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 درماني قزوين -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

  دانشكده پزشكي شهيد بابايي
  پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي عمومي

  
  
  

  :موضوع پايان نامه
  

بررسي شيوع بيماريهاي چشمي در سالمندان مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان 
  در شهر قزوين1389بوعلي قزوين در سال 

  
  

  :ستاد راهنماا
  جناب آقاي دكتر خلج

  
  :استاد مشاور

  سركار خانم دكتريزدي
  
  

  :تهيه و تنظيم
  حافظ قاسميآقاي 
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 خالصه مقاله

  
بسياري . كاهش بينايي يك امر اجتناب ناپذيري است كه در نتيجه سالمندي بوجود ميĤيد :زمينه

گردد و زماني بيماران پي به بيماري خود از مشكالت چشمي با وارد شدن به سن سالمندي ظاهر مي

برخي از بيمارهاي چشمي مانند . ميبرند كه ديد آنان كاهش پيدا ميكند و يا كامال از بين ميرود

گلوكوم  عالئم اوليه را ندارند و سالمندان از آن اطالع نداشته و به محض مراجعه به درمانگاه توسط 

ا برخي از بيماريها ي چشمي اگر زودتر تشخيص داده چه بس. متخصصين مربوطه شناسايي ميگردند

   .شود به راحتي قابل درمان بوده و در سنين كهنسالي مشكالتي را بوجود نمي آورند

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي شيوع بيماريهاي چشمي در سالمندان مراجعه كننده به  :هدف

  .هر قزوين بوددر ش1389درمانگاه چشم بيمارستان بوعلي قزوين در سال 

نفر از مراجعيين  446تعداد . انجام پذيرفت 1389اين تحقيق بصورت مقطعي درسال  :روش كار

 60.7±10.24سال با ميانگين    101تا  51خانم و آقا به درمانگاه بوعلي قزوين كه سن آنان بين 

سوال  25حاوي  ابتدا پرسشنامه. سال بود بصورت تصادفي انتخاب و بعنوان نمونه وارد طرح شدند

پس از تكميل پرسشنامه توسط بيمار و يا همراه با كمك دانشجوي . در اختيار مراجعين قرار گرفت

تعيين لن، گيري حدت بينايي با استفاده از چارت اسن مجري طرح، معاينات اوليه چشم شامل اندازه

، براي )هاين(كوپ و ريتنوس) ناي دك(هاي اتوريفراكتومتر  از دستگاهبا استفاده  نمره عينك

براي بررسي رتين و از اسليت المپ براي بررسي سطح قدامي ) كيلر(دريفراكشن و ، ازآفتالموسكوپ 
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سپس بيماران جهت معاينات كامل بيماريهاي چشم به متخصص . و مياني چشم استفاده گرديد

  .چشم معرفي گرديدند

نفر آستيگمات و  75نفر نزديك بين،   150بين،ردونفر  205نفرمراجعه كننده،  446از  :يافته ها

ديد پايين تر از ) درصد37.47(چشم  323چشم، تعداد  892از مجموع . نفر پير چشم بودند 277

ديابتي،  مبتال به رتينو پاتي) درصد 6( نفر  27 ،سابقه ديابت) درصد17.49( نفر  78 .داشتند 10/7

 ،از قرمزي چشم  درصد 37،رصد از سر درد د 28.9. مبتال به كاتاراكت بودند) درصد 17(نفر  76

درصد از ترشح كانتوس  28از خشكي چشم،  د درص 27.35درصد از احساس مگس پران،  41.25

نفر از افراد مورد مطالعه 2. شكايت داشتند درصد از مشكل پلكي 31.16داخلي چشم،  

درصد فشار  16گرن ،درصد  مي 12درصد فشار خون باال ، 21.75مبتال به گلوكم، ) درصد0.45(

ها در قالب جداول  ها، يافته آوري داده پس از جمع. درصد دژنراسيون ماكوال بودند 3.36  و چشم

  .استفاده گرديد Spssهاي ادبي براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار   آماري و نمودار شاخص

سالمندان بدنبال داشته باشد برخي از بيماريها ي چشمي ميتواند مشكالتي را براي  :نتيجه گيري

نتايج نشان داد كه  .كه مهمترين آنان آب مرواريد و مشكالت پلكي و همچنين كاهش بينايي است

  . بر خالف دوران نوجواني و جواني، شيوع دوربيني در دوران سالمندي بيش از نزديك بيني بود

  شمبينايي هاي چ- بيماريهاي چشم-مشكالت چشمي- سالمند :كليد واژه ها
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  :دمهقم

 در اما .مامي افراد در هر سني در مرض حوادثي قرار ميگيرند كه ناخواسته دچار آن ميشوندت

 ديدگي آسيب احتمال حادثه، بروز صورت در زيرا باشد بيشتر بايد مراقبت اين سالمندي دوره 

 ها، شكستگي و ها زخم ترميم براي الزم زمان مدت و شود مي بيشتر شكستگي خصوصب

 با گذشت از سن جواني و ميانسالي و وارد شدن به سن پيري، مقاومت بدن  .است تر طوالني 

 نسبت به قبل كاهش پيدا كرده و احتمال دچار شدن به برخي از بيماريها كه در دوران جواني 

 ي احتمال بروز آن كم بود شدت گرفته و در بسياري از افراد مسن به لحاظ عدم رعايت مسائل ايمن

 افراد . و بهداشتي و همچنين كاهش مقاومت بدن برخي از بيماريهاي سعب العالج ظاهر ميگردد

 در ميان اين بيماريها ميتوان به مشكالت چشمي)  7.(پير مشكالت بيشتري نسبت به جوانان دارند

  ناشي از پيري اشاره نمود كه بعضا از بيماريهاي عمومي بدن منشائ ميگيرد كه از آن جمله 

 ميتوان به ديابت اشاره نمود كه ميتواند از نوجواني آغاز شده و برخي از بيماري هاي چشمي 

 بسيار خطر ناكي را در دوراني كهن سالي بدنبال داشته باشد كه از آن جمله رتينوپاتي ديابتي و آب 

  : با افزايش سن به علل زير ممكن است تغييراتي در روند ديدن رخ دهد  .مرواريد است

  :كم شدن سفتي يا تون ماهيچه اي    -

 اين اشك . غدد اشك در چشم با هر پلك زدن توليد اشك مي كند: چشم  كاهش ليزي و رواني   -

 با افزايش سن، ممكن است عملكرد غدد اشك دچار مشكل . ها چشم را تميز و ليز نگه مي دارند

 زش، خارش چشم ها و ديگر شده و توليد اشك را كاهش دهد كه اين مي تواند منجر به سو

  .تحريكات چشم شود
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 مشكالت بينايي ممكن است ناشي از اختالل ايجاد شده در : اختالالت و بيماريهاي چشم    -

 بر اساس بررسي هاي انجام شده ، در . ساختمان هاي مختلف چشم يا ابتال چشم به بيماري باشد 

 مردمك ها كوچكتر مي شوند در نتيجهسالگي حدود يك سوم از قطر مردمك كاهش يافته و  60

 ضعف بينايي يكي از ده علل شايع ناتواني است  ميزان نوري كه از آن مي گذرد نيز تغيير مي كند

 عدم توانايي در. سال هستند  65بيش از دو سوم بالغين دچار مشكالت بينايي ، سالمندان باالي . 

