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 :هقذهِ

ٍ اصالح تب  ػیَة اًکغبری ثِ ػٌَاى یک هؾکل قبثل ؽٌبعبیی 

ّبی  ثیٌبیی در دًیب هطزح ثِ اهزٍس ثِ ػٌَاى ػلت اصلی ًبتَاًی

 RK(Radialؽبهل، ّبی اًکغبری قزًیِجزاحیٍ ثَدُ اعت 

Keratotomy ،)PRK(Photo Refractive 

Keratectomy )LASIK(Laser in Situ 

Keratomileusis،)LASEK(laser Subepithelial 

Keratomileusis )ثب یب ثذٍى رٍػ Femtosecond  اس

 . ثبؽٌذّبی ایي ثیوبری هیجولِ درهبى

فزم  1980در عبل  Norackle  ٍ Sriniavasonاٍلیي ثبر

، 1اهزٍسی ثَد را اثذاع ًوَدًذ PRKجذیذی اس اثلیؾي کِ هؾبثِ 

اعتفبدُ اس آى هحذٍد ؽذ ٍلی ثب هطزح  1990عپظ در عبل 

ّب هجذدا ثِ تَجِ Wavefront ؽذى رٍؽی جذیذ ثِ ًبم

خطز ایجبد  PRK. جزاحی 2جلت ؽذ  PRKعوت رٍػ 

اس ی ؽکبیبت هتؼذد. ّوچٌیي 3-6را دارد کذٍرت قزًیِ ٍ اعکبر

 ثب ٍ ...دٍثیٌی تک چؾوی تبری دیذ در ؽت ، ثیٌی،قجیل ّبلِ

ّبی پظ اس جزاحیاس جبًت ثیوبراى   درصذ 43تب  3 ی ثزاثزؽیَػ

 تب ًذهَجت ؽذؽذُ اعت، کِ ایي ػَارض اًکغبری هطزح 

حلی ثزای هَارد هذکَر را در اٍلَیت قزار یبفتي راُداًؾوٌذاى 

تَاى ثب دادى در حبل حبضز هیت تکٌَلَصی ثب پیؾزف. 7-9دٌّذ

اطالػبت جبهغ ثِ دعتگبُ لیشر اکغبیوز اثالعیَى اًکغبری 

ٍ ثذٍى اثیزاّی  20/20را ثِ هٌظَر ثِ دعت آٍردى دیذ  اًتخبثی

اًجبم داد. اکغبیوز طَل خبصی اس پزتَی لیشر اعت کِ اس 

-تزکیت آرگَى ٍ فلَریي ثزای ایجبد یک ًَر پیَعتِ ٍ تک

ٍ در  ًبًَهتز ثِ ٍجَد آهذُ اعت 193ثب طَل هَج  رًگ

رٍػ  گیزد.هَرد اعتفبدُ قزار هی PRKّبیی اس جولِ جزاحی

هحوذ ، *1شاّرخ راهیي، 1سور ًاصحی 

، هحوذ 2یهْذی یاسر، 1آقازادُ اهیری

 3ًگارش

 

گزٍُ اپتَهتزی، داًؾکذُ تَاًجخؾی، داًؾگبُ ػلَم  -1

 پشؽکی ؽْیذ ثْؾتی، تْزاى، ایزاى.

داًؾگبُ ػلَم  ،گزٍُ آهبر، داًؾکذُ ثْذاؽت -2

 ایزاى. پشؽکی تْزاى، تْزاى،

 ،، تْزاىتْزاى ٍاحذ پشؽکی ،داًؾگبُ آساد اعالهی -3

 .زاىیا

 

تْزاى، داًؾگبُ ػلَم پشؽکی  * عْذُ دار هکاتبات:

 ؽْیذ ثْؾتی، داًؾکذُ تَاًجخؾی، گزٍُ اپتَهتزی

 

Email: Dr.Ramin1346@gmail.com 

 

