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Türkiye'de Bask›n Göz Oran›
‹lker Eser (*)

ÖZET
Amaç: Türkiye'de dominant (bask›n) göz oran›n›n ve iliflkili faktörlerin araflt›r›lmas›.
Gereç ve Yöntemler: Periyodik muayene kapsam›nda Agr› Asker Hastanesi Göz Klinigi'ne baflvuran yafllar› ortalama 31,48 ± 5,73 (21-51) olan 300 asker çal›flmaya dahil edildi. Dolman metodu (hole-in-the-card test) ile bask›n göz tespit edildi. Yaz› yazarken ve tetik çekerken
hangi elin kullan›ld›g› sorguland›. Görme keskinligi muayenesinde k›rma kusurlar› tespit edildi.
Tüm bu verilerle bask›n göz aras›nda iliflki araflt›r›ld›. Verilerin analizi SPSS 11.5 paket program›nda yap›ld›. ‹statiksel analizlerde ortalamalar için Mann Whitney U, kategorilerin karfl›laflt›r›lmas›nda Khi-Kare testi kullan›ld›. P<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.
Sonuçlar: Sag göz bask›nl›k oran› %80, sag el ile tetik çekimi %95 ve sag el ile yaz› yazma oran› %94 olarak bulundu. Sol gözü bask›n olan olgularda sol eli yaz› ve tetik çekiminde
kullanma oran› daha yüksek olmas›na ragmen, bask›n göz ile; kullan›lan tetik eli aras›nda (p=
0,077), kullan›lan yaz› eli aras›nda (p=0,300) ve k›rma kusurlar› aras›nda istatistiksel anlaml›
bir birliktelik görülmedi (p=0,595).
Tart›flma: Sag gözün bask›nl›k oran› sol göze oranla daha fazla idi. Bu çal›flman›n her iki
cinsiyeti de içeren daha genifl olgu say›s› ile tekrarlanabilecegi ve bask›n göz tespitinin genç olgularda oldugu gibi özellikle presbiyopik olgularda ve katarakt ameliyat› olacak hastalarda uygun göz ve tedavinin planlanmas›nda yararl› olabilecegi düflüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Bask›n göz, dominant göz, k›rma kusuru
SUMMARY
The Incidence of Eye Dominance in Turkey
Purpose: To investigate the incidence of eye dominance in Turkey.
Methods: Three hundred soldiers with a mean age of 31.48 ± 5.73 (21-51) who referred to
Agri Military Hospital for their periodic check-up were included to the study. Dolman's method
(hole-in-the-card test) determined the patient's ocular dominance. Right or left handedness preference while writing, and shooting were asked during examination. Visual acuity was tested
and refractive erros were determined. Any association with all these findings and ocular dominance were investigated. Data analysis was performed by using SPSS for Windows, version
11.5. Mann Whitney U test was used for mean variables, and Chi-square test was used for categorical comparisons. A p value less than 0.05 was considered statistically significant.
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Results: Right eye was dominant in 80%. Handedness while writing was 94%, and shooting in 95%. There were no asssociation with ocular dominance and shooting hand (p=0.077),
writing hand (p=0.300) and refractive errors (p=0.595).
Conclusion: Right eye was more dominant than left eye. This study may be repeated with
more subjects and with both gender. Detecting ocular dominance may be considered when planning to treat young adults, especially the presbyopic patients, and patients who will have cataract surgery to choose the correct eye for the treatment.
Key Words: Dominant eye, eye dominance, refractive error
Her iki gözden ayr› ayr› al›nan görüntüye ragmen
beyin bir gözden gelen görüntüyü esas al›r ve kullan›r.
Görüntünün al›nd›g› bu göz dominant (bask›n) göz olarak adland›r›l›r (1). Bask›n göz teleskop veya anahtar deliginden bakarken veya silahla niflan al›rken kullan›lan
gözdür (2). Bask›n gözün belirlenmesi göz ile ilgili tüm
alanlarda önemli olmas›na karfl›n s›kl›kla presbiyopik bireylerin kontakt lens veya refraktif cerrahi ile tedavileri
s›ras›nda veya katarakt ameliyat› s›ras›nda özellikle
önem arz eder. Dolman'›n "Hole-in-the-card test"'i dominant gözün belirlenmesinde uygulanabilirligi kolay
bir metottur (3,4).
Bu çal›flmada ülkemizdeki bask›n göz oran› ve iliflkili faktörler araflt›r›ld› ve bask›n göz tespitinin önemi
vurgulanmaya çal›fl›ld›.
MATERYAL-METOD
Periyodik muayene kapsam›nda Agr› Asker Hastanesi Göz Klinigi'ne baflvuran yafllar› ortalama 31,48 ±
5,73 (21-51) olan 300 asker çal›flmaya dahil edildi.
Tüm askerler erkek cinsiyette idi. Dolman metodu (hole-in-the-card test) ile bask›n göz tespit edildi. Bu test
s›ras›nda bireylerden kollar gergin ve vücuda paralel bir
flekilde oturmalar› (resim 1), 25x15 cm boyutlar›nda ve
ortas›nda 3 cm çap›nda aç›kl›k olan kart› karfl›da gösterilen Snellen eflelindeki "CV" harfinin tam alt›na tutmalar›
(resim 2), eflelde gösterilen harfleri kart›n tam ortas›na
getirmeleri (resim 3) ve efleldeki harfleri görüntüden ç›karmayacak flekilde kart› yüzlerine dogru yaklaflt›rmalar›
istendi (resim 4). Uygulamaya uyum ve dogruluk aç›s›ndan birkaç kez tekrarlamalar› istendi. Yaz› yaz›l›rken
ve tetik çekerken hangi elin kullan›ld›g› sorguland›.
Görme keskinligi muayenesinde ± 0,50 miyopi, astigmatizma ve hipermetropi göz ard› edildi. Tüm bu verilerle bask›n göz aras›nda baglant› araflt›r›ld›. Daha önce
bir göz ameliyat› geçiren veya katarakt gibi görme keskinligini azaltacak herhangi bir patolojisi olan olgular
çal›flma d›fl› b›rak›ld›.
Verilerin analizi SPSS 11.5 paket program›nda yap›ld›. ‹statiksel analizlerde ortalamalar için Mann Whitney U, kategorilerin karfl›laflt›r›lmas›nda Khi-Kare testi

