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Background and Aims Blindness is one of the major health problems and diseases, such as corneal opac-
ity, cataracts, glaucoma, and age-related macular degeneration due to diabetes are recognized as the 
most important causes of bilateral blindness worldwide. Among these factors, corneal diseases are con-
sidered as an important cause of blindness. The aim of this study was to review the prevalence, causative 
agents, treatment methods, and also the use of keratoprosthesis or artificial cornea as the last option to 
restore vision to blind patients with severe corneal injuries.
Methods Studies related to the subject were collected and reviewed using valid databases, such as 
PubMed and Google Scholar. 
Results Out of more than 1000 articles in the field of the artificial cornea, about 70 related articles were 
selected and reviewed.
Conclusion Generally, keratoprosthesis is used for patients for whom corneal transplantation is not pos-
sible or the risk of corneal transplantation rejection is high. The patient’s current condition and the out-
come of the patient’s anterior and posterior segment examinations, previous treatments and surgeries, 
and the medications used should be considered. If a person has advanced retinal disease or glaucoma, 
he/she is not a good candidate for keratoprosthesis. If the patient’s vision in either eye is within the range 
of light perception or hand movement detection, while the optic nerve and macula are healthy, it is ap-
propriate to use keratoprosthesis. It can be said that there is still no type of keratoprosthesis that can 
be used without side effects and for all patients in need, but researchers are still trying to improve the 
quality of keratoprostheses, which can restore patients’ lost vision with minimal complications.
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B
Extended Abstract

Introduction

lindness is one of the major health prob-
lems and diseases, such as corneal opacity, 
cataracts, glaucoma, and age-related mac-
ular degeneration are recognized as the 
most important causes of bilateral blind-

ness worldwide. Among these factors, corneal diseases 
are considered an important cause of blindness. In cases 
with severe corneal injury when conventional treatments, 
such as medication are not possible, corneal transplanta-
tion is used for treatment. Although penetrative corneal 
transplantation is one of the most successful transplant 
surgeries, in some cases, this operation is unsuccessful 
and the transplanted cornea becomes cloudy. Important 
reasons for the failure of corneal transplantation are poor 
performance or reduction and the lack of limbus stem 
cells. Therefore, in cases of severe eye surface disorders, 
such as recurrent and chronic inflammatory diseases, 
corneal infections due to herpes, chemical burns, and 
previous failed corneal transplantation, the use of kera-
toprosthesis or the artificial cornea is the only option to 
restore vision to patients. An artificial cornea is the use of 
a transparent plastic window instead of a damaged cor-
nea to restore vision to the patient. The aim of this study 
was to review the prevalence, causative agents, treatment 
methods, and also the use of keratoprosthesis or artificial 
cornea as the last option to restore vision to blind patients 
with severe corneal injury.

Materials and Methods

Studies related to the subject were collected and re-
viewed using valid databases, such as PubMed and 
Google Scholar. Artificial cornea and keratoprosthesis 
were used as keywords to search the literature.

Results

Out of more than 1000 articles in the field of the artifi-
cial cornea, about 70 related articles were selected and re-
viewed. Currently, two types of keratoprosthesis, B-KPro, 
and OOKP, are the most widely used. So far, more than 
19000 Boston keratoprosthesis is used all over the world. 
The KPro is available in two types. The B-KPro type 1 has 
an anterior plate, to which an optical cylinder is attached. 
The posterior plate made of PMMA with a diameter of 
8.5 mm, has a large hole in the middle and 8-16 smaller 
holes around it, which is used to feed the transplanted cor-
nea with aqueous humor. Indications for using this type 1 
keratoprosthesis include high-risk corneal transplants, fre-

quent rejection of corneal transplants, and cases of opaque 
corneas with extensive vascularization, such as aniridia, 
dystrophies, and specific degenerations, herpetic keratitis, 
and infections, in which the condition of the tear layer is 
acceptable. Type 2 of this keratoprosthesis is similar to 
type 1, except that its anterior length to exit the eyelids or 
from the tarsus is about 2 mm longer. Indications for type 
2 also include conditions, such as Stevens-Johnson syn-
drome (SJS), ocular cicatricial pemphigoid (OCP), and 
chemical burns, in which the tear status is poor. Sterile 
keratolysis is one of the common complications of this 
keratoprosthesis and is an important risk factor for the 
failure of this keratoprosthesis. Endophthalmitis is a ma-
jor challenge associated with this keratoprosthesis. The 
absence of the main symptoms of the infection, such as 
pain and redness and limited examination of the anterior 
and posterior segments, make endophthalmitis more dif-
ficult to diagnose, while reduced vision is not a significant 
factor in the diagnosis. Loss of keratoprosthesis integrity, 
poor contact lens hygiene, microbial keratitis, failure to 
prescribe adequate prophylactic antibiotics, and perhaps 
even the presence of the contact lens itself, may increase 
the risk of endophthalmitis. Endophthalmitis is difficult 
to treat and there is a permanent risk after implantation 
of this keratoprosthesis. The formation of the posterior 
fibrovascular membrane is one of the common complica-
tions that often occur even after successful surgery of this 
keratoprosthesis (in one-third of cases) and the reason for 
its occurrence is not clear, but failure to perform proper 
vitrectomy is a very important factor in the formation of 
this membrane. In some cases, the use of a larger poste-
rior plate is recommended, which also increases the risk 
of glaucoma. In addition, aniridia and microbial keratitis 
have been introduced as risk factors for fibro-vascular 
membranes.

Osteo-Odento keratoprosthesis (OOKP) is another 
commonly used keratoprosthesis introduced in 1963 by 
Strampelli. This keratoprosthesis is an acrylic cylinder 
made of PMMA that was placed on the alveolar bone of 
the tooth. In 1980, Temprano changed the design of this 
keratoprosthesis by using the tibial bone as a skirt in pa-
tients who did not have an adequate dental bone. Indica-
tions for using this type of keratoprosthesis include severe 
corneal opacity with severe dry eye and high-risk corneal 
transplantation. It can also be used in keratinizing diseas-
es, such as SJS, Mucous Membrane Pemphigoid (MMP), 
Lyell Syndrome, trachoma, chemical and thermal burns, 
and Sjogren’s syndrome. This keratoprosthesis is not 
recommended in children, those with phthisis bulbi, and 
patients with no light perception. In cases of anatomical 
failure of this keratoprosthesis, bone laminar resorption is 
considered the main factor.
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Discussion

In general, keratoprosthesis is used for patients for 
whom corneal transplantation is not possible or the risk 
of corneal transplantation rejection is high. The patient’s 
current condition and the outcome of the patient’s anterior 
and posterior segment examinations, previous treatments 
and surgeries, and the used medications should be con-
sidered. A person with advanced retinal disease or glau-
coma is not a good candidate for keratoprosthesis. If the 
patient’s vision in either eye is within the range of light 
perception or hand movement detection, it is appropri-
ate to use keratoprosthesis. It should be considered that 
there is still no type of keratoprosthesis that can be used 
without any complications and is usable for all patients, 
but researchers are still trying to improve the quality of 
keratoprostheses, which can restore patients’ lost vision 
with minimal complications.
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مقاله مروری

توان بخشی بینایی بیماران با نابینایی قرنیه ای با استفاده از قرنیه مصنوعی

مقدمه و اهداف نابینایی یکی از مشکالت مهم سالمت محسوب می شود و بیماری هایی مانند کدورت قرنیه، کاتاراکت، گلوکوم و دژنراسیون 
وابسته به سن ماکوال رتینوپاتی ناشی از دیابت به عنوان مهم ترین عوامل نابینایی دوطرفه در سراسر جهان شناخته شده اند. در میان این 
عوامل، بیماری های قرنیه به عنوان عامل مهم ایجاد کننده نابینایی در نظر گرفته می شود. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر شیوع، عوامل 
ایجاد کننده، روش های درمانی و نیز استفاده از کراتوپروتز یا قرنیه مصنوعی به عنوان آخرین گزینه جهت بازگرداندن بینایی به بیماران 

نابینا با آسیب شدید قرنیه ای است.
مواد و روش ها با استفاده از پایگاه های اطالعاتی معتبر مانند  پاب مد و گوگل اسکالر مطالعات مرتبط با موضوع جمع آوری و بررسی شد.

