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Öz

Amaç
Hastanemiz acil servisine izole kornea yaralanması 
ile başvuran hastaların değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem
2018 yılında kornea yaralanması ile başvuran has-
talar yaş, cinsiyet, eğitim durumu, olayların iş kazası 
olup olmaması, korneal yaralanma dereceleri, eşlik 
eden korneal yabancı cisim, lens ve iris hasarı olup 
olmaması, göz içi yabancı cisim eşlik edip etmemesi-
ne göre değerlendirildi.

Bulgular
2018 yılında korneal yaralanma ile başvuran yaş 
ortalaması 33,8±12,9 (12-56) olan 57 hastanın 57 
gözü değerlendirildi. Hastaların 4’ü (%7) bayan, 53’ü 
(%92,9) erkek idi. Hastalardan 3’ü 18 yaş altı öğrenci, 
4’ü üniversite mezunu, 42’si lise ve dengi okul mezu-
nu, 3’ü ortaokul ve 5’i de ilkokul mezunu idi. Hastalar-
dan 3’ü (%5,2) yapıştırıcı madde teması, 3’ü (%5,2) 
alkali madde teması, 6’sı (%10,5) epitel defekti, 43’ü 
(%75,4) korneal yabancı cisim ile birlikte olan yara-
lanma ve 2’si (%3,5) vitre içi yabancı cisim ile birlikte 
olan kornea yaralanması ile tarafımıza başvurdu. Al-
kali madde teması olan 3 hastadan 2’si (%66) temiz-
lik yapan ev hanımı ve 1’i de (%33) temizlik işçisiydi. 

Alkali madde teması olan kişilerden işyerinde temizlik 
yapan bir hasta erkek (%25), diğer üç hasta bayan 
idi. (%75). Epitel defekti ile başvuran 6 hastadan 1 
tanesi çocuk ve 2’si bayan olmak üzere 5 tanesi eriş-
kin hasta idi. Bayan olan iki hastanın da epitel defekti 
sebebi çocuğunun parmağının korneaya sürtmesi idi. 
Erişkin hastalardan diğer 3 erkek hasta ise çalışma 
esnasında metalik yabancı cismin korneal epitel de-
fekti yaptığı hastalar idi. 

Sonuç
Kornea yaralanması her yaştan bireyi etkileyebilen ve 
nedenine göre tedavi edilmesi gereken bir göz has-
talığıdır.

Anahtar Kelimeler: Kornea yaralanması, epitel de-
fekti, iş kazası

Abstract

Objective
Evaluation of patients with corneal injury camed to 
emergency service in our hospital.

Material and Methods
Patients who were admitted with eyeball injury in 2018 
were evaluated according to age, gender, educatio-
nal status, presence of work accidents, corneal injury 
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ratings, associated corneal foreign bodies, lens and 
iris damage, whether or not intraocular foreign bodies 
were accompanied.

Results
In 2018, 57 eyes of 57 patients who were admit-
ted with corneal injury and whose mean age was 
33,8±12,9 (12-56) were evaluated. Four of the pa-
tients (%7) were female and 53 (%92,9) were male. 
Three patients were under 18, 4 were university gra-
duates, 42 were high school and graduates, 3 were 
middle school graduates and 5 were primary school 
graduates. There were 3 (%5,2) adhesive substan-
ces, 3 (%5,2) alkaline substance, 6 (%10,5) epithelial 
defect, 43 (%75,4) corneal foreign body and 2 (%3,5) 
with corneal injury with intra-vitreous foreign body. 
Patients with alkaloid substance 2 (%66) housewife 

cleaning and 1 (%33) cleaning staff. Individuals who 
were cleaning in the workplace one patient was male 
(25%) and the other 3 patients were female. (75%). Of 
the 6 patients presenting with epithelial defect 5 were 
adult, 2 of them were female, and 1 was child. The 
two women with epithelial defects coz of the child’s 
finger rubbed to the cornea. Other three male adult 
patients with epithelial defect coz of metallic foreign 
body happened during the work. 

Discussion
Eyeball injuries are an eye disease that can affect in-
dividuals of all ages and should be treated according 
to the cause.

