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Facts
When the cornea becomes cloudy or is affected 
by serious diseases it needs to be replaced to 
re-establish the vision. This operation is called a 
corneal transplant (or graft). We offer all the latest 
techniques available for corneal transplantation, 
ranging from full thickness (penetrating) to 
partial (lamellar) corneal transplants and the 
latest Femtosecond Laser-enabled corneal grafts.

Penetrating Corneal Transplant
This is the traditional “full thickness” corneal graft 
where the entire diseased cornea is replaced with 
a healthy one from a donor. It allows excellent 
vision but is slightly more invasive and carries a 
slightly higher risk of rejection compared to the 
partial techniques.

Anterior Lamellar Corneal Transplant
When the disease is limited to the front part of 
the cornea, it is sufficient to replace just a few 
layers to improve the vision. Depending on how 
dense the opacities are, this can be achieved 
either with the femtosecond laser (allowing extra 
accuracy) or by hand. 

Deep Anterior Lamellar Corneal Transplant (DALK)
When all the front layers of the cornea are affected 
but the back layer (the endothelium) is healthy, a 
DALK can be performed. With this procedure all the 
anterior layers are replaced but a very fine layer of the 
patient’s cornea is left at the back. This procedure is 
ideal in keratoconus where the Descemet membrane 
and the endothelium are not affected.

There are different ways of creating this dissection. 
Our preferred one is by using an air bubble (Big 
Bubble Technique), which enables us to obtain 
a very smooth dissection plane allowing optimal 
vision. When the dissection is smooth, the 
vision achieved is similar to one obtained with a 
Penetrating graft, but with less risk of rejection.

وقائع

خطري  مبر�ض  ت�صاب  اأو  وا�صحة  غري  القرنية  ت�صبح  عندما 

هذه  وتدعى  الروؤية  ا�صتعادة  اأجل  من  تبديلها  اإىل  فت�صطر 

املوجودة  التقنيات  اأحدث  نقدم  نحن  القرنية.  بزرع  العملية 

ت�صمل  والتي  النافذة  الزراعة  من  القرنية  بزرع  يتعلق  فيما 

ليزر  تقنية  و  اجلزئية  الزراعة  اإىل  القرنية  طبقات  كافة 

احلديثة.  الفيمتو�صيكوند 

زراعة قرنية نافذة

هذه العملية التقليدية تعتمد زراعة طعم القرنية بكامل �صماكتها 

اأحد  من  �صليمة  باأخرى  امل�صابة  القرنية  ا�صتبدال  يتم  حيث 

املتربعني. توفر هذه العملية قدرة ممتازة على الإب�صار، لكنها 

تتطلب مداخلة جراحية اأو�صع وتنطوي على خطر مرتفع اإىل حد 

تقنيات  مع  مقارنة  وذلك  املزروعة  القرنية  رف�ض  ناحية  ما من 

الزراعة اجلزئية )الرقائقية(. 

زراعة قرنية رقائقية اأمامية

يف حال كان املر�ض حم�صورًا يف اجلزء الأمامي من القرنية فمن 

الكايف ا�صتبدال الطبقات الأمامية فقط. من املمكن اإجراء العملية 

بوا�صطة ليزر الفيمتو�صيكوند اأو باليد وذلك ح�صب كثافة العتامة.

(DALK) زراعة قرنية رقائقية اأمامية عميقة

القرنية  من  الأمامي  اجلزء  يف  حم�صورًا  املر�ض  كان  حال  يف 

واجلزء اخللفي ل ي�صكو من اأية م�صكلة فمن املمكن تطبيق عملية 

)DALK(. يتم تبديل كافة الطبقات الأمامية من القرنية خالل 

عني  يف  الأ�صلية  اخللفية  الطبقة  على  احلفاظ  مع  العملية  هذه 

املري�ض. تعترب هذه الطريقة الأن�صب ملعاجلة القرنية املخروطية 

وذلك عندما يكون الغ�صاء اخللفي والبطانة �صليمني. 