یافته ها از میان بیش از 1000 مقاله در زمینه قرنیه مصنوعی، حدود 70 مقاله مرتبط انتخاب و بررسی شد. 
نتیجه گیری به طور کلی کراتوپروتز برای بیمارانی کاربرد دارد که پیوند قرنیه برای آن ها امکان پذیر نیست یا خطر رد پیوند قرنیه در آن ها 
باال است. شرایط فعلی بیمار و نتیجه معاینات سگمان قدامی و خلفی چشم بیمار، درمان ها و جراحی های قبلی و داروهای استفاده شده 
باید مالحظه شود. اگر فردی دچار بیماری های شبکیه یا گلوکوم پیشرفته است، کاندیدای مناسبی جهت استفاده از کراتوپروتز نیست. 
در صورتی که دید بیمار در هر یک از 2 چشم در حد درک نور یا تشخیص حرکت دست باشد، به شرط سالمت عصب بینایی و ماکوال 
جهت استفاده از کراتوپروتز مناسب است. می توان گفت هنوز هیچ نوعی از کراتوپروتز وجود ندارد که بتواند بدون عوارض جانبی و برای 
همه بیماران نیازمند قابل استفاده باشد، اما محققان هنوز در حال تالش برای بهبود کیفیت انواع کراتوپروتزها هستند که بتوانند با حداقل 

عوارض، دید از دست رفته بیماران را به آن ها بازگردانند.
کلیدواژه ها قرنیه مصنوعی، نابینایی قرنیه ای، توان بخشی نابینایی
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مقدمه

نابینایی1 و نقص بینایی2 یکی از مهم ترین مشکالت سالمت 
در جهان محسوب می شود ]1، 2[. کاهش بینایی نیز باعث ایجاد 
مشکالت اقتصادی، اجتماعی و شغلی می شود، به طوری که بروز 
فقر و بیکاری در این افراد محتمل تر است ]3-5[. افراد دچار نقص 
بینایی معموالً اضطراب و افسردگی بیشتری نسبت به افراد دیگر 
دارند که این مسئله موجب ناتوانی بیشتر، کاهش کیفیت زندگی 

و حتی افزایش مرگ و میر می شود ]8-6[. 

حاضر  حال  در  جهانی3  بهداشت  سازمان  معیار  براساس 
بینایی و نقص بینایی به 2 دسته کلی تقسیم می شود. نقص 
بینایی متوسط به حدت بینایی کمتر از 6/18 تا 6/60 و نقص 
بینایی شدید  به معنای حدت بینایی بدتر از 6/60 تا 3/60 در 
چشم بهتر اطالق می شود ]9-11[. نابینایی قانونی4 به حالتی 
یا  دید 6/60  ممکن  اصالح  بهترین  با  فرد  که  می شود  گفته 
کمتر در چشم بهتر داشته باشد یا میدان بینایی وی 20 درجه 

یا کمتر در چشم بهتر باشد ]4[.

شیوع نابینایی و نقص بینایی

بر اساس مطالعات انجام شده بیش از 43 میلیون نفر نابینا و 
295 میلیون نفر با نقص بینایی متوسط و شدید در سرتاسر 
جهان زندگی می کنند ]5، 12، 13[. عالوه بر این، تخمین هایی 
توسط سازمان بهداشت جهانی برای 6 منطقه در نظر گرفته شده 
که در این تقسیم بندی، ایران در منطقه مدیترانه ای شرقی قرار 
گرفته  است. در این منطقه حدود 5 میلیون نفر دچار نابینایی و 

19 میلیون نفر دچار  نقص بینایی زندگی می کنند ]11[.

به طور کلی مهم ترین عوامل ایجاد نقص بینایی عیوب انکساری 
اصالح نشده، کاتاراکت، گلوکوم، دژنراسیون وابسته به سن ماکوال، 

رتینوپاتی دیابتی، تراخم و کدورت قرنیه است ]11، 14، 15[.

در مطالعات انجام شده شیوع نابینایی در مناطق مختلف ایران 
از حداقل 39 /0 درصد در استان تهران تا حداکثر 3 درصد به 
نقص  شیوع  و  دارد  اختصاص  ایران  شمال  روستایی  جمعیت 
بینایی از حداقل 2/52 درصد در استان تهران تا حداکثر 6/91 

درصد به ورامین اختصاص دارد ]21-16[. 

و  گلوکوم  مروارید،  آب  قرنیه،  کدورت  مانند  بیماری هایی 
دژنراسیون وابسته به سن ماکوال به عنوان مهم ترین عوامل نابینایی 
دوطرفه در سراسر جهان شناخته شده  است ]22[ که در میان 
ایجاد کننده  این عوامل، بیماری های قرنیه به عنوان عامل مهم 
نابینایی در نظر گرفته می شود ]23-25[. حدود 10 میلیون نفر با 

1. Blindness
2. Vision Impairment
3. World Health Organization (WHO)
4. Legal Blindness

نابینایی قرنیه ای دوطرفه در جهان زندگی می کنند و پیش بینی 
می شود 90 درصد از این تعداد در کشورهای در حال توسعه 

زندگی می کنند ]5، 22، 26[. 

روش های درمانی ضایعات قرنیه

در مواردی که آسیب قرنیه ای شدید باشد و روش های درمانی 
معمول همانند استفاده از دارو امکان نداشته نباشد، جهت درمان 
پیشرفته،  کراتوکونوس  مانند  می شود،  استفاده  قرنیه  پیوند  از 
دژنراسیون ها و دیستروفی های شدید قرنیه و کدورت های مادرزادی. 

با اینکه پیوند نفوذی قرنیه با نرخ بقای 86 درصدی بعد از یک 
پیوند محسوب می شود ]22،  اعمال جراحی  موفق ترین  از  سال 
27[، اما در برخی موارد این عمل ناموفق بوده و قرنیه پیوندی کدر 
می شود. از عوامل از بین رفتن شفافیت قرنیه پیوندی می توان به 
عفونت، صدمه هنگام جراحی، پیدایش گلوکوم و دفع پیوند به دنبال 
یک عامل ایمونولوژیک اشاره کرد. از محدودیت های عمل پیوند 
قرنیه می توان به کمبود قرنیه مناسب جهت بیماران نیازمند، به ویژه 
در کشورهای در حال توسعه اشاره کرد، ضمن اینکه نگهداری قرنیه 
از هنگام جدا سازی از چشم دهنده تا پیوند در چشم گیرنده نیز از 

مسائل مهم در این زمینه به  حساب می آید ]26، 27[. 

