelendiğinde her iki olgunun da uzak GK’nin 0.5 logMAR ve yakın GK’nin 1M 

düzeyinde olduğu, birinci olgunun 63 yaşında, ikinci olgunun 74 yaşında olduğu 

görülmüştür. Bu olguların, skotom boyutlarının 22 dereceden fazla olduğu halde 

akıcı okuyabilmeleri, uzak-yakın GK’lerinin nispeten daha iyi olmasına ve yaşlarının 

gruba göre nispeten daha genç olmasına bağlı olabileceği düşünülmüştür. 

Araştırmamızda, skotom boyutu çok büyük olanlarda TERA’nın skotomun ortasında 

yerleştiği gözlenmiş, TERA’nın retinadaki diğer yerleşim kadranları ile skotom 

boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur.  

 Mikroperimetrideki retinal skotomun lokalizasyonuna bakıldığında skotomun 

retinadaki yeri ile okuma hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuş, 

TERA, skotom içindeyse okuma hızının en düşük olduğu görülmüştür. 

Çalışmamızda, skotomun en sık TERA’nın sağında yerleştiği görülmüş, 18 (%29) 

olguda retinal skotomun TERA’nın sağında olduğu, 14 (%22) olguda retinal 

skotomun TERA’yı içine aldığı ve 9 (%14) olguda retinal skotomun üstte yerleştiği 

görülmüştür. 11 olguda absolu skotomun olmadığı görülmüştür. Ancak TERA’nın 

skotomun nazalinde, temporalinde, süperiyorunda ya da inferiyorunda yerleşimi ile 

okuma hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 Santral skotomlu hastalarda fiksasyon paternlerinin incelendiği çalışmalarda 

olguların, daha çok skotomlarını sağa alacak şekilde fiksasyon geliştirdiği 

bildirilmiştir (Erbezci ve Öztürk, 2018; Sunness ve ark., 1996, Sunness ve 

Applegate, 2005). Skotomun üste alınması ise en sık kullanılan ikinci fiksasyon 

paterni olarak bulunmuştur (Erbezci ve Öztürk, 2018; Sunness ve Applegate, 2005). 

Şentürk ve ark. (2006), hiçbir olguda TERA’nın skotomun altına yerleşmediğini 

bildirmiş ve kişinin alt görme alanını korumak amacıyla böyle olabileceğini 

düşünmüşlerdir. Erbezci ve Öztürk (2018), çalışmalarında, TERA’nın, en sık sol 

görme alanında (%34) bulunduğunu ve sol görme alanının tercih edilme sebebinin 

Türkçe’deki avantajından kaynaklanabileceğini ifade etmişlerdir.  

 Sunness ve ark. (1996), Geografik atrofide hastaların gözlerinin %63’ünde 

skotomun, fiksasyonun sağında olduğunu %22’sinde fiksasyonun üstte, %15’inde 

fiksasyonun solda olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada yaş ve görme keskinliği ile 
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okuma hızı arasında ilişki bulunamamış ve skotom üste alındığında, yani alt görme 

alanını kullandıklarında okuma hızının daha hızlı olduğu, skotom sola alındığında ise 

okuma hızının en düşük olduğu bulunmuştur. Yine aynı yazar çalışmasında skotomu 

solda olan hiçbir az görenin 50 kelime/dk dan daha fazla kelime okuyamadığını 

bildirmiştir (Sunness ve Applegate, 2005) Bizim çalışmamızda 7 (%11) olguda 

skotom solda olarak bulunmuştur. Bu olguların okuma hızının 43 kelime/dk-124 

kelime/dk arasında değiştiği görülmüştür. Çalışmamızda skotomu solda olan 

olgulardan 6’sının okuma hızının Sunness ve Applegate’nin (2005), bildirmiş 

olduğunun aksine 50 kelime/dk’dan daha fazla olduğu görülmüştür. Bizim 

çalışmamızda skotomun sola alınmasının okuma hızını kötü yönde etkilemediği 

görülmüştür. Fletcher ve ark. (1999), bizim çalışmamızdakine benzer şekilde, 

TERA’nın skotoma göre lokalizasyonunu incelemiş ve az görenlerin okumasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulamamışlardır. Santral skotomda asıl etkili 

olanın gözün fiksasyon ve sakkadik hareketleri ve az görenin kognitif özellikleri 

olduğunu belirtmişlerdir. 

 TERA’nın, foveaya olan uzaklığı okuma performansı için önemlidir. Bu 

uzaklık arttıkça okuma performansı olumsuz yönde etkilenir. Çalışmamızda, 

TERA’nın foveaya olan uzaklığı arttıkça okuma hızının düştüğü ve unstabil 

fiksasyonda TERA-Fovea arası uzaklığın arttığı bulunmuştur. Fletcher ve ark. 

(1997), tarafından TERA’nın fovaeya olan mesafesini 1,0°-9,0° arasında olduğu 

bildirilmiştir. Çalışmamızda TERA-Fovea uzaklık ortalaması 5,15±3,31 (0,75°-14,2° 

arasında) derece olarak bulunmuştur. Unstabil fiksasyonlu grupta ortalama TERA-

Fovea uzaklığı 5,64±3,41 iken, stabil fiksasyonda 2,04±0,56 olduğu görülmüştür. 

TERA’nın foveadan uzaklaştıkça stabilitesinin azaldığı yapılan çalışmalarda 

bildirilmiştir (Erbezci ve Öztürk, 2018; Greenstein ve ark., 2008; Mori ve ark., 

2001). Foveadan uzaklaştıkça okuma hızının azalması ve stabilite oranının düşmesi 

en yüksek çözünürlüğün ve retinal duyarlılığın foveada olmasına bağlanmıştır. 

