
»قوز قرنیه« یا »کراتوکونوس« 
بیماری غیرالتهابی قرنیه چشم 
است که در نتیجه تغییر شکل 
قرنیه چشم اتفاق می افتد. این 
بیماری معموال در دوران نوجوانی و به دلیل افت 
بینایی تشخیص داده می شود. قوز قرنیه می تواند 
منشاء مشکالت جدی بینایی باشد و گرچه استفاده 
از عینک یا لنز به بهبود کمک می کند اما در 
بعضی موارد، عمل جراحی ضروری خواهدبود.
با توجه به اهمیت بیماری و عدم شناخت کافی 
در مورد علل و عالئم، 10 نوامبر مصادف با 20 
آبان به عنوان روز جهانی »قوز قرنیه« نامگذاری 

شده است. 

»قوز قرنيه« چه بيماری ای است؟
قرنیه الیه نازک و شفافی است که در بخش 
جلویی کره چشم قرار دارد و زاللیه، عنبیه و 
مردمک را می پوشاند. به طور طبیعی، این الیه 
به شکل گرد یکنواخت است اما در صورت 
ابتال به قوز قرنیه یا کراتوکونوس، قرنیه تغییر 
شکل پیدا می کند و به تدریج باریک تر می شود 
به طوری که حالت مخروطی خواهدداشت. این 
تغییر روی انکسار نور هنگام ورود به چشم تأثیر 
می گذارد و سبب کاهش وضوح بینایی می شود.
این بیماری معموال در آستانه جوانی تشخیص 
داده می شود و عامل اختالالت بینایی است که 
نیاز به استفاده از لنزهای مخصوص را می طلبد. 
قوز قرنیه غالبا هر دو چشم را درگیر می کند اما 

الزاما با وخامت یکسانی نخواهدبود.

چه افرادی درمعرض خطر هستند؟
شیوع بیماری قوز قرنیه بین 1 در 2000 تا 1 در 
500 نفر متغیر است. تفاوت در این وضعیت 
به دلیل تفاوت در شیوه های تشخیص و انواع 
بیماری است که گاهی در موارد خیلی خفیف 
حتی فرد متوجه مشکل خود نیست و مراجعه 

به چشم پزشک برای درمان انجام نمی گیرد.
کراتوکونوس معموال اواخر نوجوانی که چشم 

نیز مانند دیگر اعضای بدن به رشد کامل رسیده 
است، تشخیص داده می شود. براساس آمار، 82 
درصد موارد ابتال پیش از 40 سالگی اتفاق می افتد. 
شیوع بیماری در زنان و مردان یکسان است 
و به نظر می رسد در نژاد آسیایی شیوع باالتری 

دیده می شود. 

علل ابتال به »قوز قرنيه«
گرچه علل دقیق ابتال به بیماری هنوز ارائه نشده  
بررسی ها نشان می دهد احتماال قوز قرنیه می تواند 
یک بیماری ژنتیک باشد. البته هیچ ژن مشخصی تا 
به حال در بروز بیماری شناسایی نشده اما احتمال 
ابتال به در افرادی که سابقه بیماری در خانواده 
دارند، بیشتر است. همچنین قوز قرنیه معموال 
دو چشم را درگیر می کند که دلیلی برای دخالت 
زمینه ژنتیک خواهدبود. از طرفی بررسی های 
دیگر حاکی از آن است که به  دلیل بروز بیماری 
پس از دوران بلوغ، می توان به نقش هورمون ها 

نیز اشاره کرد.

ارتباط ابتال به قوز قرنيه با دیگر بيماری ها
قوز قرنیه می تواند مرتبط با دیگر بیماری های 
ژنتیک مانند نشانگان داون، نشانگان مارفان و 
رتینیت پیگمنتوزا )ورم رنگیزه ای شبکیه( باشد. 
گرچه طی سال های اخیر پیشرفت های قابل توجه 

در زمینه بیماری های چشم انجام گرفته هنوز 
ارتباط بین بیماری با چنین مشکالت ژنتیک 
مشخص نیست. البته ارتباط بین ابتال به قوز 
قرنیه و آلرژی نیز وجود دارد و بعضی از مبتالیان 
به قوز قرنیه از اگزما و التهاب ملتحمه چشم 
نیز رنج می برند. در این موارد نیز هنوز ارتباط 
بین بیماری ها به طور دقیق شناخته نشده است.

