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Editörün Notu

Dünyanın en
güzel hissi,

birinin
yüzündeki

gülümsemenin
sebebi

olduğunu
bilmektir.

5. sayımızla karşınızdayız. Görme sağlığı ve
mesleğe dair konularla dolu 5 sayı boyunca
sizleri en yeni haberlerle, en merak uyandırıcı
ve bilgilendirici makalelerle buluşturmaya
çalıştık. 

Dergimizin bugüne kadar olan tüm sayıları
sizler tarafından büyük ilgi gördü. Bizler de
kendimizi geliştirerek  farklı ve beğeneceğiniz
içeriklerle karşınıza geldik. 

Siz sevgili okurlarımızın yoğun ilgisi bizleri her
zaman daha iyisini sunmaya teşvik etti.  Sizlere
çok teşekkür ederiz. Birlikte nice sayılara...

Editörden...

 "optisyen.com" sitesinde
bulunan e-dergi

 kısmından dergimizin
önceki sayılarına
ulaşabilirsiniz.

Mayıs Sayımızı
Okumadınız Mı?
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Başkandan...

İsmail UYAR
Optisyenlik Mesleği Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı

" Her Kötü Fikir Güzel Fikirlerin Doğmasını Sağlar "

Yeni mezun olduğum ilk yıllarda aşçılık mezunu bir yaşıtımla sohbet ederken bana " Hangi
işi yaparsan yap o işe kattığın yeni bir değer olmalı" demişti.  Nasıl yani diye sorduğumda
"Mesela ben aşçıyım kendime özel bir yemeğim var "diye cevap vermiş ve sohbet uzamıştı.

Sınav ve  tercih zamanları yaklaşırken en çok aldığımız sorulardan bir tanesi "Mezun
olduktan sonra dükkan açsam ya da çalışsam aylık ne kazanırım"sorusudur. Doğal olarak
insanlar bir şeyi yapmadan önce araştırıyor ve kârı olacağını önceden hesaplıyor
değerlendiriyor vs.

Daha sonra mezun oluyor çalışıyor ya da optisyenlik müessesesi açıyor. Her gün, her ay ve
yıllarca bu sektörden bir şeyler kazanıyor. Yani sürekli alıyor alıyor alıyor… 

Alan taraf oluyor. Peki sürekli aldığı sektöre ne veriyor?
Yani hep sektör bize kazandırıyor peki biz sektöre ne
kazandırıyoruz? 

Düşünmek güzeldir…
Bazen sadece bir fikir üretmek bile yeterlidir aslında. Biri
fikir üretir diğeri beğenmez daha güzelini üretir bir diğeri
ise bunu faaliyete döker ve başarır. Kötü fikir sahibi yol
açmıştır aslında. Bir meslek mensubu "Optisyenlerin  bir
günü olsun" dedi. Bir başka meslek mensubu bunun
olması için mücadele etti. Bir diğeri gerekli görüşmeleri
yaptı derken optik sektörü 1 Haziran gibi özel ve anlamlı
bir güne kavuştu. 1 Haziran Optisyenler ve Gözlükçüler
Günü bu yıl 13. Kez kutlandı. Bugünü bizlere
kazandırarak aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımızı
rahmetle anıyoruz.

Tüm meslektaşlarımın 1 Haziran Optisyenler ve Gözlükçüler Gününü Kutlarım...
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Giyilebilir sensörlere olan talep son yıllarda hızla arttı.  Kalp
atış hızını izlemek için kullanılan fiziksel sensörler,  (kan
basıncı,  vücut sıcaklığı, vücut hareketi  gibi) ticari olarak
mevcuttur ve günlük yaşamda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bununla birlikte yeni non-invaziv kimyasal sensörlerin
giyilebilir sensör teknolojisinin kapsamını yaşamsal
belirtilerin ötesine genişletmesi ve dolayısıyla kullanıcının
sağlığı ve performans durumu hakkında daha kapsamlı bilgi
elde etmesi kritik bir şekilde istenmektedir.

Gözlükler şık moda aksesuarlarıdır ve giyilebilir sensör
sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Ek olarak gözlükler
daha sık izleme gerektiren yaşlı nüfusun çoğunda yaygındır. 

Gözlük tabanlı algılama platformu kullanıcıya rahatlık ve
kullanım kolaylığı sunar. 

Yeni giyilebilir gözlük
kimyasal algılama platformu,

gözlüklerin burun köprüsü
pedlerine potansiyometrik ve

amperometrik sensörlerin
entegre edilmesi ve bunların
gözlük sapları boyunca yer

alan kablosuz elektronik
omurgaya entegre edilmesi ile
gerçekleştirilmiştir. (Şekil 1B) 

 
Bu burun köprüsü

elektrokimyasal sensörler,
özel olarak tasarlanmış
şablonlar kullanılarak

geleneksel serigrafi tekniği ile
üretildi. 

 
Üç elektrotlu sensör desenleri

ve kontakları çift taraflı bir
yapışkan bant aracılığıyla

burun pedi üzerinde
değiştirilebilir etiket olarak

kullanılan bir polietilen
tereftalat (PET) substrat

üzerine basılmıştır.
 

Bu kolayca çıkarılabilen
yapışkan sensör etiketleri,

kullanıcının izlemek istediği
hedef metabolit ve elektroliti

seçmesine olanak tanır. 
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Multi-Analyte Gözlükler
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Egzersiz aktivitesi sırasında ter elektrolit bileşiminin izlenmesi de önemlidir. Yoğun egzersiz
sırasında önemli miktarda elektrolit kaybı meydana gelebilir. Klorür ve sodyum ile birlikte
potasyum vücudun en önemli elektrolitlerinden biridir. Düşük potasyum ter seviyeleri, kas
kramplarını indüklemenin yanı sıra hücreler arasındaki elektriksel dürtü iletişimini bozabilecek
dehidrasyonu gösterebilir. Düşük potasyum konsantrasyonları, kardiyovasküler hastalığı olan
hastalarda yaşamı tehdit edebilen en yaygın elektrolit anormalliği olan hipokalemi ile de
sonuçlanabilir. Anormal potasyum konsantrasyonları ve elektrolit dengesizliği de yaşlı
popülasyonda kaza sonucu düşme riskine katkıda bulunur. Ter potasyumunun izlenmesi böylelikle
bu tür anormallikler ve riskler için tahmin ve uyarı sağlayabilir.

