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Nidek-AL Scan ve Sirius Topografi Cihazları ile Ölçülen
Keratometri, Merkezi Kornea Kalınlığı ve Ön Kamara
Derinliği Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Keratometry, Central Corneal Thickness, and Anterior Chamber Depth
Results Measured With Nidek-AL Scan Biometry and Sirius Topography Devices
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Amaç: Çocukluk ve genç erişkin çağında, merkezi kornea kalınlığı
(MKK), ön kamara derinliği (ÖKD) ve keratometrik ölçümlerin biyometrik ve topografik ölçüme göre değişim gösterip göstermediğini
araştırmak.

Introduction: To investigate whether the central corneal thickness
(CCT), anterior chamber depth (ACD), and keratometric measurements
change according to biometric and topographic measurements in
childhood and in young adult age.

Yöntemler: Yetmiş sekiz hastanın 147 gözü çalışmaya dahil edildi.
Refraksiyon kusuru dışında oküler hastalığı bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Tüm hastaların MKK, ÖKD ve keratometri değerleri
Nidek AL Scan optik biyometri ve Sirius kombine Scheimpflug-Plasido
disk Kornea Topografi cihazları ile ölçüldü.

Methods: In total, 147 eyes of 78 patients were included in the study.
Patients with an ocular disease other than refractive error were not
included in the study. CCT, ACD, and keratometry values of all patients
were measured with Nidek-AL Scan optical biometry and Sirius combined Scheimpflug-Plasido disc Corneal Topography devices.

Bulgular: Yetmiş sekiz hastanın 46’sı kadın, 32’si erkek idi. Ortalama
yaş 14,46±5,15 yıl(5-29 yaş arası),ortalama sferik eşdeğer -0,30±1,13
diyoptri(D), ortalama aksiyel uzunluk 23,28±0.77 mm saptandı. Sirius
MKK 555,66±39.58 µm, AL-Scan MKK 548,01±38,14 µm saptandı. Sirius ÖKD 3,65±0,28 mm, AL-Scan ÖKD 3,57±0,26 mm saptandı. Sirius
SimK 43,09±1,45 D, AL-Scan K 2.4 mm 43,22±1,50 D, AL-Scan K 3.3mm
43,2±1,47 D saptandı. Sirius cihazında ölçülen MKK ve ÖKD değerleri,
AL Scan cihazından ölçülen değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde daha yüksek saptandı (p=0,00). Sirius MKK ile AL-Scan MKK
arasında yüksek düzeyde korelasyon saptandı(p=0.000,r=0.974). Sirius ÖKD ile AL-Scan ÖKD arasında yüksek düzeyde korelasyon saptandı (p=0.000,r=0.918). Sirius SimK değeri ile AL-Scan K 2.4mm ve
K 3.3mm arasında yüksek düzeyde korelasyon saptandı (p=0.000, r
değerleri sırasıyla 0.979 ve 0.982 saptandı).
Sonuç: Çocukluk ve genç erişkin çağında, Sirius ve AL-Scan cihazları arasında MKK, ÖKD, SimK ile 2.4-3.3 mm K değerleri istatistiksel
olarak farklı saptanmış olmasına rağmen ölçümler arasında yüksek
korelasyon ve uyum saptandı.
Anahtar Kelimeler: Biyometri, kornea topografisi, pakimetri, sirius,
AL-Scan

