
جراحی برای اصالح عیب انکساری:
:لنزهای داخل چشمی و الزک  ، PRK ، SMILE ، LASIKتوضیحاتی در مورد عمل 

�اPRK و لیزیک، اسمایلدر عملهای جراحی قرنیه مانند ��م( ب��نی و آستیگماتیس��ک بی�، عیب انکساری چشم )نزدی
تغییر انحنای قرنیه به کمک دستگاه لیزر اصالح میشود. هدف از این عمل بهبود دید بدون استفاده عینک است. اگر

�تن ��ان گذاش��د امک��لشرایط قرنیه برای جراحی مناسب نباشد یا مقدار عیب انکساری بیش از حد باال باش��نز داخ�ل
�رایIPCL و Artiflex یا ICL مانند چشمی��د ب� بررسی میشود. در موارد خاصی ممکن است جراحی آب مرواری

�خص��رای مش��نجی ب��ایی س��کی و بین�اصالح شماره چشم انجام شود. تصویربرداری قرنیه و معاینه کامل چشم پزش
شدن نوع و امکان انجام جراحی ضروری است.

انتخاب روش جراحی:
 جراحی  روشهایPRK یا LASIK و SMILE،ه در شماره های پایین و متوسط نزدیک بینی���ر نتیج� از نظ

�هPRKنهایی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر ندارند. در عمل � انجام جراحی ساده تر است و مقاومت بیومکانیکی قرنی
�خصPRKکمتر مختل می شود ولی بعد از عمل زمان بهبود دید طوالنی تر خواهد بود و تا شش ماه بعد از عمل � ش

باید از عینک آفتابی و کاله نقاب دار یا نقاب برای مح�افظت در براب�ر ن�ور م�اورا بنفش خورش�ید اس�تفاده کن�د. در
�هFemto-LASIKجراحی � عمل در دو مرحله با برداشتن یک الیه نازک از قرنیه، انجام لیزر و باز گرداندن الیه ب

�هSMILEجای خود انجام می شود و مزیت اصلی این عمل بهبود سریعتر بینایی است. در جراحی ��ی از قرنی� بخش
�مایل،��ل اس�که با لیزر بسیار دقیق فمتوسکند جدا شده از یک برش کوچک لیزری از قرنیه خارج میشود. مزیت عم
�بتًا��ای نس��ماره ه�بهبود سریعتر بینایی و حفظ بهتر قدرت بیومکانیک قرنیه نسبت به فمتولیزیک است و میتوان ش
�وز��اد ق��ه ایج�باالتر را با روش اسمایل عمل کرد. به طور کلی در شماره های پایینتر یا برای اشخاصی که مشکوک ب

�وانPRKقرنیه بعد از عمل هستند عمل ��ه، میت� توصیه می شود و در شماره های باالتر به شرط ضخامت کافی قرنی
 را پیشنهاد داد. SMILEعمل فمتولیزیک یا 

 است، که در حال حاضر کمتر مورد توجه جراحان قرنیه است و در واقع مزیتPRK( نوعی LASEKعمل الزک )
 معمولی ندارد.PRKخاصی نسبت به عمل 

PRK تمام لیزری یا trans-epithelial روشی برای انجام PRKدون���یزر و ب��ا ل��م ب��طحی چش� است که الیه س
�امPRKاستفاده از دست برداشته میشود، روال بعد از عمل جراحی در این عمل تفاوتی با ��دارد ولی انج��ولی ن� معم

 ترانس اپیتلیال در بیماران با ض�خامت مناس�ب قرنی�ه و ب�ا عیب انکس�اریPRKجراحی نسبتًا راحتتر است. روش 
نزدیک بینی بیش از سه دیوپتر میتواند مناسب باشد. در این روش نامنظمی ه�ای س�طح چش�م ممکن اس�ت به�تر

اصالح شود.
�ودTopoguidedدر جراحی لیزر اکسایمر � ، اصالح ناهمواری سطح چشم بر اساس اندازه گیری توپوگرافی قرنیه خ

بیمار انجام میشود. این روش جراحی بیشتر برای کسانیکه سابقه ج�راحی قبلی در قرنی�ه داش�ته اند انج�ام می ش�ود
�ارانRK)مانند سابقه ��رای بیم��ت ب� یا پیوند قرنیه و سابقه جراحی ترمیم پارگی قرنیه( و در موارد خاص ممکن اس

�امنظمCXLکراتوکونوس خفیف که قباًل تحت ��م ن��د. در این روش، آستیگماتیس�  قرار گرفته اند نیز قابل انجام باش
سطح قرنیه تا حدی اصالح می شود ولی نتیجه نهایی عمل کمتر قابل پیش بینی است.

