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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.  
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 ، ضخامت مرکزي و حجم قرنيهتأثير فيت لنز تماسي سخت منفذدار بر انحناء
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 های تماسی سختلنز زیتجو از پس یکراتوکونوس مارانیب در هیقرن حجم و ضخامت ،ءانحنا قدرت راتییتغ یبررس :هدف

RGP (Rigid gas permeable)  

 یابیارز مورد پنتاکم دستگاه توسط سخت، لنز از استفاده سابقه بدون کراتوکونوس به مبتال چشم پنج و بیست: يبررس روش

 RGP لنز از استفاده از پس ماه سه و قبل ه،یقرن حجم و هیقرن یمرکز ،ضخامت هیقرن یانحنا یپارامترها و گرفت قرار

 .دیگرد ثبت قرنیه یخلف و یقدام سطح دو در کیآسفر

 محور یانحنا قدرت کاهش ،(p=339/0) وپترید -43/0مقدار به  هیقرن یقدام سطح فلت محور یانحنا قدرت کاهش :هاافتهی

به  هیقرن یخلف سطح فلت محور یانحنا قدرت کاهش ،(p=358/0) وپترید -54/1مقداربه  هیقرن یقدام سطح پیاست

 ،(p=710/0) وپترید 02/0مقداربه  هیقرن یخلف سطح پیاست محور یانحنا قدرت شیافزا ،(p=121/0) وپترید -10/0مقدار

 سه( p=331/0) هیقرن حجم شیافزا مکعب متریلیم 27/0 و (p=127/0) کرونیم -43/3مقداربه  هیقرن یمرکز ضخامت کاهش

 ..نبود دار یمعن آن، از قبل به نسبت RGP لنز از استفاده از پس ماه

 عدم مبین تواندیم RGPلنزهای از استفاده ماه سه از پس مطالعه مورد یرهایمتغ دارمعنی تغییرات عدم :يريگجهينت

 در یلیتکم قاتیتحق انجام ضرورت شده مشاهده راتییتغ یچگونگ به توجه با .باشد مدت نیا در کراتوکونوس پیشرفت

 .گرددیم هیتوص یریگیپ دوره نیچند
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 مقدمه

 سطح با میمستق تماس سبب به ،یتماس لنز از استفاده

 شکل در یراتییتغ سبب آن بر وارد یکیزیف یروین و هیقرن

 نقشه یبررس با راتییتغ نیا. (1) گرددیم هیقرن

 زیآنال. (2) است سهیمقا و محاسبه قابل هیقرن یتوپوگراف

 مانند یموارد در را هیقرن راتییتغ ک،یتوپوگراف

 و لنز از استفاده ای یجراح متعاقب یاکتاز کراتوکونوس،

 نشان مپتومیس بروز از قبل الیاندوتل ونیدراتاسیده

 کیتوپوگراف یپارامترها نیترمهم از. (4،3) دهدیم

 باشدیم هیقرن ضخامت و یخلف و یقدام سطح دو یانحنا

 یکاربرد و دیمف پارامتر کی زین هیقرن حجم پارامتر. (6،5)