 چکیذُ

ّبی چؾن ٍ پیؾزفت ػَارض ًبؽی اس اًَاع جزاحی اعبط هطبلؼبت اًجبم ؽذُ ٍ ثب تَجِ ثِثززهیٌِ: 

ّبی چؾن، در ایي هطبلؼِ تغییزات ّبی جذیذ جزاحیّب ٍ رٍػپشؽکی ٍ تکٌَلَصی ػلن چؾن

 قجل ٍ ثؼذ اس جزاحی ٍ دٍرثیي آعتیگوبتیغناثیزاّی ردُ ثبال در ثیوبراى دٍرثیي 

 گیزد.جزاحی هَرد ثزرعی قزار هی ّبی جذیذفتَرفزکتیَکزاتکتَهی اًتخبثی ثِ ػٌَاى یکی اس رٍػ

چؾن کِ تحت ػول  20هزد( 4ٍسى ٍ  8ثیوبر )12ایي هطبلؼِ تَصیفی تحلیلی ثز رٍی  ّا:رٍش

قزار گزفتِ ثَدًذ اًجبم گزفت. ثز   پی 217جزاحی فتَرفزکتیَکزاتکتَهی اًتخبثی ثب دعتگبُ تکٌَالس 

( ٍ 3-2(، درجِ هتَعط )75/1-0.5ِ پبییي )گزٍُ درج 3، ثیوبراى ثِ عبثجکتیَ ّبیپزٍپیاعبط هیشاى 

ثْتزیي حذت ثیٌبیی اصالح ؽذُ ٍ اثیزاّی  ، ( تقغین ؽذًذ. رفزاکؾي عبثجکتی6َ-25/3درجِ ثبال )

 گیزی ؽذ.اًذاسُهبُ ثؼذ اس جزاحی  6قجل ٍ هتز هیلی 6ردُ ثبال ثب هزدهک 

گزٍُ دٍرثیٌی افشایؼ  3در ّز  ثَد. 2/35±53/8در ایي پضٍّؼ هیبًگیي عي ثیوبراى  ّا:یافتِ

 اثیزاّی ردُ ثبال را داؽتین کِ ثیؾتزیي افشایؼ در گزٍُ دٍرثیٌی ثب درجِ ثبال هؾبّذُ ؽذ. 

(05/0P >). 
رٍػ جزاحی فتَرفزکتیَکزاتکتَهی اًتخبثی ثِ ػٌَاى یک رٍػ هإثز، ایوي ٍ قبثل  گیری:ًتیجِ

دیَپتز ثِ دلیل  3ثبؽذ اهب در افزاد ثب دٍرثیٌی ثبالی دیَپتز هی 3ثیٌی ثزای اصالح دٍرثیٌی تب پیؼ

 رعذ.رٍػ هٌبعجی ثِ ًظز ًوی ،افشایؼ سیبد اثیزاّی ردُ ثبال پظ اس ػول

 دٍرثیٌی، ػول جزاحی فتَرفزکتیَکزاتکتَهی اًتخبثی، اثیزاّی ردُ ثبال: ّاٍاشُکلیذ
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ی جزاحی ػیَة ّبیکی اس جذیذتزیي رٍػ PRKجزاحی 

 6ثیٌی )رٍػ هٌبعجی ثزای اصالح ًشدیک PRK اًکغبری اعت.

