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Abstract
Background and Aim: To determine agreement between the aberrometry parameters of iTrace and Zywave in
patients with keratoconus.
Materials and Methods: In the present cross-sectional, comparative, and observational study, optical aberrations of
51 eyes of 40 patients with keratoconus, aged between 19 to 27 years old, refering to Farabi Eye Hospital in Tehran,
were measured using iTrace and Bausch & Lomb Zywave II at a single visit without pupil dilation. The results were
compared and analyzed with regards to the sphere, cylinder, as well as lower and higher order aberrations of the two
devices considering for 0.5 mm pupils. The statistical analyses used included paired t-test, Pearson correlation
coefficient, and the Bland-Altmann plot.
Results: The results obtained from Zywave and iTrace showed no significant differences when paired t-test was
used (except of Trefoil (3, 3)) and the Bland-Altmann agreement range was (LoA = -0.51 to 0.53) in the sphere and
(LoA = -1.29 to 1.19) in cylinder. Also, the agreement on lower order aberrations, including defocus (2, 0) (LoA = 2.5 to 3.07), astigmatism (2, 2) (LoA = -1.22 to 1.56), and oblique astigmatism (2, -2) (LoA = -1.11 to 0.92). Also,
higher order aberrations included horizontal coma (3, 1) (LoA = -0.48 to 0.48), vertical coma (3, -1) (LoA = -0.77 to
0.92), Trefoil (3, -3) (LoA = - 0.57 to 0.49), spherical aberration (LoA = -0.41 to 0.33), total higher order aberration
(LoA = -0.73 to 0.64), and total aberration (tRMS) (LoA = -3.11 to 2.87). The findings of the two devices in lower
and higher order aberrations showed good correlation, except in Trefoil (3, 3) that showed a weak correlation.
Conclusion: In both iTrace and Zywave devices, agreement was observed in lower order and higher order
aberrations in patients with keratoconus. These results can prove the reliability of iTrace device findings compared
with B & L Zywave II.
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مقایسه نتایج ابرومتری دستگاه  iTraceبا  Zywaveدر بیماران دارای قوز قرنیه
منصور آهنگری ،1عسگر دوستدار* ،۲محمود جباروند ،۳مهدی
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خبازخوب۴

دانشجو کارشناسی ارشد بینایی سنجی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علومپزشکی ایران ،تهران ،ایران
کارشناس ارشد ،مربی گروه بینایی سنجی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علومپزشکی ایران ،تهران ،ایران
فوق تخصص قرنیه ،استاد گروه چشمپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علومپزشکی تهران ،تهران ،ایران
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی آمار زیستی ،دانشکده آمار زیستی ،دانشگاه علومپزشکی تهران ،تهران ،ایران
* دریافت مقاله 1394/08/16

