
   چگونگی و دالیل
عصب سه قلو )5 مغزی(، عصب دهی قرنیه و عصب صورتی )7 مغزی( تحریک ترشح اشک 
را بر عهده دارند. اگر این شاخه مربوط به عصب 5 در اثر ضربه، جراحی، تومور، التهاب، سکته 
مغزی، رادیوتراپی یا به هر طریق دیگر آسیب ببیند، قرنیه حس خود را از دست می دهد. این 
امر در فرایند بازسازی ترمیم اپی تلیوم قرنیه اختالل ایجاد می کند، نقص پایدار اپي تلیوم ایجاد 
می شود، استرومای قرنیه ذوب می شود و در صورت ادامه و ازمان، قرنیه در خطر سوراخ شدگی 

قرار مي گیرد.
دیگر علل عبارتند از: سوختگي شیمیایي، جراحي قرنیه )مانند لیزیک( و کراتوکونژکتیویت 
ویروسي )هرپس سیمپلکس و هرپس زوستر(؛ هرپس شایع ترین علت چشمی بروز کراتیت 

نوروتروفیک است.
استفاده از قطره های چشمی مانند آنستوکائین، تیمولول، بتاکسولول، کتوروالک، دیکلوفناک 
و سولفاستامید به صورت طوالنی مدت یا بدون تجویز پزشک به دفعات زیاد، ایجاد کم حسی 
می کند. استفاده مزمن از لنز تماسی نیز هیپوستزی )کم حسی( قرنیه می دهد. دیابت مانند 
دیگر نقاط بدن می تواند در چشم ایجاد نوروپاتی کند. مولتیپل اسکلروزیس نیز می تواند اختالل 

حس قرنیه ایجاد کند.

  سناریوی های بروز زخم نوروتروفیک و تابلوهای بالینی
1. زخمی که در اثر تروما یا عمل ایجاد شـده باشـد و ترمیم آن عارضه دار شـده 
باشـد؛ ماننـد بیمـار دیابتـی کـه ویترکتومی شـده اسـت، اپی تلیوم آن تراشـیده یا 
ریختـه باشـد و پـس از عمـل ترمیـم نشـود. ایـن حالـت به زخـم پایدار پوششـی 

قرنیه شـباهت دارد. )شـکل 1(
به مقاله زخم پایدار پوششی قرنیه در صفحه 9 مراجعه نمایید. جانشین سردبیر

شکل 1: زخم نوروتروفیک به دنبال جراحی/تروما
2. چشـمی کـه دچـار اختالل حـس قرنیه باشـد و دچار جراحت منتشـر نقطه ای 
شـود. ماننـد بیمـاری کـه لیزیـک شـده اسـت یـا بیمـاری کـه تومـور و آسـیب 
عصـب 5 داشـته باشـد. در ایـن حالـت، در رنگ آمیزي قرنیـه با فلورسـئین، نقص 
اپي تلیـوم بـه صـورت نقطـه اي مشـاهده مي شـود و پایـداري اشـک روي سـطح 

چشـم کم اسـت )شـکل 2(.

شکل 2-1: جراحت منتشر نقطه ای قرنیه

هانیه دلشاد
کارشناس پرستاری

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

سمانه رجبعلي
کارشناس پرستاري

هیئت علمی همکار

دکتر سید فرزاد محمدي
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
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دانش تخصصي
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شکل 2-2: اپیتلیوپاتی منقوط نوروتروفیک در بیماری که 
عمل لیزیک انجام داده است.

3. زخم هرپتیک مزمن؛ به عنوان مثال زخم جغرافیایی تبخالی 
که در حال دریافت داروهای موضعی ست؛ قطره ها خصوصا به دلیل 
ماده نگهدارنده، اثر سمی روی سطح چشم دارند و در زمینه اصلی 
یا متوقف  هرپس که بی حسی قرنیه می دهد، ترمیم زخم مختل 

می شود )شکل 3(.

شکل 3: کراتیت نوروتروفیک هرپس زوستر؛ رول شدن اپی تلیوم در لبه های زخم

سابقه  یا  چشمی  مکرر  تبخال  سابقه  خود  سابقه  در  افراد  این 
هرپس زوستر )زونای چشمی( دارند. هرچند تابلو و شرح حال بیمار 
برای تشخیص راه گشا و تعیین کننده است اما ارزیابی حس قرنیه 
و مقایسه با چشم مقابل بسیار به تشخیص کمک می کند. کشت 
و اسمیر منفی و کم بودن ترشحات و ماهیت آن ها )موکوئید در 

مقایسه با چرکی( نیز از دیگر شواهد زخم نوروتروفیک است.
زخم نوروتروفیک قرنیه همان طور که در زیر عنوان آمده است، 
نوروتروفیکی  پوستی  زخم  های  و  بستر  زخم  به  بسیاری  شباهت 

دیابتی در دیگر نقاط بدن دارد. 
به مقاله دیابت و اختالالت چشمی، سال 2، شماره 2، صفحه 9 

مراجعه نمایید. جانشین سردبیر
بیضوي  ظاهری  معموال  اپي تلیوم  نقص    ،3 و   1 حاالت  در 
)که  برجسته می شوند  زخم  لبه های  زخم،  ازمان  با  دارد.   )oval(

و  مي رسد  استروما  به  آسیب  است(،  ترمیم  توقف  نشان دهنده 
استروما ذوب می شود؛ بستر زخم، التهاب خفیف دارد و با کدورت 
از درمان زخم، کدورت  این حالت حتی پس  در  همراه می شود. 
استروما به جا می ماند. استمرار بلند مدت زخم می تواند منجر به 
ایجاد دسماتوسل و یا پرفوراسیون قرنیه شود )شکل 4(. در صورت 

ترمیم نیز آستیگماتیسم نامنظم به جا می ماند.

