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ניתוח השתלת קרנית
جراحة لزراعة القرنية
القرنية هو نسيج شفاف موجود في الجزء األمامي من العين ،أمام البؤبؤ ،القزحية (الجزء الملون) والكبسولة
األمامية في العين .للقرنية وظيفة مهمة ً
جدا وهي تركيز أشعة الضوء في الشبكية .في حاالت مختلفة تتعرض
القرنية للضرر فتصاب بالندب والتشوهات وعندها يجب القيام بزرع للقرنية.
ما هو زرع القرنية؟
زرع القرنية هو إجراء جراحي يتم من خالله تبديل القرنية المصابة بقرنية جديدة تصل من متبرع .يمكن القيام
بزراعة القرنية بثخن كامل حيث يتم تبديل كل القرنية ،أو زراعة غير غزوية حيث يتم استبدال الطبقة المصابة
فقط ،وتبقى الطبقة السليمة.
زراعة القرنية هو عالج في حالة تدهور الرؤية من دون حل عالجي آخر.
عندما ال ننجح بمواجهة األمراض التي تسبب تلف القرنية ،نتوجه إلى الحل الجراحي وتبديل القرنية في جراحة
زراعة.
ما هي الحاالت التي يتم فيها زرع قرنية؟
هناك عدة أسباب لزرع القرنية .جميعها متعلقة بإصابة غير عكوسة للقرنية.
الحاالت التي نتوجه بها إلى الزرع هي حروق ،ندب بعد صدمة والتهابات من بعد تلوثات مختلفة ،خاصة
الهيربيس .كذلك ،توجد حاالت مستمرة التي تؤدي إلى تلف القرنية مثل أمراض وراثية أو مرض
الكيراتوكونوس وهو مرض يؤدي إلى تشوه القرنية.
من دون التطرق إلى األمراض المحددة ،يمكن أن نفهم أن لزراعة القرنية أهداف رئيسية محددة:
 تحسين الرؤية -بمساعدة تبديل القرنية المعكورة ننجح بتحسين الرؤية وجعلها أوضح .كما قلنا ،إذا
كانت القرنية معكورة أو متندبة ،لن تنجح أشعة الضوء بالوصول إلى الشبكية بشكل أمثل وبالتالي سوف
تسوء الرؤية.
 تصحيح تجميلي -في حاالت نادرة ً
جدا يطلب الناس الذين لديهم ندب في القرنية تحسين المظهر الجمالي
للعين لديهم ،وفي هذه الحالة يكونوا على استعداد للخضوع لزراعة للقرنية.
إجراء الجراحة
زراعة القرنية هي جراحة الزرع ذات نسبة النجاح األعلى ،وفي إسرائيل يتم القيام كل سنة بنحو 1000-900
عملية جراحية.
رفض الغرس هنا أقل شيوعًا ،ألن القرنية ال تحتوي على أوعية دموية.
مع ذلك ،من بعد الجراحة يجب تناول أدوية مضادة لرفض الغرس التي تساعد في زيادة نسبة النجاح إلى نحو
 .%85يتم القيام بالزراعة تحت تخدير كامل أو جزئي.
خالل الجراحة ،يتم استئصال القرنية المصابة ونخيط مكانها القرنية التي تم التبرع بها بمساعدة خياطة ناعمة.
خالل األشهر األولى من بعد الجراحة يتم نزع الخياطة والقطب بشكل تدريجي حتى نتوصل إلى قرنية متواصلة.
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التبرع بالقرنية
ً
عضوا "ذو شعبية" من ناحية جراحات الزرع ،وهذا ألن العملية مريحة نسبيًا في العمل .ال تحتاج
تعتبر القرنية
القرنية لمالئمة معقدة حسب نوع الدم أو مرتسمات جينية أخرى وهذا ألنه كما سبق أن قلنا ،فإنها ال تحتوي على
أوعية دموية .هذا بشرى ممتازة لمن ينتظرون الزرع ،وهنا على العكس من زرع أعضاء أخرى ،فإن إيجاد
قرنية مالئمة للزرع يكون أسهل.
كذلك ،يمكن حفظ القرنية بتبريد لمدة نحو أسبوع .هذا يسمح بالطبع بتحضير أفضل للجراحة من قبل المرشح
للزرع ومن قبل الطاقم .هذه الفترة الزمنية هي أفضلية مقارنة بأعضاء أخرى فيها يجب القيام بالزرع خالل
بضع ساعات.

يتمنى لكم طاقم القسم النجاح في العملية!

