
עיניים
מרכז מקולה 

טכנולוגיה, קליניקה וטיפולים גנטיים לסובלים 
מניוון מרכז הראיה ברשתית  עמ' 04

 עדשה טורית למטופל
עם קטרקט

3 ציפורים במכה אחת  עמ' 10

שירות הזרקות תוך עיניות 
מחוץ לבית החולים, עד לפתחה 

של הקהילה הבוגרת עמ' 16

ד"ר מארק קראוטהמר

המשח בגן  שמעד  הפעוט  בנם  עם  צעיר  מזוג 
קים וזקוק לתפירת עפעף, סבתא מאושרת שהגיעה 

מלביקורת לאחר ניתוח קטרקט מוצלח וסוף סוף תז
גנטית  גבר צעיר עם מחלה  נכדיה,  כה לראות את 
חולה  קרנית,  השתלת  ניתוח  לפני  להערכה  שזקוק 
חודשית  עינית  תוך  להזרקה  שבא  מבוגר  סוכרת 
כל  רואה,  הוא  בה  היחידה  העין  את  לו  המשמרת 

המטו מקהל  חלק  רק  הם  אחרים,  רבים  ועוד  מאלו 
פלים הממתינים באולם ההמתנה הגדול של מערך 
בבית  סוראסקי  בבניין  הראשונה  בקומה  העיניים, 

החולים איכילוב. 
לבית  שהגיע  לחשוב  עלול  מהצד  שיתבונן  מי 
נכנסים  אנשים  תמידית,  בו  שהתנועה  נתיבות 
ויוצאים, עוברים בין התחנות השונות, החל ממשרד 
אופטומטריסט,  בדיקת  האחיות,  חדר  דרך  הקבלה, 
פרוצדורות,  חדר  טיפולים,  חדר  רופא/ה,  בדיקת 
סרט  כמו  עיניים.  והדמיית  צילומים  הזרקות,  חדר 
נע בו הכל מתוזמן, ויחד עם זאת כמו שקורה לרוב 

בעולם הרפואה, הרבה פעמים גם לא מתוכנן. 

האור בקצה המערך
מערך העיניים הוא המערך האמבולטורי הגדול 
באיכילוב, הנותן שירות ליותר מ-10,000 מטופלים 
בחודש, וכולל ביקורי מרפאות, היקף ניתוחים גדול 
בשגרה ובחירום, טיפולי לייזר והזרקות תוך עיניות. 
האנשים  המון  את  לקטוע  שיכול  דבר  שאין  נראה 
האוכלוסייה  שכבות  מכל  אנושי  מפסיפס  המורכב 
בסין  שפרצה  הקורונה  פנדמיית  והנה,  והגילאים. 
2019 והגיעה אלינו בתחילת 2020, כממ  בסוף שנת

עט איימה להשבית את הפעילות הענפה הזו. 
דר הווירוס,  לגבי  המידע  המגפה,  מבתחילת 

הידיעות  בחיתוליו,  היה  עוד  והמניעה  ההדבקה  כי 
פסקו,  לא  והנפטרים  הנדבקים  כמויות  על  מהעולם 
העומס  תחת  הקורסים  החולים  בתי  של  ותמונות 
אנשים  להגיע.  המשיכו  וחזקות,  מפותחות  במדינות 
העדיפו להימנע מכל פעילות רפואית שאינה חירום, 
וגם בתי החולים עברו למשך זמן קצר למתכונת של 

מרפואת שגרה מצומצמת, כדי להשקיע את מירב המ
שאבים להתמודדות עם הנגיף. אולם מהר מאוד, הובן 
כי הקורונה כאן בשביל להישאר. משכך היה ברור כי 

רפואת שגרה הכוללת טיפולים ובדיקות בכל תחומי 
מהרפואה אשר לא יבוצעו יכולים לגרור תחלואה עתי

דית חמורה ואף לסכן חיים. במערך העיניים באיכילוב 
הבינו כי אנו ניצבים בפני מציאות חדשה שונה מכל 

ממה שהכרנו אי פעם. האתגר היה גדול. כאמור מדו
בר באלפי מטופלים בחודש, המקבלים טיפול מצוות 
מה  איש.  ממאה  למעלה  המונה  ופארא-רפואי  רפואי 
בין  והבדיקה מצריך קרבה פיזית  גם שאופי העבודה 

מהרופא הבודק למטופל, דבר המגביר את הסיכון לה
דבקה לשני הצדדים. מחשבה רבה הוקדשה למציאת 
פתרונות יצירתיים, כדי לאפשר את המשך הפעילות 
הרפואית ולשמור על רצף טיפולי. מלבד נהלי חיטוי 
קפדניים ומיגון אישי, שונו גם סדרי העבודה. הצוות 

העיניים של מערך העיניים באיכילוב | עיבוד תמונה: סיגלית סיסו

המחלקה המסחרית-תוכן שיווקי

טכנולוגיות מתקדמות וטיפולים חדשים, מערך העיניים איכילוב | פברואר 2021

המשך בעמ' 02

"עיניים לאופק - הווה ועתיד 
ברפואת העיניים"

מערך העיניים הגדול של המרכז הרפואי תל-אביב איכילוב, לא מאט את הקצב בימי חירום כמו בימי שגרה. 
מידי חודש כ-10,000 אנשים נבדקים ומטופלים במגוון תחומים ברפואת עיניים: רשתית, ילדים פזילה, 

קרנית, גלאוקומה, קטרקט, אוקולופלסטיקה ונוירואופתלמולוגיה 

מגפת הקורונה הציבה קשיים ואתגרים רבים בפני 
הרפואה והאנושות בכלל, אך יחד עם זאת גם הביאה 
הזדמנות לבחון מחדש את עולם הרפואה כפי שאנו 

 מכירים אותו כיום ולחפש פתרונות יצירתיים וחידושים



ניתן  הרפואי  השירות  לקפסולות,  התחלק  הרפואי 
במקום  התקהלויות  למנוע  מנת  על  מוקדים  במספר 
של  שגרה  בדיקות  מרחוק(,  )רפואה  טלמדיסין  אחד, 
בהם  מרוכזים  ימים  ואף  מוגן  בדיור  קשישים  חולים 
מגיע צוות רפואי לבית המטופל לצורך מתן טיפולים 
בקבוצות  לחולים  עיניות  תוך  זריקות  כמו  הכרחיים 
הסיכון שאינם יכולים להגיע לבית החולים. זאת על 

ממנת לספק לקהל מטופלינו את הטיפול המיטבי ומ
תוך תפיסה שהמטופל הוא במרכז.

מובילות 
בי חולפת  סיסמה  אינה  במרכז"  "המטופל  מגישת 

מי קורונה, אלא תפיסה מושרשת בכל הדיסציפלינות 
כל  לאורך  ומתמיד  מאז  העיניים,  במערך  הפועלות 

שלבי הקבלה והטיפול.
רופאים  מ-65  למעלה  מונה  העיניים  מערך  צוות 
מומחים  וכוללים  שונים,  הכשרה  בשלבי  ורופאות 
התחומים  במגוון  ובעולם,  בארץ  מהמובילים  רבים 

ופ ילדים  עיניים  רפואת  לרבות  עיניים  מברפואת 
אוקולופלסטיקה  גלאוקומה,  קרנית,  רשתית,  זילה, 
ונוירואופתלמולוגיה. בנוסף אחיות, אופטומטריסטים, 

מטכנאיות, מזכירות, מתאמות מחקר ועוד. מערך העי
ניים כולל בתוכו מחלקת אשפוז, מרפאות חוץ, חדרי 
הגדול,  העבודה  לנפח  במקביל  מחקר.  ויחידת  ניתוח 
על  חרטה  לבנשטיין,  ענת  פרופ'  ובראשה  המחלקה 

עי רפואת  ההיבטים של  בכל  המובילה  להיות  מדגלה 
עוברים  הבכירים  הרופאים  רוב  ובעולם.  בארץ  ניים 
בשלב כלשהו בהכשרתם השתלמויות באירופה, צפון 
אמריקה ואוסטרליה, כדי להתמקצע בתחומים השונים 
ברפואת העיניים ולהביא את שיטות האבחון והטיפול 

המתקדמות בעולם עבור מטופלינו. 
קיימת פעילות מחקרית ענפה במערך העיניים, הן 

מכחלק ממחקרים עולמיים המתבצעים במרכזים מובי
רופאים  מעורבים  בהם  עצמאיים  כמחקרים  והן  לים 
בראשית  מרופאים  החל  ההכשרה-  שלבי  כל  לאורך 

דרכם ועד לרופאים הבכירים והוותיקים.
במרפאות  במחלקה,  היומיומית  הפעילות  לצד 
חשיבות  ניתנת  המחקרית,  ולעשייה  הניתוח,  ובחדרי 

הג ברמה  מתמחים  והכשרת  מתמדת  ללמידה  מרבה 
שאל  היא  המושרשת  ההבנה  שאפשר.  ביותר  בוהה 
דינמית  היא  הרפואה  הדפנה.  זרי  על  לנוח  לרופאים 
ומתעדכנת כל העת. על מנת להעניק למטופלים את 

מהטיפול המיטבי והנכון ביותר יש להתעדכן באופן שו
טף בטיפולים חדשים, פרוטוקולים עדכניים וניתוחים 
מישיבות  גם  מורכבת  היומיום  שגרת  לכן  חדשניים. 
בוקר בהן מוצגים מקרים מיוחדים עם סקירת ספרות 

מק לכל  אופטימלית  התייחסות  לגבי  ודיון  מעדכנית 
והפקת  מחקר  ישיבות  עדכנית;  עיתונות  ישיבות  רה; 
הזמן.  כל  לומדים  וכולם  חלק  נוטלים  כולם  לקחים. 

הקורו מגבלות  עקב  במרשתת  לישיבות  המעבר  מעם 
נה, הוחלט לפתוח חלק מהישיבות לכלל קהילת רופאי 

העיניים בארץ ולעיתים אף לאורחים מחו"ל. 
עיניים  לרופאי  שואבת  אבן  מהווה  המחלקה 
להשתלמויות  מגיעים  רופאים  ומהעולם.  מהארץ 

מותתי התמחות מרחבי הארץ וממדינות רבות בעו
ומרכז  אירופה,  מדינות  פיליפינים,  הודו,  כגון  לם 

אמריקה, כדבר שבשגרה.

מעז רואים רחוק
רבים  ואתגרים  קשיים  הציבה  הקורונה  מגפת 
בפני הרפואה והאנושות בכלל, אך יחד עם זאת גם 
הביאה הזדמנות לבחון מחדש את עולם הרפואה כפי 
שאנו מכירים אותו כיום ולחפש פתרונות יצירתיים 
הואץ  גם במערך העיניים באיכילוב,  וחידושים. כך 
מכשיר  היתר  בין  דרך,  פורצי  פיתוחים  על  המחקר 
OCT ביתי למעקב מרחוק אחר מטופלים עם סוכרת 
גיל. מכשיר ביתי כזה  ניוון רשתית תלוי  עינית, או 
עשוי להיות שימושי במיוחד בזמנים מעין אלו, וכן 
הצבאית,  התעופה  מעולם  שנלקחה  מנתחים  קסדת 
רבודה  מציאות  של  בטכנולוגיה  משתמשת  אשר 
ומאפשרת ביצוע ניתוחי עיניים ללא צורך בשימוש 

במיקרוסקופ. 
במהלך השנה החולפת רופאי העיניים באיכילוב 
רבים בפלטפורמות השונות  בפרויקטים  לקחו חלק 
היא  סדירים. המטרה  וטיפול  לעידוד המשך מעקב 
עיניים  נזקים  ומניעת  העיניים  בריאות  על  שמירה 
היכולים להיות בלתי הפיכים. כעת, עם התקדמות 
משמעותית בחיסון האוכלוסייה, נראה כי מתחילים 

לראות את האור בקצה המנהרה. המוטו שלנו בימים 
אלה ממשיך להיות: נלחמים בקורונה ולא מוותרים 
ובואו  להתחסן  לכו  נחוץ.  רפואי  טיפול  המשך  על 

להיבדק. 

ד''ר מרק קראוטהמר הוא רופא בכיר ביחידת קרנית 
ומקטע קדמי, המרכז הרפואי תל-אביב

מערך העיניים הוא 
המערך האמבולטורי 

הגדול באיכילוב, הנותן 
שירות ליותר מ-10,000 
מטופלים בחודש, וכולל 
ביקורי מרפאות, היקף 
ניתוחים גדול בשגרה 

ובחירום, טיפולי לייזר 
 והזרקות תוך עיניות

המשך מעמוד השער

פרופ' ענת לבנשטיין בבדיקת עיניים למטופל | צילום: גלית יאיר פור 

עורכת: אורנה יצחקי בירבך  |  עיצוב גרפי: ענת קריספין-דעואל  |  מנהלת הפקה: יפית גרונדשטיין  |  מנהל מחלקת מוספים מיוחדים: ארז אכטל, ereza@haaretz.co.il  |  עיבוד תמונה: עיתון הארץ  |  
מנהל סטודיו הארץ: בני דניאל  |  מודעות: סטודיו הארץ  |  דפוס: גרפופרינט הארץ  |  הארץ המחלקה המסחרית: שוקן 21, תל-אביב, טל' 03-5121188, פקס: 03-5121170

יזום: אבי שושן, דובר המרכז הרפואי איכילוב | צילומים: גלית יאיר פור ומירי גטניו, יחידת הצילום איכילוב
תודה מיוחדת לגב' אביבה סקאת וד"ר דן רמון על הפקת מוסף זה

זכויות היוצרים על תצלומים המופיעים במוסף זה שייכות למאגר התמונות shutterstock )אלא אם צוין אחרת(

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. המערכת מבקשת להבהיר כי המוסף הינו פרסומי ואין לראות במאמרים ו/או במודעות המלצה מכל סוג שהוא

המוסף בחסות החברות:

המחלקה המסחרית-תוכן שיווקי



פרופ' ענת לבנשטיין

COVID-19, נ�י  בעקבות המג�פה העו למ�ת ש ל
טור מרחוק ש ל מטופ ל�ם תפס את מרכז הבמה ככ ל� 
חשוב בט�פו ל במח לות רשת�ת. המטרה ה�א, כמובן, 
 להמש�ך  לנטר את מצב החו ל�ם ו לטפ ל בהם במ�דת 
הצורך, גם בתקופות ובמצב�ם בהם א�נם �כו ל�ם או 
במ�וחד  החו ל�ם.  ובבת�  במרפאות  חושש�ם  לבקר 
נכון הדבר כאשר מדובר באוכ לוס��ת הג� ל הש ל�ש�, 

זה.  הרג�שה ב�ותר  לנג�ף 
נ� כגון,  בבר�אות,  מרחוק  נ�טור  יטכנו לוג�ות 

טור רמת הסוכר בדם, או מעקב קרד�ו לוג�, זמ�נות 

בתחום הרפואה כבר מספר שנ�ם, אך עד��ן מהוות 
הע�נ��ם  הנוגע  לבר�אות  בכ ל  �חס�ת  חדש  מושג 

ונ�הו ל מח לות ע�נ��ם.

רואים כחול לבן
ה�שי הסטארט-אפ  חברת   -  NOTAL VISION

רא ל�ת, מפתחת מערכות ב�ת�ות  לנ�טור מרחוק ש ל 
ג� ל  ת לו�  מקו לר�  נ�וון  ע ל  בדגש  ע�נ��ם,  מח לות 
בע�ות  בפתרון  �כו ל  לס��ע  שכזה  פ�תוח   .)AMD(
טכנו לוג�ה  ש ל  ב�ת�ת  גרסה  פ�תחה  החברה  רבות. 
 OCT  הזמ�נה כרגע במרפאות ע�נ��ם ב לבד, הנקראת

.)OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY(
רופא�  ה�נו כ ל� הד�מות המרכז�, המשמש   OCT
כד�  לאבחן  בפרט,  רשת�ת  ומומח�  בכ ל ל,  ע�נ��ם 

יו לנטר את התקדמות מח לות הרשת�ת ו לקב ל הח ל
טות ט�פו ל�ות באופן שוטף. החו ל�ם הנמצא�ם תחת 

מעקב רפוא� ש ל רופא ע�נ��ם וחו ל� רשת�ת בפרט, 
המתבצעת  הרשת�ת,  ש ל  סר�קה  נש לח�ם  לעשות 
ומועברת  לרופא  מומחה,  טכנא�  �ד�  ע ל  במרפאות 
נ�טור  מאפשר  הב�ת�   OCT ה-  הע�נ��ם  לפ�ענוח. 
מרחוק ש ל מצב והתקדמות המח לה ש ל המטופ ל ב�ן 
מ�דע  ומספק  לרופא�ם  הע�נ��ם,  במרפאת  בקור�ם 
קר�ט�  לגב� מצב החו לה, כגון האם נראה ש�פור, האם 
בו  והנכון  המדו�ק  הזמן  הג�ע  ומת�  החמרה  ק��מת 
�ש  לטפ ל בחו לה.  לטכנו לוג�ה זו, �ש אפשרות  לשפר 
ו להתא�ם א�ש�ת את הט�פו ל בחו ל�ם ברחב� העו לם.
הוא  "הרטוב",  המתקדם  בש לב   AMD  לדוגמה, 
מע ל  הפ�ך  לאנש�ם  ב לת�  המוב� ל  לע�וורון  הגורם 

חדש�ם  דם  כ ל�  נוצר�ם  זו  במח לה  בעו לם.   50 ג� ל 
נוז ל  לתוך  שא�נם תק�נ�ם, אשר גורמ�ם  לד לף ש ל 

או מתחת  לרשת�ת באזור המרכז�. 
ע� תוך  זר�קות  באמצעות  מטופ לת  יהמח לה 

הנוז ל  בהפחתת  המס��עות  ונשנות,  חוזרות  נ�ות 
הרא�ה.  חדות  ש�מור  את  ומאפשרות  וב��בושו, 
המח לה  אחר  רצ�ף  מעקב  הט�פו ל,  תח� לת   לאחר 
וההח לטה מת� הת�זמון הטוב ב�ותר  לט�פו ל, ח�ונ��ם 
 לשמ�רה ע ל רא��ת המטופ ל. כ�ום מעקב זה מתבצע 

אך ורק במרפאות הע�נ��ם. 
מצב  אחר  ומעקב  במרפאה  תכופ�ם  ב�קור�ם   

במר המבקר�ם  ע ל  מאד  רב  עומס  מהוו�ם  יהרא�ה 
קרוב� משפחה  ע ל  וכן  מבוגר�ם  ככו לם  רובם  פאה, 

יאו מטפ ל�ם המת לוו�ם  למטופ ל. בנוסף, מגפת הקו
רונה מקשה ע ל מטופ ל�ם א לו  להג�ע  למרפאה באופן 
באמצעות  מטופ ל�ם  ש ל  מרחוק  נ�טור  ו לכן  שוטף, 

תוך  זה  אתגר  ע ל  �כו ל  לעזור  להתגבר  ב�ת�   OCT
הד� בעבר  לגב�  זמ�ן  ה�ה  ש לא  מ�דע  הוספת  יכד� 

נאמ�קה ש ל המח לה. הדבר ר לוונט� במ�וחד בארצות 
עם פ�זור ג�אוגראפ� משמעות� כגון ארה"ב.

לעקוב מרחוק
ימחקר פורץ דרך שנערך  לאחרונה ע ל �ד� המ
ירכז הרפוא� ת ל- אב�ב )א�כ� לוב(, בש�תוף עם אסו

תא, הער�ך את �ע� לות מכש�ר ה- OCT הב�ת� ש ל 
.Notal Vision חברת 

סר�קה  ב�צעו  במחקר  השתתפו  אשר  מטופ ל�ם 
י�ומ�ת ש ל הע�נ��ם באמצעות המכש�ר במשך ש לו

ישה חודש�ם. הסר�קות הועברו באופן אוטומט�  למ
ערכת הענן ש ל החברה )מערכת מאובטחת  לנ�תוח 
אוטומט� באמצעות א לגור�תם ש ל ב�נה מ לאכות�ת 
זמ�נות  הבד�קה  תוצאות  עמוקה(.  מבוסס  למ�דה 
אשר   ,Web Viewer באמצעות  מאובטחת   לצפ��ה 

מראה את פע� לות המח לה  לאורך זמן. 
 OCT-ה מכש�ר  את  הצ ל�חו  להפע� ל  החו ל�ם 
בק לות בכוחות עצמם. הבד�קה עקבה אחר ש�נו��ם 
בפע� לות המח לה בצורה מדו�קת, ואפשרה  לרופא�ם 

 לקבוע את מה לך הט�פו ל ש להם.
OCT הב�ת�ת, מהווה ש לב נוסף בנ�י -מערכת ה

מרחוק  בנ�טור  צברה   Notal Vision-ש הרב  ס�ון 
 ForeseeHome-ה תכנ�ת  באמצעות  מטופ ל�ם  ש ל 
מכש�ר  כו ל לת  זו,  פ לטפורמה   .AMD Monitoring

אוטומט�,  נתונ�ם  ע�בוד  עם  פשוט  לתפעו ל  ב�ת� 
בג� לו�  המס��ע  לרופא�ם  מ לאכות�ת,  ב�נה  מבוסס 

מוקדי ט�פו ל  התח לת   ,AMD ה מח לת  ש ל  -מוקדם 
מת והע לאה משמעות�ת ש ל הס�כו�  לש�מור חדות 
הרא�ה בטווח הארוך. הנ�סו� הק ל�נ�  לבד�קת מכש�ר 

האמר� הבר�אות  רשו�ות  בחסות  נערך  אשר  יזה, 
גבוהה, עד כד� כך, שהנ�סו�  �ע� לות  קא�ות, הראה 
הופסק מוקדם והמכש�ר�ם הוצבו בבת� המטופ ל�ם. 
 FDA-אושרה ע ל-�ד� ה ForeseeHome-מערכת ה

מר באמצעות  הבר�ת,  בארצות  יוזמ�נה  למטופ ל�ם 
הממ לכת�  הבר�אות  ב�טוח  ש ל  ובכ�סו�  רופא  שם 

.)Medicare( האמר�קא� 
מש�רות  ח לק  תה�ה  הב�ת�ת  הנ�טור  מערכת 

�רש רופא�ם  מרחוק:  חו ל�ם  אחר  ימק�ף  למעקב 
ש ל  הרפוא�ת  הספק�ת  הנ�טור,  מרשם  לש�רות  מו 
הש�רות, Notal Vision, תש לח מכש�ר  לב�ת החו לה 
ותספק הדרכה ט לפונ�ת  לפ� צורך המטופ ל.  לחברה 
רצ�ף  מעקב  מספקת  אשר  מרחוק,  אבחון  מרפאת 
ו�וצרת  המטופ ל  �ד�  ע ל  במכש�ר  הש�מוש  אחר 
מהמ�נ�מום  נופ לת  הבד�קות  ותד�רות  במ�דה  קשר 
הנדרש. נ�טור זה קר�ט� ע ל מנת  לוודא כ� נאספ�ם 
שהרופא  כד�  המח לה  פע� לות  ע ל  נתונ�ם  מספ�ק 

�ער�ך כראו� את �ע� לות הט�פו ל.

בפ�תוח  �ס��ע  אשר  �דע  מספק  הב�ת�   OCT-ה
נוספ�ם בט�פו ל במח לות הרשת�ת.  חברות  ש�פור�ם 
וח לקן כבר הח לו  תרופות רבות הראו ענ��ן במכש�ר 

עו שהן  ק ל�נ��ם  בנ�סו��ם  זו  בטכנו לוג�ה  י להשתמש 
רכות, ע ל מנת  לס��ע במעקב אחר �ע� לות הט�פו ל�ם.
ב�מ�ם א לו, ה-OCT הב�ת� נמצא בתה ל�ך השגת 
א�שור ש ל ה-FDA בארה"ב.  לאחר השקתו בארה"ב, 
מחכ�ם  וכו לנו  נוספות  במד�נות  השקות  מתוכננות 
 לכך שהמערכת תה�ה זמ�נה בכ ל העו לם  לנ�טור ב�ת� 
נפוץ ומקוב ל כמו שק��ם כ�ום  לגב� נ�טור קרד�א ל�. 
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ד"ר מיכאלה גולדשטיין וד"ר עומר טרביצקי 

המכו ברשתית  )מקולה(  הראיה  מרכז  וניוון 
 Age related macular גילי  מקולרי  ניוון  גם  נה 
degeneration )AMD(, מהווה את הסיבה הראשונה 

ובשכיחותה לאובדן ראיה חמור בגיל המבוגר. המח
50 ושכיחותה הולכת  גיל  לה מתחילה לרוב לאחר 
כבר  לחיים  השמיני  שבעשור  כך  הגיל,  עם  ועולה 
עד  קלה  בדרגה  מפגיעה  יסבלו  מהאנשים  כ-30% 

חמורה. 

)AMD( ניוון מרכז הראיה הקשור בגיל
וקו ביותר ברשתית  האזור הקטן  הוא  והמקולה 

טרו כ-1,500 מיקרון בלבד, נמצא במרכז הרשתית 
המקולה  לראיה.  ביותר  החשוב  האזור  את  ומהווה 
מכילה את הצפיפות הגדולה ביותר של קולטני אור. 
תקינות המקולה היא שמאפשרת את הראיה החדה 
ולכתוב,  לקרוא  היכולת  ביותר,  הגבוהה  ברזולוציה 
פגיעה  כל  וכו'.  לנהוג  היכולת  וחפצים,  פנים  זיהוי 

ובמקולה פוגמת באחת מהיכולות האלה וגורמת לה
פרעה תפקודית קשה. 

השלב  שלבים.  לשני  מחולק  גילי  מקולרי  ניוון 
במ צהובים  משקעים  של  בשקיעה  מאופיין  והיבש 

רכז הרשתית המכונים דרוזן, וגורמים לירידה קלה 
1-2(. בדרך כלל אנשים הסובלים  )תמונות  בראיה. 
על  יתלוננו  או  תלונות  חסרי  יהיו  היבשה  מהצורה 

היב במחלה  קבוצה  קיימת תת  בקריאה.  קל  וקושי 
שה שאצלה מתפתחת עם הזמן הדקקות משמעותית 
בשכבות הרשתית המכונה אטרופיה גאוגרפית והם 

יסבלו מירידה קשה בראיה המרכזית.

הרטוב,  השלב  נקרא  יותר,  הקשה  השני  השלב 
שאינם  חדשים  דם  כלי  של  בצמיחה  ומתאפיין 
תקינים מתחת למרכז הראיה כלי דם אלה דולפים 

ווגורמים להצטברות נוזל או דם מתחת או בתוך הר
בגלל  לוודאי  קרוב  נוצרים  האלה  הדם  כלי  שתית. 
דם  כלי  צמיחת  המעודד  פקטור  של  יתר  פעילות 
 VEGF – vascular endothelial growth המכונה 

.)3-4 factor )תמונות 

ידי  על  נעשה  גילי  מקולרי  ניוון  של  האבחון 
בדיקה  הכולל  רשתית  מומחה  של  קלינית  בדיקה 

הד באמצעי  ושימוש  אישונים  הרחבת  עם  ומלאה 
)1-4( בצילומים  מיה שונים כפי שמודגם בתמונות 
אלה ניתן לזהות קיומו של נוזל בשכבות הרשתית 

השונות, אפילו בכמות מזערית. 

