
 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

 دانشکده پزشکی

 دکترای حرفه ای در رشته پزشکی برای دریافت درجه پایان نامه 

 

 عنوان:

 ديربیىی( بر اصالح Photorefractive Keratectomy)PRKیرتاث یبررس

 یلوًر در استان اردب یمراجعٍ کىىدٌ بٍ مرکس جراح یمارانب

 

 استاد راهنما:

 دکتر حبیب ايجاقی

 :د مشاورتااس

 دکتر فیريز اماوی

 نگارش:

 بُراد شاَیه 

 

 89بهار

 7070پایان نامه :   شماره

 

 



 
 

 فْرست هطالة

 صفحِ                ػٌَاى

 1 ........................................................................................................................... چکیدُ

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... قیتحق طرح: ايل فصل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... هسئلِ بىیث ٍ هقدهِ -1-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. ّب ٍاشُ فیتؼر -1-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ پصٍّص اّداف -1-3

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. یکل ّدف -1-3-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یاختصبص اّداف -1-3-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یکبرثرد اّداف -1-3-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................قیتحق سؤاالت بی بتیفرض -1-4

 

 .Error! Bookmark not defined .................................................... قیتحق ىٍیشیپ: ديم فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. یًظر یهجبً -2-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... هقدهِ -2-1-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یاًکسبر َةیػ اًَاع -2-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................... یاًکسبر َةیػ اصالح یّب رٍش -2-3

 .Error! Bookmark not defined ............................... یاًکسبر َةیػ یجراح یّب َىیکبسیاًد -2-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................. جْبى در ضدُ اًجبم هطبلؼبت -2-5

 .Error! Bookmark not defined ....................................َ یرفرکت یجراح از قجل وبریث یبثیارز -2-6

 .Error! Bookmark not defined .............................َیرفرکت یجراح اًجبم از قجل چطن ٌبتیهؼب -2-7

 .Error! Bookmark not defined ............................ َیفَتَرفرکت یجراح اػوبل اًجبم هٌغ هَارد -2-8

 

 .Error! Bookmark not defined ........................................ طرح یاجرا ی ًٌیش: سًم  فصل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. هطبلؼِ ًَع -3-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................... یریگ ًوًَِ رٍش ٍ یهبرآ جبهؼِ -3-2



 
 

 .Error! Bookmark not defined ..............................................یآهبر لیتحل ٍ ِیتجس رٍش -3-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. ٍرٍد یبرّبیهؼ -3-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... خرٍج یّببریهؼ -3-5

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... یاخالق هالحظبت -3-6

 .Error! Bookmark not defined ................................................... هطبلؼِ یرّبیهتغ جدٍل -3-7

 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... جیوتا : چُارم صلف

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ وبراىیث تیجٌس -4-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... : وبراىیث سي -4-2

 Error! Bookmark not ........... یثؼد هراجؼبت در آى ریهقبد ٍ ػول از قجل کیکلَپلصیس اسفر سِیهقب -4-3

defined. 

 Error! Bookmark not . ػول از قجل(  spherical equivalent)  کیکلَپلصیس یاسفر هؼبدل سِیهقب -4-4

defined. 

 Error! Bookmark .... وبراىیث سي حست ثر ػول از ثؼد 12 هبُ در هبًدُ یثبق کیکلَپلصیس یٌیدٍرث ساىیه -4-5

not defined. 

 !Error ..... یثؼد هراجؼبت در آى ریهقبد ٍ ػول از قجل کیکلَپلصیس(  لٌدریس)  گوبتیآست يیبًگیه سِیهقب -4-6

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not .......... یثؼد هراجؼبت در آى ریهقبد ٍ ػول از قجل یکراتَهتر يیبًگیه سِیهقب -4-7

defined. 

 در وبًدُیثبق کیکلَپلصیس یٌیدٍرث ثرحست ػول از ثؼد 12 هبُ در َپترید کی یثبال سنیگوبتیآست ساىیه یثررس -4-8

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ ػول از ثؼد 12 هبُ

ػول از قجل کیکلَپلصیس یٌیدٍرث ضدت ثرحست ػول از ثؼد 12 هبُ در وبًدُیثبق گوبتیآست ساىیه یثررس -4-9

 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ آى ثر هؤثر ػَاهل ٍ ػول از ثؼد ِیقرً کدٍرت ساىیه یثررس -4-11

