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Amaç: Heidelberg retinal tomografi (HRT) 3 cihazında bulunan Moorfield regresyon ana-
lizi (MRA) ve glokom ihtimali skoru (GPS) yöntemlerinin duyarlılığını karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya 115 orta derecede görme alanı kaybı olan pri-
mer açık açılı glokomu (PAAG) olan (56 erkek, 59 kadın) hasta dahil edildi. HRT 3 cihazından
elde edilen MRA ve GPS sonuçları normal sınırlarda (WNL), sınırda (BL) ve normal sınırla-
rın dışında (ONL) olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. PAAG hastalarının MRA ve GPS
sonuçlarının istatistiksel analizinde ki-kare testi ve Cramer’in V katsayısı kullanıldı. Ayrıca,
MRA ve GPS sonuçları arasındaki uyumun değerlendirilmesi için kappa değeri hesaplandı. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63,95±9,26 ve göz içi basıncı ortalaması 14,28±1,65
mmHg idi. HRT 3 cihazıyla ortalama çukurluk/disk oranı ve disk alanı büyüklüğü sırasıyla
0,49±0,14 (0,21-0,77) ve 2,01±0,25 mm2 (1,68-2,39) olarak ölçüldü. Global sektördeki MRA
sonuçları 37 kişide (%32,2) WNL, 36 kişide (%31,3) BL ve 42 kişide (%36,5) ONL saptandı.
Global sektördeki GPS sonuçları; 9 kişide (%7,8) WNL, 30 kişide (%26,1) BL ve 76 kişide
(%66,1) ONL saptandı. Tüm sektörlerde MRA ve GPS sonuçları arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark vardı (tüm sektörler için p değeri 0,01 veya altındaydı). Tüm sektörlerdeki MRA
ve GPS duyarlılıkları sırasıyla %14-50 ve %66-73 aralığında değişmekteydi. Tüm sektörlerin
kappa değeri 0,27’nin altındaydı.

Sonuç: Çalışmamızda, orta derecede görme alanı kaybı olan PAAG hastalarında, glokom
tanısı koymak için HRT 3 cihazı ile ölçülen GPS’nin duyarlılığı, MRA’nın duyarlılığından da-
ha yüksek bulunmuştur.

Aim: To compare sensitivities of Moorfield’s regression analysis (MRA) and glaucoma
probability score (GPS) of Heidelberg retina tomograph (HRT) 3 in primary open-angle glau-
coma (POAG) patients with moderate visual field defect.

Material and Method: 115 primary open angle glucoma (POAG) patients (56 male, 59 fe-
male) were enrolled to this prospective study. HRT 3 provides MRA and GPS outputs, which
are classified into three categories as within normal limits (WNL), borderline and outside nor-
mal limits (ONL). Statistical analyses of difference between MRA and GPS outputs of POAG
patients were determined using the Chi-square test and Cramer’s V coefficient. We also calcu-
late kappa value to evaluate the agreement between the results of MRA and GPS.

Results: The mean age and intraocular pressure of the patients were 63.95±9.26 years and
14.28±1.65 mmHg, respectively. Mean cup-disc ratio and optic disc size measured with HRT3
was 0.49±0.14 (0.21-0.77) and 2.01±0.25 mm2 (1.68-2.39), respectively. Global MRA outputs
were classified as WNL, borderline and ONL in 37 (32.2%), 36 (31.3%) and 42 (36.5%) cases,
respectively. Global GPS outputs were classified as WNL, borderline and ONL in 9 (7.8%), 30
(26.1%) and 76 (66.1%) cases, respectively. There was significant difference between MRA

Duyarlılık, 
Glokom, 
Heidelberg retinal 
tomografi 3

Anahtar Kelimeler:

SUMMARY

Sensitivity of Moorfield’s Regression Analysis and Glaucoma
Probability Score in Glaucoma Patients

Sensitivity,
Glaucoma, 
Heidelberg retinal 
tomograph 3

Key Words:

ÖZET



MN Oftalmoloji • Aralık 2012 • Cilt 19 Sayý 4

201

Ulaş F. Bucak YY. Balbaba M. Erdurmuş Y. Çelebi S.
Glokom Olgularında Moorfield Regresyon Analizinin ve Glokom İhtimali Skorunun... MN Oftalmol 2012;19:200-205

