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The epidemiology of ophthalmic diseases in patients
referring to the ophthalmology clinic of Vali-e-Asr Hospital in
Birjand (2014 –2015)
Behrouz Heydari1, Gholamhossein Yaghoubi2, Seyed Abbas Hosseini Rad1,
Mohammad Hossein Davari1, Asghar Zarban1
Background and Aim: Many causes of blindness or vision impairment are treatable, and their irreversible
complications can be prevented by early diagnosis and proper treatment. Thus, the current study aimed at
investigating the epidemiology of various eye diseases in patients (i.e.760 cases) referring to the ophthalmic
clinic of Vali-e-Asr hospital in Birjand (Dec.22, 2014-Jun 20, 2015).
Materials and Methods: In this cross-sectional study, all patients referring to the ophthalmic clinic of Valie- Asr hospital from Dec.22, 2014 to Jun 20, 2015 (including 760 subjects) were enrolled through census
method. At first, the demographic form was completed for all patients. The patients were examined by an
ophthalmologist, and results were recorded in the check-list form. Finally, the obtained data was fed into
SPSS (V: 18), using statistical tests descriptive statistics and logistic regression at the significant level of
P≤0.50.
Results: The prevalence of eye diseases including cataract, nerve and retinal disease, trauma, retinopathy,
and glaucoma was 31.4%, 13.7%, 13.4%, 11.3%, and 6.2%, respectively. A significant relationship was
found between age and habitation, cataract and retinal nerve disease, age and glaucoma, location and history
of diabetes; and History of thyroid disease with trauma (P<0.05).
Conclusion: According to the results, planning for the prevention of diseases such as thyroid and diabetes,
and advocating a healthy lifestyle can be effective in reducing eye diseases.
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مقاله اصیل پژوهشی

بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای چشمی در مراجعهکنندگان
به کلینیک چشمپزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند()49-49
بهروز حیدری ،1غالمحسین یعقوبی ،2سید عباس حسینیراد ،1محمدحسین داوری ،1اصغر زربان

چکیده
زمینه و هدف :بسیاری از علل نابینایی یا اختالل در بینایی قابل درمان میباشند و با تشخیص بهموقع و درمان مناسب میتوان از
عوارض غیرقابل برگشت آنها پیشگیری کرد؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک انواع بیماریهای چشمی در بیماران
مراجعهکننده به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند انجام شد.
روش تحقیق :در این مطالعه مقطعی ،کلیه بیماران مراجعهکننده به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند از تاریخ
 39/01/10تا ( 39/19/91شامل  261نفر) ،بهروش سرشماری وارد مطالعه شدند .ابتدا برای کلیه بیماران فرم مشخصات دموگرافیک
تکمیل شد؛ سپس افراد مورد مطالعه توسط متخصص چشم پزشکی تحت معاینه و بررسی تخصصی قرار گرفتند و نتیجه در فرم
چکلیست ثبت گردید .دادهها در نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )02وارد شد؛ از آمار توصیفی برای شرح و توصیف دادهها و از آزمون
آماری رگرسیون لجستیک برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده گردید .سطح معنیداری  p≤1/10در نظر گرفته شد.
یافتهها :شیوع بیماریهای چشمی کاتاراکت 90/9درصد ،بیماری عصب و شبکیه 09/2درصد ،تروما 09/9درصد ،رتینوپاتی
00/9درصد و گلوکوم 6/2درصد به دست آمد .نتایج نشان داد بین سن و محل سکونت با ابتال به بیماریهای کاتاراکت و بیماری
عصب شبکیه ،بین سن با ابتال به بیماری گلوکوم و بین محل سکونت ،سابقه ابتال به دیابت و سابقه بیماری تیروئید با ابتال به بیماری
تروما ،ارتباط معنیداری وجود داشت (.)P<1/10
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بهدست آمده ،برنامهریزی در جهت پیشگیری از ابتال به بیماریهایی نظیر تیروئید و دیابت و ترویج
الگوی سبک زندگی سالم ،میتواند در کاهش بیماریهای چشمی مؤثّر باشد.
واژههای كلیدی :بیماریهای چشمی ،شیوع ،کاتاراکت ،تروما ،گلوکوم ،اختالل شبکیه
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند6931 .؛ .492-442 :)9(42
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1