MAG cihazı kullanılarak egzersiz aktivitesi sırasında gerçek zamanlı olarak vücut üzerinde eş
zamanlı olarak ölçüldü. Yeni gözlük algılama platformu, yapışkan sensör etiketlerinin, çok çeşitli
metabolitlerin ve elektrolitlerin amperometrik ve potansiyometrik izlenmesine uygun şekilde
değiştirilmesini sağlar. Sıcaklık ve pH mikro sensörlerini MAG sistemine entegre ederek (cilt
sıcaklığı veya pH etkilerini telafi etmek için) ve ayrıca ter akışını kontrol etmek için akışkanlar
kullanarak daha fazla iyileştirme elde edilebilir. Yeni non-invaziv kimyasal algılama platformu,
yakın zamanda geliştirilen ter algılama cihazlarına çekici bir alternatif sunuyor ve dolayısıyla
giyilebilir kimyasal sensör teknolojisindeki mevcut boşlukları dolduruyor. mobil durum izleme ve
uzaktan teşhis için istenildiği gibi. Bu tür bir teknoloji / moda entegrasyonunun, giyilebilir sensör
teknolojisinin halk tarafından yaygın bir şekilde kabul edilmesi beklenmektedir.

eni entegre gözlük takılabilir sensör sisteminin performansı biyolojik olarak önemli
laktat ve potasyumun sürekli izlenmesine yönelik olarak gösterildi. Laktat amperometrik
olarak ölçülürken potasyum potansiyometrik olarak izlendi. Y

Laktat ter seviyelerindeki değişiklikler zindelik seviyesini yansıtır ve egzersiz yoğunluğuna
karşılık gelir. Ter laktatı doku canlılığının bir belirteci olarak da kullanılabilir ve yetersiz oksidatif
metabolizmayı ve bozulmuş doku canlılığını yansıtan basınç iskemisi için uyarı sağlayabilir.
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Multi-Analyte Gözlükler

Sempionatto, Juliane R et al. “Eyeglasses based wireless electrolyte and metabolite sensor platform.” Lab on a chip vol. 17,10
(2017): 1834-1842. doi:10.1039/c7lc00192d
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Crown camın kırma indisi 1.523 abbe değeri 58, CR-39 kırma indisi 1.496 abbe değeri 58,
polikarbonat camlar 1.586 abbe değeri ise oldukça düşük yani 30'dur. Bunun için polikarbonat ve
yüksek indeksli lenslerde merkezlemenin çok iyi yapılması ve daha kısa verteks mesafesi gerekir.

İYİ GÖRMEYİ ENGELLEYEN PROBLEMLERE ABERASYON DENİR.

Oftalmik Endüstrisinde; yoğunluk pratik olarak her cm küp için gram ağırlığını ifade eder. CR-39
organik lenslerin kırılma indisi 1,498 abbe değeri 58'dir. Abbe değeri 40'ın üzerinde olan lenslerde
kromatik aberasyon bir problem teşkil etmez. İşportada bunu kimse garanti edemez. Abbe değeri
düştükçe kromatik aberasyon artar.

Abbe değeri refractive index’in bir fonksiyonudur. Düşük abbe değerlerinde tüm cam bünyesinde
özelilikle periferde görüntü kalitesi bozulur. Prizmatik etki meydana gelir. Buna mukabil anormal
seviyede dispersiyon nedeniyle kontrast bozulması olmakta ve bu da algılama performansında
düşüşe yol açmaktadır. Bütün camlar için 40 üzeri abbe değeri optik açıdan kromatik aberasyon
konusunda problem yaratmaz. En iyi görmeyi engelleyen problemlere aberasyon denir. Düşük
abbe değerlerinde kullanıcının optik merkezden bakmasını temin etmek kromatik aberasyondan
gözleri koruyacaktır. Çünkü optik merkezden ışık kırılmadan geçerek göze ulaşır.

Taylan KÜÇÜKER
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ABBE Değeri Nedir?
Abbe değeri refractive index’in bir fonksiyonudur.

ABBE değeri verilen bir lens materyalindeki kromatik
aberasyon miktarını belirlemede kullanılan çok bilinen
bir sayıdır. Cam gibi saydam malzemelerin farklı
frekanslardaki ışığı farklı miktarlarda saçma ölçüsüdür. 

20 - 70 birim arasında değişebilir. Olayı formüle eden
E.Abbe’nin (1840 – 1905) adı ile anılır. 

Abbe değerinin yüksek oluşu lenste kromatik
aberasyonun az olduğunu belirtir. 
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Teknoloji her geçen gün gelişmekte.
Bu teknolojileri ve faydalarını
hastaya sunma sorumluluğu ve fırsatı
optisyene aittir. Çoğu hastanın görme
yetilerine ve iyi görmenin sağladığı
yaşam kalitesine yatırım yapma
isteksizliği sıklıkla karşılaşılan zor
bir durumdur. İyi bir optisyeni bu
kadar önemli kılan işte tam da bu
zorluktur.

Optisyenlik iyi bir görme sağlayarak
insanların hayatlarını değiştirdiğiniz
bir kariyer sunar. Hastalarınızdan
aldığınız takdir ve minnet, içsel bir
tatmin duygusu ve birinin hayatını
daha iyi hale getirmede doğrudan bir
rol oynadığınız konusunda size
esenlik duygusu sağlar. Herhangi bir
kariyerin önemli bir parçası
yaptığınız işle gurur duymaktır.