 الت ، مثل انزواي اجتماعي و صدمات ناشي مي تواند منجر به بروز ديگر مشك  ديد ، به وضوح 

 برخي از اين صدمات باعث بستري شدن در بيمارستان شده و در موارد شديدتر . از افتادن گردد 

 براي كاهش . ممكن است منجر به عوارض جسمي جدي و ايجاد ناتوانايي هاي بيشتر گردد   نيز 

 سالگي داراي  40ات منظم چشم پزشكي از مشكالت در سنين پايين تر ، انجام معاين  شانس بروز

 الزم است افراد مسن بطور مرتب تحت درمان قرار گرفته قند خود را كنترل .اهميت مي باشد 

 . نمايند كه در صورت سهل انگاري و عدم درمان مشكالت چشمي جدي را به همراه خواهد داشت

 بينائي و يا از بين رفتن كامل آن بسياري از بيماري هائي كه در دوران پيري باعث كاهش شديد 

عمده ترين  .ميشوند ميتواند با كنترل ساالنه و پيشگيري تا حدودي تحت كنترل قرار گيرد
 مشكالت 

  : بينايي عبارتند از 

Bl epharoptosi s :   

 كاهش تون ماهيچه اي و عملكرد آن مي تواند منجر به برخي تغييرات در چشم افراد مسن گردد ، 

مهمترين اين تغييرات افتادگي مشخص . نيست اين تغييرات هميشه به علت پيري   هرچند كه 
 پلك 

 است كه اگر درمان نشود ، ممكن است بينايي را مختل و منجر به  blepharoptosisبااليي يا 
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   .چشم شود سردرد ، خستگي و كوفتگي 

   

of Eyel i ds  Droopi ng  :  

 بيشترين . ن است با افزايش سن دچار اختالل گردندحركات چشم ممك ماهيچه هاي كنترل كننده 

 پلك بااليي و پاييني است كه  شيوع اختالل در ماهيچه هاي اطراف كاسه چشم و كنترل كننده 

 و ثبات و قابليت ارتجاعي خود را از دست  ممكن است به مرور زمان آنقدر شل يا ضعيف شده 

 اطراف چشم گرديده به طوري كه پوست اطراف  دهند كه موجب افتادن بافت هاي پيوندي و پوست

اين اختالل اغلب در سالمندان ديده شده و معموال باعث . چشم داراي چين هاي كلفت مي شود
 ايجاد 

  . ناراحتي يا مشكل در ديد نمي شود 

 از جمله بيماريهاي عمومي و بسيار شايع چشم كه اكثر جامعه علي الخصوص افرادي كه داراي  

 سال دچار آن  40وب و مناسب براي ديدن اشياء در مسافت دور دارند، در سن باالي بينائي خ

 پير چشمي با توجه به شرايط خاص مخصوصا سن و شغل در افراد . ميشوند پير چشمي است

 پير چشمي از جمله اختالالت دوران پيري است . ظاهر شده  و بر اساس نياز عينك تجويز ميشود

 ز جمله سردرد و مشكل در مطالعه و يا انجام كار در مسافت نزديك همراه كه با بروز عالئمي ا

 . بوده و خود بيمار از وقوع آن مطلع شده و با عالئم ظاهر شده به مراكز درماني مراجعه مينمايد

 بسياري از بيماري ها تا به عالئم هشدار دهنده و يا مشكل بسيار حاد نرسد بيمار مراجعه نميكند، 

 وامعي كه اهميت خاصي براي سالمت بدن مخصوصا چشم قائل بوده و بطور مرتب و مگر در ج

 يكي از بيماريهائي كه اصوال .  حد اكثر هر يك سال جهت كنترل عمومي بدن مراجعه مينمايند

 شايع ترين    .افراد پير دچار آن ميشوند و بيشتر زمينه ارثي دارد، كاتاراكت يا آب مرواريد است
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 درصد افراد مبتال به آب مرواريد ، سالمندان  80به طوري كه . در سالمندي است  بيماري چشمي

در اين بيماري عدسي هاي چشم كه در حالت طبيعي شفاف هستند به صورت پيشرونده . هستند 
 اي 

 تيره و كدر شده و مانع عبور نور و رسيدن نور به شبكيه مي شود يا اينكه نور عبور داده شده را 

 چشم . كرده و در ديد ايجاد مشكل مي كند كه به آن چشم دوزي يا خيره شدن مي گويند  پراكنده

 دوزي از نور زياد ، به علت پراكندگي نور در اثر آب مرواريد ، ممكن است منجر به رانندگي 

 افراد مبتال به آب مرواريد . مشكل در شب يا مشكل رفتن به دستشويي در تاريكي و غيره گردد 

 در اين افراد تميز دادن اغلب رنگ ها، بخصوص آبي از . ست از شب كوري رنج ببرند ممكن ا

  .سبز سخت مي باشد 

 شايع ترين علت آب مرواريد سابقه خانوادگي ، سابقه بيماري مانند ديابت ، ضربه به چشم ، 

 ابل مصرف طوالني داروهايي مانند كورتون با قرار گرفتن طوالني مدت و بدون محافظت در مق

  . است ..... نور آفتاب و 

 يك عامل مهم در ايجاد كاتاراكت ، قرارگرفتن در معرض اشعه ماوراي همانطور كه اشاره شد 

 بنابراين توصيه مي شود براي محافظت از اشعه به خصوص در تابستان از عينك .  بنفش است

  .آفتابي استفاده شود 

   

