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ABSTRACT
Background and Aim: The standard method to measure the base curve radius of hard contact
lenses (RGP) is to employ a tool namely Optical Spherometer which is also called Radioscope.
As Radioscope is an expensive and not easily accessible tool compared to keratometer, using the
keratometer clamps seems to be more reasonable. In order to remove these problems, in this
research a small clamp was designed and built which is a combination of the two abovementioned clamps and the name Contacheck was selected for it. The purpose of this research is
to find an answer to this question that whether or not the sizes of radius of the base curve of hard
contact lenses resulting from Contacheck are reliable and valid compared to the standard device
of Radioscop.
Materials and Methods: In this study 43 hard contact lenses in different sizes were randomly
selected and their curve which had been specified based on the manufacturing company were
measured two times by an optometrist; once by a Radioscope device and then by the
Contacheck. Another optometrist had gone through the same measurement procedure. The
correlation of the values resulting from two devices (Inter-rater reliability coefficient), the
equality of the values obtained from the observations by two independent evaluators were also
tested. Bland –Altman method was employed to determine the approximate agreement of 95% in
all mentioned stages.
Results: The mean and Standard deviation of curvature of hard contact lenses were 6.75±0.75
&6.76±0.73 by radioscope and contachek respectively. Intraclass correlation coeffitiont (ICC)
was 0.998 and the confidence interval for the mean differences between the average values of
both devices by the Bland-Altman plot was (-0.11 ,0.12 ).
Conclusion: The contachek is a valid and reliable instrument for measuring the Base curve
radius of hard contact lenses .
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چكيده
مقدمه و اهداف
روش استاندارد برای اندازه گیری شعاع انحناء پایه  )Base curve radiusلنزههای سهخت  )RGPاسهتااده از وسهیل ای به نهام اسهارو متهر اپتیکهی optical
 )spherometerمی باشد ک ب آن رادیوسکوپ  )radiscopeمی گویند .با توج ب این ک رادیوسکوپ وسیل ای گران قیمت وکمیاب اسهت و کراتهومتر وسهیل ای
دردسترس می باشد استااده از گیرهای کراتومتر معقولتر ب نظر میرسد .برای برطرف کردن این مشکل در این تحقیق گیره کوچکی طراحی و ساخت شده که تلایقهی از
دو گیره فوق می باشد وبرای ان نام کنتا چك  )conta – checkانتخاب شده است .هدف در این تحقیق یافتن پاسخ این سوال بوده است ک آیا اندازه ههای انحنهای
پای لنزهای تماسی سخت حاصل از کنتا-چك درمقایس باوسیل استاندارد رادیو اسکوپ معتبر میباشد؟
مواد وروش ها
دراین مطالع ک از نوع اعتبار سنجی بوده است تعداد  43عد دازلنزهای سخت تماسی ک در اندازه های متااوت بودند ب طور تصهادفی انتخهاب و انحنهای آنهها براسهاس
آنچ ک توسط شرکت سازنده مشخص شده بود در دونوبت ،درمرحل اول توسط یك اپتومتریست ،یك بار بادستگاه رادیو اسکوپ ودو نوبت بها کنتها چهك انهدازه گیهری
شدودر مرحل دوم توسط متخصص اپتومتری دیگری اندازه گیری همان لنزها یك نو بت ب وسیل رادیو اسکوپ و دوبار باکنتا چك ب طور جداگانه انجهام شهد و تعیهین
تکرار پذیری  ICC ),همبستگی درون رده ای )  ,برا بری میانگین مقادیر ب دست آمده از مشاهدات دو ارزیاب مستقل و همبسهتگی مقادیرحاصهل از دو وسهیل آزمهون
گردید همچنین ازروش  Blan-Altmanنیز برای تعیین حدود توافق  %59در مراحل ذکر شده استااده شد.
یافته ها