הטיפולים הקיימים ואלה שבפיתוח בניוון 
מרכז הראיה הקשור בגיל

רק  הצליחו  מקולרי  בניוון  הטיפולים  בעבר 
האח בעשור  המחלה.  הידרדרות  את  ולהאט 

הנוגדות  תרופות  של  לשימוש  כניסתן  עם  רון, 
באפשרויות  ממש  של  מהפך  חל   VEGF פעילות 
3 תרוו  הטיפול הקיימות. בישראל, כיום, קיימות

 avastin anti VEGF וכוללות את  פות ממשפחת 
חוזרות  בהזרקות  ניתנות  כולן   .lucentis ,Eylea
למשך  חודשית(  בתדירות  )לעיתים  עיניות  תוך 
שנים במסגרת מרפאתית. בזכות שימוש בתרופות 
רק לשמר את הראיה בכ- אנו מצליחים לא  אלה 

85% מהמטופלים אלא אף להביא לשיפור בראיה 
35% מהמטופלים. )מטופל ראשון תמונה 5 לפו -ב
שני  מטופל  הטיפול,  לאחר   6 ותמונה  הטיפול  ני 
8 לאחר הטיפול(.  7 לפני הטיפול ותמונה  תמונה 
נמשך,  האולטימטיבית  התרופה  אחר  המרוץ 

משקי רבות  חברות  הקיימות,  לתרופות  ובמקביל 
חד מולקולות  של  בפיתוח  עצומים  משאבים  ועות 

יותר או/ שות שתהיינה בעלות טווח פעולה ארוך 
פורצות  תרופות  מספר  גבוהה.  יעילות  בעלות  וגם 
דרך נכנסו כעת למחקרים קליניים וחלקן אף אושרו 
ב-2020  אושרה  אשר   Beovu ביניהן:  לטיפול  כבר 
תרוו של  היעילות  תוצאות   .FDA ה ע"י  -לשימוש 

מלווה  להיות  עלולה  היא  אולם  מאד,  טובות  זו  פה 
לאחר  בעין  דלקתיים  לאירועים  בשכיחות  בעלייה 

הכוללת   Faricimab בשם  נוספת  תרופה  ההזרקה. 
 .ANG2 משולבת פעילות אנטי VEGF פעילות אנטי

ותוצאותיו הרא בין השאר במוסדנו  והמחקר נערך 
שוניות נראות מבטיחות.

של  שונה  למתן  אפשרויות  נבדקות  במקביל, 
בהרבה,  ארוך  פעילות  טווח  שתאפשר  התרופות 
 PDS- port delivery כדוגמת שתל קטנטן הנקרא
system אשר נתפר לדופן גלגל העין בניתוח קצר, 

וומהווה מאגר קבוע לתרופה לוסנטיס אשר משתח
ררת באופן איטי לחלל העין במשך מספר חודשים. 
יעילות  הוכיחו  השתל  עם  שלישית  פאזה  מחקרים 

להז נזקק  לא  מהמטופלים  מאד  גבוה  אחוז  וכאשר 
היו  הלוואי  ותופעות  חודשים   6 במשך  חוזרת  רקה 
בקרוב   FDA-ה אישור  בפני  עומד  השתל  קטנות. 

ויהיה מוצע במסגרת מחקרית במוסדנו.

טיפול בניוון רשתית מהסוג היבש
תת מחלה שעדין לא פתורה היא ניוון רשתית 
להתקדמות  עדים  שהיו  כקלינאים  היבש.  מהסוג 

הר רשתית  בניוון  בטיפול  האדירה  והטכנולוגית 
טוב, עד לא מזמן, עמדנו חסרי יכולת מול המחלה 

לתת  במקביל  גם  להתקדם  יודעת  זאת  היבשה. 
במחל טובה  שליטה  ולמרות  הרטובה  והמחלה 

משמעותית  לפגיעה  להביא  יכולה  הרטובה  קה 
של  המולקולרית  בהבנה  ההתקדמות  בראיה. 
את  שמעכבות  תרופות  לפיתוח  הביאה  המחלה 
 IVERIC מערכת המשלים. שתיים מהן של חברת 
מתו פיתוח  בשלבי  נמצאות   APPELIS  וחברת

במרכז  גם  המתקיימים   3 פאזה  במחקרי  קדמים 
אופציה  יציעו  לראשונה  ובתקווה  שלנו,  הרפואי 

זה.  סוג  גם לתת  טיפולית 

הצעידה לעבר עידן הטיפולים הגנטיים 
בניוון רשתית

מת בשלבים  חברות  מספר  קיימות  היום  וכבר 
הר למחלה  מותאם  טיפול  בפיתוח  יחסית  וקדמים 

ויראלי  בווקטור  הטכנולוגיה שימוש  בבסיס  טובה. 
מאפשר  ובכך  שונות  מתן  בדרכי  לעין  שמוזרק 
שוו מסוגים   VEGF אנטי של  קבוע  בריכוז   ייצור 
לאחרונה  שפורסמו  ראשונות  פאזות  תוצאות  נים. 
 Adverum-ו  Regenxbio חברות  של  השאר  בין 
חוזרות  להזרקות  בצורך  משמעותית  ירידה  הראו 
זו  התפתחות  יציבה.  ראיה  על  שמירה  כדי  תוך 

נמ זאת  אך  היבש  הסוג  לתת  גם  להגיע  וצפויה 
מהחברות  אחת  יחסי.  באופן  הדרך  בתחילת  צאת 
פעולה  שיתוף  תחל   Gyroscope בתחום  הפועלות 

גם במוסדנו. 

הקמת מרכז מקולה ייחודי במערך 
העיניים של המרכז הרפואי תל אביב 

כרו טיפול  הינו  גילי  מקולרי  בניוון  והטיפול 
בדיקת  חוזרים,  ביקורים  המשלב  שנים  פני  על  ני 
מסוגים  הדמיות  רשתית,  מומחה  ידי  על  הרשתית 
הקרובים  בחודשים  עיניות.  תוך  והזרקות  שונים 
מקולה  מרכז  בישראל,  לראשונה  מקימים  אנחנו 
את  יאחד  אשר  בעולם,  הגדולים  למרכזים  בדומה 
כולל מאבחון  ויאפשר מתן טיפול  כלל השירותים 

ועד טיפול בביקור אחד ובמינימום זמן. מרכז זה יכ
לול בתוכו בין השאר טכנולוגיות הדמיה חדשניות 
תמונה  עיבודי  הכולל  בישראל  קיימות  היו  שטרם 
הקמת  בבסיס   .Artificial Intelligence מבוססי 
 Bascom עם  ייחודי  מחקרי  פעולה  שיתוף  המרכז 
Palmer Eye Institute שבמיאמי, המרכז שמדורג 

1 בארה"ב שנה אחר שנה.  מספר 

ד"ר מיכאלה גולדשטיין היא מנהלת היחידה למחלות 
 ווסוקולריות של הרשתית

ד״ר עומר טרביצקי הוא מומחה במחלות רשתית ומנהל 
מרכז המקולה, מערך עיניים, המרכז הרפואי תל-אביב 

"לראשונה בישראל, מרכז שיאחד 
את כלל השירותים והטיפולים בניוון 

מרכז הראיה )מקולה( ברשתית"
בקרוב ייפתח באיכילוב מרכז מקולה, בו ייפגשו טכנולוגיה וקליניקה ויחד יצעדו לעידן הטיפולים הגנטיים לטובת 

הסובלים מניוון מרכז הראיה ברשתית

ד"ר עומר טרביצקי | צילומים: גלית יאיר פורד"ר מיכאלה גולדשטיין
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פרופ' יגאל ליבוביץ 

העיניים והעפעפיים שסביבם מהווים את מוקד 
־הפנים, והם בעלי חשיבות רבה בתקשורת בין אנ

שים. השימוש במסכת הפנים בזמן מגפת הקורונה 
חיוניות  באמת  העיניים  כמה  עד  יותר  עוד  הדגיש 
מתוח  העפעפיים  עור  צעירים,  אצל  זו.  בתקשורת 
בעפעפיים  העור  שמתבגרים,  ככול  אולם  ורענן, 

־העליונים והתחתונים הופך רפוי יותר, צנוח ומקו
מט )מצב הנקרא "דרמטוכלזיס"(, ובכך מקנה מראה 

עייף, עצוב או אפילו כועס. 
האם צניחת עפעפיים היא רק קוסמטית?

עודף  עור  של  גדולה  כמות  יש  כאשר  לא! 
עלולה להיות הפרעה תפקודית המתבטאת בחוסר 
בשדה הראיה עליון. בנוסף קיימת תופעה רפואית 

הש בתפקוד  מירידה  שנגרמת  "פטוזיס"  ־הנראית 
־ריר המרכזי האחראי על הרמת העפעף העליון. תו

פעה זו יכולה להופיע בעין אחת או בשתיהן ובכך 
־להשפיע על התפקוד הראייתי או להוות בעיה קו

סמטית בלבד. אנשים הסובלים מפטוזיס משמעותי 
בקריאה, התעייפות  קושי  קרובות  ירגישו לעיתים 

־מהירה, ולעתים אף יצטרכו להטות את הראש מע
לה על מנת שיוכלו לראות את הסובב אותם, דבר 
העלול לגרום לכאבי צוואר ובעיות הליכה, במיוחד 

וב בגברים  הפטוזיס  מקרי  רוב  מבוגרים.  ־באנשים 
נשים הם לא תורשתיים, ונגרמים כתוצאה מרפיון 
כלליות,  שרירים  ממחלות  העליון,  העפעף  שריר 
ניתוחי  אחרי  העין,  לארובת  חבלה  עצבים,  מחלות 
מקרים  מגע.  בעדשות  ממושך  שימוש  או  עיניים, 
הרבה  נדירים  הם  מולד  או  תורשתי  פטוזיס  של 
יותר, מופיעים בתינוקות וילדים, ובדרך כלל נדרש 

יותר.  טיפול כבר בגיל צעיר 
האם ניתוח הוא הפתרון לצניחת עפעפיים?

צניחת עפעפיים  כן! הטיפול בכל המקרים של 
־)קוסמטית או רפואית( הוא כירורגי בלבד, ואין בע

לפתור  באמת  היכולות  אחרות  יעילות  צם שיטות 
)"בלפרו-פלסטי עפעפיים  הרמת  ניתוח  זו.  ־בעיה 

הנפוצים  הפלסטיים  הניתוחים  לאחד  שהפך  קה"( 
העפעפיים  עור  את  ומותח  מקצר  בעולם,  ביותר 

המ השריר  חיזוק  עם  אותו  לשלב  וניתן  ־הרפוי, 
רים את העפעף או אפילו לשלב עם ניתוח לתיקון 

צניחת גבות. 
האם כל מטופל מתאים לניתוח?

חשיבות  קיימת  לעיניים,  הקרבה  בשל  לא! 
טרם  העיניים  מצב  של  יסודית  להערכה  גבוהה 
הניתוח. ישנם מקרים בהם הניתוח עלול לסכן את 

בעי ניכר  יובש  של  במקרים  למשל  כמו  ־הראיה- 
שונות.  עפעפיים  מחלות  או  קרנית  מחלות  ניים, 

־חשוב מאוד שמומחה עיניים בתחום האוקולופלס
מנת  על  הניתוח  לפני  יסודית  בדיקה  יבצע  טיקה 
לזהות מצבים אלו, ובכך להימנע מסיכון של העין 

הב למצב  רבה  חשיבות  ישנה  בנוסף,  ־המנותחת. 
הם  בהן  ולתרופות  המנותחים  של  הכללי  ריאותי 
הפסקת  נדרשת  המקרים  ברוב  למשל,  מטופלים. 
להקטין  מנת  על  הניתוח  לפני  שונים  דם  מדללי 
את הסיכון לדימומים. לשם כך חשוב מאוד לקבל 
את אישור הרופאים המטפלים )קרדיולוג, נוירולוג, 
המטולוג( להפסקה של תרופות אלו לפני הניתוח. 

האם הניתוח כואב?
־לא! ניתוח הרמת עפעפיים עליונים מבוצע בד

רך כלל בהרדמה חלקית עם זריקת הרדמה לאזור 
המוזרק  חומר  עם  קל,  טשטוש  ובתוספת  הניתוח 
לא  ממש  הניתוח  לפיכך  המרדים.  ידי  על  לווריד 
ישן  ואפילו  מאוד,  נינוח  מרגיש  המנותח  כואב, 
חתך  מבצעים  הניתוח  במהלך  מהזמן.  ניכר  בחלק 
עדין בקפל של העפעף העליון, מסירים עור עודף 
בתום  שמתחתיו.  השומן  את  ומעצבים  מהעפעף, 
עדינים.  תפרים  עם  נתפר  הניתוחי  החתך  הניתוח 
ניתן  )פטוזיס(,  השריר  של  רפיון  גם  וישנו  במידה 
לחזק אותו על ידי תפירתו מחדש לעפעף דרך חתך 

בקפל העפעף. 
במקרים של "שקיות" מתחת לעפעפיים או עור 
העפעפיים  לעיצוב  ניתוח  גם  לשלב  ניתן  מקומט, 

־התחתונים. ניתוח זה מותח את עור העפעפיים הת

חתונים, מעצב מחדש את השומן הבולט, ומטשטש 
בין הלחי לעפעף התחתון. במק ־שקעים שנוצרים 

לשלב  גם  ניתן  התחתון  העפעף  של  רפיון  של  רה 
השיטות  שתי  התחתון.  העפעף  של  ומתיחה  חיזוק 
העיקריות לטפל בשקיות בעפעפיים התחתונים הן 
זעיר בעור שמתחת לקו הריסים או ע"י  דרך חתך 
חתך פנימי בעפעף שאינו דורש סגירה עם תפרים 

־חיצוניים. במקרים רבים נעדיף לבצע ניתוח לעפ
עפיים תחתונים בהרדמה מלאה. 

האם יש כאבים אחרי הניתוח?
לא! באופן מפתיע, גם ההחלמה מניתוח עפעפיים 
לא מלווה בכאב! בימים הראשונים צפויים להופיע 

־נפיחות ושטפי דם בעפעפיים שמגיעים לשיא כע
יומיים- שלושה. שטפי הדם בדרך כלל קלים,  בור 
יורדים בהדרגה לכיוון הלחיים, ונוטים להיספג תוך 
ניתוח  בימים הראשונים לאחר  שבוע עד שבועיים. 
קומפרסים  ביצוע  על  להקפיד  יש  עפעפיים  הרמת 
אנטיביוטית  במשחה  ולטפל  הניתוח  לאזור  קרים 
וטיפות עיניים. כעבור יומיים מהניתוח אפשר כבר 
יש  אבל  הליכות,  כמו  מבוקרת  בפעילות  להתחיל 
פעילות  או  ריצה  כמו  קשה  גופני  ממאמץ  להימנע 
בחדר כושר לפחות שבועיים. רוב המנותחים יחזרו 

לעבודה תוך שבוע עד שבועיים מהניתוח. 

האם יש התפתחויות חדשות בתחום ניתוחי 
העפעפיים?

קלים  הפכו  עפעפיים  ניתוחי  השנים,  עם  כן! 
חשיבות  יש  אמנם  התקצר.  ההחלמה  וזמן  יותר 

המ גם  אבל  המנתח,  של  והיכולת  לניסיון  ־רבה 
תרופות  בזכות  חשובה.  מאוד  היא  עטפת שמסביב 
הניתוחים  את  לעשות  היום  ניתן  מצוינות  הרדמה 
כאבים  ללא  טשטוש-  עם  חלקית  בהרדמה  הללו 

מתק חיתוך  במכשירי  נכון  שימוש  בנוסף,  ־בכלל. 
והבצ ובתרופות שמקטינות את שטפי הדם  ־דמים 

קות מאפשרים חזרה מהירה לתפקוד מלא תוך זמן 
קצר. מבחינה כירורגית, מוצעת כיום שיטה מצוינת 
לטיפול בצניחת עפעפיים קלה יחסית שלא מלווה 
בעודפי עור. בשיטה זו מבצעים חתך בחלק הפנימי 
עדינים  כירורגיים  מלקחיים  ובעזרת  העפעף,  של 

זו אין חתך או תפ ־מסירים רצועת רקמה. בשיטה 
והתוצאה  בעור,  אין צלקות  גם  ולכן  חיצוניים  רים 

הקוסמטית המתקבלת היא מצוינת. 

פרופ' יגאל ליבוביץ הוא מנהל המכון לניתוחי עפעפיים 
וארובת העין )אוקולופלסטיקה( ומנהל מחלקת אשפוז 
וחדרי ניתוח עיניים במערך עיניים, המרכז הרפואי תל-

אביב 

"ניתוחי הרמת עפעפיים הפכו קלים 
יותר וזמן ההחלמה התקצר"

השאלות והתשובות בדרך לניתוח הרמת עפעפיים

פרופ' יגאל ליבוביץ | צילום: פרטי

עם השנים, ניתוחי 
עפעפיים הפכו קלים 

יותר וזמן ההחלמה 
התקצר. אמנם יש 

חשיבות רבה לניסיון 
והיכולת של המנתח, 

אבל גם המעטפת 
שמסביב היא מאוד 

 חשובה

צניחת עפעף לפני ואחרי ניתוח | איורים: יעל ליבוביץ
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ד"ר שמעון קורץ 

הגורמות  מחלות  של  קבוצה  היא  הגלאוקומה 
לנזק בלתי הפיך לעצב הראיה, והינה אחד הגורמים 
60 מיי -המביאים לעיוורון, שמשפיע על למעלה מ
ליון איש בעולם. המחלה נגרמת לרוב על ידי לחץ 
המחלה  מהחולים  בכחמישית  אך  מוגבר  עיני  תוך 

עלולה להופיע עם לחץ תוך עיני תקין.
ניתן  שהטיפול  וככל  בגלאוקומה,  לטפל  ניתן 
הטיפול  עיקר  יותר.  טובות  תוצאותיו  יותר  מוקדם 
בצורה  ולשפר  התוך-עיני  הלחץ  את  להוריד  נועד 
עקיפה את זרימת הדם לעין, ובכך לעצור או להאט 
זאת  עיוורון, עם  ולמנוע  את הפגיעה בעצב הראיה 
שכבר  נזק  לרפא  יכול  אינו  שהטיפול  חשוב לציין 

נגרם, אך יכול למנוע נזק נוסף.
איכילוב  החולים  בבית  לגלאוקומה  במרכז 
חשד  עם  לחולים  והערכות  בדיקות  מתבצעות 
אחר  מעקב  מתבצע  כן,  כמו  )ברקית(.  לגלאוקומה 
ראיה  שדה  בדיקת  ביצוע  הכולל  גלאוקומה  חולי 
ממוחשב וצילומי הדמיה של עצבי הראיה. בשירות 
לחץ  להורדת  לייזר  טיפולי  לגלאוקומה מבוצעים 
לניתוחי  הפניה  וניתנת  מכך  בסובלים  תוך-עיני 

קטרקט וגלאוקומה.
בעולם  לעיוורון  השני  הגורם  היא  גלאוקומה 
בין  נעה  המחלה  ששכיחות  משערים  אנו  המערבי. 
אחוז לשני אחוזים ולכ-8% מהאוכלוסייה מעל גיל 
40 יש לחץ תוך עיני מוגבר ללא גלאוקומה. אבחון 
עיני  תוך  לחץ  מדידת  ידי  על  לרוב  נעשה  המחלה 
והסתכלות על עצב הראייה ותוך שימוש בבדיקות 

OCT ושדה ראיה.  עזר כגון 

מדד הלחץ
הוודאי  היחידי  הוא המשתנה  עיני  התוך  הלחץ 
במחלה שניתן )במידע שיש ברשותנו כיום(, לשנות 
או למדוד ושיכול לשנות את מהלך המחלה. הדבר 
נכון הן בחולי גלאוקומה עם לחץ מוגבר והן בחולי 

גלאוקומה עם לחץ תוך עיני תקין. 
ומשתנה  קבוע  מספר  אינו  עיני  התוך  הלחץ 
לחצים  שבדקו  ישנות  בעבודות  היממה.  במהלך 
בשעות שונות של היממה נמצא שתנודתיות הלחץ 
באנשים בריאים יכולה להגיע עד 3.7 מ"מ כספית. 
בחולי גלאוקומה עם זווית פתוחה לא מטופלים 
כספית  מ"מ   11 כדי  עד  להגיע  יכולה  התנודתיות 
להגיע  יכולה  היא  מאוזנים  כביכול  במטופלים  ואף 

עד 7.6 מ"מ כספית. 
ילמדידת הלחץ התוך עיני במהלך היממה, חשי
יבות גדולה הן באיתור לחץ מוגבר והן באיתור תנו

דתיות גבוהה בלחצים, כאשר חלק מהמחקרים הראו 
שלתנודה זו משקל רב בסיכון להתקדמות המחלה. 

ברוב הבי עיני  מודדים את הלחץ התוך  ירובנו 
רגעית  מדידה  בעצם  זוהי  בלבד.  אחת  פעם  קורים 
בשנייה בודדת מתוך 86,400 שניות ביממה כאשר 
ואינה  וברגע מאוד מסוים  המדידה נעשית בישיבה 

ילוקחת בחשבון פעילויות שונות ומצבי תנוחה מש

תנים של הגוף. 
ימתוך מחקרים שפורסמו אנו למדים שבזמן שי

כספית  מ"מ   5 ב  לפחות  עולה  עיני  התוך  לחץ  נה 
זו נמשכת לאורך  במעבר למצב של שכיבה ומגמה 

כל השינה עד ליקיצה. 
הלחץ  מה  בטוחים  שאיננו  הגלאוקומה  לחולי 

לש רוצים  שאנו  או  שלהם  המקסימלי  עיני  יהתוך 
לול גלאוקומה עם לחץ תקין או בכדי לוודא איזון 
הטיפול  תחילת  לאחר  עיני  התוך  הלחץ  של  תקין 
מהו  בכדי לדעת  יומית  לחץ  אנו ממליצים עקומת 

לחץ המטרה שלהם. 
מחקרים מראים שעדיף לבצע את עקומת הלחץ 

בימים שונים כדי להגיע לתוצאה אופטימלית כיוון 
תוצאות  לתת  עלולה  יום  באותו  רציפה  שמדידה 
שבו  ביום  בוצעה  שלו  שהמדידה  למטופל  שגויות 
לעומת  נמוכות  יחסית  היו  התוצאות  מקרי  באופן 

ימים "פחות טובים". 

ICARE - עושה את ההבדל
של  מהמקרים   50% שב  נמצא  שונים  במחקרים 
קפיצות הלחץ במדידות היומיות קרו מחוץ לשעות 
הלחץ  של  והשיא  החולים  בבתי  הרגילה  הפעילות 
בעקומת יום נמדד בממוצע 4.9 מ"מ כספית מעבר 
ללחץ במרפאה. זה גרם בכ 80% מהמטופלים לשינוי 

בטיפול הרגיל שלהם. 
כלומר יש מספר לא מבוטל של חולי גלאוקומה 
של  מדוקדקת  יותר  ובבדיקה  כמאוזנים  שנחשבים 

הלחץ נמצא שהם לא. 
לחץ  למדידת  לשימוש  שנכנס   ICARE מכשיר 

עו בפינלנד  ומקורו  שנים  מספר  לפני  עיני  יתוך 
rebound technology. על  בד לפי טכנולוגיה של 

ביותר  זה משתמשים במחט במשקל קטן  פי עקרון 
הנוגעת לשבריר שנייה בקרנית. ככל שהלחץ גבוה 
יותר המחט חוזרת מהקרנית במהירות גבוהה יותר 
בעבודות  בקרנית.  יותר  קצר  זמן  לפרק  ונוגעת 
והלחצים אתו  מחקר נמצא שהמכשיר מדויק מאוד 
3 מ"מ כספית יחסית למכשיר  נעים בטווח של עד 

המצוי במרפאת הרופא. 
הלחץ התוך עיני נמדד על ידי טכנאי או רופא 
ומדויק ונוח לתפעול. אין צורך בהרדמה והוא בטוח 
גבוהה  בעלות  הוא  היחידי  חסרונו  לשימוש.  מאוד 

של המחטים המוחלפים בין כל מטופל ומטופל.
גם מכשיר למדידת לחץ מאותה  קיים  במקביל 
ICARE home שייעודו מדידה עצמוי  חברה הקרוי
כלומר  המטופל  ידי  על  עיני  התוך  הלחץ  של  נית 

home tonometry על פני שבוע שלם.

ומדויק  נמצא שהמכשיר אמין  במחקרים שונים 
בקלות  לומדים  והם  המטופלים  של  בידיהם  ובטוח 
מהנבדי  94% בעצמם. המכשיר  את  לתפעל   רבה 
 -93% ו  במהירות  אותו  לתפעל  שלמדו  טענו  קים 
טענו שהמכשיר קל ופשוט לשימוש. כמו כן נמצא 
3 מ"מ כספית ב-82%  שהמכשיר מדויק בטווח של 
עם  טכנאי  ידי  על  לבדיקה  בהשוואה  מהמדידות 
במי רגילה  לחץ  בהשוואה למדידת  ו-75%   ICARE

רפאת הרופא. 
היה  שהמכשיר  עבודות  במספר  נמצא  כן  כמו 
התוך  הלחץ  את  שמדדו  הורים  בידי  לשימוש  קל 
גבוהה  קורלציה  נמצאה  ואף  בבית  לילדיהם  עיני 

למדידות במרפאה על ידי המטפל המוסמך. 
תוך  לחץ  יומית למדידת  לחץ  לסיכום, עקומת 
עיני היא כלי חשוב מאין כמוהו לאבחון ומעקב אחר 
לרופא  ומספקת  חיונית  הבדיקה  גלאוקומה.  חולי 
בטיפול  למטופל  לעזור  שעשוי  רב  מידע  המטפל 

במחלה.
מכשיר ה-ICARE מהווה כעת את הפתרון הטוב 
ביותר לניטור הלחצים של חולי גלאוקומה, ומהווה 

יגורם המשתף את המטופל באופן פעיל בטיפול במ
לג המרכז  במסגרת  כעת  נמצא  זה  שירות  יחלתו. 

לאוקומה של מערך עיניים בבית החולים איכילוב. 

ד"ר שמעון קורץ הוא מומחה ברפואת עיניים ומנהל מרכז 
הגלאוקומה, המרכז הרפואי תל-אביב

"גלאוקומה היא הגורם השני 
לעיוורון בעולם המערבי"

הגנב השקט של הראיה והטיפולים המוצעים

צוות המרכז לגלאוקומה של מערך עיניים בבית החולים איכילוב | צילומים: גלית יאיר פור

מדידה עצמית של הלחץ התוך עיני באמצעות אייקר 

לראות את הדרך
רבות.  תרופות  עם  מקסימלי  תרופתי  בטיפול  שנים  מספר  בגלאוקומה  מטופל   )60( דרך  מורה  ע.ג. 
לאחרונה אובחנה התדרדרות בשדות הראיה, זאת למרות לחצים סבירים בביקורים החוזרים במרפאה. 
בבדיקה של עקומת לחצים עם ICARE נמצאו קפיצות לחצים בעיקר בשעות הבוקר. לאור זאת הומלץ 

על טיפול כירורגי בהקדם לאיזון הלחץ ומניעת התדרדרות נוספת. 
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מרקר מגזין



פרופ' עדיאל ברק וד"ר שולמית שורץ

למעלה  מזה  עומד  באיכילוב  העיניים  מערך 
הרשתית  בחולי  והטיפול  האבחון  בחזית  מעשור 
בין  מטפל  הרשתית  ביחידת  הרופאים  צוות  בארץ. 