يده  و جهت برطرف شدن اين مشكل نياز به عمل در اين بيماري ديد بيمار كم كم مختل گرد 

اين بيماري اصوال به آهستكي عدسي را در گير نموده و با درد و يا قرمزي چشم . جراحي خواهد بود

برخالف كاتاراكت، گلوكوم يا آب سياه از بيماري هاي چشمي است ). 6(و اشك ريزش همراه نيست

لف از جمله باال رفتن فشار داخل چشم ايجاد شده و كه اكثرا در دوران پيري و به علت عوامل مخت
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چنانچه اين بيماري تشخيص . ميتواند منجر به از دست رفتن كامل بينائي و در نهايت كوري گردد

بيشتر افرادي كه دچار آب سياه . داده شود قابل كنترل و درمان با دارو و يا عمل جراحي  ميباشد

و يا دردي را كه ناشي از باال رفتن فشار چشم باشد احساس  هستند هيچ عالئم  ابتدائا هيچ عالئم

پير چشمي ناتواني ديد است كه به آهستگي و در مدت زمان مشخصي فرد دچار آن .  نميكنند

سال جهت مطالعه دچار آن شده و در هنگام مطالعه و يا كار نزديك  40اكثر افراد باالي . ميشود

در افراد مسن و در شرايط . درد و يا خستگي را به همراه داردمشكل پيدا نموده و در برخي افراد سر

  . عادي تقريبا مطالعه بدون عينك غير ممكن ميشود

  مگس پران يا لكها و نقاط پراكنده در اطراف ميدان ديد و يا رويت ذرات نوراني در روز نيز يك 

  اغلب با گذشت سن اين حاالت . ديگر از مشكالتي است كه بيشتر در سنين پيري ظاهر ميگردد

  طبيعي است اما بعضي اوقات هشدار دهنده برخي از بيماريهاي چشمي مثل جداشدگي شبكيه 

  از ديگر بيماريهاي چشمي كه بيشتر در دوران . مخصوصا اگر همراه با فلشهاي نور باشد است

 وال با افزايش سن معم  پيري ظاهر ميشود ميتوان به خشكي چشم و يا اشك ريزش اشاره نمود

 همچنين به جهت پايين بودن كيفيت اشك توليد شده ، . چشم ها اشك كمتري ترشح مي كنند 

 رطوبت به اندازه كافي روي چشم نمي ماند تا چشم را لغزنده و مرطوب نگه دارد ؛ به همين جهت 

  . تعدادي از سالمندان مبتال به خشكي چشم مي شوند 
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  عالئم و نشانه هاي خشكي چشم

ن بيماري خشكي چشم نامگذاري شده است، اما در اكثر مواقع فرد مبتال احساس نمي كند گرچه اي
كه چشمش خشك شده، بلكه بيشتر افراد از سوزش و خارش و گاهي اشكريزش چشم ها شاكي 

  : شايع ترين عالئمي كه در خشكي چشم ديده مي شوند عبارتند از. هستند

o  در چشم ها ) ن ريزهش(سوزش و خارش ، احساس وجود جسم خارجي  
o تاري ديد كه با پلك زدن برطرف مي شود .  
o درد و قرمزي چشم ها و حساسيت به نورهاي شديد .  
o  اشكريزش بيش از حد به خاطر تحريك سطح چشم  
o  عدم تحمل لنز تماسي  

   

معموالً اين عالئم . شود اين عاليم در فصول گرم و خشك و مناطق خشك و هواي آلوده شديد مي
شدت عالئم در زمان هاي مختلف يكسان نيست و اغلب پس از قرار . و چشم ايجاد مي شوددر هر د

گرفتن در معرض باد و گرد و غبار، كار با كامپيوتر، تماشاي تلويزيون يا مطالعه طوالني مدت بدتر 
بنابراين در صورت احساس خشكي چشم ، ضمن مراجعه به چشم پزشك داروهاي مصرفي . مي شود
  . ز به وي نشان دهيد خود را ني

   

  علل خشكي چشم

 به طور كلي هر عاملي كه باعث كاهش توليد يا تغيير كيفيت اشك شود مي تواند منجر به بروز 

  : مهمترين عوامل ايجاد خشكي چشم عبارتند از. خشكي چشم شود

 طور به عالوه همان. با باال رفتن سن مقدار ترشح اليه آبكي اشك كم مي شود : باالرفتن سن

 كه در افراد مسن چربي پوست كمتر و پوست خشك مي شود، در چشم نيز ميزان ترشح 

 كاهش توليد و . چربي كمتر مي شود و در نتيجه مقدار تبخير اليه آبكي زياد مي شود

  . افزايش تبخير اليه آبكي اشك باعث ايجاد خشكي چشم در اكثر افراد مسن مي شود

 . م و خشك ميزان تبخير اليه آبكي اشك زياد مي شوددر محيط هاي گر :عوامل محيطي
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 همچنين قرار گرفتن در معرض باد شديد و يا هواي سرد و خشك ارتفاعات مي تواند 

 و ) مثل بخاري و شومينه(استفاده از وسايل گرمازا . باعث بدتر شدن خشكي چشم شود

 عواملي است كه  از) به خصوص دود سيگار(قرار گرفتن در معرض گرد و غبار و دود 

  . باعث تشديد خشكي چشم مي شود

 پلك زدن متناوب براي پخش شدن اليه اشك بر روي چشم  :كار چشمي طوالني مدت 

 در مواردي كه فرد براي مدت طوالني به چيزي خيره شود و پلك نزند . ضروري است

 ي چشم بدتر مي عالئم خشك) مثالً در موقع كار با كامپيوتر، تماشاي تلويزيون يا مطالعه(

  . شود

 بسياري از داروهاي معمولي مي توانند باعث كم شدن ترشح اشك و ايجاد خشكي  :داروها 

 ضد فشار خون ها ، داروهاي سرماخوردگي : مهمترين اين داروها عبارتند از. چشم شوند

 ، ضد افسردگي و آرامبخش ها ، داروهاي) آنتي هيستامين ها ، ضد احتقان هاي بيني(

  .  ) خصوصا ضد گلوكوم ها ( بي و مدر ، مواد نگه دارنده در بسياري از قطره هاي چشم قل 

 تغييرات هورموني به علت تغيير دو چربي اليه اشكي مي توانند باعث  :تغييرات هورموني 

 يائسگي، بارداري و قرص هاي جلوگيري از بارداري به علت تغييرات . خشكي چشم شوند

  . تشديد مي كنندهورموني خشكي چشم را 

 بيماري هاي مختلف مثل بيماري هاي تيروئيد و برخي از بيماري هاي سيستم  :بيماري ها 

 و بيماري هاي روماتيسمي مي تواند باعث ايجاد خشكي ) مثل شوگرن و لوپوس(ايمني 

  . چشم شود

 كمبود ويتامين  :مشكالت تغذيه ايA  مي تواند به موارد شديد و خطرناك خشكي چشم 

  . نجر شودم



           
 