عالئم ابتال به بيماری
عالئم ابتال به قوز قرنیه در افراد، متفاوت است و 
امکان دارد از خفیف تا شدید باشد. به عنوان مثال، 
بعضی مبتالیان حین رانندگی دچار اختالل دید 
و مشکل در خواندن تابلوهای رانندگی می شوند. 
در 90 درصد موارد هر دو چشم درگیر هستند اما 
ممکن است کراتوکونوس فقط در یکی از چشم ها 

تشخیص داده شده و در چشم دیگر سال ها بعد 
به خاطر پیشرفت بیماری، مشخص شود.

قوز قرنیه در مراحل اولیه با کاهش قدرت بینایی 
برای دید دور و نزدیک  همراه است و فرد 
دچار مشکل می شود زیرا حالت آستیگماتیسم 
شدید  حساسیت  خواهدداشت.  پیشرونده 
نسبت به نور و تحریک پذیری چشم ها همراه 
با اشک ریزش از جمله دیگر عالئم ابتال به بیماری 
هستند. با گذر زمان، قرنیه کشیده تر می شود و 
حالت مخلوط پیدا می کند که پزشک به راحتی 
تغییر حالت را تشخیص می دهد. در نتیجه این 
وضعیت، اختالل دید تشدید می شود  و بیمار 
برای بهبود بینایی نیاز به عینک یا لنز خواهدداشت.
معموال بیماری تا حدود 40 سال پیشرفت می کند 
و سپس ثابت می ماند. البته در بعضی افراد ممکن 

است سال ها بدون تغییر باشد اما در بعضی دیگر 
به تدریج پیشرفت می کند. مبتالیان به قوز قرنیه 
حتما برای انجام عمل های جراحی قرنیه مانند 
لیزر اصالح نزدیک بینی به متخصص قرنیه مراجعه 
کنند تا بررسی کامل انجام گیرد زیرا این اقدامات 

ممکن است زمینه ساز تشدید قوز قرنیه شود.

درمان های متفاوت »قوز قرنيه«
در مراحل اول تشخیص کراتوکونوس، از لنز یا 
عینک برای اصالح بینایی استفاده می شود. لنز 
به دلیل ایجاد ارتباط با الیه اشکی چشم یکی از 
روش های شایع برای بیشتر بیماران است. لنز 
همچنین بخش زیادی از ناهماهنگی قرنیه را 
اصالح کند. انتخاب لنز توسط متخصص چشم 
است اما در صورت عدم تحمل لنز یا عدم تاثیر 

بر بینایی، عمل جراحی ضروری خواهدبود.
در زمینه جراحی، با توجه به وخامت کراتوکونوس 

۳ نوع عمل انجام می گیرد:
 اولین روش، مقاوم سازی رشته های کالژن 
این  در  فرابنفش است.  امواج  به کمک  قرنیه 
حالت، روند تغییر حالت قرنیه کاهش می یابد 
و کراتوکونوس ثابت می ماند. این روش باعث 
می شود، پیوند قرنیه نیاز نباشد و یا به تاخیر 
بیفتد. در این روش که در حال حاضر جدیدترین 
روش درمان قوز قرنیه است، برخالف سایر روش 
های درمانی، در بیشتر موارد نه تنها از پیشرفت 
بیماری جلوگیری می شود، بلکه بینایی فرد با 
و بدون عینک بهبود یافته و میزان آستیگماتیسم، 

کاهش قابل مالحظه ای خواهد داشت.
 دومین روش، استفاده از حلقه  داخل قرنیه 
است تا روند تغییر شکل قرنیه کندتر شود. این 
دو روش در مراحل نخست اولیه بیماری کاربرد 
دارد تا از تغییر حالت شدید قرنیه پیشگیری شود 

