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שיעור אסטיגמטיזם במבוגרים המועמדים 
לניתוח כריתת ירוד: השוואה בין אוכלוסייה 

בדואית לבין אוכלוסייה יהודית בדרום הארץ
מטרת המחקר: הערכת שיעור הימצאות אסטיגמטיזם של הקרנית בקרב 
מועמדים לניתוח כריתת ירוד. בחינת ההבדלים במדדי העיניים בין האוכלוסיה 

היהודית והבדואית בדרום הארץ.
שיטות: מחקר סקירת תיקים רטרוספקטיבי במטופלים שהיו מועמדים לניתוח 
כריתת ירוד במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע בין השנים 
 IOLMaster 2016-2015. המדידות הביומטריות בוצעו באמצעות מכשיר מסוג 

 .(Carl Zeiss Meditec AG)
תוצאות: אסטיגמטיזם הקרנית הממוצע בדיופטר (D) בקרב כלל אוכלוסיית 
0.84Dנ± 1.26,  0.83Dנ± 1.2, בקרב מטופלים ממוצא בדואי -  המחקר היה 
ובקרב מטופלים ממוצא יהודי - 0.82Dנ± 1.17נ(p value = 0.08). בקרב 20% 
מהאוכלוסייה נמצא אסטיגמטיזם של הקרנית הנמוך מ�0.5D. בקרב 72% 
 9% מהאוכלוסייה נמצא אסטיגמטיזם של הקרנית הנמוך מ�1.5D. בקרב 
מהאוכלוסייה נמצא אסטיגמטיזם של הקרנית הגבוה מ�2.5D. בהשוואת אורך גלגל 
העין ונתוני קרטומטריה בין אוכלוסייה ממוצא בדואי לאוכלוסייה ממוצא יהודי 
נמצאו הבדלים מובהקים. בקרב מטופלים ממוצא בדואי נמצא אורך גלגל עין קצר 
יותר (23.41mm± 1.62 vs. 23.67mm± 1.55, p=0.01) וקרנית שטוחה יותר בשני 
 p<0.01, 44.44D ± 1.84 vs. 44.77D ± 1.89) (p<0.01, 43.18D ± 1.76 vs.) :הצירים
1.79 ± 43.62). נמצא אסטיגמטיזם גבוה יותר באוכלוסיות הגברים לעומת נשים 

.(1.24D vs.1.15D, p-value=0.04)
מסקנות: במחקר זה נמצאו הבדלים בעלי מובהקות סטטיסטית במדדים 
הביומטריים בהשוואה בין מטופלים ממוצא יהודי למטופלים ממוצא בדואי בקרב 
אוכלוסיית המועמדים לניתוח כריתת ירוד בדרום. כמו כן, בקרב גברים נמצא 
ממוצע אסטיגמטיזם בשיעור גבוה יותר מנשים, אך בפער בעל משמעות קלינית 
זניחה. אסטיגמטיזם של D1.50 ומעלה נצפה ברבע לערך מהמועמדים לניתוח. 
מועמדים אלו יכולים להפיק תועלת מתיקון האסטיגמטיזם במעמד הניתוח 

לכריתת הירוד באמצעות השתלת עדשות מתקדמות או בשיטות אחרות. 

כריתת ירוד; ביומטריה עינית; עדשה טורית; אסטיגמטיזם; אורך גלגל העין.
 .Cataract extraction; Ocular biometry; Toric iol; Astigmatisim; Axial length
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טבלה 1:
מאפיינים דמוגרפיים וקליניים של אוכלוסיות המטופלים הממתינים לניתוח 

כריתת ירוד באוכלוסית הדרום

 P ערך
(Cohens d)

כלל 
העיניים יהודים בדואים מאפיין

- 1120 / (665) 707/ (421)
(63%)

413 / (244)
(37%)

(n) עיניים / (n) מטופלים

(0.2) 0.02 70.61±11.04 71.38±11.31 69.23±10.41 (y) ± SD גיל ממוצע בשנים
- 40-106 41-106 40-99 (y) טווח גילאים
- 371 / 294 240 / 181