Results: Of the seventy-eight patients, 46 were female and 32 were
male. The mean age was 14.46±5.15 years (range, 5-29 years), the
mean spherical equivalence was -0.30±1.13 diopters (D), and the
mean axial length was 23.28±0.77 mm. The Sirius and AL-Scan CCT
were 555.66±39.58 µm and 548.01±38.14 µm, respectively. The Sirius
and AL-Scan ACD were 3.65±0.28 mm and 3.57±0.26 mm µm, respectively. The Sirius SimK, AL-Scan K 2.4 mm, and AL-Scan K 3.3 mm values were 43.09±1.45 D, 43.22 ±1.50 D, and 43.2±1.47 D, respectively.
The values of CCT and ACD measured on the Sirius device were found
to be statistically significantly higher than those measured by the ALScan device (p=.00). A high level of correlation was found between
the Sirius CCT and the AL-Scan CCT (p=0.000, r=0.974). A high level
of correlation was found between the Sirius ACD and AL-Scan ACD
(p=0.000, r=0.918). A high level of correlation was found between the
the Sirius SimK value and the AL-Scan K 2.4 mm and K 3.3 mm values
(p=0.000, r values were 0.979 and 0.982, respectively).
Conclusion: In childhood and young adult age, between the Sirius
and AL-Scan devices, although CCT, ACD, SimK, and 2.4-3.3 mm K were
statistically different, a high correlation and agreement were found
between the measurements.
Keywords: Biometry, corneal topography, pachymetry, sirius, AL-Scan
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Ön segment muayenesinde tanıya yardımcı olmak amaçlı, cerrahi öncesi değerlendirme veya hasta takibi için biyomikroskopik muayeneye ek olarak tarayıcı-slit topografi, interferometri, Scheimpflug görüntüleme, optik koherens tomografi cihazlarının kullanımı artmaktadır. Görüntüleme
yöntemleri ile ön segment parametrelerinin daha doğru ölçülmesi tanıda ve tedavide hataları
azaltmaktadır. Cihazların teknik özellikleri, ölçüm tekniği, hastaya ait özellikler ölçümlerin tekrarlanabilirliğini ve karşılaştırılabilirliğini etkilemektedir.
Nidek AL-Scan (Nidek, Aichi, Japonya) cihazı katarakt cerrahisi öncesinde göz içi lensi (GİL) numarasını hesaplamak amaçlı kullanıma sunulan optik biyometri cihazıdır. Cihazın başlıca avantajları,
non-kontakt bir ölçüm cihazı olması nedeniyle kornea indentasyonundan kaynaklanan ölçüm
hatalarının olmaması, 3 boyutlu otomatik göz hareketi izleme sistemi olması nedeniyle gözün
hareketi ve kullanıcı kaynaklı ölçüm hatalarının minimalize edilmesidir (1).
Sirius topografi cihazı (Costruzione Strumenti Oftalmici, Florence, İtalya) dönen Scheimpflug kamera
ve Plasido disk görüntüleme sisteminden gelen verileri birlikte değerlendiren ön segment analiz
cihazıdır. Kornea kalınlığı, ön-arka korneal elevasyon haritalarını içeren topografik ölçümler, ön kamara derinliği (ÖKD), keratometri temel ölçüm parametreleridir (2). Kornea hastalıklarının tanı ve
takibi, refraktif cerrahi öncesi değerlendirme ve sonrasında takip amaçlı kullanılmaktadır.

Bayramoğlu ve ark. Nidek-AL Scan ve Sirius Topografi karşılaştırması
Efektif lens pozisyonu (ELP), katarakt cerrahisi sonrası kornea ile
GİL arasındaki ölçülen mesafedir (3). ELP pozisyonun yanlış tahmini katarakt cerrahisi sonrası, refraktif sapmaların en önemli sebeplerindendir (4). Birinci ve 2. nesil lens gücü hesaplama formülleri
aksiyel uzunluk ve keratometri değerleri yardımı ile ELP’yi hesaplar
(5). Holladay 2, Haigis gibi yeni nesil formüller ELP hesaplanmasında ÖKD’yi kullanmaktadır (3, 5, 6). ÖKD ölçümündeki hatalar bu
formüllerde ELP’nin yanlış hesaplanmasına ve postoperatif refraktif sapmalara sebep olmaktadır (6).
Çalışmamızda çocukluk ve genç erişkin çağında merkezi kornea kalınlığı (MKK) ve ÖKD parametrelerini Scheimpflug yöntemi ile ölçen
ve yüksek oranda tekrarlanabilir olduğu saptanan Nidek-AL Scan ve
Sirius topografi cihazlarından alınan ölçümlerde, MKK ve ÖKD parametrelerinde fark olup olmadığını saptamayı amaçladık (2, 7).