יהשאר בחולי רשתית מורכבים בטכניקות וטכנולו

גיות ניתוחיות ייחודיות ופורצות דרך. 
בימים אלו, פיתוח רפואי חדשני הנועד להשבת 
ניוונית  ממחלה  שהתעוורו  לאנשים  הראיה  יכולת 

ישל הרשתית, הופך למציאות ממשית במערך העי
מחקר  פרויקט  הובלת  לנוכח   זאת  באיכילוב,  ניים 

פנים ייחודי שמתבצע במערך. את  המכסה  עצבית  רקמה  הינה  הרשתית 
גלגל העין. היא מורכבת ממספר שכבות של תאים, 
כולל שכבה של קולטני אור, אשר הופכת את קרני 
האור החודרות לעין לאותות חשמליים. אותות אלו 
במוח,  הראיה  למרכזי  הראיה  עצב  דרך  מועברים 
מהעין  המתקבלת  התמונה  את  לעבד  שתפקידם 
נפגעת  הרשתית  של  ניווניות  במחלות  לראיה. 
ירידה  נגרמת  מכך  וכתוצאה  האור  קולטני  שכבת 

בראיה, לעיתים עד כדי עיוורון. 
התקד חלה  האחרונים,  העשורים  שני  יבמהלך 

לפתח  בעולם  הטכנולוגיים  בניסיונות  ניכרת  מות 
עם  לחולים  ביונית(,  עין  גם  )מכונה  ראייתי  שתל 

מחלות ניוונית תורשתיות של הרשתית. 

שתלי רשתית
לשיי שאושר  הראשון  השתל  היה   ARGUS II  

מוש בשנת 2011 לחולים עם ניוון קשה של הרשתית. 
השתל שהכיל 60 אלקטרודות, הונח בניתוח על גבי 
העין  דופן  דרך  והיה מחובר  הראיה ברשתית,  מרכז 
בטיחותי  פרופיל  היה  להשתלה  חיצונית.  למצלמה 
טוב, והחולים זכו לחוויית ראיה ראשונה תוך שבוע 
שתל  "באפילה".   חיים  של  שנים  לאחר  מההשתלה 

זה אינו בשימוש יותר כיום.
מועבר  החיצוני  האור  זה,  מסוג  רשתית  בשתלי 
של  לגירוי  מביא  השתל,  אל  ישירות  מצלמה  דרך 

קולט את  עוקף  בתוכו,  החשמליות  יהאלקטרודות 
ני האור הפגועים ומעביר אותות חשמליים ישירות 
לתאי העצב ברשתית שעדיין מתפקדים ומשם למוח. 
האתגרים בפיתוח שתל רשתית הינם רבים וכוללים 
לא רק את הפרופיל הפסיכולוגי של החולה, ודרגת 
הניוון של הרשתית, כפי שבאה לידי ביטוי באמצעי 

לתכ רבה  חשיבות  קיימת  כיום.  הקיימים  יההדמיה 
האלקטרודות  מספר  הגודל,  של  בהיבט  השתל  נון 
היכולת  לרשתית,  הממשק  הרשתית,  את  המגרות 
התמונה  את  המפענחים  והאלגוריתמים  אותו  לכוון 

המועברת אליו. 
לה  הטבעית  מהראיה  שונה  המלאכותית  הראיה 
והעברת האותות  רגילים. במהלך קליטת האור  אנו 
ברשתית.  משמעותי  אותות  איבוד  מתבצע  למוח, 
השתל המניע את תהליך יצירת הראיה על ידי חיקוי 

מב לא  כיום  אך  ברשתית,  האור  קולטני  יפעולת 
צע את איבוד האותות המורכב עד הזרמת האותות 
למוח, ולכן הראיה המתקבלת הינה מגורגרת ביותר 

תאפ המתקבלת  הראיה  זאת,  למרות  ולבן.  יבשחור 
שר לחולים לסגל לעצמם ראיה תפקודית ושימושית 

יבעזרת תהליך הדרגתי של כיול שיקום ראייתי ות
החיים,  באיכות  יביא השתל לשיפור  זו  בדרך  רגול. 

בניידות ובעצמאות שלהם. 
יהחזרת הראיה דורשת עבודת צוות ושיתוף פעו
מנ צוות  לצד  זמן.  לאורך  דיסציפלינרי  מולטי  ילה 

גם  נמצאים  הטיפול  בחזית  העומדים  הרשתית  תחי 
האופטומטריסטים, הפסיכולוגים והטכנאים האמונים 

על השיקום הראייתי המתמשך של חולים אלו.
בשלב זה חשוב לציין, שהשתל המתוחכם מיועד 
לשימוש במסגרת מחקר רק בחולים מעל גיל 18, עם 

רש מחלת  עקב  העיניים,  בשתי  מלא  ראיה  יאובדן 
ומע )רטיניטיס פגימנטוזה(  ניוונית תורשתית  יתית 

רכת הולכה עצבית תקינה. בטיחות השימוש בשתל 
ונבחנת כעת במסגרת  בחיות  נבדקה כבר  הרשתית 

המחקר באנשים.  
אנו נמצאים אמנם בתחילת הדרך אך כבר רואים 

את האור בקצה המנהרה. 

פרופ' עדיאל ברק הוא מומחה ברפואת עיניים, מנהל 
 יחידת הרשתית, מערך עיניים, המרכז הרפואי תל-אביב

ד"ר שולמית שורץ היא מומחית ברפואת עיניים, מנהלת 
מרפאת הרשתית הכירורגית ומנהלת תחום הטראומה של 

העין, מערך עיניים, המרכז הרפואי תל-אביב שתל רשתית ARGUS II (Am J Ophthalmol) 2014 | צילום: שם צלם

"אור בקצה המנהרה לאנשים 
עם מחלות ניווניות תורשתיות 

של הרשתית"
שיתוף פעולה מחקרי ייחודי בין התעשייה ורופאי הרשתית, 
הוביל לפיתוח חדשני של שתל רשתית מלאכותית המאפשר 

החזרה של ראיה תפקודית ומהווה פריצת דרך עולמית 

פרופ' עדיאל ברק | צילום: גלית יאיר פורד"ר שולמית שוורץ | צילום: גלית יאיר פור

השבת יכולת הראיה 
לאנשים שהתעוורו 
ממחלה ניוונית של 

הרשתית, הופך למציאות 
ממשית במערך העייניים 

באיכילוב, זאת לנוכח 
הובלת פרויקט מחקר 

 ייחודי שמתבצע במערך
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 פרופ' זוהר חבוט-וילנר

אובאיטיס.  ורבות להופעת  מגוונות  סיבות  ישנן 
את  מוצאים  לא  מקיף  בירור  למרות  רבות,  פעמים 

לנ הוא  ביותר  החשוב  הדבר  אך  למחלה,  חהגורם 
לטפל  כדי  לאובאיטיס,  הגורם  את  לאתר  סות 
מקרה.  לכל  נכונה  והמותאם  ביותר  הטוב  באופן 
כלליות  למחלות  משנית  להיות  עשויה  אובאיטיס 

חבגוף, זיהומיות ושאינן זיהומיות, ופעמים רבות תו
דות לגילוי האובאיטיס מאבחנים מחלה כללית שלא 
מאד  חשוב  המקרה  סיפור  לכן.  קודם  ידועה  היתה 

ומסייע במציאת הגורם למחלה. 
מהן המחלות הכלליות שקשורות באובאיטיס? 

זיהומיות מער חמגוון רב של מחלות כלליות לא 
בות איברים שונים בגוף וכן את העיניים והסתמנותן 
הלא  המחלות  מבין  גילויין.  את  מאפשרת  המיוחדת 

הש המחלה  לאובאיטיס,  לגרום  שעלולות  חזיהומיות 
חכיחה ביותר בילדים היא דלקת מפרקים של גיל היל

)Juvenile Idiopathic Arthritis – JIA(, בעוד  דות 
שבמבוגרים לא ניתן להצביע על מחלה אחת שכיחה 
ביותר ומדובר במחלות שעשויות לערב איברים רבים 
כגון המפרקים, מערכת העיכול, העור, הריאות, המח, 

חועוד. המחלות השכיחות יותר הן קבוצת מחלות הס
חפונדילוארטרופתיות הכוללות: אנקילוזינג ספונדלי

טיס, מחלות מעי דלקתיות, פסוריאזיס מלווה בדלקת 
לזיהומי  משנית  תגובתית  מפרקים  ודלקת  מפרקים 
או מחלות המועברות במגע מיני; סרקואידוזיס;  מעי 

בכצ'ט; זאבת; טרשת נפוצה ועוד.  
לגרום  שעשויות  הזיהומיות  המחלות  מבין 
לציין  ניתן  מטופלינו,  בקרב  ונפוצות  לאובאיטיס 

מספר מחלות:
 טוקסופלזמוזיס – מחלה שנגרמת על ידי טפיל 
שמועבר על ידי מגע עם צואת חתולים, או מאכילת 
המחלה  כראוי.  בושלו  שלא  נגועות  רכיכות  או  בשר 
מאד נפוצה ומעריכים כי בין רבע לשליש מאוכלוסיית 
העולם נחשפו לטפיל. מחלה זו היא הסיבה הזיהומית 

השכיחה ביותר לאובאיטיס אחורית. 
ממשפחת  וירוסים  ידי  על  הנגרמות  מחלות   
בצורה  שמתבטאים  וירוסים  במגוון  מדובר  ההרפס, 
 )CMV סימפלקס,  הרפס  זוסטר,  )הרפס  מזה  זה  שונה 

וגורמים למגוון תצורות של אובאיטיס.
 מחלת שרטת החתול - נגרמת על ידי שריטה, 
מקרי  מתוארים  ואף  חתולים  של  ליקוק  או  נשיכה 
ומבוגרים  בילדים  נפוצה  המחלה  מכלבים.  הדבקה 
מתייצגת  המחלה  הברטונלה.  חיידק  ידי  על  ונגרמת 
תתכן  לימפה,  בלוטות  הגדלת  עם  חם  כמחלת  לרב 
חולשה, ירידה במשקל והזעות לילה ובהמשך הופעת 

אובאיטיס לעיתים עם מעורבות עצב הראייה. 

 מחלות זיהומיות המועברות במגע מיני כגון מחח
 .)AIDS( לת העגבת ותסמונת הכשל החיסוני הנרכש

האם אובאיטיס עשויה להופיע לאחר ניתוחים? 
קטרקט.  ניתוח  לאחר  להופיע  עשויה  אובאיטיס 
קושי  כאב,  נוחות,  אי  אודם,  הן  השכיחות  התלונות 
שמופיעות  מיטבית  שאיננה  וראייה  לאור  בראייה 
בתהליך  מדובר  למעשה  חולפות.  ולא  הניתוח  לאחר 
דלקתי שצפוי שיופיע לאחר הניתוח, אך מתמשך יתר 

חעל המידה בשל שימוש קצר מידי בטיפות עיניים נו
נוגדות  טיפות  כולל  זה  במצב  הטיפול  דלקת.  גדות 

דלקת שניתנות לאורך זמן ובאופן עקבי. 
האם יש קשר בין אובאיטיס לשימוש בתרופות?
מש להיות  עשויה  אובאיטיס  שכיח  לא  חבאופן 

ביותר  השכיחות  התרופות  בתרופות.  לשימוש  נית 

האמינוביספוספו מקבוצת  תרופות  הן  לכך  חלגרום 
ולמניעת  באוסטאופורוזיס  לטיפול  הניתנות  נטים 
ידי גרורות שמגיעות לעצמות.  שברים הנגרמים על 

ולעי קדמית  כאובאיטיס  לרב  תתבטא  חהאובאיטיס 
תים תופיע דלקת בארובת העין שעשויה לכלול את 
העין.  של  העוגנים  השרירים  או  )הסקלרה(  העין  לבן 
שגובר  כאב  או  העין  סביב  כאב  הן  שכיחות  תלונות 

בהנעת העין, אדם, קושי בראייה לאור ולעיתים ירידה 
לאחר  ימים  מספר  לרב  מופיעות  התופעות  בראייה. 
השימוש  את  להפסיק  יש  זה  במצב  התרופה.  נטילת 
בתרופות הללו ולעבור לטיפול בתרופות אחרות וכן 

לטפל בתהליך הדלקתי העיני. 
VEGF )אבסטין, לוסח  הזרקות תוך עיניות בנוגדי
חנטיס, איליה( נפוצות מאד לטיפול במחלות של הר

 ,)AMD( שתית הכוללות מחלת נוון מקולרי של הגיל
לר משנית  מקולרית  ובצקת  סוכרתית  חרטינופתיה 

הרשתית.  וריד  של  לחסימה  או  סוכרתית  טינופתיה 
לאחר  אובאיטיס  להתפתח  עלולה  נדירות,  לעיתים 
הזרקות אילו. במצב כזה יש לטפל באובאיטיס ולאחר 

מכן ניתן להמשיך בטיפול בהזרקות.  
אימו בתרופות  שימוש  הוחל  האחרונות  חבשנים 
חנותרפיות לטיפול בממאירויות שונות. מדובר בתרו

 Checkpoint( פות שמכוונות כנגד חלבונים מסוימים
הסרטני.  הגידול  תאי  גבי  על  המצויים   ,)protein

ומשך התגובה החי חוזק  חחלבונים אלו מגבילים את 
ביעילות פעילות  ופוגמים  כנגד התא הסרטני  סונית 
הסרטן.  כנגד  הגוף  של  הטבעית  החיסונית  המערכת 
מאפשרות  ובכך  אילו  חלבונים  מנטרלות  התרופות 

הסרט בגידול  להילחם  הטבעית  החיסון  חלמערכת 
 PD-1/ מעכבי  קבוצת  את  כוללות  אילו  תרופות  ני. 
להופיע,  עלולה  אובאיטיס   .CTLA4 ומעכבי   PD-L1

באופן לא שכיח, משנית לטיפולים אילו.
נוספת של תרופות שאובאיטיס עלולה   קבוצה 
הן  בהן,  לשימוש  משנית  שכיח,  לא  באופן  להופיע, 
את  כוללות  התרופות  במלנומה.  לטיפול  תרופות 
שחוסמות   BRAF & MEK Kinase Inhibitors-ה
את פעילות הגנים BRAF, MEK ומונעות ממוטציות 

של הגנים לעודד התפתחות של מלנומה. 
בתרופות  השימוש  של  הרבה  החשיבות  לאור 
תרופות  מלנומה,  כנגד  והתרופות  האימונותרפיות 
מצילות חיים, יש להמשיך את הטיפול בהן ובמקביל 

לטפל באובאיטיס. 

ומה לגבי חיסונים? 
להופעת  לגרום  נדיר  באופן  עשויים  חיסונים 
אובאיטיס. החיסונים שדווחו עד כה כוללים חיסון 

הפ אדמת,  חזרת-  חצבת-  שפעת,  שחפת,  חכנגד 
ופפילומה.  זוסטר  וריצלה  מסוג  הרפס   ,B טיטיס 
תחת  והפיכה  קלה  שהאובאיטיס  לציין  מאד  חשוב 
חיסונים  מלקבל  מניעה  כל  ושאין  מתאים  טיפול 
כלשהוא  חיסון  לאחר  אובאיטיס  שחוו  במטופלים 
חשיבות  יש  בכלל.  אובאיטיס  עם  במטופלים  או 
תחלואה  למנוע  שמסייעים  חיסונים  לקבל  עליונה 

במחלות שונות. 

טיפולים מגוונים וחדשניים באובאיטיס 
מאפשרים שמירה על הראייה ועל איכות 

חיים טובה 
זיהומית,  שאיננה  באובאיטיס  העיקרי  הטיפול 
הינו טיפול בסטרואידים. באובאיטיס קדמית טיפות 
האחורי  המקטע  את  שמערבת  ובאובאיטיס  עיניים 
של העין הזרקה של סטרואידים סביב או לתוך העין 

)בכדו פומי  טיפול  או  תמונה(  הדקסמטזון-  ח)שתל 
רים(. הטיפול הפומי יעיל מאד במרבית המקרים אך 
גבוה  ובמינון  ממושך  באפן  בו  להשתמש  ניתן  לא 
טיפולים  לוואי.  לתופעות  לגרום  שעשוי  כך  בשל 

אז )מטוטרקסט,  אנטימטבוליטים  כוללים  חאחרים 
קלצינורין  מעכבי  מיקופנולט-מופתיל(,  תיופרין, 
נוגדנים  שהינן  ביולוגיות  ותרופות  )ציקלוספורין( 
כנגד חלבונים מסוימים שקשורים בתהליך הדלקתי. 
 tumor necrosis-נוגדנים שמנטרלים את חלבון ה
ואינפליקסיח a- factor-alpha )TNFF(: אדלימומב 

ונוגדן  טוסיליזומאב   IL6 החלבון  כנגד  נוגדן  מב. 
CD20 ריטוקסימאב.  כנגד החלבון 

פרופ' זוהר חבוט-וילנר היא מנהלת שירות אובאיטיס 
ומחלות דלקתיות של העין, מנהלת המרפאה המשולבת 

למחלות דלקתיות של העין והמפרקים ורופאה בכירה 
ביחידת הרשתית, המרכז הרפואי תל-אביב  

"מחלת האובאיטיס עשויה להגרם 
על ידי גורמים רבים ולכן יש חשיבות 

עליונה לאיתור גורם המחלה"
אבחון וטיפול מיטבי באובאיטיס משמעם הבנה מעמיקה 

של המחלה העינית ולעתים גם של מחלה כללית בגוף 
ומתן הטיפול המתקדם ביותר

פרופ' זוהר חבוט-וילנר | צילום: כפיר זיו

שתל דקסמטון - השתל משחרר דקסמתזון שמתפרק בתוך 
העין באופן מבוקר לתקופה של עד חצי שנה. מאפשר לטפל 
בעין מבלי לחשוף את הגוף לתופעות הלוואי של סטרואידים 

שניתנים באופן פומי | צילום: גלית יאיר פור

אובאיטיס קדמית המתבטאת בעין אדומה ואישון עם 
הידוקים לעדשת העין | צילום: גלית יאיר פור

|  דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  |  עיניים  |  פברואר 82021

נדל"ן - ללא חיתוך

נדל"ן - חיתוך

טאבלויד - ללא חיתוך
פברואר 2021  |  עיניים  |  דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  |

דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי | חודש 2020

דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי | שם המוסף | חודש 2020

חודש 2020 | דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי

חודש 2020 | שם המוסף | דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי

TheMarker Magazine המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  חודש 2020 חודש TheMarker Magazine  2020 המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי 

מרקר מגזין



ד"ר דפנה מיצד-קורש וד"ר ענת בכר צפורי

ריובל, תלמיד מצטיין ומוכשר עמד לסיים את לי
רמודיו בתיכון, כשלפתע החל לסבול מסחרחורות וכא

גידול  אובחן עם  יובל  ביצוע הדמיה,  בי ראש. לאחר 
הגידול  הוסר  מורכב  בניתוח  במח.  האחורית  בגומה 
והטיפול  באיכילוב  לנוירוכירוגיה  ביחידה  בשלמותו 
בסיום  כימותרפיים.  וקורסים  הקרנות  עם  הושלם 
יכול  והוא  הסרטן  את  "ניצח"  שיובל  נראה  התהליך 
לחזור לשגרה, אך למרבה הצער הוא נותר עם פזילה 

רשגרמה לו לכפל ראיה קבוע וטורדני, שניתן היה לה
תגבר עליו רק עם זכוכית חלבית שכיסתה עין אחת. 
מיואש  ופזילה,  ילדים  עיניים  ליחידת  הגיע  הוא 
שלו.  החיצוני  ומהמראה  החיים  באיכות  מהפגיעה 

בחולים נוירו-אונקולוגים הפזילות העצביות עלולות 
רלהיות מורכבות ולערב מספר מנגנונים ביניהם: פגי

עה ישירה לעצבים האחראים לפעילות השרירים של 
רהעין, פגיעה במנגנוני שליטה מורכבים יותר שמווס

תים את כיווני המבט, ואף נזק למסלולי הראיה. בזכות 
הערכה קפדנית אובחנה פגיעה עצבית שגרמה לכפל 
נותח  יובל  צידו.  על  מוטה  שהעולם  ולתחושה  ראיה 
מכפל  עוד  סובל  אינו  הוא  הניתוח  אחרי  שנה  וכחצי 
וכעת  לצה"ל  התנדב  הוא  לרטייה.  זקוק  ולא  ראיה 

מתמודד עם קורס תכנות יוקרתי.

השפעת הפזילה על איכות החיים של 
הסובלים ממנה

יחידת העיניים לילדים ולפזילה באיכילוב מרכזת 
ראת האבחון והטיפול בבעיות עיניים בילדים וכן טי

פול בפזילה בכל גיל, שכן, לא מעט אנשים מבוגרים 

סובלים מפזילות ומתייחסים אליהן כאל גזירת גורל. 
בילדות, עלו ולא  בגיל המבוגר  רפזילות שהופיעו 

החיים.  באיכות  קשות  ולפגוע  רב  סבל  להסב  לות 
מהשינוי  הנגרמת  הפסיכוסוציאלית  להפרעה  בנוסף, 
במראה החיצוני, פזילה בגיל מבוגר גורמת לכפל ראיה 
המקשה על התפקוד היומיומי - ירידה במדרגות, נהיגה, 
ואף  בבית  להסתגרות  לגרום  ועשויה  בטלוויזיה  צפיה 
בילדות  לראשונה  שהופיעו  ישנות,  פזילות  לנפילות. 

רלא גורמות לכפל ראיה, אך פעמים רבות גורמות לה
פרעה ביצירת קשר עין, בושה פגיעה בביטחון העצמי 

ודכדוך בשל ההפרעה במראה החיצוני. 
ודור מגוונים  מבוגר  בגיל  לפזילות  רהגורמים 

של  שיתוק  הם  אפשריים  גורמים  קפדני.  אבחון  שים 
אימוניות,  מחלות  מוחיים,  אירועים  רקע  על  שרירים 

גידולים וניתוחי הסרת גידולים מהמוח. חבלות לפנים 
)פציעות ספורט או תאונות דרכים(, ושינויים כרוניים 
במבנה ארובות העיניים על רקע של קוצר ראיה מאד 
עיניים  הגורמת לבלט  בלוטת התריס  או מחלת  גבוה 

ופזילה חמורה. 
הסי היא  חמור  בשיתוק  לטיפול  הרואית  רדוגמה 

פור של רועי, בחור בן 40, פעלתן ואמיץ חובב ספורט 
בסנפלינג.  בניינים  חלונות  בניקוי  שעבד  אקסטרים, 
לפני כשלוש שנים, רועי נפל מגובה של כ-7 קומות 
ולאחר התאוששות מפגיעה רב מערכתית קשה מאד 
בשתי  קשה  עצבית  פגיעה  עם  נותר  ארוך  ושיקום 

הפגי האף.  לכיוון  פנימה  התקבעו  שהן  כך  רהעיניים 
רועי עבר  הראיה.  ולשדה  גרמה להפרעה לראיה  עה 
ניתוח לתיקון הפזילה בעין שמאל. השריר שמושך את 
העין פנימה נותק ושרירים שמשמשים למבטים מעלה 

הנג לכוון  העין  במשיכת  לתפקד  כדי  הוסתו  רומטה 

הראיה  כפל  התיישרה,  שמאל  עין  הניתוח  לאחר  די. 
נעלם, שדה הראיה וחדות הראיה השתפרו ורועי חזר 

לעסוק בפעילות ספורטיבית. 

לא מאוחר לתקן פזילה
לכך  הביא  ובבריאות  החיים  בתוחלת  השיפור 

רשהגיל השלישי מאופיין בתרבות פנאי ובילוי מפו
תחת. ולכן גם בגיל זה לא כדאי להתפשר על איכות 
הראיה ואיכות החיים ולחשוש מניתוחי תיקון פזילה. 
75, בריאה ונמרר  לאחרונה נותחה אצלנו אישה בת
צת שנהנית לטייל ולקרוא. היא החלה סובלת מכפל 
של  הדרגתית  הסטה  רקע  על  שנים   5 לפני  ראיה 
גבוה.  מאד  ראיה  קוצר  בשל  ממקומם  העין  שרירי 
בניתוח, השרירים הוחזרו למקום הנכון והיא מספרת 
כעת  התחושה  מהעיניים,  סבלה  בהן  שנים  שאחרי 

רהיא ש"שכחה" שיש לה עיניים. הן עושות את העבו
דה בלי שהיא תרגיש מאמץ ואי נוחות. מטופל נוסף 
שמחלת בלוטת התריס גרמה לו לבלט עיניים קיצוני 
מלווה בהגבלה קשה בתנועות העיניים, סבל במשך 
שנים מפגיעה ביכולת לקרוא, לצפות בטלוויזיה ואף 
ניתוחים  סדרת  שעבר  לאחר  ברחוב.  בבטחה  ללכת 
לתיקון מנח גלגלי העיניים בארובות ויישור העיניים 

במבט קדימה- הוא חזר להרגיש בנוח ולצאת מהבית. 
רלדאבוננו, הרבה מטופלים ואף אנשי מקצוע חוש

בים שלא ניתן לתקן פזילות במבוגרים ובעיקר פזילות 
לא  מכך,  יתרה  וחזרו.  שנותחו  או  נותחו  שלא  ילדות 
משקפים  להרכיב  פזילות  עם  למטופלים  מוצע  פעם 
ויקרים  עבים  במשקפיים  מדובר  פריזמתי.  תיקון  עם 
שיוצרים עיוות בשדה הראיה ומאפשרים שיפור חלקי 

ני רולא בהכרח איכותי של כפל ראיה. המעבר לאחר 
תוח ממשקפיים עם תיקון פריזמתי למשקפיים רגילים 
משפר את איכות החיים של המטופלים במידה ניכרת. 
כיום, בשילוב של ניתוחי פזילה, הזרקות בוטוקס, 
שימוש בתפרים מתכווננים )adjustable sutures( אנו 
מצליחים לטפל בצורה משביעת רצון בפזילות גדולות 
 MICROSURGERY של  חדשות  טכניקות  ומורכבות. 
שעד  יחסית,  קטנות  פזילות  גם  לתקן  לנו  מאפשרות 
לא מזמן נחשבו כלא מתאימות לטיפול ניתוחי ותוקנו 

עם משקפים פריזמתיים בלבד. 

ד"ר דפנה מיצד-קורש היא מנהלת היחידה למחלות 
 עיניים לילדים ולפזילה, המרכז הרפואי תל-אביב

 ד"ר ענת בכר צפורי היא רופאה בכירה ביחידת עיניים 
ילדים ופזילה וביחידת הנוירו-אופתלמולוגיה המרכז 

הרפואי תל-אביב

"ניתוחי פזילה- לא לילדים בלבד"
יחידת עיניים לילדים ולפזילה במרכז הרפואי איכילוב 

מטפלת במבוגרים רבים הסובלים מפזילות, חלקן 
ממושכות ואחרות חדשות הנובעות ממחלות ומתאונות

ד"ר ענת בכר ציפורי | צילום: גלית יאיר פורד"ר דפנה מיצד-קורש | צילום: גלית יאיר פור

יובל, מטופל עם פזילה על רקע נוירואונקולוגי. בתמונה העליונה- מרכיב משקפיים עם זכוכית חלבית בשל כפל ראיה קבוע 
לפני הניתוח. בתמונה התחתונה- אחרי הניתוח- כפל הראיה חלף 

רועי, מטופל שעבר ניתוח לתיקון פזילה על רקע שיתוק בשל חבלה חמורה. תמונה עליונה- לפני הניתוח של עין שמאל. 
תמונה תחתונה- אחרי הניתוח של עין שמאל | צילומים: גלית יאיר פור
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מרקר מגזין



ד"ר לוינגר אליה

העד בו  תהליך  הינו  ירוד(  )בעברית  מקטרקט 
זאת  ובעקבות  לעכורה  הופכת  בעין  הטבעית  שה 

מחלה ירידה בחדות ובאיכות הראיה. לעיתים, התה
בהם  מסוימים  מקרים  ישנם   אך  הדרגתי  הינו  ליך 
זה  מצב  להפריד  חשוב  במהירות.  התהליך  מתרחש 
ירידה  יש  כלל,  בדרך   ,40 גיל  מעל  בו  אחר  ממצב 

ולהתמ לקרוא  היכולת  ולכן  העדשה  מבגמישות 
ומשקפיים  ראיה(  )זוקן  יורדת  קרובים  בפרטים  קד 

מתאימים ישפרו את הראיה לקרוב. 

