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Özetçe 
Glokom hastalğ göz içi basncnn artş ile seyreden, retina 
ganglion hücre dejenerasyonu, optik sinir başnda çanaklaşma 
ve görme alan kayb oluşturan, kronik optik nöropatidir. 
Glokom dünya çapnda geriye dönüşsüz ve önlenebilir 
körlüğün en önde gelen nedenidir. Bizde bu çalşmada glokom 
tansna yardmc olabilmek için Optik Koherans Tomografi 
(OCT) görüntülerini kullanarak görüntü işleme teknikleri ile 
Retina Sinir Lifi Kalnlğn (RNFL) tespit edebilmek için bir 
algoritma üzerine çalştk.   
Anahtar Kelimeler: Görüntü işleme, OCT, Glokom, RNFL 
 

Abstract 
Glaucoma is characterized by increased intraocular pressure, 
retinal ganglion cell degeneration, optic disc cupping and 
visual field loss forming is a chronic optic neuropathy. 
Glaucoma is an irreversible worldwide and the leading cause 
of preventable blindness. In this study  we worked on an 
algorithm to detect the Retinal Nerve Fiber Layer(RNFL) 
thickness using Optical Coherence Tomography (OCT) images  
the glaucoma at  image processing techniques. 
Keywords: Image processing, OCT, Glaucoma, RNFL 

1. Giriş 
Glokom, retina ganglion hücre ölümüne bağl olarak gelişen 
ilerleyici optik sinir hasar ve tipik görme alan kayplar ile 
karakterize kronik optik nöropatidir. Glokoma bağl hasarn 
saptanmasnda ve takibinde kullanlan klinik oftalmoskopik 
muayene ve optik disk-retina sinir lif tabakas (RNFL) 
fotografisinin duyarl testler olduğu gösterilmiş olmakla 
beraber bu testler uygulaycnn yeteneklerinden etkilenmekte 
ve uygulayclar aras farkllklar gösterebilmektedir. 
 
Glokomun tan ve takibinde kullanlabilecek, optik disk RNFL 
ve ganglion hücre hasarlar konusunda güvenilir ve objektif 
veriler sağlayacak yöntemler şüphesiz uzmanlara çok yardmc 
olacaktr. Son 20 ylda yaplan araştrmalar sayesinde glokom 
hasarnn erken dönemlerde saptanmasn sağlayabilecek 
görüntüleme teknolojileri geliştirilmiştir. Bunlardan birisi, 
~800 nm dalga boyunda şk kullanlarak retinann ve optik 
sinirin non-kontakt, non-invaziv bir şekilde yüksek 
çözünürlükte tomografik kesit görüntülerinin elde edildiği 
optik koherans tomografidir (OCT). Optik disk ve retinann 

tomografik kesit görüntüleri, kzlötesi şğn B mod ultrason 
prensibine benzer bir şekilde doku katmanlarndan geri 
yansmas özelliğinden faydalanlarak elde edilir. Bu şekilde 
OCT, retina tabakalarnn ayrt edilerek RNFL kalnlğnn 
ölçülebilmesini ve optik sinir baş parametrelerinin elde 
edilmesini sağlamaktadr. Böylece bu teknik, glokom tan ve 
takibinde yaygn bir şekilde kullanlan bir görüntüleme 
yöntemi haline gelmiştir [5],[6]. 

