
 ساله شهرستان اهر 6تا  3در كودكان  غربالگري  تنبلي چشم

  5، دكترافشين فتحي 4ميثم نخستين، 3، دكتر مهرداد ميرزارحيمي2، دكتر منوچهر براك1الهام صادقي

 دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-1

 گروه اطفال اري، دانشي، دانشكده پزشك لياردب يدانشگاه علوم پزشك -2

 دانشيار گروه اطفالي، ، دانشكده پزشك لياردب يگاه علوم پزشكدانش -3

 يشگاهيعلوم ازما ي، دانشجو يراپزشكي، دانشكده پ لياردب يدانشگاه علوم پزشككميته تحقيقات دانشجويي ، -4

 پزشكي ، استاديار گروه اطفال ، دانشكده لياردب يدانشگاه علوم پزشك -5

سابي در ديد چشم است كه در اثر اختالل بينايي در دوران كودكي اتفاق مي افتد. حاالت تنبلي چشم نقص اكتزمينه و اهداف: 

باليني عمده اي كه منجر به بروز اين بيماري مي شوند شامل اختالالتي هستند كه موجب تاري ديد تصاوير شبكيه در يك يا دو چشم 

در  %2-5وع نسبتاً باالي اين بيماري در چشم پزشكي اطفال (مي شوند. لوچي نيز از علل عمده آن به شمار مي رود. به دليل شي

مطالعات مختلف) و خطر بالقوه آن براي بيناي فرد، لزوم تشخيص زود هنگام و درمان مناسب بيش از پيش اشكار مي شود. به همين 

 اجرا شد.ساله شهرستان اهر طراحي و  6تا  3منظور، اين مطالعه با هدف غربالگري تنبلي چشم در كودكان 

نفر با استفاده از آزمون غربالگري تابلوي اسنلن مورد مطالعه قرار گرفتند و براي  53000در اين مطالعه جمعيتي بالغ بر روش بررسي:

مورد تجزيه  تشخيص و علت يابي بيماران واقعي  از معاينات استاندارد طاليي مربوطه استفاده شد. داده ها با نرم افزار آماري 

 حليل قرار گرفتند.و ت

افراد ارجاع شده از نظر تنبلي چشم  %98) شرايط ارجاع را احراز كرده بودند.نهايتا %4نفر ( 213در طي روند غربالگري يافته ها: 

 %8ساله شهرستان  6تا  3) موارد مبتال به اين بيماري سالم تشخيص داده شدند.شيوع آن در كودكان  %2مشكل دار بودند ولي بقيه(

 در پسران). %60در دختران در مقابل  %40يين شد. اين ميزان از نظر جنسي اختالف فاحشي داشت (تع

شايع ترين عامل ايجاد كننده تنبلي چشم بود. پس از آن، علل ديگر نظير لوچي و انحرافات چشمي،  %23عيوب انكساري با 

 ) قرار داشتند.ناهنجاريهاي چشم، افتادگي پلك، كدورت و علل ناشناخته (ايدوپاتيك

افراد ارجاع شده از نظر تنبلي  %98) شرايط ارجاع را احراز كرده بودند.نهايتا %4نفر ( 213در طي روند غربالگري نتيجه گيري: 

ساله  6تا  3) موارد مبتال به اين بيماري سالم تشخيص داده شدند.شيوع آن در كودكان  %2چشم مشكل دار بودند ولي بقيه(

در پسران). %60در دختران در مقابل  %40ين شد. اين ميزان از نظر جنسي اختالف فاحشي داشت (تعي %8شهرستان 

شايع ترين عامل ايجاد كننده تنبلي چشم بود. پس از آن، علل ديگر نظير لوچي و انحرافات چشمي،  %23عيوب انكساري با 

 قرار داشتند. ناهنجاريهاي چشم، افتادگي پلك، كدورت و علل ناشناخته (ايدوپاتيك)

نفر با استفاده از آزمون غربالگري تابلوي اسنلن مورد مطالعه قرار گرفتند و براي تشخيص  53000در اين مطالعه جمعيتي بالغ بر 

مورد تجزيه و  و علت يابي بيماران واقعي  از معاينات استاندارد طاليي مربوطه استفاده شد. داده ها با نرم افزار آماري 

قرار گرفتند. نتايج به دست آمده از اين مطاللعات با ساير مطالعات مطابقت مي كرد و شيوع باالي تنبلي چشم در اين تحليل 

 در صورت تشخيص بموقع را تاييد مي كرد.سنين و قابليت پيشگيري و درمان موثر با توجه به علل قابل رفع آن

 تنبلي چشم، كودكان، شهرستان اهركليد واژه: 

 


