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چکیده
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معرفی بیمار:

گزارش یک مورد تظاهرات متفاوت عود دیستروفی التیس قرنیه در بافت پیوند قرنیههای دو چشم یک بیمار است.
بیمار شخص  46ساله است که با تشخیص دیستروفی التیس قرنیه  ،در طیّ دو بار در  2و  41سالگی قبل از آخرین معاینهی

چشم پزشکی تحت عمل پیوند نفوذی قرنیهی ( )PKPچشم راست و یک بار هم در  44سالگی قبل تحت عمل پیوند نفوذی قرنیهی ()PKP
چشم چپ قرارگرفته است .بیمار ،از کاهش بینایی هر دو چشم شاکی بود .بهترین دید اصالح شدهی بیمار در چشم راست  2/6متر شمارش
انگشتان و در چشم چپ

بود .در معاینهی ادواری عود دیستروفی به صورت کدورت زیر اپیتلیوم و استرو مای قدامی بافت پیوند هر دو چشم

و نماهای التیس بهصورت شاخه شاخه عالوه بر قرنیهی بیمار در بافت پیوند قرنیهی چشم چپ نیز مشهود بود.

نتیجهگیری:

عود دیستروفی التیس قرنیه در بافت پیوندهای نفوذی میتواند بسته به زمان پیگیری دارای تظاهرات متفاوت باشد.

واژههای کلیدی :دیستروفی التیس قرنیه ،پیوند نفوذی قرنیه ،عود

دستهبندی کمیتهی بینالمللی برای دسته بندی دیستروفی-

مقدمه
دیستروفیهای قرنیهی گروهی از بیماریهای ارثی

های قرنیه ( )IC3D( )3دستهبندی سازمان یافتهتر دیگری

قرنیه هستند که بهصورت غیر همگن و بهطور تیپیک به

است که ازنظر آناتومیکی الیههای مبتالی قرنیه را

شکل دو طرفه ،قرینه و با پیشرفت آهسته ،بدون ارتباط با

مشخص نماید .بهطور کلی این دستهبندی شامل اختالالت

عوامل محیطی یا فاکتورهای سیستمیک که محدود به

با گرفتاری اپی تلیال ،الیه بومن ،استروما و اختالالتی که

قرنیهاند ،تظاهرمییابند ( .)1,2ازنظر کلینیکی دیستروفی-

باعث گرفتاری ممبران دسمه و اندوتلیوم هستند ،می-

های قرنیه را براساس صرفا محل آناتومیکی یا برتری

باشند .دیستروفیهای استرومای قرنیهی گروهی از

محل اختالالت میتوان به سه گروه :قدامی قرنیه،

اختالالت ارثی قرنیهاند که بهوسیلهی تجمع پیشروندهی

استرومای قرنیه و خلفی قرنیه تقسیمبندی کرد .اما سیستم

رسوبات در داخل استروما مشخص میشوند .دیستروفی-
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های اصلی استروما شامل دیستروفیهای التیس ،گرانوالر

اصالح شده بیمار در چشم راست  2/6متر شمارش

و ماکوالر هستند .دیستروفی التیس که شایعترین

انگشتان و در چشم چپ

بود .در معاینه با اسلیت

دیستروفی استرومای قرنیه در برخی نواحی جغرافیایی

المپ عود دیستروفی بهصورت کدورت زیر اپیتلیوم و

است ،از رسوب آمیلوئید یا فیبرهای پروتئین غیر نرمال در

استرومای قدامی بافت پیوند هر دو چشم (شکل  )1,2و

سرتاسر استرومای قدامی و میانی قرنیه ناشی میشود

نماهای التیس بهصورت شاخه شاخه عالوه بر قرنیهی

(.)4

بیمار در بافت استرومای پیوند قرنیه چشم چپ(شکل )2
عالیم ممکن است شامل احساس جسم خارجی

نیز مشهود بود .دیگر معاینات قابل ذکر نبودند و فشار

ناشی از اروزیونهای قرنیه ،کاهش بینایی ،حساسیت به

داخل چشم بهترتیب در چشم راست 15 ،و در چشم

نور و درد چشم باشد (.)1

چپ  11میلیمتر جیوه بود.

 IC3Dدو تیپ مجزا از دیستروفی التیس قرنیه را
مشخص نموده است ( .)3تیپ یک ( )LCD1آن یک

بحث

دیستروفی واقعی قرنیه است و بهوسیلهی موتاسیونهای

عود دیستروفیهای قرنیه بعد از پیوند نفوذی

متعدد مختلف در ژن  TGFB1ایجاد میشود .تیپ دو

قرنیهی ( )PKPیا پیوند الیهای ( )LKبهخوبی شناخته

( )LCD2, Gelsolinدیستروفی التیس قرنیه عمالً نتیجهی

شده است .به نظرمیرسد که دیستروفیهای مختلف قرنیه

یک آمیلوئیدوز فامیلیال سیستمیک است .در تیپ یک

بعد از دورهی زمانی متفاوت پس از پیوند قرنیه عود

اغلب اختالل بینایی ایجاد شده نیازمند پیوند قرنیه بعد از

مینمایند .عود دیستروفی ریس باکلر ()Reis Bucklers

دههی چهارم زندگی است و عموما عود در بافتهای

طیّ  10-16سال پس از پیوند نفوذی قرنیه گزارش شده

پیوند  2تا  4سال بعد از پیوند رخ میدهد.

