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Abstract
Background and Aim: Pellucid marginal degeneration (PMD) is an ectatic disorder in the corneal
periphery and it is very important to detect PMD before corneal refractive surgery. The present study
aimed to investigate the diagnostic accuracy of Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display for the
detection of PMD.
Materials and Methods: A total of 35 individuals with a diagnosis of PMD were enrolled in the
current case series study. In order to match the control and study group, when the cases with PMD
enrolled in the study, healthy participants with the same age and gender were selected from the
normal population. Therefore, 35 eyes of 35 healthy individuals were recruited in the study, too. All
the participants were evaluated using a Pentacam (Oculus, Optikgeräte GmbH), and then 15 indices
from Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display were included in the analysis. The receiver operating
characteristic (ROC) curves were analyzed to evaluate the diagnostic accuracy of Belin/Ambrósio
Enhanced Ectasia Display parameters.
Results: Comparative data for the outcomes of Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display in both
groups showed significant differences between PMD and normal groups (P < 0.05). Among the
different parameters of Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display, front elevation in thinnest point,
deviation of back enhanced elevation, and maximum Ambrósio Related Thickness had the highest
sensitivity, specificity, and area under curves [(97.14%, 100.0%, 0.999), (91.4%, 87.9%,0.998),
(97.14%, 96.97%, 0.996), respectively]; however, pachymetric progression index average was the
relatively poor parameter (54.29%, 90.91%, 0.663, respectively).
Conclusion: According to the results, the Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display is useful for the
detection of pellucid marginal corneal degeneration. Some indices showed very high sensitivity and
specificity; however, the pachymetric progression index average has limitation in the detection of
pellucid marginal corneal degeneration.
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چکیده
مقدمه و اهداف
دژنراسیون حاشیهای شفاف ،یک اختالل اکتاتیک در محیط قرنیه میباشد که تشخیص این حالت قبل از جراحی انکساری قرنیه ،اهمیت بالینی فراوان
دارد .هدف مطالعه حاضر ،ارزیابی دقت تشخیصی نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو برای تشخیص دژنراسیون قرنیهای حاشیهای شفاف میباشد.
مواد و روشها
 15چشم از  15فرد دارای دژنراسیون قرنیهای حاشیهای شفاف وارد این مطالعه مجموعه موارد شدند .به منظور همسانسازی گروه مطالعه و کنترل،
زمانی که موارد دارای دژنراسیون قرنیهای حاشیهای شفاف ،وارد مطالعه شدند ،افراد سالم با سن و جنس یکسان با آنها ،از جامعه نرمال انتخاب شدند؛
بنابراین  15چشم از  15فرد سالم وارد مطالعه حاضر شدند .تمامی افراد با سیستم تصویربرداری پنتاکم (اکولوس ،آلمان) ارزیابی شدند .سپس  25شاخص
نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ،در تجزیه و تحلیل وارد شدند .منحنیهای راک ( ،)ROCجهت ارزیابی دقت تشخیصی پارامترهای این نمایش،
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
اطالعات مقایسهای حاصل از نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو میان دو گروه ،تفاوت قابل مالحظهای را بین گروه نرمال و دژنراسیون قرنیهای
حاشیهای شفاف نشان دادند ( .)P˂5/55از بین پارامترهای مختلف مطالعه ،برجستگی قدامی در نازکترین نقطه ،انحراف از برجستگی خلفی پیشرفته و
حداکثر ضخامت نسبی آمبرسیو به ترتیب باالترین حساسیت ،ویژگی و سطح زیر منحنی را داشتند [به ترتیب ( 255/5% ،79/24%و ،72/4%( ،)5/777
 79/7%و  )5/777و ( 76/79% ،79/24%و  ])5/776در حالی که میانگین شاخص پیشرفت پاکی متری ،پارامتر نسبتا ضعیفی بود (به ترتیب ،54/17%
 75/72%و .)5/661
نتیجهگیری
نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ،برای تشخیص دژنراسیون قرنیهای حاشیهای شفاف مفید است .برخی از شاخصهای این نمایش ،حساسیت و
ویژگی باالیی را نشان دادند ،در حالی که میانگین شاخص پیشرفت پاکی متری در تشخیص این بیماری ،محدودیت داشت.
واژههای کلیدی
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مقدمه و اهداف
دژنراسیون حاشیهای شفاف ،2یک اکتازی غیرالتهابی در محیط قرنیه میباشد و یکی از تظاهرات بالینی آن ،نازکشدگی پیشرونده قرنیه در