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

هستند .حجتی و همکاران ( )0939در مطالعهای نشان دادند
که بین کاتاراکت وابسته به سن و عوامل زمینهای جنس،
شغل ،سابقه فامیلی ،مصرف سیگار ،سابقه بیماری دیابت و
فشارخون ،رابطه معنیداری وجود دارد ( .)3همچنین نتایج
مطالعات مختلف نشان دادند که عواملی از قبیل :جنس (،)01
سطح تحصیالت پایین ( ،)00سابقه ابتالی به دیابت بهمدت
بیش از  0سال ( ،)02 ،01فشارخون ( )09و سیگار ( ،)09از
عوامل خطر مهم در افزایش شیوع کاتاراکت وابسته به سن
میباشند.
نتایج مطالعهای در زمینه بررسی عوامل مؤثّر در بروز
عوارض چشمی در بیماران دیابتی نشان داد که متغیّرهایی
مانند :شغل ،سابقه شرکت در کالس آموزشی ،تحصیالت،
سابقه دیابت در خانواده ،میزان تریگلیسرید خون ،مدت ابتال
به بیماری ،سن ،نوع درمان و میزان قند خون ،با بروز عارضه
چشمی رابطه معنیداری دارد ( .)00بزازی و همکاران ()0939
در مطالعهای نشان دادند که از 21بیمار مبتال به تروما،
02بیمار ( )%22/0مرد بودند و در همه انواع تروماها فراوانی
در مردان بیشتر بود (.)06
با توجه به اینکه بسیاری از علل نابینایی یا اختالل در
بینایی خوب ،قابل درمان میباشند ،بنابراین با تشخیص
بهموقع و درمان مناسب میتوان از عوارض غیرقابل برگشت
آن پیشگیری کرد .این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک
بیماریهای چشمی در مراجعهکنندگان به کلینیک چشم
پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند انجام شد.
روش تحقیق
در این مطالعه مقطعی ،کلیه بیماران مراجعهکننده به
کلینیک چشم پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند از
تاریخ  39/01/10لغایت ( 39/19/91شامل  261نفر) ،به روش
سرشماری وارد مطالعه شدند .ابتدا برای کلیه بیماران فرم
مشخصات دموگرافیک شامل :سن ،جنس ،تحصیالت ،شغل و
محل سکونت تکمیل شد؛ سپس بیماران ،توسط پزشک
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مقدمه
اختالالت بینایی ،یکی از معضالت بهداشتی است اخیراً
مورد توجه خاص سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است.
شیوع باالی اختالالت بینایی در کشورهای در حال توسعه در
آفریقا و آسیا ،ناشی از عدم توانایی کارکنان چشم پزشکی در
تشخیص آن نیست؛ بلکه مشکل عمده ،عدم توانایی
سیستمهای مراقبت بهداشت ملی در فراهمنمودن راههای
مناسب پیشگیری و درمان است (.)0
قدرت بینایی در زندگی اهمیت بهسزایی دارد؛ به طوری
که تأثیر آن بر مؤلّفههای دیگر سالمت چون فعالیتهای
حرکتی آشکار است؛ چنانکه کاهش فعالیتهای جسمی نیز
موجب کاهش کیفیت زندگی میشود (.)2
آخرین برآورد سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که
 060میلیون نفر از مردم جهان دارای اختالل بینایی هستند
که  92میلیون نفر از این افراد نابینا هستند (با شیوع ساالنه 0
تا  2میلیون نفر) .این بدان معناست که تقریباً 1/20درصد از
مردم جهان درگیر این اختالل هستند؛ جدای از آنکه
090میلیون نفر نیز دچار سایر اختالالت بینایی هستند (.)9
شیوع بیماریهای چشمی در مناطق مختلف متفاوت
گزارش شده است؛ بهطوری که در مطالعه  Fotouhiو
همکاران بیماری کاتاراکت علت اصلی 20/9درصد از
اختالالت بینایی ( )9و در مطالعه  Souriو همکاران علت
اصلی 99/3درصد از اختالالت بینایی بوده است ( .)0شیوع
بیماری گلوکوم در مطالعه  Amerasingheو همکاران در
سنگاپور 9/2درصد ( )6و در مطالعه  Shenو همکاران در
سنگاپور 9/6درصد گزارش شده است ( Hashima .)2و
همکاران در مالزی میزان شیوع عیوب انکساری در جمعیت
دانشآموزان مدارس ابتدایی را 2/2درصد گزارش کردند (.)2
نتایج مطالعه  Fotouhiو همکاران نیز نشان داد که بیماری
عیوب انکساری اصالحنشده ،علت اصلی 99/6درصد از
اختالالت بینایی بوده است (.)9
عوامل متعدّدی در ابتال به بیماریهای چشمی مؤثّر