از علل مهم عدم موفقیت پیوند قرنیه عملکرد نامطلوب یا کاهش 
و فقدان سلول های بنیادی لیمبوس است. به طورکلی جهت درمان 
نقص سلول های بنیادی لیمبال می توان از چندین گزینه درمانی 
استفاده کرد. این روش ها شامل روش های غیر جراحی محافظتی، 
اپیتلیال لیمبال  بنیادی  جراحی محافظتی و پیوند سلول های 
است. روش غیر جراحی محافظتی شامل قطره های سرم اتولوگ، 
استفاده از عدسی های تماسی درمانی و استفاده از لوبریکشن های 
در  قرنیه  تراش  است. روش جراحی محافظتی شامل  چشمی 

ناحیه آسیب دیده و پیوند غشای آمینیوتیک است.

امروزه استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی نیز از گزینه های 
درمان جهت برخی از  بیماری های قرنیه محسوب می شود. این 
سلول ها توانایی تمایز به بافت های مختلف، از جمله قرنیه را دارند. 
ترمیم در  و  بنیادی مزانشیمی خاصیت ضد التهابی  سلول های 

بافت های چشمی و غیر چشمی آسیب دیده دارند.

بنابراین در موارد اختالالت شدید سطح چشم چون بیماری های 
التهابی عود کننده و مزمن، عفونت های قرنیه ای ناشی از هرپس، 
سوختگی های شیمیایی، اعمال ناموفق قبلی پیوند قرنیه و کلیه 
ایمنی وجود دارد، استفاده  مواردی که نقص واضح سلول های 
بازگرداندن  گزینه جهت  تنها  مصنوعی  قرنیه  یا  کراتوپروتز  از 
بینایی به بیماران است ]26[. در واقع، قرنیه مصنوعی استفاده 
از یک روزنه شفاف پالستیکی به جای قرنیه آسیب دیده جهت 

بازگرداندن بینایی به بیمار است ]28[.
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تاریخچه کراتوپروتز

ایده خود  در سال 1771  بار  اولین  برای  دوکوینگسی  پلیه 
ابتدایی  کراتوپروتز  او  کرد.  مطرح  کراتوپروتز  یک  درباره  را 
طراحی شده را از یک صفحه شیشه ای به همراه قابی از جنس 
نقره ایجاد کرد ]26، 29[. ناسبام در سال 1853 از 2 صفحه 
شیشه ای استفاده کرد که قرنیه در وسط آن ها قرار می گرفت و 
یک سیلندر اپتیکی نیز آن ها را به هم وصل می کرد. او آزمایشات 
حیوانی را با کراتوپروتز طراحی شده خود به انجام رساند. هیوسر 
در سال 1859 یک کراتوپروتز از جنس کوارتز ساخت و برای 
اولین بار آن را در چشم انسان نیز آزمایش کرد که 3 ماه در چشم 

بیمار باقی ماند ]30[.

سالِزر در سال 1900، مدل موفق اولیه از کراتوپروتز را با استفاده 
از کوارتز و پالتین ارائه کرد که یک سال در چشم بیماران باقی 
می ماند و به این نتیجه رسید که اپتیک کراتوپروتز باید سبک تر 
از شیشه و حلقه آن نیز باید از یک جنس سازگار با بدن زنده5 
باشد. به دلیل شکل گرفتن استفاده از قرنیه های پیوندی اجساد و 
عدم موفقیت کراتوپروتز های آن زمان، استفاده از مواد سنتتیک 
رو به کاهش گذاشت تا اینکه با ساخت پلی  متیل  متا اکریالت 6 
جهت کاربرد در ایمپلنت، دوباره استفاده از این مواد مورد توجه 
قرار گرفت. این ماده می توانست نیاز به یک ماده خنثی و بادوام را 

جهت اپتیک کراتوپروتز مرتفع کند ]26[. 

اِستون توانست مدلی از کراتوپروتز را طراحی کند که از یک 
هسته مرکزی و یک اسکرت محیطی از جنس پالستیک و یا فلزی 
خنثی ساخته شده بود و به صورت بین الیه ای در قرنیه بیمار قرار 
می گرفت ]29[. کاردونا یک مدل 2 قسمتی nut-and-bolt را 
معرفی کرد که به طور گسترده ای استفاده شد. در این کراتوپروتز 
از اسکرت و سیلندر اپتیکی از پلی  متیل  متا اکریالت  استفاده شد 
و طول سیلندر اپتیکی با چرخاندن حول اسکرت قابل تنظیم بود. 
گیرارد نیز از این مدل استفاده کرد، در حالی که اسکرت آن را به 

Proplast تغییر داد (تصویر شماره 1).

وی روش جراحی کاردونا را نیز با انجام ایریدکتومی، لنزکتومی 
و ویترکتومی بهبود بخشید که موجب کاهش دفع لنتیکول از 
اما عوارض دیگر هنوز وجود داشت  چشم7 به 10 درصد شد، 
]26[. کاردونا همچنین بعد ها یک سیلندر اپتیکی رنگدانه دار را 
جهت کاهش خیرگی8 بیمار به همراه اسکرت منفذ دار تفلونی 
شد.  شناخته   Through and Through مدل  به  که  ساخت 
سیلندر اپتیکی این کراتوپروتز از داخل قرنیه می گذشت و اسکرت 
آن نیز به اسکلرا متصل می شد. میزان دفع این کراتوپروتز 25 

درصد بود ]26[.  

5. Bio-Integrable
6. Polymethylmetacrylate (PMMA)
7. Extrusion
8. Glare 

دالمن کراتوپروتز مدل Collar Button را طراحی کرد که 
شامل 2 صفحه قدامی و خلفی از جنس پلی  متیل  متا اکریالت 
بود. در این مدل، سیلندر اپتیکی به صفحه قدامی چسبیده بود. 
در مدل های بعدی ابتدا این کراتوپروتز از طریق یک سوراخ در 
قرنیه پیوندی قرار می گرفت و سپس همانند کراتوپالستی به 
قرنیه گیرنده بخیه می شد. در حال حاضر، کراتوپروتز های نوع 
 Dohlman شکل های به روز شده ای از کراتوپروتز نوع Boston

هستند ]26، 29[. 

از  سیلندری  با  کراتوپروتز  یک  از  سال 1979  در  پینتوچی 
جنس پلی  متیل  متا اکریالت به همراه اسکرتی از جنس داکرون 
استفاده کرد. ایمپلنت پس از 2 مرحله جراحی در چشم بیمار قرار 
 گرفت. در مرحله اول از بافت مخاطی دهان جهت آماده سازی 
سطح چشم استفاده  شد، هم زمان جهت نفوذ عروق و بافت به 
اسکرت کراتوپروتز، آن را زیر پوست پلک پایین بیمار قرار  داد. در 
مرحله دوم و پس از 2 ماه با کنار زدن بافت مخاطی پیوند شده در 
سطح چشم، مرکز قرنیه با تری فاین به قطر 3 میلی متر باز شد 
و پس از ایریدکتومی و لنزکتومی، کراتوپروتز از زیر پوست خارج 
و لنتیکول آن داخل قرنیه که تری فاین شده بود، قرار داده و 
لنتیکول با بافت گرانور تشکیل شده در اسکرت آن به قرنیه گیرنده 
بخیه شد و سپس بافت مخاطی کنارزده شده روی آن بخیه  شد. 
از اندیکاسیون های استفاده از آن می توان به بیماری های طیف 
استیونس جانسون و سوختگی های شیمیایی اشاره کرد ]26، 31[. 

