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Background and Objective: This study aimed at comparing the results of
refractive cataract surgery in patients undergoing sequential surgeries in both
eyes. Considering the preoperative refraction and final refraction of the first
eye, it is possible to correct the refrative result of cataract surgery using the
adjustment of the second eye intraocular lens (IOL) power.
Materials and Methods: This study was conducted based on a matchedpair clinical-trial design. Regarding the final result of the first eye refraction,
the adjustment of the second eye IOL power was determined by 50% of
uncorrected refractive error. Finally, the mean spherical equivalent (SE) of
the first and second eyes were determined, and the differences were analyzed
using a paired t-test at a significant level of 95%.
Results: A total of 470 candidates who underwent bilateral sequential
cataract surgery were investigated in this study. The refractive errors ranged
from -8.25 to + 6.50 and from -6.75 to +7.25 for the first and second eyes,
respectively. The mean values of SE for the first and second eyes were 2.55
and 2.48 preoperatively, and 1.13 and 0.47 postoperatively, respectively.
Moreover, there was a significant difference between the two groups
(P<0.001).
Conclusion: The adjustment of IOL power for the second eye by 50% of
uncorrected refractive error of the first eye led to acceptable outcomes.
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چکیده
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تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج رفرکتیو جراحی کاتاراکت در بیمارانی که بهطور متوالی
تحت عمل جراحی دو چشم قرار میگیرند ،انجام شد .به نظر میرسد در صورت وجود رفرکشن قبل از عمل
و با مد نظر قراردادن رفرکشن نهایی چشم اول میتوان با تعدیل شماره لنز چشم دوم در راستای اصالح نتیجه
رفرکتیو جراحی اقدام نمود.
مواد و روشها :مطالعه حاضر یك کارآزمایی بالینی همسانسازیشده میباشد .با درنظرگرفتن نتیجه
نهایی رفرکشن چشم اول ،تعدیل شماره لنز چشم دوم به میزان  57درصد از عیب انکساری باقیمانده
در سطح عینك صورت گرفت و شماره لنز چشم دوم تعیین گردید .در نهایت ،میانگین معادل کروی
( )SE: Spherical Equivalentچشم اول و دوم مشخص شد و اختالف میانگین دو گروه با استفاده از
آزمون آماری  tز وجی در سطح اطمینان  15درصد مورد مقایسه قرار گرفت.
یافتهها :در این مطالعه  007بیمار که در طول انجام طرح و ادامه آن تحت عمل جراحی کاتاراکت دو طرفه
قرار گرفته بودند ،بررسی شدند .محدوده عیب انکساری بیماران در چشم اول بین  -8/25تا  +6/57و در چشم
دوم بین  -6/05تا  +0/25بود .متوسط  SEقبل و بعد از عمل در چشم اول بهترتیب برابر با  2/55و  1/13و
در چشم دوم معادل  2/08و  7/00برآورد گردید .تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنادار بود (.)P<7/771
نتیجهگیري :تعدیل قدرت لنز داخل چشمی در چشم دوم به میزان  57درصد از عیب انکساری باقیمانده در
چشم اول در سطح عینك ،نتایج رفرکتیو قابلقبولی را برای بیمار به همراه دارد.
واژگان کلیدي :آب مروارید ،پیامد رفرکتیو ،قدرت لنز داخل چشمی