 و کراتوکونوس جمله از کیاکتات طیشرا صیتشخ یبرا

 . (8،7) است هیقرن کیستروفید یهایآنومال

 در پارامتر سه نیا شده انجام یهاپژوهش به توجه با   

 یمشخص راتییتغ روند یدارا کراتوکونوس مارانیب

 به هیقرن ضخامت کراتوکونوس به مبتال افراد در .هستند

 مراحل در اما. (10،9) ابدییم کاهش یاشروندهیپ طور

 مشاهده هیقرن یاستروما در ادم زین یماریب نیا شرفتهیپ

 مبتال مارانیب در هیقرن سطح یانحنا قدرت. (11) شودیم

 یماریب نیا در. (12) ابدییم شیافزا کراتوکونوس به

 هیقرن در نامنظم یاهیقرن سمیگماتیآست ییباال ریمقاد

 از یکی کراتوکونوس، به مبتال افراد در. (13) دارد وجود

 شیافزا و یانکسار بیع حیتصح جهت هاروش نیبهتر

 .باشدیم RGP سخت یتماس لنز از استفاده مار،یب دید

 و دهد یم پوشش را هیقرن سطح یهاینامنظم RGP لنز

 همانند لنز نیا حال نیع در. شودیم دید بهبود سبب

 سطح در کروترومایم سبب تواندیم گرید یلنزها

 با ارتباط در یاریبس سواالت. (14) گردد هیقرن یساختار

 متناقض جینتا سبب به و است مطرح روش نیا بودن منیا

 شرفتیپ سبب روش نیا ایآ نکهیاگذشته،  مطالعاتدر

 ای و یکراتوکونوس مارانیب در هیقرن شروندهیپ راتییتغ

  (.16،15) است سوال مورد زین شودیم آن شرفتیپ عدم

 لیتشک یهاهیال به دیبا هیقرن سطح راتییتغ سهیامق در   

 توجه زین خود خاص یها یژگیو و طیشرا با هیقرن دهنده

 با متفاوت یریگیپ یهادوره با مختلف مطالعات در .داشت

 گزارش RGP لنز از یمتناقض جینتا پنتاکم از استفاده

 با مارانیب یرو مطالعه کی مثال، عنوان به. است شده

 هفته کی را هیقرن انحنا رییتغ عدم شرفته،یپ کراتوکونوس

 یامطالعه در(. 17) کردند شرازگ لنز از استفاده از پس

 مقابل، در (.16) شد مشاهده انحنا رییتغ عدم زین ساله دو

 استفاده با و هفته دو یریگیپ دوره با گرید مطالعه کی در

 یکراتوکونوس مارانیب در لنز متفاوت تیف متد دو از

 در(. 18) شد گزارش انحنا کاهش د،یشد تا فیخف

 با مارانیب در هفته کی یریگیپ دوره با گرید یامطالعه

 مشاهده( 19) انحنا شیافزا متوسط و فیخف کراتوکونوس

 از استفاده از پس ضخامت راتییتغ مورد در. دیگرد

RGP از پس اول ماه در که داد نشان مطالعه کی 

 یبعد یماهها در و ندارد وجود یداریمعن رییتغ استفاده

 با (.20) افتدیم اتفاق ضخامت کاهش ماه شش و سه

 کال،یاسفر) آن یطراح لنز، یرسان ژنیاکس زانیم به توجه

 از لنز از استفاده زمان و یچگونگ ،(کیتور ای کالیآسفر

 هیقرن سطح یهاشاخص بر گذاراثر یپارامترها نیترمهم

 در که یتیاهم وجود با هیقرن حجم پارامتر(. 21) است

 اثر یبررس به مربوط مطالعات در دارد هیقرن شکل نییتع

 قرار یبررس مورد تاکنون ه،یقرن سطح بر RGP لنز

 داده نشان پنتاکم دستگاه از استفاده با مطالعات و نگرفته

 هیقرن حجم کیکراتوکون یها هیقرن یدارا افراد در که اند

 ریمتغ نیا(. 22) ابدییم کاهش نرمال افراد نسبت به

 مرکزی  قرنیه اطالعات جامعی برایهمراه  با  ضخامت  

 (.23) کند یم انیب را هیقرن تورم راتییتغ یبررس
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 طور به oculus پنتاکم دستگاه توسط پارامتر سه نیا     

 نیدورب از استفاده با دستگاه نیا. شودیم ثبت قیدق

 و یمتریپاک ه،یقرن یخلف و یقدام سطح خود، مخصوص

 پنتاکم دستگاه. (24، 25) کندیم مشخص را هیقرن حجم

 -تکرار و یریگاندازه دقت یدارا یکراتوکونوس مارانیب در

 جینتا تناقض سبب به (26) باشدیم زین یخوب یریپذ

 عدم و هیقرن ضخامت و انحنا شعاع در شده مشاهده

 استفاده از پس هیقرن حجم یبررس مطالعات به یدسترس

 لنز راتیتاث نهیزم در شتریب قاتیتحق لزوم ،RGPلنز از

 در زین مطالعه نیا. شودیم مشاهده هیقرن سطح بر سخت

 .گردیده است اجرا و یطراح راستا نیهم

 