מעכירות לבהירות
מתהליך עכירות העדשה שונה מאדם לאדם בדרג

תו ובמיקום על פני העדשה. ככל שהעכירות תתמקד 
קרני  לשבירת  ההפרעה  כך  גרעיני(,  )קטרקט  במרכז 
האור תהיה גדולה יותר ובעקבותיה הטשטוש בראיה 
יהיה משמעותי יותר.  קטרקט גרעיני נחשב לקטרקט 
השכיח יותר בקרב מבוגרים וכאשר הוא מתקדם מאוד, 
ורק  אך  לראות  כך שניתן  כדי  עד  הראיה מעורפלת 
העדשה  בהיקף  המתפתח  קטרקט  שני  מצד  צללים. 
)קטרקט קורטיקאלי( יגרום בנוסף לירידה בראיה גם 

לסנוורים והופעת הילות ממקור אור בלילה.
מבמסגרת ניתוח הקטרקט, מוציאים את תוכן הע

עדשה  לצמיתות,  משתילים  ובמקומה  העכורה  דשה 
תוך-עינית מלאכותית שקופה, אשר משיבה למטופל 

מאת היכולת לראות שוב חד וברור. העדשה המלאכו
הכנסתה,  ולאחר  ומתקפלת  גמישה  הינה עדשה  תית 

מממקמים אותה במקום העדשה הטבעית. במידה  והמ
טופל סובל מקטרקט בשתי עיניו, תנותח קודם העין 
שבועות  מספר  וכעבור  יותר  המתקדם  הקטרקט  עם 

תנותח גם העין השנייה.

סיפורה של עדשה
כיום ישנו מגוון רב של סוגי עדשות מלאכותיות 
שמוסרת  העכורה  העדשה  את  להחליף   המיועדות 
במהלך הניתוח. לאחר בדיקה מדוקדקת של הרופא, 
יחד עם בחינת הצרכים והציפיות של המטופל, ניתן 

יהיה לבחור את סוג העדשה המושתלת. 
מכעיקרון, העדשות הרגילות הן בעלת מרחק מו

קד אחד, כלומר אם נתכנן את כוח העדשה לרחוק, 
אך  לרחוק  לראיה  למשקפיים  יזדקק  לא  המטופל 
קריאה(.  )משקפי  לקרוב  לראיה  למשקפיים  יזדקק 
ואז  לקרוב  העדשה  כוח  כיוון  היא  שניה  אפשרות 
יזדקק  אך  לקרוב  למשקפיים  יזדקק  לא  המטופל 

למשקפיים לרחוק. 
של  בתחום  בעיקר  הטכנולוגית,  ההתפתחות 

יחד עם מכשירי המ )פרימיום(  מעדשות מתקדמות 
מדידה, מאפשרת לנו להגיע לרמת דיוק אשר מאפ

שרת לתכנן ניתוח עם עדשות שיקטינו את התלות 
ולקרוב. הדבר מתאפשר בעזרת  במשקפיים לרחוק 
עדשות מולטי-פוקליות מהדור החדש. אלה עדשות 
בדומה  מתפקדות  אשר  מוקדיות,  רב-  תוך-עיניות 

מלמשקפיים מולטי-פוקאליים ומאפשרות ראיה תפ
בשתי  הביניים  ולטווח  לקרוב  לרחוק,  טובה  קודית 
ממשקפיים  שונה  שלהם  הפעולה  עקרון  העיניים. 
מעלה  המבט  של  בהטיה  צורך  ואין  מולטיפוקליים 

ומטה על מנת לשנות את מרחק הראיה.
מצד שני, למרות שעדשות אלה נקראות עדשות 
מרחקי  שלושה  מציגות  הן  למעשה  מולטיפוקליות 
מוקד עיקריים הכוללים את הרחוק, מרחק הביניים 

ולקרוב. 

עדשה ישראלית
חברת  של  דרך  פורצת  טכנולוגיה  נכנסת  כאן 
הצליחה  אשר  חניתה  מקיבוץ  ישראלית  עדשות 
בעדשה  ראיה  מוקדי  של  יותר  רב  מספר  ליצר 
מבנה  בשוק.  הקימות  אחרות  לעדשות  בהשוואה 
אשר  מטרה  כמו  נראה  המולטיפוקליות  העדשות 
ידי  על  העדשה(.  )ציור  מעגלים  ממספר  מורכבת 
 Dynamic Light(  DLU מיוחד  באלגורתם  שימוש 
Utilizationn(. הם ביצעו הרצה של האלגורתם בממ

חשב מספר רב של פעמים עד אשר התקבל פרופיל 
ובמרחק  בגובה  משתנים  אשר  מעגלים  של  מיוחד 
שלהם על מנת לאפשר חלוקה מרבית של אנרגית 
להתאים  הצליחו  הם  בנוסף  לעין.  המגיעה  האור 
האישון  קוטר  של  לשינויים  הטבעות  מבנה  את 
ועל ידי כך לשפר איכות הראיה בתאי תאורה של 

ולילה.  יום 
ניתוח  העוברים  מטופלים  כי  מלמד  הניסיון   

קטרקט הכולל השתלת עדשות אלה, מדווחים על 
מצד  החיים.  ובאיכות  הראיה  באיכות  ניכר  שיפור 
מתאים  לא  אלה  עדשות  סוג  כי  לציין  חשוב  שני, 
ניתוחית  טרום  בבדיקה  צורך  ויש  המטופלים  לכל 
מקיפה. יש  להתחשב בכך שחלק קטן מהמטופלים 
מדווחים לאחר הניתוח על סינוורים והילות ממקור 
אור בלילה. למרות רמת דיוק גבוה בניתוחים אלה 

מבחלק מהמקרים עדיין יש שארית מספר אשר מק
ולכן  הפרימיום  עדשות  תפקוד  יעילות  את  טינה 
תיקון נוסף משלים על ידי לייזר להסרת משקפיים 

תשפר משמעותית את הראיה. 

בעדשות  הטכנולוגית  ההתפתחות  לסיכום, 
יחד עם השיפור במכשירי המדידה  התוך העיניות 
והיכולות הכירורגיות מאפשרות לאחר ניתוח ירוד 
להקטין משמעותית את התלות במשקפיים ולשפר 
על ידי כך את איכות החיים של המטופל. יחד עם 
זאת חשוב לזכור כי לא כל מטופל מתאים לעדשות 
אלה. בדיקה מדוקדקת לפני הניתוח יחד עם תאום 

צפיות המטופל הם המפתח להצלחה. 

ד"ר אליה לוינגר הוא מנהל שירות הקטרקט, המרכז 
הרפואי תל-אביב  

"ההתפתחות הטכנולוגית והיכולות 
הכירורגיות, מאפשרות להקטין תלות 

במשקפיים, לאחר ניתוח קטרקט"
עדשות פרימיום שפותחו בטכנולוגיה ישראלית פורצת דרך, לצד שיפור יכולות המדידה מאפשרות למנתח להקטין 

את הצורך במשקפיים לקרוב ולרחוק, אצל המנותח

ד"ר אליה לוינגר | צילום: גלית יאיר פור

הניסיון מלמד כי 
מטופלים העוברים ניתוח 
קטרקט הכולל השתלת 
עדשות אלה, מדווחים 

על שיפור ניכר באיכות 
הראיה ובאיכות החיים. 
מצד שני, חשוב לציין 

כי סוג עדשות אלה לא 
מתאים לכל המטופלים 
ויש צורך בבדיקה טרום 

 ניתוחית מקיפה

 צילום: עדשות חניתה
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יובל בן משה

הסיומת  )מכאן  מדע  הינה  נוירואופטלמולוגיה 
מתחום  משולבות  בהפרעות  העוסק  'לוגיה'( 
הנוירולוגיה )מכאן התחילית 'נוירו'( ותחום רפואת 
זה  בתחום  המומחים  האופטלמולוגיה.  העיניים, 

מאברו נובעות  שאינן  ראיה  בהפרעות  ־מתמחים 
והרש העדשה  הקרנית,  דוגמת  עצמה  העין  ־ני 

הראיה  מעצב  הנובעות  ראיה  מהפרעות  אלא  תית, 
המח.  קליפת  עד  הראיה  מסילות  דרך  אחורנית, 

־הנוירואופטלמולוגים מתמחים באבחון וטיפול מצ
וצניחת  העיניים  בתנועות  להפרעה  הקשורים  בים 

־עפעפיים כמו גם הפרעות בגודל האישון. לרב מדו
בר במחלות נוירולוגיות או גידולים מוחיים שאפקט 
של  במהלך  או  הראיה  בשדות  פוגע  שלהם  הלחץ 
העצבים הקרניאלים האחראיים על תנועת העיניים. 
בעצב  שפוגעות  שונות  מחלות  גם  מכיל  התחום 
הראיה - דלקות בעצב הראיה, הפרעות ואסקולריות 
הפוגעות באספקת הדם לעצב, גידולים המערבים את 
העצב או לוחצים עליו, מחלות תורשתיות או חסרים 

מטבולים )חסר B12 למשל( ואף טראומה לעצב. 
"למעשה תפקידו של המומחה בתחום, דומה מעט 
לעבודתו של בלש. הוא נדרש לאסוף מידע רב לגבי 
ההיסטוריה הרפואית של המטופל, ואף בני משפחתו, 
והתרופות שהוא נוטל, לקבל מידע מדויק על הפרעת 

־הראיה והסימפטומים הנלווים לה ולבצע בדיקה מקי
פה לא רק של העין עצמה אלא של כל ארובת העין, 
השרירים המזיזים את גלגל העין, השרירים האחראיים 

־לפתיחת וסגירת העין ואף לעצבים התחושתיים. מע
בר לחדות הראיה נלקחים בחשבון גם ראית הצבעים 
והראיה המרחבית )שדה הראיה(", מסבירה ד"ר עינת 
קליין, מהיחידה לנוירואופתלמולוגיה, מערך העיניים, 

המרכז הרפואי תל-אביב. 
לפנות  יכולים  שונים  מטופלים  שני  לדבריה, 
כ-  בלשונם  שיתואר  אירוע  על  ולדווח  לרופא 
"אובדן מחצית שדה הראיה שהופיע הבוקר, וחלף". 
על  מדויק  מידע  מהם  ונקבל  בפרטים  נתעמק  אם 
על  שלהם,  הרקע  ומחלות  המשפחתית  ההיסטוריה 

נוכ הראיה,  שדה  אובדן  אירע  בו  המדויק  ־האופן 
בקלות  נוכל  האירוע,  ומשך  אחרות  תלונות  חות 
של  בסוג  הנראה  ככל  שמקורו  אירוע  בין  להפריד 
אירוע  לבין  נוסף,  בירור  דורש  איננו  אשר  מיגרנה 

־שמקורו בהפרעה ואסקולרית - אירוע  איסכמי חו
לף )TIA(, מהקבוצה של שבץ מוחי. אירוע מסוג זה 

דורש כמובן הפניה דחופה להדמיה מוחית הכוללת 
CT ו-CTA כמו גם דופלר עורקי צוואר ואקו לב.

כיצד מאבחנים?
יפנו  אשר   60 בנות  מטופלות  שתי  "למשל   
בכפל  המתבטאת  ראיה  הפרעת  של  דומה  בתיאור 

נל וללא תלונה  לסירוגין  ימים,  כחודש  מזה  ־ראיה 
המ הנוירואופטלמולוגית  הבדיקה  רק  אחרת,  ־וות 

לאה הכוללת את מבנה ארובות העיניים, מנח וחוזק 
לה לנו  יאפשר  העין,  גלגל  תנועתיות  ־העפעפיים, 

גיע לאבחנה כמו דלקת ארובתית הקשורה בבלוטת 
התריס ומתבטאת בתפיחות שומן ושרירים בארובה 

העצבים  מערכת  של  אוטואימונית  מחלה  לעומת 
הנקראת מיאסטניה". 

מה הביא אותך לבחור בתחום התמחות זה על 
פני יתר ההתמחויות ברפאות עיניים?  

"נראה כי אחד הדברים העיקריים שמשכו אותי 
ומ מאתרים  אנחנו  המקרים  ברב  כי  הינו  ־לתחום 

עינית  במחלה  ולא  מערכתית  רב  במחלה  טפלים 
יכו מומחים מתחומים אחרים  גם  אומנם  ־מבודדת. 

לים לעיתים לאבחן כי למטופל יש בעיה סיסטמית 
קרנית  מומחה  למשל  העיניים,  לסימנים  שהביאה 
בקרנית,  אופייני  ממצא  עקב  קרוהנס  המאבחן 

לוק אפילו  או  סכרת,  המאבחן  רשתית  רופא  ־או 
אך  ברשתית.  אופיינית  דימומים  תבנית  עקב  מיה, 
נוירואופטלמולוג כמעט תמיד יאבחן מחלה או בעיה 
שמערבת מערכות נוספות בגוף ולא את העין בלבד; 
דלקת בעצב הראיה שנגרמה מטרשת נפוצה, אוטם 
או  הדם  בלחץ  מהפרעות  שנובע  הראיה  עצב  של 
מדום נשימה בשינה, בצקת של ראש העצב משנית 

ללימפומה של מערכת העצבים ועוד".
האם אתם מומחים גם לכאבי ראש? 

לעתים  אך  בהכשרתנו,  נוירולוגים  לא  "אנחנו 
ופנים,  ראש  כאבי  של  שונים  מצבים  מאבחנים 
טריג'מינל  או   )cluster( מקבצי  ראש  כאב  לדוגמה 
של  תקינה  לא  מתשדורת  הנובע  כאב  נוירואלגיה, 

התחושה  על  האחראי  החמישי  הקרניאלי  העצב 
העיקרים  הראש  כאבי  ובפנים.  הקדמית  בקרקפת 
שאנחנו מאבחנים ומטפלים בהם, הם אלו הנובעים 
מיתר לחץ תוך גולגלתי. מטופל הסובל מלחץ תוך 
יסבול לרב מכאבי ראש ממושכים  מוגבר,  גולגלתי 

לעי להם  ונלווים  בשכיבה  המחמירים  ־וקבועים, 
תים סימפטומים נוספים כטינטון או הפרעות ראיה 
בצקת  הינה  זה  במצב  העיקרית  הסכנה  חולפות. 
בעצבי הראיה המתרחשת משנית לבצקת המוחית. 

־בצקת של עצב הראיה עלולה לגרום לפגיעה קבו
עה בראיה אם אינה מאובחנת ומטופלת בזמן. רופא 
שיחה  מתוך  הבצקת,  את  יזהה  זה  במקרה  העיניים 
ככל  מדובר  כי  יבין  העיניים  ובדיקת  המטופל  עם 
ולא  מוגבר  מוחי  תוך  ללחץ  משנית  בבעיה  הנראה 
משנית לבעיה עינית )גם דלקות עיניות או הפרעות 
עצב  של  לבצקת  לגרום  יכולות  לעין  דם  בזרימות 
בהמשך,  מוחית.  להדמיה  בדחיפות  ויפנה  הראיה( 
כאשר נשלול תהליך תופס מקום, נתחיל במהירות 

־טיפול תרופתי להורדת הלחץ ונשלים בירור לגור
מים אחרים היכולים להוביל לעלית הלחץ במערכת 

העצבים המרכזית".
לפנות  צריך  אדם  בגינם  הסימנים  מהם 

לנוירואפטלמולוג? 
"בכל הפרעת ראיה חדשה שהופיעה בפתאומית, 

לג מומלץ  ראיה,  כפל  או  בראיה  טשטוש  אם  ־בין 

שת בדחיפות לבדיקת רופא עיניים. רופאי העיניים 
הר ההיסטוריה  פרטי  את  לקחת  ידעו  ־הראשוניים 
־פואית ולבדוק את המטופל. על פי הממצאים יאב

משנית  או  עיני  ממקור  הינו  לבעיה  הגורם  אם  חנו 
לבעיה נוירולוגית/חשד לבעיה סיסטמית, ויפנו את 
לפי  הדרושים  והבירור  הטיפול  להמשך  המטופל 

דחיפות", מסכמת ד"ר קליין.

ד"ר עינת קליין היא אחראית היחידה לנוירואופתלמולוגיה, 
מערך העיניים, המרכז הרפואי תל-אביב

"תפקידו של נוירואופטלמולוג דומה 
לעבודת בלש. איסוף וחיבור פרטים 

מההיסטוריה הרפואית, הבדיקה 
העינית ובדיקות הדם וההדמייה"
נוירואופטלמולוג, מי אתה? למה צריך אותך? ד"ר עינת קליין, אחראית היחידה לנוירואופתלמולוגיה, 

מערך העיניים, המרכז הרפואי תל-אביב, מסבירה את רזי התחום ותפקידו של הנוירואופטלמולוג

ד"ר עינת קליין | צילומים: גלית יאיר פור

הקשר בין הראיה למחלה המטולוגית // סיפורו של 
ד"ר זהר משה 

לא  אשר  ראשון  עיניים  לרופא  פניתי  מימין.  הראיה  בכושר  מוזר  שינוי  חשתי  שנים  כחמש  לפני 
של  בצקת  יש  כי  לי  הוסבר  נוספים,  רופאים  ידי  על  שבוצעו  בדיקות  מספר  עוד  כעבור  הסבר.  מצא 
 .)AION( לעצב  הדם  באספקת  להפרעה  משנית  בממצא  מדובר  כי  ביותר  וסביר  הראיה,  עצב  ראש 
ד"ר  נוירואופטלמולוגית,  קולגה,  של  עזרתה  את  ביקש  הוא  באבחנה  בטוח  היה  לא  והרופא  מאחר 
העצב  ראש  של  להסננה  יותר  מתאים  הראיה  עצב  מראה  כי  סברה  היא  בדיקתה  בתום  קליין.  עינת 
ונלקחו  והארובות  המח  של  הדמיה  בוצעה  העיניים,  במחלקת  אושפזתי  ואסקולרית.  להפרעה  ולא 
בדיקות דם. הממצאים כיוונו למחלה לימפופרולפרטיבית, של שורות הדם. אמנם הייתי מספר שנים 
אינדולנטית  כי המחלה  לימפומה, אך ההמטולוג המטפל שלי טען  במעקב המטולוגי עם אבחנה של 
צוות  זו.  בעין  ראיה  הפרעות  והופיעו  בצקתי  נהיה  השני  הראיה  עצב  גם  המעקב  במהלך  )רדומה(. 
 petהנוירואפטלמולגים בבית החולים איכילוב התעקש וביקש לבצע בדיקות נוספות כניקור מותני ו
ורק בזכות התעקשותם, נקבע בסופו של דבר כי יש קשר ממשי בין המחלה ההמטולוגית לבין   -CT
הפגיעה בעצבי הראיה. על בסיס האבחנה קיבלתי טיפול תרופתי מתאים והראיה השתפרה. מאז אני 

במעקב משולב של רופאת העיניים וההמטלוגים.

עין שמאל - עצב עם גבול 
חד וגוון תקין

עין ימין - עצב ראיה תפוח 
עם דימומים
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ד''ר מרק קראוטהמר 

נגיפי  RNA ממשפחת  נגיף  הוא   SARS-CoV-2
בש רבות.  שנים  כבר  לאנושות  המוכרת  מהקורונה 

 Severe acute(  SARS-ה מגפת  פרצה   2002 נת 
ובהממ הרחוק  במזרח   )respiratory syndromee

 Middle East(  MERS-ה מגפת   2012 בשנת  שך 
בעיקר  שהתרחשה   ,)respiratory syndromee

לי,  וונליאנג  ד''ר   ,2019 בשלהי  ערב.  האי  בחצי 
מרופא עיניים מווהאן שבמחוז חוביי בסין, זיהה מס

שהתגלו  חמורה  נשימתית  מחלה  עם  מטופלים  פר 
חיוביים לווירוס SARS-CoV-2. הוא הזהיר שמדובר 
היסטוריה.  והשאר  קטלנית,  מחלה  של  בהתפרצות 
פנדמיית הקורונה )COVID 19(, שהחלה כהתפרצות 
העולם  בכל  מאוד  מהר  התפשטה  בווהאן  נקודתית 
ושינתה את החיים כפי שהכרנו אותם לפני. מדינות 
בכל העולם נכנסות לסגרים, מקומות עבודה רבים 

מבארץ ובעולם עוברים לעבוד מרחוק, מוסדות החי
מנוך מושבתים, השמיים סגורים, בתי החולים מתמו

דדים עם עומסים בלתי אפשריים וכמעט אין תחום 
בחיינו שלא הושפע.

אך  נשימתית  למחלה  בעיקר  גורם  הווירוס 
מחולים  החל  נרחב,  התחלואה  ספקטרום  רק.  לא 
א-תסמיניים, מחלה קלה ועד למצב מסכן חיים, בו 

מכמעט כל מערכת בגוף עלולה להיפגע. תסמיני עי
ניים גם הם מוכרים ואף ישנם דיווחים על התייצגות 

עינית כתסמין יחיד.
אך לא רק הווירוס עצמו יכול לפגוע בעין, אלא 

מד רבים  מטופלים  מפניו.  ההתגוננות  ניסיון  מגם 
ביובש העיני מאז פרוץ הקורונה  ווחים על החמרה 

המאופיין בדמעת, תחושת צריבה, אודם ועוד.
דמ של  תמידית  הפרשה  קיימת  תקין,  מבאופן 

עות והיא חיונית לשמירה על בריאות העין. שכבת 
הדמעות מכילה כ-90% מים, שומנים אשר מונעים 
וחלבונים שונים שעוזרים  אידוי מהיר של הדמעה, 

תפקי הקרנית.  פני  על  הדמעה  של  שווה  מבפיזור 
שטח  פני  ממוקדת.  לראיה  קריטי  הדמעות  של  דן 
העין מוחלקים על ידי דמעה תקינה, דבר המאפשר 
הראיה  מרכז  לכיוון  התמונה  של  יותר  טוב  מיקוד 
העין  על  בהגנה  תפקיד  לדמעות  כן  כמו  ברשתית. 

ממפני זיהומים )כגון וירוסים, חיידקים, פטריות( ומ
פני פגיעה ישירה של גופים זרים קטנים כגון חלקי 
אבק. ביובש מתקדם יכולים להיווצר סדקים זעירים 

בכ מירידה  להיגרם  עלול  עיני  יובש  הקרנית.  מעל 
או  הדמעות  של  מהירה  התייבשות  הדמעות,  מות 

הפרעה לפעולת המצמוץ.
כיצד פנדמיית הקורונה מחמירה את היובש 

העיני?
עטיית מסכה המכסה את הפה והאף במהלך רוב 
אולם  חיים,  ומצילה  חיונית  ספק  ללא  היום  שעות 
באיכות  ואף  בקרנית  ישירה  לפגיעה  גורם  זה  מצב 
האוויר  של  זרימה  חוסמת  המסכה  למעשה  הראיה. 
לזרימתו  וגורמת  חופשי  באופן  והאף  הפה  מחלל 
זרימה  הפנים.  לבין  המסכה  בין  הפתחים  לכיוון 

דרך פתחים אלו בחלק העליון של המסכה, גורמת 
לאוויר החם, שזה עתה יצא מגופנו, לצאת במהירות 
את  לדמות  ניתן  לעיניים.  ישירות  מכוון  ולהיות 
 37 של  בטמפרטורה  אוויר  שפולט  למאוורר  המצב 
מעלות לכיוון העיניים שלנו במשך יום שלם. הדבר 

מגורם להתייבשות מהירה של שכבת הדמעות שעו
גירוי  לתחושת  מכך  וכתוצאה  הקרנית,  את  טפת 

ויובש עיני ולראיה לא איכותית כפי שהוסבר.
כמו כן, המעבר ללמידה מרחוק, עבודה מהבית, 
ממושכת  צפייה  וכן  ודומיהם,  טימס  זום,  פגישות 
לעליה  גרמו  השונים,  המדיה  ובאמצעי  בטלוויזיה 
רבים  מחקרים  כולנו.  של  המסך  בזמן  משמעותית 

ממראים כי בהייה במסכים מקטינה את כמות המצ
מוצים פי יותר משניים. מצמוץ הוא מנגנון הכרחי 
את  מחדש  מלחלח  מצמוץ  כל  העין.  על  לשמירה 
הקרנית ומפזר את שכבת הדמעות באופן שווה. לא 
מספר  לאחר  או  עבודה  יום  שבסיום  כך  אם  פלא 
שעות של לימודים ברשת, רבים מאיתנו חווים יובש 

עיני ניכר.
כיצד בכל זאת אפשר לשמור על העין בעידן 
נפרד  בלתי  חלק  הם  והמסכה  המסך  שבו  החדש 

מחיינו?
מי בצורה  המסכה  את  להתאים  לנסות  מחשוב 

טבית לפנים, כך שכיוון זרימת האוויר יהיה כלפי 
מטה ולא כלפי העיניים. לצורך כך ניתן להדק מעט 
יותר את המסכה בחלקה העליון תוך כיפוף מתאים 
של פס המתכת של המסכה לפי מתאר גשר האף.
מככל שניתן, יש להימנע מבהייה ממושכת במ
לה מהמסך  יזומה  הפסקה  לעיניים  ולתת  מסכים 

צבירת  עם  היום  לאורך  שמחמיר  מהיובש  תאושש 
מנוחה  לקחת  מומלץ  כן  כמו  מרובות.  מסך  שעות 
 20 מדי  שניות  כ-20  למשך  עיניים  עצימת  של 

דקות.
בנוסף ניתן להזליף טיפות לשם לחלוח טוב יותר 
של העין. הרטבת העיניים במים לא צפויה להועיל 
כפי  ייחודי  הרכב  בעל  הוא  הדמעות  ונוזל  מאחר 
ניתן להשתמש בדמעות מלאכותיות לשם  שהוסבר. 
דומה  הרכב  בעלות  מיוחדות  בטיפות  מדובר  כך. 
על  לשמור  לעזור  יכולות  כן  ועל  הטבעית  לדמעה 

מהעין מפני התייבשות לאורך זמן וזאת כתוספת לה

בד להשתמש  חשוב  הדמעה.  של  הטבעית  מפרשה 
חומרים  משמרים.  חומרים  ללא  מלאכותיות  מעות 
משמרים שקיימים בחלק מהטיפות עלולים בעצמם 
בהפסדנו.  שכרנו  יצא  וכך  העין  שטח  בפני  לפגוע 
רופא,  מרשם  ללא  לרכוש  ניתן  מלאכותיות  דמעות 
הן מורשות לשימוש ללא הגבלה ואינן יוצרות תלות.
להשתמש  אין  ביובש  הקלה  לצורך  כי  נדגיש 
רכיב  בעלות   alpha-agonist ממשפחת  בטיפות 

יוצמ אמנם  אלו  טיפות   .tetrahydrozoline  פעיל
ידי  על  )זאת  העין"  "הלבנת  של  מיידי  אפקט  רות 
מועילות  אינן  הן  אך  העין(,  בלובן  הדם  כלי  כיווץ 
להחמרת  לגרום  עלולות  ואף  היבשה  בעין  לטיפול 

האודם והיובש העיני בשימוש ממושך.

