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Amplitude and Facility of Accommodation in Myopic Eyes  
after Photorefractive Keratectomy 

 
Karimian F, MD; Bagheri A, MD; Bayat H, MD; Aramesh S, MD; Amin Shokravi A, BS;  

Yaseri M, MSc 
 
Purpose: To determine the amplitude and facility of accommodation after photorefractive 
keratectomy (PRK) in myopic subjects.  
Methods: The study was performed on 160 eyes of 80 patients aged 19 to 72 years. Amplitude and 
facility of accommodation was evaluated before and 2 weeks and one and three months after PRK. 
Amplitude of accommodation was evaluated by “Minus Lens” method and facility of 
accommodation was determined using alternate plus and minus lens technique. 
Results: Overall 67.5% of cases were female and mean age was 26.1±5.4 years. Mean amplitude of 
accommodation was 3.8±1.4 diopters (D) preoperatively which reached 4.5±1.6 D (P=0.02) two 
weeks and 4.9±1.4 D (P=0.03) one month postoperatively but remained stable up to three months. 
Mean binocular facility of accommodation was 5.8±3.4 cycles/minute (c/m) preoperatively which 
reached 7.4±3.6 c/m two weeks (P<0.001), 9.2±3.4 c/m (P<0.001) one month and 10.0±3.2 c/m 
(P<0.001) three months postoperatively. 
Conclusion: The amplitude and facility of accommodation in young myopic patients gradually 
increases after PRK. Near work and accommodative vision will improve over time.    
   
• Bina J Ophthalmol 2007; 12 (4): 473-479. 

 
  

  ويتورفركتوفكراتكتومي پس از بين  نزديكافراد تغييرات دامنه و سهولت تطابق 
  

  ٥مهدي ياسريو  ٤شكروي آناهيتا امين، ٣دآتر شيال آرامش، ٢دآتر هما بيات، ١ دآتر عباس باقري،١دآتر فريد آريميان

  
  .(PRK) تکتومي فوتورفركتيوکراپس از جراحي  ساله ٤٢  تا١٩بين  نزديک افراد دامنه و سهولت تطابقتعيين : هدف

 ٢و قبـل  ها  چشم. انجام شد بيمار ٨٠چشم از  ١٦٠بدون شاهد بر روي مطالعه به روش كارآزمايي باليني : پژوهشروش  
گيـري دامنـه تطـابق بـه        اندازه. دامنه و سهولت تطابق مورد ارزيابي قرار گرفتند       نظر  از   PRK ماه بعد از     ٣هفته، يك ماه و     
  . استفاده متناوب از لنزهاي مثبت و منفي بودبا سهولت تطابق گيري  اندازهو روش لنز منفي 

ميـانگين  . بودند سال   ۱/۲۶±٤/٥با ميانگين سني    )  درصد ٥/٣٢( مرد   ٢٦و  )  درصد ٥/٦٧( زن   ٥٤بيماران شامل    :هايافته
يـك  و  ) =٠٢/٠P ( ديـوپتر  ٥/٤±٦/١  بـه   هفته پس از عمل    ٢ ديوپتر بود كه     ٨/٣±٤/١دامنه تطابق دوچشمي قبل از عمل       

ميانگين سهولت تطابق دوچشمي    .  ماه پس از عمل ثابت ماند      ۳ و تا    رسيد) =۰۳/۰P ( ديوپتر ٩/٤±٤/١ پس از عمل به      ماه
 پس از عمل به     يك ماه  ،سيکل در دقيقه   ٤/٧±٦/٣  به  سيكل در دقيقه بود كه دو هفته پس از عمل          ٨/٥±٤/٣قبل از عمل    

  .)>٠٠١/٠P( رسيد  سيكل در دقيقه٠/١٠±٢/٣پس از عمل به ه ماه س و سيکل در دقيقه ٢/٩±٤/٣
بـا گذشـت    يابـد و      مـي افـزايش   ، به تدريج    PRKبعد از    ساله   ١٩-٤٢بين    نزديک دامنه و سهولت تطابق افراد       :گيرينتيجه
  .يابدبهبود ميافراد  مشكالت تطابق و ديد نزديك اين ،زمان

