
 چشم انج**ام میش**ود.اصالح عیب انکساری یکی از مهمترین و شایعترین اعمال جراحی است که برای PRKعمل پی آر ک 
 نسبت به سایر روشها، ساده تر و راحت تر بودن انجام جراحی، حف**ظ ق**درت بیومکانی**ک قرنی**ه و ک**اهشPRKمزیت اصلی 

احتمال قوز قرنیه، و دقت باال در اصالح شماره چشم است. در موارد خاص مانند آستیگماتیسم ب*اال، دوربی*نی )ش*ماره ه*ای
 خطر ایجاد کدورت قرنی*ه وج*ود دارد و ب*رای جلوگ*یری از ک*دورتPRKمثبت(، و شماره های باالتر نزدیک بینی با عمل 

قرنیه حین عمل از داروی خاصی استفاده می شود و بعد از عم**ل چش**مها بای**د از ق**رار گ*رفتن در مع*رض ن*ور م*اورا بنفش
خورشید کامال محافظت شوند. برای انجام این عمل باید ضخامت قرنیه کافی باشد. در افرادیکه مشکوک به کراتوکون**وس  ی**ا

 مقدور نباشد.PRKقوز قرنیه هستند و یا توپوگرافی قرنیه طبیعی نیست، ممکن است انجام 
 ماه زمان نیاز دارد، ولی معموال بعد از یک ماه دید در حد قابل قبول و بع*د از6 به حدود PRKبهبود کامل دید بعد از عمل 

 ماه خوب خواهد بود.3
 وجود دارد: PRKروشهای مختلفی برای عمل 

Aspheric معم**ولی ب**ا تش**خیص ج**راح و ش**رایط قرنی**ه، ممکن اس**ت ب**ا پروتوکوله**ای متف**اوتی مانن**د: PRK- عم**ل 

optimized یا Aberration freeو … انجام شود 
 معمولی ن**دارد و عماًل ب**ه ن**درتPRK است که مزیت خاصی نسبت به روش PRK در واقع نوعی LASEK- عمل الزک 

 استفاده میشود. PRKانجام می شود و در بعضی مراکز فقط از نام الزک برای انجام 
 -PRK تمام لیزری یا trans-epithelial روشی برای انجام PRKاست که الیه سطحی چشم با لیزر و بدون اس*تفاده از 

 معمولی ندارد ولی انجام جراحی نسبتًا راحتترPRKدست برداشته میشود، روال بعد از عمل جراحی، در این عمل تفاوتی با 
 ترانس اپیتلیال در بیماران با ضخامت مناسب قرنیه و با عیب انکس**اری نزدی**ک بی**نی بیش از دو دیوپ**ترPRKاست. روش 

میتواند مناسب باشد. در این روش نامنظمی های سطح چشم ممکن است بهتر اصالح شود.
 انجام میشود، اصالح ن*اهمواری س*طحtrans-epithelial ، که اغلب به صورت Topo-guided- در جراحی لیزر اکسایمر 

چشم بر اساس اندازه گیری توپوگرافی قرنیه خود بیمار انجام میشود. این روش جراحی بیشتر برای کس*انیکه س**ابقه ج*راحی
 یا پیوند قرنیه و سابقه جراحی ترمیم پارگی قرنیه( و در موارد خاصRKقبلی در قرنیه داشته اند انجام می شود )مانند سابقه 

  ق*رار گرفته ان*د ن*یز قاب*ل انج*ام باش*د. در این روش،CXLممکن است برای بیماران کراتوکون*وس خفی*ف ک*ه قباًل تحت 
آستیگماتیسم نامنظم سطح قرنیه تا حدی اصالح می شود ولی نتیجه نهایی عمل کمتر قاب**ل پیش بی*نی اس**ت. در مواردیک**ه

 تنه**ا راهTopo-guidedسطح قرنیه نامنظم است و امکان اصالح دید با روشهای معمول وج**ود ن**دارد، ممکن اس**ت روش 
اصالح دید با لیزر باشد و در غیر این صورت نیاز به جراحی پیوند قرنیه خواهد بود. ممکن اس**ت بع*د از این ج**راحی ب**از هم

نیاز به استفاده از عینک باشد ولی کیفیت و مقدار دید بهتر شود.
Wave-front- جراحی لیزر اکسایمر   guidedنیز بر اساس اندازه گیری شرایط چش**م ه**ر ش**خص برن**امه ریزی می ش**ود 

ومیتواند تا حدی نا همواری و عدم تقارن در سیستم اپ*تیکی چش*م را اص*الح کن*د ولی در مواردیک*ه مق*دار آستیگماتیس*م
نامنظم زیاد باشد ممکن است قابل انجام نباشد.

