زراعة القرنية

()EK

زراعة بطانة القرنية (ي�شار لها بالرمز � EKأو � DSAEKأو )DMEK

ملاذا حتتاج
�إىل زراعة القرنية؟
تعترب القرنية نافذة الن�سيج ال�شفاف املوجود يف مقدمة كرة العني،
فهو ي�سمح لل�ضوء باملرور �إىل العني ومينحه الرتكيز الالزم لر�ؤية
ال�صور .هناك العديد من الأمرا�ض �أو الإ�صابات التي ميكنها
الت�أثري على القرنية بحيث ت�صبح �ضبابية �أو م�شو�شة ال�شكل ،مما
مينع مرور ال�ضوء ب�شكل طبيعي وبالتايل ي�ؤثر على الر�ؤية.

حتتوي القرنية على ثالث طبقات (الطبقتان الرفيعتان اخلارجية
والداخلية والطبقة املتو�سطة ال�سميكة).
يف بع�ض الأمرا�ض تت�أثر فقط الطبقة الداخلية (البطانة) مما
ي�سبب ا�ست�سقاء القرنية (التورم) و�ضبابية الر�ؤية
(�أنظر ال�شكل �أدناه).
قرنية �ضميكة
و�ضبابية

قرنية رفيعة
ووا�ضحة
بطانة مرقعة

بطانة مري�ضة
بعد الزراعة

قبل الزراعة

�أما زراعة بطانة القرنية فهي �أ�سلوب حديث ال�ستبدال الطبقة
الداخلية يف القرنية لدى املري�ض بطبقة داخلية من ال�شخ�ص
املتربع ،وذلك عرب فتحة �صغرية ن�سبي ًا.

مزايا عملية زراعة بطانة
القرنية
حت�سني الر�ؤية

حت�سن م�ستوى الر�ؤية لدى الغالبية العظمى من املر�ضى الذين �أجريت
لهم زراعة بطانة القرنية ،وب�شكل ميكنهم من القيادة رغم حاجة الكثري
منهم �إىل النظارات .قد ي�ستغرق الأمر �ستة �أ�شهر قبل �أن
ي�صبح التح�سن ملمو�س ًا.
تتح�سن م�ستويات الراحة يف معظم احلاالت.

خماطر �إجراء عملية زراعة
بطانة القرنية
م�ضاعفات نادرة ولكنها خطرية

• �إلتهابات تهدد �سالمة الب�صر ( 1من )1,000
• نزيف حاد ي�سبب فقدان الب�صر
• �إنف�صال ال�شبكية
• �إلتهاب حاد �أو �أ�سباب �أخرى لفقدان الب�صر

رف�ض زراعة بطانة القرنية

ميكن �أن يكت�شف نظام املناعة يف ج�سمك بطانة القرنية ويهاجمها،
وهذا يحدث ملتلقي الزرعة بن�سبة � ٪٦إىل  ٪١٠يف �أول عامني بعد عملية
الزراعة ،وميكن �أن ي�سبب ف�شل الزراعة .ميكن تدارك الأمر يف حال
البدء ب�إعطاء �أدوية م�ضادة لرف�ض اجل�سم اجلديد يف الوقت املنا�سب،
يبدو �أن احتمال الرف�ض يف ال  DMEKهو �أقل منه يف .DSAEK

ف�شل الزرعة

عندما يرف�ض اجل�سم القرنية املزروعة وتف�شل ف�إن القرنية ت�صبح
�ضبابية وتت�شو�ش الر�ؤية جمدد ًا.

الغلوكوما (الزرق)

ميكن ال�سيطرة على تلك احلالة با�ستخدام قطرة العني اخلا�ص ،ولكنها
قد حتتاج �أحيان ًا �إىل جراحة وميكن �أن ت�سبب تلف الب�صر.

حترك الزرعة

تتحرك حوايل  %10من البطانات املزروعة من مكانها وحتتاج �إىل
�إعادتها جراحي ًا.

