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 چکیده  

بـوده  ١٣٨٢ شهر زنجان از لنزهاي تماسي در سال تحـصيلي  ی هاي دخترانه آموزان دبيرستان تعيين ميزان استفاده و آگاهي دانش منظور از اين مطالعه   :زمينه و هدف  
   .است

 سپس بر اسـاس ايـن مطالعـه    ، توزيع شدتصادفی شهر به صورت ی هاي دخترانه آموزان دبيرستان نفر از دانش   ١٠٠ و بين    يحااي طر  نامه ابتدا پرسش  :بررسی روش
ها از ميان هفت دبيرستان شهر زنجان با توجه به پراکندگي جغرافيايي انتخـاب   نمونه.  نفر انتخاب شد٧٠٠ برابر با  اصليی االت استاندارد گرديد و حجم نمونه    وؤس

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  SPSSهاي آماري با نرم افزار  ها بررسي و موارد مخدوش حذف و داده نامه  پرسشي بعد هدر مرحل .گرديد

 درصد٢/١ ،مربوط به لنزهاي طبيدرصد  ۴ماسي را داشتند که از اين ميان  استفاده از لنزهاي تی آنان سابقه درصد 4/٣٧ ،آموز مورد مطالعه  دانش٧٠٠از ميان  :ها يافته
درصد  ١۴ فقطآموزان در مورد لنزهاي تماسي آگاهي مطلوب داشتند و  دانشدرصد  ١١تنها . به لنزهاي رنگي اختصاص داشت   درصد   ٢/٣٢ رنگي و    -لنزهاي طبي 

 .بودندرض چشمي لنز شده  دچار يکي از عوا درصد۴۵کنندگان لنز تماسي  از ميان استفاده. آنان از طريق پزشک متخصص لنز تماسي را تهيه نموده بودند

هـا    توسـط رسـانه  لنزها اين  ازکنندگان  آگاهي دادن به استفاده،رسد به نظر مي آن  شايعافاده از لنزهاي فوق و عوارض نسبت با توجه به شيوع باالي است     :گيري نتيجه
 .دگردجويز ن تآنانظر  پزشکان و زير ترتيبي بايد اتخاذ شود تا اين لنزها از طريق چشم ضروري بوده و
   ايران، زنجان،آموزان دختر  دانش، رنگي-طبي  لنزهاي: واژگان کليدي

  
  
  

 مقدمه
   ابـــداع  مـــيالدي١٨٨٨ در ســال   تماســـیاولــين لنـــز      

  متيــــل متــــاكريالت   پلــــي  بــــا اختــــراع .گرديــــد
)[PMMA]  Poly Methyl Met Acrilate(  در

ـ        مـيالدي    ١٩٣6سال   .وجـود آمـد  ه انقالبـي در توليـد لنزهـا ب
ــه ــه اکــسيژن تــالش  ب   دليــل عــدم نفوذپــذيري ايــن لنزهــا ب
  

  

  
ــراي  ــراوا بــسياري ب ــه ت ــزي ک ــافتن لن ــه اکــسيژن باشــد ي    ،ب

ــاي     ــاخت لنزهـ ــه سـ ــر بـ ــه منجـ ــت کـ ــورت گرفـ   صـ
)[RGPs] Rigid Gas Permeability(  ــال  ١٩٧٩در س

). ۱(  وارد بـازار شـد     ١٩٨٠اولين لنز رنگـي در سـال         .گرديد
  يـا سـخت هـم        نـرم  هایده از لنز  گيري در مورد استفا    تصميم
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کـردن لنـز     اگرچه جفت . به بيمار و هم به پزشک بستگي دارد       
طلبـد ولـي اغلـب پيگيـري آن      زحمـت بيـشتري مـي     , سخت
شـود   برعکس يک لنز نرم به راحتي جفت مي       . تر است  راحت

ــه همــراه دارد   .ولــي بيــشتر اوقــات مــشکالتي در پيگيــري ب
بسته بـه   ختا سي نرم يها  لنز در مورد استفاده از گيري تصميم

ــود     ــد ب ــاوت خواه ــشمي متف ــرايط چ بــسياري از ). ٢( ش
خواهنـد بـراي      لنزهاي نرم را براي افرادي که مي       ،متخصصين

 .نماينـد   توصيه مي,نخستين بار از لنزهاي چشمي استفاده کنند 
هاي اخير بـا توجـه بـه فنـآوري جديـد ارتباطـات و                در سال 

