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Abstract
Purpose: To investigate and determine the values of corneal elevation, astigmatism and best
fit sphere (BFS) in anterior and posterior surfaces of the cornea in different stages of
keratoconus (KCN) and to determine their differences and correlations
Methods: In this retrospective study, 161 eyes of 161 KCN patients with mean age ± SD of
22.35 ± 6.10 years were examined using Pentacam HR (Oculus, Germany). Corrected
distance visual acuity, spherical refractive error, astigmatism and outcomes of Scheimpflugbased imaging system were assessed based on the Amsler-Krumeich KCN classification.
Results: The mean corrected distance visual acuity was different between all stages of KCN
(Kruskal-Wallis, p≤0.001). Magnitude of corneal anterior and posterior BFS, elevation and
astigmatism were different in 4 stages of KCN (Kruskal-Wallis test, P≤0.5). There were
strong correlations between anterior and posterior astigmatism in grade 1 (p≤0.001, r=0.924),
anterior and posterior elevation in grade 2 (p≤0.001, r=0.903) and anterior and posterior BFS
in total group of KCN (p≤0.001, r=0.923).
Conclusion: This study showed the values of corneal elevation, astigmatism and BFS in
anterior and posterior surfaces of the cornea in different stages of KCN. Also, we determined
strong correlation between some anterior and posterior parameters but not for all. Our
findings can be used in clinical assessment of KCN.
Keywords: Keratoconus, Corneal astigmatism, Best fit sphere, Corneal elevation, Refractive error
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 برآمدگی و آستیگماتیسم قرنیه در گروهبندیهای مختلف قوز قرنیه،بررسی بهترین اسفر فیت شده
6
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 برآمدگی و آستیگماتیسم سطوح قدامی و خلفی در گروهبندیهای مختلف قوز قرنیه و، بررسی بهترین اسفر فیت شده:هدف
.تعیین تفاوت و ارتباط بین آنها
 مورد مطالعه قرار22/35±6/10 بیمار مبتال به قوز قرنیه با میانگین سنی161 ، در این مطالعهی گذشته نگر:روش بررسی
 عیب انکساری آستیگماتیسم و اطالعات پنتاکم این بیماران مورد، عیب انکساری اسفر، حدت بینایی دور اصالح شده.گرفتند
 تفاوت و رابطه، میانگین. انجام شد1کرامیخ- تقسیمبندی قوز قرنیه بر مبنای سیستم طبقهبندی آمسلر.بررسی قرار گرفتند
. مورد ارزیابی قرار گرفتSPSS بین متغیرها با یکدیگر و نیز در گروهبندیهای متفاوت قوز قرنیه با استفاده از نرم افزار
 همچنین.)p≤0/001(  گروهبندی قوز قرنیه تفاوت معناداری داشت4  میانگین حدت بینایی اصالح شده دور در بین:یافتهها
 اختالف آماری قابل، خلفی و آستیگماتیسم کلی قرنیه، برآمدگی و بهترین اسفر فیت شده سطوح قدامی،برای آستیگماتیسم
 با بررسی.) آزمون کروسکال والیس، تمام پارامترهاp≤0/05(  گروهبندی قوز قرنیه مشاهده شد4 مالحظهای در میانگین
 وp≤0/001( 1 ارتباط بین متغیرها مشخص شد که قویترین ارتباط بین آستیگماتیسم قدامی و خلفی در گروهبندی
) و برای بهترین اسفر فیت شده قدامی وr=0/903 وp≤0/001( 2  برای برآمدگی قدامی و خلفی در گروهبندی،)r=0/924
.) در گروه کلی مبتالیان به قوز قرنیه وجود داردr=0/923 وp≤0/001( خلفی
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نتیجهگیری :این مطالعه مقادیر بهترین اسفر فیت شده ،برآمدگی و آستیگماتیسم سطوح قدامی و خلفی را در گروههای
مختلف قوز قرنیه تعیین نمود .همچنین این مطالعه نشان داد که بین یکسری از پارامترهای اندازهگیری شده با پنتاکم در
سطح قدامی و خلفی قرنیه ارتباط قوی وجود دارد لیکن این ارتباط قوی برای تمامی پارامترهای مذکور مشاهده نمیشود.
یافتههای مطالعه حاضر میتواند در بررسی بالینی قوز قرنیه ،مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :قوزقرنیه ،آستیگماتیسم قرنیهای ،بهترین اسفر فیت شده ،برآمدگی قرنیهای ،عیوب انکساری
نویسنده مسئول :مسعود خرمی نژادop_khorrami@yahoo.com ،
آدرس :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مرکز تحقیقات چشم بیمارستان چشم پزشکی فارابی
 -1دانشجوی کارشناس ارشد اپتومتری ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -2کارشناس ارشد اپتومتری ،مرکز تحقیقات چشم ،بیمارستان چشم پزشکی فارابی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -3دکترای حرفهای اپتومتری ،هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -4فوق تخصص قرنیه ،چشم پزشک ،مرکز تحقیقات چشم ،بیمارستان چشم پزشکی فارابی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -5دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری ،گروه اپتومتری ،دانشکده علوم پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -6کارشناس ارشد آمار ،هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

