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 Cيسه دو روش جراحي ناخنک همراه با ميتومايسين  مقا-دکتر حميد خاکشور

 

 ۳۹۹

Comparison of Complications and Recurrence between Two Different 
Surgical Methods with Mitomycin C for Pterygium Removal 

Khakshoor H, MD; Etezad Razavi M, MD; Daneshvar Kakhki R, MD; Shakeri MT, MD; Farrokh Ghate M, MD; 
Ghooshkhanei H, MD; Vejdani AH, MD*; Khakshoor A, MD 

Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
*Corresponding Author: amirhosein_vejdani@yahoo.com 

Purpose: To compare recurrence rates and complications of 2 surgical methods for primary pterygium 
excision: subconjunctival injection of mitomycin C (MMC) 1 month before bare scleral excision and 
conjunctival rotational flap with intraoperative MMC application. 
Methods: Eighty-two eyes of 82 patients participated in the study and were allocated randomly into two 
groups. Group A received subconjunctival injection of MMC 1 month before bare scleral excision, and group 
B underwent conjunctival rotational flap with intraoperative MMC application for 2 minutes. Exclusion 
criteria consisted of pregnancy and lactation, history of ocular surgery,glaucoma, herpetic keratitis, trachoma 
and any autoimmune disease. The main outcome measure was recurrence and complications rate in each 
group.  
Results: Mean age of the patients was 48.48± 13.67 years and 51.1% of cases were female. Follow up visits were 
performed at 1,3,6,9 and 12 months after the operation. Two cases of clinical recurrence occurred in group B 
(4.3%). However there was no statistically significant difference between groups in terms of recurrence rate 
(P=0.31). 

Conclusion: Subconjunctival injection of MMC 1 month before bare scleral excision is a quick, easy, and safe 
surgical procedure for pterygium excision and is at least as effective as conjunctival rotational flap with 
intraoperative MMC application. 
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   و عوارض  از نظر عودCميتومايسين دو روش جراحي ناخنك همراه با مقايسه 
  

، دکتر هاله ۴، دکتر مجيد فرخ قاطع٣، دکتر محمدتقي شاکري٢، دکتر رامين دانشور کاخکي١، دکتر محمد اعتضاد رضوي١دکتر حميد خاکشور
  ٧ خاکشور دکتر علي و ۶سين وجدانيحدکتر امير، ۵ئي قوشخانه

  

 زير ناخنـک  Cتزريق ميتومايسين  "دو روش  به    اوليه جراحي ناخنک ميزان عود و عوارض ناشي از عمل        سه  يمقا و   يابيارز :هدف

 حين عمل   Cفلپ چرخشي از ملتحمه سالم همراه با ميتومايسين         "با روش   " يک ماه قبل از برداشت جراح به روش صلبيه برهنه         

  ".جراحي

 به دو گـروه     يه به صورت تصادف   يص ناخنک اول  يبا تشخ مار  ي ب ۸۲از   چشم   ۸۲يني،  ن مطالعه کارآزمايي بال   يدر ا  :روش پژوهش 

 C ميتومايـسين  بـا ر ملتحمـه  يـ زق يـ تزرمـورد   برهنـه صـلبيه   به روش    يک ماه قبل از جراح    ي ،روه اول گ بيماران   .دم شدن يتقس

(MMC)    ن  يسيـ توماي ملتحمه و استفاده از م     ي به روش فلپ چرخش    ،و گروه دوم  قرار گرفتندC  قـه ي دق۲ن عمـل بـه مـدت     يحـ، 

خـودايمني   يمـار ي، تـراخم و هرگونـه ب      يت هرپـس  يـ ، گلوکـوم، کرات   ي چـشم  ي، سابقه جراحـ   يردهي و ش  يداربار. درمان شدند 

  .مورد ارزيابي قرار گرفتندگروه دو اصلي شامل عود و عوارض در هر پيامدهاي  .بودنداز مطالعه   خروجيارهايمع

 مـاه   ۱۲ و   ۹ ،   ۶ ،   ۳،  ۱ در فواصـل     يريگ ي پ .زن بودند   درصد ۱/۵۱و  سال بود    ۴۸/۴۸±۶۷/۱۳ ان بيمار ين سن يانگيم :ها افتهي

ـ و عـوارض    دار از نظـر عـود        ي معن ياختالف آمار  ولي   ) درصد ۳/۴( ده شد ي د گروه دوم دو مورد عود در     . انجام شد  ن دو گـروه   يب

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

  )۱۳۹۲تابستان  (۴ شماره -۱۸ دوره -پزشكي بينا مجله چشم

 

 ۴۰۰

  .)P=۳۱/۰( نشدحاصل 

زان يـ بـه همـان م  باشد و  يمن ميو ا سادهروشي  برهنهصلبيه   عمله قبل از    ک ما ي Cن  يسيتومايق ملتحمه م  ي تزر :يريگ جهينت

  .   ه موثر استي در کاهش عود و عوارض درمان ناخنک اولين جراحي حCن يسيتوماي مو ملتحمه ياستفاده از فلپ چرخش

 ۳۹۹-۴۰۵: ۴، شماره ۱۸؛ دوره ۱۳۹۲پزشکي بينا  مجله چشم.  