ــک  ــوم پزش ــزون عل ــشرفت روزاف ــق در پي ــزايش تحقي ي و اف
 هرچه بيـشتر مـردم از       ي هاي مختلف طبي و نيز استفاده      زمينه
اي در فرهنگ و طرز پوشش    هاي گروهي تغييرات عمده    رسانه
بـا وجـود ايـن کـه در      .وجود آمده است ه  هاي مختلف ب   ملت
هاي اخير اعمال جراحي و ليزر قرنيه متداول شده اسـت،       سال

 استفاده   تماسي یها  چنان از لنز     هم ها نفر در جهان    ولي ميليون 
مريکـا از لنـز     آ ميليـون نفـر در       ۳۰به طوري که    ). ۳( کنند مي

هـاي توليـدي     تبليغات وسيع شرکت .نمايند تماسي استفاده می 
هاي لوازمي که مستقيم يا غيرمـستقيم بـا          وليدکنندهاز جمله ت  (

 نياز مـردم بـه خـصوص نـسل          ,) هستند در ارتباط زيبايي فرد   
هـاي   نقش رسانه .  را به ظاهر زيبا داشتن دامن زده است        جوان

هـاي   کننـدگان در زمينـه     مـصرف گروهي در آگـاهي دادن بـه        
 و عواقـب  هاچون کاربرد واقعي و صحيح اين ابزار       اساسي هم 

. ها بسيار نـاچيز بـوده اسـت         احتمالي ناشي از آن    يهاو خطر 
 ي  عرضـه ,در مورد لنزهـاي تماسـي   ي از مشکالت اساس  ييک

در  .شـد  بـا  يمـ ين لنزها توسط افـراد ناآگـاه و غيرمتخـصص     ا
مريکا، با وجود تجويز لنزهاي تماسي توسط چشم پزشکان و آ

ی اين لنزهـا     کننده  مصرف ۲۰ ماهر، يک نفر از      هاي سنج  بينايي
اين عوارض از موارد خود ). ۴( شوند در سال دچار عارضه مي

بنـابراين  . غير اسـت  به خود بهبود يافته تا موارد تهديد ديد، مت        
عوارض لنزهاي تماسي نياز به تشخيص و درمان سـريع دارد           

 از آن جـا کـه       .را بگيـرد  از دسـت دادن ديـد       بتواند جلوي   تا  

عوارض , کنند ها نفر در جهان از لنز تماسي استفاده مي         ميليون
مشکالت . نمايد بروز ميدر هزاران نفر، ناشي از استفاده از آن      

تواند منجر   مي ي تماس ي غيراصولي از لنزها   ي ناشي از استفاده  
از جمله کراتوکونژکتيويت   . گرددبه عوارض چشمي گوناگون     

بيمار با شکايت قرمزي و سـوزش       كه در اين بيماري،      تماسي
 به صورت ازدياد حـساسيت      نمايد و معموال   چشم مراجعه مي  

م و سـندر  ,م چـشم خـشک    و سـندر  ,ددگـر  خيري ظاهر مـي   أت
 ٢م با درد شديد چـشم  واين سندر   كه مدت طوالني   ي استفاده

 ساعت پس از خـارج سـاختن لنـز از چـشم مـشخص            ٣الي  
هـاي واقـع در       پاره شدن ميکروسيـست    ,علت درد و  گردد   مي
 ,قرمـزي چـشم    ).5( باشـد   مـي تليوم بـه دليـل هيپوکـسي         اپي

از لنزهـاي   افـرادي كـه      در   معموال  كه واسکوالريزاسيون قرنيه 
 ترومـاي   ,)6( شـود  ديـده مـي   كننـد،    اسـتفاده مـي   تماسي نرم   

در  كـه  م چـسبندگي حـاد   و سـندر  , ادم قرنيـه   ,تليوم قرنيـه   اپي
  وشود لنزهاي نرم به مدت طوالني ديده مي  از  کنندگان   مصرف

 ,)٧( کند درد و قرمزي چشم مراجعه مي, بيمار با کاهش بينايي
از لنز منجر به هيپوکسي مـزمن و        درست   نا ي استفاده(عفونت  

در ايـن حالـت   شـود کـه    استروما مي يجه نکروز ت در ن  روما و ت
افـرادي کـه از لنـز تماسـي      ).8(  )گـردد  قرنيه مستعد زخم مي   

