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 )DSAEK(נDescemet stripping automated endothelial keratoplasty
הוא ניתוח שבו מושתלת למלה אחורית של קרנית תורם הכוללת 
סטרומה בעובי חלקי, דצמט ואנדותל. בשנים האחרונות נפוץ והתבסס 
השתלת  סוג  רק  אינה  זו  שיטה  וכיום   ,DSAEK–ב השימוש  מאוד 
הקרנית הנפוץ ביותר לטיפול באי–ספיקת אנדותל הקרנית, אלא גם 

הנפוץ  הקרנית  השתלת  סוג 
בארה"ב.  ההשתלות  סוגי  מכלל 
יתרונות משמעותיים על  לניתוח 
מלא  בעובי  קרנית  השתלת  פני 
 :)PKP(נPenetrating Keratoplasty
הניתוח אינו מצריך פתיחה נרחבת 
של הקרנית המובילה לסיכון של 
דימום סופרה–כורוידלי אקספולסיבי 
במהלך הניתוח ושל פעירת פצע 
הניתוח בשנים שלאחריו. כמו כן, 

הניתוח כמעט נייטרלי מבחינת תשבורת, וכך מתאפשר שיקום מהיר 
.PKP–הרבה יותר של הראייה ביחס ל

המונח Ultrathin DSAEKנ)UT-DSAEK( מתייחס ל–DSAEK שבמהלכו 
נעשה שימוש בשתל בעובי של 100 מיקרון או פחות. הטכניקה להכנה 
 DSAEK של שתלים דקים ולהשתלתם פותחה כפתרון ביניים בין ניתוח
 - )DMEK(נDescemet membrane endothelial keratoplasty לניתוח
ניתוח שבו מושתלות ממברנת דסמט ושכבת תאי האנדותל בלבד, 
ללא סטרומה של התורם. מטרת ה–UT-DSAEK להגיע לחדות הראייה 
המצוינת שמושגת בניתוחי DMEK ועם זאת להימנע מהקשיים הטכניים 
 DMEK–ועקומת הלמידה התלולה הכרוכים בקילוף העדין של שתל ה
מקרנית התורם, בפריסתו בלשכה הקדמית )שתל DMEK מתגלגל לכדי 
מגילה מיד לאחר קילופו(, ובהדבקתו לשכבת הסטרומה של המקבל. 

אפשר להשתמש בשתל DSAEK דק בכל עין שבה אפשר לבצע ניתוח 
אינם  או  מורכבים שאינם מתאימים  לרבות מקרים  רגיל,   DSAEK
אידיאליים ל–DMEK: עיניים אפאקיות, עדשה תוך–עינית קדמית, חסרים 

גדולים בקשתית, ויזואליזציה נמוכה, תינוקות ועוד. 

הכנת השתל הדק באמצעות מיקרוקרטום
אפשר לייצר שתלים דקים על ידי ביצוע שני חיתוכים למלריים בעומקים 
שונים - Double Pass Technique, או על ידי ביצוע חיתוך למלרי עמוק 
יחיד - Single Pass Technique. אפשר לבצע את החיתוכים על ידי 

מיקרוקרטום או על ידי לייזר.
השיטה שבה עושים שני חיתוכים באמצעות מיקרוקרטום פותחה על 
ידי פרופ' Busin מאיטליה, מתוך מחשבה שככל שהחיתוך עמוק יותר, 
כך גדל טווח הטעות של המיקרוקרטום ועמו גדלה גם האפשרות לניקוב 
קרנית התורם. בטכניקה זו, לאחר הנחת הקרנית על לשכה קדמית 
מלאכותית artificialנ)anterior chamber(, נערכת בדיקת פכימטריה 
במרכזה ונבחר הלהב לחיתוך הראשון, בגודל 300-350 מיקרון )שלב 
ה–Debulking(. לאחר החיתוך הראשון נמדד שוב עובי הקרנית ומבוצע 
החיתוך השני בעומק של 90 עד 130 מיקרון, העומק המדויק נקבע על 
פי נומוגרמה )שלב ה–Refinement(. אפשר לקלף את האפיתל מהשתל 
לפני החיתוך הראשון כדי לדקק אותו עוד יותר. מאחר שבנקודת הכניסה 
של הלהב לרקמה החיתוך עמוק יותר מאשר בהמשך החיתוך, נקודת 
ההתחלה של החיתוך השני נמצאת מול נקודת ההתחלה של החיתוך 
הראשון. פעולה זו לא רק מונעת ניקוב בנקודת הכניסה, אלא גם תורמת 
לייצור שתלים אחידים יותר מבחינת עוביים. בתמונה 1 מופיע צילום 
OCT של שתל דק שהוכן בטכניקת חיתוך כפול. אפשר להתרשם 
מעוביו של השתל העומד על כ–60 מיקרון, ומההומוגניות של העובי בין 