یک الگوی هاللیشکل است ]2[.این ناهنجاری ،با یک نوار باریک و نازک در استرومای تحتانی قرنیه که بین ساعات  4تا  7گسترده شده
است ،مشخص میشود .منطقه باالی منطقه نازکشده ،دچار بیرونزدگی میشود و قسمت پایین منطقه نازکشده ،شفاف است ]1[.هرچند
بیان شده است که این بیماری ،تحتانی و دوطرفه است ،اما سایر اشکال ،مانند دژنراسیون حاشیهای شفاف فوقانی[ ]1و یکطرفه بودن[ ]4نیز
گزارش شده است .علیرغم موارد مشابهی که بین دژنراسیون حاشیهای شفاف و کراتوکونوس وجود دارد[ ،]22-5تشخیص افتراقی بین این
دو حالت میتواند بر اساس تظاهرات بالینی[ ]22 ،25و روشهای تشخیصی مختلف مانند تصویربرداری قرنیه با دستگاههای توموگرافی[]7 ،9
انجام شود .از طرف دیگر ،تشخیص فاکتورهای خطر ایجاد اکتازی قرنیه قبل از جراحی انکساری ،بسیار مهم میباشد .یکی از فاکتورهای
خطر ایجاد اکتازی که بایستی قبل از جراحی انکساری تشخیص داده شود ،دژنراسیون حاشیهای شفاف میباشد و در این راستا ،استفاده از
توموگرافی قرنیه جهت تشخیص این حالت ،اهمیت بالینی دارد ]21 ،21[.بیشتر از  25سال است که سیستم تصویربرداری پنتاکم مبتنی بر
شیمفالگ به عنوان یک دستگاه توموگرافی قرنیه ،به بازار عرضه شده است ]24[.اندازهگیریهای این دستگاه ،سبب افزایش آگاهی از
مشخصات قرنیه در چشمهای طبیعی و غیرطبیعی شده است ]25-21[.اطالعات حاصل از تصویربرداری قرنیه به وسیله پنتاکم ،نقشههای
برجستگی و پاکی متری از کل قرنیه ایجاد مینمایند که به همراه سایر اطالعات و شاخصهای توپوگرافی و توموگرافی ،برای ارزیابی قرنیه
و غربالگری اکتازی قرنیه به کار میرود ]26 ،21[.یکی از نرمافزارهای کاربردی موجود در دستگاه پنتاکم ،نمایش اکتازی پیشرفته بلین-
آمبرسیو 1میباشد که در حقیقت ابزاری جامع و پیشرفته برای غربالگری اکتازی قرنیه است و یکی از مهمترین کاربردهای آن ،تشخیص
اکتازی قرنیه قبل از انجام جراحی انکساری لیزری میباشد ]29 ،26[.مطالعات مختلف ذکر کردهاند که نرمافزار نمایش اکتازی پیشرفته بلین-
آمبرسیو ،در شناسایی بیمارانی که دارای اکتازی قرنیه میباشند و یا در خطر اکتازی بعد جراحی انکساری لیزری قرار دارند ،به معاینهکننده
چشم کمک مینماید ]27-26[.چنانچه از نام نرمافزار مشخص است ،این نرمافزار به منظور تشخیص اکتازیهای قرنیه طراحی و مورد استفاده
قرار میگیرد ،اما مطالعات انجامشده برای دقت تشخیصی این نرمافزار صرفاً بر روی بیماران دارای اکتازی کراتوکونوس متمرکز بوده است
و بیماران دارای اکتازی قرنیهای دژنراسیون حاشیهای شفاف مورد بررسی قرار نگرفتهاند ]27-26[.عالوه بر این ،با توجه به اینکه بیماران
دارای اکتازی قرنیهای دژنراسیون حاشیهای شفاف نیز به عنوان افراد در معرض خطر اکتازی بعد جراحی انکساری لیزری شناخته می-
شوند[ ،]21تشخیص قرنیههای دارای این نوع اکتازی قبل از عمل جراحی انکساری لیزری اهمیت دارد.
با توجه به کاربرد و دقت تشخیصی نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو در دستگاه پنتاکم به منظور ارزیابی و تشخیص کراتوکونوس[،26
 ،]29چنین به نظر می رسد که با استفاده از اطالعات هر دو سطح قدامی و خلفی قرنیه و همچنین اطالعات کامل پاکی متری ،نمایش
اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو میتواند با حساسیت و ویژگی باالیی ،دژنراسیون حاشیهای شفاف را نیز تشخیص دهد؛ بنابراین ،مطالعه
حاضر به منظور تعیین دقت تشخیصی نرمافزار نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ،برای تشخیص دژنراسیون حاشیهای شفاف از قرنیه
نرمال طراحی شده است و بر اساس دانش ما ،مطالعه حاضر اولین مطالعه با این هدف میباشد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر ،یک مطالعه مشاهدهای مجموعه موارد میباشد که در بیمارستان چشم فارابی در تهران ،بین سالهای  2174تا 2175
هجری شمسی انجام شده است .مطالعه مذکور ،توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد تایید شده است و تمامی اصول اعالمیه
هلسینکی 1نیز در این مطالعه مد نظر قرار گرفته است .به تمامی بیماران در مورد هدف و روند انجام مطالعه ،اطالعات داده و رضایت
آگاهانه از تمامی شرکتکنندگان در مطالعه کسب شد.
با توجه به اینکه این مطالعه ،یک مطالعه برای بررسی ظرفیت تشخیصی شامل حساسیت و ویژگی میباشد و همچنین با توجه به نادر بودن
بیماری تحت مطالعه و عدم وجود مطالعات کافی در این زمینه ،برای تعیین حجم نمونه از مطالعه پیشآزمون استفاده شد.
تمامی شرکتکنندگان در مطالعه حاضر تحت معاینات جامع چشمی شامل گرفتن تاریخچه کامل پزشکی ،تعیین حدت بینایی دور اصالح-
نشده )UDVA( 4و اصالحشده ،)CDVA( 5رفرکشن در حالت استفاده از قطره سایکلوپلژی 6با دستگاه اتوکراتورفرکتومتر ( Topcon
 ،)KR-1, Tokyo, Japanتونومتری کامپیوتری غیرتماسی ( ،)Topcon CT-1/CT-1P, Tokyo, Japanافتالموسکوپی،
اسلیت لمپ بیومیکروسکوپی ،توپوگرافی قرنیه مبتنی بر پالسیدو ( )TMS4, Tomey, Erlangen, Germanyو توموگرافی قرنیه
1