تميزکـردن  روش  عـدم آگـاهي از      بـه دليـل      ،کننـد  استفاده مي 
هـا، روي لنـز رسـوبات         و مـاه   هـا   صحيح لنزها، در طول هفته    

عمر طول  از شود، که هم ليپيدي و امالحي ايجاد مي  , يپروتئين
د و هـم از نظـر اقتـصادي بـه افـراد، ضـرر مـالي            اهـ ک لنز مي 

ی مـصرف بـه علـت تحريـک          رساند و در صـورت ادامـه       مي
   پـاپيلري   ايمونورسپانس ملتحمه، ايجاد کونژنکتيويت جيانـت     

)Giant Papillary Conjunctivitis(ــي ــد   م ــهکن  در ك
 کننده اين عارضـه ديـده       درصد افراد استفاده   ۳ تا   ۱آمريکا در   

هاي باکتري   فراکسيون ايمونورسپانس به توکسين    ).۹( شود مي
روي رسوبات يا خود لنـز، باعـث کراتيـت پريفـرال اسـتريل           

عـدم آگـاهي درگذاشـتن و برداشـتن لنزهـاي             ).۱۰( شود مي
شـود و ايـن    مـي ) Abrasion(تماسي باعـث خـراش قرنيـه      
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هـا بـه ضـخامت قرنيـه شـده و       ها، باعث ورود باکتري   خراش
کننـده از   عدم آگاهي افراد اسـتفاده  . کند  قرنيه ايجاد مي   عفونت
و تواند باعث درماتيت تماسي پلک       عفوني مي  هاي ضد  محلول

مولـد شـيميايي    . ملتحمه به صـورت عاليـم آلـرژي شـود          در
توانـد    لنـز تماسـي مـي      ي  هاي تميزکننده و نگهدارنـده     محلول
ادي که از   به عنوان مثال در افر    . تليال شود  هاي اپي  نقصباعث  
   استفاده )Thimerosal(  تيمروسال ي  هاي حاوي ماده   محلول

). ۱۱( شـوند  ي ظريف قرنيه ميا کنند، دچار کراتوپاتي نقطه   مي
هاي حاوي تيمروسـال   کننده از محلول مريکا، افراد استفاده آدر  
چنين حـساسيت بـه    هم. شدند  درصد دچار اين عارضه مي   ۱۰

 ور ليمبيــك ي ســوپرتتيمروســال باعــث کراتوکونژکتيويــ  
)Superior limbic(شود  مي )يکي از عوامل کراتيـت   ).۱۲

تليـوم سـالم     باکتريال، سودوموناس آئروژينوزا است که از اپي      
هـاي مـورد مـصرف حـاوي ايـن        اگر محلول.کند نيز نفوذ مي 

احتمـال کراتيـت سـودوموناس قرنيـه        , ميکروارگانيسم باشـد  
همکـارانش، ريـسک     و   scheinطبـق مطالعـات     . وجود دارد 

در . هاي قرنيه مشخص شده است     نسبي لنز تماسي در کراتيت    
 Daily ريکا، شيوع کراتيت باکتريـال را در آم ايالت نيوانگلند

Wear )         کند  فرد لنز تماسي خود را قبل از خواب خارج مي( ،
فـرد  ( Extended Wear  نفر در سـال و در ۱۰۰۰۰ در ۱/۴

 در ۹/۲۰) وز در چشم دارد شبانه ر در طوللنز تماسي خود را  
در يک آمار منتشر     ).۱۳( اند  نفر در سال گزارش کرده     ۱۰۰۰۰

هـا بـه     درصـد ايـن محلـول      ۵۰ ،مريکا، مالحظه شد  آشده در   
ــسم ــوده هــستند ميکروارگاني ــول؛هــا آل ــن رو محل ــاي   از اي ه

  ).۱۴( ثر هستندؤضدعفوني نيز در ايجاد کراتيت عفوني م
 )disease controlcenter for [CDC](  مرکز۲۰۰۶سال  در
مريکا، گزارشي از يک چشم پزشک در نيوجرسـي دريافـت           آ

 مـاه   ۳کننده از لنـز تماسـي در مـدت            بيمار استفاده  ۳کرد که   
بـا بررسـي    . انـد   شـده  )Fusarium( دچار کراتيت فوزاريـوم   