 :میانگین واانحراف معیار انحنای پای لنزهای تماسی سخت با دو وسیل رادیو اسکوپ وکنتا چك ب ترتیب 36/6±33/و  6/39 ±/39ب دست آمهد .مقهدار همبسهتگی بهین
مقادیر میانگین دووسیل در تکرارهای مختلف برابر با 0/553ب دست آمد  P≤ 0/0001ضریب همبستگی درون رده ا ی  ) ICCنیزمعا دل  0/559به دسهت آمهد فاصهل
اطمینان  %59برای میانگین تااوت مقادیر متوسط دو وسیل ب روش  Bland-Altmanبازه  ) -0/11 ،0/11تعیین گردید .در تحلیل رگرسیونی معادله خهط به صهورت
 +/ 09.مقدار کنتاچك *  =/591مقدار رادیو اسکوپ) ب دست امد برای فرضیی  p = 0/136 ، α =0وفرضی  p<0/0001 ،ß ≠0ب دست آمد .
نتيجه گيري
کنتاچك ابزاری معتبر و قابل اطمینان برای اندازه گیری شعاع انحنای پای لنز های تماسی سخت می باشد.
واژه هاي كليدي
کنتاچك ،شعاع انحنای پای لنز ،لنز تماسی سخت ،اعتبار
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مقدمه و اهداف
با وجود پیشرفتهای شگرف در عرص های علم و تکنولوژی در چند ده اخیر و ابداع روشهای جدید در حوزه بینایی هنوز استااده از لنزهای
تماسی سخت یکی از بهترین روش های درمانی برای افراد مبتال ب عیب انکساری باال و قوز قرنی  64با پیشرفت متوسط می باشد [ .]1این
ناهنجاری ها معموال دو طرف ولی در مواجه ی اولی ممکن است بدون قرین و یك طرف نمود پیدا کند[ .]1-3لنزهای تماسی و از جمل لنز
های سخت درمان اصلی و روش درمانی انتخابی برای  50درصد از بیماران مبتال ب علت بی نظمی سطح قرنی می باشد[ .]4-9لنزهای سخت
دارای مزایای ی چون خطر عاونت کمتر ،امکان رسوب کمتر بر روی لنز و ایجاد حساسیت کمتری نسبت ب لنزهای نرم می باشند و این در
حالیست ک تعداد کل افرادی ک در دنیا از لنزهای سخت استااده می کنند ،حدود  39میلیون نار گزارش شده است[ .]6شعاع انحناء پای لنزهای
سخت ،از مهمترین متغیرها در تجویز و بررسی لنزهای سخت ،هم بر روی راحتی بیمار و هم بر روی قدرت لنز اصالحی موثر می باشد .یکی از
روش های استاندارد برای اندازه گیری شعاع انحناء پای  69لنزهای سخت  )RGP66استااده از وسیل ای ب نام اسارو متر اپتیکی 63می باشد
ک ب آن رادیوسکوپ 69می گویند .با توج ب این ک رادیوسکوپ وسیل ای گران قیمت وکمیاب است و کراتومتر وسیل ای دردسترس
می باشد ،استااده از گیرهای کراتومتر معقولتر ب نظر می رسد .برای برطرف کردن این مشکل باید روش آسان ،موثر ،تکرار پذیر و ارزانی برای
اندازه گیری این متغیر پیدا کرد[ .]3-9در این تحقیق وسیل ای ابداعی ب نام کنتاچك ب عنوان جایگزینی برای رادیو اسکوپ معرفی ومورد
بررسی قرار گرفت .با توج ب در دسترس بودن کراتومتر با استااده از گیرهای کراتومتروکنتاچك می توان با کمترین هزین جایگزینی مناسب
برای رادیو اسکوب معرفی کرد ک از لحاظ اقتصادی نیز مقرون ب صرف می باشد .ب عبارتی هدف از پژوهش حال حاضر بررسی توانایی یا
ناکارآمدی این وسیل ساده کنتاچك) ب عنوان جایگزینی معتبر ،ارزان و قابل اطمینان ب جای رادیوسکوپ بوده است .ب تعبیر دیگر اعتبار
اندازه های انحنای پای لنزهای تماسی سخت حاصل از کنتاچك در مقایس با رادیو اسکوپ ب عنوان وسیل ای استاندارد در این پژوهش مورد
ارزیابی قرار گرفت است ک تاکنون مطالع ای برای اعتبار اندازه های حاصل از ان صورت نگرفت است.
مواد و روش ها
این مطالع مقطعی ک از نوع اعتبارسنجی یك ابزار می باشد ،باجامع آماری شامل لنز های تماسی سخت و نمون گیری ب شیوه احتمالی و ب
روش نمون گیری تصادفی ساده انجام گرفت .برای این کار تعداد  43عدد لنهز تماسهی سهخت در کلینیهك بینهایی سهنجی دانشهکده علهوم
توانبخشی شهید بهشتی ک مقادیر انحنای ان ها بین  9/9تا  9/9در برچسب آنها توسط شرکت سازنده درج شده بود ،ب تصادف انتخاب شهد و
شعاع انحنای لنزها یك بار با رادیو اسکوپ توسط دو نار ب طور مستقل و انحنای هر لنز نیز دو مرتب با کنتاچك تصویر  )1توسهط همهان
ارزیابان ندازه گیری گردید .داده ها برای مقایس و همخوانی مقادیر حاصل از کنتاچك ب عنوان وسیل جایگزین رادیو اسکوپ که فقهط بهرای
اندازه گیری انحنای پای لنزهای تماسی قابل استااده و از نوع آلمانی می باشد.

