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3مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر

سخن سردبیر مهمان

دکتر محمدحافظ نوروزی زاده
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فرصت.طلب.می.توانند.حضور.داش��ته.باشند..این.موجودات.

عالوه.بر.عفونت.های.چش��می.در.ایجاد.مجموعه.متنوعی.از.

عفونت.های.سیستمیک.نیز.نقش.دارند..اولین.مورد.کراتیت.

آکانتاموبایی.)AK(.در.سال.1974.از.انگلستان.در.فردی.که.

از.لنز.تماسی.استفاده.کرده.و.دارای.سیستم.ایمنی.سالمی.

بود،.گزارش.گردید..چند.س��ال.بعد،.Sharma.و.همکاران.در.

هندوس��تان.یک.مورد.از.این.عفون��ت.را.در.فردی.گزارش.

کردند.ولی.این.بیمار.از.لنز.تماس��ی.اس��تفاده.نمی.کرد..در.

ح��ال.حاضر،.ای��ن.بیماری.هم.در.اس��تفاده.کنندگان.از.لنز.

تماس��ی.و.ه��م.در.افرادی.ک��ه.از.لنز.اس��تفاده.نمی.کنند،.

اهداف.آموزش��ی،.مقدمه،.کراتی��ت.آکانتاموبایی،.نکات.

کلیدی:.کراتیت.آکانتاموبایی،.کراتیت.میکروس��پوریدیال،.

س��ایر.انگل.های��ی.ک��ه.ایجاد.کنن��ده.کراتیت.می.باش��ند،.
نتیجه.گیری،.موارد.پیچیده.و.مشکل.بالینی.

خواننده.در.پایان.این.مقاله.باید.قادر.باشد.
انگل.های��ی.را.ک��ه.باع��ث.ایج��اد.کراتیت.می.ش��وند،. ..1

فهرست.وار.بیان.کند.
ویژگی.ه��ای.کلی��دی.م��وارد.ب��روز.ناگهان��ی.کراتیت. ..2

آکانتاموبایی.را.بیان.کند.
وضعیت.ه��ا.و.ش��رایط.بالینی.را.که.در.آن.ها،.ش��ک.به. ..3
وج��ود.عفونت.آکانتاموبایی.و.میکروس��پوریدیال.وجود.

دارد،.توصیف.کند.
آزمون.های.تشخیصی.آزمایشگاهی.و.بالینی.را.در.مورد. ..4
آکانتاموبا.و.میکروسپوریدیا.به.شکلی.منطقی.ارائه.داده.

و.تفسیر.نماید.
ارزش.in vivo confocal microscopy.را.در.تش��خیص. ..5

کراتیت.آکانتاموبایی.توصیف.کند.
درمان.ه��ای.جراحی.و.س��ایر.درمان.های.موجود.جهت. ..6
3ان��واع.مختلف.کراتیت.انگل��ی.از.جمله.نقش.3ان��واع.مختلف.کراتیت.انگل��ی.از.جمله.نقش.DALK3.و.

نقاط.ضعف.آن.را.به.صورت.خالصه.بیان.کند.
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تش��خیص.داده.می.ش��ود..تصور.می.ش��ود.که.تماس.با.آب.
آلوده،.عامل.زمینه.ساز.شایعی.برای.هر.دو.گروه.است.

موارد طغیان کراتیت آکانتاموبایی:  -
این.بیماری.دارای.تاریخچه.جالبی.اس��ت.و.باعث.بروز.
دو.مورد.همه.گیری.هم.و.چش��م.گیر.شده.است..اولین.مورد.
ک��ه.در.دهه.1980.گزارش.ش��د.را.به.اس��تفاده.از.محلول.
س��الین.دست.س��از.که.جهت.شستش��و.و.مرط��وب.کردن.
لنزهای.تماس��ی.به.کار.می.رفت،.نس��بت.دادن��د..این.بروز.
ناگهان��ی.باع��ث.افزایش.آگاه��ی.همگانی.گس��ترده.ای.در.
خصوص.نگهداری.و.مراقبت.از.لنزهای.تماس��ی.ش��د.و.در.
نتیج��ه.اس��تفاده.از.محلول.های.س��الین.خانگی.جهت.این.
منظور.کاهش.یافت..یک.بررسی.صورت.گرفته.در.خصوص.
باالت��ر.بودن.میزان.ب��روز.AK.در.انگلس��تان.)یک.مورد.در.
هر.30.هزار.مصرف.کننده.لنزهای.تماس��ی.در.سال.که.15.
برابر.از.آمار.ایاالت.متحده.بیش.تر.می.باش��د(.نش��ان.دهنده.
آن.بود.که.اس��تفاده.از.آب.شیر.جهت.نگهداری.لنز.تماسی،.
علت.اصلی.این.میزان.بروز.باال.بود..مش��خص.شد.که.منبع.
عفونت،.مخازن.هوایی.نگه��داری.آب.بود.که.باعث.افزایش.

کلونیزاسیون.آمیب.های.آزادزی.آکانتاموبا.می.گردید.
م��ورد.دوم.ب��روز.ناگهانی.بیماری.در.س��ال.2004،.در.
ابتدا.به.مصرف.محلول.Complete Moisture Plus.)ش��رکت.
Advanced Medical Optics(.نس��بت.داده.ش��د.و.منجر.به.

جم��ع.آوری.این.محلول.از.بازار.گردی��د..درعین.حال.حتی.

پس.از.جمع.آوری.این.محصول،.میزان.بروز.AK.در.مقایسه.

ب��ا.دوره.قبل.از.2004،.همچن��ان.باالتر.بود.)1/65.تا.2/01.

در.هر.یک.میلیون.نفر.مصرف.کننده.لنز.تماسی(..تحقیقات.

انجام.ش��ده.توس��ط.مراکز.کنترل.و.پیش.گیری...بیماری.ها.

)CDC(،.نشان.داد.که.محلول.فوق..به.خودی.خود.آلوده.نبوده.

ولی.اثر.ضد.آکانتاموبایی.نسبی.آن.ممکن.است.ناکافی.بوده.

باش��د..مطالعات.بعدی.انجام.ش��ده.جهت.درک.میزان.بروز.

دائماً.باالی.AK،.هیچ.ریسک.فاکتور.قابل.اصالح.دیگری.را.

نتوانست.پیدا.کند..با.این.وجود،.یک.مطالعه.اپیدمیولوژیک.

انجام.ش��ده.در.ش��یکاگو.ای��ن.احتمال.را.مط��رح.کرد.که.

تغییرات.انجام.ش��ده.در.فرایند.ضد.عفونی.کردن.آب،.شاید.

عل��ت.افزایش.موارد.عفون��ت.آکانتاموبایی.در.منطقه.بزرگ.

شهری.شیکاگو.باشد..بر.اساس.شناخت.کنونی.از.این.میزان.

بروز.ناگهانی،.می.توان.استنباط.نمود.که.عدم.استفاده.از.آب.

ش��یر.و.استفاده.از.لنزهای.یک.بار.مصرف.یا.استفاده.از.مواد.

ضدعفونی.کننده.با.پایه.آب.اکسیژنه،.در.پیش.گیری...از.این.

عفونت.کمک.کننده.خواهند.بود.
کراتیت آکانتاموبایِی غیر مرتبط با لنز تماسی:   -
عفون��ت.آکانتاموبای��ی.قرنی��ه،.حت��ی.در.اف��رادی.که.
هیچ.گونه.سابقه.استفاده.از.لنز.ندارند.نیز.مشاهده.می.شود..
گزارش.هایی.از.ش��به.قاره.هند.و.آمریکای.جنوبی.این.نکته.
را.مطرح.می.س��ازد.که.تروما.و.مواجه��ه.بعدی.با.آب.آلوده،.
مهم.ترین.ریسک.فاکتور.کراتیت.آکانتاموبایی.در.کشورهای.
در.حال.توس��عه.اس��ت..با.توجه.به.داده.های.به.دست.آمده.
توسط.از.هندوستان،.کراتیت.آکانتاموبایی.تقریباً.دو.درصد.
از.موارد.کراتیت.را.ب��ه.خود.اختصاص.می.دهد..آنالیز.231.
م��ورد.)داده.ه��ا.چاپ.نش��ده.اند(.که.در.ی��ک.مرکز.در.طی.
س��ال.های.2008.و.2013.تحت.درم��ان.قرارگرفته.بودند،.
نشان.داد.که.تروما.و.مواجهه.با.آب.آلوده،.مهم.ترین.ریسک.
فاکتوره��ا.به.ش��مار.می.رفتن��د..بنابرای��ن.جمعیت.های.در.
معرض.خطر.این.عفونت،.شامل.کشاورزان.و.کارگران.دارای.
فعالیت.های.دس��تی.می.باش��ند..این.اپیدمیولوژی.خاص.و.
منحصر.به.ف��رد،.بر.روی.تظاهرات.بالینی.و.نیز.تش��خیص.
تأثیرگذار.می.باش��د..با.توجه.به.عدم.دسترسی.به.تسهیالت.
بهداشتی.در.مناطق.روستایی.که.قسمت.اعظم.این.بیماران.
در.آنجا.سکونت.دارند،.اغلب.اوقات.مراجعه.بیماران.به.مراکز.
بهداش��تی.با.تأخیر.صورت.گرفته.و.لذا.در.امر.تشخیص.نیز.
تأخیر.خواهیم.داش��ت؛.بنابراین.تصویر.بالینی.این.بیماران.
همان.گونه.که.در.متون.پزشکی.شرح.داده.شده،.با.آنچه.که.
در.مورد.کراتیت.مرتبط.با.لنز.تماس��ی.گزارش.شده،.تفاوت.

بسیاری.دارد.
استفاده.از.لنز.تماس��ی.در.موارد.تحت.مطالعه،.ریسک.
فاکتور.مهم.و.عمده.ای.به.شمار.نمی.رود.و.تنها.3/5.درصد.از.
کل.موارد.را.در.بر.می.گیرد..این.میزان.بروز.پایین.را.می.توان.
به.این.حقیقت.نس��بت.داد.که.اس��تفاده.از.لنزهای.تماسی.
در.جمعیت.تحت.بررسی.از.گس��تردگی.چندانی.برخوردار.

نمی.باشد.
* تظاهرات بالینی   

تظاه��رات.بالینی.کراتی��ت.آکانتاموبایی.بس��یار.متغیر.

اس��ت؛.بنابراین،.بس��یاری.از.بیماران.درمان.های.متنوعی.از.

جمله.آنتی.بیوتیک.ها،.داروهای.آنتی.ویروس��ی.و.یا.داروهای.

ض��د.التهابی.را.قب��ل.از.آنکه.تش��خیص.آکانتاموبا.قطعی.و.
مسجل.گردد،.دریافت.کرده.اند.

ب��ه.صورت.کالس��یک.ی��ک.م��ورد.early-onset AK.با.

عالیم��ی.از.قبیل.ش��روع.ناگهانی.درد،.قرم��زی،.آبریزش.و.
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حساس��یت.به.نور.مراجعه.می.کند..درد.بیمار.به.این.صورت.

اس��ت.که.با.التهاب.قرنیه.متناسب.نبوده.و.همخوانی.ندارد..

در.کراتیت.مرتبط.با.لنز.تماس��ی،.س��ابقه.اس��تفاده.از.لنز.

تماس��ی.وجود.دارد.و.در.برخی.موارد،.س��ابقه.تماس.با.وان.

و.حمام.های.آب.داغ.و.یا.ش��نا.کردن.در.آب.های.شور.وجود.

خواهد.داشت..از.سوی.دیگر،.در.بیماران.دچار.کراتیِت.غیر.

مرتبط.با.لنز.تماس��ی،.سابقه.ای.از.ترومای.مختصر.و.جزیی.

به.چشم.و.تماس.با.آب.آلوده.وجود.دارد..در.معاینه.بالینی،.

ادم.پلک.ه��ا.ب��ه.درجات.مختل��ف.و.نیز.پرخون��ی.ملتحمه..

مش��هود.اس��ت..یافته.های.قرنیه..متنوع.و.متغیر.می.باشند.و.

تا.حدی.به.مدت.زمان.بیماری.وابس��ته.هس��تند.)جدول.1.

و.ش��کل.ش��ماره.1(..در.موارد.تازه.و.افرادی.که.در.ابتدای.

کار.مراجعه.می.کنند.بخصوص.در.موارد.مرتبط.با.اس��تفاده.

از.لنز.تماس��ی.اروزیون.ه��ای.نقطه.ای.اپی.تلی��ال،.کدورت.

بخ��ش.قدامی.اس��تروما،.کراتیت.س��که.ای.)nummular(.و.

ادم.اس��تروما.به.درجات.مختلف.همراه.با.رسوبات.قرنیه.ای.

)keratic precipitate(.بر.روی.اندوتلیوم.مش��اهده.می.گردد..

.HSV.بس��یاری.از.این.نوع.موارد.به.اشتباه.به.عنوان.کراتیت

تش��خیص.داده.شده.و.بر.این.اساس.درمان.می.شوند..وجود.

رش��ته.های.عصبی.ملتهب.قرنیه.کراتونوری��ت.رادیال،.یک.

یافت��ه.بالینی.پاتوگنومونیک.اس��ت.و.گوش��زد.می.کند.که.

تشخیص.آکانتاموبا.را.مدنظر.داشت.)شکل.1a(..اگر.بیماری.

تشخیص.داده.نشود،.پیش��رفت.نموده.و.انفیلتراسیون.های.

کالسیک.حلقوی.ش��کل.یا.کراتیت.نکروزان.ایجاد.خواهند.
.)1b.شد.)شکل

تابل��وی.بالین��ی.در.بیماران��ی.که.دیر.هن��گام.مراجعه.

می.کنند،.بخصوص.در.موارد.غیر.مرتبط.با.لنزهای.تماسی،.

اغلب.با.موارد.مرتبط.با.لنز.تماسی.و.نیز.موارد.تازه.بیماری.

تفاوت.دارد..س��ه.ویژگی.کالسیک.)درِد.شدید.و.نامتناسب،.

کراتونوریت.رادیال.و.انفیلتراس��یون.های.حلقوی.شکل(.در.

ای��ن.گروه.از.بیماران.ش��ایع.نمی.باش��د..در.مجموعه.مورد.

بررس��ی.در.این.مقاله.که.متش��کل.از.231.چشم.می.باشد،.

این.ویژگی.ها.ب��ه.ترتیب.در.23،..2/7.و.33.درصد.بیماران.

مشاهده.شد..کراتیت.غیر.اولسراتیو.استروما.،.کراتیت.همراه.

با.انفیلتراس��یون.های.موضعی.خش��ک.و.کراتیت.اولسراتیو.

نکروزان.در.گروه.دچار.کراتیت.پیش��رفته،.ش��ایع.تر.بودند..

دالیل.وجود.ای��ن.تفاوت.ها.در.مورد.تظاهرات.بالینی.مابین.

کراتی��ت.مرتبط.با.لنز.تماس��ی.و.کراتیت.غیر.مرتبط.با.لنز.
تماسی.به.درستی.شناخته.نشده.است.

در.ه��ر.یک.از.این.ن��وع.کراتیت.ها،.عوارض��ی.از.قبیل.

جدول 1: عالیم قرنیه  در کراتیت آکانتاموبایی

عالیممرحله

عالیم.اولیه.و.زودرس

-.اروزیون.های.نقطه.ای.اپی.تلیال
-.کدورت.بخش.قدامی.استروما

-.ادم.استروما.همراه.با.KPs.بر.روی.اندوتلیوم
-.کراتونوریت.رادیال

عالیم.تاخیری.و.دیررس
-.انفیلتراسیون.های.حلقوی.شکل

-.ضایعات.خشک.و.پالک.مانند.برجسته
-.ضایعات.اولسراتیو.نکروزان

 .a. ش�کل ش�ماره 1: یافته ه�ای بالینی کالس�یک در کراتی�ت آکانتاموبا
انفیلتراسیون های خطی )عالمت پیکان( که به صورت شعاعی از لیمبوس 
انتشار و گسترش می یابند )کراتیت رادیال(.b. انفیلتراسیون های حلقوی 

شکل.
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و. .IOP افزای��ش. هایفم��ا،. هایپوپی��ون،. ایریدوس��یکلیت،.

کاتاراکت.ممکن.اس��ت.مشاهده.ش��ود..اگر.بیماری.درمان.

نشود،.ممکن.است.حتی.پیشرفت.بیش.تری.کرده.و.التهاب.

لیمبوس.)Limbitis(.و.اسکلرا.ایجاد.گردد.)شکل.4(.و.حتی.
ممکن.است.به.خارج.از.چشم.انتشار.یابد.

AK.مقلد.بزرگ.و.قهاری.است.که.اغلب.اوقات.به.اشتباه.

به.عن��وان.کراتیت.HSV،.کراتوکنژنکتیویت.آدنوویروس��ی،.

کراتیت.چرکی.یا.کراتیت.قارچی.تشخیص.داده.می.شود.
* استراتژی های تشخیصی

بررسی های میکروبیولوژی:   -
چن��د.روش.)مث��ل.calcofluor white،.رنگ.آمیزی.گرم،.
chlorazol black ،lactophenol cotton blue( جهت.مش��اهده.

کیس��ت.های.آکانتاموبا.در.بافت.های.تراشیده.شده.از.قرنیه.

شکل ش�ماره 2: یافته های اولیه کراتیت آکانتاموبایی 
.a و b. اروزیون های نقطه ای بر روی قرنیه در زیر فیلتر 
منتشر و آبی کبالت .c کراتیت منتشر استروما که غیر 
قابل افتراق از کراتیت ایجاد ش�ده به واسطه سیستم 

ایمنی می باشد.

 .a .شکل شماره 3: عالیم تاخیری کراتیت آکانتاموبایی
ضایعات خشک و پالک مانند برجسته )عالمت پیکان( 
 .c .انفیلتراس�یون های حلقوی ش�کل .b .و هایپوپیون
کراتی�ت چرک�ی. در تمامی ای�ن موارد، بررس�ی های 
میکروبیولوژی نش�ان دهنده وجود آکانتاموبا به عنوان 

پاتوژن ایجاد کننده بیماری می باشد.

کراتیت انگلی
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مفید.و.مناس��ب.می.باشد..وجود.س��اختمان.های.دو.جداره.

خاص.و.مشخص.همراه.با.مورفورلوژی.داخلی.شش.وجهی.

در.تش��خیص.این.انگل..کمک.کننده.است.)شکل.5(..به.یاد.

داش��ته.باش��ید.که.تروفوزوئیت.معموالً.در.بافت.تراش��یده.

ش��ده.ب��ه.خوبی.قابل.تش��خیص.نب��وده.و.ممکن.اس��ت.با.

ماکروفاژ.اش��تباه.گرفته.شود..هر.چند.که.در.متون.پزشکی.

از.روش.IHC.جه��ت.رنگ.آمی��زی.تروفوزوئیت.یاد.ش��ده،.

عدم.دسترس��ی.به.آنتی.بادی.های.خ��اص.یک.نقطه.ضعف.

و.مانعی.بر.س��ر.راه.استفاده.از.این.روش.می.باشد..آکانتاموبا.

در.محیط.کش��ت.نیز.می.تواند.رش��د.کن��د..آگار.فاقد.مواد.

مغذی.همراه.با.روکشی.از.E. coli.شایع.ترین.محیط.کشتی.

است.که.جهت.کشت.آکانتاموبا.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.
.هر.چند.مش��اهده.ش��ده.که.محیط.های.رشد.مایع.از.قبیل
peptone yeast glucose.ب��ه.همان.میزان.یا.حتی.بیش.تر.از.

آن.نیز.مناسب.و.مفید.می.باشند.
تشخیص مولکولی:   -

روش.PCR.ک��ه.در.م��ورد.قطع��ه.18S.در.rDNA.در.

آکانتاموب��ا.ب��ه.کار.می.رود،.دارای.حساس��یت.و.اختصاصی.

بودن.باالیی.اس��ت..ب��ا.این.وجود،.گزارش.ش��ده.که.نتایج.

میکروس��کوپی.مس��تقیم.برای.کیس��ت.ها.و.کشت.بر.روی.

