
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"
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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" 
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עצב הפנים אחראי 
על סגירת העפעפיים 

ופעולה זו הינה 
חיונית לגלגל העין. 

עין לא יכולה לשרוד 
ללא סגירה של 

 העפעפיים
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