دوره  ،42شماره  ،9پاييز 6931

بررسي اپيدميولوژيک بيماریهای چشمي در مراجعهکنندگان به کلينيک چشمپزشكي بيمارستان وليعصر (عج)

یافتهها
از  261بیمار مورد مطالعه 220 ،نفر ( )%92/0مذکر و
 920نفر ( )%62/0مؤنث با میانگین سن  06/02±02/00سال
بودند .سایر مشخصات دموگرافیک بیماران در جدول یک
آورده شده است.
بر اساس نتایج بهدست آمده ،بیشترین فراوانی
بیماریهای چشمی مربوط به اختالالت بینایی ( )%92/6و
بعد از آن بهترتیب :مربوط به اختالالت شبکیه (،)09/2
ترومای چشم ( ،)09/9عیوب انکساری ( ،)3/6گلوکوم (،)6/2
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جدول  -1توزیع فراوانی بیماران مورد مطالعه بر حسب مشخصات
فردی
متغیّر
جنس:

سن:

سطح تحصیالت:

شغل:

محل سکونت:

شاخص توده
بدن:

سطح فشارخون:

مذکر
مؤنّث
 21سال و کمتر
 20-91سال
 90-91سال
 90-01سال
 00-61سال
 60-21سال
بیشتر از  21سال
بیسواد
خواندن و نوشتن
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
کودک و نوجوان
بازنشسته
خانهدار
آزاد
کارمند
محصل ،دانشجو ،کودک
بیکار
شهر
روستا
الغر
طبیعی
اضافه وزن
چاقی
طبیعی
خفیف
متوسط و شدید

فراوانی

220
920
22
66
00
39
023
099
020
220
033
69
012
92
01
02
002
926
062
96
99
29
009
212
021
220
290
009
021
026
69

درصد

92/0
62/0
9/2
2/2
2/2
02/2
29/3
02/3
29/9
92/0
26/2
2/9
09/2
9/3
6/6
2/9
00/0
01/2
20/9
9/2
9/0
9/2
22/2
22/2
00/2
92/0
90/2
00
62/9
29/2
2/9