 חידושים בהשתלות קרנית: ניתוח דיסאק - 
 Ultrathin Descemet stripping דק, דק, דק

)UT-DSAEK(נautomated endothelial keratoplasty
ד"ר יואב נחום, פרופ' אירית בכר

מרכז רפואי רבין, פתח תקווה, ישראל

ברוב המחלקות בארץ 
שבהן מבצעים ניתוחי 
DSAEK משתמשים 
בשנים האחרונות 
במערכת של חברת 
Horizon בסכינים 
בעובי 450 מיקרון 
 לייצור שתלים 
דקים בחיתוך יחיד

תמונה מס' 1. צילום 
OCT של שתל דק שהוכן 

בטכניקת חיתוך כפול
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המרכז לפריפריה. לאחרונה החלו החברות Moria ו–Horizon להשתמש 
במערכות חיתוך בעלות להבים מדויקים בעובי 450 ואף 500 מיקרון, 
המאפשרים הכנת שתלים דקים בחיתוך יחיד. חברת Gebauer משווקת 
מערכת מיקרוקרטום הכוללת להב אחיד בגובה מתכוונן ופכימטר 
מובנה, המאפשרת חיתוך שתל דק בעובי שנקבע מראש ובדיוק רב. 
ברוב המחלקות בארץ שבהן מבצעים ניתוחי DSAEK משתמשים בשנים 
האחרונות במערכת של חברת Horizon בסכינים בעובי 450 מיקרון 
לייצור שתלים דקים בחיתוך יחיד, אולם לא פורסמו נתונים מישראל לגבי 
העובי הסופי של השתלים שהתקבל כתוצאה מהשימוש בציוד זה. למיטב 
ידיעתנו לא מיוצרים בישראל שתלים בחיתוך כפול ולא משתמשים 
 .UT-DSAEK המשמשים לניתוחי Moria בלהבים החדשים של חברת
ידוע לנו כי יש מנתחים המזמינים שתלים דקים שנחתכו מבעוד מועד 

.)Pre-cut( בבנקי קרניות בחו"ל

הכנת השתל הדק באמצעות לייזר 
 ,Femtosecond קיימות כמה פלטפורמות לחיתוך רקמת התורם בלייזר
המאפשרות הכנת שתלים דקים ל–DSAEK, לדוגמה Femto-LDV-Z של 
חברת Ziemer או Intralase FS60 של חברת Abbott. בספרות מתואר 
חיתוך שתלים דקים באמצעות חיתוך לייזר יחיד או כפול, ואף באמצעות 
חיתוך ראשון במיקרוקרטום ואז חיתוך שני בלייזר, אולם לאחרונה דווח 
כי בחיתוך שתלי DSAEK בלייזר נוצרים שתלים פחות טובים מבחינת 
האחידות של עובי השתל ומבחינת החספוס של המשטח שנוצר לאחר 
החיתוך. מחקר אחר הדגים כי חדות הראייה של מטופלים שעברו 
השתלה של שתלי DSAEK שהוכנו על ידי לייזר פחות טובה מזו של 
מטופלים שעברו השתלה של שתלים שהוכנו על ידי מיקרוקרטום, 
ונראה כי השימוש בלייזר למטרה זו לא יהיה נפוץ גם בעתיד. בישראל 

לא מיוצרים כיום שתלי DSAEK או UTDSAEK באמצעות לייזר.