  .٤٧٣-٤٧٩: ٤شماره ، ١٢؛ دوره ١٣٨٦ بيناپزشکي  مجله چشم •
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  )e-mail: karimianf@yahoo.com (فريد کريميان :گو پاسخ •
  ١٣٨٦ خرداد ٧ :تاريخ دريافت مقاله         دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -پزشک  چشم-دانشيار -١
  ١٣٨٦ تير ١٣ :تاريخ تاييد مقاله         دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -پزشك  چشم- دستيار-٢
   دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -پ قرنيه و سگمان قدامي فلوشي-٣
  بيمارستان لبافي نژاد -سنجي کارشناس بينايي -٤
  مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -کارشناس ارشد آمار حياتي -٥

   مرکز تحقيقات چشم-نژاد  بيمارستان لبافي- بوستان نهم- خيابان پاسداران-تهران 
  
  
  

 قدمهم
تـرين روش انجـام جراحـي        شـايع  ،مـر يزر اگزا يـ استفاده از ل       

ـ      است رفركتيو كراتكتـومي   يـا صـورت ليزيـك     ه   كه انجـام آن ب
رسـد و بـسياري از       به حـدود دو دهـه مـي        ،)PRK(فوتورفركتيو  

جراحـي  شـده     شـناخته  عـوارض    .١انـد   شـده  عوارض آن شناخته  
نيـه، انجـام ليـزر      عفونـت قر  عبارتنـد از    رفرکتيو به وسيله ليـزر      

اي منتـشر   غيرمركزي، كدورت سطح فاصل فلپ، كراتيـت اليـه        
(DLK)         آستيگماتيسم نامنظم، تاري ديد و خيرگي، اكتازي پس ،
ـ هنوز نكات مبهم زيادي در مورد آن وجـود دار         لي   و ٢از عمل  . دن

اند كـه افـراد    متوجه شده رفركتيو جراحان   ،در مشاهدات روزمره  
اخـتالل در   از   بـراي مـدتي      رفركتيو،ي  پس از جراح  بين،    نزديک

 ،كنند ولي در بررسي متون و در كتب مرجـع          تطابق شكايت مي  
  .٣اين نكته هنوز مورد بررسي دقيق قرار نگرفته است

منظور مشخص نمودن تغييـرات تطـابق و             پژوهش حاضر به    
وضعيت تطابق فـرد چـه تغييراتـي        ،  PRKكه پس از جراحي      اين

كـشد  ه مدت زماني طول مي    چ ،ورت تغيير خواهد داشت و در ص    
تا تطابق فرد به وضعيت قابل قبول براي انجام مطالعه و كارهاي            

  .؛ انجام پذيرفته استروزمره برگردد
  

 روش پژوهش
بـدون شـاهد بـر روي    باليني کارآزمايي اين مطالعه به روش        

همه  .انجام پذيرفت  PRKداوطلب   ساله   ١٩-٤٢بين    افراد نزديک 
ــر ــا پزشــكي  اد تحــت معاينــه كامــل چــشم اف شــامل معاينــه ب

رفركـشن مانيفـست و سـيكلوپلژيك و        ،  تونـومتري ،  لمپ اسليت
كانديـد مناسـبي جهـت      افـرادي کـه      . قرار گرفتند  فوندوسكوپي

 توسط يـك    ها  جراحيهمه  . شدند وارد مطالعه    ند؛بود PRKانجام  
ــر  ــد   و).ك.ف(نف ــام ش ــتاندارد انج ــه روش اس ــه.٤و٥ند ب    دامن

ـ تط ـ ـ و سهـ )amplitude of accommodation(ق ـاب  قـولت تطاب
)facility of accommodation(،فته، يك ماه دو هسپس و  لـ قب

و .) ش.ا.آ(توسط يك فرد باتجربه      ،PRKو سه ماه پس از جراحي       
 در معاينات تطابق،    .ندگيري شد اندازه بدون اطالع از زمان عمل،    

در معاينات پـس از      .کرد  فرد از عينک اصالحي خود استفاده مي      
گرديد لمپ انجام مي    ابتدا ديد، رفركشن و معاينه با اسليت       ،عمل

و سپس ميزان سـهولت تطـابق و دامنـه تطـابق در روز ديگـري         
  . شد ارزيابي مي

و در شـرايط     ٦و٧يگيري دامنه تطابق به روش لنز منفـ        اندازه     
د ن بـين بيمـار و فـر       ينور ثابت با يك هدف ثابـت و فاصـله معـ           

 هدف ديداري، دو خط با فاصله نزديـک         .انجام شد  ،كننده  معاينه
مقابل  ابتدا هدف در     .به هم بر روي کارت معاينه ديد نزديک بود        

.  قـرار داده شـد     يمتـر   سـانتي  ٤٠هر دو چشم و در فاصله ثابت        
 ديوپتر جلوي چـشم بيمـار       ٢٥/٠سپس لنزهاي منفي با فواصل      