�إعتام عد�سة العني

وميكن عالجه جراحي ًا.

املزايا املحتملة لزراعة بطانة القرنية
فوق البطانة ال�سميكة
• التعايف ال�سريع
ً
ً
• عدد �أقل من الغرز مما يعني �شكال طبيعيا �أكرث للقرنية وقلة االعتماد 		
على النظارات �أو العد�سات الال�صقة.
• جرح �أ�صغر مما يعني م�ضاعفات �أقل ،كالت�سريب �أو فتح اجلرح
العر�ضي ب�سبب �إ�صابة ما.

عن العملية
العملية

جتري العملية عادة حتت ت�أثري التخدير املو�ضعي وت�ستغرق ما
يقارب ال�ساعة .ومن خالل فتحة �صغرية ،تتم �إزالة بطانة القرنية املوجودة
لديك وا�ستبدالها بقر�ص حجمه  8.5ملم من بطانة
قرنية املتربع ثم �ضغطها لت�ستقر يف مكانها املنا�سب مقابل اجلزء اخللفي
من قرنيتك بوا�سطة فقاعة هواء� .ستحتاج �إىل اال�ستلقاء ملدة �ساعة واحدة
بعد العملية .ويحتاج الأمر عادة �إىل غرزتني فقط لإغالق اجلرح.

بعد العملية

تخ�ضع بعد العملية لفح�ص الفريق اجلراحي وميكنك عاد ًة العودة �إىل
املنزل يف نف�س اليوم .عليك مراجعة الطبيب يف اليوم التايل وخالل �أ�سبوع
من العملية للت�أكد من بقاء الزرعة يف مكانها .خالل العام الأول � ،سيكون
عليك مراجعة العيادات اخلارجية �ست مرات ،ونن�صح املر�ضى عادة ب�أخذ
�إجازة �أ�سبوعني من العمل  ،فناق�ش ظروفك وو�ضعك مع طبيبك� .ستحتاج
ال�ستعمال قطرات العني امل�ضادة لرف�ض الزراعة ملدة �ستة �أ�شهر على الأقل،
بينما حتتاج بع�ض احلاالت �إىل ا�ستخدامها ب�شكل دائم .تزال الغرز عادة
بعد مرور ثالثة �أ�شهر.

ماذا لو ف�شلت عملية الزراعة ؟
ميكن ا�ستبدال الزرعة الفا�شلة ب�أخرى يف عملية تعرف با�سم �إعادة
الزراعة� .إال �أن 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،
وذلك ل�ضمان اجلودة العالية للمواد امل�ستخدمة يف الزراعة.

رف�ض زراعة القرنية

يحتاج الرف�ض �إىل عالج عاجل وميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل ف�شل
الزراعة وفقدان الر�ؤية.

�أعرا�ض الرف�ض:

• �إحمرار العني
• احل�سا�سية لل�ضوء
• فقدان النظر
• الأمل
�إذا �شعرت ب�أي من تلك الأعرا�ض عليك االت�صال فور ًا بخط
الطوارئ الذي يعمل على مدار ال�ساعة 055 516 1586

كيف ت�صل �إلينا
يقـع م�ست�شـفى مورفيلدز دبي للعيون يف بنـاية الرازي داخـل
. مقـابـل بــرج اخلـلـيـج,مديـنة دبـي الطـبيـة
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25° 14'02.0"N , 055° 19'07.9"E :اإلحداثيات

م�ست�شفى مورفيلدز دبي للعيون

،مدينة دبي الطبية
،1  منطقة،505054 ب.�ص
،3  الطابق، مبنى هـ،64 بناية الرازي
.م.ع. �أ، دبي
+971 4 429 7888 هاتف
www.moorfields.ae

:�ساعات العمل

، م�سا ًء6:00  �صباح ًا �إىل8:00 ،ال�سبت �إىل اخلمي�س
للمعلومات والن�صائح حول �أمرا�ض العيون وعالجها من قبل
.كادر خمت�ص وم�ؤهل