המשך הניתוח 
 DSAEK לאחר חיתוך השתל, המשך הניתוח אינו שונה מהותית מניתוח
רגיל - סימון השתל, חיתוכו, הטענתו על מגלש )glide( או מערכת 
הזרקה, הכנסתו ללשכה הקדמית והדבקתו באמצעות אוויר לקרנית 

המקבל שהוסרו ממנה שכבות האנדותל והדסמט מבעוד מועד. תמונה 
2 מדגימה הטענה של שתל דק על גבי Modified Busin Glide. גרסה זו 
של המגלש מותאמת במיוחד לשתלים דקים, והיא כוללת אזנית המקלה 
על העברת השתל הדק מה–Punch Block. בשונה משתל רגיל, השתל 
הדק צף במים ואפשר “לדוג" אותו באמצעות האזנית. הזזת השתל 
הדק על גבי ה–Glide דורשת עדינות רבה יותר מזו הדרושה להזזת שתל 
רגיל. אחת הדרכים לזהות שהשתל דק היא נטייתו להישאר מקופל 
כאשר מקפלים אותו על החלק הרחב של המגלש, בניגוד לשתל רגיל 
הנוטה להיפתח בחזרה, עד שמקדמים אותו לכיוון פתח היציאה של 
המגלש. התנהגות השתל הדק בלשכה הקדמית דומה לזו של שתל 
DSAEK רגיל. הוא נפתח מאליו, בדרך כלל ללא צורך במניפולציות. 

השתל הדק נוטה יותר להתהפך ביחס לשתל רגיל, ויש להקפיד על 
סימון טוב של אות אסימטרית לפני ההשתלה, ולשים לב למנח השתל 
ברגע הכנסתו ללשכה. את השתל הדק אפשר להכניס דרך חתך קטן 

מזה המשמש להכנסת שתל בעובי רגיל של עד 3 מ"מ )!(.

תוצאות ה־UT-DSAEK - האם שתל דק מוביל 
לראייה טובה יותר?

כמה מחקרים הגיעו לתוצאות סותרות לגבי הקשר בין עובי השתל 
לבין חדות הראייה בניתוח DSAEK. מחקרים אלו נבדלים זה מזה בעובי 
השתלים שנכללו בהם, בעיקר בעובי השתלים הדקים בכל מחקר, 
ובערכי הסף שבהם השתמשו לצורך הגדרת שתל דק. אין כמעט 
מחקרים גדולים שבחנו את התוצאות של UT-DSAEK. נBusin דיווח 
ב–2013 על תוצאות מעקב של שנתיים אחר 285 מטופלים. בסדרה 
זו לאחר שנתיים חדות הראייה של 48.8% מהמטופלים הייתה 6/6 
או יותר, והסיכוי לאפיזודת דחייה שנה לאחר הניתוח עמד על 2.4%, 
תוצאות דומות לאלו של DMEK וטובות משמעותית מאלו שתוארו עבור 
 The Dutch בימים אלו מתנהל בהולנד מחקר רב מרכזי בשם .DSAEK

Ultrathin DSAEK Study, המשווה תוצאות של DSAEK רגיל לאלו של 

UT-DSAEK. תוצאות ראשוניות של מחקר זה הוצגו ב–ESCRS ב–2014 

ומהן עולה כי בקבוצת המטופלים שעברו UT-DSAEK התוצאות טובות 
יותר ודומות לתוצאות ניתוח DMEK. תוצאות DMEK ו–UT-DSAEK טרם 

הושוו ישירות. 

סיכום
UT-DSAEK היא טכניקה המאפשרת השגת תוצאות קליניות מצוינות, 

ל–DSAEK רגיל. המשך השיפור  ללא שינוי מהותי בטכניקה ביחס 
לעין שימוש  יאפשר בעתיד הנראה  הייצור של שתלים  בטכניקות 

בשתלים דקים בניתוח DSAEK באופן שגרתי.
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Modified Busin Glide