ایي  .10ثبؽذدیَپتز( هی 4دٍرثیٌی )کوتز اس ٍ دیَپتز یب کوتز( 

عطح قذاهی جزاحی هَجت هغطح ؽذى دقیق ٍ تحت کٌتزل 

رفت درهبى ثب رٍػ ثیٌی ٍ پظؽَد. هیشاى ثزٍس ّبلِهی قزًیِ

درصذ در عبل اٍل  2اصالح ثیٌبیی هزتجط اعت ٍ هوکي اعت تب 

. ثب ٍجَد ایٌکِ ثِ صَرت 11ثِ ٍقَع ثپیًَذد PRKجزاحی 

تَاى ّبی لیشری هیؽَد کِ ثب پیؾزفت تکٌَلَصیهتذاٍل ثیبى هی

گًَِ عٌذ ػلوی ثزای ایي ٍلی ّیچ کزدکن را ثیٌی ٍقَع ّبلِ

. در ثیوبراًی کِ تحت جزاحی 12ثبؽذهَضَع در دعت ًوی

PRK ّبیی در گیزًذ دیذُ ؽذُ اعت کِ دچبر ًبهٌظویقزار هی

ایي  ٍؽَد ؽًَذ کِ هَجت ثزٍس خیزگی هیعیغتن ثیٌبیی هی

ؽَد. ایي هغئلِ دادُ هی ثبال ًغجت ّبی ردُػبرضِ ثِ اثیزاّی

درصذ ثیوبراًی اعت کِ  30تَجیِ کٌٌذُ هؾکل دیذ ؽت در 

-اًذ. اس ایي رٍ رٍػ الیِقزار گزفتِ PRKتحت ػول جزاحی 

ّب ثزداری اًتخبثی ثب ّذف کٌتزل ثْتز هؾکالت ًبؽی اس اثیزاّی

اًذ هؼزفی قزار گزفتِ PRKدر ثیوبراًی کِ تحت ػول جزاحی 

 . 13ُ اعتگزدیذ

ّبی جزاحی کِ در رٍػای گغتزدُّبی پیؾزفت ثب تَجِ ثِ

تحقیقبت اًجبم ؽذُ در ایي اصالح دٍرثیٌی ایجبد ؽذُ اعت 

ثیٌی ثغیبر ًشدیکّبی جزاحی اصالح رٍػهَرد ًغجت ثِ 

اثیزاّی ردُ ثبال در افزاد خصَؿ در حَسُ ٍ ثِ ثبؽذ هحذٍد هی

اس ایي رٍ هطبلؼِ  اعت. تَجِ قزار گزفتِکوتز هَرد دٍرثیي 

حبضز ثِ هٌظَر هقبیغِ اثیزاّی ردُ ثبال در افزاد دٍرثیي قجل ٍ 

 Customized) ثؼذ اس جزاحی فتَرفزکتیَکزاتکتَهی اًتخبثی

Photorefractive Keratectomy) .طزاحی ؽذُ اعت 

 ّا:هَاد ٍ رٍش

چؾن  20 ( هؼبدلهزد 4سى ٍ  8)ثیوبر  12ایي هطبلؼِ ثز رٍی 

اًتخبثی ثب دعتگبُ تکٌَالس  PRKکِ تحت ػول جزاحی  دٍرثیي

در ثیوبرعتبى ًگبُ تْزاى قزار  (Technolas 217p)پی 217

فؾبر داخل ثِ  در صَرت اثتالثیوبراى  ؽذ. اًجبم ثَدًذ، گزفتِ

 کوتزهتز جیَُ، ضخبهت هزکشی قزًیِ هیلی 21اس  ثیؾتزچؾوی 

ّبی چؾوی ٍ عبثقِ اثتال ثِ ثیوبری ٍجَدهیکزٍى ٍ  480اس 

ّبی عیغتویک هبًٌذ دیبثت ٍ آرتزیت رٍهبتَئیذ ٍ ثیوبری

اس  ٍجَد ّزگًَِ ضبیؼِ در ؽجکیِ ٍ دیغک اپتیک ّوچٌیي

عبثجکتیَ ّبیپزٍپی . ثز اعبط هیشاى ؽذًذهطبلؼِ خبرج 

(Subjective Hypropia،)  ِدٍرثیٌی گزٍُ  3ثیوبراى ث

( ٍ 2-3درجِ هتَعط ) دٍرثیٌی(، 0.5-1.75درجِ پبییي )

%( هجتال 50چؾن ) 10( تقغین ؽذًذ. 3.25-6درجِ ثبال ) دٍرثیٌی

%( هجتال ثِ دٍرثیٌی درجِ 40چؾن ) 8ثِ دٍرثیٌی درجِ پبییي، 

%( هجتال ثِ دٍرثیٌی درجِ ثبال 10چؾن ) 2هتَعط ٍ 

در  ثَد. -D4هیشاى آعتیگوبتیغن در ثیوبراى تب  حذاکثزثَدًذ.

