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  کاتاراکت يا آب مرواريدچيست؟

به کدورت عدسي طبيعي چشم که در پشت عنبيه و مردمک قرار 

دارد گفته مي شود عدسي يا لنز چشم مثل لنز دوربين عکاسي کار 

شبکيه چشم که در عقب چشم قرار مي کند و نور را بر روي پرده 

سالمندان دارد متمرکز مي کند و يکي از علل شايع ناتواني در 

نفر در اين  6سال و يا از هر  40محسوب مي شود و در افراد باالي 

 رده سني مبتال به کاتاراکت مي باشند.

کاتاراکت جزء عواملي است که در جهان منجر به به کوري مي 

شود. عدسي عمدتاً از آب و پروتئين ساخته شده است، پروتئين ها 

فافيت عدسي مي شود و به طرز ظريفي قرار گرفته اند که باعث ش

ه نور از باالي آنها عبور مي کند. با پيشرفت سن بعضي از در نتيج

اين پروتئين ها تغيير ماهيت داده و بهم چسبيده و باعث کدر شدن 

بعضي از نواحي کوچک در عدسي مي شوند. اين پديده کاتاراکت 

 يا آب مرواريد ناميده و باعث کاهش بينايي مي شود. 
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 درمان طبي آب مرواريد

درمان غير جراحي مثل دارو و قطره هاي چشمي و 

 عينک وجود ندارد

 مروايدب عمل جراحي آ

زمان عمل بستگي به نياز فرد دارد. در ضمن اين عقيده غلط مي باشد 

که مي گويند اگر آب مرواريد نرسيده باشد و عمل شود دوباره بر مي 

 گردد.
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موارد زير عالمت خطر مي باشد و در صورتي که بيمار 

به چشم با آن مواجه گردد الزم است در اسرع وقت 

پزشک خود مراجعه کند و در صورت عدم دسترسي به 

 وي توسط چشم پزشک ديگري معاينه شود.
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