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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı pterjiumun santral kornea kalınlığı (SKK) üzerine etkisini
araştırmaktır.
Yöntem: Kliniğimizde tek taraflı pterjiumu olan 41 hasta çalışma kapsamında
değerlendirilmiştir. Hastaların cinsiyetleri, yaşları ve oftalmoskopik muayeneleri kaydedilmiştir.
Her iki göz SKK ultrasonik pakimetri ile ölçülmüştür. Ardışık 5 farklı ölçümün ortalaması alınıp
kaydedilmiştir. Pterjium olan taraf ve pterjium olmayan taraf santral kornea kalınlığı ölçümleri
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar T testi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Olguların 21’i kadın 20’si erkek olmak üzere 41 olgunun sonuçları incelenmiştir.
Hastaların yaş ortalması 57,8±13,9 (31-85 yaş aralığı) olduğu saptanmıştır. Pterjium olan tarafta
SKK ortalması 532,5±33,6 μm olarak tespit edilmişken pterjium olmayan taraf SKK
ortalamasının 533,1±33,9 μm olduğu görülmüştür. İki taraf arasındaki bu farklılık istatistiksel
olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,930). Kadınlarda pterjium olan tarafta ortalama SKK
536,7±33,5 μm iken pterjium olmayan tarafta ise 532,9±28,8 μm olarak tespit edilmiştir.
Erkeklerde ise pterjium olan tarafta ortalama SKK 528,1±34,1 μm iken pterjium olmayan tarafta
533,4±39,2 μm olarak bulunmuştur. Hem kadınlarda hemde erkeklerde pterjiumlu taraf SKK
ve pterjium olmayan taraf SKK arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(Sırası ile p=0,698ve p=0,651).
Sonuç: Pterjiumun santral kornea kalınlığına etkisinin olmadığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Pakimetri, pterjium, santral kornea kalınlığı.

ABSTRACT 
Aim: To evaluate the effect of pterygium existence on central corneal thickness (CCT)
Method: 25 patitens with unilateral pterygium were assessed as a part of the study. Sex, age
and ophthalmological examinations were recorded. CCT were measured with ultrasonic
pachymeter from both eyes. Mean of 5 consecutive measurements were recorded.  CCT’s were
compared in both eyes that with/without pterygium. Results were analyzed with T test.
Results: Results of 41 cases consist of 21 females and 20 males were investigated. Mean age
of patients was 57,8±13,9 (31-85). Mean CCT’s were  532,5±33,6 μm and 533,1±33,9 μm
respectively in eyes with and without pterygium. Difference between two groups was not
statistically significant. (p=0,930) In female group mean CCT’s were 536,7±33,5 μm and
532,9±28,8 μm respectively in eyes with and without pterygium. In male group mean CCT’s
were 528,1±34,1 μm and 533,4±39,2 μm respectively in eyes with and without pterygium. Both
in female and male groups the existence of pterygium didn’t cause any statistically significant
difference on CCT. (p=0,698 and p=0,651 respectively)
Conclusion: We observed that pterygium has no effect on central corneal thickness.
Key words: Central corneal thickness, pachymeter, pterygium.

GİRİŞ 

Pterjium, bulber fibrovasküler konjonktiva dokusunun kornea üzerine ilerlemesi ile karakterize
hiperplastik ve dejeneratif bir hastalıktır. Aynı zamanda, görme keskinliğini azaltabilen, yaşam
kalitesini etkileyen ve kozmetik problemlere yolaçabilen bir hastalıktır. Ultraviyole ışınına
maruz kalma, göz yaşı film tabakasındaki bozukluklar, çevre kirliliği, sıcaklık, rüzgar gibi
olaylar etyolojik nedenler olarak gösterilmiştir (1,2). Bu hastalığın tedavisinde değişik cerrahi
teknikleri kullanılmaktadır (3-5).

