مرواریدی در چشم

 -5تیره تر بودن رنگ چشم ()Dark Iris
 -6افراد سیگاری
 -7سابقه مصرف کورتن
 -8بیماران دچار دیابت

دکتر زهرا قیاسی

آب مروارید یا کاتاراکت چیست؟
چشم انسان مانند دوربین عکاسی داری عدسی
یا لنز می باشد.
وجود این لنز باعث می ش��ود که چش��م انسان از

اش��یاء خارج ،تصاویر واضح و ش��فاف در پرده
چشم تشکیل بدهد.
تغییرات پیری در چش��م باعث می ش��ود که این
عدس��ی ش��فافیت خود را از دس��ت بده��د و کدر
گردد .زمانیکه عدس��ی دچار کدورت گردد ،نمی
تواند تصاویر ش��فاف از محیط خ��ارج رادر پرده
چش��م تش��کیل بدهد و بیمار دچ��ار آب مروارید
یا«کاتاراکت» می گردد.

بیماران دچ��ار آب مروارید محیط اط��راف خود را
تار و غیر واضح مش��اهده می کنند ،درست مانند
این اس��ت که از پشت یک
پنجره بخار گرفته و یا از
پشت یک آبشار به دنیای
خ��ارج ن��گاه م��ی کنند
و ب��ه همین دلیل اس��ت
که گذش��تـگان ما لغت
«کاتاراک��ت» ب��ه معنی
آبش��ار ی��ا  water fallرا
برای این عارضه انتخاب
کرده اند.
زمانی که کدورت عدسی
چشم باعث ش��ود که فرد نتواند مانند گذشته به
وضوح محیط اطراف خود را ببیند و دچار س��ختی
در انج��ام فعالیت های روزانه خ��ود گردد (مانند
مش��اهده تلویزیون  -زانندگی و یا مطالعه کتاب
و روزنامه) عمل جراح��ی آب مروارید توصیه می
گردد.
امروزه بر خالف گذش��ته ما منتظر نمی ش��ویم
که کدورت عدسی چش��م کامل گردد (به اصطالح
گذشتهُ ،پ ر گردد) ،تا به بیماران پیشنهاد جراحی
آب مرواری��د بدهی��م .لیکن جراح��ی آب مروارید
بدلیل بهبودی چش��م گیر در روش��های جراحی و
وجود دستگاههای پیش��رفته و همینطور در صد
باالی موفقیت و رضایت قاب��ل توجه بیماران ،در
مراحل اولیه تر این عارضه ،ب��ه بیماران دچار آب
مروارید پیش��نهاد می گردد .چ��را که جراحی آب
مروارید باعث بهبودی کیفیت بینایی و در نتیجه
ارتقاع کیفیت زندگی بیمار می گردد.
چه کسانی بیشتر در معرض عارضه آب مروارید
هستند؟
 -1س��ن  -با باال رفتن س��ن عدس��ی چشم دچار
تغییرات آب مروارید می گردد.
 -2خان��م ها  -بیم��اری آب مرواری��د در خانم ها
شایع تر اس��ت که ممکن اس��ت به دلیل تغییرات
هورمونی بعد از سن یائسگی باشد.
 -3تماس با اشعه خورشیدی (نور آفتاب).
 -4نزدیک بینی یا Myopia
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عالئم بیماری آب مروارید
 -1تاری دید و از بین رفتن وضوح تصاویر
 -2دیدن هاله نور در اطراف تصاویر و از بین رفتن
لبه ی واضح تصاویر ( Glare , Halosتصاویر در
هم رفته و مبهم می گردند) به شکل توجه کنید.
 -3تغییر رنگ ها (رنگها پری��ده و کم رنگ به نظر
می رسند.
 -4تغییر در شماره عینک بیمار در مدت کوتاه.
 -5اشکال در دیدن به هنگام شب.
 -6اشکال در رانندگی بخصوص در هنگام شب.
فرد مبتال به آب مروارید دچار اش��کال در رانندگی
بخصوص در هنگام ش��ب اس��ت که ن��ور چراغ
ماشینهای مقابل چشم را خیره می کند (.)Glare
این ام��ر باعث می ش��ود که خطر ب��روز حوادث
رانندگی باالتر برود.
آیا زمان جراحی آب مروارید من رسیده است؟
زمانی که دید چش��م به کمتر از  20/40برس��د و یا
اشکالت مربوط به  Glareیا خیره گی و Contrast
یاازبینرفتنوضوحوشفافیتتصویرمانعانجام
فعالیت های روزان��ه از جمله رانندگی بخصوص
به هنگام ش��ب بش��ود ،ف��رد باید ب��ه جراحی آب

