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Lens and Toric Implantable Collamer Lens for the Correction of High 
Myopia with and without Astigmatism 
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Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
* Corresponding Author: sjhashemian64@gmail.com 
 
Purpose: To evaluate the efficacy, safety, predictability and stability of Implantable Collamer Lens (ICL) and 
toric ICL for the treatment of high myopia and high myopic astigmatism, one year prospective study. 
Methods: In this prospective nonrandomized clinical trial, 95 eyes of 51 patients that had ICL (31 eyes) and 
toric ICL (64 eyes) were participate in Eye Research Center, Department of Ophthalmology, Rasoul Akram 
Hospital, Iran University of Medical Sciences and Negah Eye Hospital, Tehran, Iran. Uncorrected visual 
accuity (UCVA), best spectacle corrected visual acuity (BSCVA), manifest refraction, adverse events and com-
plications were evaluated at 5th day and 2, 6 and 12 months postoperation. 
Results: The preoperative mean manifest refractive spherical equivalent (MRSE) were -11.75±4.63 D (diopter)  
(-5.0 to -22.0) in ICL group and -11.67±3.99 D (-3.0 to -21.0) in toric ICL group. Mean residual refractive 
spherical equivalent were -0.68±1.07 D at 5th day, -0.86±1.07 D at 2 months, -0.65±0.72 D at 6 months, -0.71±0.78 
D at one year in ICL group and -0.69±1.03 D, -0.59±0.84 D, -0.71±0.76 D and -0.89±0.68 D in toric ICL group, 
respectively. Preoperative cylinder in toric ICL group was -3.25±1.29 D (-2.0 to -6.0) and after operation was -
0.81±0.63D, -0.75±0.67 D, -0.93±0.70 D, -0.94±0.61 D, respectively. At 2 months after operation, the UCVA was 
20/40 or better in 74.3% in ICL group and 74.6 % in toric ICL group (efficacy=1.092 and 1.154, respectively). 
71.0% and 68.2% were within ±0.5 D and 77.5% and 85.7% were within ±1.0 D of emmetropia, respectively. 
58.1% and 63.6% gained one or more lines (safety=1.18 and 1.24) two months after operation. At 2 months after 
operation, 81%, of eyes in toric ICL group had <1.0 D and 95.3% <1.5 D cylinder. No operative and 
postoperative complications or adverse events were observed. Asymptomatic (trace) anterior sub capsular 
opacities were seen in one eye (1.05%). 
Conclusion: ICL and toric ICL were effective, predictable, and safe procedures for the treatment of high 
myopia and high myopic astigmatism. 
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   سميگماتيآست  بدون ياباال با و يبين نزديك حيتصح يبرا ICL كي و تورICL ي داخل چشميعوارض لنزها و يينايبج ينتا
  

  ٣يم جعفريمحمدابراه و دکتر ٢زاده گيبا بيفردکتر ، ١انيدجواد هاشميسدکتر 

  

 بـراي  ICL و توريـک  Collamer (ICL)نزهاي قابـل کاشـت   بيني و ثبات نتايج در ل بررسي اثربخشي، ايمني، قابليت پيش :هدف

  .بيني باال همراه با آستيگماتيسم بيني باال و نزديک درمان نزديک

بيمارکه تحت عمـل     ٥١چشم از    ٩٥ )غيرکارآزمايي باليني تصادفي  ( نگر، مقطعي توصيفي   در اين مطالعه آينده    :روش پژوهش 

، )ص(مرکزتحقيقات چـشم، گـروه چـشم پزشـکي بيمارسـتان رسـول اکـرم                در) چشم٦٤( Toric-ICLو) چشم٣١( ICLجراحي  

پزشـکي نگـاه، تهـران، ايـران قـرار گرفتنـد، شـرکت               بيمارستان چشم  خدمات بهداشتي درماني ايران و     دانشگاه علوم پزشکي و   

هـاي دوم، شـشم و     و مـاه داشتند و در اين افراد ديد با و بدون اصالح، ميزان ريفرکشن، عوارض ناخواسته و جانبي در روز پنجم    

  .دوازدهم پس از عمل مورد ارزيابي قرار گرفتند

در گـروه    و) -٢٢ تـا    -٥( ديـوپتر    -٧٥/١١±٦٣/٤ ICLقبـل از عمـل در گـروه       ) MRSE(معادل انکساري کروي    متوسط   :ها  يافته
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  )۱۳۹۴ بهار( ۳ شماره -۲۰ دوره -بينا پزشكي چشم مجله

 

 ٢٢٦

 در روز پـنجم     ICLر گـروه    بـاقي مانـده معـادل انکـساري کـروي د          متوسط  . بود) -٢١ تا   -٣( ديوپتر   -٦٧/١١±٩٩/٣ ICLتوريک

 -٨٩/٠±٦٨/٠ و   -٦٩/٠±٠٣/١ اين ارقام به ترتيـب       ICL ديوپتر بود و در گروه توريک      -٧١/٠±٧٨/٠ و در يک سال      -٦٨/٠±٠٧/١

 و  -٨١/٠±٦٣/٠ديوپتر و بعد از عمل بـه ترتيـب          ) -٦ تا   -٢ (-٢٥/٣±٢٩/١ ICLسيلندرقبل از عمل درگروه توريک    . ديوپتر بودند 

 درصـد  ٦/٧٤و ICL درصـد در گـروه      ٣/٧٤ و يـا بهتـردر     ٤٠/٢٠ ماه پس ازعمل،ديد اصالح نشده       ٢در  . تر بود  ديوپ -٩٤/٠±٦١/٠

 درصـد و    ٥/٧٧ديـوپترو   ± ٥/٠ درصـد در محـدوده     ٢/٦٨ درصد و    ٧١.بود) ١٥٤/١ و   ٠٩٢/١اثربخشي معادل (ICLدرگروه توريک   

تر از يـک خـط         درصد، يک يا بيش    ٦/٦٣ و   ١/٥٨ترتيب به   ICLو توريک    ICLدر گروه   .امتروپ بودند ± ١ درصد در محدوده   ٧/٨٥

ها در گـروه       درصد از چشم   ٨١در دو ماه پس از عمل       . را دو ماه بعد از عمل به دست آورند        ) ٢٤/١ و   ١٨/١= ايمني(افزايش ديد   

ICL  بعـد از عمـل   اي ضـمن و  هيچ عارضـه .  درصد کمتر از يک و نيم ديوپتر سيلندر داشتند٣/٩٥تر از يک ديوپتر و   توريک کم 

  .کدورت بدون عالمت پشت کپسول قدامي لنز مشاهده شد)  درصد٠٥/١(تنها در يک چشم . مشاهده نشد

و بـاال    يبينـ   نزديـک  درمـان    يمـن بـرا   ي و ا  ينـ يب شيثر، قابـل پـ    مـو  روش   ICLک  يـ  و تور  ICL يلنزهااستفاده از    :يريگ جهينت

  .باشند يم سميگماتيآست همراه با  بااليبين نزديک

 ٢٢٥-٢٣٦: ٣، شماره ٢٠؛ دوره ١٣٩٣پزشکي بينا  له چشممج.  