2. Materyal Metod 

2.1. Optik Koherans Tomografi  

OCT tekniği ilk olarak, Massachusettes Teknoloji 
Enstitüsü’nde (MIT) fizik profesörü Dr. Fujimoto ve ekibi 
tarafndan tanmlanmştr [1]. Oftalmolojide ilk kullanm ise 
Boston Tufts Üniversitesi New England Göz Merkezinde 
(NEEC), cihazn bir biomikroskop üzerine monte edilmesi ile 
yaplan prototip OCT’nin Dr. Puliafito ve Dr. Schuman 
tarafndan ön segment, retina hastalklar ve glokomda 
uygulanmasyla gerçekleştirilmiştir [2],[3],[4]. Bu 
çalşmalarda kullanlan teknik Carl Zeiss firmasnn 
Humphrey bölümü tarafndan (artk Zeiss Humphrey Systems, 
Inc olarak biliniyor) ticari OCT olarak üretilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. OCT’nin çalşma prensibi. 
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OCT’ nin çalşma prensibi; Işk kaynağndan gelen şk 
beamsplitter denen yar saydam ayna sayesinde ikiye ayrlr, 
yars göze diğer yars referans aynasna gönderilir. Gözdeki 
doku katmanlarndan geri yansyan şk dalgalar referans 
aynasndan yansyanlarla interferometrede birleştirilir. 
Dalgalarn interferansndan faydalanlarak doku katmanlar 
görüntülenir. Şekil 1’ de şematik olarak görülmektedir. 
 

 
Şekil 2. OCT görüntüsü 

2.2. Retina Sinir Lifi Tabakas Kalnlk Ölçümü  

Bu değerlendirmede OCT ile optik sinir çevresinde silindirik 
bir tarama yaplmakta, bu kesit iki boyutlu düzlemde 
yanstlmaktadr. Yaplan tekrar edilebilirlik (reproducibility) 
çalşmalarnda en güvenilir sonuç 3.45 mm çapl dairesel 
kesitle elde edildiği için, ayrca böylece büyük ve peripapiller 
atrofisi olan diskler de daha iyi değerlendirildiğinden, standart 
olarak 3.45 mm çapl dairesel kesit kullanlmaktadr [7,8]. 
Retina sinir lif tabakas (RNFL) kalnlğ, kullanc ya da 
referans düzlemi ihtiyac olmakszn otomatik bilgisayar 
algoritmas ile belirlenmektedir. Taramann yaplmas OCT 1-
2’ de 1 saniye, OCT 3’ de ise 0,5 saniye sürmektedir. 
 
OCT ile ölçülen RNFL kalnlğ normal ile glokomlu gözler 
arasnda, özellikle inferior kadranda olmak üzere istatistiksel 
olarak anlaml farkllk göstermektedir [8]. OCT 1-2 ile 
ortalama peripapiller RNFL kalnlğ 95 μm olanlarn %50’ 
sinde görme alan kayb saptanmştr [9]. Yaşla beraber OCT 
ile yaplan RNFL kalnlk ölçümlerinde her 10 yllk yaşlanma 
ile RNFL kalnlğnda yaklaşk 1 μm’lik bir azalma olduğu 
bildirilmiştir. RNFL kalnlğ ile görme alan testleri arasnda 
da yüksek derecede korelasyon saptanmştr. Normal, oküler 
hipertansiyonlu ve primer açk açl glokomlu gözler OCT ile 
yaplan RNFL kalnlğ ile görme alan global indeksleri 
arasndaki ilişkinin değerlendirildiği çalşmada normal ve 
oküler hipertansiyonlu gözler ile glokomlu gözler arasnda 
ortalama RNFL kalnlklarnda anlaml farklar olduğu ve OCT 
ile saptanan RNFL kalnlk ölçümlerinin görme alan 
indeksleri ile kuvvetli korelasyon gösterdiği bildirilmiştir [10]. 
 
Glokomda fokal görme alan defektleri veya red free 
fotoğraflarla saptanan fokal RNFL defektleri ile OCT 
peripapiller RNFL ölçümlerinde saptanan fokal defektler 
arasnda büyük oranda korelasyon olduğu bildirilmiştir [11]. 
 
OCT 1-2’ de ortalama RNFL kalnlğ normalde 100- 130 μm 
arasnda yer almakta, 100 μm altndaki değerler glokom 
lehine, 130 μm üzerindeki değerler ise optik sinir baş ödemi 
lehine değerlendirilmektedir. OCT 3’de RNFL kalnlğ yaşa 
göre oluşturulmuş bir normogram içinde gösterilerek hekime 
değerlendirme açsndan kolaylk sağlanmştr. Fourier domain 

OCT cihazlarnda ise yaşa ve rksal değişime göre normatif 
hasta veritaban ile karşlaştma yaplarak değerler 
verilmektedir. RNFL anatomik yapyla uyumlu olarak 
kadranlarda çift hörgüç dağlm göstermektedir: Superior ve 
inferiorda kaln nazal ve temporalde ise incedir. 
 
