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Ambliyop ve Ambliyop Olmayan Gözlerde
Retina Sinir Lifi Kal›nl›¤›
Thickness of the Retinal Nerve Fiber Layer in Amblyopic and Normal Eyes
Ahmet Taylan Yaz›c›, Ercüment Bozkurt, Necip Kara, Mehmet Taﬂ,
U¤ur Akagündüz, Ömer Faruk Y›lmaz
Beyo¤lu Göz E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹stanbul, Türkiye

Özet
Amaç: Ambliyop gözlerle normal gözlerin retina sinir lifi tabakas› (RSLT) kal›nl›¤›n› karﬂ›laﬂt›rmak.
Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çal›ﬂmada, 114 hastan›n 228 gözü de¤erlendirildi. Çal›ﬂma kapsam›na bir gözü Ambliyop
ve di¤er gözü sa¤lam olan olgular dahil edildi. Tüm olgulara detayl› oftalmolojik muayene, aksiyel uzunluk ölçümü ve Stratus Optik Koherens Tomografi (OKT) ile peripapiller RSLT kal›nl›k ölçümü yap›ld›. Hastalar›n ambliyop gözü ile sa¤lam olan
di¤er gözleri RSLT kal›nl›¤› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Sonuçlar: Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 13 idi. Ambliyopik gözlerin %59’da ﬂaﬂ›l›k, %30’da anizometropi ve %11’de ise pitoza
ba¤l› deprivasyon ambliyopisi vard›. Ortalama RSLT kal›nl›¤› ambliyopik gözlerde ve sa¤lam gözlerde s›ras›yla
105,2 μm±11,95 μm ve 104,7 μm±10,7 μm olarak ölçüldü.
Tart›ﬂma: Sa¤lam gözlerle ambliyop gözler aras›nda, RSLT kal›nl›klar› aç›s›ndan anlaml› fark bulunamam›ﬂt›r.
(TOD Dergisi 2010; 40: 89-92)
Anahtar Kelimeler: Ambliyopi, retina sinir lifi, optik koherens tomografi

Summary
Purpose: To compare the retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness of amblyopic and normal eyes.
Material and Method: In this prospective study, 228 eyes of 114 patients were observed. The study included the amblyopic eyes and the fellow normal eyes of the patients. A detailed ophthalmologic examination, axial length measurement and
RNFL thickness measurement with Stratus Optical Coherence Tomography (OCT) were performed to all of the patients. The
RNFL thickness was compared between the amblyopic and fellow sound eyes.
Results: The average age of the patients was 13 years. Of amblyopic eyes, 59% had strabismus, 30% had anisometropia,
and 11% had deprivation amblyopia due to ptosis. The mean RNFL thickness of the amblyopic and fellow normal eyes was
105.2 μm±11.95 μm and 104.7 μm±10.7 μm, respectively.
Discussion: No significant difference was found between amblyopic and normal fellow eyes regarding the peripapillary RNFL
thickness. (TOD Journal 2010; 40: 89-92)
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Giriﬂ
Ambliyopi, organik bir patoloji olmaks›z›n, bir ya da
iki gözün görme keskinli¤inde azalma ile karakterizedir
(1-6). Gözlerin en iyi düzeltilmiﬂ görme keskinlikleri,
Snellen eﬂeline göre 1,0’dan iki s›ra veya daha az olmas›yla tespit edilir.

Görme keskinli¤inde azalman›n yan› s›ra, ambliyopi
kontrast duyarl›l›kta da azalmaya neden olabilmektedir
(2,7,8). Yap›lan çal›ﬂmalarda genel popülasyonun %2 ile
%5’inde ambliyopi görülmektedir (1,2,9-11). Ambliyopi,
retina ile serebral korteks aras›ndaki sinirsel ileti yolunun
geliﬂim sürecinde meydana gelmektedir ve bu süreç genellikle yaﬂam›n ilk 2-3 y›l› içinde olmaktad›r (1,8,11).
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Ambliyopik gözlerde, lateral genikulat cisimdeki de¤iﬂiklikler niceliksel histolojik çal›ﬂmalarla iyice anlaﬂ›lm›ﬂ
olmas›na ra¤men, retinadaki de¤iﬂiklikler yetersiz ve tart›ﬂmal›d›r (2,12-14).
Optik koherens tomografi (OKT) yüksek çözünürlükte
görüntü alabilen, nonkontakt, invaziv olmayan bir retina
görüntüleme yöntemidir. 10 μm çözünürlükte tomografik
kesitlerle retina incelemesi yapabilmektedir.
Bu çal›ﬂmada, muayene ve güncel tan›sal tetkiklerle
herhangi bir patoloji tespit edemedi¤imiz ambliyop gözlerde, OKT ile peripapiller retina sinir lifi tabakas› (RSLT)
kal›nl›¤› araﬂt›r›ld›. Amac›m›z, ambliyop gözlerde histolojik çal›ﬂmalarda beyinde tespit edilebilen patolojilerin,
RSLT kal›nl›¤›n› da etkileyip etkilemedi¤ini araﬂt›rmakt›.

