
به ريزش خودبخودی مکرر اليه اپی تلیوم، زخم راجعه قرنیه گفته می شود. اين اختالل به 
قرنیه(  استرومای  بومن )سطحی ترين المالی  اليه  به  اپي تلیوم  اليه  نامناسب  اتصال  دلیل 
باعث  فتوفوبي،  دلیل  به  و  است  درد شديد خنجری همراه  با  اين وضعیت  ايجاد مي شود. 
اختالل بینايي شديد مي شود؛ معموال يک چشم را درگیر می کند ولي ممکن است دوطرفه 

نیز باشد.

  عوامل
• خراش قرنیه به دلیل تروماي سطحی  

    - با اجسام تیز، مانند لبه کاغذ، ناخن يا شاخه گیاهان
     - گرد و غبار و ساير اجسام ريز، ورود جسم خارجی به چشم و مالیدن چشم با فشار

• اختالل غشای پايه  
  ،map-dot-fingerprint ديستروفي های قرنیه )خصوصا موارد سطحی(، مانند -    

                Lattice و Reis-Buckler )شکل 1(

    - بیماری ديابت
الف

ج
شکل 1: ديستروفی های قرنیه

map-dot-fingerprint الف( ديستروفی 
Lattice ب( ديستروفی

Reis-Bucklers ج( ديستروفی

  عاليم، نشانه ها و تشخیص
قرمزی چشم، درد شديد و حس جسم خارجی، فتوفوبی، اشک ريزش و تاری ديد؛ مشابه 

عاليم خراش تروماتیک قرنیه
زمان بروز، لحظه بیداری بويژه صبح ها يا به دنبال تکان خوردن پلک در نیمه شب يا پس از 
مالش چشم است. اين امر به شکلی است که اين افراد دچار استرس باز کردن چشم می شوند.
در معاينات بالینی با اسلیت المپ، اليه اپی تلیوم، ناهموار و در حال ترمیم ديده می شود و 
تجمع اندک فلورسئین و رنگ گیری نقطه ای ديده می شود. اين منطقه اغلب در مرز دو سوم 
فوقانی و يک سوم پايینی قرنیه است )مکانی که کمترين حمايت پلک ها را دارا است( )شکل 2(.

هانیه دلشاد
کارشناس پرستاری

کارشناس ارشد مديريت آموزشی

ثمین شعشعاني
کارشناس پرستاری

کارشناس ارشد مديريت اجرايي

هیئت علمی همکار

دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید فرزاد محمدي
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
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دانش و مراقبت تخصصي

سندرم زخم راجعه قرنیه 
Recurrent Corneal Erosion syndrome: RCE Syndrome
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شکل 2: زخم راجعه قرنیه، رنگ آمیزی فلورسئین

اگر در زمینه دیستروفی بروز یافته باشد، عالیم مربوطه نیز قابل 
مالحظه است و معاینه چشم بدون عالمت نیز، در موارد خفیف 

دیستروفی تایید کننده است. 
و  دارند  یاد  به  را  قرنیه  سابقه خود، خراش  در  افراد  این  گاهی 
بیمار  حال  شرح  شده اند.  گهگاهی  عود  مشکل  دچار  آن  از  پس 

و مقاومت به درمان در این بیماران، تشخیص را مسجل می کند.

  درمان
درمان نیاز به حوصله و پیگیری دارد و طوالنی مدت است.

