
)EK( زراعة القرنية
)DMEK أو� DSAEK أو� EK زراعة بطانة القرنية )ي�شار لها بالرمز



 ملاذ� حتتاج

اإىل زراعة القرنية؟ 

تعترب القرنية نافذة الن�شيج ال�شفاف املوجود يف مقدمة كرة العني، 

فهو ي�شمح لل�شوء باملر�ر اإىل العني �مينحه الرتكيز الالزم لر�ؤية 

ال�شور. هناك العديد من الأمرا�ض اأ� الإ�شابات التي ميكنها 

التاأثري على القرنية بحيث ت�شبح �شبابية اأ� م�شو�شة ال�شكل، مما 

مينع مر�ر ال�شوء ب�شكل طبيعي �بالتايل يوؤثر على الر�ؤية.

حتتوي القرنية على ثالث طبقات )الطبقتان الرفيعتان اخلارجية 

�الداخلية �الطبقة املتو�شطة ال�شميكة(.  

يف بع�ض الأمرا�ض تتاأثر فقط الطبقة الداخلية )البطانة( مما 

 ي�شبب ا�شت�شقاء القرنية )التورم( ��شبابية الر�ؤية 

)اأنظر ال�شكل اأدناه(. 

اأما زراعة بطانة القرنية فهي اأ�شلوب حديث ل�شتبدال الطبقة 

الداخلية يف القرنية لدى املري�ض بطبقة داخلية من ال�شخ�ض 

املتربع، �ذلك عرب فتحة �شغرية ن�شبيًا. 

قرنية رفيعة

 ووا�ضحة

بطانة مرقعة

بطانة مري�ضة

قرنية �ضميكة 

و�ضبابية

قبل الزراعةبعد الزراعة



 مزايا عملية زراعة بطانة

القرنية 

حت�سني �لروؤية 

حت�شن م�شتوى الر�ؤية لدى الغالبية العظمى من املر�شى الذين اأجريت 

لهم زراعة بطانة القرنية، �ب�شكل ميكنهم من القيادة رغم حاجة الكثري 

 منهم اإىل النظارات. قد ي�شتغرق الأمر �شتة اأ�شهر قبل اأن

ي�شبح التح�شن ملمو�شًا. 

تتح�شن م�شتويات الراحة يف معظم احلالت. 

 خماطر اإجراء عملية زراعة 

بطانة القرنية

م�شاعفات نادرة ولكنها خطرية 

• اإلتهابات تهدد �شالمة الب�شر )1 من 1,000(
• نزيف حاد ي�شبب فقدان الب�شر 

• اإنف�شال ال�شبكية 
• اإلتهاب حاد اأ� اأ�شباب اأخرى لفقدان الب�شر

رف�ض زراعة بطانة القرنية

ميكن اأن يكت�شف نظام املناعة يف ج�شمك بطانة القرنية �يهاجمها، 

�هذا يحدث ملتلقي الزرعة بن�شبة ٦٪ اإىل 10٪ يف اأ�ل عامني بعد عملية 

الزراعة، �ميكن اأن ي�شبب ف�شل الزراعة. ميكن تدارك الأمر يف حال 

البدء باإعطاء اأد�ية م�شادة لرف�ض اجل�شم اجلديد يف الوقت املنا�شب، 

.DSAEK  هو اأقل منه يف DMEK يبد� اأن احتمال الرف�ض يف ال

ف�شل الزرعة 

عندما يرف�ض اجل�شم القرنية املزر�عة �تف�شل فاإن القرنية ت�شبح 

�شبابية �تت�شو�ض الر�ؤية جمددًا. 

الغلوكوما )الزرق(

ميكن ال�شيطرة على تلك احلالة با�شتخدام قطرة العني اخلا�ض، �لكنها 

قد حتتاج اأحيانًا اإىل جراحة �ميكن اأن ت�شبب تلف الب�شر. 

حترك الزرعة

تتحرك حوايل 10٪ من البطانات املزر�عة من مكانها �حتتاج اإىل 

اإعادتها جراحيًا. 

اإعتام عد�شة العني 

�ميكن عالجه جراحيًا.