  

 سيدجواد هاشميان دکتر: گو پاسخ (e-mail: sjhashemian64@gmail.com)   

  ١٣٩٣ خرداد ٢٦: دريافت مقاله         ايران- تهران-ايران دانشگاه علوم پزشکي - مرکز تحقيقات چشم - چشمپزشک- دانشيار-۱

  ۱۳۹۳ بهمن ۱۸: تاييد مقاله     ايران- تهران-ايرانشکي پزم علو دانشگاه - مرکز تحقيقات چشم-چشمپزشک -بيماريهاي قرنيه  فلوشيپ-۲

   ايران- تهران-ايران دانشگاه علوم پزشکي - مرکز تحقيقات چشم - پژوهشگر- پزشک عمومي-۳

 مرکز تحقيقات چشم-)ص( بيمارستان رسول اکرم - خيابان نيايش-ن خيابان ستارخا-تهران   

  

 
 مقدمه

 يوب انکـسار  ي اصالح ع  ي برا يمتعددهاي         در حال حاضر روش   

ماران مبتال به ي بي براها آن از   يدر دسترس است، اما تعداد محدود     

مـاران  ياگـر ب  . باشـند   مـي اسـتفاده   قابل   به باال  متوسط   يبين  نزديک

 را نداشته باشند،   ي تماس ي باال تحمل لنزها   يب انکسار يه ع مبتال ب 

ــتفاده از  ــت  يعاس ــن اس ــک ممک ــه ن ــر ب ــات ب منج ــاياعواج  يين

)Aberration (حـل   ک راه يـ  يگر جستجو بـرا    هين امر توج  ي ا .۱شود

تنها  يداخل چشم  ي مصنوع لنز  کاشت .۲و قابل اعتماد است   يرفراکت

بق چـشم را حفـظ      ا تط کهباشد    مي باال   يوب انکسار ي ع يدرمان برا 

  .۳استر يپذ بالقوه برگشتنموده و 

 ,.ICL; STAAR Surgical Co(قابـل کاشـت    Collamer يلنزها     

Monrovia, CA, USA (ـ يايممکن است مزا  داشـته  LASIKش از ي ب

 LASIK انجـام  در. باشد  مير  يپذ برگشتو   ينيب شيقابل پ زيرا  باشند  

  کـه  اسـت  هيـ قرنزيادي از    بافت   از به برداشت  ي ن ، باال يها  شماره در

 کـه در    ي، در حـال   گـردد  ي م )HOA ( رده باال  اعواجات شيث افزا باع

، انحرافـات رده بـاال      هي مرکز قرن  يعدم دستکار ل  يدله  ب ICL کاشت

)HOA (۴و۵دنابي يش نميافزا.  

   Refractive Lens( يض عدســينــسبت بــه تعــو ICLکاشــت      

  

Exchange (  در  يا  که نقش عمده   يستاليکرلنز  زيرا  دارد،  ارجحيت 

چنـان   دارد، هـم   تـر  ماران جـوان  يژه در ب  يعملکرد تطابق چشم به و    

  .٦ماند ي مينخورده باق دست

 Toric ICLسم، يـ گماتي درمـان آست يد بـرا يـ ن جديگزيک جاي     

بـراي فـرد،    و  يـ کراتورفراکت يکه عمل جراحـ   ي  در موارد  و   باشد  مي

ـ آن   اسـتفاده از  ست،  ين مناسبنه  يگز سم يـ گماتي اصـالح آست   يراب

 درمـان مـوثر     ي هـر چنـد مطالعـات متعـدد        . است يديمفانتخاب  

ه وصـل   يـ ک کـه بـه عنب     يـ  تور يسم با استفاده از لنزهـا     يگماتيآست

 يهـا   در کاهش سلول   ينگرانهنوز   اما،  ٧-٩اند شوند را نشان داده    يم

 يقـرار دادن لنزهـا    ن لنزهـا وجـود دارد و        يال در ارتباط با ا    ياندوتل

PMMAــ از طر جــاد ي باعــث امتــر يلــيم ٣/٥ه يــک بــرش قرنيــق ي

  .١٠گردد ي مي از جراحيسم ناشيگماتيآست

 اصـالح شـده     يينـا يحفـظ ب  از   يي سطح باال  يمطالعات متعدد      

ن و بعـد از عمـل، بهبـود         يحـ کـم   نسبت به قبل از عمل، عـوارض        

 هـدف از مطالعـه   .٣،١١و١٢انـد  هنـشان داد را د يـ دار د يـ زودهنگام و پا  

 و  ICL يلنزهـا   و ثبـات   ينـ يب شي، پ يمني، ا ي اثربخش ي بررس حاضر

و بـاال   يبين نزديک درمان يبرا) ICL V4 لنز يبا طراح (ICL کيتور

  .باشد مي سميگماتيآست  بااليبين نزديک
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 ٢٢٧