Görme duyuların tartışmasız en önemlisi ve
merkezidir. Optisyenler mükemmel görüş
çözümlerini estetik açıdan hoş tasarım ve
renklerle eşleştiren bir teknoloji ve malzeme
yorumcusudur. Görme teknolojisinin hastayla
buluştuğu en ön safta yer alan kişilerdir.

Bir hastanın yaşam kalitesini doğrudan ve
önemli ölçüde etkileyen görme sağlığı için en
iyi alternatifleri sunan optisyenler, bir hastanın
eksik görme keskinliğini düzeltmek için neyin
gerekli olduğunu tam olarak tanımlamak için
her türlü çabayı gösterdikten sonra doktor
reçetesine uygun bir şekilde ve  hastanın
isteklerini de göz önünde bulundurarak
kişilere optik araç gereç temininde bulunur.
Ayrıca hastanın görsel algısını optimize
edebilecek uygun tavsiyelerde de bulunur.
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Tüm meslektaşlarımızın 
Gözlükçüler ve Optisyenler

Gününü kutlarım..

1 Haziran 
Gözlükçüler ve Optisyenler Günü

Editör- Eda DOĞRU
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Akıllı kontakt lensler fizyolojik ve ortam bilgilerini doğrudan izleme yetenekleri nedeniyle geniş
ilgi görmektedir. Bununla birlikte önceki gösteriler genellikle verimli sensör modalitelerinden,
kolay üretim sürecinden, mekanik stabiliteden veya biyouyumluluktan yoksundu. 

Burada ultra ince MoS 2 ile çok işlevli akıllı kontakt lenslerin üretimi için esnek bir yaklaşım
sergilinmektedir. Entegre sensör sistemleri; Optik bilgi almak için bir fotodetektör, doğrudan
gözyaşı sıvısından glikoz seviyesini izlemek için bir glikoz sensörü ve potansiyel kornea
hastalığını teşhis etmek için bir sıcaklık sensörü içerir. 

Lens alt katmanına yerleştirilmiş geleneksel sensörler ve devre çiplerinin aksine bu serpantin ağ
sensör sistemi doğrudan lenslere monte edilebilir ve gözyaşlarıyla doğrudan temas sağlayarak
yüksek algılama hassasiyeti sağlarken mekanik olarak sağlamdır ve göz kırpma veya görüşe
müdahale etmez. Ayrıca in vitro sitotoksisite testleri iyi bir biyouyumluluk ortaya koyuyor. Bu
nedenle sağlık ve tıbbi uygulamalar için yeni nesil yumuşak elektronikler olarak umut vaat ediyor.

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisinin diğer hastalıklar veya kronik sağlık riskleriyle
birlikte oluşan etkisi sağlık durumunun gerçek zamanlı izlenmesi ve teşhisi için biyoelektronik ve
tıbbi cihazların geliştirilmesini ve uygulanmasını önemli ölçüde teşvik etti.

Kontakt Lens Sensör Sistemi
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Kontakt Lens Sensör Sistemi
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Kontakt lensler en popüler giyilebilir cihazlardan biridir. Görme düzeltme, estetik ve tedavi
amaçlı tasarlanmıştır. Hem fizyolojik bilgilerin hem de ortam koşullarının sürekli sorgulanması
için benzersiz bir platform sağlayabilen,  tahriş olmadan saatlerce hem gözyaşı sıvısından hem de
göz küresinden iç kimya ve dış hava ile doğrudan temas halindedirler. Örnek olarak diyabetik
tanıyı alarak minimal invaziv olmayan veya minimal invaziv tekniklerle doğru verileri toplamak
için glikoz seviyesi kan yerine "açık" vücut sıvılarından test edilme eğilimindedir. 

Çok hastalı klinik deneyler gözyaşı sıvısının sistemik glikoz ölçümleri için değerli bir belirteç
olabileceğini açıkça göstermiştir. Yüksek hassasiyetli glikoz sensörleri ile donatılmış akıllı
kontakt lensler gözyaşlarındaki biyobelirteçleri sürekli olarak tespit etmek için invazif olmayan
bir yöntem olasılığını açabilir. Gözyaşı sıvısından elde edilen bol miktarda protein veya
biyobelirteçler sayesinde akıllı kontakt lenslerin deriden veya terden yapılan analizlere kıyasla
elde edilen verilerin daha yüksek doğruluk/güvenilirliğini sağlanması beklenmektedir.

Diyabet, felç ve kalp hastalığının komplikasyonları da kan şekeri regülasyonu bozuklukları ile
yakından ilişkilidir; bu bozukluklar ayrıca yüksek tansiyon, alt ekstremite sinir hasarı, böbrek
hastalıkları ve retina hasarı riskini artırabilir. Göz içi ve göz dışı ortamın izlenmesi, oküler
hastalıkları teşhis etmek ve tedavi etmek için bir veri tabanı sağlamaya yardımcı olur. Lenslerdeki
gömülü fotodetektörler potansiyel olarak ışık yoğunluğunu izleme, göz kırpmayı test etme ve
kullanma, optik veri alma ve görmeye yardımcı olma yeteneğine sahiptir.  
Guo S, Wu K, Li C, et al. Integrated contact lens sensor system based on multifunctional ultrathin MoS2 transistors. Matter.
2021;4(3):969-985. doi:10.1016/j.matt.2020.12.002
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Son veriler dünyanın farklı yerlerinde çok
sayıda insanın kırma kusurlarının
düzeltilmemesinden dolayı kör olduğunu
göstermektedir. Körlüğün bir nedeni olarak
kırma kusuru, son zamanlarda körlüğü
tanımlamak için görme keskinliği sunmanın
artan kullanımı ile tanınmıştır. 