 در ايـن    .دف را تار گزارش كنـد      تا زماني كه بيمار ه     ندقرار گرفت 
  . گردد دامنه تطابق فرد بر حسب ديوپتر گزارش مي،روش
 سال با استفاده ٣٠گيري سهولت تطابق براي افراد زير      اندازه     

 ابتـدا يـك   .٦و٧صورت گرفـت  -٤لنز عدد و دو  + ٢از دو عدد لنز     
متري در جلـوي بيمـار گذاشـته         سانتي ٤٠هدف ثابت در فاصله     

گرفتند و    قرار مي  دو چشم بيمار     يجلو+ ٢  سپس دو لنز   .شدمي
 بعـد بالفاصـله دو   .شد تا فرد هدف را واضح گزارش کندصبر مي 

زمـاني کـه فـرد       تـا    ندشد چشم بيمار گذاشته مي    ي جلو -٤لنز  
کل اين فرآيند، يـک سـيکل       . کندهدف را واضح گزارش     دوباره  

براي . گرديدها در دقيقه ثبت مي    شد و تعداد سيكل    ميمحسوب  
 ٣٠شــونده   ســال فاصــله بــين هــدف و معاينــه٣٠افــراد بــاالي

بـراي تعيـين     -٢و   +١متر در نظر گرفته شد و از لنزهاي          سانتي
   .٧و٨سهولت تطابق استفاده گرديد
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تر تغييرات دامنه و سهولت تطابق، فاصـله        براي تعيين دقيق       
، ٢٥-٣٠ ،١٩-٢٤ فاصـله زمـاني      ٤ سـال بـه      ١٩-٤٢سني بين   

بـا توجـه بـه نزديـك        .  سالگي تقسيم گرديـد    ٣٦-٤٢ و   ٣١-٣٥
هاي سني سـوم و چهـارم و          بودن مقادير به دست آمده در گروه      

ها، در پايـان مطالعـه،        كم بودن تعداد افراد داوطلب در اين گروه       
ها، اين دو گروه در هم ادغـام و           بندي و ارزيابي يافته     جهت جمع 

  . بررسي شدند سالگي٤٢ تا ٣١به صورت گروه سني 
تحليـل   ،t آماري   آزمونآمده با استفاده از      دستهاي به          داده

ــني، ــانس  رگرش ــاليز واري ــستگي  (ANOVA) آن ــريب همب  و ض
ــپيرمن ــت ،(Spearman) اسـ ــاري   تحـ ــل آمـ ــه و تحليـ   تجزيـ

  .ندگرفتقرار 
  

 ها يافته
مرد  ٢٦و  )  درصد ٥/٦٧(زن   ٥٤     بيماران مورد مطالعه شامل     

ــد)  درصــد٥/٢٣( ــركت .بودن ــراد ش ــني اف ــانگين س ــده   مي كنن

ميـانگين معـادل كـروي      . بود)  سال ٤٢ تا   ١٩( سال   ١/٢٦±٤/٥
 -٥/٨تا   -٠/١( ديوپتر   -٧٥/٣±٥٠/١عيب انكساري قبل از عمل      

 ديـوپتر   -٠٧/٠±٦٠/١ بـه    دو هفته بعـد از عمـل       که   بود) ديوپتر
  ). =٠٠١/٠P(رسيد ) ديوپتر +٧٥/٢تا  -٠/١(

هــاي ســني و در  نــه تطــابق بــر اســاس گــروه     تغييــرات دام
دامنـه تطـابق در     . اند  ارايه شده ) ١(هاي مختلف در جدول       زمان

 ساله در تمام مقاطع بعـد از عمـل بـه طـور              ١٩-٢٤گروه سني   
داري نسبت به قبل از عمل افزايش داشت ولي در يک ماه              معني

 هفتـه بعـد از عمـل تفـاوت     ٢ ماه بعـد از عمـل نـسبت بـه     ٣و  
 ســاله نيــز ٢٥-٣٠در گــروه ســني . اري نداشــته اســتد معنــي

 ساله مشاهده شـد     ١٩-٢٤وضعيت تقريباً مشابهي با گروه سني       
 ساله، دامنه تطابق در هـيچ کـدام از          ٣١-٤٢ولي در گروه سني     

داري با هم و بـا ميـزان قبـل از             مقاطع بعد از عمل تفاوت معني     
هاي سني     ميزان دامنه تطابق قبل از عمل در گروه        .عمل نداشت 