١١ 
 

                         فرم پيش نويس طرح هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوين                                                                       

  اين بيماري با تغيير در چربي اليه اشكي باعث بدتر شدن :)بلفاريت(التهاب لبه پلك ها 

  . خشكي چشم مي شود 

 در صورتيكه به علت مشكالت ساختاري پلك ها درست بسته نشود  :بسته نشدن پلك ها 

 كه به به عالوه در مواردي . مقدار تبخير اشك زياد مي شود و خشكي چشم ايجاد مي شود

 فرد كمتر در حالت عادي پلك بزند خشكي چشم ) مثالً پاركينسون(علت مشكالت عصبي 

  . ايجاد مي شود

 يكي از علل شايع ) كنتاكت لنز(استفاده از لنز تماسي  :استفاده از لنزهاي تماسي
 خشكي 

لنزهاي تماسي مثل يك اسفنج اليه آبكي اشك را جذب مي كنند و باعث . چشم است
 خشكي 

به عالوه استفاده از لنز تماسي باعث كم شدن حس قرنيه و كاهش پلك . شم مي شوندچ
 زدن 

  . مي شود و در نتيجه توليد و پخش شدن اشك را با مشكل مواجه مي كند

   

  درمان

. بايد توجه داشت كه مشكالت ناشي از خشكي چشم ممكن است بسيار خفيف يا بسيار شديد باشد
 در 

 اما در. ن است صرفاً عمل به توصيه هاي كلي باعث بهبود عالئم شودموارد خيلي خفيف ممك

  . موارد متوسط و شديدتر ممكن است به اقدامات مختلف درماني نياز باشد 

   

درمان خشكي چشم نه فقط براي راحتي چشم ها، بلكه براي سالمت چشم و حفظ بينايي 
 .اهميت دارد
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  : توصيه هاي كلي عبارتند از 

ن خشكي چشم ، ضمن استفاده از داروهايي كه توسط چشم پزشك تجويز شده است ، جهت درما
  : سعي كنيد 

  .در معرض وزش باد قرار نگيريد  

  .هنگام نشستن در وسايل نقليه شيشه خودرو را پايين نكشيد 

  .در هنگام دوچرخه سواري از عينك استفاده كنيد 

  .واند از شدت خشكي چشم بكاهد به خاطر بسپاريد كه پلك زدن زياد نيز مي ت

 اين امر به مرطوب نگه داشتن بافت هاي بدن و از. در طول روز مايعات كافي بنوشيد

   

  . جمله سطح چشم كمك ميكند

در مواقعي كه كار چشمي طوالني مدت انجام مي دهيد سعي كنيد به صورت ارادي پلك  

دقيقه يك بار براي  10تا  5هر . دبه صفحه مانيتور، تلويزيون يا كتاب خيره نشوي. بزنيد

  .چند ثانيه پلك ها را ببنديد

در در محيط هاي خشك و . از قرار گرفتن در معرض گرد و غبار، يا دود سيگار پرهيز كنيد 

  .استفاده كنيد) آفتابي يا طبي(هواي طوفاني حتي االمكان از عينك 
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ه مي كنيد از دستگاه بخور در فصول سرد سال كه از وسايل گرمازا در داخل منزل استفاد 

  .براي مرطوب نگه داشتن فضاي اتاق استفاده كنيد

  .ماليدن چشم ها باعث تحريك بيشتر و بدتر شدن عالئم مي شود. چشم ها را نماالنيد       

و از . توجه كنيد كه عالئم خشكي چشم چه وقت هايي بهتر و چه وقت هايي بدتر مي شود 

  )8. (ئم مي شود پرهيز كنيدعواملي كه باعث بدتر شدن عال

 شايعترين جمله از چشمي عفونتهاي و مرواريد بآچشمي،  پير تاريكي، به ها چشم كردن عادت دير

آب مرواريد به آهستگي پيشرفت كرده و با عالئمي چون . هستند سالمندان در چشمي مشكالت

پيري ميتوان به آب سياه  از ديگر بيماريهاي دوران.قرمزي چشم، اشك ريزش و يا درد همراه نيست

گلوكوم از بيماريهاي . يا گلوكوم اشاره نمودكه بعلت فشار خيلي باالي مايع داخل چشم بوجود ميĤيد

خطرناك چشمي است چنانچه سريعا تشخيص داده و درمان شود قابل كنترل است در غير 

   .بينائي ميگردداينصورت باعث كاهش شديد بينائي شده و در برخي از مواقع نيز منجر به نا

macul ar degenerat i on     -  :  

كه ) بخشي از شبكيه كه در برگيرنده اكثر سلول هاي عصبي نوري است (  دژنراسيون ناحيه ماكوال

مركز بينايي ( اين بيماري در اثر آسيب به ناحيه ماكوال در شبكيه . با افزايش سن باشد  در رابطه  

يك مطالعه كه د ر لس انجلس  )10و9. (سال است 50د باالي ايجاد مي شود و علت كوري در افرا) 
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انجام  1990تا1982مطالعه در سالهاي (سال انجام پذيرفت 55فرد مسن باالي  431برروي چشم 

  :نتايج نشان داد كه )اقا بودند%32افراد خانم و %68سال و   69شد وميانگين سني  

در بين اختالالت انطباقي شيوع دور .بود% 37ييو اختالالت حدت بينا% 65شيوع اختالالت انطباقي 

بود و % 29.5شيوع كاتاراكت .بود%31استيگماتيسم % 584پير چشمي % 10نزديك بيني % 25بيني 

نراسيون ماكوال ژو د%1.2رتينوپاتي ديابتي % 6.3شيوع گلوكوم .با افزايش سن باالتر مي رفت

  )1.(بود5.1%

سال  50بيمار باالي 500ي بررسي شيوع گلوكوم دربين در يك مطالعه ديگر كه در فنالند برا

متوسط .مراجعه كننده انجام شد نشان داد كه افزايش سن با افزايش شيوع گلوكوم همراه نيست

بود البته %12شيوع گلوكوم در بين اين افراد .فشار داخل چشمي در مان زنان باالتر از مردان است

ع افزايش فشار داخل چشمي بدون تغييرات ديسك شيو.بود 25متوسط فشار داخل چشمي زير .

