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  مرواريد زمان مناسب براي جراحي آب
  

  دکتر محمدعلي جوادي
   دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي-پزشک  چشم-استاد

  
  

 زمينه
بينايي و نابينايي      عامل اصلي کم   مرواريد  آب ،گذشتهسده  در       

 نيـز  اخيـر     سـده  درکـه   رسـد      و به نظر مـي     ه است در جهان بود  
يت زندگي و افزايش طول     بهبود کيف  .ل اصلي باشد  مچنان عا   هم
رفتـه و    در کشورهاي پيشمرواريد آبتر   موجب شيوع بيش   ،عمر

 که در استراليا    ندا ها نشان داده    بررسي. در حال توسعه شده است    
 سال افزايش سـن، شـيوع آن        ۱۰ به ازاي هر     گي، سال ۴۰بعد از   

 سـالگي   ۹۰ به طوري کـه تمـام افـراد در سـن             ؛شود  دوبرابر مي 
البته در کشورهايي مثل هنـد کـه        . شوند   مي مرواريد آبمبتال به   

ـ وضعيت اقتصادي مناسبي ندار     ۱۴ مرواريـد   آب سـن شـيوع      ،دن
  .استسال زودتر 

 مرواريـد  آب ميليـون نفـر مبـتال بـه     ۱۶‐۲۰در حال حاضـر         
ـ عمل جراحي در جهان وجـود دار      به  نيازمند    يـا   ۶۰/۳ديـد   (د  ن

 سـال   ۲۰ طـي    شود کـه جمعيـت جهـان        بيني مي   و پيش ) بدتر
رغم آن کـه تعـدادي از          به درصد افزايش يابد و      ۳۰ حدود   ،آينده

 باز هـم    ، طي اين مدت فوت خواهند کرد      مرواريد  آبمبتاليان به   
نفـر   ميليون ۴۰ در آن زمان حدود   مرواريد  آبتعداد مبتاليان به    

طبق برآورد    نيز  در کشور ما   مرواريد  آب شيوع   ميزان. خواهد بود 
  سال شهر تهـران،    ۴۰مطالعه بر روي افراد باالي       براساس   نسبي
  .باشد  درصد مي۵/۱۰‐۵/۱۳ حدود

  

 چاره چيست؟
و يـا    مرواريـد    آب  پيدا کردن راه حلي جهت کاهش شـيوع        )الف

  ي از ايجاد آنرجلوگي
   فراهم آوردن ابزار و وسايل جهت انجام عمل جراحي)ب
 اتخاذ روشـي معقـول جهـت تعيـين اولويـت و زمـان عمـل                 )ج

  جراحي
  

   وجود دارد؟مرواريد آبجلوگيري از ايجاد ي براي آيا راه
 سـاز رغم انجام مطالعات مقطعي جهت تعيين عوامل خطر         به     

 مرواريـد   آب هنوز شـناخت مـا از علـل ايجـاد            ،مرواريد  آبايجاد  

 چند عامـل مـشخص      ، با اين وجود   ليناشي از سن ناچيز است و     
  :ندا شده

ــک )۱ ــل ژنتي ــيش:  عوام ــت پ ــه  رف ــر در زمين ــاي اخي ــاي  ه ه
 مرواريد  آب عامل ژنتيک را در ايجاد بعضي از انواع          ،اپيدميولوژي

کـه نـصف   نـد   ا ها در انگلستان نشان داده      بررسي. دندان  دخيل مي 
هـاي    مرواريـد   آب و دوسوم موارد     اي   هسته هاي  مرواريد  آبموارد  

ــد قــشري، ــا عوامــل ارثــي ارتبــاط دارن ــ . ب  غالــب يعوامــل ارث
)dominant (   دخيلنـد ولـي در حـال       قشري مرواريد  آبدر ايجاد 

  . وجود نداردحلي جهت تغيير اين عامل  راه،حاضر
طـول   سن يک عامل تجمعي از مجموعه عواملي است که در            )۲

 پرتـو   تماس بـا   از جمله    ؛دنشو   مي مرواريد  آبزمان منجر به بروز     
هـايي    وجـود بيمـاري  اسـتروييد و ويژه  مصرف دارو به  فرابنفش،

  . ديابتچون
عامـل مهمـي در   بـاال،   body mass index)( BMI در آمريکـا ) ۳

  . شناخته شده استمرواريد آبايجاد 
بنفش و  پرتـو فـرا   بنابراين با کنترل ديابت، کاهش تماس بـا              

  . از شيوع بيماري کاستتا حدي توان  جلوگيري از چاقي مي
 در  Aو   E  ،Cهـاي     هـا و ويتـامين      اکـسيدان   ضدمصرف  نقش       

 . هنـوز بـه خـوبي روش نيـست    ،مرواريـد   آبجلوگيري از ايجـاد     
جلـوگيري از پيـدايش     بـراي    راه حل مـوثري      ،عملدر   ،بنابراين