تصویر  :8ابزار کنتاچک

64

keratoconous
Base curve radius
66
Rigid Gas Permeable
67
optical spherometer
68
radiscope
65
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ثبت و برای تجزی و تحلیل آن نرم افزارهای  SPSS-19و  MEDCALمورد استااده قرار گرفت .بهرای توصهیف متغیرهها از شهاخص
های میانگین و انحراف معیار و همچنین برای تعیین تکرار پذیری ابزار کنتا چك از شهاخص  ICCهمبسهتگی درون رده ای) و بهرای تعیهین
یکسانی میانگین مقادیر ب دست امده از مشاهدات دو ارزیاب از آزمون  tبهرای داده ههای زوجهی اسهتااده گردیهد .همچنهین ازروش Blan-
 Altmanنیز برای تعیین حدود توافق  %59برای تااوت میانگین مقادیرثبت شده توسط دو ارزیاب در مراحل ذکر شده استااده شد .از تحلیهل
رگرسیونی برای نمایش همبستگی بین اندازه های کنتاچك و رادیو اسکوپ استااده و پارامترهای خط رگرسیون  αو  ) βمورد آزمون قهرار
گرفت .هم ازمونهای آماری با  α =0/09انجام شد .
یافته ها
میانگین و انحراف معیار انحنای پای لنزهای تماسی سخت با دو وسیل رادیو اسکوپ و کنتا چك در دفعات تکرار ب ترتیب  6/36±0/33و
 6/39±0/39ب دست آمد .جدول .)1مقدار همبستگی بین مقادیر میانگین دو وسیل در تکرارهای مختلف برابر با  P≤0/0001 ،0/553ب
دست آمد .ضریب همبستگی درون رده ای  )ICCمعادل  0/559محاسب گردید ، .طرح bland-Altmanنمایش سازگاری و توافق مقادیر
حاصل از دو دستگاه نمودار )1با  %59اطمینان محدوده  )-0/11 ،0/11را نشان داد ،نمایش همبستگی و توافق میانگین مقادیر انحنای پای لنز
های تماسی حاصل از کنتاچك و رادیو اسکوپ با نمودار پراکنش مورد ارزیابی قرار گرفت نمودار .)1-در تحلیل رگرسیونی معادل خط ب صورت
 +0/9مقدار کنتا چك *  =/591مقدار رادیو اسکوپ) ب دست آمد .برای ضرایب معادل  P=0/13 α = 0 ،و  ) P>0/0001 ، ß≠0ب دست
آمد .تااوت میانگین مقادیرکنتا چك و رادیو اسکوپ چ در تکرار های مختلف و چ درمقایس میانگین تکرارها با استااده از آزمون tبرای داده
های زوجی معنی دار نبود )P= 0/96 .همچنین نمودار میل ای خطابرای نمایش برابری میانگین مقادیر انحنای پای لنز های تماسی سخت
در دفعات مختلف با کنتا چك ورادیو اسکوپ درنمودار  3ترسیم شده است.
جدول :8توزیع مقادیر آماره های انحنای پایه لنز های تماسی سخت بر حسب وسیله ()n=41
مقدار