Santral kornea kalınlığı (SKK) ölçümü, glokom hastalarında ve refraktif cerrahi hastalarında
önemli bir veridir. Daha önceki çalışmalarda SKK ile serebral palsi, diyabetes mellitus,
refraksiyon kusurları, ambliyopi, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, psödoeksfoliasyon sendromu
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gibi hastalıklar arasındaki ilişki incelenmiştir (6-11). Daha önce
yapılan bir çalışmada kornea endotel hücre yoğunluğunda hafif
azalmadan bahsedilmiştir (12). Ayrıca, pterjium korneada
morfolojik değişikliklere neden olduğundan dolayı SKK’nın bu
durumdan ve azalmış endotel hücre yoğunluğundan olumsuz
etkilenebileceğini düşünülmüştür. Bu çalışmadaki yazarların
bilgisine göre daha önceki çalışmalarda SKK ile pterjium
arasındaki ilişkiyi değerlendiren sadece birkaç çalışma mevcuttur.
Bu nedenle bu çalışmanın amacı SKK ile pterjium arasındaki
ilişkiyi araştırmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Kliniğimize başvuran, tek taraflı primer nazal pterjiumu olan 41
olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Kornea santraline ulaşan evre 3
pterjium olguları, SKK ölçümünü etkileyebileceğinden dolayı
çalışmaya alınmamıştır. Daha önceden cerrahi müdahale geçirmiş
olan hastalar, keratokonus gibi kornea ektazileri olan hastalar veya
kornea distrofisi gibi kornea kalınlığını etkileyecek göz hastalığı
olanlar, glokom tanısı konulmuş hastalar ve kontakt lens kullanan
hastalar çalışma dışında bırakılmışlardır. Ayrıca herhangi bir
topikal tedavi alan hastalarda, SKK etkilenebileceğinden dolayı
çalışma dışında tutulmuştur.

Hastaların yaşları, cinsiyetleri, sistemik ve oftalmolojik hikayeleri
kaydedilmiştir. Olguların oftalmolojik muayeneleri yapılmıştır. %
0,5’lik proparakain hidroklorür (Alcaine, Alcon) ile topikal
anestezi sağlandıktan sonra ultrasonik pakimetri (Sonomed 300P
Pacscan) ile SKK ölçümü yapılmıştır. SKK ölçümleri, hasta oturur
pozisyonda ve karşıya doğru bakarken, pakimetri probu korneaya
dik olacak şekilde ve baskı uygulamadan yapılmıştır. Ardışık 5
farklı ölçümün ortalaması alınıp kaydedilmiştir.

Veriler T testi ile karşılaştırılmış ve p değeri <0,05 olduğunda
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR

Çalışma kapsamında değerlendirilen 21’i kadın 20’si erkek olmak
üzere 41 olgunun sonuçları incelenmiştir. Hastaların yaş ortalması
57,8±13,9 (31-85 yaş aralığı) olduğu saptanmıştır. 21 (%51,2)
olgunun sağ gözünde, 20 (%48,8) olgunun ise sol gözünde
pterjium dokusu olduğu görülmüştür.

Pterjium olan tarafta ortalma SKK 532,5±33,6 μm olarak tespit
edilmişken pterjium olmayan taraf ortalama SKK’nın 533,1±33,9
μm olduğu saptanmıştır. İki taraf arasındaki bu farklılık
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,930). Kadınlarda
pterjium olan tarafta ortalama SKK 536,7±33,5 μm iken pterjium
olmayan tarafta ise 532,9±28,8 μm olarak tespit edilmiştir.
Erkeklerde ise pterjium olan tarafta ortalama SKK 528,1±34,1 μm
iken pterjium olmayan tarafta 533,4±39,2 μm olarak bulunmuştur.
Hem hem kadınlarda de erkeklerde pterjiumlu taraf SKK ve
pterjium olmayan taraf SKK arasındaki farklılık istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır (sırası ile p=0,698 ve p=0,651). Ayrıca
SKK açısından her iki cinsiyet arasında hem pterjiumlu gözlerde
hemde pterjium olmayan gözlerde istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığın olmadığı görülmüştür (sırası ile p=0,419 ve 0,967).