Doğal olarak ortaya çıkan yüksek kırma
kusuruna bağlı körlüğe ek olarak katarakt
ameliyatı sonrası afakinin yetersiz refraktif
düzeltmesi de gelişmekte olan ülkelerde
önemli bir körlük nedenidir. Herhangi bir
popülasyondaki kırma kusuruna bağlı
körlük genel olarak o popülasyondaki göz
bakımı hizmetlerinin yetersiz olduğunu
göstermektedir. Çünkü kırma kusuru
tedavisi belki de en basit ve en etkili göz
bakımı şeklidir. 

Kırma kusuru körlüğünden muzdarip
bireyleri tespit etmek için görme tarama
programları gibi stratejilerin büyük ölçekte
uygulanması gerekir. Gelişmekte olan
ülkelerde makul kalitede refraksiyon
yapabilmek için yeterli sayıda personelin
eğitilmesi gerekmektedir.

Refraktif hata körlüğünden muzdarip
bireylere uygun fiyatlı makul kalitede
gözlükler sağlama lojistiğini kolaylaştırmak
için dünyanın yetersiz hizmet alan
bölgelerinde yeterli altyapının geliştirilmesi
gerekmektedir. Dünya çapında kırma kusuru
körlüğünü azaltmada uzun vadeli başarı
önlenebilir körlüğün tüm nedenlerini
azaltmaya yönelik kapsamlı yaklaşımlar
bağlamında bu konulara dikkat edilmesini
gerektirecektir. 

 Düzeltilmemiş Kırma Kusurları
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Güneş yanığını önlemek
için cildimize güneş kremi

sürüyoruz. 
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Gözlerimizinde
zararlı UV

ışınlarından
korunmaya
ihtiyacı var.



SORU 
Farklı firmalardan sipariş edilen Org. Color Camların
(stok) güneşte bazıları çok koyu bazıları açık üstelik renk
tonlarının da farklı olduğu görülmektedir. 

• Göz sağlığı ve kalite açısından bunları değerlendirmek
gerekirse neler söyleyebiliriz? 

• Daha çok koyulaşan cam daha mı kalitelidir? 

• Bir optisyen olarak hangi color camın göz sağlığına
nasıl etki yaptığını ve kalitesini nasıl anlayabiliriz? 

•Bu kadar stok firma color'u seçerken nelere dikkat
etmeliyiz? 

• Bunları değerlendirirken test etme şansımız var mı?

CEVAP 
Bilindiği üzere fotokromik (colormatic) camların
koyulaşmasını sağlayan unsur UV ışınlarıdır.
Fotokromik camların koyulaşma performansı 23
derecenin altındaki açık ortamlarda daha iyi olmaktadır.
Isı arttıkça fotokromik reaksiyon (koyulaşma) kabiliyeti
olumsuz etkilenmektedir. 

Çok koyulaşan bu tür camlar kuvvetli gün ışığı
ortamlarında daha iyi filtreleme yaptıkları için elbette
olumlu karşılanmalıdır. Bununla birlikte genelde çok
koyulaşan fotokromik camların açılma hızı daha düşük
olmakta ve tam olarak da berrak düzeye gelememektedir.
Bu kategorideki camları UV lambası marifetiyle test
edebilirsiniz.
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Erdal ÖZKAVAK 
Beta Optik NOVAX

Yönetim Kurulu Üyesi

Soru-Cevap
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Gözün temel bir kendini koruma işlevi olan göz kırpma refleksi olarak da bilinen göz kırpma, son
on yılda hem tıbbi araştırmalarda hem de sağlık hizmetlerinde büyük ilgi görmüştür. Özellikle
düzenli aralıklarla normal döngüsel yanıp sönme modelleri, sadece oküler sağlığı korumak için
değil, aynı zamanda merkezi sinir sisteminin fizyolojik koşullarını da yansıtmak için önemlidir.

Ortaya çıkan esnek iyontronik algılama (FITS) sensörünü 340 pF/mmHg hassasiyetle uygulayarak
orbicularis oculi kaslarının hareketlerinden kaynaklanan cilt basıncı değişimleri gerçek zamanlı
olarak izlenebilir. Göz kırpma algılayan gözlükler, göz kırpma modellerini %96,3 gibi yüksek bir
doğrulukla başarılı bir şekilde yakalayabilir ve göz kırpma özelliklerini hem kuru göz
deneklerinden hem de sağlıklı kontrollerden ayırt etmek için kullanılmıştır.

Göz kırpma paternleri  hem orbicularis oculi hem de levator palpebrae superioris kaslarının
sinerjik hareketleri tarafından kontrol edilir. Orbicularis oculi kası, subkutan doku ve tarsal plaka
arasında yer alan yüzeysel bir yüz kası, orbital ve palpebral fissürleri çevreleyen halka şeklinde
kas lifli bir dokudan oluşur. Ana işlevi fasiyal sinir tarafından innerve edilen göz kapağını
kapatmaktır.
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Göz kırpma refleksi göz sağlığı ve
aktiviteleri hakkında bol miktarda
bilginin açığa çıkarılabileceği
fizyolojik durumlarla uzun süredir
yakından ilişkili olarak kabul
edilmektedir. 

Yapılan çalışmalarda göz kırpma
algılayıcı gözlük olarak adlandırılan
oküler kas hareketlerini sürekli
olarak algılayarak göz kırpma
modellerini izlemek için esnek ve
hassas bir basınç sensörü içeren
giyilebilir bir akıllı gözlük
geliştirilmiştir. 

