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Abstract
Background and Aims: To compare the results of Photorefractive Keratectomy (PRK), surgery was
performed using three Conventional, Iris Registration, and Spherical Equivalent methods in correcting
astigmatism <1.00 diopeter in myopic- astigmatism patients.
Materials and Methods: In the current cohort study, 72 myopic eyes (40 patients) with astigmatism
less than 1.00 D were randomly divided into 3 groups (Conventional, Iris Registration, and Spherical
Equivalent) and were respectively reviewed. In the first group, the excimer laser changed the corneal
curvature regardless of the rotation of the eye. In the second group, a high resolution photo of the iris
was provided before surgery and the amount of rotation of the eye in the lying state was measured
related to the sitting. Finally, in the last group, half of power of the cylinder was added to the sphere
and regardless of the rotation and axis of cylinder, the surgery was performed. Residual astigmatism
and outcomes were compared with initial data six months postoperatively.
Results: The mean age of patients was 28.19±5.35. Preoperative BCVA was 10/10 in all patients. No
statistical difference was noticed between the groups (p>0.05) in the preoperative astigmatism. In
Conventional PRK group, the average astigmatism decreased from-0.48±0.30 D preoperatively to 0.19±0.20D postoperatively (p=0.002) and the average astigmatism in Iris Registration PRK group
decreased from -0.54±0.19D preoperatively to -0.18±0.21D postoperatively (P<0.001), compared
with the increased astigmatism in Spherical Equivalent PRK group from -0.55±0.12D preoperatively
to -0.65±0.16D postoperatively (p=0.008). The average myopia decreased from -3.90±1.04 to
0.04±0.35D in Conventional group, decreased from -3.77±1.04 to 0.44±0.35 in Iris Registration
group, and decreased from -2.58±1.11 to 0.14±0.28 in Spherical Equivalent group.
Conclusion: According to the results, Conventional and Iris Registration PRK decreased the amount
of postoperative astigmatism more than Spherical Equivalent PRK. The amount of postoperative
myopia decreased in the three groups.
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تاثیر عمل جراحی فتورفرکتیو کراتکتومی به سه روش در بیماران نزدیکبین
آستیگماتیسم با آستیگماتیسم کمتر از  1دیوپتر
محمد آقازاده امیری ،1وجیهه احمدی قشرباط ،*2علیرضا برادران رفیعی ،3سید مهدی
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طباطبایی4