Gereç ve Yöntem
Bu prospektif çal›ﬂmaya, 2008 Ocak-Mart aylar› aras›nda klini¤imize baﬂvuran ve tek gözde ambliyopi tespit
edilen 114 hastan›n 228 gözü al›nd›. Çal›ﬂma kapsam›na
bir gözü sa¤lam, di¤er gözünde ise anizometropik ambliyopi, ﬂaﬂ›l›¤a ba¤l› ambliyopi ya da deprivasyona ba¤l›
ambliyopisi bulunan gözler dahil edildi. Tek göz ambliyopisi bulunan hastalar›n tashihli görmesi Snellen eﬂeline göre 1,0 olan sa¤lam gözleri kontrol grubu olarak çal›ﬂ›ld›.
Oküler cerrahi hikâyesi olan, nörolojik hastal›¤› bulunan,
retinal hastal›¤› olan, optik disk anomalili, glokomlu veya
nistagmuslu olgular çal›ﬂma kapsam› d›ﬂ›nda b›rak›ld›.
Olgular›n tamam›na kapsaml› bir oftalmolojik muayene yap›ld›. Hastalar›n otorefraktometre ile sikloplejik
damla damlat›lmadan önceki ve sonraki refraksiyonlar›
saptand›. Sikloplejik etki olmadan 6 m uzakl›ktan Snellen
eﬂeli ile düzeltilmemiﬂ görme keskinlikleri ( DGK) ve düzeltilmiﬂ en iyi görme keskinlikleri (DEGK) elde edildi.
Tüm olgulara, göz içi bas›nç ölçümü, biyomikroskop ile
ön segment muayenesi ve dilate fundus muayenesi yap›ld›. Bununla birlikte tüm olgulara ﬂaﬂ›l›k muayenesi de
uyguland›.
Bir göz Snellen eﬂeline göre en az 1,0 iken, di¤er gözü en az iki s›ra az gören ve ﬂaﬂ›l›k, anizometropi ve pitozis d›ﬂ›nda görmeyi etkileyecek göz patolojisi tespit edilemeyenler ambliyop kabul edilerek çal›ﬂmaya al›nd›. ‹ki göz
aras›nda 2 Diyoptri (D) sferik eﬂde¤erden fazla refraksiyon
fark› anizometropi olarak kabul edildi. Tüm hastalara aksiyel uzunluk ölçümü yap›larak iki göz aras›nda 1 mm’den
fazla aksiyel uzunluk fark› bulunan gözler çal›ﬂmaya al›nmad›.
Ambliyop ve sa¤lam gözlere optik disk OKT (Zeiss
Stratus OCT III) çekildi.
OKT’de peripapiller sinir lifi kal›nl›klar› ölçüldü. Cihaz
üst, alt, nazal ve temporal olarak peripapiller bölgeyi dört
ayr› kadrana ay›rarak, her kadranda ayr› ayr› ve bütün ola-
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rak retina sinir lifi kal›nl›k ortalamalar›n› göstermektedir.
Ayr›ca bu dört kadran› da kendi içinde 3 parçaya ay›rarak
toplam 12 bölgenin de kal›nl›k ortalamalar›n› gösterebilmektedir.
Ambliyop ve sa¤lam gözde, tüm kadranlar›n ve üst,
alt, nazal ve temporal ayr› ayr› peripapiller sinir lifi kal›nl›k
ortalamalar› karﬂ›laﬂt›r›ld›.
DEGK’leri istatiksel olarak de¤erlendirmek için LogMAR’a çevrildi. Elde edilen OKT sonuçlar› sa¤lam göz ve
ambliyop göz olarak ayr› ayr› SPSS 15.0’a kaydedildi.
Verilerin de¤erlendirilmesinde student t testi kullan›ld› ve p<0,05 de¤erleri anlaml› fark olarak yorumland›.