Göz Kırpmalarını Algılayan Gözlük
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Her göz kırpma döngüsünde orbicularis oculi kası gevşerken levator palpebra superioris kası
kasılır ve bunun sonucunda üst göz kapağı açılır. Daha sonra levator palpebra superioris kası
gevşediğinde, üst göz kapağı orbicularis oculi kasını kasarak kapanır.
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Spesifik olarak her göz kırpma sırasında orbicularis oculi kasları kasılmak üzere inerve edilir ve
kas demetinin enine kesit alanı, alttaki maksilla iskelet yapısı tarafından desteklendiği gibi
değiştirilir ve kas gerilimine neden olur. Buna göre bu gerginlik cildin deforme olmasına neden
olur ve yüzeysel basınç değişikliği oluşturur.

Deri basıncındaki bu ölçülebilir değişimi karakterize edilmiş ve bunu bir manometri kalibrasyonu
yoluyla kas kasılması ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca gözlüğün burun yastığına oldukça hassas ancak
yapısal olarak esnek bir iontronik sensör yerleştirerek, orbikularis oküli kaslarının kas hareketlerini
takip ederek göz kırpma aktivitelerini sürekli olarak izlenebilmektedir.

Yüksek düzeyde doğrulukla giyilebilen göz kırpma algılayıcı gözlükler, hastalara uzun süreli
ayaktan ve evde kullanımda yüksek rahatlık sağlarken, göz kırpma analizi için alternatif bir klinik
düzeyde izleme aracı olarak potansiyel olarak kullanılabilir.

(A) Her ikisi de göz kırpma hareketlerini kontrol eden orbicularis oculi kası (mavi ile vurgulanmıştır) (ii),  levator superioris
kası (i) (kırmızı ile vurgulanmıştır) Göz kaslarının anatomik yapısı.  Kırmızı nokta, iç kantus açısını (iii) gösterir.
B) Burun yastığına paralel olan kısım.   (iv) Sensör yerleştirme konumu    (v) Maksilla.

Göz Kırpmalarını Algılayan Gözlük

Chen R, Zhang Z, Deng K, et al. Blink-sensing glasses: A flexible iontronic sensing wearable for continuous blink monitoring.
iScience. 2021;24(5):102399. Published 2021 Apr 3. doi:10.1016/j.isci.2021.102399
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Ne kadar can sıkıcı olsa da maskenizi
takmayı bırakmayın. Maskeleme,
COVID-19'un yayılmasını durdurmaya
yardımcı olur. 

Maskeniz yüzünüze tam oturmuyorsa
sıcak havanın kaçması ve lenslerinizi
buğulaması muhtemeldir. 

• Maskenizi takarken burnunuzun şekline
uyması için maskenin üst kısmını
sıkıştırdığınızdan emin olun. 

• Maskeniz izin veriyorsa, iyi oturması
için yanları da sıkın. Burun köprüsü ile
maskenizin üstü arasındaki boşluğu
kapatmak için tıbbi veya atletik bant
kullanın. Bandınız yoksa yapışkan bir
bandaj deneyebilirsiniz.

 

Buğu önleyici bir solüsyon veya lenslerinizi
takmadan önce sabun ve suyla nazikçe
yıkamak bile yardımcı olabilir. Bu, su
damlacıklarının birikmesini ve lenslerinizi
buğulandırmasını önleyecektir. 

Gözlüğünüzü burnunuzda öne doğru itmek,
daha fazla hava dolaşımına izin verecek ve
nefesinizin görüşünüzü buğulandırmasını
önleyecektir.  

Maskenizi burnunuzun üzerine çekip
gözlüğünüzü bunun üzerine koymayı
deneyin. Bu, havanın kaçmasını
engelleyecek ve buğulanmayı önleyecektir. 

Bunu denerseniz maskenizin yüzünüze hala
tam olarak oturduğundan emin olun.
Burnunuz ve ağzınız tamamen
kapatılmalıdır.

Covid-19 Sürecinde Gözlük Buğulanması
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Gözlerinize Temas Etmekten Kaçının

 

ODAK DERGİSİ

Koronavirüsün gözden bulaşmasını engellemek için aşağıdaki kurallara
dikkat etmek önemlidir.

- Gözler asla ovuşturulmamalıdır.
- Eller ağız, burun ya da yüze götürülmemelidir.
- Eller yıkandıktan sonra da gerektiğinde dezenfektan kullanılmalı.



Sigara içmenin genel sağlık için ne kadar zararlı olduğu bilinen bir gerçek. Dünyada ölümle
sonuçlanan hastalıkların meydana gelmesinde sigaranın payı oldukça büyük. Kanser, kalp, damar
gibi sağlık sorunlarının birincil nedeni olan sigara insanın dünyaya açılan penceresi olan gözler
için de büyük tehlike yaratıyor. 

Göz merceği ve retina hücrelerini etkileyen sigara, uzun vadede görme kayıplarına kadar yol
açıyor. Ayrıca katarakt ve sarı nokta hastalığına yakalanma riskini de büyük ölçüde arttırıyor.
Eğer 50 yaş ve üzerinde hala sigara içen biriyseniz sigaraya bağlı görme kaybı yaşama ihtimaliniz
oldukça yüksek.

Göz sağlığını korumak için sigarayı bırakmak ve pasif olarak da olsa dumanına maruz kalmamak
gerekiyor. En önemlisi de gözlerde normalin dışında bir şeyler olduğu hissedilirse mutlaka uzman
bir doktora başvurmak gerekiyor.

Sigara tüketimi sebebiyle; katarakt, maküla dejenerasyonu, diyabetik retinopati, üveit ve göz
kuruluğu gibi ciddi görme kayıplarıyla sonuçlanabilecek pek çok rahatsızlık oluşabiliyor. Sigarayı
bırakmak vücudun tüm organlarında olduğu gibi gözler üzerinde oluşabilecek risk faktörlerini
azaltma yolunda da herkes için atılması gereken ve önemli bir adım olacaktır.
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Sigara ve Göz Sağlığı 
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5 Haziran 
Dünya Çevre Günü
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Kahve Posasından Gözlük Ürettiler

Gavrilenko daha gençken ailesinin gözlük satma işine yardım ederdi. 16 yaşından beri gözlük
tamir ediyor ve satıyordu. Ama sonra Gavrilenko başarılı olmak istiyorsa işinin çağa ayak
uydurması gerektiğini anladı. 