  )2.(بود2%

انجام شد نشان داد كه ) ساله89تا 55(بيمار مسن 167در يك مطالعه ديگر كه در لندن بر روي 

شيوع .افراد يك بيماري انطباقي تصحيح نشده داشتند% 32.بود% 24شيوع نابينايي قابل درمان 

سال بررسي  40يگرشيوع كاتاراكت در بين افراد باالي در يك مطالعه د) 3. (بود% 53كاتاراكت 

ساله مبتال به كاتاراكت  79تا70افراد %66ساله و  69تا60افراد % 33نتايج اين مطالعه نشان داد .شد

شيوع انواع كاتاراكت در اين مطالعه به .شيوع كاتاراكت در خانمها بيشتر از اقايان بود.بودند

نتايج يك مطالعه كه ) 4(بود%10.8و پوستريور ساب كپسولر %12.9 وكورتيكال%18.5نوكلئار :ترتيب
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سال انجام شد نشان ميدهد كه شيوع نابينايي ناشي از  50بر روي چشم تعدادي از بيماران باالي 

 49فرد باالي  3654شيوع  رتينوپاتي ديابتي در بين )  5.(بود% 1.3آب مرواريد در بين آنان حدود 

معيارهاي رتينوپاتي . افراد مبتال به ديابت بودند% 7نتايج نشان داد كه . گرفتسال مورد بررسي قرار 

شيوع معيارهاي رتينوپاتي ديابتي در سنين مختلف به اين ترتيب . افراد وجود داشت%2.3ديابتي در

و در سنين باالي %2.7سال  79تا  70و%2.4سال  69تا  60و%1.7سال  60در سنين كمتر از : بود

  توصيه هاي الزم براي مراقبت از بينايي )6.(رسيد% 2.3ش پيدا كرده به سال كاه 80

   

  :سالمندان بايد 

باال رفتن فشارخون سبب پاره شدن مويرگ هاي . مراقب بهداشت عمومي و فشارخون خود باشند   

  .شبكيه مي شود قند خون را كنترل كنند

  .مقابل نور زياد محافظت كنند  با استفاده از عينك هاي آفتابي مناسب ، از چشم خود در

  .مراقب تغذيه و رژيم غذايي خود باشند و از نمك و قند و ساير مواد مضر بپرهيزند

كه مثال در آب سياه ممكن    معاينات منظم و مناسب چشمي توسط چشم پزشك انجام شود ؛ چرا

  .است مشكل ديد وجود نداشته باشد و فقط با تشخيص پزشك مشخص شود 

سريع به پزشك در صورت بروز نشانه هايي نظير كاهش يكباره بينايي در چشم ، جرقه  مراجعه

  .هاي نوري و لكه هاي سياه در ميدان ديد
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اگر چشم سالمند به سرما حساس است و دچار آبريزش مي شود ، هنگام خروج از منزل در  

در صورت  .مي دهد محافظت در مقابل سرما ، آبريزش چشم را كاهش . هواي سرد عينك بزند 

ورود گرد و غبار به چشم براي شستشو ، چاي تازه دم تنها محلول خانگي است كه مي توان براي 

  .البته به شرطي كه فنجان و دست هاي فرد كامال تميز باشند. شستشوي چشم از آن استفاده كرد 

سفناج ، انبه ، كدو مانند هويج ، گوجه فرنگي ، نارنگي ، ا Aسبزي و ميوه هاي حاوي ويتامين 

   استفاده از نور كافي و مناسب خصوصا هنگام مطالعه  .حلوايي و زردآلو مصرف كنند 

  عدم استفاده از سيگار
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  روش كار

نفر از مراجعين خانم و آقا به  446تعداد . انجام پذيرفت 1389اين تحقيق بصورت مقطعي درسال 

سال بود  60.7±10.24سال با ميانگين    101تا  51آنان بين  درمانگاه بوعلي قزوين كه سن

سوال در  25ابتدا پرسشنامه حاوي . شدند مطالعهبصورت تصادفي انتخاب و بعنوان نمونه وارد 

پس از تكميل پرسشنامه توسط بيمار و يا همراه با كمك دانشجوي . قرار گرفت مراجعيناختيار 

تعيين ، لنگيري حدت بينايي با استفاده از چارت اسن اندازه مجري طرح، معاينات اوليه چشم شامل

، )هاين(و ريتنوسكوپ ) ناي دك(هاي اتوريفراكتومتر  از دستگاهبا استفاده  نمره عينك

مپ براي بررسي سطح قدامي و مياني چشم لبراي بررسي رتين و از اسليت ) كيلر(كوپ لموستاآفاز

چشم كه در اطاق اپتومتري توسط كارشناسان اپتومتري  بيماران پس از معاينات. استفاده گرديد

نتايج  .جهت معاينات كامل بيماريهاي چشم به متخصص چشم معرفي گرديدندانجام پذيرفت،  

معاينات كلي مورد بررسي استاد راهنما و دانشجوي پزشكي مجري طرح قرار گرفته و  حاصله از 

ايي ناشي از سالمندي در سنين مختلف نيز مشكالت بين. مشكالت چشمي به تفكيك استخراج شد

نتايج نهايي كه مجموعه اي از پاسخهاي بيماران و اعالم نظر متخصصين . مورد ارزيابي قرار گرفت

. داده شد چشم و اپتومتريستهاي شاغل در بيمارستان جمع آوري و در اختيار كارشناس آمار قرار

براي تجزيه و  هاي ادبي نمودار شاخص و ول آماريها در قالب جدا ها، يافته آوري داده پس از جمع

  .استفاده گرديد Spss تحليل داده ها از نرم افزار 



           
 

١٨ 
 

                         فرم پيش نويس طرح هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوين                                                                       

  :افته هاي

آقا و ) درصد 54.71(نفر 244از اين تعداد . بيمار تحت معاينه قرار گرفتند 446در اين تحقيق تعداد 

يعني (سال سن داشتند  59تا 50بيمار220عداد ت  )1نمودار.(خانم بودند) درصد 45.29(نفر202

يعني (ساله بودند  79تا  70بيمار  76، )درصد 30 حدود(سال  69تا  60بيمار بين 132، )درصد49

  )2نمودار().درصد 4يعني (سال سن داشتند  80نفر باالي  18، و )درصد 17

% 63.45نفر يعني  283 ،تعداددچار مشكل بينايي بودند كه از اين ) درصد96.4(نفر 430تعداد 