Keywords: Corneal injury, epithelial defect, work ac-
cident

Giriş

Görme kayıpları sebeplerini hayatın belirli dönemle-
rinde değerlendirdiğimizde çocukluk yaşlarında amb-
liyopi, genç yaşta travmalar ve ileri yaşta katarakt ile 
yaşa bağlı maküla dejeneransı en sık olarak karşı-
mıza çıkar(1-3). Ambliyopi, katarakt ve senil maküla 
dejenerasansı modern oftalmolojik hekimlik uygula-
maları ile tespit edilip gerekli tedavilerin uygulana-
bildiği hastalıklardır(4). Her üç hastalığında progno-
zu farklı olmakla birlikte, hastalar ve yakınları tanıyı 
öğrendikten sonra tedavi imkanları olduğu için genel 
itibari ile hastalığın inkâr ve depresyon aşamalarını 
nispeten daha kolay atlatarak kabullenme evresine 
ulaşırlar(5). Ancak travma her yaş için öngörülemez 
ve sağlık taramaları ile engellenemez bir durumdur. 
Travmanın tek engellenebilme yolu iş yeri güvenliği 
eğitimi ve koruyucu ekipmanların eksiksiz olarak çalı-
şan için teminidir(6). İnsanın üretken bir çağda olduğu 
genç yaşlarda yaşanılan işe bağlı ve iş dışı oftalmik 
travmalar görme kayıplarının en büyük sebebini oluş-
turur(7-9). Başka bir sağlık problemi olmadan ani bir 
şekilde karşılaşılan ve göz küresinde hasar bırakan 
oftalmik travmalar beklenmedik ekonomik, iş gücü ve 
üretim kayıplarıyla birlikte olayı yapan bireyler için ka-
lıcı organ yaralanmalarına yol açabilmektedir(9). Biz 
bu çalışmamızda hastanemiz acil servisi tarafından 
kliniğimize konsülte edilen ve izole korneal yaralan-
manın bulunduğu olgularımızı sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Hastanemiz acil servisine 2018 yılında izole kornea 
travması ile başvurmuş ve sistemik muayeneleri-
nin ardından kliniğimize konsülte edilen 57 hastanın 

57 gözü çalışma kapsamına dahil edildi. Hastaların 
yaşları, cinsiyetleri, mezun olduğu ve mevcut devam 
eden okul seviyeleri, kornea yaralanmasına sebep 
olan etmenleri ve kazanın iş kazası olup olmaması 
değerlendirmeye alındı. Değerlendirmeye alınan has-
talara uygulanan tedavi seçimleri, hastalık süreçleri, 
ek tedavi araçları ve girişimleri ile oftalmik prognozları 
kayıt altına alındı. Kornea dışında konjonktiva, skle-
ra, göz kapak hasarı ile vücudun herhangi bir yerinde 
başka bir yaralanma olan hastalar ile tedavi sonuçla-
nana kadar takiplerine düzenli şekilde gelmeyen has-
talar çalışma kapsamına alınmadı. Çalışma için etik 
kurul onayı alındı. Çalışma Helsinki Deklarasyonu’na 
uygun olarak yapıldı. Çalışmaya dahil edilen hasta-
lardan yazılı ve sözlü onam alınarak verileri çalışma 
kapsamında değerlendirildi.