عیوب تکاملی (رشدی)( )1/2و انسداد مجرای اشک ()1/0
بود .نوع بیماریهای چشمی به تفکیک در جدول دو آورده
شده است .هیچکدام از بیماران مورد بررسی ،مبتال به عیوب
تکاملی (نیستاگموس مادرزادی و آلبینیسم) ،اختالالت بینایی
دیپلوپی (دوبینی) و آفاکی و اختالل در زمینه بینایی (کاهش
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متخصص چشم و با استفاده از اسلیت المپ ،افتالموسکوپی
مستقیم و غیر مستقیم با استفاده از لنز  31درجه ،مورد معاینه
بالینی کامل قرار گرفتند .برای تشخیص استرابیسم ،از تست
هیرشبرگ و پوشاندن پریزم ( Prism Alternate Cover
 )Testو برای تشخیص گلوکوم از اندازهگیری فشار داخل
چشم با دستگاه تونومتری ،معاینه زاویه چشم ،بررسی نمای
عصب بینایی و تست میدان بینایی استفاده شد و در صورت
نیاز ،آنژیوگرافی و Optical coherence ( OCT
 )tomographyنیز برای بیماران انجام شد .نتیجه تشخیص
بیماران در چکلیست توسط یک نفر کارشناس پرستاری
آموزشدیده ثبت گردید.
رفرکشن معادل اسفریک  -1/0دیوپتر یا بیشتر بهعنوان
نزدیکبینی و اسفریک بیشتر از  +1/0دیوپتر بهعنوان دوربینی
در نظر گرفته شد .آستیگماتیسم بهصورت سیلندر منفی ثبت
شد .یک قسمت جداگانه به بررسی آنیزومتروپی یعنی اختالف
دو چشم « 0یا بیشتر از  0دیوپتر» اختصاص داده شد (.)02
یک قسمت به بررسی  SEهر دو چشم و در نهایت سایر
اختالالت غیرانکساری چشم اختصاص داده شد.
دادهها در نرمافزار آماری ( SPSSویرایش  )02وارد شد و
با کمک آمار توصیفی شرح و توصیف و با کمک آزمون آماری
رگرسیون لجستیک در سطح معنیداری  p≤1/10تجزیه و
تحلیل شد.

بهروز حيدری و همكاران

دوره  ،42شماره  ،9پاييز 6931

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

جدول  -2فراوانی نسبی بیماریهای چشمی در بیماران مورد مطالعه
نوع بیماری

فراوانی (درصد)

بیماری چشمی

فراوانی (درصد)

آستیگماتیسم
دوربینی
نزدیکبینی
آمبلیویی
استرابیسم
کاتاراکت
کدورت قرنیه
زخم قرنیه
کراتوکونیوس
پزودوفاکی
رتینوپاتی دیابتی
ژنراسیون ماکوال
جداشدنی شبکیه
التهاب شبکیه پیگمانته
تخریب شبکه
-

)0/9( 90
)2/0( 03
)9/6( 22
)1/9( 2
)1/0( 9
)90/9( 293
)1/3( 2
)1/0( 9
)1/9( 9
)1/2( 6
)1/0( 0
)00/9( 26
)0/6( 02
)1/9( 9
)1/9( 9
)1/0( 0
-

عیوب انکساری

)3/6( 29

عیوب تکاملی (رشدی)

)1/2( 6

اختالالت بینایی

)92/6( 292

اختالالت شبکیه

)09/2( 019

گلوکوم

)6/2( 92

-

انسداد مجرای اشک

)1/0( 9

-

-

ترومای چشم

)09/9( 012

-

Post.caps.opac
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دید محیطی ،نیمهنبینی ،ربع میدان بینی) نبودند.
برای تعیین عوامل خطرساز ابتال به بیماری کاتاراکت،
گلوکوم ،بیماری عصب و شبکیه و تروما در بیماران مورد
مطالعه ،از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد .بدین
منظور متغیرهای جنس ،سن ،محل سکونت ،شاخص توده
بدن ،سطح فشارخون ،سابقه مصرف داروهای
کورتیکواستروئید ،سابقه بیماریهای تیروئید و دیابت به عنوان
متغیرهای مستقل وارد معادله شدند .نتیجه آزمون مذکور
نشان داد که ارتباط معنیداری بین سن با ابتال به بیماریهای
کاتاراکت ،گلوکوم و بیماری عصب شبکیه و بین محل
سکونت با ابتال به بیماریهای کاتاراکت ،بیماری عصب
شبکیه و تروما در بیماران مورد مطالعه وجود داشت
( .)P<1/10به عبارتی با افزایش سن ،شانس ابتال به بیماری
کاتاراکت و بیماری عصب شبکیه در بیماران مورد مطالعه
بهطور معنیداری افزایش داشت و در بیماران دارای سن -21

