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   )کراتوکونوس(قوز قرنیه                                              

مت شبکیه سقرنیه بافت شفافی است که در جلوي چشم قرار دارد و مانند یک عدسی نور را به داخل چشم و به 

ناي منظم و حایجاد یک تصویر واضح و شفاف به عوامل زیادي بستگی دارد که یکی از انها ان. متمرکز میکند

قرنیه بیش از حد معمول شده و به تدریج پیشرفت کند قرنیه از اگر انحناي . یکنواخت سطح قرنیه چشم است

حالت کروي به شکل مخروطی درمی آید به این ترتیب نمرات آستیگماتیسم نامنظمی در چشم بوجود می آید 

با پیشرفت بیماري . میشود... اجسام، پخش شدن نور اجسام در شب و  که باعث تار شدن دید، سایه دار دیدن

  .با عینک هم اصالح نمیشوددید بیمار 

  علت قوز قرنیه 

بهم خوردن ترکیبات شیمیایی طبیعی موجود در قرنیه و الیاف ساختمانی آن از عوامل بروز قوز قرنیه 

همچنین استفاده از عدسی هاي تماسی نامناسب، قرار گرفتن در برابر اشعه خورشید و مالیدن . هستند

ل ارثی ماعدر بعضی موارد قوز قرنیه . بیماري ممکن است باشند زیاد چشم نیز از جمله علل ایجاد این

  .دارد و در دیگر افراد خانواده نیز دیده میشود

  عالئم قوز قرنیه و راه تشخیص آن 

. با این تفاوت که با عینک اصالح نمیشود و به تدریج افزایش می یابد. تاري دید اولین عالمت قوز قرنیه است

در شب و سایه دار دیده شدن اشیاء و گاهی حساسیت بیش از حد به نور از دیگر پخش نور اجسام بخصوص 

تغییرات سریع نمره عینک و ایجاد نزدیک بینی زیاد و آستیگماتیسم نامنظم در اثر . نشانه هاي قوز قرنیه هستند

بیشتر بیماران هر چند در بعضی از موارد قوز قرنیه سریع پیشرفت میکند ولی در . قوز قرنیه بوجود می آید

کراتوکونوس سیر بیماري آهسته است و تشخیص بیماري با معاینه دقیق چشم و بررسی انحناي سطح قرنیه و 

  .بررسی تغییرات آن در کنار توپوگرافی کمک زیادي به تشخیص دقیق بیماري میکند

  

  :درمان کراتوکونوس  

است تجویز عینک اولین راه درمان قوز بینایی با توجه به اینکه مهمترین مشکل این بیماران کاهش 

با پیشرفت قوز قرنیه تاري دید با عینک اصالح نمیشود و باید از لنزهاي تماسی سخت قرنیه است 

هرچند استفاده از این لنزها و تحمل آنها براي بیمار مشکل است ولی پس از مدتی به آنها . استفاده کرد

در صورتی که امکان تجویز لنز نباشد و شدت . دا میکندعادت کرده و معموال دید بسیار خوبی پی
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کراتوکونوس بیش از حد باشد و یا تجویز لنز سخت براي بیمار مشکل بیشتري ایجاد کند روشهاي 

  .دیگري براي کنترل بیماري و افزایش دید پیشنهاد میشود

  

  کراس لینکینگ(Crosslinking) :  

در افراد جوان موثر است و میتواند روند بیماري را متوقف کرده  این روش جهت جلوگیري از قوز قرنیه بخصوص

در این عمل بیمار به پشت خوابیده و قرنیه بی حس میشود . و یا سرعت افزایش کراتوکونوس را کاهش دهد

دقیقه در معرض  20سپس یک داروي خاص به نام ریبوفالوین به صورت قطره روي قرنیه ریخته شده و به مدت 

به این ترتیب دارو باعث میشود پیوند شیمیایی بین الیاف تشکیل دهنده قرنیه . اي بنفش قرار میگیرداشعه ماور