  

 ي دکتر اميرحسين وجدان: گو پاسخ)e-mail: amirhosein_vejdani@yahoo.com(  

  ۱۳۹۱ مهر ۲: دريافت مقاله      دانشگاه علوم پزشکي مشهد -مرکز تحقيقات چشم و مرکز تخقيقات ايمني -پزشک  چشم- دانشيار-۱

  ۱۳۹۱ دي ۲۰: تاييد مقاله             دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد-پزشک  چشم- استاديار-۲

   دانشگاه علوم پزشکي مشهد-کي اجتماعي متخصص پزش- دانشيار-۳

  دانشگاه علوم پزشکي مشهد -پزشک  چشم-۴

   دانشگاه علوم پزشکي مشهد- پزشک عمومي-۵

  دانشگاه علوم پزشکي مشهد -پزشکي  دستيار چشم-۶

  دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي- مرکز تحقيقات زئونوز- متخصص اطفال- استاديار-۷
ص( بيمارستان خاتم االنبيا -رني، چهارراه ابوطالب بلوار شهيد ق- مشهد(  

  

مقدمه

فيبروواسکوالر بافت ملتحمه از ليمبوس به سمت        رشد   ،ناخنک     

در مطالعـات   باشد کـه      مي  درصد ۵-۱۵ يوع کل يش باو  مرکز قرنيه   

ن وجود يبا ا .۱-۷ذکر شده استبنفش فرااشعه  بامختلف ارتباط آن 

   .۸-۱۳نيست مشخص يماريجاد بيق ايهنوز علت دق

کـه   برداشت ناخنک وجود دارد      ي برا ي متعدد يها ونيکاسياند     

،  يينـا ي محـور ب   آن در  يريـ قرارگ به علـت     ديد زانيمشامل کاهش   

 در اسـتفاده   لاشـک ا  در چشم،  يت حرکات، احساس ناراحت   يمحدود

 ييبايل مربوط به ز   يو و مسا  ي رفرکت يا عمل جراح  ي و   ياز لنز تماس  

   .۱۴باشد مي

 درمان ناخنک شـرح داده شـده        ي برا يادي ز يجراحهاي         روش

زان عـود   يم. باشد  مي  برداشتن ساده ناخنک   ،ن روش يتر ساده. است

 و  يدرمـان  يميشـ  (يتي حما يها  بدون درمان  برهنهصلبيه  در روش   

ــان اشــعه در  .۱۵و۱۶ گــزارش شــده اســت درصــد۷/۲۹-۹/۸۸) يدرم

ر يمقـاد اسـتفاده از    امل   شـ  يتي حمـا  يهـا  مطالعات مختلـف، روش   

کــاهش عــود را  ) درصــدC )MMC ()۱-۴/۰ن يسيــتومايمتفــاوت م

 يل عـوارض احتمـال    يبه دل   .۱۷-۱۹) درصد ۷/۲-۹/۴۲( اند نشان داده 

 از ي مختلفـ يهـا  روشنـه  ين زميدر ا،  ي اضاف يها استفاده از درمان  

 .نـد ا  قـرار گرفتـه  يق و بررسـ يـ جاد عوارض و عود مـورد تحق   ينظر ا 

 است که جهت کـاهش در معـرض         ي روش MMCر ملتحمه   يق ز يتزر

زان ي م شنهاد شده و  يت پ يمتابول ين آنت يقرار گرفتن سطح چشم با ا     

روش برداشـت ناخنـک بـه        .۲۰گزارش شده اسـت     درصد ۶آن  عود  

ن ي حـ  Cن  يسيـ توماي ملتحمـه و اسـتفاده از م       يهمراه فلپ چرخش  

 .۲۱ اسـت  موفقدرماني  هاي   از روش   درصد ۳زان عود   يبا م نيز  عمل  

جـاد  ير از نظـر ا    يـ  ز ي دو روش جراحـ    ي بررسـ  ،ن مطالعه يااز  هدف  

ر ناخنـک  يـ  زCن يسيـ تومايق ميـ تزر: باشد  ميزان عوديعوارض و م 

 و اسـتفاده    برهنـه صـلبيه   ق  يـ قبل از عمل برداشتن ناخنک بـه طر       

   . از ملتحمه سالميجاد فالپ چرخشي و اMMCاز زمان  هم

  

 روش پژوهش
 مـاه   تـا خـرداد    ۱۳۸۶کـه از مهرمـاه       يني بال يين کارآزما يدر ا      