Sonuçlar
Yaﬂ ortalamas› 13 (7-39) olan olgular›n 65’i (%57) erkek, 49’u (%43) kad›nd›. Gözlerden 67’si (%59) ﬂaﬂ›l›k,
35’i (%30) anizometropik, 12 göz (%11) ise pitoz nedeni
ile deprivasyona ba¤l› ambliyopi tan›s› alm›ﬂt›.
ﬁaﬂ›l›k tespit edilen gözlerin 28’inde (%24) ezotropya,
24’ünde (%21) ekzotropya ve 15’inde (%13) mikrotropya mevcuttu. Anizometropik gözlerden 23’ünde (%20)
astigmatizmaya ba¤l›, 10’unda (%9) hipermetropi ve astigmatizmaya ba¤l› ambliyopi tespit edildi. 12 (%11)
deprivasyon ambliyopisinin hepsi konjenital pitoz nedeniyle idi.
Hastalar›n DEGK’i LogMar olarak sa¤lam gözde
0,33±0,25 iken, ambliyopi bulunan gözde 0,005±0,22
olarak bulundu (p<0,01). Hastalar›n aksiyel uzunluklar›,
sa¤lam gözlerde 22,19±1,15 iken ambliyopi olan gözlerde 22,13±1,21 idi (p=0,46).
Ambliyop olmayan gözlerde sinir lifi kal›nl›k ortalamas› 104,7 μm (81-139 μm) iken, ambliyop gözlerde
105,2 μm (60-134 μm) olarak ölçülmüﬂtür (Tablo 1).
Ambliyop olmayan gözlerde ve ambliyop gözlerde
peripapiller RSLT kal›nl›k s›ralamas› kal›ndan inceye do¤ru alt, üst, nazal ve temporal kadran ﬂeklinde ölçülmüﬂtür. OKT’de ölçülen kadranlarda, her iki grupta da RSLT
kal›nl›k s›ralamas› de¤iﬂmemiﬂtir.
Yap›lan istatistik karﬂ›laﬂt›rmada, ambliyop ve sa¤lam
gözlerin DEGK’leri aras›nda anlaml› fark bulunurken
(p<0,01), aksiyel uzunluk, tüm kadranlar›n peripapiller
RSLT kal›nl›klar› ortalama ve ayr› ayr› karﬂ›laﬂt›rmalar›nda
ambliyop olan ve olmayan gözler aras›nda anlaml› fark
bulunmam›ﬂt›r (p>0,05).

Tart›ﬂma
Gangliyon hücre aksonlar›ndan oluﬂan RSLT, optik siniri oluﬂturarak lateral genikulat cisme do¤ru ilerlemektedir. Ambliyopi çal›ﬂmalar›nda gözlerde, lateral genikulat
hücrelerinde atrofi oldu¤u gösterilmiﬂtir (15). Hayvansal
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Tablo 1. Sa¤lam ve ambliyop gözlerin retina sinir lifi tabakas› kal›nl›k da¤›l›mlar›
Kadran
Genel
Alt
Üst
Nazal
Temporal

Göz

Say›

Ambliyop
Sa¤lam
Ambliyop
Sa¤lam
Ambliyop
Sa¤lam
Ambliyop
Sa¤lam
Ambliyop
Sa¤lam

114
114
114
114
114
114
114
114
114
114

μm) En yüksek kal›nl›k (μ
μm)
En düﬂük kal›nl›k (μ
60,9
81,2
70,0
96,0
66,0
80,0
34,0
44,0
43,0
45,0

134,0
139,9
195,0
194,0
168,0
182,0
139,0
153,0
124,0
126,0

μm) p* de¤eri
Ortalama kal›nl›k (μ
105,2
104,7
138,4
138,1
124,2
126,6
84,5
80,7
73,5
75,3