 روش پژوهش
 چـشم از    ٩٥ ،نگـر  نـده ي آ يرتصادفي غ يا ن مطالعه مداخله  يدر ا      

ور سـال   ياز شهر ) ICLک  ي چشم تور  ٦٤ و   ICL چشم   ٣١(مار  ي ب ٥١

، ICL  در گروه  .مورد بررسي قرار گرفتند    ١٣٨٨بهشت  ي تا ارد  ١٣٨٥

ــر ٢١ ــروه تور)  درصــد٧/٦٧( نف ــو در گ ــر ٤٠ ،ICLک ي  ٥/٦٢( نف

  .زن بودند) درصد

ــا مــاران يب      ــ پايوب انکــساريــعب ــي ــا -٣ نيه ب ــ د-٢٢ ت وپتر ي

اکثر حـد  ICL گروهدر   ،])MRSE[ آشکار   يمعادل کرو (بيني    نزديک

 ،سميـ گماتيوپتر آست يـ  د ٦ ا ت ٢ن  ي ب ICL کيوپتر و گروه تور   ي د ٥/٢

 يب انکـسار  يـ عبايـد   مـاران   ي ب .براي ورود به مطالعه انتخاب شدند     

 حـداقل   يد اصـالح  يـ ن د ي ماه گذشـته بـا بهتـر       ١٢دار در طول    يپا

  . داشته باشند١٠٠/٢٠

که شـامل    هصورت گرفت ه چشم   ينات پا يماران معا يهمه ب براي       

متـر،   يلـ ي م ١٢در فاصله   ) BSCVA(  شده د اصالح ين د ين بهتر ييتع

ک يکلوپلژيسـ رفراکشن  ،  )UCVA( اصالح نشده    ييناين حدت ب  ييتع

 سيبا استفاده از کول   ) WTW(ه  يقرن يافق  قطر يريگ اندازهو آشکار،   

، IIz اسـکن  ارب(اسـکن   تي اسـل  يتوپوگراف و   المپ تياسلو   )پريکال(

Bausch & Lombانجـام   )کاياالت متحده آمريورک، ايوي، روچستر، ن

 سي کـول  يريـ گ  به اعتبار انـدازه    IIZ اسکن ما با استفاده از ارب    . شد

 از )ACD (يعمــق اتــاق قــدام يريــگ انــدازه .ميافــزود يمــ) پريکــال(

 و  IIZ  اسـکن   لنـز توسـط ارب     ي کپـسول قـدام    تـا ه  يوم قرن ياندوتل

 Alcon ،Ft يشگاهيـ آزما  موسـسه ،Ocuscan( اولتراسـوند  يومتريب

Worth،(خودکـار   ي کراتـومتر يريـ گ  انـدازه ،) تگزاسTopcon KR 

 Bausch( مردمـک ک يمزوپ اندازه يريگ  و اندازهيرومترياب، )8000

and Lomb Inc( ،دو يپالس يتوپوگراف)Eye Sys 2000 ، ٢/٤نسخه ،

ــا ــن، ايروي  ين فــشار داخــل چــشميــيتع، )کــاياالت متحــده آمري

)Applanation Tonometry(،ــکوپي گون ــمارش يوسـ ــداد ، شـ تعـ

 Noncontact Specular microscope; Konan(ال ي اندوتليها سلول

Medical Inc، Nishinomiyaنـه  يمعا  والمپ تياسلنه با يمعا، )، ژاپن

 قبـل از    يهـا  يابيـ نات و ارز  يگر معا ي از د  متسعبا مردمک   فوندوس  

  .عمل بودند

ــ) (WTW( هيــ قرنيقطــر کــاف مــاراني بيتمــام       ١١ تــر از شيب

 از سطح   متر يلي م ٨/٢تر از    شيب (ياتاق قدام  يکاف، عمق   )متر يليم

 يها تعداد سلول ،   درجه ٣٠تر از  شيه ب يعنب -هيقرنه  يزاو،  )ومياندوتل

در محـدوده   متر مربع    يلي سلول در هر م    ٢٥٠٠تر از    شي ب الياندوتل

 مترمربـع  يلـ ي سلول در هر م    ٢٠٠٠ تر از  شيب  سال و  ٣٠تا ٢٠سن  

  . داشتند سال٤٠ تا ٣٠ر محدوده سن د

:  خـروج از مطالعـه عبـارت بودنـد از          يارهاين مطالعه، مع  يدر ا      

 يفـشار بـاال  ت، گلوکـوم،  ييووي /س يتيري اينيم باليا عاليخچه  يتار

د کننـده   ي تهد يها يماريابت، ب يد، د يمروار ، آب ي، ماکولوپات يچشم

چـشم، مردمـک     ي قبلـ  يه، عمل جراحـ   يعنبرنگدانه  ، نقص   يينايب

 مـاه و    ٢تـر از      کـم  يريـ گ يمتر، پ  يلي م ٥/٧تر از    ک بزرگ ياسکوتوپ

  . بار٢تر از  کم

قات چشم، وابـسته    يته اخالق مرکز تحق   ين مطالعه توسط کم   يا     

 مـورد   رانيـ ا ي درمـان  ي و خدمات بهداشـت    يبه دانشگاه علوم پزشک   

 يراحد ج يح خطرات و فوا   يماران پس از توض   ياز ب . د قرار گرفت  ييتا

ــا ــه ج ــين غيگزياز جمل ــز تماســي ( يرجراح ــک و لن ــد عين ) مانن

  .شد نامه آگاهانه اخذ رضايت

 ۱۸ويـرايش    SPSS يافزار آمار   در نرم  يآور ها پس از جمع    داده     

ن، يانگيــ از مي کمــيهــا  دادهي بررســي بــرا.شــدندتحليــل وارد و 

 در  وPaired t-testسه از يـ و دامنـه و در مـوارد مقا   اريـ انحـراف مع 

 و درصد   ي از فراوان  ،د با و بدون اصالح    ي مانند د  يفي ک يها مورد داده 

  .دار در نظر گرفته شد  درصد معني۵تر از   کمP .دياستفاده گرد

  

  ن اندازه و قدرت لنزييتع
تکـه و ماننـد ورق       کيـ ک نـرم، تاشـو،      يـ ک لنـز فاک   يـ  ICLلنز       

. شود يداده م  قرار   يچشم در اتاق خلف   مژگاني  شيار  باشد که در     يم

دوست بـوده و     آب که   ساخته شده است   Collamerن لنز از جنس     يا

ار يبـس بـا بـدن      Collamerن  يـ  ا .ديـ آ يدسـت مـ   ه  باز کالژن خوک    

باشـد،   ير مـ  ي نفوذپـذ  هـا  تيـ  به گـاز و متابول     نسبت وسازگار است   

د يـ مروار جاد آب يشده و مانع ا     حفظ  لنز يعيسم طب يمتابولبنابراين  

باشـد کـه     يک مـ  يـ  فاک ين لنـز داخـل چـشم      ي اول ICL .١١گردد يم

ــدييتا افــت نمــوده يرا در) FDA(کــا ي آمريغــذا و داروه ســازمان ي

  .١٣است

از فرمـول   اسـتفاده     بـا   محاسبه قدرت لنـز    ،بين  نزديکدر گروه        

ر انجـام   ي ز يرهاي و بر اساس متغ    STAAR شرکت   يدي تول يافزار نرم

متــر،  يلــي م١٢له ک در فاصــيکلوپلژيو ســ رفراکــشن آشــکار: شــد

ــومتر ــدام  ،يکرات ــاق ق ــق ات ــکن  ارب (ي عم ــومتري و بIIZاس ک ي

 .)WTW(ه يقرن يافق قطر و )يسونوگراف

با استفاده از   ) متر يليم ١٣ تا   ٥/١١(بيني    نزديک يلنزها     اندازه  

شـده توسـط    يريـ گ انـدازه ) (White to White(قرنيـه   يافقـ قطـر  

 ي اتـاق قـدام   يعمـق داخلـ    يريگ و اندازه ) IIZ اسکن  ارب س و يکول

 ي اتـاق قـدام  يعمـق داخلـ   با يها  چشميلنز برااندازه  . ن شد ييتع

متـر بـه انـدازه       يلـ يمم  ينمتر، با اضافه کردن      يليم ٥/٣ تا   ٨/٢ن  يب

 اتـاق   ي بـا عمـق داخلـ      يها چشمدر  . محاسبه شد قرنيه   ي افق قطر

ر قطـ  انـدازه    بـه  ،متـر  يلـ ي م کيتا   متر يلي م ٥/٣تر از    بزرگ يقدام
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عمـق  مـاران بـا     يب .اضـافه شـد   متر   يلي م ١٣ طول حداکثر    تا قرنيه

از مطالعــه خــارج  متــر يلــي م٨/٢تــر از   کــمي اتــاق قــداميداخلــ

 موجود در بازار    يلنزهااندازه  ن  ي که فاصله ب   ييجا از آن  .١١دنديگرد

ــد ٥/٠ ــي ــد  يوپتر م ــدازه در(باش ــا ان  ١٣ و ٥/١٢، ١٢، ٥/١١ يه

ک بود  يمتر نزد  يلي م ١٣ لنز به عدد  دازه  انکه   ي در صورت  ،)متر يليم

ـ    يلي م ٥/١١طول   چنانچه   تر و  نيي پا يها به سمت شماره   ه متر بود ب

  .١١دش باالتر گرد يها سمت شماره

ه يـــ از روش تجزکيـــتور ICLمحاســـبه قـــدرت لنـــز  يبـــرا     

ــگماتيآست ــهي ــط  سم ک ــده  Sanders و Sarverتوس ــرح داده ش ش

 آشـکار   يلندر انکسار يا استفاده از س   بن فرمول   يا .١٤گرديداستفاده  

ن يـ ا. پـردازد  يمـ  ICL يهادر لنز لندر مناسب   يمحاسبه س مار به   يب

 ICLطـول لنـز      و لندرياسـفر، سـ    قـدرت محاسبه  افزار عالوه بر     نرم

  .دينما يک، طرح قرار گرفتن آن در چشم را مشخص ميتور

  