Giriş

Primer açık açılı glokom (PAAG); retina gangliyon
hücrelerinin ve aksonlarının ilerleyici kaybı ile karakterize
kazanılmış bir optik nöropatidir.1 PAAG tanısı için artmış
göz içi basıncı (GİB), glokomatöz görme alanı hasarı ve
optik sinir başı bulgularının olması gereklidir. Bu noktada
GİB, glokom tanısı koymak veya hastalığın evresini belir-
lemek için tek başına yeterli bir parametre değildir. Bu ne-
denle görme alanı ve optik sinir başının değerlendirilmesi
hastalığın şiddetinin ve evresinin saptanması için vazge-
çilmez unsurlardır. Optik sinir başında ve retina sinir lifi
tabakasındaki (RSLT) yapısal glokomatöz hasarın, görme
alanı kayıplarından önce ortaya çıktığı gösterilmiştir.2 Op -
tik sinir başı hasarının objektif, güvenilir, tekrarlanabilir,
kantitatif ve hızlı bir şekilde tespiti glokomun erken teşhis
ve tedavisinde büyük önem taşımaktadır. Optik sinir başı
oftalmolojik muayene ile subjektif olarak değerlendirile-
bildiği gibi, objektif olarak optik sinir başı analizi yapabi-
len cihazlarla da değerlendirilebilir. Objektif olarak optik
sinir başı analizi yapabilen cihazlardan birisi de Heidel -
berg retinal tomografi (HRT) 3 cihazıdır.

Heidel berg retinal tomografi 3 cihazının glokom mo-
dülü, optik sinir başının üç boyutlu görüntülerini alarak
kantitatif olarak analiz etmek için kullanılan konfokal la-
zer taramalı mikroskoptur. HRT 3 cihazıyla optik disk
muayenesinde incelenen bölge, merkezde optik disk ola-
cak şekilde 15ºx15º’lik peripapiller alandır. HRT 3 ciha-
zındaki verilerin analizi iki yazılım ile yapılmaktadır. Bun -
lardan birincisi Moorfield regresyon analizi (MRA) yazılı-
mıdır. Bu yazılım HRT 3 cihazıyla ölçtüğümüz nöroretinal
rim alanını cihazın veri tabanındaki belirli bir disk alanı ve
yaş grubu için öngörülen nöroretinal rim alanı ile karşılaş-
tırma yeteneğine sahiptir. MRA operatör tarafından manu-
el olarak çizilen kontür çizgisine bağımlı bir analizdir.3

HRT 2 cihazından farklı olarak HRT 3 cihazına MRA ya-
zılımına ek olarak Glokom ihtimali skoru (GPS) yazılımı
ilave edilmiştir. GPS yazılımı, kontür çizgisi ve referans
planına ihtiyaç duymamaktadır. GPS, peripapiller RSLT
kalınlığı  ve optik sinir başının 3 boyutlu anatomik  mode-
lini kullanarak otomatik olarak analiz yapar.

Bu çalışmanın amacı, disk alanı normal sınırlarda olan
ve orta derecede  görme alanı hasarı bulunan PAAG’lı has-

talarda HRT 3 cihazı ile ölçülen MRA ve GPS sonuçlarını
saptamak ve bu iki analiz yönteminin glokom tanısı koy-
madaki duyarlılıklarını seviyesini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem

Bu prospektif çalışmaya Abant İzzet Baysal Üniver si -
tesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Glokom
Polikliniği’ne Aralık 2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında
başvuran hastalar alındı. Çalışmaya dahil edilme kriterleri;
otorefraktometre ile ölçülen sferik refraksiyon değerinin
±3 diyoptri (D), silindirik refraksiyon değerinin ±1D aralı-
ğında olması, hasta yaşının 40 yıl üzerinde olması, HRT 3
ile ölçülen disk alanı büyüklüğünün normal sınırlarda ol-
ması (1,63-2,43 mm2) ve Hodapp, Parrish ve Anderson sı-
nıflamasına göre orta derecede glokomatöz görme alanı
hasarı olmasıydı. Bu kriterlere uyan PAAG tanısı almış
115 hastanın (56 erkek, 59 kadın)  çalışma kriterlerine
uyan 115 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastalara çalışma
ile ilgili bilgi verilerek yazılı onamlar alındı. Çalışma
Helsinki Deklarasyonu’na uygun olarak ve Tıp Fakültesi
Etik Kurulu’ndan onay alınarak gerçekleştirildi.