بالینی 3برای نامیدن مراحل اولیهی قوز قرنیه به کار
میروند و در این مراحل بیماری با یافتههای
بیومیکروسکوپی رایج ،قابل تشخیص نیست اما ممکن
است بعضی خصوصیات توپوگرافی آنها شبیه به قوز قرنیه
بالینی باشد .یافتههای بیومیکروسکوپی در مراحل اولیه
قوز قرنیه مثل نازک شدن استروما و خطوط وگت قرنیهای
در استرومای خلفی 4نشان میدهند که قسمت خلفی
قرنیه میتواند در این عارضه تغییر کند که حتی این تغییر
ممکن است قبل از ایجاد تغییرات در سطح قدامی و
مستقل از آن اتفاق بیافتد ( .)17برخی دیگر از مطالعات
نشان میدهند که در چشمهای مبتال به قوز قرنیه ،هم
انحنای سطح خلفی و هم قدامی تحت تاثیر قرار میگیرد
( .)18در چشمهایی که دارای قوز قرنیه بالینی یا تحت
بالینی میباشند ،مقدار بهترین اسفر فیت شده و
برآمدگیهای خلفی در سیستمهای تصویربرداری
توموگرافی قرنیه ،باال میباشند .در نتیجه با توجه به این
موضوع که تظاهرات قوز قرنیه حتی در مراحل اولیه،
سطح پشتی قرنیه را تحت تاثیر قرار میدهند ،مشخص
کردن این تغییرات میتواند به بررسی و تشخیص بهتر و
دقیقتر قوز قرنیه تحت بالینی کمک کند (.)11،17
یکی از پیشرفتها در زمینهی تصویربرداری قرنیه،
معرفی توموگرافی قرنیه با تکنیک شیمفالگ 5میباشد که

مقدمه
اکتازی1

قرنیهای ،غیر
بیماری قوز قرنیه یک اختالل
التهابی ( )1 ،2و دو طرفه است ( .)3این بیماری در بیشتر
موارد با نازک شدن قرنیه به صورت پیشرونده مشخص می
شود ( )4-6و نتیجهی آن بیرونزدگی قرنیه (،)7،8
آستیگماتیسم نامنظم و کاهش حدت بینایی است (-12
 .)9نتایج تحقیقات حاکی از شیوعی در حدود  1در هر
 2000نفر است لیکن این شیوع در مطالعات مختلف،
متفاوت گزارش شده است ( .)13،14همچنین گزارش
شده است که از هر  3نفر کاندید جراحی عیوب انکساری
ممکن است در یک نفر این عارضه وجود داشته باشد
( .)15از طرف دیگر یکی از عوارض جراحیهای عیوب
انکساری نیز اکتازی قرنیه ناشی از جراحی عیوب انکساری
میباشد که مهمترین دلیل این اکتازی ،عدم تشخیص قوز
قرنیه قبل از انجام جراحی انکساری میباشد .به همین
دلیل بررسی دقیق بیمار از نظر معیارهای تشخیصی قوز
قرنیه قبل از جراحی عیوب انکساری ،الزم و ضروری است
( .)16مشخص کردن قوز قرنیه متوسط و شدید با استفاده
از توپوگرافی قرنیه و یافتههای حاصل از دستگاههای
بیومیکروسکوپ ،رتینوسکوپ و پاکیمتری مشکل نیست،
اما تشخیص این اختالل در مراحل اولیه مشکل است.
کلمات قوز قرنیهی فرم فراست 2و قوز قرنیهی تحت
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Ectatic
Formefruste keratoconus

Sub clinical keratoconus
Vogt`s Striae
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Scheimpflug
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این تکنیک اجازهی بررسی سطح قدامی و خلفی قرنیه را
میدهد و نسبت به تکنولوژی اسلیت-اسکن ،1قدرت
قدامی و خلفی قرنیه را با تکرارپذیری قابل قبولتری مورد
بررسی قرار میدهد ( .)19در حقیقت ،تکنیک شیمفالگ
مورد استفاده در دستگاه تصویربرداری قرنیهای پنتاکم ،با
ارزیابی دقیقتر ویژگیهای قرنیه خصوصا در سطح خلفی،
به تشخیص بهتر این بیماری خصوصا در مراحل اولیه
کمک میکند .از طرف دیگر ،با توجه به این که در
بیماران مبتال به قوز قرنیه ،در مراحل اولیه بیماری،
کاهش حدت بینایی ایجاد شده با استفاده از روشهای
معمول اصالح عیوب انکساری قابل اصالح میباشد ،این
بیماری ممکن است در معاینات بالینی روتین به راحتی
تشخیص داده نشود و به همین دلیل استفاده از دستگاه-
های تصویربرداری پیشرفته که بتوانند هر دو سطح قدامی
و خلفی قرنیه را ارزیابی نمایند به تشخیص زود هنگام این
بیماری کمک خواهد نمود .مطالعه حاضر به منظور بررسی
مقادیر ،تفاوت و ارتباط متغیرهای سطح قدامی و خلفی
قرنیه در مراحل مختلف قوز قرنیه با استفاده از
تصویربرداری شیمفالگ در دستگاه پنتاکم طراحی شد.