آگاِر.فاقد.مواد.مغذی،.دارای.همان.حساسیت.و.اختصاصی.

بودن.می.باشد..س��ایر.آزمایش.هایی.که.بر.اساس.روش.های.
MALDI-TOF MS Biotyper.مولکولی.انجام.می.گیرد.شامل
.hybridization آزمای��ش. )ی��ک. .)Bruker, Billerica, MA)

چندتایی.نقطه.ای.برای.تشخیص.سریع.و.هم.زمان.آکانتاموبا.

و.HSV(.و.ی��ک.آزمایش.فلورس��انت.ایمونوکروماتوگرافیک.

)به.صورت.کیت(.می.باش��ند..در.عین.حال،.هنوز.هم.زمان.

الزم.اس��ت.تا.این.آزمایش.ها.به.صورت.رایج.مورد.اس��تفاده.

 .a.ش�کل ش�ماره 4: عوارض کراتی�ت آکانتاموبایی
واکنش شدید اتاقک قدامی. b. ندول اسکلرا.

ش�کل 5: میکروسکوپی مس�تقیم از مواد تراشیده 
شده از قرنیه که نشان دهنده کیست های آکانتاموبا 
می باش�د. a. کیس�ت های دو جداره دارای خاصیت 
 calcofluor white و KOH فلورسانس در رنگ آمیزی
)بزرگنمایی 400 برابر( b. کیست های دو جداره چند 
وجهی در رنگ آمیزی Gram همراه با چند کیس�ت 
که نش�ان دهنده رنگ آمیزی نقطه ای )کادر کوچک 

باالیی( می باشد.
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قرار.گیرند.
:confocal microscopy  -

روش.های.آزمایشگاهی.میکروبیولوژی.متداول.و.سنتی.

جه��ت.تش��خیص.کراتی��ت.آکانتاموبایی.کافی.و.مناس��ب.

....IVCM1.هس��تند..در.عین.حال.مش��خص.ش��ده.که.روش

بخصوص.در.مواردی.که.ش��ک.بالینی.وجود.دارد.اما.پاسخ.

آزمایش.های.میکروبیولوژی.منفی.اس��ت،.مفید.و.سودمند.
می.باشد.

غیرتهاجم��ی. تصویرب��رداری. روش. ی��ک. .IVCM

می.باش��د.که.امکان.مش��اهده.مس��تقیم.پاتوژن.ها.از.جمله.

کیس��ت.های.آکانتاموب��ا.را.در.داخ��ل.بافت.قرنی��ه.فراهم.

می.سازد..دس��تگاه.های.فعلی.که.مورد.استفاده.بالینی.قرار.
)Confoscan, Nidek, Fremont, CA, USA).می.گیرند،.شامل
)HRT3/  laser scanning IVCM و   scanning slit IVCM

(RCM, Heidelberg, Germany.می.باش��ند..گزارش.شده.که.

با.استفاده.از.اسمیر/کش��ت.به.عنوان.استاندارد.طالیی،.دو.

بررسی.انجام.ش��ده.توس��ط.Confocal Microscopy.دارای.

حساسیتی.به.میزان.80.الی.100.درصد.و.اختصاصی.بودن.

به.میزان.84.الی.100.درصد.در.تش��خیص.AK.می.باشند..

یک.مطالعه.که.دارای.239.بیمار.مبتال.به.AK.بود،.نش��انه.
intra-grader.و.)k 0/88) inter-grader.تواف��ق.و.همخوان��ِی.
(k 0/63-0/90(.ب��ود..عالوه.بر.ای��ن،.روش.IVCM.بخصوص.

برای.تش��خیص.ارگانیسم.ها.در.انفیلتراس��یون.های.عمقی.

قرنیه.که.جهت.تراشیده.شدن.غیر.قابل.دسترس.می.باشند،.

..IVCM.مفید.و.قابل.اس��تفاده.می.باشد.)شکل.6(..یافته.های

بخصوص.در.موارد.ش��دید،.با.پیش.آگه��ی.AK.نیز.مرتبط.

بوده.اس��ت..این.نکته.نیز.مشاهده.شده.که.تجمع.خوشه.ها.

یا.زنجیره.های.کیس��ت.ها.به.شکلی.مس��تقل.با.پیش.آگهی.
ضعیفی.همراه.خواهند.بود.

.IVCM.یکی.از.ایرادهای.وارد.ش��ده.در.مورد.استفاده.از

برای.کراتیت.میکروبی.این.اس��ت.که.دقت.تش��خیصی.این.

روش.به.میزان.زیادی.به.تجربه.فرد.مش��اهده.کننده.وابسته.
می.باشد.

* استراتژی  درمانی برای کراتیت آکانتاموبایی
در.درمان.AK.چند.چالش.وجود.دارد:

ب��ه.دو.ش��کل.وج��ود.دارد:. بافت.ه��ا. آکانتاموب��ا.در. 	•

تروفوزوئیت.ه��ا.و.کیس��ت.ها..تروفوزوئیت.ش��کل.فعال.

می.باش��د.که.مسئول.آسیب.بافتی.اس��ت.در.حالی.که.

کیس��ت.ش��کل.نهفته.و.غیرفعال.این.انگل.اس��ت..هر.

1 . In Vivo Confocal Microscopy

دو.ش��کل.این.انگل،.از.حساس��یت.متفاوتی.نس��بت.به.

داروه��ای.ضد.آکانتاموبا.برخوردار.می.باش��ند.و.در.این.
بین،.تروفوزوئیت.ها.حساس.تر.هستند.

اکث��ر.داروهای.ض��د.آکانتاموبا.در.درم��ان.بیماری،.به. 	•

صورت.فراورده.های.رایج.تجاری.در.دسترس.قرار.ندارند..

بنابراین،.به.صورت.off-label.مورد.اس��تفاده.قرارگرفته.

و.جهت.اس��تفاده.از.آن.ها.نیاز.به.یک.داروخانه.ترکیبی.
می.باشد.

درمان.معموالً.طوالنی.است.و.ممکن.است.باعث.ایجاد. 	•
سمیت.سطح.قرنیه.شود.

در.جدول.شماره.2.داروهای.مورد.استفاده.در.درمان.این.

جدول 2. داروهای ضد آکانتاموبا و دوزهای آن ها

دوزهاداروهاگروه

بیگوانیدها
0/06.تا.0/02.درصدکلرهگزیدین

0/2-0/02.درصدپلی.هگزامتیلن.بیگوانید

دی.آمیدین.ها
%.0/1پروپامیدین.آیزتیونات

%.0/1هگزامیدین.آیزتیونات

%1ُوریکونازولآزول.ها

%1نئومایسین،.پارومومایسینآمینوگلیکوزید

ش�کل 6. کیس�ت های آکانتاموبا )ک�ه دارای دیواره ضخیم�ی بوده( در 
الیه ه�ای قرنی�ه ب�ا اس�تفاده از Confocal Microscopy قاب�ل مش�اهده 

می باشند.

کراتیت انگلی
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بیماری.ذکر.شده.اند..از.بین.این.داروها،.بیگوانیدها.داروهای.

خط.اول.هس��تند..هم.کلرهگزیدین.و.ه��م.پلی.هگزامتیلن.

بیگوانید.(PHMB(.دارای.کمترین.غلظت.کشندگی.کیست.

(cysticidal(.بوده.و.در.هر.دو.ش��کل.کیس��ت.و.تروفوزوئیت.

مؤثرن��د..دی.آمیدین.ه��ا.)مث��ل.پروپامیدی��ن.آیزتیونات.و.

هگزامیدین(.دارای.غلظت.های.مختلف.کش��ندگی.کیست.

ب��وده.و.ب��ه.عنوان.داروه��ای.خط.اول.بخص��وص.در.موارد.

منوتراپی،.در.نظر.گرفته.نمی.ش��وند..س��ایر.داروها.از.قبیل.

نئومایس��ین.و.داروهای.ضد.ق��ارچ.دارای.فعالیت.کلی.علیه.

.،AK.تروفوزوئیت.ها.و.کیس��ت.ها.ب��وده.و.در.درمان.دارویی
تاثیری.ندارند.

پروت�کل  کالس�یک درم�ان داروی�ی ب�رای کراتیت   -
آکانتاموبایی

پروتکل.درمانی.جهت.AK.شامل.ترکیبی.از.بیگوانیدها.

مث��ل.PHMB.)0/06.ت��ا.0/02.درصد(.و/ی��ا.کلرهگزیدین.

)0/2-0/02.درصد(.می.باش��د..شایع.ترین.دوز.مورد.استفاده.

در.دو.داروی.PHMB.و.کلرهگزیدی��ن،.%.0/02.می.باش��د..

ب��ه.جای.این.کار.می.توان.یک.دی.آمیدین.مثل.هگزامیدین.

%.0/1.را.ب��ا.یک.بیگوانید.ترکیب.کرد..داروها.هر.س��اعت.

و.به.مدت.2-3.هفته.تجویز.می.ش��وند.و.س��پس.بر.اساس.

پاس��خ.بالینی،.به.آرامی.دوز.دارو.کاهش.داده.ش��ده.و.قطع.

می.گ��ردد..مدت.زمان.کلی.درمان.معم��والً.طوالنی.بوده.و.

ممکن.اس��ت.4.الی.6.ماه.طول.بکشد..باید.به.خاطر.داشته.

باش��ید.که.بیگوانیدها.و.دی.آمیدین.ها،.جزو.مواد.شیمیایی.

ضد.عفونی.کننده.می.باش��ند.و.اگر.در.غلظت.های.نزدیک.به.

حداکث��ر.دوز.توصیه.ش��ده.و.یا.در.طی.ی��ک.دوره.طوالنی.

مدت.مصرف.شوند.ممکن.است.باعث.ایجاد.سمیت.گردند..

بنابراین.فقط.در.م��وارد.مقاوم.به.درمان.باید.از.غلظت.های.
باالتر.دارو.استفاده.کرد.

مبتالی��ان.ب��ه.AK.اغلب.اوق��ات.دارای.درد.ش��دیدی.

هس��تند.و.ممکن.اس��ت.به.مصرف.مسکن.های.سیستمیک.

قوی.تر.نیاز.داش��ته.باشند..درمان.AK.معموالً.طوالنی.بوده.

و.پس.از.بر.طرف.ش��دن.کامل.انفیلتراسیون.ها.باید.به.مدت.

6-4.هفت��ه.ادامه.یابد..اگر.درمان.اولیه.دارویی.چندان.مؤثر.

نبوده.و.پاسخ.بیمار.ضعیف.باشد،.می.توان.غلظت.باالتر.دارو.

را.امتحان.کرد..مش��اهده.شده.که.اضافه.کردن.ُوریکونازول.

موضعی.)%.1(.و.سیستمیک.)200.میلی.گرم.دو.بار.در.روز(.

در.چنین.موقعیت.هایی.نتای��ج.رضایت.بخش.و.مطلوبی.در.

.miltefosine.داروی.FDA.،2016.پی.داش��ته.است..در.سال

را.جهت.درمان.کراتی��ت.آکانتاموبایی.مورد.تأیید.قرار.داد..

گزارش.ش��ده.که.فراورده.های.موضعی.)μg/ml.65(.برای.4.

هفته،.در.انس��ان.و.نیز.در.تجربی��ات.حیوانی.باعِث.برطرف.

شدن.کامل.AK.گردیده.است..متون.منتشر.شده،.مجموعه.

متنوعی.از.روش.های.درمانی.را.جهت.کراتیت.آکانتاموبایی.
ارائه.می.دهد.

نقش ترکیبات کورتیکواس�تروئید در درمان کراتیت   -
آکانتاموبایی

درم��ان. نق��ش. .،AK عارض��ه. ب��دون. م��وارِد. در.

کورتیکواستروئیدی.محل.بحث.و.اختالف.است..استروئیدها.

به.کنترل.التهاب.کمک.می.کنند.اما.در.آزمایشگاه،.می.توانند.

منجر.به.تغییر.ش��کل.از.حالت.کیست..به.تروفوزوئیت..شده.

و.در.نتیجه.ریس��ک.بدتر.شدن.و.پیشرفت.بیماری.افزایش.
خواهد.یافت.

اندیکاسیون..استفاده.از.استروئیدها.شامل.التهاب.شدید.

سگمان.قدامی،.ایریدوسیکلیت.و.اسکلریت.می.باشد..با.این.

وجود،.در.هنگام.استفاده.از.این.ترکیبات.باید.احتیاط.نمود..

اس��تفاده.از.این.داروها.زمانی.شروع.خواهد.شد.که.حداقل.

2.هفته.از.درمان.ضد.آکانتاموبایی.گذش��ته.باش��د..درمان.

ترکیبی.ادامه.خواهد.یافت.تا.التهاب.کنترل.ش��ود.و.در.این.

نقط��ه،.درمان.ض��د.آکانتاموبا.پس.از.قطع.اس��تروئید.برای.

چهار.هفته.ادامه.خواهد.یافت.و.در.این.مدت.نیز.باید.بیمار.
را.به.دقت.از.نظر.عود.عالیم.تحت.نظر.داشت.

نحوه.برخورد.با.اسکلریت.همراه.با.AK..التهاب.لیمبوس. .-

یا.اس��کلرا،.یک.عارضه.جدی.AK.می.باش��د.چرا.که.در.

این.حالت.بیمار.دچار.درد.و.ناراحتی.ش��دید.می.باشد..

Iovieno.و.هم��کاران.جه��ت.درم��ان.اس��کلروکراتیت.

آکانتاموبایی.یک.رویکرد.گام.به.گام.و.پلکانی.را.ش��رح.

دادند..در.این.رویکرد،.افراد.مبتال.به.اس��کلریت.در.ابتدا.

با.کورتیکواس��تروئیدهای.موضع��ی.و.NSAID.خوراکی.

مثل.ق��رص.flurbiprofen.با.دوز.100-50.میلی.گرم،.2.

ی��ا.3.بار.در.روز.تح��ت.درمان.قرار.می.گیرند..اگر.با.این.

درمان.بیماری.کنترل.نشود،.در.مرحله.بعد.پردنیزولون.

خوراک��ی.با.دوز.0/5تا.mg/kg/day.1.ش��روع.می.ش��ود..

متیل.پردنیزولون.خوراکی،.یک.گرم.روزانه.به.مدت.2-3.

روز.را.می.توان.در.ش��روع.درمان.کورتیکواس��تروئیدی.

سیستمیک.تجویز.کرد..داروهای.غیر.استروئیدی.از.قبیل.

سیکلوس��پورین.)3.ت��ا.mg/kg/day.7/5(،.میکوفنولیت.

)یک.گرم.دو.بار.در.روز(.یا.آزاتیوپرین.)100.میلی.گرم.

خوراکی.روزانه(.جهت.جلوگیری.از.بروز.عوارض.جانبی.

مرب��وط.به.اس��تروئیدها.اضافه.می.ش��وند.و.البته.اگر.با.
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مص��رف.پردنیزولون.خوراکی.به.س��رعت.عالیم.کنترل.

ش��ود.یا.اینکه.نیاز.به.مصرف.طوالنی.مدت.استروئیدها.

باش��د.لزومی.به.استفاده.از.داروهای.فوق..نیست..عالوه.

بر.این،.جه��ت.تمامی.بیمارانی.که.کورتیکواس��تروئید.

سیس��تمیک.یا.داروهای.سرکوب.کننده.سیستم.ایمنی.

مصرف.می.کنند،.داروهای.ض��د.قارچی.خوراکی.)مثل.

وریکون��ازول.خوراکی.200.میلی.گرم.در.روز(.به.عنوان.

پروفیالکسی.در.مقابل.تهاجم.تروفوزوئیت.ها.به.اسکلرا.
تجویز.می.گردد.

.AK.اس��تفاده.از.دارو.در.درمان..AK درم�ان جراح�ی  -

معم��والً.موفقیت.آمی��ز.اس��ت؛.بنابرای��ن.به.ن��درت.به.

گزینه.های.جراحی.نیاز.خواهیم.داش��ت..اندیکاسیون.ها.

ش��امل.بیمارانی.هس��تند.که.دچار.کراتیت.پیشرفته.یا.

سوراخ.شدگی.قرنیه.می.باشند..عالوه.بر.این،.در.کراتیت.

بهبود.یافت��ه.جهت.کنترل.و.درمان.اس��کارهای.قرنیه.

به.جراحی.نیاز.می.باش��د..گزینه.های.پیش.رو.استفاده.

از.چس��ب.بافتی.در.م��وارد.سوراخ.ش��دگی.قرنیه.و.نیز.
کراتوپالستِی.المالر.یا.نفوذی.هستند.

از.آنجا.که.کراتوپالستی.نفوذی.در.موارد.عفونت.فعال،.

با.میزان.باالیی.از.شکس��ت.همراه.اس��ت.لذا.کراتوپالستی.

الم��الر.به.مرور.در.حال.رواج.پیدا.کردن.می.باش��د..چندین.

گزارش.مبنی.ب��ر.کنترل.موفقیت.آمیز.عفونت.پس.از.انجام.

روش.DALK.جه��ت.AK،.در.دس��ترس.اس��ت..بر.اس��اس.

مطالعه.ای.که.در.مرکز.ملی.چش��م.س��نگاپور.انجام.ش��ده،.

میزان.بق��ای.پیوند.)graft(.در.ای��ن.روش،.بیش.تر.از.روش.

کراتوپالس��تی.نفوذی.بوده.اس��ت..به.طور.کلی.در.افرادی.

که.دچار.سوراخ.ش��دگی.قرنیه.هستند.یا.در.بیمارانی.که.در.

هنگام.استفاده.از.DALK،.سوراخ.شدگی.قرنیه.رخ.می.دهد،.

ممکن.است.نیاز.به.اس��تفاده.از.روش.کراتوپالستی.نفوذی.

باش��د..عالوه.بر.این،.در.موارد.تش��کیل.اس��کارهای.عمقی.

استروما.در.کراتیت.بهبود.یافته.ممکن.است.نتوان.از.روش.
DALK.استفاده.کرد.

درمان.های.بعد.از.جراحی.شامل.استفاده.از.داروهای.ضد.

آکانتاموبایی.)هر.دو.ساعت(.همراه.با.کورتیکواستروئیدهای.

موضع��ی.)8-6.بار.در.روز(.می.باش��د.و.می.ت��وان.آن.ها.را.از.

اولین.روِز.پس.از.جراحی.شروع.کرد..داروهای.ضد.آکانتاموبا.

در.صورتی.که.هیچ.گونه.شواهدی.دال.بر.عود.عفونت.وجود.
نداشته.باشد،.پس.از.یک.ماه.قطع.می.شوند.

پیش..آگهی.کراتوپالس��تی.برای.AK.به.اندیکاسیون.آن.

وابسته.است..وقتی.که.از.این.روش.جهت.اسکارهای.تشکیل.

شده.در.چشم.پس.از.کنترل.عفونت.استفاده.می.شود،.میزان.

بقای.گرافت.و.پیش..آگهی.بینایی.در.مقایس��ه.با.یک.گرافت.

درمانی.یا.گرافت.تکتونیک.که.برای.سوراخ.ش��دگی.قرنیه.یا.

عفونت.وس��یع.و.شدید.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد،.بهتر.

خواهد.بود..در.مطالعه.وس��یعی.ک��ه.در.زمینه.پیوند.قرنیه.

انجام.ش��ده،.مشخص.گردید.که.اگر.در.هنگامی.که.عفونت.

فعال.وجود.دارد،.جراحی.انجام.شود.در.آن.صورت.احتمال.

اینکه.نتایج.به.دس��ت.آمده.ضعیف.تر.بوده.و.بی.تأثیر.باشند،.
13.برابر.بیش.تر.خواهد.بود.

نکات کلیدی: کراتیت آکانتاموبایی
نکات.مهمی.که.به.پزشک.کمک.می.کند.تا.در.تشخیص.
کراتیت.آکانتاموبایی.دچار.اش��تباه.نش��ود،.در.این.قسمت.

توضیح.داده.شده.اند.
* نکات کلیدی 1

اولین.اپیدم��ی.کراتی��ت.آکانتاموبایی،.به.اس��تفاده.از. 	•

محلول.های.دست.ساز.و.خانگی.سالین.نسبت.داده.شد.