Hastaların tam bir oftalmolojik muayenelerinin yanı sı-
ra ultrasonik pakimetre cihazı [Nidek UP-1000 ultrason
pakimetre (Nidek Co., Ltd., Aichi, Japonya)] ile merkezi
kornea kalınlıkları (MKK) ve HRT 3 cihazı (Heidelberg
Engineering, Heidelberg, Almanya) ölçümleri aynı dene-
yimli hekim tarafından yapıldı. Hastaların görme alanı
muayenesi Octopus Perimetre cihazı (Haag Streit USA
and Reliance Medical Products, Ohio, ABD) ile yapıldı.
Hodapp, Parrish ve Anderson sınıflamasına göre orta dere-
cede glokomatöz görme alanı hasarı için görme alanında
şu şartlar aranmaktadır;4

• Görme alanı çıktısındaki ortalama sapma (MD) değeri-
nin -6 dB ile -12 dB arasında olması,

• Görme alanı çıktısındaki patern sapma haritasında 37
noktadan daha az sayıda %5 olasılık düzeyinde ka-
yıp ve/veya 20 noktadan az sayıda %1 olasılık düze-
yinde kayıp,

• Merkezi 5 derecelik alanda 0 dB duyarlılığında hiçbir
nokta olmaması,

and GPS outputs in all sectors (p values were 0.01 or less). Sensitivities of all MRA and GPS
sectors were between 14%-50% and 66%-73%, respectively. Kappa values of all sectors were
lower than 0,27. 

Conclusion: The diagnostic performance of the GPS appears to be more sensitive than the
MRA of HRT 3 in POAG patients with moderate visual field defect.
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• Merkezi 5 derecelik alanda 15 dB’in altında duyarlılığı
olan en fazla bir nokta olması.

Heidel berg retinal tomografi 3 cihazı retinaya yansıtı-
lan 670 nm dalga boyunda diod lazer ışın demetini kullan-
maktadır. Çalışmada sadece çekim kalitesi iyi kabul edi-
len, standart sapması 30 μm altında olan görüntülerin to-
pografik analiz yapıldı. Tüm olgularda midriyazis yapıl-
maksızın HRT 3 kamerası ile muayene edilen göz arasın-
da 10 mm olacak şekilde ölçümler alındı. Elde edilen to-
pografik görüntülerin stereoskopik ölçümleri için, optik
disk kenarları aynı hekim tarafından manuel olarak çizildi
ve optik diskin stereoskopik parametreleri değerlendirildi.
RSLT analizi için temporal, nazal, superotemporal, infero-
temporal, superonazal, inferonazal sektörlerin ölçümleri
ve bu sektörlerin ortalamasından elde edilen global ölçüm
sonuçları değerlendirildi. HRT 3 cihazının MRA ve GPS
sonuçları normal sınırlarda (WNL), sınırda (BL) ve nor-
mal sınırların dışında (ONL) olmak üzere 3 kategoriye ay-
rılmaktadır.

Sonuçların istatistiksel analizi SPSS for Windows 17.0
programı ile yapıldı. Sonuçlar ortalama ± standart sapma

olarak verildi. PAAG hastalarında MRA ve GPS arasında-
ki sonuçların istatiksel analizi için ki-kare testi kullanıldı.
MRA ve GPS arasındaki korelasyon belirlemek için
Cramer’in V katsayısı kullanıldı ve p değeri 0,05’in altın-
daki değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
MRA ve GPS sonuçları arasındaki uyumun değerlendiril-
mesi ve diğer çalışmalarla karşılaştırılabilmesi için
Cramer’in V katsayısının yanı sıra tüm sektörlerin kappa
değeri de belirlendi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen gözlerdeki en iyi düzeltilmiş
görme keskinliği 0,2 ve üzerindeydi. Hastaların yaş, mer-
kezi kornea kalınlıkları, otorefraksiyon, klinik ve HRT 3
cihazıyla değerlendirilen çukurluk-disk (c/d) oranları,
HRT 3 cihazıyla ölçülen disk boyutları, Goldmann apla-
nasyon tonometre cihazıyla ölçülen GİB değerleri ve gör-
me alanı çıktısındaki ortalama sapma (MD) değerleri
Tablo 1’de verilmiştir. 

MRA ve GPS analizi sonuçlarına göre WNL, BL ve
ONL hasta dağılımları oldukça farklıydı (Tablo 2).  

Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri

Özellikler Ortalama SDa Minimum-maksimum

Yaş (yıl) 63,95 9,26 45 - 83

Göz içi basıncı (mmHg) 14.28 1.65 9 - 21

Merkezi kornea kalınlığı (µm) 545 22,80 500 - 602

Sferik ekivalan (D) 0,01 1,07 (-) 3,0 – (+)3,0

Klinik c/db oranı 0,62 0,14 0,3 - 0,8

HRTc 3 c/db oranı 0,49 0,14 0,21 - 0,77

HRTc 3 ile ölçülen disk boyutları (mm2) 2,01 0,25 1,68-2,39

Görme alanı MDd değeri (dB) (-) 7,98 1,53 (-) 6,20- (-) 9,80

a; SD: Standart sapma, b; c/d: çukurluk/disk, c; HRT: Heidelberg retinal tomografi, MD: Ortalama sapma

Tablo 2: Glokom olgularının MRAa ve GPSb analiz sonuçları

MRAa GPSb

WNLc BLd ONLe WNLc BLd ONLe

n % n % n % n % n % n %

Global 37 32,2 36 31,3 42 36,5 9 7,8 30 26,1 76 66,1

Temporal 72 62,6 27 23,5 16 13,9 9 7,8 30 26,1 76 66,1

Superotemporal 50 43,5 38 33,0 27 23,5 8 7,0 23 20,0 84 73,0

İnferotemporal 45 39,1 27 23,5 43 37,4 8 7,0 28 24,3 79 68,7

Nazal 42 36,5 29 25,2 44 38,3 9 7,8 27 23,5 79 68,7

Superonazal 45 39,1 28 24,3 42 36,5 8 7,0 26 22,6 81 70,4

İnferonazal 34 29,6 24 20,9 57 49,6 8 7,0 25 21,7 82 71,3

a; MRA: Moorfield regresyon analizi, b; GPS: Glokom ihtimali skoru, c; WNL: Normal sınırlarda, d; BL: Sınırda, e; ONL: Normal
sınırların dışında
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MRA ve GPS sonuçları arasında tüm sektörlerde ista-
tistiksel olarak anlamlı fark saptandı (Tablo 3). MRA ve
GPS analizi sonuçları arasındaki korelasyonu gösteren ve
güçlü korelasyon varsa 1,0 değerine yaklaşması gereken
Cramer’in V katsayısı değeri, en yüksek olduğu superona-
zal sektörde bile 0,34 düzeyinde kaldı (Tablo 3). MRA ve
GPS sonuçları arasındaki uyumu gösteren ve ideal olarak
0,7’nin üzerinde olması gereken kappa değeri tüm sektör-
lerde oldukça düşüktü (Tablo 3).

MRA ve GPS yöntemlerinin glokom tanısı açısından
duyarlılık seviyeleri değerlendirildiğinde; MRA’nın du-
yarlılığı tüm sektörlerde %13,9 ile %49,6 arasında değiş-
mekte iken, GPS analizi duyarlılığı ise tüm sektörlerde
%66,1 ile %73,0 arasında değişmekteydi (Tablo 4). 

Tartışma

Glokomun erken dönemde tanınması klinik olarak ol-
dukça önemlidir. Optik sinir başının değerlendirilmesi of-
talmologlar arasında bile değişkenlik göstermektedir.5

Erken evre glokom olgularında optik sinir başı hasarını
fizyolojik varyasyonlardan ayırt etmek oldukça güçtür.
Op tik sinir başının subjektif olarak değerlendirilmesi bü-
yük oranda değerlendiren kişinin tecrübesine bağlıdır ve
kişiler arası önemli farklılıklar gösterebilmektedir.6,7 Bu

nedenle objektif olarak değerlendirme yapabilecek görün-
tüleme tekniklerine ihtiyaç vardır. HRT 3 cihazı optik sinir
başındaki değişiklikleri analiz etmekte ve glokom teşhi-
sinde oftalmologlar tarafından yaygın olarak kullanılmak-
tadır. HRT de önerilen kontür çizgisinin yeri Elschnig’in
skleral halkasının iç kenarıdır ve bu çizgi manüel olarak
operatör tarafından belirlenmektedir. Manüel olarak çizi-
len kontür çizgisine bağımlı olarak MRA analiz sonuçları
değişebilmektedir.8 GPS skorlamasında kontür çizgisi ve
referans planına ihtiyaç duyulmaksızın, optik sinir başı ve
peripapiller retina sinir lifi tabakasının şeklinin otomatik
analizi yapılır. Eski model HRT cihazlarının en önemli
eleştiri noktası olan optik sinir başının iç sınırını belirleyen
kontür çizgisinin manüel olarak çizilmesi, yeni model
HRT 3 cihazında optik sinir başının matematiksel model-
leme ile otomatik olarak değerlendirildiği GPS ile gideril-
miştir. HRT 3’ün önceki versiyonlardan bir diğer önemli
farkı da veri tabanı artırılarak, MRA analizi için 1052 ol-
gunun, GPS analizinde 198 olgunun verilerinin kullanıl-
masıdır. 