Chung ve ark. (1998), foveadan uzaklaştıkça retinanın çözünürlüğünde azalma 

olduğunu bildirmişlerdir. 
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 Foveada absolu skotom olması, en yüksek çözünürlüğün foveada olmasından 

dolayı okuma hızının direk düşmesine sebep olur. Çalışmamızda skotomun, foveanın 

hangi tarafında olduğu okuma hızı ile karşılaştırılmış, skotomun lokalizasyonu ile 

okuma hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak 

beklendiği üzere, foveal skotom varlığının, okuma hızını istatistiksel olarak anlamlı 

olacak şekilde azalttığı bulunmuştur. Foveada skotomu olanların ortalama okuma 

hızları 56,4±32,3 bulunurken, foveada skotomu olmayan olguların ortalama okuma 

hızları 97,8±30,9 olarak bulunmuştur.  

 Santral skotomda yapılan çalışmalarda olguların %20 - %50’ sinin santral 

skotomlarını, gerçek fovealarının sağına veya soluna kaydırdıkları tespit edilmiştir 

(Fletcher ve Schuchard,1997; Trauzettel-Klosinski ve Tomow, 1996). Bizim 

çalışmamızda %17 olguda absolu skotom görülmemiştir. Santral absolu skotomu 

olan olguların %15’inde skotomun, foveanın nazaline yerleştiği gözlenmiştir. 

Skotomu fovea nazaline yerleşen bu gözlerin 5’i sağ göz, 3’ü sol göz olarak 

bulunmuştur. Foveal skotom ve foveonazal skotomları birlikte gruplarsak %52 

olguda skotomun, foveanın nazalinde yerleştiği, bunların %37’sinin sağ göz, 

%63’ünün sol göz olduğu görülmüştür. Skotomu sadece foveanın temporaline 

yerleşen olguya rastlanmamıştır. Ancak toplamda %5 olguda skotomun tüm 

makulayı içine aldığı görülmüştür. Çalışma kapsamındaki tüm olguları 

incelediğimizde, %52 olguda santral skotomun, foveanın nazaline yerleştiği 

gözlenmiştir. 

 Fiksasyon stabilitesi ile okuma hızı ile arasındaki ilişkiden dolayı, fiksasyon 

stabilitesini etkileyen bir çok faktör okuma performansını da dolaylı olarak 

etkileyecektir. Erbezci ve Öztürk (2018), en iyi düzeltimiş uzak GK’nin, fiksasyon 

stabilitesi ile ilişkili olduğunu bildirmiş, lezyon boyutu büyükse, TERA’nın foveaya 

ve lezyon kenarına olan uzaklığı fazla ise unstabil fiksasyon geliştiğini bildirmiştir. 

Bizim çalışmamızda TERA’nın fovea ve lezyon kenarına olan uzaklığı ile okuma 

hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuş ancak TERA’nın stabilitesi 

ile TERA’nın lezyon kenarına olan mesafesi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ilişkili bulunmamıştır. Ancak her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
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bulunmasa da unstabil fiksasyonlu grupta TERA-lezyon kenarı uzaklığının en yüksek 

olduğu görülmüştür. 

 Fiksasyon stabilitesi ile kontrast duyarlılık arasındaki ilişki araştırılmış, 

Unstabil fiksasyonlu gözlerde orta uzaysal frekanstaki kontrast değerinin daha düşük 

olduğu ve unstabil fiksasyonlu gözlerin kontrast hassasiyetlerinin de rölatif stabil 

fiksasyonlu gözlere göre düşük uzaysal frekans ve orta uzaysal frekanslarda daha 

düşük olduğu bulunmuştur. 

 Az gören olguların %84,4’ünde TERA geliştiği bildirilmiştir (Fletcher ve 

Schuchard, 1997). İnsanların yaklaşık % 25’inde TERA’lar elverişsiz bir retina 

bölgesine yerleşmektedir (Midena ve Pilotto, 2017). Tercih edilen fiksasyonun 

fonksiyonel ihtiyaçlar tarafından yönlendirildiği ve en yüksek retina duyarlılığı olan 

bir bölgeden ziyade daha geniş bir görme alan açıklığına sahip retina lokusunun da 

kullanıldığı durumlar vardır. Okuma performansının iyi olması için TERA’nın 

süperiyor retinaya yerleşerek, skotomu üste alması, mantık olarak en uygun 

yerleşimdir. TERA’nın süperior retinaya yerleşmesi alt görme alanının korunduğu 

lokalizasyondur. Ancak yapılan çalışmalar böyle göstermemektedir.  

 YBMD’de TERA’nın retinadaki lezyonun solunda, sağında, üstünde 

gelişebileceği, bildirilmiştir (Crossland ve ark., 2005; Sunness ve ark., 1996). Santral 

skotomlu olgularda, skotom genellikle TERA’nın sağında yerleşmiştir (Erbezci ve 

Öztürk, 2018; Fletcher ve ark. 1997; Fletcher ve ark. 1999; Sunness ve ark. 1996; 

Sunness ve Applegate, 2005). 

