רפואת עיניים
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שתלי קרנית מלאכותית יחליפו
בעתיד הקרוב תרומות קרנית עמ' 12

הדפסת רשתית מתחילה כאן
לא מדובר במדע בדיוני! עמ' 15

בינה מלאכותית מסייעת בהערכת
הטיפול הרפואי ובמניעת עיוורון עמ' 18

"חידושים טכנולוגיים ,מובילות,
אנושיות והצבת המטופל במרכז"

שירות רפואי לכ 100-אלף מטופלים בשנה בתחומים מגוונים ברפואת העיניים .כ 4,000-ניתוחי עיניים המתבצעים בחדרי
ניתוח המצוידים בקדמת הטכנולוגיה ,ופעילויות קליניות ומחקריות ברמה לאומית ובינלאומית ,כדי להביא ערך מוסף למו"פ
טכנולוגיות ושילובן בתהליכי הטיפול בחולה .רואים עתיד במערך העיניים באיכילוב
התאמת המענה לגיל הילד .במרפאת עיניים ילדים
ופזילה נבדקים כל שנה כ 5,000-ילדים ומנותחים
כ 300-ילדים.

ד"ר אייל כהן ,בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

מערך העיניים של המרכז הרפואי איכילוב-
ת"א ,הציב לעצמו מטרה  ,להוות מודל לחיקוי
בתחום רפואת העיניים בארץ ובעולם ,תוך שימת
דגש על טכנולוגיה מתקדמת ,סגל רפואי וכוח תומך
מוכשר ואיכותי ושימת המטופל במרכז.
המערך עוסק בכלל התחומים של רפואת העי־
ניים ומונה כ 100-אנשי צוות הכוללים רופאים,
אחיות ,אופטומטריסטים ,אורטופטיסטים ,צוות
סיעוד וכוחות עזר.
פעילותו הקלינית של המערך ענפה והוא נותן
מענה רפואי למטופליו לאורך כל שעות היממה
במספר רבדים בבית החולים .מחלקת האשפוז של
המערך כוללת  12מיטות אשפוז ומטפלת בחולים
עם מחלות עיניים מורכבות או לאחר ניתוחים.
למערך יש חדר מיון ייעודי אליו מופנים מי שמ־
גיעים עם בעיה בעיניהם .לרשות המערך  4חדרי
ניתוח חדישים המצוידים במיטב הטכנולוגיה בתחום
רפואת העיניים ,במסגרתם מבוצעים מידי שנה כ-
 4,000ניתוחים ,רובם באופן אמבולטורי ומקצתם
בהרדמות כלליות .בנוסף פועלות תחת המערך
מרפאות חוץ עיניים ,המעניקות שירות רפואי לכ-
 100אלף מטופלים בשנה בתחומי העיניים המגוונים
כולל :מחלות רשתית ,קרנית ,גלאוקומה ,אוקולו־
פלסטיקה ,נוירואופתלומולוגיה ,אובאיטיס ,גנטיקה
של העין והדמיית העין.

פעילויות קליניות ומחקריות
לצד כל אלה מוביל מערך העיניים בשילוב
בין פעילויות קליניות ומחקריות ,לטובת מטופליו.
הידיעה כי מחלות עיניים במצבים מסוימים קשורות
במחלות נוספות בגוף ולעיתים יש לעשות את החי־
בור עם תחומים אחרים ,הביאה את מערך העיניים
להבנה שהשלם גדול מסך חלקיו ,ובשילוב תחומים,
ניתן לעשות יותר בשביל המטופלים.
בשנים האחרונות נוספו מרפאות משולבות
מולטי דיסציפלינריות במערך העיניים ,שמשלבות
מספר תחומים תחת קורת גג אחת .במרפאות המ־
שולבות רופאים בכירים ומתמחים ממספר מחלקות

מחקרים קליניים
פעילות מחקרית ענפה הינה הבסיס ליצירת
פריצות דרך מדעיות ,הבאת היכולות הטכנולוגיות
המודרניות לכדי יישום קליני ,לשפר את פני הר־
פואה המודרנית.
על כן ,במערך העיניים פועלת יחידת מחקר
אורגנית שעוסקת במחקרים קליניים לאומיים ובי־
נלאומיים מובילים ,ליישום טכנולוגיות חדשות,
דרכי טיפול מתקדמים כולל מכשור חדש ,תרופות
בעלות פוטנציאל טיפולי טוב יותר מהקיים ובי־
נה מלאכותית .במסגרת יחידת המחקר של המערך
מבוצעים עשרות מחקרים קליניים מידי שנה.
יושבים יחד ומעניקים למטופלים טיפול הוליסטי
לבעיותיהם .דוגמה אחת לכך היא המרפאה המ־
שולבת של אוקולופלסטיקה ואף אוזן גרון ,אשר
נותנת מענה לבעיות מורכבות בדרכי הדמעות,
ארובה וסינוסים ,ומאפשרת ביצוע משולב של ני־
תוחים מורכבים המשלבים רופאים משני התחומים.
מרפאה משולבת נוספת הינה המרפאה למחלות
דלקתיות עיניות ומחלות מפרקיות ,אשר משלבת
את צוות המומחים בתחום האובאיטיס יחד עם רו־
פאים ראומטולוגים שפועלים כצוות לפתרון הב־
עיות העיניות והראומטולוגיות.

המרכז לעין יבשה
תסמונת העין היבשה הינה בעיה נפוצה בק־
רב האוכלוסייה הכללית ונמצאת בעלייה מתמ־
דת בעשורים האחרונים ,חשיפה ממושכת למסכי
מחשב ולמכשירים הניידים ,מהווה חלק מהסיבות
לעלייה המשמעותית בשכיחותה של תסמונת זו.
בשנה האחרונה הוקמה מרפאה ייעודית במערך
העיניים אשר עוסקת בתסמונת העין היבשה ולשם
כך נרכש ציוד אבחנתי וטיפולי מהמתקדמים בעו־
לם ,לצורך אבחון נכון ומדויק של הסיבה הגורמת

לבעיה ומציאת פתרון מותאם אישית לכל מטופל.
המרפאה פועלת על ידי צוות מומחים מתחום הק־
רנית והמקטע הקדמי של העין ,ומספקת פתרונות
חדשניים לבעיה הנפוצה הזו.

המרכז לבריאות עיניים ילדים
לפני כשנה וחצי נפתח במערך העיניים
באיכילוב המרכז החדש והמתקדם בארץ לבריאות
עיניים ילדים .החזון שהוביל להקמת המרכז החדש
היה לשים את הילדים במרכז ולא כרעיון או סיסמה
אלא ברמה הגשמית והמעשית :חדר ההמתנה ,חדרי
הבדיקות והציוד מותאמים לילדים ומאפשרים לצ־
וות המומחים שלנו שרואה בשימור ,שיקום ושיפור
ראייה של ילדים שליחות ,לבצע בדיקות והחלטות
טיפוליות מיטביות.
המרכז מוביל בהטמעת טכנולוגיות חדשניות
כגון מצלמת קרקעית עין ייעודית לפגים ותינוקות
ומכשיר  OCTנייד לבדיקת ילדים.
המרכז נותן מענה לילדים בתחומי התפת־
חות הראייה ,עין עצלה ,בעיות קרנית וקטרקט,
גלאוקומה ,רשתית ,פזילה אובאיטיס ,אוקולופל־
סטיקה ,נוירואופתלמולוגיה ואורתופטיקה ,תוך

המרכז למחלות ניווניות של הרשתית
מרכז זה הוא ייחודי מסוגו ומשמש כתובת
לבירור מתקדם למחלות תורשתיות של הרשתית
במבוגרים וילדים .המרכז הוקם מתוך הבנה שה־
מעקב והטיפול בחולים עם מחלות רשתית נדירות
דורש גישה מיוחדת ,והוא מציע יעוץ על ידי צוות
רופאים מנוסה ,אבחון בעזרת אמצעי אלקטרו־
פיזיולוגיה והדמיה מתקדמים ,אבחון ויעוץ גנטי,
הזדמנות להשתתף במחקרים קליניים ושירותים
תומכים.
המרכז לחקר הרשתית
המרכז יוזם ומוביל מחקרים שמשלבים מידע
ממאגרי נתונים וטכנולוגיה של ראייה ממוחשבת,
שמטרתם בניית מודלים לטיפול במחלות רשתית.
המרכז פועל כדי לחקור מעבר לחקר אקדמי ,וגם
להביא ערך מוסף לתעשייה ולצוותים הרפואיים,
שבהם תלויה הצלחת פיתוח הטכנולוגיה ושילובה
בתהליכי הטיפול בחולה.
ד"ר אייל כהן הוא מנהל המרכז לעין יבשה ופני שטח
העין ,יחידת קרנית ,מערך העיניים ,איכילוב

בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

"שימוש ב OCT-ביתי ובינה
מלאכותית מאפשר ניטור
עצמאי של המטופל הסובל
ממחלות רשתית"

פרופ' ענת לבנשטיין

בשורה לסובלים ממחלות רשתית ,ביניהן ניוון מקולרי התלוי בגיל :מכשיר  OCTביתי
המאפשר ניטור עצמי בבית המטופל המראה את מצב הנוזל ברשתית ,ומדווח לרופא המטפל
פרופ' ענת לבנשטיין ופרופ' מיכאלה
גולדשטיין בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

מכשיר ההדמיה האופטי ( )OCTמהווה כלי
חשוב באבחון ובטיפול במחלות רשתית ,כגון ניוון
מקולרי התלוי בגיל .ניוון מקולרי הינו מחלה פרוס
גרסיבית הגורמת לאבדן ראייה חמור ואחראית על
כ 8.7%-ממקרי העיוורון בעולם מעל גיל  .60בשלב
ה"רטוב" של המחלה ,ישנו תהליך המתאפיין בצס
מיחתם של כלי דם חדשים ולא תקינים סביב אזור
המקולה (אזור במרכז הרשתית האחראי על חדות
הראייה המרכזית) ,הגורם לבצקת ,היווצרות רקמת
צלקת ,והדרדרות בחדות הראייה.
הטיפול הקיים בניוון מקולרי מצריך משטר קפדני
של הזרקות תוך עיניות המתבצעות לרוב אחת לחוס
דש וגורמות לתופעות לוואי ,כאבים וכן לעומס כלכס
לי ופסיכולוגי ,הן על החולה והן על משפחתו ,כמו גם
על המערכת הרפואית .מטרת ההזרקות היא לעצור
את התהליך הפתולוגי של צמיחת כלי דם חדשים,
הנגרם עקב פעילותו של חלבון הנקרא  .VEGFטיפול
זה כרוך באתגרים רבים הנצבים בפני הרופא ,המטופל
ובני משפחתו :אבחון מוקדם וניהול המחלה מחייבים
תהליך קבלת החלטות מהיר ופרואקטיבי .בנוסף ,על
הרופא המטפל להתאים את הטיפול לצרכיו האישיים
של כל מטופל ,לדוגמה עיתוי ההזרקה ,תרופה ספציס
פית בה נכון להשתמש ותדירות ההזרקות .החלטות
אלה מבוססות על בדיקת חדות ראייה וצילומי OCT
המראים את מצב הנוזל בתוך הרשתית.
כדי למקסם את הטיפול יש צורך בביקורים
תכופים במרפאה והדבר כרוך בעומס על המטופל
ומשפחתו מכמה בחינות :פסיכולוגית ,כלכלית,
לוגיסטית וכו' .אי הקפדה על טיפול קפדני שכזה
עלול לגרור לתוצאות לא רצויות מבחינת חדות
הראייה ,הנגרמות מחוסר התמדה והיענות לטיפול
כנדרש .אותם מטופלים אשר אין ביכולתם להקפיד
על משטר הזרקות קפדני עלולים לסבול מהדרדרות
חמורה בראייה ואף לסבול מעיוורון.

שיר משלב בתוכו אלגוריתם מבוסס ענן עם יכולות
של בינה מלאכותית ,המעבד את תוצאות הסריקה
הביתית .ביכולתו של אלגוריתם זה הנקרא NOA
( )NOTAL OCT Analyzerלזהות ,לכמת ולמקם את
הנוזלים התת רשתיים והתוך רשתיים בכל נקודת
זמן רצויה ולא רק בנקודת זמן ספציפית -בעת בקור
במרפאה.
בנוסף ,האלגוריתם מסוגל לנתח ולהראות את
המינימום והמקסימום של הצטברות הנוזלים ברשס
תית ,בין טיפולים ,ומתי ישנה רגרסיה או התקדמות
בכמות הנוזל .באופן זה ניתן לתמוך בתהליך קבלת
החלטות קליניות :הרופא המטפל יודע מתי יש צוס
רך בהזרקה נוספת ,היכן הצטברו נוזלים בהם צריך
לטפל ,ובאיזו נקודת זמן ניתן לרווח את הטיפול
ולמנוע ביקור מיותר במרפאה .מטרתו העיקרית
של המכשיר היא שהמטופל יבצע הדמיה באופן
עצמאי ורציף בסביבה הביתית הנוחה לו .ברגע
שהאלגוריתם מזהה איזשהו סממן פתולוגי ,נשלחת
התראה לרופא ובאופן זה מתאפשרת קבלת החס
לטות פרואקטיבית ומותאמת אישית לצרכיו של
כל מטופל.