سپس یک لنز تماسی نرم به عنوان بانداژ روي قرنیه . محکم تر شده و بافت قرنیه استحکام بیشتري پیدا کند

روهایی بکار میرود که نفوذپذیري در تکنیک هاي جدیدتر دا. قرار میگیرد و پس از معاینه بیمار مرخص میشود

  .    دقیقه انجام میشود 5بیشتري دارند و به این ترتیب عمل به صورت سرپاي و مدت 

   

  رینگ هاي داخل قرنیه(Intra Stromal Rings):  

حلقه هاي داخل قرنیه اي بصورت یک رینگ کامل و یا دو نیمدایره نازك با انحناي مختلف هستند که 

همچنین جراح . قوز قرنیه و اطالعات بدست آنده از توپوگرافی براي بیمار انتخاب میشوندبسته به میزان 

عمل تحت بیهوشی و یا بی حسی موضعی . محاسبه میکند که رینگها در چه زاویه اي باید قرار گیرند

و یا فمتولیزر یک ) میکروکراتوم(انجام میشود و طی آن متخصص چشم به کمک ابزار برش مکانیکی 

براي . میلی متري ایجاد می کند 0.4انال نیمدایره اي در دو طرف قرنیه و در ضخامت قرنیه در عمق ک

به جاي کانال ها یک برش ورقه اي در عمق قرنیه به شکل پاکت  (Myoring)کاشت حلقه هاي کامل 

گ ها باعث این رین. ایجاد میشود و رینگ از کنار قرنیه وارد آن شده و در مرکز قرنیه قرار میگیرد

مثل ملیه هاي فنري چتر که وقتی بطور کامل . کشیده شدن قرنیه و اصالح انحناي نامنظم آن میشوند

معموال در این روش دید بیمار بصورت . باز میشوند سطح چتر را بصورت صاف و یکنواخت درمی آورند

ه عینک باشد ولی کاهش قابل توجهی افزایش پیدا میکند هر چند ممکن است بعد از عمل باز هم نیاز ب

  .آستیگماتیسم نامنظم بیمار دید بهتري را با عینک ایجاد خواهد کرد

  پیوند قرنیه(Kerato Plasty) :  

در بیمارانی که امکان استفاده از لنز تماسی سخت وجود ندارد و از طرفی کاشت رینگ قرنیه اي هم 

ه اي دارند که باعث نازکی قرنیه و کدورت آن مقدور نیست و یا در بیمارانی که قوز قرنیه بسیار پیشرفت
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در این که به دو صورت الیه اي . شده است و خطر پارگی قرنیه وجود دارد پیوند قرنیه انجام میشود

(Lamellar K.)  و یا نفوذي(Penetrating K.)  انجام میشود قرنیه بیمار با یک قرنیه سالم جایگزین

درصد از ضخامت  90در پیوند الیه اي بیش از . متصل میشود شده و توسط تعدادي بخیه ظریف به آن

قرنیه برداشته میشود و فقط الیه نازکی از آن باقی می ماند و قرنیه جایگزین در محل آن و روي این 

الیه قرار میگیرد چون این الیه عمقی نقش مهمی در فعالیت هاي بافتی قرنیه دارد امکان قبول پیوند و 

در روش نفوذي تمام ضخامت قرنیه بطور کامل برداشته شده و . ار بیشتر استجوش خوردن آن بسی

امروزه برشهاي بسیار ظریفی توسط دستگاههاي لیزر انجام میشود . توسط قرنیه جدید جایگزین میشود

مراقبتهاي بعد از پیوند قرنیه تا چند ماه . که دقت انجام عمل پیوند و سهولت آن را افزایش داده است

در طول این مدت دید بیمار با عینک . دارد و بیمار باید بطور مرتب تحت نظر چشم پزشک باشد ادامه

  .بهبود می یابد و ممکن است نمره آن چند بار عوض شود

  

  

  

  

  

  

  

  

 