 60سال و بیشتر از  21سال نسبت به بیماران دارای سن 91
سال و کمتر ،شانس ابتال به بیماری گلوکوم بهطور متوسط
بهترتیب 6/12 :و  3/90برابر بیشتر بود .در بیماران ساکن
روستا نسبت به بیماران ساکن شهر ،شانس ابتال به بیماری
کاتاراکت ،بیماری عصب شبکیه و تروما بهترتیب :بهطور
متوسط  0/62 ،0/66و  1/90برابر بیشتر بود (جدول .)9
همچنین نتیجه آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که
ارتباط معنیداری بین سابقه ابتال به دیابت و سابقه بیماری
تیروئید با ابتال به بیماری تروما در بیماران مورد مطالعه وجود
داشت ()P<1/10؛ به عبارتی در بیماران دارای سابقه ابتال به
دیابت نسبت به افراد بدون سابقه ابتال به دیابت ،شانس ابتال
به بیماری تروما بهطور متوسط  02/29برابر و در بیماران
دارای سابقه بیماری تیروئید نسبت به بیماران بدون سابقه
شانس ابتال  1/22برابر بیشتر بود (جدول .)9
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جدول  -3عوامل خطرساز ابتال به بیماری كاتاراكت ،گلوكوم ،بیماری عصب و شبکیه و تروما در بیماران مورد مطالعه
بیماری

متغیر

سن

محل سکونت

گلوکوم

سن

سن
بیماری عصب و شبکیه
محل سکونت
محل سکونت
تروما

سابقه ابتال به دیابت
سابقه بیماری تیروئید

 91سال و کمتر
 90-01سال
 00-61سال
 60-21سال
بیشتر از  21سال
شهر
روستا
 91سال و کمتر
 90-01سال
 00-61سال
 60-21سال
بیشتر از  21سال
 91سال و کمتر
 90-01سال
 00-61سال
 60-21سال
بیشتر از  21سال
شهر
روستا
شهر
روستا
ندارد
دارد
ندارد
دارد

بحث
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،در بیماران مورد
مطالعه شیوع بیماریهای چشمی کاتاراکت 90/9درصد،
بیماری عصب و شبکیه 09/2درصد ،تروما 09/9درصد،
رتینوپاتی 00/9درصد و گلوکوم 6/2درصد بود.
نتایج مطالعه شریفی و همکاران ( )0922در زمینه بررسی
فراوانی انواع بیماریهای چشمی در بیماران مراجعهکننده به
درمانگاه چشم پزشکی نشان داد ،در بین انواع بیماریهای
چشمی ،مبتالیان به آب مروارید به تعداد  019نفر (،)%21/2
باالترین میزان فراوانی و انحراف چشم با 2نفر ()%1/9
292

0
(0/23 )1/20-9/01
(0/02 )2/20-00/99
(00/90 )0/01-29/99
(02/90 )2/06-90/06
0
(0/66 )0/00-2/90
0
(2/90 )1/91-09/30
(9/00 )1/23-03/19
(6/12 )0/92-22/39
(3/90 )2/02-91/29
0
(0/90 )1/06-9/29
(9/09 )2/96-2/20
(2/23 )9/09-02/12
(09/69 )2/02-20/31
0
(0/62 )0/06-2/90
0
(1/90 )1/21-1/22
0
(02/29 )2/92-22/22
0
(1/22 )1/12-1/30

1/20
<1/110
<1/110
<1/110
1/112
1/99
1/12
1/12
1/119
1/01
<1/110
<1/110
<1/110
1/116
1/12
<1/110

