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Purpose: To determine the prevalence of demodex infestation in patients with chronic blepharitis versus 
normal subjects in Iranian population. 
Methods: In this case-control study, 203 consecutive patients in Torfeh and Labbafinejad Hospitals in Tehran 
in 2017 were enrolled and the prevalence of demodex infestation in patients with chronic blepharitis (n=102 
patients) versus normal population (n=101 subjects) was determined. Demographic data, Clinical signs and 
symptoms was documented for every subject. Lash sampling was performed by epilating the lashes. Every 
eyelash has cylindrical dandruff was chosen to epilate .totally four lashes were collected from each patient, 
two lashes from superior eyelid and two from inferior eyelid. Then the collected lashes were inspected for 
Demodex based on morphology using a light microscope at the magnification 40 and 100 .The time interval 
between sampling and observation was less than 12 h in all cases. The main outcome measure was the 
prevalence of demodex infestation in each study group 
Results: The prevalence of Demodex in total study group is 26.1% and the prevalence in blepharitis group is 
26.5% and in control group is 25.7% without statistically significant difference (P > 0.05). Demodex presence 
was related to older age, cylindrical, and some clinical symptoms such as ocular burning, and itching 
(P>0.05). 
Conclusion: Totally, according to the obtained results it may be concluded that demodex infestation may not 
related to chronic blepharitis significantly. Prevalence of demodex infestation was increased by aging and it 
has negative association with oily scales. 
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   مزمن بلفاریت به مبتالیان در دمودکس هاي گونه با ها مژه آلودگی شیوع

 
  ،4، دکتر سپهر فیضی3دکتر دانیال روشندل، 1دکتر محمدعلی جوادي، 2دکتر نازنین بهناز، 1ربیعدکتر حسین محمد

  3وردي امام، دکتر مهدي 2دکتر زهرا قدیانی

  

  .ایرانی جمعیت در سالم افراد با مزمن بلفاریت به مبتالیان در دمودکس هاي گونه با ها مژه آلودگی میزان مقایسه هدف:

 1396 سـال  در تهران نژاد لبافی و طرفه هاي بیمارستان به مراجعین از نفر 203، شاهدي -مورد مطالعه این در :پژوهش روش

 مربوط اطالعات .انتخاب شدندبه صورت در دسترس  )،شاهد گروه عنوان به نفر 101 و مزمن بلفاریت به مبتالیاناز  نفر 102(

 مژه کی نییپا و باال يها پلک از کی هر از سپس د،یگرد ثبت ماریب هر يبرا یکروسکوپیمویب لمپ تیاسل در مثبت يها افتهی به

 Cylindrical Dandruff مشاهده صورت در شد. داده قرار الم يرو جداگانه طور به و شده برداشته فیظر فورسپس با نیمه هر از

 داده قـرار  آن يرو المل و ختهیر نمونه يرو ونیامرس روغن قطره کی .گردید انتخاب نمونه عنوان به مژه نیا مژه، هر با همراه

 .دیـ گرد یبررسـ  ساعت 12 از تر کم در دمودکس وجود نظر از ×100 و ×40 زانیم به یینما بزرگ با ينور کروسکوپیم با و شد

  شد. مقایسه و بررسی گروه دو در دمودکس هاي گونه با ها مژه آلودگی میزان

 بوددرصد  7/25درصد و در گروه شاهد  5/26مبتالیان به بلفاریت مزمن در گروه  دمودکس هاي گونه با ها مژه آلودگی :ها یافته
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  بـاال،  سـن  شـامل  دمـودکس  بـه  افـراد  آلـودگی  بـا  مـرتبط  عوامـل ). <05/0P( وجـود نداشـت   معنـاداري  آمـاري  اخـتالف  که

Dandruff Cylindrical بودند چشم سوزش و خارش مانند بالینی میعال از برخی و.  