  

شکل 4: زخم نوروتروفیک بیضوی در مرکز قرنیه بیمار دیابتی پس از عمل ویترکتومی

شکل 5: کراتیت نوروتروفیک شدید همراه با کدورت و ذوب شدگي استروما و بلند 
شدن لبه های زخم؛ این حالت در تشخیص افتراقی کراتیت عفونی قرار می گیرد.

    درمان
اقدامات به تدریج شدت و در صورت عدم پاسخ به درمان انجام می شوند:

  اولیه
•  اشک مصنوعی روزانه بدون ماده نگهدارنده )به عنوان 

مثال، هر سه ساعت(
•  پانسمان فشاري چشم 24 ساعته

•  مرور، قطع یا کاستن از دوز داروهای موضعی که در 
هر صورت اثر توکسیک برای ترمیم دارند )مانند میدراکس 

و نفازولین(.
•  آنتي بیوتیک پروفیالکسي جهت پیشگیري از کراتیت 

عفوني در پایین ترین دوز و ترجیحا از انواع روزانه
•  دوز خفیف از استروئید موضعی، ترجیحا بدون ماده 

نگهدارنده و ساختنی )به عنوان مثال روزی دو مرتبه(
و  چشم  زخم  در  درمانی  دارو  موضوع  به  آینده  شماره  در 

محصوالت زیستی خواهیم پرداخت. جانشین سردبیر
•  لنز پانسمانی )با محتوای آب باال، پوشش قطره اشک 

14مصنوعی و پروفیالکسی قطره آنتی بیوتیک(



•  تراشیدن لبه های بلند شده زخم )حالتی از دبریدمان 
است.(

  پیشرفته
•  قطره سرم اتولوگ هر چهار ساعت؛ در این قطره، طیف 
گسترده ای از عوامل زیستی وجود دارد؛ یکی از عوامل موثر 
احتمالی، فاکتورهای رشد هستند و اخیرا استفاده از قطره 

نوترکیب فاکتور رشد عصبی مورد توجه قرار گرفته است.
•  تارسورافي

•  پیوند غشای آمنیوتیک
اقدامات دیگر شامل درمان اختالالت هم زمان اشک و لبه پلک و 

عملکرد آن است؛ مانند:
•  درمان بلفاریت و MGD با داکسی سایکلین خوراکی

•  استفاده از پالگ سیلیکوني پونکتوم یا کوتر پونکتوم در 
خشکی چشم

•  لنز تماسي اسکلرال نیز در مواردي که خشکي چشم 
شدید وجود دارد مفید است.

فلپ ملتحمه، چسب، پچ گرفت تکتونیک یا پیوند تمام ضخامت 
قرنیه نیز در موارد ذوب شدن و نازک شدگي شدید استروماي قرنیه 

و سوراخ شدن عنقریب قرنیه مورد استفاده قرار می گیرند.
به مقاله سوراخ شدگی قرنیه در صفحه 20 مراجعه نمایید. 

جانشین سردبیر

  نکات درمانی دیگر

استفاده از داروهای ضد ویروس موضعی جهت پیشگیری از عود 
تبخال باید با دقت انتخاب شود. درمان های موضعی ضدگلوکوم 
نیز بهتر است به درمان خوراکی یا قطرات بدون مواد نگهدارنده 
تغییر یابد. کورتون موضعی باید به حداقل برسد. به طور خالصه، 

حداقل تعداد دارو با حداقل دوز آن باید استفاده شود.

   پرستاری و آموزش مددجو
• پیگیری بیمار، بسته به شدت و نوع درمان متفاوت است.
مشاوره  زمینه ای،  عامل  نبودن  مشخص  صورت  در   •

نورولوژي را یادآوری کنید. 
• مصرف )بدون تجویز( قطره بي حسي را در شرح حال 

بیمار بررسی کنید.
از یک سو  باشد؛  استروئید می تواند دولبه  تاثیر قطره   •
از  اما  می کنند  کند  را  قرنیه  اپی تلیوم  ترمیم  داروها  این 
سوی دیگر با مهار التهاب بستر زخم نوروتروفیک، موجب 
از سرگیری ترمیم می شوند. دوز را می توانید چک کنید و 

درستی آن را با پزشک مرور نمایید.
• قطره های NSAIDs مانند دیکلوفناک و کتوروالک نیز 
می توانند موجب ذوب شدن قرنیه شوند و اصوال در مواردی 
که سطح چشم آزرده باشد، بیش از چند روز، قابل تجویز 

نیستند.
کم  شدت،  و  گستردگی  وجود  با  نوروتروفیک  زخم   •
عالمت است. این امر به دلیل بی حسی قرنیه است. از این رو 
پیشرفت بیماری را نمی توان با شدت درد بیمار پایش کرد. 
افزایش ترشحات، اندازه زخم و کدورت قابل مشاهده و افت 
بیشتر بینایی نشان دهنده پیشرفت بیماري است و نیاز به 

مراجعه و بازنگری در درمان دارد.
• نحوه نگهداری قطره سرم اتولوگ را به بیمار و همراه او 

بیاموزید.
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