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مقاله پژوهشي 

ماران مراجعه کننده به درمانگاه يدر بيچشميهايماريانواع بيفراوانيبررس
هياروم) ره(ينيمارستان امام خميبيچشم پزشک

2، دکتر ناصر صمدي ايدنلو1دکتر نورالدين شريفي

02/02/88، تاریخ پذیرش 20/11/87تاریخ دریافت 

چكيده
ن افراد يون از ايليم۳۷هستند، که ييناياختالل بيون نفر از مردم جهان دارايليم۱۶۱ين بهداشت جهانن برآورد سازمايبراساس آخر:نه و هدفيش زميپ

ن يين طرح تعيايهدف از اجرا. ن اختالل هستندير اياز مردم جهان درگ% ۸۵/۰باً ين بدان معنا است که تقري، ا)ون نفريليم۲تا ۱وع ساالنه يبا ش(نا هستند يناب

.ه بودياروم) ره(ينيمارستان امام خميبيچشم پزشکيبه درمانگاه تخصصه کنندگاندر مراجعيچشميهايماريع بانوايفراوان

ه يـ ارومينيمارستان امام خميچشم بيبه درمانگاه تخصصه کنندگاننفر از مراجع۵۰۰بوده و در آن يمقطع-يفين مطالعه از نوع توصيا:کارمواد و روش

با SPSSيشده پس از پردازش در برنامه نرم افزار آمارياطالعات جمع آور. در دسترس انجام گرفتيبه صورت تصادفيريگنمونه. گرفتندمورد مطالعه قرار

.دنديل گرديه و تحليتجزيفيتوصيهااستفاده از آزمون

و هـر در دو چشـم   %) ۶/۲۸(مورد ۱۴۳، چشم چپ %)۲/۲۹(مورد ۱۴۶ماران يج حاصل از مطالعه نشان داد که از نظر چشم مبتال، چشم راست بينتا:هاافتهي

%) ۴/۰(نفـر  ۲و انحراف چشم بـا  يزان فراوانين ميباالتر%) ۸/۲۰(نفر ۱۰۴د يان به آب مرواريمبتاليچشميهايمارين انواع بيدر ب. بود%) ۲/۴۲(مورد ۲۱۱

مـورد  ۴۶پلـک  يهـا يمـار ي، ب%)۱۰(مورد ۵۰، التهاب ملتحمه %)۲/۱۹(مورد ۹۶يوب انکساريب عيترتها بهيمارير بيسايفراوان. را داشتندين فراوانيکمتر

. بود%) ۸/۰(مورد ۴چشم يخشکو%)۱(مورد ۵چشم ي، تنبل%)۴/۲(مورد ۱۲ه يقرنيهايماري، ب%)۶/۲(مورد ۱۳، گلوکوم %)۶/۵(مورد ۲۸، ناخنک %)۲/۹(

مطالعـات  يه بـرا يک مطالعه پايعنوان ک حجم نمونه کوچک و بهيدر يچشميهايماريبيزان فراوانين ميير تعمنظومطالعه حاضر به:يريجه گيبحث و نت

با حجم بزرگ مطالعـه  يهاتيمزبور را در جمعيهايماريوع بيزان شيشتر مير مطالعات که بيج سايسه با نتايج آن قابل مقايده است لذا نتايبه انجام رسيبعد

.رديانجام پذيماريک نوع بيوع در يزان شين مييو با هدف تعتردر حجم نمونه بزرگيشود مطالعات بعديشنهاد ميپ. د بودنخواه،اندکرده

ي، فراوانيچشميهايماري، بييناياختالل ب:هاکليد واژه

١٣٨٨تابستان ،١٣٧-١٤٣دوم، صمجله پزشكي اروميه، دوره بيستم، شماره

۰۴۴۱-۳۴۵۹۵۳۸:تلفن،گروه چشم پزشكيمام خميني،ابيمارستان اروميه، :آدرس مكاتبه

Email: nouradinsharifi@gmail.com

)نويسنده مسول(، دانشگاه علوم پزشکي اروميه فلوشيپ سگمان قدامي، استاديار گروه چشم پزشکي١
، دانشگاه علوم پزشکي اروميهن قداميفلوشيپ سگما، استاديار گروه چشم پزشکي٢