. نداشـت  معنـاداري  تفاوت سالم افراد و مزمن بلفاریت به مبتالیان در دمودکس هاي گونه با ها مژه آلودگی میزان :گیري نتیجه

  .داشتند دمودکس به ابتال با منفی معنادار ارتباط چرب هاي پوستهو  تر شد بیش سن فزایشا با شیوع آن

  و مژه دمودکس، مزمن بلفاریتکلمات کلیدي: 

 3- 8 :1، شماره 24؛ دوره 1397پزشکی بینا  مجله چشم.  

 
 دکتر نازنین بهناز  گو: پاسخ(e-mail: n.behnaz1990@gmail.com)  

  ایران -تهران -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -پزشک چشم -استاد -1

  ایران -تهران -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -پزشکی دستیار چشم -2

  ایران -تهران -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -پزشک چشم -3

  ایران -تهران -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -پزشک چشم -دانشیار -4

 مرکز تحقیقات چشم -23پالك  -خیابان پایدارفرد (خیابان امیر ابراهیمی) -ن نهمبوستا -پاسداران -تهران  

 

 مقدمه

 انسـان  در میکروسـکوپی  اجبـاري  انگـل  تـرین  شایع دمودکس     

 پلـک  و بینـی  صـورت،  ناحیـه ویژه  به سباسه غدد در که باشد می

از  عــدد) 5از تـر  (کـم  یکمـ  تعـداد  در هرچنـد  .1کنـد  مـی  زنـدگی 

 داشـته  وجـود  طبیعـی  صورت به تواند می ها مژه و مو هاي فولیکول

 .2ددگـر  مـی  التهـاب  ایجـاد  باعـث  آن حـد  از بیش تکثیر اما باشد

 فولیکولیـت  و کومـدون  زاسـه، ور آکنـه،  باعث پوست در دمودکس

 بلفاریـت  جملـه  از عوارضـی بروز  باعث چشم در چنین هم شود. می

 یک دمودکس .3دگرد می شاالزیون و چشم خشکی مزمن، و راجعه

 و گـردن  ،سـر  قسـمت  دو از که است شکل سیگاري و شفاف انگل

 قـدامی  قسـمت  به که دارد پا جفت 4و شود می تشکیل دمو  بدنه

 از متعــددي هــاي گونــه. 1و2شــود مــی متصــل گــردن) -(ســر بــدن

 دمـودکس  و فولیکولـوروم  دمـودکس  تنها اما دارد وجود دمودکس

 بـه  توجـه  بـا ایـن انگـل    .2دنـ کن می زندگی انسان بدن در برویس

 و مـزمن  بلفاریـت  ایجـاد  باعث ،حد از بیش تکثیر و خاص آناتومی

 عـالوه  بـه  شـود.  در چشـم مـی   پیلوسباسـه  غـدد  نادرست عملکرد

 در زایـی  رگنـو  ایجـاد  عامـل را  دمودکس نیز متعدديهاي  گزارش

ــه، ــت، قرنی ــدورت فولیکولی ــه ک ــی  چشــمی زاســهور و قرنی معرف

  .3کنند می

 پزشـکی  چشمهاي  درمانگاه به مراجعه علت ترین شایع بلفاریت     

 هاي درمان وجود با .4باشد می جهان سراسر و )درصد 37( ایران در

 بـه  مقـاوم  مـوارد تعـداد زیـادي از    هنـوز  ،بیماري این براي متعدد

 شـیوه  به درمان انجام عدم به ثانویه تواند می که دارد وجود درمان

 علل از دیگر یکی باشد. بیمار توسطمراجعه  مناسب زمان و درست

 ایـن  بـه  توجه با .باشد می دمودکس انگل ،درمان به مقاوم بلفاریت

 و هسـتیم  روبـرو  مزمن بلفاریت زیاد موارد با ایرانی جمعیت در که

 نکـات وجـود   و دمـودکس  زمینه در بالینی تجارب بودن اندكنیز 

 انگـل  با عفونت شیوع مقایسه به مطالعه این در ،باره این در پنهان

 تـا  پـرداختیم  سـالم  افراد با بلفاریت به مبتال بیماران در دمودکس

  گردد. روشن بلفاریت موارد در دمودکس اهمیت میزان

  