kullan›ld›. P<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.
SONUÇ
Sag göz bask›nl›k oran› %80, tetik çekerken sag el
kullan›m oran› %95 ve sag el ile yaz› yazma oran› %94
olarak bulundu. Bask›n gözü sol olanlarda yaz› ve tetik
eli olarak sol elin kullan›m›na daha s›k karfl›lafl›ld›. Ancak bask›n göz ile; kullan›lan tetik eli aras›nda (tablo 1)
(p=0,077), kullan›lan yaz› eli aras›nda (tablo 2) (p=
0,300) ve gözlük derecesi aras›nda (tablo 3) (p=0,595)
istatistiksel anlaml› bir birliktelik görülmedi. Görme
keskinligi muayenesinde en çok emetropi (%75,6) tespit
edildi.

TARTIfiMA
Bu çal›flmaya sadece erkek olgular›n dahil edilmesi
çal›flman›n eksik yönü olarak görülebilir. Bu nedenle
Türkiye'deki bask›n göz oran›n›n belirlenmesinde daha
fazla say›da ve kad›n olgular›n da ifltiraki ile yap›lacak
yeni çal›flmalarla bu sonuçlar dogrulanabilir. Zira, Reiss
ve ark. sag göz bask›nl›k oran›n› %66,1 olarak bildirirken
(2), erkeklerde bu oran› kad›nlara göre biraz daha yüksek
bulmufllard›r. Fink ise 1938 y›l›ndaki araflt›rmas›nda erkek ve kad›n kar›fl›k bir grupta sag göz bask›nl›k oran›n›
%80 olarak bildirmifltir (4). Sadece erkeklerin yer ald›g›
bu çal›flmada da %80 olarak bulunmufltur.
Presbiyopik yafl grubunun kontakt lens, gözlük veya
refraktif cerrahi ile tedavileri s›ras›nda veya s›kl›kla karfl›laflt›g›m›z katarakt ameliyatlar›ndan önce bask›n gözün
bilinmesi çok önem arz etmektedir. Bu tedavi flekilleri
ile hastalar›n her iki gözü emmotrop hale getirilebilir ve
yak›n gözlügü reçete edilebilir. Bir diger alternatif ise
bask›n gözün uzak, bask›n olmayan gözün ise yak›n tashihi için ayarlanmas›d›r. Bask›n olmayan göz kiflinin yafl›yla da iliflkili olarak s›kl›kla -1,00 ile -2,50 dioptri miyop b›rak›l›r. ‹lk defa Westsmith ve ark. günümüzden
yaklafl›k 40 y›l önce kontakt lens kullanarak bu uygulamay› yapm›fl ve monovizyonu deneyimlemifltir (5).
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Monovizyon sayesinde uzag› görmesi için emmotrop yap›lan bask›n göz ve yak›n› görmesi için tashihli bask›n
olmayan göz foveal fiksasyonu alterne ederek hem yak›nda hem uzakta net bir görüntü saglamaktad›r (6).
Bask›n gözün tespitinde kullan›lan Dolman metodu
hem doktor hem de hasta için uygulamas› kolay ve dogrulugu da oldukça yüksektir. Günlük hayatta bir gözün
kapat›larak veya bir el ile halka oluflturularak yap›lan
pratik yöntemlerde hatalar olabilmektedir. Banks ve ark.
bir cisim eger gözlerden birine daha yak›n ise, beyin o
cismi o gözle daha büyük gördügü için cisme yak›n olan
gözün normalde bask›n olmayan göz olsa dahi bask›n
hale geçtigini bildirmifllerdir (7). Yine ayn› flekilde
Khan ve ark. bak›fl aç›lar›nda 15,5 derecelik bir kayman›n bask›n gözü degifltirebildigini bildirmifllerdir (8).
Dolman metodunda yaklafl›k 25x15 cm boyutlar›nda bir
kart kullan›ld›g› ve kollar gergin paralel tutuldugu için
böyle bir sorunla karfl›lafl›lmamaktad›r.