مروارید بطور جدی بیاندیشد ,تا عالوه بر بهبود
کیفیت زندگی ،مانع بروز خط��رات احتمالی (که
در اثر از بین رفتن وض��وح و دقت بینایی اتفاق می
افتد) شود.
بنابراین زمان عمل جراحی آب مروارید بستگی به
نیاز بینایی هر فرد و نوع و نحوه زندگی هر شخص
متفاوت است.
سئوالی که هر فرد باید از خود بکند این است که از
بین رفتن وض��وح و کیفیت بینایی من تا چه حد در
زندگی روزمره من مؤثر بوده است و تا چه اندازه من
را در انجام کارهایی ک��ه قب ًال انجام می داده ام و از
آنها لذت می بردم محدود کرده است ،این است که
اگر بیمار احس��اس می کند که کیفیت زندگی اش
تحلیل رفته است و قادر به انجام کارهای معمولی
روزانه خود مثل س��ابق نمی باشد ،زمان جراحی
آب مروارید برای او رس��یده است .چنین شخصی
بعد از عمل جراحی آب مروارید بسیار خوشحال و
راضی خواهد بود.
جراحی تنها روشی اس��ت که میتوان آب مروارید
را درمان کرد.
در صد موفقیت عمل جراحی «کاتاراکت» بس��یار
باال اس��ت .عمل جراحی بصورت  Out Patiantیا
بدون بس��تری کردن در بیمارستان و یا بیهوشی
عموم��ی انجام می گیرد .م��دت عمل جراحی بین
 15 - 10دقیق��ه می باش��د .و در هن��گام عمل بعد
از خارج کردن عدسی کدر ش��ده لنز جدیدی برای
بیماران جایگزین می شود.

با پیشرفت های علمی که بخصوص در طی 3 - 2
سال گذشته اتفاق افتاده اس��ت ،چشم پزشکان
موفق شده اند که لنزهای داخل چشمی جدیدی را
برای بیماران ارائه بدهند.
ای��ن لنز ها ک��ه ب��ه Presbyopic IOLمش��هور
هستند ،قادرند که بیماران را همزمان برای دید دور
و دید نزدیک اصالح نمایند .لذا یکی از مش��کالتی
را که افراد معمو ًال بعد از سن  45- 40سالگی دچار
آن می ش��وند ،یعنی پیر چشمی و یا نیاز به عینک
برای دید نزدیک  ،با در دس��ترس بودن این لنزهای
داخل چشمیرفع ش��ده است .انواع مختلفی از این
لنز های داخل چش��می در دس��ترس می باشد که
چشم پزش��کان بس��تگی به نیاز بینایی هر فرد و
مش��اوره ای که با بیمار در زم��ان تصمیم گیری
برای عمل جراحی چشم بعمل می آوردند ،بهترین
نوع را برای هر بیمار انتخاب می کنند.
در دس��ترس ب��ودن ای��ن لنزهای داخل چش��می
موفقی��ت بزرگ��ی در درمان جراح��ی آب مروارید
محسوب می شود.
عم��ل جراح��ی آب مرواری��د مانند ه��ر جراحی

STAR SAT

شامل  30کانال ایرانی و کانالهای عربی ،کردی،
 5کانال افغانی ،ترکی ،اروپایی و غیره

سیستم کامل شامل نصب  299دالر
بدون پرداخت ماهیانه ،با گارانتی یک ساله و دو ساله

تنظیم دیش و رسیورهای قدیمی  75دالر

شرکت ما در همان
روز می تواند کانالهای
آمریکایی را نیز به
سیستم شما اضافه
کند

Serving all of
LA, Orange,
& San Diego
Counties

(949)310-1787

دیگری خالی از ریسک نمی باشد،اما با توجه به
پیشرفتهای چشمگیری که در زمینه عمل جراحی
آب مروارید بعمل آمده اس��ت ،این جراحی یکی از
کم خطر ترین و موفقی��ت آمیز ترین جراحیها می
باش��د که امروزه با روش های جدید ،با برش��ی
کمت��ر از  3میلی متر و بدون نیاز ب��ه بخیه انجام
می شود.
به بیماران توصیه می شود که قبل از عمل جراحی
با پزش��ک معالج خود در مورد خط��رات احتمالی
این جراحی و انتخاب بهترین لنز داخل چش��می
مشاوره الزم را انجام بدهند.
سایت های اینترنتی زیادی در دسترس عموم می
باش��د .از جمله س��ایت مربوط به آکادمی چشم
پزشکان آمریکا:
 www.AAO. orgیا
www.eyecareamerica.org
هموطنان عزیزم را به اس��تفاده از این منابع غنی
اطالعاتی تشویق می نمایم.

دکتر زهرا قیاسی

دارای برد ختصصی از آمریکا
فوق ختصص در درمان و جراحی
آب سیاه ()Glaucoma

با سابقه بیش از هزاران عمل جراحی موفق چشم

• آزمایش کامل جهت درمان و پیشگیری بیماری های چشمی
• درمان و جراحی آب سیاه (گلوکوم)
• جراحی آب مروارید (کاتاراکت) با آخرین روش های و
لنزهای تطابقی )Accommodactive Lens
• معاینه و درمان عوارض چشمی بیماری های قند و فشارخون
• جراحی ناخنک چشم ()Pterysiun
• درمان اورژانس های چشمی

Zahra Ghiasi، M.D.

Eye Surgeon & Glaucoma Specialist

949.777.5970
www.IrvineEye.com

113 Waterworks Way, Suite 245 • Irvine, CA 92618
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