עדויות ממחקרים
מחקר פרוספקטיבי בדק את רמת הדיוק של
מכשיר ה OCT-הביתי יחד עם יכולתו של המטופל
לבצע את ההדמיה באופן עצמאי .מחקר זה כלל 333
מטופלים ,כאשר  91%הפגינו יכולת בצוע הדמיה
ללא עזרתו של טכנאי .המחקר הדגים קורלציה
גבוהה בין הערכתו של הקלינאי את מצב הנוזל
ברשתית לבין האנליזה של האלגוריתם מבחינת
זיהוי ,כימות ומיקום הנוזל ברשתית.
מחקר נוסף כלל מטופלים אשר התקינו את המס
כשיר באופן עצמאי ובצעו את ההדמיה ללא עזרת
טכנאי 95%   .מהצילומים שבוצעו היו באיכות מ�ס
פקת על מנת לזהות ולכמת את הנוזלים .בנוסף,
נבדקה היענותם של המטופלים לבדיקה :הם בצעו
הדמיה זו בממוצע של  5.8פעמים בשבוע וזאת על
מנת לוודא שאין התקדמות במחלה .כאשר אותר
סממן פתולוגי הדבר הביא לטיפול מידי .המטופלים
נתבקשו להעריך את מידת הנוחות והשימושיות
של המכשיר במשך שלושה חודשים .זמן הצילום
הממוצע ארך -כ 40-שניות ,כאשר  97%מהמטו�פ
לים הצליחו לבצע את ההדמיה באיכות טובה .כמו

 OCTבבית
בשנים האחרונות ,פותח מכשיר  OCTביתי
המאפשר ניטור עצמי של החולים ללא עזרה .המכס

פרופ' מיכאלה גולדשטיין

כן ,מרביתם ענו כי המכשיר ידידותי ונוח לשימוש.
 93%מהצילומים נמצאו איכותיים דיו ונותחו ע"י
האלגוריתם .לאחר מכן ,נערכה השוואה בין הערס
כתם של מומחי רשתית את מצב הנוזל לבין הניתוח
שערך האלגוריתם :נמצא כי ישנה רמת הסכמה של
 92%בין מומחי הרשתית לאלגוריתם ,כאשר במקרה
בו חלה חוסר הסכמה בין השניים ,היו מעט מאוד
נוזלים ברשתית.
לסכום ,הטיפול הקיים בניוון מקולרי בשלב
ה"רטוב" הינו אפקטיבי אך כורך בתוכו מעמסה רבה
על החולה ועל מערכת הבריאות ,הכולל גם מעמסה
כלכלית .אחד האתגרים העיקריים בטיפול במחלה
זו הוא מציאת העיתוי להזרקה ותדירות ההזרקות
הנדרשת על מנת להגיע לתוצאה הרצויה .כאן יש
שונות ניכרת בין המטופלים ועל כן יש להתאים את
הטיפול לצרכיו האישיים של המטופל .חוסר הדיוק
הנמצא במודל הסטנדרטי הטיפולי ,עלול להוביל
לתדירות הזרקות תכופה מדי או לחילופין לתדירות
נמוכה אשר מובילה לאבדן בראייה .המערכת נמס
צאת עכשיו בשלב מתקדם של ניסויים רגולטוריים
לקראת אישור על ידי ה FDA-בארה"ב .השימוש
ב OCT-ביתי ובמערכת הבינה המלאכותית ,יאפשר
לכל אחד ואחת לבצע ניטור ומעקב עצמאיים אחר
המחלה ,ולרופא המטפל להתאים באופן אישי את
המודל הטיפולי בהתאם לצרכים האינדיבידואליים
של החולה ובכך מהווה פריצת דרך לטיפול במחלה.
פרופ' ענת לבנשטיין היא מנהלת מערך העיניים ,איכילוב
פרופ' מיכאלה גולדשטיין היא מנהלת יחידת רשתית,
מערך העיניים ,איכילוב

חולה משתמשת ב OCT-הביתי

בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

עורכת :אורנה יצחקי בירבך | עיצוב גרפי :שרית מלחי | 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  ,21תל-אביב ,טל'  ,03-5121188פקס03-5121170 :
יזום :אבי שושן ,דובר המרכז הרפואי איכילוב | עורך מדעי :ד"ר אייל כהן ,רופא בכיר ביחידה לקרנית ומקטע קדמי ומנהל רפואי של בנק הקרניות ,מערך עיניים ,איכילוב |
תיאום ותפעול :אביבה סקאת ,מזכירת המערך | צילומים :יחידת הצילום ,דוברות איכילוב
זכויות היוצרים על תצלומים המופיעים במוסף זה שייכות למאגר התמונות ( shutterstockאלא 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

"באיכילוב הנהגנו פרוטוקול ייעודי
לטיפול באבדן ראייה פתאומי"

חסימת עורק הרשתית היא סיבה לאובדן ראייה פתאומי ודומה במנגנון לשבץ מוחי .יש חשיבות מכרעת לפנייה מהירה
לטיפול רפואי לנסות להציל את הראייה ,לאבחן את הגורם לתסחיף ולהעניק טיפול מציל חיים
ד"ר עינת קליין ,פרופ' דינה צור וד"ר חן הלוי,
בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

"אני לא מבין כיצד אדם מאבד ראייה ולא הולך
מיד למיון"  -כך אמר לי השבוע נוירולוג מומחה
שבץ ,שעובד איתי בטיפול בחולים עם חסימה של
עורק הרשתית .השאלה הזו מהדהדת בראשי כבר
שנים רבות ,מאז תחילת דרכי כרופאת עיניים ,לא
אחת הופתעתי לקבל מטופל שהגיעה אליי לקו־
פת החולים וסיפר שלפני מספר שבועות איבד את
הראייה בעינו והמתין בסבלנות לתור .ואני עדיין לא
מבינה .בשנים האחרונות ,יחד עם פרופ' דינה צור,
מומחית למחלות רשתית ,ובשיתוף פעולה עם ד"ר
ד"ר חן הלוי
פרופ' דינה צור
ד"ר עינת קליין | צילום :גלית יאיר פור
חן הלוי ,מנהל מחלקת שבץ בבית החולים באיכילוב,
לקחנו על עצמנו לשפר ,לא רק את המודעות בקרב
אלה טרם הוכחו במחקרים פרוספקטיביים כפולי
חיף החוסם עצמו בתוך כלי הדם היוצא מראש עצב
האוכלוסייה למשמעות של אובדן ראייה פתאומי,
מטפלים
סמיות ,אך לאור הדיווחים הקיימים בספרות על
התחלת טיפול בנוגדי טסיות חיונית כאמצעי
הראייה ונכנס לעין .במקרים בהם המטופל נבדק רק
אלא גם את מהירות ויעילות האבחון והטיפול.
יעילות לא מבוטלת ,וסיכון יחסית נמוך לתופעות
להורדת הסיכוי להיווצרות קרישים נוספים והורדת
כעבור כשבועיים מהאירוע ,לרוב גוון הרשתית יחזור
מדוע מדובר בשבץ לכל דבר?
לוואי ,התחלנו בשנה האחרונה להציע טיפולים אלה
הסיכוי להופעת אירוע מוחי נוסף בעתיד הקרוב.
להיות נורמלי ,וייראו סימני אטרופיה -הידקקות של
אירוע איסכמי נוירולוגי מוגדר כהפרעה תפקו־
גם באיכילוב ,כמובן לפי התאמה לטיפול .הטיפול
המטרה להפסיק את התהליך הטרשתי בעורקים,
כל השכבות ,אובדן נפח הרקמה.
דית נוירולוגית הנובעת מהפרעה באספקת החמצן
בתרופה יכול להינתן רק אחרי ביצוע  CTראש
אשר לרוב הוא הסיבה להופעת התסחיף .כמו כן
לפנייה מיידית לבדיקת רופא עיניים במיון יש
לרקמה השייכת למערכת העצבים המרכזית וחוט
ושלילת התוויות נגד המסכנות את המטופל תחת
המטופל יקבל המלצות על שינוי אורח החיים ,הק־
חשיבות כפולה .הראשונה ,האפשרות להציל את
השדרה ,כאשר הרשתית ועצב הראייה מוגדרים חלק
הטיפול .שלל הטיפולים אינם מוכחים אולם רבים
פדה על תזונה נכונה ופעילות גופנית .טיפול נוסף
הראייה .כאמור ,אם נצליח לחדש את אספקת הדם
ממערכת העצבים המרכזית .אספקת החמצן לרשתית
המקרים בהם הראייה משתפרת באופן ניכר .חשוב
יתבצע לכל גורם שיאותר ,למשל אם יימצא שיש
תוך שעות בודדות ,יתכן והרשתית תתאושש ות־
מגיעה דרך עורק הרשתית המרכזי שהינו סעיף של
מאוד להגיע למיון עיניים מיד עם הופעת הסימפ־
הפרעות קצב כמו פרפור לב ,יינתן טיפול לעצירת
צליח לחזור לתפקד ,משמע ,הראייה תשתפר .הסיבה
העורק העיני הראשי ,סעיף ישיר של עורק התרד־
טומים ,להיבדק על ידי הרופא ולפי האבחנה ויתר
הפרפור וטיפול נוגד קרישה.
השנייה היא הצורך בבירור דחוף לגורם להופעת
מה הראשי הפנימי -חלק מאספקת הדם למוח שלנו.
מחלות הרקע וההדמיות המוחיות ,ניתן יהיה לבחור
קיימות מספר אפשרויות לטיפול ספציפי בח־
התסחיף והתחלת טיפול בגורם המאותר ,כך שלא
חסימה של עורק הרשתית עלולה להתרחש משנית
את הטיפול המתאים למטופל.
סימת העורק ,אומנם אף אחת מהן לצערנו איננה
יופיעו תסחיפים נוספים שעלולים לסכן לא רק את
לתהליך דלקתי ,אך שכיח יותר כי הוא נחסם על ידי
בעלת יעילות מובטחת .לרוב הטיפול הראשוני יינ־
העין השנייה אלא אזורים נוספים במוח ,שאחראים
קריש דם תסחיפי שמגיע מדופק עורק התרדמה הרא־
תן על ידי רופא עיניים – טיפול תרופתי להורדת
על הדיבור ,הנעת הגפיים או גם מערכת הנשימה.
שי או מהלב עצמו .החסימה מונעת מעבר דם מחומצן
מודעות ואחריות
כדי לאפשר אבחון וטיפול מהיר ,חיוני
הלחץ התוך עיני ,עיסוי לגלגל העין ,ואף ניקור מי
לרב מבוצעות בדיקות כמו CT :ראש ,אקו לב,
לרקמת הרשתית וכתוצאה מכך הרקמה לא יכולה
שהאוכלוסייה תהיה מודעת לחשיבות הפניה
הלשכה הקדמית של העין .באם הטיפול לא שיפר
דופלר עורקי צוואר ,וא.ק.ג .בהתאם לגיל ויתר מח־
לבצע את תפקידה  -העברת הסיגנל הראייתי מאנ־
המיידית לבדיקה .חשוב להבין כאמור מעלה ,כי
את הראייה ,ניתן לנסות טיפול חדשני על ידי תרופה
לות הרקע .לעיתים יש להשלים גם בירור קרישיות
רגיית אור לאנרגיה חשמלית ומשם אל המוח ,משמע,
אובדן ראייה פתאומי ,הינו כאובדן היכולת לדבר
מפרקת קרישי דם ,ו/או בתא לחץ .שני טיפולים
יתר ,הולטר לב ועוד.
לאפשר לנו לראות .אם אספקת הדם לא מחודשת
או להזיז את היד .מדובר באירוע נוירולוגי על כל
שעות ספורות הנזק הינו בלתי הפיך והרקמה
תוך
מוספי A4
המשתמע מכך ,ויש לפנות בדחיפות למיון גם אם
עוברת נמק  -התאים מתים ,ללא יכולות להתחדש.
תקווה
| 2022
קרובמרץ
| www.irgun.org.il
שכיחות| 2022
תקווה | מרץ
לסיוע.
או חבר
משפחה
הדבר מצריך הזעקת
 www.irgun.org.ilל100,000-
התופעה הינה כ3-2-
כמו כן ,האחריות להגשת סיוע מהיר מוטלת על
באוכלוסייה מעל גיל  ,50כתלות בגורמי הסיכון
הצוות הרפואי ,וכדי לאפשר מנגנון של אבחון מהיר
הקרדיווסקולריים .השמנת יתר ,יתר לחץ דם ,עי־
שלא יעכב את האפשרות להגשת טיפול ,הנהגנו
שון והיפרליפידמיה הינם גורמי סיכון מובהקים.
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עם אובדן ראייה .הפרוטוקול מכיל הנחיות ברורות עם
באובדן ראייה פתאומי (תוך שניות) וללא כאבים .לרב
תרשים זרימה מדויק ,המתייחס למטופל כבר מרגע
חדות הראייה ירודה ביותר ,המטופל יזהה תנועת יד
בו ניגש המטופל לעמדת הקבלה במיון ,דרך האחות
ולעיתים רק אור וחושך .ישנם מקרים בהם נח־
בלבדמגזין
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מיה בבית החולים .לשמחתנו ,מאז הונהג הפרוטוקול
מחצית שדה עליון או תחתון .כאמור ,אם אספקת הדם
החדש זכינו להציל אתה ראייה למספר מטופלים.
אינה מתחדשת תוך שעות בודדות ( ,)6-4יישאר נזק
לשקמה.
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"מרפאה ייעודית לאבחון ולטיפול
מתקדם ,מותאם אישית בתסמונת
העין היבשה"