 Error! Bookmarkػول از ثؼد ِیقرً کدٍرت ثرحست ػول از ثؼد 12 هبُ در گوبتیآست ساىیه یثررس -4-11-1

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................ ػول از ثؼد هراجؼبت در ِیقرً کدٍرت ثرٍز ساىیه -4-11-2



 
 

ػول از قجل کیکلَپلصیس یٌیدٍرث ضدت حست ثر PRK از ثؼد 12 هبُ در ِیقرً کدٍرت ثرٍز ساىیه -4-11-3

 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Error .......... ػول از ثؼد 12 هبُ در وبًدُیثبق یٌیدٍرث حست ثر ػول از ثؼد ِیقرً کدٍرت ثرٍز ساىیه - 4-11-4

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined . وبراىیث سي ثرحست ػول از ثؼد 12 هبُ در ِیقرً کدٍرت ساىیه -4-11-5

 Error! Bookmark not ....... وبراىیث سي ثرحست ػول از ثؼد 12 هبُ در وبًدُیثبق گوبتیآست ساىیه -4-11-6

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...... ػول از ثؼد ٍ قجل ضدُ اصالح دید ٍ ًطدُ اصالح دید سِیهقب -4-11

 .Error! Bookmark not defined .. ػول از ثؼد 12 هبُ در(  Iron Ring)  یآٌّ ی حلقِ ثرٍز ساىیه -4-12

 

 .Error! Bookmark not defined ......................................... یریگ جٍیوت ي بحث : پىجم فصل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ ثحث -5-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یریگ جِیًت -5-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................... طٌْبداتیپ ٍ ّب تیهحدٍد -5-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یقدرداً ٍ تطکر -5-4

 .Error! Bookmark not defined ...............................................................................  هٌبثغ

 

 

 

 

  



 
 

 فْرست جداٍل

 صفحِ                      ػٌَاى

 .Error! Bookmark not defined ................................. وبراىیث تیجٌس درصد ٍ یفراٍاً:  4-1 جدٍل

 Error! Bookmark not ... یثؼد هراجؼبت در آى ریهقبد ٍ ػول از قجل کیکلَپلصیس اسفر سِیهقب:  4-2 جدٍل

defined. 

 Error! Bookmark .... ػول از قجل(  spherical equivalent)  کیکلَپلصیس یاسفر هؼبدل سِیهقب:  4-3 جدٍل

not defined. 

 !Error ........... وبراىیث سي حست ثر ػول از ثؼد 12 هبُ در هبًدُ یثبق کیکلَپلصیس یٌیدٍرث ساىیه:   4-4  جدٍل

Bookmark not defined. 

 !Errorیثؼد هراجؼبت در آى ریهقبد ٍ ػول از قجل کیکلَپلصیس(  لٌدریس)  گوبتیآست يیبًگیه سِیهقب: 4-5 جدٍل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not . یثؼد هراجؼبت در آى ریهقبد ٍ ػول از قجل یکراتَهتر يیبًگیه سِیهقب:  4-6  جدٍل

defined. 

 کیکلَپلصیس یٌیدٍرث ثرحست ػول از ثؼد 12 هبُ در َپترید کی یثبال سنیگوبتیآست ساىیه یثررس:   4-7 جدٍل

 .Error! Bookmark not defined .................................................. ػول از ثؼد 12 هبُ در وبًدُیثبق

 قجل  کیکلَپلصیس     یٌیدٍرث ضدت ثرحست ػول از ثؼد 12 هبُ در وبًدُیثبق گوبتیآست ساىیه یثررس:    4-8 جدٍل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. ػول از

 !Error ............ ػول از ثؼد ِیقرً کدٍرت ثرحست ػول از ثؼد 12 هبُ در گوبتیآست ساىیه یثررس:   4-9 جدٍل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... ػول از ثؼد هراجؼبت در ِیقرً کدٍرت ثرٍز ساىیه:   4-11  جدٍل

 Error! Bookmark not یٌیدٍرث ضدت حست ثر PRK از ثؼد 12 هبُ در ِیقرً کدٍرت ثرٍز ساىیه:  4-11 جدٍل

defined. 

 !Error .......ػول از ثؼد 12 هبُ در وبًدُیثبق یٌیدٍرث حست ثر ػول از ثؼد ِیقرً کدٍرت ثرٍز ساىیه:  4-12 جدٍل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ......... وبراىیث سي ثرحست ػول از ثؼد 12 هبُ در ِیقرً کدٍرت ساىیه:  4-13 جدٍل

defined. 

