
نقص پایدار پوششی قرنیه، زمانی اتفاق می افتد که شرایطی مانند اکسپوژر، نقص سلول های 
بنیادی قرنیه در لیمبوس، خشکی چشم، دیابت یا کراتیت نوروتروفیک با عملکرد طبیعي 
سطح چشم تداخل داشته باشد )شکل 1(. این عارضه ممکن است همراه با درد و ناراحتي 
چشم باشد و در مواردي نیز بدون درد است. اگر این زخم پایدار، همراه یا به دلیل اختالل 
حسی قرنیه باشد به آن زخم نوروتروفیک و اگر به دلیل اختالل عملکرد و فلج پلک بروز 

یابد، زخم نوروپارالیتیک گفته می شود.
به مقاله زخم نوروتروفیک در صفحه 13 و زخم اکسپوژر در صفحه 16 مراجعه نمایید.  
جانشین سردبیر

در این مقاله بیشتر به مقوله ذوب شدن قرنیه و کمبود سلول های بنیادی می پردازیم.

شکل 1: زخم پایدار پوششي قرنیه

عاليمونشانهها 
•  تاري دید  

•  تغییر رنگ قرنیه )شکل 1( در موارد طول مزمن تر  
•  درد چشم  
•  فوتوفوبی  

عواملخطر 
•  اختالل حس قرنیه  

- دیابت   
- فلج عصب پنج مغزی )سه قلو( بعد از جراحی مغز   

- تبخال چشمي   
•  کمبود سلول های بنیادی یا اختالل عملکرد آن ها  

- سوختگی های شیمیایی   
- استفاده  از لنزهای  تماسی  چشم به  مدت  طوالنی  یا قرار نگرفتن لنز    

                       تماسی  در جای  خود
- آلرژی سطح چشم   

•  خراش قرنیه  به وسیله ناخن، شاخه درخت یا در اثر پریدن  یک  جسم  خارجی    
مثل  تراشه چوب یا فلز، شن، گرد و خاک  یا شیشه

•  اختالل در عملکرد پلک ها مانند بسته  نشدن  کامل   
¶  خشکی چشم نیز موجب ازمان زخم می شود.

مهناز قرباني
کارشناس پرستاری

هیئت علمی همکار

دکتر سید فرزاد محمدي
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
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   عوارض زخم پایدار قرنیه
•  کدورت قرنیه  

•  کراتیت عفونی  
•  ذوب شدگی استرومای قرنیه  

•  نازک شدن و سوراخ شدن قرنیه  
•  آستیگماتیسم نامنظم  

   ملتینگ یا سوراخ شدن قرنیه
ذوب شدن قرنیه شرایطی است که ممکن است منجر به نازکی و 
سوراخ شدن قرنیه شود. حاالتی مانند: اکسپوژر، عود تبخال چشم 
همراه با التهاب شدید استرومای قرنیه و تخریب استرومای قرنیه 
به دلیل واکنش های ایمنی، به نقص اپی تلیال و نهایتا از بین رفتن 
استروما منجر می شود )شکل 2 و 3(. بیماران اغلب در این مرحله 

درد احساس نمی کنند.

شکل 2: ذوب شدگي قرنیه در محیط

شکل 3: ذوب شدگي قرنیه که در معرض سوراخ شدن قرنیه است.

  عوامل خطر ذوب شدگي و سوراخ شدگي قرنیه
آرتریت  مانند  ایمنی  خود  و  سیستمیک  بیماری هاي  برخي   •

روماتوئید یا لوپوس
غیراستروئیدی  التهاب  ضد  داروهاي  از  طوالنی مدت  استفاده   •

)مانند قطره دیکلوفناک(
• قرنیه دهنده در بیماری که پیوند قرنیه شده است. 

در پیوند قرنیه، الیه پوششی قرنیه یا پیش از پیوند ریزش یافته 
است یا ضمن عمل ریزش می کند یا در روزهای اول پس از عمل 
از  اپی تلیوم  تکثیر  با  دهنده  قرنیه  سطح  سپس  می کند.  ریزش 

تکمیل  هفتگی  معموال یک  و  پوشیده می شود  گیرنده،  لیمبوس 
به  منجر  می تواند  اپی تلیوم  تاخیری  یا  ناکامل  ترمیم  می شود. 
پیامدهای ناخوشایندی مانند کدورت در قرنیه پیوندی شود. تاخیر 
قرنیه  استرومای  ذوب شدن  موجب  اپی تلیوم،  ترمیم  در  طوالنی 
می شود که حتی با وجود بهبودی، کدورت عمقی در قرنیه ایجاد 
می شود که ممکن است دید را مختل نماید. استمرار مزمن زخم 
به عمل جراحی  نیاز  نهایتا  ممکن است به سوراخ شدن قرنیه و 
مجدد منجر شود. ضمنا هر نقص اپی تلیالی می تواند زمینه ای برای 
اپی تلیال  نقص های  قاطع  و  سریع  درمان  لذا  باشد  عفونت  بروز 

اهمیت بسیار دارد.
به مقاله سوراخ شدگی قرنیه در صفحه 20 مراجعه نمایید. 