ד''ר מרק קראוטהמר הוא רופא בכיר ביחידת קרנית 
ומקטע קדמי, מערך עיניים, המרכז הרפואי תל-אביב

"האם הקורונה ייבשה את הקרנית?"
עטיית מסכות, חשובה ומגנה, אבל גורמת לפליטת אויר חם לכיוון העיניים. שהייה ממושכת מול מסכים בלימודים 

ובעבודה הפכה לצו השעה, אך גורמת למיעוט מצמוצים. התוצאה היא עיניים יבשות, תופעת לוואי של וירוס הקורונה. 
המלצות לטיפול ולהפחתת היובש 

ד"ר מרק קראוטהמר | צילום: יחידת צילום איכילוב 

צילום בהגדלה של צביעת קרנית עם צבע פלורסין מאפשרת להדגים את המיקרו סדקים הנוצרים כתוצאה מהיובש 
המשמעותי. )סדקים אלה נצבעים בצבע צהוב על פני הקרנית( | צילום: ד"ר מרק קראוטהמר 

שומרים על העיניים
הקפידו על הפסקות יזומות בזמן עבודה ממושך מול מסך על מנת לאפשר מנוחה לעיניים וכן למצמוץ 

תכוף והזלפת דמעות מלאכותיות במידת הצורך.
מתקדם  ביובש  שהוסבר,  כפי  עיני.  מיובש  וסובלים  במידה  מגע  עדשות  מהרכבת  להימנע  מומלץ 
זר(  גוף  מעין  )שמהוות  מגע  עדשות  והנחת  הקרנית,  פני  על  מיקרוסקופיים  סדקים  להופיע  עלולים 

זיהום לקרנית העין ולתחלואה עינית חמורה. עלולה לגרום להחדרה של 
במידה ואי הנוחות בעיניים אינה סימטרית ומופיעה רק בעין אחת, ואין הטבה לאחר שימוש בדמעות 
עינית אחרת  בבעיה  ביובש, אלא  רק  מדובר  ולא  ייתכן  עיניים.  ברופא  להיוועץ  מומלץ  מלאכותיות, 

זיהום עיני. זר, דלקת או  כגון גוף 
בכל ספק לגבי המצב העיני מומלץ לפנות לבדיקה של רופא עיניים.

|  דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  |  עיניים  |  פברואר 122021
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מרקר מגזין



ד"ר דפנה גולדנברג 

יחידת הדימות של מערך העיניים היא מהגדולות 
והחדשניות מסוגה בארץ ובעולם. היחידה משרתת את 
ומחלקות  מטופלי מרפאת העיניים, מחלקת העיניים 

להאשפוז השונות בבית החולים, כמו גם מטופלים אמ
בולטוריים המופנים אלינו מכל קצוות הארץ לצורך 
מומחי  דעת  חוות  וקבלת  ההדמיה  בדיקות  ביצוע 
ההדמיה. ביחידה מבוצעות כ-50,000 בדיקות בשנה. 
של   OCT בדיקות  היתר  בין  לבצע  ניתן  ביחידה 
 ,)wide field( זוויות  רחב   OCT גם  כולל  הרשתית 
בדיקות OCT של עצב הראיה כולל אנליזה של שכבת 
גלאוקומה  מטופלי  בהערכת  )החשובה  הגנגליון  תאי 
ונוירואופטלמולגיה( וצילומי OCT של המקטע הקדמי 
מסוג  חדשנית  בדיקה  לבצע  ניתן  כן  כמו  העין.  של 
אוטופלורסנציה  הקרקעית,  של  צבע  צילומי   ,OCTA
)FAF(, צילומי פלורוסצאין ו-ICG, כולל צילום היקף 
בקרוב  ייעודיות.  רחבות  עדשות  בעזרת  הרשתית 
 Ultra צילום חדשני שהינו  יתחדש המערך במכשיר 

.Wide Field

OCT-בדיקת ה
ובקיצור   Optical Coherence Tomography

מידע  המספקת  פולשנית  לא  בדיקה  הינה   OCT
והקרנית.  הראיה  עצב  הרשתית,  מבנה  אודות  חיוני 

בק משתמשים  ספורות  דקות  שאורכת  לבבדיקה 
חלקי  את  הסורקת  אדום  אינפרה  גל  באורך  אור  רן 

היסטו כמעט  מידע  קבלת  ומאפשרת  השונים  להעין 
לוגי ברזולוציה גבוהה ובדרגת דיוק מרבית. הבדיקה 
אין  שמה,  ולמרות  למטופל  בסיכונים  כרוכה  אינה 
ואינה מכילה קרינת רנטגן.   CT-לה קשר לבדיקת ה
כניסת ה-OCT לרפואת העיניים לפני כשני עשורים 
התהליכים  הבנת  יכולת  את  דרמטי  באופן  שינתה 
באבחון  וסייעה  עיניים  מחלות  להתפתחות  המביאים 
חלה  השנים  במהלך  השונות.  המחלות  אחר  ומעקב 

ובי במכשירים  בטכנולוגיה,  דרמטית  להתקדמות 
כיום  הדמיון.  גבולות  את  פרצו  אשר  שלהם  כולות 
עיניים  ברפואה  שיגרה  בדיקת  הינה   OCT-ה בדיקת 
אשר מספקת מידע לגבי מבנה הרשתית באזור מרכז 

הקד והמקטע  הקרנית  מבנה  הראיה,  עצב  להראיה, 
מי. מידע זה חיוני לרופאי העיניים בתחומי הרשתית, 

הקר הנוירואופטלמולוגיה,  הגלאוקמה,  להאובאיטיס, 
באיכילוב מצוי אחד  העיניים  והקטרקט. במערך  נית 
בעולם. ביותר  והמתקדמים  המשוכללים   המכשירים 
העיק והמעקב  האבחון  דרך  את  מהווה  להבדיקה 

בצעירים  ניוון    )AMD(, מהגיל  הרשתית  בניוון  רית 
)CSR(, מחלות  )Pattern Distropy(, מחלת הטייסים 

ועו ורידיות  לכלי דם כרטינופטיה סכרתית, חסימות 

גנטיות,  מחלות  אובאיטיס,  מחלות  גם  כמו  רקיות, 
רטיניטיס פיגמנטוזה, נקודות חן על הרשתית, מחלות 
ניתוחי  אחרי  סיבוכים  וממאירות,  שפירות  גידוליות 

ופ השמש  מקרני  מחבלות, מלייזר,  פגיעות  לקטרקט, 
גיעות שונות בעצב הראיה.

עיניים  מחלות  לאבחון  הכרחית  הבדיקה  בנוסף 
אפירטינלית  ממברנה  מקולרים,  כחורים  כירורגיות 

ולא אלו  במחלות  הניתוח  לאחר  במעקב  לומסייעות 
חר ניתוחי הפרדות רשתית. הבדיקה מהווה אבן דרך 

המי ובעולם.  בארץ  שונות  עיניים  מחלות  לבמחקר 
בהחלל לרופא  מסייע   OCT בבדיקת ה המתקבל  -דע 

טות הטיפוליות.
מגיל  ילדים  גם  הבדיקה  הביצוע של  קלות  בשל 
צעיר יכולים לבצע אותה בהצלחה והיא יכולה לספק 
הקרוב  בעתיד  ילדים.  העיניים  לרופאי  חיוני  מידע 
המערך  של  החדשניים  הדימות  מכשירי  לרפרטואר 
מסוגו  היחיד  נייד,   OCT  ,hand held  OCT יתווסף 
לרשתית   OCT בדיקת  ביצוע  יאפשר  אשר  בעולם 
המרפאה,  ברמת  ופעוטות  ילודים  בפגים,  ולקרנית 
את  יעמיד  ובכך  הניתוח  וחדרי  האשפוז  מחלקות 
המערך בקו אחד עם יחידות עיניים ילדים המובילות 
בדיקת  ביצוע  יאפשר  זה  מכשיר  זה.  בתחום  בעולם 
OCT גם למטופלים מאושפזים, לא ניידים, מרותקים 
על  בישיבה  פעולה  לשתף  מסוגלים  ושאינם  למיטה 
מכשירי ה-OCT הקונבנציונליים, ובנוסף יאפשר את 

אבות  כבתי  מרוחקים  באתרים  גם  הבדיקות  ביצוע 
כחלק מבדיקות סקר אותם מבצע המערך. 

  Optical Coherence Tomography
Angiography (OCTA(

טכל הינה   )OCTA( OCT מבוססת  אנגיוגרפיה 
מאפשרת  אשר  חדישה  פולשנית  לא  הדמיה  ניקת 
הדמיית תלת ממד של זרימת דם בכלי דם רטינלים 
ההתקדמות  ניגוד.  בחומר  שימוש  ללא  וכורואידליים 
כדוגמת   OCT-ה בטכנולוגית  שחלה  המשמעותית 

הר שכבות  זיהוי  ויכולת  גבוהות  סריקה  למהירויות 
 .OCTA-ה התפתחות  את  אפשרה  השונות  שתית 
היכולת  היא   OCTA-ה בטכנולוגית  הבסיס  עקרון 
עצמים  לבין  הדם  ככלי  נייחות  רקמות  בין  להבדיל 
נעים ובאופן ספציפי כדוריות הדם הנעות בתוך כלי 

להדם. המכשיר לא מאפשר צפייה בכלי הדם אלה בת
זרימת  של  מפה  יוצר  וכך  הדם  כדוריות  זרימת  וואי 
על  השונות.  הרשתית  בשכבות  הדם  כלי  בתוך  דם 

הסתכ נדמה  הפעולה  עקרון  הבנת  את  לפשט  למנת 
יהיה   OCTA-ה מכשיר  מברז.  הזורמים  מים  על  לות 
את  לא  אך  הנעים  הזורמים  המים  את  לראות  מסוגל 
הברז הנייח. בעזרת טכנולוגית ה OCTA נלקחים חתכי 
OCT מרובים מאותו מיקום ברשתית. פיזור גלי האור 
הדם  זרימת  את  מציג  הנעות   הדם  מכדוריות  החוזר 
OCT ונבנית מפת אנגיוגרפיה בשכבות הרל -בחתכי ה

שתית השונות. זרימת כדוריות הדם נראית בחתכי ה 
OCT ובתמונת ה OCTA צבעונית/לבנה )כתלות בסוג 

המכשור/ בשכבה הנצפית(. 
היתר  בין  נוכל   OCTA-ה טכנולוגית  באמצעות 
כאזורים  יראו  אשר  דם  כלי  חסימת  אזורי  לגלות 
של  ואזורים  נצבע  לא  הדם  כלי  תוואי  בהם  שחורים 
כלי  כמניפת  יראו  אשר  תקינים  לא  דם  כלי  צמיחת 
   OCTA זרימה.  דם במקומות בהם לא אמורה להופיע 
הינה טכניקה לא פולשנית וככזאת לא טומנת בחובה 

תופעות לוואי או סיכון כלשהו למטופל. 

כמו בכל בדיקת הדמיה גם בהקשר ל-OCTA יש 
לביצוע  לשלוח  מי  ואת  מתי  לדעת  גדולה  חשיבות 
המחלות  בחירת  היינו  ההתוויות,  הגדרת  הבדיקה. 

לוהמצבים בהם לנתונים המתקבלים יש חשיבות קלי
 OCTA בין המצבים העיקרים בהם  נית היא קריטית. 
הנכונות  הטיפוליות  ההחלטות  בקבלת  לסייע  יכול 
נמנים, גילוי/שלילת צמיחת כלי דם ב CSR, בפטרן, 
במיופיה, בחלק ממקרי AMD, במחלות דלקתיות וכן 
 OCT ה  בהם  דם  כלי  חסימות  ואבחון  סכרת  במעקב 

לא מספק אבחנה חד משמעתית.
 OCTA מכשירי  מספר  בשוק  קיימים  להיום  נכון 
SD-OCT וחלקם מסוג SS-OCT. בין יתל  חלקם מסוג

רונות מכשיר ה-Swept Source נמנים חדירה טובה 
וכפועל  והסקלרה  הדמית  שכבות  אל  יותר  ועמוקה 

ליוצא הדמיית כלי דם כורואידלים באופן מיטבי, חדי
רה טובה יותר מבעד לעכירות כמו קטרקט ודימומים 
וכן סריקה רחבה יותר. במערך העיניים מצוי מכשיר 
SD-OCTA ובימים אלה אנו מתחדשים גם במל  מסוג

כשיר נוסף מסוג SS-OCTA מהחדישים בעולם, אשר 
פתולו להדגים  רחבות,  הדמיות  לבצע  לנו  ליאפשר 

במכשירי  מתאפשרות  שלא  העין  דמית  ברמת  גיות 
SD-OCTA ולהיות חלק מקבוצה בינלאומית המל  ה-

שתפת את המידע המתקבל לצורך הבנה טובה יותר 
של התהליכים.

לההדמיה החדשנית עדיין בשלבי תמורות בטכנו
לוגיה, בידע המצטבר ובהתוויות ודרכי השימוש בה. 
בה  ולהשתמש  הטכנולוגיה  יכולות  את  להכיר  חשוב 
game  changer, היא לא יכול  באופן מושכל. היא לא

לה לבטל את הצורך בבדיקות הדמיה פולשניות אבל 
ולסייע  בהם  השימוש  את  להפחית  יכולה  ספק  ללא 

רבות בהבנת הפתולוגיות ובהתאמת הטיפול הנכון.

ד"ר דפנה גולדנברג היא רופאת עיניים בכירה ביחידת 
הרשתית, מנהלת מרפאת ה -OCT במערך עיניים, המרכז 

הרפואי תל-אביב וראש תחום OCT באסותא מרכזים רפואיים  

"OCT נייד, היחיד מסוגו בעולם, 
יאפשר ביצוע בדיקת OCT לרשתית 

ולקרנית בפגים, ילודים ופעוטות"
חדשנות בהדמיה זה שם 
המשחק, דברים שרואים 

מכאן לא רואים משם

ד"ר דפנה גולדנברג | צילום: גלית יאיר פור

 Foveomaclar במטופל עם OCTA
Vitelliform Dystrophy אשר עבר 

הזרקות מרובות לשתי עיניו. הופנה 
למערך לביצוע OCTA אשר הוכיח 

שבעין שמאל )D( אין כלי דם חדשים 
וניתן להפסיק את ההזרקות. בעין 

ימין לעומת זאת יש מניפת כלי דם 
)B( ויש צורך להמשיך בהזרקות.  

OCTA ברשתית תקינה. )A(  כלי 
דם ברשתית השטחית, )B( כלי דם 

ברשתית העמוקה, )C( רשתית חיצונית, 
אזור ללא כלי דם, )D( כלי דם בדמית 

)כורואיד(

OCTA במטופל עם  CSR כרוני אשר הופנה 
למערך לביצוע OCTA בשל קיום נוזלים 

כרוניים מעל 6 שנים. הבדיקה הדגימה קיום 
מניפת כלי דם חדשים )B( שלא היו ידועים 

וכך הביאה לשינוי בדרך הטיפול.  הוחל 
בהזרקות אשר הביאו ליבוש הרשתית 

ולשיפור בראיה. 

"בימים אלו אנו מתחדשים גם במכשיר נוסף מסוג SS-OCTA מהחדישים בעולם" 

דוגמאות לשימוש קליני ב-OCTA באבחון פתולוגיות רטינליות
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ד"ר רוני רחמיאל 

ומתקדמת  כרונית  מחלה  היא  גלאוקומה 
בע כלל  בדרך  ומלווה  הראיה  בעצבי  תהפוגעת 

יורד  לא  הלחץ  כאשר  עיני.  התוך  הלחץ  ליית 
מספק  באופן  ולייזר  עיניים  טיפות  באמצעות 
לבצע  יש  הראיה  תפקודי  על  שמירה  המבטיח 

תניתוח לגלאוקומה. הניתוח הוותיק, היעיל והש
טרבקולקטומיה  הקרוי  ניתוח  הוא  ביותר  כיח 
לנוזלי  לחמיתי  תת  סינון  כר  יוצרים  ובמהלכו 
בתכשיר  הניתוח  במהלך  שימוש  למרות  העין. 

לה נוטה  שנוצר  הסינון  כר  הצטלקות,  תהמונע 
צטלק לאורך הזמן וחדל מלתפקד.

ניתוח השתלת שסתום  בשלב הבא מבצעים 
בניתוח  כבר  השסתום  מושתל  לעיתים  בעין. 

הראשוני לגלאוקומה.
כיום  הקיימים  העיקריים  השסתומים  שני 
אחמד  שם  על  השסתום  הם  המערבי  בעולם 

)מצורפת תמונה(. והשסתום על שם ברוולד 

שסתום על שם אחמד
ובני רבות  שנים  מזה  מבצעים  תבמחלקתנו 
אח שם  על  שסתום  השתלת  ניתוח  עשיר  תסיון 

מד. מדובר במשטח סיליקון בגודל - 183 ממ"ר, 
כיווני  חד  שסתום  ובתוכו  העין  לגלגל  המחובר 
המנקז את נוזלי העין . למשטח הניקוז מחוברת 
צינורית המוחדרת אל תוך גלגל העין. מערכת 
הניקוז מכוסה היטב בתום הניתוח, בשתל קרנית 
יפה  מתקבל  הקוסמטי  שהמראה  כך  ובלחמית 

והשסתום ממוקם בבטחה באזור ראוי לניקוז. 
השסתום על שם אחמד הוא השסתום היחיד 
וזאת  בישראל  בשימוש  היום  עד  קיים  שהיה 
בשל העובדה שהשתלתו בעין נחשבה קלה יותר 
חד  שסתום  המצאות  יחסית,  הקטן  גודלו  בשל 
בוויסות  צורך  והעדר  לחץ  תת  המונע  כיווני 

סיבו ומיעוט  קשירתו  באמצעות  דרכו  תהזרימה 
הרב  הניסיון  אולם,  מיידים.  ניתוחים  אחר  כים 
השימוש בשסתום  עם  ובכלל  באיכילוב  שנצבר 
גבוהה  שכיחות  ובהם:  חסרונותיו  את  גם  חשף 
התת הדורשת  סביבו  הצטלקות  של   )50%  )כ-

אך  טובה  עיני  תוך  לחץ  ירידת  נוספת,  ערבות 
לא מספקת וצורך בניתוחים חוזרים עם השנים.

שסתום על שם ברלווד
פרסומים  הופיעו  האחרונות,  השנים  בעשר 
המשווים  מובילים  רפואיים  ממרכזים  חשובים 
את שסתום הברוולד לשסתום האחמד. מחקרים 
שסתום  של  הרבים  יתרונותיו  על  מלמדים  אלו 
המסתם  במשטח  הניקוז  ששטח  בכך  הברוולד 
התוך  הלחץ  הורדת  ממ"ר(,   350( בגודלו  כפול 
ניתוח  לעומת  הרחוק  בטווח  יותר  טובה  עיני 
שסתום אחמד, ויש פחות הצטלקות סביב פלטת 
המסתם. עם זאת, לשסתום הברוולד אין מערכת 
שיש  כפי  לחץ  תת  למניעת  כיוונית  חד  וויסות 

להכניס  חייבים  כן  על  אחמד.  שם  על  בשסתום 
השסתום,  צינורית  לתוך  תפר  הניתוח  במהלך 

המ חיצוני  בתפר  הצינורית  את  היטב  תולסגור 
לאורך  מקבלים  בכך  הזמן.  עם  מעצמו  תמוסס 
וצורך  הלחץ  בהורדת  יותר  טובה  תוצאה  הזמן 

מופחת בניתוחים חוזרים.
החולים  בבית  הגלאוקומה  מנתחי  צוות 

יחודי בארץ במ תאיכילוב משתמש כיום באופן 
במטופלי  יתרונותיו  השגת  תוך  הברוולד  סתם 
גלאוקומה מבוגרים וילדים להם יש אינדיקציה 

זה.  לשימוש בשסתום 

ד"ר רוני רחמיאל הוא מומחה לגלאוקומה, רופא בכיר 
בשרות לגלאוקומה, מערך עיניים, המרכז הרפואי 

תל-אביב

השסתום על שם ברוולד, הוא הדבר הבא

"באיכילוב עושים 
שימוש בלעדי ייחודי 

במסתם הברוולד 
וביתרונותיו בניתוחי 

גלאוקומה"

מימין: שסתום ע"ש ברוולד משמאל: שסתום ע"ש אחמד | צילום: יח"צ

פרופ׳ מיכאל ויסבורד  

הכ הראיה,  עצב  של  מחלה  היא  תגלאוקומה 
המידע  את  ומעביר  למוח  העין  בין  שמחבר  בל 
הראייתי. כאשר הלחץ בתוך העין גבוה מדי, סיבי 

תעצב הראיה נפגעים וכתוצאה מכך נגרמת הפר
עה בשדה הראיה ובהמשך ירידה בחדות הראיה. 
המטרה העיקרית בטיפול בגלאוקומה היא הורדה 
של הלחץ התוך עיני ושמירה על תפקודי הראיה. 
עד לאחרונה, היה מקובל להתחיל טיפול בטיפות 
עיניים לצורך הורדת הלחץ התוך עיני. עם זאת, 
קבוע  לשימוש  הקשורים  קשיים  מספר  קיימים 
בטיפות עיניים: חלק מהטיפות גורמות לצריבה, 
אודם או תחושת אי נוחות בעין, מטופלים רבים 
קבוע,  באופן  בטיפות  להשתמש  זוכרים  אינם 
ואחרים מתקשים לשים טיפות עיניים באופן נכון.    
 ,SLT – Selective Laser Trabeculoplasty
הוא טיפול לייזר לגלאוקומה, שיכול להחליף את 
הטיפול בטיפות עיניים כקו טיפול ראשון. מדובר 
בטיפול עם פרופיל בטיחות גבוה, שמטרתו הורדה 
של הלחץ התוך עיני והגנה על סיבי עצב הראיה.

יתרונות הטיפול
יתרונות הטיפול: פחות תופעות לוואי הכרוכות 

תבשימוש קבוע בטיפות עיניים, נוחות רבה יותר למ
תטופל והיענות גבוהה יותר לטיפול עבור אותם מטו

פלים שאינם זוכרים להשתמש בטיפות באופן קבוע. 
היוקרתי  העת  בכתב  פורסמו  לאחרונה, 
המשת גדול,  מרכזי  רב  מחקר  תוצאות   Lancet

בלייזר  לטיפול  עיניים  בטיפות  שימוש  בין  ווה 
SLT כקו טיפול ראשון בגלאוקומה. אחרי שלוש 
שנים, 74% מהמטופלים שעברו טיפול לייזר לא 
המטרה  ללחץ  להגיע  כדי  נוסף  לטיפול  נזקקו 
לגלאוקומה  האמריקאי  האיגוד  בנוסף,  הרצוי. 
הם  גם  מציינים  לגלאוקומה  האירופאי  והאיגוד 
את האפשרות של טיפול לייזר כטיפול ראשוני. 
הלחץ  בהורדת  יעיל   SLT לייזר  לסיכום, 
השימוש  את  להחליף  יכול  כן  ועל  עיני  התוך 
בגלאוקומה.  ראשון  טיפול  כקו  עיניים  בטיפות 

תהטיפול צפוי לשפר את ההיענות ולהפחית תו
פעות לוואי הקשורות לשימוש בטיפות.  

פרופ׳ מיכאל ויסבורד הוא מנהל המרכז לחקר 
הגלאוקומה, מערך עיניים, המרכז הרפואי תל-אביב 

טיפול לייזר SLT לגלאוקומה כקו טיפול ראשון במקום 
טיפות עיניים, עם פחות תופעות לוואי, נוחות רבה 

יותר למטופל והיענות גבוהה יותר לטיפול

"74% מהמטופלים 
שעברו טיפול לייזר 

לא נזקקו לטיפול 
נוסף כדי להגיע ללחץ 

המטרה הרצוי"

 Wills Eye פרופ' מיכאל ויסבורד | צילום: באדיבות
Hospital, Philadelphia, PA

צילום: גלית יאיר פור
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ד"ר דינה צור 

מח של  קבוצה  הן  תורשתיות  רשתית  חמחלות 
חמור  ראיה  לאובדן  לגרום  העלולות  נדירות  לות 
אחד  גן  ידי  על  נגרמת  מחלה  כל  לעיוורון.  ואף  
יכולות  אלו  מחלות  פגומה.  שפעילותו  לפחות 
רבות  שונה.  בקצב  ולהתקדם  הגילים  בכל  להופיע 
שתסמיני  כלומר  כניווניות,  מוגדרות  מהמחלות 
הראיה  איבוד  הזמן.  עם  להחמיר  יכולים  המחלה 
נגרם על ידי חוסר תפקוד או מוות בטרם-עת של 

התאים הקולטנים ברשתית.

רטיניטיס פיגמנטוזה
 Retinitis pigmentosa,( רטיניטיס פיגמנטוזה
הנפוצה  התורשתית  הרשתית  מחלת  היא   )RP
)כ-1:2000(  גבוהה  בארץ  המחלה  היארעות  ביותר. 
הגנים  כ-1:5000(.  )שם  ואירופה  לארה"ב  ביחס 
ומאז  השמונים  בשנות  זוהו   RP של  הראשונים 
האחח גנים   250 מעל ידועים  כיום  עלה.   מספרם 

להופיע  יכול   RP ניווניות.  מחלות  למגוון  ראים 
או  הבגרות  במהלך  מוקדמת,  בילדות  לראשונה 
הראשונה  התלונה  לרוב,  יותר.  מאוחרים  בגילים 
גוח  RP המחלה התקדמות  עם  לילה.  עיוורון   היא 

רמת ל"כתמים עיוורים" בראיה ההיקפית ובהמשך 
הראיה  גם  דבר  של  בסופו  הראיה.  שדה  לצמצום 
נהיגה  קריאה,  כמו  למשימות  ההכרחית  המרכזית, 

וזיהוי פנים, עלולה להיפגע.

אבחון
הבירור כולל בדיקת שדה ראיה לאבחון ולתיעוד 

חמידת אובדן הראיה ההיקפי, צילומי רשתית עם אמ
צעי הדמיה מתקדמים שמאפשרים להעריך את מצב 
המחלה וקצב התקדמות, ובדיקות אלקטרופיזילוגיות.  

את  המודדת  בדיקה  היא   )ERG( אלקטרורטינוגרם 
ידי תאי הרשתית  האותות החשמליים המיוצרים על 
בעת תגובה לאור. ה-ERG מסייע להבחין בין מחלות 
אחרות  והן  תורשתיות  הן  ברשתית,  הפוגעות  שונות 

ומהווה חלק מרכזי בבירור המטופלים

מאבחנה גנטית לחזית הטיפול במחלות 
רשתית תורשתיות 

מול בשיטות  התקדמות  האחרונות,  חבשנים 
אבחון  המאפשרת  דרך  לפריצת  הביאה  קולריות 

למ הגורמת  הגנטית  המוטציה  זיהוי  תוך  חגנטי 
רבה  השפעה  יש  הגנטית  התשובה  לקבלת  חלה. 
חיפשו  מהמטופלים  רבים  ומשפחתו.  המטופל  על 
וקבלת  במשך שנים הסבר לתלונות הראיה שלהם 

מק אשר  מעגל,  סגירת  להם  מאפשרת  חהאבחנה 
לה על ההתמודדות הנפשית עם המחלה.  האבחון 
יותר  טוב  פרוגנוסטי  חיזוי  לאפשר  יכול  הגנטי 
בכל  המחלה  של  ההורשה  דרך  להבנת  ולתרום 
ייתכן  במשפחה,  החולים  לאנשים  מעבר  משפחה. 

