
تريژيوم يا ناخنك

چشم داخلي بخش در (ملتحمه) چشم سفيدي از كه است مثلثي ضايعه يك ناخنك
مي كشيده (قرنيه) چشم شفاف قسمت خوشروي رشد از ناشي ضايعه اين بافتشود. خيم

يا صورتي ناخنك رنگ معموالً زياد رگهاي وجود علت به و است ملتحمه رگهاي و پيوندي
گ ناخنك است. شدهقرمز ملتهب مياهي ريزش اشك و خارش و سوزش باعث درو گردد.

مي قرنيه وسط تا و كرده زيادي رشد ناخنك مواقع رابعضي ديد جلوي نتيجه در و رسد
ميمي هم كوچكتر هاي ناخنك عالوه به ايجادگيرد. باعث قرنيه شكل تغيير با توانند

كنند. تار را افراد ديد و شوند آستيگماتيسم

:تعل

چه آفتابعلتاگر نور وليكن نيست مشخص دقيقاً گرم،بيماري و خشك وگرد،هواي
زمين و ميغبار آن ايجاد در موثر عوامل از را ارثي دانند.ه

ونشانه ها:عالئم

ناخنك بودن كوچك صورت ظاهر،در و زيبايي در اختالل از غير يا،به شكلمعالمت
نمي ديده در،شودديگري ميولي زياد رشد گردد.صورت ديد در اختالل باعث تواند

تشخيص:

پزشك چشم توسط چشم معاينه هنگام است،در تشخيص قابل راحتي به .ناخنك

درمان: و پيشگيري

مي توصيه بنابراين است. موثر ناخنك ايجاد در خورشيد بنفش ماوراء افرادياشعه شود
مي زندگي آفتابي مناطق در وكه حتماًكنند دارند قرار آفتاب تابش معرض در زيادي مدت

ممكن خاك و گرد و شديد باد همچنين كنند. استفاده آفتابي عينك و دار لبه هاي كاله از
باشد. موثر ناخنك ايجاد در چشم تحريك با است

يا صورت شستن موقع ودر ها چشم به آب ورود معموالً دارند ناخنك كه افرادي در
باع كردن چشمحمام شدن قرمز و سوزش ايجاد و چشم تحريك ميث بنابراينها گردد.

نگردد. چشمشان وارد آب االمكان حتي كه كنند دقت بايد افراد اين

سوزش و قرمزي باعث و باشد نداشته ناخوشايندي ظاهر و بوده كوچك ناخنك اگر
شده ملتهب ناخنك چنانچه ندارد. خاصي درمان به نياز نشود ها و،چشم سوزش ايجاد

باعث است ممكن مكرر صورت به مصنوعي اشك هاي قطره مصرف كند چشم در قرمزي
گردد. عالئم تسكين

ايجاد با يا و هستند آزاردهنده زيبايي و ظاهر لحاظ از كه بزرگتر ناخنكهاي مورد در
شده ديد تاري باعث ميآستيگماتيسم استفادهاند جراحي از ناخنك برداشتن براي توان

كرد.

مي جراحي عموميعمل بيهوشي يا موضعي حسي بي تحت بنابرتواند گيرد انجام
قطره پزشك چشميصالحديد عملهاي از پس هفته چندين تا ضدالتهاب و عفونت ضد

شود. استفاده بيمار توسط بايد جراحي



گرامي گرفتهبيمار قرار جراحي عمل تحت ناخنك درمان جهت شما ايترع،ايدچنانچه
مي كمك شما بهبودي به زير نمايد:موارد

مراجعات• نمائيد.گيريپيوجهت سوال خود پزشك از بعدي هاي
نمائيد.قطره• استفاده خود پزشك دستور طبق را شده تجويز هاي
قطره• مصرف نمائيد.از خودداري پزشك چشم تجويز بدون مختلف هاي
است.3-2• مانع بال استحمام عمل از بعد روز

نمي• خاصي غذايي رژيم رعايت به عمومينياز دالئل بنابر مگر تجويزباشد حسب بر
پزشك.

نمائيد.14-10• مراجعه درمانگاه به ها بخيه برداشتن جهت عمل از بعد روز
اشعهجهت• سوء آثار از عينكجلوگيري از حتماً خورشيد

نمائيد. استفاده آفتابي

نا• عود از پيشگيري پر،خنكجهت و خشك و گرم هاي محيط در مدت طوالني كار از
نمائيد. خودداري ممكن جاي تا غبار و گرد
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