 سال  ۱۰ هرچند اگر بتوان سن شيوع را        ؛ وجود ندارد  مرواريد  آب
توان تعـداد نيازمنـدان بـه عمـل را بـه نـصف                 مي ،عقب انداخت 

 عمل جراحي است ولي     فعلي،  تنها راه حل   ، در نتيجه  .تقليل داد 
مساله مهم اين است که چه کساني بايد عمل شـوند؟ آيـا همـه               

برند؟ آيـا از لحـاظ اقتـصادي بـه            بيماران از انجام عمل سود مي     
   عمل شوند؟مرواريد آبصالح مملکت است که همه مبتاليان به 

داراي مرواريـد،     سـير بيمـاري آب      در  کاهش ديد  ،قدر مسلم      
و باشـد     مـي  که نهايت آن فقدان ديـد         است سيعيطيف بسيار و  

اين ميزان ديد براي هيچ بيماري قابل قبول نيست ولي درجـات            
 و بتوانـد   اشـد قبل از آن ممکن است براي هر فردي قابل قبول ب          
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ــد  ــود را اداره کن ــدگي خ ــا آن زن ــلي در   .ب ــل اص ــابراين عام بن
 مرواريـد   آبگيري براي عمـل جراحـي در مبتاليـان بـه              تصميم

باشد و هر فردي که بتواند امـور شخـصي و             سني، خود بيمار مي   
 نياز به   ،عادي زندگي را بدون مشکل با هر ميزان ديد انجام دهد          

 جهـت انجـام      از ديـد   عمل جراحي ندارد و تعيين حد مشخصي      
بـه  .  بلکه معقول هـم نيـست     يست نه تنها مقدور ن    ،راحيجعمل  

م و نسبت انجام عمل      قرار دهي  ۱۰/۱ اگر حد ديد را      ،عنوان مثال 
 ۱۰/۲ هنگـامي کـه حـد ديـد را بـه حـدود               ،را يک فرض کنيم   

يابـد و اگـر        افزايش مي  ۲ نسبت انجام عمل به      ،دهيم  افزايش مي 
 خواهـد  ۱۰ نسبت انجام عمـل بـه   ، فرض کنيم۱۰/۶حد ديد را   

 و  PSC از نوع    مرواريد  آب ساله با    ۵۰ ممکن است يک فرد      .رسيد
ل جراحي داشته باشد ولـي يـک فـرد           احتياج به عم   ،۱۰/۹ديد  

بـا  ممکن است بتواند     ،مسن که قدرت تحرک چنداني هم ندارد      
   .د و احتياج به عمل نداشته باشدايامور خود را اداره نم ،CFديد 
د کـه تعـداد مـوارد عمـل در          نشـو   اما چه عواملي باعث مي        و  
  اي کاهش و يا افزايش يابد؟ جامعه

  
  : انجام عملميزان عوامل کاهش ) الف
  نبودن امکانات جراحي )۱
هـم   کـه هنـوز      اعتقادات خرافي جامعه نسبت به انجام عمل       )۲

 .باشد  در بعضي کشورهاي آفريقايي و نپال مييمساله مهم
  .مطرح باشندق در جامعه ما ورسد که موارد ف به نظر نمي

  
  :ميزان انجام عمل افزايش عوامل) ب
بدين مفهوم که   : از نابينايي ) يدمروار  آبمبتال به   (ترس مردم   ) ۱

 باعـث نابينـايي دايـم       ،کنند اگر دير اقدام به عمل کنند        فکر مي 
 بايد با اين    .ها و يا صدمه غيرقابل جبران به چشم خواهد شد          آن

  کـه عمـدتاً     مقابلـه کـرد    مرواريـد   آبطرز تلقي در مبتاليان بـه       
ـ ربرا بـاال ب   مردم  توانند ميزان آگاهي      پزشکان مي   چشم ايـن  و  د  ن

  .مورد را از مردم دور کنند ترس بي
 غلـب ا: عدم پرداخت هزينه به صورت مستقيم توسـط بيمـار         ) ۲

، بـه   شود که وقتي بيمار با امکـان اسـتفاده از بيمـه             مشاهده مي 
 ميل به انجـام     ؛شود  اي نمي    متحمل هزينه  ،هاي مکمل   بيمهويژه  

  .يابد عمل توسط پزشک و بيمار افزايش مي
بديهي است وقتـي تعـداد پزشـکان زيـاد          :  پزشک  تعداد زياد  )۳

 ، به هر حال هر فـرد بـراي امـرار معـاش خـود ناخودآگـاه               ،باشد

آورد تـا بتوانـد تعـداد عمـل           آستانه عمل جراحي را پـايين مـي       
  .تري داشته باشد بيش

هاي علمي در زمينه جراحي و کـم شـدن عـوارض              رفت  پيش) ۴
، مريکـا و سـوئد     به طوري که طي دو دهه گذشـته در آ          :جراحي

