
 ניתוח השתלת קרנית
Penetrating Keratoplasty 

 
 עיניים מחלקת – ר אור קיזרמן"ד

 
 ? מהי קרנית

 הרשתית הינה רקמה .רשתיתעל ה ןלרכז את קרני האור ולמקדותפקידה  בקדמת העיןשקוף הקרנית הינה חלון 

   .י קרני האור למוח"עצבית המעבירה את התמונה הנוצרת ע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ? מה קורה כשהקרנית חולה
חולה מתעוותות ונוצרת קרני האור העוברות דרך קרנית  . שקופה ולאמצולקת או ית בצקתקרנית היא חולהקרנית 

 , תיקון אופטילא ניתן לשפר את חדות הראייה באמצעותכאשר , לעתים. תמונה מעוותת ומטושטשת על הרשתית

 .בהשתלת קרניתיש צורך ,  או על ידי טיפול תרופתי,משקפיים או עדשות מגע

 
 ? מהי השתלת קרנית

 . נפטרתורם בריאה שנלקחה ממוחלפת מרבית הקרנית החולה בקרנית קרנית  השתלתבניתוח 

 
 ? מתי יש צורך בהשתלת קרנית

ומיקודן העברת קרני האור  הם הקרנית עכורה או מעוותת ולא מאפשרתב במקרים מתבצעת השתלת קרנית

 .משקפיים או עדשות מגעב על אף השימוש ,כנדרש

 



 
  ? השתלת קרניתבהן נדרשת מה הן מחלות הקרנית הנפוצות 

 )ירוד ,Cataract( רקטאטא אחרי ניתוח עיניים קודם כגון קפגיעה בקרנית . 1

 )קונוס(חרוט הקרנית מקבלת צורת  מצב בו - )Keratoconus( קרטוקונוס . 2

  המתאפיינות בעכירות בקרניתמחלות קרנית תורשתיות  .3

 הרפסמנגיף הבעיקר  ,לקות לאחר זיהומים צ .4

 ה לאחר השתלת קרנית קודמתידחי  .5

 צלקות אחרי פציעות בקרנית  .6

 ויותוכ  .7

 

 ? השתלת קרניתל  זקוקהאתמה קורה כאשר הרופא מחליט ש
 בהסכמת משפחת כמובן, הקרנית נלקחת מתורם שנפטר. מתנה לתרומת קרניתהת הברשימהרופא רושם אותך 

 . הנפטר או בהסכמת התורם בעודו בחיים

מחלות לאיתור תורם דגימת דם מהנבדקת  בנוסףוביסודיות איכות של כל קרנית המיועדת להשתלה נבדקת 

 . נגיפית דלקת כבדו כמו איידס תזיהומיו

 
 ?  מתאימה קרניתעבורךבל הודעה שנמצאה קתשכלעשות עליך מה 

 ,לכן. עד לניתוחבלבד ימים ספורים  רלהישמ ויכולה תוך מספר שעות מפטירת תורם נלקחת להשתלהקרנית 

 לאשפוזתתבקש להגיע  זה המקרב. באה בהתראה קצרה מאודההודעה על הניתוח במקרים של השתלת קרנית 

  .שעות 24 - פחות מתוך

 ?  עמךעליך להביאמה 

 תעודת זהות 

 ציוד אישי  

  נוטל דרך קבעשהינךתרופות רשימת ה 

  ברשותךנמצאות אם ,.)ג.ק.א, בדיקות דם(בדיקות כלליות מקופת החולים תוצאות  

  ברשותךנמצאאם  ,הינך נוטלשתרופות הו שלךמחלות המכתב מפורט מרופא המשפחה לגבי  

 .ם לאחר הניתוח מחלה של שבועייתרצוי להיערך לחופש
 

 ? כיצד מתבצעת השתלת קרנית
. קרנית שקופה ובריאהאותו חלק מהפגוע של הקרנית מוחלף בהמרכזי החלק .  מיקרוסקופתחתמתבצע הניתוח 

צבע  .אים בין חודשים לשנים לאחר הניתוחימוצאותם  תפרים אמצעותמוצמדת למקומה בהקרנית המושתלת 

 .ך לא ישתנה בעקבות השתלת הקרניתיעיני
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
הקרנית החולה הוסרה בניתוח . לאחר השתלת קרנית מוצלחתעין הגדלה גדולה של 