Gözlük yapmak için yeni bir alternatif malzeme bulmaya karar verdi. “Gezegenimizde plastikle
ilgili bir sorunumuz var. Bu durumda da başka bir plastik yapıp gezegene zarar vermek
istemedim. Bir çözüm bulmak istedim. İcat ettiğimiz bu malzeme, bu soruna katkımızdır” diye
belirtti.

Çocukken optik işletmeye sahip anne babasına yardım eden Gavrilenko, plastik atıkların gezegeni
tehdit ediyor olması nedeniyle gözlük çerçevesi için doğal malzeme arayışına girdi. Arayış
yaklaşık bir yıl sürdü. Bir yılı aşkın süre farklı malzemeler denendi, sayısız test ve araştırmalar
yapıldı. Sonuçta girişimci kahveden yana seçimini yaptı.

Telve, hammaddeden gözlük çerçevesine kadar tam 39 aşamadan geçiyor. Telve, keten talaşı ve
soya yağıyla birleşiyor. Polimer bağını oluşturan bu birleşim gözlük çerçevesine sağlamlık
kazandırıyor. Gözlüğün camları ise işlenmiş pamuktan üretiliyor. Ürün hafif kahve kokusuna
sahip.
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Göz Sağlığınızı
Korumak İçin
Düzenli Göz
Muayenenizi

İhmal Etmeyin
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Hayatın başlarında göz rengi değişebilir. Hispanik olmayan beyaz bebeklerin çoğu mavi gözle
doğar ve yaşamlarının ilk üç yılında gözlerinin rengi koyulaşır. Genellikle doğum anında
bulunmayan kahverengi bir pigment olan melanin yaşla birlikte geliştikçe gözlerin rengi
koyulaşır.

Çocuklar ebeveynlerinden ikisinden de tamamen farklı göz renklerine sahip olabilir. Ancak her
iki ebeveynin de gözleri kahverengi ise büyük olasılıkla çocuklarının da gözleri kahverengi
olacaktır. Daha koyu renkler baskın olma eğilimindedir; bu yüzden kahverengi yeşil renge, yeşil
de mavi renge göre daha baskın olma eğilimindedir. Bununla birlikte kahverengi gözlü bir
ebeveyn ile mavi gözlü bir ebeveyn senaryosu otomatik olarak kahverengi gözlü bir çocuk
üretmez.

Gözün renkli kısmına iris adı verilir ve iris göz
rengimizi belirleyen pigmentasyona sahiptir. İnsan
gözünün rengi, ikisi iyi anlaşılmış olan üç genden
kaynaklanır. Bu genler en yaygın renkleri (yeşil,
kahverengi ve mavi) belirler. Gri, ela ve çoklu
kombinasyonlar gibi diğer renkler, şu anda tam
olarak anlaşılmamış veya açıklanamamıştır.
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Göz Rengi ve Gelişimi

Bir dönem kahverengi göz renginin "baskın"
kabul edilir, mavi göz rengi ise "çekinik"
özellik olarak kabul edilirdi. Ancak modern
bilim göz renginin o kadar basit olmadığını
göstermiştir.

Ebeveynlerin her biri her kromozom üzerinde
iki çift gene sahiptir ve bu genetik bilginin
göz rengi olarak nasıl ifade edildiğine dair
birçok olasılık mevcuttur.

Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ tarafından düzenlenmiştir.

Kaynak: All About Vision
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Bir antioksidan türü olarak kabul edilen kuersetin, flavonoidin alt türüdür. Sebzeler, meyveler, çay
gibi pek çok besinde doğal olarak bulunur. Kuersetin gibi flavonoidlerin yararlı etkileri,
vücudunuzda antioksidan olarak işlev görme yeteneklerinden kaynaklanır.

Quercetin(Kuersetin) ve Oküler Yüzey
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Flavonoidler; yeşil yapraklı sebzeler, çay, çilek, elma ve soğan gibi çeşitli gıdalarda doğada bol
miktarda bulunan antioksidanlardır. Flavonoidlerin ana yapıları, kaynaşmış iki fenil halkası ve
oksijen içeren bir heterosiklik halkadan oluşan bir omurga ile tanımlanır. Halkaların
sübstitüentlerindeki varyasyonlar, kimyasal reaktivite ve fonksiyonelliğin yanı sıra flavonoid
sınıflarındaki farklılıklara yol açar. (Şekil 1(a)) Altıdan fazla ana flavonoid sınıfı, tanımlanmış
4000'den fazla ayrı flavonoid bileşiği ile aromatik halkaların ikame modellerine dayalı olarak
tanımlanmıştır.

Flavonoidler UV kaynaklı oksidatif strese karşı korumada, oksin sinyaline aracılık etmede ve
mikrobiyal savunmayı teşvik etmede fonksiyonel rollere hizmet eden bir bitki ve mantar ikincil
metabolitleri sınıfıdır. Flavonoidler güçlü antioksidan kapasiteleri ve çok düşük toksisitelerinin
onları potansiyel terapötik ajanlar olarak oldukça çekici kılar. Doğada son derece bol miktarda
bulunur.