Pellucid Marginal Degeneration
)Belin/Ambrosio Enhanced Ectasia Diaplay (BAD III
3
Tenets of the Declaration of Helsinki
4
Uncorrected Distance Visual Acuity
5
Corrected Distance Visual Acuity
6
Cycloplegic Refraction
2
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مبتنی بر شیمفالگ ) )Pentacam HR; OCULUS, Optikgerate GmbH, Wetzlar, Germanyقرار گرفتند.
معیار ورود به مطالعه حاضر برای گروه دژنراسیون حاشیهای شفاف ،تشخیص قطعی دژنراسیون حاشیهای شفاف بود و این تشخیص ،توسط
جراح باتجربه قرنیه ،بر اساس یافتههای اسلیت لمپی و همچنین نقشههای پاکی متری و توموگرافی/توپوگرافی قرنیهای انجام شد]25 ،1[.
جهت تشخیص دژنراسیون حاشیهای شفاف قطعی بر اساس عالئم اسلیت لمپی ،نوار نازکشدگی در قسمت تحتانی قرنیه (با فاصله  2تا 1
میلیمتری از لیمبوس) ،عالمت اختصاصی این بیماری در نظر گرفته شد]1 ،2[.
گروه نرمال متشکل از چشمهای سالم بودند که  CDVAبه مقدار صفر لگاریتم حداقل زاویه رزولوشن )LogMAR( 9یا بهتر (معادل
اسنلن  15/15یا بهتر) و توپوگرافی/توموگرافی قرنیه نرمال داشتند .همه افراد نرمال ،عیب انکساری اسفر معادل بین صفر تا ±1دیوپتر و
آستیگماتیسم رفرکتیو کمتر از  2دیوپتر داشتند تا اثر عیوب انکساری باال بر روی پارامترهای چشمی کنترل شود.]27[.
با توجه به سنین بیانشده برای بروز بیماری دژنراسیون حاشیهای شفاف ،سن بین  15تا  55سال نیز به عنوان معیار ورود در گروه بیماران
دژنراسیون حاشیهای شفاف در نظر گرفته شد[ ]1 ،2و با توجه به اینکه یکسان و مشابهسازی سن بیماران گروه نرمال با گروه دارای بیماری،
در مطالعه طراحی شده بود ،در نتیجه سن مذکور برای هر دو گروه معیار ورود به مطالعه در نظر گرفته شد.
معیارهای خروج در هر دو گروه مطالعه و کنترل ،سابقه قبلی جراحی چشمی (مانند جراحی انکساری ،گلوکوم کاتاراکت و غیره) وجود
اسکارها ،نورگزایی ،التهاب و کدورت قرنیهای ،سابقه کراتیت هرپسی ،خشکی چشم شدید ،کاتاراکت ،گلوکم ،استفاده از داروهای پایین-
آورنده فشار داخل چشمی ،بارداری ،شیردهی و بیماریهای سیستمیک و خودایمنی بود .چشمهایی که دارای کراتوکونوس و یا مشکوک به
کراتوکونوس بودند[ ،]7از مطالعه خارج شدند .عالوه بر آن ،هیچکدام از شرکتکنندهها ،تا یک ماه قبل از زمان انجام مطالعه از لنزهای
تماسی استفاده نمیکردند.
در بیمارانی که دارای دژنراسیون حاشیهای شفاف یکطرفه بودند ،چشمهای دارای بیماری بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه
شدند و در بیمارانی که دارای دژنراسیون حاشیهای شفاف دوطرفه بودند و همچنین در افراد سالم دارای قرنیه نرمال ،به منظور جلوگیری از
خطای ناشی از پارامترهای دارای ارتباط در بین دو چشم یک فرد ،فقط یک چشم از هر فرد شرکتکننده در مطالعه مورد بررسی قرار
گرفت که البته انتخاب یک چشم هر فرد شرکتکننده به صورت تصادفی انجام شد و در حقیقت بین دو چشم یک بیمار ،یکی از دو چشم
یک بیمار به طور تصادفی انتخاب شد ]15[.با توجه به معیارهای ورود ذکرشده ،شرکتکنندگان به دو گروه دژنراسیون حاشیهای شفاف
(مطالعه) و نرمال (کنترل) تقسیم شدند .از آنجایی که افراد سالم در گروه کنترل از میان افراد متقاضی جراحی انکساری مراجعهکننده به
کلینیک انتخاب شدند و در محل انجام مطالعه ،تعداد افراد سالم دارای قرنیه نرمال متقاضی برای جراحی انکساری لیزری فراوان بود ،ما
توانستیم که دو گروه را برحسب سن و جنس ،منطبق نماییم .بدین منظور هنگامی که افراد دارای دژنراسیون حاشیهای شفاف وارد مطالعه
شدند ،شرکتکنندگان سالم با سن و جنس مشابه از میان جمعیت سالم انتخاب شدند.
برای بررسی دقت تشخیصی نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ،از دستگاه تصویربرداری قرنیه پنتاکم استفاده شد که مکانیسم پنتاکم
در مطالعات قبلی ،توصیف شده است ]24[.عالوه بر آن ،تکرارپذیری قابل قبول تصویربرداری پنتاکم برای قرنیههای نرمال گزارش شده
است[ ،]12اما باید در نظر داشت که اندازهگیریهای پنتاکم در بیمارانی که آستیگماتیسم باال و کراتوکونوس دارند ،بسیار متغیر است ]11[.به
همین دلیل ،برای هر مورد ،سه اندازهگیری توسط پنتاکم ،با فاصلههای زمانی پنج دقیقه به دست آمد و میانگین این سه مقدار ثبت شد.
یک نفر اپتومتریست مجرب ،تمام تصویربرداریها و اندازهگیریهای قرنیه را مطابق با توصیههای شرکت سازنده و مطالعات قبلی در زمان
عصر انجام داد ]29 ،25[.دستگاه پنتاکم توسط نماینده شرکت قبل از انجام مطالعه تحت کالیبراسیون قرار گرفت و محققین هیچگونه تغییری
در تنظیمات دستگاه ،از جمله بهترین دایره فیتشده 7و اندازه قرنیه مورد ارزیابی که توسط شرکت سازنده برنامهریزیشده بود ،ایجاد
نکردند .پنتاکم برای هر تصویربرداری انجامشده ،یک پارامتر نشاندهنده وضعیت کیفیت تصویربرداری دارد که این وضعیت کیفیت ،کیفیت
تصویربرداری را نمایش میدهد .اندازهگیریها بر اساس وضعیت کیفیت ارائهشده توسط پنتاکم ،مورد قبول واقع شد و در صورت بروز خطا،
اندازهگیری بعد از پنج دقیقه تکرار شد.
7
به منظور تجزیه و تحلیل آماری ،از مقادیر شاخص مولتیمتریک تفاوت و پارامترهایی که به صورت اختصار در صفحه نمایش اکتازی
بلین-آمبرسیو ،نمایش داده میشود ،استفاده شد .عالوه بر آن ،با استفاده از تفاوت برجستگی در نقشههای تفاوت قدامی و خلفی از بهترین
اسفر پیشرفته ،25تفاوت قدامی در مرکز ،تفاوت قدامی در نازکترین نقطه ،تفاوت خلفی در مرکز و تفاوت خلفی در نازکترین نقطه نیز
محاسبه و استخراج شد .علت استفاده از این پارامترها این بود که نقشههای تفاوت برجستگی قدامی و خلفی ،در نقشه نمایش اکتازی
7