دکتری حرفهای اپتومتری ،مربی گروه اپتومتری ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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دانشیار گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
مربی گروه علوم پایه ،آمار زیستی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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چکیده
مقدمه و اهداف
هدف مطالعه حاضر مقایسه تاثیر عمل جراحی  PRKبه سه روش  Iris Registration ،Conventionalو  Spherical Equivalentدر اصالح
آستیگماتیسم کمتر از  1دیوپتر و مقایسه مقدار آستیگماتیسم و میزان نزدیکبینی بعد از عمل جراحی  PRKبود.
مواد و روشها
در مطالعه همگروهی حاضر 40 ،بیمار ( 72چشم) نزدیکبین با آستیگماتیسم حداکثر  1دیوپتر به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند که میانگین سن افراد
شرکتکننده در مطالعه  28.19±5.35سال بود .سه گروه به ترتیب به روشهای  Iris Registration ،Conventionalو Spherical Equivalent
جراحی  PRKشدند .در روش  Iris Registrationچشم بیمار به وسیله یک دستگاه تشخیصی  Wavescanقبل از عمل جراحی بررسی شد و عکسی با
جزئیات زیاد از عنبیه چشم فرد تهیه شد .در این روش میزان چرخش چشم در حالت درازکشیده نسبت به حالت نشسته اندازهگیری و تغییرات محور آستیگماتیسم در
عمل جراحی اعمال شد .در روش  Conventionalلیزر اگزایمر بدون در نظر گرفتن میزان چرخش چشم در حالت درازکشیده ،نسبت به میزان عیب انکساری،
انحنای قرنیه را تغییر داد .در روش آخر ،نیمی از قدرت سیلندر با قدرت اسفر جمع شده و بدون در نظر گرفتن چرخش چشم و محور آستیگماتیسم اصالح لیزری
انجام شد .در معاینه مجدد شش ماه بعد از جراحی ،عیوب انکساری باقی مانده بیماران با نتایج رفرکتیو قبل از جراحی و میان سه گروه مقایسه شد.
یافتهها
حدت بینایی اصالحشده پیش از جراحی در همه چشمها  10/10بود .سه گروه از نظر میزان آستیگماتیسم قبل از جراحی دارای تفاوت معناداری نبودند (.)P<0/05
در گروه  Conventionalمیانگین آستیگماتیسم قبل از جراحی از  -0/48±0/3دیوپتر به  -0/19±0/2دیوپتر بعد از جراحی کاهش یافت ( .)P=0/002در گروه
 Iris Registrationمیانگین آستیگماتیسم قبل از عمل از  -0/54±0/19 Dبه  -0/18±0/21 Dبعد از عمل کاهش یافت ( . )P>0/001اما در گروه
 Spherical Equivalentمیانگین آستیگماتیسم قبل از جراحی از  -0/55±0/12Dبه  -3/77±0/16 Dافزایش یافت ( .)P=0/008میانگین نزدیکبینی در
گروه کانونشنال از  -3/90±1/04دیوپتر به  0/04±0/35و در گروه آیریس رجیستریشن از  -3/77±1/04دیوپتر به  0/44±0/35و در گروه اسفریکال اکی واالن از
 -2/58±1/11دیوپتر به  0/14±0/28دیوپتر کاهش داشت.
نتیجهگیری
دو گروه جراحیشده با روشهای  Iris Registration ،Conventionalنسبت به گروه  Spherical Equivalentموفقیت بیشتری در اصالح
آستیگماتیسم داشتند ،اما گروه سوم باعث القای مقداری آستیگماتیسم بعد از جراحی شد .هر سه گروه باعث کاهش میزان نزدیکبینی بعد از جراحی شدند.
واژگان کلیدی
آستیگماتیسم؛ نزدیکبینی؛ جراحی فتورفرکتیو کراتکتومی
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مقدمه و اهداف
از آنجا که طبق بررسیهای انجامشده تاکنون مطالعهای به مقایسه همزمان جراحی  PRKبا سه روش Iris ،Conventional
 Registrationو  Spherical Equivalentدر اصالح بیماران میوپ-آستیگماتیسم که میزان آستیگماتیسم آنها حداکثر یک
دیوپتر باشد ،نپرداخته است و با توجه به اهمیت اصالح آستیگماتیسم کمتر از یک دیوپتر و مشکالتی که ممکن است پس از جراحی برای
بیمار ایجاد کند ،در مطالعه حاضر هر سه روش و نتایج آنها مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت.
عیوب انکساری چهارمین علت نابینایی در جهان است و در بسیاری از نقاط جهان بعد از آبمروارید دومین علت نابینایی قابل درمان و یکی
از شایعترین علل ضعف بینایی به شمار میرود .عالوه بر مطالعاتی که شیوع عیوب انکساری را در جوامع گوناگون به تفکیک زیرگروههای