بازنگری مقاله 1394/11/30

پذیرش مقاله * 1394/12/19

چکیده
مقدمه و اهداف
هدف از تحقیق پیشرو تعیین توافق  iTraceدر نتایج ابرومتری با  Zywaveدر بیماران دارای قوز قرنیه است.
مواد و روشها
در مطالعهی مقطعی ،مشاهدهای مقایسهای حاضر ،خطاهای اپتیکی  ۵1چشم از  ۴0بیمار  19تا  ۲۷ساله دارای قوز قرنیه که به بیمارستان فوق تخصصی چشمپزشکی فارابی
تهران مراجعه کرده بودند ،در یک جلسه ویزیت و بدون دیالته کردن مردمک چشم با دستگاههای  iTraceو  Bausch & Lomb Zywave IIاندازهگیری شد.
یافته های اسفر ،سیلندر و خطاهای اپتیکی مرتبه پایین و مرتبه باال دو دستگاه باهم مقایسه و آنالیز شد .در این مطالعه سایز مردمک  ۵میلیمتر مورد بررسی قرار گرفت.
آنالیزهای آماری شامل :آزمون  tزوج ،ضریب همبستگی پیرسون و نمودار بالند-آلتمن 1بود.
یافتهها
در مطالعهی پیشرو در نتایج مقایسهی دو دستگاه  Zywaveو  iTraceبه وسیله آزمون  tزوجی (به غیر از خطای تریفویل ( ))۳،۳تفاوت معناداری مشاهده نشد و دامنه
توافق بالند-آلتمن در اسفر ( 0/۵۳تا  )-0/۵1و سیلندر ( 1/19تا  )-1/۲9و همچنین دامنه توافق در خطاهای مرتبه پایین شامل دفوکوس ( ۳/0۷( )۲،0تا ،)-۲/۵0
آستیگماتیسم ( 1/۵6( )۲،۲تا  )-1/۲۲و آستیکماتیسم مایل ( 0/9۲( )۲،-۲تا  )-1/11بود .همچنین در خطاهای مرتبه باال شامل کما افقی ( 0/۴8( )۳،1تا  ،)-0/۴8کما
عمودی ( 0/9۲( )۳،-1تا  ،)-0/۷۷تریفویل ( 0/۴9( )۳،-۳تا  ،)-0/۵۷خطای کروی ( 0/۳۳تا  )-0/۴1و خطای کلی مرتبه باال ( 0/6۴تا  )-0/۷۳و ابیراهه کلی ( ۲/8۷تا
 )-۳/11بهدست آمد .یافته های دو دستگاه هم در خطاهای مرتبه پایین و هم در خطاهای مرتبه باال همبستگی خوبی نشان دادند (به جز در تریفویل ( )۳،۳که همبستگی
ضعیفی دیده شد).
نتیجهگیری
با هر دو دستگاه  iTraceو  Zywaveدر خطاهای مرتبه پایین و در خطاهای مرتبه باال در بیماران دارای قوز قرنیه توافق مشاهده شد ،وجود چنین نتیجهای میتواند
دلیلی بر قابل استناد بودن یافتههای دستگاه  iTraceنسبت به  Zywaveباشد.
واژههای کلیدی
ابرومتری؛ ابیراهه چشم؛ iTrace؛ Zywave؛ قوز قرنیه
نویسنده مسئول :عسگر دوستدار ،کارشناس ارشد ،مربی گروه بینایی سنجی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علومپزشکی ایران ،تهران،
ایران
آدرس الکترونیکیasgar_doostdar@yahoo.com :