جانشین سردبیر

   نقص سلول های بنیادی لیمبال 
(Limbal Stem Cell Deficiency: LSCD)

همان گونه که در مقاله ساختار و عملکرد قرنیه ذکر شده است، 
سلول های بنیادی در لیمبوس قرار گرفته اند و مسئول جایگزینی 
سلول ها  این  عملکرد  در  نقص  هستند.  قرنیه  اپی تلیوم  مستمر 
منجر به اختالل پوششی قرنیه و ایجاد زخم می شود که به دلیل 
استمرار  شد.  نخواهد  ترمیم  خوبی  به  بنیادی،  سلول های  نقص 
پرفوراسیون )سوراخ شدن(  یا  اسکار  نو-رگزایی، زخم،  امر موجب 
قرنیه و تهاجم اپی تیلیوم ملتحمه به سطح قرنیه می شود )شکل 
اختالل سطح  لیمبال، می تواند یک  بنیادی  نقص سلول های   .)4
چشمی به صورت مادرزادی یا تخریب سلول های بنیادی به دلیل 

آسیب یا بیماری باشد. 

با تهاجم  شکل 4: نقص شدید سلول هاي بنیادي لیمبوس 
10ملتحمه به سطح قرنیه



نتیجه آن درد، از دست دادن بینایی و وضعیت ظاهری ناخوشایند 
است. پیوند سلول های بنیادی لیمبال برای حل این مشکل انجام 
می شود که به لحاظ تکنیکی و مراقبت پس از عمل از پیچیده ترین 

و صعب العالج ترین بیماری های چشم است.

  دالیل اختالل شدید سلول های بنیادی
• سوختگی حرارتی یا شیمیایی  

• صدمه به لیمبوس به دنبال جراحی های مکرر یا   
           تهاجمی به لیمبوس مانند کرایوتراپی

• سندرم استیون جانسون )بیماری افزایش حساسیت   
           ایمنی در سطوح مخاطی که با مصرف داروهای خاص 
           یا پس از بیماری های عفونی مشخص ایجاد می شود.( 

• پمفیگوئید سیکاتریسیل چشمی  
)Ocular Cicatricial Pemphigoid: OCP(                        

• آنیریدیای مادرزادی  
• سندروم های اندوکرین چندگانه  

جالب است بدانید یکی از فرضیات ایجاد ناخنک، نقص سلول های 
روی  ملتحمه  پیشروی  موجب  که  است  نازال  سمت  در  بنیادی 

قرنیه می شود.

   اقدامات درمانی در زخم پایدار قرنیه و عوارض آن

  لوبریکانت های موضعی
قطره های  از  باشد  داشته  وجود  اشک  اختالالت  که  صورتی  در 
اشک مصنوعی، پماد یا ژل لوبریکانت موضعی ترجیحا بدون مواد 

نگهدارنده استفاده می شود. 
 ،1 شماره   ،5 سال  آن،  درمان های  و  چشم  مقاله خشکی  به 

صفحه 9 مراجعه نمایید. جانشین سردبیر
سیر  در  می تواند  چشمی  پماد  یا  قطره  نوع  هر  اینکه  علت  به 
ترمیم اپی تلیوم ضعیف، مداخله نماید، باید تمام قطرات چشمی 
بیمار بازنگری شده و در صورت امکان تغییر نماید. آنتی بیوتیکی 
از  ترجیحا  و  کمتر  دفعات  با  اپی تلیوم،  بر  کمتر  سمی  اثرات  با 

انواع روزانه )بدون ماده نگهدارنده( تجویز شود.

  مهارکننده کالژناز موضعي
استیل سیستئین ممکن است 4 تا 6 بار در روز )هر 6 یا 8 ساعت( 
استفاده شود که یک مهارکننده کالژناز موضعي است و براي برخي 
میلی گرمی  به صورت 200  دارو  این  آمپول  است.  مفید  بیماران 
موجود است و به نسبت نصف نصف در قطره اشک مصنوعی به 

صورت استریل رقیق می شود.

  کورتیکواستروئید
در موارد ذوب شدگی به دالیل خود ایمنی تجویز می شوند. البته 
و  دارند  اپی تلیوم هم  ترمیم  روی  مهاری  اثر  استروئید  قطره های 

بایستی تجویزشان را تنظیم نمود. ضمنا استروئیدها با ایجاد نقص 
ایمنی، احتمال عفونت را افزایش می دهند.

  پانسمان کردن چشم

  بستن پونکتوم ها
منافذ  بستن  باید  باشد  داشته  جدی  کاستی  اشک  تولید  اگر 

مجرای تخلیه اشک به داخل بینی را مد نظر داشت.

  لنز تماسی پانسمانی
 therapeutic soft contact( استفاده از لنز نرم تماسی پانسمانی
lens( روی قرنیه را مي توان در نظر گرفت. باید از لنزهای با قطر 
البته  )centration( آن حفظ شود.  تا مرکزیت  استفاده کرد  زیاد 

باید به افزایش شانس عفونت نیز توجه داشت. 
افزایش  دلیل  به  موضعی،  کورتون  تجویز  و  تماسی  لنز  ترکیب 
احتمال عفونت باید با پوشش آنتی بیوتیک موضعی پروفیالکسی 

همراه باشد.