Yöntemler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Göz Kliniğine poliklinik muayenesi için başvuran 78 hastanın 147 gözü çalışmaya dahil edildi. Çalışma “Helsinki Deklarasyonu” prensiplerine uygun olarak yapılmıştır. Tüm
hastaların yasal velilerinden bilgilendirilmiş onam formu alındı.
Çalışma için etik kurul onayı alınmıştır.
Tüm hastalara refraksiyon, biyomikroskop ve göz dibi muayenesini
içeren tam bir oftalmolojik muayene yapıldı. Refraksiyon kusuru dışında ek oküler hastalığı bulunan, göz içi cerrahi geçirmiş hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Ayrıca 5 diyoptriden fazla myopisi ve 3 diyoptriden fazla hipermetropisi olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.
Ölçüm Cihazları
Sirius topografi cihazı, monokromatik 360 derece rotasyon yapan
Scheimpflug kamera ve 22 halkalı Plasido-diski birleştiren ön segment analiz sistemidir. Kornea ve ön kamaradan 25 radyal kesit
alır. Scheimpflug kamera ve Plasido-disk ölçümlerini yazılım ile
analiz ederek kornea ön yüzey ölçümlerini hesaplar. Diğer içyapıların ölçümlerini Scheimpflug kamerayı kullanarak saptar.
Nidek AL-Scan cihazı Scheimpflug görüntüleme yardımı ile ÖKD ve
MKK’yi ve kısmi koherens lazer interferometrisi teknolojisini kullanarak AL ölçümünü yapmaktadır (7). Hastanın korneasına halka
imajı izdüşümü oluşturarak, korneanın kırıcılık gücünü, en düz ve
en dik meridyenleri fotodedektör yardımı ile tespit ederek hesaplama yapar.
Ölçüm Tekniği
Tüm ölçümler aynı doktor (SEB) tarafından, Sirius ve AL-Scan cihazından saat 12.00 ile 13.30 arasında sırayla alındı. Her iki ölçüm
arasında en az 5 dakika beklendi. AL-Scan ve Sirius cihazlarında
hastalara gözlerini kırptıktan sonra internal fiksasyon ışığına bakmaları söylendikten sonra ölçüm alındı. Sirius cihazında ölçümün
yeterli kalitede olduğunu gösteren ‘OK’ raporu saptandıktan sonra
ölçüm kaydedildi. AL-Scan cihazı ile ölçüm yapılırken hastanın göz
kırptığı ve ışığa fikse etmediği tespit edildiğinde yeterli ölçüm alınana kadar işlem tekrarlandı.
Sirius topografi cihazı ile ÖKD, K düz, K dik, ortalama SimK, MKK,
iris çapı, iridokorneal açı (İKA),ön kamara hacmi(ÖKH) ölçümleri
kaydedildi. Javal keratometrisi ile ölçülmesi beklenen değeri, Sirius
cihazının analiz sonucu hesaplaması ile Sim K değeri elde edilir.
Hesaplama yapılan zonun genişliği, ölçülen korneanın eğriliğine
göre değişmektedir. Nidek AL-Scan cihazı ile MKK, ÖKD, 2.4 mm K

düz, 2.4 mm K dik, 2.4mm K ortalama, 3.3 mm K düz, 3.3 mm K
dik, 3.3 mm K ortalama ve aksiyel uzunluk değerleri ölçüldü.
İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz olarak Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) for Windows, Version 18.0 (IBM Corp.; Armonk, NY, USA)
programı kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı
Kolmogrov-Smirnov testi ile değerlendirildi. Normal dağılıma uyan
MKK, ÖKD, K düz-K dik-Sim K ortalama, K düz 2.4 mm-K dik 2.4
mm- 2.4mm K, 3.3 mm K düz-3.3mm K dik-3.3 mm K değerleri
eşleştirilmiş t testi ile karşılaştırıldı. Her iki cihazda ölçülen MKK,
ÖKD ve Sim K değeri ile 2.4 mm K-3.3 mm K değerlerinin Pearson
korelasyon analizi ve ICC (intraclass correlation coefficent ) katsayısı ile mutlak uyumu değerlendirildi.