در.حال��ی.که.اپیدم��ی.رخ.داده.در.قرن.21،.به.فعالیت.

ناکاف��ِی.برخ��ی.از.محلول.ه��ای.شستش��و.و.نگهداری.
لنزهای.تماسی.در.مقابل.آکانتاموبا.نسبت.داده.شد.

کراتی��ت.آکانتاموبای��ی.می.توان��د.در.اف��رادی.که.فاقد. 	•

س��ابقه.استفاده.از.لنزهای.تماس��ی.می.باشند،.ثانویه.به.

تروماه��ای.جزیی.و.مختصر.و.تماس.با.آب.آلوده،.ایجاد.
گردد.

تری��اد.کالس��یِک.درد.نامتناس��ب،.کراتونوریت.رادیال. 	•

)ش��عاعی(.و.انفیلتراس��یون.حلقوی.ش��کل.در.تمامی.

مبتالیان.به.کراتیت.آکانتاموبایی.مش��اهده.نمی.ش��ود..
فقدان.این.یافته.ها.رد.کننده.وجود.این.عفونت.نیست.

هر.چند.که.یک.سری.آزمون.های.دیگر.نیز.در.دسترس. 	•

قرار.دارند،.بررسی.های.میکروبیولوژی.رایج.در.تشخیص.
قسمت.اعظم.بیماران.کمک.خواهد.کرد.

Confocal microscopy.در.تش��خیص.قطع��ی.بیماری،. 	•

یک.آزمون.بالینی.حساِس.in vivo.بوده.و.دارای.قابلیت.
اختصاصی.بودن.باالیی.است.

در.ش��رایط.زی��ر،.بای��د.آکانتاموبا.را.به.عن��وان.یکی.از. 	•
تشخیص.های.افتراقی.در.کراتیت.مد.نظر.قرار.داد:

کراتیت.مزمنی.که.با.اس��تفاده.از.لنزهای.تماسی.همراه. .-

بوده.یا.اینکه.به.دنبال.تروما.همراه.با.تماس.با.آب.آلوده.
ایجاد.شده.باشد.

کراتوپات��ِی.نقطه.ای.که.به.درمان.پاس��خ.نداده.همراه.با. .-

کراتیت انگلی
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کدورت.بخش.قدامی.استروما.
وج��ود.درد.نامتناس��ب.و.ش��دید.چش��م،.کراتونوریت. .-

شعاعی.و.انفیلتراسیون.حلقوی.شکل.
عدم.پاسخ.به.درمان.ضد.ویروس.HSV.یا.پاسخ.درمانی. .-

ضعیف.
هر.گونه.کراتیت.اولسراتیو.نکروزان.همراه.با.منفی.بودن. .-
کش��ت.در.محیط.های.کش��ت.رایج.و.پاس��خ.ضعیف.به.

.)empirical(.درمان.های.تجربی
* نکات کلیدی 2

.ن��کات.کلیدی.ذکر.ش��ده.در.ادامه.مطل��ب،.در.افتراق.

اپی.تلیوپات��ِی.HSV.از.موارد.تازه.کراتی��ت.آکانتاموبایی.که.
دچار.اپی.تلیوپاتی.می.باشند.کمک.کننده.خواهد.بود:

وج��ود.یک.اپی.تلیوپاتِی.گرانوالر.چن��د.کانونِی.مجزا.از. 	•

یکدیگ��ر.بدون.یک.الگوی.دندانه.ای.)دندریتیک(.و.یک.

کدورت.ساب.اپی.تلیال.که.با.دندریت.های.مشاهده.شده.
در.عفونت.HSV.شباهتی.ندارد.

درد.نامتناس��ب.)که.البته.در.کراتیت.غیر.مرتبط.با.لنز. 	•
تماسی.شیوع.کمتری.دارد(.

تماس.با.آب.آلوده.و.سابقه.استفاده.از.لنز.تماسی. 	•
عدم.پاسخ.به.داروهای.ضد.ویروسی. 	•

کراتیت میکروسپوریدیال
در.ده��ه.گذش��ته،.میکروس��پوریدیا.ب��ه.یک��ی.از.علل.
مهم.عفونت.های.خارجی.چش��م.تبدیل.ش��ده.اس��ت..این.
عوامل،.گ��روه.متنوع��ی.از.انگل.های.اجب��اری.پروتوزوآیی.
داخل.س��لولی.بوده.که.هاگ.می.س��ازند.و.متعلق.به.راسته.
میکروس��پورا.در.سلس��له.Protista.می.باش��ند..این.انگل.ها،.
حیوان��ات.مختلف��ی.از.قبیل.انس��ان..و.نیز.ان��واع.زیادی.از.
سلول.ها.را.آلوده.می.سازند..اخیراً.میکروسپوریدیا.به.عنوان.
Enterocytozoon,).قارچ..طبقه.بندی.شده.است..شش.جنس
 Encephalitozoon, Pleistophora Trachipleistophora,

(Vittaforma, & Nosema..همراه.با.حداقل.12.گونه.مختلف.

و.میکروسپوریدیای.طبقه.بندی.نشده.)که.از.آن.ها.به.عنوان.

میکروسپوریدیوم.یاد.می.شود(.به.عنوان.پاتوژن.های.انسانی.

توصیف.ش��ده.اند..میکروسپوریدیا.در.چش��م.باعث.ایجاد.

اسکلریت. قرنیه.،. اس��ترومای. کراتوکنژنکتیویت،.کراتیت.

و.اندوفتالمیت.می.ش��ود..در.قس��مت.های.بعدی،.برخی.

از.عفونت.ه��ای.س��گمان.قدامی.که.توس��ط.این.گروه.از.

ارگانیس��م.ها.ایجاد.می.ش��وند،.مورد.بحث.ق��رار.خواهد.
گرف��ت..

*کراتوکنژنکتیویت میکروسپوریدیال
.)1992(.Metcalfe.و.)1990(.Friedberg.از.هنگامی.که
و.هم��کاران.کراتوکنژنکتیوی��ت.میکروس��پوریدیال.را.در.
مبتالیان.به.ایدز.توصیف.نمودند.تاکنون.ش��ناخت.پزشکان.
از.ای��ن.بیم��اری.به.می��زان.قاب��ل.مالحظه.ای.ارتق��ا.یافته.
اس��ت؛.در.عین.ح��ال.در.س��ال.Thang.،2001.و.همکاران.
این.بیماری.را.در.فرد.س��المی.که.از.لنز.تماس��ی.اس��تفاده.
می.کرد،.گزارش.کردن��د..مجموعه.های.بزرگ.بعدی.که.در.
هندوستان.و.سنگاپور.تحت.بررسی.قرار.گرفته،.نشان.دادند.
که.کراتوکنژنکتیویت.میکروسپوریدیال.در.افرادی.که.سالم.
هس��تند.نیز.رخ.می.دهد.و.این.امر.تاکید.می.کند.که.فقدان.
ایدز،.ردکننده.عفونت.میکروسپوریدیال.نیست..این.بیماری.
با.چند.عامل.زمینه.ساز.از.جمله.تروما،.نقص.سیستم.ایمنی،.
اس��تفاده.از.لنز.تماسی،.اس��تفاده.از.کورتیکواستروئیدهای.
سیس��تمیک.ی��ا.موضعی.و.تماس.ب��ا.آب.آل��وده.ارتباط.و.
همراه��ی.دارد..بر.اس��اس.مش��اهدات.ص��ورت.گرفته،.این.
بیم��اری.دارای.یک.روند.فصلی.اس��ت.و.بیش.تر.موارد.آن.
در.هندوس��تان.در.طی.ایام.بارانی.سال.)بین.ماه.های.ژوئن.
ت��ا.س��پتامبر(.رخ.داده.و.این.مس��ئله.مطرح.کننده.ارتباط.

احتمالی.آن.با.آب.آلوده.است.
عالیم بالین�ی کراتوکنژنکتیویت میکروس�پوریدیال:   -
بیماران.مبتال.به.کراتوکنژنکتیویت.میکروس��پوریدیال.
با.عالیمی.که.همان.عالیم.کنژنکتیویت.حاد.می.باش��د.
مراجعه.می.کنند:.فرد.ناگهان.دچار.قرمزی.یک.چش��م.
و.تورم.پلک.ش��ده.و.درد.به.درج��ات.مختلف.همراه.با.
آبریزش.و.حساس��یت.به.نور.نیز.وجود.دارد..در.معاینه،.
تورم.پلک.ها.مشهود.است..در.ملتحمه.پرخونی.با.درجات.
متغیر.دیده.ش��ده.و.واکنش.پاپیلری.و.یا.فولیکوالر.نیز.
وجود.دارد..در.قرنیه.اروزیون.های.نقطه.ای.ایجاد.می.شود.
و.ممکن.اس��ت.با.التهاب.زمینه.ای.اس��تروما.نیز.همراه.
باشد..بنابراین.عالیم.بالینی.با.عالیم.کراتوکنژنکتیویت.
آدنوویرال.حاد.یا.کراتوکنژنکتیویت.HSV.ش��بیه.است..
یک.نکته.مهم.که.در.افتراق.میکروس��پوریدیا.از.س��ایر.
عل��ل.کراتوکنژنکتیوی��ت.حاد.کمک.کننده.می.باش��د،.
مورفولوژی.اروزیون.های.نقطه.ای.اس��ت..اروزیون های 
میکروس�پوریدیال  کراتوکنژنکتیوی�ت  در  نقط�ه ای 
برجس�ته بوده و ناهموارتر و بزرگ تر هس�تند و یک 
نمای شاخِص »چسبنده« به قرنیه دارند.)شکل.7(..به.
مرور.که.بیماری.پیش��رفت.می.کند،.ضایعات.اپی.تلیال.
ممکن.اس��ت.با.التهاب.استرومای.زیرین.که.یک.الگوی.
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کراتیت.س��که.ای.را.ایجاد.می.نماید.ارتب��اط.پیدا.کند..

گاهی.اوقات،.ادم.کانونی.یا.منتش��ر.اس��تروما.همراه.با.
پیگمان.های.اندوتلیوم.یا.KPs.مشاهده.می.شود.

درم�ان: کراتوکنژنکتیویت.میکروسپوریدیال.با.استفاده.  -

از.داروه��ای.ضد.انگل.)مثل.فوماجیلی��ن،.پروپامیدین.

آیزتیون��ات.و.PHMB(.و.داروه��ای.ض��د.ق��ارچ.)مثل.

ناتامایس��ین.و.آنت��ی.بیوتیک.ه��ا.ب��ا.یا.ب��دون.درمان.

سیس��تمیک.از.قبیل.آلبندازول.یا.ایتراکونازول(.درمان.

می.ش��ود..Das.و.همکاران.یک.RCT.انجام.دادند.که.در.

آن،.PHMB.با.یک.پالس��بو.)قطره.های.اشک.مصنوعی(.

مورد.مقایس��ه.ق��رار.گرفت،.آن.ه��ا.دریافتن��د.که.این.

بیماری،.یک.عارضه.خود.محدود.شونده.است.و.در.ظرف.

چند.هفته.برطرف.می.گ��ردد..بنابراین،.بیماری.تنها.به.

درم��ان.حمایتی.با.اس��تفاده.از.لوبریکانت.های.موضعی.

نیاز.دارد..بیمارانی.که.دچار.التهاب.اس��تروما.هس��تند،.

ممکن.اس��ت.به.درمان.کورتیکواستروئیدی.نیاز.داشته.

باش��ند..در.ای��ن.مطالعه،.اکثر.بیماران.بدون.گذاش��تن.
هیچ.گونه.اثر.و.عارضه.ای.بهبود.یافتند.

*کراتیت استروما:
کراتی��ت.اس��تروما.در.مقایس��ه.ب��ا.کراتوکنژنکتیویت،.
یک.ش��کل.نادر.از.عفونت.میکروس��پوریدیال.اس��ت..اخیراً.
اطالع��ات.مرب��وط.به.32.بیمار.را.منتش��ر.ش��ده.اس��ت.و.
تجربیات.موجود.در.این.گروه.و.بررس��ی.سایر.موارد.منتشر.
شده.به.روش��نی.مطرح.کننده.این.نکته.است.که.تشخیص.
میکروس��پوریدیوزیس.اس��تروما.همچنان.ب��ه.صورت.یک.
چالش��ی.باقی.مانده.اس��ت..ویژگی.های.خاص.این.بیماری.

عبارتند.از:
بیماری.به.کندی.و.آهس��تگی.پیشرفت.می.کند.و.مدت. 	•
زمان.وجود.عالیم.طوالنی.می.باش��د..در.مجموعه.تحت.
مطالع��ه.،.میانگین.مدت.زمان.عالیم.در.هنگام.مراجعه.
بیم��ار،.332.روز.بود..حتی.مواردی.که.توس��ط.س��ایر.
محققان.منتشر.گردیده،.نش��ان.دهنده.آن.است.که.در.

اکثر.موارد،.تشخیص.با.تأخیر.صورت.گرفته.است.
.HSV.تابل��وی.بالینی..اولی��ه،.چهره.کراتیت.اس��تروما 	•
را.تقلی��د.می.کند..تع��داد.قابل.مالحظ��ه.ای.از.بیماراِن.
مجموعه.های.تحت.مطالعه.و.مواردی.که.توس��ط.سایر.
نویسندگان.منتشر.گردیده،.در.ابتدا.به.عنوان.»کراتیت.
اس��تروما.با.میانجیگری.سیستم.ایمنی«.تشخیص.داده.
ش��دند..جه��ت.درمان.آن.ه��ا،.کورتیکواس��تروئیدهای.
موضعی.و.داروهای.ضد.ویروس.تجویز.ش��د..اس��تفاده.

 .b و a .ش�کل 7. تصویر قرنی�ه فرد مبتال به عفونت میکروس�پوریدیال
ضایعات نقطه ای بزرِگ ناهموار که در زیر نور منتش�ر آبی کبالت نش�ان 
داده شده، دارای یک نمای »چس�بنده« می باشند. c. کراتیت استروما. 
حاشیه ضایعه دارای لبه های کاماًل مشخصی است که به داخل استرومای 
عمقی گسترش یافته  است. آن قسمت از قرنیه که پیرامون ضایعه را در 
برگرفته، نس�بتًا روش�ن و شفاف اس�ت و یا اینکه ممکن است همراه با 

ایجاد اسکار باشد.

کراتیت انگلی
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از.کورتیکواس��تروئیدها.منجر.ب��ه.کاهش.التهاب.قرنیه.

می.ش��ود.ام��ا.در.ادامه،.بیماری.)به.خص��وص.در.موارد.

دوزه��ای.tapering(.ب��ه.دفعات.تش��دید.ش��ده.و.بدتر.

می.گردد.و.البته.این.ویژگی.با.وضعیت.مشاهده.شده.در.
موارد.کراتیت.HSV.نیز.مشابه.است.

این.بیماری.دارای.تظاهرات.دیگری.نیز.می.باش��د..این. 	•

تظاهرات.ش��امل.این.موارد.اس��ت:.انفیلتراس��یون.های.

.)multifocal(.عمقی.استروما،.تک.کانونی.یا.چند.کانونی

همراه.با.اگزوداهای.بزرگ.ش��بیه.به.چربی.گوس��فند؛.

انفیلتراس��یون.استروما.کاماًل.مش��خص.و.محدود.با.یا.

بدون.زخم.)ulceration(؛.یا.یک.کراتیت.اولسراتیو.بهبود.

نیافته.که.ش��بیه.به.کراتیت.ایجاد.شده.توسط.قارچ.ها،.

مایکوباکتری.های.آتیپیک.یا.س��ایر.باکتری.های.دارای.
.)7c.خاصیت.آسیب.زایی.خفیف.می.باشد.)شکل

*تشخیص کراتیت میکروسپوریدیال:
به.منظور.مش��اهده.هاگ.ه��ای.میکروس��پوریدیال.در.
نمونه.های.بالینی.از.چند.روش.اس��تفاده.می.ش��ود.)جدول.
3(..در.رنگ.آمی��زی.گرم.هاگ.ها،.نمای��ی.گرم.مثبت.دارند.
و.دارای.رنگ.آمی��زی.نقط��ه.ای.می.باش��ند؛.س��ایر.روش.ها.
ب��ا. درص��د. .10 .KOH پتاس��یم(. )هیدروکس��ید. ش��امل.
.رنگ.ه��ای.calcofluor white.و.زیل-نیلس��ون.اصالح.ش��ده
)H2SO4.1.درصد(.می.باش��د.)ش��کل.8(..این.هاگ.ها.دارای.

جدول 3. روش های مورد استفاده جهت مشاهده هاگ های میکروسپوریدیا یا در نمونه های بالینی   

 توضیحات روش
میکروسکوپی.نوری:

قابل.اطمینان.و.در.دسترس.می.باشد.تری.کروم.اصالح.شده
برای.مصارف.روزمره.و.جاری.توصیه.نمی.شود.و.تفسیر.آن.دشوار.می.باشد.گیمسا

رنگ.های��ی.مث��ل.calcofluor, Fungi-Fluor.و.Uvitex 2B.حس��اس.بوده.ولی.فاقد.ِکموفلورسانس
ویژگی.می.باشند.

جه��ت.نمونه.های.دارای.بقایای.مختصر.و.کوچک.)مثل.مواد.تراش��یده.ش��ده.از.گرم
قرنیه(.توصیه.می.شود.

)1% H2SO4).حس��اس؛.معموالً.برای.نمونه.های.مدفوع.و.مواد.تراش��یده.ش��ده.از.قرنیه.توصیه.رنگ.آمیزی.زیل-نیلسون.اصالح.شده
می.شود.

هیستوپاتولوژی.معمولی
حساسیت.آن.در.مواقعی.که.تعداد.انگل.ها.کم.هست،.نامشخص.است.هماتوکسیلین.-.ائوزین

)1% H2SO4).حساس،.عموماً.برای.نمونه.های.قرنیه.توصیه.می.شود.رنگ.آمیزی.زیل-نیلسون.اصالح.شده
Periodic acid–Schiff.در.مورد.اثربخشی.آن.اختالف.نظر.وجود.دارد

رنگ.آمیزی.گرم.)اصالح.شده(
(Brown-Brenn,Brown-Hopps, chromotrope)

حساس،.عموماً.توصیه.به.استفاده.از.آن.می.شود.

حساسیت.آن.در.مواقعی.که.تعداد.انگل.ها.کم.هست،.نامشخص.است.گیمسا
Gomori methenamine silver.مطمئن.و.حساس.می.باشد

مطمئن.و.حساس.می.باشد.تری.کروم.)اصالح.شده(
میکروسکوپی.الکترونی

مقاطع.بافتی
اس��تاندارد.طالیی.برای.تأیید.و.شناسایی.س��ایر.گونه.ها،.اما.حساسیت.آن.جهت.
شناسایی.هاگ.ها.در.قطعات.تراشیده.شده.قرنیه.در.مقایسه.با.میکروسکوپی.نوری.

پایین.تر.می.باشد.
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.)budding(.ش��کل.بیضوی.یکسانی.می.باشند.و.فقدان.جوانه
transmission.باعث.افتراق.آن.ها.از.مخمرها.می.گردد..روش
Electron Microscopy.در.مش��اهده.انگل.کمک.کننده.است.

و.شناس��ایی.گونه.ها.را.آس��ان.تر.می.س��ازد..با.ای��ن.وجود،.

اس��تفاده.رایج.و.روزمره.از.این.روش.جهت.تش��خیص.انگل.

امر.دش��واری.است..میکروس��پوریدیا.که.انگل.های.اجباری.

داخل.سلولی.هس��تند،.در.محیط.های.کشت.معمولی.رشد.

نمی.کنند.و.جهت.رش��د.به.کشت.بافتی.نیازمند.می.باشند..

چند.رده.س��لولی.که.جهت.کش��ت.میکروس��پوریدیا.مورد.

.،E6,HLF,MRC-5,MDCK.اس��تفاده.قرار.گرفت��ه،.ش��امل

کلی��ه.خرگ��وش.)RK-13(.و.فیبروبالس��ت.های.ریه.جنین.

گاو.می.باش��ند..گزارش.های��ی.در.مورد.تش��خیص.آنتی.ژنی.