 Subjective) توبم ثیوبراى رفزاکؾي عبثجکتیَ

Refraction) ( ُثْتزیي حذت ثیٌبیی اصالح ؽذ ٍBCVA) 

جذر هیبًگیي هزثؼبت  ثؼذ اس جزاحی ٍ ّوچٌیيهبُ  6قجل ٍ 

(RMS) ردُ ثبال ّبیاثیزاّی (High Order 

Aberrations) ٍ ثؼذ اس جزاحی ثب دعتگبُ اثزٍهتز سایَیَ قجل 

2 (Zywave-II) ٍ لیش دادُ عپظ آًب هَرد ثزرعی قزار گزفت

. اًجبم گزفت 22ًغخِ  SPSSاس ًزم افشار آهبری  ثب اعتفبدُّب 

ّب اس هیبًگیي، اًحزاف هؼیبر، هیبًِ، داهٌِ، ثزای تَصیف دادُ

ثزای ثزرعی ارتجبطبت آهبری  فزاٍاًی ٍ درصذ اعتفبدُ ؽذ.

 tٍ فیؾز ٍ  (Chi Square)  دٍّبی کبیهَجَد اس آسهَى

درصذ در ًظز گزفتِ ؽذ  05/0هغتقل اعتفبدُ ٍ هیشاى هؼٌبداری 

(05/0>P-value.) 

 :ًتایج

ٍ در گزٍُ 2/35±53/8در ایي پضٍّؼ هیبًگیي عي ثیوبراى     

، در گزٍُ دٍرثیٌی ثب درجِ 8/32±2/16دٍرثیٌی ثب درجِ پبییي 

 31±11دٍرثیٌی ثب درجِ ثبال ٍ در گزٍُ  25/39±75/9هتَعط 

 (Equivalent Sphere) ٍاالى اعفزثَدُ اعت. هیبًگیي اکی

 05/1±24/1ٍ ثؼذ اس ػول  63/2±19/1 قجل اس ػول در ثیوبراى

ثؼذ اس ػول ثزاثز ثب  BCVA%( 60ثیوبر ) 12هحبعجِ گزدیذ. در 

%( ثب کبّؼ 25ثیوبر ) 5ٍجَد داؽت. جزاحی در  10/10

BCVA ( ثب ػذم تغییز 35ثیوبر ) 7، در%BCVA  ٍ8  ثیوبر

 ّوزاُ ثَد. BCVA%( ثب افشایؼ 40)
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 راثطِ هتغیزّب ثب اثیزاّی درجِ ثبال  -1جذٍل 

 

 هتغیزّب

 کل 0ثشرگتز اس  0کَچکتز اس 

 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد

 ّبیپزٍپی

5/0-75/1  3 30 7 70 10 100 

2-3 2 25 6 75 8 100 

25/3-6 0 0 2 100 2 100 

 جٌظ
 100 6 7/66 4 3/33 2 هزد

 100 14 6/78 11 4/21 3 سى

BCVA 

 100 5 80 4 20 1 کوتز اس صفز

 100 7 7/85 6 3/14 1 صفز

 100 8 5/62 5 5/37 3 ثیؾتز اس صفز

 عي

20-29 0 0 5 100 5 100 

30-39 3 3/33 6 7/66 9 100 

40-49 2 33.3 4 7/66 6 100 

 یٌیدٍرث گزٍُ 3 در ػول اس ثؼذ ٍ قجل ػیت اًکغبری زاتییتغ غِیهقب  -2جذٍل

 