Daha önce Hebben ve ark.'›n yapt›g› bir çal›flmada
k›rma kusurlar› ve bask›n göz aras›nda bir iliflki saptanamam›flt›r (9). Bu çal›flmada da k›rma kusurlar› ile bask›n
göz aras›nda istatistiksel anlamli bir iliflki bulunamam›flt›r.
Mansour ve ark. erkeklerde yaz› eli olarak sag elini
kullanan erkeklerin yüzdesini %93 olarak bulurken (10),
bask›n göz ile aras›nda iliflki bulamam›fllard›r. Bu çal›flmada da yak›n sonuçlar al›nm›flt›r. Tetik eli olarak sag el
%95 oran›nda kullan›l›rken, yaz› eli olarak %94 oran›nda
kullan›lmakta idi. Sol gözü bask›n olanlarda yaz› ve tetik
çekmek için sol elin kullan›m› daha s›k idi ancak istatistiksel anlaml› degildi.
Bu çal›flmada amaçlanan Türkiye'de bask›n göz oran›n›n ve iliflkili faktörlerin araflt›r›lmas› ve bunun klinik
öneminin belirtilmesi idi. Bu çal›flman›n önemi; genç olgularda, düflük dereceli k›rma kusurlar›nda tek göze uygulanacak kontakt lens veya cerrahi tedavi s›ras›nda
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Tablo 1. Bask›n göze göre tetik eli oran›
Tetik eli
Bask›n Göz

Sag

Sol

Sag-Sol

Sag

%97

%3

%0

Sol

%88,7

%9,5

%2,4

Tablo 2. Bask›n göze göre yaz› eli oran›
Yaz› eli
Bask›n Göz

Sag

Sol

Sag

%94,6

%5,4

Sol

%90,5

%9,5
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bask›n göz tespitinde de bir metod olan; her iki gözün
önüne ayr› ayr› +2,00 dioptri cam koyularak hastaya
hangi göz ile görmesinin daha iyi oldugu soruldugunda,
hastan›n "Görmem çok azald›" dedigi gözünün bask›n
gözü oldugunun unutulmamas› gerektigi ve bask›n gözün k›rma kusurlar›ndan çok daha fazla etkilendigi ve alg›nlanan görüntüden esas sorumlu göz oldugudur. Bu
nedenle bask›n gözün uzak görüntü için ayarlanmas› daha uygun olacakt›r.
Genç yafltaki olgularda ve özellikle de presbiyobik
ve katarakt ameliyat› olacak hastalarda tedavi protokollerinden önce bask›n olan gözün belirlenerek uzaga, bask›n olmayan gözün ise yafl›na göre bir miktar miyop b›rak›larak yak›na odaklanmas› ile ameliyat sonras›nda
uzak ve yak›n görüflte daha fazla görme keskinligi ve
hasta konforu saglanabilecegini düflünmekteyiz.
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ve özellikle de presbiyopik olgularda ortaya ç›kmaktad›r.
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