Klinik uygulamalar açısından ne Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ne de Avrupa Gıda Güvenliği
Otoritesi (EFSA), flavonoidlerin tedavi amaçlı kullanımıyla ilgili herhangi bir sağlık beyanını
veya ilacı onaylamamıştır. Quercetin, çeşitli dokularda hem in vitro hem de in vivo olarak güçlü
antioksidan, anti-inflamatuar ve anti-fibrotik aktivitelere sahip olduğu gösterilen yaygın bir
flavonoldür. Son günlerde quercetin'in terapötik olarak uygulanması oküler yüzey bilim
camiasında kuru göz, keratokonus, inflamasyon ve korneanın neovaskülarizasyonu çalışmalarında
dikkat çekmektedir. 
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Göz, insan vücudunun küçük bir bölümünü temsil eder ve ön vücut yüzeyinin ondalık bir kısmını
oluşturur. Kornea, gözün iç yapılarını koruyan mekanik ve bulaşıcı zararlı ajanlara karşı birincil
bariyer görevi gören avasküler şeffaf bir dokudur. Kornea sağ kalımı ve işlevi yaralanma, travma,
enfeksiyon, genetik ve çevre dahil (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bir dizi faktörden etkilenir. 

Kornea yaralanması veya travma, sıklıkla kornea saydamlığının kaybolmasına ve hatta körlüğe
yol açar. "Kür" kornea opasitesi kavramı 200 yılı aşkın bir süredir yayınlanmış formda
tartışılmaktadır. Şu anda, tam kornea nakli tek tedavi seçeneğidir. Minimum yan etkilerle gelen
doğal tedavi edici ürünler geliştirmeye büyük ilgi vardır. Yeni bir antioksidan flavonoid olan
quercetin, yaralı korneayı önlemek için potansiyel bir terapötik olarak çekiş kazanıyor. 

Sağlıklı bir
beden için günde

en az beş
porsiyon sebze

 ve meyve
tüketilmesi

gerekmektedir.

Quercetin(Kuersetin) ve Oküler Yüzey
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Aşağıdaki görsel, besinlerdeki Quercetin
düzeyini göstermektedir. (mg/100gm)

McKay TB, Karamichos D. Quercetin and the ocular surface: What we know and where we are going. Exp Biol Med (Maywood).
2017 Mar;242(6):565-572. doi: 10.1177/1535370216685187. Epub 2017 Jan 5. PMID: 28056553; PMCID: PMC5685256.
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Birçok hayvan için yiyecek bulmak, eş seçmek, yırtıcılardan kaçınmak, yavruları beslemek ve
çeşitli manzaralarda gezinmek için renkli görme esastır. Renkli görme nasıl çalışır? Hayvanlar
aleminde türler gözlerindeki renkli fotoreseptör türlerinin sayısı ve spektral duyarlılıkları
bakımından büyük farklılıklar gösterir. 

Bununla birlikte bir hayvanın renk görüşünün "boyutluluğunu" belirleyen fotoreseptör türlerinin
sayısı değil nasıl etkileşime girdikleridir. Omurgalılarda renk görmeden sorumlu fotoreseptörler
konilerdir.  Kuşların gözlerinde insanlarda üç renk olan koni tipi dört renk bulunur. Teoride bu,
kuşların pek çok spektral olmayan renk de dahil olmak üzere geniş bir renk yelpazesini ayırt
etmelerini sağlar. 

Spektral olmayan renkler, bitişik olmayan koni türleri (ışık spektrumunun geniş ölçüde ayrılmış
kısımlarına duyarlı) baskın olarak uyarıldığında algılanır. İnsanlar için mor (mavi ve kırmızıya
duyarlı konilerin uyarılması) spektral olmayan bir renktir; kuşların dördüncü renk koni türü çok
daha fazla olasılık yaratır. 

ODAK DERGİSİ

Spektral Olmayan Renkleri 
Ayırt Eden Kuş
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Spektral olmayan renk
algısı ve kuş görüşünün
boyutluluğu. ( A ve B )

 
 Spektral olmayan

renklerin kapladığı renk
uzayı bölgeleri C'de

gösterilmektedir.
 

Kuşların spektral
olmayan renkleri

algılayabildiklerini
tahmin edilmektedir.  

 
Geniş kuyruklu

 sinek kuşu ( D ) 
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Yabani sinek kuşları, UV+kırmızı,
UV+yeşil, mor ve UV+sarı dahil
olmak üzere çeşitli spektral olmayan
renkleri ayırt edebildiklerini ortaya
koyan renk görme testlerine katılmaları
için eğitilmiştir.

Ek olarak yaklaşık 3.300 kuş tüyü ve
bitki rengi analizine dayanarak
kuşların birçok doğal rengi spektral
olmayan olarak algıladığını tahmin
edilmektedir.

Yapılan çalışmalarda geniş kuyruklu
sinek kuşlarının tetrahedral renk uzayı
boyunca tayfsal olmayan renkleri ayırt
edebildiğini bulunmuştur.

Her üç spektral olmayan eksende (veya
yakınında), sinek kuşları spektral
olmayan bir renk ile onun "saf"
bileşenleri arasında ayrım yapabilir. 

Spektral olmayan deneylerin tümünde
popülasyon düzeyinde renk ayrımı, en
azından bazı sinek kuşlarının bireysel
olarak spektral olmayan renkleri ayırt
etme yeteneğine sahip olduğunu güçlü
bir şekilde gösterir.

Stoddard MC, Eyster HN, Hogan BG, Morris DH, Soucy ER, Inouye DW. Wild hummingbirds discriminate nonspectral colors.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Jun 30;117(26):15112-15122. doi: 10.1073/pnas.1919377117. Epub 2020 Jun 15. PMID:
32541035; PMCID: PMC7334476.