 روش پژوهش

 کـه  بیمـار  203 روي بر ،شاهدي -مورد اي مشاهده مطالعه این     

 ماه  ديتا  ماه شهریور از تهران نژاد لبافی و طرفههاي  بیمارستان به

 بـه  مبـتال  نفـر  102، صـورت گرفـت.   مراجعه کـرده بودنـد   1396

 هر از گرفتند. قرار بررسی تحت شاهد گروه در نفر 101 و فاریتلب

 پس بیمار هر براي نامه رضایت فرم شد. مطالعه وارد چشم یک نفر

 کمیتـه  تاییـد  مـورد  مطالعـه  ایـن  گردید. امضا کامل توضیحات از

  گرفت. قرار بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه اخالق

 بیمـاران  تشخیص ند.شد مطالعه وارد درپی پی طور به یمارانب     

 بیومیکروسـکوپی  لمـپ  اسلیت هاي نشانه براساس بلفاریت به مبتال

 اشـکی  مینیسـک  هـا،  مـژه  یـا  پلـک  لبـه  چـرب  هاي پوسته شامل

 غـدد  دهانـه  شـدن  مسـدود  یـا  تنگـی  ،ملتحمـه  احتقان آلود، کف

 از ناشی قرنیه اسکار و زایی نورگ ،Cylindrical Dandruff ،میبومین

 ،ها مژه ریزش کیازیس،یتر قرنیه،اي  حاشیه التهاب ،قبلی فلیکتنول

 یـا  با قرنیه اي نقطه کراتوپاتی و مکرر شاالزیون ،ها مژه شدن سفید

 شـامل  مطالعـه  از خـروج  معیارهـاي  .مطـرح گردیـد   عالیـم  بدون

 مـاه  3 طـی  مصـنوعی  اشـک  قطره از غیر چشمی قطره زا استفاده

 ،جانسـون  اسـتیون  سـندرم  ،شـیمیایی  سـوختگی  به ابتال ،گذشته

 شــامل پلــک لبــه اخــتالالت ،چشــمی سیکاتریســیال پمفیگویئــد
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 از غیـر  چشـمی  فعـال  عفونـت  یـا  التهـاب  ،انتروپیـون  ،اکتروپیون

 حاوي پرسشنامه .بود چشمی لیبق جراحی یاضربه  سابقه ،بلفاریت

سـابقه   بیمـاران،  جـنس  و سـن  شـامل شناسـی   جمعیـت  اطالعات

 چشمی عالیم و چشمی و سیستمیک داروهايمصرف  و ها بیماري

 ریـزي  پوسـته  ،ریـزش  اشـک  ،سـوزش  ،چشم قرمزي ،خارش شامل

(crusting) پلـک  شـدن  چسـبناك  و(eyelid sticking) ،  خسـتگی 

 معاینـه  تحـت  رنف هر شد. تکمیل بیمار هر براي دید تاري و چشم

 Best عینـک  بـا  شـده  اصـالح  دیـد  بهتـرین  شـامل  چشمی کامل

Corrected Visual Acuity; BCVA)(، ــه ــا معاین ــلیت ب ــپ اس  لم

 و معاینـه  .گرفـت  قـرار  فوندوسکوپی و تونومتري ،بیومیکروسکوپی

 توسـط شـد و   انجـام  پزشـکی  چشـم  دسـتیار  دو توسـط  تشخیص

 از شاهد گروه .گردید تایید دانشگاه علمی هیئت عضو پزشک چشم

دلیل سـایر علـل،    به پزشکی چشمدرمانگاه  به کننده مراجعه افراد

 و پلـک  لبـه  درگیـري فاقد عالمـت   معاینه در که ندگردید انتخاب

   .بودند ها مژه

 بـا  نیمـه  هـر  از مـژه  یـک  ،پـایین  و باال هاي پلک از یک هر از     

 داده قرار الم روي جداگانه طور به و شده برداشته ظریف فورسپس

 این ،مژه هر با همراه cylindrical dandruff مشاهده صورت در شد.