Glokomda görme alan kayb ya da optik sinir çukurlaşmas 
tespit edilerek glokom tans konduğunda %10-50 arasnda 
RNFL kaybnn çoktan geliştiğini bildirilmiştir [12]. Bu 
sebeple OCT peripapiller RNFL kalnlk analizi, sadece 
glokomlu hasta takibinde değil, erken tansnda da bir erken 
tan arac olarak kullanlabilir. 

2.3. RNFL Katman Tespiti Akş Diyagram  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Akş diyagram 
 
Görüntü işleme için Matlab program kullanlmştr. Şekil 3‘de 
verildiği gibi akş sras takip edilmiştir. İlk olarak orijinal 
görüntü okunduktan sonra gray skalaya çevrilmiştir.  
 
Elde edilen iki boyutlu görüntü gürültülerden arndrlarak 
kenar belirlemek için sobel filtreden geçirildi. Sobel 
algoritmasnda iki adet konvolusyon kerneli kullanlr. 
Bunlardan birisi yatay kenarlar bulmaya yararken diğeri dikey 
kenarlar bulmaya yarar. Bu kerneller görüntü içerisinde şk 
yoğunluk değişiminin ani olduğu yerleri belirlememize yarar. 
Bir nevi türev yaklaşmdr. Gradyanlar (kernel 
uygulamasndan sonraki yoğunluk değerleri) herhangi bir 
pixel için hesaplandktan sonra büyüklükleri hesaplanarak 
kenarlar bulunmuş olur. Gradyan büyüklüğü iki gradyann 
kareleri toplamnn karekökü olarak hesaplanr [13,14]. 
Verilen komşuluklar için; yf, yoğunluk fark (iki piksele ait 
yoğunluk değerlerinin birbirinden çkarlmas ile elde edilen), 
k, komşular aras uzaklk olmak üzere, g, yönsel türev değer 
vektörünün büyüklüğü, 
 

kyfg /=                              (1) 

olarak verilir. 
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Birbirine karşlk gelecek şekilde komşu noktalar (a,i), (b,h), 
(c,g) ve (f,d) olarak gruplanrsa,  2R =  için (köşegenlerdeki 
piksellerin merkez noktadan uzaklğ) gradyan değerlerinin 
vektörel toplam, 
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olarak ifade edilir. Bu işlemin sonucunda elde edilen vektöre 
ait yoğunluk ağrlklarnn toplam Tablo 1’de gösterilen düşey 
ve yatay yönlerde ki ağrlk fonksiyonlar kullanlarak 
gösterilir. 

 
Tablo1. Yatay ve düşey yöndeki ağrlk katsaylar 

 
 
Bu algoritma, T önceden belirlenmiş bir eşik seviyesi olmak 
üzere,  şartn sağlayan noktalar kenar noktas olarak 
belirleyen bir kenar alglaycs olarak kullanlr [14]. 
 
Görüntü snrlar belirlendikten sonra işlem hzn arttrmak 
için görüntü boyutlandrlmas yapld. RNFL katman tespit 
edildikten sonra Şekil 3’ deki görüldüğü üzere çizdirilmiştir.  
 

 
Şekil 4. RNFL katman çkarlmş görüntü 

 

3. Sonuçlar 
OCT ile birlikte, glokom oluşumunu erkenden saptama 
konusunda göz hastalklar uzmanlarna önemli bir katk 
sağlayacağ düşünülmektedir. Sonuç olarak OCT, sağladğ 
objektif ve güvenilir peripapiller RNFL-maküla kalnlk 
ölçümleri ve optik disk parametreleri ile glokomun tan ve 
takibinde uzmanlarn işini kolaylaştrmaktadr. Bizde bu 
görüntüler üzerinde görüntü işleme tekniklerini kullanarak 
hekimlerin glokom teşhisine yardmc olmaktayz.  
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