بیمار ،نداشتن هرگونه اکتازی دیگر قرنیهای مانند
دژنراسیون حاشیهای شفاف 3بود .معیارهای خروج از
مطالعه نیز پروندههایی که ناکامل بودند ،بیمارانی که
نقشههای پنتاکم آنها مربوط به بیمارستان فارابی نبود و
استفاده از لنز تماسی در سه هفته قبل از تصویربرداری،
تعیین گردید .پس از بررسی بیش از  1100پرونده ،تعداد
نمونههایی که شرایط ورود به طرح را داشتند 161 ،نفر
بودند .در مواردی که هر دو چشم بیمار شرایط ورود به
مطالعه را داشتند ،برای کاهش خطای آماری ،چشم راست
هر نمونه برای ورود به مطالعه انتخاب گردید .سن
بیماران ،جنسیت و بهترین حدت بینایی با تصحیح از
پروندهی بیماران بدست آمد که برای بدست آوردن
اطالعات مورد نیاز ،از اطالعات بیمار در نقشهی پنتاکم
فرد استفاده شد.
برای اندازهگیری حدت بینایی بیماران از چارت اسنلن
برای همه بیماران در فاصله شش متر استفاده شده بود و
همهی پارامترهای تشخیصی مورد نیاز نیز به وسیلهی
تصویربرداری چرخشی شیمفالگ دستگاه پنتاکم توسط 2
معاینه کنندهی با تجربه مشخص شده بودند .انجام
تصویربرداری از قرنیه بیمار مطابق با دستورالعمل
راهنمای دستگاه ،انجام شده بود و قبل از انجام اندازه-
گیری ،از بیمار در مورد عدم استفاده از لنز سخت در سه
هفته قبل و لنز نرم در یک هفته قبل ،سوال پرسیده شده
بود و بیماران با رعایت عدم استفاده از لنز تماسی بر طبق
شرایط مذکور وارد مطالعه شدند .دستگاه پنتاکم بوسیله
نور تک رنگ آبی با طول موج  475نانومتری با یک
چرخش  180درجهای دوربین شیمفالگ به صورت
اتوماتیک در عرض  2ثانیه 25 ،عکس میگیرد .کیفیت
عکس از نظر مورد قبول بودن توسط خود دستگاه
مشخص میشود و در صورتی که تصویر مذکور ،دارای
کیفیت خود تصویربرداری باشد ،معاینه کننده تصویر را
ثبت می نماید .در پرونده بیماران ،از هر چشم فقط یک
اندازهگیری با حالت کیفیت قابل قبول ثبت شده بود
(.)20
پارامترهای زیر که توسط دستگاه پنتاکم بدست آمده
بودند از نقشه رفرکتیو پنتاکم متعلق به بیمار ،ثبت
گردیدند :متوسط کراتومتری بدست آمده در امتداد

روش بررسی
در این مطالعهی گذشتهنگر و مورد-سری ،انتخاب نمونهها
به روش آسان و در دسترس انجام گرفت .محیط پژوهش
بیمارستان چشم فارابی تهران (ایران) بوده ،کلیه پرونده-
های بخش قرنیه با تشخیص قوز قرنیه ،از سالهای بین
 1392تا  1395انتخاب شدند .اطالعات بیماران کامال
محرمانه نگهداری شد و اصول اخالقی براساس معاهده
هلسینکی در مورد مطالعات بالینی در انسان ،مراعات شده
و رعایت آن به تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،رسیده است .از آنجایی که مطالعه حاضر
یک مطالعه گذشته نگر بود ،از اخذ رضایتنامه آگاهانه
شرکت در طرح از بیماران ،چشمپوشی شد .پروندههای
بیمارانی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند به روش
مشاهدهای بررسی شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل
داشتن یکی از مراحل قوز قرنیه بر اساس تقسیمبندی
آمسلر-کرامیخ )13( 2و عدم وجود هر گونه بیماری
چشمی دیگر ،سابقهی انجام عمل جراحی در پروندهی
Slit-Scanning
Amsler-krumeich
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فلتترین سطح ( )K1و استیپترین سطح ( ،)K2میزان
و محور آستیگماتیسم قرنیه قدامی و خلفی و کل
همچنین مقدار برآمدگی قدامی و خلفی قرنیه .برای
اندازهگیری برآمدگی ،بهترین اسفر فیت شده به عنوان
یک سطح مرجع مورد استفاده قرار گرفت که اندازهی قطر
سطح مرجع هشت میلیمتر بود .تمام دادههای ارتفاع بر
اساس باالترین مقدار بهترین اسفر فیت شده در 5
میلیمتری مرکز قرنیه بود که در بیماران مبتال به قوز
قرنیه در نازکترین منطقهی قرنیه قرار گرفته بود .برای
ارزیابی محور آستیگماتیسم قدامی ،زمانی که استیپترین
مردین قرنیه بین  60تا  120درجه بود ،آستیگماتیسم
موافق قاعده و زمانی که استیپترین مردین قرنیه بین
 180تا  150درجه یا  0تا  30درجه بود ،در طبقهبندی
آستیگماتیسم مخالف قاعده قرار گرفت .از آنجایی که
قدرت دیوپتری سطح خلفی قرنیه منفی میباشد ،برای
طبقهبندی محور سطح خلفی ،آستگماتیسم موافق قاعده
به زمانی که استیپترین مردین قرنیه بین  180تا 150
درجه یا  0تا  30درجه بود ،در نظر گرفته شد و زمانی که
استیپترین مردین قرنیه بین  60تا  120درجه بود در
طبقهبندی آستیگماتیسم مخالف قاعده قرار گرفت .سایر
محورهایهای باقیمانده نیز در دو سطح قرنیه به عنوان
آستیگماتیسم مایل در نظر گرفته شدند.
برای تقسیمبندی گروهبندیهای مختلف قوز قرنیه از
معیارهای تقسیمبندی آمسلر-کرامیخ استفاده شد .در این
تقسیمبندی افرادی در گروه قوز قرنیه گرید  1قرار
میگیرند که دارای استیپشدگی خارج از مرکز قرنیه،1
مایوپی و آستیگماتیسم کمتر از  5دیوپتر و میانگین
کراتومتری کمتر از  48باشند .گروه  2شامل مایوپی یا
آستیگماتیسم  5تا  8دیوپتر ،متوسط کراتومتری کمتر از
 53دیوپتر ،عدم وجود اسکار و ضخامت قرنیه بیشتر از
 400میکرون بود .گروه  3شامل مایوپی و آستیگماتیسم
بین  8تا  ،10متوسط کراتومتری بیشتر از  53دیوپتر،
نبود اسکار و داشتن ضخامت قرنیهای بین  300تا 400
میکرون بود و در آخر معیارهای گروه  4شامل عدم
توانایی برای اندازهگیری میزان رفرکشن ،متوسط
کراتومتری مرکزی بیشتر از  55دیوپتر ،اسکار مرکزی
قرنیه و ضخامت قرنیهای کمتر از  200میکرون بود (.)13