 .במרכז והשתל מחובר למקומו עם תפר עדין ממושך
 

 ?  הניתוחתבצעבאיזו הרדמה מ
 :קיימות שתי אפשרויות

בחדר ניתוח תקבל זריקה  ולטשטושאו כדור זריקה במחלקה  תקבל  במקרה זה–הרדמה מקומית  .1

  .להרדמה מקומית ליד העין

זריקה במחלקה י רופא מרדים וביום הניתוח תקבל "ערב הניתוח עבתיבדק במקרה זה  –הרדמה כללית  .2

  . הכלליתלפני ההרדמהאו כדור לטשטוש 
 
 ?  משך הניתוחמה

  כשעה וחצי-בהרדמה מקומית  

  כשעתיים–בהרדמה מלאה 

 
 ? הניתוח אחריבמחלקה כיצד תתנהג 

 .מגן פלסטיפד ובהעין המנותחת בסיום הניתוח יחבוש הרופא את 

 .טהילקום מהמלך אינך מוגבל בתנועה ומותר  :ניידות 

 .של השתל יהידחזיהום ולמניעת עיניים   וטיפותתרופות תקבל: דחייה של השתלזיהום וטיפול מונע  

 . להוראות הרופאבהתאםהקבועות שלך תרופות תקבל את ה :טיפול תרופתי 

 .לאכול ולשתותלך מותר  -כלכלה  

 . במידה ותחוש כאב תוכל לבקש מהאחות תרופה לשיכוך כאב- כאבטיפול ב 
קבל תרופות  ות לדווח לאחותעליך.  שנעשה בהרדמה כלליתיתכנו לאחר ניתוחי אלו תופעות -ה והקאהבחיל 

 .  וההקאההבחילהלהקלה על 

על פי ( שלאחר הניתוח העין במשך הימים הראשונים להתקלח אך אסור להרטיב את לך מותר – רחצה 

 .)הנחיות הרופא המנתח

 



 ? ח" משך האשפוז בביהמה
 .בהתאם להוראות הרופא, ימיםשלושה  עדיומיים משך האשפוז נ

 
 ? אפשריים לאחר הניתוחהסיבוכים המהם 

 .תוך עיניהלחץ עלייה ב .1

 .זיהום .2

הסיכון . במהלך השנה הראשונה לאחר ההשתלה, לרובמתרחשת דחייה של השתל :  קרניתהדחיית שתל  .3

מספר   גם כעבור, להתרחש בכל זמן לאחר הניתוחעשויהדחייה , עם זאת. חולףהזמן פוחת ככל שלדחייה 

אי נוחות , אודם, רגישות לאור, עכירות הקרנית וירידה ניכרת בחדות הראייההם סימני דחיית שתל  .שנים

 !ה דחופה לרופא עיניים יסימנים אלה מחייבים פני .כאבים בעיןמתמשכת ו

 .עיוות ואי סדירות של הקרנית המושתלת .4

 .בחלקם הגדול חדות הראייה משתפרת לאחר טיפולו  ניתנים לטיפולאלהרוב הסיבוכים ה

 
 שחרורבהנחיות 
 . עינייםמרשם לטיפות מהרופא המטפל כולל  מסכםתקבל מכתב מהמחלקה  ךבשחרור

 
 ביקורת רפואית 

 ,בהמשך .של בית החוליםעיניים הבמרפאת  כשבוע לאחר הניתוחלביקורת רפואית תקבל תור  ,ךעם שחרור

 ה בדיקאחריכן ו,הניתוחלאחר מהלך השנה הראשונה ב וכל מספר חודשים בדיקות תכופות בתום חודש לתוזמן

 .כל חצי שנה

 
 ב טיפול בכא
 . בהתאם להמלצות הרופא המטפלתרופות משככות כאבתוכל ליטול ח ותינ באזור ה כאבתחושבמידה ו

 
 הפרשה מהעין

. עם צמר גפן נקי ספוג במים סטרילייםנקה אותה  .מהעין קלההפרשה בימים הראשונים לאחר הניתוח תיתכן 

 .  פעם יש להשתמש בצמר גפן חדשבכל .  כלפי חוץמהזווית הפנימית של העיןהעין נקה את 

 
 ת עינייםטיפו
 טיפות ף להזליעליך . חודשים עד שנה לאחר הניתוח6 –טיפות העיניים ניתנות בדרך כלל לתקופה של כ  