به دلیل فوت سازنده، این نوع کراتوپروتز دیگر به شکل اولیه 
تولید نمی شود، اما انواع تغییر یافته آن به طور محدود استفاده 
می شود ]32، 33[. در یک مطالعه توسط رحمنی و همکاران 
]34[ به بررسی بهترین نوع پلیمر برای حمایت از کراتوپروتز 
پینتوچی پرداخته شده  است که در این مطالعه 2 پلی استر از 
خواص بهتری برای ایجاد بافت فیبروز و نفوذ این بافت به داخل 

پلیمر برخوردار بودند. 

باتوجه به موارد فوق و اهمیت موضوع، هدف از مطالعه حاضر 
مروری بر شیوع، عوامل ایجاد کننده، روش های درمانی و استفاده 
گزینه جهت  آخرین  به عنوان  مصنوعی  قرنیه  یا  کراتوپروتز  از 
بازگرداندن بینایی به بیماران نابینا با آسیب شدید قرنیه ای است. 

 ]28[  Girard تصویر 1. طرح ابتدایی کراتوپروتزیس
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مواد و روش ها

با استفاده از پایگاه های اطالعاتی معتبر مانند  پاب مد و گوگل 
اسکالر مطالعات مرتبط با موضوع جمع آوری و بررسی شد. از 
توان بخشی در  (قرنیه مصنوعی) جهت  کلمه کراتوپروستزیس 
بیماران دچار نابینایی قرنیه ای به عنوان واژه کلیدی استفاده شد. 
مقاالت بر حسب انواع قرنیه های مصنوعی مورد استفاده تفکیک 
شد و اندیکاسیون، میزان موفقیت، عوارض، روش های جراحی و 
همچنین نتایج استفاده از کراتوپروستزیس های مختلف ارائه شد.

یافته ها

 Collar-Stud انواع  به  را  کراتوپروتز ها  می توان  به طور کلی 
در بر می گیرند،  اسکرت   2 بین  ساندویچ  به صورت  را  قرنیه   که 
مانند Boston (B-KPro) I ، انواعی که بین الیه های قرنیه قرار 
و  قرنیه  روی سطح  که  انواعی  و   AlphaCor مانند  می گیرند، 
  Osteo-Odonto-KPro (OOKP)  اسکلرا قرار می گیرند، مانند
 OOKP و B-KP تقسیم کرد ]26[. در حال حاضر، 2 نوع کراتوپروتز
I B- بیشتر استفاده می شوند ]28[. در میان کراتوپروتز های فوق

KPro از بقیه رایج تر است. این کراتوپروتز شکل پیشرفته نوع 
Dohlman-Doane است که در سال 1992 توسط سازمان غذا 
و داروی آمریکا9 تأییدیه دریافت کرد. B-KPro در 2 نوع موجود 
است (تصویر شماره 2). B-KPro نوع 1، یک صفحه قدامی دارد 

که سیلندر اپتیکی به آن چسبیده است. 

با قطر  از پلی  متیل  متا اکریالت   صفحه خلفی ساخته شده 
8/5 میلی متری یک سوراخ بزرگ در وسط و 8 تا 16 سوراخ 
کوچک تر در اطراف دارد که جهت تغذیه قرنیه پیوندی با مایع 
زاللیه استفاده می شود. از اندیکاسیون های استفاده از نوع 1 این 
کراتوپروتز می توان به  موارد پیوند قرنیه با خطر باال10، رد مکرر 
پیوند قرنیه و موارد کدورت قرنیه ای که به طور گسترده دارای 
دژنراسیون های  و  دیستروفی ها  انیریدیا،  همانند  است،  عروق 
خاص، کراتیت های هرپتیک و عفونت های قرنیه ای اشاره کرد 
]26[ که در  آن ها وضعیت الیه اشکی قابل قبول است. نوع 2 از 
این کراتوپروتز شبیه نوع 1 است، با این تفاوت که طول قدامی آن 
جهت خروج از پلک ها یا از تارسورافی، حدود 2 میلی متر بیشتر 
است. اندیکاسیون های نوع 2 نیز شامل مواردی همچون بیماری 
SJS ، OCP و سوختگی های شیمیایی که وضعیت اشکی در آن ها 

نامناسب است ]35[.

تاکنون بیش از 19 هزار کراتوپروتز Boston  نوع 1 در سراسر 
جهان استفاده شده است ]36[. نرخ حفظ11 این کراتوپروتز در 
چشم بیماران در میانگین زمانی  8/5 ماه بعد از عمل 95 درصد 
گزارش شده ا ست ]37[. از عوامل مهم در افزایش میزان حفظ 

9. U.S. Food and Drug Administration
10. High Risk
11. Retention

این کراتوپروتز استفاده از عدسی های تماسی نرم بانداژی عنوان 
شده است که باعث جلوگیری از خشکی چشم می شود ]38[. 

در مطالعه ای که بر روی 300 چشم از 300 بیمار که عمل 
ایمپلنت کراتوپروتز B-KP نوع 1را انجام داده بودند، انجام شده 
بود، بعد از 6 ماه میانگین افزایش دید 20/150 داشتند. بهترین 
پیش آگهی مربوط به بیماران با سوختگی شیمیایی و بدترین 
همچنین   .]37[ بود  انیریدیا  با  بیماران  به  مربوط  پیش آگهی 
بر اساس نتایج یک مطالعه بیش از50 درصد از موارد با کراتوپروتز 
Boston نوع 1 دید بهتر از 20/200 پیدا کرده اند و نیز برخی 
از مطالعات نیز گزارش کرده اند که بیماران در 43 تا 60 درصد 

حداقل در یک چشم دید بهتر از 20/50 پیدا کرده اند ]39[.

  Boston نیز یکی دیگر از انواع تغییر یافته کراتوپروتز نوع LVP
است. در این نوع کراتوپروتز (تصویر شماره 3) نیز سطح چشم 
توسط MMG پوشانده می شود و در طراحی آن سیلندر اپتیکی 
طول بیشتری دارد و MMG البه الی آن قرار می گیرد. این نوع 
کراتوپروتز هم مانند Lux در تعداد معدودی از افراد بررسی شده و 

نیاز به مطالعات طوالنی تر و بزرگ تری است ]40[. 