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

p*: student t test

çal›ﬂmalarda ambliyop gözlerde optik sinir boyutlar›nda
azalma, gangliyon hücre sitoplazmas› ve internal pleksiform tabakada incelme tespit edilmiﬂtir (7,16). Bizim daha önceki hayvan deneyimizde ise, histolojik olarak dominant göz akson say›s›n›n, di¤er göze göre belirgin olarak fazla oldu¤u tespit edilmiﬂtir (17).
OKT, retina katlar›n› h›zl› ve noninvaziz olarak de¤erlendirebilen bir yöntemdir. OKT retinadan kesitsel görüntü alabilmekte ve RSLT ve maküla kal›nl›¤›n› say›sal olarak
ifade edilebilmektedir.
Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda, ambliyop gözlerde önceki histolojik
çal›ﬂmalarda beyinde tespit edilebilmiﬂ patolojilerin
RSLT’de de bir farkl›l›k yaratabilece¤ini ve bunun OKT ile
tespit edilebilece¤ini düﬂündük. Fakat elde etti¤imiz sonuçlara göre OKT ile tespit edilebilen bir fark saptanamam›ﬂt›r. Normal gözlerde RSLT kal›nl›k ortalamas› 104,7 μm,
ambliyop gözlerde ise 105,2 μm olarak elde edilmiﬂtir.
Literatürde yap›lan çal›ﬂmalarda de¤iﬂik sonuçlar ile
karﬂ›laﬂt›k. Ambliyop ve sa¤lam gözlerdeki RSLT kal›nl›klar›n›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› baz› çal›ﬂmalarda ambliyop gözlerinki kal›n bulunurken, ço¤u çal›ﬂmada bizde oldu¤u gibi
fark bulunamam›ﬂt›r (3,4,18,19).
Repka ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada 17 ambliyop hastada OKT kullanarak RSLT kal›nl›¤›n› bizim çal›ﬂmam›zdaki gibi peripapiller bölgeden ölçerek yapm›ﬂlard›r. Ambliyop gözlerdeki peripapiller RSLT kal›nl›¤› ortalamalar›n›n sa¤lam gözlerden istatiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte 5 μm daha az oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir (4). Dickmann ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›nda ﬂaﬂ›l›¤a
ba¤l› ambliyopide peripapiller RSLT ambliyop gözlerde
daha kal›n bulunmuﬂ fakat bunun nedeninin ve klinik öneminin bilinmedi¤i belirtilmiﬂtir. 4118 olguyu içeren bir çal›ﬂmada, ambliyopik gözle normal göz aras›nda peripapiller RSLT kal›nl›¤› aç›s›ndan anlaml› bir fark görülmezken,
ambliyopik gözde makuler kal›nl›¤›n daha fazla oldu¤unu
saptanm›ﬂt›r (5). Yoon ve arkadaﬂlar›, tek tarafl› ambliyopisi olan 31 hastan›n 62 gözünde yapt›klar› çal›ﬂmada,
peripapiller RSLT kal›nl›¤›n› ambliyopik gözde ortalama

115 μm, di¤er gözde ise 109 μm olarak bulmuﬂtur ve bu
fark›n istatiksel olarak anlaml› oldu¤unu belirtmiﬂlerdir (6).
Kee ve arkadaﬂlar› bir gözü ambliyop olan 26 hastan›n 52
gözünü incelemiﬂ, sa¤lam göz ile ambliyop göz aras›nda
anlaml› derecede bir RSLT kal›nl›k fark› bulamam›ﬂt›r (1).
Yen ve arkadaﬂlar› 38 gözlük seride ambliyopik gözde ortalama RSLT kal›nl›¤›n› istatiksel olarak anlaml› bir ﬂekilde
10 μm fazla bulmuﬂtur (20). Yine Repka ve arkadaﬂlar›
yaﬂlar› 7 ile 12 aras›nda de¤iﬂen, tek tarafl› orta derecede
ambliyopisi bulunan 37 hastan›n gözünü incelemiﬂ ve
RSLT kal›nl›k fark›n› ambliyop olmayan gözden anlaml›
olarak bulamam›ﬂt›r (21).
Ambliyopi erken fark edildi¤inde tedavisi mümkün
olabildi¤i için erken teﬂhis edilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r. Histolojik çal›ﬂmalarda beyinde tespit edilen
patolojilerin, RSLT’de de OKT ile tespit edilebilece¤ini,
bunun ambliyopinin tespitinde fayda sa¤layabilece¤ini
düﬂündük. Baz› çal›ﬂmalarda, ambliyop gözlerle ambliyop olmayan gözler aras›nda OKT ile ölçülen RSLT kal›nl›¤› aç›s›ndan fark bulunmuﬂ olmakla birlikte, ço¤u çal›ﬂmada oldu¤u gibi bizde anlaml› bir fark bulunamam›ﬂt›r.
‹leriki çal›ﬂmalarda, yeni enstrümanlarla yap›lan retinal
de¤erlendirmeler veya postmortem histolojik çal›ﬂmalarla ambliyopik ve normal gözler aras›ndaki yap›sal farklar
gösterilebilir.
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