مختلف مشخص کردهاند ،به تازگی در برخی مط العات به نقش عیوب انکساری در ضعف بینایی بیشتر توجه شده است و نشان داده شده که
درصد قابل توجهی از کمبینایی و نابینایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،مربوط به عیوب انکساری اصالح نشده است].[1
عیب انکساری آستیگماتیسم در  %60جمعیت آمتروپ رخ میدهد] ،[2در حالی که بیشتر بیماران هر دو عیب انکساری نزدیکبینی و
آستیگماتیسم را با هم دارا هستند] .[3با توجه به افزایش شیوع نزدیکبینی در جهان به نظر میرسد که اثرات سوء عیوب انکساری از این
نیز بیشتر خواهد شد] .[4آستیگماتیسم یک اختالل شایع بینایی است و  13درصد از عیوب انکساری را تشکیل میدهد؛ در حالی که نزدیک-
بینی  4.35درصد و دوربینی  5.04درصد موارد را در چشم انسان شامل میشود ]6-5[.آستیگماتیسم ابتدا با عینک و سپس با لنز تماسی
اصالح میشود .همچنین اصالح جراحی با انواع مختلف از برش قرنیهای از سال  1869برای آن پیشنهاد شده است] .[7-10با توجه به انواع
مختلف جراحیهای رفرکتیو،انتخاب روش صحیح و کارآمد در به دست آوردن اصالح مناسبتر عیوب انکساری از اهمیت ویژهای برخوردار
است .در بیماران با درجات کمتر نزدیکبینی (کمتر از  6دیوپتر) عمل جراحی  PRKکارآمدتر میباشد] .[11-13اصالح با لیزر اگزایمر می-
تواند باعث اصالح بیش از حد ( ،)Correction Overاصالح کمتر از حد ( ،)Under Correctionالقای آستیگماتیسم ( Induced
 )Astigmatismو یا برگشت عیب انکساری ( )Regressionشود .ابتدا سیستم لیزر قادر به اصالح آستیگماتیسم کمتر از  1دیوپتر
نبود و بیشتر جراحان آستیگماتیسم کمتر از  1دیوپتر را نادیده میگرفتند و فرض بر این بود که حذف نزدیکبینی با روش لیزر اگزایمر
ضرورتا باعث اصالح جزء آستیگماتیسم هم خواهد شد] Christiansen .[14و همکارانش در مطالعهای تغییراتی را پس از اصالح جزء
اسفریکال توصیف کردند که در آن یک خطای اسفریکال قبل از لیزر با یک خطای آستیگماتیسم جدید جایگزین شده است ( Induced
 )Astigmatismکه میزان این آستیگماتیسم القایی با میزان آستیگماتیسم قبل از عمل رابطه مستقیم دارد] .[15علل اصالح کمتر از حد
آستیگماتیسم میتواند شامل ناصحیح بودن تعیین میزان عیب انکساری قبل از عمل ،عدم تنظیم صحیح سر بیمار و یا پرتو لیزر ،چرخش
چشم و یا حرکت چشم در طی انجام عمل جراحی باشد .برای کاهش خطای تغییر محور آستیگماتیسم از حالت درازکشیده به نشسته ،در
روش  Iris Registrationبه وسیله دستگاه تشخیصی  Wavescanاز عنبیه چشم فرد عکسی تهیه میشود که میزان چرخش محور
آستیگماتیسم را در عمل جراحی اعمال میکند] ،[16اما در اکثر جراحیها روش  Iris Registrationبرای اصالح آستیگماتیسم باالتر از
 1دیوپتر به کار گرفته میشود .در روش  Conventionalو  Spherical Equivalentاین تغییر محور در نظر گرفته نمیشود.
اگرچه امروزه جراحی به وسیله لیزر اگزایمر درمان انتخابی برای نزدیکبینیهای کم تا متوسط به شمار میآید ،اما ناهماهنگیهای سیستم
اپتیکی بعد از عمل جراحی میتواند باعث بروز مشکالت و شکایاتی در بیماران مانند هالهبینی و خیرگی شود که به افزایش میزان ابیراهی-
ها ( )HOAsبه ویژه افزایش خطای اسفریکال نسبت داده میشود][17-18؛ به همین دلیل  %30بیماران بعد از عمل جراحی رفرکتیو،
مشکالت دید شب را گزارش میکنند].[19-20
مواد و روشها
کلیه بیماران میوپ-آستیگماتیسم کاندید جراحی رفرکتیو که شرایط ورود به مطالعه را داشتند ،به طور پی در پی وارد مطالعه شدند .مطالعه
در بیمارستان چشمپزشکی بینا تهران روی  40فرد نزدیکبین-آستیگماتیسم با نزدیکبینی حداکثر  8دیوپتر و آستیگماتیسم حداکثر 1
دیوپتر ،بین سالهای  1392-1393خورشیدی انجام شد .در همه بیماران معاینات کامل چشمی انجام شد .حدت بینایی با  LCDچارت
(اندازه حروف با توجه به معیارهای استاندارد در فاصله  4متری طراحی شد) اندازهگیری شد ،رفرکشن آبجکتیو با دستگاه اتورفرکتومتر
( )RM-8900, Topcon Corporation, Tokyo, Japanصورت گرفته و در صورت لزوم رفرکشن به وسیله رتینوسکوپ