 Yapılan çalışmalarda genellikle TERA’nın en sık nazal kadranda ikinci sırada 

ise süperior kadranda yerleştiği görülmüştür. Erbezci ve Öztürk (2018), 

çalışmalarında, TERA’yı, en sık nazal kadranda (%29.2) ikinci sırada üst kadranda 

bulmuşlardır. 
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 Bizim çalışmamızda da 63 gözün 62’sinin TERA geliştirdiği ve TERA’nın en 

sık (%31) nazal kadranda, ikinci sıklıkta (%26) süperiyor kadranda yerleştiği 

görülmüştür. İnferiyora (%16) ve santrale (%16) yerleşen TERA’nın ise üçüncü 

sırada olduğu gözlenmiştir. Bir olguda TERA’nın gelişmediği tespit edilmiştir. 

TERA gelişmeyen olgunun 88 yaşında, 20 yıldır okuyamayan, MRS’si 40 kelime/dk, 

tüm makulayı tutan 61° lik absolu santral skotomlu, ortalama retinal hassasiyeti ‘0 

dB’ olan bir olgu olduğu görülmüştür. Bu olguda TERA gelişmemesi, skotom 

boyutunun çok fazla olmasına ve retinal hassasiyetinin olmamasına bağlanmıştır. 

 Okuma hızının TERA’nın lokalizasyonu ile ilişkisi olduğunu ve olmadığını 

bildiren değişik çalışmalar vardır. Bizim çalışmamızda TERA’nın lokalizasyonu ile 

okuma hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Literatürden 

çalışmamızla uygun olan sonuçların olduğu görülmüştür (Crossland ve ark, 2005; 

Fletcher ve ark. 1999). Her ne kadar TERA’nın lokalizasyonu ile okuma hızı 

arasında kesin bir ilişki bulunmasa da Nilsson ve ark. (2003), tarafından yapılan bir 

çalışmada, YBMD ve geniş absolu santral skotomlu az görenlerle yapılan bir 

çalışmada lezyonun solundaki TERA’yı (sağ göz için temporal TERA, sol göz için 

nazal TERA) lezyonun üstüne doğru kaydırdıklarında ve TERA eğitimi yaptıklarında 

okuma hızının arttığını bildirmişlerdir. 

 Okuma hızının TERA’nın sayısı ile ilişkili olmadığını bildiren yayınlar vardır 

(Crossland ve ark, 2005; Fletcher ve ark. 1999; Matsumoto ve ark., 2004). 

Crossland’ın yaptığı çalışmada 2 hafta önce görmesi azalan 25 makula hastası 

(YBMD, Stargardt, Best) incelenmiş, TERA gelişiminin 6 ay içinde olduğu ve 

sabitlendiği gösterilmiştir. Olguların %64’ünün TERA’larının farkında olmadığı, 11 

olguda birden fazla TERA geliştiği ve 19 olgunun tüm bakış yönlerinde aynı 

TERA’yı kullandıkları bidirilmiştir. Hastaların TERA’larının farkında 

olmadıklarında ve tüm bakış yönlerinde aynı TERA’yı kullanıyorlarsa okuma 

performansının yüksek olduğunu tespit etmişlerdir (Crossland ve ark. 2005). 

 Bizim çalışmamızdaki tüm olgularda bir tane TERA geliştiği görülmüştür. 63 

olgunun 62 (%98,4)’sinde TERA geliştiği ve bunların da 52 (%84) ‘sinin 
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ekstrafoveal, 10 (%16)’unun foveal yerleşimli olduğu görülmüştür. TERA-Fovea 

uzaklığı 2°’lik yarıçapta olan gözler, santral (foveal) PRL olarak kabul edilmiştir. 

Greenstein ve ark.’nın (2008), 15 gözü incelediği çalışmalarında bizim çalışmaya 

benzer şekilde olguların hepsinde TERA geliştiğini görmüşlerdir. Bu çalışmada, 11 

(%73,3)’inde TERA’nın ekstrafoveal, 4 (%26,6)’ünde foveal yerleşimli olduğu, tüm 

ekstrafoveal yerleşimli TERA’ların retinadaki atrofik lezyonun üst kısmına lokalize 

olduğu ve TERA’nın foveadan uzaklaştıkça stabilitesinin düştüğü bildirilmiştir 

(Greenstein ve ark., 2008). 

 TERA’nın yerleşiminin okumanın yönü ile ilgisi olabileceği ile ilgili yapılan 

bir çalışmada fransızca ve arapça dilleri karşılaştırıldığında soldan sağa doğru 

okunan dillerde kişinin, skotomunu sağa doğru kaydırdığı, yeni fiksasyonu ile sol 

görme alanını görecek şekilde sabitlemeyi tercih ettiği, TERA’nın sağ gözde 

temporal retinada, sol gözde nazal retinada olduğunu, sağdan sola doğru okunan 

dillerde ise bilinenin aksine skotomu sola doğru kaydırdığı, yeni fiksasyonu sağ 

görme alanını görecek şekilde sabitlemeyi tercih ettikleri, TERA’larını sağ gözde 

nazale, sol gözde temporale yerleştirdikleri gösterilmiştir (Guez ve ark, 1995). 

 McConkie ve ark. (1976), ise okumak için sağa doğru gerekli olan görme 

alanının sola doğru gerekli olan alandan daha geniş olmasının gerektiğini, deneklerin 

görsel bilgileri sağ görme alanından daha fazla edindiklerini ve okumada yararlı 

görsel bilgilerin bulunduğu bölgenin fiksasyon noktası çevresinde asimetrik 

olduğunu bildirmişlerdir.     