مقدمه
از دست دادن بينايي يا اختالل در بينايي، مشکالت زيادي از 

فرد . کندلحاظ زندگي فردي و اجتماعي براي انسان ايجاد مي

تنهايي قادر به انجام امور روزمره و گـذران زنـدگي و   نابينا به 

نيز برقراري ارتبـاط بـا افـراد ديگـر نبـوده و نيازمنـد کمـک        

. باشدمي

۱۶۱دهد که آخرين برآورد سازمان بهداشت جهاني نشان مي

۳۷ميليون نفر از مردم جهان داراي اختالل بينـايي هسـتند،   

۲تـا  ۱شـيوع سـاالنه   بـا  (ميليون از اين افراد نابينا هسـتند  

از مـردم  % ۸۵/۰، اين بدان معنا است کـه تقريبـاً   )ميليون نفر

ميليـون  ۱۳۵جداي از آنکه . جهان درگير اين اختالل هستند

ميزان شـيوع  ).۱(نفر نيز دچار ساير اختالالت بينايي هستند 

سال، در ۵۰بيش از مخصوصبينايي با دخالت عامل سن، بهنا

شود که شـايد  بين زنان بيشتر ديده ميمناطق روستايي و در

پذيري اجتماعي و اقتصادي و موانع دسترسـي  به خاطر آسيب

.)۲(آنان به خدمات بهداشتي باشد
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. ها در جهان اسـت ييناياز ناب%) ۸/۴۷(ن علت يتريد اصليآب مروار

ن ين و مـوثرتر يتـر نـه ياز پرهزيکـ يعنـوان  د بهيآب مرواريجراح

. )۳(باشـد يمطـرح مـ  يينـا يبازگرداندن قوه بيمعالجه برايهاراه

ه به لحاظ يشبکي، خراب%)۳/۱۲(چون گلوکوم ين اختالالتيچنهم

ينوپـات يو رت%) ۱/۵(ه يـ ، کـدورت قرن %)۷/۸((AMD)عامل سـن  

يينـا يعالوه ناببه. هستنديينايجاد نابياز عوامل ا%) ۸/۴(ک يابتيد

ــودک %) ۸/۰(ز يو انکوسرکوســ%) ۶/۳(، تــراخم %)۹/۳(يدوران ک

)۳-۱(.