) (Heine EN100,Optotechnik, Herrsching, Germanyانجام شد .برای بررسی عوامل منعکننده جراحی مثل اسکار
سطح قدامی ،کدورت و نشانههای کلینیکی قوز قرنیه و تغییرات کریستالین لنز اهمیت داشت که این مشاهدات با دستگاه اسلیت لمپ
) (Topcon SL563, Tokyo, Japanانجام شد .بررسی ضخامت قرنیه قبل از عمل جراحی مهم تلقی شد و حداقل ضخامت 450
میکرون در نظر گرفته شد .کلیه مزایا و معایب روشهای جراحی به بیماران توضیح داده شد و پس از توضیح رضایتنامه آگاهانه از بیماران
گرفته شد .در انتها چشمهایی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند ،به صورت تصادفی در  3گروه  B ،Aو  Cقرار گرفته و هر گروه به
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ترتیب با روشهای  Iris Registration ،Conventionalو یا  Spherical Equivalentجراحی شدند .همه جراحیها توسط
یک جراح و به وسیله دستگاه SCHWIND AMARIS 500e (SCHWIND eye-tech-solutions GmbH,
) Kleinostheim, Germanyروی  72چشم نزدیکبین–آستیگماتیسم انجام شد .از جمله شرایط ورود به مطالعه افراد با سن  20یا
باالتر ،نزدیکبینی حداکثر  8دیوپتر و آستیگماتیسم حداکثر  1دیوپتر ،قرنیه سالم و با ضخامت حداقل  450میکرون بود .معیارهای خروج
شامل جراحی قبلی چشمی ،ضربه ،کدورت قرنیه و لنز که دید را تحت تاثیر قرار دهد ،آستیگماتیسم بیشتر از  1دیوپتر و قوز قرنیه ،هر گونه
بیماری چشمی و حاملگی بود .اپیتلیوم قرنیه چشم بیمار به وسیله الکل برداشته شد و سپس اصالح به وسیله لیزر اگزایمر در عمل جراحی
 PRKبر اساس میزان عیب انکساری چشم فرد انجام شد .در روش  Iris Registrationچشم بیمار به وسیله یک دستگاه تشخیصی
 Wavescanقبل از عمل جراحی بررسی شد و عکسی با جزئیات زیاد از عنبیه چشم فرد تهیه شد که شامل اطالعات منحصر به فرد
آیریس بود .در این روش میزان چرخش چشم در حالت درازکشیده نسبت به حالت نشسته اندازهگیری شد و تغییرات محور آستیگماتیسم در
عمل جراحی اعمال شد .در روش  Conventionalلیزر اگزایمر بدون در نظر گرفتن میزان چرخش چشم در حالت درازکشیده نسبت به
حالت نشسته ،انحنای قرنیه را تغییر داد .در روش  ،Spherical Equivalentنیمی از قدرت سیلندر با قدرت اسفر جمع شد و بدون در
نظر گرفتن چرخش چشم و محور آستیگماتیسم اصالح لیزری انجام شد.
 6ماه پس از عمل جراحی ،نتایج رفرکشن،ابرومتری و ارب اسکن نیز در برنامه معاینه مجدد تکرار شد که از دادههای ارب اسکنSimk ،
 Astigmatismو حداقل ضخامت مورد مقایسه قرار گرفت .برای حذف عوامل موثر یا مخدوشکننده از جمله سن ،مقدار نزدیکبینی و
آستیگماتیسم پیش از عمل ،سه گروه به نحوی همسانسازی شدند که کمترین سوگیری را در نتایج مطالعه داشته باشند .پس از ثبت نتایج،
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16در سطح معناداری  0.05انجام شد که در بخش آمار توصیفی از شاخص-
هایی همچون میانگین و انحراف معیار استفاده شد .برای بررسی توزیع نرمال دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای مقایسه
میانگین نمرات هر گروه در پیش و پس از عمل جراحی از آزمون  tزوجی و برای مقایسه نمرات سه گروه با یکدیگر از آزمون واریانس
یکطرفه ( )ANOVAاستفاده شد .همچنین در آنجا که نمرات به دست آمده در پژوهش حاضر دارای توزیع نرمال نبود ،برای مقایسه
نمرات گروه ها در پیش و پس از عمل جراحی از آزمون ویلکاکسون و برای مقایسه نمرات سه گروه از تحلیل کروسکال والیس استفاده شد.
در مقایسه کاهش ضخامت در ارتباط با اصالح قدرت ،از آنالیز رگرسیون در هر روش استفاده شد.
یافتهها
در مطالعه حاضر  72چشم ( 40بیمار) نزدیکبین باآستیگماتیسم کمتر از  1دیوپتر به صورت تصادفی در  3گروه تقسیم شدند که میانگین
سن افراد شرکتکننده در مطالعه  28/19±5/35سال بود .حدت بینایی اصالحشده پیش از جراحی برای همه چشمها  10/10بود .میزان
نزدیکبینی و ارب اسکن دارای اختالف میانگین معناداری میان سه گروه بود.
جدول  :1مقایسه نتایج رفرکتیو و ضخامت قرنیه پیش از جراحی در سه گروه
روش کانونشنال