Logarithm of the Minimum Angle of Resolution
)Best Fit Sphere (BFS
9
Multimetric D Index
10
Enhanced Best Fit Sphere
8
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پیشرفته بلین-آمبرسیو برای غربالگری کمی و همچنین کیفی اکتازی ،مورد استفاده قرار میگیرند .در نهایت 25 ،شاخص از نقشه حاصل از
نرمافزار نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو سیستم پنتاکم ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
21
تمامی تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزارهای اسپیاساس 22نسخه  15و مدکل نسخه  25/7انجام شد .نرمال بودن توزیع
دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی و متعاقبا از آزمونهای غیرپارامتری استفاده شد .برای هر پارامتر ،تفاوت میان
گروهها با استفاده از آزمون من-ویتنی مورد ارزیابی قرار گرفت .منحنیهای راک 21برای تعیین دقت پیشبینی کلی هر کدام از پارامترهای
قرنیه در نقشه نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ترسیم و به وسیله سطح زیر منحنی 24توصیف شد .این منحنیها به صورت حساسیت
در برابر یک منهای ویژگی ،25برای هر پارامتر به دست میآید .مقدار حساسیت  %255نشاندهنده توانایی کامل افتراق میان گروهها است و
این در حالی است که سطح زیر منحنی به مقدار  ،5/5احتمال تمایز را نشان میدهد .از رویکرد مشابه برای شناسایی نقطه برش 26برای هر
کدام از پارامترهای قرنیهای حاصل از نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ،جهت به حداکثر رساندن حساسیت و ویژگی در افتراق چشم-
های دژنراسیون حاشیهای شفاف از نرمال استفاده شد ]11[.برای بررسی اهمیت آماری عملکرد بین دو پارامتر ،از آزمون دلونگ ،29جهت
مقایسه سطح زیر منحنیها استفاده شد ]14[.مقدار  Pکمتر از  5/55به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شده است.
یافتهها
مطالعه حاضر بر روی  15چشم از  15بیمار دارای دژنراسیون حاشیهای شفاف و  15چشم از  15فرد سالم انجام شد [ 16مرد ( )%94/1و 7
زن ( .])%15/9هنگامی که هر دو چشم واجد شرایط بودند ،فقط یک چشم به صورت تصادفی برای مطالعه انتخاب شد .همه شرکت-
کنندگان گروه دژنراسیون حاشیهای شفاف و گروه نرمال از نظر سن و جنس ،یک به یک منطبق شدند .میانگین سنی بیماران دژنراسیون
حاشیهای شفاف و افراد نرمال ( 17/19با انحراف معیار  )4/96بود و بیماران هر دو گروه در محدوده سنی  15-55سال قرار گرفته بودند.
جدول  ،2اطالعات مقایسهای مشخصات پایه دو گروه را نشان میدهد .میانگین±انحراف معیار و مقدار  Pتمامی پارامترهای مطالعه در
جدول  2نمایش داده شده است.
جدول  .0مقایسه اطالعات پایه بین گروههای نرمال و دژنراسیون حاشیهای شفاف ()n=33
پارامتر