   يروش جراح
 بـا   وي موضـع يسحـ  يب تحت ICLs V4 جيلنز را ن مطالعه يادر       

مـورد    و گـشادکننده مردمـک     کيکلوپلژيسـ هاي    يدارواستفاده از   

بـرش  (پاراسـنتز دو  از سـمت تمپـورال      ابتـدا   . قـرار گرفـت   استفاده  

 ۲ آکوکـوت  (کيسکواالستيـ و قيـ پـس از تزر    و جاد شد يا )کوچک

 درصـد، شـرکت     ۲ل سـلولوز    يـ ل مت يـ  پروپ يدروکـس ي، ه تريل يليم

Bausch & Lombدرسـمت  يمتـر  يلـ ي م۳ بـرش ک يـ ، )کـا ي، آمر 

 يقـدام  بـه اتـاق    برش نيق ا ياز طر  ICL  شد و  جاديا هيقرن تمپورال

  . باز شودي به آن فرصت داده شد تا به آراموشده  قيتزر

 ياسـپچوال  کيـ  بـا  ماليپروگزاز آن    پسستال و   ي د يها کيپا     

ک بـا سـرم     يسکواالستيو مواد. نددقرار داده ش   هيرعنبيمخصوص، ز 

BSS )انـدازه   کـاهش  يبـرا  .گرديـد  خـارج   و شستشو )نمک لتعاد 

ان يـ پا در   .مورد استفاده قـرار گرفـت     ن  يکول لي است ي دارو ،مردمک

 يترکتـوم يو پـروب  توسط )PI( يطيمح يدکتوميري ا ،يجراح عمل

)Storz Protégé, USA( بـرش  ۳۰ و وهيـ ج متـر  يليم ۲۰۰  مکشبا 

  .انجام شد قهيدر هر دق

 ۶سـاعت    و صـفر  يمحـور افقـ   ،  ICLک  يـ  تور يقبل از عمل برا        

ــط ــراح  توس ــيله  ج ــه وس ــل ب ــتگاه اس ــپ  تيدس ــشخص و الم م

دو ر  دکلوتورشـن   ي از س  يريگ شي پ ين امر برا  يا.  شد يگذار عالمت

 ماننـد   ي جراح يکل روش .گيرد  ميصورت  ايستاده و خوابيده    حالت  

ICL قيپس از تزر  . است يکرو ICL بـاز    و يقـدام  اتـاق  در کيـ تور

ت شـد و  يه هدايک آن به پشت عنبي هر چهار پا  ي آرام  به ،شدن آن 

م در محور خواسته شـده الزم بـود بـا حرکـت             ياگر چرخش و تنظ   

ک و  يـ و لمـس محـل اتـصال اپت       ک ساعت   ي يا مساو يتر   کمم  يمال

   .ن کار انجام شديک ايهاپت

     ICLحـداقل چـرخش   شوند کـه     ي ساخته م  يک طور ي تور يها، 

همـراه   .۱۱و۱۵داشته باشند  ازيرا ن  ير افق  درجه از محو   ۵/۲۲تر از    کم

نـشان   يبـرا  کـه وجـود دارد     ک نمـودار  ي ICLک  يتور يتمام لنزها 

ان عمل در   ي در پا  .است يمحور افق از   جهت چرخش  زان و يم دادن

ر يـ ن ز يگـرم سـفازول    يلي م ۵۰گرم بتامتازون و     يلي م ۱ ،تمام موارد 

  .شد ساعت پانسمان ۲چشم به مدت و ق يملتحمه تزر

داخـل    فـشار  ي بررس يماران دو ساعت پس از عمل برا      يهمه ب      

 يم درمـان يـ رژ .نه شـدند ي معاPIزان والت لنز و باز بودن يچشم و م 

ک يـ سـاعت بـه مـدت        ۸د هر   يپس از عمل شامل قرص استازوالم     

 ۴ ساعت در روز اول سپس هـر         ۲ن هر   يپروفلوکساسيروز، قطره س  

 سـاعت در هفتـه      ۴هر   نبتامتازو قطره  و ک هفته يساعت به مدت    

  .، بودشد يک ماه قطع مياول که در مدت 

بعـد   ناتيمعا در تمام  لمپ تياسل نه با يمعا ک در يتور ICLتراز       

 توسـط  ل بـردار  يـ ه و تحل  يـ تجز.  قـرار گرفـت    يمورد بررس  از عمل 

  . شديابي مورد نظر ارزمحور از چرخش درجه و انجاماتورفراکتومتر 

، UCVA اصـالح    بـدون د  يـ ، د BSCVA شـده    د اصـالح  ين د يبهتر     

، هرگونه  )IOP( فشار داخل چشم     يريگ ، اندازه عيب انکساري آشکار  

ا عـدم   يـ وجـود   حين و پـس عمـل و         عوارض    شامل ي جانب هارضع

 در روز   ،)IIIلنـز کـدورت    يبنـد  ستم طبقـه  يـ س(کدورت لنز   وجود  

شـمارش  . شـد  يبررسبعد از عمل     ۲۴ و   ۱۲،  ۶،  ۲ يها  ماه  و پنجم

  .صورت گرفتبعد از عمل ششم ال در ماه ي اندوتليها سلول

  

 ها يافته
نمـايش داده شـده     ن مطالعه   ي ا يتي اطالعات جمع  ،۱جدول       در  

 ICLدر گـروه    )  درصد ۷/۶۷ ( نفر ۲۱مورد مطالعه،   فرد   ۹۵ از. است

 .زن بودنـد   ،کيـ  تور ICLدر گـروه    )  درصـد  ۵/۶۲( نفر   ۴۰ و   يوپيم

 يوپيـ  م يهـا ICLدر گـروه    چـشم    يسـن در زمـان جراحـ      متوسط  

 ۷۲/۵ک  ي تور ICLدر گروه    و    سال )۳۶ تا   ۲۰دامنه   (۳۹/۶±۰۶/۲۷

 يريـ گ يپمدت زمان   متوسط  .  بود  سال )۴۳ تا   ۱۸دامنه   (±۷۰/۲۶

 ICLو در گـروه      مـاه    )۲-۳۶ (۹۷/۱۱ ±۳۶/۸ ،يوپيـ م ICLدر گروه   

قطـر   يريـ گ انـدازه متوسـط   .  بود ماه )۲-۲۴ (۷۶/۹±۷۳/۸ ،کيتور

 ،يوپي م ICLدر گروه    )Caliper(س  يبا کول ) White-to-white( قرنيه

ــا ۱۱ (۳۲/۰±۵۶/۱۱ ــي م)۱۲ ت ــر يل ــروه  و مت ــ تورICLدر گ  ،کي

 يعمق اتاق قـدام   متوسط   .متر بود  يلي م )۱۲ تا   ۱۱( ۴۰/۰±۶۶/۱۱

متـر در    يلي م ۱۶/۳±۲۷/۰ ) لنز ي کپسول قدام  تاه  يوم قرن ياز اندوتل (

. ک بـود  ي تور ICLمتر در گروه     يلي م ۱۹/۳±۲۹/۰و   يوپيم ICLگروه  
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ــز ــخامت مرکــ ــ قرنيضــ ــروه ) CCT (هيــ ــ مICLدر گــ  ،يوپيــ

 ،کيــــــتور ICL  گــــــروه دروميکــــــرون  ۷۹/۳۲±۶۸/۵۱۴

 )IOP (يمتوسط فشار داخل چـشم    . بودميکرون   ۷۵/۳۸±۴۸/۵۱۳

 ICLوه و در گـروه      يمتر ج  يلي م ۵۶/۱۳±۲۱/۲ ،يوپي م ICLدر گروه   

  . بودوهيجمتر  يليم ۵۷/۱۳±۸۰/۱ ،کيتور

  

  مشخصات بيماران -١جدول 

  ) نفر۶۴ (Toric ICL  ) نفرICL) ۳۱  متغيرها

 ):درصد( تعداد جنس  )٥/٦٢ (٤٠  )٧/٦٧( ٢١  زن

  )٥/٣٧( ٢٤  )٣/٣٢( ١٠  مرد

   ٠٦/٢٧±٣٩/٦  متوسط±انحراف معيار  :سن

  ٧٠/٢٦±٧٢/٥ ٩٧/١١±٣٦/٨  متوسط±انحراف معيار  :)ماه( گيري پي

  ٥١٣±٣٩  ٥١٥±٣٣  متوسط±نحراف معيارا  ): (ضخامت قرنيه

  ١٩/٣±٢٩/٠  ١٦/٣±٢٧/٠  متوسط±انحراف معيار: عمق سگمان قدامي

  

