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The Effect of Rigid Gas Permeable Contact Lens Fitting in Corneal Curvature, central
Thickness and Volume
Shokrollahzadeh F1, Hashemi H 2, Jafarzadehpur E3, Mirzajani A4, Khabazkhoob M5, Asgari S6

Abstract
Purpose: Evaluation of the corneal curvature, central thickness and volume three months
after fitting the Rigid Gas Permeable (RGP) contact lens in keratoconic eyes.
Methods: Corneal topography maps of 25 keratoconic eyes with a negative history of using
the RGP lens were evaluated by Oculus Pentacam. Corneal curvature in both surfaces of the
cornea, central corneal thickness and corneal volume were evaluated before and three months
after fitting the aspheric RGP lens.
Results: Three months after using the contact lens, decrease in central corneal thickness (3.43µm, P=0.127), decrease in flattest anterior corneal surface power (-0.43D, P=0.339),
decrease in anterior corneal steep power (-1.54D, P=0.358) , decrease in posterior corneal
flat power (-0.1D, P=0.121), an increase in posterior corneal steep power (0.02D, P=0.710)
and an increase in corneal volume (0.27 mm3 P=0.331) were not statistically significant.
Conclusion: Lack of significant changes in corneal topographical parameters three months
after using the RGP lens may indicate the non progressive nature of keratoconus in this
period. Further studies with longer follow-up periods are suggested to obtain more accurate
results.
Keywords: Corneal curvature, central corneal thickness, Corneal volume, Keratoconus, RGP contact lens
94/4/25:تایید مقاله

94/2/8:دریافت مقاله

 ضخامت مرکزي و حجم قرنيه،تأثير فيت لنز تماسي سخت منفذدار بر انحناء
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 ضخامت و حجم قرنیه در بیماران کراتوکونوسی پس از تجویز لنزهای تماسی سخت، بررسی تغییرات قدرت انحناء:هدف
)Rigid gas permeable( RGP
 توسط دستگاه پنتاکم مورد ارزیابی، بیست و پنج چشم مبتال به کراتوکونوس بدون سابقه استفاده از لنز سخت:روش بررسي
RGP  قبل و سه ماه پس از استفاده از لنز،ضخامت مرکزی قرنیه و حجم قرنیه، قرار گرفت و پارامترهای انحنای قرنیه
.آسفریک در دو سطح قدامی و خلفی قرنیه ثبت گردید
 کاهش قدرت انحنای محور،)p=0/339(  دیوپتر-0/43  کاهش قدرت انحنای محور فلت سطح قدامی قرنیه به مقدار:یافتهها
 کاهش قدرت انحنای محور فلت سطح خلفی قرنیه به،)p=0/358(  دیوپتر-1/54استیپ سطح قدامی قرنیه به مقدار
،)p=0/710(  دیوپتر0/02 افزایش قدرت انحنای محور استیپ سطح خلفی قرنیه به مقدار،)p=0/121(  دیوپتر-0/10مقدار
) سهp=0/331(  میلیمتر مکعب افزایش حجم قرنیه0/27 ) وp=0/127(  میکرون-3/43کاهش ضخامت مرکزی قرنیه به مقدار
.. معنی دار نبود، نسبت به قبل از آنRGP ماه پس از استفاده از لنز
 میتواند مبین عدمRGP عدم تغییرات معنیدار متغیرهای مورد مطالعه پس از سه ماه استفاده از لنزهای:نتيجهگيري
 با توجه به چگونگی تغییرات مشاهده شده ضرورت انجام تحقیقات تکمیلی در.پیشرفت کراتوکونوس در این مدت باشد
.چندین دوره پیگیری توصیه میگردد
RGP  لنز، کراتوکونوس، حجم قرنیه، ضخامت مرکزی قرنیه، قدرت انحنای قرنیه:کلمات کليدي
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تغییرات پیشرونده قرنیه در بیماران کراتوکونوسی و یا
عدم پیشرفت آن میشود نیز مورد سوال است (.)15،16
در مقایسه تغییرات سطح قرنیه باید به الیههای تشکیل
دهنده قرنیه با شرایط و ویژگی های خاص خود نیز توجه
داشت .در مطالعات مختلف با دورههای پیگیری متفاوت با
استفاده از پنتاکم نتایج متناقضی از لنز  RGPگزارش
شده است .به عنوان مثال ،یک مطالعه روی بیماران با
کراتوکونوس پیشرفته ،عدم تغییر انحنا قرنیه را یک هفته
پس از استفاده از لنز گزارش کردند ( .)17در مطالعهای
دو ساله نیز عدم تغییر انحنا مشاهده شد ( .)16در مقابل،
در یک مطالعه دیگر با دوره پیگیری دو هفته و با استفاده
از دو متد فیت متفاوت لنز در بیماران کراتوکونوسی
خفیف تا شدید ،کاهش انحنا گزارش شد ( .)18در
مطالعهای دیگر با دوره پیگیری یک هفته در بیماران با
کراتوکونوس خفیف و متوسط افزایش انحنا ( )19مشاهده
گردید .در مورد تغییرات ضخامت پس از استفاده از
 RGPیک مطالعه نشان داد که در ماه اول پس از
استفاده تغییر معنیداری وجود ندارد و در ماههای بعدی
سه و شش ماه کاهش ضخامت اتفاق میافتد ( .)20با
توجه به میزان اکسیژن رسانی لنز ،طراحی آن (اسفریکال،
آسفریکال یا توریک) ،چگونگی و زمان استفاده از لنز از
مهمترین پارامترهای اثرگذار بر شاخصهای سطح قرنیه
است ( .)21پارامتر حجم قرنیه با وجود اهمیتی که در
تعیین شکل قرنیه دارد در مطالعات مربوط به بررسی اثر
لنز  RGPبر سطح قرنیه ،تاکنون مورد بررسی قرار
نگرفته و مطالعات با استفاده از دستگاه پنتاکم نشان داده
اند که در افراد دارای قرنیه های کراتوکونیک حجم قرنیه
به نسبت افراد نرمال کاهش مییابد ( .)22این متغیر
همراه با ضخامت مرکزی قرنیه اطالعات جامعی برای
بررسی تغییرات تورم قرنیه را بیان می کند (.)23