57.0/ 43.0
131 / 113

54.0 /46.0
(n) נקבה /זכר

נקבה / זכר מטופלים (%)
(0.16) 0.01 23.58±1.58 23.67±1.55 23.41±1.62  (mm) אורך גלגל העין

(0.25) >0.01 43.45±1.58 43.62±1.79 43.18±1.76 (K) (D) ± SD ציר שטוח
(0.18) >0.01 44.76±2.23 44.77±1.89 44.44±1.84 (K) (D) ± SD ציר תלול
(0.11) 0.08 1.20±0.83 1.17±0.82 1.26±0.84  (D) ± (SD) אסטיגמטיזם קרניתי

- 0.00-4.00 0.06-6.82 0.00-7.14 טווח אסטיגמטיזם קרניתי
המצאות אסטיגמטיזם קרניתי בדיופטרים:

- 20.00% 23.20% 14.29% ≤ 0.5
- 31.03% 30.13% 34.38% 0.5-1.0
- 21.35% 20.37% 22.76% 1.0-1.5
- 11.57% 10.33% 13.56% 1.5-2
- 6.46% 7.36% 5.33% 2-2.5
- 4.13% 4.67% 3.39% 2.5-3.0
- 3.05% 2.97% 3.39% 3.0-3.5
- 1.97% 1.41% 1.41% 3.5-4.0
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תרשים 1:
יחס בין אסטיגמטיזם �עם הכלל� לעומת אסטיגמטיזם �כנגד הכלל� בקבוצות 

גיל ומוצא שונות
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בדואים
יהודים

כלל המטופלים

 P ערך 
(Cohens d) נשים גברים מאפיין

- 502 (294) 618 (371) מספר עיניים (מטופלים)
- 38.5% 35.6% בדואים (%)

(0.15) 0.07 71.5±10.49 69.9±11.40 (y) ± SD גיל ממוצע
(0.25) <0.01 23.36±1.58 23.76±1.56 (mm) ± SD אורך גלגל העין

(0.11) 0.04 1.15±0.80 1.24±0.85  (D) ± SD אסטיגמטיזם קרניתי
(0.37) <0.01 43.82±1.83 43.16±1.69 (K) (D) ± SD ציר שטוח
(0.32) <0.01 44.96±1.79 44.39±1.82 (K) (D) ± SD ציר תלול

טבלה 2:
שינויים דמוגרפיים והשוואה קלינית בין נשים וגברים
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טבלה 3:
השוואה בין מאפיינים דמוגרפיים ואסטיגמטיזם של הקרנית במחקרים שונים

מחקר 
נוכחי

ישראל 
Khan

אנגליה
Hoffer

ארה�ב

Ferrer- 
 Blasco
ספרד

Chen
סין מאפיינים

(669) 1125 (746) 1230 6950 (2415) 4540 (2849) 4831  (n) עיניים/ מטופלים
70.6±11.0 75.5±10.7 72.0±10.0 60.6±9.9 70.6±9.5  גיל ממוצע בשנים

(y) ± SD

40-106 30-104 0.1-97 32-87 40-95 (y) טווח גילאים
23.6±1.6 - 23.7±1.4 - 23.6±1.1  (mm) אורך גלגל העין
43.4±1.5 43.4±1.4 - 43.4±1.61 43.7±1.5 (K) (D) ± SD ציר שטוח
44.7±2.2 44.4±1.5 *43.8±1.6 44.0±1.5 44.7±1.5 (K) (D) ± SD ציר תלול

1.2±0.8 1.0±0.7 1.0±1.0 0.9±0.9 1.0±0.6 אסטיגמטיזם קרניתי 
(D) ± (SD)

0.0-7.1 0.0-6.2 - 6.8-0.2 6.6-0.0 טווח אסטיגמטיזם 
קרניתי

המצאות אסטיגמטיזם קרניתי בדיופטרים:
20.0 24.4 22.1 58.8 23.1 ≥ 0.5
48.5 40.4 46.0 34.8 41.3 ≤ 1.0
27.1 20.5 25.7 16.4 18.4 ≤ 1.5
15.6 9.6 14.6 9.2 8.2 ≥ 2
9.1 4.6 8.6 5.6 3.5 ≤ 2.5
5.0 1.9 6.8 3.3 1.6 ≥