  . برابر شده است۳‐۴ ،مرواريد آبميزان انجام عمل جراحي 
تــر راننــدگي  در گذشــته مــردم کــم: بهبــود شــرايط زنــدگي) ۵

شد ولي امـروزه راننـدگي         به ديد کافي نياز مي     تر  کمکردند و     مي
 نيـز   امري کامالً عادي است و يا مشاهده تلويزيون   ،در سنين باال  

 که احتياج به ديـد      مره تبديل شده است   به بخشي از زندگي روز    
  .ردمناسب دا

عدم تناسب نرخ ويزيت پزشکان با تعرفه جراحي که به نظـر            ) ۶
وقتـي تعرفـه    . تر اسـت    رسد متاسفانه اين مساله از همه مهم        مي

 برابر تعرفه   ۱۰۰‐۱۵۰عمل جراحي يک پزشک به طور متوسط        
ري تـ   بديهي است که پزشـک تمايـل بـيش   ،باشد يک ويزيت مي  

اي کـه     مـساله . جهت انجام عمل جراحي دارد تـا ويزيـت بيمـار          
 ،هاي پزشـکي رايـج شـده اسـت و همـه             متاسفانه در تمام رشته   

 را بـر ويزيـت بيمـار        )procedure(  مداخله ابـزاري   انجام هر نوع  
  .دهند ترجيح مي

  همين شکل   سال قبل در آمريکا هم به      ۲۰ اين مساله حدود        
 ،فزايش حق ويزيت و کاهش تعرفه جراحـي       بود که توانستند با ا    

، ۱۹۸۵هـاي حـدود       بدين معنـي کـه در سـال        .آن را حل کنند   
 دالر  ۵۰ويزيـت   و تعرفـه     دالر   ۲۴۰۰ مرواريـد   آبتعرفه جراحي   

 دالر  ۷۰ويزيت به    دالر کاهش و نرخ      ۸۰۰رفه عمل به    عبود که ت  
 ۶۰۰، تعرفـه عمـل بـه        ۱۹۹۲در سـال    دوباره   .افزايش داده شد  

و در   يافـت     دالر افزايش  ۹۰‐۱۵۰اهش و تعرفه ويزيت به      دالر ک 
 دالر کـاهش داده شـد       ۵۵۰ مجدداً تعرفه عمل به      ،سال گذشته 

 و  نمـوده پزشکان آمريکا آن را به عنوان خط قرمز تلقي          که چشم 
 حاضـر بـه انجـام عمـل جراحـي           ،تـر از آن      کم  که اند  اعالم کرده 

ي در آمريکـا تعرفـه      بنابراين در شرايط کنون   .  نيستند مرواريد  آب
کند و     بيمار برابري مي   ۴انجام يک عمل جراحي با تعرفه ويزيت        

ــل      ــط ک ــل توس ــام عم ــت انج ــادي جه ــل زي ــه تماي در نتيج
  .پزشکان وجود ندارد چشم

 مرواريـد   آب ساير علل کاهش ديد که همراه بـا           عدم توجه به   )۷
، زيـادي مـوارد   در  متاسفانه  : ضايعات ماکوال ويژه   به   ،دنوجود دار 
 گيـرد   ه قرار نمي  ج با ضايعات ماکوال مورد تو     مرواريد  آبهمراهي  
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که ديد  بلد  رس بيمار نمي به   نه تنها سودي     ،که پس از انجام عمل    
  .شود نزديک وي نيز مختل مي

     بنابراين با ادامه روند تربيت متخصص چشم و آسـان شـدن            
وزارت کــه مــسووالن  صــالح اســت ،هــاي عمــل جراحــي روش

 ،پزشـکي   مـان و آمـوزش پزشـکي و انجمـن چـشم           بهداشت، در 
  :نمايند تاترتيبي اتخاذ 

 عددي معقـول    ،العمل جراحي   نسبت ويزيت پزشکان و حق    ) الف
  .شود
  تا خود افراد   بد افزايش يا  مرواريد  آب آگاهي جامعه نسبت به      )ب

  . زمان انجام عمل را تعيين کنندبتوانند

ي در کـشور     لنـز داخـل چـشم      کننـده توليدهـاي     هاز کارخان ) ج
 ارز از کـشور     ،حمايت به عمل آيد که حداقل بابـت مـصرف لنـز           

 کارخانـه   ،متاسفانه در کشور فقيـري چـون اريتـره        . خارج نشود 
 ،کند ولي در کـشور مـا        توليد لنز، احتياجات داخلي را تامين مي      

هنوز نتوانسته اسـت موقعيـت      ) ديدارلنز(تنها کارخانه توليد لنز     
پزشکان کسب کند و حداقل نويسنده       شايسته خود را بين چشم    

از فروش ساالنه لنز توسط کارخانه مزبـور در داخـل کـشور بـي               
توانند نيمي از نياز      آن معتقدند که مي   والن  اطالع است ولي مسو   

جويي    و ساالنه دو ميليون دالر صرفه      نندداخل کشور را تامين ک    
  .ارزي نمايند
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