گروه دژنراسیون حاشیهای شفاف

گروه نرمال
انحراف معیار±میانگین

دامنه

انحراف معیار±میانگین

دامنه

سن

17/19±4/96

 15تا 55

17/19±4/96

 15تا 55

2/555

*اسفر

-2/76±5/77

 -1تا +2/5

-5/29±1/95

 -1/5تا +1

˂5/5552

*سیلندر رفرکتیو

-5/61±5/14

 5/55تا -2

-4/17±1/65

 -9تا -2/95

˂5/5552

*معادل اسفر

-1/55±5/41

 -2/95تا -1

-1/14±1/52

 -5تا +5/5

5/517

**حدت بینایی دور اصالحنشده

-5/91±5/19

 5/55تا -2/4

-2/52±5/12

 -5/11تا -2/1

5/556

**حدت بینایی دور اصالحشده

55/5±5/52

 5/55تا -5/5

-5/14±5/29

 5/55تا -5/9

˂5/5552

P-value

***

* برای بیان اجزای عیوب انکساری ،از مقادیر به دست آمده از رفرکشن در حالت سایکلوپلژی استفاده شده است.
** برای بیان حدت بینایی ،از مقادیر لگاریتم حداقل زاویه رزولوشن (لگمار) استفاده شده است.
*** آزمون من-ویتنی .مقادیر  pکمتر از  ،1/13مقادیر قابل مالحظه آماری در نظر گرفته شده است .مقادیر قابل مالحظه آماریBold ،
شده است.

جدول  1مقایسه یافتههای نرمافزار نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو را بین دو گروه نشان میدهد .مطابق جدول  ،1تفاوت قابل
مالحظه آماری ،میان دو گروه نرمال و دژنراسیون حاشیهای شفاف برای تمامی پارامترهای ارائهشده ،مشاهده گردید ( Pبرای همه پارامترها
˃.)5/55

11

)SPSS (Statistical Package for the Social Sciences
Medcalc
13
)Receiver Operating Characteristic (ROC
14
)Area under the Curve (AUC
15
1-Specificity
16
Cut off Point
17
DeLong
12
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جدول  :9مقایسه یافتههای نرمافزار بلین-آمبرسیو بین دو گروه نرمال و دژنراسیون حاشیهای شفاف ()n=33
پارامتر
Kmax
Df, center
Df, thinnest point
Df
Db
Dp
Dt
Da
D
PPIavg
ARTmax
Db, center
Db, thinnest point
F.Ele.Th
B.Ele.Th

گروه نرمال

گروه دژنراسیون حاشیهای شفاف

انحراف معیار±میانگین
44/75±1/24
1/69±2/65
1/47±2/65
-5/51±5/74
-5/16±5/96
5/62±2/29
5/551±2/17
5/17±5/72
5/79±5/77
5/77±5/27
451/79±221/71
4/15±1/14
1/97±1/21
2/74±2/19
4/17±1/46

انحراف معیار±میانگین
51/55±4/55
6/92±4/92
7/59±6/45
9/19±4/75
4/91±1/55
1/77±4/61
1/15±2/65
1/46±2/17
1/62±4/65
2/17±5/72
255/61±54/71
21/61±7/55
25/45±7/96
22/15±4/15
21/11±6/79

P-value
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552
5/512
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552

*

 :Kmaxحداکثر کراتومتری شبیهسازی شده :Df, center .تفاوت قدامی در مرکز :Df, thinnest point .تفاوت قدامی در نازکترین نقطه :Df .انحراف از
برجستگی قدامی :Db .انحراف از برجستگی خلفی :Dp .انحراف از پروفایل ضخامت :Dt .انحراف از مقدار نازکترین نقطه :Da .انحراف از
 :D .ARTmaxانحراف کلی :PPIavg .میانگین شاخص پیشرفت پاکی متری :ARTmax .حداکثر ضخامت نسبی آمبرسیو :Db, center .تفاوت خلفی
در مرکز :Db, thinnest point .تفاوت خلفی در نازکترین نقطه :F.Ele.Th .برجستگی قدامی در نازکترین نقطه :B.Ele.Th .برجستگی خلفی در نازک-
ترین نقطه.
*آزمون من-ویتنی .مقادیر  pکمتر از  ،1/13مقادیر قابل مالحظه آماری در نظر گرفته شده است .مقادیر قابل مالحظه آماری Bold ،شده است.

