
 (pterygium) اخٌک یا تریژیَمً

یک ضایعِ گَضتی هثلثی ضکل است کِ از  

سفیدی چطن )هلتحوِ( رٍی سیاّی 

ضَد. هعوَالً در طرف  لرًیِ( کطیدُ هی(نچط

تیٌی چطن است. ایي ضایعِ ًاضی از رضد 

 .خین تافت پیًَدی ٍ رگْای هلتحوِ است خَش

 عالئن

رٍی ًاخٌک هعوَالً اتتدا تِ صَرت یک سفیدی 

ضَد کِ تِ تدریج تِ سوت  هلتحوِ ایجاد هی

کٌد. تِ علت ٍجَد رگْای زیاد  لرًیِ رضد هی

هعوَالً رًگ ًاخٌک صَرتی یا لرهس است. 

ضَد ٍ تاعث سَزش ٍ  ًاخٌک گاّی هلتْة هی

گاّی اٍلات  .ضَد خارش ٍ اضکریسش هی

کٌد ٍ تا ٍسط لرًیِ  ًاخٌک رضد زیادی هی

گیرد. تِ عالٍُ حتی  هیرسد ٍ جلَی دید را  هی

تَاًٌد تا تغییر ضکل  ّای کَچکتر ّن هی ًاخٌک

لرًیِ تاعث ایجاد آستیگواتیسن ضًَد ٍ دید 

 .افراد را تار کٌٌد

 علت ًاخٌک ٍ پیطگیری

در ایجاد  (UV) اضعِ هاٍراء تٌفص خَرضید

ًاخٌک هؤثر است. ّوچٌیي تاد ضدید ٍ گرد ٍ 

ثر خاک تا تحریک چطن در ایجاد ًاخٌک هؤ

ضَد افرادی کِ در  تٌاترایي تَصیِ هی .تاضٌد هی

کٌٌد ٍ هدت زیادی  هٌاطك آفتاتی زًدگی هی

دار ٍ  در هعرض تاتص آفتاب ّستٌد از کالُ لثِ

عیٌک آفتاتی استفادُ کٌٌد. در افرادی کِ 

ًاخٌک دارًد هعوَالً ٍرٍد آب تِ چطوْا )در 

 (هَلع ضستي دست ٍ صَرت یا حوام کردى

چطن ٍ ایجاد سَزش ٍ لرهس ضدى تاعث تحریک 

ضَد. تٌاترایي ایي افراد تاید دلت  چطوْا هی

 .کٌٌد کِ حتی االهکاى آب ٍارد چطوطاى ًطَد

 درهاى ًاخٌک چیست؟

  اگر ًاخٌک کَچک تاضد ٍ ظاّر

ًاخَضایٌدی ًداضتِ تاضد ٍ تاعث 

لرهسی ٍ سَزش چطوْا ًطَد ًیاز تِ 

  .درهاى خاصی ًدارد

 

 لتْة ضَد ٍ سَزش ٍ اگر ًاخٌک گْگاُ ه

لرهسی چطن ایجاد کٌد هصرف 

ّای اضک هصٌَعی تِ صَرت  لطرُ

هکرر هوکي است تاعث تسکیي عالئن 

ضَد. در هَاردی کِ ًاخٌک التْاب 

تَاى تا ًظر چطن  ضدیدی دارد هی

ّای  پسضک یک دٍرُ درهاى تا لطرُ

ّای ضد التْاب  استرٍئیدی یا سایر لطرُ

  .اًجام داد

 ّای تسرگتر کِ از لحاظ  در هَرد ًاخٌک

ظاّری ٍ زیثایی اّویت دارًد ٍ یا تا 

ایجاد آستیگواتیسن تاعث تاری دید 

تَاى تا جراحی ًاخٌک را  اًد هی ضدُ

ترداضت. الثتِ اگر ًاخٌک تِ صَرت 



سادُ ترداضتِ ضَد احتوال عَد آى زیاد 

است ٍ تِ خصَظ در افراد جَاى ٍ 

ی افرادی کِ ًاخٌک هلتْة دارًد در ًیو

ضَد. در ایي  از هَارد، عَد دیدُ هی

افراد تْتر است عالٍُ تر ترداضتي 

ًاخٌک از رٍضْای تکویلی هثل پیًَد 

هلتحوِ یا استفادُ از دارٍّای خاظ 

)هثالً هیتَهایسیي( در حیي جراحی 

  .استفادُ ضَد

 

 ّای خیلی تسرگ کِ ٍسط  در ًاخٌک

اًد هوکي است  لرًیِ را ّن درگیر کردُ

د عالٍُ تر الداهات فَق از الزم تاض

ای ترای اصالح ضکل  پیًَد لرًیِ الیِ

  .لرًیِ استفادُ ضَد

الزم تِ ذکر است کِ ترخی از تَهَرّای چطوی 

هوکي است در اتتدا تا ًاخٌک اضتثاُ ضًَد. پس 

در هَاردی کِ ًاخٌک رضد خیلی سریعی دارد 

کٌد حتواً تاید تا چطن پسضک  ٍ یا هکرراً عَد هی

 .کٌینهطَرت 
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