و بیماری ثابت بماند.
مراحل  در  قرنیه  پیوند  روش،  سومین   
پیشرفته است. در این روش، بخش مرکزی 
قرنیه با قرنیه سالم که از افراد مرگ مغزی اهدا 
می شود، جایگزین می  شود. جراحی بین 1 تا 
2ساعت طول می کشد و فرد معموال نیاز به دو 
روز بستری در بیمارستان خواهدداشت. پس از 
آن نیز درمان آنتی بیوتیک و ضدالتهاب به مدت 

۳ تا 12 ماه تجویز می شود. 

در چه مواردی باید فوری به چشم 
پزشک مراجعه کرد؟

فردی که مبتال به قوز قرنیه است، در صورت 
احساس درد چشم باید فوری به متخصص چشم 
مراجعه کند و این نکته به خصوص در مورد درد 
یک چشم بسیار اهمیت دارد. پس از پیوند قرنیه 
نیز تحلیل قدرت بینایی، اشک ریزش، درد و 
قرمزی چشم باید جدی تلقی شود زیرا ممکن 

است نشانه ای از عدم پیوند موفق قرنیه شود.
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به مناسبت 10 نوامبر مصادف با 20 آبان؛ روز جهانی »قوز قرنیه«

»قوزقرنیه«؛اختاللبیناییکهچنداننمیشناسید!
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قرنیهالیهنازکوشفافیاستکهدر
بخشجلوییکرهچشمقرارداردو
زاللیه،عنبیهومردمکرامیپوشاند.
بهطورطبیعی،اینالیهبهشکلگرد
یکنواختاستامادرصورتابتالبه
قوزقرنیهیاکراتوکونوس،قرنیهتغییر
شکلپیدامیکندوبهتدریجباریکتر
میشودبهطوریکهحالتمخروطی
خواهدداشت.اینتغییررویانکسار
نورهنگامورودبهچشمتأثیرمیگذارد
وسببکاهشوضوحبیناییمیشود

طی ماه های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا، مراجعه 
منظم چشم پزشکی کاهش یافته و از طرفی کار با رایانه 

و تلفن همراه بیشتر شده که می تواند زمینه  ابتال 
و پیشرفت مشکالتی مثل خشکی چشم، 

تاری دید، پارگی عروق شبکیه ناشی 
از دیابت و... را درپی داشته باشد. 

به این مناسبت بهتر است چند 
نکته مهم در مورد سالمت 

چشم ها را بشناسید.

1. چشم های نزدیک بين 
حساس ترند

نزدیک بینی به  علت تحدب زیاد قرنیه چشم 
به حالت  نسبت  بزرگ بودن طول کره چشم  و 

و  کشیدگی  شبکیه  نتیجه،  در  می افتد.  اتفاق  عادی 
فشار بیشتری تحمل می کند که می تواند زمینه ساز پارگی یا 

جداشدن شبکیه شود. هرچه نزدیک بینی بیشتر باشد، احتمال 
چنین عوارضی نیز جدی تر خواهدبود. از همین رو، توصیه 
می شود افراد نزدیک بین هر دو سال برای معاینه انحنای چشم 

و شبکیه به چشم پزشک مراجعه کنند. 

2. آسپيرین پس از 50 سالگی برای بينایی مضر است
محققان استرالیایی دریافتند افراد باالتر از 50 سال که حداقل یک 
آسپیرین در هفته می خورند، با افزایش ۳برابری ابتال به نوعی 
از استحاله ماکوالی چشم مواجه هستند. این بیماری ناشی از 
پیرشدن ناحیه  مرکزی شبکیه به نام »ماکوال« است و نخستین 
عامل نابینایی در سالمندان باالی 60 سال محسوب می شود. 