+1/0 - +51/1  +2 - +3 +21/3 - +1  

  بعذ قبل  بعذ قبل  بعذ قبل

Mean±SD Mean±SD P-value Mean±SD Mean±SD P-value Mean±SD Mean±SD P-value 

-92/2±01/2 سیلٌذر  3/1±32/1-  >05/0  28/1±31/1-  34/1±75/0-  >05/0 29/2±2.85- 17/0±62/0-  >05/0 

4/0±61/0 اسفر  83/0±45/0  >05/0 38/0±28/2  85/0±34/0  >05/0 88/0±87/3  7/0±0 >05/0 

86/1±59/0 ٍاالى اسفراکی  43/1±11/1  >05/0 65/0±93/2  23/1±30/1  >05/0 26/0±31/5  08/0±81/0  >05/0 

 اًتخبثی PRKقجل ٍ ثؼذ اس جزاحی  HOAهقبیغِ  -1ًوَدار          ثؼذ اس ػول                                         BCVAاًَاع ّبیپزٍپی ٍ  راثطِ ثیي غِیهقب  -3جذٍل       
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 صذ
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 اثیزاّی ردُ ثبال پظ اس جزاحیدر ایي هطبلؼِ هیشاى تغییزات 

PRK ( 75ثیوبر ) 15%( ثب کبّؼ ٍ در 25ثیوبر ) 5  در اًتخبثی%

راثطِ هتغیزّب ثب اثیزاّی ردُ ثبال  1ثب افشایؼ ّوزاُ ثَد. در جذٍل 

افشایؼ گزٍُ دٍرثیٌی  3ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت کِ در ّز 

اثیزاّی ردُ ثبال ثؼذ اس ػول هؾبّذُ ؽذ کِ ثیؾتزیي تغییزات 

  .(< 05/0P) هزثَط ثِ گزٍُ درجِ ثبال ثَد

افشایؼ اثیزاّی  %6/78کبّؼ اثیزاّی ردُ ثبال ٍ  %4/21در سًبى 

% 7/66کبّؼ اثیزاّی ردُ ثبال ٍ %  3/33ردُ ثبال ٍ در هزداى 

ثیؾتزیي   .(< 05/0P)افشایؼ اثیزاّی ردُ ثبال هؾبّذُ گزدیذ 

عبل ثَد ٍلی  39-30در گزٍُ عٌی  اثیزاّی ردُ ثبالتغییزات 

ثب عي ثیوبراى راثطِ هؼٌبداری ًذاؽت  اثیزاّی ردُ ثبالتغییزات 

(05/0P >). 

اًکغبری قجل ٍ ثؼذ اس ػول  ثِ هقبیغِ تغییزات ػیت 2در جذٍل 

 ثَدىگزٍُ دٍرثیٌی پزداختِ ؽذُ اعت کِ ًؾبًگز ثیؾتز  3در 

 .تغییزات ػیَة اًکغبری درگزٍُ دٍرثیٌی ثب درجِ ثبال ثَد

ثِ  BCVAهقبیغِ راثطِ ثیي اًَاع ّبیپزٍپی ٍ  3در جذٍل 

 تصَیز کؾیذُ ؽذُ اعت.

 بحث: 

ردُ ثزبال قجزل ٍ ثؼزذ اس جزاحزی      هقبیغِ هیزشاى تغییززات اثیزاّزی   

PRK دّذ کِ ثب افشایؼ هیشاى اًتخبثی در افزاد دٍرثیي ًؾبى هی

دٍرثیٌی افشایؼ اثیزاّی ردُ ثبال را ثؼذ اس جزاحزی داریزن ٍ ایزي    

هیشاى در گزٍُ دٍرثیٌی ثب درجِ ثبال در ثبالتزیي حزذ خزَد قززار    

یؾزتزیي  آیزذ کزِ ث  ّبی ثِ دعت آهذُ چٌزبى ثزز هزی   دارد. اس دادُ

 افشایؼ اثیزاّی ردُ ثبال را در گزٍُ سًبى داؽتین.