کراتوپروتز (Osteo-Odento OOKP) از دیگر کراتوپروتزهای 
این  شد.  معرفی   1963 سال  در  که   مورد استفاده  است  رایج 
کراتوپروتز یک سیلندر آکریلی از جنس پلی  متیل  متا اکریالت  
است که روی استخوان آلوئوالر دندان قرار داده می شد. در سال 
کرد،  اعمال  تغییری  کراتوپروتز  این  در طراحی  تمپرانو   1980
از  بیماران فاقد استخوان دندانی مناسب  این صورت که در  به 
استخوان تیبیال جهت اسکرت آن استفاده کرد. از  نظر آناتومیکی 
بین نتایج 2 نوع کراتوپروتز تفاوت معنادار نیست، در صورتی که 
ازنظر عملکرد در دراز مدت، OOKP با اسکرت آلوئوالر نتایج بهتری 
نسبت به کراتوپروتز با اسکرت تیبیال از خود نشان می دهد. عوامل 
مختلفی مانند روش جراحی و سن بیمار بر نتایج آناتومیک و 

فانکشنال این کراتوپروتز نقش دارد (تصویر شماره 4) ]41[ .

می توان  کراتوپروتز  نوع  این  از  استفاده  اندیکاسیون های  از 
به کدورت های قرنیه ای شدید به همراه خشکی شدید چشم و 
پیوند قرنیه با خطر باال اشاره کرد. همچنین برای بیماری های 
SJS ،(MMP) Mucous Mem- مانند چشم   کراتنیزه کننده 

تراخم، سوختگی های   ،Lyell سندروم   ،brane Pemphigoid
شیمیایی و حرارتی و سندروم شوگرن می توان از این کراتوپروتز 
 Phthisis ،استفاده کرد ]26، 41-43[. این کراتوپروتز در بچه ها

Bulbi و در بیماران با عدم درک نور توصیه نمی شود ]26[.

عمل جراحی OOKP می تواند در 2 یا 3 مرحله انجام شود. در 
مرحله اول پیوند غشای مخاطی از دهان به روی چشم بیمار انجام 
می شود. در مرحله دوم آماده سازی استخوان دندانی یا تیبیال 
انجام می شود و سیلندر اپتیکی در داخل سوراخ تعبیه شده در 
استخوان قرار می گیرد، ترکیب بافت استخوانی و سیلندر اپتیکی 
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به مدت 2 تا 3 ماه زیر پوست پلک پایین چشم مقابل جهت 
نفوذ عروق خونی و بافت فیبرو به آن قرار می گیرد و در مرحله 
سوم کراتوپروتز از زیر پوست خارج می شود، بافت مخاطی از روی 
چشم جدا و پس از سوراخ کردن قسمت مرکزی قرنیه و خارج 
کردن آیریس، لنز و قسمتی از ویتره، عمل ایمپلنت کراتوپروتز 
در چشم انجام می شود. البته مراحل اول و دوم می توانند هم زمان 

انجام شوند ]45-43[.

کراتوپروتز نوع AlphaCor از انواع کراتوپروتزهای جدید و نرم 
محسوب می شود، اپتیک و اسکرت آن از مواد نرم تری نسبت 
به نوع Boston  و Osteo-Odento ساخته شده  است (تصویر 

شماره 5) ]26[. 

نام قبلی این کراتوپروتز Chirila بوده که اولین بار در سال 
1998  در استرالیا در چشم یک بیمار ایمپلنت شد. ماده سازنده 
 Poly این کراتوپروتز یک پلیمر هیدروفیل (آب دوست) به نام
شفاف   بخش  است.   (Hydroxyethyl Methacrylate-2)
مرکزی این کراتوپروتز به یک بخش محیطی متخلخل متصل 
است که توانایی اتصال Biointegration به قرنیه میزبان را دارد 
که این مسئله باعث کاهش میزان عوارض جدی همچون نشت 

مایع زاللیه و اندوفتالمیت می شود ]46، 47[.

این کراتوپروتز در بیمارانی کاربرد دارد که با خطر باالی عدم 
موفقیت پیوند قرنیه مواجهه هستند ]46، 48[ یا پیوند قبلی 
ناموفق داشته اند. به طور کلی این کراتوپروتز زمانی توصیه می شود 
باشد. ضمناً  نور  در حد درک  یا  از 6/60 کمتر  بیمار  دید  که 
می بایست عصب اپتیک و نیز شبکیه فرد سالم باشد. وضعیت 
اشک بیمار نیز باید مناسب باشد. گلوگوم پیشرفته، وجود التهاب 
فعال و عفونت هرپسی عود کننده از کنتراندیکاسیون استفاده از 
این کراتوپروتز محسوب می شود. این کراتوپروتز جهت بیماران 

فیکیک، سودوفیکیک و آفاک قابل استفاده است ]26[.

روش جراحی پیشنهادشده جهت این کراتوپروتز 2 مرحله ای 
است، در مرحله اول برش الیه ای قرنیه انجام می شود و 3 تا 3/5 
میلی تری مرکزی از خلف استروما برداشته شده و کراتوپروتز در 
آن قرار می گیرد. حدود 3 ماه بعد 3 میلی متر مرکزی قدامی قرنیه 
که روی کراتوپروتز قرار دارد، برداشته می شود تا سطح کراتوپروتز 

آزاد شود ]46[.

از عوارض این کراتوپروتز می توان نفوذ بافت فیبری12، ذوب 
استروما، ایجاد رسوب روی اپتیک، ایجاد غشای خلفی، التهاب 
مزمن، Biointegration ضعیف و نکروز بافت در محل اتصال 
کراتوپروتز و قرنیه، عفونت و دفع آن نام برد. از عوارض مذکور 
ذوب استروما و اندوفتالمیت می توانند از بقیه خطرناک تر باشند، 
چرا که می توانند باعث از بین رفتن دید یا چشم یا تکرار عمل 
ایمپلنت شوند ]46، 48[. امروزه از این کراتوپروتز چندان استفاده 

نمی شود.

Lege- آخرین نسخه کراتوپروتز نوع Legeais BioKPro-III
می شود  محسوب  نرم  کراتوپروتز  نوعی  درواقع،  که  ais   است 
که اسکرت آن از پلی تترا فلوئورواتیلن13 با منافذ 80 میکرومتر 
ساخته شده و اپتیک آن از جنس سیلیکون با ضخامت 500 
میکرومتر است (تصویر شماره 6) ]49[. این کراتوپروتز بسیار 
نتایج آن در  باتوجه به مطالعه ای که  و  بوده   AlphaCor شبیه
پیگیری 2 تا 28 ماه بعد از عمل نامطلوب بود (دفع کراتوپروتز در 
6 بیمار از 7 بیمار)، به  نظر می رسد کراتوپروتز مذکور نسبت به 

AlphaCor مزیت خاصی نداشته باشد ]26، 49[.

12. Fibrous Ingrowth
13. Polytetrafluoroethylene (PTFE)

]29[ I سمت چپ نوع II سمت راست نوع .Boston تصویر 2. کراتوپروستزیس نوع

]26[ Osteo-Odento تصویر 4. کراتوپروتز نوع

]71[  LVP تصویر 3. کراتوپروتز
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برخی  در  محدود  به صورت  که  دارند  وجود  نیز  کراتوپروتز هایی 
Seoul (S- ازکشورها تولید و استفاده می شوند، از جمله کراتوپروتز

(KPro که در کره تولید می شود. این کراتوپروتز از سیلندر اپتیکی 
از جنس پلی  متیل  متا اکریالت، قسمت قدامی لبه دار قارچی شکل 
از سیلیکون فلورینی، اسکرت از e-PTFE یا پلی اورتان جهت ثابت 
کردن به قرنیه و هاپتیک های خلفی از جنس پلی پروپیلن جهت ثابت 
کردن به اسکلرا ساخته شده  است ]26[. در مطالعه ای که بر روی 
7 بیمار انجام شد، از نظر آناتومیکی در 6 بیمار S-KPro با موفقیت 

ایمپلنت شد و دید 3 بیمار نیز بهبود یافت ]50[.