1/19

کمترین فراوانی را داشتند .فراوانی بیماریهای عیوب
انکساری  36مورد ( )%03/2و گلوکوم  09مورد ( )%2/6بود
( .)02در مطالعه  Fotouhiو همکاران در تهران ،بیماری
کاتاراکت علت اصلی 20/9درصد از اختالالت بینایی ( )9و در
مطالعه  Souriو همکاران علت اصلی 99/3درصد از
اختالالت بینایی بوده است (.)0
همچنین شیوع بیماری گلوکوم در مطالعه
 Amerasingheو همکاران در سنگاپور 9/2درصد ( )6و در
مطالعه  Shenو همکاران در سنگاپور 9/6درصد گزارش شده
است ( Hashima .)2و همکاران در مالزی میزان شیوع
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کاتاراکت

)OR (CI 95%

سطح معنیداری
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اولترویوله ،شرایط تغذیهای نامناسب روستاییان و عواملی
مانند :کمبودن رفتارهای آسیبزننده به سالمتی ،بهرهمندی
بیشتر از سیستمهای مراقبت بهداشتی و کمتر بودن عوامل
خطر در افراد ساکن شهر بیان نمود (.)20
حجتی و همکاران ( )0939در مطالعهای نشان دادند که
بین کاتاراکت وابسته به سن با جنس ،سابقه بیماری دیابت و
فشارخون رابطه معنیداری وجود دارد ( .)3در همین راستا
نتایج مطالعه  )2116( Hekareنشان داد که بین بیماری
دیابت و فشارخون با بیماری کاتاراکت وابسته به سن ،ارتباط
معنیداری وجود دارد ( .)22همچنین نتایج سایر مطالعات نیز
بیانگر آن است که سابقه ابتالی به دیابت بهمدت بیش از
0سال ،احتمال بروز کاتاراکت را افزایش میدهد ( )02 ،01و
میزان ابتال به کاتاراکت در افراد مذکر و مؤنّث تفاوت
معنیداری دارد ( .)29 ،01نتایج این مطالعات در زمینه ارتباط
بین ابتال به کاتاراکت با جنس ،بیماری دیابت و فشارخون با
نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد.
داشتن بیماری فشارخون ،یک عامل مستعدکننده برای
بیماری کاتاراکت است؛ بهطوری که افراد با سابقه فشارخون
2/0برابر بیشتر به کاتاراکت وابسته به سن مبتال میشوند
( .)01در همین زمینه  Lindbladو همکاران بیان داشتند که
فشارخون از عوامل خطر مهم در افزایش شیوع کاتاراکت
وابسته به سن میباشند ( )09که با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی ندارد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین سن با ابتال به
بیماری گلوکوم و بین متغیرهای محل سکونت ،سابقه ابتال به
دیابت و سابقه بیماری تیروئید با ابتال به بیماری تروما در
بیماران مورد مطالعه رابطه وجود داشت (.)P<1/10
نتایج مطالعه خانی جیحونی و همکاران ( )0932در زمینه
بررسی میزان شیوع عوارض چشمی و برخی عوامل مؤثر در
بروز آن در بیماران دیابتی نشان داد که شیوع عوارض چشمی
در بیماران دیابتی 92/6درصد بود و بین سابقه دیابت در
خانواده و سن با بروز عارضه چشمی رابطه معنیداری وجود
299
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عیوب انکساری در جمعیت دانشآموزان مدارس ابتدایی را
2/2درصد گزارش کردند ( .)2نتایج مطالعه  Fotouhiو
همکاران نیز نشان داد که بیماری عیوب انکساری
اصالحنشده ،علت اصلی 99/6درصد از اختالالت بینایی بوده
است (.)9
با توجه به نتایج مطالعه حاضر و نتایج مطالعات مختلف،