תסמונת העין היבשה היא תסמונת כרונית ושכיחה הנגרמת מסיבות שונות עם סימפטומים
אופייניים .ישיבה ממושכת מול המסכים עלולה להיות אחד הגורמים לעין יבשה .אבחון מדויק
וטיפול מותאם אישית עשויים להביא להקלה משמעותית בסימפטומים ולשיפור איכות החיים
ד"ר אייל כהן בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

מרגישים צריבה ,שריפה ואי נוחות בעיניים?
קשה לכם לבהות בטלוויזיה ,לקרוא או לעבוד מול
מסך המחשב לאורך זמן? מתעוררים בבוקר עם
תחושת גוף זר בעיניים ומתקשים להתחיל את היום?
יתכן ואתם סובלים מתסמונת העין היבשה ,ואתם
לא לבד .במחקרים אפידמיולוגיים נמצא ששיעור
הסובלים מעין יבשה הוא כ 10%-מהאוכלוסייה
הכללית וכ 20% -מהאוכלוסייה המבוגרת ,בדרגות
חומרה שונות.
עין יבשה גורמת לפגיעה באיכות החיים של
הסובלים מהתופעה ,למתח פסיכולוגי ולירידה ביח
צרניות ובפעילויות היומיומיות ,כתלות בחומרת
היובש .בדרגת חומרה גבוהה של עין יבשה ,המח
טופלים מדווחים על ירידה באיכות החיים ,באותה
רמה של הסובלים מתעוקת חזה יציבה ושל המטוח
פלים בדיאליזה.

ד"ר אייל כהן

איור סכמטי של בלוטות ההפרשה
והרכב נוזל הדמעות

סיבות וגורמי סיכון לעין יבשה
מכלל הסיבות ליובש עיני  -הסיבה השכיחה
מהי תסמונת העין היבשה?
ביותר ,שמופיעה עד  60%מהמקרים ,היא פגיעה
עין יבשה היא מחלה רב-סיבתית הקשורה לתח
בתפקוד הפרשת השכבה השומנית מהבלוטות המח
פקוד לקוי של בלוטות הדמעות ,בלוטות המבוח
צויות בעפעפיים .במצב זה פתחי הבלוטות סתומים
מיאן בעפעפיים ,איכות הדמעות ,ומנח העפעפיים.
על ידי פקק של שומן שהצטבר בבלוטה וגורם לתח
שכבת הדמעות מגנה על פני שטח העין ומזינה
גובה דלקתית מקומית בעפעפיים ובפני שטח העין.
אותם .פגיעה בתהליך הדינמי הכולל יצירת דמעות
כתוצאה מכך יש אידוי מוגבר של השכבה המימית
והיעלמותן באמצעות אידוי ,ספיגה וניקוז ,מביאה
של הדמעות וסימנים נלווים של עין יבשה.
לשינוי בהרכב הדמעות וגורמת לירידה ביציבות
גורמי הסיכון להתפתחות עין יבשה הינם רבים
דוק הדמעות ,עליה בריכוז המלחים של הדמעות,
ומגוונים :בעולם הטכנולוגי בו אנו חיים ,מרביח
נזק לפני שטח העין ולתסמינים של עין יבשה.
תנו בוהים במסכי המחשב ובטלפונים הניידים
A4שלנו?
בדמעות
מה יש
מוספי
שעות רבות לאורך היום ,מחקרים הוכיחו כי בהייה
שכבת הדמעות שלנו מורכבת למעשה מ3-
www.irgun.org.il
מרץ | 2022
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ממושכת ,מפחיתה את קצב המצמוץ מתדירות של
הצמוח
השכבה הראשונה היא זו
נוזלים:
שכבות של
כ 20-פעם בדקה ל 4-פעמים בדקה ,דבר הגורם ל�חדה לפני שטח העין ונקראת שכבת המוצין ,תפקידה
שיפה ממושכת של פני שטח העין לסביבה ,ואידוי
להצמיד את דוק הדמעות לפני שטח העין ,להזין את
מוגבר של הדמעות .,כמו כן עלייה בשכיחות ביצוע
פני שטח העין ,ולמנוע חדירה של מזהמים .השכח
גלריה שישי
 2022להסרת משקפיים כדוגמת לאסיק ,העח
חודשלייזר
ניתוחי
בה האמצעית נקראת השכבה המימית והיא מהווה
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לו את השכיחות של התופעה בעשורים האחרונים.
כ 90%-מכלל נפח הדמעות.
נשים נוטות לסבול יותר מתופעה זו ,בעיקר
שכבה זו עשירה במים ,אלקטרוליטים ,חלבונים,
סביב גיל המעבר .שימוש בטיפות לגלאוקומה,
מגזיןוחומרי גדילה ,ותפקידה להזין
ציטוקינים
נוגדנים,
מרקר
שימוש בעדשות מגע ,חסר בוויטמין  Aואומגה ,3
חלקיקים
ולסלק
לשטוף
העין,
שטח
פני
על
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מחלות רקמת חיבור כגון לופוס ושימוש בתרופות
לא רצויים מקרבת העין ,ולשמש גורם סיכוך בין
סיסטמיות לטיפול ביתר לחץ דם ,אנטי-היסטמיח
העין לעפעפיים .השכבה החיצונית ביותר של הדח
נים ,תחליפים הורמונליים ותרופות נוגדות דיכאון,
סוזי בעיקר
ועריםמורכבת
השומנית ,היא
השכבה
מעות הינה
חיתוך
נדל"ן -
 2022כתורמים לעלייה בשכיחות תופעה זו.
חודש הוכחו
שיווקי | גם כן
המים ,גם
צף תמיד
 TheMarkerששומן
מליפידים ,וכפי
מעל -תוכן
המסחרית
המחלקה
בעין שלנו השכבה השומנית צפה מעל השכבה
המימית ומונעת את האידוי של הדמעות ויוצרת
טיפול ביובש עיני
הטיפול הנפוץ ביותר בתסמונת העין היבשה
רפרקטיבי חלק בכדי שנח
פני שטח
ומשטחחיתוך
אחידיםללא
נדל"ן -
של תחליפי דמעות .טיפול זה
בטיפות
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ראה יותר טוב.
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(הבלוטות המפרישות את החומר השומני של הדח
מעות) ,לייצר דמעות בצורה יעילה יותר ,כך שלא
יתאדו מהר משטח פני העין .ההבזקים מפחיתים
את הדלקת בבלוטה ואת גדילת החיידקים העוח
ריים ,גורמים לסגירת כלי דם שטחיים בעפעפיים,
ובכך מפחיתים את התהליך הדלקתי המלווה את
התסמונת .האור של מכשיר ה  IPL -פוליכרו�מ
טי ומורכב ממגוון רחב של אורכי גל הנעים בין
 1200-500ננו מטר ומועברים כסדרת הבזקים
באופן ממוקד ולא פולשני .הטיפול מהיר ,נמשך
יוצר הקלה זמנית בסימפטומים אך לרוב אינו פותר
 20-15דקות ב 2-העיניים ,אינו כרוך בהכנות
את הבעיה .בשימוש זה חשוב להקפיד על שימוש
מראש ואינו כואב (אך לעיתים תיתכן אי נוחות
בתחליפי דמעות ללא חומרים משמרים ,משום שגם
קלה) .לאחר הטיפול ניתן לחזור לפעילות היומית
הם עלולים להחמיר את הבעיה .,כיום ישנם סוגים
השגרתית מידית ללא הגבלות.
רבים של תחליפי דמעות ללא חומר משמר שמגיח
מהו מכשיר -ה – ?ACTIVA-המכשיר מ�ש
עים באמפולות יומיות ,או בבקבוקי פטנט המונעים
מש לחימום מבוקר של בלוטות המיבומיאן ועיסוי
חדירה של מזהמים לבקבוק .בנוסף ,ניתן להשתמש
סימולטני של הבלוטות .החימום גורם להפרשות
בחומרי סיכה סמיכים יותר כגון ג'ל ומשחות ,אך
השומניות אשר חוסמות את הבלוטות להפוך להיות
גם כאן לרוב ההקלה הינה זמנית ואינה מטפלת
נוזליות יותר ובעזרת העיסוי האקטיבי על גבי העח
במקור הבעיה .טיפות סטרואידים או חומרים נוח
פעפיים ,השומן יכול לצאת החוצה דרך פתחי הבח
גדי דלקת שאינם סטרואידים ,מהווים חלק חשוב
לוטות באופן קל וללא כאבים.
מהטיפול ותפקידם להפחית את התהליך הדלקתי
מהו מכשיר -ה – ?NULIDS-מכשיר זה מ�ש
הנלווה לתסמונת .אך מה עושים אם הטיפולים
תקווה
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חיצונית
בלפריטיס
מש לטיפול במצבים של
הקונבנציונאליים נכשלים?
בנוכחותו של טפיל בשם דמודקס ( ,)Demodexכמו
כן לטיפול בעין יבשה על רקע תפקוד לקוי של
המרפאה המיוחדת לאבחון
בלוטות המיבומיאן .למכשיר ראש סיליקון חד פעמי
וטיפול בעין יבשה
מסיר
ובכך
והריסים
העפעף
גבול
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מקרצץ
אשר
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קיימת
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קשקשת ושומן החוסם את הבלוטות.
דית לאבחון ולטיפול מתקדם בתסמונת העין היבח
תסמונת העין היבשה היא תסמונת כרונית הנח
שה .במרפאה עורכים בדיקות מקיפות כדי לאבחן
גרמת מסיבות שונות ובעלת סימפטומים אופייניים.
את מקור הבעיה וחומרתה והתאמת טיפול מותאם
אבחון
מתמדת.
בעלייה
ונמצאת
שכיחה
תסמונת
זו
אישי .חלק מהטיפולים המתקדמים במרפאה ייעוח
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מדוייק של הסיבה וטיפול מותאם אישית בבעיה
דית זו הם :טיפול ב–Intense Pulsation( - IPL
עשויים להביא להקלה משמעותית בסימפטומים
 ,)of Lightטיפול ב ACTIVA-ו ,NULIDS-סחיטת
ולשיפור איכות החיים.
בלוטות מבומיאן ,פלאגים לחסימת ניקוז הדמעות,
טיפולים כירורגים ועוד.
חודש  TheMarker | 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
ד"ר אייל כהן הוא מנהל המרכז לעין יבשה ופני שטח
מהו מכשיר -ה  ?IPL-מדובר במכשיר ש�מ
העין ,יחידת קרנית ,מערך העיניים ,איכילוב
שמש שנים רבות לטיפול במחלות עור שונות
ובתחום האסתטיקה ,הטיפול מבוסס על הבזקי
אור ממוקדים ,אשר מגרים את בלוטת
המחלקהאיכילוב
העיניים,
בשיתוף מערך
המסחרית  -תוכן שיווקי
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קוצר ראייה בילדים :לא להרים
ידיים ,יש מה לעשות

נמצא קשר ישיר בין
בילוי רב בחללים סגורים
להתקדמות קוצר ראייה

ד"ר דפנה מיצד קורש וד"ר ענת בכר צפורי,
בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

אם נראה לכם שיותר ילדים מרכיבים היום משה
קפיים ,בהשוואה לעבר ,אתם לא טועים .קוצר ראייה
נמצא בעלייה בכל העולם .כמעט  50%מהצעירים
באירופה ו 90%-80%-מהצעירים בערים במזרח
אסיה סובלים מקוצר ראייה .ככל שקוצר הראייה
מופיע בגיל צעיר יותר ,הסיכון שיהיה גבוה יותר
עולה .קוצר ראייה גבוה נובע לרוב מהתארכות של
גלגל העין ,כך שהאור הנשבר בקרנית ובעדשה
מתרכז לפני הרשתית במקום עליה .ככל שהעין
ארוכה יותר ,קוצר הראייה גבוה יותר .מעבר לאי
הנוחות והתלות במשקפיים ,קוצר ראייה גבוה מאד,
גם קשור לסיכונים עתידיים לבעיות מבניות ברשה
תית ולסיכון למחלת גלאוקומה שעלולות לסכן את
הראייה .לשיעור קוצר ראייה גבוה יש גם היבטים
כלכליים עם אובדן משוער של כ 200-מיליארד
דולר מהתוצר הגולמי העולמי מדי שנה ,הנובע
מהפרעות ראייה לרחוק שאינן מתוקנות.
מה אומרים המחקרים?
קיים מרכיב גנטי ברור לקוצר ראייה ,ושיעור
קוצר הראייה משתנה בין קבוצות אתניות ואזורים
גאוגרפים שונים ,כאשר השיעורים הגבוהים ביותר
הם במזרח אסיה .ברור לנו כיום שהעלייה הגדולה
בשיעור קוצר הראייה בשנים האחרונות ,קשורה
לשינויים באורח החיים ובהתנהגות שלנו .מחקרים
הראו קשר חד משמעי בין בילוי רב יותר בחללים
סגורים ( )INDOORSלהתקדמות של קוצר ראייה.
עוד שילדים שנמצאים זמן רב בחוץ הם פחות קצרי
ראייה מילדים שמבלים הרבה בבית .לעומת זאת,
הסיכון המבודד בעבודה ממושכת מקרוב (ספרים,