Bulgular
78 hastanın 46’sı kadın, 32’si erkek idi. Ortalama yaş 14,46±5.15 yıl
(5-29 yaş arası),ortalama sferik eşdeğer -0.30±1.13 diyoptri (D) saptandı. Sirius topografi ve AL-Scan cihazlarından elde edilen temel
oküler ölçüm parametreleri Tablo 1'de gösterilmiştir.
Sirius MKK 555,66±39.58 µm, AL-Scan MKK 548,01±38.14 µm
saptandı. Sirius ÖKD 3,65±0,28 mm, AL-Scan ÖKD 3,57±0,26 mm
saptandı. Sirius MKK ve Sirius ÖKD değerleri, AL-Scan cihazı değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Keratometrik ölçümlerde Sirius SimK değerleri, 2.4 mm AL-Scan ve 3.3
mm AL-Scan değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük saptandı. Her iki cihaz arasındaki tüm ölçümlere ait ortalama
fark, farka ait%95 güven aralığı ve p değeri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Sirius MKK ile AL-Scan MKK arasında yüksek düzeyde korelasyon
saptandı (p=0.000,r=0.974). Sirius ÖKD ile AL-Scan ÖKD arasında yüksek düzeyde korelasyon saptandı (p=0.000,r=0.918). Sirius
SimK değeri ile AL-Scan K 2.4mm ve K 3.3mm arasında yüksek düzeyde korelasyon saptandı (p=0.000,r değerleri sırasıyla 0.979 ve
0.982 saptandı) (Tablo 3).
Sirius MKK ile AL-Scan MKK testleri arasında mutlak uyum için
değerlendirilen ICC katsayısı yüksek uyumu göstermektedir. Sirius ÖKD ile AL-Scan ÖKD arasında yüksek düzeyde uyum saptandı. Sirius SimK değeri ile AL-Scan K 2.4mm ve K 3.3mm arasında
Tablo 1. İki cihaza ait ölçüm ortalamaları
Ölçüm Cihazı

Ortalama

Standart Sapma

MKK

Sirius

555,66µm

39,58

ÖKD

Sirius

3,65mm

0,26

SimK

Sirius

43,09

1,45

İris Çapı

Sirius

12,33 mm

0,38

ÖKH

Sirius

163,55

25,13

İKA

Sirius

43,83

5,75

MKK

AL-Scan

548,01 µm

38,14

ÖKD

AL-Scan

3,57mm

0,26

K 2.4 mm

AL-Scan

43,22

1,5

K 3.3 mm

AL-Scan

43,2

1,47

Aksiyel Uzunluk

AL-Scan

23,3 mm

0,75

MKK: merkezi kornea kalınlığı; ÖKD: ön kamara derinliği; K:keratometri; ÖKH:
ön kamara hacmi; İKA: iridokorneal açı
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Tablo 2. Sirius ve AL-Scan cihazından elde edilen MKK, ÖKD ve keratometrik verilerin karşılaştırılması
			