  

 ۳۱ ،يوپي م ICLد در گروه    ينه شده در هر بازد    يتعداد چشم معا       

 مـاه،  ۲در )  درصـد ۱۰۰( نفـر  ۳۱در روز پـنجم،    )  درصد ۱۰۰(نفر  

 ۱در  ) صـد  در ۷۴/۶۷( نفـر    ۲۱ مـاه،    ۶در  )  درصـد  ۱۹/۷۴( نفر   ۲۳

 ۶۳،  ) درصـد  ۱۰۰ ( مـورد  ۶۴ب  يبه ترت  کيتور ICL گروه و در  سال

 ۵۰( مـورد  ۳۲و )  درصـد ۷۳/۵۸ ( مـورد ۳۷، ) درصد ۴۴/۹۸ (مورد

  .بود) درصد
  

  

  

  

   موثريها افتهي
ــروه       ــ متوســط دICLدر گ ــشارد ي ــدون اصــالح   ياع اســنلن ب

)Decimal UCVAs(  ــه ترت ۱۲ و ۶، ۲در ــاه پــس از عمــل ب ــ م ب ي

 ICL گـروه   و در  مـال   دسي ۲۷/۰±۷۲/۰ ،۲۹/۰±۶۹/۰ ،۳۰/۰±۷۳/۰

ــتور ــال دســي ۶۳/۰±۲۶/۰ ،۶۷/۰±۲۶/۰ ،۶۹/۰±۲۶/۰ک ي ــود م . ب

بعـد  د بدون اصالح    يدمتوسط  : Efficacy(  اثر عمل  شاخص متوسط 

 ۰۸/۱ ،۰۳/۱ ،۰۹/۱) قبـل از عمـل     د با اصالح  يدم بر   ياز عمل تقس  

 ۶،  ۲ يهـا  در ماه  TICLه   در گرو  ۰۶/۱ ،۱۱/۱ ،۱۵/۱ و   ICLدر گروه   

  . بودي پس از عمل جراح۱۲و 

 ICLا بهتـر قبـل از عمـل، در گـروه            يـ  و   ۲۰/۲۰د با اصـالح     يد     

 مـاه   ۲ درصـد و     ICL، ۵/۱۲ک  يـ  درصد و درگروه تور    ۵/۳۵ ،يوپيم

 ۲/۴۵ب  يـ ا بهتـر بـه ترت     يـ  و   ۲۰/۲۰د بدون اصـالح     يبعد از عمل د   

  .  درصد بود۶/۲۸درصد و 

د بدون اصـالح    يها د   درصد از چشم   ۲/۶۵ ،يوپي م ICLدر گروه        

 ي ماه بعد از عمل به دست آوردند، در حـال          ۶ا بهتر را در   ي و   ۳۰/۲۰

د را بـا اصـالح   يـ ن ديـ هـا ا   از چـشم   درصـد    ۶/۶۴قبل از عمـل     که  

د بـدون   يـ  درصـد د   ۵۴ کيـ  تور ICL گـروه    يج برا ين نتا ي ا .داشتند

 ۲/۵۶ سه بـا  يـ مقا در    مـاه بعـد از عمـل       ۶ ا بهتـر  ي و   ۳۰/۲۰اصالح  

  .بود  قبل از عملد با اصالحيدرصد د

د يـ و د د با اصالح قبل از عمل       يزان د يسه م ي به مقا  ۲و۱     تصاوير  

 کيـ تورICL   وICLگـروه   دو  ماه پس از عمـل در ۱۲ ،بدون اصالح

  .پردازد مي
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  ICL ماه پس از عمل، براي گروه ١٢ از عمل در مقابل ديد اصالح نشده ميزان تجمعي بهترين ديد اصالحي قبل -١ تصوير
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   توريکICL ماه پس از عمل، براي گروه ١٢ميزان تجمعي بهترين ديد اصالحي قبل از عمل در مقابل ديد اصالح نشده  -٢تصوير 

  

  

 ،يوپيـ  م ICLر گروه   د با اصالح قبل از عمل د      يزان د يمتوسط م      

 ۶۰/۰±۲۶/۰ ،کيـــ تورICLو در گـــروه مـــال  دســـي ۳۳/۰±۶۷/۰

ن يانگيـ م،  ۱۲ و   ۶،  ۲ يهـا  در مـاه   پس از کاشت لنز      .بودمال    دسي

، ۸۱/۰±۲۸/۰، ۷۹/۰±۲۷/۰ ،يوپيــ مICLد بــا اصــالح در گــروه يــد

 ،۷۴/۰±۲۴/۰ ،کيــ تورICLدر گــروه و  مــال دســي ۲۱/۰±۸۷/۰

 ت متوسـط  يـ شـاخص امن  . بودل  ما  دسي ۲۳/۰±۷۴/۰ ،۲۳/۰±۷۶/۰

)Mean Safety Indexes( ) پـس از  د بـا اصـالح  يـ زان ديـ ممتوسط 

، ۱۸/۱ )قبـل از عمـل    د با اصـالح     يزان د يمم بر متوسط    يعمل تقس 

در  TICLدر گـروه     ۲۴/۱،  ۲۷/۱،  ۲۴/۱  و ICLدر گروه    ۲۹/۱،  ۲۱/۱

  . بودي پس از عمل جراح۱۲ و ۶، ۲ يها ماه

د با اصالح قبـل از      ي د يزان تجمع ين م يه ب سي مقا ۴و   ۳     تصاوير  

ــ تورICL  وICLدو گــروه   مــاه پــس از عمــل در۱۲عمــل و  را ک ي

پـس از    ۱۲ و   ۶ يهـا  مـاه  در يوپيم ICLدر گروه    .دهند  نمايش مي 

داشتند  ا بهتر ي و   ۲۰/۲۰د  يها د  از چشم  درصد   ۷/۶۶ و   ۹/۶۰،  عمل

 و  ۴۰/۲۰ح  د با اصال  يد .بود درصد   ۵/۳۵قبل از عمل    زان  ين م ياکه  

 مـاه بعـد از عمـل، در         ۱۲ و   ۶در    درصـد  ۵/۹۰ و   ۶/۸۲ا بهتـر در     ي

  . مشاهده شددرصد قبل از عمل ۱/۷۱سه با يمقا
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  ICL ماه پس از عمل، براي گروه ١٢ميزان تجمعي بهترين ديد اصالحي قبل و  -٣تصوير 
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   توريکICL ماه پس از عمل، براي گروه ١٢ميزان تجمعي بهترين ديد اصالحي قبل و  -٤تصوير 

  

  