ه بـه   يـ  که به علـت ناخنـک اول       يمارانيليه ب ، ک صورت گرفت  ۱۳۸۸

مارسـتان  يب (شـرق ايـران    در   يپزشـک   چـشم  يمارستان تخصـص  يب

بـراي ورود بـه مطالعـه انتخـاب          ،ه بودنـد  مراجعه کـرد  ) اياالنب خاتم

:  بـود  ريـ شـامل مـوارد ز     خـروج افـراد از مطالعـه         يارهايمع. شدند

 ي چـشم  يمـار ي، ب ي قبل ي چشم ي، سابقه جراح  يردهي و ش  يباردار

 .خـودايمني  يماريبهرگونه  ، تراخم و    يت هرپس يمثل گلوکوم، کرات  

 از   همراه يها يماريخچه ب يتار و   يفردهاي    ويژگي شامل شرح حال 

 مـار ي هـر ب   يبـرا  يپزشـک  نات کامل چشم  يمعا وگرديد  هر نفر اخذ    

  . انجام شد

ه يـ  از قرن  ي ناخنـک، سـطح    ي برا ي گرفتن شکل مثلث   با در نظر       

ن يتـر  شيضرب ب  از حاصل  ) a(ده شده بود    يکه توسط ناخنک پوش   

حاصـل شـد    ) h(بـا نـصف ارتفـاع آن        ) b(عرض ناخنک در قاعـده      

)۲a=bh/( .انـدازه ناخنـک را   ،  و آسانيبي به صورت تقرمعادلهن  يا

  افـزار  ز نـرم   بـا اسـتفاده ا     يريـ گ ن انـدازه  يـ دقـت ا  . کنـد  ميتعيين  

 Adobe Acrobat Pro Extended  ش قـرار  يمـورد آزمـا   ۹ويـرايش

 يبيشود، مساحت تقر    مي  مشاهده ۱تصوير  طور که در     همان. گرفت

  .افزار است  شده توسط نرميريگ ک به مساحت اندازهي نزديليخ
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 ۴۰۱

جراحي توسط دو نفر از نويسندگان مقاله کـه هـر           اعمال        کليه

 سـال سـابقه دارنـد،       ۱۵راحي ناخنک بيش از     دو در زمينه انجام ج    

  .انجام شد

  

    
بـه  ) a(و سـطح ناخنـک      ) b(، قاعـده  (h)ارتفاع ناخنک   ) الف. باشد  دهنده برآورد اندازه و سطح ناخنک بر روي قرنيه مي            تصوير نشان  -۱تصوير  

 کـه   ۲ تقـسيم بـر      ۲۷/۷×۸۴/۵ضرب    حاصل: شود  سبه مي  در اين بيمار، سطح تقريبي به اين صورت محا          /۲a=bh: طور تقريبي عبارت است از    

  )عربمتر م  ميلي۸۴/۲۱(افزار محاسبه شده است  سطح واقعي که توسط نرم) ب. عربمتر م  ميلي۲۳/۲۱عبارت است از 

  

  