مقدمه
کاتاراکت مهمترین علت کوری قابلبرگشت است و جراحی
کاتاراکت از متداولترین و موفقترین اعمال جراحی در حوزه
چشمپزشکی میباشد .این جراحی که در سالهای نه چندان
دور به عنوان روشی برای بازکردن محور دید کدرشده به کار
میرفته است ،در سه دهه اخیر به یك جراحی رفرکتیو تبدیل
شده است که بهبود قابلپیشبینی بینایی ،اصلیترین هدف آن
میباشد که این امر با توجه به پیشرفتهایی که در روش
فیکوامولسیفیکاسیون با برش کوچك صورت گرفته است ،به
خوبی محقق گردیده است [ .]1،2از سوی دیگر با پیشرفت
روشهای بیومتری و استفاده از روشهای جدید ،دقت محاسبه
 )Intraocular Lens( IOLبسیار افزایش یافته است .محاسبه
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قدرت لنز داخل چشمی که از مهمترین مراحل در آمادهسازی
بیمار برای جراحی کاتاراکت میباشد ،از عواملی نظیر کراتومتری،
اندازهگیری طول قدامی -خلفی چشم و عمق اتاق قدامی تأثیر
میپذیرد [.]3،0،5
در سالهای اخیر نتایج جراحی کاتاراکت به امتروپی نزدیك
شده و رضایتمندی و به دنبال آن انتظار بیماران از جراحی
انجامشده افزایش یافته است .در مواردی که بیمار از نتایج عمل
رضایت ندارد ،یك علت مهم آن محاسبه غیردقیق شماره لنز
داخل چشمی میباشد [ .]6،0فاکتوری که اهمیت آن در نتیجه
جراحی کاتاراکت به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ رابطه
بین نتایج رفرکتیو دو چشم در بیمارانی است که بهطور متوالی
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تحت عمل جراحی کاتاراکت قرار میگیرند .به نظر میرسد در
صورت وجود رفرکشن قبل از جراحی دو چشم و با مد نظر
قراردادن رفرکشن نهایی چشم اول پس از انجام جراحی کاتاراکت
و لنزگذاری میتوان با تعدیل شماره لنز چشم دوم در جهت
اصالح نتیجه رفرکتیو چشم دوم اقدام نمود [.]8،1
بررسیهای انجامشده در این زمینه محدود بوده و بعضاً دارای
نتایج متناقض میباشند .جابور و همکاران در مطالعات خود نتایج
جراحی کاتاراکت را در بیمارانی که تغییری در شماره لنز چشم
دوم آنها اعمال نشده بود با شرایطی که تعدیل شماره لنز دوم با
درنظرگرفتن عیب انکساری باقیمانده در چشم اول بهطور کامل
صورت گرفته بود ،مقایسه نمودند و تفاوتی را در نتایج گزارش
نکردند [ .]1در این راستا ،در مطالعه کاورت و همکاران بررسی
جامعی در ارتباط با سه گروه از بیماران انجام شد .دو گروه اول
این مطالعه مشابه با مطالعه جابور بودند؛ اما در گروه سوم تعدیل
شماره لنز چشم دوم به میزان  57درصد از عیب انکساری
باقیمانده در چشم اول صورت گرفت و نتایج قابلقبولی بهدست
آمده است [ .]8مطالعه حاضر با استناد به مطالعه مذکور طراحی
گردید و با توجه به نتایج قابلقبول در ارتباط با گروه سوم ،از این
روش با هدف تعیین تأثیر تعدیل قدرت لنز داخل چشمی دوم به
میزان  57درصد از عیب انکساری باقیمانده در چشم اول در
سطح عینك بر نتایج رفرکتیو چشم دوم در بیمارانی که بهطور
متوالی تحت عمل جراحی کاتاراکت و لنزگذاری دو چشم قرار
گرفته بودند ،استفاده شد.

حذف شدند.
در این مطالعه اندازهگیری قدرت لنز داخل چشمی با
استفاده از فرمولهای  KRST ،Holladay1و  KRS2انجام
شد و برای دقت بیشتر ،بیماران از نظر  ALدر چهار گروه جای
گرفتند.
Holladay1, SRK T: AL<22
SRKT, SRK2: AL 22-20/01
SRKT, SRK2: AL 20/57-26
SRKT, SRK2: AL>26
شماره لنز بیماران با استفاده از حداقل دو روش تعیین شد و
لنز براساس آن تهیه گردید .بیماران پس از جراحی یك چشم،
روز پس از عمل ،یك هفته و یك و دو ماه پس از آن معاینه شدند
و نتایج رفرکتیو جراحی آنها ثبت گردید.
در این مطالعه برای جراحی چشم دوم ابتدا بیومتری انجام
شد و با درنظرگرفتن نتیجه نهایی رفرکشن چشم اول ،تعدیل
شماره لنز چشم دوم به میزان  57درصد از عیب انکساری
باقیمانده در چشم اول در سطح عینك صورت گرفت و شماره
لنز چشم دوم مشخص شد .شایان ذکر است که جراحی چشم
دوم توسط همان جراح و با همان نوع لنز داخل چشمی انجام شد
و  F.Uروتین صورت گرفت .در نهایت ،میانگین معادل کروی
چشم اول و دوم مشخص شد و اختالف میانگین دو گروه با
استفاده از آزمون آماری  tزوجی در سطح اطمینان  15درصد
مورد مقایسه قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار
آماری  Stata 11استفاده شد.