 Error! Bookmark not .. وبراىیث سي ثرحست ػول از ثؼد 12 هبُ در وبًدُیثبق گوبتیآست ساىیه:   4-14 جدٍل

defined. 



 
 

 Error! Bookmark not ........... ػول از ثؼد ٍ قجل ضدُ اصالح دید ٍ ًطدُ اصالح دید سِیهقب:  4-15 جدٍل

defined. 

 !Error .......... ػول از قجل کیکلَپلصیس یٌیدٍرث ضدت ثرحست ِیقرً یآٌّ ی حلقِ ساىیه یثررس:  4-16 جدٍل

Bookmark not defined. 

 

  



 
 

 ًوَدارّافْرست 

 صفحِ                       ػٌَاى

 .Error! Bookmark not defined ............... ػول از ثؼد ٍ قجل کیکلَپلصیس اسفر ی سِیهقب:   4-1 ًوَدار

 Error! Bookmark not ... ػول از ثؼد 12 هبُ ثب ػول از قجل کیکلَپلصیس اسفر ی سِیهقب ًوَدار:   4-2 ًوَدار

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...... ػول از ثؼد ٍ قجل کیکلَپلصیس یاسفر هؼبدل ی سِیهقب:  4-3 ًوَدار

 .Error! Bookmark not defined ... ػول از ثؼد ٍ قجل(  گوبتیآست)  لٌدریس يیبًگیه ی سِیهقب:  4-4 ًوَدار

 Error! Bookmark not . ػول از ثؼد 12 هبُ ثب ػول از قجل(  گوبتیآست)  لٌدریس ساىیه ی سِیهقب:  4-5 ًوَدار

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............... ػول از ثؼد ٍ قجل یکراتَهتر يیبًگیه ی سِیهقب:  4-6 ًوَدار

 Error! Bookmark not . ػول از ثؼد 12 هبُ ٍ قجل BCVA ثراسبض دید خطَط در رییتغ ی سِیهقب:   4-7 ًوَدار

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ػول از ثؼد 12 هبُ ٍ ػول از قجل ییٌبیث حدت یتجوؼ ًوَدار:  4-8 ًوَدار

 

 



 

1 
 

 

)فتًرفرکتیً کراتکتًمی( بر اصالح ديربیىی بیماران مراجعٍ کىىدٌ بٍ مرکس  PRKبررسی تاثیر 

 جراحی وًر در استان اردبیل 

دٍرتیٌی یک اختالل رفرکتیَ ضایع است، توایل تِ اصالح عیَب اًکساری هاًٌد ّایپرٍپی ساتقِ ٍ ّدف : 

تریي علل هراجعات تِ کلیٌیک ّای چطن پسضکی است ّدف از جراحی ّای اهرٍزُ یکی از ضایع 

رفراکتیَ کاّص ٍاتستگی فرد تِ استفادُ از عیٌک ٍ یا لٌس تواسی جْت فعالیت ّای رٍزهرُ خَد هی 

+ تا 00/1( در درهاى دٍرتیٌی تیي  PRKتاثیر فتَرفرکتیَ کراتکتَهی )  تاضد.ّدف ایي هطالعِ تررسی

 هی تاضد. Eye Q 400تا استفادُ از دستگاُ آلگرتَ + دیَپتر  00/7

تیوار کِ  25چطن از  47ٍ آیٌدُ ًگر تواهی  case series: در ایي هطالعِ ، تِ رٍش  هَاد ٍ رٍش ّا

+ ٍ آستیگواتیسن سیکلَپلصیک هساٍی ٍ کوتر از یک دیَپتر 00/7+ تا 00/1دٍرتیٌی سیکلَپلصیک تیي 

 قرار گرفتٌد. PRKهاُ ٍارد هطالعِ ضدُ ٍ تحت عول  6در طی  consecutiveداضتٌد تِ صَرت  

تواهی تیواراى تحت هعایٌِ تا دستگاُ اسلیت لوپ ، دید اصالح ًطدُ ٍ اصالح ضدُ تا عیٌک تِ صَرت 

LogMAR  رفرکطي سیکلَپلصیک ) دٍرتیٌی ٍ آستیگواتیسن ( ، کراتَهتری ، هعایٌِ تِ چطن در قثل از ،

تعد از عول قرار گرفتٌد. ّوچٌیي کدٍرت قرًیِ ًیس در ّر  12ٍ  6ٍ  3ٍ  1ُ ّای عول ٍ ّفتِ اٍل ٍ ها