 45.96(نفر  205.مبتال به نزديك بيني بودند)درصد 33.63(نفر 150.سابقه ضعف بينايي داشتند

مبتال به  )درصد16.82(نفر مورد مطالعه  446نفر از  75.مبتال به دور بيني  بودند) درصد

ديوپتر پير  ± 3تا  1.75دچار پير چشمي از شماره ) درصد62(نفر  277تعداد . آستيگماتيسم بودند

. برخي از بيماران عليرغم كاهش ديد از عينك جهت مطالعه استفاده ميكردند. چشم بودند

سابقه خانوادگي ضعف بينايي  )درصد 37تقريبا (نفر از افراد مورد مطالعه  165  تعداد )3نمودار(

در . ميزان بينايي مراجعيين با بهترين اصالح و استفاده از عينك مورد ارزيابي قرار گرفت .داشتند

 323چشم، تعداد  892از مجموع  .به ميزان بينايي اشاره كامل شده است  جدول شماره يك

  .داشتند 10/7ديد پايين تر از ) درصد37.47(چشم 

نفر از افراد مورد مطالعه  3 .مي رنج ميبردندعالوه بر ضعف بينايي،  بيماران از  مشكالت ديگر چش

 78سابقه ديابت در خانواده و  )درصد 17.9(نفر  80سابقه خانوادگي كاتاراكت و  درصد 0.67يعني



           
 

١٩ 
 

                         فرم پيش نويس طرح هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوين                                                                       

 6 (نفر از افراد مورد مطالعه  27. سابقه ديابت داشتند )درصد17.49 (نفر از افراد مورد مطالعه

مبتال به كاتاراكت  )درصد 17(نفر از افراد مورد مطالعه  76. دديابتي بودن مبتال به رتينو پاتي )درصد

. سابقه جراحي گلوكم يا كاتاراكت  داشتند )درصد 3.36(نفر از افراد مورد مطالعه  15. بودند

  )4نمودار(

 165. از سر درد در ناحيه تمپورال شكايت داشتند  )درصد 28.9(نفر از افراد مورد مطالعه  129 

نفر از افراد مورد  184 تعداد .از قرمزي چشم شكايت داشتند )درصد 37(مورد مطالعه نفر از افراد 

از احساس جسم خارجي  )درصد 27.35(نفر  122 ،از احساس مگس پران )درصد 41.25 (مطالعه 

درصد  )31.16 (نفر   139  ،از ترشح كانتوس داخلي چشم )درصد 28 (نفر  125  ،يا خشكي چشم

نفر از افراد مورد مطالعه  17. از كور رنگي شكايت داشتند )درصد 4.7 (نفر  21و از مشكل پلكي 

 )درصد 32 (نفر از افراد مورد مطالعه  143. سابقه كوررنگي خانوادگي داشتند درصد 3.8يعني 

  )2جدول شماره( .سابقه مصرف سيگار داشتند

 54 ،فشار خون باال ) درصد21.75( نفر 97 ،مبتال به گلوكم )درصد0.45(نفر از افراد مورد مطالعه  2

 نراسيون ماكوالژد )درصد3.36(نفر  15و  فشار چشم )درصد 16 (نفر  71،ميگرن  ) درصد 12(نفر 

  )5نمودار(. بودند

  

  

  



           
 

٢٠ 
 

                         فرم پيش نويس طرح هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوين                                                                       

  

  فراواني بيماران سالمند شركت كننده در طرح به تفكيك جنسيت :1نمودار شماره
  
  
  

  
  

و مسن ترين آنان 50پايين ترين سن . به تفكيك سن فراواني بيماران سالمند :2نمودار شماره 
  .سال داشت 101
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برخي از اين عيوب انكساريها . درصد مراجعين مشكل بينايي داشتند 96بيش از   :3نمودارشماره
برخالف جوانها شيوع . كمترين شيوع آستيگماتيسم بود. مانند پير چشمي ناشي از كهولت سن است

  . بيني بوددوربيني بيشتر از نزديك 

  
بيماريهاي چشمي يا بطور مستقيم و يا منشا گرفته از بيماريهاي ديگر افراد  :4نمودارشماره

درصد بيشترين  17از اين ميان سابقه ديابت در خانواده و خود بيمار با بيش از . سالمند را كرده بود
نوپاتي و آب مرواريد نوع بيماري را بخود اختصاص داد كه متعاقب آن مشكالت چشمي همچون رتي

  .را بدنبال داشت
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ميزان فراواني برخي از بيماري هاي چشمي و غير چشمي از جمله فشار خون در  :5نمودار شماره 
  .بيماران سالمند مورد بررسي قرار گرفت
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. داشتن 10/7ديد كمتر از ) درصد36.2(چشم  323چشم، تعداد  892از كل  :1جدول شماره 
نور را هم ) درصد 0.22(چشم  2در حد تشخيص نور بودند و ) درصد1.79(چشم  16تعداد 

دهم و درحد شمارش انگشتان  10/1ديد زير ) درصد2.7(چشم  24تعداد . تشخيص نمي دادند
  .  داشتند 10/10ديد نرمال و در حد ) درصد48.65(چشم  434تعداد . داشتند

تعداد   درصد  تعداد كل
  )چشم(

VA 
  حدت بينايي

د تعدا  درصد
  )چشم(

VA 
  حدت بينايي

52  5.6  50  10/5  0.22  2  NLP  
71  6.17  55  10/6  1.79  16  LP  

96  8.07  72  10/7  2.7  24  FC  
102  10.9  90  10/8  1.35  12  1/10  
72  5  45  10/9  3  27  2/10  

469  48.65  434  10/10  3.92  35  3/10  
30   -----   --------   ----------  3.36  30  4/10  

892  83.67  746  ----- ----  16.37  146  Total  
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از . تعداد زيادي از بيماران بعلت كهولت سن دچار برخي از بيماريهاي چشمي شدند: 2جدول شماره
 184آن جمله ميتوان به مگس پران و احساس اجسام شناور در جلوي چشم اشاره نمود كه تعداد 

  .دچار آن بودند) درصد41.26( نفر 
  يماري چشمنوع ب تعداد بيماران مبتال درصد
  سردرد ناشي از مشكل چشمي  129  28.92

  قرمزي چشم  165  37
  مگس پران و اجسام شناور  184  41.26
  خشكي چشم  122  27.35

  اشك ريزش  125  28
  مشكل پلكي  139  31.2
  كوررنگي  17  3.8
  سيگاري  143  32
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  بحث و نتيجه گيري