کراتوپروتزهای ساخته شده در مؤسسه Filatov (تصویر شماره 
MICOF ، (7 و Zuev–Fyodorov در کشورهای اوکراین، روسیه 
و چین استفاده می شوند که در همگی آن ها از پلی  متیل  متا 
اکریالت جهت سیلندر اپتیکی و از تیتانیوم جهت اسکرت استفاده 
شده است. کراتوپروتزهای نامبرده به صورت بین الیه ای در قرنیه 
استفاده می شوند؛ بنابراین زمانی قابل استفاده هستند که قرنیه 
بیمار یا قرنیه پیوندی توانایی نگهداری آن ها را داشته باشد ]26[.

در مطالعه ای که در آن از کراتوپروتزهای ساخته شده در مؤسسه 
تروما،  از جمله  مختلف،  مشکالت  با  بیمار  جهت 1060   Filatov
سوختگی، OCP و کراتیت استفاده شد، در دوره پیگیری حداقل 12 
ماهه، در آخرین معاینه بعد از عمل، حدت بینایی 20/20-20/200 
در 55 درصد از بیماران وجود داشت و 93 درصد از بیماران وضعیت 

مناسب آناتومیک کراتوپروتز داشتند ]51[.

ایمپلنت کراتوپروتز نوع MICOF با عمل جراحی 2 مرحله ای 
به صورت  الیه ای  تیتانیومی  قاب  اول  انجام می شود. در مرحله 
در  و  بعد  ماه  می شود. 3  داده  قرار  بیمار  قرنیه  در   lamellar
مرحله دوم پس از تریفاین قرنیه سیلندر اپتیکی پلی  متیل  متا 
اکریالت در آن جای گذاری می شود. در مطالعه ای بر روی 85 
چشم که اغلب آن ها دچار آسیب شیمیایی یا حرارتی شده بودند، 
نرخ حفظ کراتوپروتز پس از دوره پیگیری 3 تا 107 ماه، 81/2 
درصد گزارش شده  است. افزایش فشار داخل چشمی، ویترایتیس 
استریل و کندگی شبکیه از عوارض پس از عمل ایمپلنت فوق 

بودند ]26، 52[.

در مطالعه ای که با استفاده از کراتوپروتز MICOF روی 14 
چشم دچار سندروم استیونس جانسون در مدت پیگیری 13 تا 
144 ماه به انجام ش ده است، حدت بینایی با اصالح بعد از عمل 
92/9 درصد از بیماران به 20/200 یا بیشتر بهبود یافت و حدت 
بینایی 57/1 درصد از بیماران به 20/40 یا بیشتر افزایش یافت. 
هر چند به دلیل عوارض مختلفی، از جمله ذوب قرنیه، گلوکوم و 
ویترایتیس دید 71/4 درصد از بیماران کاهش یافت. در مطالعه 
از  ناشی  خشک  چشم  با  بیمار   14 روی  بر  که  نیز  مشابهی 
بیماری های خود ایمنی (شامل SJS ، OCP و شوگرن) انجام شد،  
در آخرین معاینه حدت بینایی 69 درصد از بیماران حدت بینایی 
حداقل 20/200 داشتند. پس از بازسازی های مورد نیاز، وضعیت 

آناتومیک کراتوپروتز ها در 2 مطالعه ثابت بود ]53، 54[.

]26[ Filatov تصویر 7. انواع کراتوپروتزهای ساخته شده در مؤسسه

]52[ Legeais BioKPro-III تصویر 6. کراتوپروتز نوع ]25[ AlphaCor تصویر 5. کراتوپروتز نوع
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نوع  Fyodorov–Zuev در  از کراتوپروتز  در مطالعه ای که 
10 بیمار با رد مکرر پیوند قرنیه انجام شد، حدت بینایی بدون 
اصالح بعد از عمل بیماران با دید بهتر از 20/200 و همچنین 
نرخ حفظ کراتوپروتز در طول مدت پیگیری (میانگین 52 ماه) 
70 درصد گزارش شده  است. از عوارض پس از عمل می توان 
به ایجاد غشای فیبرو وسکوالر خلفی، یووئیت، گلوکوم، نشت 

مایع و اندوفتالمیت اشاره کرد ]55[.

بحث

چالش برانگیز  بخش  گفت  می توان  فوق  مطالعات  باتوجه به 
ماده  این  آن هاست.  اسکرت   Biointegrable کراتوپروتزهای 
عالوه بر اینکه باید قابلیت این را داشته باشد که بافت و عروق به 
داخل آن نفوذ کند، می بایست تخریب ناپذیر14 نیز باشد، یعنی با 
گذشت زمان در مجاورت بافت های زنده تخریب نشده و ساختار 
بسیاری  مواد  امروزه  کند.  حفظ  را  خود  شیمیایی  و  فیزیکی 
شناخته شده  است که در پزشکی استفاده می شوند که کم و 
بیش هر 2 خاصیت را دارند، اما تنها ماده ای می تواند به عنوان 
اسکرت کراتوپروتز استفاده شود که بتواند هر 2 مشخصه فوق 
انتخاب اسکرت  تأمین کند. عالوه بر این، در  را در حد مطلوب 
بافت های  به  آسیب  کم ترین  ایجاد  و  مناسب  انعطاف پذیری15 
مجاور، از جمله بافت پیوندی دهانی نیز  می بایست مد نظر قرار 
 PET 16گیرد ]29[. از مواد فوق می توان به پلی اتیلن ترفتاالت
با نام تجاری داکرون Dacron، پلی تترا فلوئورو اتیلن PTFE با 
 Gore-Tex با نام تجاری Teflon ،Extended-PTFE نام تجاری

اشاره کرد ]56[. 

در مطالعه ای که بر روی مواد فوق در خرگوش انجام قرار شده 
است، Gore-Tex ازنظر نفوذ عروق و بافت به داخل آن و نیز 
اول و سپس  رتبه  در  زنده  بافت  توسط  آن  نرخ دفع  کم ترین 
Teflon و Dacron قرار گرفتند. یکی از تفاوت های Teflon و 
Gore- .مربوط به اندازه منافذ موجود در آن هاست Gore-Tex
Tex منافذ بزرگ تری دارد و بر این اساس خود Gore-Tex  نیز 
انواع مختلفی دارد که در میان آن ها µm 60 Gore-Tex جهت 

استفاده در اسکرت مناسب تر تشخیص داده شد ]29[. 

بر روی Dacron در  پینتوچی و همکاران  در مطالعاتی که 
خرگوش انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که تمام منافذ موجود 
در این ماده توسط عروق خونی و بافت پیوندی اشغال شده بود؛  
بنابراین این ماده را به عنوان اسکرت استفاده کردند. ضخامت این 
ماده 0/6 میلی متر و میانگین تخلخل آبی آن 1/600 بود ]31، 
Dacron .]57 و Gore-Tex امروزه عمدتاً در اعمال جراحی قلب 

و عروق استفاده  می شوند ]58[.