  ). =٠٠٩/٠P(تر بود  تر، بيش جوان
  

  هاي سني هاي قبل و بعد از عمل به تفکيک گروه  ميانگين و انحراف معيار دامنه تطابق بر حسب ديوپتر در زمان-١جدول 

 ٣P ۴P ۵P ۶P   ماه بعد٢P ۳  يک ماه بعد ١P  هفته بعد ٢  قبل از عمل )سال (يسنگروه 
۲۴-۱۹) ۳۸n=(  ٤٢٨/٠  ٣٦٣/٠  ١٦٩/٠>٠٠١/٠  ٤/٥±٠/١>٠٠٠١/٠  ٤/٥±٣/١  ٠٠٢/٠  ١/٥±٧/١  ٠/٤±٥/١  
۳۰-۲۵) ۲۳n=(  ٧/٦±٧/١  ٠٥٩/٠  ٣/٤±٣/١  ٦/٣±٧/١  ۰۰۲/۰  ٠/٥±٥/١  ۰۰۱/۰<٣٢/٠  ٠٥٢/٠  ١١/٠  
۴۲-۳۱) ۱۹n=(  ٧/٣±٠/٣  ٧/٠  ٨/٣±٤/١  ٩/٠  ٧/٣±٤/١  ٧/٣±٤/١  ۹/۰  ٧٤/٠  ٩/٠  ٦/٠  

  ٩٧/٠  ٠٥٤/٠  ٠٣٤/٠  >٠٠١/٠  ٩/٤±٤/١ >٠٠١/٠  ٩/٤±٤/١  ٠٠١/٠  ٥/٤±٦/١  ٨/٣±٦/١  در کل
 هفتـه  ۲مقايسه يک مـاه بعـد از عمـل و    : ۴P ماه بعد با قبل از عمل، ۳ هفته، يک ماه و ۲به ترتيب براي مقايسه مقادير : ۳P و ۱P ،۲P زوج؛ tآزمون   •

   يک ماه بعد از عمل ماه بعد از عمل و۳مقايسه : ۶P هفته بعد از عمل و ۲ ماه بعد از عمل و ۳مقايسه : ۵Pبعد از عمل، 
  
  

ــروه  ــابق براســاس گ ــهولت تط ــرات س ــني در       تغيي ــاي س ه
سـهولت  . انـد   نـشان داده شـده    ) ۲( در جدول    ،هاي مختلف   زمان

 ساله در تمام مقاطع بعـد از عمـل          ۱۹-۲۴تطابق در گروه سني     
داري نسبت به قبل از عمل افزايش يافت و حتا در             به طور معني  

 هفته بعد از عمـل نيـز        ۲مل نسبت به     ماه پس از ع    ۳يک ماه و    
در ماه سوم نسبت به ماه اول نيز اين         . داري داشت   افزايش معني 

 سـاله، ميـزان     ۲۵-۳۰درگروه سني   . دار بود   افزايش تقريباً معني  
،  سـاله  ۳۱-۴۲ در گروه سـني      .تر بود   افزايش در تمام مقاطع کم    

  .تر بودند تغييرات خفيف

 سـه مـاه      و ، دو هفته، يك ماه    له سا ٣٠ تا   ٢٥     در گروه سني    
زمان بر روي دامنه      پس از عمل، تاثير رفركشن و سن به طور هم         

و تـاثير سـن بـه       ) =۰۳۹/۰P(دار بـود      و سهولت تطـابق، معنـي     
  ). =۰۰۱/۰P (بوددار  تنهايي نيز بر روي دامنه تطابق معني
با دامنه تطـابق  قبل از عمل        بررسي تغييرات سن و رفركشن      

ها با دامنه تطـابق ارتبـاط وجـود دارد و در           اد كه بين آن   نشان د 
دار بـود؛ يعنـي سـن         اين ميان، رابطه سن با بهبود تطابق معنـي        

 تري جهت بازگشت تطابق نياز داشـت        شباالتر، به مدت زمان بي    
)٠٠١/٠P=.(          وقتي ميزان دامنه تطابق در مقابل سن و رفرکشن 
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  )١٣٨٦ تابستان (٤ شماره -١٢ دوره -پزشكي بينا مجله چشم
 

٤٧٦

،  سال ۳۰زير  اي سني   ه  قبل از عمل در نظر گرفته شد؛ در گروه        
بين ميزان رفرکشن قبل از عمل و افزايش دامنه تطابق و بهبـود             
سهولت تطابق، ارتباط چنداني مـشاهده نگرديـد ولـي در گـروه             