روش آیریس رجیستریشن

روش اکی واالن اسفر

*

P

نزدیکبینی (دیوپتر)
میانگین±انحراف معیار

-3/9±1/04

-3/77±2/21

-2/58±1/11

دامنه

 -6/5تا -3/25

 -1تا -7/5

 1/25-4/75تا -

0/002

آستیگماتیسم (دیوپتر)
میانگین±انحراف معیار

-0/62±0/35

-0/55±0/18

-0/56±0/18

دامنه

 -1تا 0

 0/25-1تا -

 -0/25تا -1

0/294

ضخامت قرنیه (میکرومتر)
میانگین±انحراف معیار

535±41/23

556±22/58

533±32/21

دامنه

 472تا603

 513 583تا

 499تا 615

0/013

*آزمون کروسکال والیس

پس از جراحی نتایج حداقل ضخامت قرنیه و رفرکشن بین سه گروه دارای تفاوت معنادار بود .نتایج تحلیل آماری ،کاهش میانگین
آستیگماتیسم در گروه  Conventionalو  Iris Registrationرا نشان داد ،در حالی که میانگین آستیگماتیسم در گروه
 Spherical Equivalentنسبت به پیش از جراحی افزایش داشت.
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جدول  :2مقایسه نتایج رفرکتیو و ضخامت قرنیه پس از جراحی در سه گروه
روش کانونشنال

روش آیریس رجیستریشن

روش اکی واالن اسفر

*P

نزدیکبینی (دیوپتر)
میانگین±انحراف معیار

0/4±0/35

0/45±0/44

0/14±0/28

دامنه

 1/25تا 0

 1/25تا 0

 1تا 0

0/013

آستیگماتیسم (دیوپتر)
میانگین±انحراف معیار

-0/23±0/29

-0/21±0/21

-0/75±0/2

دامنه

 -0/75تا 0

 -0/5تا 0

 -1/25تا -0/5

P<0/001

ضخامت قرنیه (میکرومتر)
میانگین±انحراف معیار

446±36

470±48

481±23

دامنه

 528تا 412

 546تا 394

تا 438537

0/007

*آزمون واریانس یکطرفه

با استفاده از نمودار آنالیز رگرسیون خطی در هر گروه به بررسی رابطه میان اختالف قدرت دیوپتریک و اختالف ضخامت قرنیه پرداخته
میشود (به ترتیب تصویر  ،1تصویر  2و تصویر  .)3اگر به  r squareبه دست آمده از آنالیزهای رگرسیون دقت شود ،درمییابیم که در
گروه دوم نسبت به گروه اول و سوم رابطه میان اختالف قدرت دیوپتریک ایجادشده با اختالف ضخامت قرنیه ،همبستگی قویتری وجود
دارد و پراکندگی نقاط مختصات کمتر بوده و به خط رگرسیون نزدیکتر میباشد؛ بدین معنی که اختالف قدرتی که جراح در این روش
ایجاد میکند ،وابستگی بیشتری با کاهش ضخامت قرنیه دارد .در واقع میتوان گفت در روش اول  %51از تغییر قدرت متاثر از تغییر
ضخامت است ،در روش دوم تقریبا  %96و در روش سوم  %73تغییر قدرتی که ایجاد میشود ،متاثر از تغییر ضخامت است.