 Çalışmamızdaki veriler, sağ ve sol göz olarak, görme alanları düşünülerek 

analiz edildiğinde, sol görme alanını tercih eden (solda nazal TERA, sağda temporal 

TERA) toplam 18 (%29) olgu, sağ görme alanını tercih eden (solda temporal TERA, 

sağda nazal TERA) toplam 8 (%12) olgu olmuş, sol görme alanının tercih edilme 

oranı daha yüksek bulunmuştur. Sol gözün değerlendirildiği 36 olgunun %36’sında 

TERA yerleşiminin nazal, sağ gözün değerlendirildiği 27 olgunun %18’inde TERA 

yerleşiminin temporalde olduğu görülmüştür.  TERA’nın sol gözde en sık nazal 

kadranda (%36), sağ gözde ise en sık süperiyor kadranda (%31) yerleştiği 
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görülmüştür. Ancak sağ veya sol göze göre TERA’nın yerleşim yeri arasındaki ilişki 

araştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Araştırmamızda, 

fiksasyon stabilitesi ile TERA’nın yerleşimi arasında istatistiksel olarak ilişki 

bulunmamıştır. 

 Olguları TERA’nın sağ ve sol göze yerleşimlerine göre karşılaştırdığımızda 

TERA yerleşiminin sol görme alanında olması ile sağ görme alanında olması 

arasında okuma hızında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bizim 

çalışmamızda %29 olgunun sol görme alanını, %12 olgunun sağ görme alanını tercih 

ettiği, ancak tercih edilen görme alanlarına göre okuma hızını karşılaştırdığımızda, 

sol görme alanını tercih eden olgular ile sağ görme alanını tercih edenler arasında 

okuma hızlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sol görme 

alanını tercih eden olgulardaki okuma hızının sağ görme alanını tercih eden olguların 

okuma hızından daha yüksek olmadığı görülmüş, aksine sağ görme alanını tercih 

eden gözlerde okuma hızı daha yüksek bulunmuş fakat grup başına düşen göz 

sayısının az olmasından dolayı bu sonucun sağlıklı olmadığı ve genelleme 

yapılamayacağı düşünülmüştür. Örneğin sol göz için temporal TERA tercih eden 

sadece 2 olgunun olduğu ve okuma hızlarının ortalamasının 90,0±48,1 kelime/dk 

olduğu görülmüştür. Ancak bir genelleme için daha çok sayıda olgu olması gerektiği 

ve okuma hızındaki bu yüksekliğin bir çok sebebi olabileceği düşünülmüştür. 

4.5. Okuma Hızını En Çok Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi 

 Az görenlerde okuma hızını etkileyen pek çok faktör öne sürülmüştür. Ancak 

fiksasyon yeri ve stabilitesi, hastanın görme kalitesini ve özellikle okuma 

performansını en çok etkileyen faktörlerdir. Fiksasyon stabilitesi ile okuma hızı 

arasında güçlü bir korelasyon vardır (Calabrese ve ark., 2016; Crossland ve ark., 

2004). 

 Maksimum okuma hızı ortalaması, çalışmamızda 70,2±37,23 (19-160 arasında) 

kelime/dk olarak bulunmuştur. Çalışmamızda, okuma hızını en çok etkileyen 

özellikleri belirlemek için regresyon analizi yapıldığında; okuma keskinliği, 
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okuyamama süresi, eğitim durumu, TERA’nın stabilitesi ve Foveada absolu skotom 

varlığının okuma hızını en çok etkilediği bulunmuştur. 

 Okuma keskinliği düştükçe, okuyamama süresi arttıkça okuma hızının düştüğü, 

eğitim seviyesi arttıkça okuma hızının arttığı bulunmuştur. Bu parametreler 

‘Çalışmaya Alınan Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi’ 

bölümünde ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

 En önemli parametrelerden olan fiksasyon stabilitesi düştükçe okuma hızının 

azaldığı bulunmuştur. Bu konu, ‘Çalışmaya Alınan Olguların Mikroperimetri 

Sonuçlarının Değerlendirilmesi’ bölümünde ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

 Foveada skotomu olanlarda okuma hızı daha düşük bulunmuştur. Foveal 

skotomu olanların ortalama okuma hızları 56,4±32,3 kelime/dk bulunurken, foveada 

absolu skotomu olmayan olguların okuma hızı 97,8±30,9 kelime/dk olarak 

bulunmuştur.  

 Santral skotomlu az görenlerde okuma çalışmalarıyla ve görsel yardımlarla 

okuma performansının arttırılması amaçlanmaktadır. Burada asıl istenen, az görenin 

algısal açıklığının büyütülmesi ve göz hareketlerinin okulomotor egzersizlerle, 

okuma için en uygun hale getirilmesidir. Yapılan çalışmalarda baskı boyutunu 

büyütme ve ekstrafoveal görüş ile başarılı sonuçlar alındığı bildirilmiştir (Nilsson ve 

ark., 2003, Watson ve ark. 2005). Bu tür olgularda, ekstrafoveal fiksasyonla okuma 

performanslarında artışlar olduğu, okuyabilme oranının %94 olduğunu bildiren 

yayınlar vardır, YBMD’li 530 hasta incelenmiş ve rehabilitasyondan önce sadece % 

16’sı gazete puntosunu okuyabiliyorken, rehabilitasyondan sonra % 94’ünün bunu 

yapabildiği ve ortalama okuma hızlarının dakikada 56 kelimeden 72 kelimeye çıktığı 

bildirilmiştir (Nguyen ve ark., 2009). TERA’nın stabilitesini çalıştırıcı egzersizlerle 

ve cümleleri tahmin etme yeteneğinin de arttırılması ile okuma hızının arttığı 

gösterilmiştir (Ergun ve ark. 2003).  
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 Santral görme kaybı olanlarda mikroperimetrinin biyofeedback sinyalleri ile 

yapılan rehabilitasyon ile iyi sonuçlar alındığı tüm hastalarda okumak için en uygun 

TERA’nın oluşturulması gerektiği ve bu bölgenin çalıştırılması ile okuma hızının 

%38 artabildiği ve okuma keskinliği ve kritik baskı boyutunda iki sıra artış olduğu 

bildirilmiştir (Tarita-Nistor ve ark., 2009).  