تـر بـود؛ دامنـه و          سال، هر چه ميزان رفرکشن بيش      ۳۰باالتر از   
  .تر بود  سال کم۳۰سهولت تطابق نسبت به افراد زير 

هولت تطابق در تمام گروههاي سـني بـه         تغييرات دامنه و س        

تر از تغييـرات دوچـشمي        كم) راست يا چپ  (چشمي    صورت تك 
تر   تر و بيش    بود و سرعت اين تغييرات به صورت دوچشمي سريع        

هاي چشم راسـت و چـپ تفـاوتي      يافته).٤ تا   ١نمودارهاي  (بود  
 دامنـه   ترين تغييرات   دهد كه بيش    مي  نشان )٣(نمودار  . نداشتند

کنـدترين  تـرين و      كـم   سـال و   ٢٤ تـا    ١٩ گروه سـني     در قتطاب
  . سال بوده است٤٢ تا ٣١گروه سني در  اتتغيير

    

 
) راست يا چپ(چشمي   تغييرات ميانگين دامنه تطابق تك-١نمودار 

  هاي سني هاي مختلف قبل و بعد از عمل به تفکيک گروه در زمان
  
  

 
) راست يا چپ(چشمي   تغييرات ميانگين سهولت تطابق تك-٢نمودار 

  هاي سني هاي مختلف قبل و بعد از عمل به تفکيک گروه در زمان

 
هاي   تغييرات ميانگين دامنه تطابق دوچشمي در زمان-٣نمودار 

   سنيهاي مختلف قبل و بعد از عمل به تفکيک گروه
  
  

 
هاي مختلف قبل  سهولت تطابق دوچشمي در زمان تغييرات -٤نمودار 

  هاي سني و بعد از عمل به تفکيک گروه
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 PRKتطابق بعد از  تغييرات -دکتر فريد کريميان
 

٤٧٧

  هاي سني هاي قبل و بعد از عمل به تفکيک گروه  ميانگين و انحراف معيار سهولت تطابق بر حسب سيکل در دقيقه در زمان-۲جدول 

 ٣P ۴P ۵P ۶P   ماه بعد٢P ۳  يک ماه بعد ١P  هفته بعد ٢  قبل از عمل )سال (يسنگروه 
۲۴-۱۹) ۳۸n=( ۵/۳±۸/۶  ۶/۳±۱/۸  ۰۲۲/۰  ۷/۳±۲/۱۰  ۰۰۰۱/۰<۸/۲±۴/۱۱ ۰۰۰۱/۰< ۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰ ۰۵۱/۰  
۳۰-۲۵) ۲۳n=( ۱/۳±۰/۵  ۲/۳±۳/۶  ۰۹۶/۰  ۵/۴±۵/۸  ۰۰۷/۰  ۵/۳±۷/۹  ۰۰۰۱/۰<٠٠١/٠  ٠١٣/٠< ۰۹۴/۰  
۴۲-۳۱) ۱۹n=( ۷/۲±۶/۴  ۹/۳±۲/۷  ۰۱۱/۰  ۵/۳±۸/۷  ٠٠١/٠<  ۹/۲±۷/۸  ٠٠١/٠<۲۵/۰  ۰۵۸/۰  ۲۳۵/۰  

  ۰۰۴/۰ >٠٠١/٠ >٠٠١/٠  >٠٠١/٠ ۰/۱۰±۲/۳  >٠٠١/٠  ۲/۹±۴/۳>۰۰۱/۰  ۴/۷±۶/۳  ۸/۵±۴/۳  در کل
 هفتـه  ۲مقايسه يک مـاه بعـد از عمـل و    : ۴P ماه بعد با قبل از عمل، ۳ هفته، يک ماه و ۲به ترتيب براي مقايسه مقادير : ۳P و ۱P ،۲P زوج؛ tآزمون   •

   ماه بعد از عمل و يک ماه بعد از عمل۳مقايسه : ۶P هفته بعد از عمل و ۲ ماه بعد از عمل و ۳مقايسه : ۵Pبعد از عمل، 
  
  

 بحث
 برروي افراد   ٢٠٠٥ در سال    ٩ و همكاران  Gil كه   اي     در مطالعه 

 قبـل از عمـل      بين انجام دادنـد؛ ميـانگين دامنـه تطـابق           نزديک
 ديوپتر بود كـه در مقايـسه بـا مطالعـه حاضـر كـه                ٠٥/٨±٠٦/٢