Bland-Altmann Plot
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مقدمه و اهداف
چشم یک سیستم اپتیکی با چندین عناصر اپتیکی است که پرتوهای نور ایجاد کننده تصویر را روی شبکیه متمرکز میکند .چشم انسان نیز مثل
][۲ ،1
سایر دستگاههای اپتیکی یک سیستم اپتیکی ایدهآل نیست و دارای خطاهای جبهه موج میباشد.
پیشرفت در اندازهگیری خطاهای جبهه موج چشم و توانایی تصحیح دقیق آن با اپتیک انطباقی ) (adaptive opticsتالشی برای بهبود دید
میباشد [۳].ریفرکشن بیماران ،روشی برای بهبود کیفیت تصویر شبکیهای است ،اما ریفرکشن مرسوم فقط با استفاده از سه پارامتر (اسفر ،سیلندر
و محور) خطا را تعیین میکند ،در حالی که تعیین خطای جبهه موج به پارامترهای خیلی بیشتری نیاز دارد [۳].چشمهای دارای قرنیه غیر طبیعی
مثل کراتوکونوس که دارای خطای مرتبه باالی ۲بیشتری هستند و نیز چشمهایی که جراحی ریفرکتیو ۳انجام دادهاند و از خطاهای ایجاد شده
رنج میبرند ،میتوان با روشهای سفارشیسازی ۴وضعیت را بهبود بخشید [۳].با تعیین دقیق خطاهای جبهه موج با دستگاه ابرومتر و جراحی
][۴
انکساری دقیق و سفارشی با اگزایمر لیزر ،۵میتوان نتیجه حاصل از جراحی را بهبود بخشید و در نتیجه موجب افزایش رضایتمندی بیمار شد.
تکنیکهای پیشرفته دهه گذشته در ابرومتری ،انقالبی در جراحی انکساری قرنیه براساس جبهه موج ایجاد کرده است [6 ،۵ ،۳].تکنولوژی اگزایمر
لیزر میتواند از آنالیز دستگاههای ابرومتری برای تصحیح هر دو نوع خطای مرتبه باال و پایین استفاده نماید ،واین در چشمهای دارای خطای
باال اهمیت و سود بیشتری دارد [۷ ،6 ،۴].عالوه بر این ،اندازهگیری خطاهای مرتبه باال میتواند در کاشت لنز داخل چشمی و فیت لنز تماسی
سفارشی کاربرد داشته باشد [8 ،۷].ابرومترها از آنالیز جبهه موج برای تعیین پارامترهای انکساری چشم استفاده مینمایند [9 ،۴].توانایی اندازهگیری
و تصحیح خطاهای جبهه موج میتواند در سفارشیسازی یک پروسه ریفرکتیو و نیز بهبودی خطاهای تولید شده به صورت آتروژنیک 6در
][10 ،۴
جراحی ،مفید واقع شود.
در دو دهه اخیر انواع مختلفی از دستگاههای ابرومتری براساس تکنیکهای مختلف به منظور اندازهگیری خطاهای جبهه موج چشم ساخته شده
است .از آنجایی که در اندازهگیری خطاهای جبهه موج چشم ،تا به حال استاندارد طالیی ) (Gold Standardوجود ندارد] ،[۵تحقیقات و
مطالعات متعددی به منظور بررسی توانمندی دستگاهها نسبت به هم و همچنین قابلیت تکرار پذیری اندازهگیریهای دستگاهها انجام میشود.
چهار تکنیک عمده برای اندازهگیری خطاهای اپتیکی چشم وجود دارد که شاملRay tracing, Shack-Hartmann, Tscherning :
 [11 ،۷ ،۴] and automatic retinoscopyاست .در مطالعهی حاضر ،دو دستگاه  iTraceو  Zywaveبا دو تکنیک متفاوت با هم
مقایسه میشوند .دستگاه  iTraceاز تکنیک  Ray Tracingبرای بهدست آوردن خطاهای چشم استفاده میکند .این دستگاه یک ابرومتر
جبهه موج  Ingoingمیباشد .دستگاه  Zywaveاز تکنیک  Shack-Hartmannبرای ارزیابی خطاهای جبهه موج چشم انسان استفاده
میکند .این دستگاه برعکس  iTraceاز یک ابرومتر جبهه موج  Outgoingاستفاده میکند iTrace [1۲-1۴].برخالف  Zywaveخطای
اپتیکی داخلی و خطای اپتیکی قرنیه را نیز تعیین میکند ،در حالی که  Zywaveفقط خطای کلی چشم را میتواند اندازهگیری کند (برای
اندازهگیری خطای اپتیکی قرنیه از دستگاه  Orbscanبه عنوان دستگاه مکمل استفاده میکند) و این در انتخاب بیماران برای انجام دقیق
جراحی انکساری مهم میباشد.
هدف از مطالعهی پیش رو ،بررسی شباهت  iTraceو  Zywaveمیباشد ،که در صورت تشابه این دو ،میتوان از  iTraceبه جای
 Zywaveنیز استفاده کرد.
مواد و روشها
این مطالعه مشاهدهای-مقطعی شامل  ۵1چشم دارای قوز قرنیه مالیم و متوسط از  ۴0بیمار دارای قوز قرنیه است که به بیمارستان فارابی تهران