Eccentric steepening

مقادیر کراتومتری ،شعاع انحنای قرنیه ،آستیگماتیسم
قدامی و خلفی ،پاکیمتری و برآمدگی قدامی و خلفی و
همچنین مناسبترین اسفر فیت شده قدامی و خلفی از
نقشهی رفرکتیو پنتاکم استخراج شدند .در نقشههای
پنتاکم بیمار و با توجه به معاینات کامل چشم پزشکی
ثبت شده در پرونده بیمار ،موارد دژنراسیون حاشیهای
شفاف از پژوهش حذف گردیدند .برای هر چشم ،پرونده و
نقشهی رفرکتیو هم ارزیابی میشد تا از وجود قوز قرنیه
اطمینان حاصل شود .بعد از بدست آوردن اطالعات،
میانگین مقادیر بدست آمده محاسبه شده ،ارتباط بین
مقادیر استخراج شده با استفاده از روشهای آماری بدست
آمد.
آنالیزهای آماری با استفاده از نرمافزار IBM SPSS
(Version 22; IBM Inc, Armonk, New
) York, USAانجام شد .میانگین و انحراف معیار
متغیرها محاسبه شد .توزیع نرمال دادهها با استفاده از
آزمون شاپیرو-ویلک2بررسی شد .در بررسی ارتباط بین
متغیرها اگر هر دو متغیر توزیع نرمال داشتند از
همبستگی پیرسون و در غیر این صورت از همبستگی
اسپیرمن استفاده شد .برای پی بردن به معنیدار بودن
تفاوت بین میانگین متغیرها در  4گروه از آزمون
کروسکال والیس 3استفاده شد و نتایج بصورت میانگین ±
انحراف معیار نشان داده شد .سطح معنیداری همه
آزمونهای آماری  0/05در نظر گرفته شده است.
یافتهها
در این مطالعه  161چشم از  161نفر (با میانگین سنی
 )22/35±6/10مورد مطالعه قرار گرفت که  104نفر مرد
(با میانگین سنی )22/40± 6/04و  57نفر زن (با میانگین
سنی  )22/25 ± 6/27بودند .از تعداد  161چشم وارد
شده به این مطالعه 71 ،چشم مبتال به قوز قرنیه گروه 1
با میانگین سنی  32 ،22/55 ± 5/27چشم گروه  2با
میانگین سنی  31 ،21/75 ± 5/04چشم گروه  3با
میانگین سنی 24/26 ± 8/31و  27چشم مبتال به قوز
قرنیه گروه  4با میانگین سنی  20/33 ± 5/95بودند.
میانگین حدت بینایی اصالح شده با چارت اسنلن در
فاصله  6متر در بین  4گروهبندی قوز قرنیه تفاوت
Shapiro-Wilk
Kruskal-Wallis