 ٨/٣±٤/١ميانگين دامنه تطابق قبـل از عمـل در كـل بيمـاران،              
اي كـه ميـزان دامنـه    مطالعـه . تر بـود  ديوپتر به دست آمد؛ بيش  

. بين را در ايران بررسي نمايد؛ موجود نيـست          تطابق افراد نزديک  
 انجـام پـذيرفت،     ١٠اس رياضـي  مطالعه ديگـري كـه توسـط عبـ        

 نفــر از افــراد ســاكن تهــران ٢٣٠٠ميــانگين دامنــه تطــابق در 
گيري و با جدول دانـدرز مـورد مقايـسه قـرار گرفـت كـه                  اندازه

اما علت اختالف ميـزان     . داد   ديوپتر را نشان مي    ٢اختالف حدود   
. تطابق در آن مطالعه با مقادير مطالعات غربي مـشخص نگرديـد           

 قابـل توجيـه اسـت زيـرا در     Gilه حاضر با مطالعه اختالف مطالع 
، دامنـه تطـابق بعـد از عمـل كـاهش داشـت امـا در                 Gilمطالعه  

مطالعه حاضر، ميزان ميانگين دامنه تطابق پس از عمل افـزايش           
ــه ٨/٣±٤/١هــا از  در مجمــوع گــروه(يافــت  ــوپتر ب  ٦/٤±٦/١ دي
د بـا   شـون هاي باليني كه در واقعيت مـشاهده مـي         يافته). ديوپتر
خواني دارند؛ بدين معنا كـه      تر هم   هاي مطالعه حاضر، بيش     يافته

اند؛ تري داشته   بين که قبل از عمل، دامنه تطابق کم         افراد نزديک 
تـري در فاصـله       بيني، ناچار به انجام تطابق بيش       با اصالح نزديک  

اين افراد اگرچه در فاصـله كوتـاهي پـس از    . نزديک خواهند شد 
 و انجام كار نزديك، تطابق و مطالعه مشکل         عمل، در ديد نزديک   
گردد كه با گذشـت زمـان، ميـزان تطـابق             دارند اما مشاهده مي   

  .ايشان به حالت عادي باز خواهد گشت
 ديد و دامنه تطابق بيماران بـا        ١١ و همكاران  Teus     در مطالعه   

توجه به اين نكته كه آن افراد تحت عمل جراحـي ليزيـك قـرار               
در مطالعـه   . نديك هفته پس از عمل ارزيـابي شـد        گرفته بودند؛   

، PRKحاضر به علت تاري ديد در زمان يك هفته پـس از عمـل               
 هفته پس از عمل آغاز گرديد تا عدم شفافيت و           ٢ارزيابي تطابق   

ديـد نامناســب ايــن افــراد سـبب اسپاســم تطــابق و تــداخل در   
 در مطالعـه  . هاي دامنه و سـهولت تطـابق ايـشان نگـردد            ارزيابي
Teusــاران ــشم از ٤٦ ١١ و همک ــه  ٤٣ چ ــر و در مطالع  و Gil نف

بيمار از لحاظ تغييرات تطـابق مـورد بررسـي            ٣٦ هم   ٩همکاران
هر دو مطالعه از لحـاظ سـني، طيـف وسـيعي        . قرار گرفته بودند  

در مطالعـه حاضـر، اوالً هـم        . شـدند را شامل مي  )  سال ١٨-٤٠(
 بيمار، ابتدا   ٨٠ز   چشم ا  ١٦٠دامنه و هم سهولت تطابق، بر روي        

گيـري    و سپس دوچشمي اندازه   ) هر يك چشم  (به طور جداگانه    
هاي چـشم راسـت و چـپ اخـتالف واضـح       چون در يافته  . شدند

آماري وجود نداشت و از طرفي با توجه بـه ايـن کـه در زنـدگي                 
روزمره تطابق و كار نزديك بـر اسـاس ديـد دوچـشمي صـورت               

ت تطابق دوچـشمي مـورد      گيرد؛ جهت ارزيابي آماري، تغييرا     مي
منظـور افـزايش    به عالوه، در اين مطالعه به       . استفاده قرار گرفت  

تغييرات تطابق بر اساس سن بيماران بررسي گرديـد ولـي      دقت،  
بندي گروه سني داوطلبان ليزيك      الذكر، تقسيم در مطالعات فوق  

بـا  . ها انجام شـدند    در مجموع و كل چشم     هاانجام نشد و ارزيابي   
؛ ۱۲باشـد  آن كه تطابق، متغيـري وابـسته بـه سـن مـي             توجه به 

