
 
 ماكوالدژنرسانس وابسته به سن 

 دط٘شسا٘س ٔاوٛال چيست ؟

يه ( AMD) دط٘شسا٘س ٚاتستٝ تٝ سٗ ٔاوٛال

تيٕاسي چطٕي است وٝ يه يا ٞش دٚ چطٓ 

. ساَ سا دسٌيش ٔي وٙذ 50تسياسي اص افشاد تاالتش اص 

دس ايٗ تيٕاسي ٔاوٛال يا تخص ٔشوضي ضثىيٝ دچاس 

دس ٔٛاسد پيطشفتٝ ديذ  ٔؼٕٛالً. ٔطىُ ٔي ضٛد

دط٘شسا٘س ٔاوٛال دٚ . ٔي ضٛدجا٘ثي تيٕاس حفظ 

 ٘ٛع خطه ٚ ٔشطٛب داسد

 ا٘ٛاع دط٘شسا٘س ٔاوٛال وذأٙذ؟

 (Dry AMD)دط٘شسا٘س ٘ٛع خطه 

دس ٔشاحُ . ضايؼتشيٗ ٘ٛع دط٘شسا٘س ٔاوٛال است

. اِٚيٝ تغييشات صيادي دس ديذ تيٕاس ايجاد ٕ٘ي ضٛد

دس ايٗ ضشايط ٔٛاد اضافي تٝ ضىُ سسٛتات صسد 

دس صيش ضثىيٝ ( Drusen )سً٘ تٝ ٘اْ دسٚصٖ 

 .ديذٜ ٔي ضٛ٘ذ

 

 

تا ٌزضت صٔاٖ تٝ تذسيج ديذ ٔشوضي تيٕاس واٞص 

تيٕاس ٔتٛجٝ ٘ماط وٛس دس ٔي ياتذ ٚ ٕٔىٗ است 

ديذ ٔشوضي خٛد ضٛد ٚ سً٘ ٞا وٓ سً٘ تش تٝ 

تٝ تذسيج ضثىيٝ دس ٔٙاطمي ٘اصن ٔي . ٘ظش آيٙذ

دس ايٗ تيٕاسي ديذ اص دست سفتٝ تيٕاس تاص . ضٛد

ٕ٘ي ٌشدد، أا تا استفادٜ اص ٔىُٕ ٞاي غزايي ٔي 

ايٗ . تٛاٖ تا حذي اص پيطشفت آٖ جٌّٛيشي ٕ٘ٛد

ٚا٘ذ تٝ ٘ٛع ٔشطٛب دط٘شسا٘س ٘ٛع تيٕاسي ٔي ت

ٔاوٛال تثذيُ ضٛد، ِزا الصْ است ايٗ تيٕاساٖ تحت 

 .٘ظش چطٓ پضضه تاضٙذ

 ( Wet AMD)دط٘شسا٘س ٘ٛع ٔشطٛب 

ضيٛع آٖ تسياس وٕتش اص ٘ٛع خطه است، ِٚي اص ٘ظش تاثيش 

ايٗ تيٕاساٖ ٕٔىٗ است . تش ديذ ٔشوضي پشخطشتش ٔي تاضذ

يه يا وٛس، اػٛجاج تػٛيش تٝ طٛس ٘اٌٟا٘ي ٔتٛجٝ ٘ماط تاس

ػّت آٖ، ايجاد ٚ سضذ . ٚ واٞص ديذ ٔشوضي خٛد ضٛ٘ذ

ايٗ سي ٞا تاػث ٘طت . ػشٚق ظشيفي دس صيش ضثىيٝ است

ٔايغ ٚ خٖٛ دس صيش لسٕت ٔشوضي ضثىيٝ ٚ تٝ د٘ثاَ آٖ 

تشجستٍي آٖ ٘احيٝ، اػٛجاج تػٛيش ٚ واٞص ديذ ٔشوضي 

 .ٔي ضٛ٘ذ

 