  تارسورافی

  قطره سرم اتولوگ

پلک در زخم چشم  به مداخالت  تفضیل  به  آینده  در شماره 
خواهیم پرداخت. جانشین سردبیر

  پیوند غشاء آمنیوتیک
در این عمل غشای آمنیونی به عنوان یک لنز تماسی زیستی و 
یا یک بستر غشای پایه آماده جهت تکثیر و گسترش سلول های 

اپی تلیوم عمل می کند.

  Prosthetic Replacement of the Ocular 
Surface Ecosystem (PROSE)

چشم  سطح  اختالالت  در  که  است  اسکلرال  تماسی  لنز  نوعی 
جهت  و  دارد  هوا  به  نسبت  باالیی  نفوذپذیری  می شود.  استفاده 
التیام سطح چشم و بهبود کیفیت دید موثر است. همانگونه که 
از نام آن پیداست، مدعی ایجاد فضایی حفاظت شده و مجزا روی 

سطح قرنیه و لیمبوس است.

   چسب هاي بافتي
در   )Cyanoacrylate glue( سیانوآکریالت  چسب  از  استفاده 
در  یا  با سوراخ محدود  قرنیه  پیشرونده  نازک شدگی  که  مواردی 
ترمیم  تداوم  استفاده می شود. چسب،  باشیم،  بروز داشته  آستانه 
را ممکن می کند و احتماال پاسخ ترمیمی را هم تحریک می کند. 
چسب، سطح چشم را ناصاف و خشن می کند؛ از این رو، روی آن 

لنز پانسمانی گذاشته می شود.

  فلپ ملتحمه
این روش جهت پیشگیري از پیشرفت ذوب شدگي قرنیه موثر است.
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این روش به میزان قابل توجهی با چسب و پیوند غشای آمنیون 
جایگزین شده است. 

  پيوند قرنيه

توضیح این اقدام از دامنه بحث مقاله حاضر خارج است. 
جانشین سردبیر

  تزریق بوتوکس
ایجـاد افتادگـی پلـک )پتوز( درمانـی می کند و موجـب حفاظت 

از قرنیه مي شـود.

  پيوند سلول های بنيادی 
از ناحیه لیمبوس دهنده استفاده می شود. پس از پیوند سلول هاي 
برای  بایستی  ایمني  سیستم  تضعیف کننده  داروهاي  بنیادي، 

مدت های طوالنی تجویز شوند.

12

)Dendritic & Geographic Herpetic Keratitis( )هرپس و کراتیت اپی تلیال )دندریتی و جغرافیایی

توضيح شکل روی جلد

در  قرنیه  اولسرهای  بینایی می شود. %60  اختالل  باعث  قرنیه  درگیری  با  که  است  عفونت چشمی  هرپس، شایع ترین 
کمبودهاي  و  دیگر  میکروبي  عفونت هاي  تراخم،  با  مقایسه  در  هستند؛  هرپس  ویروس  از  ناشی  توسعه یافته  کشورهای 

تغذیه اي که دالیل اصلي در کشورهاي در حال توسعه هستند.
عفونت  بروز  مادری،  آنتی بادی  توسط  شده  ایجاد  حفاظت  به  توجه  با  اتفاق می افتد.  کودکی  در  معموال  اولیه  عفونت 
سیستمیک نوزادی شدید، در 6 ماه اول زندگی بسیار نادر است. عفونت اولیه، عالیم عمومي و خفیف دارد، مانند: تب 
خفیف، ضعف و اختالالت دستگاه تنفس فوقانی. بلفاریت و کونژکتیویت فولیکولی ممکن است رخ دهد که معموال خفیف 

است و بدون مداخله بهبود می یابد.
عوامل استرس زای مختلف مانند تب، تغییرات هورمونی، تروما، تابش فرابنفش و صدمه به اعصاب تری ژمینال ممکن 
است موجب عود بیماری از جمله نوع اطراف لب و چشمي شود. عود مجدد ممکن است بارها در طول زندگی اتفاق بیفتد.

در مواردی مانند مصرف داروهای سرکوب کننده ایمنی و هم زماني با سرخک و ماالریا، امکان بروز بیماری شدید وجود 
دارد. در صورت استفاده نامناسب از استروئیدها، ممکن است کراتیت اپی تلیال دندریتی پخش شده به نوع جغرافیایی 

تبدیل شود.

 
شکل 1: رنگ آمیزی )با رزبنگال و فلورسئین( کراتیت هرپتیک دندریتیک که در حال تبدیل به جغرافیایی ست. تصویر روي جلد، دندریتیک است.

هرپس چشمي تظاهرات دیگر مانند کراتیت بینابیني، کراتیت اولسراتیو، اندوتلیت، ترابکولیت و یووئیت هم دارد.
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