عملکرد تشخیصی پارامترهای مختلف نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو برای تشخیص دژنراسیون حاشیهای شفاف در جدول  1نشان
داده شده است .همچنین مقادیر نقطه برش پارامترهای نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو برای دژنراسیون حاشیهای شفاف بیان شده
است (جدول )1
جدول  :3تجزیه و تحلیل منحنی راک* برای ارزیابی عملکرد تشخیصی پارامترهای نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو در افتراق
چشمهای دژنراسیون حاشیهای شفاف از چشمهای نرمال ()n=33
پارامتر

معیار
5/551

منحنی
5/757
5/741

حساسیت

ویژگی

نقطه برش

P-value

 %13بازه اطمینان

%65

%75

˃4

˂5/5552

5/675 ،5/774

Df, thinnest point

%75/7

%75/95

˃4

˂5/5552

5/759 ،5/774

5/516

Df
Db
Dp

%72/4
%77/59
%72/4

%255/55
%76/79
%79/75

˃2/7
˃2/41
˃2/6

˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552

5/777 ،5/779
5/744 ،2/555
5/755 ،5/765

5/515
5/551
5/545

5/792
5/777
5/752

Dt

%71/7

%97/75

˃5/71

˂5/5552

5/996 ،5/745

5/542

5/797

Da
D
PPIavg
ARTmax
Db, center
Db, thinnest point
F.Ele.Th
B.Ele.Th

%71/76
%99/24
%54/17
%79/24
%99/25
%94/15
%79/24
%67/59

%72/71
%76/79
%75/72
%76/79
%75/72
%76/79
%255/55
%255/55

˃2/2
˃1/22
˃2/24
≥147
˃9
˃9
˃5
˃25

˂5/5552
˂5/5552
5/527
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552
˂5/5552

5/724 ،5/765
5/756 ،5/774
5/517 ،5/991
5/717 ،2/555
5/951 ،5/712
5/992 ،5/741
5/745 ،2/555
5/745 ،5/795

5/5114
5/515
5/567
5/554
5/547
5/544
5/552
5/519

5/757
5/742
5/661
5/776
5/757
5/794
5/777
5/711

Df, center
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 :Df, centerتفاوت قدامی در مرکز :Df, thinnest point .تفاوت قدامی در نازکترین نقطه :Df .انحراف از برجستگی قدامی :Db .انحراف از
برجستگی خلفی :Dp .انحراف از پروفایل ضخامت :Dt .انحراف از مقدار نازکترین نقطه :Da .انحراف از  :D .ARTmaxانحراف کلی.
 :PPIavgمیانگین شاخص پیشرفت پاکی متری :ARTmax .حداکثر ضخامت نسبی آمبرسیو :Db, center .تفاوت خلفی در مرکزDb, .
 :thinnest pointتفاوت خلفی در نازکترین نقطه :F.Ele.Th .برجستگی قدامی در نازکترین نقطه :B.Ele.Th .برجستگی خلفی در نازک-
ترین نقطه
)* ROC (Receiver Operating Characteristic

نتایج تجزیه و تحلیل منحنی راک ،سطح زیر منحنی %75 ،بازه اطمینان و مقادیر قابل مالحظه برای پارامترهای مطالعه در گروههای نرمال
و دژنراسیون حاشیهای شفاف در نمودار  2نشان داده شده است .در میان پارامترهای مختلف نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو،
برجستگی قدامی در نازکترین نقطه( 27سطح زیر منحنی= ،)5/777انحراف از برجستگی خلفی( 27سطح زیر منحنی= )5/777و حداکثر
ضخامت نسبی آمبرسیو( 15سطح زیر منحنی= ،)%776بیشترین سطوح زیر منحنی را برای افتراق بین گروه نرمال و دژنراسیون حاشیهای
شفاف داشتند .همچنین ،نتایج نشان داد که سطح زیر منحنی میانگین شاخص پیشرفت پاکی متری( 12سطح زیر منحنی= )5/661نسبتاً
ضعیف است .انتخاب این چهار پارامتر مطالعه به این دلیل میباشد که سه پارامتر دارای بهترین و یک پارامتر دارای ضعیفترین سطح زیر
منحنی برای افتراق بین گروه مطالعه و کنترل بود.

نمودار : 0منحنی راک* برای پارامترهای  ،Aحداکثر ضخامت نسبی آمبرسیو ) ،B ،(ARTmaxانحراف از برجستگی خلفی )،C ،(Db
برجستگی قدامی در نازکترین نقطه ) ،D ،(F.Ele.Thمیانگین شاخص پیشرفت پاکی متری )( .(PPIavgدر هر دو گروه .)n=33
)* ROC (Receiver Operating Characteristic