 املزايا املحتملة لزراعة بطانة القرنية 

فوق البطانة ال�شميكة

التعايف ال�شريع   •
عدد اأقل من الغرز مما يعني �شكاًل طبيعيًا اأكرث للقرنية �قلة العتماد     •

على النظارات اأ� العد�شات الال�شقة.   

جرح اأ�شغر مما يعني م�شاعفات اأقل، كالت�شريب اأ� فتح اجلرح  • 
العر�شي ب�شبب اإ�شابة ما.   

عن العملية 

العملية

جتري العملية عادة حتت تاأثري التخدير املو�شعي �ت�شتغرق ما

يقارب ال�شاعة. �من خالل فتحة �شغرية، تتم اإزالة بطانة القرنية املوجودة 

لديك �ا�شتبدالها بقر�ض حجمه 8.5 ملم من بطانة

قرنية املتربع ثم �شغطها لت�شتقر يف مكانها املنا�شب مقابل اجلزء اخللفي 

من قرنيتك بوا�شطة فقاعة هواء. �شتحتاج اإىل ال�شتلقاء ملدة �شاعة �احدة 

بعد العملية. �يحتاج الأمر عادة اإىل غرزتني فقط لإغالق اجلرح.  

بعد العملية 

تخ�شع بعد العملية لفح�ض الفريق اجلراحي �ميكنك عادًة العودة اإىل 

املنزل يف نف�ض اليوم. عليك مراجعة الطبيب يف اليوم التايل �خالل اأ�شبوع 

من العملية للتاأكد من بقاء الزرعة يف مكانها. خالل العام الأ�ل ، �شيكون 

عليك مراجعة العيادات اخلارجية �شت مرات، �نن�شح املر�شى عادة باأخذ 

اإجازة اأ�شبوعني من العمل ، فناق�ض ظر�فك ���شعك مع طبيبك. �شتحتاج 

ل�شتعمال قطرات العني امل�شادة لرف�ض الزراعة ملدة �شتة اأ�شهر على الأقل، 

بينما حتتاج بع�ض احلالت اإىل ا�شتخدامها ب�شكل دائم. تزال الغرز عادة 

بعد مر�ر ثالثة اأ�شهر. 



ماذا لو ف�شلت عملية الزراعة ؟

ميكن ا�شتبدال الزرعة الفا�شلة باأخرى يف عملية تعرف با�شم اإعادة 

 الزراعة. اإل اأن خطر الرف�ض يف تلك احلالة يزداد مع كل مرة تعاد 

فيها الزراعة. 

املوافقة على تبادل املعلومات 

 علينا تبادل املعلومات مع بنك العيون الذي يوفر قرنيات املتربعني، 

�ذلك ل�شمان اجلودة العالية للمواد امل�شتخدمة يف الزراعة.

رف�ض زراعة القرنية 

 يحتاج الرف�ض اإىل عالج عاجل �ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل ف�شل 

الزراعة �فقدان الر�ؤية.

اأعرا�ض الرف�ض:

• اإحمرار العني 
• احل�شا�شية لل�شوء 

• فقدان النظر 
• الأمل

 اإذا �شعرت باأي من تلك الأعرا�ض عليك الت�شال فورًا بخط

الطوارئ الذي يعمل على مدار ال�شاعة 158٦ 51٦ 055
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AMERICAN ACADEMY OF COSMETIC SURGERY

D U B A I  H E A LT H C A R E  C I T Y,  D I S T R I C T  1

م�شت�شفى مورفيلدز دبي للعيون 

 مدينة دبي الطبية، 

 �ض.ب 505054، منطقة 1,

 بناية الرازي ٦4، مبنى هـ، الطابق 3,

دبي ، اأ.ع.م.

هاتف 7888 429 4 971+

www.moorfields.ae

ت�شل اإلينا كيف

يقـع م�شت�شـفى مورفيلدز دبي للعيون يف بنـاية الرازي داخـل 

مديـنة دبـي الطـبيـة، مقـابـل بــرج اخلـلـيـج.

�شاعات العمل:

ال�شبت اإىل اخلمي�ض، 8:00 �شباحًا اإىل ٦:00 م�شاًء،

للمعلومات �الن�شائح حول اأمرا�ض العيون �عالجها من قبل 

كادر خمت�ض �موؤهل.   