1
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معناداری داشتند (آزمون کروسکال والیس)p≤0/001 ،
(جدول  .)1با استفاده از آزمون من ویتنی در مقایسهی
زوج میانگینهای حدت بینایی اصالح شده بین گروه-
بندیهای 1و1 ،3و2 ،4و2 ،3و 4اختالف معنیدار مشاهده
شد ( )p≤0/001و در گروه  1و 3 ،2و  4تفاوت معناداری
مشاهده نشد.
جدول 1اطالعات مربوط به آستیگماتیسم ،برآمدگی،
بهترین اسفر فیت شده سطوح قدامی ،خلفی و
آستیگماتیسم کلی قرنیه را نشان میدهد .از نظر آماری
همانگونه که در جدول  1نشان داده شده است ،اختالف
قابل مالحظهای بین میانگین این متغیرها در  4گروهبندی
قوز قرنیه وجود داشت ( ،p≤0/05آزمون کروسکال
والیس) .جدول 2نوع محور آستیگماتیسم در  4گروهبندی
مختلف قوز قرنیه را نشان میدهد .همانطور که در جدول
نمایش داده شده است ،آستیگماتیسم موافق قاعده در
سطح قدامی بیشترین میزان فراوانی را در گروه  2قوز
قرنیه و در سطح خلفی قرنیه ،بیشترین فراوانی را در گروه
 4دارد .همچنین آستیگماتیسم مخالف قاعده در سطح
قدامی ،بیشترین میزان فراوانی را در گروه  4قوز قرنیه
دارد .همچنین آستیگماتیسم مخالف قاعده در سطح
خلفی ،بیشترین فراوانی را در گروه  2دارد (جدول.)2
جدول 3ارتباط بین متغیرها را در کل افراد مبتال به
قوز قرنیه و در  4گروه بندی مختلف آن نشان میدهد.
اگر به طور کلی ،همهی افراد مبتال به قوز قرنیه را در نظر
بگیریم ،تمامی متغیرهای در نظر گرفته شده به صورت دو
به دو با یکدیگر ارتباط معنادار دارند که در این میان
بهترین اسفر فیت شده قدامی و خلفی ارتباط بسیار قوی
با هم دارند p≤0/001( .و .)r=0/92قویترین ارتباط بین
آستیگماتیسم قدامی و خلفی در گروهبندی p≤0/001( 1
و  )r=0/924مشاهده شد و همچنین بیشترین ارتباط بین
برآمدگی قدامی و خلفی در گروهبندی p≤0/001( 2
و )r=0/903بدست آمد .عالوه بر این نتایج ،قویترین
ارتباط برای بهترین اسفر فیت شده قدامی و بهترین اسفر
فیت شده خلفی ( p≤0/001و )r=0/923در گروه کلی
مبتالیان به قوز قرنیه مشاهده شد( .جدول .)3
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استفاده شود .یک حرکت شگرف به سوی این هدف،
پیشرفت تجهیزاتی است که سطح خلفی قرنیه را مورد
ارزیابی قرار میدهند .اولین سیستم توموگرافی تجاری
موجود که انحنا و ارتفاع داده را از سطح خلفی قرنیه
نشان میدهد ،براساس ترکیبی از تکنولوژی اسلیت
اسکن 1و دیسک پالسیدو  2بود .چندین مطالعه که از این
تکنولوژی استفاده کرده بودند ،تغییرات در سطح خلفی
قرنیه در گروهبندیهای متفاوت قوز قرنیه را گزارش
میکنند (.)16،22-24
با توجه به اینکه برخی محققان گزارش نمودند که
تغییر شکل قرنیه و بیرونزدگی موضعی قرنیه فقط در
سطح قدامی رخ نمیدهد بلکه سطح خلفی قرنیه را نیز
درگیر میکند ،در مطالعه حاضر از سیستم عکسبرداری
شیمفالگ موجود در دستگاه توموگرافی قرنیهای پنتاکم
استفاده شد که عالوه بر ارزیابی سطح قدامی قرنیه،
اندازهگیریهای سطح خلفی قرنیه را نیز میسر میکند .در
نتیجه از این روش برای توصیف تغییرات خلفی قرنیه در
بیماران با درجات متفاوت قوز قرنیه نیز میتوان استفاده
نمود .بطور کلی در این بررسی ،عالوه بر سطح خلفی
قرنیه ،تغییرات سطح قدامی قرنیه نیز ارزیابی گردید .با
استفاده از تصویربرداری سیستم شیمفالگ پنتاکم،
تغییرات سطح خلفی قرنیه در بیماری قوز قرنیه ،مشخص
و توصیف گردید و ارتباط بین سطح قدامی و خلفی در
گروهبندیهای مختلف قوز قرنیه مشخص گردید همچنین
با بررسیهای انجام شده این مطالعه ،متوسط اندازهی
آستیگماتیسم سطح قدامی و خلفی قرنیه در گروههای
مختلف قوز قرنیه نیز محاسبه شدند .طبق نتایج بدست
آمده فراوانی آستیگماتیسم موافق قاعده و مخالف قاعده
در آستیگماتیسم قدامی و خلفی بیشتر از آستیگماتیسم
مایل بودند .آستیگماتیسم قدامی و خلفی به طور قابل
توجهی مرتبط با شدت قوز قرنیه بودند و آستیگماتیسم
هر دو سطح قرنیه با یکدیگر ارتباط داشتند .با افزایش در
شدت قوز قرنیه ،آستیگماتیسم مایل کاهش پیدا میکرد.
همانطور که انتظار میرفت ،اختالفات انکساری قابل
توجهی بین  4گروهبندی مختلف قوز قرنیه وجود داشت.
چشمهای با قوزقرنیه گروه  ،4باالترین مقدار اسفر معادل3

بحث و نتیجه گیری
1

در سالهای اخیر تالش شده که از تکنولوژی توموگرافی
قرنیه برای کمک به تشخیص قوز قرنیه تحت بالینی

Scanning-slit
Placido –disk
3
Equivalent Sphere
2
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فرشته اصالنی -تعیین تغییرات بهترین فیت اسفر ،برآمدگی...

جدول :1مقایسه متغیرهای بررسی شده توسط پنتاکم در گروههای مختلف قوز قرنیه
گریدها
گرید 1