 اعـداد  ي حاو يها با استفاده از پاکت    يصورت تصادف ه  ماران ب يب     

در دو مرحلـه انجـام    ي در گروه اول، جراح.در دو گروه قرار گرفتند  

ــت ــتفاده از  : گرف ــس از اس ــپ ــ ي ــره ب ــس يک قط ــعيح    وي موض

ــه، ي دق۵ گذشــت ــل ق ــتفاده از اس ــا اس ــتومايملمــپ  تيب    -Cنيسي

)(Kyowa Hakko Kogyo Co, Ltd, Tokyo, Japan  ۱/۰زان يـ بـه م 

ک سـرنگ  يـ توسـط   تر  يل يليگرم در م   يلي م ۲/۰با غلظت   ليتر    ميلي

ک يـ سـپس بـا اسـتفاده از        . دق شـ  يـ ر ناخنـک تزر   يـ ن در ز  يانسول

 MMC از خـروج     ،قيـ محـل تزر  و فـشار مختـصر بر      يا کاتور پنبه ياپل

 BSSتـر سـرم   يل يلـ يم ۳۰بـا  سـطح چـشم   ان يـ  در پا ويريجلـوگ 

 ي قطـره چـشم    ،مارانيتمام ب براي  ق  يپس از تزر  . شدداده   وشستش

 ۱/۰ بتامتـازون    يشمچو قطره   ) نا دارو يس ( درصد ۵/۰کل  يکلرامفن

 ۱ سـاعت بـه مـدت        ۶هـر   ک قطره   يبه صورت   )  دارو نايس  (درصد

 توسط  ي موضع يحس يماران با ب  يک ماه ب  ي پس از    .ز شد يهفته تجو 

 برداشـت ناخنـک بـه روش        يعمل جراح مورد    درصد ۲ن  ييدوکايل

داخـل   يداروهـا   از روز پـس از عمـل       .برهنه قـرار گرفتنـد    صلبيه  

ه ، قطـر پـس از عمـل  ک هفتـه   يـ نـه   يدر معا . شـد  استفاده   يچشم

نا يس( درصد   ۱/۰طره بتامتازون با فلورمتولون     کل قطع و ق   يکلرامفن

  .ن شديگزي جاماهک ي ساعت به مدت ۶هر ) دارو

ــروه دوم      ــتفاده از  ،در گ ــا اس ــتغروش  ب ــه ير يي و  Pico۲۲افت

 ، درصـد  ۲ن  ييدوکايق ل ين و تزر  يي با قطره تتراکا   ي موضع يحس يب

به روش فلپ ملتحمه     برداشتن ناخنک    يعمل جراح مورد  ان  ماريب

مبوس يه ل يناخنک در ناح  با گرفتن   ب که   ين ترت يبه ا . ندقرار گرفت 

آن قــسمت از  ،)Muscle Hook (ک قــالب عــضلهيــاســتفاده از و 

ک ي جدا کردن تنه ناخنک از       يبرا. ه جدا شد  ياز سطح قرن  ناخنک  

غـه شـماره    يبا ت صلبيه  ه و   ي وسکات استفاده شد و سطح قرن      يچيق

 به عمل   ريزي جلوگيري  از خون کوتر  با   .ش شد ي پول پارکر- بارد ۱۵

گـرم در    يلـ ي م ۲/۰غلظت    با C نيسيتوماياسفنج آغشته به م    .آمد

  قرار گرفت و  بالفاصـله      فورنيکس يقه رو ي دق ۲تر به مدت    يل يليم

پـس از  .  شستشو داده شـد BSSتر سرم   يل يليم ۳۰ با   سطح چشم   

به صـورت  ز ملتحمه ، آن قسمت ااز قسمت باال ملتحمه آزاد کردن 

-۰ل  يکري با نخ و    و ده شده يه کش يه برهنه صلب  ي ناح ي رو يچرخش

ــ بخ۸ ــدي ــس از  و )Conjunctival Rotational Flap( ه زده ش پ

تـا روز   ، چـشم    زونيدروکورتين و ه  يسيتروماي ار ي پمادها استعمال

کـل  ي کلرامفن ي قطره چشم  ،در روز اول پس از عمل     . بودبعد بسته   

 ۶ هـر    ک قطره ي،   درصد ۱/۰ بتامتازون   يشم و قطره چ    درصد ۵/۰

 يک هفته بعـد، قطـره چـشم   ي. ز شد ي هفته تجو  ۱ساعت به مدت    

ـ مـاه  ک يـ  ساعت بـه مـدت   ۶ هر  درصد ۱/۰فلورمتولون    يجـا ه ب

  .خارج شدندها  هي بخ، سه هفته پس از عمل وز شديبتامتازون تجو

ه  مـا ۱۲ و ۹ ، ۶ ، ۳، ۱ در فواصـل  يريـ گ ي پـ  ،در هر دو گروه        

از نظر عـود و     ارزيابي  کامل و   هاي    معاينه، بررسي  در هر    .انجام شد 

ه و نکـروز    يـ ال قرن يـ تل يدار اپـ  يجاد عوارض مثل دلن، نقص پا     يا ا ي

متر از بافت ناخنـک بـر        يلي م ۱ش از   يرشد ب . صورت گرفت صلبيه  

 ب الف
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 ۴۰۲

 بـه عنـوان عـود در نظـر گرفتـه         يه پس از جراحـ    ي سطح قرن  يرو

 آگاه نبود،   يکه از روش جراح   صص  توسط يک متخ  ماران  ي ب .۲۰شد

 ين دو نوع جراحـ    ي ب ي البته تفاوت ظاهر   .گرفتندنه قرار   يمورد معا 

  .بودمطالعه ن يات يک محدودي ،در ماه اول

 از مطالعـه    ، مـنظم نداشـتند    يريـ گ ي پـ  يها  که دوره  يمارانيب     

مربـع و     هاي کاي   با آزمون ن دو گروه    يزان عوارض ب  يم. خارج شدند 

 بـا   يرات داخـل گروهـ    ييـ تغ .سه قرار گرفت  يمورد مقا دقيق فيشر   

 يآمـار هـاي     تحليـل .  قرار گرفـت   يبررس مورد   tاستفاده از آزمون    

، P يدار يسطح معنـ   .انجام شد  ۱۵ش  يرايو SPSSتوسط نرم افزار    

  .نظر گرفته شدرد ۰۵/۰

  