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz için ‘SPSS 25.0 for Windows’ prog-
ramı kullanıldı. Tanımlayıcı kategorik değişkenler sayı 
ve yüzde olarak verildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalamaları 
29,8± 10,2 (9-56) olarak tespit edildi. Hastaların dördü 
(%7) bayan ve elli üçü (%92,9) erkek hastaydı. Hasta-
ların korneal travmaları Birmingham Göz Travma Ter-
minolojisi’ne göre sınıflandırıldığında elli beş hastada 
(%96,4) kapalı glob yaralanması, 2 hastada (%3,5) 
açık glob yaralanmasının olduğu gözlendi(10). Kapalı 
glob yaralanması olan olguların tamamında lameller 
korneal laserasyon olduğu, açık glob yaralanması 
olan iki olguda da göz içi yabancı cismin eşlik ettiği 
tam kat korneal laserasyonun olduğu gözlendi. Eğitim 
durumları incelendiğinde hastalardan üçü (%5,2) 18 
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yaş altı öğrenci, dördü (%7) üniversite mezunu, kır-
kikisi (%73,6) lise ve dengi okul mezunu, üçü (%5,2) 
ortaokul ve beşi (%8,7) de ilkokul mezunu idi. Kornea 
yaralanması nedeni ile tarafımıza başvuran hastalar-
dan üçü (%5,2) yapıştırıcı madde teması, üçü (%5,2) 
alkali madde teması nedeni ile epitel hasarı, altısı 
(%10,5) yabancı cismin eşlik etmediği epitel defekti, 
kırk üçü (%75,4) korneal yabancı cisim ile birlikte olan 
yaralanma ve ikisi (%3,5) vitre içi yabancı cisim ile bir-
likte olan tam kat kornea yaralanması ile kliniğimize 
yönlendirildi. Vitre içinde yabancı cisim olan iki hasta-
mızda da iris korneal yara yerinden dışarı prolabe idi. 
Yapıştırıcı madde maruziyeti olan iki hasta (%66,6) 18 
yaş altı iken bir hasta (%33) erişkin bir bireydi. Ya-
pıştırıcı madde teması olan tüm olgularda başvuru-
da kornea üzerinde yabancı cisim izlendi. (Resim 1) 
Epitel defekti ile başvuran 6 hastadan 1 tanesi çocuk 
ve 2’si bayan olmak üzere 5 tanesi erişkin hasta idi. 
Bayan olan iki hastanın da epitel defekti sebebi ço-
cuğunun parmağının korneaya sürtmesi idi. (Resim 
2) Erişkin hastalardan 3 tanesi de çalışma esnasında 
metalik yabancı cismin korneal epitel defekti yaptığı 
hastalar idi. (Resim 3) Korneal yabancı cismin olduğu 
3 hasta yapıştırıcı madde teması olan, 43 hasta ise iş 
ortamında çalışma esnasında yabancı cisim teması 
olan bireyler idi. (Resim 4) Hastalardan bir tanesin-
de başvuruda korneada organik materyal mevcuttu. 

(Resim 5) Alkali madde teması olan hastalardan ikisi 
(%66) temizlik yapan ev hanımı ve biri de (%33) iş 
yerinde çalışan temizlik işçisiydi. Alkali madde tema-
sı olan kişilerden işyerinde temizlik yapan birey erkek 
(%25), diğer 3 hasta (%75) bayan idi. Vitre içi yabancı 
cismin eşlik ettiği kornea yaralanması olan iki hastada 
iş kazası öyküsü mevcuttu. Çalışmamızdaki hastalar-
da cerrahi tedavi vitre içi yabancı cisim olan iki olgu-
muzda ve derin korneal yerleşimli yabancı cisim olan 
bir olgumuzda olmak üzere 3 hastada (%5,2) gerçek-
leştirildi. Tüm hastalar incelendiğinde ise 49 hastan-
daki kornea yaralanmanın (%85,9) iş kazası sebepli 
olduğu belirlendi.  (Tablo 1)

Metalik ve metalik olmayan korneal yabancı cismin 
olduğu tüm olgularda bir olgu dışında poliklinik şartla-
rında yabancı cisim kornea yüzeyinden insülin enjek-
törü yardımı ile alındı. Yabancı cismin derin yerleştiği 
bir olgumuzda descement membranı perforasyonu 
ihtimali nedeniyle operasyon ameliyat mikroskopu 
altında gerçekleştirildi. Yabancı cismin çıkarılmasının 
ardından seidel gözlenmeyen olguya flep şeklinde or-
taya çıkan kornea kendi yatağına 10/0 naylon iplik ile 
sürüte edildi. Tüm yabancı cisim olgularına 24 saatlik 
pomad ile göz kapama tedavisi uygulandı. Epitel de-
fekti olan tüm olgulara ilk başvuruda 24 saatlik pomad 
ile göz kapama tedavisi uygulandı. Her iki grup hasta-
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Tablo 1 Kornea yaralanması ile tarafımıza başvuran hastalarımızın demografik özellikleri ve klinik 
karakteristikleri.