است (.)6,5

در این بخش یک مورد نادر ازعود دیستروفی التیس

در یک مطالعه بهوسیلهی لیونز و همکاران ( )7در

قرنیه بهصورت نماهای شاخه شاخهی التیس در

یک گروه  20تایی از بیماران با پیوند نفوذی و یک گروه

استرومای قرنیه بافت پیوند گزارش میشود.

 11تایی از پیوندهای الیهای برای دیستروفی گرانوالر،
گزارش کردند که عود تقریبا در همهی بافتهای پیوندی

معرفی بیمار

 13تا  35ماه پس از پیوند رخ داد .میسلر و فین (51 ،)1

بیمار شخص  56ساله است که با تشخیص

چشم از  33بیمار مبتال به دیستروفی التیس قرنیه را که

دیستروفی التیس قرنیه و شکایت کاهش تیزبینی هر دو

تحت عمل پیوند نفوذی قرنیه قرارگرفته بودند ،گزارش

چشم به کلنیک قرنیه مراجعه نمود .بیمار دو بار در سنین

کردند .عود کلنیکی در گزارش شامل عود در 41( 23

 2و  11سالگی قبل از آخرین معاینهی چشم پزشکی

درصد) بافتهای پیوند بود که منجر به پیوند مجدد در

تحت عمل پیوند نفوذی قرنیهی ( )PKPچشم راست و

 23چشم شده بودند .متوسط زمان عود  3سال با فاصلهی

یک بار هم در  15سالگی قبل تحت عمل پیوند نفوذی

زمانی  3- 25سال بود.

قرنیهی ( )PKPچشم چپ قرارگرفتهاست .بعد از پیوند

بهطور مرسوم پیوند نفوذی یا الیهای قرنیهی

بیمار تحت عمل فیکو امولسیفیکاسیون و کاشتن لنز داخل

درمان اولیه برای موارد شدید دیستروفی التیس قرنیه با

چشم در اتاق خلفی ( )PE+ PC IOLهر دو چشم نیز

زوال بینایی است ( .)3عود دیستروفیهای استروما در

قرارگرفتهاست .در آخرین معاینهی چشمها بهترین دید

بافت پیوندی قرنیهنماهای متفاوتی را از تظاهرات اولیه
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شیرزاده و همکاران

شکل  :1اپاسیتههای زیر اپیتلیوم و استرو مای قدامی قرنیه که منجر به کاهش تیز بینی چشم راست شده است

شکل  :2چشم چپ وجود اپاسیتههای استرو مای قدامی بهعالوه رسوبات شاخه شاخهی التیس را نشان میدهد )2A( .اپاسیتهها در سرتاسر اسنرومای پیوند و
()2Bخطوط شاخه شاخهی التیس را که اساسا در استرو مای قدامی قرنیهاند ،نشان میدهد.

نشان میدهد و معموالً بهصورت اپاسیتههای منتشر زیر

شایعترین عود دیستروفی التیس قرنیه اپاسیتههای زیر

اپیتلیال تظاهرمییابند ( ..)10اسنید و همکاران ( )11عود

اپیتلیوم و استرو مای قدامی بودند و نمای التیس شکل

دیستروفی التیس قرنیه را در یک زن  21ساله که تحت

تنها در یک مورد از بافت پیوندی مشاهده گردید .بنابراین

عمل پیوند قرنیه قرارگرفته بود ،پس از  21سال بهصورت

اختالف تظاهر در نمای کلنیکی عود دیستروفی التیس

کدورت قدامی و اپاسیتههای زیر اپیتلیال به اندازههای

قرنیه در این مورد گزارش شده میتواند مربوط به مدت

متفاوت بدون خطوط التیس در استروما گزارش نمودند.

زمان پیگیری بیمار پس از پیوند قرنیه باشد که در چشم

هرچند که بافتشناسی قرنیه وجود رسوبات آمیلوئید در

راست پس از  2سال و در چشم چپ پس از  15سال این

سرتاسر اسنرومای قرنیه را که مشخصهی تیپیک

نماهای کلنیکی عود مشهود بودند.

دیستروفی التیس قرنیه بود ،نشان داد .اما در این بیمار

بهطور کلی میتوان بیان نمود که عود دیستروفی

معرفی شده ،نمای کلنیکی عود دیستروفی بین دو چشم

التیس قرنیه در بافت پیوند پس از پیوند نفوذی شایع

متفاوت بود و نمای التیس شکل تنها در بافت پیوند چشم

است ،اما نماهای التیس شکل در بافت پیوند پس از پیوند

چپ مشاهده گردید .در مطالعه میسلر و همکاران ()1

نفوذی قرنیه به نظر میرسد که غیر شایع باشد.
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Purpose: To report different manifestations of recurrent lattice
corneal dystrophy (LCD) in two penetrating keratoplasty (PKP)
grafts of a patient.
Case Report: A 65-year-old man diagnosed with LCD underwent
PKP in both eyes which were performed twice in the right eye 18
and 2 years and once in the left eye 16 years before the recent
presentation. He complained of decreased visual acuity in both
eyes. Best-corrected visual acuity was 2.5 m counting finger in
the right eye and 20/100 in the left eye. Follow-up examinations
revealed the recurrence of dystrophy characterized by
subepithelial and anterior stromal haziness in both grafts and
branching stromal lattice figures in the left.
Conclusion: Recurrent LCD can have different manifestations in
PKP grafts, depending on the follow-up period.
Keywords: Lattice corneal dystrophy; Penetrating keratoplasty;
Recurrence.
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