مقدمه
استفاده از لنز تماسی ،به سبب تماس مستقیم با سطح
قرنیه و نیروی فیزیکی وارد بر آن سبب تغییراتی در شکل
قرنیه میگردد ( .)1این تغییرات با بررسی نقشه
توپوگرافی قرنیه قابل محاسبه و مقایسه است ( .)2آنالیز
توپوگرافیک ،تغییرات قرنیه را در مواردی مانند
کراتوکونوس ،اکتازی متعاقب جراحی یا استفاده از لنز و
دهیدراتاسیون اندوتلیال قبل از بروز سیمپتوم نشان
میدهد ( .)3،4از مهمترین پارامترهای توپوگرافیک
انحنای دو سطح قدامی و خلفی و ضخامت قرنیه میباشد
( .)5،6پارامتر حجم قرنیه نیز یک پارامتر مفید و کاربردی
برای تشخیص شرایط اکتاتیک از جمله کراتوکونوس و
آنومالیهای دیستروفیک قرنیه است (.)8،7
با توجه به پژوهشهای انجام شده این سه پارامتر در
بیماران کراتوکونوس دارای روند تغییرات مشخصی
هستند .در افراد مبتال به کراتوکونوس ضخامت قرنیه به
طور پیشروندهای کاهش مییابد ( .)9،10اما در مراحل
پیشرفته این بیماری نیز ادم در استرومای قرنیه مشاهده
میشود ( .)11قدرت انحنای سطح قرنیه در بیماران مبتال
به کراتوکونوس افزایش مییابد ( .)12در این بیماری
مقادیر باالیی آستیگماتیسم قرنیهای نامنظم در قرنیه
وجود دارد ( .)13در افراد مبتال به کراتوکونوس ،یکی از
بهترین روشها جهت تصحیح عیب انکساری و افزایش
دید بیمار ،استفاده از لنز تماسی سخت  RGPمیباشد.
لنز  RGPنامنظمیهای سطح قرنیه را پوشش می دهد و
سبب بهبود دید میشود .در عین حال این لنز همانند
لنزهای دیگر میتواند سبب میکروتروما در سطح
ساختاری قرنیه گردد ( .)14سواالت بسیاری در ارتباط با
ایمن بودن این روش مطرح است و به سبب نتایج متناقض
درمطالعات گذشته ،اینکه آیا این روش سبب پیشرفت
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این سه پارامتر توسط دستگاه پنتاکم  oculusبه طور
دقیق ثبت میشود .این دستگاه با استفاده از دوربین
مخصوص خود ،سطح قدامی و خلفی قرنیه ،پاکیمتری و
حجم قرنیه را مشخص میکند ( .)24، 25دستگاه پنتاکم
در بیماران کراتوکونوسی دارای دقت اندازهگیری و تکرار-
پذیری خوبی نیز میباشد ( )26به سبب تناقض نتایج
مشاهده شده در شعاع انحنا و ضخامت قرنیه و عدم
دسترسی به مطالعات بررسی حجم قرنیه پس از استفاده
از لنز ،RGPلزوم تحقیقات بیشتر در زمینه تاثیرات لنز
سخت بر سطح قرنیه مشاهده میشود .این مطالعه نیز در
همین راستا طراحی و اجرا گردیده است.
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دیاگنوستیک ( )27و روش فیت فلت تر از  Kتجویز شد.
در معاینات اسلیت لمپی جهت فیت مناسب و نهایی لنز
 RGPبا استفاده از فلوئورسئین به دست آوردن یک
جریان اشکی مالیم در محل  coneقرنیه و یک جریان
اشکی نسبی در ناحیه مید پریفرال در محل لبه -های لنز
مورد نظر بود ( .)28قبل از استفاده از لنز با استفاده از
دستگاه پنتاکم )(Oculus HR , Wetzlar ,Germany
تصویربرداری صورت پذیرفت و مقادیر انحنای در دو محور
استیپ و فلت در سطح خلفی و قدامی ،ضخامت مرکزی
قرنیه و حجم قرنیه ثبت گردید .همین افراد سه ماه پس
از استفاده روزانه از لنز  RGPمجدد مورد بررسی گرفتند
و پارامترهای مورد نظر با استفاده از پنتاکم بار دیگر
اندازه گیری شد.
در نهایت نتایج حاصل توسط نرم افزار  spssنسخه 17
و با روشهای آمار توصیفی و آزمون آنالیز واریانس داده-
های تکراری با یکدیگر مقایسه گردید .سطح معنیداری
کمتر از  0/05در نظر گرفته شد .همبستگی دو چشم در
آنالیز نیز کنترل شد.