ها يافته

 چشم در گروه اول و      ۳۶مار شامل   ي ب ۸۲چشم از    هشتاد و دو       

در ابتـدا گـروه     . در گروه دوم مورد مطالعه قرار گرفتنـد        چشم   ۴۶

ل دوره  يـ  به علت عـدم تکم     مورد ۱۸ ي چشم بود ول   ۶۶اول شامل   

 به علت دوطرفه بودن ناخنک از مطالعه خارج  مورد ۱۲ و   يريگ يپ

مار ي ب۵ چشم از  ۷ ي چشم وجود داشت ول    ۵۱در گروه دوم    . شدند

 بـه علـت دوطرفـه        چـشم  ۴ و   يريگ يل دوره پ  يبه علت عدم تکم   

   .بودن ناخنک از مطالعه خارج شدند

  نفــر۲۴در گــروه اول و )  درصــد۵۰(  نفــر۱۸ن تعــداد، يــاز ا     

سـن متوسـط    ). =۸۴/۰P( در گـروه دوم زن بودنـد      )  درصد ۲/۵۲(

).  سال ۲۰-۸۰ يف سن يط( بودسال   ۴۸/۴۸±۶۷/۱۳ماران  يتمام ب 

در گـروه    الس ۳۷/۴۹±۶۱/۱۳ب  يها به ترت    در گروه  ين سن يانگيم

  ).=P ۶۱/۰(بود در گروه دوم سال  ۸/۴۷±۸۲/۱۳اول و

متــر مربــع   ميلــي۳۸/۱۱±۵۸/۵ ســطح ناخنــک در گــروه اول     

ــه( ــرات دامن ــله اطم;۸۳/۴-۵۲/۲۶ تغيي ــان ي فاص ــد۹۵ن  : درص

ــروه دوم )۲۷/۱۳-۵/۹ ــع   ۴۴/۱۰±۰۳/۴ و در گ ــر مرب ــه(مت  دامن

) ۲۴/۹-۶۳/۱۱:  درصد ۹۵نان  ي فاصله اطم  ;۴۱/۴-۱۲/۱۹تغييرات  

  ). =۳۷/۰P(بود 

در گـروه اول    )  درصد ۲/۴۷(مار  ي ب ۱۷ ،يک ماه پس از جراح    ي     

 در  ياحساس جسم خارج  از  در گروه دوم    )  درصد ۵۰(مار  ي ب ۲۳و  

 ۱/۱۱( مـار يب ۴ ن زمـان  يـ در ا ). =۸۰/۰P( داشـتند   شکايت چشم

چـشم   دوم درگـروه  ) درصد ۲/۱۵( ماريب ۷ در گروه اول و    )درصد

 يدار ي تفاوت معن  ي بعد يها يريگ يدر پ ). =۴۱/۰P( ندقرمز داشت 

 و چـشم قرمـز وجـود        ين دو گروه از نظر احساس جسم خـارج        يب

 از عـوارض    يج مـورد  يهـ به مدت يک سال      يريگ ي پ يط .نداشت

ا عفونـت  يـ و صـلبيه  ا يـ ه يه، ذوب قرنيدار قرنيشامل دلن، نقص پا  

  .مالحظه نشد

 ک مورد رشـد   ي،  يعمل جراح  ماه پس از انجام      ۳در گروه اول         

ده شد  يده  ي قرن يبر رو متر    ميلي ۸/۰به اندازه   بروواسکوالر  يبافت ف 

بافـت  متر    ميلي ۱ف ما از عود که رشد حداقل        ي با توجه به تعر    يول

ست يـ کک  ي .شد ين مورد عود محسوب نم    ي ا ،بروواسکوالر است يف

 جاد شد که از نظر    يک کارنکول در گروه اول ا     يکوچک ملتحمه نزد  

و صلبيه   يدشدگيدو مورد سف  چنين    هم. قابل مالحظه نبود  باليني  

  عمـل وجـود داشـت      ز ماه پـس ا    ۱۲ده شد که تا     يدعروق  کاهش  

   . )۲تصوير (

  

  
 سفيد شدن صلبيه پس از جراحي ناخنک به روش تزريق قبـل     -۲تصوير  

  از عمل ميتومايسين و جراحي صلبيه برهنه

  

  

 سـوم و  يهـا  در مـاه )  درصـد ۳/۴ ( دو مورد عود ،در گروه دوم       

ن دو گـروه    ي ب يدار يتفاوت معن . گزارش گرديد ششم پس از عمل     

  ). =۳۱/۰P( جاد عوارض وجود نداشتياز نظر ا

به ويـژه    يدار ي کامل، عارضه معن   يريگ ين با دوره پ   اماريدر ب      

   .مالحظه نگرديد  و چشم قرمزيدر مورد احساس جسم خارج

  