ر ياخياقدام ابتکاريو در راستا۲۰۲۰انداز سال کودکان در چشم

، در يينـا ياز اخـتالالت ب يريشـگ يپيبـرا يسازمان بهداشت جهان

يل کـودک يـ ده در اوايـ صـدمه د يينـا يب. )۴(ت قرار دارنـد يارجح

ک کـودک  يـ شـرفت  يپيرويديشـد ير منفـ يک تـاث يـ توانـد  يم

، ي، آموزشـ ي، جسمانيعاجتمايهات در مشارکتيچون محدودهم

يبـرا يينـا يبيغربالگر. داشته باشديشغليهات فرصتيو در نها

ــکالت ب ــف مش ــايکش ــال يين ــدارس و در س ــادر م ــيه ل يتحص

. )۵(شـود يزيـ د برنامـه ر يـ ک سـده با ييآموزان حداقل برادانش

يچشـم يهايماريبيبرايغربالگر،شرفتهيپياکنون در کشورها

به صـورت مـداوم انجـام    ين دبستانيو سنيش دبستانيدر دوره پ

شـناخت کودکـان بـا    يسوهن برنامه بيترياصليغربالگر. رديگيم

.)۷،۶(سم است يو استرابيوپيآمبل،يوب انکساريع

يينـا يا اخـتالل در ب يـ يينـا ياز علـل ناب ياريکه بسنيبا توجه به ا

ص بـه موقـع و درمـان    يباشند لـذا بـا تشـخ   يخوب، قابل درمان م

. کـرد يريشـگ يرقابـل برگشـت آن پ  يتوان از عـوارض غ يناسب مم

يچشـم يهـا يماريانواع بين فراوانيين طرح تعيايهدف از اجرا

مارستان يبيچشم پزشکيبه درمانگاه تخصصه کنندگاندر مراجع

ک حجـم  يـ ق کـه در  ين تحقيج اينتا. ه بودياروم) ره(ينيامام خم

مک خواهـد کـرد تـا آن را    نمونه کوچک انجام گرفته است به ما ک

ک يولوژيدميـ قـات اپ يتحقيطراحـ يمبنـا يازسنجيک نيعنوان به

در اسـتان  يج چشـم يـ رايهـا يمـار يوع بيزان شـ ين مييجهت تع

. ميقرار دهيجان غربيآذربا

مواد و روش کار
نفـر از  ۵۰۰بـوده و در آن  يمقطعـ -يفين مطالعه از نوع توصـ يا

مارسـتان امـام   يچشـم ب يصصـ بـه درمانگـاه تخ  ه کننـدگان مراجع

صـورت  بـه يريـ گنمونـه . ه مورد مطالعه قرار گرفتنديارومينيخم

شش (ن يمعيزمانک فاصله يدر . در دسترس انجام گرفتيتصادف

مراجعـه کننـده بـه درمانگـاه     مارانيه بيکل) ۱۳۸۷ماهه اول سال 

نـات  يمارستان توسط متخصص چشـم مـورد معا  يچشم بيتخصص

توسط متخصص چشم يص گذاريپس از تشخ. ندقرار گرفتينيبال

اطالعـات  يحـاو يامـاران پرسشـنامه  يک از بيـ هـر ي، برايپزشک

ييچشم مبتال و اقـدام نهـا  ،علت مراجعه, يمارينوع ب،کيدموگراف

يپس از پردازش در برنامـه نـرم افـزار آمـار    هاداده. ديگردليتکم

SPSSدشل يتحله و يتجزيفيتوصيهاو با استفاده از آزمون.

هايافته
سال ۵/۴۰ماران يبين سنيانگيماران نشان داد که ميبيع سنيتوز

ماهـه بـا   ۶ک کـودک  يـ مربوط به ه کنندگانو حداقل سن مراجع

سـاله  ۸۸يک آقاين مراجعه کننده يترو مسنيکاتاراکت مادرزاد

ين مراجعه کننـده در گـروه سـن   يشتريب. ص کاتاراکت بوديبا تشخ

را شـامل  ) نفـر ۱۰۲(ه کننـدگان مراجعـ % ۴/۲۰کـه  سال بود۷۰

.شديم

ــتوز ــي ــه   يبيع جنس ــاران نشــان داد ک از %) ۴/۵۶(نفــر ۲۸۲م

. زن بودند%) ۶/۴۲(نفر ۲۱۸مرد و ه کنندگانمراجع

، ييدرمان سـرپا %) ۵/۵۳(نفر ۲۶۷نفر مراجعه کننده، ۵۰۰از کل 

ز يــن%) ۱۳(نفـر  ۶۵ر مراکـز و  يارجـاع بـه ســا  %) ۵/۳۳(نفـر  ۱۶۷

.شدنديبستر

دار بـا  خانـه يهـا نشان داد که خانمه کنندگانمراجعيع شغليتوز

.ل دادنديرا تشکين گروه شغليترعيشا%) ۲/۳۰(نفر ۱۵۱

يماران بر حسب چشم مبتال نشان داد کـه فراوانـ  يبيع فراوانيتوز

يزان باالترياز م%) ۲/۴۲(هر دو چشم يينايماران با اختالل در بيب

)۱جدول (ردار است برخو

ت مورد مطالعه برحسب چشم مبتاليجمعيع فراوانيتوز):۱(شماره جدول 

مطلقيفراوانينسبيفراوان

چشم راست۲/۲۹۱۴۶

چشم چپ۶/۲۸۱۴۳

هر دو چشم۲/۴۲۲۱۱

جمع۱۰۰۵۰۰
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نفر ۶۵و يماريتحت مطالعه با علت بياز واحدها%) ۸۷(نفر ۴۳۵