 يبررس روش

 به مبتال ماریب 16 از چشم 25 مطالعه نیا در 

 یانحنا قدرت نیانگیم) دیشد تا فیخف کراتوکونوس

 از یخلف سطح و وپترید 80/55 تا 2/42 از یقدام سطح

 نور مارستانیب به کننده مراجعه( وپترید -00/9تا -80/5

 هیقرن تخصص فوق نظر با RGP سخت لنز ناتیمعا جهت

 مصوبه کسب از پس مطالعه. گرفت قرار یابیارز مورد

 شماره با رانیا یپزشک علوم دانشگاه اخالق تهیکم

 طرح به ورود از قبل  مارانیب از. آمد در اجرا به 891/260

 در نام، ذکر بدون آمده بدست اطالعات از استفاده اجازه

 گرفته یکتب نامهتیرضا فرم از استفاده با یقاتیتحق کار

 کننده مراجعه تیجمع در مطالعه به ورود اریمع. شد

 یسن دامنه با مارانیب شامل لنز بخش به یکراتوکونوس

، لنز سخت و نرمعدم سابقه استفاده از  سال، 35 تا  19

 هیقرن یالتهاب و یعفون یماریب اسکار، هرگونهعدم وجود 

 کاربرد ضرورت عدم کال،یاسفر سخت لنز تیف امکان ،یا

 وجود عدم و Clear Kone و اسکلرال ینیم یلنزها

 یکارگذار ای و نکیل کراس یجراح ه،یقرن وندیپ سابقه

 .بود نگیر

 ،یینایب کامل ناتیمعا ابتدا مارانیب انتخاب از پس   

-Nidek) اسنلن چارت با یینایب حدت رییگاندازه شامل

34605-6004-LCD Chart) 4 استاندارد فاصله در 

 , Heine)نوسکوپیرت با ویابجکت رفرکشن متری،

Germany) اتورفرکتوکراتومتر دستگاه و(Nidek , 

Japan)، کیآسفر لنز از استفاده با ویسابجکت رفرکشن 

 لیترا  RGP (Boston XO,US,D.K:141)ی کرو

 متد با مناسب RGP لنز. گرفت صورت لنز جعبه و میفر

. شد زیتجو K از تر فلت تیف روش و( 27) کیاگنوستید

 لنز یینها و مناسب تیف جهت یلمپ تیاسل ناتیمعا در

RGP کی  آوردن دست به نیفلوئورسئ از استفاده با 

 انیجر کی و هیقرن cone محل در میمال یاشک انیجر

 لنز یها -لبه محل در فرالیپر دیم هیناح در ینسب یاشک

 از استفاده با لنز از استفاده از قبل(. 28) بود نظر مورد

  (Oculus HR , Wetzlar ,Germany) پنتاکم دستگاه

 محور دو در یانحنا ریمقاد و رفتیپذ صورت یربرداریتصو

 یمرکز ضخامت ،یقدام و یخلف سطح در فلت و پیاست

 پس ماه سه افراد نیهم. دیگرد ثبت هیقرن حجم و هیقرن

 ندگرفت یبررس مورد مجدد RGP لنز از روزانه استفاده از

 گرید بار پنتاکم  از استفاده با نظر مورد یپارامترها و

  .شد یریگ اندازه

 17 نسخه spss افزار نرم توسط حاصل جینتا تینها در   

 -داده انسیوار زیآنال آزمون و یفیتوص آمار یروشها با و

 یداریمعن سطح. دیگرد سهیمقا گریکدی با یتکرار یها

 در چشم دو یهمبستگ. شد گرفته نظر در 05/0 از کمتر

 . شد کنترل زین زیآنال

 