اس آى جولِ  اعت هطبلؼبت هتؼذدی در افزاد دٍرثیي اًجبم گزفتِ

در افززاد دٍرثزیي ٍ    14ای کِ تَعزط فزساًزِ ٍ ّوکزبراًؼ   هطبلؼِ

دٍرثیي آعتیگوبتیغزن ثزب ّزذف ثزرعزی اثزز جزاحزی الس  ثزز        

تَاى ًبم ، را هیاًجبم گزفت در افزاد دٍرثیي ّبی ردُ ثبالاثیزاّی

ّززبی ردُ ثززبال ثخصززَؿ اثیزاّززی اثیزاّززیثزززد. در ایززي هطبلؼززِ 

اعفزیکبل در افزاد ثب دٍرثیٌی درجِ ثبال هیشاى ثبالتزی اس افشایؼ 

را ًؾبى دادًذ ٍ ػلت احتوبلی آى را ثزِ افزشایؼ عزي ٍ افزشایؼ     

هیشاى ػیَة اًکغزبری هتؼبقزت ثزب آى ًغزجت دادًزذ چززا کزِ ثزب         

ّزبی اعزفزیکبل داخلزی ٍ    شایؼ عي ثبالًظ هَجَد در اثیزاّیاف

اس یزک  قزًیِ دچبر ثزِ ّزن ریختگزی ؽزذًذ. در ًْبیزت اعزتفبدُ       

Platform     یکغبى ثزای جزاحی ثیوبراى هجتال ثزِ ّزبیپزٍپی ثزب

ّب، ًبهٌبعزت ثیزبى   درجبت هتفبٍت را ثب تَجِ ثِ تغییزات اثیزاّی

ثزِ دعزت آهزذ. در    هؾزبثِ  ًتیجزِ   ًیش هطبلؼِ حبضزدر ًوَدًذ کِ 

اًجزبم ؽزذ ػلزی ر زن      ای کِ تَعط فزساًزِ ٍ ّوکزبراًؼ  هطبلؼِ

ُ تغییزات اثیزاّی ردُ ثبال ثِ صَرت آهبریثَدى  هؾَْد -، اؽزبر

ای ًیش ثِ لشٍم اًجبم هطبلؼبت کلیٌیکبل ثیؾتز در ایي سهیٌزِ ؽزذُ   

  اعت.

ثزرعزی   ثب ّذفّوکبراًؼ  ٍ Koch15تَعط ای کِ در هطبلؼِ

ّززبی رفزکتیززَ چؾززن در افزززاد ّززبیپزٍح ٍ ّززبیپزٍح   جزاحززی

خط ٍ ثیؾزتز در   2تبری دیذ در حذ  اًجبم گزفت،آعتیگوبتیغن 

حزذت ثیٌزبیی ٍ    گشارػ ؽزذ. ّب % چؾن19تب  0چبرت اعٌلي در 

هؾبّذُ  PRKثؼذ اس  ،دیَپتز 4کیفیت دیذ در ّبیپزٍپی کوتز اس 

برُ ثزِ  هبُ ثؼذ اس اصالح یزک ثزگؾزت ؽزو    24تب  12گزدیذ. در 

دیَپتز رؤیت گزدیذ. ّبلِ ثیٌی ثزِ صزَرت سٍدرط    31/0هیشاى 

هبُ  6تب  3هبُ اٍلیِ ثؼذ اس ػول ٍ ثیؾتزیي تغییزات آى را در  1در 

  ثؼذ اس ػول گشارػ داد. 