TARTIŞMA

Santral kornea kalınlığı refraktif cerrahide ve glokom hastalarının
tanı ve takibinde gerekli olan bir parametredir. Optik sinir hasarı
olmayan oküler hipertansiyonlu hastalarda SKK daha kalın iken,
normotansif hastalarda SKK daha ince olarak saptanmıştır (13,14).
SKK, göz içi basıncı (GİB) ölçümünün doğruluğunu etkileyen bir
faktördür. Aplanasyon tonometresi ve hava üflemeli tonometreler
de dahil hemen hemen tüm GİB ölçüm yöntemleri SKK’dan
etkilenmektedir (15-18). Bu yüzden GİB ölüçümü yapıldıktan

sonra SKK ölçülüp düzeltilmiş değerler bulunmalıdır. Göz
kliniklerinde çok sık olarak görülen pterjiumlu hastalarda SKK
kalınlığı normalden farklılık gösteriyorsa GİB bundan
etkilenecektir. Bundan dolayı pterjiumlu olgularda SKK ile
pterjium arasındaki ilişkinin bilinmesi özellikle glokom tanısı
konulması sırasında fayda sağlayacaktır.

Pterjium korneada anatomik ve immünolojik değişikliklere neden
olmaktadır (19). Artmış oküler aberasyonlar görmeyi olumsuz
etkilemektedir (20). Pterjiumlu olgularda epitelyal hücrelerin daha
az olduğu, stromada keratosit kaybının olduğu ve dendiritik
hücrelerin ise daha fazla olduğu gösterilmiştir (19,21). Mootha ve
ark. pterjiumlu hastalarda endotel hücre yoğunluğunda hafif
azalma olduğunu ve SKK’nın 531±41 μm olduğunu
bildirmişlerdir (12). Ancak çalışmaları vaka kontrollü
gerçekleştirilmediğinden azalmış endotel hücre yoğunluğunun
SKK’nı nasıl etkilediği değerlendirilememiştir. Gros-Otero ve ark.
tek taraflı primer pterjiumlu olgularda, pterjiumlu taraf ve diğer
göz SKK’nı karşılaştırmışlar ve anlamlı bir farklılık olmadığını
saptamışlardır (22). Pérez-Rico ve ark. primer pterjiumlu
hastalarda yaptıkları çalışmalarında SKK’nı 506.65±36.87 μm
olarak tespit etmişlerdir (23). Hansen ve ark. ise SKK’nın
pterjiumlu göz ve diğer sağlam göz arasında bir farklılığın
olmadığını bildirmişleridir (24). Pterjium dokusunun SKK üzerine
etkisini araştıran bu çalışmada ise kliniğimizde speküler
mikroskopi olmadığı için endotel hücre yoğunluğu
değerlendirilememiştir. Ancak bu çalışmada da diğer çalışmalarda
ki gibi pterjiumlu taraf ve pterjium olmayan taraf arasında SKK
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmüştür.

Pterjiumun en sık nedenlerinden biri kuru gözdür. Literatürde,
kuru gözün SKK üzerine etkisini değerlendiren çalışmalarda farklı
sonuçlar vardır. Liu ve ark. aköz yetmezliğine bağlı gelişen kuru
göz hastalarında SKK’nı değerlendirmişler ve kontrol grubundan
anlamlı olarak daha düşük olduğunu gözlemlemişlerdir (25).
Sanchis-Gimeno ve ark. ise postmonopozal kuru gözlü kadınlarda
SKK’nı daha düşük tespit etmişlerdir (26). Ancak, van Bijsterveld
ve ark. ise kuru gözlü hastalarla kontrol grubu arasında SKK
açısından anlamlı bir farklılığın olmadığını bildirmişlerdir (27).
Bu çalışmadaki yazarların bilgisine göre radyasyon, sıcaklık gibi
diğer pterjium nedenleri ile SKK ilişkisini araştıran bilinen bir
çalışma yoktur.

Sonuç olarak bu çalışma, pterjiumun SKK üzerine bir etkisinin
olmadığını göstermiştir. Pterjiumlu olgularda SKK değerlerinin
GİB ölçümlerini anlamlı olarak etkilemeyeceği kanaatine
varılmıştır. Ancak pterjium ile SKK arasındaki ilişkiyi tam olarak
aydınlatabilmek için kuru göz parametrelerinin ve endotel hücre
sayımının da dahil edildiği daha geniş örnekli çalışmalara ihtiyaç
olduğu düşünülmüştür.
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