 یافته ها

 ساله 19-35 مرد 11 و زن 5 مار،یب 16 از چشم 25

 بودند، یورود یارهایمع و طیشرا یدارا که 46/4±6/28

 انجام و یآمار یبررس از پس. گرفتند قرار نهیمعا تحت

 بودن نرمال به توجه با و رنوفیاسم کولموگروف تست

 . شد استفاده کیپارامتر یها تست از ها داده

 لنز از استفاده از قبل هیقرن یمرکز ضخامت نیانگیم

 ±32/47 ماه سه از پس و کرونیم 76/455 ± 33/47

 هیقرن یمرکز ضخامت مقدار در. بود نکرویم 33/452

 مشاهده یدار یمعن تفاوت ماه سه از پس و قبل در هیقرن

 یخلف و یقدام سطح یانحنا ریمقاد (.p=127/0) نشد

 یدارا زین ریمقاد نیا. ه استدیگرد ثبت 1جدول در هیقرن

 سهیمقا در RGP لنز از استفاده از پس یداریمعن تفاوت

 یانحنا در ییجز راتییتغ تنها و نبودند آن از قبل با

 جهت در یخلف یانحنا و یشدگ فلت جهت در یقدام

 فلت محور در شدن فلت و پیاست محور در شدن پیاست

 لنز تیف از قبل هیقرن حجم نیانگیم زانیم .شد مشاهده

RGP 24/3±14/55 ماه سه از پس و مکعب متریلیم 

 را مکعب متریلیم RGP 53/3±41/55 لنز از استفاده

یداریمعن رییتغ ماه سه از پس زین مقدار نیا .داد نشان
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 استیپ و فلت محور دو در هیقرن یخلف و یقدام سطح یانحنا قدرت اریمع انحراف و نیانگیم :1جدول                 

 (وپترید حسب بر) 
 RGP از استفاده از پس ماه سه RGP لنز تيف از قبل ريمتغ

 22/46±06/4 65/46±53/4  هيقرن يقدام سطح محور نیتر فلت يانحنا

 50/48±43/9 04/50±58/4 هيقرن يقدام سطح محور نیتر پياست يانحنا

 -70/6±85/0 -80/6±87/0 هيقرن يخلف سطح محور نیتر فلت يانحنا

 -6/7±84/0 -58/7±89/0 هيقرن يخلف سطح محور نیتر پياست يانحنا

 

 (p=331/0) نداشت

 

 و نتيجه گيري بحث

 ،یکراتوکونوس مارانیب در که دهدمی نشان مطالعه نیا

 سطح دو در انحنا ریمقاد ،RGP لنز تیف از پس ماه سه

 رییتغ هیقرن پیاست و فلت یهامحور در و یخلف و یقدام

 شده انیب ریمقاد دهنده نشان 1جدول. ردندا یدار یمعن

 در یشدگفلت به توانیم ر،یمقاد سهیمقا در .است

 محور دو در یقدام سطح یانحنا در داریمعنریغ محدوده

 محور در. کرد اشاره فلت محور در یخلف سطح یانحنا و

 مشاهده یزیناچ یشدگ پیاست زانیم یخلف سطح پیاست

 ساله 2 راتییتغ  Sanatyیک مطالعه توسط  در .شودیم

 یکراتوکونوس مارانیب در نرم و RGP یلنزها از استفاده

 یشدگپیاست RGP گروه در. گرفت قرار سهیمقا مورد

 یاهیقرن سمیگماتیآست اما. شد مشاهده یعمود محور

 که کردند یریگ جهینت پس. نداد نشان را یمعنادار رییتغ

 یریپذ انعطاف و باال یرسان ژنیاکس علت به  RGP لنز

 PMMA یلنزها چون هم سخت یلنزها به نسبت بهتر

 (. 16) شود یم هیقرن یانحنا در یمحدود راتییتغ سبب

 هیقرن یانحنا در یمعنادار راتییتغ گرید مطالعه کی در   

(. 20) نشد مشاهده RGP لنز از استفاده روز 21 از پس

 ما مطالعه از حاصل جهینت با سو هم مطالعات نیا جینتا

 کراتوکونوس به مبتال ماریب 31 بر  یپژوهش در. باشدیم

 بر را لنز نیا ریتاث RGP لنز از استفاده روز 14 از پس

 پژوهش نیا(. 18) کردند یبررس آن یانحنا و هیقرن سطح

 نیتر برجسته در تماس و تماس نقطه سه تیف متد دو از

(. 18) کرد استفاده مارانیب یبرا یتصادف صورت به محل

 در هیقرن یقدام سطح یشدگفلت ق،یتحق نیا جهینت در

 نیا جینتا گرید از(. 18) شد مشاهده شتریب دوم متد

 بود هیقرن با لنز تماس محل در هیقرن یشدگفلت مطالعه

 و متفاوت یریگیپ یزمان دوره یدارا مطالعه نیا(. 18)