מסכים) נמצא במחלוקת ,אך מחקרים רבים מייחסים
גם להרגל הזה סיכון להחמרת קוצר ראייה .בשנים
האחרונות מתנהלים מחקרים רבים ואושרו טיפוה
לים שמטרתם לעכב את התקדמות קוצר הראייה
בילדים ובבני נוער ,בניסיון להפחית את התארכות
גלגל העין ,כך שהמרשם הסופי של המשקפיים יהיה
כמה שיותר נמוך.
העדויות המצטברות תומכות בשתי אפשרויות
להתערבות למניעת התקדמות קוצר ראייה :שימוש
בטיפות עיניים המכילות אטרופין מדולל ותיקון
אופטי ייחודי.
מחקרים גדולים מבוקרים בדקו את ההשפעה
של אטרופין מדולל על התקדמות קוצר ראייה
והתארכות העיניים ומצאו ששימוש יומיומי בתה
רופה מעכב את קצב התקדמות קוצר הראייה ,כך
שבשנה של טיפול ,קצב ההתקדמות פחת ב50%-
ויותר בתלות בריכוז התרופה .מרבית המחקרים
בוצעו במזרח אסיה ,אך מצטברות עדויות ליעילות
התרופה גם בקרב מטופלים אירופאים .לכאורה,
טיפול לעיכוב קוצר ראייה ,אך הורים רבים מתה
קשים לשמור על רצף טיפולי לאורך זמן והקפדה
על מתן של טיפה באופן קבוע כל ערב לפני השיה
נה ,לתקופה של חודשים ואף שנים .כך ,שההיענות
לטיפול יורדת ואיתה היתרון הטיפולי .כמו כן ,חלק
מהילדים עלולים לסבול מתופעות לוואי חולפות
של הרחבת אישונים ,סנוור ,וקושי במיקוד .הפסקת
הטיפול עלולה להוביל לתופעה של הידרדרות (ריה
באונד) ועלייה מהירה יותר במספר .אולם ,במינונים
המדוללים המוצעים היום בשוק הריבאונד יחסית
מופחת .משך הטיפול האידיאלי אינו ידוע וסוגיה
זו נשארה פתוחה.

עוד טיפולים
טיפולים נוספים למניעת התקדמות קוצר ראייה
מתרכזים בפתרונות אופטיים מתקדמים במשקפיים
או בעדשות מגע .הפתרון הזה מבוסס על מחקרים
שהראו שאותות מהיקף הרשתית ,הם שגורמים להה
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ד"ר ענת בכר צפורי

ד"ר דפנה מיצד קורש

תארכות העיניים .מטרת הפתרונות האופטיים היא
לאפשר תמונה חדה וברורה במרכז הראייה ברשה
תית ,אך בהיקף הרשתית לגרום למצב של טשטוש
מכוון שמייצר פידבק למניעת התארכות העיניים.
חברות אופטיקה רבות מייצרות משקפיים ועדשות
מגע המשלבים את עקרון הטשטוש המכוון בהיקף
הרשתית ,במנגנונים שונים.
מחקרים שפורסמו הראו יעילות במניעת
התארכות העיניים ,אך יש להסתייג ולומר שחה
לקם מומנו על ידי החברות המפיקות .למשל ,באה
חד הפרסומים המדעיים מהשנה האחרונה נמצא
עיכוב של  50%בהתקדמות קוצר הראייה והפחתה
של -כ 50%-בקצב התארכות העיניים בילדים ש�ה
רכיבו משקפיים עם מנגנון תת-תיקון של קוצר

צאו יעילות ,אך צריך לזכור את הסיכון בהרכבת
עדשות מגע בגיל צעיר ,סיכון שנובע מהכנסת גוף
זר לעין על ידי ידיים לא מיומנות ולעיתים לא
מספיק הגייניות .דבר שעלול להוביל לשריטות
בקרניות ולזיהומים ,ולכן ,פתרון זה פחות מועדף
בגילאים הצעירים .נחדד ,בכל גיל יש להימנע באופן
מוחלט מלישון עם עדשות מגע או לשחות איתן.

רואים חיים
אין דין קוצר ראייה קל של  -2כדין קוצר ראייה
של  -7מבחינת איכות החיים ובריאות העיניים.
אין ספק שקוצר ראייה גבוה משפיע לא רק על
חדות הראייה ,אלא גם גורם לעול כלכלי אישי,
בהעדר תיקון נכון הוא עלול להשפיע על התפה
קוד האקדמי של הילדים ,ויש לו השפעה אסתטית
ופסיכולוגית .הסיכון של ילד לפתח קוצר ראייה
גבוה תלוי כמובן בגנטיקה וסיכוייו עולים אם הוריו
קצרי ראייה ,אך ניתן עם הרגלי חיים נכונים להה
פחית את קצב החמרת קוצר הראייה 3-2 .שעות
של שהייה בחוץ מנטרלים  12-9שעות של עבודה
מאומצת מקרוב.
כלומר  -עידוד הילדים לשלב בילוי מחוץ
לבית ,בחיי היומיום שלהם ,חשוב יותר מהגבלת
מסכים לעיכוב העלייה במרשם המשקפים .הקפדה
על הפסקות בעבודה ממושכת מקרוב ,גם הוכחה
קוצרתקווה
| 2022
 | www.irgun.org.ilמרץ
ראייה .אם
להתקדמות
כמפחיתה את הסיכון
כבר צופים במסכים ,עדיף לצפות במסך למשך 20
דקות  3פעמים ביום במקום שעה רציפה .חשוב
להיות מודעים לאפשרויות הטיפוליות השונות ולה
שיווקילגבי
שלכם,
שוחח עם רופא.ת העיניים המטפלים
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן
התאמה של טיפולים שהוצגו כאן לעיכוב התקדמות
קוצר ראייה בהתאם לחומרתו ,קצב ההתקדמות ,גיל
הילד.ה וההיסטוריה המשפחתית .המלצתנו העיקה
משקפיים
שקונים
המחלקהלפני
TheMarkerתרופה,
Magazineלהקדים
חודש  2022רית היא
תוכן שיווקי
המסחרית -
הראייה בהיקף הרשתית (דה -פוקוס מיופי) ביחס
חדשים ויקרים ,או נאבקים כל ערב בילדים על מתן
לילדים שהרכיבו משקפים רגילים .חשוב לזכור
טיפות עיניים ,צאו איתם לשחק או לטייל בחוץ!
שאין בידינו עדיין מחקרים מספקים המעידים
הדבר טוב מכל בחינה.
וקצב
הראייה  TheMarker | 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
על איכות הראייה ,תפיסת שדה חודש
ד"ר ענת בכר צפורי היא רופאה בכירה במרכז לבריאות
הקריאה בילדים עם משקפים כאלה .עד גיל ,8
עיניים ילדים וד"ר דפנה מיצד קורש היא מנהלת יחידת
כל עוד הראייה מתפתחת ,יש להקפיד לא לפגוע
עיניים ילדים ופזילה ,מערך העיניים ,איכילוב
באיכות הראייה.
איכילוב
העיניים,
TheMarkerמערך
המוסף | בשיתוף
ראייה נמה
לעיכוב קוצר
תוכן שיווקי
המסחרית -
המחלקה
 | 2022שם
עדשות מגע ייעודיות חודש

עם הרגלי חיים נכונים
ניתן להפחית את קצב
החמרת קוצר הראייה:
עידוד הילדים לשלב
בילוי מחוץ לבית ,בחיי
היומיום שלהם ,חשוב
יותר מהגבלת מסכים
לעיכוב העלייה במרשם
המשקפים

טאבלויד  -ללא חיתוך
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ניתוחי עפעפיים באינדיקציה
רפואית ואסתטית

מראה העפעפיים העליונים או התחתונים ,משפיע על הבעת הפנים ועל המראה הכללי .מכאן שניתוחי עפעפיים
הפכו מבוקשים בהיבט האסתטי ובאיכות הראייה .כל מה שמומלץ לדעת לפני ניתוח עפעפיים
פרופ' יגאל ליבוביץ ,בשיתוף
מערך העיניים ,איכילוב

ניתוחי עפעפיים צברו תאוצה רבה בשנים האחל
רונות כחלק מהפריחה בניתוחים ובטיפולים האסל
תטיים .קיימים מספר סוגים של ניתוחי עפעפיים
שכוללים הסרת עודפי עור מעפעפיים עליונים,
חיזוק השריר שמרים את העפעף העליון ,הסרת
עודפי שומן מעפעפיים תחתונים ומתיחת עפעפיים
תחתונים .ניתוחים אלה מתבצעים לעיתים במשולב,
אם יש צורך בכך.

הסרת עודפי עור מעפעפיים עליונים
ניתוח העפעפיים הנפוץ ביותר הוא הסרת עודל
פי עור מעפעפיים עליונים (בלפרופלסטיקה) .הניל
תוח מתבצע בהרדמה חלקית בשילוב עם טשטוש
קל עם חומר המוזרק לווריד על ידי המרדים .הניל
תוח לא כואב ,המנותח מרגיש נינוח מאוד ,ואפילו
ישן בחלק ניכר מהזמן .במהלך הניתוח מבצעים
חתך עדין בקפל העפעף העליון בעזרת להב ,מחט
חשמלית או מספריים ,מסירים עור עודף מהעפל
עף ,ומעצבים את השומן שמתחתיו .העור באזור
זה דק מאוד וכמובן קיימת קרבה לעין ,ולכן יש
צורך בביצוע מדויק וזהיר .בסיום התהליך המנתח
תופר את החתך בעזרת חוטים דקים מאוד ועדינים
שאותם מסירים בהמשך.
במקרים רבים האינדיקציה לניתוח כזה היא קול
סמטית בלבד ,אולם כאשר יש כמות גדולה של עור
עודף עלולה להיות הפרעה תפקודית המתבטאת
בחוסר בשדה הראייה עליון ,קושי בקריאה והתל
עייפות מהירה .במקרים אלה קיימת גם אינדיקציה
רפואית לניתוח וניתן לבצעו באישור קופות החולים
או חברות הביטוח.
שריר העפעף
ניתוח
לחיזוקA4
מוספי
פרט לעודפי עור ,קיימת לעיתים תופעה רפואית
www.irgun.org.il
מרץ | 2022
תקווה |
השריר
שנגרמת מירידה בתפקוד
"פטוזיס"
הנקראת

המרכזי האחראי על הרמת העפעף העליון .תופעה
זו יכולה להופיע בעין אחת או בשתיהן ,ובכך להשל
פיע על התפקוד הראייתי או להוות בעיה קוסמטית
בלבד .אנשים הסובלים מפטוזיס משמעותי ירגישו
לעיתים קרובות קושי בקריאה ,התעייפות מהירה,
ולעתים אף יצטרכו להטות את הראש מעלה ,כדי
שיוכלו לראות את הסובב אותם ,דבר העלול לגל
רום לכאבי צוואר ובעיות הליכה ,במיוחד באנשים
מבוגרים.
רוב מקרי הפטוזיס בגברים ובנשים אינם תול
רשתיים ,ונגרמים כתוצאה מרפיון שריר העפעף
העליון ,ממחלות שרירים כלליות ,מחלות עצבים,
חבלה לארובת העין ,אחרי ניתוחי עיניים ,או שימוש
ממושך בעדשות מגע .הניתוח במקרה של פטוזיס
הוא חיזוק או קיצור של השריר המרכזי שמרים את
העפעף ,או חיתוך שריר דק יותר שנמצא מתחתיו.
בחלק מהמקרים ניתן לשלב בניתוח זה גם הסרה של
עודפי עור מהעפעפיים העליונים .במטופלים בהם
אין עודפי עור משמעותיים וקיימת חולשה קלה
של השריר המרים את העפעף ,ניתן לבצע ניתוח
מיוחד ללא חתך בעור .בשיטה זו מבצעים חתך
בחלק הפנימי של העפעף ,ובעזרת מלקחיים כיל
רורגיים עדינים מסירים רצועת רקמה .בניתוח אין
חתך חיצוני או תפרים חיצוניים ולכן גם אין צלקות
בעור ,והתוצאה הקוסמטית המתקבלת היא מצוינת.