امکان باقی ماندن بخشیر هیچکدام از روشهای جراحی امکان تضمین صد در صد نتیجه وجود ندارد، د
از عیب انکساری یا برگشت شماره در بعضی موارد وجود دارد. بعد از عمل خشکی چشم، و کاهش دی88د
در تاریکی ممکن است در برخی از کسانیکه تحت جراحی قرار گرفته ان8د ایج8اد ش8ود. احتم8ال ایج8اد

عوارض شدید مانند عفونت قرنیه و قوز قرنیه بعد از عمل نیز به ندرت وجود دارد.
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 معمواًل برای شماره های باالتر نزدیک بینی گذاشته میشوند. در مواردی که به علت کملنزهای داخل چشمی :
�ا �،PRKبودن ضخامت قرنیه، شک به کراتوکونوس، و یا باال بودن شماره چشم، انجام جراحی قرنیه مثل لیزیک ی  

�وی��افی در بخش جل��ای ک��ند و فض��بیعی باش�امکانپذیر نباشد و یا ریسک باالیی داشته باشد، اگر معاینات چشم ط
چشم وجود داشته باشد میتوان از لنزهای داخل چشمی برای اصالح دید استفاده کرد. مزیت اصلی این لنزها امکان
�م��رای دو چش��ود و ب�اصالح شماره های باال بدون جراحی قرنیه است. در هر نوبت عمل، فقط یک چشم عمل می ش
�ت. ممکن��ک اس��ل لیزی��تر از عم�دوبار باید عمل جراحی داخل چشمی انجام شود. هزینه جراحی گذاشتن لنز بیش
�ای��د، از لنزه��ه باش��ل توج��م قاب��ه آستیگماتیس�است آماده شدن سفارش لنز چند ماه طول بکشد. برای مواردی ک
�اری و��دار کمی از عیب انکس��ت مق��رد. ممکن اس��تفاده ک�توریک که استیگماتیسم را هم اصالح میکنند میتوان اس
�ام��واردی انج�آستیگماتیسم بعد از عمل باقی بماند که اگر باعث کاهش دید نشود نیاز به اقدام خاصی نیست و در م

PRK.میتواند شماره باقی مانده را اصالح کند 
در هیچ روش جراحی امکان تضمین صد در صد نتیجه وجود ندارد، امکان باقی مان88دن بخش88ی از عیب
انکساری و آستیگماتیسم در بعضی موارد وجود دارد. بعد از عم88ل در ت88اریکی ممکن اس88ت پخش ن88ور
ایجاد شود و رانن8دگی در شب دشوار باشد. احتم8ال ایج8اد عوارض شدید مانن8د عف8ونت داخل چشم، یا آب

 وجود دارد.به ندرتمروارید بعد از عمل نیز 

 د و: جراحی آب مروارید برای اصالح شماره��اگر شخصی آب مرواری�د داش�ته باش�د، انج�ام ج�راحی آب مرواری
�ه��ورتی ک��ت و در ص�گذاشتن لنز داخل چشمی، باعث اصالح شماره چشم میشود. معمواًل هدف، اصالح دید دور اس
�ه��واردی ک��رای م��ود. ب�دید دور کاماًل اصالح شود معمواًل برای دید نزدیک نیاز به استفاده از عینک مطالعه خواهد ب
�رد.�آستیگماتیسم قرنیه قابل توجه باشد، از لنزهای توریک که استیگماتیسم را هم اصالح میکنند میتوان استفاده ک
ممکن است مقدار کمی از عیب انکساری و آستیگماتیسم بعد از عم�ل ب�اقی بمان�د. اگ�ر ش�رایط مناس�ب باش�د، در

�زیتMultifocalمواردی میتوان از لنزهای چند کانونی یا ��رد. م� برای بهبود دید همزمان نزدیک و دور استفاده ک
�د�لنزهای چند کانونی بهتر بودن نسبی دید نزدیک است، ولی کیفیت دید به طور کلی ممکن است کمی کاهش یاب
�وار��ت دش��دگی در ت�اریکی ممکن اس�و به خصوص در تاریکی هاله یا حلقه هایی اطراف نقاط نورانی دیده شوند. رانن

باشد و برای مطالعه متون با خط ریز باز نیاز به استفاده از عینک مطالعه باشد.
�رفًا��د ص��راحی آب مرواری��ت ج�گاهی در کسانی که آب مروارید کمی دارند یا هنوز آب مروارید ندارند نیز ممکن اس

 س�ال و ب�رای بیم�اران ب�ا ش�ماره چش�م مثبت ی�ا40برای اصالح شماره چشم انجام شود. این عمل در سن ب�االی 
دوربینی انجام میشود.

در هیچ روش جراحی امکان تضمین صد در صد نتیجه وجود ندارد، امکان ب8اقی مان8دن بخش8ی از عیب
انکساری و آستیگماتیسم در بعضی موارد وجود دارد. بعد از عمل ممکن است بهبود دید به اندازه ای ک88ه
توقع دارید نباشد و برای دید دور یا نزدیک نیاز به عینک داشته باشید. احتمال ایج88اد ع88وارض ش88دید
مانند عفونت داخل چشم، یا جابجایی لنز، یا نیاز به عمل جراحی مجدد ب88ه علت مش88کالت ش88بکیه ی88ا

 وجود دارد.به ندرتموارد دیگرنیز بعد از عمل 
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