روش بررسي
در این مطالعه  25چشم از  16بیمار مبتال به
کراتوکونوس خفیف تا شدید (میانگین قدرت انحنای
سطح قدامی از  42/2تا  55/80دیوپتر و سطح خلفی از
 -5/80تا -9/00دیوپتر) مراجعه کننده به بیمارستان نور
جهت معاینات لنز سخت  RGPبا نظر فوق تخصص قرنیه
مورد ارزیابی قرار گرفت .مطالعه پس از کسب مصوبه
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی ایران با شماره
 260/891به اجرا در آمد .از بیماران قبل از ورود به طرح
اجازه استفاده از اطالعات بدست آمده بدون ذکر نام ،در
کار تحقیقاتی با استفاده از فرم رضایتنامه کتبی گرفته
شد .معیار ورود به مطالعه در جمعیت مراجعه کننده
کراتوکونوسی به بخش لنز شامل بیماران با دامنه سنی
 19تا  35سال ،عدم سابقه استفاده از لنز سخت و نرم،
عدم وجود هرگونه اسکار ،بیماری عفونی و التهابی قرنیه
ای ،امکان فیت لنز سخت اسفریکال ،عدم ضرورت کاربرد
لنزهای مینی اسکلرال و  Clear Koneو عدم وجود
سابقه پیوند قرنیه ،جراحی کراس لینک و یا کارگذاری
رینگ بود.
پس از انتخاب بیماران ابتدا معاینات کامل بینایی،
شامل اندازهگیری حدت بینایی با چارت اسنلن (Nidek-
) 34605-6004-LCD Chartدر فاصله استاندارد 4
متری ،رفرکشن ابجکتیو با رتینوسکوپ (Heine ,
) Germanyو دستگاه اتورفرکتوکراتومتر (Nidek ,
) ،Japanرفرکشن سابجکتیو با استفاده از لنز آسفریک
کروی ) RGP (Boston XO,US,D.K:141ترایل
فریم و جعبه لنز صورت گرفت .لنز  RGPمناسب با متد