שקיות בעפעפיים תחתונים
בדומה לתהליך שמתרחש בעפעפיים העל
ליונים ,גם בעפעפיים התחתונים העור ורקמות
החיבור הפנימיות הופכים רפויים יותר ככול
שמתבגרים ,ומאפשרים לרקמות השומן הפנימיות
לבלוט וליצור את השקיות הטיפוסיות מתחת
לעיניים .בחלק מהמטופלים קיים סיפור משפחתי
של שקיות בעיניים .למשל אבא ,אימא שגם להם
יש שקיות מתחת לעיניים .במקרים כאלה השל
קיות מופיעות מוקדם מאוד ,לעיתים אף בעשור
השני או השלישי לחיים.

גלריה שישי

 TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | שם המוסף | חודש 2022

מרקר מגזין
 TheMarker Magazineהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי חודש 2022

נדל"ן  -חיתוך וערים סוזי
TheMarker
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הפתרון העיקרי לשקיות הוא ניתוח .ניתוח
עפעפיים תחתונים משולב במקרים רבים עם ניל
תוח עפעפיים עליונים ,אך יכול גם להיות ניתוח
נפרד .שתי השיטות העיקריות לטפל בשקיות
בעפעפיים התחתונים הן דרך חתך זעיר בעור
שמתחת לקו הריסים או על ידי חתך פנימי בעפל
עף שאינו דורש סגירה עם תפרים חיצוניים .הניל
תוח מותח את עור העפעפיים התחתונים ,מעצב
מחדש את השומן הבולט ,ומטשטש שקעים שנול
צרים בין הלחיים לעפעפיים התחתונים .במידת
הצורך ,ניתן גם לשלב בניתוח זה חיזוק של העפל
עף התחתון ,במקרה של רפיון של העפעף .הגישה
המקובלת היום היא לא להסיר הרבה עודפי שומן
אלא לעצבם מחדש ולהשתמש בהם למלא חסרים
ברקמות שסביב לעין ובכך להימנע מהמראה של
עיניים שקועות .הניתוח מתבצע בהרדמה מלאה
או בטשטוש עמוק.
ניתוח מהסוג הזה מוגדר תמיד כניתוח קוסמטי
ולכן הוא לא מאושר ע"י קופות החולים או חברות
הביטוח.

מה חשוב לבדוק לפני ניתוחי עפעפיים
בשל הקרבה לעיניים ,קיימת חשיבות גבוהה
להערכה של מצב העיניים טרם הניתוח .ישנם
מקרים בהם הניתוח עלול לסכן את הראייה  -כמו
למשל במקרים של יובש ניכר בעיניים ,מחלות
קרנית או מחלות עפעפיים שונות .חשוב מאוד
שמומחה עיניים בתחום האוקולופלסטיקה יבצע
בדיקה יסודית לפני הניתוח ,כדי לזהות מצבים
אלה ,ובכך להימנע מסיכון של העין המנותחת.
בנוסף ,ישנה חשיבות רבה למצבם הבריאותי הכל
ללי של המנותחים ולתרופות בהן הם מטופלים.
למשל ,ברוב המקרים נדרשת הפסקת מדללי
דם שונים לפני הניתוח ,כדי להקטין את הסיל
כון לדימומים .לשם כך חשוב מאוד לקבל את
אישור הרופאים המטפלים (קרדיולוג ,נוירולוג,
המטולוג) להפסקה של תרופות אלו לפני הניתוח.

פרופ' יגאל ליבוביץ

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

החלמה מניתוח עפעפיים
ההחלמה מניתוח עפעפיים אינה מלווה בכאב.
בימים הראשונים צפויים להופיע נפיחות ושטפי דם
בעפעפיים שמגיעים לשיא כעבור יומיים -שלושה.
שטפי הדם בדרך כלל קלים ,יורדים בהדרגה לכיוון
הלחיים ,ונוטים להיספג תוך שבוע עד שבועיים.
תקווה
 | www.irgun.org.ilמרץ
| 2022להקל
עפעפיים ,יש
בימים הראשונים לאחר ניתוח
פיד על ביצוע רטיות קרות על אזור הניתוח ולטפל
במשחה אנטיביוטית וטיפות עיניים .כעבור יומיים
מהניתוח אפשר כבר להתחיל בפעילות מבוקרת
קשה
כמו הליכות ,אבל יש להימנע ממאמץ גופני
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
כמו ריצה או פעילות בחדר כושר ,וכן שחיה בבריכה
או בים למשך  3-2שבועות .רוב המנותחים יחזרו
לעבודה תוך שבוע עד שבועיים מהניתוח .ההחלמה
המחלקהחודשים
נמשכ ת 3-2
כזה
2022מניתוח
הסופית
במה�לשיווקי
המסחרית  -תוכן
TheMarker
Magazine
חודש
כם נספגת כל הבצקת העדינה שהתפתחה לאחר
הניתוח.

חודש

המכון
 TheMarkerהוא מנהל
פרופ' יגאל ליבוביץ
המסחרית  -תוכן
המחלקה
| 2022
לניתוחי עפעפיים וארובת העין (אוקולופלסטיקה)
ומנהל מחלקת אשפוז וחדרי ניתוח עיניים ,מערך
העיניים ,איכילוב

שיווקי

המחלקהאיכילוב
העיניים,
בשיתוף מערך
המסחרית  -תוכן שיווקי
TheMarker
חודש  | 2022שם המוסף |
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דר אליה לוינגר | צילום :גלית יאיר פור

כאשר פני העדשה חלקים לעומת עדשות בקטגוק
ריה זו הנראות כמו מטרה המורכבת ממספר טבעות
על פני העדשה .מבנה מיוחד זה מאפשר להקטין
עוד יותר את הסיכוי לסנוורים והילות בלילה.

לא הכול ירוד

התפתחות טכנולוגית בעדשות התוך עיניות ,יחד עם
השיפור במכשירי המדידה והיכולות הכירורגיות,
מאפשרים לאחר ניתוח קטרקט (ירוד) להקטין
משמעותית את התלות במשקפיים ולשפר על ידי כך
את איכות החיים של המטופל
ד"ר אליה לוינגר ,בשיתוף מערך
העיניים ,איכילוב

למרות מאמץ גדול לטיפול בקטרקט על ידי
טיפות או בתרופות אחרות ,עדיין בתחום זה לא
נעשתה פריצת דרך משמעותית וטיפולים אלה כרק
גע אינם זמינים ולא יהיו זמינים בשנים הקרובות.

קטרקט (בעברית ירוד) הינו תהליך בו העדק
שה הטבעית בעין הופכת לעכורה ובעקבות זאת
חלה ירידה בחדות ובאיכות הראייה .ברוב המקרים,
לנתח את העכירות
כאמור ,מאחר ומצב זה פוגע באופן משמעותי
התהליך הדרגתי אך ישנם מקרים מסוימים בהם
באיכות וחדות הראייה של המטופל ,ולרוב תיקון
מתרחש התהליך במהירות .חשוב להפריד מצב זה
A4אחרת בה מעל גיל  40לערך ,חלה ירידה
מתופעה
בעזרת משקפיים לא מועיל .זהו השלב בו מומלץ
מוספי
בגמישות העדשה הטבעית שבעין שבעקבותיה חלה
למטופל לעבור ניתוח קטרקט.
חדה | 2022
ירידהמרץ
תקווה |
 www.irgun.org.ilקרובים (זוק
ביכולת להתמקד בפרטים
במסגרת הניתוח ,מוציאים את תוכן העדשה
קן ראייה) .בשלב המוקדם של התהליך המטופלים
העכורה ובמקומה משתילים לצמיתות ,עדשה תוך
מתחילים להרחיק את העצם (טלפון נייד ,ספר) ,או
עינית מלאכותית שקופה ,אשר משיבה למטופל את
היכולת לראות שוב חד וברור .העדשה המלאכוק
במקרים אחרים ,להרים את המשקפיים עד אשר
גלריה שישי
תית הינה עדשה גמישה ומתקפלת ולאחר הכנסק
אורך היד מקסימלי (לרוב לפני זה) ,ומשקפיים
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תה ,ממקמים אותה במקום העדשה הטבעית .במידה
מתאימים ישפרו את הראייה לקרוב .קצב התקדק
מות הקטרקט שונה מאדם לאדם בדרגתו ובמיקום
והמטופל סובל מקטרקט בשתי עיניו ,תנותח קודם
העדשה.
מרקר פני
על
העין עם הקטרקט המתקדם יותר וכעבור מספר
מגזין
2022ק
חודשגרעי
(קטרקט
במרכז
תתמקד
שהעכירות
ככל
שבועות תנותח גם העין השנייה.
 TheMarker Magazineהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
ני) ,כך ההפרעה לשבירת קרני האור תהיה גדולה
לשמחתנו מגוון סוגי העדשות המלאכותיות
יותר ובעקבותיה הטשטוש בראייה יהיה משמעותי
הינו רחב ולכן במהלך הבדיקות המדוקדקות של
לקטרקט השכיח יותר
גרעיני
נדל"ןר-.קטרקט
יות
הרופא ,הוא יכול ללמוד על מבנה העין ,יחד עם
נחשב סוזי
וערים
חיתוך
הראייה
תוכןמאוד,
מתקדם
וכאשר הוא
TheMarkerמבוגרים,
בקרב
בחינת הצרכים והציפיות של המטופל ,ולבחור
חודש 2022
שיווקי |
המסחרית -
המחלקה
מעורפלת .סוג אחר של קטרקט המתפתח בהיקף
את סוג העדשה המושתלת .חשוב לציין כי שלבי
העדשה (קטרקט קורטיקאלי) יגרום בנוסף לירידה
הניתוח לא משתנים בהרבה ואין סכנה בריאותית
ללא
נדל"ן -
חיתוךסנוורים והילות ממקור אור
להופעה של
בראייה גם
מוגברת בניתוח כאשר משתמשים בעדשות שונות.
TheMarkerבלילה.
בעיקר
2022העדשות הרגילות מאפשרות תיקון
כעיקרון,
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כוחן של עדשות
ידיעה של מגוון העדשות עם היתרונות והחסק
רונות של כל עדשה בכל קטגוריה לעיתים יכולה
מעט לבלבל אבל מצד שני מאפשר התאמה מדויקת
יותר של העדשה לצרכים הייחודיים של המטופל
בחיי יום יום .לדוגמה מטופל אשר נוהג מרחקים
ארוכים בשעות הערב ,יתכן שיבחר לא להשתיל
מרחק מוקד אחד בלבד .זאת אומרת ,אם נתכנן את
עדשה עם שיפור ראייה לכל המרחקים ,מחשש לסק
כוח העדשה לרחוק ,המטופל לא יזדקק למשקפיים
נוורים והילות בנהיגה ,אלא ישתמש בעדשה המאק
לראייה לרחוק אך יזדקק למשקפיים לראייה לקק
פשרת שיפור ראייה לרחוק ומרחק ביניים ,בידיעה
רוב (משקפי קריאה) .אפשרות שניה היא כיוון כוח
שיזדקק לעיתים לעזרה במשקפי קריאה עם מספר
העדשה לקרוב ואז המטופל לא יזדקק למשקפיים
קטן לקריאה מאומצת או קריאה של כתב קטן .מצד
לקרוב אך יזדקק למשקפיים לרחוק .מצד שני
שני מטופל אשר עובד שעות רבות מול המחשב ובק
עדשות מתקדמות (פרימיום) מכילות מספר מוקק
קריאה מאומצת ולא נוהג כלל ,יתכן ויבחר בעדשה
דים של פוקוס ומאפשרות ראייה תפקודית למסק
פר מרחקים בשתי העיניים .עקרון הפעולה שלהם
המתקנת את כל הטווח המרחקים.
שונה ממשקפיים מולטיפוקליים ואין צורך בהטיה
לכן בדיקה מדוקדקת של מצב העין ושלילת
של המבט מעלה ומטה על מנת לשנות את מרחק
מחלות או מצבים עיניים אשר יכולים להגביל את
תפקוד העדשה בעין הינם חשובים ביותר .לשמק
הראייה.
חתנו התקדמות משמעותית גם במכשירי המדידה
גם בקטגוריה זו של עדשות קיימת תת חלוקה
לסוגי עדשות האחת המקטינה את התלות במשק
ובדיקות נוספות מאפשרים לנו להגיע לרמת דיוק
קפיים לרחוק ,מרחק ביניים וקרוב ()Multifocal
גבוהה של הניתוח .יחד עם זאת ,חשוב להבין כי
למרות רמת דיוק גבוה בניתוחים אלה בחלק מהמק
קרים עדיין יש אפשרות לשארית מספר אשר מקק
טינה את יעילות תפקוד עדשות מתקדמות ,ולכן
יש צורך לבצע ניתוח תיקון נוסף על ידי לייזר
המשמש להסרת משקפיים אשר ישפר משמעותית
את חדות הראייה .ניתוח משלים זה מבוצע שלא
במסגרת בתי החולים אלא רק במכונים פרטיים עם
תקווה
| 2022
 | www.irgun.org.ilמרץ
להיכלל
צריכה
ואפשרות זו
עלות כספית נוספת
במסגרת השיקולים לפני ניתוח עם עדשות מתק
קדמות.
לסיכום ,ההתפתחות הטכנולוגית בעדשות
המדידה
התוך עיניות יחד עם השיפור במכשירי
עדשה
מלאכותיתשם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
חודש | 2022
והיכולות הכירורגיות מאפשרות לאחר ניתוח ירוד
והשנייה לרחוק ומרחק ביניים (Edof, Refractive
להקטין משמעותית את התלות במשקפיים ולשפר
 .)Opticssלמעט ההבדל של הקטנת התלות במש�ק
על ידי כך את איכות החיים של המטופל .יחד עם
שיווקי לעק
בהרבה
פיים לקרוב שהוא ברור ,יש שכיחות קטנה
מתאים
מטופל
כל
לא
כי
לזכור
חשוב
זאת
חודש  TheMarker Magazine 2022המחלקה המסחרית  -תוכן
דשות אלה ,בדיקות מדוקדקות לפני הניתוח יחד
של תופעת לוואי של סנוורים והילות בלילה בתת
הקבוצה השנייה בקטגוריה זו .מניסיון חלק מהמטוק
עם הבנה של הדרישות והציפיות של המטופל הם
פלים מעדיפים להתפשר שלא להזדקק למשקפיים
המפתח להצלחה.
אלה.
לוואי TheMarker | 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
לקרוב ולהימנע מאפשרות של תופעותחודש
ד"ר אליה לוינגר הוא מנהל שירות הקטרקט ,מערך
כאן נכנסת טכנולוגיה מתקדמת של חברת
העיניים ,איכילוב
( Bausch + Lomb (Luxsmartאשר הצליחה על
ידי שימוש מתוחכם בסטיית אור (Refractive
ומרחקשםביניים
לרחוק
איכילוב
העיניים,
TheMarkerמערך
המוסף | בשיתוף
תוכן שיווקי
המסחרית -
המחלקה
| 2022
 )Opticsלקבל תיקון ראייהחודש