 Sonuç olarak YBMD’li olguların mikroperimetrik özellikleri içerisinde okuma 

performansını en çok etkileyen faktörün fiksasyon stabilitesi ve foveal skotom varlığı 

olduğu, stabilite arttıkça okuma hızının arttığı, kişinin eğitim durumu azaldıkça ve 

okuyamama süresi arttıkça okuma hızının düştüğü gözlenmiştir. TERA’nın 

lokalizasyonu ve tercih edilen görme alanının yönünün, okuma hızına etkisini 

istatistiksel olarak değerlendirebilmek için her grup başına düşen olgu sayısının 

yeterli olmadığı görülmüştür. Olgu sayısının daha genişletilerek TERA’nın 

lokalizasyonunun, okuma performansına etkisini incelemenin daha sağlıklı olacağı 

düşünülmüştür. Mikroperimetrik ölçümlerle az görenin fiksasyon özelliklerinin 

pratik ve güvenilir bir şekilde değerlendirilebildiği görülmüştür. Bu bilgiler ışığında, 

az görme rehabilitasyonunun daha etkili ve daha doğru bir şekilde yapılabileceği, 

okuma hızlarının arttırılabileceği ve kendi kendine yeten, bağımsız bireyler olarak 

yaşam kalitelerinin yükselebileceği düşünülmüştür.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Santral skotomlu Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu olan az görenlerde, yakın 

görsel rehabiltasyon çok önemlidir. Bu populasyon, en sık yakın okuma 

performanslarındaki azalma sebebiyle az görme rehabilitasyonu merkezlerine 

başvurmaktadır. Özellikle bu yaş grubunda zaman geçirmek ve günlük faaliyetleri 

devam ettirebilmek, okuma performansının iyi olmasını gerektirir. Okuma 

performansındaki azalma kişinin yaşam kalitesini düşürdüğü için okuma yeteneğinin 

azalmışsa arttırılması, kaybedilmişse kazandırılması önemlidir. 

 Santral skotomda okuma işlevi merkezi görme alanı kaybı ve yakın görme 

keskinliğinin azalmasından dolayı çok etkilenmektedir. Oluşan adaptasyon 

mekanizması ile tercih edilen retinal alan/alanların (TERA) oluşması, okuma 

performansına katkı sağlayabilir. Ancak bu tercih edilen alanlar bazen istenilen yerde 

değildir ya da istenilen ölçüde stabil değildir. Bu alanın stabilitesi az görenin okuma 

performansının arttırılması açısından çok önemlidir. TERA’nın nasıl mekanizmalarla 

oluştuğu henüz tam aydınlatılamamıştır. Bu alanın lokalizasyonunu ve stabilitesini 

ölçmek için mikroperimetri en pratik ve en güvenilir cihazdır. Mikroperimetri testi 

ile kişide oluşan TERA’nın stabilitesinin ve lokalizasyonunun belirlenmesi, az 

görenin özellikle yakın görsel rehabilitasyonu açısından çok değerlidir. Bu sayede 

TERA’nın yeri uygun ama stabilitesi düşükse TRL çalışmaları ile stabilitesi 

arttırılacak, eğer yeri uygun değilse TRL çalışmaları ile retinal hassasiyetin daha 

yüksek olduğu, kişinin kendi TERA’sına ve foveasına en yakın yere kaydırma 

çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalarla kişilerin okuma hızlarının arttığı 

bildirilmiştir. Okuma hızının artması ile kişinin okuma performansı artacak ve 

günlük faaliyetlerinde başkalarına olan bağımlılığı azalacaktır. Bu da az görme 

rehabilitasyonunda ilk hedeflerimizden biridir. Sonuç olarak bireyin yaşam kalitesi 

artacaktır. Bu çalışma, YBMD’li az görenlerde mikroperimetri ile elde ettiğimiz 

parametrelerin okuma performansına etkisini belirlemek ve özellikle az görme 

rehabilitasyonundaki TRL uygulamalarımız için, uygun hasta ve okuma 

performansını en çok arttıran ‘ideal PRL-TERA’ tanımını yapabilmek amaçlanmıştır. 
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 Çalışma kapsamında ortalama yaşları 77,49±8,56, ortalama uzak görme 

keskinliği 0,66±0,2 logMAR olan, 41’i erkek, 22’si kadın toplam 63 YBMD’li az 

gören değerlendirilmiştir. Bu olguların sosyodemografik özelliklerine bakıldığında, 

eğitim seviyeleri yükseldikçe okuma hızının arttığı, okumaya ara verdiği süre 

uzadıkça okuma hızının azaldığı görülmüştür. Genel yaşam kalitesi ölçeği ve okuma 

alt ölçeği puanları ile okuma hızı arasında pozitif korelasyon olduğu görülmüştür.  