		
MKK Sirius

Farka Ait %95 Güven Aralığı

Ortalama Fark

Alt Limit

Üst Limit

p*

7,56

6,08

9,03

,000

- MKK AL-Scan

ÖKD Sirius

- ÖKD AL-Scan

0,07

0,06

0,09

,000

simK sirius

- K 2.4 mm AL-Scan

-0,102

-0,152

-0,051

,000

simK sirius

- K 3.3 mm AL-Scan

-0,090

-0,136

-0,045

,000

Kdüz sirius

- Kdüz 2.4 mm AL-Scan

-0,063

-0,108

-0,019

,006

Kdüz sirius

- Kdüz 3.3 mmAL-Scan

-0,041

-0,081

0,000

,047

Kdik sirius

- Kdik 2.4 mm AL-Scan

-0,136

-0,201

-0,071

,000

Kdik sirius

- Kdik 3.3 mm AL-Scan

-0,107

-0,172

-0,041

,002

K 2.4mm AL-Scan

- K3.3 mm AL-Scan

0,014

-0,009

0,037

,225

Kdüz 2.4mm AL-Scan

- Kdüz 3.3 mm AL-Scan

0,023

0,001

0,044

,037

Kdik 2.4mm AL-Scan

- Kdik 3.3 mm AL-Scan

0,029

-0,010

0,069

,146

*: eşleştirilmiş t testi; MKK: merkezi kornea kalınlığı; ÖKD: ön kamara derinliği; K:keratometri

Tablo 3. Pearson korelasyon analizi ve ICC katsayısı ile mutlak uyum analizi
		
		

ICC Katsayısına göre %95 Güven Aralığı

Pearson Korelasyon
Katsayısı

ICC katsayısı

Alt Limit

Üst Limit

p değeri

MKK Sirius

- MKK AL-Scan

0,974

0,977

0,89

0,991

0,00

ÖKD Sirius

- ÖKD AL-Scan

0,918

0,935

0,806

0,969

0,00

simK sirius

- K 2.4mm AL-Scan

0,979

0,988

0,982

0,992

0,00

simK sirius

- K 3.3mm AL-Scan

0,982

0,99

0,985

0,993

0,00

MKK: merkezi kornea kalınlığı; ÖKD: ön kamara derinliği; K: keratometri

yüksek düzeyde uyum saptandı. Ölçümler arasında ICC katsayısı
ve ICC katsayısına göre %95 güven aralığı değerleri Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tartışma
Postoperatif refraksiyon, kullanılan lens gücü hesaplama formülleri, aksiyel uzunluk, postoperatif efektif lens pozisyonu ve korneal
eğrilik başlıca etkenler olmak üzere birçok faktörden etkilenmektedir (3, 8, 9). Preoperatif ÖKD değeri, postoperatif efektif lens
pozisyonu hesaplamasında Olsen tarafından geliştirilen formülde
ana belirleyici değerdir (6). Bu nedenle ÖKD, katarakt cerrahisi
sonrasında refraktif sonuçlar için kritik öneme sahiptir.
ÖKD’nin azalması, göz içi cerrahilerde intraoperatif komplikasyon riskini artırmaktadır. Pseudoeksfolyatif hastalarda 2,5
mm’den daha sığ ön kamaraya sahip gözlerde zonüler instabilite artmaktadır (10). ÖKD açı kapanması riskini değerlendirmede ve iris kıskaçlı fakik göz içi lens implantasyonunda endotel
hücre hasarı riskini değerlendirmede önemli bir parametredir
(11, 12).
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Nidek AL-Scan cihazı temel kullanım alanı katarakt cerrahisi öncesinde göz içi lensi (GİL) gücünün doğru hesaplanması için üretilen biyometri cihazıdır. Genel kullanım alanı konulacak GİL’in en
iyi refraktif sonucu vermesi için ölçüm ve hesaplama yapmaktır.
Nidek AL-Scan cihazının GİL gücünü hesaplama için güvenilirliği
çalışmalarla onaylanmıştır (13, 14). Nidek AL-Scan cihazının tekrarlanabilir olduğu gösterilmiştir (15).