هناك طرق عديدة لإجراء هذه العملية، الأ �صلوب املف�صل لدينا 

الكبرية(،  الفقاعة  )تقنية  هوائية  فقاعة  ا�صتخدام  على  يعتمد 

والتي متكننا من عمل ت�صريح م�صتٍو ودقيق جًدا وهو الأمر الذي 

اإىل  الدقيق  الت�صريح  يوؤدي  اإذ  مثالًيا.  اإب�صاًرا  بالنتيجة  يتيح 

الزراعة  با�صتخدام  املحققة  تلك  متاثل  اإب�صار  قدرة   حتقيق 

النافذة ولكن مع احتمال اأقل يف رف�ض طعم القرنية املزروع.



Endothelial Corneal Transplants (DSAEK) 
This new procedure allows to selectively replace 
the diseased back layer of the cornea (the 
endothelium) leaving the front layers untouched. 
Hardly any stitches are used since the graft is 
kept in place by a special air bubble. It offers 
quick recovery, minimal astigmatism and is less 
invasive compared to a Penetrating graft.

Femtosecond-Laser assisted Corneal Transplants
Until a few years ago, corneal transplants could 
only be performed with the use of manual 
trephines and the blade. Nowadays it is possible to 
make the cut in an even more precise manner with 
the Femtosecond Laser. 

In this way, a very precise match between the donor 
and the recipient cornea is achieved, allowing 
better healing and often less astigmatism. 

The Femtosecond Laser can be used for both 
Penetrating and Lamellar Corneal Transplants.

The donor cornea is from USA and is of extremely 
high quality. The eye bank is Accredited by the 
Eye Bank Association of America and registered 
with the US Food and Drug Administration. 

Surgery is usually performed under a general 
anaesthetic though if the general health is 
poor the surgery may be carried out under light 
sedation and local anaesthetic.

Booking your surgery.
Once you have agreed to go ahead with the 
surgery a member of Moorfields staff will contact 
you to arrange the date.

Prior to the surgery you will need to attend the 
hospital for a pre anaesthetic check. At this 
appointment we will take blood for routine analysis, 
record ECG and take chest x-rays if indicated. 

This appointment needs to be 7-10 days prior 
to the surgery date as at this time we will ask 

(DSAEK)  زراعة بطانة القرنية

توفر هذه العملية اجلديدة ا�صتبدال الطبقة اخللفية )البطانة( 

الطبقات  على  التاأثري  دون  من  بعناية  القرنية  من  امل�صابة 

بف�صل  وذلك  قطب  لأي  داعي  ل  الأحيان  اأغلب  يف  الأمامية. 

العملية  هذه  ت�صمح  الزرع.  لإمتام  الهوائية  الفقاعة  ا�صتخدام 

اأقل وتدخل جراحي قليل  اإ�صتجماتيزم )لبوؤرية(  ب�صفاء �صريع، 

مقارنة مع الزراعة القرنية النافذة.

زراعات القرنية التي ت�صتعمل ليزر الفيمتو�صيكوند

تتم  القرنية  زراعة  عمليات  كل  كانت  م�صت  قليلة  �صنوات  حتى 

يدويًا با�صتعمال الن�صل واملنقب. ولكن من املمكن اليوم اإحداث 

ال�صق الالزم باإتقان ودقة با�صتخدام ليزر الفيمتو�صيكوند. هذه 

طريقة توؤمن التطابق الكامل للقرنية بني املانح وامل�صتقبل متيحة 

بذلك �صفاء اأ�صرع واإ�صتجماتيزم )لبوؤرية( اأقل.

القرنية  زراعة  يف  الفيمتو�صيكوند  ليزر  تقنية  ا�صتعمال  ممكن 

النافذة و زراعة القرنية اجلزئية.

نوعية  وذات  املتحدة  الوليات  من  هي  املَترَبعة  القرنية  اإن 

ممتازة. بنك العيون مرّخ�ض من جمعية بنك العيون يف الوليات 

املتحدة وم�صّجل يف اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

رى العملية عادة حتت اأثر التخدير العام ولكن يف بع�ض احلالت  تجُ

ال�صحية ممكن اإجراء العملية مع م�صكن اأو بتخدير مو�صعي.

حجز موعد العملية

مورفيلدز  فريق  اأفراد  اأحد  �صيقوم  بالعملية  القيام  تقرر  حاملا 

بالت�صال بك من اأجل حتديد املوعد.