טאבלויד  -ללא חיתוך
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"השאיפה היא לפתח תרופות
יעילות עם טווח פעולה ארוך
בניוון 'הרטוב' של מרכז הראייה
ברשתית הקשור בגיל"

קיימות כיום  5תרופות ,ותיקות וחדשות ,אשר משמשות בטיפול בניוון הרטוב של מרכז הראייה ברשתית הקשור בגיל.
לתרופות החדשות יכול להיות יתרון בטווח פעילות ארוך יותר של התרופה .בנוסף ,מפותחות שיטות טיפול חדשות
(שתל תוך עיני וטיפולים גנטיים) ,לטובת מרווחים ארוכים יותר בין הטיפולים והיענות טובה יותר לטיפול
פרופ' מיכאלה גולדשטיין ופרופ' ענת
לבנשטיין ,בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

הטיפול המקובל כיום בניוון "רטוב" של מרכז
הראייה ברשתית הקשור בגיל ,הינו בהזרקות תוך
עיניות לחלל הזגוגית של תרופות הנוגדות פעית
לות של Vascular endothelial growth factor
–  .VEGFתרופות אלה ניתנות בהזרקות חוזרות
במרווחים של חודש – חודשיים במרבית המקרים.
טיפול זה יעיל בכ 80%-מהמקרים בשמירה על
הראייה ובכ 35%-אף מביא לשיפור בראייה.
לאור העובדה שההזרקות צריכות להינתן לתת
קופה ארוכה במרווחי זמן קבועים ,המטופל המבוגר
פרופ' ענת לבנשטיין | צילום :גלית יאיר פור
צריך להגיע לביקורים חוזרים במרפאת העיניים.
לעיתים כל ביקור אורך מספר שעות ,ופעמים רבות
תיים של מחקר נמצא שיפור ממוצע בחדות הראייה
המטופל ,בשל גילו המבוגר ,זקוק לליווי על יד בן
של כ 7-אותיות גם בקבוצת התרופה החדשה וגם
משפחה או אחר ,שמגיע אתו לכל ביקור .לאור זאת
בקבוצת התרופה הוותיקה ,אבל נמצא יתרון לתת
עם הזמן פוחתת היענות המטופל לטיפול ,ולעיתים
רופה החדשה בכך ש-כ 55%-מהמטופלים נזקקו ל�ה
הוא לא מגיע לביקור ולכן לא מקבל את ההזרת
זרקה רק פעם ב 3-חודשים בהשוואה לחודשיים.
קות במועד ,עובדה שעלולה לפגוע בסיכויי הצלחת
כ 7%-5%-מהמטופלים שטופלו בתרופה החדשה
הטיפול.
פיתחו דלקת תוך עינית שברוב המקרים חלפה עם
השאיפה היא ,לפתח תרופות יעילות לפחות
טיפול ,אך תופעת לוואי זו לא נמצאה אצל המטות
כמו אלה הקיימות ,אבל עם טווח פעולה הרבה
פלים שקבלו את התרופה הוותיקה.
יותר ארוך ,שיאפשר הפחתה משמעותית במספר
קיימת תרופה חדשה נוספת שעברה גם היא את
הביקורים במרפאה ,ויפחית בצורה משמעותית את
אישור ה FDA-האמריקאי לפני חודשים בודדים.
תוך שמירה על הראייה.
בהזרקותA4
הצורךמוספי
תרופה זו משלבת לראשונה פעילות אנטי VEGF
הארכת טווח הפעולה של התרופות יכול להיות
www.irgun.org.il | 2022
במספר| מרץ
מושגתקווה
יחד עם פעילות נגד אנגיופוייטין  2שאף הוא
מנגנונים:
אחראי ליצירת כלי דם חולים לא תקינים מתחת
• עיכוב לא רק של  VEGFאלא בנוסף עיכוב של
לרשתית 2 .מחקרים גדולים רב מרכזיים שבוצעו
פקטורים נוספים אשר מעודדים צמיחת כלי דם.
בעולם וביניהם בישראל ,הראו שלאחר שנת טיפול
• תרופת בריכוזים גבוהים יותר אשר יאפשרו זמן
גלריה שישי
ממוצע של  6אותיות בראייה וקרוב ל-
רווח
היה
פעילות ארוך יותר של התרופה בחלל העין.
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 80%מהמטופלים נזקקו להזרקה רק פעם ב4-3-
• שימוש בשתלים קטנים שיוחדרו לעין וישחררו
חודשים .במהלך המחקר לא נצפו תופעות לוואי
באופן מבוקר ולאורך זמן של מספר חודשים את
מיוחדות והתרופה נמצאה בטוחה לשימוש.
התרופה.
מרקר מגזין
הזגוגית חודש  2022פיתוח חדש נוסף הוא שתל קטנטן שנתפר
לחלל
גן
החדרת
דהיינו
גנטיים
טיפולים
•
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בדופן העין וקצהו בחלל הזגוגית .שתל זה מכיל
שייצר באופן קבוע חומר שמעכב את ה.VEGF-
בתוכו תרופה המשתחררת באופן איטי וממושך
קיימת תרופה חדשה שעברה לפני כשנה את
לחלל הזגוגית ,במשך  6חודשים לפחות .כעבור 6
בפנקס ה�ת
חיתוך ורשומה
-FDAהאמריקאי
אישור -ה-
ועריםכברסוזי
נדל"ן
במידת הצורך ,ניתן שוב למלא את המאגר
תוכןהקטת
במולקולה
נכון להיום
TheMarkerמדובר
רופות בישראל.
חודשים2022,
שיווקי | חודש
המסחרית -
המחלקה
בתרופה על ידי הזרקה פשוטה של התרופה לתוך
נה ביותר אשר מוזרקת לחלל הזגוגית ומעכבת את
השתל .במחקר רב מרכזי עולמי פאזה שלישית
ה .VEGF-שני מחקרים רב מרכזיים אשר התקיימו
נמצא ש 98%-מהמטופלים שאצלם הושתל השתל
חיתוךבישראל בדקו את
ללאובכללן גם
רבות-בעולם
במדינות
נדל"ן
במשך  6חודשים ,כלומר השחרור
כעבור שנת
תרופה
 TheMarkerלמול
יעילות התרופה
להזרקה2022
נזקקו | חודש
שיווקי | שםלאהמוסף
ותיקה -.תוכן
המסחרית
המחלקה

8

פרופ' מיכאלה גולדשטיין | צילום :ג'ני ירושלמי

האיטי של התרופה מהשתל היה יעיל ל 6 -חודשים
לפחות .לאחרונה נתגלו מספר בעיות בהזרקה חות
זרת של התרופה ,ולכן נכון לשעה זו שיווק השתל
הופסק באופן זמני עד שתתוקן הבעיה.
הטיפולים הגנטיים מהווים פיתוח נוסף ומבטיח
הם הטיפולים הגנטיים .המטרה להזריק דרך דופן
העין לחלל שבין הלובן והרשתית ,גן אשר ייצר
באופן קבוע מולקולה המעכבת את ה ,VEGF-כך
שלמעשה בכל רגע נתון יהיו בחלל הזגוגית נוגדנים
כנגד ה VEGF-ויבטלו לגמרי את הצורך בהזרקות

חוזרות של מעכב י  .VEGFהחברה המפתחת פר�ס
מה תוצאות פאזה ראשונה והראתה הפחתה של בין
 98%-81%הפחתה בצורך בהזרקות .השיפור בחדות
הראייה ובעובי הרשתית המרכזית ללא נוזל נשמר
למשך שנתיים .תוצאות פאזה ראשונה של המחקר
מעודדת למרות שבמספר מטופלים התפתח תהליך
דלקתי בעקבות ההזרקה ולכן ההמלצה במקביל להזת
רקת הגן ,היא לתת גם טיפול מונע אנטי דלקתי .החת
ברה מתכננת להתחיל בקרוב גיוס מטופלים לפאזה
מתקדמת יותר של המחקר.
קיימות כיו ם  5תרופות ( 3וותיקות ,ו 2-ח�ד
שות) אשר משמשות אותנו בטיפול בניוון "הרטוב"
של מרכז הראייה ברשתית הקשור בגיל .לתרופות
החדשות יכול להיות יתרון בטווח פעילות ארוך
יותר של התרופה .במקביל מפותחות שיטות טית
פול חדשות כגון השתל התוך עיני והטיפולים הגת
נטיים ,אשר יאפשרו בעתיד מרווחים ארוכים יותר
בין הטיפולים ,תוך שמירה על יעילות התרופה,
דבר שיקל מאד על המטופלים המבוגרים ,ויביא
להיענות טובה יותר לטיפול.
פרופ' מיכאלה גולדשטיין היא מנהלת יחידת רשתית,
מערך העיניים ,איכילוב
פרופ' ענת לבנשטיין היא מנהלת מערך העיניים ,איכילוב

בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב
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"גלאוקומה ,כבר לא
'הגנב השקט של הראייה'"

גלאוקומה היא מחלה כרונית הניתנת לטיפול ולעצירת התקדמות הנזק הראייתי .איתור
גורמי סיכון ,העלאת המודעות לבדיקה ושימוש באמצעי הדמיה מתקדמים ,חשובים
לאבחון .בעתיד ,טכנולוגיות מבוססות בינה מלאכותית יסייעו באבחון ,ושימוש בטיפולים
גנטיים ותרופתיים חדשים יביא למניעה ולשיקום הנזק הניווני בעצב הראייה

ד"ר רוני רחמיאל

ד"ר רוני רחמיאל ,פרופ׳ מיכאל ויסבורד ופרופ'
שמעון קורץ ,בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

פרופ' מיכאל ויסבורד

פרופ' שמעון קורץ

סיכון משמעותי ביותר .ידועה תורשה עם מוטציות
בגנים שונים.
מחלות וגורמים מערכתיים כגון יתר לחץ דם
ולחץ דם נמוך משנית לטיפול בתרופות קשורים
לסיכון לחלות או להחמיר גלאוקומה קיימת .נושא
זה מצריך שיתוף פעולה עם רופא המשפחה לניטור
לחץ הדם (הולטר) לאבחון וטיפול בירידת לחץ הדם
המובילה להחמרה ניכרת בנזק מגלאוקומה.
גלאוקומה מתפתחת כאשר לחץ הנוזלים בעין
(לחץ תוך עיני) גבוה בד"כ מעל  21ממ"כ .העין
מייצרת ומנקזת נוזלים באופן קבוע לשמירת צו־
רתה התקינה והראייה טובה .תיתכן המצאות יתר
לחץ תוך עיני ללא גלאוקומה בכ 7%-מהאוכלוסייה
הבוגרת .חלקם יטופלו מניעתית ואחרים יהיו במ־
עקב רפואי בלבד ללא טיפול.