. ت مراجعـه کـرده بودنـد   يـ زيجهـت و يمـار يببدون علـت %) ۱۳(

) نفر۱۰۲(يماريبا علت به کنندگانمراجعيزان فراوانين ميباالتر

يزان فراوانـ يـ منيسال و بـه بـاال بـود و بـاالتر    ۷۰يدر گروه سن

يدر گـروه سـن  ) نفـر ۳۴(يمـار يبـدون علـت ب  ه کنندگانمراجع

در يچشـم يهـا يمـار يانـواع ب يع فراوانـ يـ توز. سال بود۱۹-۱۰

) ره(ينـ يمارسـتان امـام خم  يبه درمانگاه چشم بمراجعه کنندگان

%) ۸/۲۰(نفـر  ۱۰۴د يـ ان بـه آب مروار يه نشان داد که مبتالياروم

و انحـراف  يچشـم يهايمارين انواع بيدر بيزان فراوانين ميباالتر

را بـه خـود اختصـاص داده    ين فراوانيترکم%) ۴/۰(نفر ۲چشم با 

مـورد  ۹۶يوب انکسـار يـ ب عيـ ترتبههايمارير بياسيفراوان. است

۴۶پلـک  يهـا يماري، ب%)۱۰(مورد ۵۰، التهاب ملتحمه %)۲/۱۹(

، %)۶/۲(مورد ۱۳، گلوکوم %)۶/۵(مورد ۲۸، ناخنک %)۲/۹(مورد 

، %)۱(مـورد  ۵چشـم  ي، تنبلـ %)۴/۲(مورد ۱۲ه يقرنيهايماريب

ا شـامل شـدند   رمراجعه کنندگاناز %) ۸/۰(مورد ۴چشم يخشک

مـورد ۳۲۰يچشـم يهـا يمـار يکه در واقع مـوارد اخـتالالت و ب  

از %) ۲۸(نفـر  ۱۴۰گرفت و يمرا در برمراجعه کنندگاناز %) ۶۴(

ز يــو نيو اســتخدامينــات ســربازيجهــت معامراجعــه کننــدگان

ــيمعا مراجعــه کــرده بودنــد يبعــد از اعمــال جراحــينــات کنترل

).۲جدول(

يچشميهايماريت مورد مطالعه برحسب انواع بيجمعيع فراوانيزتو):۲(شماره جدول 

يمارينام بمطلقيفراوانينسبيفراوان

۲/۹۴۶Eyelid Disease )پلکيهايماريب(

۴/۲۱۲Cornea Disease )هيقرنيهايماريب )

۸/۲۰۱۰۴Cataract )ديآب مروار  )

۴/۰۲Strabismus  ( انحراف چشم يلوچ )

۱۰۵۰Conjunctivitis (التهاب ملتحمه)

۶/۲۱۳Glaucoma (گلوکوم)

۲/۱۹۹۶Refractive Errors ( يوب انکساريع(

۱۵Amblyopia )چشميتنبل )

۸/۰۴Dry Eye )چشميخشک(

۶/۵۲۸Pterygium )ناخنک )

۱۲۶۰Control post Cataract OP

)بعد از عمل کاتاراکتينات کنترليمعا(
۲/۱۶Control post Glaucoma OP

)بعد از عمل گلوکومينات کنترليمعا )
۱۵Control post Cornea OP

)هيبعد از عمل قرنينات کنترليمعا )
۸/۲۱۴Employed Visit )ينات استخداميمعا )

۲/۱۰۵۱Conscripted Visit )ينات سربازيمعا )

۸/۰۴BCC

۱۰۰۵۰۰Total )جمع(

يهـا و گـروه يمـار يبراسـاس نـوع ب  يماران چشميبيوانع فرايوزت

در گـروه  ) نفـر ۵۸(ين فراوانـ يشـتر يماران نشان داد که بيبيسن

کاتاراکت يماريب. باشديکاتاراکت ميماريسال و باالتر ب۷۰يسن

نفر ۲۱نفر و ۲۱ب يترتز بهين۶۰-۶۹و ۵۰-۵۹يسنيهادر گروه

). ۳جدول (کنديمييخودنماهايمارير بيش از سايب
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يو گروه سنيماريت مورد مطالعه برحسب نوع بيجمعيع فراوانيتوز: )۳(شمارهجدول