پانسمان فشاری چشم برای یک تا دو روز. 1
چشم؛ . 2 مرطوب کننده های  و  مصنوعی  اشک  قطره های 

استفاده از لوبریکانت ها اولین خط درمانی این بیماران است 
که بهتر است از نوع بدون نگهدارنده باشد. پماد یا ژل سطح 

چشم برای هنگام خواب تجویز می شود.
لنـز تماسـی پانسـمانی؛ در تسـکین عالئـم و اضطـراب بـاز . 3

بایـد  ایـن شـرایط  کـردن چشـم بسـیار موثـر اسـت. در 
دفعـات چکانـدن اشـک مصنوعـی را بیشـتر کـرد. لنـز بـه 
مـدت 2 تـا 8 هفتـه اسـتفاده می شـود و هـر دو هفتـه یک 
بـار تعویض می شـود؛ به بیمـار درباره عالیم هشـدار دهنده 

عفونـت آگاهـی داده می شـود.
قطره آنتی بیوتیک پروفیالکتیک با دفعات کم )یک یا دو بار . 4

در روز و برای دوره حاد یا زمانی که بیمار لنز تماسی دارد( 
ممکن است تجویز شود.

قطره و پماد نمکی هیپرتونیک؛ این داروها آب الیه سطحی . 5
محکم تر  زیرین  الیه های  به  را  اتصال  و  را می کشند  قرنیه 
می کنند و امکان اینکه الیه تازه ترمیم شده با حرکت پلک 
کنده شود را کم می کنند. گاهی الزم می شود فرد تا سه ماه 

از این داروها استفاده نماید.
یا . 6 نابهنجار  ترمیم  از  ناشی  حقیقت،  در  کننده  عود  زخم 

طول کشیده است و در صوت مقاومت به درمان های دارویی 
روش های جراحی ضرورت می یابند:

           •  دبرید الیه اپی تلیوم در محل عود و اطراف آن
           •  سوزن زدن )puncture( استرومای سطحی قرنیه با    

           هدف ایجاد اسکار و اتصال اپی تلیوم به آن

          •  تراش سطحی قرنیه با لیزر اگزایمر
برای شناختن تمایز این بیماری با زخم پایدار قرنیه به مقاله 

زخم پایدار پوششی قرنیه در صفحه 7 مراجعه نمایید. 
جانشین سردبیر

  پرستاری و آموزش مددجو
در . 1 بایستی  آن  و تسکین  است  بیماران شدید  این  در  درد 

نظر گرفته شود.
تماسی . 2 لنز  که  زمانی  عفونت خصوصا  بروز  احتمال  درباره 

دارند بایستی به بیمار آموزش داد.
درد . 3 دلیل  به  بیماران  نمود؛  تشریح  بایستی  را  مزمن  سیر 

شده،  کالفه  شخصی  امور  انجام  در  اشکال  و  دید  تاری  و 
درباره سالمت چشم دچار اضطراب شدید می شوند. در این 
خصوص بایستی به بیماران در مورد بهبودی اطمینان داد 
و اهمیت تبعیت از دستورهای دارویی و پیگیری به موقع 
و همراهی جهت ویزیت های مجدد توسط پزشک را تشریح 
نمود؛ می توان درباره سیر خوش خیم و رفع تاری دید، درد 

و بهبود زخم به بیمار اطمینان داد.
یکی از علل زخم راجعه قرنیه، عدم مراقبت و اقدام اولیه مناسب 
این  بروز  از  پیشگیری  در  شهروندان،  به  مناسب  آموزش  است. 
اختالل چشمی، موثر است؛ از این رو پس از بروز خراش قرنیه، 

توصیه می شود:
    - بخش بیرونی چشم با آب تمیز شسته شود تا ذرات احتمالی 

   اطراف چشم زدوده شوند.
باعث  بایستی خودداری نمود )این کار  از مالیدن چشم   -  
  اصطکاک بیشتر جسم خارجی روی سطح قرنیه شده و موجب  

  گسترش خراش می شود(.
  - از دستکاری سطح قرنیه )تالش برای برداشتن جسم خارجی( 

  پرهیز کنید؛ این کار ممکن است باعث آسیب شدیدتر شود.
بیماری جایی    این    - قطره هاي بی حس کننده چشم در درمان 
ندارند و می توانند عامل پیدایش زخم های شدیدتری در قرنیه  شوند.
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