مراجعه کردهاند 18 .چشم از  ۵1چشم مربوط به خانمها و  ۳۳چشم مربوط به آقایان بود .سن بیماران از  19تا  ۲۷سال بود.
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بعد از توضیح ماهیت آزمایش و تکمیل فرم رضایتنامه از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ،مشخصات فردی بیماران ثبت شد .همه بیماران
توسط متخصص چشم ،معاینه چشم کامل شده بودند .تاریخچهای دقیق از بیماریهای چشمی ،ریفرکشن و ارزیابی اسلیت لمپی اجزاء چشم
(شامل ارزیابی های پلک ،ملتحمه ،اتاق قدامی ،قرنیه ،عنبیه ،مردمک ،عدسی ،زجاجیه ،ماکوال و عصب بینایی) در پرونده پزشکی بیماران ثبت
شده بود و به منظور تایید تشخیص کراتوکونوس به بخش تصویربرداری بیمارستان (با تعیین وقت قبلی) ارجاع داده شده بودند .از دستگاه پنتاکم
برای تشخیص قوز قرنیه (کراتوکونوس) مالیم و متوسط بیماران استفاده شد .فقط بیماران با سالمتی کامل جسمی بدون هیچ مشکل چشمی
غیر از کراتوکونوس وارد مطالعه شدند .بیماران بایستی پیش از مطالعه از لنز تماسی استفاده نمیکردند(لنز تماسی سخت تا یک ماه و لنز تماسی
نرم تا یک هفته) و همچنین بیماران توانایی فیکساسیون پایدار داشته باشند .بیمارانی با سابقه جراحی چشمی ،تروما و بیماری عفونی چشم،
مردمک با سایز کمتر از  ۵میلیمتر ،کدورت مدیا چشم ،کراتوکونوس شدید (به این دلیل که دستگاه  Zywaveقادر نیست ابیراهه
کراتوکونوس شدید را اندازهگیری کند) ،حرکات غیر طبیعی چشم ،خشکی چشم و خانمهای باردار و شیرده از مطالعه خارج شدند.
خطای اپتیکی هر چشم در یک جلسه ویزیت هم با  iTraceو هم با  Zywaveاندازهگیری شد .به بیماران یک استراحت  ۵دقیقهای مابین
اندازهگیری با دو دستگاه داده شد .دادههای حاصل در فرم ثبت اطالعات بیمار ثبت و سپس وارد نرمافزار  SPSS 16شد و دادهها مورد آنالیز
قرار گرفت.
خطاهای اپتیکی مرتبه پایین و مرتبه باال بهدست آمده توسط دو دستگاه با هم مقایسه شد .موارد مقایسه شامل اسفر و سیلندر ،دفوکوس (،)0 ،۲
آستیگماتیسم ( ۲ ،-۲و  ،)۲ ،۲کما افقی و عمودی ( ۳ ،-1و  ،)1، ۳تریفویل ( ۳ ،-۳و  ،)۳، ۳خطای کروی ( ،)0 ،۴ابیراهه کلی چشم و ابیراهه
کلی مرتبه باال است .از آنالیزهای آماری آزمون  tزوجی ،ضریب همبستگی و نمودار بالند-آلتمن استفاده شد.
در مطالعهی حاضر ،میانگین مقادیر ابرومتری دو دستگاه توسط آزمون  tزوجی مورد بررسی قرار گرفت ،و مقادیر آن گزارش شد .برای نشان
دادن همبستگی مقادیر ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .برای نشان دادن توافق دو دستگاه از نمودار بالند-آلتمن به همراه  %9۵دامنه
توافق استفاده شد .در نمودار بالند-آلتمن محور افقی میانیگن مقادیر ابرومتری دو دستگاه و محور عمودی اختالف دو دستگاه در مقادیر
ابرومتری میباشد %9۵ .دامنه توافق برای هر دو دستگاه بر اساس "میانگین ×1/96±انحراف معیار" ۷اختالف دو دستگاه محاسبه شد.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار پارامترهای اندازهگیری شده با دو دستگاه  Zywaveو  iTraceو همچنین نتایج آزمون  tزوجی ،ضریب همبستگی
و دامنه توافق بالند-آلتمن در جدول  1نشان داده شده است.
همانطور که در جدول  1مالحظه میشود در آزمون  tزوجی بین میانگین همه شاخصها غیر از خطای تریفویل ( )P=0/001( )۳ ،۳تفاوت
معناداری مشاهده نمیشود .همچنین در یافتههای دو دستگاه هم در خطاهای مرتبه پایین و هم در خطاهای مرتبه باال همبستگی خوبی مشاهده
میشود(به جز در تریفویل ( )۳ ،۳که همبستگی ضعیفی مشاهده میشود).
در جدول  1میانگین و انحراف معیار دادههای بهدست آمده با دو دستگاه ابرومتر و همچنین نتایج آماری آورده شده است .در نمودار  1دامنه
توافق  ٪9۵بالند-آلتمن پارامترها مشاهده میشود.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار دستگاه  Zywaveو  iTraceو نتایج آماری
Zywave