למראה תעלת הניקוז של העין :גלאוקומה עם זווית
פתוחה לעומת גלאוקומה עם זווית סגורה.
גלאוקומה פתוחת זווית  -מתאפיינת בחסימה
תפקודית בניקוז נוזלי העין דרך תעלות הניקוז
שבזווית העין.
בגלאוקומה סגורת זווית  -נחסמות מכנית תע־
לות הניקוז עקב הידבקויות שנוצרות בזווית.

גלאוקומה ("ברקית") היא הסיבה העיקרית
לעיוורון בלתי הפיך בעולם .משך שנים נהוג היה
לכנות את המחלה "הגנב השקט של הראייה",
שכן לרוב החולים אין קושי בראייה עד לשלבים
מאוחרים בהם הנזק מלווה פגיעה בתפקודי הראייה.
רק  50%מחולי הגלאוקומה מודעים למחלתם.
מדובר בקבוצת מחלות עיניים שהמשותף להן
הוא נזק טיפוסי בעצב הראייה שמוביל לפגיעה בש־
דה הראייה .בתחילה נפגע השדה ההיקפי כך שהחולה
לא חש בשינוי כלשהוא .בהמשך ובהעדר טיפול יפ־
גע שדה הראייה המרכזי עד כדי עיוורון .הנזק לשדה
מתקדם לאט ולאורך שנים אך תיתכן החמרה מהירה.
מי בסיכון?
גלאוקומה שכיחה ב 2%-מהאוכלוסייה מעל גיל
סוגי גלאוקומה
גלאוקומה נחלקת לשני סוגים עיקריים ,בהתאם
ושכיחותה עולה ל 15%-בעשור ה 8-לחיים.
40
מוספי A4
מכיוון שאוכלוסיית העולם מתבגרת משמעותית
www.irgun.org.il
תקווה |
למחלה הדורשת
| 2022בגורמי הסיכון
וקיימתמרץעלייה
טיפול כרוני לכל החיים ,צפוי שגלאוקומה תהפוך
לנטל כלכלי כבד על שירותי הבריאות.
יש חשיבות מכרעת לזיהוי גורמי הסיכון למח־
גלריה שישי
לה ,אבחון הופעתה והתחלת הטיפול מוקדם .גורמי
 TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | שם המוסף | חודש 2022
הסיכון למחלה הינם דמוגרפיים ,עיניים ,כאלה הק־
שורים למחלות כלליות ,גנטיים ואחרים .השכיחות
מגזין במוצאים מסוימים ומשמעותית לאחר
גבוהה יותר
מרקר
שנים.
68
גיל
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לחץ תוך עיני גבוה הוא הגורם השכיח ביותר
למחלה והגורם היחיד הניתן לטיפול .הלחץ הממוצע
והטווח  21-10ממ"כ.
חיתוך 16
באוכלוסייה הוא
ממ"כ סוזי
וערים
נדל"ן -
שערכו | של
גלאוקומה
 TheMarkerלפתח
הסיכון
חודש 2022
ככל שיווקי
עולה תוכן
המסחרית -
המחלקה
הלחץ בעין גבוה יותר .קוצר ראייה מעלה שכיחות
המחלה .מבנה עצב עם קיעור גדול קשור לסיכון
משפחתי של גלאוקומה בקרב
במחלה .רקע
חיתוך
מוגבר -ללא
נדל"ן
משפחה מדרגה
TheMarkerובני
הורים
גורםהמוסף | חודש 2022
מהווה שם
ראשונה,שיווקי |
המסחרית  -תוכן
המחלקה

עתיד הגלאוקומה
כמו בתחומים רבים בעולם הרפואה ,גם בתחום
האבחנה והטיפול בגלאוקומה צפויים בעתיד חידו־
שים לטובת המטופל ואיכות חייו.
אבחון מוקדם באמצעות טלמדיסין (רפואה מר־
חוק) ובינה מלאכותית
קיים מחקר ענף בתחום זה ,שמטרתו לאפשר
זיהוי מוקדם של גלאוקומה באמצעות אלגוריתמים
של למידה עמוקה בתחום עיבוד תמונה .אותם אלגו־
ריתמים מסוגלים כבר היום להבחין בצורה טובה בין

צילום צבע של ראש עצב הראייה של אדם בריא לזה
של חולה או חשוד לגלאוקומה .בנוסף ,האלגוריתמים
יהיו מסוגלים לאבחן גלאוקומה או החמרה של מח־
לת הגלאוקומה על סמך מידע של בדיקות עזר כגון
בדיקת שדה ראייה ממוחשבת ,צילום ייחודי של סיבי
עצב הראייה ( )OCTוערכי לחץ תוך עיני.
בתחום מדידת הלחץ ,ניתן כבר היום למדוד
בבית לחץ תוך עיני ולקבל עקומת לחץ ביתית
(לדוגמה במכשיר מסוג  ,)iCare Homeוכמו כן
לבצע בדיקת שדה ראייה בבית באמצעות קונסולה
 /משקפי מציאות מדומה ייעודיים .באופן זה ,ניתן
יהיה לבצע בדיקות שדה ראייה בתכיפות גבוהה
יותר בבית ולזהות החמרה הדורשת טיפול נוסף
מבלי להגיע פיסית לבדיקת עיניים במרפאה.
תרופות חדשות בשחרורו מושהה להורדת לחץ
תוך עיני
קיימות מספר בעיות משמעותיות בטיפול קבוע
בטיפות עיניים להורדת הלחץ התוך עיני .למרות
יעילותן ,השימוש בהן עלול להיות מלווה בתופעות
לוואי כגון אדמומיות ,צריבה או אודם ,וכמו כן ההיע־
נות לטיפול במקרים רבים נמוכה ,כלומר מטופלים
אינם מקפידים לזלף את הטיפות באופן קבוע כפי
שהומלץ .העתיד של השימוש בתרופות לגלאוקומה
הוא שימוש במנגנונים לשחרור מושהה של תרופות
שיוחדרו לתוך העין (או באזור החיצוני של העין כמו
בתעלת הדמעות) ,ויביאו לשחרור מבוקר של תרופה
לאורך חודשים רבים ,ובכך יפחיתו את הצורך בשי־
מוש קבוע בטיפות עיניים .כמו כן נמצאים בפיתוח
מנגנונים חדשים של תרופות להורדת הלחץ בעין,
שצפויים להתווסף לארנסל התרופות הקיים.

ניתוחים זעיר פולשניים להורדת
הלחץ התוך עיני
הניתוחים המסורתיים לגלאוקומה – ניתוח פי־
לטרציה והשתלת מסתם ,הינם הניתוחים היעילים
ביותר כיום להורדה של הלחץ התוך עיני ,אך הם
עלולים להיות כרוכים בסיכונים במהלך או לאחר
הניתוח .כדי לשפר את פרופיל הבטיחות של ניתו־
חים אלה ,פותחה קבוצה חדשה של ניתוחים הקרויים
MIGS Minimally Invasive Glaucoma Surgery

 מדובר בגישות ניתוחיות שונות להורדת הלחץ.סוגים שונים של ניתוחים ,לכל אחד מהם אינדיק־
ציות שונות ,יתרונות וחסרונות ,והם מרחיבים את
אפשרויות הטיפול המסורתיות בגלאוקומה.

הגנה  /החזרה לתפקוד של תאי עצב
מתים – "הגביע הקדוש"
בנוסף לטיפולים המתמקדים בהורדת הלחץ בעין,
קיים| מרץ
www.irgun.org.il
תקווהשיגנו
| 2022תרופות
חיפוש אחר
בעשורים האחרונים
על סיבי העצב (נוירו-פרוטקשן) או אפילו יביא לשי־
פור או החזרה לתפקוד של תאי עצב מתים (נוירו-
רגנרציה) .בין המנגנונים שנחקרו ניתן למצוא גירוי
מחדש של
חשמלי עדין לעין או למוח לצורך גירוי
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
תאי עצב ,שימוש בתאי גזע מסוגים שונים לעין לצו־
רך רגנרציה של תאי עצב ,שיפור זרימת הדם לעין,
וחקר נרחב בתחום הגנטיקה של מחלת הגלאוקומה.
או וק־
המסחרית -שלתוכןנשא
המחלקה החדרה
לאפשר בעתיד
Magazineכדי
חודש  2022כל זאת
שיווקי
TheMarker
טור נגיפי זעיר במטרה לשנות את מאזן ייצור החל־
בונים בעין ולהביא לשיפור תפקודי הראייה.

חודש | 2022

שמעון
פרופ׳ מיכאל
TheMarkerרחמיאל,
ד"ר רוני
ופרופ'שיווקי
ויסבורדתוכן
המסחרית -
המחלקה
קורץ הם רופאי עיניים מומחים לגלאוקומה ,היחידה
לגלאוקומה ,מערך העיניים ,איכילוב

איכילוב
העיניים,
TheMarkerמערך
חודש  | 2022שם המוסף | בשיתוף
תוכן שיווקי
המסחרית -
המחלקה

טאבלויד  -ללא חיתוך
| הארץ המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | רפואת עיניים | אוקטובר 2022

אוקטובר  | 2022רפואת עיניים | הארץ המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי |

9

"דמעת יתר נוצרת כאשר
מופר האיזון בין ייצור
הדמעות לבין ניקוז הדמעות"

"המרפאת המשותפת לדרכי דמעות" היא מרפאה ייעודית למטופלים הסובלים מדמעת,
שפועלת באיכילוב .במרפאה המטופלים נבדקים במקביל על ידי רופא עיניים מומחה
באוקולופלסטיקה ורופא אף אוזן גרון מומחה למחלות אף וסינוסים .המטופלים עוברים
הערכה מדוקדקת לגורם לדמעת ומותאם עבורם טיפול אישי
ד"ר מוחמד אבומנהל וד"ר רן בן כנען ,בשיתוף
מערך העיניים ,איכילוב

לדמעות תפקיד חשוב בשמירה על בריאות,
לחות ובהירות פני השטח של העין .על כן ,הפצ
רשת דמעות הינה פיזיולוגית ואף רצויה .הדמעות
מזינות את קרנית העין ויוצרות מחסום מכני אשר
שוטף חלקיקים זרים ומגן על הקרנית .תפקוד תקין
של הדמעות נשען על האינטראקציה בין בלוטת
הדמעות ,העפעפיים ופני השטח של העין .דמעת
 או בשמה הרפואי  Epiphoraהינה מצב בו ישדמיעה מוגברת מהעין הגורמת לעיניים מימיות
ודולפות .מטופלים עם דמעת ילינו על רטיבות ,אי
נוחות בעין ,טשטוש ראייה עד כדי הפרעה לתפקוד
ולאיכות החיים .שכיחות הדמעת עולה עם הגיל אך
עלולה לפגוע בכל שכבות הגיל של האוכלוסייה.
דמעת יתר נחשבת לתלונה שכיחה בגינה פונים

עיניים או בעת בכי יכולים לחוש טעם מריר.
מדוע אנחנו דומעים?
דמעת יתר נוצרת כאשר מופר האיזון בין ייצור
הדמעות לבין ניקוז הדמעות .חשוב להבדיל בין
דמעת הנגרמת מייצור יתר של דמעות מצב בו
"הברז פתוח מדי" ,לבין הפרעה בניקוז דמעות או
שילוב של שני המנגנונים.
ייצור יתר של דמעות  -נוצר עקב גירוי
יתר של משטח העין החיצוני כמו במצבים של
גופים זרים ,ריסים הצומחים הפוך לכיוון העין
( ,)Trichiasisדלקות לחמית ודלקות עפעפיים.
אחת הסיבות השכיחות לדמעת הינה יובש בעיצ
ניים .לכאורה משתמעת סתירה שעיניים הסובלות
מיובש ,סובלות גם מדמעות יתר .מנגנון ייצור הדצ
מעות המתוחכם מזהה שהעיניים יבשות ובאופן רפצ
לקסיבי ליובש מנחה את בלוטת הדמעות להפריש
דמעות ביתר כ"פיצוי" על היובש העיני.
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לרופא עיניים ובפרט למרפאת אוקולופלסטיקה.
מנח לא תקין של העפעפיים  -העפעפיים
כיצד והיכן נוצרות הדמעות? לאן הן מתנקזות?
משחקים תפקיד חשוב בשמירה על פני השטח
שנמצאת
הדמעות
בבלוטת
מיוצרות
הדמעות
של העין ועל תפקוד מיטבי של ניקוז הדמעות.
סוזי
וערים
חיתוך
נדל"ן -
ובבלוטות
המחלקה ארובת
החיצוני של
בחלק העליון
שרירי העפעפיים עלולה לגרום לשינוי
היחלשות
2022
שיווקי | חודש
העין -תוכן
המסחרית
TheMarker
מנח העפעפיים ולדמעת .אקטרופיון Ectropion -
זעירות המפוזרות לאורך הלחמית .הדמעות מתפצ
זרות על פני שטח העין ובעזרת תנועות המצמוץ
מצב בו העפעף מתקפל כלפי חוץ ,או אנטרופיון -
נדל"ן
חיתוךמשם הן מתנקזות
ללאשל העין,
לחלק-הפנימי
מובלות
 ,Entropionמצב בו העפעף מתקפל פנימה ,הינם
חודשכאלה.
למצבים
שיווקי | שםדוגמה
תוכןבטיפות
משתמשים
המחלקהכאשר
TheMarkerלעיתים
לחלל האף .לכן
2022
המוסף |
המסחרית -