3. خطر ابتال به استحاله  ماکوالی چشم با افراط 
در غذاهای چرب افزایش می یابد

رژیم غذایی شامل مصرف زیاد چربی ها بر سالمت بینایی 
نیز تاثیر دارد به طوری که افراط در این خوراکی ها می تواند 
خطر ابتال به استحاله ماکوالی چشم را ۳برابر کند. التهاب 
ناشی از غذاهای خیلی چرب زمینه ساز استرس اکسایشی در 

اندام های مختلف از جمله چشم ها می شود.

4. یوگا برای مبتالیان به گلوکوم توصيه نمی شود
گلوکوم یا آب سیاه بیماری است که به دلیل افزایش فشار چشم 
ایجاد می شود که به تدریج عصب بینایی را تحت تاثیر قرار 
می دهد و بینایی محدود می شود. براساس یکی از پژوهش ها 
در آمریکا، بعضی از تمرینات یوگا مانند قرارگرفتن سر به 
سمت پایین در تشدید فشار به عصب بینایی و افزایش احتمال 

ابتال به گلوکوم تاثیر دارد.

5. امکان تشخيص آلزایمر با معاینه چشم ها وجود 
دارد

محققان آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که بررسی 
می تواند  مایع چشم  یا  مویرگ های عدسی 
به طور جدی عامل تشخیص زودهنگام 
ابتال به آلزایمر باشند. آنها معتقدند 
چشم پزشکان خیلی سریع تر از 
بررسی ام آر آی قادر به تشخیص 

این بیماری خواهندبود.

6. لنز با مصرف برخی داروها 
تداخل دارد

استفاده از لنز در مواردی که فرد تحت درمان داروهای 
کاهنده ترشحات چشمی مانند آنتی کولینرژیک )ابتال 
به پارکینسون( است، توصیه نمی شود. همچنین در صورت 
استفاده از قطره چشم، ریفامیسین و ویتامینB12  نیز نمی توان 

از لنز استفاده کرد.

7. چشم های تيره بيشتر مستعد کاتاراکت هستند
 American Journal of نشریه  در  مطالعه ای  نتایج 
افرادی که چشم های  Ophtalmology حاکی از آن است 
تیره دارند، 1/5 تا 2/5 برابر بیشتر در معرض ابتال به کاتاراکت 
یا آب مروارید هستند. استفاده از عینک آفتابی برای محافظت از 
چشم ها در برابر امواج فرابنفش خورشید و پیشگیری از کاتاراکت 

توصیه ضروری است.

8. امکان پيشگيری از پيشرفت نزدیک بينی در 
کودکان وجود دارد

 در مورد کودکانی که زمینه  نزدیک بینی دارند، می توان از سن 
8 سال لنزهای مخصوص را در طول روز استفاده کرد. این 
لنزهای نرم مانع از کشیدگی چشم و مانع از تشدید نزدیک بینی 

در سنین بزرگسالی می شود. 

9. چشم ها از آسيب امواج فرابنفش در امان نيستند
زمانی که قرنیه چشم به طور مستمر با امواج فرابنفش خورشید 
مواجه باشد، در معرض آسیب جدی و سوختگی خواهدبود که 
دردناک و ناراحت کننده است، فرد احساس شن ریزه در چشم 
دارد و از اشک ریزش رنج می برد. این حالت »آفتاب سوختگی« 
یا »فتوکراتیت« چشم نام دارد که در کوهنوردان شایع است. 
آفتاب سوختگی چشم پس از چند روز مراقبت و تاریک نگه داشتن 
چشم بهبود می یابد اما عودکننده است و می تواند در صورت 

عدم مراقبت به بینایی آسیب برساند.
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 ترجمه:  
مریم سادات 

کاظمی

انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت

 حجت االسالم محمود بنکدار 
را به سرکار خانم دکترفاطمه خالقی 

و همسر گرامیشان جناب آقای مهندس 

هادی بنکدار تسلیت می گوییم و برای 

آن عزیز از دست رفته رحمت و مغفرت 

و برای بازماندگانشان صبر و اجر از 

درگاه الهی مسئلت داریم.

هفته نامه سالمت