�صوف حتتاج لزيارة امل�صت�صفى قبل موعد العملية من اأجل فح�ض 

ما قبل التخدير. �صنقوم باأخذ عينة دم لإجراء فحو�صات روتينية 

واإجراء تخطيط كهربائي للقلب و �صورة اأ�صعة لل�صدر اإن لزم ذلك.

وعندها  العملية  موعد  قبل  اأيام   ٧-١٠ املوعد  هذا  اإمتام  يجب 

�صنطلب املبلغ الالزم دفعه ملانح القرنية. بع�ض �صركات التاأمني 

بع�صها  يغطي  ل  بينما  للعملية  الكاملة  الكلفة  تغطي  ال�صحية 

الكلفة امل�صتحقة للمانح. يتم طلب القرنية حاملا يتم دفع املبلغ. 



for payment for the donor cornea. Some health 
insurance companies will cover the full cost while 
others will not cover the cost of the donor material.
Once payment is made the donor cornea is ordered.

Day of surgery
On the day of surgery you would have been 
asked to fast from 12midnight. Wear something 
comfortable and easy to slip over your head for 
when it is time to go home.

Once payment has been made you will be 
taken to the operating suite where the surgeon 
will have a quick look at your eye and talk you 
through the consent. 

For those patients having laser assisted corneal 
graft you will be taken into the laser suite where 
the first stage of the surgery will take place. This 
part of the procedure is performed under local 
anaesthetic. When this is complete you will be 
taken to the anaesthetic room to be prepared for 
the second stage.

If surgery is not laser assisted, after signing 
your consent you will be taken directly to the 
anaesthetic room.

Post operatively you will stay in first stage recovery 
for 1-2 hours before being taken to second stage 
where you will be given light refreshments prior 
to discharge. Your eye will be covered with a pad 
which we ask you to keep on until you return for 
follow up check the following day.

The eye can be uncomfortable on the first night 
and we advise you to take your usual analgesics 
and rest quietly.

Drop Regime
To undergo a corneal transplant needs a 
commitment from the patient. Post operatively 
drops will need to be instilled frequently. The 
typical (but can change) regime is:

يوم العملية

�صيطلب منك المتناع عن الطعام يوم العملية بدءًا من ال�صاعة 

من  النزوع  و�صهلة  مريحة  مالب�ض  ارتدي  الليل.  منت�صف   ١٢

ف�صتنقل  املبلغ  دفع  يتم  حاملا  املنزل.  اإىل  عودتك  حلني  الراأ�ض 

اإىل جناح اجلراحة حيث �صياأتي اجلراح ويلقي نظرة على عينك 

ويتحدث اإليك عن املوافقة املطلوبة.

يف حالت املر�صى الذين �صت�صتخدم تقنية الليزر غي عمليتهم فيتم 

نقلهم اإىل غرفة الليزر حيث �صيجُجرى اجلزء الأول من العملية. هذا 

اجلزء من العملية يجُجرى بتخدير مو�صعي، بعد ذلك يتم نقلك اإىل 

غرفة التخدير للتح�صري اإىل اجلزء الثاين من العملية.

اأما اجلراحات التي ل ت�صتعمل الليزر، فيتم اأخذ املري�ض مبا�صرة 

اإىل غرفة التخدير بعد توقيع املوافقة.

بعد العملية �صوف تبقى يف فرتة النقاهة الأوىل ملدة ١-٢ �صاعة 

قبل انتقالك اإىل املرحلة الثانية حيث تقدم لك املرطبات اخلفيفة 

قبل مغادرتك. �صتكون عينك مغطاة بقطعة قما�ض والتي يتوجب 

عليك اإبقاوؤها حلني زيارتك للم�صت�صفى يف اليوم التايل.

باأخذ  ونن�صحك  الأوىل  الليلة  الرتياح يف  بعدم  العني  ت�صعر  قد 

م�صكن اأمل عادي والراحة الكاملة.

نظام التقطري

نحتاج اإىل التزام املري�ض لإمتام عملية زرع القرنية. بعد العملية 

�صتحتاج القطرات ب�صكل متكرر. النظام ال�صائع )ممكن اأن يتغري(:

القرنية  لرف�ض  مانعة  القطرات  هذه   ٪٠.١ ِديك�ساِميتاُزون 

اإىل  الطبيب  اأ�صار  اإل يف حال  اأبدًا  اإيقافها  املفرو�ض  من  ولي�ض 

ذلك. يرجى �النتباه د�ئمًا �أن هناك كميات كافية.