MRA ve GPS analizlerini yorumlarken optik disk bo-
yutlarını dikkat edilmesi gerekmektedir. Farklı çalışmalar-
da optik disk boyutunun duyarlılık seviyesini etkilediği
gösterilmiş.9,10 Jindal ve ark.’nın çalışmasında disk boyut-
larına göre hastalar üç gruba ayrılarak MRA ve GPS ana-

Tablo 3: MRAa ve GPSb analiz sonuçlarının istatistiksel analizi

Sektör Ki-kare testi için Cramer’in Kappa Kappa için 

p değeri V katsayısı p değeri

MRAa -GPSb Global <0,01 0,32 0,21 <0,01

Temporal 0,01 0,19 0,05 0,17

Superotemporal <0,01 0,36 0,09 0,06

İnferotemporal 0,01 0,29 0,10 0,06

Nazal 0,01 0,27 0,10 0,07

Superonazal <0,01 0,34 0,26 <0,01

İnferonazal <0,01 0,33 0,12 0,05

a; Moorfield Regresyon analizi, b; Glokom ihtimali skoru

Tablo 4: MRAa ve GPSb analiz sonuçlarının duyarlılık değerleri

MRAa duyarlılığı (%) GPSb duyarlılığı (%)

Global 36,5 66,1

Temporal 13,9 66,1

Superotemporal 23,5 73,0

İnferotemporal 37,4 68,7

Nazal 38,3 68,7

Superonazal 36,5 70,4

İnferonazal 49,6 71,3

a;Moorfield regresyon analizi, b;Glokom ihtimali skoru



Ulaş F. Bucak YY. Balbaba M. Erdurmuş Y. Çelebi S.
Sensitivity of Moorfield’s Regression Analysis and Glaucoma Probability Score in... MN Ophthalmol 2012;19:200-205

MN Oftalmoloji • Aralık 2012 • Cilt 19 Sayý 4

204

liz yöntemlerinin duyarlılık seviyelerine bakılmış olup,
disk boyutuna göre duyarlılık sonuçları sırasıyla küçük
disklerde %40 ve %60, normal disk boyutlarında %53 ve
%81, büyük disk boyutlarında %88 ve %100 olarak sapta-
mışlardır.11 Çalışmamız sonuçlarının optik disk boyutun-
dan etkilenmemesi için HRT 3 cihazında  belirtilen normal
aralıkta optik disk alanı (1,63-2,43) olan hastalar çalışma-
ya dahil edildi.

MRA sonuçlarının çizilen kontür çizgisi değerlerinden
etkilendiği bilinmektedir.12 Ancak, buna rağmen glokom
taramalarında, manüel olarak çizilen kontür çizgisinden
bağımsız ölçüm alan GPS ile MRA’nın benzer tanısal per-
formans gösterdiği çalışmalar mevcuttur.8,13,14 Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan bir çalışmada orta
derecede görme alanı kaybı olan 84 glokom olgusunda
MRA ve GPS duyarlılıklarını sırasıyla %71,4 ve %77,1
olarak saptanmış, ancak disk alanı büyüklüğü ve kappa de-
ğeri rapor edilmemiştir.13 İngiltere’de yapılan bir çalışma-
da, hafif derecede görme alanı kaybı olan 121 glokom ol-
gusunda MRA ve GPS duyarlılıklarını sırasıyla %59 ve
%56 olup, global sektör için kappa değerinin 0,71 olduğu-
nu ve sonuçların disk alanı büyüklüğünden etkilendiğini
bildirmişlerdir.8 ABD’de yapılan başka bir çalışmada, or-
ta derecede görme alanı kaybı olan 104 glokom olgusunda
MRA ve GPS’nin benzer duyarlılıkta (sırasıyla %84,62 ve
79,81) olup, kappa değerinin 0,70 olduğu bildirilmiş, an-
cak disk alanı büyüklüğü rapor edilmemiştir.15 Jindal ve
ark., Hint toplumunda yaptıkları bir çalışmada, erken ve
orta derecede görme alanı kaybı olan disk alanı büyüklüğü
2,43 mm2 gibi büyük olarak değerlendirilebilecek 50 glo-
kom olgusunda MRA ve GPS duyarlılıkları sırasıyla
%30,61 ve %81,63 olduğu ve aralarında zayıf bir ilişki
olup, global sektör için kappa değerinin 0,22 gibi düşük
düzeylerde olduğunu ve hem MRA hem de GPS sonuçla-
rının disk alanı büyüklüğünden etkilendiğini bildirmişler-
dir.11 ABD’de yapılan bir diğer çalışmada, orta derecede
görme alanı kaybı olan 50 glokom olgusunda MRA ve
GPS ölçümleri global sektör için kappa değeri 0,58 olarak
bildirilmiş ve sonuçların disk alanı büyüklüğünden etki-
lenmediği vurgulanmıştır.14 Literatürde farklı toplumlarda
yapılan HRT sonuçları arasında ciddi farklılıklar bulun-
maktadır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada MRA ve GPS
duyarlılıkları sırasıyla %67,7 ve %70,9 olduğu ve arala-
rında kappa değerinin 0,51 olduğu orta düzeyde ilişki ol-
duğu bildirilmiştir.16 Ülkemizde yapılan bir diğer çalışma-