 بحث
 و يعـ ي طبيسـطح چـشم   حـصول    ناخنـک،    يجراحـ هدف از        

 ناخنـک شـرح   ي جراحـ يبـرا هاي متعددي   روش .باشد  مي مسطح

. باشند  ميب خاص خود    يا و معا  يمزاهر يک داراي    اند که    داده شده 

اسـتدالل بـر    ) ر ملتحمه يق ز يتزر(براساس مطالعه ما در گروه اول       

 MMCه بـا    يـ وم ملتحمـه و قرن    يـ تل ين مبنا است که از تماس اپـ       يا

بـه   ،شـود  قيـ  که مدنظر است تزر    ي شده و دارو در محل     يريجلوگ

 کـه   ييهـا  بروبالسـت ي کـه در تمـاس بـا ف        يدر محلـ  عبارت ديگر   

چ ين مطالعه هـ   ي در ا  .شود  مي تري است ت  يمارينشا عود ب  احتماال م 
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 Cيسه دو روش جراحي ناخنک همراه با ميتومايسين  مقا-دکتر حميد خاکشور

 

 ۴۰۳

ـ  يسيتوماي از م  ي ناش يعارضه چشم  وم يـ تل يصـورت نقـص اپـ     ه  ن ب

ماران ي ب يريگ يپدوره   ي ط هي قرن يدار، دلن و نازک شدگ    يه پا يقرن

  .حاصل نشد

     Donnenfeld  ق ينه تزر يشرو در زم  يز افراد پ  ا، که   ۲۰و همکاران

MMC د، در مطالعه خود بـر      باشن  مي ناخنک   يرملتحمه در جراح  ي ز

ن يـ در ا .  گـزارش کردنـد     درصـد  ۶  را زان عـود  يـ  م ،ماري ب ۳۶ يرو

 روش   به ي جراح ک ماه قبل از عمل    ي ، درصد MMC ۰۱۵/۰مطالعه  

 يابيـ  مـاه مـورد ارز     ۲۴به مدت   ماران  ي و ب  ق شد يتزربرهنه  صلبيه  

ـ   ( از عـود     ي مـورد  چيدر مطالعه ما ه    .گرفتندقرار    ۱ش از   يرشـد ب

ه يـ نشد که ممکن است به علـت اول       حاصل  در گروه اول    ) متر يليم

 ۰۲/۰(  باشد MMCن غلظت   ينچ ماران و هم  يباين  بودن ناخنک در    

  ).  درصد۰۱۵/۰سه با ي در مقادرصد

مار ي ب ۲۷ يبر رو  ۲۳و همکاران  Avisarتوسط    که يا در مطالعه      

زمــان ناخنــک و   هــميک مــاه قبــل از جراحــيــ ،صــورت گرفــت

 ۰۱۵/۰ بـا غلظـت      Cن  يسيـ امتويمرملتحمـه   يق ز ي تزر ،مرواريد  آب

، يريـ گ ي مـاه پـ    ۱۸ نيانگيمدت زمان م   پس از     و  شد  انجام درصد

ن يسيتومايق م يبا تزر  در رابطه    يعارضه چشم نوع  چ  يهاز  ماران  يب

و آن   تک مورد عود وجود داش    يتنها  .  نکردند تيشکار ملتحمه   يز

 قـرار گرفتـه   يعمل جراحمورد عود ناخنک    بود که    يهم در مورد  

  .بود

 ملتحمـه   ي فلپ چرخش  يدر گروه دوم مطالعه که عمل جراح           

 در  يا هچ عارضـ  ي ه ،جز عود ه  ب. مار حضور داشتند  ي ب ۴۶ ،انجام شد 

 ي و چـشم قرمـز بـرا       ياحساس جسم خـارج   . ده نشد ين گروه د  يا

  . وجود داشتماران ين بي در ايتر يمدت طوالن

 ۲۱ و همکـاران Young   که در هونگ کونگ توسط يا  در مطالعه      

مـار بـه روش اسـتفاده از        ي ب ۶۷تعـداد   انجام شـد،     ۲۰۰۹در سال   

به همـراه   درصد ۰۲/۰ با غلظت ين عمل جراح ي ح Cن  يسيتومايم

 کـه در گـروه دوم       يهمـان روشـ   ( از ملتحمه سـالم      يفلپ چرخش 

زان يـ م.  قـرار گرفتنـد    يعمل جراحـ  مورد  ) مطالعه ما انجام گرفته   

گـزارش   ) درصـد  ۳(مـاران   ي ب  از  مـورد  ۲ک سـال در     يعود پس از    

 تفاوت اندک احتمـاال     . دارد يخوان هميافته مطالعه ما    د که با    يگرد

 ،عـود  مطالعـه ن  يـ ا در   باشد کـه    مي ودف متفاوت از ع   يبه علت تعر  

کـه در    ي در حـال   در نظـر گرفتـه شـد      متر   يلي م ۵/۱ش از   يرشد ب 

   .شد اطالقمتر  يلي م۱ش از يرشد ببه مطالعه ما عود 

در اين مطالعه، مشكل اصلي پس از عمل، اينجكشن گرفت در              
در سال اول پس از عمل بوده است كـه در           )  درصد 61( چشم   41