 14. Nondegradable
15. Flexibility
16. Polyethylene Terephthalate

انتشار  و  بودن17  زنده  چسبندگی،  به منظور  که  مطالعه ای 
کراتوسیت ها روی سطح 3 ماده 18HEMA ، PTFE و هیدروکسی 
آپاتیت به منظور استفاده در اسکرت کراتوپروتزها انجام شد، نشان 
داد هیدروکسی آپاتیت نسبت به 2 ماده دیگر بهتر عمل می کند، 
اما سخت و شکننده بودن آن به عنوان یک عیب جهت استفاده 

به عنوان اسکرت کراتوپروستزیس است ]59[. 

همان طور که قباًل در کراتوپروتز نوع OOKP به آن پرداخته 
شد، یکی از گزینه هایی که جهت استفاده در اسکرت کراتوپروتز 
مالحظه شده ، استفاده از استخوان فرد است. بر خالف اسکرت های 
این  مواد مصنوعی ساخته شده اند، جهت ساخت  از  که  دیگر 
یا  فک  دندانی  استخوان  یعنی  طبیعی،  ماده  یک  از  اسکرت 
استخوان تیبیال خود بیمار استفاده می شود. می توان نرخ باالی 
به  مشابه  کراتوپروتزهای  سایر  به  نسبت  را   OOKP موفقیت 

اسکرت آن نسبت داد ]61-59[.

پایه  بر  دیگری  سازگار  زیست  مواد   Bio-Active Glass
سیلیکات هستند که در دندان پزشکی و ارتوپدی کاربرد دارند. 
این مواد می تواند پیوند محکمی با بافت زنده برقرار کنند، بدون 
آنکه اثر سمی یا التهابی داشته باشند. ترکیباتی خاصی از این 
مواد حتی می توانند به عنوان جایگزین استخوان به کار روند ]62، 
63[. نتیجه مطالعات نشان داد که به دلیل وجود منافذ و قابلیت 
این ترکیبات جهت بهبود نفوذ بافت در آن ها، این مواد به طور 
بالقوه می توانند جایگزینی برای اسکرت استخوانی OOKP باشند 

.]64 ،63[

مطالعه ای درباره گرافن19 (از مشتقات کربن) نشان داد وقتی 
این مواد با جراحی در داخل استرمای خرگوش قرار داده شوند، 
ازنظر چسبندگی، زنده بودن و انتشار با فیبروبالست های قرنیه 
سازگار بوده و هیچ گونه نشانه ای از پیدایش عروق جدید، التهاب 
اسکرت  به عنوان  می توانند  بنابراین  نمی کنند؛  ایجاد  عفونت  و 
مطالعه  در  شوند.  استفاده   Biointegrable کراتوپروتزهای 
مشابهی، تیتانیوم (با پوششی از هیدروکسی آپاتیت)  نیز به عنوان 
ماده ای سازگار با قرنیه معرفی شد که می تواند به عنوان اسکرت 
کراتوپروتز استفاده شود ]65، 66[. البته مطالعات دیگری دی 
اکسید تیتانیوم TiO(2) را نسبت به هیدروکسی آپاتیت مقاوم تر 
گزارش کرده  است که می تواند در اسکرت OOKP استفاده شود 
و شانس جذب آن را در مقایسه با اسکرت استخوانی کاهش دهد 

.]67[

در طول سال های اخیر، طراحی انواع Boston KPro باتوجه به 
انواع  نیاز بیماران و مشکالت این 2 نوع دچار تغییراتی شده و 
جدیدتر در مرحله آزمایش بالینی قرار گرفته اند. یکی از این انواع با 
ایجاد تغییرات در طراحی Boston KPro II ایجاد شده که نام آن 

 17. Viability
   18. Polyhydroxyethyl Methacrylate
 19. Graphene
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Lux است. در این نوع نیز مانند OOKP در مرحله اول سطح چشم 
ایمپلنت  کارگذاری  مرحله  در  پوشانده می شود.   MMG توسط
سطح مخاطی با احتیاط برداشته می شود و کراتوپروتز در زیر آن 
قرار داده می شود. این نوع تاکنون در 9 بیمار کارگذاری شده که 
نتایج بینایی قابل قبولی داشته و همچنین ماندگاری آن در یک 
سال بعد از جراحی نیز قابل قبول بوده  است، هر چند به مطالعات 

بیشتری جهت بررسی نتایج این کراتوپروتز نیاز است ]68[. 

  Boston KProI کراتولیز استریل20 از عوارض شایع کراتوپروتز
محسوب  کراتوپروتز  این  شکست  برای  مهمی  خطر  عامل  و 
می شود ]38، 45[. ذوب قرنیه21 می تواند باعث ایجاد یک کانال 
جهت ورود میکروب ها به چشم و افزایش خطر ایجاد اندوفتالمیت، 
عدم ثبات کراتوپروتز، دفع و کندگی شبکیه و کروئید شود ]28، 
45[. ذوب قرنیه از 1/4 تا 17 درصد از این نوع کراتوپروتز ها را 
تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از عوامل کاهش دهنده میزان ذوب 

قرنیه استفاده از صفحات خلفی در این کراتوپروتز بود ]38[.

کراتوپروتز  این  با  ارتباط  در  بزرگ  اندوفتالمیت یک چالش 
محسوب می شود. نداشتن نشانه های اصلی عفونت مانند درد و 
قرمزی و محدودیت معاینه سمگان قدامی و خلفی تشخیص 
دید  شدن  کم  اینکه  ضمن  می کند،  مشکل تر  را  اندوفتالمیت 
عامل مهمی در تشخیص به شمار نمی رود. از بین رفتن تمامیت22 
کراتوپروتز، بهداشت ضعیف عدسی تماسی، کراتیت میکروبی و 
تجویز نکردن آنتی بیوتیک پروفیالکسی کافی و شاید حتی وجود 
خود عدسی تماسی از عوامل افزایش خطر ایجاد اندوفتالمیت 
به شمار رود. درمان اندوفتالمیت مشکل بوده و خطر آن به طور 

همیشگی پس از ایمپلنت کراتوپروتز وجود دارد ]45[.

عوارض  از  کراتوپروتز  خلفی23  فیبرووسکوالر  غشای  ایجاد 
شایعی است که اغلب حتی بعد از عمل موفق کراتوپروتز اتفاق 
می افتد (در یک سوم موارد) و دلیل ایجاد آن نیز کاماًل مشخص 
نیست، اما انجام ندادن ویترکتومی مناسب عامل بسیار مهمی در 
تشکیل این غشا است. در برخی موارد استفاده از صفحه خلفی 

  20. Sterile Keratolysis
 21. Corneal Melt
22. Integrity
   23. Retroprosthetic Membrane (RPM)

بزرگ تر توصیه شده که در عین حال خطر ایجاد گلوکوم را افزایش 
می دهد. عالوه بر این، انیریدریا و کراتیت میکروبی نیز از عوامل 

خطر ایجاد غشای فیبرو وسکوالر معرفی شده اند ]45، 69[. 

گلوکوم به دلیل مشکالت سگمان قدامی و نیز دستکاری های 
به وجود آمده در ساختار زاویه پس از عمل ایمپلنت با کراتوپروتز 
Boston  بسیار محتمل است و شیوع آن در این بیماران بسیار 

شایع و تا 76 درصد گزارش شده  است ]69، 70[.