 Göz muayenelerinin sonuçlarını değerlendirdiğimizde, uzak ve yakın görme 

keskinliği iyileştikçe, düşük uzaysal frekanstaki kontrast duyarlılık değerleri arttıkça 

okuma hızının arttığı, yakına ilave edilen (+) cam arttıkça okuma hızının azaldığı 

bulunmuştur. İyi gören gözün sağ veya sol göz olmasının okuma hızını etkilemediği, 

TERA yerleşiminin de sağ veya sol gözde olmasının okuma hızını etkilemediği 

bulunmuştur. 

 MNREAD yakın okuma keskinliği kartı parametrelerin hepsinin okuma hızına 

etki ettiği, ancak okuma hızını en çok etkileyen parametrenin okuma keskinliği 

olduğu bulunmuştur.  

 Mikroperimetriden direk elde edilen değerler ile okuma hızı arasındaki ilişkiye 

baktığımızda, fiksasyon stabilitesi, ortalama retinal hassasiyet ve P1, P2 değerleri 

arttıkça okuma hızının arttığı, BCEA 63 ve BCEA 95 değerleri arttıkça okuma 

hızının azaldığı bulunmuştur. TERA’nın %68 olguda unstabil olduğu, %27 olguda 

rölatif stabil ve %5 olguda ise stabil olduğu gözlenmiştir. Unstabil fiksasyonlu 

gözlerde, orta uzaysal frekanstaki kontrast değerinin, okuma hızının ve okuma 

kolaylık indeksinin daha düşük olduğu bulunmuştur. 

 Mikroperimetriden dolaylı olarak elde edilen değerler ile okuma hızı arasındaki 

ilişkiye baktığımızda foveal skotom varlığında ve TERA’nın skotomun ortasına 

yerleşmesi durumunda okuma hızının en düşük olduğu, TERA’nın foveaya ve lezyon 

kenarına olan mesafesi uzadıkça ve skotom boyutları büyüdükçe okuma hızının 

azaldığı tespit edilmiştir. Fiksasyonun stabilitesi ile TERA’nin yerleşim yeri ve 

TERA- skotom ilişkisi arasında bağlantı bulunamamış, ancak TERA-Fovea arası 
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mesafe uzadıkça unstabil fiksasyon görülme olasılığının arttığı gözlenmiştir. 

Skotomun en sık TERA’nın sağında yerleştiği, TERA’nın en sık nazal retinada, 

ikinci sırada süperiyor retinada yerleştiği gözlenmiştir. Üçüncü sırada ise inferiyor ve 

santral yerleşimin olduğu görülmüştür. TERA’nın, sol gözde en sık nazal kadranda 

(%36), sağ gözde ise en sık süperiyor kadranda (%31) yerleştiği görülmüştür. TERA 

yerleşiminin sol görme alanında olması ile sağ görme alanında olması arasında 

okuma hızında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

 Okuma hızını en çok etkileyen özellikleri belirlemek için regresyon analizi 

yapıldığında, eğitim durumu, okumaya ara verme süresi, okuma keskinliği, fiksasyon 

stabilitesi ve foveada absolu skotom varlığının okuma hızını en çok etkilediği 

belirlenmiştir. 

 Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar özet olarak değerlendirildiğinde, 

 Okuma hızını en çok etkileyen parmetrelerin, sosyodemografik 

özelliklerden eğitim düzeyi ve okumaya ara verme süresi olduğu 

görülmüştür. 

 Okuma hızını en çok etkileyen MNREAD parametresinin, okuma keskinliği 

olduğu tespit edilmiştir.  

 Okuma hızını en çok etkileyen mikroperimetrik parametrenin fiksasyon 

stabilitesi ve foveal skotom olduğu bulunmuştur. 

 Okuma hızı ile TERA’nın retinaya yerleşim yeri arasında ilişki 

bulunamamıştır. 

 Çalışmadaki analizlerin sonucuna göre, 

 Çalışmada yapılan kontrast duyarlılık testinin, az görenler için hazırlanmış 

olan kontrast duyarlılık testi kullanılarak yapılmasına ihtiyaç vardır.  

 MNREAD parametrelerine bakılırken farklı dillerde, yazım formatları farklı 

olan dil seçenekleri ile çok merkezli bir çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. 



90 

 Özellikle TERA’nın retinaya yerleşim yerinin okuma hızına etkisinin 

değerlendirilmesi için çalışmanın daha geniş serilerle yapılmasına ihtiyaç 

vardır. 

 Çalışma, okuma hızının en önemli parametrelerinden olan göz hareketlerini 

değerlendirmemiştir. Sakkadik hareketlerin değerlendirildiği çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. 
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ÖZET 

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan Az Gören Hastaların Mikroperimetrik 

Özelliklerinin Okuma Performansı Üzerine Etkisi 

 Bu araştırmada yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan az gören olguların, 

mikroperimetrik özelliklerinin okuma performansına etkisinin araştırılması 

amaçlandı. Elde edilen verilerle, az görme rehabilitasyonundaki Trained Retinal 

Locus (TRL) uygulamalarımız için okuma performansını en çok arttıran ‘ideal PRL-

TERA’ tanımınının yapılması ve uygun hasta seçimiyle, bu hasta populasyonunda 

okuma performansının arttırılabileceği düşünüldü.  

 Bu amaçla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi’nde Ağustos 2018-Eylül 

2019 tarihleri arasında başvuran 63 az gören hastanın iyi gören gözü, bu prospektif 

çalışmaya dahil edildi. Bu olguların sosyodemografik özellikleri, göz muayene 

bulguları, MNREAD parametreleri ve mikroperimetrik özellikleri değerlendirilip, 

özellikle mikroperimetrik özelliklerin okuma performansına etkisi detaylandırılarak 

araştırıldı.  