كل �صاعة ملدة ١ اأ�صبوع

كل �صاعتني ملدة ٢ اأ�صبوع

٤ مرات يوميًا ملدة ٣ اأ�صهر

٣ مرات يوميًا ملدة ١ �صهر

٢ مرات يوميًا ملدة ١ �صهر

مرة واحدة يوميًا ملدة ١ �صهر



Dexamethasone 0.1% this is an anti rejection 
drop and should never be stopped unless told to 
do so by the doctor. Please always ensure you 
have adequate supply.
1 hourly for 1 week
2 hourly for 2 weeks
4 times a day for 3 months
3 times a day for 1 month
2 times a day for 1 month
Once a day for 1 month

Chloramphenicol 0.5% this is an antibiotic.
2 hourly for 1 week
4 times a day for 1 week

Proxymethocaine this is an analgesic eye drop.
Use as required, maximum 6 a day and only for the 
first 3 days after surgery.

OPD Appointments
This will vary according to the type of surgery. 

1st day post operatively
1 week post op
1 month post op, suture adjustment will be arranged 
at this visit.
3 weeks after suture adjustment appointment with 
optometrist
3 months
6 months
Removal of graft sutures. Penetrating graft 1 year
Lamellar graft 9 months
6 monthly thereafter.

The above visits are all subject to change depending 
on condition of eye and type of surgery performed.

Following suture removal options to improve 
the astigmatism by laser can be discussed with 
the surgeon.

كلور�مفنيكول ٠.٥ ٪  هذه القطرات هي م�صاد بكتريي

كل �صاعتني ملدة ١ اأ�صبوع

٤ مرات يوميًا ملدة ١ اأ�صبوع

ح�صب  ت�صتخدم  خمدرة  قطرات  هذه  ميثوكاين  بروك�سي 

٦ مرات يوميًا وفقط لالأيام الثالثة الأوىل  احلاجة دون تاوز  

بعد اجلراحة.

مواعيد الزيارات اخلارجية

تتغري هذه املواعيد ح�صب نوع العملية

اليوم الأول بعد العملية

الأ�صبوع الأول بعد العملية

ال�صهر الأول بعد العملية 

�صترتتب خالل هذه الزيارة تعديل قطب اجلراحة

٣ اأ�صابيع بعد تعديل القطب �صتتم مقابلة م�صحح الب�صر

٣ اأ�صهر

٦ اأ�صهر

اإزالة قطب الزرع تكون بعد �صنة من الزراعة النافذة و ٩ اأ�صهر 

يف حالت الزراعة الأمامية

الزيارات املذكورة اأعاله قد تتغري ح�صب و�صع العني ونوع العملية.

اإزالة القطب ممكن مناق�صة حت�صني ال�صتجمية بالليزر مع  بعد 

الطبيب اجلراح.



Moorfields Eye Hospital Dubai

Dubai Healthcare City, 
PO.Box 505054, District 1, 
Al Razi Building 64, Block E, Floor 3, 
Dubai, UAE.  

Tel: (+971) 4 429 7888

www.moorfields.ae

م�صت�صفى مورفيلدز دبي للعيون 

 مدينة دبي الطبية، 

 �ض.ب 5٠5٠5٤، منطقة ١،

 بناية الرازي ٦٤، مبنى هـ، الطابق ٣، 

دبي ، اأ.ع.م.

هاتف ٧888 ٤٢٩ ٤ )٩٧١+(

www.moorfields.ae

كيف ت�صل اإلينا؟

يقـع م�صت�صـفى مورفيلدز دبي للعيون يف بنـاية الرازي داخـل مديـنة 

دبـي الطـبيـة، مقـابـل بــرج اخلـلـيـج )امل�صت�صفى الكندي(.

25° 14'02.0"N , 055° 19'07.9"E اإلحداثيات:

How To Reach Us?
Moorfields Eye Hospital Dubai is located in 
the Al Razi Building in Dubai Healthcare City, 
opposite Gulf Tower (Canadian Hospital).

GPS COORDINATES: 25° 14’02.0”N , 055° 19’07.9”E
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