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  عالئم شايع 
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 . دور آنها وجود دارد  اي هاله

  گاهي(اشيا   دو تا ديدن  ( 

  در آمدن  سفيد شيري  و رنگ  كدر شدن  

  ) پيشرفته  تنها در مراحل(ها  مردمك

  علل

o پيري  روند طبيعي  
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o آن  و مشتقات  كورتيزون  خصوص  داروها، به    

  آب  تشخيص)  با افتالموسكپ(  چشم  معاينه

  . كند مرواريد را تأييد مي

  .  ستا  جراحي  عمل  معموالً شامل  درمان
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  . شود مي

  باعث  كه  در شيرخواران  ارثي  بيماري(  گاالكتوزمي

  افزايش  عوامل). شود شير مي  در هضم  ناتواني

از   وجود هر كدام  سال ۶۰  باالي  خطر سن  دهنده

       شده  فهرست  علل

  عوامل افزايش دهنده خطر

 سال ۶۰  باالي  سن   

 شده  فهرست  از علل  وجود هر كدام    



  پيشگيري

 هستند، در   باروري  در سنين  كه  هايي خانم

را   آن  اند يا واكسن نگرفته  سرخجه  كه  صورتي

  . شوند  واكسينه  آن  اند، بايد عليه نزده

 داروي  يا هرگونه  كورتيزوني  داروهاي  مصرف  

ديد   گذارد بايد تاري تأثير مي  بر عدسي  كه  ديگري

  دقت  بهبدتر   در نور روشن  است  ممكن  كه

  اي چشمي  هاي بيماري.باشد  نظر قرار داشته تحت

  مرواريد شوند، مثل  آب  باعث  است  ممكن  كه

  )  خود عنبيه  التهاب(  ايريت

  عواقب مورد انتظار

  آب  بعضي. شود مي  خوب  معموالً با جراحي

ايجاد   اختالل  قدر در بينايي  مرواريدها هرگز آن

  در سير تشكيل. باشد  جراحينيازمند   كنند كه نمي

  به  است  ممكن  عينك  مرتب  مرواريد، تعويض آب

  .كند  كمك  بينايي

    بينايي  دادن  از دست  عوارض احتمالي

   جراحي  از عمل  پس  عوارض

، و جدا  ها، عفونت ، چسبندگي چشم  پارگي  از جمله 

      خود   از محل  شبكيه  شدن

  درمان

  اكنون هم. شود مي  برداشته  يبا جراح  چشم  عدسي

  كردن  ، بستري بيهوشي  براي  مختلفي  هاي روش

وجود   جراحي  از عمل  پس  بينايي  بيمار، و تصحيح

  بستري  با يا بدون  توان را مي  جراحي  عمل. دارد

اگر هر . رساند  انجام  به  بيمار در بيمارستان  كردن

  معموالً با هم باشند،  مرواريد داشته  آب  دو چشم

  اين  معموالً دارو براي-داروها- شوند نمي  عمل

  . نيست  الزم  بيماري

  فعاليت در زمان ابتال به اين بيماري

اگر   وجود ندارد، فقط  آن  براي  محدوديتي  هيچ 
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