iTrace

دامنه توافق

ضریب همبستگی

p-value

اسفر

۲/06±-۲/۴۵

1/8۷±-۲/۴۳

 0/۵۳تا -0/۵1

0/991

0/698

سیلندر

1/۴۴±-۲/۷۳

1/۳۲±-۲/69

 1/19تا -1/۲9

0/899

0/۵۴۷

دفوکوس ()2،0

۲/۴۴±-۴/1

۲/۳9±-۴/06

 ۳/0۷تا -۲/۵0

0/860

0/1۵۳

آستیگماتیسم ()2،2

1/6۵±1/00

1/۴6±0/8۳

 1/۵6تا -1/۲۲

0/90۳

0/088

آستیگماتیسم ()2،-2

1/۳۲±-0/۲8

1/18±-0/19

 0/9۲تا -1/11

0/9۲0

0/۲1۴

کما ()3،1

0/۳۵±0/11

0/۲6±0/11

 0/۴8تا -0/۴8

0/۷6۴

0/9۲۳

Mean ± 1.96 × standard deviation

7
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کما ()3،-1

0/۷۵±0/۴۴

0/8۳±0/۳8

 0/9۲تا -0/۷۷

0/8۵8

0/۲0۲

تریفویل ()3،3

0/۳۲±-0/0۳

0/۲9±-0/1۳

 -0/۳۵تا 0/60

0/۵۵۴

0/001

تریفویل ()3،-3

0/۳0±-0/0۷

0/۳۳±-0/0۷

 0/۴9تا -0/۵۷

0/66۷

0/۳0۳

خطای کروی

0/۲۴±0/01

0/۲0±0/0۵

 0/۳۳تا -0/۴1

0/6۵6

0/1۲9

ابیراهه کلی

۲/6۷±۴/8۵

۲/۵۵±۴/۷8

 ۲/8۷تا -۳/11

0/8۳۳

0/۵۷1

خطای کلی مرتبه باال

0/۵6±0/90

0/۵۴±0/9۴

 0/6۴تا -0/۷۳

0/۷98

0/۳۷1

نمودار  : 1نمودار توافق بین دادههای بهدست آمده با دو دستگاه ابرومتر(نمودار بالند-آلتمن)
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نمودار  ،۲نمودار توافق بین دادههای بهدست آمده با دو دستگاه ابرومتر(نمودار بالند-آلتمن)است .محور افقی نشاندهنده میانگین ابیراهه به-
دست آمده با دو دستگاه ابرومتر ،محور عمودی نشاندهنده اختالف دو ابیراهه بهدست آمده با دو دستگاه میباشد .خطوط افقی باالی و پایینی
در داخل نمودار نشاندهنده حد باال و حد پایین ) (mean diffrence ± 1.96 SDتوافق میباشد .خط افقی میانی در نمودار میانگین
اختالف بین ابیراهههای بهدست آمده با ابرومترها است.
بحث
تعداد مطالعات کمی در زمینه مقایسه ابرومترها و بهخصوص ابرومتر  iTraceوجود دارد و اکثر این مطالعات در افراد دارای چشمهای سالم
انجام شده است ،اما در مطالعهی حاضر از یک نمونه یکسان از بیماران دارای قوز قرنیه مالیم و متوسط برای مقایسه با دو دستگاه Zywave
و  iTraceاستفاده شده است.
در مطالعهی حاضر در مجموع آنالیزها نشان میدهد که دستگاه  Zywaveدر اکثر موارد تا حدی خطاهای اپتیکی را بیشتر از  iTraceبرآورد
میکند ،به جز در سه خطای تریفویل ( ،)۳ ،۳خطای کروی و خطای کلی مرتبه باال که در آنها  iTraceبیشتر از  Zywaveبرآورد میکند.
با وجود این تفاوتهای جزئی ،آنالیزهای آماری نشان دادند که این دو دستگاه  Zywaveو  iTraceباهم موافقت دارند .این تفاوتهای جزئی
میتواند ناشی از تفاوت در تکنیکهای  Shack-Hartmannو  Laser Ray Tracingبودن دستگاهها و یا همچنین  Out goingو
 In goingبودن دستگاهها باشد.
اغلب مطالعات انجام شده در زمینه مقایسه ابرومترها ،بین دستگاههای ابرومتر همبستگی خوبی نشاندادهاند ،مخصوصا در خطاهای مرتبه پایین،
اما در بعضی پارامترها توافق ضعیفی وجود داشته است Visser [1۵ ،1۳ ،1۲ ،11].و همکاران نشان دادند که ابرومترهای Shack-Hartmann
در اندازهگیری ابیراهههای کلی چشم نتایج تکرارپذیرتری ارائه میدهند ،اما  iTraceدر اندازهگیری خطاهای ابیراهه قرنیهای نتایج
تکرارپذیرتری ارائه میدهد (در مطالعهی آنها از ابرومتر  Zywaveاستفاده نشده بود) .در مطالعه آنها نیز خطای تریفویل در بین  ۴دستگاه