با.اس��تفاده.از.آزمایش.ایمونوفلورس��انس.نیز.وجود.دارد؛.با.

این.وج��ود،.آنتی.بادی.های.الزم.جهت.انج��ام.این.آزمایش.

در.بازار.در.دس��ترس.همگان.نیس��ت..در.فقدان.کشت.های.

س��نتی.و.معمول��ی،.مش��اهده.میکروس��کوپی.هاگ.ه��ای.

ش�کل 8: عکس ه�ای میکروس�کوپی از میکروس�پوریدیا در مبتالیان ب�ه کراتوکنژنکتیوی�ت و کراتیت اس�تروما. a. هاگ های 
میکروس�کوپی مشخص و فلورسانت بیضوی ش�کل میکروسپوریدیال )KOH و calcofluor white، 400 برابر(. b. هاگ های بیضوی 
ش�کِل بدون رنگ )گرم مثبت( و فاقد جوانه میکروس�پوریدیال همراه با رنگ آمیزی داخلی نقطه ای )رنگ آمیزی گرم،1000 برابر(. 
c. مقطع هیس�توپاتولوژی بافت قرنیه قالب گیری ش�ده از پارافین که نش�ان دهنده وجود هاگ های میکروسپوریدیاِل مشخص و 
بیضوی شکل در یک فرد مبتال به کراتیت استروما می باشد )در رنگ آمیزی زیل-نیلسون اصالح شده، 1000 برابر(. d. رنگ آمیزی 

Gram Chromotrope، 1000 برابر.

کراتیت انگلی
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میکروسپوریدیال.اغلب.اوقات.به.وسیله.روش.های.مولکولی.

تأیید.می.ش��ود..مجموعه.ای.آزمایش.های.طراحی.ش��ده.بر.
RNA.بوده.و.مناطق.حفاظت.شده.ای.از.ژن.های.PCR.اساس
.Encephalitozoon.و.پرایمرهای.خاِص.گونه.های.ribosomal

بررس��ی. می.کنن��د.. هدف.گی��ری. را. .Enterocytozoon و.

میکروسکوپی.بافت.های.جدا.ش��ده.از.قرنیه،.روش.دیگری.

برای.تأیید.تش��خیص.می.باش��د..در.رنگ.آمی��زی.معمولی.

هماتوکس��یلین.و.ائوزین.شناسایی.ارگانیسم.ها.دشوار.است..

چن��د.روش.دیگ��ر.رنگ.آمیزی.در.جدول.3.ذکر.ش��ده.اند..

هاگ.ه��ا.نمایی.بیضوی.تا.مدور.دارن��د.و.اندازه.آن.ها.از.12.

ال��ی.15.میکرون.متغیر.بوده.و.دارای.کمربند.نواری.داخلی.
خاصی.می.باشند.

* درمان
در.عین..حال.ک��ه.کراتوکنژنکتیویت.یک.بیماری.خود.
محدود.ش��ونده.اس��ت،.هیچ.درمان.دارویی.قطعی.و.نهایی..
برای.کراتیت.استروما.ناشی.از.میکروسپوریدیا.وجود.ندارد..
این.بیم��اری.همانن��د.کراتوکنژنکتیویت.ب��ا.داروهای.ضد.
انگلی.تحت.درمان.قرار.گرفته.است..در.گروه.تحت.مطالعه،.
بیماران.با.اس��تفاده.از.PHMB.و.قطره.های.کلرهگزیدین.با.
یا.بدون.آلبندازول.یا.ایتراکونازول.خوراکی.درمان.شدند..با.
ای��ن.وجود،.درمان.دارویی.تقریباً.در.اغلب.اوقات.در.کنترل.
عفونت.با.شکس��ت.روبرو.می.گردد..بنابراین.در.حال.حاضر.
برداش��تن.تمام.ضخامت.بافت.آلوده.قرنیه.در.موارد.کراتیت.
استروما.و.جایگزینی.آن.با.قرنیه.سالم،.درمانی.قطعی.جهت.
ای��ن.بیماری.محس��وب.می.ش��ود..از.آنجا.ک��ه.هیچ.داروی.
موثری.وجود.ندارد،.بیم��اران.در.دوره.بعد.از.عمل.جراحی.
ب��ا.PHMB.و.کلرهگزیدین.همراه.با.کورتیکواس��تروئیدهای.

موضعی.درمان.می.شوند.
عمل.جراحی.با.خطر.عود.عفونت.همراه.است..به.همین.
علت،.کراتوپالستی.المالر.گزینه.خوبی.نیست..در.مجموعه.
تحت.مطالعه،.روش.descemet-sparing DALK.در.دو.مورد.

انجام.شد.اما.در.هر.دو.مورد،.عفونت.عود.نمود.

نکات کلیدی: کراتیت میکروسپوریدیال
نکاتی.که.توجه.به.آن.ها.باعث.خواهد.شد.تا.از.تشخیص.
نادرس��ت.بیم��اری.جلوگیری.به.عمل.آی��د.به.طور.خالصه.

عبارتند.از:
* نکات کلیدی 3:

عالیمی. دارای. میکروس��پوریدیال. کراتوکنژنکتیوی��ت. 	•

ش��بیه.به.کنژنکتیویت.حاد.بوده.و.عفونت.آدنوویرال.یا.

هرپتیک.را.تقلید.می.کند.
یافت��ه.خ��اص.و.ویژه.ای��ن.عفون��ت،.وج��ود.ضایعات. 	•
اپی.تلیالی.ناهموار.و.برجسته.همراه.با.واکنش.فولیکوالر.

و.یا.پاپیالری.می.باشد.
این.بیماری.هر.چند.که.نخس��تین.ب��ار.در.مبتالیان.به. 	•
ای��دز.توصیف.گردید،.در.افراد.س��الم.ه��م.می.تواند.رخ.

دهد.
این.بیماری.دارای.یک.روند.فصلی.می.باش��د.و.بیش.تر. 	•

موارد.آن.در.فصل.باران.رخ.می.دهد.
تش��خیص.آن.از.طریق.بررس��ی.میکروس��کوپیک.یک. 	•
.10%.KOH.نمونه.تراش��یده.شده.قرنیه.با.اس��تفاده.از
همراه.با.رنگ.آمی��زی.Gram.،calcofluor white.یا.زیل-
نیلس��ون.اصالح.شده.)رنگ.اسید.فاس��ت.با.استفاده.از.

 H2SO4 1.%(.صورت.می.گیرد.

این.بیماری،.یک.بیماری.خود..محدود.ش��ونده.اس��ت.و. 	•
فقط.به.درمان.حمایتی.نیاز.دارد.

* نکات کلیدی 4:
	کراتیت.اس��تروما.ایجاد.شده.توس��ط.میکروسپوریدیا،. 	•

نسبتاً.نادر.است.
مش��خصات.کراتیت.ش��امل.مدت.زمان.طوالنی.عالیم. 	•
-معموالً.در.طی.چند.ماه.یا.چند.س��ال-.و.یک.دوره.به.

آهستگی.پیش.رونده.می.باشد.
در.بسیاری.از.بیماران،.تشخیص.درست.صورت.نگرفته. 	•
و.ب��ه.عنوان.کراتی��ت.هرپتیک.اس��تروما..HSV.درمان.

می.شوند.
در.درمان.این.بیماری.هیچ.دارویی.مؤثر.نیست.و.درمان. 	•

قطعی.و.نهایی.آن.پیوند.می.باشد.
در.ای��ن.بیماری.همانن��ِد.کراتوکنژنکتیویت،.بررس��ی. 	•
میکروس��کوپیِک.مواد.تراشیده.شده.از.قرنیه.یا.بیوپسی.

قرنیه.در.تشخیص.کمک.کننده.است.
در.زیر.میکروس��کوپ.ف��رد.باید.به.دنب��ال.مورفولوژی. 	•

خاص.انگل.ها.باشد.
سایر.انگل.هایی.که.باعث.ایجاد.کراتیت.می.شوند

انگل.های.غیر.از.آکانتاموبا.و.میکروس��پوریدیا،.ش��یوع.

چندانی.در.ایجاد.بیماری.های.قرنیه.ندارند..در.سال.2010.

یک.مورد.کراتیت.ناشی.از.Dictyostelium polycephalum.از.

هندوستان.گزارش.ش��د..این.ارگانیسم.از.نظر.مورفولوژی،.

کش��ت.و.ویژگی.ه��ای.بالینی..از.جمله.یک.انفیلتراس��یون.

حلقوی.شکل،.شبیه.به.آکانتاموبا.می.باشد..در.صورت.وجود.

ش��کل.مدور.کیس��ت.و.فقدان.دیواره.داخلی.ش��ش.وجهی.
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کیس��ت،.باید.به.وجود.این.انگل.ش��ک.کرد..تش��خیص.بر.

اس��اس.روش.18s rDNA sequencing.تأیی��د.می.گردد..این.

مورد.گزارش.ش��ده.با.اس��تفاده.از.داروهای.کالس��یک.ضد.

آکانتاموبای��ی.تحت.درم��ان.قرار.گرفت.ام��ا.جهت.کنترل.
عفونت.نیاز.به.جراحی.پیدا.کرد.

طیف.دیگ��ر.انگل.هایی.ک��ه.قرنیه.را.درگی��ر.می.کنند.

بر.اس��اس.منطقه.جغرافیایی،.ش��رایط.زندگی.س��اکنان.و.

ان��واع.حیوانات.خانگ��ی.و.حیوانات.وحش��ی.موجود.در.آن.

منطقه.متغیر.می.باش��د..بر.اس��اس.تحقیقات.انجام.گرفته،.

مشخص.شده.که.انکوسرکا.ولوولوس،.گونه.های.لیشمانیا.و.

تریپانوزوما.قرنیه.را.درگیر.می.کنند..در.حالی.که.انکوس��رکا.

ولوول��وس.یک.نمات��ود.فیالریال.می.باش��د،.دو.انگل.دیگر.
پروتوزوآ.می.باشد.

* اُنکوسرکیازیس
انکوس��رکیازیس.یک.بیماری.قدیمی.شایع.در.مناطق.
استوایی.جنوب.صحرای.آفریقا.بوده.و.در.ضمن.در.آمریکای.
جنوبی.و.ش��به.جزیره.عربس��تان.نیز.مش��اهده.می.ش��ود..
این.بیماری.توس��ط.یک.نماتود.فیالریال.به.نام.اُنکوس��رکا.
ولوولوس.ایجاد.می.ش��ود..این.انگل.از.طریق.مگس.سیاه.از.
جنس.Simulium.-که.میزبان.واس��ط.انگل.اس��ت-.منتقل.

می.شود.
انکوسرکیازیس.که.به.عنوان.کوری.رودخانه.نیز.شهرت.
دارد،.یکی.از.علل.اصلی.کوری.قرنیه.ای.بوده.و.در.مقام.دوم.
و.پس.از.تراخم.قرار.دارد..این.بیماری.می.تواند.هم.سگمان.
قدامی.و.هم.س��گمان.خلفی.را.درگیر.سازد..کراتیت.در.اثر.
التهاب.ایجاد.می.ش��ود.و.این.التهاب.خود.در.پاسخ.به.مرگ.
میکروفیالریاها.رخ.می.دهد..این.واکنش.ها.منجر.به.تشکیل.
مناطق.مجزا.و.مشخصی.از.کدورت.قرنیه.)کراتیت.نقطه.ای.
punctate(.می.گ��ردد..در.نتیج��ه.تماس.م��داوم.با.این.انگل.

و.ی��ا.به.علت.وج��ود.عفونت.ش��دید،.کدورت.های.متعددی.

در.امتداد.لیمبوس.در.قس��مت.های.محیطی.قرنیه.تشکیل.

می.شود.و.به.س��مت.مرکز.قرنیه.پیشرفت.می.کند.و.همراه.

با.آن،.واسکوالریزاسیون.عروقی.نیز.رخ.می.دهد..در.نهایت،.

سرتاس��ر.قرنیه.کدر.و.تیره.می.ش��ود.و.بینایی.فرد.کاماًل.از.

دست.می.رود..سرانجام.کراتیت.اسکلروزان.ایجاد.شده.منجر.
به.نابینایی.برگشت.ناپذیری.می.شود.

تشخیص.بر.اساس.وجود.ضایعات.پوستی.تیپیک.همراه.

با.معاینه.س��گمان.قدامی.با.اس��لیت.المپ.که.نشان.دهنده.

میکروفیالریای.در.حال.حرکت.می.باش��د،.صورت.می.گیرد..

عالوه.بر.این،.بیوپسی.پوست،.ملتحمه.و.قرنیه.نیز.در.تأیید.

تشخیص.کمک.کننده.می.باشند.
مبتالیان.به.انکوس��رکیازیس.تحت.درمان.با.ایورمکتین.
س��الی.یک.بار،.با.دوز.mg/kg.0/15.به.مدت.12-10.س��ال.
ق��رار.می.گیرند..ایورمکتی��ن.الروها.را.می.کش��د.ولی.قادر.
به.کش��تن.کرم.های.بالغ.نیست..ش��واهدی.در.دست.است.
.Wolbachia.که.داکسی.س��یکلین.از.طریق.کش��تن.باکترِی
که.کرم.های.بالغ.جهت.بقای.خود.به.آن.وابس��ته.هس��تند،.
کرم.ه��ای.بالغ.را.از.میان.می.برد..در.مقایس��ه.با.ایورمکتین.
بتنهایی،.اس��تفاده.از.یک.دوره.6.هفته.ای.داکسی.سیکلین.
که.پس.از.آن.ایورمکتین.مصرف.شود،.منجر.به.کنترل.بهتر.
میکروفیالریا.و.از.بین.رفتن.قدرت.بارورسازی.کرم.بالغ.ماده.

خواهد.شد.
انکوسرکیازیس.یک.معضل.مهم.بهداشت.عمومی.است.
و.برنامه.کنترل.انکوسرکیازیس.که.از.سوی.سازمان.جهانی.
بهداش��ت.تدوین.ش��ده،.در.کاهش.میزان.ب��روز.بیماری.به.

صورت.چشم.گیری.موفقیت.آمیز.بوده.است.
* لیشمانیازیس

Leishmania braziliensis.که.یک.پروتوزآی.داخل.سلولی.

.Phlebotomus.اجباری.است.از.طریق.مگس.شنزار.از.جنس

منتق��ل.ش��ده.و.باع��ث.ایج��اد.لیش��مانیازیس.می.گردد..

ای��ن.بیماری.در.آس��یا،.آفریقا،.آمری��کای.جنوبی.و.نواحی.

مدیترانه.ای.شیوع.دارد..این.انگل.باعث.ایجاد.لیشمانیازیس.

جلدی.می.ش��ود.که.ممکن.اس��ت.پلک.ها.را.درگیر.س��ازد..

همچنین.این.بیماری.ممکن.اس��ت.باع��ث.ایجاد.زخم.های.

قرنی��ه.و.کراتیت.بینابینی.ش��ود..جهت.تش��خیص.قطعی،.

نیاز.به.تشخیص.اجسام.داخلی.سلولی.L-D.در.رنگ.آمیزی.

گیمسا.یا.هماتوکسیلین.ائوزیِن.نمونه..)یا.بیوپسی.(.می.باشد..

.،Novy-MacNeal-Nicolle )NNN)..کش��ت.بر.روی.محی��ط

آزمون.پوس��تی.لیش��مانیا،.تش��خیص.آنتی.بادی.به.وسیله.

ELISA.یا.آزمون.هماگلوتیناسیوِن.غیر.مستقیم.و.تشخیص.

آنتی.ژنی.به.وس��یله.آزمون.آنتی.بادی.فلورس��انت.مستقیم.

می.تواند.در.تش��خیص.کمک.کننده.باشد..استیبوگلوکونات.

سیستمیک.داروی.انتخابی.برای.درمان.لیشمانیازیس.است..

در.مورد.لیش��مانیازیس.جلدی.یا.احشایی.که.نیاز.به.درمان.

سیستمیک.دارد،.دوز.توصیه.شده،.روزانه.0/2.میلی.لیتر.به.

ازای.ه��ر.کیلوگرم.وزن.بدن.می.باش��د.که.به.صورت.داخل.

عضالنی.یا.داخل.وریدی.به.مدت.30.روز.مصرف.می.گردد..

همچنین.دارو.را.می.توان.به.صورت.تزریق.داخل.ضایعه..در.

هر.جلس��ه.به.میزان.500-100.میلی.گرم.برای.5-1.جلسه.
تجویز.نمود.

کراتیت انگلی
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* تریپانوزومیازیس
پروتوزوآه��ای. .،T cruzi و. .Trypanosoma brucei .
تاژکداری.هستند.که.در.گروه.انگل.های.خونی.قرار.داشته.و.
به.ترتیب.باعث.تریپانوزومیازیس.آفریقایی.)بیماری.خواب(.
و.تریپانوزومیازیس.آمریکایی.)بیماری.شاگاس(.می.گردند..
مورد.اول.توسط.مگس.تسه.تسه.و.مورد.دوم.توسط.حشرات.
گروه.نیم.باالن.منتقل.می.شود..در.هر.دو.بیماری،.تظاهرات.
چش��می.به.صورت.پرخونی.ملتحمه،.کراتی��ت.بینابینی.و.
کدورت.منتشر.استرومای.قرنیه.همراه.با.واسکوالریزاسیون.
گزارش.شده.است..تشخیص.این.بیماری.بر.اساس.مشاهده.
انگل.در.ترشحات.آسپیره.شده.از.یک.غده.لنفاوی.یا.شانکر.
یا.مشاهده.آن.در.خون.به.وسیله.رنگ.آمیزی.گیمسا.صورت.
.xenodiagnose.و.NNN.می.گی��رد..ب��ا.اس��تفاده.از.محی��ط
تش��خیص.آس��ان.تر.خواهد.بود..آزمون.های.س��رولوژیک.از.
ارزش.کمی.برخوردارند..ارگانیس��م.ها.معموالً.در.نمونه.های.
گرفته.ش��ده.از.قرنیه.مش��اهده.نمی.ش��وند..درمان.بیماری.
ش��اگاس.به.وس��یله.داروه��ای.ض��د.تریپانوزوم��ا.از.قبیل.
nifurtimox.با.دوز.mg/kg.8-10..در.4.دوز.منقس��م.برای.3.

ال��ی.4.ماه.یا.benznidazole.در.مرحله.حاد.بیماری.احتماالً.
مؤث��ر.خواهد.ب��ود؛.در.عین.حال.در.م��وارد.مزمن.بیماری،.

اثربخشی.داروها.کاهش.می.یابند.
* اُفتالمومیازیس

در.بیماران.مبتال.به.افتالمومیازیس.که.در.آن.ها.الروهای.

حشرات.به.چشم.و.ضمایم.چشمی.حمله.می.کنند،.مواردی.
از.درگیری.قرنیه.گزارش.ش��ده.اس��ت..ای��ن.عارضه.عموماً.
توسط.گونه.های.Oestrus ovis.و.Dermatobia hominis.ایجاد.
می.ش��ود..وجود.کدورت.های.قرنیه.ای.خطی.ساب.اپی.تلیال.
را.می.ت��وان.به.نفوذ.و.مهاجرت.الروها.از.طریق.اس��ترومای.
سطحی.قرنیه.نسبت.داد..افتالمومیازیس.انسانی.در.نواحی.
روس��تایی.منطقه.اس��توایی.ش��ایع.اس��ت..در.این.مناطق،.
اس��تانداردهای.بهداش��تی.ضعیف.و.پایین.بوده.و.جمعیت.
انبوهی.از.حشرات.وجود.دارند..بیماران.ناتوان.یا.افرادی.که.
دچار.کما.هستند،.مستعد.ابتال.به.افتالمومیازیس.می.باشند..
با.این.وجود،.در.افراد.س��الم،.هنگامی.که.حش��رات.ماده.به.
چشم.فرد.برخورد.کرده.و.مجموعه.ای.از.الروها.را.در.چشم.
رها.می.کنند.نیز.ممکن.است.هجوم.الروها.را.شاهد.بود..در.
چنین.بیمارانی.اغلب.اوقات.سابقه.ای.از.برخورد.یک.حشره.
با.چش��م.فرد.وجود.دارد..درمان.ممکن.اس��ت.شامل.خارج.
کردن.دستی.الروها.با.استفاده.از.فورسپس،.استفاده.از.پماد.