آزمون دلونگ نشان داد که میان سطوح زیر منحنیهای پارامترهای حداکثر ضخامت نسبی آمبرسیو و انحراف از برجستگی خلفی
( ،)P=5/41حداکثر ضخامت نسبی آمبرسیو و برجستگی قدامی در نازکترین نقطه ( )P=5/41و همچنین ،انحراف از برجستگی خلفی و
برجستگی قدامی در نازکترین نقطه ( ،)P=5/69تفاوت قابل مالحظه آماری وجود ندارد .همچنین بر اساس نتایج آزمون دلونگ ،بایستی
18
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ARTmax
21
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توجه کرد که میان این سه پارامتر مذکور و سایر پارامترهای نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ،تفاوت قابل مالحظه آماری وجود داشت
(.)P˂5/55
مقایسه منحنیهای راک دقیقترین پارامترها و همچنین ضعیفترین پارامتر بین قرنیههای نرمال و قرنیههای دارای دژنراسیون حاشیهای
شفاف در نمودار  2نشان داده شده است.
بحث
نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو که در دستگاه تصویربرداری پنتاکم وجود دارد ،با کمک پارامترهای مختلف توموگرافی اندازهگیری
شده و به تشخیص اکتازی قرنیه کمک مینماید ]15[.با توجه به اهمیت تشخیص دژنراسیون قرنیهای حاشیهای شفاف و شباهتهای فراوان
این اکتازی به کراتوکونوس[ ،]25 ،21 ،25 ،7مطالعه حاضر به منظور ارزیابی دقت تشخیصی نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو در قرنیههای
دارای دژنراسیون حاشیهای شفاف طراحی شد .در این مطالعه ،مقایسه اطالعات حاصل از پارامترهای نمایش اکتازی پیشرفته بلین-
آمبرسیو ،تفاوت قابل مالحظه میان دژنراسیون حاشیهای شفاف و موارد نرمال نشان داد (جدول  .)1همچنین ،یافتههای تحقیق حاضر
عملکرد تشخیصی و مقادیر برش مطلوب پارامترهای نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو برای تشخیص قرنیههای دارای دژنراسیون
حاشیهای شفاف از قرنیههای نرمال را نشان دادند (جدول  .)1بر اساس یافتههای این مطالعه ،انحراف از برجستگی خلفی ،برجستگی قدامی
در نازکترین نقطه و حداکثر ضخامت نسبی آمبرسیو ،باالترین دقت را در شناسایی قرنیههای دارای دژنراسیون حاشیهای شفاف از نرمال
داشتند و میانگین شاخص پیشرفت پاکی متری ،پایینترین دقت تشخیص را دارا بود (نمودار  .)2سایر پارامترهای نمایش اکتازی پیشرفته
بلین-آمبرسیو ،قابلیت تشخیصی باالیی در افتراق میان دو گروه نداشتند (جدول .)1
 Muftuogluو همکاران ،دو مطالعه در ارتباط با نرمافزار نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو انجام دادند[]16 ،29؛ یافتههای آنها نشان
داد که پارامترهای نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو به طور قابل مالحظهای بین دو گروه نرمال و کراتوکونوس متفاوت میباشد.
عالوه بر آن ،آنها نتیجه گرفتند که عملکرد تشخیصی نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو برای افتراق میان گروههای کراتوکونوس و
نرمال باال است .باید به این نکته اشاره کرد که  Muftuogluو همکاران ،کراتوکونوس را به عنوان اکتازی قرنیهای ارزیابی کردند ،اما
نویسندگان مطالعه حاضر ،دژنراسیون حاشیهای شفاف را که یک اکتازی متفاوت از کراتوکونوس است[ ،]7بررسی نمودهاند .همچنین ،آنها
باالترین حساسیت ( ،)%255ویژگی ( )%255و سطح زیر منحنی ( )2/555را برای شاخص انحراف کلی ) (Dبیان کردند ،اما نتایج مطالعه
حاضر ،مقادیر حساسیت ( ،)%99/24ویژگی ( )%76/79و سطح زیر منحنی ( )5/742متفاوتی را برای این شاخص بیان نمود.
در مطالعه دیگری که توسط  Ruiseñor Vázquezو همکاران انجام شد ،دقت تشخیصی یافتههای توموگرافی پنتاکم در افراد سالم و
افراد دارای کراتوکونوس تحت بالینی مورد ارزیابی قرار گرفت ]19[.مطابق با مطالعه آنها ،پارامترهای میانگین و حداکثر شاخص پیشرفت
پاکی متری ،انحراف کلی و حداکثر ضخامت نسبی ،قادر به تشخیص کراتوکونوس تحت بالینی با حساسیت باالیی بودند[ ،]19در حالی که در
مطالعه حاضر ،برجستگی قدامی در نازکترین نقطه ،انحراف از برجستگی خلفی پیشرفته و حداکثر ضخامت نسبی آمبرسیو ،دارای بیشترین
حساسیت در تشخیص دژنراسیون حاشیهای شفاف بود .الزم به ذکر است که  Ruiseñor Vázquezو همکاران ،پارامترهای نمایش
اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو را از چشمهای دارای کراتوکونوس تحت بالینی به دست آوردند و چشمهای دارای دژنراسیون حاشیهای
شفاف را ارزیابی نکردند.
در مطالعهای که توسط  Hashemiو همکاران ،به منظور تعیین دقت تشخیصی شاخصهای پنتاکم در شناسایی کراتوکونوس بالینی و
تحت بالینی انجام شد ،مشخص شد که شاخص  ،Dباالترین حساسیت و ویژگی را در تشخیص کراتوکونوس تحت بالینی دارد ]17[.در این
مطالعه ،فقط شاخص  Dاز میان شاخصهای متعدد نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو انتخاب و بررسی شد و این در حالی است که