سال ۷۰جمع

و باالتر

۶۹-۶۰

سال

۵۹-۵۰

سال

۴۹-۴۰

سال

۳۹-۳۰

سال

۲۹-۲۰

سال

۱۹-۱۰

سال

۹کمتراز 

سال

يمارينام ب

۴۶۴۳۳۴۴۱۰۱۲۶Eyelid Disease

۱۲۲۳-۲۱۱۱۲Cornea Disease

۱۰۴۵۸۲۱۲۱۱--۱۲Cataract

۲-------۲Strabismus

۵۰۱۱۱۱۵۷۷۱۲۶Conjunctivitis

۱۳۴۸۱-----Glaucoma

۹۶۱۱۳۸۱۲۵۲۱۵۴Refractive Errors

۵----۱۱۱۲Amblyopia

۱۴-----۱۱۳-Visit for Employed

۵۱---۱-۱۹۳۱-Conscripted

۴۲--۲----Dry Eye

۲۸۷۱۴۲۷۵۲-Pterygium

۶۰۳۴۹۴۱۰-۱-۲Control post Cataract OP

۶-۶------Control post Glaucoma OP

۵۲۱----۲-Control post Cornea OP

۴۲-۲-----BCC

۵۰۰۱۱۷۵۴۳۹۴۵۳۲۱۰۷۸۰۲۶Total

در گروه زنان يچشميهايمارين انواع بيد در بيآب مرواريماريب

در گـروه  يوب انکسـار يو ع) مراجعه کنندگان% ۱۲يعنينفر ۶۰(

يشتريبياز فراوان) مراجعه کنندگان% ۲/۱۰يعنينفر ۵۱(مردان 

). ۴جدول (برخوردار بودند 

و يمــاريطالعــه برحســب نــوع بت مــورد ميــجمعيع فراوانــيــتوز

انـواع  ياز آن است که فراوانـ يا هر دو چشم حاکيک و ييگرفتار

، %)۲/۲۹(مـورد  ۱۴۶ماران يدر چشم راست بيچشميهايماريب

مــورد ۲۱۱و هــر در دو چشــم %) ۶/۲۸(مــورد ۱۴۳چشــم چــپ 

يهـا يمـار يش از بيد بـ يآب مرواريمارين بيچنهم. بود%) ۲/۴۲(

ــم ــم رايچشـ ــت بدر چشـ ــاران يسـ ــر ۳۶(مـ ــينفـ % ۲/۷يعنـ

يعنـ ينفـر  ۳۹(مـاران  يز در چشـم چـپ ب  يـ و ن) مراجعه کنندگان

يوب انکسـار يکه عيدرحال. مشاهده شد) مراجعه کنندگان% ۲۴/۹

ــ ــايب ــارير بيش از س ــايم ــميه ــر ۷۳(يچش ــينف % ۶/۱۴يعن

).۵جدول (ماران گرفتار کرده بوديهر دو چشم ب) مراجعه کنندگان
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توزيع فراواني جمعيت مورد مطالعه برحسب نوع بيماري و جنسيت):۴(ره جدول شما

يمارينام بزنمردجمع

يفراون

ينسب

يفراوان

مطلق

يفراون

ينسب

يفراوان

مطلق

يفراون

ينسب

يفراوان

مطلق

۲/۹۴۶۶/۷۲۱۱/۱۱۲۵Eyelid Disease
۴/۲۱۲۵/۲۷۲/۲۵Cornea Disease
۸/۲۰۱۰۴۱۶۴۴۶/۲۶۶۰Cataract
۹/۰۲--۸/۰۲Strabismus

۱۰۵۰۴/۹۲۶۶/۱۰۲۴Conjunctivitis
۶/۲۱۳۳/۴۱۲۴/۰۱Glaucoma
۲/۱۹۹۶۵/۱۸۵۱۲۰۴۵Refractive Errors

۱۵۴/۱۴۴/۰۱Amblyopia
۸/۲۱۴۲/۳۹۲/۲۵Visit for Employed
۲/۱۰۵۱۵/۱۸۵۱--Conscripted
۸/۰۴--۶/۱۴Dry Eye
۶/۵۲۸۶/۵۱۶۳/۵۱۲Pterygium

۱۲۶۰۹۲۵۵/۱۵۳۵Control post Cataract OP
۲/۱۶۷/۰۲۶/۱۴Control post Glaucoma OP

۱۵۱/۱۳۸/۰۲Control post Cornea OP
۸/۰۴۴/۱۴--BCC

۱۰۰۵۰۰۱۰۰۲۷۵۱۰۰۲۲۵Total

ا هر دو چشميک وييو گرفتاريماريت مورد مطالعه برحسب نوع بيجمعيع فراوانيتوز):۵(شمارهجدول