מב שאינם  הגנטיים  לשינויים  נשאים  חשקיימים 
גורם  את  להעביר  יכולים  אך  המחלה,  את  טאים 
ההורשה(.  בדרך  )כתלות  הבאים  לדורות  המחלה 

גנ בדיקות  ביצוע  מאפשר  אלו  נשאים  חאיתור 
הצורך. לידתי במקרה  ואבחון טרום  מכוונות   טיות 

משמעות  הייתה  לא  הגנטי  לבירור  לאחרונה  עד 
מעבר  לאבחנה. אך בשנים האחרונות,  התחום עבר 
מהפך דרמטי: טיפולים תלויי גן, שפותחו ונמצאים 
נותנים לראשונה תקווה אמיתית לעצור  בפיתוח,  
את התקדמות המחלה ואף לשפר את הראיה. כיום, 
בסל  נמצא  ואף  אושר  כבר  זה  מסוג  אחד  טיפול 
בניח נמצאים  נוספים  טיפולים   30 כ -התרופות. 

כי  להדגיש  חשוב  שונים.  בשלבים  קליניים  סויים 
למטופ לאפשר  כדי  הכרחית  היא  גנטית  חאבחנה 
חלים השתתפות במחקרים קליניים עתידיים. במק

ביל לטיפולים הגנטיים, יש התפתחות משמעותית 
כגון השתלת שתל רשתית  טכנולוגיים  בפתרונות 
למטופל  להחזיר  שמטרתם  גזע,  תאי  השתלת  או 

וניידות. עצמאות 

המרפאה למחלות רשתית תורשתיות 
איכילוב

והמ האבחון  נדירות,  במחלות  חמכיוון שמדובר 
עקב צריכים להתבצע במרפאה שמתמחה במחלות 
רשתית תורשתיות. נדרש ציוד מיוחד וכמובן צוות 
בחולים  הטיפול  בתחום.  ומעודכן  מנוסה  מומחים 
עם מחלות רשתית תורשתיות דורש גישה מיוחדת, 
וקצב עבודה שונה מהטיפול במחלות  רבה  רגישות 

וב למטופל  מפורט  והסבר  יעוץ  שכיחות.  חעיניים 
ני משפחתו לגבי האבחנה הוא חלק מרכזי בביקור. 
אלינו  שפנו  במטופלים  פעם  לא  נתקלנו  לצערנו, 
מומחים  רופאים שאינן  ידי  על  להם  לאחר שנאמר 
כי  בבירור  צורך  ש"אין  הניווניות  המחלות  בתחום 
הם יתעוורו וכי אין טיפולים זמינים". מיותר לציין 

חאת רמת החרדות ודאגות המלוות את המטופל ומ
שפחתו לאחר מילים כאלו. לאחר בירור מעמיק אנו 
מגיעים לעיתים לאבחנה שונה ויכולים להרגיע את 

חדש טיפולים  לו  להציע  או  עתידו  לגבי  חהמטופל 
וניסיוניים במסגרת מחקרים קליניים.  ניים 

אצלנו  תורשתיות  רשתית  למחלות  המרפאה 
ומעמיק,  בירור מקיף  באיכילוב, מציעה למטופלים 
ליווי על ידי צוות רופאים מנוסה, אופטומטריסטים 
מומחים לראיה לקויה, ועובדת סוציאלית המתמחה 

בליקויי ראיה.

ד"ר דינה צור היא מנהלת המרפאה למחלות תורשתיות 
של הרשתית, מערך עיניים, המרכז הרפואי תל-אביב

עידן חדש ותקווה חדשה במחלות 
רשתית תורשתיות

ד"ר דינה צור | צילום: עופר עמרם

מרפאת רשתית ילדים
דורשים  רשתית  מבעיות  הסובלים  שילדים  הבנה  מתוך  איכילוב  החולים  בבית  הוקמה  המרפאה 
התייחסות מיוחדת. המרפאה מרכזת את מגוון השירותים לאבחון ומעקב אחר תינוקות וילדים ומשלבת 
הערכה קלינית מקיפה ומעמיקה עם בדיקות מתקדמות כדי להגיע לאבחנה מדויקת. למרות שמחלות 

חרשתית תורשתיות נדירות בקרב ילדים, יש לנו ניסיון רב בתחום מכיוון שאנו מטפלים בילדים המ
גיעים למרפאתנו מכל הארץ. השירות כולל בדיקות אלקטרופיזיולוגיות המתבצעות בהרדמה כללית 
לפי הצורך. בדיקות אלו חשובות מאד כי הן מאפשרות לנו לקבוע את יכולת הראיה בגילאים צעירים 
שלא ניתנים לבדיקה באמצעות בדיקות חדות ראיה רגילה. במרפאה יש צוות טכנאיות מיומן וסבלני 
המאפשר צילומי רשתית אפילו בגילאים צעירים מאד. במרפאת רשתית ילדים אנו עובדים בשיתוף 

פעולה מלא עם רופאי עיניים ילדים, נוירולוגים, גנטיקאים ועוד.

מכיוון שמדובר במחלות 
נדירות, האבחון 
והמעקב צריכים 

להתבצע במרפאה 
שמתמחה במחלות 
רשתית תורשתיות. 
נדרש ציוד מיוחד 

וכמובן צוות מומחים 
 מנוסה ומעודכן בתחום

הטיפול במחלות רשתית תורשתיות דורש גישה מיוחדת, רגישות וקצב עבודה שונה 
מהטיפול במחלות עיניים שכיחות
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ד"ר עמיר רוזנבלט ואתי טרבלסי 

מחלות  של  מוקדם  ואבחון  שגרתיות  בדיקות 
ובצו בזמן  נכון,  טיפול  עם  יחד  ראיה,  רמסכנות 

לראיה  הפיך  בלתי  נזק  למנוע  יכולים  רציפה,  רה 
רולהוריד את הסיכון לאובדן ראיה חמור. בעולם המ

ערבי, הגורמים העיקריים להתדרדרות קשה בראיה 
ולאובדן ראיה תפקודית הם בעקר מחלות הרשתית 
)AMD(, שינויים סוכרתיים  ובהן ניוון מקולרי גילי 
מקולרית  ובצקת  סוכרתית(  )רטינופתיה  ברשתית 

כתוצאה ממחלות כלי הדם של הרשתית.  

רטינופתיה סוכרתית )ר"ס(
הינה מחלת עיניים הנגרמת כתוצאה משינויים 

בכלי הדם של הרשתית משנית לנזקי הסוכרת. 
היא  ר"ס  ישראל,  כדוגמת  המפותחות,  בארצות 
אנשים  בקרב  חמור  ראיה  לאובדן  העיקרית  הסיבה 
ואחראית   ,35-65 גילאי   - עבודה  בגיל  צעירים 

ל-10% מכלל מקרי העיוורון החדשים מידי שנה.
ברשתית,  דימומים  בהופעת  מתבטאת  המחלה 

רבצקת במרכז הראיה ברשתית וצמיחת כלי דם חד
ורציף  נכון  וטיפול  מוקדם  גילוי  תקינים.  ולא  שים 
יכול למנוע ירידה בראיה ואף ולשפרה. ללא טיפול 
ומעקב רציף, הרטינופטיה הסכרתית תחמיר ותהיה 

מלווה בירידה חמורה בראיה.

ניוון מרכז הראיה ברשתית הקשור לגיל 
 )AMD(

ניוון מרכז הראיה עקב גיל, היא מחלת רשתית 
הסיבה  את  ומהווה   60 גיל  מעל  באנשים  הפוגעת 
באנשים  ולעיוורון  חמור  ראיה  לאבדן  העיקרית 

זו הסיבה העיק זה בעולם המערבי. בישראל  רבגיל 
ומהווה כ-15% מכלל מקרי העיוורון  רית לעיוורון 

החדשים בשנה.
כלי  צמיחת  של  תוצאה  הינם  אלו  מקרים  רוב 

)המקו ברשתית  הראיה  מרכז  באזור  חדשים  רדם 
והראיה  ודולפים  מאד  שבירים  אלה  דם  כלי  לה(. 
יורדת עקב הצטברות נוזלים, דם ותפליטים באזור 
ובשלבים מאוחרים הצטלקות המחליפה את רקמת 
יעילים  טיפולים  קיימים  כיום  התקינה.  הרשתית 
לשפר  ואף  המחלה  התקדמות  את  לעצור  שיכולים 
את הראיה. אבחון וטיפול מוקדם הינם תנאי הכרחי 

להצלת הראיה. 
לגרום  יכולתם  מלבד  אלו  למחלות  המשותף 
הדומה  החדשני  הטיפול  היא  חמור  ראיה  לאובדן 
דם  כלי  ליצירת  האחראי  העיקרי  החלבון  בשתיהן. 
לבצקת  הגורם  הדם  מכלי  ולדלף  ברשתית  חדשים 
המחלות  בשתי  הטיפול   .VEGF הנקרא  חלבון  הוא 
 VEGF-ה את  הנוגדים  בתכשירים  מתמקד  שנזכרו 
עיניות  תוך  בהזרקות  כרוני  כטיפול  כיום  הניתנים 

חוזרות, בדרך כלל אחת לחודש-חודשיים. 
הבחי טיפול  הינן  עיניות  תוך  הזרקות  רכיום 

הרשתית.  במחלות  העיניים  רופאי  של  העיקרי  רה 
את  לעצור  או  לשמר  לשפר,  היא  הזריקות  מטרת 
נוספות,  פתולוגיות  או  אלו  במחלות  ההידרדרות 

הצלחת  אובאיטיס.  או  ורידית  חסימה  כדוגמת 
קבועה  טיפול  שגרת  על  בשמירה  תלויה  ההזרקות 
הספרות  קבועים.  במרווחים  המבוצעת  וממושכת, 

מהווה  לטיפול  היצמדות  אי  כי  מדגישה  הרפואית 
ראיה.  ולאובדן  במצב  להחמרה  גבוה  סיכון  גורם 
חשוב לזכור - זהו אינו טיפול חד פעמי. בדרך כלל, 
על  ורצופות,  מסודרות  חוזרות  בהזרקות  צורך  יש 

פני מספר שנים. 

המבוצעת  פולשנית  מיני  פעולה  הינה  ההזרקה 
שתעשה  והכרחי  בטיפות,  מקומית  הרדמה  לאחר 
מיומן.  עיניים  רופא  ידי  על  סטריליים,  בתנאים 

עד כה, בישראל ההזרקות מבוצעות בבתי החולים, 
בחדרים  מקצועיות  במרפאות  או  ניתוח,  בחדרי 

ייעודיים. 
covid-19( מאתגרת את מערר (מגפת הקורונה 

כת הרפואה במובנים רבים, מעבר לפגיעה הישירה 

אנשים  של  בבריאותם  גם  פוגעת  היא  מהמחלה, 
לצורך  ולמרפאות  החולים  לבתי  מלהגיע  הנמנעים 
בדיקות אבחון, לטיפול ולמעקב . ברפואת העיניים, 
בעיקר בקבוצות הסיכון למחלות עיניים מעוורות - 

בני קבוצת הגיל המבוגר, וחולי הסוכרת. 
לשגרת  הצמדות  ואי  מוקדם  מאבחון  הימנעות 
טיפול עלולה לגבות מחיר יקר- עד כדי עיוורון. על 
כן החל מערך העיניים של איכילוב במאמץ משותף 

רשל כל הצוות: הרופאים האחיות והמזכירות, במה
לך חדשני פורץ דרך בארץ ובעולם: שירות הזרקות 

תוך עיניות מחוץ לבית החולים. 
הצוותים הגיעו עד לפתחה של הקהילה הבוגרת 
למנוע  עיניות,  תוך  הזרקות  שירות  להעניק  בכדי 

הפסקת טיפול ולהציל ראיה.
במהלך הגל הראשון עם חוסר הוודאות הגדול, 
יזם מערך העיניים שירות הזרקות תוך עיניות מחוץ 

לבית החולים שהתבצע בשני אופנים: 
 WE במשרדי   "POP-UP" מרפאת  פתיחת   
WORKK )תודות לתרומתם הנדיבה( אליה פנו מטור

מגוון  וביצעו  החולים  לבית  להגיע  שחששו  פלים 
בדיקות הדמיה בדיקת רופא והזרקות תוך עיניות.

מאד  מבוגרים  אנשים  של  מיוחדים  במקרים   
את  לקבל  ונדרשים  לבתיהם  המרותקים  כאלה  או 
ההזרקות - יצאו הצוותים אל בתי המטופלים ועשו 
את מה שעד אותו הרגע היה בלתי נתפש ובצעו את 
על  הקפדה  תוך  זאת  כל  המטופל.  בבית  ההזרקה 
הצוות  ומגון  להזרקה  מתאימים  סטריליים  תנאים 

והמטופלים מחשיפה לקורונה. 
מתחילת המשבר ועד היום אנו ממשיכים בצורה 
רציפה, ובעיקר מרכזים את פעילותינו מחוץ לבית 

החולים בבתי אבות ומרכזים סיעודיים.
רופאי  של  ההזרקות  משירות  נהנים  המטופלים 

לה להגיע  הצורך  ללא  והאחיות,  העיניים  רמערך 
לגיל  מרכזים  מעודדים  )אנו  החולים  בבית  זרקה 
באיכילוב  העיניים  מערך  עם  קשר  ליצור  השלישי 

לבדוק התאמה(.
מחוץ  שמבוצעות  עיניות  תוך  הזרקות  לסיכום, 

ובעו בארץ  וייחודיות  חדשניות  הינן  החולים  רלבית 
רלם. תהליך זה מאפשר רצף טיפולי למטופלים מבוג

רים רבים, אשר מפאת המגיפה הנוכחית חוששים או 
שאינם יכולים להגיע לבית החולים. להערכתנו, טיפול 
זה יאפשר שימור ראייתם של אנשים רבים הנמנעים 

או מנועים מלהגיע לאור משבר הקורונה הנוכחי.
להחליף  אמור  אינו  זה  מערך  כי  לציין  חשוב 
ולקבלת  רפואיות  לבדיקות  למרפאה  ההגעה  את 
טיפול, אלא לצורך השלמת הטיפול לאנשים שאינם 

ייחו שירות  זו.  בתקופה  למרפאות  להגיע  ריכולים 
רשתית  במרפאת  למטופלים  רק  כעת  מוצע  זה  די 
הטיפול אחראי אחד ממומחי  באיכילוב, כאשר על 

הרשתית של המערך.

ד"ר עמיר רוזנבלט הוא רופא עיניים בכיר ומומחה 
 רשתית, מערך עיניים, המרכז הרפואי תל-אביב

אתי טרבלסי היא אחות אחראית מרפאת עיניים במרכז 
הרפואי תל-אביב

"לראות מעבר לקורונה"
מערך העיניים של איכילוב במהלך חדשני פורץ דרך בארץ ובעולם: שירות הזרקות תוך עיניות מחוץ לבית 

החולים, עד לפתחה של הקהילה הבוגרת

הזרקות תוך עיניות שמבוצעות מחוץ לבית החולים 
הינן חדשניות וייחודיות בארץ ובעולם. תהליך זה 

מאפשר רצף טיפולי למטופלים מבוגרים רבים, אשר 
מפאת המגיפה הנוכחית חוששים או שאינם יכולים 

 להגיע לבית החולים

הזרקה בבית המטופל ע"י ד"ר רוזנבלט ובסיוע האחות ומירה אורנשטיין | צילום: יח"צ

אתי טרבלסי אחות אחראית מרפאת עיניים  ד"ר עמיר רוזנבלט | צילומים: גלית יאיר פור
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ד"ר אליה לוינגר 

לג לעתים  עלולות  חודרות,  או  כהות  שחבלות 
חמורה  ולפגיעה  העין,  לגלגל  משמעותי  לנזק  רום 
בראיה. חבלות אלו פוגעות באיברים רבים של העין 
הכוללים את הקרנית, האישון, העדשה והרשתית. 

ברוב המקרים, לאחר שיקום ארוך וממושך של 
העין, עדיין נשארת פגיעה קשה באישון או שרקמת 

שהאישון חסרה כלל. בנוסף, בחבלות אלו יש גם פגי
המוקדמים  בשלבים  עוד  מוסרת  והיא  בעדשה  עה 
של  חוסר  גם  יש  המצבים  ברוב  לכן  הטיפול,  של 
עדשה טבעית או מלאכותית בסוף תהליך השיקום. 

וויסות כמות האור החו שכידוע האישון אחראי על 
שהוא  או  נפגע  האישון  ותפקוד  מאחר  לעין.  דרת 
חזקה  ורגישות  סנוור  הוא  הביטוי  נמצא,  לא  כלל 
וטשטוש  דמעת  הופעת  לשמש,  או  לאור  בחשיפה 

קוס להפרעה  לגרום  עלול  האישון  חוסר  שבראיה. 
מטית משמעותית, בעיקר למטופלים צעירים להם 
הטיפול  לכן,  ביותר.  משמעותי  להיות  עלול  הדבר 
של  שילוב  המהווה  משתל  השתלת  הוא  האפשרי 
מורכבים  במצבים  עדשה  עם  יחד  מלאכותי,  אישון 
אלה. עד לא מזמן, סוג אחד של עדשות משולבות 
היו זמינות, אך המבנה שלהן היה קשיח והיה צורך 

לה כדי  הניתוח  במהלך  מאוד  גדול  חתך  שבביצוע 
להביא  התאפשר  לאחרונה  לשמחתנו  אותן.  שתיל 
המשש מאוד,  גמיש   )REPER חדש  משתל  (לארץ 

לקיפול  הניתנים  ועדשה  מלאכותי  אישון  יחד  לב 
הניתוח.  במהלך  בהרבה  קטן  חתך  דרך  ולהשתלה, 
בנוסף קיים מגוון רחב של צבעים )כ-3,000 גוונים( 
למשתלים אלו אשר מאפשר לנו להתאים את צבע 
השתל לצבע העין הבריאה, ועל ידי כך לטשטש את 
הבדלי הצבע בין שתי העיניים, עם שיפור משמעותי 

גם אפש קיימת  הסופית.  הקוסמטית  התוצאה  ששל 
רק  אלא  עדשה  ללא  אלו  בשתלים  להשתמש  רות 
כשתל של אישון. מצבים אלו כוללים רק פגיעה של 

האישון ואז ניתן אפילו להשתילו דרך חתך קטן עוד 
יותר ללא צורך בתפרים כלל. לפני ביצוע הניתוח 
נערכים צילומים של העין הבריאה המאפשרים את 
ההתאמה עד כמה שניתן בין שתי העיניים. כמו כן 
המאפשרות  העין,  של  נוספות  מדידות  מתבצעות 

חישוב של כוח העדשה בה.

הקשישה והעדשה 
סיפור מקרה מעניין, הוא ניתוח שביצענו לאישה 
93, נמרצת וצלולה, שלמרבה הצער ניסתה לעש  בת

זור לחברתה, אך איבדה שיווי משקל ונחבלה קשות 
ואיבוד  מוחלט,  אישון  חוסר  כללה  הפגיעה  בעינה. 

)קט ירוד  בניתוח  שהושתלה  המלאכותית  שהעדשה 
רקט( בעבר. לאחר שיקום ממושך של העין שנמשך 
ולבתה שקיימות  מספר חודשים, הסברנו למטופלת 
הרכבה  עם  הראיה,  את  לשפר  אפשרויות  מספר 
יומית של עדשת מגע צבעונית, היכולה לדמות את 

שצבע האישון והצורה שלו, יחד עם תיקון אופטי לע
דשה שאיננה, או ניתוח של השתלת העדשה החדשה 
בצורה  לי  הסבירה  המטופלת  האישון.  עם  משולבת 
מאוד מנומסת כי ככל הנראה לא תוכל להסתדר עם 
והיא מאוד חוששת מאופציה  יומית,  הרכבת עדשה 

שטיפולית זו וחושבת שלא תסתדר עם הוצאת העד
בהמ היום.  בתחילת  שוב  והרכבתה  היום  בסוף  ששה 

השתלת  של  הניתוח  מהלך  על  לשתיהן  הוסבר  שך 
במסגרת  הניתוח  את  לבצע  שניתן  כך  על  העדשה, 
הרדמה מקומית, ועל הסיכויים והסיכונים שבניתוח 
ההסבר  לאחר  זה.  לניתוח  וספציפית  כללי  באופן 
תור  לקבוע  צורך  רק  שיש  חשבתי  ושכבר  המפורט 
לניתוח, הופתעתי מאוד כאשר נשאלתי על ידי הבת 
של המטופלת, האם למרות הגיל המתקדם של האם 
אנחנו מבצעים את הניתוח וגם האם הדגישה ואמרה 

ש"כמה כבר נשאר לחיות". ברור שהבנתי את המחש
בה מאחורי שאלה זו, וגם את ההערה של המטופלת 
לא  כרופאים  מבחינתנו  שהגיל  ציינתי  אך  עצמה, 
לי  שידוע  הסברתי  הניתוח.  בביצוע  שיקול  ממלא 
הראיה,  את  לשפר  יכול  שהניתוח  גבוה  סיכוי  שיש 

ני המטופלת.  הקוסמטי של  והמראה  החיים  שאיכות 
כר היה שהן הופתעו מעט מהתשובה, והוספתי שגם 
תוחלת  את  להעריך  יכולים  לא  אני  וגם  המטופלת 
החיים שלה, ולכן המטרה היא השלמת הטיפול ללא 
התייחסות לגיל שלה. בהמשך נערך הניתוח כמתוכן, 

משמ קושי  וללא  בהצלחה  אותו  עברה  שהמטופלת 
מקומית.  בהרדמה  בוצע  הוא  שהבטחתי  וכפי  עותי 
ביתה  ציינה  במרפאה  בביקורות  הניתוח,  לאחר  גם 
העובדה  לנוכח  רצונה  שביעות  את  המטופלת,  של 
שגילה של האם לא נלקח בחשבון במערך השיקולים 

בביצוע הניתוח. 
לשקם  אפשרות  כיום  יש  לשמחתנו  לסיכום, 
והעדשה בשתלים  פגיעות קשות של קשתית העין 
מדויקת  בצורה  להתאים  ניתן  ומתקדמים.  גמישים 
הבריאה  לעין  בהתאם  המושתל  האישון  צבע  את 
ולא להבחין בהבדל בצבע ולשפר את חדות ואיכות 

הראיה. 

ד"ר אליה לוינגר הוא מנהל שירות הקטרקט, מערך 
עיניים, המרכז הרפואי תל-אביב 

"שיקום פגיעות קשות של קשתית 
העין והעדשה, באמצעות שתלים 

גמישים ומתקדמים"
משתל חדש )REPER( גמיש מאוד, משלב אישון מלאכותי ועדשה, להשתלה בעין עם  התאמת צבע השתל לצבע 

העין הבריאה. אישון מלאכותי, לא מדע בדיוני!

דוגמה לשיפור בראיה ובמראה הקוסמטי של העין. בצילום מימין, מדגים חסר אישון משמעותי ועיוות שלו. לאחר הניתוח צילום משמאל מדגים את שתל העישון עם העדשה מול העין התקינה 
)צילום מרכזי( כשבועיים לאחר הניתוח. ניתן להבחין בשיפור במראה העין והדמיון בצבע לעין הבריאה | צילום: גלית יאיר פור

ברוב המקרים, לאחר 
שיקום ארוך וממושך 

של העין, עדיין נשארת 
 פגיעה קשה באישון
או שרקמת האישון 

 חסרה כלל
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ד"ר רן בן כנען 

בתוכו  צפוף,  גרמי  חלל  הינה  העין  ארובת 
על  האחראים  השרירים  עצמה,  העין  שוכנים 
תזוזת העין, בלוטת הדמעות, עצבים וכלי דם, 
כולם יחד אחראים לתפקוד ההרמוני התקין של 

מערכת הראיה.
מצבים רפואיים המערבים את הארובה כגון 
גידולים, מחלות דלקתיות, חבלות וגופים זרים 
משמעותית  תפקודית  לפגיעה  לגרום  עלולים 
לא  ומצריכים  ניכרת  אסתטית  הפרעה  לצד 

ניתוחית. פעם התערבות 
ניתוחי ארובה נחשבים ניתוחים מאתגרים, 
תוכן  העין,  ארובת  של  הייחודי  המבנה  בשל 
הארובה, והגבלת שדה הראיה של המנתח. כל 
לפגוע  עלולה  הניתוח  במהלך  קטנה  סטייה 
ובבריאות המטופל. בצורה משמעותית בראיה 

ניתוחיות  גישות  התפתחו  השנים  במהלך 
במיקום  בתלות  העין  ארובת  לניתוחי  מגוונות 
פעם  לא  בחובן  טומנות  אלו  גישות  הבעיה, 
חתכים גדולים ואף הסרת חלקי עצם על מנת 

שמי תוך  המנותח  לאזור  נוחה  גישה  ־לאפשר 
מה  למנתח,  האפשר  ככל  גדול  ראיה  רת שדה 
ולתוצאות  ארוך  החלמה  לזמן  להוביל  שעלול 

אסתטיות לא מספקות.

