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دستيار تخصصی چشم پزشکی ،مشهد ،بيمارستان فوق تخصصي و مرکز تحقيقات
چشم پزشکي خاتم االنبياء
تاريخ دريافت  - 44/ 11/33 :تاريخ پذيرش 48/ 4/13:

خالص ه
مقدمه :هرگونه انحراف از هم راستايي صحيح چشم ها را لوچي مي نامند که يکي از مهم ترين علل تنبلي
چشم مي باشد و درمان آن بعد از تشخ يص سر يعاً بايد شروع شود تا بهترين قدرت بينايي ممکن و ديد دو
چشمي براي بيمار به دست آيد .تشخيص و درمان به موقع بيماري از دوبيني وحذف ،تناظر شبکيه اي ناهنجار و
تمرکز برون مرکزي جلوگيري مي کند و به فرد اجازه ديد سه بعدي و پيوستگي حس مي دهد .به ترين راه
تشخيص و بيماريابي داشتن اطالعات دقيق از تاريخچه بيماري و سوابق خانوادگي و ....مي باشد که در پيش
آگهي دراز مدت و نتيجه گرفتن از درمان موثر است .اين مطالعه با هدف بررسي شيوع آمبليوپي و همه
گيرشناسي بيماران مبتال به لوچی انجام گرديده است .
روش کار :اين مطالعه توصيفي مقطعی در بيماران استرابيسم که در سال هاي  1341- 1334به کلينيک چشم
بيمارستان امام رضا (ع) مشهد مراجعه نموده بودند انجام شده است .اطالعات موجود از  133پرونده
بيمارستاني جمع آوري شده و در پرسشنامه ای ثبت شده است سپس با استفاده از آمار توصيفی نرم افزار
آماري  SPSS 13اطالعات به دست آمده پردازش و تحليل شده است .
نتايج :از  133بيمار 48 ،نفر ( )%42 / 1مرد و  22نفر ( )%83 / 9زن بودند .ميانگين سني جمعيت مورد مطالعه
 13/ 22سال بود (از  1تا  32سال) و منحني توزيع سني داراي دو پيک در سن  2- 3سالگي و  14- 19سالگي
بود .در اين بررسي  22نفر (  )%42از خراسان رضوي 2 ،نفر ( )%8 / 2از خراسان شمالي 1 ،نفر ( )%3 / 9از
خراسان جنوبي و  4نفر ( )%3 /8از خارج از خراسان مراجعه نموده بودند 81 .نفر ( )%43 / 3از بيماران بيسواد و
 82نفر ( )%82 / 3باسواد بودند .ايزو تروپي در  23نفر ( ، )%22 / 2اگزو تروپي در  32نفر ( ، )%33 / 2انحراف عمودي
گسسته در  2نفر ( ، )%1 / 9هايپرتروپي در  1نفر ( )%3 /9و نيستاگموس در  1نفر ( )%3 / 9از بيماران ديده شد.
تنبلي چشم در  22نفر ( )%23 / 2از بيماران وجود داشت .
نتيجه گيري :نتايج اين مطالعه مويد شيوع باالي آمبليوپي در بيماران مبتال به لوچي مي باشد .با توجه به اين
که اين بيماران پيگيري مناسبي انجام نمي دهند متخصصين اطفال بايد در اين زمينه آگاهي کافي داش ته باشند
و بيماران را تشويق کنند تا توسط يک چشم پزشک مورد معاينه قرار گيرند .همچنين غربالگري و معاينات بينايي
سنجي و چشم پزشکي د ر سنين زير  4سال براي درمان وپيشگيري از عوارض نامطلوب تنبلي چشم توصيه
مي شود.
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