مطالعه کنونی ،تمامی شاخصهای ارائهشده توسط نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو برای  Dرا تجزیه و تحلیل کرده است .علیرغم
یافتههای گزارششده توسط  Hashemiو همکاران که دقت تشخیصی باالیی را برای شاخصهای  Dو میانگین شاخص پیشرفت پاکی
متری برای تشخیص کراتوکونوس گزارش کردند ،محققین به این نتیجه رسیدند که این دو پارامتر ،برای تشخیص دژنراسیون حاشیهای
شفاف چندان قوی نیستند .با توجه به اینکه آنها کراتوکونوس را ارزیابی کردند و محققین تحقیق حاضر دژنراسیون حاشیهای شفاف بالینی
را مطالعه نمودند ،کسب نتایج متفاوت ،دور از انتظار نبود.
هرچند که تفاوت قابل مالحظهای میان جمعیت مورد مطالعه حاضر با سایر مطالعات وجود دارد ،اما مطالعات ذکرشده و نتایج آنها ،یافتههای
مطالعه حاضر را با هدف عملکرد تشخیصی نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو برای اکتازی قرنیه ،تایید میکند .عالوه بر آن ،محققین
تحقیق حاضر مطالعه مشاهدهای مجموعه موارد را با انطباق سن و جنس میان دو گروه انجام دادند .در مقایسه نتایج مطالعه حاضر با
مطالعات انجامشده ،عالمت بالینی اصلی دژنراسیون حاشیهای شفاف (مکان نازکترین نقطه قرنیه)[ ]25 ،1بایستی به عنوان پارامتر موثر در
تفسیر نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو در نظر گرفته شود .در حقیقت ،نرمافزار نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ،بر اساس
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بررسی اکتازی در مرکز قرنیه ،نتایج خود را نمایش میدهد[ ،]16 ،15در حالی که دژنراسیون حاشیهای شفاف در قسمت تحتانی قرنیه،
تظاهرات بالینی خود را نشان میدهد .با این حال بر اساس نتایج این مطالعه ،مشاهده میشود که دژنراسیون حاشیهای شفاف میتواند در
بررسی آن توسط نرمافزار نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ،تشخیص داده شود .البته بایستی توجه داشت که نمایش اکتازی پیشرفته
بلین-آمبرسیو ،نمیتواند بیان نماید که اکتازی تشخیصدادهشده کراتوکونوس است یا دژنراسیون حاشیهای شفاف میباشد ،بلکه این نرم-
افزار وجود اکتازی را تشخیص میدهد و در نهایت ،تشخیص افتراقی بین کراتوکونوس و دژنراسیون حاشیهای شفاف ،به مهارت بالینی
معاینهکننده بستگی دارد .در حقیقت ،ماهیت کاربردی نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ،تشخیص اکتازی است نه تشخیص افتراقی
بین انواع اکتازی .از طرف دیگر ،با اینکه تعاریف دژنراسیون حاشیه ای شفاف ،بر تظاهرات بالینی آن در قسمت تحتانی قرنیه تمرکز دارد[،1
 ،]25با توجه به نتایج مطالعه حاضر میتوان گفت که این اکتازی ،در نتایج توموگرافی قرنیه و بررسی آن توسط نمایش اکتازی پیشرفته
بلین-آمبرسیو حتی در مرکز قرنیه-محل آنالیز نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو[ -]29،27نیز تأثیرات توموگرافی دارد.
نتایج مطالعه حاضر ،تفاوت پارامترهای نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو میان قرنیههای نرمال و دژنراسیون حاشیهای شفاف را تایید
میکند .عالوه بر آن ،میتوان نتیجه گرفت که نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ،دقت تشخیصی قابل قبولی برای افتراق و غربالگری
دژنراسیون حاشیهای شفاف بالینی دارد .با توجه به اینکه بر اساس دانش ما ،مطالعهای وجود ندارد که دژنراسیون حاشیهای شفاف را تقسیم-
بندی کرده باشد ،لذا در مطالعه حاضر از دژنراسیون حاشیهای شفاف بالینی استفاده شد[]25؛ بنابراین ،میتوان این مسئله را به عنوان یک
محدودیت در مطالعه حاضر و البته مطالعات مربوط به دژنراسیون حاشیهای شفاف در نظر گرفت و پیشنهاد میشود که در مطالعات آینده،
تقسیمبندی شدت دژنراسیون حاشیهای شفاف بر اساس تظاهرات بالینی و توموگرافی صورت گیرد.
نتیجهگیری
نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ،برای تشخیص دژنراسیون حاشیهای شفاف مفید است .شاخصهای برجستگی قدامی در نازکترین
نقطه ،انحراف از برجستگی خلفی پیشرفته و حداکثر ضخامت نسبی آمبرسیو در نرمافزار نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو ،حساسیت و
ویژگی قابل قبول و باالیی را نشان دادند ،در حالی که میانگین شاخص پیشرفت پاکی متری در تشخیص دژنراسیون حاشیهای شفاف،
محدودیت داشت .پارامترهای نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو به همراه سایر اطالعات بالینی ،میتواند به تشخیص بهتر دژنراسیون
حاشیهای شفاف کمک کند.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم وحیده بابایی ،به راهنمایی آقایان دکتر هادی استادیمقدم و محمدرضا صداقت و
مشاوره آقای دکتر فرشاد عسکریزاده و مشاوره آماری سرکار خانم فروزان ناروئی نوری میباشد .بدینوسیله از تمامی کارکنان بیمارستان و
تمامی افراد شرکتکننده در مطالعه که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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