 بـر  دمـودکس  مانـدن  بـاقی  جهت شد. انتخاب نمونه عنوان به مژه

 چند  همژ آوردن، بیرون از قبل آن، کشیدن حین مژه فولیکول روي

 هـاي  عقربـه  جهـت  دیگرخالف بار و ساعت هاي عقربه جهت در بار

 یـک  و شـده  گذاشـته  الم روي بر مژه پسس شد. چرخانده ساعت

 داده قـرار  آن روي المـل  و ریخته نمونه روي امرسیون روغن قطره

 از ×100 و ×40 میزان به نمایی بزرگ با نوري میکروسکوپ با و شد

 یسـت ژپاتولو توسـط  سـاعت  12 از تـر  کـم  در دمودکس وجود نظر

  .1و2)1تصویر ( گردید بررسی چشم

  

  ها داده تحلیل

 ار،یـ انحـراف مع  ن،یانگیـ مهاي  ها از شاخص براي توصیف داده     

 هـا از  گـروه  انیـ م جینتـا  سـه یمقا يو دامنه استفاده شد. برا انهیم

 لیتعــد يبــراو  شــریف قیــآزمــون دق و مربــع -يکــا يهــا آزمــون

اسـتفاده   کیلجسـت  ونیرگرسـ تحلیل کننده از  مخدوش يرهایمتغ

هـا   دادهدرصد در نظر گرفته شد.  5تر از  کم Pسطح معناداري شد. 

  .ندقرار گرفت لیمورد تحل 23ویرایش  SPSSافزار  با نرم

  

 ها یافته

نفــر در گــروه مبتالیــان بــه  102شــامل  بیمــار 203در کــل،      

وارد مطالعـه   شـاهد (سـالم)  نفـر در گـروه    101و  (مورد) بلفاریت

توزیع سـنی و جنسـی در    مقایسه گروه مورد و شاهد از نظر د.شدن

  نمایش داده شده است. 1جدول 

  

  

  

  
شـده از مـژه بیمـاران مـورد مطالعـه و       نمونـه الم تهیـه   -1تصویر 

  ×100و  ×40نمایی  مشاهده شده با میکروسکوپ نوري با بزرگ

  

تـرین عالمـت چشـمی در     شایعاز ) درصد 5/22خارش چشم (     

هاي چشمی بررسی شـده شـامل    عالمت بیماران گروه بلفاریت بود.

شـکایتی  و  بودتر  کم شاهدوزش در گروه سقرمزي چشم و ، خارش

خستگی  ،چسبندگی لبه پلک، ریزي لبه پلک پوسته، ریزش اشکاز 

م چشـمی در  یـ عال وجود نداشت. شاهدچشم و تاري دید در گروه 

، )درصد 52ها ( گروه بلفاریت بر اساس شیوع شامل چربی لبه پلک

Cylindrical Dandruff )52  ،(درصــد) ــازي لبــه پلــک  49تالنژکت

هـا   سفیدشدن مـژه  ،)درصد 2/40( آلود نسک اشکی کفمی ،)درصد

، )درصــد 7/13اي ( کراتوپــاتی نقطــه ،)درصــد 6/18) (پولیــوزیس(

 6/9( ها دادن مژهت از دس ،)درصد 8/9پالگ دهانه غدد میبومین (
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شاالزیون  ،)درصد 9/5قرنیه ( زایی ، احتقان ملتحمه و نورگ)درصد

 1) و تریکیـازیس ( درصد 2قرنیه (اي  ارتشاح حاشیه ،)درصد 9/3(

 شـاهد هـاي گـروه    از این عالیم در نمونه بود، ولی هیچ یک) درصد

  وجود نداشت.