یا.پارافین.و.ایورمکتین.سیستمیک.باشد.

نتیجه گیری
انواع.مختلفی.از.انگل.ه��ا.می.توانند.باعث.عفونت.قرنیه.
ش��وند..ویژگی.های.بالین��ی.کراتیت.انگلی.بس��یار.متغیر.و.
متنوع.اس��ت..بنابراین.چشم.پزشک.در.تشخیص.این.موارد.
با.چالش.های.متعددی.روبرو.خواهد.ش��د..البته.در.سالیان.
اخیر.آگاهی.و.ش��ناخت.از.کراتیت.انگلی.ارتقا.یافته.اس��ت..
با.توجه.به.اس��تفاده.از.confocal microscopy،.بررس��ی.های.
میکروبیول��وژی.و.پروتکل.های.بالینی.اثبات.ش��ده،.توانایی.
پزش��کان.در.زمین��ه.تش��خیص.و.درمان.بیم��اران.به.نحو.

چشم.گیری.بهبودی.یافته.است.

موارد پیچیده و مشکل بالینی
دکتر.اِلمر.وای..تو.و.دکتر.سونال.وای..تولی.دیدگاه.های.
بالین��ی.خ��ود.را.در.م��ورد.»کراتی��ت.انگلی«.ب��ه.ارزیابی.
می.گذارند..مشاوران.در.این.قسمت.بدون.خواندن.این.مقاله.
و.یا.بدون.اطالع.از.پاس��خ.های.دیگر.به.سؤاالت.مطرح.شده.

جواب.می.دهند.
آیا.از.نظر.ش��ما.بیوپس��ی.قرنیه.در.تش��خیص.کراتیت. ..1
آکانتاموبایی.کمک.کننده.اس��ت؟.اگر.پاسخ.شما.مثبت.
است،.روش.خود.را.جهت.انجام.بیوپسی.توضیح.دهید.
دکت�ر تو:.قطعاً.بیوپس��ی.قرنیه.در.تش��خیص.کراتیت.
آکانتاموبای��ی.نق��ش.ایفا.می.کند..با.این.وجود،.ابداع.س��ایر.
روش.های.تش��خیصی.باعث.ش��ده.که.تعداد.بیوپس��ی.های.
قرنیه..انجام.ش��ده.به.میزان.قاب��ل.توجهی.کاهش.یابد.و.در.
حال.حاضر.این.رقم،.عموماً.یک.یا.2.مورد.در.س��ال.اس��ت..
confocal microscopy.اب��زار.مطمئن.و.قابل.اعتمادی.جهت.

تشخیص.بسیاری.از.عفونت.های.آتیپیک.قرنیه.می.باشد..این.

دس��تگاه.در.ترکیب.با.نتایج.حاصل.از.نمونه.ها.و.آزمون.های.

میکروبیولوژی.پیش��رفته،.در.قس��مت.اعظم.موارد.منجر.به.

تش��خیص.بیماری.خواهد.شد..بیوپس��ی.قرنیه.در.مواردی.

اندیکاسیون.دارد.که.در.آن.ها.این.روش.ها.مفید.واقع.نشده.

و.ی��ا.اینکه.درمان.دارویی.تجرب��ی.یا.درمان.های.هدفمند.با.
شکست.روبرو.شده.باشند.

روش.بیوپس��ی.قرنیه.با.توجه.به.مح��ل.و.عمق.ضایعه.

متفاوت.اس��ت..اگر.ضایعه.در.استرومای.قدامی.در.دسترس.

باش��د،.در.آن.صورت.ترجیح.می.دهم.از.یک.ترفاین.کوچِک.

2.ی��ا.3.میلی.مت��ری.در.لبه.ضایعه.جهت.مش��خص.کردن.

تقریبی.10.الی.20.درصد.عمق.ضایعه.استفاده.کنم..سپس.

ی��ک.کراتکتوم��ی.المالر.انج��ام.داده.و.یک.ی��ا.دو.نقطه.را.

جهت.بررس��ی.های.بافت.شناسی.و.کش��ت.تحویل.می.دهم..

در.صورت.امکان،.بهترین.کار.آن.است.که.از.محور.بینایی.و.
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مناطقی.که.بسیار.نازک.هستند،.اجتناب.شود..در.ضایعات.

.)trap-door(.»عمقی.تر.نیاز.به.اس��تفاده.از.روش.»دریچه.ای

می.باش��د..در.اینجا.یک.فِلَپ.از.قس��مت.قدامی.قرنیه.تهیه.

شده.و.کراتکتومی.عمقی.بستر.انجام.می.شود.و.سپس.فِلَپ.

بر.روی.محل.دوخته.می.ش��ود..حتی.ممکن.است.در.مورد.
ضایعات.عمقی.تر.به.یک.روش.intracameral.نیاز.باشد.

دکت�ر تولی:.آزمون.های.آزمایش��گاهی.ک��ه.در.آن.ها.از.

مواد.تراش��یده.ش��ده.قرنیه.جهت.اس��میر.و.کشت.استفاده.

می.شود،.در.مورد.کراتیت.آکانتاموبایی.واضحاً.نتایج.چندانی.

را.برای.ما.در.بر.نخواهد.داشت..در.حالی.که.در.مراحل.اولیه.

بیماری.به.علت.اینکه.انگل.ها.نسبتاً.سطحی.بوده.و.به.شکل.

تروفوزوئیت.های.فعال.می.باش��ند،.میزان.مثبت.بودن.کشت.

بهتر.و.باالتر.می.باشد،.تشخیص.بیماری.در.موارد.مراجعه.دیر.

هنگام.بیمار.با.اس��تفاده.از.کشت.و.اسمیر.تقریباً.غیرممکن.

می.باشد..این.امر.دالیل.متعددی.دارد..در.مراحل.تاخیری.و.

دیر.هنگام.بیماری.اکثریت.انگل.ها.به.ش��کل.کیست.بوده.و.

در.قسمت.های.عمقی.تر.استروما.قرار.گرفته.اند..با.تراشیدن.

س��طح.قرنیه.حتی.با.یک.تیغه،.در.صورتی.که.ارگانیس��م.ها.

عمقی.باش��ند.و.نک��روز.بافتِی.مختصری.در.س��طح.وجود.

داشته.باشد،.به.هیچ.وجه.نمی.توان.ارگانیسم.ها.را.به..دست.

آورد..همچنی��ن.انگل.های.کیس��ت.دار.آکانتاموبا.به.گونه.ای.

رفت��ار.می.کنند.که.انگار.در.یک.وضعیت.خواب.زمس��تانی.

بوده.و.تکثیر.نکرده.یا.اینکه.نیازی.به.غذا.ندارند..تش��خیص.

آکانتاموبا.از.طریق.کش��ت،.به.انگل.هایی.وابس��ته.می.باشد.

که.از.روک��ِش.باکتری.E. coli.موجود.بر.روی.صفحات.آگار.

تغذیه.کرده.و.ش��یارهای.کالس��یکی.را.ایج��اد.می.کنند..از.

آنجا.که.ارگانیس��م.های.کیستی-شکل،.این.شیارها.را.ایجاد.
نمی.کنند،.قابل.رویت.نیز.نخواهند.بود.

بن��ا.به.دالیل.فوق،.بیوپس��ی.از.قرنیه.می.تواند.وس��یله.

بس��یار.مفیدی.در.تش��خیص.آکانتاموبا.باشد..این.روش.نه.

تنها.امکان.کش��ت.و.اس��میر.گرفت��ن.از.بافت.های.عمقی.تر.

را.فراهم.می.س��ازد.بلک��ه.امکان.ارزیابی.هیس��توپاتولوژیک.

نمونه.ه��ا.را.نی��ز.فراه��م.می.س��ازد.و.در.نتیج��ه.می.ت��وان.

کیس��ت.های.غیرفعاِل.موجود.در.استروما.را.شناسایی.کرد..

معموالً.بیوپسی.قرنیه.را.می.توان.با.بی.حسی.موضعی.انجام.

داد.ه��ر.چند.که.ممکن.اس��ت.در.برخی.بیم��اران.که.قادر.

ب��ه.همکاری.نیس��تند،.بخصوص.در.بیماران��ی.که.به.علت.

پری.نوریت.دچار.فتوفوبی.ش��دید.می.باش��ند،.نیاز.به.بلوک.

عصبی.باش��د..یک.پانچ.بیوپس��ِی.2.الی.3.میلی.متری.مورد.

اس��تفاده.قرار.می.گیرد.و.محلی.انتخاب.می.ش��ود.که.دارای.

انفیلتراس��یون.باشد.اما.ایده.آل.آن.است.که.از.محور.بینایی.

دور.باشیم..ترفاین.با.دقت.به.صورت.partial thickness.انجام.

می.ش��ود.تا.منطقه.ای.را.که.ش��امل.انفیلتراس��یون.و.ناحیه.

کوچک��ی.از.قرنیه.طبیعی.می.باش��د،.در.برگیرد.و.پدیکول.

با.دقت.با.اس��تفاده.از.یک.تیغه.تیز.برداش��ته.می.شود..پایه.

محل.بیوپسی.و.قسمت.تحت.سطحی.ناحیه.تراشیده.شده.

قرنی��ه..و.مواد.به.دس��ت.آمده.بر.روی.الم.های.شیش��ه.ای.و.

صفحات.مخصوص.کش��ت.قرار.داده.می.ش��ود..نمونه.قرنیه..

جهت.بررس��ی.های.هیس��توپاتولوژی.تحویل.داده.می.شود..

نکت��ه.حائز.اهمیت.این.اس��ت.که.انفیلتراس��یون.در.نمونه.

بیوپس��ی.وجود.داشته.باشد.نه.اینکه.تنها.حلقه.ایمن.را.در.

برگرفته.باش��د.زیرا.در.این.قسمت.معموالً.هیچ.ارگانیسمی.
وجود.ندارد.

در.مورد.ش��رایطی.)به.غیر.از.سوراخ.شدگی.قرنیه(.که. ..2

در.آن.ها.جهت.درمان.کراتیت.آکانتاموبایی،.استفاده.از.

کراتوپالس��تی.نفوذی.را.مد.نظر.قرار.می.دهید،.توضیح.
دهید.

دکتر تو:.اگر.درمان.دارویی.به.هر.نحو.امکان.پذیر.باشد،.

در.آن.صورت.از.انجام.کراتوپالس��تی.نف��وذی.باید.اجتناب.

نمود..در.موارد.پیش��رفت.س��ریع.بیماری.که.با.گسترش.به.

لیمبوس.یا.اس��کلریت.عفونی.مشخص.می.گردد،.استفاده.از.

کراتوپالستی.نفوذی.سنتی.و.متعارف.به.ندرت.نتیجه.بخش.

بوده.و.معموالً.جهت.کنترل.بیماری.نیاز.به.اس��تفاده.از.یک.

کراتوپالس��تی.sclerocorneal.با.قطر.بزرگ.اس��ت..در.عین.

حال.من.در.موارد.معدودی.از.کراتوپالستی.درمانی.استفاده.

خواهم.کرد..مورد.اول.زمانی.است.که.بیمار.به.درمان.پاسخ.

می.ده��د.ولی.داروهای.ض��د.آکانتاموبایی.ع��وارض.جانبی.

ایجاد.کرده.و.فرد.ق��ادر.به.تحمل.دارو.نبوده.یا.اینکه.دچار.

درد.ش��دید.و.غیر.قابل.کنترلی.اس��ت..این.موارد.می.تواند.

شامل.عوارض.جانبی.چشمی.یا.سیستمیک.از.جمله.ایجاد.

گلوکوم،.گش��اد.ش��دن.مردمک.ها.و.یا.ایجاد.کاتاراکت.بوده.

و.این.حاالت.خود.نش��انگر.وجود.آس��یب.داخل.چش��می.

اس��ت..مورد.دوم.موقعی.اس��ت.که.یک.ضایعه.کاماًل.واضح.

و.مش��خص.وجود.داشته.باش��د.که.با.قطع.درمان.کورتیکو.

استروئیدی.مشخص.می.شود..این.نوع.ضایعات.به.راحتی.با.

یک.گرافت.از.نوع.nonlimbal-sized.در.برگرفته.می.ش��وند..
البته.کراتیت.باید.قباًل.تحت.درمان.دارویی.قرارگرفته.باشد.
دکتر تولی:.حالت.ایده.آل.آن.اس��ت.که.کراتوپالس��تی.
نف��وذی.را.باید.ب��ه.دالیل.اپتیکی.)پ��س.از.آن.که.کراتیت.
آکانتاموبایی.با.درمان.دارویی.ریش��ه.کن.ش��ده.باشد(.انجام.

کراتیت انگلی
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دهی��م..در.عین.حال،.در.موارد.ش��دید.ی��ا.در.مواردی.که.

تش��خیص.با.تأخیر.انجام.شده.باش��د،.ممکن.است.بیماری.

ب��ر.توانایی.داروها.جهت.درمان.بیم��اری.غلبه.پیدا.کرده.و.

آن.ها.را.شکس��ت.دهد..این.امر.ممکن.است.ناشی.از.تعداد.

بسیار.زیاد.ارگانیسم.های.آکانتاموبایی.موجود.در.قرنیه.و.یا.

به.علت.این.مس��ئله.باشد.که.قس��مت.اعظم.ارگانیسم.های.

موجود.در.قرنیه.به.شکل.کیستیک.می.باشند..در.این.موارد،.

جهت.برداشتن.قرنیه.و.کاهش.میزان.آکانتاموباها،.درحدی.

ک��ه.داروها.بتوانن��د.بیم��اری.را.به.ش��کل.موفقیت.آمیزی.

درم��ان.کنند،.ممکن.اس��ت.نی��از.به.انجام.کراتوپالس��تی.

باش��د..داروهای.موضعی.مورد.استفاده.در.درمان.آکانتاموبا.

اغلب.برای.اپی.تلیوم.س��طحی.و.سلول.های.بنیادی.سمی.و.

خطرناک.بوده.و.بیماران.این.داروها.را.تحمل.نخواهند.کرد.

و.یا.اینکه.ممکن.اس��ت.به.علت.استفاده.از.این.داروها.دچار.

کمبود.س��لول.های.بنی��ادی.در.لیمبوس.ش��وند..در.چنین.

مواردی.ممکن.اس��ت.جهت.کاهش.میزان.انگل.ها.به.نحوی.

که.داروها.را.بتوان.سریع.تر.قطع.کرد.یا.داروها.را.به.صورت.

متناوب.و.حالت.pulse.مصرف.نمود،.نیاز.به.یک.پیوند.قرنیه.
درمانی.باشد.

در.تمامی.این.موارد،.ارگانیس��م.های.آکانتاموبا.فراتر.از.

لبه.های.کراتوپالس��تی.وجود.داشته.و.پس.از.عمل.جراحی.

مجدداً.باز.خواهند.گش��ت..تظاهر.تیپیک.و.رایج،.به.صورت.

وج��ود.یک.هالل.کدر.یا.نیمه.ش��فاف.در.ی��ک.لبه.یا.چند.

لبه.گرافت.می.باش��د..با.توجه.به.ریس��ک.باالی.عود،.درمان.

آکانتاموبا.بای��د.حداقل.یک.ماه.پس.از.جراحی.پیوند.قرنیه.

ادامه.یابد..اگر.در.آن.زمان.هیچ.گونه.عودی.مش��اهده.نشد،.

در.آن.ص��ورت.داروها.را.می.توان.با.احتیاط.قطع.نمود.و.در.

عین.حال.جهت.مطمئن.ش��دن.از.فق��دان.بقایای.بیماری.

بای��د.از.نزدیک.بیمار.را.م��ورد.پی.گیری.و.مراقبت.قرار.داد..

بزرگ.ترین.ریس��ک.کراتوپالس��تی.نفوذی.درمانی.در.مورد.

کراتیت.آکانتاموبایی،.ریسک.ورود.میکروارگانیسم.در.حین.

جراحی.به.داخل.اتاق.قدامی.اس��ت..بنابراین.برای.برداشتن.

قرنی��ه.هر.بیمار.و.ق��رار.دادن.قرنیه.دونور،.باید.از.تجهیزات.
جداگانه.و.مستقلی.استفاده.کرد.

آی��ا.فک��ر.می.کنید.ک��ه.داروهای.موضع��ی.NSAID.در. ..3
درمان.کراتیت.آکانتاموبایی.نقشی.ایفا.می.کنند؟

دکت�ر تو: داروه��ای.NSAID.موضع��ی.می.توانند.مفید.

باشند..من.از.آن.ها.استفاده.می.کنم،.اما.دغدغه.و.نگرانی.من.

مرب��وط.به.تاثیرات.زیان.آور.آن.ها.بر.روی.بهبودی.اپی.تلیوم.

و.ایج��اد.عوارض.س��طحی.بیش.تر.می.باش��د..اگ��ر.بیمار.از.

مصرف.داروها.س��ود.می.برد.و.می.تواند.ب��ا.احتیاط.از.آن.ها.

استفاده.کند،.در.آن.صورت.تصور.می.کنم.که.فواید.این.کار.

.NSAID.ب��ر.مضرات.آن.می.چربد..من.معموالً.ب��ه.داروهای

سیس��تمیک.تکیه.می.کنم.چرا.که.مادامی.که.اس��تفاده.از.

این.داروها.دارای.کنتراندیکاسیون.های.سیستمیک.نباشد،.
از.نظر.من.این.داروها.برای.چشم.موثرتر.و.ایمن.تر.هستند.
دکت�ر تولی:.اخیراً.توجه.پزش��کان.به.نق��ش.داروهای.
NSAID.در.درمان.کراتیت.آکانتاموبایی.جلب.گردیده.است..

این.داروها.دارای.ویژگی.های.خاصی.هستند.که.باعث.شده.

در.امر.درمان.این.بیماری.نقش.مکمل.بالقوه.س��ودمندی.را.

ایفا.کنند..برخی.از.این.خصوصیات،.ش��ناخته..ش��ده.اند.در.

حال��ی.که.بقیه.خواص.این.داروها.هم.اینک.تحت.بررس��ی.

و.پژوهش.می.باش��ند..مطالعات.قبلی.نش��ان.داده.است.که.

این.داروها.مانع.از.چس��بیدن.ارگانیس��م.های.آکانتاموبا.به.

لنزهای.تماس��ی.شده.و.تشکیل.biofilm.را.کاهش.می.دهند.

و.اضاف��ه.کردن.آن.ها.به.محلول..لنز.تماس��ی.ممکن.اس��ت.

ریس��ک.کراتیت.آکانتاموبایی.را.ک��ه.در.اولین.محل.ایجاد.

می.گ��ردد،.کاهش.دهد..ع��الوه.بر.این،.ای��ن.داروها.باعث.

کاهش.التهاب.ش��ده.و.ممکن.اس��ت.تخریب.بافت.قرنیه..را.

که.در.اثر.ارگانیس��م.های.آکانتاموبا.ایجاد.می.گردد،.کاهش.

دهن��د..نکته.آخر.اینکه.اثرات.ضد.درد.آن.ها.در.کاهش.درد.

ش��دیِد.ناشی.از.کراتیت.و.پری.نوریت،.مفید.است..این.مزایا.

را.باید.در.مقابل.سمیت.سطحی.و.احتمال.تحلیل.و.از.بین.

رفتن.قرنیه.ناشی.از.مصرف.طوالنی.مدت.داروهای.موضعی.
NSAID.به.مقایسه.گذاشت.

توجه.به.استفاده.از.داروهای.NSAID.در.درمان.کراتیت.

آکانتاموبای��ی.متکی.به.مجموعه.ای.از.گزارش.ها.می.باش��د.

مبن��ی.بر.اینکه.این.داروها.ممکن.اس��ت.به.علت.اثرات.ضد.

تکثیری.خود،.باعث.کاهش.تولید.مثل.آکانتاموباها.ش��ده.و.

اینکه.این.داروها.از.تبدیل.ش��دن.تروفوزوئیت.ها.به.کیست.