ٔاٖ ايٗ سي ٞاي ظشيف تضسٌتش ضذٜ ٚ صتا ٌزضت 

ٔيضاٖ ٘طت ٔايغ ٚ خٖٛ اص آٟ٘ا افضايص يافتٝ ٚ 

ٕٞچٙيٗ تخشية تافت ضثىيٝ تا ضذت تيطتشي 

ِزا دس ٘ٛع ٔشطٛب دط٘شسا٘س . غٛست ٔي ٌيشد

ٔاوٛال ٞش چٝ تيٕاسي دس ٔشاحُ صٚدتش تطخيع 

دادٜ ضٛد ، ضا٘س تيطتشي تشاي حفظ ديذ تاليٕا٘ذٜ 

. صايص ديذ ٚجٛد خٛاٞذ داضت ٚ دس ٔٛاسدي اف

تٝ ٕٞيٗ ػّت ا٘جاْ تشسسي ٞاي ٔٙظٓ تٛسط خٛد 

 . تيٕاس ٚ ٘يض چطٓ پضضه ضشٚسي است 

 دط٘شسا٘س ٔاوٛال چٍٛ٘ٝ تطخيع دادٜ ٔي ضٛد ؟

ٔؼايٙات چطٕي ٔٙظٓ تٛسط چطٓ پضضه، تاػث 

. تطخيع تيٕاسي دس ٔشحّٝ تذٖٚ ػالٔت ٔي ضٛد

ٚي صيش تشاي ِزا ا٘جاْ ٔؼايٙات ٔٙظٓ ٔطاتك اًِ

 :تٕاْ تيٕاساٖ تٛغيٝ ٔي ضٛد

 حذالُ يه تاس دس طي دٞٝ سْٛ ص٘ذٌي 

 حذالُ دٚ تاس دس طي دٞٝ چٟاسْ ص٘ذٌي 

 ساٍِي  64تا  40ساَ دس سٙيٗ  4تا  2ٞش 

 ساٍِي  65ساَ تؼذ اص  2تا  1ٞش 
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 دط٘شسا٘س ٔاوٛال چٍٛ٘ٝ دسٔاٖ ٔي ضٛد؟

 دسٔاٖ ٘ٛع ٔشطٛب دط٘شسا٘س ٔاوٛال

دسٔاٖ ٘ٛع ٔشطٛب ضأُ استفادٜ اص ِيضس حشاستي، 

ِيضس ٚيظٜ ػشٚق صيش ضثىيٝ ٚ تضسيك داسٚٞاي ٟٔاس 

ٞذف اص . وٙٙذٜ سضذ ػشٚق صيش ضثىيٝ ٔي تاضذ

اص سضذ ضايؼٝ ٚ  دسٔاٖ دس ٔشحّٝ اَٚ ، جٌّٛيشي

تايذ تٝ خاطش داضت . ٔحذٚدتش وشدٖ آٖ ٔي تاضذ

وٝ ٞش چٝ دسٔاٖ ضايؼٝ دس ٔشاحُ اتتذايي تشي 

ا٘جاْ ضٛد، ٘تيجٝ ٟ٘ايي تٟتش خٛاٞذ تٛد، ِٚي تا 

ٚجٛد تٕاْ دسٔاٖ ٞا تاص ٞٓ ٕٔىٗ است تيٕاسي 

ِزا ٕٔىٗ است . دس ٔٛاسدي تٝ سضذ خٛد ادأٝ دٞذ

يه تيٕاس خاظ استفادٜ اص چٙذ ٘ٛع دسٔاٖ تشاي 

دس طي پيٍيشي احتٕاَ ٘ياص تٝ تىشاس دسٔاٖ . ضٛد

 .ٚجٛد داسد

 

 

 

 

 

چطٓ ٔمايُ سا تثٙيذيذ ٚ تشاي چطٓ ٔٛسد ٘ظش -3

 .دس غٛست ٘ياص، اص ػيٙه ٘ضديه استفادٜ وٙيذ

تٝ ٘مطٝ سياٜ ٔشوضي جذَٚ خيشٜ ضٛيذ ٚ ٞش -4

ٌٛ٘ٝ تغييش دس خطٛط جذَٚ ، اػٓ اص اػٛجاج 

 .سياٜ سا ثثت ٕ٘اييذ خطٛط يا ِىٝ ٞاي

 

 

  