 نفـر  ۳۰از .  شـد يافـت مريکـا  آ مورد مشکوک در ۱۰۹بيشتر،  
از )  درصد۹۳( بيمار ۲۸بررسي، کننده براي مصاحبه و   مراجعه

هـا محلــول    نفــر از آن۲۶کردنـد و   لنـز تماسـي اســتفاده مـي   
اسـتفاده   را مورد ي بوش و لومب     کارخانهتوليد   )Renu(رنييو
هـا بـه عمـل     آن)  درصد۲۹( مورد ۸ند و در پايان، ادد ميقرار  

هـاي لنـز از      کننده بعضي از استفاده  . )۱۵( پيوند قرنيه ختم شد   
شـوي لنـز بـه جـاي سـالين           و    آگاهي براي شست   روي عدم 

کنند، يا اين که در هنگام  نرمال از آب شير معمولي استفاده مي     
شــب، لنزهــاي خــارج شــده از چــشم را بــه جــاي محلــول  

بنـابراين  . کننـد  کننده در سالين نرمال نگهداري مـي       عفوني ضد
بايد خاطر نشان کرد، در ايـن مواقـع احتمـال خطـر کراتيـت          

هـاي لنـز تماسـي بـه         آلودگي محلول .  وجود دارد  يباييآکانتام
جـايي کـه تـاکنون       از آن ). ۱۶-۱۹( آکانتاميبا ثابت شده است   

ــه  ــيچ مطالع ــي     ه ــين فراوان ــورد تعي ــا در م ــشور م اي در ک
ايـن  , کنندگان از لنزهـاي تماسـي انجـام نـشده اسـت            استفاده

اي کنندگان از لنزه مطالعه با هدف اصلي تعيين فراواني استفاده    
 ,باشند مي ياصلکنندگان  تماسي در ميان قشر جوان که استفاده      

هـاي    به عالوه ميزان آگاهي اين قشر در زمينـه  .صورت گرفت 
خاص فردي و    با لنز با توجه به مشخصات        در ارتباط مختلف  

  .خانوادگي مورد مطالعه قرار گرفت
  

  یروش بررس
ـ  در ا  پژوهش ي جامعه       ،ي مقطعـ  _يفي توصـ  ي ن مطالعـه  ي

 شـهر زنجـان در سـال    ي  دخترانـه  يهـا   رستانيآموزان دب  دانش
 ١٠٠ن  ي طرح و ب   يا  نامه  در ابتدا پرسش  .  بودند ١٣٨٢تحصيلی  

 شـهر بـه صـورت    ي  دخترانهيها رستانيآموزان دب  نفر از دانش  
بـر روي   ي مقـدماتي      مطالعهپس از انجام    . ع شد ي توز يتصادف
د گرديـد و حجـم    واالت استاندار ؤس, آموزان  نفر از دانش   ١٠٠

 يي نهـا  ي نامـه  پرسـش .  انتخـاب شـد     نفر ٧٠٠ ، اصلي ی نمونه
 ,يشخـص وال مربوط به اطالعات     ؤ س ۴.ال بود ؤو س ۴٩ يحاو
 آشنايي با لنز و عوارض ناشـي از   ميزاني وال در زمينه  ؤ س ٣١
 ,وال در مورد ميزان آشنايي قبلي با لنزهاي تماسـي         ؤدو س , آن
اده کـرده   ف افرادي که از لنزهاي تماسي است      وال ويژه از  ؤ س ١١
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ــت يــک ســ ــه  ؤبودنــد و در نهاي ــاز ب ــزان ني ــورد مي وال در م
 لنزهـاي چـشمي در جمعيـت مـورد       ي رساني در زمينـه    اطالع
هـا بـا توجـه بـه پراکنـدگي           نامـه  پرسـش  . شد يطراح مطالعه

 آمـوز  دانشر  نف٧٠٠ميان  , هاي سطح شهر   جغرافيايي دبيرستان 
 بـه صـورت     ,ان دخترانه انتخـاب شـده بودنـد        دبيرست ٧که از   

  . زمان توزيع گرديد هم
  

  ها یافته
 ٨۶در .  سـال بـود  ١۶ ،کننـده  اد شـرکت ميانگين سني افـر       

ديـپلم و  در سـطح   تحـصيالت پـدر   ,کننـدگان   شـرکت  درصد
  در.شـتند اد تحـصيالت دانـشگاهي      درصد ١۴  و  بود زيرديپلم