یافته ها
 25چشم از  16بیمار 5 ،زن و  11مرد  19-35ساله
 28/6±4/46که دارای شرایط و معیارهای ورودی بودند،
تحت معاینه قرار گرفتند .پس از بررسی آماری و انجام
تست کولموگروف اسمیرنوف و با توجه به نرمال بودن
داده ها از تست های پارامتریک استفاده شد.
میانگین ضخامت مرکزی قرنیه قبل از استفاده از لنز
 455/76 ± 47/33میکرون و پس از سه ماه ±47/32
 452/33میکرون بود .در مقدار ضخامت مرکزی قرنیه
قرنیه در قبل و پس از سه ماه تفاوت معنی داری مشاهده
نشد ( .)p=0/127مقادیر انحنای سطح قدامی و خلفی
قرنیه در جدول 1ثبت گردیده است .این مقادیر نیز دارای
تفاوت معنیداری پس از استفاده از لنز  RGPدر مقایسه
با قبل از آن نبودند و تنها تغییرات جزیی در انحنای
قدامی در جهت فلت شدگی و انحنای خلفی در جهت
استیپ شدن در محور استیپ و فلت شدن در محور فلت
مشاهده شد .میزان میانگین حجم قرنیه قبل از فیت لنز
 55/14±3/24 RGPمیلیمتر مکعب و پس از سه ماه
استفاده از لنز  55/41±3/53 RGPمیلیمتر مکعب را
نشان داد .این مقدار نیز پس از سه ماه تغییر معنیداری
19

فرشته شکراله زاده  -تاثیر  RGPبر اندکس های قرنیه

سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir :

جدول :1میانگین و انحراف معیار قدرت انحنای سطح قدامی و خلفی قرنیه در دو محور فلت و استیپ
(بر حسب دیوپتر)
قبل از فيت لنز RGP

سه ماه پس از استفاده از RGP

انحناي فلت ترین محور سطح قدامي قرنيه

46/65±4/53

46/22±4/06

انحناي استيپ ترین محور سطح قدامي قرنيه

50/04±4/58

48/50±9/43

انحناي فلت ترین محور سطح خلفي قرنيه

-6/80±0/87

-6/70±0/85

انحناي استيپ ترین محور سطح خلفي قرنيه

-7/58±0/89

-7/6±0/84

متغير

نداشت ()p=0/331

مطالعه فلتشدگی قرنیه در محل تماس لنز با قرنیه بود
( .)18این مطالعه دارای دوره زمانی پیگیری متفاوت و
کوتاه مدت نسبت به مطالعات قبلی بیان شده و پژوهش
ما است و از دو متد جهت فیت لنز نیز استفاده شده که
میتواند سبب تفاوت نتایج گردد .در تحقیقات بیان شده
برخالف مطالعه ما بیشترین توجه به سطح قدامی قرنیه
بوده و تغییرات سطح خلفی ارزیابی نشده است .در یک
مطالعه ارتباط بین انحنای سطح قدامی و خلفی قرنیه در
افراد نرمال و کراتوکونوس بررسی شد ( .)29با افزایش
شدت بیماری این ارتباط کاهش یافت ( .)29این نتیجه
نشاندهنده امکان تغییرات متفاوت در دو سطح قرنیه در
اثر اعمال نیروی خارجی مانند لنز میتواند باشد .تعیین
یک مکانیسم دقیق برای بیان تغییرات انحنا مشکل است
زیرا انحنا ،تحت تاثیر تورم قرنیه و نیروی مستقیم
مکانیکی ناشی از لنز است ( .)30بنابراین بررسی تغییرات
ضخامت قرنیه اهمیت مییابد .از سویی دیگر در بررسی
تغییرات قرنیه توجه به الیههای مختلف قرنیه و تفاوت
ویژگیهای آنان نیز اهمیت مییابد .در یک مطالعه