اندازه گیری فشار داخل چشم، تشخیص و پیگیری گلوکوم در 
این بیماران بسیار مشکل است. در صورت عدم کنترل بیماری با 
دارو یا روش های دیگر، می توان از ایمپلنت های گلوکوم بعد یا 

هنگام عمل جراحی کراتوپروتز استفاده کرد ]45[.

از دیگر عوارض پس از ایمپلنت کراتوپروتز Boston  نوع 1 
می توان به کراتیت عفونی، اسکلریت و عوارض سگمان خلفی 
چشم همانند کندگی شبکیه اشاره کرد ]71[. در مطالعه ای که 
درباره عوارض سگمان خلفی در استفاده از این نوع کراتوپروتز 
روی 132 چشم انجام شد، غشای فیبرووسکوالر خلفی با 38/6 
درصد و کندگی شبکیه با 15/2 درصد شایع ترین عارضه گزارش 

شد ]72[.

حفظ آناتومیکی OOKP از 47 تا 100 درصد گزارش شده 
 است ]26[. در موارد شکست آناتومیکی این کراتوپروتز، جذب 
المینار24 اسکرت استخوانی به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته 
و  شده  شل  اپتیکی  سیلندر  المینا،  جذب  با   .]60[ می شود 
موجب نشت مایع زاللیه و حتی اندوفتالمیت می شود. تشخیص 
زود هنگام جذب المینا ازنظر کلینیکی مشکل است و شاید با 
برخی روش های تشخیصی مانند سی تی اسکن یا توموگرافی 
ریسک جذب المینار  عوامل  از  باشد.  امکان پذیر  کامپیوتری25 
می توان به پیوند اسکرت استخوانی از فرد دیگر ، المینای تیبیال، 
سن کم بیمار، التهاب پایدار و شاید کشیدن سیگار و استفاده از 

استروئید اشاره کرد ]26[. 

از عوارض دیگر نیز می توان به گلوکوم، اندوفتالمیت، کندگی 
مشکالت  و  اپتیکی  سیلندر  در  خلفی  غشای  ایجاد  شبیکیه، 

   24. laminar Resorption

25. Computed Tomography scan (CT scan)

تصویر 8. کراتوپروتز ساخته شده در مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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اکولوپالستیک اشاره کرد. در موارد موفق، OOKP مهم ترین دلیل 
از بین رفتن بینایی گلوکوم است. در استفاده از این کراتوپروتز 
به دلیل استفاده نکردن از عدسی تماسی یا ذوب قرنیه خطر ایجاد 

اندوفتالمیت می تواند کم باشد ]26، 60[.

از کراتوپروتز  استفاده  ایران در خصوص  در مطالعه ای که در 
تعداد 29 چشم  شامل  به چاپ رسیده  است،  در سال 1385 
جانسون 3  استیونس  سندروم  مورد،  شیمیایی 17  سوختگی 
مکرر  پیوند  مورد،  سیکاتریشیال چشمی 7  پمفیگویید  مورد، 
قرنیه و اسکار ناشی از زخم قدیمی قرنیه (هر کدام یک مورد) 
در بیمارستان لبافی نژاد تهران تحت جراحی ایمپلنت کراتوپروتز 

قرار گرفتند. 

Girard، Tibiakera- نوع کراتوپروتز های  از  مطالعه  این   در 
شد.  استفاده   Pintuuci و   toprosthesis، I,II Dohlman
از عمل  به قبل  از عمل در 21 مورد نسبت  بعد  بیماران  دید 
افزایش یافت. عوارض پس از عمل شامل اندوفتالمیت باکتریایی، 
 Extrusion جداشدگی شبکیه، گلوکوم غیرقابل کنترل و دفع
کراتوپروتز بود ]73[. مطالعه دیگری نیز در شیراز انجام شد که در 
آن از کراتوپروتز نوع Fyodorov–Zuev جهت بیماران استفاده 

شدکه قباًل به نتایج آن اشاره شده  است ]55[.

چشم  تحقیقات  مرکز  ساخت  کراتوپروتز  نیز  هم اکنون 
شهید  علوم پزشکی  دانشگاه  بینایی  علوم  و  چشم  پژوهشکده 
بهشتی شبیه نوع Boston I در ایران استفاده می شود که در 
مقاالت بعدی به آن پرداخته خواهد شد (تصویر شماره 8). جنس 
سیلندر این کراتوپروتز از پلی  متیل  متا اکریالت و صفحه خلفی 

آن از تیتانیوم ساخته شده  است.

نتیجه گیری

پیوند  که  دارد  کاربرد  بیمارانی  برای  کراتوپروتز  به طور کلی 
قرنیه برای آن ها امکان پذیر نیست یا خطر رد پیوند قرنیه در 
آن ها باال است. بیماری که کاندیدای استفاده ازکراتوپروتز است، 
باید به دقت ارزیابی شود. شرایط فعلی بیمار و نتیجه معاینات 
سگمان قدامی و خلفی چشم بیمار، درمان ها و جراحی های قبلی 
و داروهای مورد استفاده باید مالحظه شود. وضعیت اشک و پلک 

بیمار نیز باید بررسی شود. 

تأثیر مهمی دارد.  انتخاب نوع کراتوپروتز  موارد ذکرشده در 
دارد  مناسبی  پلکی  و  اشکی  وضعیت  که  بیماری  مثال،  برای 
نوع 1   Boston کراتوپروتز  از  استفاده  خوبی جهت  کاندیدای 
است، در حالی که برای بیماری با چشم خشک و کراتنیزه بهتر 
است کراتوپروتز نوع Osteo-odento یا Boston  نوع II مد نظر 

قرار گیرد. 

اگر فردی دچار بیماری های شبکیه یا گلوکوم پیشرفته است، 
کاندیدای مناسبی برای استفاده از کراتوپروتز نیست. باید به دید 
بیمار نیز توجه شود، در صورتی که دید بیمار در هریک از 2 چشم 
در حد درک نور یا تشخیص حرکت دست باشد، جهت استفاده از 

کراتوپروتز مناسب است. 

نکته آخر اینکه باوجود تحقیقات فراوانی که در زمینه طراحی 
و ساخت کراتوپروتز انجام شده  است، می توان گفت هنوز هیچ 
نوعی از آن وجود ندارد که بتواند بدون عوارض جانبی و برای 
همه بیماران نیازمند قابل استفاده باشد، اما محققان هنوز در حال 
تالش برای بهبود کیفیت انواع کراتوپروتزها هستند که بتوانند با 

حداقل عوارض، دید از دست رفته بیماران را به آن ها بازگردانند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله یک مقاله مروری است و هیچ نمونه انسانی و حیوانی 
ندارد. هیچ مالحظات اخالقی در نظر گرفته نشده  است.

حامي مالي

این مقاله هیچ کمک مالی از هیچ سازمانی دریافت نکرده  است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشتند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

از همکاری تمام همکاران مرکز تحقیقات چشم و بیمارستان 
لبافی نژاد تشکر و تقدیر می شود.

سعید رحمنی و همکاران. توان بخشی بینایی بیماران با نابینایی قرنیه ای با استفاده از قرنیه مصنوعی
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