و زيرديپلم پلم و دي، در سطح تحصيالت مادرموارد   درصد ٩١
از درصـد    4/٣٧. بـود تحصيالت دانـشگاهي    در حد     درصد ٩

   تماسي استفاده نموده    کنندگان در اين آزمون از لنزهاي      شرکت
  

  

 لنزهـاي    درصـد  ٢/١ , لنزهـاي طبـي     درصـد  ۴شاملبودند که   
 ١۴تنهـا   .لنزهـاي رنگـي بودنـد   درصـد   ٢/٣٢رنگي و    _طبي

صـد بـدون    در٨۶ و درصد تحت نظر پزشک متخصص چشم   
  .تخصص از لنز استفاده نموده بودندمشاوره با پزشک م

 اسـتفاده از    ي   نحوه علت و (در مورد آگاهي از لنزهاي تماسي       
 در مـورد آگـاهي از       . آگاهي مطلوب داشتند    درصد ۴/١١ ،)لنز

 ٣٢  در آگـاهي مطلـوب تنهـا      ,دهنـده  م هشدار يعوارض و عال  
  ).١نمودار  ( بودافراد  درصد

يافـت و    با افزايش تحصيالت والدين افزايش مي كه اين ميزان  
ـ        در    درصـد افـراد     ۴۵ .دار بـود   يتمام مـوارد ايـن ارتبـاط معن

ي چـشمي     دچار يـک عارضـه     هاي تماسي   کننده از لنز    استفاده
در نهايـت   .  لنز منصرف شده بودند     شده و به ناچار از استفاده     

ي کنندگان در اين تحقيق در موردلنزهـا   از شرکت   درصد ٢/٩۴
  .کردند رساني بيشتري را احساس مي چشمي نياز به اطالع

  
  

   شهر زنجان از لنزهاي چشمي و عوارض آني هاي دخترانه آموزان دبيرستان  ميزان آگاهي دانش:١نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ط آن با تحصيالت پدرکنندگان از لنز چشمي در جمعيت مورد مطالعه و ارتبا هاي تهيه لنز در استفاده فراواني مکان: ٢نمودار
  

١ 

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

٤٠ 

٥٠ 

٦٠ 

 خوب متوسط ضعيف

 درصد آگاهي از لنز 
ميو عالدرصد آگاهي از عوارض   
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٠ 

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

٤٠ 

٥٠ 

٦٠ 

٧٠ 

٨٠ 

سواد بي تر از ديپلم  كم   دانشگاهي ديپلم 

 فروشگاه لوازم آرايشي و بهداشتي
 داروخانه
 پزشك

 دوستان 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحث
 کـه در  ي افـراد ی استفاده از لنزهای تماسی توسـط   تجربه     

  ديـــپلم و در حــد  هــا تحــصيالت والــدين      آني خــانواده 
ــ ــرديپلم م ــد يزي ــت, باش ــی  .باالس ــای تماس ــاهی از لنزه    آگ

م يــ  عــوارض و عال ،)ی اســتفاده از لنــز   علــت و نحــوه  (
  صيالت والــدين افـــزايش  بــا افـــزايش تحــ  هــشداردهنده  

ـ . دار بـود  يافت و در تمام موارد ايـن ارتبـاط معنـي       مي ن در اي
کنندگان، از لنزهاي تماسي استفاده      شرکت  درصد ۴/۳۷مطالعه  

گـر   هيم، بيـان د   تعميماگر اين درصد را به کل جامعه       . اند کرده
 استفاده ي تماسيها  که از لنزباشد  ميي از جمعيت    يدرصد باال 

اين بررسی که برای اولين بار در ايران انجـام گرفتـه             .کنند  يم
نمايد ميزان استفاده از لنزهـای تماسـی در          است، مشخص می  

 .شـود  ی ايران، بسيار بيشتر از ميزانی است که تصور می   جامعه
,  لنزهاي رنگي   از  درصد ۲/۳۲ ،لنز تماسي  از نظر جنس و فرم    

رنگي  _طبيلنزهاي  از    درصد ۲/۱ و   لنزهاي طبي از    درصد ۴
د، اسـتفاده از    اد    نـشان  نتـايج  اين   از اين رو   .كردند  استفاده مي 

   ايــران مقبوليــتي در جامعــه)  درصــد۲/۳۲( لنزهــاي رنگــي
کنجکـاوي و تغييـر ظـاهر صـورت         به دليـل    بيشتري دارد که    

