
آب  مروارید
چشم .  عدسی   شدن   كدر  از  است   عبارت   مروارید  آب  
عدسی  چشم  یك  ساختار شفاف  و انعطاف پذیر در نزدیكی  
تا اشیایی   جلوی  كره  چشم  است . عدسی  كمك  می كند 
نیز  و  نرسند  نظر  به   تار  می كند  نگاه   آنها  به   چشم   كه  
در شكست  و تمركز نور روی  شبكیه  نقش  دارد. عدسی  
رگ  خونی  ندارد و توسط  زجاجیه  كه  در اطراف  آن  قرار 
دارد تغذیه  می شود. اگر تصلب  شرایین  موجب  عدم  تغذیه  
تغذیه  خود  منبع   نیز  زجاجیه  شود، عدسی  چشم   مناسب  
را از دست  خواهد داد )این  مشكل  اغلب  در سنین  پیری  
رخ  می دهد(. سپس  شفافیت  و انعطاف  پذیری  عدسی  كم  
می شود و آب  مروارید اتفاق  می افتد. آب  مروارید ممكن  
این   البته  در  یا هر دو چشم  تشكیل  شود.  است  در یك  
حالت ، سرعت  رشد آب  مروارید در دو چشم  ممكن  است  

متفاوت  باشد. آب  مروارید، سرطان  نیست .

عالیم  شایع 
تاری  دید كه  ممكن  است  در نور روشن  بدتر باشد. تاری  
دید ممكن  است  اول  بار وقتی  توجه  فرد را جلب  كند كه  
به  هنگام  شب  در حال  رانندگی  باشد و به  نظر وی  برسد 

كه  نورها پخش  می شوند یا هاله ای  دور آنها وجود دارد.
دو تا دیدن  اشیا )گاهی ( كدر شدن  و به رنگ  سفید شیری  

در آمدن  مردمك ها )تنها در مراحل  پیشرفته (

علل 
- روند طبیعی  پیری 

- آسیب  به  چشم 
دیابت   مثل   باالست ،  خون   قند  كه   بیماری های   در   -

شیرین 
-التهاب ، مثل  اووئیت  )التهاب  آن  قسمت هایی  از چشم  

كه  عنبیه  را می سازد(
- داروها، به  خصوص  كورتیزون  و مشتقات  آن 

- قرار گرفتن  در معرض  اشعه  ایكس ، امواج  میكرو ویو 
و اشعه  مادون  قرمز

علل  ارثی 
اثرات  سرخجه  روی  چشم  نوزادي كه  مادرش  در اوایل  

حاملگی  مبتال به  این  بیماری  می شود.
باعث   كه   شیرخواران   در  ارثی   )بیماری   گاالكتوزمی  

ناتوانی  در هضم  شیر می شود(.
عوامل  افزایش  دهنده  خطر

سن  باالی  60 سال 
وجود هر كدام  از علل  فهرست  شده 

پیشگیری 
باروری  هستند، در صورتی  كه   در سنین   خانم هایی  كه  
سرخجه  نگرفته اند یا واكسن  آن  را نزده اند، باید علیه  آن  

واكسینه  شوند.

دیگری   داروی   هرگونه   یا  كورتیزونی   داروهای   مصرف  
كه  بر عدسی  تأثیر می گذارد، باید به  دقت  تحت نظر قرار 

داشته  باشد.
بیماری های  چشمی ای  كه  ممكن  است  باعث  آب  مروارید 
شوند، مثل  ایریت  )التهاب  خود عنبیه ( و اووئیت  )دو نوع 

عفونت چشمي ( ، باید سریعًا درمان  شوند.
به  طور منظم  از عینك  آفتابی  مناسب  استفاده  كنید.

