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  اهللا الرحمن الرحیمبسم 

  

  قبل از انجام پیوند قرنیه به این
  .نکات توجه کنید

  
  :کند که یک یا چند علت از موارد ذیل وجود داشته باشد پیدا میضرورت انجام عمل پیوند قرنیه هنگامی - 1

عینک و حتی با استفاده از ( بینائی بیمار به حدی کم شده باشد که وی قادر به انجام فعالیتهای روزمره زندگی و شغلی خود: الف
  .نباشد) یا لنز تماسی

  .ای که با درمان داروئی بهبود نیافته است و خطر سوراخ شدن و از بین رفتن چشم وجود داشته باشدعفونت قرنیه: ب
  )شوداین مورد بندرت انجام می(جهت رفع ظاهری کدورت قرنیه : ج
  جهت رفع درد و آرام شدن چشم: د
  
، جراح و متخصص می و یا بیحسی موضعی انجام شود که بستگی به نظر بیماروعم بیهوشی تحتتواند  عمل جراحی می- 2

  .بیهوشی دارد
  
  

)1(  

دید   وباشد که علت آن وجود بخیه و آستیگماتیسم میآورد دربرخی موارد بالفاصله بعدازعمل، بیمار بینائی خوبی بدست نمی- 3
  .شودقابل قبول بعد از چندین ماه حاصل می

  
 .یردگبینائی کامل بعد از عمل، معموالً عینک یا لنز تماسی مورد استفاده قرار میبرای داشتن - 4
  
  .های قرنیه ناشی از تب خال، خطر عود بیماری اولیه وجود دارددر مواردی به خصوص کدورت- 5

  
ای چشم مانند عدسی و  برای بهتر شدن بینائی بعد از عمل پیوند قرنیه، الزم است عالوه بر شفاف بودن پیوند، سایر قسمته- 6

 .عصب بینائی و شبکیه چشم نیز سالم باشند
  
   عمل پیوند . موارد با موفقیت همراه است% 99 تا 98 انجام عمل جراحی در - 7
  

)2(  
شروع شود قرنیه از لحاظ سازگاری یا دفع، مانند پیوند زندگی است که چند هفته اول ماه عسل است و سپس ممکن است دفع 

 . شود) طالق(فیف یا شدید باشد و در صورتیکه مسائل حل نشود ممکن است منجر به دفع ختواند که می
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خطر دفع قرنیه برایش وجود ندارد، ولی ممکن است ) ماه عسل(دهد تا سه هفته اول بنابراین کسی که عمل پیوند قرنیه انجام می
 و در صورتی که درمان نشود، ممکن است به مرحله غیر شدهاین پدیده ابتدا به صورت خفیف شروع . بعد از سه هفته شروع شود

 منجر شود لذا دانستن عالئم شروع دفع بسیار مهم است و هربیمار باید دقیقا آنرا بداند،) دفع کامل(قابل درمان 
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