
Corneal abrasion (Corneal erosion(                                             خراشیدگی قرنیه
اصطالح abrasion بیشتر درباره خراش به دنبال ضربه و اصطالح erosion در خراشیدگی 

خود به خودی مورد استفاده قرار می گیرد.
 

  Recurrent Corneal Erosion: RCE                خراشیدگي تکرار شونده قرنیه   
در مبتالیان به این بیماری، قرنیه به صورت خود به خود دچار خراشیدگی می شود و پوسته 
سطحی آن )اپی تلیوم( در آن نواحی، از الیه های زیرین جدا می شود. اکثر موارد این حالت 
در خواب یا هنگام بیدار شدن اتفاق می افتد و آن را مربوط به حرکت ناگهانی پلک می دانند. 
این بیماری در افرادی که سابقه ضربه به قرنیه دارند و کسانی که مبتال به دیستروفی قرنیه 

هستند، دیده می شود.

Corneal edema

ادم قرنیه باعث کاهش شفافیت قرنیه می شود. التهاب، تروما، افزایش فشار داخل چشم، 
به دنبال  اپی تلیوم و هیپوکسی قرنیه  اعمال جراحی(، نقص  اندوتلیوم قرنیه )حین  آسیب 
استفاده از لنزهای تماسی باعث ادم قرنیه می شوند. ادم قرنیه به صورت هاله ای آبی در قرنیه 

یا به صورت کاهش شفافیت آن تظاهر پیدا می کند.

Corneal hydrops

شـکاف  نتیجـه  در  قرنیـه  تـورم  و  ادم  قرنیـه:  هیدروپـس 
داخـل  بـه  زاللیـه  مایـع  نفـوذ  از  ناشـی  کـه  دسـمه  غشـاء  در 
اسـترومای قرنیـه اسـت. ایـن وضعیـت می توانـد بـه صـورت حـاد 
و خودبه خـودی در بیمـاران مبتـال بـه کراتوکونـوس بـروز کنـد.

Corneal Opacity: CO                                                                            کدورت قرنیه
لفظی عام برای اشاره به هرگونه کدورت در قرنیه

Corneal ulcer                                                                                            اولسر قرنیه
زخم قرنیه که می تواند عفونی یا غیر عفونی باشد. 

      ‘hypopyon - ulcer’
اصطالحی محاوره ای برای اشاره به اولسری از قرنیه که توأم با هایپوپیون باشد. این بیماران 

به طور معمول اندیکاسیون بستری دارند.

هانيه دلشاد
کارشناس پرستاری

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

هيئت علمی همکار

دکتر سيد فرزاد محمدي
دانشيار دانشگاه علوم پزشکی تهران

اصطالحات
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 Descemetocele

دسماتوسل

رفتن  تحلیل  و  آن  نازک شدن  دنبال  به  قرنیه  برآمدگی شدید 
استروما؛ در این حالت در حقیقت از قرنیه فقط الیه اندوتلیوم و 
دسمه باقی مانده است و قرنیه مستعد پارگی است، این وضعیت 

می تواند به صورت موضعی یا منتشر باشد.

Ultraviolet keratitis: UV keratitis/Snow blindness/
Arc eye

بازی   اسکی  و  جوشکاری  فرابنفش؛  اشعه  از  ناشی  کراتیت 
موقعیت های  چشم(  به  برف ها  روی  از  فرابنفش  اشعه  )انعکاس 

شایعی هستند که این وضعیت را ایجاد می کنند.

Keratitis

کراتیت
التهاب )غالبا عفونی( قرنیه

  Acanthamoeba keratitis

کراتیت آکانتوموبایی

آکانتوموبا  نام تک یاخته ای است که در آب زندگی می کند و در اثر 
استفاده از لنزهای تماسی نرم، می تواند عفونت قرنیه ایجاد کند. این 

کراتیت یکی از دردناک ترین وضعیت های چشمی را ایجاد می کند.

Herpes Simplex Keratitis: HSK
کراتیت هرپسی

عفونت،  عود  یا  تداوم  صورت  در  و  قرنیه  اپی تلیوم  ابتدا،  در 
»تبخال  آن  به  محاوره  در  می شود.  درگیر  نیز  قرنیه  استرومای 
مکرر  عود  به  تمایل  هرپسی  کراتیت های  می شود.  گفته  چشم« 
)به دنبال سرما، گرما، ضربه، تب و سیکل ماهانه( دارند؛ در موارد 
اندوتلیوم  مانند  قدامی  سگمان  از  عمیق تری  بافت های  نادرتری 
قرنیه، شبکه ترابکولر و یووه آی قدامی را درگیر کرده و یک یووئیت 

قدامی ایجاد می کند.

Interestitial Keratitis: IK
کراتیت بینابینی

التهاب استرومای قرنیه بدون درگیری اپی تلیوم قرنیه؛ شایع ترین 
دلیل ایجاد کننده آن ویروس های خانواده هرپس است.

Neurotrophic keratitis/Trophic ulcer

این  در  معمول؛  درمان های  به  مقاوم  و  مزمن  قرنیه  زخم  یک 
حالت سطح قرنیه با اپی تلیوم پوشانده نمی شود و یک زخم مزمن 
با التهاب خفیف استرومای قرنیه دیده می شود. دلیل اصلی آن را 
نقص در حس قرنیه می دانند که در برقراری سالمت سطح قرنیه، 

تکثیر سلول های بنیادی و جریان اشک تأثیر دارد.
خانواده  ویروس های  زخم ها،  این  کننده  ایجاد  دلیل  شایع ترین 
 metaherpetic“ آنها  به  گذشته  در  رو  این  از  است.  هرپس 

ketatitis”  گفته می شد. 

 Punctate [Epithelial] Keratitis: PEK/Superficial
Punctate Keratitis: SPK

درگیر  را  اپی تلیوم  بویژه  قرنیه  سطحی  الیه های  که  کراتیتی 
کرده باشد. یکی از دالیل شایع این نوع از کراتیت، عفونت های 

30ویروسی است.
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