 و ۴/۳۲ پـس از عمـل،   ۱۲ و ۶ يها ماه درک ي تورICLدر گروه        

زان ين م يا بهتر داشتند که ا    ي و   ۲۰/۲۰د  يها د   درصد از چشم   ۱/۲۸

ا بهتـر در    يـ  و   ۴۰/۲۰د با اصـالح     ي د . درصد بود  ۵/۱۲قبل از عمل    

سه بـا   يـ  مـاه بعـد از عمـل، در مقا         ۱۲ و   ۶در    درصد ۵/۸۷ و   ۷/۸۳

  . درصد قبل از عمل مشاهده شد۰/۶۴

در ب  يـ  بـه ترت   TICL و   ICL هـاي    ماه بعد از عمل در گروه           شش

ايجاد د با اصالح کامل     ي در د  يريي تغ ،ها  درصد چشم  ۲/۴۳ و   ۵/۴۳

 خـط،   درصد دو  ۱/۲۶و ۵/۱۳ک خط، و    ي درصد   ۱/۳۵و  ۴/۱۷ نشد،

 خط ها چهار  چشمدرصد    و ۷/۸و   ۷/۲ و درصد سه خط     ۴/۵ و   ۳/۴

در د  يـ خـط د  ش  ي و افزا  زان کاهش يم،  ۵تصوير  . د داشتند يبهبود د 

دهـد،   ياز عمـل را نـشان مـ       پس   ماه   ۱۲ يط يد اصالح ين د يبهتر

د يـ ن د ي در بهتـر   يينـا يچ کـاهش ب   يگونه که مشهود است ه     همان

د يـ ش د يافـزا  .داده است نن زمان رخ    يدر ا  در هر دو گروه      ياصالح

زيـرا بـه     اسـت،    ي داخـل چـشم    يلنزهاهاي    ويژگيپس از عمل از     

Nodal Point تر است کينزد.  
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   توريکICL و ICL ماه پس از عمل، براي گروه ١٢و تغييرات در بهترين ديد اصالحي قبل از عمل  -٥تصوير 
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 ٢٣٢

 ينيب شيت پيقابل
سه رفرکـشن   يـ  عمـل را بـا مقا      ينيب شي پ يتقابل ۳  و ۲     جداول  

زان مورد انتظـار در هـر   يسه با ميدست آمده در مقاه   ب يکرو معادل

  .دنده ينشان مدو گروه 

  

 درصـد از    ۰/۸۱ و ۵/۷۷،  ۷/۸۰ ميوپي، بـه ترتيـب       ICLدر گروه        

صد در   در ۷/۴۷ و ۰/۷۱،  ۱/۵۸ديوپتر و   ± ۰۰/۱بيماران در محدوده    

 بعد از عمـل     ۱۲ و   ۲هاي   ديوپتر در روز پنجم و ماه     ± ۵/۰محدوده  

   .اصالح شده بودند

  ICLدر گروه شده  حاصلکروي، ميزان قابل انتظار و  بيني رفراکشن معادل پيشيت قابل - ٢جدول 

 ماه دوازدهم  ماه ششم  ماه دوم روز پنجم  

D ۵/۰≤   )۱/۵۸ (۳۱/۱۸ )٢١/١٠) ٧/٤٧( ٢٣/١٢) ٢/٥٢( ٣١/٢٢) ٠/٧١ 

D ۰/۱≤  )۷/۸۰ (۳۱/۲۵ )٢١/١٧) ٠/٨١( ٢٣/١٩) ٦/٨٢( ٣١/٢٤) ٥/٧٧ 

D ۰/۲≤ )٢١/١٩) ٥/٩٠( ٢٣/٢١) ٣/٩١( ٣١/٢٥) ٢/٨٧( ٣١/٢٩) ٦/٩٣ 

D ۰/۲>  )٢١/٢) ٥/٩( ٢٣/٢) ٧/٨( ٣١/٤) ٨/١٢( ٣١/٢) ٤/٦ 
  

   توريکICLدر گروه شده  لحاص رفراکشن معادل کروي، ميزان قابل انتظار و  بيني  پيشيتقابل - ٣جدول 

   ماه دوازدهم  ماه ششم   ماه دوم   روز پنجم 

D ۵/۰≤   )۲/۶۷ (۶۴/۴۳ )۲/۶۸ (۶۳/۴۳ )۵/۴۰ (۳۷/۱۶ )۴/۳۴ (۳۲/۱۱ 

D ۰/۱≤  )۷/۷۹ (۶۴/۵۱ )۷/۸۵ (۶۳/۵۴ )۹/۷۲ (۳۷/۲۷ )۹/۷۱ (۳۲/۲۳ 

D ۰/۲≤ )۱/۸۹ (۶۴/۵۷ )۶/۹۳ (۶۳/۵۹ )۶/۹۴ (۳۷/۳۵ )۸/۹۳ (۳۲/۳۰ 

D ۰/۲>  )۹/۱۰ (۶۴/۷ )۴/۶ (۶۳/۴ )۴/۵ (۳۱/۲ )۲/۶ (۳۲/۲ 

  

 پـس از    ۱۲ و   ۲هـاي     توريک، در روز پنجم و مـاه       ICLدر گروه        

 درصد از بيماران در محـدوده       ۹/۷۱ و   ۷/۸۵،  ۷/۷۹عمل، به ترتيب    

± ۵/۰ درصــد درمحــدوده  ۴/۳۴ و ۲/۶۸، ۲/۶۷ديــوپتر و ± ۰۰/۱

 پس از عمل به     ۱۲ و   ۲ي  ها در روز پنجم و ماه    . قرار داشتند ديوپتر  

تـر از    درصد از بيماران آستيگماتيسم کـم    ۴/۶۰ و ۸۱،  ۷/۷۹ترتيب،  

 ،از عمـل  پـس   سـال    يک ديـوپتر و صـد در صـد بيمـاران در يـک             

 نمودار پراکندگي   ۶ تصوير   . ديوپتر داشتند  ۲تر از    آستيگماتيسم کم 

  .دهد مي نمايش ICL  و توريکICLبيني را براي گروه  قابليت پيش

  

 تثبا
در ) MRSE(آشکار قبل از عمـل       کروي متوسط رفراکشن معادل       

و ) -۰۰/۲۲ تـا    -۰۰/۵از  ( ديـوپتر    -۷۵/۱۱±۶۳/۴ ميوپي   ICLگروه  

) -۰۰/۲۱ تـا    -۰۰/۳از  ( ديوپتر -۶۷/۱۱±۹۹/۳ توريک   ICLدر گروه   

روي در روز پـنجم و      کـ   مانده رفراکشن معادل   بعد از عمل، باقي   . بود

ــاه ــاي  م ــ۱۲ و ۶ ، ۲ه ــب،   پ ــه ترتي ــل ب ، -۶۸/۰±۰۷/۱س از عم

 ميوپي و   ICL در گروه    -۷۸/۰±۷۱/۰،  -۷۲/۰±۶۵/۰،  -۰۷/۱±۸۶/۰

 در گروه   -۶۸/۰±۸۹/۰،  -۷۷/۰±۷۱/۰،  -۸۴/۰±۵۹/۰،  -۰/۱±۶۹/۰

ICL  از روز  عيـب انکـساري آشـکار       تغييـر در    متوسـط   .  توريک بود

 در -۲۴/۰±۹۵/۰ و ICL در گـروه  -۳۵/۰±۸۳/۰پنجم تا ماه شـشم    

کروي در گروه     ثبات رفراکشن معادل   ۸ و   ۷تصاوير  .  بود TICL گروه

ICL و ICL دنده گيري نشان مي  سال پي۱ توريک را در طول.  