Hasta sayısı (Göz) 57

Cinsiyet (E/K) 53 (%92,9) / 4 (%7)

Yaş ortalama (yıl), SD, (min-maks) 33,8±12,9 (12-56)

Göz (Sağ/Sol) 31 / 26

Birmingham Göz Travma Terminolojisi’ne göre 
sınıflandırıldığında

Kapalı Glob Yaralanması 55 (%96,4)

Açık Glob Yaralanması 2   (%3,5)

Nedeni

Yabancı cisim 
(yapıştırıcı madde)

Öğrenci 2 (%3,5)

Yetişkin 1 (%1,7)

Yabancı cisim 
(yapıştırıcı madde dışı)

İnşaat sektörü 7 (%12,2)

Üretim sektörü 36 (%61,4)

Alkali Madde Ev hanımı 2 (%3,5)

Temizlik işçisi 1 (%1,7)

Göz içi yabancı cisim Üretim sektörü 1 (%1,7)

İnşaat sektörü 1 (%1,7)

Epitel defekti Çocuk 1 (%1,7)

Erişkin 5 (%8,7)



ya da antibiyotik ve suni göz yaşı reçete edildi. Her iki 
klinik durumdaki hastaların birinci hafta kontrollerinde 
epitel defektinin kapandığı gözlendi. Sütür konulan 
hastanın sütürü 1 hafta sonra alındı.

Alkali madde teması olan tüm olgularda ilk olarak gö-
zün bol steril serum fizyolojik sıvı ile yıkanması işle-
mi yapıldı. İşlem esnasında sıvının alt ve üst kapak 
fornikslerine ulaşması için gözün hasta tarafından sü-
rekli hareket ettirilmesi sağlanmıştır. Bu olgularımıza 
yıkama tedavisinin ardından korneal yaralanmanın te-
davisi için antibiyotik ve antiinflamatuar göz damlaları 
reçete edilmiştir. Takiplerde tüm hastaların sekelsiz 
iyileştiği gözlenmiştir.

Göz içi yabancı cismin eşlik ettiği iki olgumuzda reti-
naya saplanmış yabancı cisim bulunmakta idi. Has-
taların her ikisinde de primer korneal sütürasyondan 
sonra arka vitreus dekolmanını gerçekleşmesi için 10 
gün beklenerek pars plana vitrektomi ve lensektomiyi 
takiben yabancı cisim korneal yara yeri tekrar açılarak 
çıkartılmıştır. Hastaların 1 tanesinde ilerleyen dönem-
de retinal yara yerinde neovaskülarizasyon gelişmiş 
ve 5 doz intravitreal anti-VEGF tedavisi uygulanmıştır. 
Uzun dönemde neovaskülarizasyon gerilemiştir. (Re-
sim 6, Resim 7)
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Resim 1: Korneaya yapıştırıcı madde teması olan hasta-
mız. Kornea santralinde yapıştırıcı madde gözlenmekte.

Resim 3: Korneada yabancı cisim çarpmasına bağlı geli-
şen epitel defekti olan hastamız. Kornea alt yarıda floures-
cein ile boyanan alan gözlenmekte.

Resim 2: Korneanın tırnak ile yaralandığı bir hastamız. Epi-
tel defektinin flourescein boyası ile boyandığı gözlenmekte.

Resim 4: Kornea santralinde yabancı cisim olan hastamız. 
Yabancı cisim biyomikroskop ışığında gözlenebilmekte.
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Tartışma

Kornea yaralanması acil servise oftalmik başvuru se-
bepleri içinde en fazla gözlenen klinik durumdur(11). 
Yaralanmanın ciddiyeti ve sebebi yaşa göre farklılık 
gösterir. Çocukluk çağındaki göz yaralanmalarının 
sebepleri içerisinde en sık sebebin oyuncak yaralan-
maları olduğu belirtilmiştir. Ayrıca korneanın oküler 
travmaya sekonder en sık etkilenen göz yapısı oldu-
ğu belirtilmiştir(12). Bizim çalışmamızda oyuncak ile 
oküler yaralanma yaşayan çocuk yoktu. Çalışmamız-
daki çocukların tamamı yapıştırıcı madde ile korneal 
yaralanmaya sahipti. Çocukluk çağı göz küresi yara-
lanmasına sekonder olarak gözlenen en sık kompli-
kasyon travmatik katarakt olarak belirtilmiştir(13). An-
cak bizim çalışmamızda künt, penetran ve perforan 
göz travması geçiren çocuk olmadığı için travmatik 
kataraktlı olgu izlenmedi. Çocuk hastalarımızın sayısı 

epidemiyolojik inceleme açısından literatürdeki diğer 
çalışmalar ile karşılaştırmak için yetersizdir.