da ise, Takmaz ve ark.17 MRA ve GPS duyarlılıklarını sı-
rasıyla %72,5 ve %75,0 olarak bulmuş ve GPS analizinin
özellikle erken evre glokom olgularının saptanmasında
MRA analizinden daha üstün olduğunu belirtmişlerdir.
Ülkemizde gerçekleştirilen bu iki çalışmada da çalışmamı-
za benzer GPS duyarlılık seviyeleri tespit edilmiş olsa da,
çalışmamızdan farklı olarak MRA düzeyleri daha yüksek
rapor edilmiştir.16,17 Sonuçlar arasındaki farkın; HRT3 so-
nuçlarını etkilediği bilinen glokom evresi, kontür çizgisi
ve disk alanı büyüklüğü gibi faktörlerden kaynaklandığını
düşünüyoruz.9,11,13,18 Çalışmamızda, tüm sektörlerde MRA
ve GPS sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
saptadık ve iki yöntem arasındaki uyumu gösteren kappa
değeri tüm sektörlerde çok düşüktü (0,26 ve altı). İsta tis -
tikte bir testin gerçek hastalar arasından hastaları tanıya-
bilme yeteneğini gösteren duyarlılık düzeyi, MRA için
%40 civarı gibi düşük düzeylerdeyken, GPS için %70 ci-
varı gibi daha kabul edilebilir düzeylerde saptadık. 

Ferreras ve arkadaşları, hafif görme alanı kaybı olan
glokom hastalarında MRA ve GPS duyarlılığının düşük ol-
duğu, orta ve ileri görme alanı kaybı olan hastaların du-
yarlılık değerlerinin daha yüksek olduğunu bildirmişler-
dir.16 Aynı çalışmada, hafif görme alanı kaybı olan glokom
hastalarında GPS’nin MRA’dan daha fazla duyarlılığa sa-
hip olduğu, glokomun şiddeti arttıkça MRA’da duyarlılı-
ğın da arttığı ve MRA ve GPS’nin benzer tanısal perfor-
mans sergiledikleri ve sonuçların disk alanı büyüklüğün-
den etkilendiği bildirilmiştir.16 Bizim çalışmamıza, orta
derecede görme alanı kaybı olan glokom hastalarını dahil
ettiğimiz için MRA duyarlılığı düşük kalmış olabilir, top-
lumumuzda ağır derecede görme alanı kaybı olan glokom
olgularında sonuçlar farklı çıkabilir. Bir diğer ihtimal ise,
HRT 3 cihazında özellikle MRA için yüklü olan veri taba-
nı Türk toplumu için uygun olamayabilir. 

Sonuç

Toplumumuzdaki orta derecede glokomatöz görme ala-
nı hasarı olan PAAG hastalarında, MRA ve GPS sonuçları
arasındaki uyumun oldukça zayıf olduğunu saptadık. HRT
3 cihazında bulunan mevcut veri tabanı ile değerlendirdi-
ğimiz PAAG hastalarında MRA duyarlılığı oldukça yeter-
sizken, manüel olarak çizilen kontür çizgisine bağlı olma-
yan GPS duyarlılığı çok yüksek olmamakla beraber toplu-
mumuz için daha uygun bulunmuştur.
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