گرید 2

گرید3

گرید 4

پارامترها
حدت بینایی اصالح شده دور

0/16 ± 0/19

0/28 ± 0/16

0/52 ± 0/23

0/67 ± 0/41

رنج

 0/00تا 1/00

 0/00تا 0/69

 0/15تا 1/00

 0/09تا 1/55

آستیگماتیسم قدامی

3/24 ± 1/98

4/01 ± 1/98

4/92 ± 1/62

5/35 ± 2/70

رنج

 0/50تا 8/00

 1/40تا 8/60

 2/60تا 8/10

 1/10تا 12/10

آستیگماتیسم خلفی

0/75 ± 0/45

0/84 ± 0/38

0/92 ± 0/40

1/05 ± 0/50

رنج

 0/00تا 1/90

 0/10تا 1/90

 0/10تا 2/10

 0/40تا 2/30

برآمدگی قدامی

17/67 ± 8/51

21/75 ± 10/43

31/61 ±10/58

44/03 ±17/39

رنج

 0/30تا 43/00

 3/00تا 46/00

 6/00تا 53/00

10/00تا 84/00

برآمدگی خلفی

39/42 ± 17/70

45/62 ± 20/53

67/90 ± 15/42

94/51 ± 25/21

رنج

 6/00تا 87/00

 4/00تا 92/00

 40/00تا 99/00

 51/00تا 149/0

 BFSقدامی

7/74 ± 0/24

7/34 ± 0/36

6/91 ± 0/21

6/50 ± 0/45

رنج

 7/18تا 8/38

 6/23تا 8/11

 6/46تا 7/53

 5/51تا 7/22

 BFSخلفی

6/41 ± 0/21

6/11 ± 0/29

5/75 ± 0/17

5/47 ± 0/45

رنج

 5/93تا 6/93

 5/47تا 6/47

 5/37تا 6/19

 4/63تا 6/65

آستیگماتیسم کلی قرنیه

2/85 ± 1/82

3/36 ± 1/55

4/09 ± 1/63

4/69 ± 2/28

رنج

 0/30تا 9/30

 1/00تا 6/90

 0/80تا 7/20

 1/10تا 9/30

مقدار p
P≤0/001

کل
0/34 ± 0/31
 0/00تا 1/55

P≤0/001

4/07 ± 2/21
 0/50تا 12/10

P=0/028

0/85 ± 0/45
 0/00تا 2/30

P≤0/001

25/59 ± 14/77
 3/00تا 84/00

P≤0/001

55/37 ± 28/06
 4/00تا 149/00

P≤0/001

0/29 ± 0/56
 5/51تا 8/38

P≤0/001

6/06 ± 0/45
 4/63تا 6/93

P≤0/001

3/50 ± 1/94
 0/30تا 9/30

جدول :2بررسی فراوانی نوع محور آستیگماتیسم قرنیهای توسط پنتاکم در گروههای مختلف قوز قرنیه
نوع محور
طبقهبندیهای

موافق قاعده

مایل

مخالف قاعده

قوز قرنیه

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

نعداد (درصد)

آستیگماتیسم کل

گروه 1
گروه 2
گروه 3
گروه 4

)%31( 22
)%21/9( 7
)%45/2( 14
)%44/4( 12

)%47/9( 34
)%50( 16
)%35/5( 11
)%33/3( 9

)%21/1( 15
)%28/1( 9
)%19/4( 6
)%22/2( 6

آستیگماتیسم قدامی قرنیه

گروه 1
گروه 2
گروه 3
گروه 4

)%39/4( 28
)43%/8( 14
)%29( 9
)%14/8( 4

)%39/4( 28
)%37/5( 12
)%19/4( 6
)%14/8( 4

)%21/1( 15
)%18/8( 6
)%51/6( 16
)%70/4( 19

آستیگماتیسم خلفی قرنیه

گروه 1
گروه 2
گروه 3
گروه 4

)%23/9( 17
)%18/8( 6
)%58/1( 18
)%74/1( 20

)%25/4( 18
)%25( 8
)%12/9( 4
)%11/1( 3

)%50/7( 36
)%56/2( 18
)%29( 9
)%14/8( 4

نوع آستیگماتیسم
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جدول :3ارتباط متغیرهای بررسی شده توسط پنتاکم در مراحل مختلف قوز قرنیه
پارامتر

مقدار  rو مقدار p

طبقه بندی
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

کل

آستیگماتیسم قدامی و خلفی

مقدار r
مقدار p

0/924
P≤0/001

0/824
P≤0/001

0/711
P≤0/001

0/717
P≤0/001

0/839
P≤0/001

آستیگماتیسم قدامی و

مقدار r
مقدار p

0/867
P≤0/001

0/897
P≤0/001

0/757
P≤0/001

0/792
P≤0/001

-0/854
P≤0/001

مقدار r
مقدار p

0/765
P≤0/001

0/712
P≤0/001

0/571
0/001

0/614
0/001

0/720
P≤0/001

مقدار r
مقدار p

0/894
P≤0/001

0/903
P≤0/001

0/769
P≤0/001

0/496
0/008

0/878
P≤0/001

آستیگماتیسم کلی قرنیه

مقدار r
مقدار p

0/601
P≤0/001

0/355
0/046

0/043
0/819

0/096
0/634

0/494
P≤0/001

آستیگماتیسم کلی قرنیه

مقدار r
مقدار p

0/538
P≤0/001

0/309
0/086

0/077
0/682

0/310
0/115

0/512
P≤0/001

بهترین اسفر فیت شده قدامی

مقدار r
مقدار p

0/819
P≤0/001

0/603
P≤0/001

0/850
P≤0/001

0/874
P≤0/001

0/923
P≤0/001

بهترین اسفر فیت شده قدامی

مقدار r
مقدار p

-0/152
0/207

0/046
0/805

-0/037
0/843

-0/418
0/030

-0/343
P≤0/001

بهترین اسفر فیت شده خلفی

مقدار r
مقدار p

-0/254
0/032

-0/017
0/928

-0/043
0/819

-0/343
0/080

-0/348
P≤0/001

آستیگماتیسم کلی قرنیه
آستیگماتیسم خلفی و
آستیگماتیسم کلی قرنیه
برآمدگی قدامی و خلفی

برآمدگی قدامی و

برآمدگی خلفی و

و خلفی

و آستیگماتیسم کلی قرنیه

و آستیگماتیسم کلی قرنیه

 :rضریب همبستگی ،مقدار  pکمتر از  0/05از نظر آماری مهم در نظر گرفته شد.

قوز قرنیه بود .در مطالعه حاضر ،میزان برآمدگی قرنیه در
گروه  4در سطح خلفی و در سطح قدامی ،بطور معناداری
بیشتر از سایر گروههای قوز قرنیه بود که این یافتهها،
مشابه یافته مطالعه  Sanctisو همکارانش بود که با
استفاده از سیستم تصویربرداری شیمفالگ ،نشان دادند
که ارتفاع قرنیه در  5میلیمتر مرکزی به طور قابل توجهی
در چشمهای مبتال به قوز قرنیه بالینی ،باالتر از سایر
گروهها میباشد ( .)16این در حالیست که برای موارد
فوق  Piñeroو همکارانش ،اختالفی که از لحاظ آماری
بین شدتهای مختلف قوز قرنیه معنیدار باشد ،گزارش
نکردند ( .)19اختالف بین یافتههای مطالعه مذکور و
مطالعه حاضر میتواند به این علت باشد که در مطالعه
 Piñeroو همکارانش ،معیار گروهبندی قوز قرنیه با معیار
گروهبندی قوز قرنیه در مطالعه حاضر متفاوت بود.