הזעיר הוא הגדול
הגישה  מאוד  התפתחה  האחרונות  בשנים 
הזעיר פולשנית לניתוחים בתחומים שונים של 
הרפואה, זאת תוך שימוש בסיב אופטי, מצלמה 

בח עבודה  המאפשרים  ייעודיים,  ניתוח  ־וכלי 
לל קטן דרך חתכים זעירים. בגישה זו המנתח 
אידאלית  תאורה  משופר,  ראיה  משדה  נהנה 

המ יותר.  מדוייק  ניתוח  המאפשרים  ־והגדלה 
נותח מרוויח החלמה מהירה וקלה יותר וכמובן 

תוצאה אסתטית משופרת. 
העידן האנדוסקופי באוקולופלסטיקה החל 
חתכים  במקום  שם  דמעות,  דרכי  ניתוחי  עם 
הניתוח  את  מבצעים  העור  פני  על  חיצוניים 

ניתו באנדוסקופ  שימוש  תוך  האף  דרך  ־כולו 
ובמקומות  פופולריות רבה  זו צוברת  גישה  חי. 
המובילה  לשיטה  הפכה  באיכילוב  כולל  רבים 

.)DCR( בניתוח דרכי דמעות 
מכון האוקולופלסטיקה במרכז הרפואי תל-
מרפאה  לפתוח  בארץ  מהראשונים  הוא  אביב, 

מח בשיתוף  אנדוסקופיים  לניתוחים  ־ייעודית 
וגרון. אוזן  אף,  לקת 

אוזן  אף,  מחלקת  עם  יחד  שצברנו  בניסיון 
למג מענה  מתן  לצורך  משתמשים  אנו  ־וגרון, 
בגידו טיפול  כגון:  ארובתיות  פתולוגיות  ־וון 

לים הממוקמים בעומק ארובת העין, והמהווים 
אתגר ניתוחי בשל הקושי הניכר לגשת אליהם 
אופטי  בסיב  השימוש  חיצוניים.  חתכים  דרך 
ומצלמה דרך חלל האף, מאפשר גישה מדויקת 
נזק  לגרימת  הסיכון  והפחתת  אלו  לגידולים 

בלתי הפיך. 
גג הארובה הינו אזור מאתגר נוסף הן בשל 
היותו נסתר משדה הראיה של המנתח והן בשל 
כאן  גם  ולמוח,  הפרונטלי  לסינוס  סמיכותו 
עורי  חתך  דרך  ומצלמה  אופטי  בסיב  השימוש 

המער לתהליכים  מיטבית  גישה  מאפשר  ־קטן 
נרחבים. הימנעות מחתכים  ,תוך  זה  אזור  בים 
הת בלוטת  פעילות  )יתר  גרייבס,  ־מחלת 

ארובת  את  לערב  העלולה  מחלה  הינה  ריס(, 
ניכר, ותסמינים שונים  ולגרום לבלט עין  העין 
החל מיובש בקרנית עד סכנה לראיה כתוצאה 
ניכר.  אסתטי  ועיוות  האופטי  העצב  על  מלחץ 
גישה  ניתוחית,  מהתערבות  מנוס  אין  כאשר 
משולבת הכוללת גם שימוש בסיב אופטי דרך 
חלל האף, מאפשרת להשיב את העין למקומה 

סיבוכים.  ופחות  יותר  תוך החלמה מהירה 

ד"ר רן בן כנען הוא מומחה לאוקולופלסטיקה, 
המרפאה למחלות עפעפיים, דרכי הדמעות והארובה, 

מערך עיניים, המרכז הרפואי תל-אביב

ניתוחי ארובה זעיר פולשניים כטיפול בגידולים 
הממוקמים בעומק ארובת העין,  והגישה  אליהם 

מורכבת

"ניתוחי ארובה נחשבים 
ניתוחים מאתגרים, 

בשל מבנה ארובת העין 
והגבלת שדה הראיה 

של המנתח"

ד"ר רן בו כנען | צילום: גלית יאיר פור

ד"ר אילן פלדמן

כגון  הפנים,  שרירי  על  אחראי  הפנים  עצב 
החיוך.  ושרירי  העיניים  סגירת  הגבה,  הרמת 
השיתוק הנפוץ ביותר הינו שיתוק על שם בלס. 
מאובחנת  סיבה  ללא  היא  בעצב  הפגיעה  בבלס 
)פגיעה אידיופטית( ושיתוק זה נמשך עד שישה 
כן,  כמו  עצמוני.  הינו  השיקום  כאשר  חודשים 
ישנם שתוקים שהינם קבועים. לדוגמא, פגיעה 
על  הלוחץ  סרטני  גידול  טראומה,  וויראלית, 
המערב  גידול  של  ניתוחית  כריתה  או  העצב, 

את העצב. 
העפעפיים  סגירת  על  אחראי  הפנים  עצב 
לסגירת  העין.  לגלגל  חיונית  הינה  זו  ופעולה 
העפעפיים תפקידים רבים וביניהם הגנה מיובש 

־ושמירת לחות גלגל העין. פעולת המצמוץ אח
ראית על פריסה הומוגנית של הדמעות על כל 
בשיתוק  תתייבש.  שלא  מנת  על  העין  משטח 
עין  סיבוכים:  מספר  להיות  יכולים  הפנים  עצב 
פרדוקסאלית  ובצורה  יבשה  עין  נסגרת,  שלא 
עין שדומעת. עין לא יכולה לשרוד ללא סגירה 

ית אשר  מיובש  תסבול  העין  העפעפיים.  ־של 
או  להזדהם  יכולה  אשר  בקרנית  בסדקים  בטא 
אף  להוביל  יכולים  אלו  מצבים  שני  להידקק 

לאובדן ראיה. 

לרופא העיניים תפקיד חיוני במלחמה ביובש 
של גלגל העין וזו מתחילה בשמירת לחות העין 

־באמצעות טיפות. תחמושת נוספת הינה "פלא
גים". פלאגים הינם פקקים מסיליקון שתפקידים 
מייצרת  שהעין  כך  הדמעות.  ניקוז  את  לחסום 
מכך  כתוצאה  אותן.  לנקז  ניתן  לא  אך  דמעות 

־העין יושבת במעין אמבט של דמעות ואלה מזי
בפרוצדורה  מדובר  היבש.  העין  גלגל  את  נות 

־המתבצעת בקליניקה ללא צורך בהרדמה ומדו
בר בפעולה הפיכה לחלוטין. במידה והמטופל לא 

בק ניתן  התמידית  הרטיבות  מתחושת  ־מרוצה 
לות להוציא את ה"פקק". החדרת פלאגים הינה 
מיובש  הסובלים  המטופלים  לכל  מאוד  יעילה 
כרוני או זמני, לדוגמה יובש לאחר ניתוח הסרת 

ירוד. משקפיים או הסרת 
"טרזור הינו  ביותר  העתיק  הניתוחי  ־המענה 

הרפואה".  "אבי  היפוקרטוס  ידי  על  ותואר  פיה" 
לעליון  התחתון  העפעף  את  תופרים  זה  בניתוח 

לכ צריך  לא  התפר  העין.  גלגל  על  מגנים  ־וכך 
לול את כל העין ומשאירים פתח על מנת לראות 
דרכו. היפוקרטוס השתמש בשערה מזנב סוס אשר 
השחיל על מחט. הניתוח לא השתכלל רבות מאז 

ומדובר באותה פרוצדורה פרט לחוט סטרילי.
ניתוחית  פרוצדורה  נכנסה  בשנות התשעים 

זהב לתוך הע ־חדשה שהינה השתלת משקולת 
פעף העליון וכתוצאה מכך הורדת מנח העפעף. 
המשקולת נעה בין 1.0 ל-1.8 גרם ומשקל זעיר 
דרך  בפריצת  מדובר  העפעף.  לסגירת  תורם  זה 
על  והן  העין  סגירת  על  הן  לשמור  וניתן  היות 

יותר אסתטי מהטרזורפיה. מראה הרבה 

דמעות תנין
אחד הסיבוכים של שיתוק עצב הפנים הינו 
הופעת "דמעות תנין". מדובר בניסיון של הגוף 
היות  עצב.  בניית  ידי  על  השיתוק  את  לשקם 
יודע לבנות או להצמיח עצבים  וגוף האדם לא 
תקינים(.  )לא  אבנורמליים  מסלולים  בונה  הוא 
העצבוב האבנורמלי גורם לייצור דמעות כאשר 
הבוכה  לתנין  בדומה  מזון  מריחים  או  אוכלים 
כאשר אוכל את הטרף שלו. הטיפול בסיבוך זה 
מנת  על  הדמע  לבלוטת  בוטוקס  הזרקת  הינו 

הייצור הלא תקין.  ולמנוע את  לשתק אותה 
עצב  משיתוק  הסובלים  מטופלים  לסיכום, 
הפנים לא צריכים לאבד תקווה. בזכות טיפולים 
וניתוחים חדשניים שהתפתחו בשנים האחרונות, 
ניתן להביא לשיפור רב בתפקוד ולאפשר חזרה 

מהירה ותקינה לשגרה ולמראה אסתטי מצוין.

ד"ר אילן פלדמן הוא רופא בכיר במכון למחלות 
עפעפיים, דרכי הדמעות והארובה, מערך עיניים, 

המרכז הרפואי תל-אביב

מה הקשר בין שיתוק עצב 
הפנים והעיניים?

"השתלת משקולת 
זהב לתוך העפעף 

העליון" 

ד"ר אילן פלדמן | צילום: דוד סקורי

עצב הפנים אחראי 
על סגירת העפעפיים 

ופעולה זו הינה 
חיונית לגלגל העין. 

עין לא יכולה לשרוד 
ללא סגירה של 

 העפעפיים
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ד"ר גלעד רבינא

הרשתית מהווה את החלק הפנימי ביותר של העין, 
רהיא מכילה פוטורצפטורים אשר קולטים את האור הנ

ולאחר מכן מעבירים את המידע  כנס לעין מהסביבה 
רהנקלט דרך עצב הראיה אל המוח לצורך עיבוד הת

רשתית,  היפרדות  כגון  ומצבים  מחלות  מספר  מונה. 
ודימומים  אפירטינליות  ממברנות  מקולריים,  חורים 
לחלל העין עלולים להוביל לפגיעה ברשתית ולפגיעה 
משמעותית ובלתי הפיכה בחדות הראיה וכתוצאה מכך 
פגיעה בתפקוד היומיומי. במצבים אלו יש צורך בביצוע 
מבוצעים  במהלכו  אשר  ויטרקטומיה,  רשתית,  ניתוח 
דרר מ"מ,   1 מ הקטן  בקוטר  חורים  העין,  דופן  -דרך 

ופינצטות  לייזר  אור,  מקור  כגון,  כלים  מוכנסים  כם 
בהם משתמשים במהלך הניתוח. ביצוע ניתוח רשתית 
תשומת  דייקנות,  גבוהה,  ריכוז  רמת  מהמנתח  דורש 
ומדובר  מאחר  עדינה,  ומוטוריקה  קטנים  לפרטים  לב 
ברשתית  פגיעה  וכל  )העין(  קטן  חלל  בתוך  בעבודה 
במהלך הניתוח עלולה להוביל לעיוורון של המנותח. 

בין המדומה לרבודה
בשנים האחרונות, בזכות התפתחויות טכנולוגיות, 

למ הקשור  בכל  משמעותית  דרך  קפיצת  רהתבצעה 
לחברת  אפשרו  אשר  רבודה,  ומציאות  מדומה  ציאות 
המשלבת  קרב  לטייסי  קסדה  לפתח  מערכות  אלביט 
קסדה  לטייסים.  חכמה  עילית  קסדה  תצוגת  בתוכה 

תק חסרת  מרחבית  התמצאות  לטייסים  מעניקה  רזו 
חברת  קשים.  אוויר  מזג  ובתנאי  בלילה  ביום,  דים 
Beyeonics )ביוניקס(, חברת בת של אלביט מערכות, 
בשיתוף עם פרופ' ענת לבנשטיין, פרופ' עדיאל ברק 
משתמשת  איכילוב,  החולים  בבית  העיניים  ומערך 

ניתו את  ולהפוך  ליעל  לשפר,  כדי  זו  רבטכנולוגיה 
מהניתוחים  יותר  עוד  וטובים  לבטוחים  הרשתית  חי 

הנהוגים כיום. 
המערכת של חברת Beyeonics מורכבת מקסדה 
אותה המנתח מרכיב על ראשו במהלך הניתוח ומהווה 
 Transparent Head( ושקופה  לבישה  ראש  תצוגת 
Wearable Display(. הקסדה הינה בעלת מסך שקוף 

רדרכו ניתן לראות את סביבת חדר הניתוח ובנוסף מו
רקרנים נתונים נוספים ושידור בזמן אמת מהמיקרוס

קופ בו משתמשים בניתוח עצמו. הטכנולוגיה הנהוגה 
מיקרוסקופ  דרך  להביט  המנתח  את  מחייבת  כיום, 
מקובע, ללא יכולת להזיז את ראשו במהלך הניתוח, 
וללא יכולת לראות את סביבת חדר הניתוח, ובמקביל 
את הנעשה בתוך חלל העין, דבר אשר מקשה בביצוע 

רשלבים מסוימים בניתוח. בטכנולוגיה החדשה והמת
ואינו  חופשי  ידי חבישת הקסדה, המנתח  קדמת, על 

נדרש להיות מקובע עם ראשו. במהלך הניתוח מוקרן 
על מסך הקסדה השקוף בתצוגת תלת ממד, ברזולוציה 
כל  וללא  מהמיקרוסקופ  אמת  בזמן  שידור   ,4K של 
בדומה  בלבד,  והעיניים  הראש  הזזת  ידי  על  עיכוב. 
לטייסי הקרב במטוסי ה-F35 החדשים, יכול המנתח 
לשנות את נקודת המיקוד ואת גודל התמונה הנצפית 
על המסך )דבר הנדרש פעמים רבות במהלך הניתוח( 
צורך  יש  בהם  ברשתית  האזורים  על  להתמקד  ובכך 
לטפל ולהדגימם בצורה אופטימלית. ניתן להקרין על 

רגבי המסך השקוף תמונות הדמיה של המטופל מבדי
 Optical coherence קות שביצע לפני הניתוח, כגון
 Fluorescein angiography-ו )tomography )OCT
FA(( ו"להלבישן" על התמונה המוקרנת בזמן אמת על 
יותר  טובה  הדגמה  לאפשר  ובכך  בקסדה  המסך  גבי 
לשנות  גם  ניתן  לנתח.  צריך  אותה  הפתולוגיה  של 
את הפילטרים איתם משתמשים ובכך להדגים בצורה 
מיטבית את זגוגית העין, ממברנות על פני הרשתית 
הקושי  רמת  את  מוריד  דבר אשר  מקולריים,  וחורים 
רבה  בבטחה  הניתוח  את  לבצע  ומאפשר  הניתוחית 
ידי  על  נלבשות  אשר  נוספות  קסדות  בנוסף,  יותר. 
והקרנה  הניתוח  במהלך  העוזרים  נוספים  צוות  אנשי 
בזמן אמת על מסך בעל רזולוציה של 4K את "מבט 
המנתח" מאפשר את חלוקת המידע אותו המנתח חווה 
במהלך הניתוח עם אנשים נוספים נמצאים בחדר ואף 
לצפות  ויכולים  בעולם  מקום  בכל  הנמצאים  אנשים 

בזמן אמת במהלך הניתוחי. 
המער כגון  מתקדמות,  בטכנולוגיות  רהשימוש 

כת של חברת Beyeonics, בשילוב עם הניסיון הרב 
של מערך העיניים בבית החולים האיכילוב, המהווה 
וכולל  אחרים,  חולים  מבתי  שלישוני  הפניה  מרכז 
מצעידים  רשתית,  ניתוחי  של  גבוהה  כמות  ביצוע 

הר יחידות  עם  אחת  בשורה  הרשתית  יחידת  ראת 
שתית המובילות בעולם. 

ד"ר גלעד רבינא הוא מומחה למחלות עיניים, היחידה 
לרשתית וזגוגית, מערך עיניים, המרכז הרפואי תל-אביב 
השתתפו בכתיבה פרופ' ענת לבנשטיין, ד"ר שולה שוורץ 

ופרופ' עדיאל ברק

"בזכות קסדה וטכנולוגיה חדשנית 
אפשר לשפר, ליעל ולהפוך את ניתוחי 

הרשתית לבטוחים וטובים יותר"
חברת Beyeonics )ביוניקס(, חברת בת של אלביט מערכות, בשיתוף מערך העיניים בבית החולים איכילוב, משתמשת 

בטכנולוגיה מעולם הטייס לדיוק ומיקוד בניתוחי רשתית. מעליונות אווירית לעליונות בחדר הניתוח

ד"ר גלעד רבינא | צילום: גלית יאיר פור

פרופ' עדיאל ברק, מנהל היחידה לרשתית וזגוגית, מערך 
עיניים באיכילוב, במהלך ניתוח רשתית עם תצוגת ראש 
לבישה ושקופה | צילום: גלית יאיר פור

כיתוב תמונה | צילום: שם צלם

19 |  דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  |  עיניים  |  פברואר 2021

נדל"ן - ללא חיתוך

נדל"ן - חיתוך

טאבלויד - ללא חיתוך
פברואר 2021  |  עיניים  |  דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  |

דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי | חודש 2020

דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי | שם המוסף | חודש 2020

חודש 2020 | דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי

חודש 2020 | שם המוסף | דה מרקר המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי

TheMarker Magazine המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  חודש 2020 חודש TheMarker Magazine  2020 המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי 

מרקר מגזין



 ד"ר שירי שולמן 

דלקתיות  מחלות  קבוצת  היא  אובאיטיס 
והרקמות  השונים  העין  חלקי  את  התוקפות 
או  זיהומיות  להיות  יכולות  הדלקות  שסביבה. 
דלקות לא זיהומיות )אוטו אימוניות(, שעלולות 
להופיע כחלק ממחלות דלקתיות המערבות את 

אכל הגוף )כגון דלקות פרקים או מחלות מעי דל
קתיות(, או כמחלה אוטו אימונית המרוכזת בעין 
בלבד. חלק ממחלות אלו עלולות לגרום לפגיעה 

קשה בראיה ועד לעיוורון. 
מחקרים אפידמיולוגים מעריכים כי אובאיטיס 
גורמת ל-10% ממקרי העיוורון בצעירים. נסקור 

מע שהיא  העין  חלקי  לפי  האובאיטיס  סוגי  אאת 
רבת.

אובאיטיס קדמית 
את  מערב  הדלקתי  התהליך  אלו  במקרים 
בעיקר  ויתבטא  הצילארי  הגוף  ו/או  הקשתית 

אבקיום תאי דלקת בנוזל הלשכה הקדמית. הסי
פוטופוביה  בעין,  כאב  אודם,  כוללים  מפטומים 

)כאב בחשיפה לאור( ולעתים ירידה בראיה. 
ביותר  השכיח  הסוג  הינה  קדמית  אובאיטיס 
ושכיחה  האובאיטיס  כ-75%-60% ממקרי  ומהוה 
חד  אירוע  להיות  יכולה  היא  בצעירים.  בעיקר 

המ במרבית  כרוני.  ואפילו  חוזר,  גם  אך  אפעמי 
מחלות  מבטאת  אינה  קדמית  אובאיטיס  קרים, 

אכלליות, אך בחלק מהמקרים, עלולה ללוות מח
לות פרקים שונות כגון דלקת חוליות מקשחת, 
באובאיטיס  הטיפול  דלקתיות.  מעי  מחלות  או 

ולע סטרואידים  טיפות  באמצעות  הוא  אקדמית 
תים גם טיפות מרחיבות אישון. 

אובאיטיס אמצעית ואחורית 
או  ההיקפית  הרשתית  של  בדלקת  מדובר 

הרשתית והדמית שתחתיה. 
אלו  במקרים  וכאבים  אודם  אין  כלל  בדרך 
)"צורות   FLOATERS בעיקר  הם  והסימפטומים 
וחלבון  דלקת  תאי  מהמצאות  הנובעים  צפות"( 

בזגוגית, וכן ירידה בראיה. 
שכיחות  פחות  ואחורית  אמצעית  אובאיטיס 
מחלות  עם  להגיע  ויכולות  קדמית,  מאובאיטיס 

אסיסטמיות כגון דלקות פרקים, מחלות מעי דל
קתיות, מחלת בכצט, זאבת או סרקואידוזיס. 

בטי הטיפול  אמצעית,  אובאיטיס  אבמקרי 
פות אינו מספיק מאחר והן אינן חודרות לעומק 
ובמקרים  בסטרואידים  טיפול  נדרש  לכן  העין. 
את  המדכאות  נוספות  תרופות  גם  ממושכים 
לטפל  ניתן  מהמקרים  בחלק  החיסון.  מערכת 
בהזרקות מקומיות של סטרואידים, ליד העין או 

לתוך הזגוגית. 

סקלריטיס ואפיסקלריטיס 
הסקלרה או לובן העין מהווה את הדופן של 

אגלגל העין והאפיסקלרה הינה שכבה דקה העוט
אפת אותה. אפיסקלריטיס הינה דלקת של האפי

סקלרה ומתבטאת באודם בעין ולעתים בתחושת 
זו  לכאבים.  גורמת  אינה  כלל  בדרך  נוחות.  אי 
המקרים  במרבית  אשר  יחסית  נפוצה  תופעה 
ימים. מקרים של   7-10 תוך  טיפול  חולפת ללא 
אפיסקלריטיס ממושכת או חוזרת, עלולים לרמז 
דלקת  או  דלקתית  מעי  מחלת  כגון  מחלות  על 

מפרקים שגרונית.
עלולה  העין,  בדופן  דלקת  הינה  סקלריטיס 

להופיע בחלק הקדמי של העין 
וב באודם  המתבטאת  קדמית"(,  א)"סקלריטיס 
אעיקר בכאבים עמומים וממושכים המחמירים בה

נעת העין ולעתים קרובות מעירים משינה בלילה. 
קשורים  הקדמית  הסקלריטיס  ממקרי   50%
למחלות סיסטמיות גון מחלת קרוהן, סרקואידוזיס 

אודלקת פרקים שגרונית. לכן כאשר מאבחנים סק
אלריטיס מפנים לבירור למחלות אלו. הטיפול בסק

לריטיס קדמית הוא בכדורים נוגדי דלקת שאינם 
סטרואידליים לתקופה של מספר שבועות. 

)"קלריטיס  כאשר מעורב דופן העין האחורי 
היחיד  והסימן  בעין  אודם  נראה  לא  אחורית"( 
לאבחן  כדי  בראיה.  ירידה  ולעתים  כאבים  הינו 
של  אולטרסאונד  לבצע  יש  אחורית  סקלריטיס 
גלגל העין. במרבית המקרים, מאחר ויכול להגרם 

נזק לראיה, דורשת טיפול בסטרואידים.
חלק  כל  לערב  יכולה  אובאיטיס  לסיכום, 
עיניים  רופא  אצל  מקיפה  בדיקה  העין.  מחלקי 
לשיפור  מתאים  טיפול  תבטיח  לנושא,  המומחה 

הסימפטומים ולמניעת סיבוכים.

ד"ר שירי שולמן היא רופאת עיניים, מומחית במחלות 
רשתית, המרפאה למחלות דלקתיות של העיניים, 

מערך עיניים, המרכז הרפואי תל-אביב 

מחלות דלקתיות בחלקי העין השונים

"מחקרים אפידמיולוגים 
מעריכים כי אובאיטיס 
גורמת לעד10% ממקרי 

העיוורון בצעירים"

ד"ר שירי שולמן | צילום: יח"צ

ד"ר מיטל בן דב

אם  למדי,  שכיחה  תלונה  מהווה  ראש  כאב 
חשיבות  בעלי  הם  הראש  כאבי  מיעוט  רק  כי 
הינם  הראש  כאבי  רוב  משמעותית.  נוירולוגית 
אחרת,  לבעיה  משניים  אינם  כלומר  ראשוניים, 
דוגמאת מיגרנה או כאבי ראש תעוקתיים. הדרך 

היס לקיחת  ידי  על  הינה  המצבים  בין  אלהפריד 
ובדיקת  נוירולוגית  טוריה רפואית טובה, בדיקה 
נפוצה  בתלונה  ומדובר  מאחר  העיניים.  קרקעית 
ולהפנות  אדומים"  "דגלים  לזהות  לדעת  חשוב 

בהתאם לברור. 

הראשוני
בעיקר  פוגעים  ראשוניים,  ראש  כאבי 

לג עשויים  הכרונית  ובצורתם  החיים  אבאיכות 
תעוקתיים,  ראש  כאבי  דיכאונית.  לתגובה  רום 

לוחץ, מתגברים לרב לקראת הע דיפוזי,  אכאב 
מל ואינם  ימים  מספר  להימשך  עלולים  ארב, 

כנראה  הכאב  מקור  נוירולוגים.  בחסרים  ווים 
או  הצוואר  מאזור  להגיע  ועלול  בשריר-שלד 

מהעורף. 
צדדי,  חד  הוא  לרוב  מיגרנותי,  ראש  כאב 
עלול  ולעיתים  ולרעש,  לאור  ברגישות  מלווה 
מנחיר,  )נזלת  אוטונומיות  הפרעות  עם  להסתמן 
הבדל  עפעף,  של  צניחה  העין,  בלחמית  אודם 
 - )אאורה(  מקדימות  בתלונות  או  באישונים( 
ויזואלית  אאורה  חולפות:  נוירולוגיות  הפרעות 
הראיה,  בשדות  צדדיות  דו  גיאומטריות  )צורות 
או בשפה  ביד  נימול  או  בוהקים(,  נקודות/פנסים 
15-20 דקות ולאא -למשל. התלונה תמשך לרוב כ
יכו התופעה  הקשים.  הראש  כאבי  יופיעו  אחריה 

לה להיות מאוד מלחיצה, בוודאי באירוע ראשוני 
ואכן מומלץ לגשת בדחיפות לרופא לבדיקה. רק 
ולא  במיגרנה  מדובר  שאכן  לאשרר  יוכל  הרופא 

באתיולוגיה אחרת כגון אירוע מוחי. 

השניוני
להיות מסכני  כאבי ראש שניוניים, עלולים 
ויעילים.  מהירים  וטיפול  לאבחון  ונזקקים  חיים 
הסימפטומים והסימנים הנלווים יכוונו לגורם - 
חום וכאבים בהנעת העיניים, לרוב יהיו משניים 
עז  כאב  הופעת  המוח.  בקרומי  לדלקת/זיהום 
ופתאומי בעיקר בליווי חסר נוירולוגי ירמזו על 

ללחץ  משניים  ראש  כאבי  עכבישי.  תת  דימום 
בשכיבה,  יותר  מופיעים  מוגבר,  גולגלתי  תוך 
כפל  בטנטון,  מלווים  משינה,  להעיר  עלולים 
מוגבר  לחץ  קצרים.  ראיה  טשטושי  ו/או  ראיה 
יכול להיגרם על ידי תהליך תופס מקום, פקקת 

ורידית ולעתים מסיבה שאינה ברורה.

המומחה לעצבי ומסלולי הראייה
כאן יש חשיבות גם לבדיקה העינית על ידי 
עצבי  של  במחלות  מומחה  נוירואופטלמולוג, 
הראיה-מסלולי הראיה. בבדיקה זו, הרופא יבדוק 
יש  האם  תקין,  הראיה  עצבי  של  התפקוד  האם 
הראיה,  חסרים בשדות  או  הראיה  בחדות  ליקוי 
הראיה  עצב  בראש  הבצקת  מידת  את  ויאמוד 

הד יפנה לבדיקת  הוא  העין.  אהנצפה בקרקעית 
מיה מוחית, לשלול תהליך תופס מקום או פקקת 
נזדקק גם למדידת  הורידים. לעתים  בכלי הדם 
לחץ ותכולת נוזל שדרה בבדיקת ניקור מותני. 
מאחר  נוירואופטלמולוגי  למעקב  חשיבות  יש 
ובצקת דסקיות ממושכת עלולה לפגוע בתפקוד 

של עצבי הראיה, עד כדי עיוורון.

כואב הראש שלה
 3 כ  לפני  לסבול  החלה   ,)28( סקליר  דנה 

אשנים, מכאבי ראש חזקים והפרעות ראייה. אוב
חנה  עם מחלה הנקראת   ״פסאודטיומר צרברי״ 
ונמצאת  מוגבר  מוחי   בלחץ  מתבטאת  אשר   ,
לנוירואופטלמולוגיה  ביחידה  תדיר  במעקב 
מתאים  תרופתי  טיפול  מקבלת  היא  באיכילוב. 
בהורדת הלחץ,  עם שיפור ניכר בראייה ובכאבי 

הראש שפגעו באיכות חייה.

ד"ר מיטל בן דב היא מומחית לנוירולוגיה, רופאה 
ביחידה לנוירואופטלמולוגיה, מערך עיניים המרכז 

הרפואי תל-אביב

כאבי ראש ראשוניים 
ושניוניים והקשר שלהם 

לבעיות ראייה

"לעיתים תלונות על 
כאבי ראש מחייבים 

בדיקת נוירואופטלמלוג 
להערכת עצבי ומסלולי 

הראייה"

ד"ר מיטל בן דב | צילום: גלית יאיר פור
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מרקר מגזין



ד"ר אפרת פלייסיג 

סכרת הינה ליקוי מטבולי אשר מתבטא ברמות 
מתמק הסכרת  מחלת  נזקי  בדם.  גבוהות  שסוכר 
גדו דם  וכלי  קטנים  דם  כלי  בהם  באיברים  שדים 

לים. כליות, עיניים ומערכת העצבים הם דוגמאות 
כתוצאה  הנפגעים  קטנים  דם  כלי  בעלי  לאיברים 
כתוצאה  נגרמת  העינית  המחלה  הסכרת.  ממחלת 

בר המצויים  המיקרוסקופיים  הדם  בכלי  שמפגיעה 
נג הדלף  אם  ולדמם.  לדלוף  להם  הגורמת  ששתית, 

שתגרום  בצקת  תיווצר  )מקולה(  הראיה  במרכז  רם 
לטשטוש ועיוות הראיה. המעורבות העינית בסכרת 
מתחלקת לשני סוגים עיקריים: רטינופתיה )פגיעה 

צמי ללא  כלומר  שגשוגית,  לא  שהיא  שברשתית( 
חה של כלי דם לא תקינים, ורטינופתיה שגשוגית. 