  

  
بينـي اصـالح     پيشقابليت  دهنده   نمودار پراکندگي، نشان   -٦تصوير  

   توريکICL و ICLهاي  رفرکشن براي گروه

  

 ،يـــوپي مICLميـــانگين ســـيلندر قبـــل از عمـــل در گـــروه      
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 ٢٣٣

 ديـوپتر   -۲۵/۳±۲۹/۱ ، توريک ICL ديوپتر و در گروه      -۶۴/۰±۷۷/۰

 توريـک در    ICLسيلندر بعد از عمـل در گـروه          به طور متوسط  . بود

، -۸۱/۰±۶۳/۰ بعد از عمل به ترتيب       ۱۲ و ۶،  ۲هاي   روز پنجم و ماه   

، ۹تـصوير   .  ديوپتر بود  -۶۱/۰±۹۴/۰،  -۷۰/۰±۹۳/۰،  -۶۷/۰±۷۵/۰

 توريـک   ICLگيـري در گـروه       ل يک سال پي   ثبات سيلندر را در طو    

 .دهد مينمايش 

  

 
  گيري  سال پي١در طول   توريکICLو بيني   نزديکICLکروي در گروه  ثبات معادل -٧تصوير 

  

  
 سـال  ١در طـول    توريـک ICLثبـات سـيلندر در گـروه     -٨تصوير 

  گيري پي

  

 cells/mm2ال قبـل از عمـل       ي انـدوتل  يها ن تراکم سلول  يانگيم     

 در cells/mm2 ۲۹۲±۲۷۶۰ و يوپيـــ مICL در گـــروه ۳۴۱±۲۸۶۰

 عمـل بـه    مـاه بعـد از  ۶در  ن ارقـام  يـ  کـه ا    بودند کيتور ICLگروه  

cells/mm2 ۶۵±۲۸۴۸ افتندي کاهش ۲۴۳۰±۱۷۸ و.  

ــم      ــشم  يانگي ــل چ ــشار داخ ــل  ) IOP(ن ف ــل از عم  mmHgقب

 بـود   mmHg ۰۸/۳±۳۵/۱۳  ماه بعد از عمـل     ۶ و در    ۲۱/۲±۵۶/۱۳

الزم ). =۰۵۳/۰P( مشاهده نشد    يدار ي تفاوت معن  يکه از نظر آمار   

ک يـ  و   ICLدر گـروه    )  درصـد  ۵/۶( چشم   دوبراي  به ذکر است که     

ش گذرا در   يک با توجه به افزا    ي تور ICLدر گروه   )  درصد ۶/۱(چشم  

IOP)   کاهنده فشار داخـل     يداروها) وهيجمتر   يلي م ۳۰ تا   ۲۵فشار 

 دي اسـتروئ   قطـع   پـس از    البتـه  کـه  تجويز شـد  چشم در هفته اول     

  .ديمشکل مرتفع گرد

 چـشم   ۱ چشم، فقـط     ۹۵از  . روي نداد عمل   حين    چ عارضه يه     

 Subcapsular يد بدون عالمت قـدام    يمروار دچار آب )  درصد ۰۵/۱(

 يجراح نشد و به     حاصل يرييچ تغ يمار ه ين ب يد ا يد، که در د   يگرد

 ي چـون بلـوک مردمـک، سـندرم پراکنـدگ          يعوارضـ . از نداشـت  ين

د يگر عوارض تهديا ديه و  ي شبک ي، پارگ يا دانه رنگدانه، گلوکوم رنگ  

مـاران بـه    يک از ب  ي چيه. ده نشد ي د يريگ ي در طول پ   يينايکننده ب 

، برداشتن لنز   ينيگزيت، جا ير موقع يي تغ يه برا ي ثانو يمداخله جراح 

  .نداشتندنياز د يمروار  آبياحجر ايو 

  

 بحث
 ي بـاال کـه نامزدهـا      يوب انکـسار  يـ مـاران مبـتال بـه ع      يببراي       

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  

  )۱۳۹۴ بهار( ۳ شماره -۲۰ دوره -بينا پزشكي چشم مجله

 