ــ ــن از . باشــد يم ــياي ــه لنزهــاي تماســي  مطالعــه برم ــد ک   آي
  رد بـدون   موا  درصد ۸۶ زير نظر متخصص چشم و        درصد ۱۴

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ي هاي تهيـه   مکان. شده است مشاوره با متخصص چشم، تهيه      
هـاي لـوازم آرايـشي و         فروشـگاه   درصـد  ۳۶،  لنزهاي تماسي 

دوستان طريق  از   درصد ۲۰ و   ها  داروخانه  درصد ۲۵, بهداشتي
خـصوص  بـه  در اين مطالعه، اکثر لنزهاي تماسـي        . ستا  ودهب

لوازم آرايـشي و بهداشـتي      هاي   لنزهاي رنگي توسط فروشگاه   
کـز صـالحيت و     اکه اين مر   با توجه به اين   . عرضه شده است  

بـروز   سـبب  از ايـن رو اين زمينه را ندارند،       الزم در  اطالعات
 ناشي از عوارض لنزهاي تماسـي در جامعـه          ي خطرات بالقوه 

با تحصيالت والـدين در   لنز ي  تهيههاي    فراواني مکان  .شود می
ادي كه والدينشان سطح تحصيالت بـاالتري      در افر . ارتباط بود 

ي لنز    داشتند، ميزان مراجعات به پزشك متخصص جهت تهيه       
  بر پيشگيري اوليـه بيـشتر      ،در پزشکي نوين   .يافت  افزايش مي 

براي جلوگيري از عوارض و عواقب  بنابراين . است شدهتأكيد
ــاي تماســـي  از درســـت ناي اســـتفاده ــاهي لنزهـ بايـــد آگـ

 افزايش يافته و نيز نظارت دقيقـي     اين لنزها از  کنندگان   استفاده
ــراد    ــت اف ــا از فعالي ــرد ت ــن لنزهــا صــورت گي ــع اي ــر توزي ب

 ي در مـورد آگـاهي از نحـوه        .غيرمتخصص جلـوگيري شـود    
 نيز از   درصد ۲۸ مطلوب و     آگاهي  درصد ۴/۱۱،  استفاده از لنز  

ايـن  . دهنده، آگـاهي مناسـب داشـتند    عوارض و عاليم هشدار   
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 استفاده از لنـز و      ی  درصد از نحوه   ۶/۸۸ که دهد آمار نشان مي  
 آگـاهي مناسـب     ، از عوارض و عاليم هشداردهنده      درصد ۷۸

کننـده، دچـار      افراد شـرکت    درصد ۴۵،   ما ي در مطالعه  .ندارند
ها منصرف    از مصرف لنز  به همين دليل     . چشمي شد  ی عارضه

 با توجه به عـدم آگـاهي افـراد از عـوارض، نـوع               .ه بودند شد
 مناسب از ي اگر بيماران، در استفاده. ض مشخص نگرديدعوار

 Extended Wear لنز آگاهي نداشته و لنزها را بـه صـورت  
. شود  بار بيشتر مي   ۱۵ تا   ۱۰ يلنز تماس استفاده کنند، عوارض    

کنندگان در مورد لنزهـاي       شرکت  درصد ۲/۹۴،   ما ي در مطالعه 
 عدم  .دندبورساني بيشتري احساس کرده      چشمي نياز به اطالع   

هـاي   آموزش صحيح يـا عـدم اطـالع در اسـتفاده از محلـول              
توانـد شـيوع عـوارض چـشمي         ضدعفوني و نگهدارنده، مـي    

  . رابيشتر کند
  

  يگیر نتیجه
    مـا بيـشتر  ی ميزان استفاده از لنزهـاي تماسـي در جامعـه             

  

آگـاهي کــم   بنـابراين  ،شــود از ميزانـي اسـت کــه تـصور مـي    
تواند نتايج شـومي بـه       عوارض آن، مي   لنز، از    گانکنند  مصرف

تـوان از    ميين افراد   جهت افزايش آگاهي ا    .همراه داشته باشد  
جـزوات و پوسـترهاي     ,  مطبوعـات  ,هاي ارتباط جمعي   رسانه
تجويز لنز تماسي توسط    چنين بايد     هم.  کمک گرفت  يآموزش

کـه   با توجـه بـه ايـن       .افراد آگاه به عوارض آن صورت گيرد      
از , ي اولين بار در ايران انجـام گرفتـه اسـت      برا  حاضر مطالعه