 پژوهش و شده انیب یقبل مطالعات به نسبت مدت کوتاه

 که شده استفاده زین لنز تیف جهت متد دو از و است ما

 شده انیب قاتیتحق در. گردد جینتا تفاوت سبب تواندیم

 هیقرن یقدام سطح به توجه نیشتریب ما مطالعه برخالف

 کی در .است نشده یابیارز یخلف سطح راتییتغ و بوده

 در هیقرن یخلف و یقدام سطح یانحنا نیب ارتباط مطالعه

 شیافزا با(. 29) شد یبررس کراتوکونوس و نرمال افراد

 جهینت نیا(. 29) افتی کاهش ارتباط نیا یماریب شدت

 در هیقرن سطح دو در متفاوت راتییتغ امکان دهندهنشان

 نییتع. باشد تواندیم لنز مانند یخارج یروین اعمال اثر

 است مشکل انحنا راتییتغ انیب یبرا قیدق سمیمکان کی

 میمستق یروین و هیقرن تورم ریتاث تحت انحنا، رایز

 راتییتغ یبررس نیبنابرا(. 30) است لنز از یناش یکیمکان

 یبررس در گرید ییسو از. ابدییم تیاهم هیقرن ضخامت

 تفاوت و هیقرن مختلف یهاهیال به توجه هیقرن راتییتغ

  یک مطالعه در .ابدییم تیاهم زین آنان یهایژگیو

 ضخامت راتییتغ بر همکاران و Lian توسط یپژوهش

 از پس بومن و ومیتلیاپ جمله از هیقرن یهاهیال

 بر درمان روند یط سخت لنز از استفاده و یارتوکراتولوژ

 ضخامت. (31) شد انجام روز 30مدت به ماریب 20یرو

. (31) دیگرد ترنازک محور دو هر در ومیتلیاپ یمرکز

 نازال و تمپورال قسمت در ومیتلیاپ فرالیدپریم ضخامت

 ترنازک یعمود محور در یفوقان قسمت در و ترمیضخ

 یباق ثابت مطالعه طول در بومن هیال ضخامت. (31)شد

 راتییتغ به توانیم مطالعه نیا جهینت از. (31) ماند

 یپ یخلف به یقدام سطح از هیقرن یهاهیال متفاوت

هیقرن یخلف و یقدام سطح راتییتغ جه،ینت در. (31)برد
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 که باشند متفاوت توانند یم خود یها یژگیو به توجه با

 مطالعه در سطح دو در انحنا راتییتغ تفاوت در جهینت نیا

 .باشد یم درک قابل زین ما

 مانند زین هیقرن یمرکز ضخامت زانیم ما مطالعه در 

. نداشت ماه سه از پس یداریمعن تفاوت انحنا یرهایمتغ

 در ضخامت که شودیم مشاهده 1شکل به توجه با اما

 یهایریگیپ در دیشا و افتهی کاهش داریمعنریغ محدوده

 یرو بر یبررس کی .شود دار یمعن راتییتغ مدت یطوالن

 هیقرن یمرکز ضخامت راتییتغ بر نرم و سخت لنز اثر

 لنز مارانیب در ابتدا در ماه 12-6 از پس. دهدنشان می

 در. (32) شد مشاهده ضخامت کاهش سپس و ادم سخت،

 راتییتغ سخت لنز از ماهه کی استفاده در مقابل،

 ماه 6 و ماه 3 در یول نشد مشاهده ضخامت در یمعنادار

 بود معنادار ضخامت کاهش سخت لنز از استفاده از پس

 از پس هیقرن راتییتغ 2001 سال در یامطالعه در (.32)