مواد و روش ها
مطالعه حاضر یك کارآزمایی بالینی همسانسازیشده
میباشد .جامعه آماری این مطالعه را تمامی بیماران با کاتاراکت
دو چشم که طی سالهای  1311-12و در ادامه آن به مدت شش
سال به بیمارستان فرشچیان سینای همدان مراجعه کرده بودند
و قبل از عمل ،قابلیت انجام رفرکشن سیکلوپلژیك داشتند و در
فاصله زمانی انجام این طرح تحت عمل جراحی کاتاراکت و
لنزگذاری متوالی دو چشم به روش فیکوامولسیفیکاسیون با برش
کوچك توسط یك جراح و با یك نوع لنز داخل چشمی ( Akreos
 )AO60 Bausch &Lombقرار گرفتند ،تشکیل دادند.
اطالعات بیماران شامل :سن ،جنس و شغل در فرم اطالعات
دموگرافیك طرح ثبت گردید .در ادامه ،معاینات چشمی کامل
شامل :اندازهگیری دید ،معاینه با اسلیت المپ ،فوندوسکوپی،
رفرکشن قبل و بعد از عمل ،تعیین شماره لنز داخل چشمی دو
چشم (اندازهگیری طول اگزیال و کراتومتری با استفاده از دستگاه
تاپکان ،مدل  ،)8877دید پس از عمل و بهترین دید اصالحشده
انجام شد.
بیمارانی که سابقه جراحی چشم را داشتند ،بیماران با
کاتاراکت پاتولوژیك ،سابقه ضربه به چشم ،بروز عارضه هنگام
جراحی و پس از آن ،آستیگماتیسم بیشتر از  D 1/5از مطالعه
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،26شماره  ،3پاییز 8311

یافته ها
در مطالعه حاضر  007بیمار مبتال به کاتاراکت دو طرفه که
طی سالهای ذکرشده و ادامه آن تحت جراحی کاتاراکت قرار
گرفته بودند و پیگیری کامل داشتند ،مورد بررسی قرار گرفتند
که از این تعداد 250 ،نفر ( 50درصد) زن و  216نفر ( 06درصد)
مرد بودند .محدوده سنی بیماران  05تا  05سال با میانگین
 58/10سال و انحراف معیار  0/6سال بود .در این مطالعه متوسط
زمان جراحی بین دو چشم معادل  173روز (از  53تا  327روز)
محاسبه گردید .متوسط کراتومتری بیماران نیز  06/2و محدوده
آن  31/67-08/57بود که میتوان گفت تفاوت معناداری از نظر
آماری بین دو چشم وجود ندارد.
متوسط  ALاندازهگیریشده در چشم اول معادل  23/17با
انحراف معیار  1/67و محدوده  21/25تا  21/17و در چشم دوم
برابر با  20/78با انحراف معیار  1/38و محدوده  21/73تا 21/08
بود و تفاوت آماری معناداری بین دو گروه وجود نداشت .همچنین
متوسط قدرت لنز داخل چشمی بهکاررفته در چشم اول معادل
 21با محدوده  3تا  31و در چشم دوم برابر با  27/57با محدوده
 5تا  37محاسبه گردید (جدول .)1
متوسط  SEنیز قبل و بعد از عمل در چشم اول معادل
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پیامد رفرکتیو جراحی کاتاراکت

جراحی بهترتیب معادل  -1/25و  -7/05دیوپتر محاسبه گردید
که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (شکل .)1
متوسط  SEدر چشمهای هایپروپ ( 00درصد بیماران) نیز
قبل از جراحی در چشم اول  2/87و در چشم دوم  2/05و پس
از جراحی بهترتیب معادل  +1/15و  +7/65دیوپتر ارزیابی شد
که تفاوت بین دو چشم از نظر آماری معنادار بود (شکل .)2