بحث و نتيجه گيري
این مطالعه نشان میدهد که در بیماران کراتوکونوسی،
سه ماه پس از فیت لنز  ،RGPمقادیر انحنا در دو سطح
قدامی و خلفی و در محورهای فلت و استیپ قرنیه تغییر
معنی داری ندارد .جدول 1نشان دهنده مقادیر بیان شده
است .در مقایسه مقادیر ،میتوان به فلتشدگی در
محدوده غیرمعنیدار در انحنای سطح قدامی در دو محور
و انحنای سطح خلفی در محور فلت اشاره کرد .در محور
استیپ سطح خلفی میزان استیپ شدگی ناچیزی مشاهده
میشود .در یک مطالعه توسط  Sanatyتغییرات  2ساله
استفاده از لنزهای  RGPو نرم در بیماران کراتوکونوسی
مورد مقایسه قرار گرفت .در گروه  RGPاستیپشدگی
محور عمودی مشاهده شد .اما آستیگماتیسم قرنیهای
تغییر معناداری را نشان نداد .پس نتیجه گیری کردند که
لنز  RGPبه علت اکسیژن رسانی باال و انعطاف پذیری
بهتر نسبت به لنزهای سخت هم چون لنزهای PMMA
سبب تغییرات محدودی در انحنای قرنیه می شود (.)16
در یک مطالعه دیگر تغییرات معناداری در انحنای قرنیه
پس از  21روز استفاده از لنز  RGPمشاهده نشد (.)20
نتایج این مطالعات هم سو با نتیجه حاصل از مطالعه ما
میباشد .در پژوهشی بر  31بیمار مبتال به کراتوکونوس
پس از  14روز استفاده از لنز  RGPتاثیر این لنز را بر
سطح قرنیه و انحنای آن بررسی کردند ( .)18این پژوهش
از دو متد فیت سه نقطه تماس و تماس در برجسته ترین
محل به صورت تصادفی برای بیماران استفاده کرد (.)18
در نتیجه این تحقیق ،فلتشدگی سطح قدامی قرنیه در
متد دوم بیشتر مشاهده شد ( .)18از دیگر نتایج این

پژوهشی توسط  Lianو همکاران بر تغییرات ضخامت
الیههای قرنیه از جمله اپیتلیوم و بومن پس از
ارتوکراتولوژی و استفاده از لنز سخت طی روند درمان بر
روی 20بیمار به مدت 30روز انجام شد ( .)31ضخامت
مرکزی اپیتلیوم در هر دو محور نازکتر گردید (.)31
ضخامت میدپریفرال اپیتلیوم در قسمت تمپورال و نازال
ضخیمتر و در قسمت فوقانی در محور عمودی نازکتر
شد( .)31ضخامت الیه بومن در طول مطالعه ثابت باقی
ماند ( .)31از نتیجه این مطالعه میتوان به تغییرات
متفاوت الیههای قرنیه از سطح قدامی به خلفی پی
برد( .)31در نتیجه ،تغییرات سطح قدامی و خلفی قرنیه
20
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شکل :1ضخامت مرکزی قرنیه قبل و سه ماه پس از استفاده از لنز
 RGPدر بیماران کراتوکونوسی
افزایش ضخامت در قسمت پریفر میشوند (.)35
در سال  2012در استرالیا بر  18بیمار مطالعهای با 4
نوع لنز  ،RGPلنز  PMMAو نرم انجام شد (.)36
انحنای سطح قدامی در استفاده از  RGPفلت گردید اما
در انحنای سطح خلفی تغییر چندانی مالحظه نشد و این
مقدار کم نیز تمایل به استیپ شدن داشت ( .)36ادم
قرنیه در بیمارانی که از لنزهای  RGPو نرم استفاده
کردند زیاد نبود و در استفاده کنندگان  RGPاین میزان
کم در پریفر بیشتر از مرکز گزارش شد و قرنیه در بخش-
های پریفر ضخیمتر گردید ( .)36در اینجا متغیر حجم
قرنیه جایگاه کاربردی مییابد .در مطالعه ما حجم قرنیه
 0/27میلیمتر مکعب پس از سه ماه افزایش یافت و البته
این افزایش در محدوده معنیداری نمیباشد (.)p=0/331
افزایش حجم به سبب ارتباط مستقیم با ضخامت کلی
قرنیه و با توجه به کاهش ضخامت مرکزی آن ،میتواند
نشاندهنده افزایش ضخامت قسمتهای پریفرال قرنیه
باشد .این متغیر همراه با ضخامت اطالعات کاملی از
تغییرات اولیه سطح ،خصوصا در شرایط اکتاتیک قرنیه
میدهد ( .)37در مطالعات متعدد حجم قرنیه به عنوان
یک فاکتور مفید در غربالگری کراتوکونوس بیان شده
است ( .)38،37نشان داده شده است که کاهش حجم
قرنیه ناشی از دست رفتن و تخریب بافت قرنیه در جریان
بیماری کراتوکونوس است ( .)25 ،37براساس دانسته های
ما ،مطالعهای در زمینه بررسی حجم قرنیه پس از استفاده
از لنز  RGPدر دسترس نمیباشد .اخیراً یک مطالعه
( )38تاثیر لنز سافت بر شاخصهای قرنیه از جمله حجم
را بررسی کرده و افزایش مختصر و غیرمعنیدار حجم
قرنیه و فلتشدگی قدامی و استیپشدگی سطح خلفی را