تصویر  :1نمودار رابطه خطی میان اختالف قدرت دیوپتریک و اختالف ضخامت قرنیه در روش Conventional
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تصویر  :2نمودار رابطه خطی میان اختالف قدرت دیوپتریک و اختالف ضخامت قرنیه در روش Iris Registration

تصویر  :3نمودار رابطه خطی میان اختالف قدرت دیوپتریک و اختالف ضخامت قرنیه در روش Spherical Equivalent
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بحث
اگرچه عمل جراحی  LASIKیک روش ایمن ،موثر و فراگیر برای اصالح میوپی ،هایپروپی و آستیگماتیسم است ،اما  PRKیک روش
کارآمد بین جراحان رفرکتیو شناخته شده است] .[21-22مطالعه حاضر امنیت و کارآمدی سه روش جراحی  PRKدر درمان آستیگماتیسم
کمتر از یک دیوپتر با دستگاه  Schwind Amarisرا ارزیابی میکند .نتایج بعد از یک معاینه مجدد  6ماهه نشان داد که بهترین دید
اصالحشده در هر سه گروه  10/10میباشد و از این نظر تفاوتی بین سه گروه وجود نداشت.
در مطالعهای که در سال  2000توسط  Seilorو همکارانش انجام شد ،میانگین سیلندر قبل از جراحی  0-/83±0/8دیوپتر بود] .[23مقدار
سیلندر پس از جراحی به  -0/21±0/3دیوپتر رسید که کاهش  76درصدی سیلندر را نشان داد که با نتایج مطالعه انجامشده در گروه
کانونشنال و آیریس رجیستریشن در کاهش میزان سیلندر پس از جراحی همسو میباشد .در مطالعهای که در سال  1998توسط Joseph
 Colinو همکارانش انجام شد ،دو گروه دارای آستیگماتیسم پایین با میانگین آستیگماتیسم قبل از جراحی  -0/15±0/85دیوپتر و
آستیگماتیسم باال با میانگین  -1/34±1/75دیوپتر مورد مقایسه قرار گرفت که گروه دارای آستیگماتیسم پایین کمی نزدیک به مطالعه
حاضر میباشد .در هر دو گروه کاهش میزان آستیگماتیسم در فالوآپ  6ماهه بعد از جراحی مشاهده شد و همچنین در فالوآپ یکساله
نسبت به  6ماهه کاهش بیشتر آستیگماتیسم مشاهده شد] .[24در مطالعه حاضر نیز کاهش میزان آستیگماتیسم در فالوآپ  6ماهه بعد از
عمل در دو گروه مشاهده شد.
در مطالعه  Charles Nilesو همکارانش که در سال  1996انجام شد ،میانگین نزدیکبینی و آستیگماتیسم قبل از جراحی به ترتیب -
 4/75و  -1/97دیوپتر بود که نسبت به مطالعه حاضر باالتر بود .آستیگماتیسم و نزدیکبینی هر دو بعد از جراحی مانند مطالعه حاضر
کاهش داشت ،به طوری که بعد از  6ماه میانگین اصالح آستیگماتیسم تا  73/1درصد رسید] .[25البته در مطالعه انجامشده میزان سیلندر
پس از جراحی در گروه سوم افزایش داشت.
][15
در مطالعهای که در سال  2012توسط  Christiansenو همکارانش با هدف انجام  PRKو  LASIKاسفریکال انجام شد ،
میانگین سیلندر در گروه  PRKاز  0/25±0/39قبل از جراحی به  0/55±0/48بعد از عمل و در گروه  LASIKمیانگین سیلندر
از 0/04±0/27قبل از جراحی به  0/52±0/45دیوپتر بعد از جراحی افزایش یافت .این مطالعه نشان داد که برداشت اسفریکال میتواند
آستیگماتیسم قابل توجهی حتی در چشمهایی با آستیگماتیسم پیش از جراحی کمتر از یک دیوپتر ایجاد کند که با نتایج مطالعه حاضر در