  

  مطالعهتوزیع فراوانی سن و جنس در بیماران مورد  -1جدول 

  در دو گروه

  Pمقدار   مورد شاهد  

  سن (سال)

  میانگین±انحراف معیار

  

17±51 

  

16±57 

213/0 

  )20-90( 59 )19-89( 57 میانه (دامنه تغییرات)

 942/0    جنس: تعداد (درصد)

   )0/48( 49 )5/47( 48 مرد 

   )0/52( 53 )5/52( 53  زن

  

 درصـد  1/26شیوع انگل دمودکس در کل افراد مـورد مطالعـه        

و در گـروه   درصـد  5/26شیوع در گروه مبتالیان بـه بلفاریـت    بود.

از نظر آماري در  داري تفاوت معنی .محاسبه شد درصد 7/25 شاهد

چنـین شـیوع    هـم . شیوع انگل دمودکس در دو گروه مشاهده نشد

 انگل دمودکس در دو جنس زن و مرد تفاوتی از نظر آماري نداشت

)942/0P= .( کـه دمـودکس گـزارش شـده بـود      یدر بین بیمـاران 

ــت)   ــودکس مثب  Cylindricall Dandruff  )001/0P= ،5/38(دم

سـفید   درصد) 608/0P= ،6/22(آلود  مینیسک اشکی کفدرصد)، 

ــژه  ــدن م ــا  ش ــد)، 587/0P= ،3/11(ه ــه  درص ــاتی نقط  اي کراتوپ

)528/0P= ،4/9 ،(پالگ دهانه غـدد میبـومین   درصد )723/0P= ،

و  درصـــد) 652/0P= ،8/3( قرنیـــه زایـــی نـــورگ درصـــد)، 7/5

تـر از گـروه دمـودکس     شایعدرصد)  261/0P= ،69/1(تریکیازیس 

هاي چرب لبه پلک در گـروه دمـودکس منفـی     پوسته منفی بودند.

هـیچ گزارشـی از   درصـد).   058/0P= ،17( مشـاهده شـد  تـر   بیش

اي و شـاالزیون مکـرر در    اي قرنیـه  حاشیهارتشاح  ،احتقان ملتحمه

بیمـار بـا شـاالزیون مکـرر      4گروه دمودکس مثبت دیده نشد ولی 

)527/0P= ،7/2 (اي قرنیــه  حاشــیه ارتشــاحبیمــار بــا  2و  درصــد

)1P= ،23/1  (خارش .مشاهده شددر گروه دمودکس منفی درصد 

. ) بود=005/0P( ترین شکایت در گروه دمودکس مثبت چشم شایع

 احسـاس جسـم خـارجی   درصد)،  005/0P= ،2/13سوزش چشم (

)04/0P= ،3/11  ،(ریـزش  اشــک درصـد )001/0P= ،7/5  ،(درصــد

، =003/0P( تـاري دیـد  درصـد)،   003/0P= ،8/3( خستگی چشم

درصــد)،  029/0P= ،9/1( ریــزي لبــه پلــک پوســته درصــد)، 8/3

در گـروه دمـودکس    درصـد)  029/0P= ،9/1( چسبندگی لبه پلک

 تر گزارش شد. مثبت شایع

ـ  ،متغیري تکتحلیل       صـورت  هـاي مـورد مطالعـه     هدر کل نمون

 ،خـارش  ،جـنس  ،براي مشخص کردن اثـر سـن  تحلیل این  گرفت.