و آستیگماتیسم را داشتند ،این در حالیست که در
گروهبندی  1قوز قرنیه ،آستیگماتیسم کمتری نسبت به
گروههای شدیدتر در سطح قدامی و همچنین در سطح
خلفی مشاهده شد.
 Tomidokoroو همکارانش نیز یافتههای مشابه با
یافتههای مطالعه حاضر را گزارش کردهاند و بر طبق
مطالعه آنان ،آنالیز آستیگماتیسم قرنیه بین گروه بالینی و
تحت بالینی ،بیانگر تفاوت قابل توجهی بود (.)23
 Schlegelو همکارانش نیز افزایش قابل توجه توریسیته
سطح قدامی و خلفی در چشمهای مبتال به قوز قرنیه را
گزارش کردند ( .)22تنها یافتهی قابل توجه در مورد
بهترین اسفر فیت شده قدامی و خلفی ،مقدار کم بهترین
اسفر فیت شده در سطح قدامی و در سطح خلفی در قوز
قرنیه پیشرفته (قوزقرنیه گروه  )4نسبت به سایر گروههای
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همچنین مطالعه  Piñeroو همکارانش ،بر روی گروه-
بندیهای شدید قوز قرنیه ( 3و  )4انجام نشد.
در مطالعه حاضر ،رابطهی بین انحنای سطح قدامی و
خلفی قرنیه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که یک ارتباط
قوی بین انحناهای قدامی و خلفی قرنیه در گروههای
مختلف قوز قرنیه مشاهده گردید و اگر چه این ارتباط با
افزایش شدت قوز قرنیه کمتر گردید ،اما بطور قابل
توجهی در سطوح قدامی و خلفی قرنیه با افزایش شدت
بیماری ،تحت تاثیر قرار گرفت .این بدان معنی است که
با افزایش شدت بیماری و استیپتر شدن کراتومتری
ق رنیه ،هرچند هر دو سطح قرنیه تحت تأثیر قرار گرفتند،
اما از میزان ارتباط بین دو سطح با افزایش شدت قوزقرنیه
کاسته شد Piñero .و همکارانش نیز یافتهای مشابه در
تأئید تاثیرپذیری شدید دو سطح قرنیه در قوز قرنیه
بالینی نسبت به قوز قرنیهی مراحل اولیه ،گزارش نمودند
( .)19با استفاده از سیستم ترکیبی اسلیت اسکن،
 Tomidokoroو همکارانش نیز رابطهی کمتری را بین
انحنای قدامی و خلفی قرنیه در چشمهای با قوزقرنیه
پیشرفته بالینی نسبت به مراحل تحت بالینی و حتی
نرمال گزارش کردند ( .)23به نظر میآید که ارتباط بین
انحنای قدامی و انحنای خلفی قرنیه در بیماران مبتال به
قوز قرنیه با افزایش شدت بیماری ،کمتر می شود.
ه مانطور که انتظار می رفت ،ارزیابی قدرت قرنیه خلفی
و قدامی نشان داد که بیشتر قدرت دیوپتری مربوط به
سطح قدامی قرنیه است .علیرغم ارتباط ضعیفتر بین
انحنای قدامی و خلفی مرکزی در گروه  4قوز قرنیه ،این
گروه به طور قابل توجهی قدرت قرنیه خلفی و قدامی
بیشتری داشت .این یافتهها با یافتههای Dubbelman
از جهاتی مشابه است ( .)26در حقیقت  Dubbelmanو
همکارانش نیز نشان دادند که در افراد نرمال ،هر دو سطح
قرنیه تمایل دارند که به طور افقی نسبت به عمودی فلت
تر باشند و به این ترتیب مقداری ارتباط در آستیگماتیسم
بین دو سطح قرنیه همیشه وجود دارد .یافته مذکور مشابه
با نتایج بررسی حاضر میباشد لیکن آنها گزارش کردند که
در ارزیابی نسبت آستیگمات قدامی-خلفی ،مقادیر
یکسانی برای همهی افراد تحت مطالعه مشاهده شد و این
در حالیست که در مطالعه حاضر ،از میزان همبستگی و
ارتباط بین دو سطح با افزایش شدت قوز قرنیه کاسته
گردید .دلیل این تفاوت بین مطالعه حاضر و مطالعه