כדי לשמור על  הדבר חיוני .קפיד לשים את הטיפות בזמןשתחשוב . עיניים בהתאם להנחיות הרופא המטפל

 .ת השתליהקרנית ולמנוע סכנת דחי שקיפות

 . את הטיפול התרופתי שהרופא המליץ עליויטולד להקפ 

 .מטפל הרופא בעץ ווי או לשנות את הטיפול מבלי לה להפסיקאסור 

 



 
 םמניעת זיהו

כגון  , בסביבה מזוהמתשהייה להימנע מעליך.  יותר מקרנית רגילהבמידה רבהם קרנית מושתלת חשופה לזיהו

  .לאחר הניתוח ולהקפיד על היגיינה אישית במשך שלושה חודשים ,ה ביםישחי
 

  הגנה על העין

 )שיסופק לך במחלקה( הגנה על העין ובמשך הלילה לישון עם מגןל משקפיים  במשך היום להרכיבעליך 

  .השבועות הראשונים שלאחר הניתוחשלושת במשך 

 .אין להתאמץ בעבודה קשה 

חבלה לעין  להיגרם העלולבה לות ספורטיבית אחרת או כל פעיה ייהימנע מפעילות ספורטיבית כמו שח 

 . שלךרופאבהיוועץ  .המנותחת

 .ת מחמדחיחיבוק של ילד או בעת לדוגמא  , לעיןה ישירהמכמהיזהר  

 
  הוצאת תפרים

 .לטפהמהרופא   הדבר נתון לשיקול.שנה לאחר הניתוחמספר חודשים עד  מניתוחי הקרנית מוציאים תפרים בחלק

 
 טיפות עינייםשל טיפים להזלפה נכונה 

 .ישנות שנמצאות בבית מחשש לזיהוםעיניים אין להשתמש בטיפות , ככלל

 .האחרי וטיפותה הזלפתלפני , )רצוי נוזלי(במים וסבון  ידיים רחץ .1

  .מצמוץה להפחתת , אל התקרה, כלפי מעלההתבונן .2

                                       .כלפי מטה תחתוןהעפעף את ה ביד אחת משוך .3

  .)לאףהחלק הקרוב (  הפנימי של העין את הטיפות לחלקהזלף . 4

השלך את צמר הגפן . מהזווית הפנימית של העין כלפי חוץ ,סגור את העין ונגב אותה בעזרת צמר גפן .5

ישנם מספר סוגים של אם  .הישימוש חוזר באותו צמר גפן או להשתמש בו לעין השני  אין לעשות.לאשפה

 . דקות בין הזלפה להזלפה5 –ן כ המת ,ת עינייםטיפו

חק מהישג ידם  והר בעלון המצורף לתרופהמופיעותהאחסן את טיפות העיניים בהתאם להוראות היצרן  .6

 .של ילדים

          
 ? כיצד אפשר לדעת שההשתלה הצליחה

. קרובותתים ה לאחר הניתוח משתנה לעימסיבה זו הראי.  ארוך במיוחדהינוהשתלה הזמן החלמת הקרנית לאחר 

עשה רק חודשים לאחר י יאולם שימוש באמצעים אלה, י משקפים או עדשות מגע"יה עיניתן לשפר את הרא

במרבית המקרים המנותח יראה טוב בעזרת משקפיים ורק במקרים . הניתוח כאשר קיימת רמה סבירה של ריפוי

אם כי בחלק מן  ,אחר הניתוחיה טובה רק כשנה לי יש לצפות לרא,בכל מקרה. מועטים יהיה צורך בעדשות מגע

  .קודם לכןמגיעה למיטבה יה יהמקרים הרא

 



 
 ?מידית  לעזרה רפואיתלפנות עליך מתי 

אם תחוש אחד או יותר מהסימנים המתוארים . או לסימני הדחייה האפשריים/חיוני שתהיה מודע לסכנת הזיהום ו

הום אבחון וטיפול מהירים בדחייה או בזי. כךעל  את הרופא המטפלהגיע מייד לבית החולים וליידע עליך לבהמשך 

 :הסימנים הם . ה השתלהצלחתאת הסיכוי לגדילים מ

 ירידה בראייה 

 אודם פתאומי בעין 

 כאב פתאומי בעין 

  הפרשה מרובה בעין 
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