و  (crusting) ریـزي  پوسـته ، ریـزش  اشـک ، سـوزش ، قرمزي چشـم 

خسـتگی چشـم و تـاري     ،(eyelid sticking) چسبناك شدن پلـک 

 آلود، مینیسک اشکی کف ها، پلک یا مژه هاي چرب لبه پوسته ،دید

ــه  ــان ملتحم ــی  ،احتق ــومین   pluggingو تنگ ــدد میب ــه غ ، دهان

cylindrical dandruff، اي ارتشاح حاشـیه  و اسکار قرنیه، زایی نورگ 

شـاالزیون   ،هـا  سـفید شـدن مـژه    ،ها ریزش مژه کیازیس،یتر قرنیه،

 اي قرنیه بـر شـیوع دمـودکس انجـام شـد.      مکرر و کراتوپاتی نقطه

ــودکس و ســن    ــه دم ــتال ب ــین اب ــاداري ب ــاط معن ، =979/0r(ارتب

079/0P= ( هــاي لبــه پلــک  هــاي چشــمی شــامل پوسـته  و نشـانه

)124/0r= ،079/0P= (و تریکیــازیس )118/0r=، 093/0P= ( ــه ب

متغیـره وارد   تـک تحلیـل  متغیرها با ارتباط معنـادار در   دست آمد.

ارتباط معنادار  ،نتایج نشان داد که سن چندمتغیري شدند.تحلیل 

ارتباط معنادار منفی با ابتال به دمودکس  ،هاي چرب پوستهو مثبت 

معنـاداري   ،تـک متغیـره  تحلیل  سایر متغیرهاي وارد شده در دارد.

  از دست دادند.تحلیل در این  خود را

  

  مطالعه افراد موردنتایج آزمون رگرسیون لجستیک در  -2جدول 

 Pمقدار   )r( ضریب همبستگی  

  141/0  -104/0  احتقان ملتحمه

  775/0  /020  پالگ دهانه غدد میبومین

  079/0  -124/0  پوسته هاي چرب
Cylindrical Dandruff  132/0  061/0  

  608/0  36/0  مینیسک اشکی کف آلود

  984/0  -001/0  تالنژکتازي لبه پلک

  684/0  029/0  زایی قرنیه نورگ

  401/0  -059/0  اي قرنیه ارتشاح حاشیه

  093/0  118/0  تریکیازیس

  571/0  040/0  ها سفید شدن مژه

  307/0  072/0  ها از دست دادن مژه

  232/0  -084/0  شاالزیون 

  399/0  60/0  اي قرنیه کراتوپاتی نقطه

  014/0  979/0  سن

  

 بحث

تعیـین شـیوع دمـودکس در مبتالیـان بـه      جهـت  ه عمطالاین      
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در ایـن  شـده   حاصـل . نتـایج  گردیـد بلفاریت و افراد سالم طراحی 