تر استفاده     وجود نداشت و علت احتمالي آن، زمان بيش        مطالعه ما 
 2 دقيقـه در مقابـل   5(باشـد     از ميتومايسين در ايـن مطالعـه مـي        

طور  عالوه بر اين بر خالف اين مطالعه، همان       ). دقيقه در مطالعه ما   
، مـا فلـپ را بـه طـور كامـل در قـسمت               24كه قبال ذكر شده است    
قسمت ليمبوس باز گذاشته    متر در     ميلي 2و  ليمبوس بخيه نزديم    

تواننـد در نتيجـه عمـل جراحـي           هاي نـژادي نيـز مـي        تفاوت. شد
   .كننده در آن مطالعه چيني بودند تاثيرگذار باشد و افراد شركت

     Ucakhan   يدر مطالعه خود بر رو ۲۰۰۶در سال   ۲۵همکاران و 

 به همراه   ي فلپ چرخش  ي چشم مبتال به ناخنک و روش جراح       ۴۳

 از يچ مـورد ي، هـ درصـد  ۰۲/۰با غلظت C ن يسيتومايز ماستفاده ا

گـر کـه    ي در مطالعـه د    .۲۵ را گـزارش نکردنـد     يعود و عوارض جد   

ج ي انجام گرفـت نتـا     ۲۰۰۴ در سال    ۲۶و همکاران  Solomon توسط

 ۶ را پس از     ين عمل جراح  ي ح Cن  يسيتومايدرازمدت استفاده از م   

دنـد و    کر يبررسـ تماسـي    يتولوژي ملتحمه به روش سـ     يسال رو 

 نسبت به   )گابلت(شکل    جامي يها  سلول تعدادد که   يمشخص گرد 

  .افته بودي برابر کاهش ۴ ، نشده بافت ملتحمهيجراحقسمت 

 ، انجـام شـد    ۲۷همکـاران  و   Avisarر که توسط      يدر مطالعه اخ       

 از  يري جلـوگ  ي قبل از برداشتن سر ناخنـک بـرا        MMCاستفاده از   

 کـه   ي بـرخالف روشـ    .شـد د  شنهايـ ال پ ي انـدوتل  يها کاهش سلول 

 ي از تماس طوالن   يري جلوگ ي برا ۲۰و همکاران  Donnenfeldتوسط  

MMC     ن مطالعه   ي ذکر شد، ما در اMMC   ـ (مبـوس   يه ل ي را در ناح ه ن

 مدت زمان مشابه روش     يول .ميق کرد ي تزر )در قسمت سر ناخنک   

Avisar    ق  يبه نظر ما تزر    . در نظر گرفته شدMMC     ريـ  بـه صـورت ز 

ال ي انـدوتل  يهـا  ل گردن ناخنک از کـاهش سـلول       در داخ ملتحمه  

ـ     ،کند  مي يريجلوگ ن يـ  اثبـات ا   ي بـرا  يتـر  شياگرچه مطالعـات ب

  . ه الزم استينظر

ــيا      ــتفاده از ميمن ــتوماي اس ــات حيسي ــن در مطالع و  ۲۸يواني

ــ هــم ــسانيچن ــراين در مطالعــات ان د ييــگوي و پمف۲۹ گلوکــومي ب

 يبررسمورد پيشين هاي   در پژوهش  ۲۰و۲۳ و ناخنک  ۳۰ليسيکاتريس

ک مطالعه  ي در   ۳۱و همکاران  Changن  يعالوه بر ا  .  است قرار گرفته 

 ناخنـک   ي قبل از جراحـ    MMCرملتحمه  يق ز ي تزر ي اثر بافت  يروبر  

وم قسمت درمان شده بدون     يتل يمار نشان دادند که اپ    ي ب ۴ يبر رو 

 استروما کـاهش    يها بروبالستيالبته تعداد ف   .مانده بود  ير باق ييتغ

 شـده و    يضيـ ل بـه ب   يدب کالفه مانند ت   يجاه  ها ب   و شکل آن   هفتاي

ک و  ي االسـت  يبرهـا يف. افته بود يل  يک تقل يتوپالسمي س يندهايفرا

 .و داشـتند  يـ رات دژنرات ييـ  و تغ  )يتيدانـس (تـراکم    کـاهش    ،کالژن

 ي تورم آکـسون وم و متورم شده    ي ضخ يرگيال مو ي اندوتل يها سلول

 يهـا  افتـه يبـا   همراه  ن موارد   يا.  مشاهده شد  زي ن ونيزاسينيليو دم 

ن يـ عالوه بـر ا   . دارند ين روش جراح  ي موثر بودن ا    داللت بر  ينيبال

 اظهار شـد وجـود      ۲۰و همکاران  Donnenfeld طور که توسط   همان
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  )۱۳۹۲تابستان  (۴ شماره -۱۸ دوره -پزشكي بينا مجله چشم