 Dubbelmanجمعیت مورد مطالعه متفاوت در دو
بررسی است چراکه  Dubbelmanصرفا به ارزیابی در
جمعت نرمال پرداخته بود (.)26
هرچند تاکنون چندین بررسی ،تاثیرپذیری همزمان دو
سطح قرنیه با افزایش شدت قوز قرنیه را گزارش کردهاند
اما در این مطالعه دریافتیم که افزایش شدت بیماری در
چشمهای قوز قرنیه منجر به ایجاد تغییرات بیشتری در
سطح قدامی نسبت به سطح خلفی آن میگردد .در این
مطالعه 40درصد میزان آستیگماتیسم خلفی ،با افزایش
شدت از گروه  1به گروه  4افزایش یافت حال اینکه میزان
افزایش آستیگماتیسم قدامی  65/12درصد بدست آمد .در
سطح قدامی قرنیه محور شایع در گروههای  1و  ،2محور
موافق قاعده و در گروه  3و 4محور شایع ،محور مخالف
قاعده بود .این در حالیست که عکس این اتفاق در مورد
محور شایع در سطح خلفی اتفاق افتاد .اما در مطالعه
 Naderanو همکارانش هرچند آنها نیز نتایجی مشابه با
نتایج ما در سطح قدامی و خلفی قرنیه در گروه  3و4
گزارش کردند ،اما مطالعه  Naderanو همکارانش،
تغییری در غالب بودن میزان شیوع محور آستیگماتیسم با
تغییر شدت قوز قرنیه بیان نکرد و حال اینکه در مطالعه
ما مشاهده شد که در سطح قدامی قرنیه با افزایش شدت
ق وزقرنیه ،محور غالب از موافق قاعده به مخالف قاعده
تغییر پیدا کرد .بر اساس نتایح این مطالعه ،دقیقا عکس
این اتفاق در سطح خلفی قرنیه مشاهده شد ( .)25در این
بررسی میانگین میزان کل آستیگماتیسم قدامی و خلفی
مشابه یافته  Kamiyaو همکارانش بود ( )9که میزان
میانگین آستیگماتیسم قدامی و خلفی را در  131بیمار
مبتال به قوزقرنیه با استفاده از دستگاه پنتاکم به ترتیب
 3/93±2/74دیوپتر و  0/93±0/64دیوپتر گزارش کردند
( Orucoglu .)9و همکارانش نیز میانگین میزان کل
آستیگماتیسم قدامی و خلفی را در  656چشم از 338
بیمار مبتال به قوزقرنیه به ترتیب  3/05±1/97و
 0/71±0/44دیوپتر گزارش کردند ( Piñero .)21و
همکارانش نیز گزارش کردهاند که مقادیر بهترین اسفر
فیت شده قدامی و خلفی در گروههای مختلف قوز قرنیه و
قوز قرنیه تحت بالینی به شدت در ارتباط هستند ولی این
ارتباط در دو گروه بالینی قوز قرنیه ضعیفتر بود (.)19
علت این تفاوت ممکن است در تفاوت معیار گروهبندی
قوز قرنیه در مطالعهی ما و  Piñeroباشد .
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به طور خالصه ،در مطالعه حاضر چشمهای با قوز قرنیه
ی شدید (گروه  ،)4میزان باالتری از آستیگماتیسم کل و
قدامی و خلفی قرنیه داشتند و رابطهای بین مقدار
آستیگمات سطح قدامی و خلفی قرنیه در همهی گروه-
های مختلف قوز قرنیه وجود داشت .از سویی دیگر،
تغییرات میزان آستیگماتیسم در سطح قدامی ارتباط قوی
با این تغییرات در سطح خلفی قرنیه در موارد با شدت
کمتر نشان دادند که این ارتباط در چشمهای مبتال به
قوزقرنیه در گروه  4ضعیفتر بود .این یافتهها نشان
میدهند که رابطهی بین انحنای قدامی و خلفی قرنیه
وقتی قوز قرنیه وجود دارد ،کمتر میشود .به عالوه،
تغییرات در انحنای خلفی به طور میانگین ،بیشتر از این
تغییرات در سطح قدامی در چشمهای مبتال به قوز قرنیه
مشاهده گردید .از این رو ،ارتباط بین انحنای قدامی و
خلفی که در جامعه نرمال وجود دارد ( ،)23در موارد قوز
قرنیه با افزایش شدت بیماری کاهش مییابد.
در بعضی مطالعات ،احتمال تاثیرپذیری عملکردهای
سیستم بینایی از تغییرات سطح خلفی قرنیه گزارش
شدهاند ( .)23با توجه به نتایج حاصله از این بررسی
میتوان این گونه فرض کرد که نا منظمتر شدن و افزایش
میزان آستیگماتیسم سطح خلفی قرنیه به دنبال افزایش
شدت قوز قرنیه میتواند منجر به کاهش کیفیت اپتیکی
کل قرنیه گردد .آنچه اهمیت بررسی سطح خلفی قرنیه را
بیشتر میکند دقت بر این نکته است که یک
آستیگماتیسم خلفی نامنظم امکان اصالح با عینک یا
لنزهای تماسی را ندارد در حالی که وجود آستیگماتیسم
نامنظم قدامی در بیشتر موارد با لنزهای سخت قابل
اصالح میباشد .نتایج این بررسی بخوبی نشان داد که
تغییراتی که با شدت قوزقرنیه در سطوح قدامی و خلفی
قرنیه ایجاد می شود ،بسیار معنادار و با اهمیت است.
برای تشخیص و تدابیر درمانی دقیق و بهتر قوز قرنیه،
قرنیه باید به عنوان یک عنصر سه بعدی که توسط 2
سطح و یک حجم خاص احاطه شده است ارزیابی شود و
پتانسیل موجود بین سطح قدامی و خلفی قرنیه به عنوان
یک ابزار ارزیابی برای تشخیص قوز قرنیه باید مورد
ارزیابی قرار بگیرد .پیشنهاد میشود در بیماران مبتال به
قوزقرنیه خصوصا در گروههای  3و  4برای اندازهگیری
قدرت کل قرنیه از دستگاههایی نظیر پنتاکم که دو سطح
قرنیه را توموگرافی و بررسی می نمایند ،استفاده شود.
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سپاسگزاری
این طرح تحقیقاتی بر گرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد
اپتومتری خانم فرشته اصالنی از دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی میباشد که بدینوسیله مراتب قدردانی و
تشکر خود را از آن دپارتمان محترم و همچنین مسئولین
محترم بیمارستان فارابی بطور خاص ریاست وقت
بیمارستان فارابی استاد ارجمند جناب آقای دکتر جباروند
و همچنین استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی
خداپرست که شرایط را برای انجام طرح فراهم نمودند،
اعالم میداریم.
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