 ضد. presentتعد از عول ،  12هعایٌِ ثثت ضد. تررسی دید تِ صَرت هقایسِ دید قثل از عول تا هاُ 

هٌِ ) دا 19/0 ± 22/0( تِ  00/0 – 3/1) داهٌِ  76/0 ± 28/0دید اصالح ًطدُ قثل از عول از یافتِ ّا : 

)  13/0 ± 24/0افسایص یافت. دید اصالح ضدُ قثل از عول از  12در هاُ  P:0.000(  تا  00/0 – 78/0

 تعد از عول افسایص یافت. 12در هاُ  P:0.01( تا  00/0 – 7/0) داهٌِ  08/0 ± 16/0( تِ  00/0 – 00/1

( ٍ  5/1- 7+ ) داهٌِ 02/5±64/1( تِ ترتیة از هیساى قثل از عول  SEاسفر سیکلَپلصیک ٍ هعادل اسفری ) 

+ ) 35/1±51/1( ٍ -75/0 – 75/5+ ) داهٌِ 83/1±72/1( تِ هقادیر  38/1 – 5/6+ ) داهٌِ 55/1±75/4

 تعد از عول کاّص یافت. 12( در هاُ  -00/1-38/5داهٌِ 
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ٍ در هیاًگیي هعادل اسفری  12ٍ  6تیي هاُ  پایداری در رفرکطي اسفر سیکلَپلصیک ٍ هیاًگیي کراتَهتری

 حاصل ضد. 6ٍ  3تیي هاُ 

دیَپتر ارتثاط هعٌی داری تا  2هیساى عَد ٍ یا تاقی هاًدى ضوارُ دٍرتیٌی سیکلَپلصیک هساٍی ٍ تاالی 

 سال داضت. 35دیَپتر ٍ سي هساٍی ٍ کوتر از  5دٍرتیٌی سیکلَپلصیک قثل از عول تاالی 

ّا در هعایٌِ قثل از عول آستیگوات هساٍی ٍ کوتر از یک دیَپتر داضتٌد ، )  در حالیکِ تواهی چطن

% (  2/36چطن ) 17تعد از عول  12( دیَپتر  ، در هعایٌِ هاُ  -00/1 – 00/0ٍ داهٌِ  -5/0± 41/0هیاًگیي 

داری تا  ( داضتٌد کِ افسایص آستیگوات ، ارتثاط هعٌی 25/1- 75/3آستیگواتیسن تاالی یک دیَپتر ) داهٌِ 

 2هساٍی ٍ تیطتر از  12دیَپتر ، دٍرتیٌی سیکلَپلصیک هاُ  5دٍرتیٌی سیکلَپلصیک قثل از عول تاالی 

سال داضت. کدٍرت  35تعد از عول ٍ سي هساٍی ٍ کوتر از  12دیَپتر ، کدٍرت حلقَی قرًیِ در هاُ 

رجِ ( هطاّدُ ضدُ کِ ارتثاط د 5/0-4% چطن ّا ) داهٌِ :  2/53تعد از عول در  12حلقَی قرًیِ در هاُ 

تعد از عول  12دیَپتر ٍ دٍرتیٌی سیکلَپلصیک تاقیواًدُ هاُ  5هعٌی داری تا اسفر سیکلَپلصیک تاالی 

 هساٍی ٍ تیطتر از دٍ دیَپتر داضت.

علیرغن آًکِ تاعث کاّص  Eye Q 400( تا دستگاُ آلگرتَ  PRKفتَ رفرکتیَ کراتکتَهی ) ًتیجِ گیری : 

ر سیکلَپلصیک ٍ تْثَد دید اصالح ضدُ ٍ ًطدُ ًسثت تِ قثل از عول هی ضَد ٍلی تا تَجِ تِ هیاًگیي اسف

هیساى تاالی القای آستیگواتیسن ، عَد دٍرتیٌی ٍ کدٍرت قرًیِ در درصد تاالیی از چطن ّا در هَارد 

 ِ ًوی ضَد.دیَپتر ، اًجام آى در ضوارُ ّای ذکر ضدُ تَصی 5دٍرتیٌی سیکلَپلصیک قثل از عول تاالی 

 دٍرتیٌی ، آستیگواتیسن ، فَتَرفرکتیَ کراتکتَهی کلید ٍاشُ : 
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