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مي بيماري يـااين يكچشـم كه معني بدين باشد. طرفه دو يا طرفه يك تواند

ايـن ايجاد در پوست) (رنگ نژاد و مذكر) (مونث/ جنس كند. مبتال را چشم دو هر
مي (ارث) فاميلي سابقه اما ندارد تاثير بدبيماري باشد. موثر درتواند كه صورت ين

درگيري به تمايل بيشتر فاميلي غير نوع در و هستند طرفه دو معموال فاميلي انواع
دارد. طرفه يك

حـدود در باشـد. داخـل سوي به يا و بيرون سمت به است ممكن تومور رشد
و60 ارثي غير و طرفه يك موارد و15درصد ارثي موارد نيـ25درصد موارد زدرصد

در طرفه دو درگيري است. ارثي و و42دوطرفه سـال يـك زير مبتاليان از درصد
در ديده21فقط باالتر سنين در كمتر ميزان به و تولد اول سال در مبتاليان درصد

است.شود.مي چشم در سفيد لكه وجود بيماري، عالمت شايعترين
اشكلوچي هست، بيماري ديگر عالئم از چشم قرمزي و مراحـلند.ريزش در .

اتفـاق مردمـك در نـامنظمي يا خون وجود چشم، كاسه التهاب بيماري پيشرفته
افتد.مي

والدين: به توصيه قابل نكات

نمونه انجام به معايناتنياز يا بيماري وجود بلكه نيست. تومور يا چشم برداري
مي مشخص پزشكي عموميچشم بيهوشي زير و پزشك چشم توسط معاينه شود.

ميا چشـم،نجام دو هـر كامـل مشـاهده ضمن اقدام اين با وگردد. عكسـبرداري
مينقشه آسان تومور از شود.برداري

سي وتيسونوگرافي، بيمـاريMRIاسكن وسـعت بررسـي براي چشم كاسه
مي چشم داخل به بيماري گسترش و چشم گيرد.داخل قرار استفاده مورد تواند

توجه:
شفاي• درماني، هدف اولين است. درمان نوع كننده تعيين تومور، محل و اندازه

است. بينايي حفظ هدف دومين و بيمار
شيمي• به دسترسي ميدرمانيبا موثر بـاهاي چشـم دو هـر حفـظ بـراي توان

نمود. تالش موثر بينايي از درجاتي
مـي• انجـام بيماري ابتدايي مراحل در چشمي موضعي درشـدرمانهاي ولـي ود

مي انجام درماني شيمي باالتر شود.مراحل



قـرار• مكـرر معاينات مورد درمان به پاسخ بررسي جهت بيماران كه است الزم
گيرند.

كه: است ذكر به الزم
شيمي- از استفاده طريق از دراخيرا تالش تمام موضعي درمان با توام درماني

است. شده متمركز مفيد بينايي حفظ جهت
سـن- حدود تا جديد ضايعات تشخيص نظر از متداول پزشكي چشم معاينات

يابد.6 ادامه بايد سالگي

باشد،- داشته وجود خانواده در مبتال فرد يك كه صورتي نوزاداندر آنتمام
ب دهند.خانواده انجام بيهوشي زير معاينه ابتدا از ايد
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