دس غٛستي وٝ ٔتخػع چطٓ دس ٔؼايٙٝ ػالئٕي 

تٝ دط٘شسا٘س ٔاوٛال تياتذ، ٕٔىٗ است تشاي تاييذ 

تا . تطخيع، ػىسثشداسي اص ضثىيٝ سا تٛغيٝ وٙذ

آ٘ظيٌٛشافي چطٓ ٔي تٛاٖ ا٘ٛاع ٔختّف 

 .دط٘شسا٘س ٔاوٛال سا اص يىذيٍش تطخيع داد

يىي اص سٚش ٞاي تسياس ٔميذ تشاي اسصياتي ٔيضاٖ 

پيطشفت تيٕاسي وٝ تٛسط خٛد تيٕاس ا٘جاْ ٔي 

ضٛد، اسصياتي ويفيت ديذ ٔشوضي تا استفادٜ اص 

 .جذَٚ آٔسّش است

يىي اص سٚش ٞاي تسياس ٔميذ تشاي اسصياتي ٔيضاٖ 

تيٕاس ا٘جاْ ٔي پيطشفت تيٕاسي وٝ تٛسط خٛد 

ضٛد، اسصياتي ويفيت ديذ ٔشوضي تا استفادٜ اص 

 .جذَٚ آٔسّش است

ٍٞٙاْ استفادٜ اص ايٗ جذَٚ تٝ ٘ىات صيش دلت 

 .وٙيذ

الصْ است اص جذَٚ آٔسّش تا ا٘ذاصٜ ٚالؼي -1

استفادٜ وٙيذ، ِزا تشٌٝ جذَٚ آٔسّش سا اص پضضه 

 .خٛد تخٛاٞيذ

ْ خٛد سا٘تي ٔتشي چص 33جذَٚ سا دس فاغّٝ -2

 .ٍ٘ٝ داسيذ
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 (ره)خميني مركس آموزشي درماني امام 

 دستورات پس از جراحي لوزه

 
 چشمبخش 

 

 

 

 

 

 

سيٍاس ٔي وطيذ تايذ تٛجٝ داضتٝ تاضيذ وٝ دس اٌش 

ٔطاِؼات ٔختّف سيٍاس تاػث تطذيذ دط٘شسا٘س 

ٔاوٛال ضذٜ ٚ الصْ است ٞش چٝ سشيغ تش آٖ سا 

 .لطغ وٙيذ

 .فطاس خٖٛ خٛد سا تٝ خٛتي وٙتشَ وٙيذ

 .ٚسصش وٙيذ ٚ ٚصٖ خٛد سا وٓ وٙيذ

چطٕاٖ خٛد سا استفادٜ اص ػيٙه آفتاتي ٚ والٜ اص 

 .ضيذ ٔحافظت وٙيذاضؼٝ خٛس

استفاده از وسايل كمك 

 بينايي 

ٚسايُ وٕه تيٙايي اص لثيُ ػيٙه ٞاي ٔخػٛظ، 

رسٜ تيٗ ٞا ٚ وتاب ٞاي تا حشٚق دسضت ٔي تٛا٘ذ 

تٝ تيٕاس وٕه وٙذ تا تتٛا٘ذ تا ٚجٛد تيٕاسي 

دط٘شسا٘س ٔاوٛال وٕاواٖ ص٘ذٌي فؼاِي داضتٝ 

 . تاضذ

 

  

 درمان نوع خشك دژنرسانس ماكوال

. دس حاَ حاضش، دسٔا٘ي تشاي ايٗ ٘ٛع ٚجٛد ٘ذاسد

تحميمات ٘طاٖ دادٜ است وٝ ٔػشف ٔىُٕ ٞاي 

ٚيتأيٙي ، پيطشفت تيٕاسي سا وٙذتش ٔي وٙٙذ ِٚي 

لادس تٝ تٟثٛدي تيٕاسي ٕ٘ي تاضٙذ ٚ دس ٚالغ تيطتش 

 .پيطٍيشي وٙٙذٜ داس٘ذ٘مص 

 

 چٍٛ٘ٝ چطٕاٖ خٛد سا اص تيٕاسي ٔحافظت وٙيٓ؟

 .اص سثضيجات ٚ ٔيٜٛ حات تاصٜ تيطتش استفادٜ وٙيذ

لشظ ٞاي حاٚي ِٔٛتي ٚيتأيٗ ٚ أالح وٝ تشاي 

دط٘شسا٘س ٔاوٛال ٚ تا تشويثات ٔؼيٗ ساختٝ ضذٜ 

 .سا تا دستٛس پضضه استفادٜ ٕ٘اييذ
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