بیشترین فراوانی بیماریهای چشمی مربوط به کاتاراکت بوده
و بیشترین علل کوری در دنیا بهعلت کاتاراکت گزارش شده
است .به همین دلیل است که از طرف سازمان بهداشت
جهانی ،جزء موارد اولویت در بین بیماریهای قابل پیشگیری
از کوری ،مورد تأکید قرار گرفته است (.)03
در این مطالعه فراوانی بیماریهای چشمی ،در یک حجم
نمونه کوچک مورد بررسی قرار گرفته است؛ بنابراین نتایج آن
با نتایج سایر مطالعات اشارهشده که بیشتر آنها میزان شیوع
بیماریهای چشمی را در جمعیتهای با حجم بزرگ مطالعه
کردهاند ،قابل مقایسه نخواهد بود .پیشنهاد میشود ،مطالعات
بعدی بر روی حجم نمونه بیشتر و با هدف تعیین میزان شیوع
در یک نوع بیماری انجام پذیرد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد ،ارتباط معنیداری بین سن
و محل سکونت با ابتال به بیماری کاتاراکت و بیماری عصب
شبکیه در بیماران مورد مطالعه وجود داشت (.)P<1/10
شیرزاده و همکاران ( )0926در مطالعهای نشان دادند که
با افزایش سن ،شیوع کاتاراکت افزایش داشت .همچنین نتایج
مطالعه آنها نشان داد که بیشترین شیوع کاتاراکت ،در افراد
کشاورز وجود داشت .شاید سن باال و همچنین نقش اشعه
ماورای بنفش در کسانی که کشاورز هستند ،در این زمینه
مؤثّر باشد (.)21
نتایج مطالعه داوری و همکاران ( )0926در زمینه بررسی
همهگیرشناسی مبتالیان به آب مروارید بستریشده در
بیمارستان نشان داد که 62درصد افراد مبتال به کاتاراکت
ساکن روستا و 92درصد ساکن شهر بودند .این تفاوت میتواند
احتماالً بهدلیل تماس طوالنیتر افراد روستایی با اشعه
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چشمی و عوامل مؤثر بر آن در حجم نمونههای بیشتر انجام
، بدیهی است این عوامل برای ارائه خدمات بهداشتی.دهند
 همچنین پیشنهاد میشود که.درمانی کمککننده خواهد بود
مطالعات بعدی بر روی حجم نمونه بیشتر و با هدف تعیین
.میزان شیوع در یک نوع بیماری انجام پذیرد
نتیجهگیری
 محل سکونت و ابتال، سن،با توجه به نتایج مطالعه حاضر
 میتوانند از جمله،به بیماریهایی چون تیروئید و دیابت
 برنامهریزی، بنابراین به نظر میرسد.عوامل مهم خطر باشند
در جهت پیشگیری از ابتال به بیماریهایی نظیر تیروئید و
دیابت و ترویج الگوی سبک زندگی سالم میتواند در کاهش
.بیماریهای چشمی مؤثّر باشند

.)00( داشت
) در زمینه بررسی0939( نتایج مطالعه بزازی و همکاران
،اپیدمیولوژیک تروماهای چشمی نشان داد که بیشتر بیماران
) که با نتایج مطالعه حاضر06( مذکر و ساکن شهر بودند
.همخوانی ندارد
،Magiran با جستجوی فراوان در پایگاههای اطالعاتی
 مطالعهای که فراوانی بیماری،Pubmed  وIranmedx
گلوکوم و تروما در افراد بر حسب مشخصات دموگرافیک و
 بنابراین امکان. یافت نشد،سابقه بیماری را مقایسه کرده باشد
مقایسه این قسمت از نتایج مطالعه حاضر با نتایج سایر
.مطالعات میسّر نشد
 درمان،پیشنهاد میشود مسئولین محترم وزارت بهداشت
و آموزش پزشکی با همکاری گردهمایی چشم پزشکی
 طرح جامعی را برای شناخت دقیقتر بیماریهای،دانشگاهها
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