 2/55و  1/13و در چشم دوم برابر با  2/08و  7/00برآورد شد
(جدول .)2
در مطالعه حاضر محدوده عیب انکساری بیماران در چشم
اول  -8/25تا  +6/57و در چشم دوم  -6/05تا  +0/25بود.
متوسط  SEدر بیماران مایوپ ( 56درصد از بیماران) قبل از
جراحی در چشم اول  -3/15و در چشم دوم  -2/85و پس از

جدول  :8اطالعات بیومتریك چشم اول و دوم در بیماران مورد مطالعه

چشم اول
چشم دوم

میانگین
محدوده
میانگین
محدوده

AL

KR

IOL POWER

23/17±1/67
21/25-21/17
20/78±1/38
21/73-21/08

05/8
08/57–57/31
06/1
31-08/05

21
3-31
27/57
5-37

جدول  :2رفرکشن چشم اول و دوم در بیماران مورد مطالعه قبل و بعد از جراحی
بعد از عمل

قبل از عمل
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداري

چشم اول

2/55

2/60

1/13

7/66

7/771

چشم دوم

2/08

1/05

7/00

7/50

7/771

Refraction in Myopic eyes

Mean

0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5

Second eye

First eye

-2.85

-3.15

Preoperative refraction

-0.45

-1.25

Postoperative refraction

شکل  :8رفرکشن چشم اول و دوم در بیماران مایوپ قبل و بعد از جراحی

Refraction in Hyperopic eyes

Second eye

First eye

2.75

2.8

Preoperative refraction

0.65

1.15

Postoperative refraction

Mean

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

شکل  :2رفرکشن چشم اول و دوم در بیماران هایپروپ قبل و بعد از جراحی
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بحث
با پیشرفتهای صورتگرفته در روش جراحی کاتاراکت،
محاسبه قدرت لنز داخل چشمی و کیفیت این لنزها ،جراحی
کاتاراکت به یك عمل رفرکتیو با نتایج خوب و قابلپیشبینی
تبدیل شده است .تعداد بیمارانی که نتیجه رفرکتیو نهایی آنها
در محدوده  ±7/757میباشد ،در برخی از مطالعات تا  81درصد
گزارش شده است [.]17
در این مطالعه در بیمارانی که کاندید عمل کاتاراکت
بهصورت دو طرفه بودند ،قدرت لنز داخل چشمی در چشم دوم
به میزان  57درصد از عیب انکساری باقیمانده در چشم اول در
سطح عینك تعدیل گردید .باید خاطرنشان ساخت که تاکنون
مطالعات محدودی در این زمینه انجام شده و نتایج بعضاً
متناقضی گزارش گردیده است .در مطالعهای که در سال 2776
توسط جابور و همکاران در ارتباط با  121بیمار کاندید جراحی
کاتارکت انجام شد ،بیماران به دو گروه تقسیم شدند .در گروه
اول برای هر دو چشم بیماران لنز داخل چشمی با قدرت
مشخصشده جایگذاری گردید و در گروه دوم براساس عیب
انکساری باقی مانده در چشم اول ،شماره لنز چشم دوم بهطور
کامل ( 177درصد) اصالح شد .در این مطالعه تفاوت معناداری
بین خطای رفرکتیو دو چشم گزارش نگردید [ .]1در مطالعه
دیگری که توسط کاورت و همکاران در ارتباط با  276بیمار
انجام شد ،بیماران به سه گروه تقسیم شدند .گروه اول و دوم
مشابه با مطالعه قبلی بودند و در گروه سوم براساس عیب
انکساری باقیمانده در چشم اول ،قدرت لنز چشم دوم بهطور
نسبی ( 57درصد از خطای چشم اول) اصالح شد و نتایج
بهدستآمده از سه گروه با یکدیگر مقایسه گردید .نتایج حاکی
از آن بودند که در بیماران گروه سوم ،خطای رفرکتیو از دو گروه
دیگر کمتر است و اختالف آنها از نظر آماری معنادار میباشد