گروه سوم همخوانی دارد.
در مطالعهای که در سال  2010توسط مشیرفر و همکارانش انجام شد ،چشمهای میوپ آستیگماتیسم با عمل جراحی  PRKدرمان شدند
که میانگین نزدیکبینی و آستیگماتیسم قبل از عمل جراحی به ترتیب  2/03±-4/78و  0/78±-0/96دیوپتر بود که مانند گروهی از
مطالعه حاضر جراحی با پلت فرم آیریس رجیستریشن انجام شد .میانگین نزدیکبینی و آستیگماتیسم بعد از جراحی به ترتیب به -
 0/38±0/13و  0/39±0/35کاهش یافت] [26که با نتایج مطالعه انجامشده حاضر همخوانی دارد.
با مشاهده گزارشهای مختلف در مورد حدت بینایی و نزدیکی نتایج  BCVAبهم به نظر میرسد جراحی  PRKبه روشهای مختلف
بر  BCVAبعد از عمل تاثیر چندانی ندارد؛ به طور خالصه مطالعه حاضر اعالم میکند که  PRKبا دستگاه  Schwindایمن ،موثر و
قابل اطمینان برای اصالح آستیگماتیسم در افراد نزدیکبین-آستیگماتیسم میباشد ،اما نتایج بعد از عمل جراحی مطالعه نشان داد که
میانگین آستیگماتیسم در گروه جراحیشده با روش  Spherical Equivalentبعد از فالوآپ  6ماهه افزایش یافت ،اما میزان ضخامت
قرنیه نسبت به دو روش دیگر به میزان کمتری برداشته شد که برای افرادی که ضخامت قرنیه کمتری دارند ،روش ارجحتر میباشد ،اما در
دو روش  Conventionalو  Iris Registrationمیزان آستیگماتیسم بعد از جراحی کاهش داشت که در افراد دارای ضخامت قرنیه
مناسب ،روشهای ارجح میباشد .در هر سه روش میزان نزدیکبینی به مقدار قابل توجهی کاهش داشت .با توجه به مطالعات دیگر ،برای
رسیدن به نتایج دقیقتر و بهتر ،افزایش تعداد فالوآپها در بازههای زمانی  6 ،3و  12ماهه مورد نیاز است.
نتیجهگیری
با توجه به اینکه تالش جراحان برای اصالح کامل عیوب انکساری صورت میگیرد ،لذا ضروری است که آستیگماتیسم کم ،هم از نظر
اصالح ،آستیگماتیسم القاشده پس از عمل جراحی و آستیگماتیسم برگشتکننده پس از عمل جراحی لیزری مورد ارزیابی قرار گیرد .در
مطالعه حاضر سعی پژوهشگر بر این بود که از میان سه روش کانونشنال ،آیریس رجیستریشن و اسفریکال اکی واالن در دستگاه
 SchwindAmaris 500eروش بهتر را بر اساس پارامترهای قرنیهای انتخاب کند که روش کانونشنال و آیریس رجیستریشن از جهت
اصالح آستیگماتیسم موفقتر بود ،اما گروه سوم باعث القای مقداری آستیگماتیسم بعد از جراحی شد .هر سه گروه باعث کاهش میزان
نزدیکبینی بعد از جراحی شد ،البته نتایج اعالمشده با دستگاه ذکرشده قابل تعمیم به سایر دستگاهها نبوده و برای دستیابی به نتایج
کاملتر پیشنهاد میشود در مطالعات دیگری به بررسی نتایج سه روش جراحی انجامشده با دستگاههای متفاوت پرداخته شود.
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سپاسگزاری و قدردانی
-مقاله پیشرو برگرفته از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد بیناییسنجی خانم وجیهه احمدی قشرباط میباشد؛ بدینوسیله از حمایتهای بی
. سپاسگزاری مینمایم،دریغ مسئوالن محترم بیمارستان چشمپزشکی بینا که ما را در انجام مطالعه حاضر یاری نمودند
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