 اگر سابقه بیماری خاصی دارید یا دارویی مصرف میکنید، یا سابقه بیماری چشم در خانواده داری**د ب**ه پزش**کقبل از عمل:
اطالع دهید. از چند روز قبل از عمل از وسایل آرایش چشم استفاده نشود. بهتر است قبل از عمل به حمام بروید.

 ممکن است معطلی شما بیش از مقدار پیش بینی شده باشد. در صورت لزوم میتواند یک نفر از دوس**تان ی**ا اق**وامروز عمل:
همراه شما باشد. نوبت جراحی بر اساس نوع عمل و پزشک جراح جابجا می شود و به طور دقیق قابل تع**یین نیس**ت و ممکن

است انجام جراحیها برای انجام معاینات یا کالیبراسیون دستگاههای لیزر به طور موقت متوقف شود.
 در یک مرحله انجام می شود و جراحی نسبتًا راحتی است. قبل از عمل اطراف چشمها و نیمه ب*االیPRK عمل حین عمل:

صورت با محلول ضد عفونی کننده پاک می شود و بعد از آن نباید به صورت خود دست بزنید. برای تمیز ماندن محیط عم**ل
یک شان پالستیکی اطراف چشمها چسبانده میشود. سطح چشم با قطره بی حس می شود. از وسیله ای ب*رای ب*از نگهداش*تن
چشمها استفاده می شود که اگر چشمها را راحت باز کنید، آزاردهنده نخواهد بود. بعد از بی حسی مج**دد ب**ا قط**ره، در روش
معمولی وسیله ای روی چشم قرار داده می شود که ممکن است کمی احساس فشار یا تاری دید ایجاد کن**د. س**طح چش**م ب**ا

-transسرم شسته می شود و الیه سطحی قرنیه با وسیله خاصی برداشته می شود تا قرنیه آماده انج**ام ل**یزر ش**ود، در روش 
epithelialیا تمام لیرزی تمام مراحل با لیزر انجام میشود. لیزر اکسایمر، برای اصالح شماره، قرنی**ه را ب**ا دقت ب**اال ت**راش 
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میدهد و بعد از شستشوی مجدد یک لنز تماسی پانسمان روی سطح چشم گذاشته میشود. لنز تماسی پانس**مان ب**ه ک**اهش
درد بعد از عمل و تسریع در بهبود سطح چشم کمک میکند.

 بعد از انجام عمل، تا یک هفته نباید چشمانتان را با دست مالش دهید و نباید آب ب**ا چش**م تم**اسهفته اول بعد از عمل:
داشته باشد. داروها را طبق دستور استفاده کنید. اگر احساس ناراحتی غیر عادی داشتید برای معاینه به مطب، کلینیک، و یا

 ت*ا چن*د روز ممکن اس*تPRKاورژانس چشم پزشکی )اصفهان، بیمارستان فیض( مراجعه کنی*د. از روز دوم بع*د از عم*ل 
چشم دردناک باشد که معمواًل خفیف تا متوسط است و به تدریج بهبود خواهد یافت. از روز سوم بعد از عمل شفافیت دید به

 اگر لنز زودت��ر و خ��ود ب��ه هفته شروع به بهتر شدن خواهد کرد.4علت ترمیم سطح قرنیه کمتر می شود و بعد از گذشت 
 خود از روی چشم خارج شد تحت هیچ شرایطی نباید توسط بیمار مجددًا روی چشم گذاشته شود.

در صورت خارج شدن یا جابجایی لنز پانسمان، برای معاینه باید به مطب، کلینیک و یا اورژانس چش*م پزش*کی مراجع*ه 
کنید. اگر ترمیم کامل نباشد و چشم دردناک باشد لنز جدید توسط چشم پزشک روی چشم گذاشته می ش**ود. در مواردیک**ه
سطح چشم ترمیم شده باشد ممکن است نیازی به ادامه استفاده از لنز نباشد و یا با گذاشتن پد پانسمان و بستن چشم بع**د

از چند روز ترمیم کامل شود.
داروهای بعد از عمل:

 س**اعت، قط**ره چش**می6 ساعت، قطره چشمی بتامت**ازون ه**ر 6( هر Ciplex- هفته اول: قطره چشمی سیپروفلوکسازین )
 روز. قطره دیکلوفناک باید بعد از صبح روز سوم به طور کامل قطع شود. میتوانی**د از داروه**ای3 ساعت تا 12دیکلوفناک هر 

ضد درد خوراکی مانند استامینوفن یا بروفن نیز استفاده کنید.
 دقیقه از هم در چشم ریخته شوند.5فقط یک قطره در هر چشم کافی است. اگر قطره ها همزمان بودند باید با فاصله حدود 

موقع خواب نیاز نیست برای ریختن قطره ها از خواب بیدار شوید.
 روز، و ترمیم کامل سطح چشم، لنز تماسی پانسمان از روی چشم برداشته میشود. بعد از برداشتن لنز، دیگ**ر7 تا 5- بعد از 

 ساعت تا یک ماه، و بعد از آن هر روز یک بار تا سه هفت**ه12نیازی به مصرف قطره آنتی بیوتیک نیست، قطره بتامتازون هر 
 ی*ا قط*ره ه*ایAdvanced فرم ساده ی*ا Artipic ، یا Sinaloneدیگر، ادامه یابد. قطره های اشک مصنوعی )مثل قطره 

( برای راحتتر شدن چشم در حد نیاز، قابل استفاده هس**تند. بع**د از جراحی درNajo-tears یا Liposicمشابه(، ژل )مثل 
هر زمان که نیاز بود برای رفع ناراحتی سطح چشم میتوانید از هرنوع قطره اشک مص**نوعی اس**تفاده کنی**د. اس**تفاده از پماد

( هرشب قبل از خواب کمک میکند صبح در زمان بیدار شدن چسبندگیLubratex یا Simple eye ointچشمی ساده )
چشمها بهبود یابد.
 در صورت لزوم میتوانید برای معاینه بینایی سنجی مراجعه کنید.بعد از شش ماه:
 میتوانید برای معاینه بینایی سنجی مراجعه کنید. بعد از یک سال:

 معاینه سالیانه بینایی سنجی برای بررسی کمک کننده است. پیگیری طوالنی مدت:
 تمام فعالیتهای عادی و روزانه شغلی، تفریحی و ورزشی را میتوانیدPRKبه طور کلی بعد از انجام جراحی مالحظات کلی: 

 تا یک سال نباید چشمها در معرض ن��ور م�اورا بنفش خورش��ید ق��رارPRKبعد از عمل مانند گذشته ادامه دهید. 
 عینک آفتابی باید قه**وه ای ی**ا ماه اول استفاده از عینک آفتابی و کاله نقابدار الزامی است.6بگیرند. به خصوص در 

مشکی باشد و بهتر است باال و پایین شیشه عینک یکرنگ باشند، عینکهایی که در بخش پایین روشنتر هستند ممکن اس**ت
در نور شدید خورشید جذب نور مناسبی نداشته باشند. عینکهایی که رن**گ متمای**ل ب**ه آبی ی**ا بنفش دارن**د اص**اًل مناس**ب
نیستند. شدت تیرگی عینک به تناسب مکان مورد استفاده میتواند متفاوت باشد: برای رانندگی در شهر عینکهای معم**ولی و
برای فضای باز، ساحل، پیست اسکی یا کوهنوردی بهتر است از عینکهای تیره تر که از دوطرف محافظت شده اند ومانع تابش
نور خورشید از کنار می شوند به همراه کاله نقاب دار استفاده کرد.  استفاده از قطره های اشک مصنوعی برای کاهش خشکی
چشم مفید هستند. رانندگی در ت*اریکی در ماهه*ای اول ممکن اس*ت دش*وار باش*د، در اغلب م*وارد عالیم ب*ه ت*دریج به*تر
میشوند، در صورت لزوم برای معاینه به چشم پزشک مراجعه کنید. بارداری و نوع زایمان ارتباطی ب**ا وض**عیت چش**م بع**د از

PRK.ندارد 
در هیچکدام از روشهای جراحی امکان تضمین صد در صد نتیجه وجود ندارد، امکان باقی ماندن بخشی از عیب
انکساری یا برگشت شماره در بعضی موارد وجود دارد. بعد از عمل خشکی چشم، و کاهش دید در تاریکی ممکن
است در برخی از کسانیکه تحت جراحی قرار گرفته اند ایجاد شود. احتمال ایجاد عوارض ش��دید مانن��د عف��ونت

قرنیه و قوز قرنیه بعد از عمل نیز به ندرت وجود دارد.
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