رژیمی  دارای  مقادیر مناسب  از ویتامین  A و بتا كاروتن  
داشته  باشید. )مانند هویج(
عواقب  مورد انتظار

مرواریدها  آب   بعضی   می شود.  خوب   جراحی   با  معمواًل 
هرگز آن  قدر در بینایی  اختالل  ایجاد نمی كنند كه  نیازمند 
جراحی  باشد. در سیر تشكیل  آب مروارید، تعویض  مرتب  

عینك  ممكن  است  به  بینایی  كمك  كند.

عوارض  احتمالی 
از دست  دادن  بینایی 

چشم ،  پارگی   جمله   از  جراحی ،  عمل   از  پس   عوارض  
از الیه  یكي  شبكیه )  جدا شدن   و  عفونت   چسبندگی ها، 

هاي چشم( از محل  خود

درمان 
را  مروارید  آب   تشخیص   افتالموسكپ (  )با  معاینه  چشم  
است .  جراحی   عمل   شامل   معمواًل  درمان   می كند.  تأیید 
در صورتی  كه  بینایی  چندان  زیاد تحت تأثیر قرار نگرفته  
باشد، می توان  از عینك هایی  كه  بیشترین  فایده  را داشته  

باشند بهره  جست .
باعث   مروارید  آب   یا  شود  بدتر  بینایی   كه   صورتی   در 
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جراحی   با  چشم   عدسی   شود،  چشم   در  فشار  و  التهاب  
برای   مختلفی   روش های   هم اكنون   می شود.  برداشته  
از  پس   بینایی   تصحیح   و  بیمار  كردن   بستری   بیهوشی ، 

عمل  جراحی  وجود دارد.
عمل  جراحی  را می توان  با یا بدون  بستری  كردن  بیمار 
در بیمارستان  به  انجام  رساند. اگر هر دو چشم  آب  مروارید 

داشته  باشند، معمواًل با هم  عمل  نمی شوند.

بعد از عمل جراحی آب مروارید:
پوشش یا پد روز بعد از عمل از روی چشم برداشته شده 
و قطره های چشمی آغاز می شوند. گاهی در هفته اول 
بعد از عمل جراحی احتیاج است كه شبها از حفاظ چشمی 
عمل  از  بعد  چشم  ظاهری  شكل  معمواًل  شود.  استفاده 
جراحی تغییری نمی كند. بعضی اوقات ممكن است اطراف 
چشم شما قرمزی یا كبودی بوجود آید كه ظرف چند هفته 
از بین می رود. چنانچه چشم شما قرمز و دردناک شده و 
یا دید چشم بدتر شود، باید فوراً با پزشك متخصص چشم 

تماس بگیرید.
میتوانید 5 تا 7 روز بعد از عمل حمام كنید. البته قبل از 

با  و صورت  سر  بصورتیكه  بدن  شستشوی  مذكور  زمان 
آب تماس نداشته باشد بالمانع است. تا چند هفته بعد از 
عمل جراحی از مالیدن چشم های خود  خودداری نمایید. 
معمواًل تا حدود یكماه باید از قطره های چشمی استفاده 

كنید.
ممكن است دید شما به تدریج و طی ماهها یا سالها پس 
ممكن  درواقع  شود.  مختل  آمیز  موفقیت  جراحی  ازعمل 
است قسمتی از كپسول لنز كه در عقب برای نگه داشتن 
لنز كاشته شده به جای گذاشته شده بود، كدر و ضخیم 

شود.
با استفاده از لیزر می توان با ایجاد یك سوراخ در مركز 
این  برگرداند  قبل  حالت  به  را  شما  دید  عدسی  كپسول 

پروسه دردناک نیست و بصورت سرپایی انجام می شود.
درباره اینكه چه وقت می توانید به سر كارخود بازگشته و 

یا رانندگی كنید با جراح خود صحبت كنید.

دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی

بیمارستان خاتم االنبیا سلماس

مراقبت های بعد از عمل 
کاتاراکت )آب مروارید(
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سجاد نظری
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از اعتماد و حسن نظر جنابعالی 
نسبت به انتخاب این بیمارستان 

کمال تشکر را داریم.

شماره های تماس بیمارستان: 35228884-6
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