يمارينام بچشم راستچشم چپهر دو چشمجمع

يفراون

ينسب

يفراوان

مطلق

يفراون

ينسب

يفراوان

مطلق

يفراون

ينسب

يفراوان

مطلق

يفراون

ينسب

يفراوان

مطلق

۲/۹۴۶۵/۹۲۰۷/۷۱۱۳/۱۰۱۵Eyelid Disease
۲۴۱۲--۳/۶۹۱/۲۳Cornea Disease

۸./۲۰۱۰۴۳/۴۹۲/۳۴۴۹۵/۳۱۴۶Cataract
۴/۰۲--۴/۱۲--Strabismus

۱۰۵۰۳/۱۲۲۶۷/۷۱۱۹/۸۱۳Conjunctivitis
۶/۲۱۳۴/۱۳۵/۳۵۴/۳۵Glaucoma
۲/۱۹۹۶۳/۳۹۸۳۲/۴۶۷/۴۷Refractive Errors

۱۵۵/۰۱۱/۲۳۷/۰۱Amblyopia
۸/۲۱۴۲/۶۱۳۷/۰۱--Visit for Employed
۲/۱۰۵۱۲/۲۳۴۹۷/۰۱۷/۰۱Conscripted
۸/۰۴۹/۱۴----Dry Eye
۶/۵۲۸۴/۱۳۳/۶۹۱۱۱۶Pterygium

۱۲۶۰--۷/۲۱۳۱۹/۱۹۲۹Control post Cataract OP
۲/۱۶--۱/۲۳۱/۲۳Control post  Glaucoma OP

۱۵--۴/۱۲۱/۲۳Control post Cornea OP
۸/۰۴----۷/۲۴BCC

۱۰۰۵۰۰۱۰۰۲۱۱۱۰۰۱۴۳۱۰۰۱۴۶Total
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يريگجهيبحث و نت
يو اجتمـاع ي، اقتصـاد يشخصـ يزندگيرويعات چشميفشار ضا