Sirius topografi cihazı, kornea hastalıklarında tanısal değerlendirme
için, refraktif cerrahi ve katarakt cerrahi öncesinde preoperatif değerlendirme amaçlı kullanılan topografi cihazıdır. Farklı çalışmalarda ait
MKK, ÖKD, simK ölçüm parametrelerinin Sirius cihazı ile tekrarlanabilirliğinin ve güvenilirliğinin çok yüksek olduğu gösterilmiştir (2, 16).
Sirius topografi cihazında saptanan keratometri değerleri ve immersiyon ultrason ile ölçülen aksiyel uzunluğu değerleri 3.nesil lens gücü
hesaplama formüllerine girilerek yapılan bir çalışmada, postoperatif refraktif ortalama sapma miktarı 0,23±0,24 D saptanmıştır (17).
Daha önce ameliyat olmamış gözlerde Sirius topografi cihazı kullanımı ile iyi sonuçlar alınabileceği bildirilmiştir (17).
Ön segment topografi cihazları ile biometri cihazları farklı çalışmalarda karşılaştırılmıştır. Çift dönen Scheimflug kamera ve plasido
topografi kullanan Galilei cihazı ile Al-Scan cihazları arasında ÖKD
derinliğini karşılaştıran bir çalışmada, ÖKD Galilei cihazında daha
yüksek ölçülmekle birlikte ölçümler arasında yüksek uyum saptanmıştır (18). Çalışmada ÖKD’nin farklı çıkmasının ne kadarının kornea
kalınlığı ile ilişkili olduğunun tam olarak anlaşılabilmesi için MKK’nin
ÖKD değerine etkisinin araştırılması gerektiği belirtilmiştir. Yağcı ve
ark.(15) Nidek Al-Scan ve Galilei cihazlarını normal bireyler ve keratokonik hastalarda karşılaştırmış ve MKK, ÖKD’yi Galilei cihazında daha
yüksek olarak saptamışlardır. Ayrıca normal bireylerde MKK, ÖKD ve
keratometri değerleri her iki cihaz arasında yüksek uyumlu olarak
saptanmış olmasına karşın keratokonuslu hastalarda sadece ÖKD ölçümlerinin uyumlu saptandığını bildirmişlerdir.
Literatürde erişkin yaş grubunda Nidek AL-Scan ile Sirius topografi ölçümlerinin karşılaştırıldığı çalışmada bizim çalışmamızla benzer bir

Bayramoğlu ve ark. Nidek-AL Scan ve Sirius Topografi karşılaştırması
şekilde MKK, ÖKD ve keratometri ölçümleri arasında yüksek oranda
korelasyon saptanmıştır (19). Çalışmamızda MKK, ÖKD, SimK Sirius
ile K 2,4-3,3 mm AL-Scan arasında yüksek korelasyon saptanması,
korelasyonun tüm yaş gruplarında devam ettiğini desteklemektedir.

Kaynaklar

Normal bireylerde Galilei ile AL-Scan ve Sirius ile AL-Scan ölçümlerini karşılaştıran çalışmalarda Galilei ve Sirius cihazları ile ölçülen
MKK ve ÖKD değerlerinin AL-Scan ölçümlerinden daha yüksek fakat uyumlu çıkması, Galilei ve Sirius cihazlarının benzer mekanizma ile çalışmasından kaynaklanması olabilir.

2.

MKK’nin doğru hesaplanması refraktif cerrahi öncesi ve glokom
hastalarında GİB hesaplanmasında çok önemlidir. Çalışmamızda
Sirius cihazında MKK kalınlığının daha kalın saptanmış olması,
glokom hastası değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur.

Sonuç
Çalışmamızda biyometrik ÖKD’nin topografik ÖKD’ye göre daha
düşük saptanmış olması, cihazlar arasındaki farklı ölçümler sebebi
ile lens gücü hesaplama formüllerinin farklı cihazlarda elde edilen
ölçümlere göre farklı sonuçlar verebileceğini göstermektedir. Her
iki cihaz ölçümleri arasında yüksek korelasyon ve uyum saptanmış
olmasına karşın, aradaki farkın klinik olarak önemli olup olmadığı,
her iki cihazdan elden edilen verilen ne kadar postoperatif refraktif
sapmaya sebep olacağını araştıracak klinik çalışmalar ile saptanabilir.
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