 Eğitim seviyeleri, yakın okuma keskinlikleri ve kontrast duyarlılık değerleri iyi 

oldukça, okuma hızının arttığı, okuma hızı arttıkça yaşam kalitesinin arttığı ve 

okumaya ara verdiği sürenin uzaması ile okuma hızının azaldığı tespit edildi. 

Çalışmamızda TERA’nın en sık nazal kadranda (%19), ikinci sırada süperior 

kadranda (%16) görüldüğü, %68 olguda unstabil, %27 olguda rölatif stabil ve %5 

olguda stabil olduğu, olguların çoğunun skotomu sağa alarak, sol görme alanını 

kullanmayı tercih ettiği gözlendi. TERA’nın yerleşiminin okuma hızına etkisi 

olmadığı, okuma hızını en çok etkileyen faktörlerin, eğitim durumu, okumaya ara 

verme süresi, okuma keskinliği (RA), fiksasyon stabilitesi ve foveal skotom varlığı 

olduğu bulundu. Sonuç olarak, TERA’nın retinadaki yerleşiminin okuma 

performansına etkisinin olmadığı, mikroperimetrik özelliklerden okuma 

performansına en çok etki eden faktörün, fiksasyon stabilitesi ve foveal skotom 

varlığı olduğu tespit edildi. TRL çalışmaları ile yapılan eğitimle fiksasyon stabilitesi 

arttırıldığında okuma hızının ve yaşam kalitesinin artabileceği ve TERA’nın 

yerleşiminin okuma hızına etkisinin araştırılması için buna benzer bir çalışmanın 

daha geniş serilerle ve farklı dillerde yapılmasına ihtiyaç olduğu düşünüldü. 

Anahtar Sözcükler: Mikroperimetri, MNREAD okuma kartı, Okuma hızı, Tercih 

edilen retinal alan, Yaşa bağlı makula dejenerasyonu 
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SUMMARY 

The Effect of Microperimetric Characteristics on Reading Performance of Low 

Vision Patients with Age-Related Macular Degeneration 

 This study aimed to investigate the effect of microperimetry characteristics on 

the reading performance of low vision patients with age-related macular 

degeneration. With the data obtained, it was thought that reading performance could 

be increased in this patient population by selecting the suitable patients and making 

the definition of ‘ideal PRL-TERA’ which best enhances the reading performance for 

our Trained Retinal Locus (TRL) applications in low vision rehabilitation. 

 With this purpose, the eye with a good sight of 63 low vision patients who 

applied to the Ankara University Faculty of Medicine Department of 

Ophthalmology, Department of Vision Research and Vision Rehabilitation between 

August 2018 and September 2019 were included in this prospective study. The 

sociodemographic characteristics, ophthalmologic examination findings, MNREAD 

parameters, and microperimetric characteristics of these cases were evaluated. 

Especially the effects of microperimetric characteristics on reading performance 

were investigated. 

 It was found that higher education levels and better near reading acuities and 

contrast sensitivity values resulted in increased reading speed. The quality of life 

increased as the reading speed increased, and the reading speed decreased with the 

prolongation of the reading interval. In our study, PRL was most commonly seen in 

the nasal quadrant (19%), and secondly, in the superior quadrant (16%), PRL was 

unstable in 68%, relatively stable in 27%, and stable in 5%. Most of the cases 

preferred to use the left visual field by taking scotoma to the right. It was found that 

the placement of PRL had no effect on reading speed. The factors affecting the 

reading speed were the education level, the break time on reading, reading acuity 

(RA), fixation stability, and the presence of foveal scotoma. As a result, it was 

determined that the placement of PRL in retina had no effect on reading 

performance, and the most critical factors of the microperimetric properties affecting 

reading performance were the fixation stability and foveal scotoma. It was thought 

that when the fixation stability was increased with the training performed with TRL 

studies, reading speed and quality of life could increase, and similar studies with a 

more extensive population and different languages are in need in order to investigate 

the effect of the placement of PRL on reading speed. 

Keywords: Age-related macular degeneration, Microperimetry, MNREAD reading 

card, Preferred retinal locus, Reading speed 
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EKLER 

Ek 1. Klinik Araştırmalar Etik Kurul Karar Formu 
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Ek 2. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu 

 Hekimin Açıklaması  

 Sarı nokta hastalığı olan hastalarda keskin görmemizi sağlayan bölgenin 

(fovea) fonksiyonu bozulur. Fonksiyonunu yapamayan bu bölge yerine kişi, başka 

bölgeler ile görmeye çalışır. Bu bölgeye PRL ya da TERA adı verilir. Bu yeni 

gelişen alanın sabitliği ve yeri özellikle okuma yeteneği açısından oldukça önemlidir. 

Biz, bu çalışmamızda oluşan bu yeni alanın yerinin, sabitliğinin okumanıza olan 

etkisine ve yaşam kalitenize olan etkisine bakmak istiyoruz. Çalışmamızın ismi 

‘Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan Az Gören Hastaların Mikroperimetrik 

Özelliklerinin Okuma Performansı Üzerine Etkisi’ dir. 

 Bu çalışmayı yapmamızdaki amaç, sizin yeni tercih ettiğiniz alan sabit mi, 

değişken mi, yeri sizin için uygun mu, sizin okumanıza kolaylık sağlıyor mu, yaşam 

kalitenizi nasıl etkiliyor? Bunları değerlendirmektir. 

 Eğer bu çalışmaya katılmayı kabul ederseniz burada muayene edileceksiniz. 