با توجه به ویژگی های خود می توانند متفاوت باشند که
این نتیجه در تفاوت تغییرات انحنا در دو سطح در مطالعه
ما نیز قابل درک می باشد.
در مطالعه ما میزان ضخامت مرکزی قرنیه نیز مانند
متغیرهای انحنا تفاوت معنیداری پس از سه ماه نداشت.
اما با توجه به شکل 1مشاهده میشود که ضخامت در
محدوده غیرمعنیدار کاهش یافته و شاید در پیگیریهای
طوالنی مدت تغییرات معنی دار شود .یک بررسی بر روی
اثر لنز سخت و نرم بر تغییرات ضخامت مرکزی قرنیه
نشان میدهد .پس از  12-6ماه در ابتدا در بیماران لنز
سخت ،ادم و سپس کاهش ضخامت مشاهده شد ( .)32در
مقابل ،در استفاده یک ماهه از لنز سخت تغییرات
معناداری در ضخامت مشاهده نشد ولی در  3ماه و  6ماه
پس از استفاده از لنز سخت کاهش ضخامت معنادار بود
( .)32در مطالعهای در سال  2001تغییرات قرنیه پس از
 4هفته استفاده از لنز  RGPو نرم بررسی شد ( .)33در
این تحقیق کاهش ضخامت در الیههای سطحی قرنیه
یعنی اپیتلیوم گزارش شد و علت را کاهش ادم و از دست
رفتن بافت اپیتلیوم بیان کردند ( .)33این مطالعات
نتایجی همسو با مطالعه ما را بیان میکنند .در مقابل این
مطالعات نیز برخی مطالعات ( )34به ادم ناشی از لنز و
افزایش ضخامت مرکزی اشاره داشتند که البته در این
مطالعات تفاوت هایی از نظر نوع فیت و طراحی لنز و هم
چنین دورههای پیگیری مشاهده میشود .نکته بسیار مهم
و قابل توجه طراحی لنز مورد استفاده میباشد .در
مطالعهای بیان شد ،لنزهایی که دارای طراحی آسفریک،
همانند لنز مورد استفاده در تحقیق ما ،هستند و انحنای
ثانویه استیپتری به نسبت انحنای اولیه دارند سبب
21
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.می رسد ضخامت قسمتهای محیطی افزایش یافته است
با توجه به اینکه ساختار بافتی سطح قدامی و خلفی قرنیه
 بنابراین ممکن است تغییرات در ضخامت،یکسان نیست
قسمت های محیطی باعث تغییر ناهمگون انحنای قرنیه
 این تغییرات ضرورت.در سطح قدامی و خلفی شود
پیگیری طوالنی تر از سه ماه را در بیمارانی که از لنز
. استفاده می کنند مطرح می نمایدRGP

 به نظر. ساعت پس از فیت لنز گزارش کرده است8
میرسد که بسته به نوع لنز و ویژگیهای اکسیژن رسانی
. نتایج متفاوتی حاصل می شود،و دیگر پارامترهای آن
 ضخامت و حجم،در این پژوهش انحنای قدامی و خلفی
قرنیه سه ماه بعد از استفاده از لنز علیرغم افزایش حجم و
کاهش ضخامت تغییر معنیداری نداشتند که بیانگر عدم
 بنابراین به نظر.پیشرفت نسبی کراتوکونوس میباشد
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