 ٢٣٤

ستند و  ي ن يزريو ل ي رفراکت يها گر روش يا د يک و   يزي ل ي برا يمناسب

 داخـل  يلنزهـا تـوان از    مـي  دارنـد،    يينـا يع ب ياز به بهبود سـر    يا ن ي

بـه  منجـر   ه  کـ به عنوان يک درمان جايگزين استفاده نمود         يچشم

ا يـ ه و  يـ دن قرن ي بـدون تراشـ    يب انکسار ي از ع  يياصالح سطوح باال  

  .۱۶ استيعيطب خارج کردن لنز

ـ   ي لنز در اتـاق خلفـ      يکارگذار ۳،۹،۱۱و۱۵يمطالعات متعدد       ه را ب

ـ . انـد  ف کـرده  يخطـر توصـ    ينه مناسب و ب   يک گز يعنوان   عـالوه  ه  ب

Fencher  ک در  يـ نز فاک  گزارش کردند که قرار دادن ل      ۱۷و همکاران

 اتـاق   ي داخل چشم  يسه با لنزها  ي در مقا  ييباياز نظر ز   ياتاق خلف 

  .ارجحيت دارد يقدام

 يت استفاده از لنزها   ين مز يد بدون اصالح مناسب اول    يکسب د      

ICL  در  .۱۵باشد  مي زري با ل  ي انکسار ي جراح يها سه با روش  ي در مقا

 ،۰۹/۱ يوپيـ  م ICLدر گروه   ) Efficacy( عمل   ي اثربخش ،ن مطالعه يا

 يها  در ماه  ۰۶/۱ ،۱۱/۱ ،۱۵/۱ کي تور ICL و در گروه     ۰۸/۱ ،۰۳/۱

ک يـ  تورICL گـروه  عمل در و اثربخشي  پس از عمل بود   ۱۲ و   ۶،  ۲

و  Sander. رسـد   مـي  بـه نظـر   تر    مطلوب يوپيم ICLنسبت به گروه    

 ۴/۵۰ کـه    ي، بـه طـور     را گزارش کردنـد    يج مشابه ي نتا ۱۸همکاران

 ي از سـر    درصـد  ۱/۸۳ سه بـا  يـ ، در مقا  يکـرو  ICL گـروه از  درصد  

  .ا بهتر داشتندي و ۲۰/۲۰د بدون اصالح بعد از عمل ي دکيتور

 يابيـ  ارز ي بـرا  يار اصـل  يـ د با اصالح، که به عنـوان مع       يحفظ د      

شـود، در    ي در نظـر گرفتـه مـ       ي انکـسار  يک روش جراحـ   ي يمنيا

 يوپيـ  م ICL ي لنزهـا  يبـرا  FDAدريافت اجـازه     ي که برا  يمطالعات

د بـا   يـ  در مطالعـه مـا د      .۱۱گزارش شد ار باال   ي، بس  بود صورت گرفته 

افـت و   ي بهبـود    ICLک  يـ  و تور  ICL ياصالح پـس از کاشـت لنزهـا       

 بهبود  يعنوان مثال برا  ه  ب. روي نداد از عمل   پس  و  حين   اي  عارضه

 ۹/۶۰ا بهتـر در     يـ  و   ۲۰/۲۰ديـ تـوان بـه کـسب د       يد با اصالح م   يد

سه بـا همـان     يماه در مقا   ۱۰براي    درصد ۷/۶۶ ماه و    ۶براي  درصد  

. نمـود بود اشـاره   ICL درصد در گروه ۵/۳۵د در قبل از عمل که   يد

بـراي   درصـد و     ۴/۳۲ مـاه    ۶براي   ICLک  ي گروه تور  يج برا ين نتا يا

 درصـد  ۵/۱۲سه با قبـل از عمـل کـه         ي درصد در مقا   ۱/۲۸ ، ماه ۱۲

الت متحـده   اي در ا  FDAمطالعه   جيسه با نتا  يج قابل مقا  ين نتا يا. بود

ا بهتـر   ي و   ۲۰/۲۰شده   د اصالح ين د ي که بهتر  باشد  مي ICL لنز   يبرا

ها در    درصد از چشم   ۴/۸۲ ، ماه ۱۲براي   درصد و    ۷/۸۳ ، ماه ۶براي  

  .۱۱ درصد بود، به دست آمد۷/۶۷سه با سطوح قبل از عمل که يمقا

 هـر دو گـروه   يبـرا  د اصالح شـده ين د يرات بهتر يي تغ ۵     تصوير  

ICL  ک  ي و تورICL   ماه بعد از عمـل      ۱۲سه با   يقبل از عمل در مقا     را 

د يـ ن د ي بهتـر  ،ICLدر گـروه    ماه پس از عمل     دوازده  . دهد  مي نشان

 ۶/۴۷افتـه و در     يش  يهـا افـزا     درصد از چـشم    ۴/۵۲در   اصالح شده 

 ۶/۴۰ و   ۴/۵۹ک  ي تور ICL گروه   يج برا ين نتا ي ا .تغيير بود   بيدرصد  

 شده د اصالح ين د يم که بهتر  يافتي در يريگ ين پ يدر آخر . درصد بود 

افتـه  يش  يا افـزا  يـ شـده و      ها در هر دو گروه، حفظ      چشمتمامي  در  

د يـ ن د يش بهتـر  يا افـزا  يـ حفـظ و     يد اصـالح  يدبهبود  علت  . است

کـه قـبال منتـشر شـده، ماننـد       ICLگـر   ياصالح شده در مطالعات د    

Gonvers۱۹ و همکـــــاران ،Menezo ۲۰و همکـــــاران ،Pesando  و

  .ان شده استيز بي ن۲۱همکاران

 يلندر عال ي و س  MRSE و ثبات    ينيب شي پ يتن مطالعه قابل  يدر ا      

 ۷/۸۰. ميافتيـ دسـت   هنگـام   بود و ما به رفراکشن قابل انتظـار زود        

ــروه   ــد در گ ــروه  ۷/۷۹و  ICLدرص ــد در گ ــ تورICL درص ــه  کي ب

ن امـر در    يـ دند کـه ا   ي رسـ  يريگ يپ در روز پنجم   ±۰۰/۱رفراکشن  

سم قابـل انتظـار در گـروه        يـ گماتيآست. حفـظ شـد    يريـ گ يطول پ 

ــتور  درصــد از ۴/۵۹ و ۴/۳۴ مــاه بعــد از عمــل، در ۱۲ درICLک ي

زان يــم .وپتر بــوديــد± ۰۰/۱و ± ۵۰/۰هــا در محــدوده   چــشم

 و  ۷/۴۷ مـاه بعـد از عمـل،         ۱۲قابل انتظار در  ) MRSE (يکرو معادل

از  درصد   ۹/۷۱ و   ۴/۳۴و   يوپي م ICLها در گروه      درصد از چشم   ۸۱

وپتر يـ د± ۰۰/۱و ± ۵۰/۰ک در محـدوده    ي تور ICLها در گروه     چشم

 FDAج  يه بـه نتـا    يار شـب  يج حاصل از مطالعه ما بس     يگزارش نتا  .بود

 مـاه بعـد از      ۱۲ مثال در    ي برا ،۱۸.باشد ي م ICLک  ي تور ي لنزها يبرا

در  هـا   درصـد از چـشم     ۴/۴۸لندر در   يزان سـ  يـ  م FDAج  يعمل نتـا  

وپتر و  يـ  د ۰۰/۱ درصـد در محـدوده       ۵/۸۵وپتر و   ي د ۵۰/۰محدوده  

 ۳/۹۷ و   ۹/۷۶ب  يـ از عمـل، بـه ترت     پس   ماه   ۱۲ ها  آن يمعادل کرو 

  .۱۸وپتر بوديد± ۰۰/۱و ± ۵۰/۰درصد در محدوده 

 ي کـرو  يب انکـسار  يـ  که مبتال به ع    يمارانين مطالعه به ب   يدر ا      

مانده پـس از     ي باق يب انکسار يدر مورد ع   وپتر بودند ي د -۲۰ش از يب

نـشدند و  ن افراد از مطالعه حذف يح الزم داده شده اما ا   يوضعمل، ت 

   .موثر بودو ين افراد در متوسط بازده رفراکتي ايها داده

 ICL  و ICL يلنزهـا کارگـذاري   ت  ي از عوامل مهم در موفق     يکي     

ن لنز با  يي تع ي چشم برا  يمژگانشيار  ک، برآورد مناسب از قطر      يتور

ق قطـر   يـ  دق يريگ  اندازه ي برا يآل دهيروش ا . باشد ياندازه مناسب م  

ـ  ي از مقاالت ارتبـاط ضـع      ياريوجود ندارد و بس   شيار  تا  شيار   ن يف ب

ــشان دادهي ســگمان قــدامي و داخلــيابعــاد خــارج ــد  را ن  .۲۲-۲۶ان

 بـا   يه تنهـا بـه تـازگ      يـ ه تا زاو  ي زاو يم قطر داخل  ي مستق يريگ اندازه

و بـا   ) USAس،  يآرتمـ ) (VHF(ار بـاال    ي بـا فرکـانس بـس      يسونوگراف

ــوگراف ــوريتوم ــسجام ن ــدامي ان ــگمان ق -AC OCT, Ziess (ي س

Meditec (ن يـي به منظور بهبود دقت در تع      .۲۷ر شده است  يپذ امکان
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 يق قبـل از عمـل اساسـ       يـ  دق يريگ ، اندازه ICLک  ي و تور  ICLاندازه  

  .است

 مرواريـد   آبکه  )  درصد ۰۵/۱(ک چشم   ين مطالعه، به جز     يدر ا      

 از ي کـه ناشـ  يگـر يالمت داشـت، عارضـه د     بدون ع  يکپسول قدام 

ش ي از فرسـا   ياندازه نادرست لنز مانند چرخش لنـز، گلوکـوم ناشـ          

ـ     ين نتا يا.  مردمک وجود نداشت   يچشم و بدشکل   ه ج ممکن اسـت ب

 IIاسـکن     توسط ارب  ي عمق سگمان قدام   يريگ اندازه علت دقت در  

ق يدق يريگ اندازه نيچن هم اولتراسوند و    يومتريد آن توسط ب   ييو تا 

  . باشند IIاسکن  توسط اربآن د ييو تا پريه توسط کاليقطر قرن

 قابـل   ي لنزهـا  يرو  بـر  FDA هيديي اخذ تا  يکه برا  Visianگروه       

 در حـدود     نمودند که  گزارشکردند   يمطالعه م ) ICL(کاشت کالمر   

 کـدورت  سال پس از کاشت لنـز دچـار          ۷ ،ها از چشم درصد   ۷ تا   ۶

 ســمت  بــه درصـد ۲ تــا ۱ تنهــا  ونددشـ  لنــز يقــدام يکپـسول ريز

   چشم کي  در مطالعه ما، تنها    .۲۸رفت کردند  شيپ ينيبال مرواريد  آب

  

چ يو هـ  بدون عالمت دچـار شـد        يرکپسولي ز يقدامد  يمروار به آب  

از يـ  ن  لنـز  رييـ تغا  ي و   خارج کردن ت،  ير موقع ييماران به تغ  يک از ب  ي

 .نداشتند
  شـدند،  يريگ ي سال پ  کي  به مدت   تنها مارانين مطالعه ب  يدر ا      

را نشان  د  يمروار  آب تر شي بروز ب  ،ي طوالن يريگ يپممکن است   ولي  

  .دهد
ن يـ م کـه ا   ي نداشت يالريمار مبتال به بلوک پاپ    ين مطالعه ب  يدر ا      

 يترکتـوم ي و توسط پروب ي جراح PI جاديال  ي ممکن است به دل    امر

  .باشد
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