 در(. 33) شد یبررس نرم و  RGP  لنز از استفاده هفته 4

 هیقرن یسطح یهاهیال در ضخامت کاهش قیتحق نیا

 دست از و ادم کاهش را علت و شد گزارش ومیتلیاپ یعنی

 مطالعات نیا(. 33) کردند انیب ومیتلیاپ بافت رفتن

 نیا مقابل در .کنندیم انیب را ما مطالعه با همسو یجینتا

 و لنز از یناش ادم به( 34) مطالعات یبرخ زین مطالعات

 نیا در البته که داشتند اشاره یمرکز ضخامت شیافزا

 هم و لنز یطراح و تیف نوع نظر از ییها تفاوت مطالعات

 مهم اریبس نکته .شودیم مشاهده یریگیپ یهادوره نیچن

 در. باشدیم استفاده مورد لنز یطراح توجه قابل و

 ک،یآسفر یطراح یدارا که ییلنزها ،شد انیب یامطالعه

 یانحنا و هستند ما، قیتحق در استفاده مورد لنز همانند

 سبب  دارند  هیاول  یانحنا  نسبت  به  یترپیاست  هیثانو

 .(35) شوندیم فریپر قسمت در ضخامت شیافزا 

 4 با یامطالعه ماریب 18 بر ایاسترال در 2012 سال در   

(. 36) شد انجام نرم و PMMA لنز ،RGP لنز نوع

 اما دیگرد فلت RGP از استفاده در یقدام سطح یانحنا

 نیا و نشد مالحظه یچندان رییتغ یخلف سطح یانحنا در

 ادم(. 36) داشت شدن پیاست به لیتما زین کم مقدار

 استفاده نرم و RGP یلنزها از که یمارانیب در هیقرن

 زانیم نیا RGP کنندگان استفاده در و نبود ادیز کردند

 -بخش در هیقرن و شد گزارش مرکز از شتریب فریپر در کم

 حجم ریمتغ نجایا در (.36) دیگرد ترمیضخ فریپر یها

 هیقرن حجم ما مطالعه در .ابدییم یکاربرد گاهیجا هیقرن

 البته و افتی شیافزا ماه سه از پس مکعب متریلیم 27/0

(.  p=331/0) باشدینم یداریمعن محدوده در شیافزا نیا

 یکل ضخامت با میمستق ارتباط سبب به حجم شیافزا

 تواندیم آن، یمرکز ضخامت کاهش به توجه با و هیقرن

 هیقرن فرالیپر یقسمتها ضخامت شیافزا دهندهنشان

 از یکامل اطالعات ضخامت با همراه ریمتغ نیا. باشد

 هیقرن کیاکتات طیشرا در خصوصا سطح، هیاول راتییتغ

 عنوان به هیقرن حجم متعدد مطالعات در .(37) دهدیم

 شده انیب کراتوکونوس یغربالگر در دیمف فاکتور کی

 حجم کاهش که است شده داده نشان .(38،37) است

 انیجر در هیقرن بافت بیتخر و رفتن دست از یناش هیقرن

 یها دانسته براساس(. 25 ،37) است کراتوکونوس یماریب

 استفاده از پس هیقرن حجم یبررس نهیزم در یامطالعه ما،

 مطالعه کی راًیاخ. باشدینم دسترس در RGP لنز از

 حجم جمله از هیقرن یهاشاخص بر سافت لنز ریتاث( 38)

 حجم داریمعنریغ و مختصر شیافزا و کرده یبررس را

 را یخلف سطح یشدگپیاست و یقدام یشدگفلت و هیقرن

  مرکزی قرنیه قبل و سه ماه پس از استفاده از لنز: ضخامت 1شکل        

                  RGP در بیماران کراتوکونوسی 
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 نظر به. ه استکرد گزارش لنز تیف از پس ساعت 8

 یرسان ژنیاکس یهایژگیو و لنز نوع به بسته که رسدیم

 .شود یم حاصل یمتفاوت جینتا آن، یپارامترها گرید و

 حجم و ضخامت ،یخلف و یقدام یانحنا پژوهش نیا در   

 و حجم شیافزا رغمیعل لنز از استفاده از بعد ماه سه هیقرن

 عدم انگریب که نداشتند یداریمعن رییتغ ضخامت کاهش

  نظر به نیبنابرا. باشدیم کراتوکونوس ینسب شرفتیپ
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