انحراف

مقدار

مقدار

میانگین

معیار

مینیمم

ماکزیمم

کنتاچک

1

مرتبه اول

6/39

0/39

9/99

1/83

کنتاچک

1

مرتبه دوم

6/39

0/39

9/94

9/05

رادیو اسکوپ

1

مرتبه اول

6/36

0/34

9/93

9/19

رادیو اسکوپ

1

مرتبه اول

6/39

0/33

9/60

9/19

کنتاچک

1

مرتبه اول

6/36

0/39

9/93

9/15

کنتاچک

1

مرتبه دوم

6/39

0/39

9/94

9/19

میانگین کنتاچک

1و1

4بار اندازه گیری

6/39

0/34

9/99

9/19

میانگین رادیو اسکوپ

1و1

 2بار اندازه گیری

6/39

0/33

9/93

9/11

نام ابزار

شماره
ارزیاب

نمودار :8طرحBland-Altma
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نمودار  :2همبستگی بین میانگین مقادیر انحنای پایه لنز های تماسی حاصل از کنتاچک و رادیو اسکوپ

نمودار :1میله ای خطا برای مقایسه میانگین مقادیر انحنای پایه لنز های تماسی سخت در دفعات مختلف با کنتاچک و رادیو اسکوپ

بحث و نتيجه گيري
روشهایی برای تبدیل اندازه گیری شعاع انحناء پای توسط گیره های کراتومتر ب اندازه گیرهای رادیوسکوپی وجود دارد ک همگی مربوط ب
گیره های آین ای و چسبی می باشند Henson .در کتاب ابزارهای اپتومتری بیان می کندک تولید کنندگان این گیره ها جداولی را برای
اندازه گیری شعاع انحناء قرائت شده توسط گیره کراتومتر ب اندازه رادیوسکوپی ارائ می دهند و در صورت در دسترس نبودن این جدول خود
فرد می تواند ب کمك چند لنز سخت ک اندازه شعاع آنها مشخص است ،چنین جدولی را تهی کند[ .]5فلیپس در کتاب کنتاکت لنز عنوان
می کند چون کراتومتر وسیل ای است ک برای اندازه گیری شعاع انحناء یك سطح محدب ساخت شده و تصاویر انعکاس یافت شده از سطح
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لنز در کراتومتر ب نسبت رادیوسکوپ محیطی تر است ،خطائی در اندازه گیری حاصل می گردد ک این خطا باافزودن مقادیری خاص ب اندازه
قرائت کراتومتری قابل تبدیل ب اندازه رادیوسکوپی می باشد[ .]10در این مطالع ک برای اولین بار انجام شده است ،تکرارپذیری کنتاچك بالغ بر
 ) ICC %55/9ب دست آمد؛ بعالوه تااوت میانگین حاصل از دو وسیل در سطح خطای  0/01نیز معنی دار نبود .همچنین محدوده اطمینان
توافق %59ب روش Blan-Altmanنیز حداقل و حداکثر تااوت میانگین اندازه ها در دو ابزار را حدود  0/1نشان میدهد .درتحلیل رگرسیونی
فرضی صار بودن عرض از مبدا و شیب  49درج خط شیب  )1تایید شد یعنی توافق بین دو ابزار کامال وجوددارد .هم این شاخص ها همگی
مبین آن است ک کنتا چك وسیل ای کامال معتبر و جابگزینی قابل اطمینان برای رادیو اسکوپ ب منظور اندازه گیری شعاع انحنای پای
لنزهای تماسی سخت می باشد و اگر رادیو اسکوپ وسیل ای گران قیمت و کار کردن با ان نیازمند آموزش کافی می باشد ،کنتا چك وسیل
ای ساده ،کم حجم ،ارزان قیمت وکار با آن بسیار ساده است و هر کلینیك مربوط ب بینایی می تواند تعداد زیادی از این وسیل را در اختیار
داشت باشد.
تشكر وقدر دانی
از معاونت محترم آموزشی و مدیریت محترم امور پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خانم دکتر قاسمی ک
در اجرای این طرح تحقیقاتی همکاری نمودند ،سپاسگزاری می نماید.
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