
 ّایفوا 

خًَریسی تِ داخل اتاق قذاهی چطن تحت ػٌَاى 

 ( ضٌاختِ هیطَد.Hyphemaّایفوا)

 

ّایفوا هی تَاًذ خَدتِ خَد ٍ یا تِ دًثال تیواری  

ّای چطوی خاظ رٍی دّذ ٍلی ضایغ تریي 

 ػاهل آى ضرتات ٍارد تر چطن است. 

یطِ ػلت ترٍز ّایفوا پارگی ػرٍق هَجَد در ر

 ػٌثیِ )قسوت رًگی چطن( است. 

 ایجاد كٌٌذُ :ػلل 

 ضرتات ٍارد تِ چطن -1

 تِ دًثال جراحی ّای داخل چطن  -2

 تِ صَرت خَد تِ خَدی  -3

 

هَرد اخیر تِ دلیل تیواری ّای چطوی کِ تاػث 

رضذ ػرٍق جذیذ در اتاق قذاهی چطن هی ضًَذ 

 هاًٌذ دیاتت تِ ٍجَد هی آیذ.

تؼضی از ضایؼات هادرزادی چطوی ّن هی تَاًذ  

ترٍز ّایفوای خَدتِ خَدی  در کَدکی تاػث

 ضًَذ. 

 : ػالئن ٍ ًشاًِ ّا
 تاری دیذ •

 

 درد چطن  •

 هطاّذُ رسَب خَى در داخل چطن  •

 :دسهاى 

درصَرتیکِ ّایفوا تِ دلیل هثل تیواری دیاتت 

ایجاد ضذُ تاضذ، درهاى تیواری زهیٌِ ای جسء 

 اصلی اقذاهات درهاًی را تطکیل هی دّذ.

ًکتِ هْن دس دسهاى ّشًَع اص ّایفوا،  

استشاحت هطلق دس تستش تِ حالت ًیوِ 

 ًشستِ است كِ تاػث سسَب خَى،
پیشگیشی اص ػَد خًَشیضی ٍ تسشیغ دس 

 جزب لختِ خَى هیشَد.

تواضای تلَیسیَى ٍ هطالؼِ کردى تی خطر  

رٍز است.  5ّستٌذ. هذت زهاى استراحت حذاقل 

پس از ایي دٍرُ هی تَاى فؼالیت ّای ػادی 

 رٍزهرُ را تِ تذریج از سر گرفت. 

درهاى ّایفوا ػوذتاً دارٍیی است ٍلی در هَارد 

خاصی هوکي است اقذاهات جراحی ًیس ضرٍرت 

 پیذا کٌذ. 

پیریي در ایي دٍرُ هجاز ًیست ٍلی استفادُ از آس

ترای کاّص درد هی تَاى از استاهیٌَفي استفادُ 

کرد. استفادُ از سایر دارٍّای ضذ اًؼقادی هثل 

ٍارفاریي تایذ تحت ًظر ٍ تا تجَیس پسضک اًجام 

 ضَد. 

الصم است دس دٍساى استشاحت اص ٍاسد شذى 

ّش ًَع ضشتِ ای تِ چشن جذاً جلَگیشی شَد 

ي هٌظَس گزاشتي )شیلذ( پَشش ٍ تشای ای

پالستیکی سٍی چشن آسیة دیذُ الضاهی 

  است.

 :ػَاسض 

تاری دیذ ًاضی از ّایفوا طی دٍرُ درهاى تِ 

تذریج کاّص هی یاتذ ٍ درصَرتیکِ ػارضِ 

دیگری تِ طَر ّوسهاى ایجاد ًطذُ تاضذ تایذ طی 

 دٍ ّفتِ دیذ تِ حالت اٍلیِ تازگردد. 

ز خطرًاک تریي افسایص فطار داخل چطوی ا

ػَارض ّایفوا است کِ زهاى ترٍز آى هی تَاًذ از 

اتتذای ترٍز ّایفوا تا حتی سال ّا تؼذ هتغیر 

تاضذ، تٌاترایي الزم است کِ تیواری کِ یک تار 

هثتال تِ ػارضِ ّایفوا ضذُ تِ طَر هرتة ّر چٌذ 

 اٍهاُ یک تار ٍیسیت ضذُ ٍ فطار داخل چطن 

 اًذازُ گیری ضَد. 
ركش است كِ افضایش فشاس داخل چشوی  الصم تِ

ػوَهاً تَسط خَد تیواس قاتل تشخیص ًیست ٍ تِ 

 ّویي دلیل هؼایٌات دٍسُ ای هٌظن الضاهی ّستٌذ.



در هراجؼات چطن پسضکی حتواً تِ پسضک خَد  

در هَرد ساتقِ ّایفوا اطالع دّیذ تا هؼایٌات 

 هرتَطِ اًجام ضَد. 

خَى قسوت درصَرتیکِ ّایفوا ضذیذ تاضذ ٍ 

ػوذُ ای از اتاق قذاهی را پَضاًذُ تاضذ هوکي 

است تاػث رًگ گرفتي قرًیِ چطن ضَد کِ ایي 

سال تِ  9ػارضِ تِ خصَظ در کَدکاى کوتر از 

 دلیل خطر ایجاد تٌثلی چطن تسیار هْن است.

تٌاتشایي تا صهاى جزب شذى كاهل خَى  

داخل چشوی، هؼایٌات سٍصاًِ تَصیِ هی 

 شَد.

 

گساالى ترٍز ایي ػارضِ هی تَاًذ تاػث در تسر 

تاخیر در رًٍذ تْثَد تیٌایی حتی تا دٍ سال گردد. 

تِ خاطر داضتِ تاضیذ کِ در خًَریسی ّای داخل 

چطوی یا تِ ػثارت دیگر ّایفوا کِ ًاضی از ضرتِ 

تاضذ، ػوَهاً سایر اجسای چطن هثل هردهک، 

ػذسی، ضثکیِ ٍ حتی ػصة تیٌایی هوکي است 

ُ تاضٌذ، تٌاترایي هوکي است ػلیرغن آسیة دیذ

 تْثَد ّایفوا، دیذ تیوار تْثَد ًیاتذ.

درایي هَارد اهکاى دارد ًیاز تِ اقذاهات تطخیصی  

درهاًی اضافی جْت تررسی آسیة ّای ّوراُ 

 ٍجَد داضتِ تاضذ. 

 

 هشاقثت ّای ٍیژُ 

تیواری کِ یک تار دچار ّایفوا ضذُ است تایذ در 

ًغ از ٍقَع آسیة هجذد تِ توام طَل ػور خَد ها

چطن ضَد. تِ ّویي دلیل اداهِ فؼالیت ّای 

ٍرزضی کِ هوکي است ّوراُ تا ضرتات ٍاردُ تِ 

ًاحیِ چطن تاضٌذ )هاًٌذ ٍرزش ّای رزهی( 

 تَصیِ ًوی ضَد. 

ػالٍُ تش ایي، چشن آسیة دیذُ ّوَاسُ 

حساس تش اص چشن سالن خَاّذ تَد ٍ تِ 

ضئی تِ ّویي دلیل حتی اگش ضشتِ ای ج

چشوی كِ ساتقِ ّایفوا داسد ٍاسد شذ تایذ 

جذی گشفتِ شذُ ٍ دس اسشع ٍقت هؼایٌِ 

 شَد. 

در پایاى هجذداً یادآٍری هی ضَد کِ پس از تْثَد 

هرحلِ حاد ّایفوا ، هؼایٌات دٍرُ ای ترای تواهی 

 طَل ػور الزم است.
 هٌاتغ :
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