تفاوت معناداري در دو گـروه نداشـت. در سـایر مطالعـات      مطالعه 

. 19گردیـد گـزارش   درصـد  80تـا   20شیوع دمودکس در محدوده 

و درصـد   70کره جنـوبی  در  درصد، 68ایرلند دمودکس در  شیوع

  .14و21گزارش شددرصد  41در لهستان 

     Kemal و  8و همکارانTurk در دو مرکـز متفـاوت    10و همکاران

در گـروه   درصـد  8/28در ترکیه شیوع دمـودکس فولیکولـوروم را   

ایـن نتـایج    .نمودنـد گزارش شاهد در گروه درصد  7/26بلفاریت و 

به تازگی در یـک  هر چند  مطالعه ما بود.هاي  یافتهقابل مقایسه با 

شــیوع بــاالتري از دمــودکس در مبتالیــان بــه  ،ترکیــه مطالعــه در

. 6شـد گـزارش   )درصد 9/54(شاهد ) و گروه درصد 2/67بلفاریت (

مبتال مطالعات دیگر شیوع باالتري در بیماران  ،ما تحقیقدر مقابل 

مطالعـه  در  انـد.  گـزارش کـرده   شـاهد سبت بـه گـروه   به بلفاریت ن

Bhandari 18در مقابـل   درصد 7/78شیوع دمودکس  2و همکاران 

درصد  95این شاخص، در فیلیپین  گروه شاهد اعالم گردید. درصد

گـزارش  در مبتالیان به بلفاریت قدامی و افـراد سـالم    درصد 34و 

شیوع بـاالیی   ،شدهسایر مطالعات انجام . در مطالعه ما مشابه 11شد

 زایـی  بیماريها فرضیه  این یافته. 6،8و10گردیددر افراد سالم گزارش 

 بـرد.  دمودکس به عنوان خط اول ایجاد بلفاریت را زیـر سـوال مـی   

Lacy غذا با انسـان   همموجودي دمودکس را به عنوان  27و همکاران

توانـد اثـر    و این نظریه مطرح شد کـه دمـودکس مـی    معرفی نمود

با  ها هاي مژه ها و میکروارگانیسم بردن باکتريبین  دي در ازسودمن

در تضاد  داشته باشد. تعدیل خاصیت بافري درسطح خارجی چشم

هاي چشمی در مبتالیان بـه دمـودکس    شیوع عفونت، با این نظریه

   تر گزارش شده است. بیش

مـوثر بـر   بررسی اثـر عوامـل مختلـف     ،نتیجه دیگر این مطالعه     

ارتبـاط   ،ما شبیه به دیگر مطالعـات هاي  یافته دمودکس بود.شیوع 

چنـین   و هـم افزایش سـن بـا شـیوع دمـودکس     میان معناداري را 

هـاي لبـه پلـک و ابـتال بـه       ارتباط معنادار منفی بین وجود پوسته

 . با توجـه بـه ارتبـاط ابـتال بـه دمـودکس و      نشان دادنددمودکس 

ایـن فرضـیه مطـرح     ،روزاسه که با بلفاریـت خلفـی همراهـی دارد   

شیوع دمـودکس در بیمـاران بـا عالیـم بلفاریـت      شاید شود که  می

  .شود تر مطرح می نسبت به بلفاریت قدامی کم خلفی

جنس افـراد بـود کـه ارتبـاط      ،از دیگر متغیرهاي مورد مطالعه     

نیـز   8و همکـاران  Kemal معناداري با ابتال به دمودکس نشان نداد.

ــاط ــاداري در  ارتب ــا   معن ــد ام ــزارش نکردن ــه گ ــن زمین و  Turkای

اعـالم  شیوع آلودگی بـا دمـودکس را در مـردان بـاالتر      10همکاران

اي از  مطالعهتاکنون در ایران ، بر اساس مطالعات انجام شدهنمودند. 

 نگرفته است.صورت ها  نظر شیوع انگل دمودکس در لبه پلک و مژه

اول بررسی تعداد ، توان مطرح کرد میرا محدودیت  3مطالعه ما  در

 قدرت Post hoc تحلیلهر چند نتایج  ،باشد نمونه به نسبت کم می

و  شاهدبراي پیداکردن اختالف بین دو گروه  درصد 100مطالعه را 

 دمـودکس هـاي   شیوع هر یـک از گونـه   ،دوم .کردبلفاریت گزارش 

در ایـن مطالعـه   شامل دمودکس برویس و دمودکس فولیکولـوروم  

مطالعه از نظر وجود یا عدم وجود دمودکس  ،و سوم نگردیدتعیین 

  .صورت نگرفتکمی شکل بررسی به شد و  انجام

  

  گیري نتیجه

در گروه بلفاریت و  درصد 5/26در این مطالعه شیوع دمودکس      

 معنـاداري در دو   تفـاوت شاهد حاصـل شـد.   در گروه  درصد 7/25

مطالعـات بعـدي   در  .وجـود نداشـت  گروه از نظر ابتال به دمودکس 

و بیمـاران  شـاهد  هـاي   هاي دمـودکس در گـروه   بررسی کمی گونه

هاي بلفاریـت قـدامی،    چنین بررسی زیرگروه و همبلفاریت  مبتال به

  .گردد توصیه میخلفی و مختلط 
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