Uygun yakın düzeltme yapıldıktan sonra Mnread okuma kartı ile okuma 

keskinliğiniz, kritik baskı boyutunuz ve maksimum okuma hızınız ölçülecektir. 

Kontrast hassasiyet testi yapılacaktır. Sonra 25 soru (gerekirse 13 ilave soru) ile NEI-

VFQ25 anketi yapılarak yaşam kaliteniz puanlanacaktır. ‘Mikroperimetri’ cihazı ile 

tercih ettiğiniz yeni alan tespit edilecektir. Daha sonra şimdi bulunduğumuz ‘Görme 

araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi’nin karşısında bulunan ‘Ankara 

Üniversitesi Göz Polikliniği Retina Bölümü ‘nde fundus otofloresan (FAF) 

çekilecektir. Yapılan hiçbir işlem girişimsel değildir ve ağrı duyulmayacaktır. 

 Araştırmaya sarı nokta hastalığı nedeni ile az gören 63 erişkin hasta alınacaktır. 

Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Kararınızdan önce sizi araştırma 

hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri okuyup anladıktan sonra bu 

araştırmaya katılmak isterseniz formu imzalayınız. 

 Bu çalışmaya katılmanız için sizden ve bağlı olduğunuz sosyal güvenlik 

kurumundan herhangi bir ücret istenmeyecektir. Çalışmaya katıldığınız için size ek 

bir ödeme de yapılmayacaktır.Sizinle ilgili bilgiler gizli tutulacak ancak çalışmanın 

kalitesini denetleyen görevliler, etik kurullar ya da resmi makamlarca gereği halinde 

incelenebilecektir. 

 Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak tamamen 

isteğe bağlıdır. Reddettiğiniz takdirde size uygulanan tedavide herhangi bir 

değişiklik olmayacaktır. Yine çalışmanın herhangi bir aşamasında mazeret 

belirtmeksizin onayınızı çekme hakkına da sahipsiniz. Araştırmacı da sizi çalışma 

dışında bırakabilir. 

 Araştırma ile ilgili bir sorunuz olduğunda sormak için yardımcı araştırıcı Dr. 

Deniz ALTINBAY’a cep telefonu: 05057593858’ den ulaşabilirsiniz. 
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Hastanın beyanı 

 

Ben ........................................................................... 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yapılacak olan 

‘Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan Az Gören Hastaların 

Mikroperimetrik Özelliklerinin Okuma Performansı Üzerine Etkisi’ başlıklı 

tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukardaki bilgiler 

bana aktarıldı. Sorularıma cevap verildi. Bu bilgilerden sonra araştırmaya gönüllü 

olarak katılmayı kabul ediyorum. 

İmzalı bu formun bir kopyası bana verilecektir. 

 

 

 

 

Hastanın: 

 

Adı soyadı: 

Adres: 

 

Tlf: 

İmza ve Tarih: 

 

 

 

Katılımcı ile görüşen hekim: 

 

Adı soyadı: 

Ünvanı: 

Adres: 

 

Tlf: 

İmza ve Tarih: 
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Ek 3. Demografik Bilgi Form Örneği 

 

Adı-Soyadı:      Tarih: 

Doğum Yeri/Tarihi:     Dosya No: 

Cinsiyeti:      Adres: 

TC No:      Telefon:  

 

Eğitim düzeyi: 

Mesleği: 

Çalışma Durumu: 

Medeni hali 

Aile Hikayesi: 

 

Göz ameliyatı öyküsü: 

Sistemik hastalık öyküsü: 

Semptom süresi: (Görme şikayetlerinin ne zaman başladığı) 

Okuma alışkanlıkları: 

Okumaya ara verdikleri süre:       

     

 

Yaşam Kalitesi Puanı: 

 Genel Puanlama: 

 Okuma aktivitesi alt skala puanı: 
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Ek 4. Göz Muayenesi Form Örneği 

En iyi düzeltilmiş GK(ETDRS):    

Sağ göz: 

Sol göz: 

Binoküler: 

Yakın için GK(logMAR ve M olarak):  

Sağ göz: 

Sol göz: 

Binoküler: 

Maküler dejenerasyonun tipi:   

Atrofik Tip 

Eksudatif Tip (son 6 ay içinde stabil)  

Maküler lezyonun Boyutu (alan olarak,mm
2
): 

Lezyonun şekli:    

multiple 

halka        

tek solid 

MNREAD kart ile (kaç cm,kaç büyütme):    

Okuma keskinliği (RA): 

Kritik baskı boyutu (CPS): 

Max.okuma hızı (MRS):  

Okuma Kolaylık İndeksi (ACC): 

 

 

 



107 

Mikroperimetrik parametreler (Direk elde edilenler):  

Fiksasyon davranışları: 

MII: 

Ortalama retinal hassasiyet: 

P1:  

P2: 

Fiksasyon Stabilitesi: 

BCEA 63: 

BCEA 95:  

Mikroperimetrik Parametreler (Dolaylı olarak elde edilenler): 

TERA’nın yerleşimi :   

*nazal   *temporal  *süperior  

*inferior *santral  *TERA yok 

TERA’nın foveaya olan uzaklığı: 

TERA’nın lezyon kenarına olan uzaklığı: 

Skotomun yeri: 

Skotomun büyüklüğü: 

Kontrast Duyarlıklık Sonuçları: 

Düşük uzaysal frekanslar 

Orta uzaysal frekanslar 
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Ek 5. MNREAD Takip Form Örneği 
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