رسـد و ارزيـابي در        ارزيابي كلي، صحيح و دقيـق بـه نظـر نمـي           
در ضمن، تغييرات   . تر خواهد بود    هاي سني مختلف، منطقي    گروه

هاي   تطابق براي هر گروه سني نيز مستقل و غير وابسته به گروه           
  .۱۳استديگر 
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  )١٣٨٦ تابستان (٤ شماره -١٢ دوره -پزشكي بينا مجله چشم
 

٤٧٨

 بررسي مجموعـه    به روش  Teus۱۱ بررسي و نيز    Gil۹     مطالعه  
) single masked case series(سـوکور   مـوارد بـه صـورت يـک    

   مطالعـه حاضـر يـک کارآزمـايي بـاليني           كـه  حـالي  درانـد     بوده
هاي تغييـرات تطـابق بـه صـورت           گيري  و اندازه  بودبدون شاهد   

ماسکه و بدون اطـالع از رفركـشن قبـل از عمـل، سـن و زمـان                  
  در دو مطالعــه فــوق، . انــد پذيرفتــهشــده از عمــل انجــام  ســپري

تنها دامنه تطابق مورد بررسي قرار گرفت و سهولت تطـابق كـه             
 نظـر  درتـري اسـت؛    داراي اهميت باليني و كاربرد عملـي بـيش     

 بـه منظـور بررسـي        حاضـر،  در طراحي مطالعـه   ولي  گرفته نشد   
تر تغييرات تطابق، هـم دامنـه و هـم سـهولت آن در نظـر                  دقيق

  . گرفته شد
   در مطالعه حاضر، دامنـه تطـابق قبـل از عمـل در محـدوده                 

 ســال ٢٥-٢٠  ديــوپتر، در گــروه٠/٤±٥/١ ســال ١٩-٢٤ســني 
 ديـوپتر  ٧/٣±٤/١ سال ٣١-٤٢ ديوپتر و در گروه سني   ٦/٣±٧/١

هاي سـني مختلـف،       در مقايسه ميزان دامنه تطابق در گروه      . بود
ند كه اختالف   تري بود   تر داراي دامنه تطابق بيش      هاي جوان   گروه
در مقـادير بـه دسـت آمـده          .دار بـود    ها به لحاظ آماري معني      آن

علت اين اختالف، . دن تفاوت دار١٠مطالعه رياضيمطالعه حاضر با  
باشد كـه در مطالعـه رياضـي،        گيري دامنه تطابق مي   روش اندازه 

 به كار گرفته شد ولي در مطالعه حاضـر، از روش  push upروش 
دامنه تطابق در روش    . ٦و٧تر است شد كه دقيق  لنز منفي استفاده    

. دشو گيري مي  اندازهpush upتر از روش   ديوپتر كم٢لنز منفي، 
در مطالعه رياضي، دامنه تطابق در افراد جامعه و صـرف نظـر از              
عيب انكساري، به طور كلي انجام پذيرفت و مشخص نگرديد كه           

 در مطالعـه    افراد آمتروپ بودند يا عيـب انكـساري داشـتند امـا           
 بـه   .انـد   بين مـورد بررسـي قـرار گرفتـه          حاضر، تنها افراد نزديک   

تـري از تغييـرات دامنـه و          در اين مطالعه، جزييات بـيش     عالوه،  
 مـاه پـس از عمـل        ٣سهولت تطابق در فواصل زماني مختلف تا        

 جزييـات ايـن     ،گيري شـده اسـت كـه در مطالعـات ديگـر           اندازه
  .استتغييرات تا اين حد بررسي نشده 

 سال، دامنه تطابق    ١٩-٢٤ در محدوده سني     ،     در اين مطالعه  
دار    هفته پس از عمل نسبت به قبـل از عمـل، افـزايش معنـي               ٢

ولي در مقايسه با معاينـات پـس از آن          ) =٠٠٢/٠P(داشته است   
ايـن يافتـه،    . اي مـشاهده نـشد     مـاه، تغييـر قابـل مالحظـه        ٣تا  

ت تطابق دو هفته پـس از       دهنده ثابت شدن تقريبي تغييرا      نشان
PRK تـرين گـروه سـني،        باشد و پس از اين زمـان، در جـوان           مي

 سـال،  ٢٥-٣٠امـا در محـدوده سـني    . باشـد  تغييرات جزيي مي  
دامنه تطابق ديرتر و يك ماه پس از عمل، تقريباً ثابـت شـد و از                
طرفي نسبت به سه ماه پس از عمل، تغيير قابل توجهي نداشت            