Oliverِ دیگزی کِ تَعط هطبلؼدر 
در هزَرد  ٍ ّوکزبراًؼ   16

تفزبٍت  ّبیپزٍپی اًجبم گزدیذُ اعت تغییزات ثیٌبیی را ًبؽزی اس  

تَاًزذ یکزی اس ػَاهزل    سیبد عي در ًظز گزفتِ اعت کِ خَد هزی 

کزِ در هطبلؼزِ حبضزز     اصلی در تأخیز در ثْجَد عطح ػول ثبؽذ

ثزِ دعزت    اثیزاّزی ردُ ثزبال  ای هؼٌبدار ثیي عزي ٍ تغییززات   راثطِ

اعزفزیکبل ٍ کَهزب    تغییززات ثزبرس اثیزاّزی    ِ. در ایي هطبلؼز ًیبهذ

 3زات در هزدهزک کزَچکتز اس   گشارػ ؽذُ اعت کِ ایزي تغییز  

تزز چؾزوگیز   قبثل چؾن پَؽی ٍلی در هزدهزک ثزشر   هتز هیلی

تغییزات هؾبّذُ ؽذُ در ایي هطبلؼِ ثِ ثَدى ٍاثغتِ  کِ ثیبًگز ثَد

 ثبؽذ. عبیش هزدهک هی

تزَاى ثزب افزشایؼ    در هَرد ثیوبراى دٍرثزیي، هزی  در هطبلؼبت آتی 

 ّبیاثیزاّیرًیکِ ضزایت ساًَاع در ًظز گزفتي جبهؼِ آهبری ٍ 

 . تز را کغت ًوَدّبیی دقیقثیوبراى، دادُردُ ثبال 
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 :گیری ًتیجِ

تزأثیزات   ،پی217اًتخبثی ثب دعتگبُ تکٌَالس  PRKػول جزاحی 

   ُ ّزبی هختلزف   هتفبٍتی اس ًظز تغییزات اثیزاّی ردُ ثزبال ثزز گززٍ

یي ػول ثزای درهبى دٍرثیٌی ثب هقزذار کوتزز اس   ا دٍرثیٌی داؽت.

ثیٌی اعت اهزب در افززاد ثزب هقزذار     دیَپتز هإثز، اهي ٍ قبثل پیؼ 3

دیَپتز ثِ ػلت افشایؼ قبثل تَجِ اثیزاّی ردُ  3دٍرثیٌی ثبالتز اس 

 رعذ.ثبال رٍػ هٌبعجی ثِ ًظز ًوی

 :تشکر ٍ قذرداًی

دکتزز  ثب تؾزکز اس ریبعزت هحتززم ثیوبرعزتبى ًگبُ،جٌزبة آقزبی       

پضٍّؼ،کوزبل ّوکزبری را ثزِ    ایزي  عیبهک ثاللی کِ در اًجزبم  

 ػول آٍردًذ.
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Abstract 

Introduction: The previous studies have shown and with the 
knowledge of the complications of surgeries and improvements in 
the field of surgeries, customized photorefractive keratectomy 
(PRK) as a new method of surgery. This study is a comparative 
assessment of changes in High Order Aberration in Hyperopic and 
Hyperopic Astigmatism Patients pre- and post- customized 
ablation photorefractive keratectomy. 
Methods: This cross-sectional study, 20 eyes of 12 patients (8 
female and 4 male) were underwent customized PRK technique 
by technolas 217p. The patients were divided into three groups 
based on the amount of subjective hyperopia, hyperopia between 
+0.50 and +1.75D have been as the mild hyperopia group, 
hyperopia between +2.00 and +3.00D as moderate and high 
hyperopia group were included hyperopia between +3.25 and 
+5.00D. Subjective refraction ,best corrected visual acuity(BCVA) 
and high order aberration with 6 millimeter pupil was measured 
pre- and postoperatively. 
Results: High Order Aberrations (HOA) was increased in each 
hyperopic group especially in high hyperopia group. 
Conclusion: Utilization of such non-invasive non-pharmaceutical 
tools as blindfolds and earplugs are recommended in cardiac 
intensive care units since they are cost effective and non-
complicating and that they result in an improvement in sleep 
quality of the patients who are suffering from cardiac 
complications. 
 Key words: Hyperopia, Customized photorefractive 

Keratectomy, High order aberration 
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