שבמקרים הקשים יותר של רטינופתיה סכרתית שג
הז לחלל  תקינים  לא  דם  כלי  של  צמיחה  ששוגית, 

הזגוגית  חלל  לתוך  לדימומים  לגרום  יכולה  גוגית 
וכן להפרדות רשתית משיכתית עד עוורון. אנשים 
מוקדמים  בשלבים  בראיה  בפגיעה  חשים  לא  רבים 
חלה  כבר  בו  בשלב  רק  אלא  הסכרת,  מחלת  של 
לכן,  הפיכה.  בלתי  לפעמים  שהיא  בראיה,  ירידה 

הרש של  מוקדמת  בבדיקה  רבה  חשיבות  שקיימת 
אבחנה  עם  עיניים,  רופא  אצל  מסודר  ומעקב  תית, 

של מחלת הסכרת. 

אבחנה
בדי עוברים  המטופלים  העיניים  שבמרפאת 

שונות  הדמיות  וכן  לרשתית  מומחה  של  קה 
 OCT - OPTICAL COHERENCE צילום  כגון 
ברשש הדם  כלי  של  וצילומים   TOMOGRAPHY

)פלורסצאין(  ניגודי  חומר  הזרקת  באמצעות  תית 
לווריד. צילומים אלו עוזרים לזהות את כלי הדם 
חוסר  של  ואזורים  בעין,  המצויים  תקינים  הלא 
נכנס  האחרונות  בשנים  לרשתית.  דם  אספקת 
גם  כמו  בעולם,  מתקדמים  במרכזים  לשימוש 
מכשיר  איכילוב,  החולים  בבית  עיניים  במרפאת 
באמצעות  המאפשר   OCT ANGIOGRAPHY-ה
תקינים,  לא  דם  כלי  לזהות  חדשה  טכנולוגיה 
זאת  כל  לרשתית,  דם  אספקת  חוסר  של  ואזורים 
לעיתים  לווריד.  ניגוד  חומר  בהזרקת  צורך  ללא 
מכשיר זה מאפשר לזהות שינויים מוקדמים, עוד 
ובכך מסייע לרופא  לפני שחלה פגיעה ברשתית, 

אופן הטיפול המיטבי.  העיניים להחליט על 

הטיפול במחלה העינית 
הטיפול בסכרת מתבסס על איזון רמות הסוכר, 
לאורח  מעבר  וכן  בדם,  השומנים  רמות  הדם,  לחץ 

שחיים בריא. לעיתים טיפול זה יכול לשפר ואף לג
במק ברשתית.  הנגרמים  הנזקים  של  לנסיגה  שרום 

טיפולים  מספר  ישנם  הראיה  במרכז  בצקת  רה של 
המ עיניות  תוך  זריקות  ביניהם  לסייע,  שהיכולים 

  Anti- VEGF חדשים  דם  כלי  של  שגשוג  עכבות 
כגון    )Vacscular Endothelial Growth Factor(
)LUCENTIS( הלוסנטיס   ,)AVASTIN( האבסטין 
פי  על  ניתנות  אלו  זריקות   .)EYLEA( והאיילאה 
רוב מדי חודש או חודשיים בהתאם לתגובה לטיפול. 
האלו  הטיפולים  כל  שנים,   5 של  במעקב  בסכרת 

המקו בבצקת  בטיפול  ערך  ושווי  כיעילים  שהוכחו 
לרית, אך במידה והמטופל אינו מגיב לטיפול אחד, 

ניתן לעבור לטיפול אחר. 
לזריקות,  מגיבים  שאינם  במטופלים  בנוסף, 
העין  לחלל  סטרואידים  בזריקות  גם  לטפל  ניתן 
הפועש  ,TRIAMCINOLONE ACETONIDE  כגון

קיימות  כחודשיים.  של  יחסית  קצרה  לתקופה  לת 
נוספות לחלל הזגוגית המאפשרות שחרור  זריקות 

סטרואיד בצורה מבוקרת לחלל הזגוגית כגון  שתל 
)Dexamethasone( עם פעילות של   Ozurdex ה- 
הינן  יותר  טווח  ארוכות  תרופות  שנה.  חצי  עד 
  )FLUCOCINOLONE ACETONIDE(  ILUVIEN-ה
 FLUCOINOLONE(  RETISERT-ה שתל  וכן 
של  מושהה  שחרור  המאפשרות   ,)ACETONIDE
שלוש  עד  של  לתקופות  אף  ופעילות  סטרואיד 
טיפול  לבצע  אף  ניתן  מסוימים  במטופלים  שנים. 

למ סמוך  הדולפים  הדם  כלי  לאזור  ממוקד  שלייזר 
רכז הראיה, על מנת להפחית את הדלף לאזור מרכז 

הראיה.
במטופלים עם רטינופתיה שגשוגית וצמיחה של 
טיפול,  אפשרויות  מספר  ישנן  תקינים,  לא  דם  כלי 
ANTI- זריקות  משלב  הטיפול  כלל  בדרך  כאשר 

את  מורידות  הזריקות  לייזר.  טיפולי  וכן   ,VEGF
דם  כלי  של  לנסיגה  וגורמות   VEGF-ה הפרשת 

גו הרשתית  להיקף  הלייזר  טיפול  תקינים.  שלא 
וכך  הרשתית,  ידי  על  החמצן  צריכת  להורדת  רם 

להורדת שחרור ה-VEGF ולנסיגה של כלי הדם הלא 
תקינים. במידה ויש דימום זגוגיתי משמעותי שאינו 

)ויטרק זגוגית  ניתוחי כריתת  ניתן לבצע גם  שנסוג, 
נכנסים  בו  ניתוח  הוא  הויטרקטומיה  ניתוח  טומיה(. 
חלל  את  מנקים  העין,  לחלל  זעירים  מכשירים  עם 
ההיקפית.  לרשתית  לייזר  טיפול  ומבצעים  הזגוגית 
ניתוחי הויטרקטומיה נחוצים גם במקרים הקשים של 
הפרדות רשתית משיכתית, אז ניתוח עדיין לקילוף 
הקרומים ואזורי המשיכה נדרש. השאיפה היא כמובן 

שלהמנע מהגעה למצבים אלו של רטינופתיה שגשו
גית ומשיכתית, על ידי מעקב וטיפול צמוד.

טיפולים עתידיים 
עתי טיפולים  מספר  במחקר  נמצאים  שכעת 

במאמץ  לסכרת,  משנית  מקולרית  לבצקת  דיים 
יעי את  ולהעלות  הזריקות  מספר  את  שלהוריד 

תרופת  היא  מבטיחה  לתרופה  דוגמה  הטיפול.  לות 
מנגש בשני  שפועלת  תרופה   ,FARICIMAB -ה
נגד  וגם   ,VEGF נגד  גם  נוגדן  גם  ומכילה  נונים, 
ANGIOPOIETIN-2. מחקר ה-YOSEMITE ומחקר 
פעילות  של  ערך  שוות  תוצאות  הראו   RHINE-ה
FARICIMAB בהזרקות קבועות כל שמונה שבועות 

ובמרווחים מותאמים אישית של עד 16 שבועות, אל 
מול איילאה הניתנת כל שמונה שבועות. 

 GLIMMER-וה GLEAM-מחקרים נוספים הם ה

 KSI-301-ה תרופת  ובטיחות  יעילות  את  הבודקים 
בבצקת מקולרית משנית לסכרת. ה-KSI-301 הינו 
ANTI-VEGF המוצמד לפולימר, וצפוי לגרום לפעיש

לות ממושכת יותר בעין. תוצאות שנה של תרופה זו 
אף הן מבטיחות, ובפרסום אחרון כ-70% ממטופלים 
עם סכרת הצליחו להגיע לתקופה של חצי שנה ללא 
צורך בטיפול בזריקות. טיפול חדש נוסף, מבטיח גם 
 PORT הינו  מתקדמים  מחקר  בשלבי  הנמצא  הוא, 
בודק   PAGODA-ה מחקר   .DELIVERY SYSTEM
לשחרור  מאגר  מושתל  בו  זה,  טיפול  יעילות  את 
תרוש את  להזריק  ניתן  אליו   )PDS בניתוח  )מושהה 
יותר  מרוחקים  זמן  בפרקי  במרפאה,  הלוסנטיס  פת 
של כחצי שנה. זהו המחקר הראשון הבודק טיפול זה 
כי  מראות   AMD-ב זה  טיפול  תוצאות  אך  בסכרת, 
כ-80% מהמטופלים נזקקו למילוי המאגר בתכיפות 

של אחת לחצי שנה ואף פחות מכך.
של  מסודר  במעקב  חשיבות  קיימת  לסיכום,   
לחץ  איזון  הסכרת,  איזון  וכן  סכרת,  עם  מטופלים 
לשמר  כדי  הסכרת,  בסיבוכי  מוקדם  וטיפול  הדם, 
צפויות  החדשים  המחקרים  עם  כעת  הראיה.  את 
ומבטיחות לטיפול בבצקת  להכנס תרופות חדשות 

מקולרית וסיבוכי סכרת, בשנים הקרובות. 

ד"ר אפרת פלייסיג היא מומחית למחלות עיניים, היחידה 
לרשתית וזגוגית, מערך עיניים, המרכז הרפואי תל-אביב 

"מחקרים חדשים מקדמים תרופות 
חדשות לטיפול בבצקת מקולרית 

וסיבוכי סכרת"
טיפולים וחידושים בסיבוכי מחלת הסכרת בעיניים

קיימת חשיבות במעקב 
מסודר של מטופלים 
עם סכרת, וכן איזון 
הסכרת, איזון לחץ 

הדם, וטיפול מוקדם 
בסיבוכי הסכרת, כדי 

 לשמר את הראיה
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מרקר מגזין



ד"ר דן רמון

תקדים  חסרי  לשיבושים  גרמה  הקורונה  מגפת 
יכול  לילדים  הורה  שכל  כפי  החינוך,  במערכת 
הלימוד  תוכניות  גם  השתבשו  השאר  בין  להעיד. 

־וההכשרה של הסטודנטים לרפואה והמתמחים בר
מלמ ההיסטוריה  זאת,  עם  ובעולם.  בארץ  ־פואה, 

הפרעות  של  בהיבט  המלאה  הכוס  חצי  על  גם  דת 
רחבות היקף בהכשרת הרופאים בעולם. במלחמות 
העולם למשל, היו עדים לעדכון ולשיפור תוכניות 
הלימודים וההכשרה של הרופאים במקביל להגדלת 

חלקן של נשים במקצוע הרפואה. 
השאר,  בין  נמדדת,  רפואי  מרכז  של  מצוינות 
הדור  והכשרת  מחקר  הכוללת:  אקדמית  בפעילות 
מעמודי  היא  הכשרה  תכנית  הרופאים.  של  הבא 

־התווך של פעילות מערך העיניים באיכילוב. מב
הקורונה  למגפת  המתמחים,  שלנו,  ההכשרה  חינת 
בתחילת  הראשונה,  עיקריות:  השפעות  שתי  היו 

הפעי בהיקפי  משמעותית  ירידה  היתה  ־המגפה 
לניתוחים  החשיפה  פחתה  ובכך  האלקטיבית,  לות 
בישראל,  ולטיפולים. לשמחתנו, מערכת הבריאות 

־ומערך העיניים באיכילוב למד להתמודד עם הצו
והצליח להחזיר את  רך בשמירה על כללי הבידוד 
נפחי הפעילות לרמתם טרם פרוץ המגפה. השנייה, 
ההכרח בבידוד חברתי מנע קיום של מפגשי הוראה 

ומנע דיונים קליניים פנים מול פנים. 

הכשרה מרחוק
חדש.  עיקרון  אינה  מרחוק  אלקטרונית  למידה 

־כללי הבידוד החברתי שנבע מהסגרים והצורך בפ
אותנו  אילצו  ומצומצמות  קטנות  במסגרות  עילות 

הרא הסגר  של  הראשון  מהיום  החל  אותו.  ־לאמץ 
המת בהן  המערך,  של  האקדמיות  הישיבות  ־שון, 

ומקיימים  מורכבים,  רפואיים  מקרים  מציגים  מחים 
דיון עם בכירי המחלקה לגבי האבחנות והטיפולים 
בתחום  דיגיטלית.  לפלטפורמה  עברו  המתאימים, 

טב היה  בוידאו  לדיונים  המעבר  העיניים,  ־רפואת 
באמצעי  שלנו  הנרחב  הקליני  השימוש  לנוכח  עי, 

הדמיה מתקדמים, צילומים ועזרים ממוחשבים. 
מהמשכיות  יותר  לנו  אפשרה  מרחוק  הלמידה 
האקדמיות  מהישיבות  חלק  הקיימת.  התכנית  של 
מכל  עיניים  רופאי  להשתתפות  פתוחות  הפכו 
של  רבות  עשרות  שבוע  מדי  למשוך  והחלו  הארץ, 
מתרגלים  המתמחים,  עצמנו,  מצאנו  כך  רופאים. 
וביקורתי על בסיס קבוע.  להרצות בפני קהל גדול 

־מדובר באתגר שמשפר את החשיבה ואת יכולת עי
מאפשרות  הפתוחות  הישיבות  המידע.  והצגת  בוד 
גם קיום של מפגש דיון אקדמי וההתייעצות קלינית 
עם מומחים מצויינים ממרכזים אחרים. הישיבות גם 

מעו להישאר  מהקהילה  עיניים  לרופאי  ־מסייעות 

אנו  אשר  וטכנולוגיים  קליניים  בחידושים  דכנים 
מאמצים במרכז שלנו. 

היא  מרחוק  הלמידה  אימוץ  של  נוספת  תוצאה 
האפשרות לקיים הרצאות ודיונים עם מומחים בעלי 

לכנ שנסעו  בודדים  רק  בעבר,  אם  מהעולם.  ־שם 
הלמידה  אימוץ  מהם,  ללמוד  זכו  לארץ  מחוץ  סים 
מרחוק זימן לנו הרצאות וסדנאות עם מובילי דעה 

־בתחומים שונים ברפואת העיניים, כאשר הפלטפו
רמה המקוונת , באופן מפתיע, מאפשרת אינטימיות 
בוועידות  השימוש  ישיר.  באופן  לשוחח  ואפשרות 
עם מחלקות  פעולה  לנו שיתופי  גם מאפשר  וידאו 
משותפים  קליניים  דיונים  דוגמת  בעולם,  מובילות 
עם המומחים והמתמחים במחלקת העיניים המצוינת 

בבית חולים קרטיי בצרפת. 

אתגרים חדשים
עם כל האמור, ייתכן כי אחד היתרונות הגדולים 

של מגפת הקורונה מבחינת ההכשרה הרפואית, הוא 
לחומר  להיחשף  חדשות  דרכים  אימוץ  דווקא  לאו 

בהת כמתמחים  רוכשים  שאנו  הניסיון  אלא  ־עיוני, 
מודדות עם סיטואציה קלינית חדשה ובלתי מוכרת 
כמו טיפול בבעיות עיניים בחולה קורונה. במצב זה 

מו תשובה  אין  שלחלקן  ושאלות  דילמות  ־עולות 
בדיקה  שמאפשר  באופן  להתמגן  איך  כמו:  בהקת, 
מנת  על  מסוימים  מקרים  לדחות  ניתן  האם  טובה? 

־למנוע חשיפה של מטופלים אחרים ושל הצוות לה
דבקה? האם חלק מהתלונות העיניות שאנו פוגשים 

הן תסמינים של קורונה?
פת למצוא  מאיתנו  אחד  כל  מצריכה  ־הקורונה 

רונות יצירתיים לבעיות שהמגפה יוצרת. דוגמאות 
לאופתלמוסקופים  מאולתרים  כיסויים  הן  לכך 
המגפה,  של  הראשונים  בימים  בעצמנו  שהרכבנו 
טכניקה שזכתה לפרסום מדעי מטעם המחלקה על 

את  שיפחית  באופן  בעדשה  לאחוז  הנכונה  הדרך 
במצ לשימוש  יוזמות  גביה,  על  האדים  ־הצטברות 

למות מיוחדות לבדיקת עיניים של חולים מבודדים 
הטיפול  והעברת  הצוות  של  החשיפה  הפחתת  תוך 

בהזרקות תוך עיניות לבתי המטופלים. 
־המגפה מוציאה כל אחת ואחד מאיתנו מאזור הנו

לטפל,  אותנו  ושולחת  הבדיקה  מנורת  מאחורי  חות, 
לעתים תוך סיכון עצמי, מצב אשר נותן לנו כרופאים 

על מק חדשה  פרספקטיבה  דרכנו  בתחילת  ־צעירים 
צוע הרפואה בכלל. כדור העתיד של רופאי העיניים, 
אנחנו מצפים ליום שמגפת הקורונה תסתיים ושנחזור 
כולנו לשגרת העבודה, אך יודעים כי היא תהיה שונה 
מכפי שהכרנו. נשאף לכן לעצב את המציאות החדשה, 

כך שתטיב באופן המרבי עם המטופלים. 

ד"ר דן רמון הוא רופא מתמחה ברפואת עיניים באיכילוב

"התמחות בעין 
הקורונה - מעז 

יצא מתוק"
הכשרת רופאי עיניים בזמן הקורונה – אתגר והזדמנות
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המגפה מוציאה כל 
אחת ואחד מאיתנו 

מאזור הנוחות, מאחורי 
מנורת הבדיקה ושולחת 

אותנו לטפל, לעתים 
תוך סיכון עצמי, מצב 

אשר נותן לנו כרופאים 
פרספקטיבה חדשה על 
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ד''ר מרק קראוטהמר וד"ר אליה לוינגר

העין היא איבר מתוחכם, בעל תכונות אופטיות 
העין  של  הקדמי  בחלקה  למצלמה.  לדמות  שניתן 
מערכת  כמעין  שמשמשים  )אברונים(  חלקים  ישנם 
עדשות ותפקידן לכוון את התמונה הנקלטת מבחוץ 
לכיוון מרכז הראיה שנמצא בחלקה אחורי של העין. 

לקש קדמית  שנמצאת  הקרנית  הם  אלו  מאברונים 
וכן העדשה שנמצאת מאחורי  )צבע של העין(  תית 

 .)1 הקשתית. )תמונה 

עם הגיל עדשת העין עוברת שינויים ניווניים, 
הופכת להיות עכורה, וכוחה האופטי משתנה. מצב 
זה פוגע באופן משמעותי באיכות וחדות הראיה של 
המטופל ולרוב תיקון בעזרת משקפיים לא מועיל. 
ירוד  ניתוח  לעבור  למטופל  מומלץ  בו  השלב  זהו 
)קטרקט( בו מוציאים את העדשה הטבעית, העכורה 
עינית מלאכותית,  תוך  ובמקומה משתילים עדשה 
כדי  הניתוח  לפני  נעשים  רבים  חישובים  שקופה. 
המושתלת  העדשה  של  האופטי  כוחה  את  לתכנן 
ראייתו  את  להביא  מנת  על  וזאת  מיטבית,  בצורה 

במש תלות  ללא  מקסימלית  לראיה  המטופל  משל 
קפיים. הדבר מתאפשר אצל מטופלים בהם קרנית 

לכדור  זאת  לדמות  ניתן  וסדירה.  סימטרית  העין 
בהם  במצבים  מושלם.  עגול  מבנה  בעל  פינג-פונג 
הקרנית לא במבנה סימטרי וסדיר התאמת העדשה 
הופכת להיות מורכבת יותר. הקושי נובע מכך שכל 
כוח  בעלת  להיות  הופכת  הקרנית  פני  על  נקודה 
במצב  אלא  במחלה  מדובר  לא  לרוב  שונה.  אופטי 
פיזיולוגי הנקרא אסטיגמטיזם )צילינדר( המתקיים 
האנשים  רוב  אצל  העולם.  מאוכלוסיית   -30% בכ 
0.5 דיופטר( והוא אוממ -הצילינדר הוא נמוך )עד כ

נם מפריע מעט למיקוד התמונה, אך עוזר להעמקת 

השדה של התמונה. מטופלים בעלי צילינדר גבוה, 
מריחת  על  לרוב  מדווחים  ללא משקפיים,  בראייה 
)"ציר הצילינדר"(. ברוב  התמונה בכיוון הצילינדר 
המקרים ניתן לתקן את הצילינדר עם משקפיים או 

עדשות. 
מבניתוח קטרקט כאמור, ישנו רצון לצמצם הת

לות במשקפיים כמה שיותר. נשאלת השאלה - מה 
קטר ניתוח  לבצע  שעומד  למטופל  להציע  מניתן 

דינו  נגזר  האם  צילינדר?  עם  קרנית  יש  ולו  קט, 
וכלל  כלל  הניתוח?  לאחר  גם  משקפיים  להרכיב 
תוך  מעדשה  להנות  יכולים  אלה  מטופלים  לא! 
זו  עדשה  טורית.  עדשה  הנקראת  מיוחדת  עינית 

את  גם  אלא  האופטי,  הכוח  את  שמתקנת  רק  לא 
כוח  לה  שיש  בכך  הוא  העדשה  ייחוד  הצילינדר. 
אופטי שונה בצירים שונים. כך שאם נדע במדויק 
את כיוון הצילינדר בקרנית המטופלים, נוכל לכוון 
את העדשה הטורית בדיוק בהתאם לכיוון זה, ועל 

ידי כך לנטרל את האסטיגמטזם.
מי מתאים לניתוח קטרקט עם השתלת עדשה 

טורית?
עדשה  עם השתלת  ניתוח  ביצוע  לשקול  ניתן 
טורית בכל מטופל עם ירוד ועם צילינדר בקרנית 
מעל  צילינדר  עם  במטופלים  מדובר  לרוב  העין. 
0.755 דיופטר )תלוי בציר הצילינדר(. בנוסף במקמ

רים מסויימים למטופלים עם מחלות קרנית אשר 
קרטוקונוס  כגון  פני השטח שלה  לעיוות  גורמות 
עיני  ניתוח  או  עינית  חבלה  לאחר  מטופלים  או 
חייב  הקרנית  עיוות  הקרנית.  לעיוות  גרמה  אשר 
– שמהווה את ציר  כיוון מרכזי סדיר  להיות בעל 
עדשה  להתאים  ניתן  לא  לעכשיו  נכון  הצילינדר. 
של  סדיר  לא  עיוות  עם  למטופלים  מדויק  באופן 

הקרנית.  
ניתוח עם השתלת עדשה טורית שונה  האם 

מניתוח קטרקט רגיל?
הצו למעט  שינוי,  ללא  ברובו  הוא  מהניתוח 
לפ המטופל  של  הצילינדר  ציר  בסימון  מרך 

לציר  בהתאם  העדשה  ומיקום  הניתוח  תחילת  ני 
כחצי  נמשך  הניתוח  השתלתה.  לאחר  שמסומן, 

הגו שלושת  מתוקנים  המוצלח  ובסיומו  משעה 
המטופל: של  הראיה  באיכות  פגעו  אשר   רמים 

בעדשה  הוחלפה  העכורה  הטבעית,  העדשה   .1
חושב  העין  של  האופטי  הכוח   .2 וצלולה,  שקופה 
התמומ עיוות   .3 במשקפיים, צורך  יהיה  שלא   כך 

נה שנבע מצילינדר משמעותי נעלם בזכות מיקום 
של  הצילינדר  לציר  בהתאם  הטורית  העדשה  של 

המטופל.  
־האם השלת עדשה טורית מסוכנת יותר מע

דשה רגילה? האם יש סיבוכים משמעותיים?
ניתוח  בעקבות  משמעותיים  עיניים  סיבוכים 

גם בעקבות  )כמו שקיימים  קיימים  אומנם  קטרקט 
כל פעולה פולשנית אחרת בגופנו(, אך די נדירים. 
בין  כירורגית  מבחינה  הבדל  ואין  שכמעט  מכיוון 
אחוז  טורית  רגילה להשלת עדשה  השתלת עדשה 
שייחודי  נדיר  סיבוך  בשניהם.  דומה  די  הסיבוכים 
העדשה  של  עיני  תוך  סיבוב  הוא  טורית  לעדשה 

ותזוזתה מהציר המתוכנן. חב הניתוח  סיום  מלאחר 
מייצרות את העדשות משקיעות מאמ מרות, אשר 

זו. העדשה בעלת  צים רבים על מנת למנוע תזוזה 
מבנה ייחודי הכולל "רגליות" אשר יוצאות מהחלק 

לייצב את העדשה במיקו ותפקידן  מהאופטי שלה, 
תזוזות  אומנם   .)2 )תמונה  תזוזתה  את  ולמנוע  מה 

לא  היא  תזוזה משמעותית  אך  קיימות,  מינימליות 
משמעות  מהמטופלים.  בכ-5%  ומתרחשת  שכיחה 
הדבר היא שכ-5% מהמטופלים אשר הושתלה להם 
מחדש  למיקום  נוסף  ניתוח  יצטרכו  טורית,  עדשה 
לאחר  משקפיים  להרכיב  ימשיכו  או  העדשה  של 

הניתוח. 
חולים  בבית  הניתוח  את  לבצע  ניתן  האם 

ציבורי?
חולים  בבית  הניתוח  את  לבצע  ניתן  בהחלט. 
על  לחלוטין  מכוסה  הניתוח  עלות  לרוב  ציבורי. 
את  לכסות  יהיה  המטופל  ועל  החולים  קופות  ידי 

מחיר העדשה בלבד.     

ד''ר מרק קראוטהמר הוא רופא בכיר ביחידת קרנית 
 ומקטע קדמי, המרכז רפואי תל-אביב

ד"ר אליה לוינגר הוא מנהל שירות הקטרקט, המרכז 
הרפואי תל-אביב

"עדשה טורית למטופל עם קטרקט 
- 3 ציפורים במכה אחת!"

בניתוח קטרקט ניתן לצמצם את התלות במשקפיים גם למטופל שיש לו קרנית עם צילינדר, בזכות עדשה תוך עינית 
מיוחדת הנקראת עדשה טורית. עדשה זו לא רק שמתקנת את הכוח האופטי, אלא גם את הצילינדר 

ד"ר מרק קראוטהמר | צילום: יחידת צילום איכילוב 

תמונה 2: עדשה טורית של חברת physIOL, בעלת 
מבנה ייחודי של 4 רגליות אשר יוצאות מהחלק האופטי 
העגול של העדשה. שלוש נקודות ליד שורש הרגליות 
בחלק העליון והתחתון מסמנות את הציר שלפיו יש 
לכוון את העדשה בעינו של המטופל

 )קרנית(

)קשתית(

)עדשה(

תמונה 1: חתך של העין. ניתן לראות את הקרנית בחלק הקדמי של העין את העדשה מאחורי הקשתית
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מערך העיניים  של המרכז הרפואי איכילוב – ת"א

מוביל בחדשנות טכנולוגית וטיפולית 
ומציב את המטופל במרכז
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