 ي تـر در زمينـه      مطالعـات وسـيع    ي تواند بستر اوليه   مياين رو   
  .  ايران باشدي عوارض لنز تماسي در جامعه و مصرف اپيدمي

  
  تقدیر و تشکر 

ي دكتراي عمـومي    دورهي نامه مقاله حاضر بخشي از پايان       
وسـيله   بـدين . باشد يو مصوب دانشگاه علوم پزشكي زنجان م   

مراتب قدرداني خود را به جهـت فـراهم آوردن شـرايط الزم             
  .داريم براي انجام اين پژوهش اعالم مي

  

 

  منابع

1- Brown SA. Short history of contact lenses. Available from http://www.firstscience.com /42.ramvligs. 

2004. 

 ،١٣٧٧,  نشر کلمهي موسسه: تهران .چاپ اول. )لفؤم(تريکستل پ, ي تماسي لنزهايري به کارگييراهنما  در ترجمه. نادريمروست -٢
  .١-١٠صفحات 

3- Barraguer JI. Keratomi leusis for myopia and aphakia. Ophthalmology. 1981; 88: 701-8. 

4- Alfonso E, Mandlebaam S, Fox MY, Foster RK. Ulcerative keratitis associated with contact lens wear. 

Am J Ophthalmol. 1989; 15: 108: 647-7. 

5- Weissman BA, Mandino Bj, Pettit TH, Hof baur JD. Corneal ulcers associated with extended wear soft 

contact lenses. Am J Ophthalmol. 1984; 97: 476-81. 

6- Ruben M, Khoo Cy. Contact lenses, Medical Aspects. Singapore: PG publishers, 1989; 1-40,174-195. 

7- Farley D. Keeping an eye on contact lenses safety, options shape contact lens decisions. FDA Consum. 

1998; 32: 17-21. 



هاي طبي  آگاهي از لنزميزان استفاده و   

 ۸۶، بهار ۵۸، شماره ۱۵مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان، دوره 
 

72 

8- Martins EN, Frah ME, Alvarega LS. Infections karetitis: correlation between corneal and contact lens 

cultures. CLAO J. 2002; 28: 146 -8. 

9- Allan Smith MR, Korb DR, Greinenr JV, et al. Giant papillary conjunctivitis in contact lens wearers Am J 

Ophthalmol. 1977; 83: 697-708. 

10- Bates AK, Morris RJ, Stapleton F, et al. Sterile corneal infiltrates in contact lens wearers. Eye. 1989; 3: 

803-10. 

11- Wilson – Holt N, Dart JK. Thimersal keratoconjunctivitis, frequency, clinical spectrum and diagnosis. 

Eye. 1986; 3: 581-7. 

12- Fuerst DJ, Sugur J, Worobec S. Superior limbic keratoconunctivitis associated with cosmetic soft contact 

lens wear. Arch Ophtalmol. 1983; 101: 1214-6. 

13- Schein OD, Buehler PO, Stamler JF, et al. The impact of overnight wear on the risk of contact lens _ 

associated ulcerative keratitis. Arch Ophthalmol. 1994; 112: 1404-6. 

14- Poggio EC, Glynn RJ, Schein OD, et al. The incidence of ulcerative keratitis among users of daily – wear 

and extended – wear soft contact lenses. N Engl J Med. 1989; 21; 321:779-83. 

15- Chang DC, Grant GB, O Donnel K, et al. Multistate outbreak of fusarium keratitis associaled with use of 

a contact lens solution. JAMA. 2006; 23; 296: 953- 63. 

16- Moore MB, McCulleny JP, Luckenbach M, et al. Acanthamoeba keratitis associated with soft contact 

lenses. Am J Ophtalmol. 1985; 15; 100: 396-403. 

17- Moore MB, Mcculley JP, Kaufman HE, Robin JB. Radial keratoneuritis as a presenting sign in a can 

thamoeba keratitis. Ophtalmology. 1986; 93: 1310 – 5.  

18- Donzis PB, Mondino BJ, Weissman BA, Bruckner DA. Microbial analysis of contact lens care systems 

contaminated with Acanthamoeba. Am J Ophtalmol. 1989; 15; 108: 53-6. 

19- Frequently asked questions about contact lenses. Available from http://www.prevent blindness.org/eye – 

problems. 2003.  

 