 

 ۴۰۴

کروسـکوپ  ي م يها در محل درمان در نمونه    شکل    جامي يها سلول

ن بـر   يـ  ا .کنـد   مـي  زيـ ه را بحـث برانگ    يوم ناح يتل ي سالمت اپ  ينور

 است که تعـداد     ين جراح ين ح يسيتومايف روش استفاده از م    خال

    .۲۶ابدي  ميکاهششکل  هاي جامي سلول

 يها را بـرا    ک از روش  يب هر   يا و معا  ي از مزا  ين مطالعه بعض  يا     

 MMCزير ملتحمه   ق  يدر روش تزر  . کند  مي برداشتن ناخنک روشن  

روش   که وجـود دارنـد عبارتنـد از        يياي مزا يک ماه قبل از جراح    ي

زان يتر، کاهش م   زان عود کم  يم،  تر   کوتاه يآسان، زمان عمل جراح   

ن وجـود   يـ با ا . ين عمل جراح  يتر ح   کم يزير  و خون  يتيواسکوالر

ا يـ مدت   جاد عوارض کوتاه  ي احتمال ا  :وجود دارد شامل   هم   يبيمعا

صـلبيه   يمثل نکروز سـطح MMC  از استفاده از يمدت ناش يطوالن

در ه ويـژه    که ب صلبيه   ي رو ي جراح محل يديق، سف يمحل تزر در  

روش .  ممکن اسـت قابـل قبـول نباشـد         يافراد جوان از نظر ظاهر    

، از نظـر     به همـراه فلـپ ملتحمـه       ي عمل جراح  نين ح يسيتومايم

وم يتل يو نکروز اپ  صلبيه  د شدن   يتر سف   به علت احتمال کم    ييبايز

از يتر و ن   ي طوالن ياگرچه جراح . گيرد  ميتر مورد پذيرش قرار       بيش

مـار التهـاب و     ي ب يبـرا توانـد     مـي  ملتحمه کـه  بخيه  به استفاده از    

 را بـه همـراه داشـته        ي مدت محل جراح   يک طوالن ي و تحر  يقرمز

جـاد فلـپ    ي از ملتحمـه جهـت ا      يگـر يه د يـ  ناح ي و دستکار  باشد

 .  دنباش  مين روشيب اياز معا، يچرخش
 حجـم نمونـه   هاي اين پژوهش عبارتند از کم بودن               محدوديت

مطالعـات بـا حجـم      بنـابراين   . دهد  مي که قدرت مطالعه را کاهش    

ن يـ بـا ا  . شـود   پيـشنهاد مـي   تر   تر و مدت زمان طوالني     نمونه بيش 

ن تنها يگر است و اي از مطالعات د   ياريوجود تعداد نمونه مشابه بس    

دوره . ن دو روش پرداختـه اسـت      يـ سه ا يکه به مقا  ي است   ا مطالعه

مـدت و    تر عوارض کوتـاه    شيببررسي   ي در مطالعه ما برا    يريگ يپ

 يالزم به ذکر است عوارض  البته  . رسد  به نظر مي   يمدت کاف  يطوالن

ز يـ  ن ي سـال پـس از جراحـ       ۱۶ ،صـلبيه مثل نکروز و ذوب شـدن       

 مـشکل   يمـدت  ين مطالعه طوالن  ي چن ياما طراح  .۳۲اند گزارش شده 

 روش  يريکـارگ ه  ن عارضه ممکن است در ب     يا عالوه بر آن،  و  بوده  

ت يـ متابول ي آنتـ ي و بدون استفاده از درمان اضاف يي به تنها  ياحجر

   .۳۳روي دهدز ين

 
  يريگ جهينت

ک يـ کمکي   به عنوان درمان     Cن  يسيتوماير ملتحمه م  يق ز يتزر     

تـر و زمـان      سـاده روش  برهنه با   صلبيه   به روش    يماه قبل از جراح   

حمـه   ملتيجاد فلپ چرخش  ي ا  جراحي  به همان اندازه روش    ،تر کوتاه

 ين در کاهش عود جراحـ     يسيتومايو استفاده از اسفنج آغشته به م      

  . ه موثر استيناخنک اول

  

  گزاري سپاس
 ۸۷۰۵۹ بـا کـد     يقـات يج طـرح تحق   ين مقالـه بـر اسـاس نتـا        يا     

 مـشهد   ي دانشگاه علوم پزشـک    ي که توسط معاونت پژوهش    باشد مي

  .د قرار گرفته استييته اخالق مورد تايو در کمب شده يتصو
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