Müftoğlu ve ark.’ları kimyasal madde ile oküler yanık-
ları inceledikleri bir çalışmada alkali madde ile yanık 
oranlarını %80,9 olarak belirtmişlerdir(14). Ülkemizde 
yapılan bu çalışmada kimyasal yanıklar içerisinde al-
kali yanık oranlarının yüksek oranda olduğu gözlen-
mektedir. İsviçre’de yapılan bir çalışmada ise aynı 
oran %12,2 olarak belirtilmiştir(15). Bizim çalışma-
mızda kimyasal madde teması olan 3 olgunun tama-
mı alkali madde ile oküler yaralanma olan bireylerdi. 
Alkali kornea yaralanması olan olgularımızda medikal 
tedavi tercih edildi. 

Oküler yüzeyde yabancı cisim kornea ile konjonktiva 
üzerinde ve kapak altlarında gözlenebilir. Korkmaz ve 
ark.’ları yaptıkları bir çalışmada üst forniks ve tarsal 
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Resim 5: Korneada organik yabancı cisim olan hastamız. 
Organik yabancı cismin etrafında korneal infiltrasyonun 
başladığı gözlenmekte.

Resim 7: Göz içi yabancı cisim olan bir olgunun 
oküler ultrasonografi görüntüsü

Resim 6: Göz içi yabancı cisim olan bir olgunun bilgisayarlı 
tomografi görüntüsü 



konjonktivaya yerleşmiş yabancı cisimleri incelemiş ve 
bu cisimlerin büyük oranda (%61,3) organik karakter-
de olduğunu belirtmişlerdir(16). Bizim çalışmamızda 
sadece korneal yabancı cisim olan olgular incelenmiş 
ve yabancı cisimlerin %98 oranında inorganik mater-
yal olduğu tespit edilmiştir. Uzun ve ark.’ları yaptıkları 
bir çalışmada korneal yabancı cisim ile başvuran has-
taların %83,1’inin erkek hasta olduğunu belirmişlerdir. 
Bizim çalışmamızda bu oran %93 olarak tespit edil-
di. Her iki çalışmadaki oranlar incelendiğinde korneal 
yabancı cisim ile başvuran hastaların büyük oranda 
erkek hasta olduğu söylenebilir. Bu durum inşaat ve 
metal ile ilgili olan üretim sektörlerinde daha çok er-
kek bireylerin çalışması ile alakalıdır. Çalışmamızda 
korneal yabancı cisimler Gülen ve ark.’larının belirttiği 
şekilde insülin enjektörü yardımı ile çıkartıldı(17). Bir 
olgumuzda yabancı cisim tam kat korneal yaralanma 
şüphesi oluşturacak şekilde derin yerleştiği için ameli-
yathane koşullarında çıkartıldı.

Penetran ve perforan oküler travma oranı 100 bin kişi 
içerisinde yaklaşık olarak 3,81 olarak belirtilmiştir(18). 
Ortak ve ark.’ları yaptıkları bir çalışmada perforan ve 
penetran göz yaralanması ile başvuran hastaların 
%25’inin çalışma hayatındaki bireyler olduğunu be-
lirtmişlerdir(19). Bizim çalışmamızda iki hasta intrao-
küler yabancı cisim ile birlikte penetre oküler travma 
ile tarafımıza başvurdu. Bu iki hasta da iş kazası ile 
tarafımıza başvurmuş hastalar idi.

Sonuç

Kornea travmalarında erken dönemde bir göz hekimi-
nin muayenesi son derece önemlidir. Erken dönemde 
yapılabilecek basit tıbbi müdahaleler ile göz küresinin 
bütünlüğü ve görme korunabilir. Göz hekimi tarafın-
dan muayene edilmeyen olgularda bazı klinik durum-
lar atlanabilir. Korneayı perfore etmiş bir yabancı cisim 
vakasının atlanması durumunda endoftalmi ve organ 
kaybı gelişebilir. Bunun yanında korneal yabancı cis-
me uzun süre tedavi gerçekleştirilmemesi durumun-
da keratit gelişerek ağrılı ve sık kontrollere gelinmesi 
gereken iş gücü kaybına sebep olabilecek bir durum 
meydana gelebilir. Tüm bunların yanında çoğu izole 
kornea travmaları göz hekiminin muayenesi ardından 
basit tıbbi tedavi ile hiçbir sekel bırakmadan iyileşir.
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