[ .]8با توجه به نتایج مطالعه کاورت ،در مطالعه حاضر براساس
خطای رفرکتیو چشم اول در سطح عینك و به میزان  57درصد
از آن ،شماره لنز چشم دوم بیماران تعدیل گردید و در ادامه،
نتایج با یک دیگر مقایسه شدند .باید توجه داشت که مطالعه
کاورت یك مطالعه رتروسپکتیو بوده است که در آن از محاسبات
تئوریك برای نتیجه گیری استفاده شده و احتمال سوگیری در
تفسیر نتایج به عنوان محدودیت ذکر گردیده است؛ اما مطالعه
حاضر یك مطالعه پروسپکتیو میباشد .از سوی دیگر در مطالعه
کاورت ،عدم انجام اعمال جراحی توسط یك جراح و با یك لنز
به عنوان محدودیت ذکر شده است که این محدودیت در مطالعه
حاضر برطرف گردید.
عالوهبراین ،در مطالعه کاورت و همکاران نقش استفاده از
اطالعات چشم اول در تعدیل قدرت لنز داخل چشمی در چشم
دوم تأیید شده است .در مطالعه حاضر نیز که در آن برای تعیین
شماره لنز داخل چشمی از فرمولهای  Holladay1و SRK2
استفاده شد ،با تعدیل نسبی قدرت لنز در چشم دوم نتایج بهتری
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گزارش گردید [.]8
از سوی دیگر در مطالعه پروسپکتیو ژانگ و همکاران87 ،
بیمار با کاتاراکت دو طرفه مورد بررسی قرار گرفتند .در این
مطالعه بهمنظور محاسبه قدرت لنز داخل چشمی از
روش  SRKTاستفاده شد .نتایج نشان دادند که با اصالح 57
درصد از عیب انکساری باقیمانده در چشم اول ،عیب انکساری
باقیمانده در چشم دوم در محدوده  ±7/57میباشد [.]11
مطالعه ترنبال و همکاران هم که بهترتیب روی  131بیمار
در استرالیا و  675بیمار در انگلستان انجام شده است ،نتایج
مشابهی گزارش نموده است [.]12
در این مطالعه برای تعیین شماره نهایی لنز در چشم دوم از
روش پیشنهادشده در مطالعه اسلن و همکاران استفاده گردید که
در آن حاصل ضرب عیب انکساری باقیمانده در چشم اول در
سطح عینك ،معادل آن در سطح لنز و ضریب اصالحی برای
فرمول محاسبه لنز بود (.]17[ )7/38×1×1/5=7/50
نتیجهگیری
مطالعه حاضر با تعدیل پارشیال قدرت لنز چشم دوم ،نتایج
رفرکتیو قابلقبولی را برای بیماران به همراه داشت .تعداد بیشتر
بیماران نسبت به اکثر مطالعات انجامشده و ماهیت پروسپکتیو
آن ،نکته قوت مطالعه حاضر میباشد و به نظر میرسد در صورتی
که طول اگزیال و مقادیر کراتومتری دو چشم اختالف چشمگیری
با یکدیگر نداشته باشند ،این روش محاسبه شماره لنز ،مورد
اطمینان میباشد .با توجه به اینکه جراحی کاتاراکت یك جراحی
رایج و شایع است ،توصیه میشود مطالعات مشابهی با تعداد
شرکتکنندگان بیشتر با استفاده از روشهای جدیدتر تعیین
شماره لنز که معیارهایی چون عمق اتاق قدامی را در نظر
میگیرند ،انجام شود.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پروژه تکمیلی و ادامه پایاننامه
دکتری حرفهای پزشکی مصوب دانشگاه علوم پزشکی همدان
میباشد .بدینوسیله از همکاری کارکنان محترم درمانگاه چشم
بیمارستان "فرشچیان سینا" و بیماران ارجمندی که پژوهشگران
را در راستای انجام این مطالعه یاری نمودند ،تشکر و قدردانی
میگردد.
تضاد منافع
نتایج این مطالعه با منافع نویسندگان در تعارض نمیباشد.
مالحظات اخالقی
مطالعه حاضر دارای نامه تأییدیه اخالق در پژوهش با شماره
/16/35/1/3116پ از دانشگاه علوم پزشکی همدان و کد
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