)٣٢/٠= P .(ين در اين گروه سني، زمان مورد انتظـار بـراي           بنابرا
بهبود دامنه و سـهولت تطـابق، حـدود يـك مـاه پـس از عمـل                  

 ماه پس  ٣ سال ميزان تغييرات قبل تا       ٣١-٤٢در گروه    .باشد  مي
افزايش دامنـه تطـابق در      ). P =٨٧٤/٠(از عمل، قابل توجه نبود      

تـر     كم تر ديگر به ميزان     هاي جوان اين گروه سني نسبت به گروه     
تري از زمان     تر و در نتيجه با فاصله زماني بيش       و با سرعت پايين   

  ).٤ و ٣نمودارهاي (عمل صورت پذيرفته است 
هـاي تطـابق   هاي سني مختلف، تفاوت يافته      در مقايسه گروه  

هاي اول با دوم و دوم با سوم كه داراي محـدوده سـني              در گروه 
امـا  ) =P ١٣٦/٠(باشد  تري به هم هستند قابل توجه نمي      نزديك
 سـال بـا     ١٩-٢٤يعني  ( اول با سوم     هاي سني  ها براي گروه  يافته
 داراي اخـتالف    گيـري   در اكثـر مقـاطع پـي      )  سال ٣١-٤٢گروه  

احتماالً به علت آن است     وضعيت  اين  . آماري قابل توجهي بودند   
 سـال بـود امـا       ٥گروه مجـاور، اخـتالف سـن حـدود          دو  كه در   

 در برخي موارد حتا به      ،د گروه اول با سوم    اختالف سني بين افرا   
 تغييرات تطـابق    و در نتيجه تفاوت   رسيد    مي سال نيز    ٢٠حدود  
  .ديدار گرد معني
 ، سال ٣٠ زير   هايدر گروه هاي مطالعه حاضر،      براساس يافته      

بين ميزان رفركشن و افـزايش دامنـه تطـابق و بهبـود سـهولت               
   از  رردد و در گـروه بـاالت      گـ  تطابق، ارتباط چنداني مشاهده نمـي     

تـر باشـد؛ دامنـه و      سال نيز هر چـه ميـزان رفركـشن بـيش     ٣٠
بـه  . تر خواهد بود     سال كم  ٣٠سهولت تطابق نسبت به افراد زير       

 ســال بــا ٣٠عبــارت ديگــر چنانچــه بيمــاري بــا ســن بــيش از 
تـوان     قرار گيرد؛ مـي    PRKبيني باالتر تحت عمل جراحي        نزديک

تـري را جهـت بهبـود وضـعيت           ن طـوالني  بيني زما   براي او پيش  
 سال، وضـعيت    ٣٠دامنه و سهولت تطابق نمود اما در سنين زير          

  بيني نـدارد و بـا گذشـت          تطابق ارتباط مستقيم با ميزان نزديك     
  بهبـود  ) بـر اسـاس سـن داوطلـب       ( هفته از زمـان عمـل        ٤ تا   ٢

  .خواهد يافت
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  گيري نتيجه
زمـان بهبـود دامنـه و       ،  PRKتر داوطلب          در گروه سني جوان   

سهولت تطابق براي انجـام كارهـاي نزديـك و نيازمنـد تطـابق،              
 سـال، افـزايش     ٣٠در سن بـاالتر از      . تر خواهد بود    زودتر و سريع  
گـردد کـه بهبـود و         بيني قبل از عمـل سـبب مـي          ميزان نزديک 

در مجمـوع،   . افزايش دامنه و سهولت تطابق ديرتر انجـام پـذيرد         
ود يافتن مشكالت تطابق و سهولت انجـام        زمان بهب ،  PRKپس از   

  .كار نزديك بر اساس سن و ميزان رفركشن، متغير خواهد بود

  گزاري سپاس
کننده در مطالعه که مراجعات مكرر        شركت PRK     از داوطلبان   

رغـم بعـد    كننـده را بـه   بر و گاهي خسته  هاي زمان   و انجام آزمون  
در . نمـاييم    مـي  گـزاري   مسافت، صبورانه تحمل نمودند؛ سـپاس     

ضمن از گروه تايپ مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشـكي           
) ١(کارکنان پذيرش و اپتومتري كلينيـك نگـاه    و   شهيد بهشتي 

  .گردددريغشان قدرداني ميبه جهت هماهنگي و همكاري بي
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