جلوگیری.می.کنند..مکانیس��م.این.اثر.دوم.کاماًل.ش��ناخته.

شده.نیست.اما.احتمال.دارد.که.این.داروها.از.طریق.کاهش.

التهاب.و.بهبود.ش��رایط.محیطی.)برای.ارگانیسم.ها(.باعث.

می.ش��وند.که.نیاز.انگل.به.تش��کیل.کیس��ت.کاهش.یابد.و.

در.نتیج��ه.این.اثر.تحقق.پیدا.کن��د..در.حالی.که.داروهای.

NSAID.در.رده.درمان.های.خط.اول.محسوب.نشده.و.همراه.

با.داروهای.ضد.آمیب.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند،.احتمال.

دارد.ک��ه.تخریب.بافتِی.مرتبط.ب��ا.آکانتاموبا.را.کاهش.داده.

و.درنتیج��ه.باعث.راحتی.بیمار.ش��ده.و.در.عین.حال.مدت.

زمان.صرف.ش��ده.توسط.داروهای.ضد.آمیب.جهت.حذف.و.
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ریشه.کن.کردن.ارگانیسم.را.کاهش.دهند.
در.خ��ارج.از.بیمارس��تان.های.دانش��گاهی،.بس��یاری. ..4
.از.متخصص��ان.قرنی��ه.ش��اغل.در.بخ��ش.خصوصی.به
م��ورد. در. ندارن��د.. دس��ترس. .confocal microscopy

روش.های��ی.ک��ه.منجر.به.تش��خیص.صحی��ح.و.مثبت.
آکانتاموبا.می.شود،.صحبت.کنید.

دکتر تو:.من.با.این.حرف.موافق.نیس��تم.که.شما.فقط.

ب��ه.خاطر.اینکه.در.بخ��ش.خصوصی.فعالی��ت.می.کنید.به.

confocal microscopy.دسترس��ی.ندارید..اکثر.مراکز.بزرگ.

جراحی.قرنیه.و.مراکز.دانشگاهی.می.توانند.در.این.زمینه.به.

ش��ما.مشاوره.دهند.و.در.کنار.این.امر،.شما.می.توانید.جهت.

باال.بردن.شانس.تشخیص.از.کشت.ها.و.نمونه.های.مناسبی.

نیز.اس��تفاده.کنید..برای.بیماران.و.نیز.پزشکان.معالج.آن.ها.

که.در.مناطق.دوردست.سکونت.دارند،.دسترسی.به.امکانات.

ف��وق.عملی.نب��وده.یا.غیرممکن.اس��ت.اما.در.مورد.س��ایر.
بیماران،.دسترسی.به.این.امکانات.چندان.دشوار.نیست.

اگر.ش��ما.در.این.موقعیت.هس��تید،.گرفتن.نمونه.های.

آکانتاموبا.و.حمل.و.نقل.آن.ها.کار.نس��بتاً.آس��انی.می.باشد..

ارگانیس��م.می.تواند.به.شکل.کیست.تا.چند.دهه.زنده.بماند.

و.لذا.یک.نمونه.تراش��یده.شده.می.بایست.کافی.باشد..شما.

در.ه��ر.مکانی.که.زندگ��ی.می.کنید.می.توانی��د.نمونه.ها.را.

پس��ت.کنید.و.ارگانیس��م.زنده.خواهد.مان��د..در.عین.حال.

برای.ب��ه.حداکثر.رس��اندن.نتیجه.کار،.آزمایش��گاه.باید.با.
.خصوصیات.اسمیر.و.کشت.آشنایی.داشته.باشد..استفاده.از
Enterobacter aerogenes.ب��ه.ج��ای.E coli.ب��ه.عنوان.یک.

روک��ش،.کیفی��ت.نتایج.به.دس��ت.آمده.را.به.می��زان.قابل.

مالحظ��ه.ای.افزایش.داده.اس��ت.اما.همچنان.در.مقایس��ه.

با.جداس��ازی.پاتوژن.های.باکتریای��ی.و.قارچی،.از.موفقیت.

کم.تری.برخوردار.اس��ت..آزمای��ش.PCR.در.صورتی.که.در.

دسترس.باش��د،.دارای.نقش.بدیع.و.جدیدی.در.این.زمینه.
بوده.و.از.اعتبار.باالیی.برخوردار.می.باشد.

دکت�ر تولی:.تش��خیص.آکانتاموبا.حتی.با.اس��تفاده.از.

بهترین.تجهیزات.تش��خیصی.کار.دش��واری.اس��ت..جهت.

تش��خیص.کراتیت.آکانتاموبایی،.داش��تن.یک.ظن.قوی.در.

م��ورد.وجود.این.انگل،.امر.ضروری.و.بس��یار.مهمی.اس��ت..

در.صورت.مش��اهده.کراتیت.در.یک.فرد.اس��تفاده.کننده.از.

لنز.تماس��ی.که.به.داروهای.ضد.میکروبی.موضعی.معمولی.

پاس��خ.نمی.دهد،.باید.به.عفونت.آکانتاموبا.شک.کرد..اغلب.

اوقات.که.این.بیماران.همراه.با.حساس��یت.شدید.به.نور.)به.

علت.پری.نوریت.ایجاد.ش��ده(.به.اتاق.معاینه.وارد.می.شوند،.

می.توان.بیماری.را.تشخیص.داد.)من.وضعیت.این.بیماران.را.

ب��رای.رزیدنت.هایم.این.طور.توصیف.می.کنم:.)عالمت.ژاکت.

بر.روی.س��ر(:.این.اف��راد.دارای.عینک.های.آفتابی.متعدد.و.

یک.کاله.ب��وده.و.ژاکت.آن.ها.برای.جلوگی��ری.از.ورود.نور.

بر.روی.سرش��ان.کش��یده.شده.اس��ت..همچنین.شناسایی.

عالی��م.اولیه.و.عالی��م.تاخیری.عفون��ت.آکانتاموبا.می.تواند.

س��ودمند.باشد..عالمت.اولیه.کالس��یک،.به.صورت.خطوط.

اپی.تلیالی.برجسته.ای.هست.که.شبیه.به.دندریت..است.و.به.

همین.خاطر.اس��ت.که.تقریباً.100.درصد.از.موارد.کراتیت.

آکانتاموبایی.به.عنوان.کراتیت.هرپسی.تشخیص.داده.شده.

یا.اینکه.تحت.درمان.قرار.گرفته.اند..این.ها.پس��ودودندریت.

هس��تند.و.معموالً.دارای.ش��اخه.ش��دن.های.دو.بخش��ی.یا.

حباب.های.انتهایی.)که.در.عفونت.هرپس��ی.اپی.تلیال.وجود.
دارد(.نمی.باشند..وجود.پری.نوریت.پاتوگنومونیک.است.

همان.طور.که.قباًل.گفته.ش��د،.تش��خیص.آزمایشگاهِی.

آکانتاموبا،.هر.چند.که.به.وضوح.نتایج.اندک.و.پایینی.را.در.

بردارد،.امکان.پذیر.است..مواد.تراشیده.شده.از.قرنیه.بر.روی.

اسالیدهای.شیشه.ای.قرار.داده.می.شود.و.جهت.تهیه.اسمیر.
Gomori methenamine.ارس��ال.می.گردد..رنگ.آمیزی.ه��ای
silver.و.گیمس��ا.در.اکث��ر.آزمایش��گاه.ها.ب��ه.راحت��ی.در.

دس��ترس.می.باش��د.و.حتی.اگر.که.رنگ.های.تخصصی،.از.

قبیل.calcofluor white،.یا.آزمایش.ایمونوفلوئورس��انس.در.

دسترس.نباشند،.از.آن.ها.می.توان.جهت.تشخیص.آکانتاموبا.

استفاده.نمود..انجام.کشت،.کار.دشواری.است.زیرا.صفحات.

آگاِر.دارای.روکِش.باکتریال.را.به.سختی.می.توان.پیدا.کرد..

در.عی��ن.حال.در.حال.حاضر.در.بس��یاری.از.آزمایش��گاه.ها.

آزمایش.PCR.انجام.می.ش��ود.و.یا.اینکه.می.توان.نمونه.ها.را.

به.آزمایش��گاهی.که.آزمایش.PCR.را.به.صورت.اختصاصی.

جهت.بررس��ی.وجود.آکانتاموبا.انجام.می.دهد،.ارسال.نمود..

ارزش.PCR.جهت.تش��خیص.ارگانیس��م.های.آکانتاموبا.در.
مواد.تراشیده.شده.از.قرنیه.مشابه.با.روش.کشت.می.باشد.

لطف��اً.در.مورد.مزایا.و.معایب.کراتوپالس��تی.نفوذی.در. ..5
قیاس.با.DALK.توضیح.دهید.

.DALK.،دکتر ت�و:.من.در.مورد.کراتی��ت.آکانتاموبایی

انج��ام.نمی.ده��م.اما.در.متون.منتش��ر.ش��ده.گزارش.های.

.DALK.مفصلی.وجود.دارد.که.این.نکته.را.مطرح.ساخته.که

می.تواند.یک.روش.مناسب.و.موفقیت.آمیز.در.درمان.کراتیت.
آکانتاموبایی.باشد.

دکت�ر تول�ی: آکانتاموبا.به.راحتی.نمی.تواند.از.غش��ای.

دس��مه.نف��وذ.کن��د.و.نف��وذ.آن.به.داخل.چش��م.نی��ز.امر.

کراتیت انگلی



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 68 - سال پانزدهم ، آذر و دی 2297

بعیدی.اس��ت.مگر.آنکه.قرنیه.س��وراخ.شده.باش��د..از.آنجا.

که.کراتوپالس��تی.نفوذی.باعث.ایجاد.ش��کاف.در.غش��ای.

دس��مه.می.شود،.لذا.ریس��ک.ورود.ارگانیسم.های.آکانتاموبا.

.DALK.،ب��ه.داخل.ات��اق.قدامی.وجود.دارد..از.نظ��ر.تئوری

دارای.این.مزیت.است.که.بدون.وجود.ریسک.ورود.آمیب.ها.

به.داخل.اتاقک.قدامی،.قرنیه.عفونی.ش��ده.برداشته.شده.و.

خارج.می.گردد،.چرا.که.غشای.دسمه.سالم.و.دست.نخورده.

در.ج��ای.خود.باقی.می.مان��د..در.عین.حال،.در.مواردی.که.

عفونت.ب��ه.صورت.عمقی.به.داخل.اس��تروما.نفوذ.کرده،.از.

نظر.تئوری.ریسک.عود.بیماری.از.طریق.آمیب.هایی.که.در.

عمق.بیش.تری.از.سطح.DALK.قرارگرفته.و.برداشته.نشده.

بودند.نیز.وجود.دارد..انجام.DALK.نیز.از.نظر.بالینی.عملی.

چالش.برانگیز.می.باشد.و.سوراخ.شدن.سهوی.غشای.دسمه.

در.حی��ن.جراحی.می.تواند.خط��ر.ورود.آمیب.ها.را.به.داخل.
چشم.ایجاد.کند.

بنابرای��ن،.در.موارد.نس��بتاً.ت��ازه.و.زودرس.بیماری.که.

عفونت.آکانتاموبا.در.نیمه.س��طحی.اس��ترومای.قرنیه.بوده.

و.می.ت��وان.ضایع��ه.را.ب��ا.روش.lamellar dissection.کاماًل.

برداشت،.روش.DALK.یک.گزینه.مناسب.محسوب.می.شود..

در.موارد.پیشرفته.تر.بیماری.که.عفونت.به.الیه.های.عمقی.تر.

اس��تروما.گسترش.یافته.اس��ت،.روش.کراتوپالستی.نفوذی.

ممکن.است.گزینه.ایمن.تر.و.کم.خطرتری.باشد..متاسفانه،.

در.همان.هنگام.که.به.علت.عفونت.ش��دید.یا.پاس��خ.ندادن.

عفونت.به.درمان،.جراح.تصمیم.به.انجام.یک.کراتوپالس��تی.

درمانی.می.گیرد،.عفونت.معموالً.به.عمق.استروما.نفوذ.کرده.

اس��ت؛.بنابراین.اندیکاسیون.های.استفاده.از.DALK،.معدود.
و.نادر.می.باشند.

نق��ش.اس��تروئیدها.در.درم��ان.عفونت.های.چش��می. ..6
آکانتاموبا.چیست؟

دکتر تو: جان.دارت.اس��تفاده.از.کورتیکواس��تروئیدها.

را.در.درمان.عفونت.های.چش��می.آکانتاموبا.به.خوبی.شرح.

داده.اس��ت..به.بیان.س��اده.تر،.اس��تفاده.از.این.داروها.پیش.

از.درماِن.مناس��ب.و.کافی.ض��د.آکانتاموبایی.پیش.آگهی.را.

بدتر.می.کند..اس��تفاده.از.کورتیکواس��تروئیدها.در.قسمت.

اعظم.مبتالیان.به.کراتیت.آکانتاموبایی.اندیکاس��یون.ندارد..

کورتیکواستروئیدهای.موضعی.با.دوز.پایین.را.می.توان.پس.

از.دو.هفت��ه.درمان.ضد.آکانتاموبای��ی.جهت.کنترل.التهاب.

ش��دیِد.اس��کلرا.یا.قرنیه.مورد.اس��تفاده.قرار.داد.و.بیماران.

دچار.اس��کلریت.آمیبی.ممکن.اس��ت.جه��ت.جلوگیری.از.

تخریب.و.انهدام.چش��م،.به.کورتیکواس��تروئیدها.و.یا.سایر.

داروهای.سرکوب.کننده.سیس��تم.ایمنی.نیاز.داشته.باشند..

من.در.کار.خودم،.به.هر.نحو.که.امکان.دارد.س��عی.می.کنم.

از.کورتیکواس��تروئیدها.اس��تفاده.نکنم؛.اما.اگ��ر.التهاب.و.

تخریب.چش��م.در.حدی.هس��ت.که.دیگر.غیر..قابل.جبران.

و.برگشت.ناپذیر.است،.در.آن.صورت.کورتیکواستروئیدها.را.

بر.اس��اس.دستورالعمل.های.فوق..با.خیال.راحت.و.اطمینان.
خاطر.استفاده.خواهم.کرد.

دکتر تولی:.نقش.اس��تروئیدها.در.کراتیت.آکانتاموبایی.

کاماًل.مودر.بحث.و.اختالف.است..در.چند.مطالعه.مشخص.

شده.که.اگر.بیماران.پیش.از.درمان.با.داروهای.ضد.آمیبی،.

داروهای.اس��تروئیدی.را.مصرف.کنن��د،.نتایج.و.پیامدهای.

کراتی��ت.آکانتاموبای��ی.وخیم.ت��ر.می.گردد..ای��ن.نکته.نیز.

مشخص.گردیده.که.در.مقایسه.با.داروهای.NSAID،.درمان.

عفونت.آکانتاموبایی.با.استروئید.در.مدل.های.حیوانی.اثرات.

cytopathic.داش��ته.و.تکثی��ر.آمیب.ه��ا.را.افزایش.می.دهد..

نکت��ه.ای.ک��ه.موض��وع.را.پیچیده.تر.می.کند.این.اس��ت.که.

بسیاری.از.بیماران.در.هنگام.تشخیص.عفونت.آکانتاموبایی،.

از.قبل.تحت.درمان.اس��تروئید.قرار.گرفته.اند.و.قطع.مصرف.

ای��ن.داروه��ا.می.تواند.منجر.ب��ه.التهاب.ش��دید.و.تخریب.

بافتی.ش��ود..این.بیماران.اغلب.اوقات.ق��ادر.به.کاهش.دوز.

اس��تروئیدها.و.قطع.آن.نیستند.و.ممکن.است.نیاز.به.ادامه.

مص��رف.دارو.ب��ا.دوز.پایین.به.مدت.طوالنی.وجود.داش��ته.

باشند..متاس��فانه،.در.این.نوع.بیماران.پیامدهای.حاصل.از.

درمان.اغل��ب.رضایت.بخش.نبوده.و.معم��والً.جهت.کنترل.
عفونت.و.التهاب.در.آن.ها.نیاز.به.کراتوپالستی.می.باشد.

در.هر.حال،.سایر.مطالعات.نشان.داده.اند.که.استفاده.از.

استروئید.پس.از.شروع.درمان.ضد.آمیبی.ممکن.است.مدت.

زم��ان.بیم��اری.را.کوتاه.کرده.و.با.کاه��ش.التهاب،.عوارض.

بیماری.را.کاهش.دهد..در.اسکلروکراتیت.آکانتاموبایی،.تصور.

می.شود.که.اسکلریت.یک.پاسخ.ایمونولوژیک.به.آمیب..است.

)نه.به.فرایند.عفونی(.بنابراین.استروئید.موضعی.و.داروهای.

NSAID.به.صورت.ش��ایعی.جهت.این.پاس��خ.مورد.استفاده.

قرار.می.گیرند.و.حتی.ممکن.اس��ت.جه��ت.کنترل.التهاب.

نیاز.به.اس��تفاده.از.اس��تروئیدهای.سیس��تمیک.و.داروهای.
سرکوب.کننده.سیستم.ایمنی.)immunosuppression(.باشد.
لطف��اً.در.م��ورد.تش��خیص.عفونت.میکروس��پوریدیا.با. ..7

استفاده.از.Slit-lamp.توضیح.دهید.
دکت�ر تو:.تجربی��ات.من.در.خصوص.میکروس��پوریدیا.
اساس��اً.مربوط.به.شکل.سطحی.آن.است.که.در.افراد.دچار.
نقص.سیس��تم.ایمنی.یافت.می.ش��ود..این.شکل.از.بیماری.
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عمدتاً.به.ش��کل.یک.کراتوپاتی.س��طحی.نقط��ه.ای.تظاهر.

می.کن��د.که.در.برخی.بیماران.ممکن.اس��ت.ناراحت.کننده.

باش��د.و.البت��ه.در.اکثریت.موارد.در.س��ایر.بیماران.فاقد.هر.

گونه.عارضه.و.عالمتی.اس��ت..اصوالً.از.آنجا.که.انجام.کشت.

کار.سخت.و.دشواری.به.حساب.می.آید،.تشخیص.از.طریق.

نمونه.ه��ای.بافت.شناس��ی.صورت.می.گی��رد..در.صورت.در.
دسترس.بودن،.PCR.ممکن.است.کمک.کننده.باشد.

دکتر تولی:.در.مورد.تش��خیص.میکروسپوریدیا،.نیاز.به.

آن.هس��ت.که.پزشک.ظن.تش��خیصی.باالیی.داشته.باشد،.

چرا.ک��ه.این.انگل.ارگانیس��م.غیرمعمول.و.ناش��ایعی.بوده.

و.البته.روند.تش��خیص.آن.در.سرتاس��ر.دنی��ا.رو.به.افزایش.

اس��ت..معموالً.یک.کنژنکتیویت.فولیکوالر.یا.پاپیلری.ایجاد.

می.گ��ردد..یافته.های.موج��ود.در.قرنیه.متنوع.هس��تند.اما.

کراتوکنژنکتیوی��ت.تیپیک.میکروس��پوریدیا.با.ویژگی.هایی.

از.قبیل.ضایعات.گرانوالِر.خش��ن.سفید-خاکس��تری.مدور.

یا.بیضی.ش��کِل.ساب.اپی.تلیال.یا.اپی.تلیال.مشخص.می.شود..

ضایع��ات.بس��یار.کوچ��ک.بوده.و.ممکن.اس��ت.ش��بیه.به.

انفیلتراسیون.ساب.اپی.تلیالی.قرنیه.در.بیماری.Thygeson.یا.

دیستروفی.گرانوالر.اولیه.باشند..ممکن.است.این.ضایعات.با.

ادم.قرنیه.نیز.همراه.باش��ند..همچنین.ممکن.است.ضایعات.

به.س��مت.کراتیت.استرومایی.شدید.پیشرفت.کرده.و.باعث.

نکروز.بافتی.قابل.توجهی.ش��وند..از.سوی.دیگر.معموالً.این.

طور.تصور.می.ش��ود.ک��ه.افراد.دچار.نقص.سیس��تم.ایمنی.