Spektral Olmayan Renkleri 
Ayırt Eden Kuş
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Kolin, hücrelerin yapısını ve normal işlevini korumak için önemlidir. Asetilkolin, fosfatidilkolin
ve metil donör betain'in bir öncüsüdür. Kolinin metabolitleri arasında trimetilamin N-oksit, betain,
kolin, fosfokolin, gliserofosfokolin, fosfatidilkolin, sfingomiyelin, lizofosfatidilkolin ve
asetilkolin bulunur. Kolin, retina gelişimi ve farklılaşmasında rol oynar. Kolin eksikliğinin retina
hastalıkları, glokom, kuru göz sendromu ve lens, optik sinir ve beynin görme korteksi
bozuklukları ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. 
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Kolinin Göz Hastalıklarında Rolü

Kolin, meibomian bezlerinin ve
oküler yüzeyin parasempatik
innervasyonu ile kuru göz
sendromunu etkileyebilir. Gözyaşı
filmindeki bir bileşen, merkezi sinir
sistemi üzerindeki ağrıda
antinoiseptif etkiler ve oküler yüzeyin
iltihaplanmasında antiinflamatuar
etkiler gösterir.

Kolinin bir ara maddesi olan betain'in, bir ozmoprotektan ve bir anti-inflamatuar ajan olarak kornea
lekelenmesini azalttığı ve oküler yüzey bütünlüğünü çevresel olarak kurutucu strese karşı koruduğu
bildirilmiştir. Gözyaşı hiperosmolaritesi, kornea ve konjonktival epitel hücrelerinin normal hücre
fonksiyonlarını bozan güçlü bir inflamatuar stres olarak kuru göz sendromunun altında yatan temel
bir mekanizmadır.

Retina, ışığı alan ve bunları beyne aktarılan sinyallere dönüştüren çok sayıda hücre katmanından
oluşur. Retinada beş tip hücre vardır: Fotoreseptörler, bipolar hücreler, ganglion hücreleri, yatay
hücreler ve amakrin hücreler. Retina hastalıkları bulanık görme ve körlüğe neden olabilir. Retina
hastalığına yönelik bir tedavi yönteminin geliştirilmesi, görmenin korunması ve körlüğe karşı
korunma açısından önemlidir. Kolin, optimal beyin gelişimi için gerekli olan temel bir besindir.
Retina, ventral diensefalondaki nöroepitelyumdan türetilir. 

Kolin, retina ve gözün gelişiminde ve farklılaşmasında rol oynar. Kolin ve metabolitleri, oküler
yüzey, retina, optik sinir ve beynin görsel korteksini içeren görsel yolda çeşitli işlevleri yerine
getirir. Kolin eksikliği retina kanaması, glokom ve kuru göz sendromu ile ilişkilidir. Kolin ve
metabolit takviyesi bu hastalıkların tedavisinde etkili olabilir.

Şekil-Kolinin Kuru Göz
Sendromundaki Rolü

Hwang, Jin-Sun, and Young-Joo Shin. “Role of Choline in Ocular Diseases.” International journal of molecular sciences
 vol. 22,9 4733. 29 Apr. 2021, doi:10.3390/ijms22094733
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Kornea gözün önündeki açık
pozisyonu, şekli ve doğal şeffaflığı
nedeniyle UV ışınlarına karşı
hassastır. Bu da nazal limbus
üzerinde periferik UV odaklama
etkisine yol açar. Orada, UV
ışıması  faktörü ile güçlendirilir . 

Bu patogenezi UV maruziyeti ile
güçlü bir şekilde bağlantılı olan ve
kornea ekvatorunda genişleyerek
rahatsızlığa ve görme azalmasına
veya kaybına neden olan iyi huylu
ancak görüşü tehdit eden damarlı
bir tümör olan pterjiyumun tipik
başlangıç   yeridir.

Güneş gözlüğü gibi koruyucu UV
emici gözlükler tek başına oküler
yüzeyi yan yönden gelen UV
ışınlarından koruyamazlar. UV
bloke eden kontakt lenslerle birlikte
kornea ve çevresi için tam koruma
sağlayabilirler.

Günümüz lens teknolojisiyle insan gözünün
zarar görebileceği birçok etkinin azaltılmasıyla
süper teknolojisi lensler üretilmeye başlamıştır. 

Göz kuruluğunda özellikle gözün oksijensiz
kalması gibi durumlar araştırılmış, daha sonra
insan gözünün UV yani zararlı güneş
ışınlarından da korunması üzerine
yoğunlaşılmıştır.

Güneş gözlüğü ve gerekirse UV ışınlarına karşı
UV bloke eden kontakt lensler gibi koruyucu
gözlüklerin kullanılması, UV kaynaklı göz
hasarına karşı profilaktik bir önlem olarak daha
önce tavsiye edilmişti. 

UV bloke eden kontakt lenslerin (UVBCL) UV
aşırı dozlarının neden olduğu akut foto-keratite
karşı önleyici olduğu kanıtlanmıştır. 

Bununla birlikte kornea hücre popülasyonlarının
ve özellikle limbal epitel kök hücrelerinin
fenotipini ve işlevselliğini korumadaki spesifik
yararları henüz araştırılmamıştır.

ODAK DERGİSİ H A Z İ R A N  2 0 2 1   S A Y I  N O . 5

UV Işığını Bloke Eden Kontakt Lensler

Notara M, Behboudifard S, Kluth MA, Maßlo C, Ganss C, Frank MH, Schumacher B, Cursiefen C. UV light-blocking contact
lenses protect against short-term UVB-induced limbal stem cell niche damage and inflammation. Sci Rep. 2018 Aug
22;8(1):12564. doi: 10.1038/s41598-018-30021-8. PMID: 30135547; PMCID: PMC6105637.
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ODAK DERGİSİ

Renk körlüğü  fotopigmentlerde
meydana gelen anomalilerden
kaynaklanır. 

Bu pigmentler gözlerimiz
içerisinde bulunan ve koni şekilli
renk-algılayıcı moleküllerdir.
Bunları üreten hücrelere "koni
hücreleri" denir. 

İnsanlarda bu fotopigmentlerin düzgün üretimi için birkaç genin
bir arada bulunması gerekmektedir. Bu genlerde mutasyon

meydana gelirse birey renk körü olur.
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