هن سالي است كه تقريبا اكثر افراد مشكالت بينايي يكي از رايجترين مشكالت چشمي دوران ك

اين مشكل با تاري ديد و كاهش بينايي آغاز ميگردد و فرد در . سالخورده به نوعي دچار آن ميشوند

مشكل كاهش بينايي يا . فواصل مختلف براي ديد اشياء و يا افراد محيط خود دچار مشكل ميگردد

كه آن هم ناشي از افزايش سن ميباشد و  بطور مستقيم به سيستم هاي بينايي ارتباط پيدا ميكند

اين مشكل با تجويز نمره عينك و يا وسايل كمك بينايي تا حدود بسيار زيادي مرتفع ميگردد و يا  

بيماريهاي چشم بطور مستقيم به خود چشم مربوط ميشود مانند . ناشي از بيماريهاي چشم است

در تحقيقات وسيعي كه در . ينوپاتي ديابتيگلوكوم و يا ناشي از يك بيماري عمومي است مانند رت

زمينه هاي مشكالت چشمي دوران سالمندي در سراسر دنيا و يا توسط محققين داخل كشور انجام 

پذيرفته، تقريبا همگي نشان از آن دارد كه اين مشكالت در تمامي جوامع وجود داشته و به نوعي 

ي در بيشتر مواقع انحصار به دوران پيري بيماريهاي چشمي دوران سالمند. شبيه به يكديگر است

از جمله بيماريهاي دوران سالمندي كه در اين . داشته و در دوران قبال آن به ندرت مشاهده ميگردد

 . دچار آن هستند خشكي چشم است )درصد 27.35(نفر  122تحقيق نيز به آن اشاره شده و تعداد

 45درصد افراد باالي  20ست كه حدود خشكي چشم يكي از رايجترين مشكل چشمي سالمندان ا

در افراد    0)13-12(سال را درگير كرده و هرچه سن باالتر ميرود اين ميزان افزايش پيدا ميكند 

سالمند غدد اشكي بدرستي وظيفه خود را انجام نداده در نتيجه باعث توليد كم اشك شده و يا در 
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بيشتر در بين خانمها شايع بوده و در  خشكي چشم. برخي از موارد اصال اشك توليد نمي كند

  .شديدترين حالت اشك كامال خشك ميشود

خشكي ) 14.(خشكي چشم عوارضي از جمله سوزش، اشك ريزش و خارش چشم را به همراه ميĤورد

چشم ممكن است مشكالت بينايي از جمله تاري ديد را يه همراه داشته باشد و اين تاري روز بدتر 

در چشم ، كثيف بودن چشم، حساسيت به  خش و يا جسم خارجي و شن بشود، از طرفي احساس

نور و قرمزي و يا مصرف برخي از داروها از جمله آنتي هيستامينها از ديگر عوارض خشكي چشم در 

خشكي چشم ميتواند توسط كشيدن سيگار، قرار گرفتن در هواي آلوده، ). 12(دوران سالمندي است

  ) 15.(ز كنتاكت لنز و يا قرار گرفتن در معرض آفتاب ايجاد شودكمبود ويتامين آ ، استفاده ا

  

يشترين  مشكالت بينايي ناشي از سالمندي را ميتوان به چند گروه تقسيم نمود كه در اين ميان  ب

پير چشمي امري طبيعي است كه اكثر افراد در سنين سالمندي  . تشكيل ميدهد  آن را پيرچشمي

به آن مبتال ميشوند بنابراين نميتوان اين نوع از عيوب انكساري را ناشي از تاثير برخي از عوامل 

. دچار ميكند سالگي افراد را 40رز تقريبا پس از گذشتن از ماين نوع از عيوب انكساري . دانست



           
 

٢٧ 
 

                         فرم پيش نويس طرح هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوين                                                                       

افراد ي كه ديد دور آنان تقريبا سالم است براي ديد اشياء نزديك مشكل ايجاد ميشود و فرد مبتال 

كه اين مشكل بعلت سفت شدن عدسي و از كاهش  نميتواند اشياء نزديك را به درستي سابق ببيند

دورتر از ميزان  اين مشكل از زماني رخ ميدهد كه فرد مجبور است اشياء را كمي. نرمي آن است

براي رفع اين مشكل راههاي مختلفي وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به تجويز . نرمال نگه دارد

عينك نزديك، عينك دوديد، عينك سه ديد، كنتاكت لنز يك كانون و دوكانون و در نهايت عمل 

و همچنين برخي از  در اين مطالعه با در نظر گرفتن برخي از بيماريهاي چشمي. جراحي اشاره نمود

  . پير چشم بودند) درصد 75/66(بيمار  277بيماريها كه باعث عوارض چشمي شدند، تعداد 

عالوه بر پير چشمي كه در روند رشد دوران سالمندي انسانها يك امر طبيعي بوده و پس از گذشت 

بر . ني بوده استدر اكثر تحقيقات بيشتر از نزديك بيسالگي بتدريج رخ ميدهد، دوربيني  40از سن 

خالف دوران جواني كه رشد و پيشرفت نزديك بيني كامال قابل مشاهده است و شيوع آن در جوامع 

بيش از دوربيني است، افزايش دوربيني در سالمندي نسبت به نزديك بيني نشان از تغييرات در 

ديد افراد سالمند  عالوه بر عيوب انكساري كه باعث تاري. سيستم بينايي در اين دوره از سن دارد

ميشود، تغييرات ايجاد شده در عدسي باعث كدورت و ايجاد آب مرواريد در اين قشر از جامعه 

انجام د ر لس انجلس سال  55فرد مسن باالي  431يك مطالعه كه برروي چشم در .  ميشود

خانم و  افراد%68سال و   69انجام شد وميانگين سني   1990تا1982مطالعه در سالهاي ( پذيرفت

در .بود% 37و اختالالت حدت بينايي% 65يوع اختالالت انطباقي ش نتايج نشان داد كه)اقا بودند32%

استيگماتيسم % 584پير چشمي % 10نزديك بيني % 25بين اختالالت انطباقي شيوع دور بيني 
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ينوپاتي رت% 6.3شيوع گلوكوم .بود و با افزايش سن باالتر مي رفت% 29.5شيوع كاتاراكت .بود31%

در مطالعه فعلي نيز كه تا حدودي شبيه به اين   )1.(بود%5.1نراسيون ماكوال ژو د%1.2ديابتي 

سابقه % 63.45، تعداددچار مشكل بينايي بودند كه از اين ) درصد96.4(نفر 430تعداد  ، تحقيق بود

 درصد16.82 ،درصد دور بين 45.96 ، نزديك بين درصد 33.63 .ضعف بينايي داشتند

  .بودند دچار پير چشمي) درصد62(نفر  277تعداد  وستيگماتيسم آ

.  