دارای.ضایعات.اپی.تلیالِی.نقطه.ای.کوچک.تری.هس��تند.اما.

ای��ن.حالت.در.همه.موارد.ص��دق.نمی.کند..در.برخی.موارد.

ممکن.اس��ت.KPs.و.واکنش.اتاق.قدامی.نیز.وجود.داش��ته.

باش��د..confocal microscopy.لکه.های.داخل.سلولِی.شفاف.

و.مش��خصی.را.در.داخل.س��لول.های.اپی.تلیال.قرنیه.نشان.
می.دهد.که.برای.میکروسپوریدیا.diagnostic.است.

کراتیت انگلی
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آیا می دانستید که؟
Did you know?
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سندرم Sjögren چیست؟

Sjögren’s syndrome is a triad of dry eye, 
dry mouth )xerostomia), and a collagen 
vascular disease. Rheumatoid arthritis 
is the most common, but systemic 
lupus erythematosus, Wegener’s 
granulomatosis, scleroderma, systemic 
sclerosis, and primary biliary cirrhosis 
may also be associated. The lacrimal 
gland acini and ducts are damaged in 
the autoimmune disease. Ten percent of 
severe dry eye patients have Sjögren’s 
syndrome.
این.سندرم.از.یک.Triad.=.نشانه.های.سه.گانه.تشکیل.

شده.است.
A. Dry eye
B. Dry mouth ) Xerostomia)
C. Collagen vascular disease
RA.در.همراه��ی.این.س��ندرم.ش��ایع.ترین.بیماری
(Rheumatoid Arthritis(.اس��ت.ولی.بیماری.های.

دیگری.هم.دیده.شده.از.جمله:
• Systemic Lupus Erythematosus
• Wegener’s granulomatosis
• Scleroderma
• Systemic sclerosis
• primary biliary cirrhosis
مج��رای.اش��کی.و.غدد.اش��کی.ه��م.در.بیماری.های.

اتوایمیون.آسیب.می.بیند.
در.%10.از.بیماران.با.خش��کی.چش��م.شدید.سندرم.

Sjögren.دیده.می.شود.

توجه: دیستروفی Schnyder؛

Schnyder’s dystrophy is strongly 
associated with hypercholesterolemia 
with or without hypertriglyceridemia. 
There is no direct association with 
primary hyperlipidemias, and serum 
lipid levels do not correlate with the 
density of the corneal opacities. The 
dystrophy more likely represents 
a localized defect in cholesterol 
metabolism. Of importance, not all 
patients with Schnyder’s dystrophy 
have clinical evidence of corneal 
crystalline deposits.

Schnyder’s crystalline stromal 
dystrophy.
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Recurrent Corneal Erosion  آیا تا به حال فکر کرده اید

Key Points: Recurrent Corneal Erosions

1 Recurrent corneal erosions may be associated with anterior membrane and stromal 
dystrophies.

2 They have common symptoms: pain, blurred vision, and photophobia.

3 Recurrent corneal erosions are frequently amenable to medical therapy with lubrication 
and hyperosmotic agents.

4 The condition is excruciatingly painful because the loss of these cells results in the 
exposure of sensitive corneal nerves.

دقت شود که دیستروفی های قرنیه چگونه هستند

Key Points: Keratoplasty

1
Deep anterior lamellar keratoplasty )DALK) is the procedure of choice for stromal 
dystrophies with deep stromal involvement not amenable to surgical or phototherapeutic 
keratectomy.

2
Endothelial keratoplasty )Descemet stripping endothelial keratoplasty or Descemet 
membrane endothelial keratoplasty) is the procedure of choice for posterior membrane 
dystrophies.

3 Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty )DMEK) is the most recent EK technique 
in which an isolated Descemet membrane is transplanted.

4 DALK and PK do not prevent recurrence of stromal dystrophies in the donor graft.
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سه تا دیستروفی post. membrane را یادآوری کنیم

Name the three posterior membrane dystrophies.
• Posterior Polymorphous Dystrophy (PPMD)
• Fuchs’ Endothelial Dystrophy
• Congenital Hereditary Endothelial Dystrophy (CHED)

مشخصه های بالینی این سه دیستروفی خلفی قرنیه عبارتند از:

Feature PPMD Fuchs’ Dystrophy CHED

Onset
Second to third 
decade, rarely at 

birth
Fifth to sixth decade Birth to first decade

Corneal findings
Vesicles, diffuse 

opacities, and 
corneal edema

Guttae, stromal thickening, 
epithelial edema, and 
subepithelial fibrosis

Endothelium rarely 
visible with marked 
corneal thickening 
and opacification

Other ocular 
abnormalities

Peripheral 
synechiae, iris 

atrophy/corectopia, 
and glaucoma

Narrow angles and glaucoma None

Differential 
diagnosis

ICE syndrome, 
early-onset CHED

Pseudoguttae, Chandler’s 
syndrome, herpes simplex 

keratitis, aphakic or 
pseudophakic bullous 

keratopathy, and other guttate 
conditions

Congenital 
glaucoma, metabolic 
opacification, Peters’ 

anomaly, forceps 
injury, early-onset 

PPMD, and infectious 
etiologies
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KCN در خصوص

Key Points: Diagnosis of Keratoconus

1 Topographic mapping of the anterior corneal surface.

2 Elevation analysis of the anterior and posterior corneal surfaces.

3 Slit lamp examination of the cornea.

4 Evaluation of the light reflex through a dilated pupil.

در تشخیص کراتوکونوس دقت نمایید:

نقشه.توپوگرافی.سطح.قدامی.قرنیه ..1
افزایش.elevation.در.انحنای.قدامی.و.خلفی.قرنیه ..2

معاینه.قرنیه.با.اسلیت.المپ ..3
ارزیابی.رفلکس.نوری.از.یک.مردمک.گشاد.شده ..4

در KCN می توان رویت کرد؛

• Apical scarring in slit beam
• Apical thinning in slit beam
• Acute hydrops

Cobalt blue illumination demonstrating Fleischer ring outlining the extent of the cone. 
Arrows point to margins of the ring.
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نتایج بهتر در ادم ماکوالی دیابتی با همراهی 
درمان anti-VEGF  و کنترل قند خون 1

1

اخبار سالمت رویترز – 4 فوریه 2019

محقق��ان.می.گوین��د.که.کنترل.ش��دید.قن��د.خون.در.

مبتالی��ان.به.DME.ک��ه.تح��ت.درم��ان.anti-VEGF.قرار.
گرفته.اند،.ممکن.است.نتایج.درمانی.را.بهبود.بخشد.

دکتر.جنیفر.س��ان.و.همکاران،.آنالیزی.از.پروتکل.T.در.

یک.RCT.چن��د.مرکزی.انجام.دادن��د:.در.این.پروتکل،.در.

مبتالیان.به.ادم.ماکوالی.دیابتی.با.درگیری.قسمت.مرکزی.

ش��بکیه.که.دچار.کاهش.دید.)دید.2032..یا.بدتر(.بودند،.سه.
داروی.anti-VEGF.مورد.مقایسه.قرار.گرفتند.

شرکت.کنندگان.)میانگین.س��نی:.61.سال(.به.صورت.

.1/25.،aflibercept.مک��رر.0/05.میلی.لیت��ر.از.2.میلی.گ��رم

میلی.گرم.bevacizumab.ی��ا.0/3.میلی.گرم.ranibizumab.به.
شکل.داخل.ویتره.در.یک.چشم.دریافت.کردند.

دکتر.س��ان.و.همکاران.در.این.مطالعه.اطالعات.مربوط.

به.578.بیمار.را.تجزیه.و.تحلیل.نمودند..نتایج.مورد.ارزیابی.

قرارگرفته.ش��امل.تغییر.VA،.ضخامت.مرکزی.subfield.در.

OCT.در.2.س��ال.و.تغییر.در.VA.در.طی.2.سال.)سطح.زیر.

منحنی:AUC(.بود.
بر.اساس.مطالبی.که.به.صورت.online.در.24.ژانویه.در.
نشریه.JAMA Ophthalmology.منتشر.گردید،.در.گروه.های.
تح��ت.درمان.ب��ا.داروهای.anti-VEGF،.ه��ر.فاکتور.پایه.ای.
)baseline(.با.بهبودی.در.VA.و.کاهش.ادم.ماکوالی.دیابتی.

در.مرکز.در.مقایسه.با.baseline.همراهی.داشت.
ب��ه.عن��وان.مثال،.ب��ه.ازای.هر.10.س��ال.س��ن.بیمار،.
میانگی��ن.بهب��ودی.VA.در.آنالیز.VA.در.حدود.2/1.حرف.و.
در.آنالیزهای.VA AUC.در.حدود.1/9.حرف.کاهش.یافت..به.
ازای.هر.ی��ک.درصد.افزایش.در.هموگلوبین.A1C،.بهبودی.

1  Glycemic control tied to better outcome of anti-
VEGF therapy for diabetic macular edema - Reuters 
Health News - February 04, 2019.

VA.در.حدود.یک.حرف.و.در.آنالیزهای.VA.در.آنالی��ز.VA

AUC.در.حدود.0/5.حرف.کاهش.یافت.

در.چش��م.های.فاقد.س��ابقه.PRP.که.رتینوپاتی.دیابتی.

نان.پرولیفراتی��و.چندان.ش��دیدی.نداش��تند.در.مقایس��ه.

با.چش��م.هایی.ک��ه.در.آن.ها.قباًل.PRP.انجام.ش��ده.بود،.در.

آنالیزهای.VA.و.VA AUC.در.حدود.س��ه.خط.بهبود.بینایی.
مشاهده.شد.

عالوه.بر.این،.در.بیماران.آمریکایی.آفریقایی.تبار.میزان.

کاهش.ضخامت.مرکزی.subfield.در.مقایس��ه.با.چشم.های.

بیماران.سفید.پوست،.بارزتر.و.بیش.تر.بود.)27/3.میکرومتر(.

و.این.نکته.نیز.در.چشم.های.دارای.مایع.ساب.رتینال.مرکزی.

در.مقایس��ه.با.چش��م.های.فاقد.این.ویژگِی.OCT.نیز.صدق.
می.کرد.)22/9.میکرومتر(.

در.آنالی��ز.چند.متغیری.نهایی،.س��ن.پایین.تر،.پایین.تر.

ب��ودن.HbA1C.و.نبود.س��ابقه.PRP.با.افزایش.بیش.تری.در.

VA.همراه.ب��ود..مابین.داروه��ای.anti-VEGF.هیچ.تفاوت.

قابل.مالحظه.ای.از.نظر.نتایج.VA.یا.OCT.مشاهده.نشد.
دکتر.س��ان.در.ایمیلی.خطاب.به.اخبار.سالمت.رویترز.
این..ط��ور.گفت:.»با.توجه.به.ماهیت.ای��ن.آنالیزها،.باید.به.
این.دس��تاورد.به.عنوان.نتایجی.که.تولیدکننده.یک.فرضیه.
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می.باشند.نگریسته.شود.نه.اینکه.آن.ها.را.نتایجی.بدانیم.که.

بر.نحوه.کار.جاری.ما.تأثیر.قطعی.به.جا.می.گذارند..در.عین.

حال،.این.یافته.ها.شواهد.سودمند.و.مفیدی.را.جهت.ترغیب.

و.انگیزه.بخش��ی.به.بیماران.و.پزشک.در.مورد.کنترل.قاطع.
و.شدید.قند.خون.ارائه.می.دهد«.

او.متذک��ر.ش��د:.»من.در.مورد.این.یافته.ه��ا.با.بیمارانم.

گفتگ��و.می.کنم.تا.آن.ها.را.تش��ویق.و.ترغی��ب.به.همکاری.

نزدی��ک.با.پزشکانش��ان.در.زمینه.درم��ان.بیماری.دیابت.و.
پی.گیری.توصیه.های.درمانی.نمایم«.

دکتر.ُسبها.سیواپراس��اد.به.اخبار.سالمت.رویترز.گفت.

که.بر.اس��اس.یافته.های.به.دس��ت.آمده.پزش��کان.مطمئن.
.هس��تند.که.نتای��ج.به.دس��ت.آمده.ف��ارغ.از.ن��وع.داروی

anti-VEGF،.پیش.بین��ی.می.ش��ود.که.یکس��ان.و.ش��بیه.با.

یکدیگر.می.باشند.
او.گف��ت:.»یک.نکته.مه��م.دیگری.که.ب��ه.درد.کار.ما.
می.خورد.این.اس��ت.که.ما.همچنان.بدون.هیچ.گونه.شک.و.
تردیدی.می.بایس��ت.بیمارانم��ان.را.توصیه.به.کنترل.هرچه.

مطلوب.تر.بیماری.دیابت.نماییم«.
او.نتیجه.گرفت:.»ذکر.این.نکته.به.بیمارانی.که.به.علت.
PDR.تح��ت.درم��ان.PRP.قرارگرفته.اند،.نی��ز.مفید.خواهد.

.ب��ود.که.هدف.مطلوب.ما.در.درمان.DME.توس��ط.داروهای
anti-VEGF.عبارت.اس��ت.از.تثبیت.VA.و.نه.بهبودی.بارز.و.

».VA.چشم.گیر.در
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این.احتمال.وجود.دارد.که.یک.مسیر.سیگنال.دهی.)که.

به.وسیله.TGFb.کنترل.می.شود(.در.پیشرفت.AMD.دخیل.

باش��د..محققان.دریافته.اند.که.قطع.سیگنال.های.TGFb.به.

سلول.های.ایمنِی.میکروگلیا.باعث.می.شود.که.این.سلول.ها.

به.ش��کل.فعال.در.آمده.و.وضعی��ت.التهابی.به.خود.بگیرند..

این.میکروگلیاهای.فعال.ش��ده،.به.شبکیه.)که.الیه.حساس.

به.نوِر.موجود.در.پش��ت.چشم.است(.آسیب.وارد.می.کنند..

این.آس��یب.با.اثرات.سلولی.مش��اهده.شده.در.AMD.شبیه.

می.باشد:.AMD.یک.علت.ش��ایع.کاهش.دید.در.سالمندان.

.eLife.ایاالت.متحده.می.باش��د..این.مطالعه.امروز.در.نشریه
منتشر.گردید.

دانش��مندان.سال.هاس��ت.که.می.دانند.که.افراِد.دارای.

واریاسیون.های.ژنی.در.مس��یر.TGFb،.ممکن.است.بیش.تر.

در.معرض.خطر.ابتال.به.AMD.از.نوع.پیش��رفته.قرار.داشته.

.TGFb.باش��ند.و.این.مسئله.مطرح.کننده.این.نکته.است.که

ممکن.اس��ت.در.پیش��رفت.بیماری.دخالت.داشته.باشد..در.

یک.ش��بکیه.س��الم،.نورون.ها.به.صورت.مداوم.مجموعه.ای.

.TGFb.را.از.جمله.)signaling(.از.مولکول.ه��ای.پیام.رس��ان

تولید.می.کنند.که.به.س��لول.های.مج��اور.پیام.می.دهند.که.

همه.چیز.رو.به..راه.و.اوضاع.خوب.است.یا.بالعکس.به.آن.ها.

خب��ر.می.دهند.که.اش��تباه.و.نقصی.وج��ود.دارد..وقتی.که.

میکروگلیاه��ا.مقادیر.طبیعی.از.ای��ن.مولکول.ها.را.دریافت.

کنند،.دارای.یک.س��اختار.شاخه.ای.شکل.مرتبط.با.یکدیگر.

ش��ده.و.س��المت.نورون.های.مجاور.خود.را.حفظ.می.کنند؛.

اما.وقتی.که.س��یگنال.ها.تغییر.می.کنند،.میکروگلیاها.فعال.

می.ش��وند.و.به.محل.های.آس��یب.دیده.رفته.تا.س��لول.های.
مرده.یا.آسیب.دیده.را.خارج.سازند.

دکتر.وای.وانگ.که.سرپرست.این.مطالعه.است.این.طور.

1  Faulty molecular master switch may contribute to AMD - 
Newswise - January 22, 2019.

گفت:.تبادل.اطالعات.میان.نورون.ها.و.میکروگلیاها.دائماً.در.

جریان.می.باشد..نورون.ها.به.میکروگلیاها.می.گویند.که.چه.

رفتاری.داش��ته.باشند.و.به.سایر.قسمت.های.شبکیه.چگونه.

خدمت.رس��انی.کنند..ما.قصد.داشتیم.تا.بدانیم.که.آیا.میان.

این.ریس��ک.ژنتیکی.)که.در.برگیرنده.TGFb.می.باش��د(.و.

.AMD.میکروگلیاه��ای.غیر.طبیعی.ش��بکیه.)ک��ه.اغلب.در
یافت.می.شوند(.ارتباطی.وجود.دارد.یا.نه؟

وان��گ.و.تیم.او.برای.بررس��ی.این.ارتباط،.یک.س��ری.

موش.های.دارای.دس��تکاری.های.ژنتیک��ی.را.تولید.کردند.

ک��ه.محقق��ان.می.توانس��تند.در.آن.ها،.توانایی.س��لول.های.

میکروگلی��ال.جه��ت.درک.FTGb.را.قطع.و.خاموش.کنند..

وقت��ی.س��لول.ها.دیگر.نتوانند.FTGb.را.حس.کنند،.ش��کل.

آن.ها.به.سرعت.تغییر.کرده،.به.مکان.های.نابجا.و.نامناسبی.

.«sensome».می.روند.و.ش��روع.به.تکثی��ر.می.کنند..تولی��د
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.«sensome».:توس��ط.میکروگلیاها.نیز.کاهش.خواهد.یافت

مجموعه.ای.از.پروتئین.ها.می.باشد.که.میکروگلیاها.از.آن.ها.

جه��ت.ش��ناخت.و.درک.محی��ط.پیرامونی.خود.اس��تفاده.

می.کنند..در.ع��وض.میکروگلیا.ها،.پروتئین.هایی.را.ترش��ح.
می.کنند.که.در.حالت.فعالشان.استفاده.می.کنند.

وانگ.گفت.که.در.حالی.که.میکروگلیا.ها.در.حفظ.نرون.های.

سالم.دارای.نقش.حیاتی.و.مهمی.می.باشند،.کاهش.فعالیت.

 TGFb.باعث.می.ش��ود.که.س��لول.های.میکروگلیا.به.حالت.

پیش.التهابی.تغییر.یابند.و.این.حالت.بدتر.از.حالتی.اس��ت.
که.اصاًل.هیچ.سلول.میکروگلیایی.وجود.نداشته.باشد.

فع��ال.ش��دن.میکروگلیا.ه��ا.و.از.بی��ن.رفت��ن.حمایت.

میکروگلیالی.س��لول.های.ش��بکیه،.بر.روی.شبکیه.تاثیراتی.

آبش��اری.به.جا.می.گذارد..وانگ.و.همکاران.دریافتند.که.در.

ای��ن.موش.ها،.در.یک.گروه.دیگری.از.س��لول.های.حمایتی.

شبکیه.به.نام.»س��لول.های.مولر«.اختالالتی.مشاهده.شده.

و.عملکرد.نورون.های.ش��بکیه.مختل.شده.و.از.بین.رفته.اند..

ع��الوه.بر.ای��ن.میکروگلیا.های.غیرطبیعی.و.ناس��الم،.باعث.

افزایش.شدید.رشد.عروق.خونی.جدید-به.شکلی.که.همانند.

مدل.AMD.ب��ود.گردیدند..تمامی.ای��ن.تغییرات.پاتولوژی.

ش��بیه.به.آن.چیزی.اس��ت.که.در.مس��یر.ایجاد.AMD.رخ.

می.دهد.و.نشان.دهنده.آن.است.که.پیام.رسانی.میکروگلیا.ها.

و.TGFb،.ممکن.اس��ت.در.پیشرفت.بیماری.در.انسان..نقش.
داشته.باشد.

وانگ.معتقد.نیس��ت.که.پیام.ه��ای.TGFb.در.AMD.به.

ط��ور.کامل.از.بی��ن.رفته.اند،.در.اصل.تغیی��رات.مختصری.

در.قدرت.س��یگنال.TGFb.ممکن.اس��ت.توازن.و.هماهنگی.

