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خالص ه
مقدمه :كراتوكونوس با نازك و استيپ شدن مركز قرنيه مشخص مي شود .اين تحقيق به منظور تعيين شدت
اين بيماري و ارتباط آن با سن و جنس انجام شده است .
روش كار :در يك مطالعه توصيفی  -مقطعي ،پرونده  1415چشم كراتوكونيك معاينه شده در كلينيك و يژه
دانشگاه علوم پزشكي مشهد از سال  1331 – 13مورد بررسي قرار گرفت .معيار تشخيص كراتوكونوس در اين
تحقيق وجود آستيگماتيسم نامنظم قرنيه ،حركات قيچي شكل رفله رتين وسكوپ ،خطوط وگت ،حلقه فليشر و يا
افزايش ميانگين قدرت مركز قرنيه بيش از  44/ 2ديوپتر در نظر گرفته شدند .شدت بيماري بر اساس نتايج
كراتومتري مركز قرنيه به انواع خفيف ،متوسط ،پيشرفته و شد يد تقسيم بندي شد .مشخصات فردی ،نتايج
معاينات در پرسشنامه ای جمع آوری شد .براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار  SPSSو آمار توصيفی استفاده
گرديد.
نتايج :ميانگين سن بيماران در اين پژوهش  25/ 33 ±1 / 31سال بود .از  1415چشم مورد مطالعه، 22/ 4 ، 43/ 1 ،
 5 /1و  2/ 3درصد به ترتيب كراتوكونوس خفيف ،متوسط ،پيشرفته ،و شديد داشتند .بيشترين شيوع ا ين بيماري
در سنين  22- 21سال ( 41/22درصد) و كمترين مربوط به گروه سني باالي 42سال ( 3 /4درصد) بود .شيوع
كراتوكونوس در خانمها نسبت به آقايان بيشتر بود (.)< p 2 /221
نتيجه گيري :اك ثر بيماران اين مطالعه كراتوكونوس خفيف داشتند و بين سنين  22- 21سال بودند و شيوع آن در
زنان نسبت به مردان بيشتر بود.
واژه هاي كليدي :كراتوكونوس ،آستيگماتيسم ،کراتومتری