ست که بـا وضـوح   نشان داده ايتيمطالعات جمع. ق استيافراد عم

۶۵افـراد  % ۸۵ا کمتـر،  يـ ۶۰/۲۰(BCVA)ن اصالح چشم يبهتر

مطالعـه  يرا بـه راحتـ  يمعموليهاتوانند روزنامهيساله و باالتر نم

% ۸۷). خواننـد يکلمـه را مـ  ۸۰قه کمتـر از  يآنان در هر دق(کنند

هـا ص چهـره يدارنـد، در تشـخ  ۱۰۰/۲۰کمتـر از  BCVAيافـراد 

افراد در % ۵۰ش از يب،BCVA۲۰۰/۲۰و در .دارنديمشکل اساس

ف ســاده روزمــره يافــراد در انجــام وظــا% ۶۶ش از يو بــييجابجــا

د قفـل و  يـ ح از کليا اسـتفاده صـح  يـ تلفـن،  يريـ گچون شمارههم

.)۸(شاخه برق مشکل دارند دو

يراً در سراسـر جهـان رو  يـ اخ(WHO)يسازمان بهداشـت جهـان  

را در حجـم نمونـه   ييهايبررسيينايو نابيوع اختالالت چشميش

ن يـ در ا. عمـل آورده اسـت  شـتر بـه  يسـاله و ب ۴۰ن افراد يبزرگ ب

در جهـان  ياز مـوارد کـور  % ۸/۴۷يد علت اصـل يآب مرواريبررس

، استحاله ماکوال به لحـاظ سـن   %۳/۱۲ن گلوکوم يچنهم. )۹(است

(AMD)۷/۸%و % ۸/۴ک يـ ابتيدينوپاتيو رت% ۱/۵ه ي، کدورت قرن

ــار آندر ک ــان ــدوران طفولي، کــوره و % ۶/۳تــراخم ،%۹/۳ت ي

.)۸،۲،۱(هستندييناياز علل مهم ناب% ۸/۰ز يآنکوسرکاس

يهـا يمـار ين انـواع ب يدر بـ يزان فراوانين مين مطالعه باالتريدر ا

مارسـتان امـام   يبـه درمانگـاه چشـم ب   مراجعه کنندگاندر يچشم

%) ۸/۲۰(نفـر  ۱۰۴د يـ ان بـه آب مروار يـ ه مبتالياروم) ره(ينيخم

و همکـاران  Haddad MAدر مطالعـه  يکاتاراکـت مـادرزاد  . بودند

ت کودکـان و  يـ جمعيل بـر رو يـ برزيدر دانشگاه سـائوپولو )۱۰(

و همکـاران  Fotouhi Aدر مطالعـه  . بـوده اسـت  % ۸/۱۲نوجوانان 

از اختالالت % ۴/۲۵يد علت اصليآب مرواريماريدر تهران ب) ۱۱(

يدر تهران علت اصل)۱۲(و همکاران Souri Hه و در مطالعيينايب

يدر مطالعـه حاضـر خشـک   .بوده اسـت ييناياز اختالالت ب% ۹/۳۳

و همکاران Moss SEچند در مطالعه بود هر%) ۸/۰(مورد ۴چشم 

بـود کـه   % ۶/۲۱ساله ک مطالعه دهيزان در ين ميا)۱۳(کا يدر امر

کـه در  يدرحـال . ديـ مشاهده گرد%) ۲/۱۷(و مردان %) ۲۵(در زنان 

در زنــان (DED))۱۴(و همکــاران در ژاپـن Uchino Mمطالعـه  

.مشاهده شد% ) ۱/۱۰(و در مردان %) ۵/۲۱(

از کـل  % ۶/۲(مـورد  ۱۳گلوکـوم  ين مطالعه فراوانـ ين در ايچنهم

زان در مطالعـــه يـــن ميـــد اشـــمشـــاهده ) مراجعـــه کننـــدگان

Amerasinghe Nدر مطالعه و% ۲/۴)۱۵(و همکاران در سنگاپور

Shen SYگزارش شـده اسـت  % ۶/۴در سنگاپور )۱۶(و همکاران.

را بـا  (OAG)ه بـاز  يـ گلوکـوم زاو )۱۷(در سوئدEkstrom Cيول

ن يگزارش نموده است و اظهار کرده است که ا% ۱۱/۷برابر يوعيش

د پوست يسفيهاتيجمعيروکه برير مطالعاتيج سايزان از نتايم

. باشديالتر مانجام گرفته است با

کــل  % ۴/۰(نفــر  ۲ن مطالعــه  يــانحــراف چشــم در ا  يفراوانــ

در )۱۸(و همکاران Drover JRدر مطالعه . بود) مراجعه کنندگان

.بوده است% ۳/۴يمارين بيوع ايکانادا ش

کـل  % ۲/۱۹(مـورد  ۹۶يوب انکسـار يـ عيدر مطالعه حاضر فراوان

)۱۹(و همکـاران  Hashim SEدر مطالعـه  . بود) مراجعه کنندگان

ت دانـش آمـوزان   يـ در جمعيوب انکساريوع عيزان شيميدر مالز

و Fotouhi Aدر مطالعـه  . گزارش شده است% ۷/۷ييمدارس ابتدا

اصالح نشده علت يوب انکساريعيماريدر تهران ب)۱۱(همکاران 

.بوده استييناياز اختالالت ب% ۶/۳۳ياصل

در مطالعـه  . بـود ) دگانمراجعـه کننـ  کل % ۱(مورد ۵چشم يتنبل

Sapkota YD در يوپيـ وع آمبليدر کاتمانـدو شـ  )۲۰(و همکاران

و Fotouhi Aدر مطالعـه  .گزارش شـده اسـت  % ۸/۱دانش آموزان 

از % ۲/۸يچشم علـت اصـل  يتنبليماريدر تهران ب) ۱۱(همکاران 

Souriدر مطالعه .بوده استييناياختالالت ب  H  ۱۲(و همکـاران(

بـوده  ييناياز اختالالت ب% ۷/۲۲يچشم علت اصليبلدر تهران تن

ن يـ وع ايدر کانادا ش)۲۰(و همکاران Drover JRدر مطالعه .است

.بوده است% ۷/۴يماريب

يچشميهايماريبيزان فراوانيمين بررسيکه در انيبا توجه به ا

يه بـرا يـ ک مطالعـه پا يـ عنـوان  ک حجم نمونه کوچـک و بـه  يدر 

سـه بـا   يج آن قابل مقايده است لذا نتايانجام رسبهيمطالعات بعد

يهايماريوع بيزان شيشتر مياالشاره که بر مطالعات فوقيج ساينتا

نخواهـد  ،با حجم بزرگ مطالعه کرده انـد يهاتيمزبور را در جمع

شـتر و بـا   يدر حجـم نمونـه ب  يشود مطالعات بعديشنهاد ميپ. بود

.رديانجام پذيارميک نوع بيوع در يزان شين مييهدف تع
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