ظری��ف.موجود.در.پیام.رس��انی.را.که.س��لول.های.ایمنی.از.

قبی��ل.میکروگلیا.ها.جهت.عملکرد.صحی��ح.خود.بدان.نیاز.

دارند،.مختل.س��ازد..عدم.هماهنگی.در.این.س��یگنال.ها.در.

طی.زمان.می.تواند.منجر.به.پیش��رفتی.آهس��ته.به.س��مت.
ایجاد.بیماری.گردد.

بر.اساس.اظهارات.وانگ،.TGFb.ممکن.است.یک.هدف.

درمانی.مهمی.جهت.درمان.AMD.به.ش��مار.آید..»مس��یر.

TGFb.ممک��ن.اس��ت.یک��ی.از.دکمه.های.موج��ود.بر.روی.

س��لول.های.ایمنی.باش��د.که.فرد.می.تواند.آن.را.به.منظور.

جابجا.کردن.و.حرکت.دادن.سیس��تم.ایمنی.در.ش��بکیه.به.

سمت.یک.مسیر.یا.مسیرهای.دیگری.که.اثرات.و.پیامدهای.
بیماری.را.بهبود.می.بخشند،.فشار.دهد.«
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دانشمندان.در.دانشگاه.آگوستا،.به.دنبال.یافتن.اهداف.

درمانی.جدیدی.برای.آس��یب.های.ش��بکیه.می.باشند:.این.

آس��یب.ها.اغلب.در.بیماری.های��ی.از.قبیل.دیابت،.گلوکوم.و.
فشار.خون.باال.دیده.می.شود.

در.این.بیماری.ها،.عروق.خونی.دچار.آسیب.می.شوند.و.

اغلب.این.امر.منجر.به.ایسکمی.و.یا.اختالل.در.خون.رسانی.به.

یک.عضو.یا.بخشی.از.بدن.می.گردد..اختالل.در.خون.رسانی.
شبکیه.می.تواند.منجر.به.کاهش.دید.شود.

دکتر.عبدالرحمان.فودا.می.گوید:.»نورون.های.شبکیه.با.

ارسال.پیام.ها.از.عصب.اپتیک.به.مغز،.به.ما.کمک.می.کنند.تا.

اش��یا.را.مشاهده.کنیم..عروق.خونی.شبکیه.به.این.نورون.ها.

خون.رس��انی.می.کنند.و.در.صورتی.که.ایسکمی.ایجاد.شود،.

نورون.ه��ا.خواهند.مرد..ما.می.خواهی��م.راه.های.جدیدی.را.
جهت.درمان.این.آسیب.پیدا.کنیم.«

دکت��ر.عبدالرحمان.همراه.با.دکتر.روث.کالدول.که.یک.

بیولوژیس��ت.سلولی.هست.تالش.می.کنند.تا.این.هدف.های.
جدید.درمانی.را.پیدا.کنند.

آن.ها.تصور.می.کنند.که.کلید.این.معما.در.آنزیم.آرژیناز.

ق��رار.دارد:.ای��ن.آنزیم.در.کبد.وج��ود.دارد.و.آمونیاک.را.به.

اوره.تبدیل.می.کند.و.س��رانجام.آن.را.از.بدن.پاک.می.سازد..

آن.ها.تصور.می.کنند.که.در.آسیب.های.شبکیه،.این.آنزیم.در.

سرکوب.التهاب.بیش.از.اندازه.ایجاد.شده.توسط.گلبول.های.
سفید.بزرگ.خون.یا.همان.ماکروفاژها.نقش.آفرین.است.

هنگامی.ک��ه.صدمه.ای.به.بدن.وارد.می.ش��ود،.سیس��تم.

ایمن��ی.این.ماکروفاژها.را.جهت.پاک.س��ازی.آس��یب.ایجاد.

ش��ده.به.محل.می.فرستد..این.س��لول.های.همه.کاره.که.نام.

آن.ها.ب��ه.صورت.تحت.اللفظ��ی.در.زبان.یونان��ی.به.معنای.

1  New treatment target emerging for retinal damage - 
Abdelrahman Y. Fouda -  Medical College of Georgia at 
Augusta University- JANUARY 31, 2019.

»خورنده.بزرگ«.می.باشد،.موادی.را.که.بدن.انسان.آن.ها.را.

به.عنوان.مواد.ناس��الم.شناسایی.کرده،.در.برگرفته.و.هضم.

می.کنن��د..همچنین.آن.ها.نقش.بزرگی.را.در.تنظیم.التهاب.

که.جهت.ترمیم.آس��یب.ضروری.می.باشد.ایفا.می.کنند؛.اما.

ای��ن.وضعیت.در.صورت��ی.که.زیاده.از.حد.باش��د،.می.تواند.
آسیب.زا.باشد.

این.سلول.ها.دو.نوع.می.باشند:.سلول.های.M1.که.باعث.

پیشرفت.التهاب.می.شوند.و.سلول.های.M2.که.دارای.خواص.

جبرانی.هس��تند..سلول.های.M2.آرژیناز.I.را.تولید.می.کنند.

و.این.امر.باعث.ش��ده.که.دکتر.عبدالرحم��ان.و.کالدول.به.

این.گمان.برس��ند.که.آنزیم.فوق.در.شدت.پاسخ.ایمنی.در.
آسیب.های.ایسکمیک.نقش.ایفا.می.کند.

دکتر.عبدالرحمان.می.گوید:.»اساساً.وقتی.که.آرژیناز.را.

حذف.کنیم،.ماکروفاژها.خاصیت.التهابی.و.قدت.آسیب.زایی.

بیش.تری.داش��ته.و.هنگامی.ک��ه.این.آنزیم.را.به.جای.اولیه.

خ��ود.بازگردانیم،.قدرت.التهاب��ی.ماکروفاژها.کاهش.یافته.

و.این.س��لول.ها.بیش.ت��ر.دارای.خواص.ترمیم��ی.و.جبرانی.
می.باشند.«

ischemia.آن.ه��ا.ب��ر.روی.یک.م��دل.بیم��اری.به.ن��ام
reperfusion Injury..)صدم��ه.ناش��ی.از.پرفی��وژن.مج��دد.
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ایسکمی(.مطالعه.می.کنند:.در.این.مدل،.جریان.خون.قطع.

شده.و.س��پس.مجدداً.برقرار.شده.و.این.امر.منجر.به.ایجاد.

التهاب.مخرب.و.اس��ترس.اکسیداتیو.و.در.نتیجه.وارد.آمدن.

آس��یب.به.نورون.ها.و.عروق.خونی.می.ش��ود..دانشمندان.به.

دنب��ال.موش.های.طبیعی.و.نیز.موش.هایی.هس��تند.که.در.

سراسر.بدن.آن.ها.و.بخصوص.در.ماکروفاژها.و.یا.سلول.های.

اندوتلیالی.پوش��اننده.عروق.خونی.آن.ها،.آنزیم.آرژیناز.I.از.
کار.افتاده.است.

در.موش.های.طبیعی.و.س��الم.و.موش.های.فاقد.آرژیناز.

I.در.سلول.های.اندوتلیال،.ماکروفاژهایی.که.به.محل.آسیب.

می.روند،.باعث.تشدید.پاسخ.التهابی.می.شوند..در.موش.هایی.

ک��ه.در.ماکروفاژهای.آن.ها.این.آنزیم.وجود.ندارد،.آس��یب.

شبکیه.شدیدتر.بوده.و.به.نظر.می.رسد.که.این.پدیده،.اثبات.

می.کند.که.آنزیم.فوق.در.تنظیم.پاس��خ.ایمنی.و.آسیب.های.
ایجاد.شده.بعدی.نقش.کلیدی.و.مهمی.را.ایفا.می.نماید.

همچنین.آن.ها.بر.روی.یک.ش��کل.با.ثبات.تری.از.آنزیم.

آرژیناز.I.به.نام.pegylated arginase.1.نیز.مطالعه.می.نمایند:.

این.شکل.وقتی.که.مورد.استفاده.قرار.گرفت،.باعث.کاهش.

التهاب.و.کاهش.آسیب.ش��بکیه.گردید..این.شکل.از.آنزیم.

در.ح��ال.حاضر.در.مراح��ل.اولیه.مطالع��ات.بالینی.جهت.
سرطان.کبد.پیشرفته.قرار.دارد.

در.ح��ال.حاض��ر.هیچ.درمان.موثری.برای.آس��یب.های.
نوروواسکوالر.وجود.ندارد.
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1 DME نوردهنده خواب برای مبتالیان به

عدم تأثیر مثبت بلندمدت ماسک های نوردهنده خواب برای ... 

1

29 مارس 2018

بر.اساس.نتایج.به.دست.آمده.از.مطالعه.فاز.3.کلئوپاترا،.

بیماران.دچار.DME.که.قسمت.های.مرکزی.را.درگیر.نکرده.

و.در.حین.خواب.از.ماسک.های.نوردهنده.استفاده.می.کنند،.
از.این.ماسک.ها.هیچ.سودی.در.دراز.مدت.نخواهند.داشت.
single-masked, parallel-.که.به.ص��ورت.RCT.در.ی��ک
group.ب��ود،.به.308.بیم��ار.مبتال.به.DME.به.طور.تصادفی.

)Noctura 400 sleep mask, PolyPhotonix.یک.ماسک.نوری
(Medical.و.ی��ا.یک.ماس��ک.غیر.نوری.قالبی.داده.ش��د.تا.

ب��ه.م��دت.24.ماه.در.هن��گام.خواب.از.آن.اس��تفاده.کنند..

محققان.تغییرات.ایجاد.شده.در.ضخامت.حداکثری.شبکیه.

(maximum retinal thickness(.را.در.ط��ی.ای��ن.24.م��اه.با.

استفاده.از.OCT.بررسی.نمودند.
در.این.مطالعه.155.بیمار.از.ماسک.نوری.و.153.بیمار.

از.ماسک.تقلبی.استفاده.کردند.
تغییر.ایجاد.ش��ده.در.ضخامت.حداکثری.شبکیه.مابین.
دو.گ��روه.تحت.درم��ان.از.نظر.آماری.چش��م.گیر.و.معنادار.
نبود..میانگین.کاهش.ضخامت.در.گروه.ماس��ک.نوری،.9/2.
میکرومتر.بود.در.حالی.که.این.عدد.در.گروه.ماس��ک.تقلبی.

12/9.میکرومتر.بود.
در.گروه.ماس��ک.نوری.هیچ.عارضه.خطرناک.شدیدی.
.گزارش.نش��د.اما.ش��ایع.ترین.عارضه،.راحت.نبودن.فرد.بود.

1  Light-emitting sleep mask yields no long-term benefit for 
DME- Sivaprasad S, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 
2018.

که.14.بیماری.که.ماس��ک.نوری.را.اس��تفاده.کرده.و.هفت.

بیماری.که.ماس��ک.تقلبی.را.اس��تفاده.ک��رده.بودند.آن.را.
گزارش.کردند.

محققان.گفتند:.ماس��ک.نوری.مورد.اس��تفاده.در.این.

مطالعه،.وس��یله.مؤثر.و.مفیدی.جهت.پیش��گیری.یا.درمان.

بیم��اران.مبتال.ب��ه.ادم.ماکوالر.دیابتیکی.که.قس��مت.های.

مرکزی.را.درگیر.نکرده،.نیست..جهت.شناسایی.روش.های.

بهتر.مهار.گیرنده.های.اس��توانه.ای.و.ارزیابی.نقش.آن.ها.در.

DME.و.رتینوپات��ی.دیابتی.نیاز.به.آن.هس��ت.که.مطالعات.

بیش.تری.صورت.گیرد.
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یکسانی نتایج حاصل از جراحی های 
1 Femtosecond کاتاراکت دستی و

1

3 آوریل 2018

در.چش��م.هایی.که.تحت.عمل.جراحی.کاتاراکت.با.لیزر.

Femtosecond.قرار.گرفتند،.نتایج.به.دست.آمده.در.مقایسه.

با.چش��م.هایی.که.تح��ت.عمل.جراحی.مت��داول.فیکو.قرار.
گرفته.یکسان.و.شبیه.بوده.است.

محققان.در.یک.آنالیز.کوهورت.مقایسه.ای.تک.مرکزی.

و.گذش��ته.نگر.FLACS.را.با.جراحی.فیکو.معمولی.مقایس��ه.

نمودند..درصد.چش��م.هایی.که.به.خطای.مطلق.0/5.دیوپتر.

یا.کم.تر.دست.پیدا.کرده.بودند،.به.عنوان.معیار.نتیجه.اصلی.

.به.دس��ت.آمده.انتخاب.گردید..در.این.مطالعه،.883.چشم.

1  Femtosecond and manual cataract surgeries have similar 
outcomes- Berk TA, et al. Ophthalmology -April 3, 2018.

در.گروه.دس��تی.و.955.چش��م.در.گروه.FLACS.ش��رکت.
داشتند.

پ��س.از.تطبیق.و.تعدی��ل.متغیره��ای.مخدوش.کننده.

بالقوه،.82/6.درصد.از.چش��م.هایی.ک��ه.تحت.FLACS.قرار.

گرفتن��د،.به.خطای.مطلِق.0/5.دیوپتر.یا.کم.تر.دس��ت.پیدا.

کردن��د.در.حالی.که.در.چش��م.هایی.که.تح��ت.عمل.فیکو.

معمولی.ق��رار.گرفتند،.این.عدد.برابر.با.78/8.درصد.بود..از.

این.چش��م.ها،.49/3.درصد.در.گروه.FLACS.و.46/3.درصد.

در.گروه.فیکو.معمولی.به.خطای.مطلقی.در.محدوده.0/25.
دیوپتر.دست.پیدا.کرده.بودند.

.این.مطالعه.نش��ان.داد.که.97/1.درصد.از.چش��م.های.

گروه.FLACS.و.97/2.درصد.از.چش��م.های.گروه.دستی.به.
خطای.مطلق.یک.دیوپتر.یا.کم.تر.دست.پیدا.کردند.

مابی��ن.دو.گ��روه.از.نظر.دی��د.دور.اصالح.نش��ده.پس.

از.جراح��ی.در.چش��م.هایی.که.دی��د.دور.ارزیاب��ی.گردید،.
تفاوت.های.آماری.چشمگیر.و.معناداری.مشاهده.نشد.

محققان.اظهار.داش��تند:.هر.چند.ک��ه.در.آنالیز.صورت.

گرفته.جهت.مقایسه.نسبت.چشم.هایی.که.به.خطای.مطلق.

در.محدوده.0/5.دیوپتر.دست.پیدا.کردند،.تمایل.و.گرایش.

داده.ها.به.س��مت.معنادار.بودن.بود،.ما.نتوانستیم.هیچ.گونه.

مزی��ت.رفراکتیو.آم��اری.معنادار.و.خاص��ی.را.پس.از.عمل.

جراحی.در.FLACS.در.قیاس.با.جراحی.فیکو.معمولی.پیدا.
کنیم.
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لنزهای داخل چشمی چسب زده شده به 
اسکلرا: گزینه ای مناسب برای چشم های 

1 Pseudoexfoliation دچار

1

4 آوریل 2018

بر.اس��اس.مطالعه.صورت.گرفته،.در.اکثریت.بیماران.

دچ��ار.pseudoexfoliation.که.تحت.درمان.فیکس.کردن.

اسکلرال.لنزهای.داخل.چشمی.با.استفاده.از.چسب.قرار.
گرفتند،.VA.ثابت.باقی.ماند.یا.اینکه.بهتر.شد.

ب��ه. مبت��ال. بیم��ار. .26 در. چش��م. .28 بررس��ی.

pseudoexfoliation.ک��ه.جه��ت.تعوی��ض.لنزهای.داخل.

چش��می.قبلی،.تحت.درمان.لنز.داخل.چش��می.چسب.

زده.به.اس��کلرا.قرار.گرفتند،.نشان.داد.که.در.89.درصد.

از.بیم��اران،.VA.ثابت.باقی.مان��ده.یا.اینکه.حدت.بینایی.

اصالح.شده.در.فاصله.دور.در.مقایسه.با.دید.قبل.از.عمل.
جراحی.بهتر.شدند.

اندیکاس��یون.اصلی.برای.اس��تفاده.از.روش.چسبی،.
نیمه.دررفتگ��ی.خودبه.خودی.اندوکپس��والِر.تاخیرِی.لنز.
داخ��ل.چش��می.در.21.بیمار.بود..س��ایر.اندیکاس��یون.ها.
ش��امل.تعویض.لنز.داخل.چش��مِی.فیکس.شده.به.آیریس.
به.علت.عوارض.ایجاد.شده.در.4.چشم،.نیمه-دررفتگی.لنز.
کریستالی.در.2.چشم.و.قرار.دهی.ثانویه.IOL.در.یک.چشم.

که.قباًل.آفاکیک.بوده.است،.می.باشد.
15.چش��م.که.روش.چسب.زدن.به.اسکلرا.در.آن.ها.به.
کار.رف��ت،.از.قبل.دچار.گلوکوم.بودن��د..علی.رغم.اینکه.در.
29.درصد.از.چش��م.های.درمان.ش��ده،.افزایش.فشار.داخل.
چش��می.شایع.ترین.عارضه.بعد.از.جراحی.بود.که.به.درمان.
دارویی.نیز.نیاز.داشت،.با.این.وجود.هیچ.تفاوت.چشم.گیر.و.
معناداری.مابین.میانگین.IOP.در.قبل.از.عمل.جراحی.و.در.
1  Scleral-glued IOLs a good option for eyes with 

pseudoexfoliation - Ragam A, et al. J Glaucoma. - April 4, 
2018.

پیگیری.نهایی.وجود.نداشت:.16.میلی.متر.جیوه.در.مقایسه.
با.17.میلی.متر.جیوه.

.LogMAR.قبل.از.عمل.جراحی.برابر.با.CDVA.میانگین

0/579.و.در.پی.گی��ری.نهایی.برابر.با.LogMAR.0/251.بود.

و.در.25.چش��م.از.28.چشم،.CDVA.نهایی،.معادل.مقادیر.
قبل.از.عمل.جراحی.و.یا.بهتر.از.آن.بود.

محققان.نوشتند:.»در.کل.نتایج.این.مطالعه.مطرح.کننده.

این.نکته.اس��ت.که.نتایج.به.دس��ت.آم��ده.حاصل.از.روش.

فیکساسیون.اس��کلراِل.لنزهای.داخل.چشمی.با.استفاده.از.

چسب.در.چش��م.های.دچار.pseudoexfoliation.که.پوشش.

کپس��والر.آن.ه��ا.ناکافی.اس��ت،.مطل��وب.و.رضایت.بخش.
می.باشد.«
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کرمان، خیابان استقالل
کوچه شماره ۱۰ ، پالک ۶۴
تلفکس: ۲۵۲۲۶۳۰  ۰۳۴۳

kermaninfo@basirclinic.ir

تهران، بلوار کشاورز، خیابان 
جما لزاده شمالی، نبش کوچه
شیبانی، شماره ۳۵۹
تلفن: ۶۶۵۶۵۷۵۷
فکس: ۶۶۴۲۸۷۸۱
info@basirclinic.ir

w w w . b a s i r c l i n i c . i r

شیراز،
بلوار پاسداران، خیابان مبعث
نرسیده به پارک حدیث

تلفن : ۶۴۸۴۸۱۴  ۰۷۱۳ 

فکس: ۶۴۸۳۰۶۹  ۰۷۱۳ 
shirazinfo@basirclinic.ir

 ۰۷۱۳  ۸۲۳۴۶۷۸
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	 نتایج بهتر در ادم ماکولای دیابتی با همراهی و کنترل درمان anti-VEGF و کنترل قند خون
	 نقش یک سوییچ مولکولی معیوب در ایجاد AMD
	 یک هدف درمانی جدید برای آسیب های شبکیه ای
	 عدم تأثیر مثبت بلندمدت ماسک های  نوردهنده خواب برای مبتلایان به DME 
	 یکسانی نتایج حاصل از جراحی های کاتاراکت دستی و Femtosecond
	 لنزهای داخل چشمی چسب زده شده به  اسکلرا: گزینه ای مناسب برای چشم های دچار Pseudoexfoliation