ابرومتر تفاوت قابل توجهی مشاهده شده بود [۷].در مطالعه دیگری که  Rezemaو همکاران  6دستگاه ابرومتر را مقایسه کرده بودند ،به نتایج
][1۲ ،11
مشابهی دست یافته بودند.
][1۷ ،16
در مطالعهی
متغیری که میتواند نتایج دستگاهها را تحت تاثیر قرار دهد ،اندازه و موقعیت مرکزی بودن مردمک چشم بیماران میباشد.
حاضر ،مردمک بیماران دیالته نشده است تا اندازهگیریها در یک شرایط طبیعی و واقعی بهدست آید .همچنین سایز مردمک چشم بیماران
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کنترل شد و بیماران با اندازه مردمک کمتر از  ۵میلیمتر وارد مطالعه شدند .بیماران کراتوکونوس براساس نوع مخروط کراتوکونوس تفکیک
نشدند ،اما با در نظر گرفتن مردمک چشم به اندزهی  ۵میلیمتر( ،به جای  6میلیمتر)تاثیر انواع مخروط کراتوکونوس کاهش پیدا کرد.
در مطالعهی  Jeong JHو همکاران که این دو دستگاه  Zywaveو  iTraceرا روی دو گروه از بیماران نزدیکبین باهم مقایسه کرده
بودند ،به این نتیجه رسیدند که این دو دستگاه در اندازهگیری اسفر و سیلندر تفاوت آماری ندارند که در این مورد با مطالعهی حاضر همخوانی
داشت Jeong JH .و همکاران همچنین به این نتیجه رسیدند که دستگاه  Zywaveخطاهای کما و کروی را بیشتر از  iTraceنشان
میدهد] ،[18اما در مطالعه حاضر ،هر دو دستگاه در اندازهگیری خطای کما و کروی مطابقت داشتند و  iTraceخطای کروی را مقداری بیشتر از
 Zywaveنشان داد .خطای کما با مطالعهی پیشرو همسو بود و  Zywaveبیشتر از  iTraceبود .برخالف مطالعهی حاضر ،مطالعهی
 Jeong JHروی بیماران با قرنیه طبیعی و مردمک چشم دیالته شده انجام شده بود.
در سال  ۲006مطالعهی  Rozemaو همکاران ،یافتههای  6دستگاه ابرومتری مختلف با تکنیکهای متفاوت را باهم مقایسه کردند و در
نهایت به این نتیجه رسیدند که در چشمهای سالم ،همه این ابرومترها به طور کلی نتایج مشابهی دارند ،اما در بعضی جزئیات باهم تفاوتهایی
دارند [1۲ ،11].نتیجهی مطالعهی حاضر هم با این تفاوت که بر روی بیماران کراتوکونوس انجام گرفت ،نشان داد که به طور کلی یافتههای دو
دستگاه نتایج مشابهی دارند(به غیر از مورد تریفویل ( .))۳ ،۳مطالعه آنها بر روی  ۴۴چشم سالم انجام شد و قبل از اندازهگیری مردمک چشم
بیمارانی که کمتر از  6میلیمتر بود ،با قطره تروپیکامید 0/۵درصد دیالته شد] ،[1۲اما مطالعهی حاضر روی  ۵1چشم بیماران دارای کراتوکونوس
با سایز مردمک  ۵میلیمتر بررسی شد.
نتیجهگیری
بر اساس نتیجهی مطالعهی حاضر ،اندازهگیریهای بهدست آمده در بیماران کراتوکونوس با هر دو دستگاه  iTraceو  Zywaveهم در
خطاهای مرتبه پایین و هم در خطاهای مرتبه باال ،مشابه بوده و یافتههای آماری حاکی از مطابقت بسیار خوب بین این دو دستگاه میباشد.
وجود چنین نتیجهای میتواند دلیلی بر قابل استناد بودن یافتههای دستگاه  iTraceنسبت به  Zywaveباشد و این دو دستگاه میتوانند به
جای هم استفاده شوند.
تشکر و قدردانی
با تشکر از ریاست بیمارستان فارابی جناب آقای دکتر جباروند و همکاران اپتومتریست بیمارستان فارابی و همچنین قدردانی از اساتید گرانقدر
اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران که در انجام پژوهش حاضر ما را یاری دادند.
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