  

نيز سالمندان در دوران پيري دچار مشكالت پلكي عالوه بر خشكي چشم كه به آن اشاره شد، 

    .ترشح استو  ، خشكيخارش ،ترين عاليم آن دردميشوند كه رايج

اختالالت شبكيه يكي ديگر ار عوارض چشمي ناشي ازسالمندي است كه ممكن است شروع آن قبل 

بيماريهاي قرنيه، جدا  اين مشكالت شامل .از دوران سالمندي بوده و با افزايش سن ظاهر شود

  ، از بين رفتن ماكوالبتيرتينوپاتي ديا، ) retinal detachment(شدگي شبكيه 
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) age related macular degeneration( ، عالوه بر آن امكان باال رفتن فشار . و غيره ميباشد

چشم و گلوكوم، اجسام شناور در جلوي چشم و فلوتر، اشك ريزش نيز در سالمندان دور از انتظار 

  .نيست

ابتدا با كاهش بينايي همراه بوده و در  سالمندي است كهدوران رتينوپاتي ديابتي يكي از بيماريهاي 

اين  )16(و در برخي از موارد منجر به نابينايي ميشود شده در شبكيه  طوالني مدت باعث خونريزي

بيماري كه از ديابت منشاء ميگيرد بيشتر زمينه ارثي داشته و در صورت عدم كنترل در مراحل 

درصد افراد مورد  6در اين مطالعه حدود . ددابتدايي آثار سوء آن در دوران سالمندي ظاهر ميگر

آب مرواريد نيز يكي ديگر بيماريهاي دوران سالمندي است كه اكثرا . مطالعه دچار رتينوپاتي بودند

را سابقه ديابت در خانواده بيماران  درصد 17.49در مطالعه فعلي .  ناشي از بيماري قند است

كه بيشتر آنان بعلت داشتن سابقه  ال به كاتاراكت بودندمبت از افراد مورد مطالعه درصد 17. داشتند

  .آب مرواريد در خانواده دچار آن شده بودند

عالوه بر مواردي كه به آن اشاره شد بيماريهاي ديگر چشمي مانند آب سياه، خونريزي در شبكيه، 

وال را از بين سالگي رخ داده و بتدريج ماك 50كه بعد از سن (خراب شدن و يا از بين رفتن ماكوال 

مشكالت مجاري اشكي، مشكالت پلكي، مشكالت قرنيه، افتادگي پلك، شب كوري و غيره ، )ميبرد

در بيشتر . ميتواند مشكالت چشمي باشند كه سالمندان را در دوران كهوليت تهديد ميكنند

دودي در اين مطالعه نيز سعي شد تا ح. مطالعات كه در اين زمينه شده به آنها اشاره شده است

هر چند قشر محدودي مورد مطالعه قرار . مشكالت دوران سالمندي را تحت بررسي قرار دهد
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ميتوان به . روشني مشخص گرديد هگرفتند ولي تا حدودي بيماري ها و مشكالت دوران سالمندي ب

قطعيت بيان نمود كه مشكالت چشمي كه بسياري از سالمندان در دوران پيري دچار آن هستند 

، خارش )سيگاري دچار آن بودند در اين موارد بيشتر افراد( كي چشم، چشم درد و سردردشامل خش

، آب مرواريد، رتينوپاتي ديابتي، كاهش بينايي، احساس مگس پران چشم، اشك ريزش،

شايد . گلوكوم،مشكالت پلكي، شب كوري و ديگر بيماريها كه قبال در مورد آنها بحث شد اشاره نمود

اني بسياري از نكات بهداشتي و ايمني و روش تغذيه و توصيه هاي پزشكان مورد اگر در دوران جو

بيشترين نياز در دوران سالمندي داشتن بدن سالم . توجه قرار گيرد اين مشكالت بوجود نيايد

مخصوصا چشم است لزا توصيه ميشود در چنين مواردي كه چشم نياز به ويتامين هاي مختلف دارد 

   .ذايي كه حاوي ويتامينهاي مختلف است استفاده بيشتري شوداز استفاده مواد غ
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Abstract 
  

Background: Sight loss is no longer an inevitable consequence of ageing. The rise in 

the population of older people will bring an increase in the number of people 

developing age-related eye disease. Many of these people do not anything about their 

eye disease. They allow optometrists or ophthalmologist to identify people who have 

developed eye disease such as: glaucoma or diabetic retinopathy at a time when they 

do not have any symptoms. Many of these conditions can be treated successfully if 

detected early. The aim of this study was assessing the prevalence of eye diseases in 

old people in Gazvin city.                                                                                                 

Material and methods: A total of 446 old patients  of male and female  mean 

60.7)10.24±coming to eye clinic of  Bouali aged 51-110 years( hospital of Gazvin, 

Firstly patients  answers to all 25 questions with the cooperation of medical student. 

After filling the quastionaires, underwent an ophthalmologic and optometric 

examination by two optometrist . Visual acuity was performed using chart snelen 

projector, refractive errors was obtained by autorefractometer and retinoscop. 

Assessment of retina was done by ophthalmoscope (keeler). Anterior segments of eye 

especially cornea, was observed with slit-lamp, and then all patient refer to 

ophthalmologist for the pathological eye exam. The data were analyzed using Spss 

program.                                                                                                                             
Result: The results of this study showed , of all 446 people, 205 was hyperopia,150 

myopia, 75 astigmatism and 277 presbyopia.  Visual acuity of 37.34 percent of them 

was lower than 7/10. Diabet was found in %17.79, retinopathy diabetic in %6 percent,  

of patient, cataract in% 17, headache pain in %28.9, red eye in %37, flashes and 

floaters %41.25, dry eye %27.35, palpebral problems %31.16, glaucoma %0.45, 

IOP%16, Eye Migraines % 12, and  macula degeneration% 3.36. 

 

CONCLUSIONS. During the old years of age, the prevalence of some eye disease 

such as cataract, glaucoma, palpebral problems and visual decreased leading to eye 

problems,  can  creat eye problems in old people. In contrast to young people, in this 

study prevalence of hyperopia was more than myopia.  
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