10

ד"ר רן בן כנען

הפרעה בניקוז הדמעות -  -חסימה או הי�צ
רות בכל נקודה לאורך מסלול ניקוז הדמעות החל
מפתח הניקוז בעפעף עד לפתח הפינוי בחלל האף
תגרום לתלונות על דמעת יתר .חסימה בתעלת
הדמעות עצמה עלולה לגרום להצטברות דמעות
בחלל שק הדמעות .מה שעלול להוביל להתרבות
של חיידקים ,זיהום ,הפרשה מוגלתית מהעין ודצ
לקת חיידקית עם היווצרות מורסה בשק הדמעות
( .)Dacryocystitisמצב זה דורש טיפול עם א�נ
ד"ר מוחמד אבומנהל
טיביוטיקה סיסטמית ,ואף צורך באשפוז עם מתן
רית סיליקון קצרה ולעתים על ידי חיתוך להגדלת
אנטיביוטיקה דרך הוריד וניקוז של המוגלה דרך
הפתח .מדובר בפרוצדורה קצרה המבוצעת תחת
חתך עורי.
הרדמה מקומית.
כיצד מאבחנים את הגורם לדמעת?
כאשר החסימה הינה בשק הדמעות או בתעצ
ייצור יתר של דמעות הנגרם מגירוי יתר והפרצ
לת הדמעות ,הפתרון הינו ניתוח אשר מטרתו היא
עות במשטח העין החיצוני ,הפרעה במנח העפעפיים
פתיחת שק הדמעות ישירות לחלל האף ,ובעצם
וחסימה של פתחי הניקוז בעפעפיים ניתן לגלות
בבדיקת עיניים שגרתית באמצעות הסתכלות חיצ
יצירת מעקף לתעלת הדמע החסומה .הניתוח נקרא
צונית ובעזרת בדיקה במנורת סדק .כאשר בדיקת
 .DCR-Dacryocystorhinostomyyבניתוח זה מס�י
רים את העצם הסמוכה לשק הדמעות ,חושפים את
העיניים תקינה ועולה חשד לחסימה לאורך מסלול
השק ופותחים אותו ישירות לתוך חלל האף .ניתוח
הניקוז מבוצעת שטיפה של דרכי דמעות במרפאה
על ידי קנולה (צינורית) קהה עדינה המוחדרת לפוצ
זה התבצע בעבר בגישה חיצונית תוך יצירת חתך
בודד של כסנטימטר אחד בצידי האף .גישה חדצ
נקטום (פתח ניקוז הדמעות בעפעף) ובעזרתה בודצ
שה יותר אשר צוברת תאוצה בעשור האחרון ,הינה
קים אם יש מעבר נוזל לאף .במידה וקיימת חסימה
ביצוע הניתוח דרך האף תוך שימוש באנדוסקופ
של צינור הדמע אזי נוזל השטיפה לא יעבור לחלל
(מקור אור ומצלמה שמאפשרים הסתכלות ועבודה
האף ,ותהיה חזרה של הנוזל בחלק מהמקרים עם
בתוך חלל האף בדיוק כמו בניתוחי סינוסים) .בגיצ
הפרשה מוגלתית .לעיתים הנבדק ישלח לבדיקת
שה דרך האף נמנעים מחתך חיצוני ,וכמובן מהצצ
הדמיה  –  CTאו  MRIעל מנת להדגים את האנט�ו
לקת העורית ,גישה זו מאפשרת טיפול בבעיות
מיה של האזור .בדיקת מיפוי דרכי דמעות (בדיקה
אפיות נלוות כגון סטיית מחיצה במקביל .הצלחת
בה הדמעות מסומנות על ידי חומר רדיואקטיבי
תקווה
www.irgun.org.il
| 2022החיצ
ועל ידי סדרה של צילומים עוזרת לאבחן את גוצ
מרץבשיטה
האנדוסקופית| והן
הניתוח הן בשיטה
צונית דומה והיא נעה סביב  90%בסדרות שונות.
בה החסימה) עוזרת גם היא לעיתים באבחון הסיבה
בעשור האחרון פועלת מרפאה ייעודית במרצ
לדמעת.
כז הרפואי איכילוב למטופלים הסובלים מדמעת-
איך מטפלים בדמעת?
צ
זו
במרפאה
דמעות".
לדרכי
המשותפת
"המרפאת
הטי
להתאמת
המנחה
הקו
הגורם לדמעת הינו
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
פול עבור מטופלים הסובלים מדמעת .במצבים של
המטופלים נבדקים במקביל על ידי רופא עיניים
מומחה באוקולופלסטיקה ורופא אף אוזן גרון מוצ
ייצור מוגבר של דמעות הנגרם מגירוי יתר של
מחה למחלות אף וסינוסים .המטופלים עוברים
משטח העין החיצוני (יובש ,דלקות לחמית ודלקות
הטיפול
ומותאם
לדמעת
לגורם
מדוקדקת
הערכה
עפעפיים) הטיפול לרב יהיה שמרני ויכלול שימוש
חודש  TheMarker Magazine 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
המתאים עבור כל מטופל.
בטיפות עיניים ,מוצרי היגיינה לעפעפיים ודמעות
מלאכותיות.
ד"ר מוחמד אבומנהל הוא רופא עיניים בכיר במכון
מנח לא תקין של העפעפיים לרוב מטופל באופן
לאוקולופלסטיקה ,מערך העיניים ,איכילוב
ניתוחי על ידי הידוק ומיקום מחדש של העפעף.
המסחרית  -תוכן שיווקי
חודש 2022
המחלקה בכיר במכון
TheMarkerרופא עיניים
ד"ר |רן בן כנען הוא
הפרעה בניקוז הדמעת הנובעת מחסימה אנצ
לאוקולופלסטיקה ,אחראי על מרפאת דרכי דמע ומנהל
המרכז לאוקולופלסטיקה ילדים ,מערך העיניים ,איכילוב
טומית במסלול הניקוז לרב דורשת תיקון כירורגי.
חסימה בפתח הניקוז של הדמעות מטופלת על ידי
בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב
השארת
צינו|צ שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
2022
הרחבה של הפתח באמצעות מרחיב ,חודש

טאבלויד  -ללא חיתוך
| הארץ המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | רפואת עיניים | אוקטובר 2022

אוקטובר  | 2022רפואת עיניים | הארץ המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי |

"בשנים האחרונות חלה התקדמות
משמעותית בהבנת הפתופיזיולוגיה של
מחלת ניוון הרשתית בשלב ה'יבש'"
הזרקות בטכניקות שונות ,שימוש בתאי אב ,טיפולים גנטיים ותרופות חדשות.
כל אלה עתידים לסייע בטיפול במחלת ניוון הרשתית בשלב היבש
ד"ר עומר טרביצקי ,בשיתוף מערך
העיניים ,איכילוב

ניוון מרכז הראייה (מקולה) ברשתית המכונה גם
ניוון מקולרי גילי (Age related macular )AMD
 degenerationהוא הגורם השכיח ביותר לאובדן
ראייה חמור בגיל המבוגר .ניוון מקולרי גילי מחולק
לשני סוגים :השלב "היבש"  -המתאפיין בשקיעת
משקעים צהובים המכונים דרוזן במרכז הרשתית,
והשלב "הרטוב" ,בו נראית צמיחה של כלי דם חד־
שים שאינם תקינים מתחת למרכז הראייה .כלי דם
אלה דולפים וגורמים להצטברות נוזל או דם בתוך
הרשתית או מתחתיה.

הרטוב והיבש
הטיפול בניוון רשתית מקולרי בשלב "הרטוב"
של המחלה עבר מהפכה משמעותית ב 12-השנים
האחרונות .ממחלה שהטיפול בה בעבר היה מוגבל
מאוד וכלל פגיעה משמעותית מאוד בראייה ,למ־
חלה שכיום כוללת ארסנל טיפולי ,המציע סוגים
שונים של תרופות בעלות יעילות גבוהה .במידה

ושומנים מתחת לשכבות הרשתית .אמנם מרבית
המטופלים אינם חווים פגיעה ניכרת בראייה והיא
יכולה להיות יציבה וטובה שנים רבות ,בין 12%-
 20%מהמטופלים עם מחלה יבשה קלה יתקדמו
במהלך  5שנים למחלה קשה יותר ,עד לפגיעה
משמעותית במרכז הראייה – אטרופיה גאוגרפית.
בשלב מתקדם זה של המחלה חל הרס של ממש
בשכבות הרשתית ,שמתחיל לרוב הרחק ממרכז
הראייה (פובאה) .מרבית המטופלים לא יבחינו
בשינוי משמעותי בראייה ,חלקם ידווחו על קושי
בראייה בחשיכה ולעיתים על קושי בזיהוי פנים או
חפצים .עם השנים ,המחלה יכולה לנוע לכיוון מרכז
הראייה ולהביא לפגיעה משמעותית בראייה.
קצב התקדמות המחלה משתנה ממטופל למ־
טופל ומושפע מגורמים רבים ,לרבות ממצאים
אנטומיים וגנטיים ,ולכן מטופל המאובחן עם ניוון
רשתית "יבש" נדרש למעקב שגרתי על ידי מומחה
רשתית .המעקב יכלול לרוב גם הדמיות  -צילום
הרשתית בטכניקות שונות ,בין השאר צילום OCT
אשר מאפשר הדמיה של שכבות הרשתית ברמת
דיוק כמעט היסטולוגית.

לא מאוזנת של מערכת המשלים ,עלולה להביא
להרג תאים שכנראה גורם להתקדמות מחלת ניוון
הרשתית היבשה .גילוי זה הביא לפיתוח מהיר של
מספר תרופות שתפקידן עיכוב של מערכת המש־
לים באתרים שונים ,ונכון לרגע זה ,צפוי כי לק־
ראת סוף השנה הנוכחית יאשר לראשונה הFDA-
 מנהל המזון והתרופות האמריקאי ,טיפול תרופתילעצירת התקדמות האטרופיה.
קיימות מספר תרופות הנמצאות במחקרים
קליניים בשלבים שונים .נפרט על התרופות הנ־
מצאות בשלבים מתקדמים יותר:
תרופה שמטרתה לעכב את חלבון  C3שמהווה
אחד ממרכיבי מערכת המשלים .בכנס הEuretina-
האחרון ,כנס מומחי הרשתית האירופאי הגדול
ביותר שהתקיים בהמבורג שבגרמניה ביולי ,2022
פורסמו לראשונה תוצאות מעקב של  24חודשים
אחר תרופה זו .תוצאות המעקב הדגימו האטה
בהתקדמות המחלה עם יעילות של  30%בקרב
הקבוצה שקיבלה את התרופה בתדירות חודשית
ו 24%-יעילות בקבוצה שקיבלה אותה בתדירות
דו-חודשית .מבחינת בטיחותית ,יש לציין כי נראו

ד״ר עומר טרביצקי

אחת הביקורות המשמעותיות ביותר לשתי הת־
רופות האלה היא שטרם הוכח שהן משפיעות על
הראייה .אולם ,להבדיל מהמחלה "הרטובה" ,שם
האפקט התרופתי יכול להיות כמעט מידי ,במחלה
היבשה התרופות האלה עדיין לא מביאות לעצי־
רה מוחלטת של המחלה ,אלא רק להאטה שלה.
לכן ,אנו צופים לראות את ההבדלים בין מטופלים
שטופלו תרופתית לאלה שלא טופלו רק בהשוואה
לאורך שנים.
קיימות תרופות נוספות בשלבים מוקדים יותר
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קרקעית רשתית העין המדגימה את השלב "היבש" ההתחלתי של המחלה,
הדרוזן ,משקעים צהבהבים במרכז הראייה
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קרקעית רשתית העין המדגימה את השלב "הרטוב" של המחלה ,התפתחות של
כלי דם פתולוגים והופעה של דימום המערב את מרכז הראייה

והמחלה מתגלה מוקדם מספיק ויש הקפדה על
כוחה של מערכת המשלים
עד היום ,לא פותח טיפול לסוג זה של ניוון
משטר טיפולי מתאים – ניתן לשמור על הראייה,
ראייה וההמלצה המקובלת הייתה מעקב בלבד
בצורה כמעט מושלמת.
לעיתים
מגזין
מרקר
ושינוי תזונתי המלווה בתוספי ויטמינים .בשנים
מענה
היה
לא
רבים
שנים
לאורך
זאת,
לעומת
 TheMarker Magazineהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי חודש 2022
האחרונות חלה התקדמות משמעותית בהבנת הפ־
טיפולי ראוי למחלת ניוון הרשתית בשלב "היבש".
תופיזיולוגיה של המחלה ,בין השאר בשל התקדמות
ניוון רשתית "יבש" היא תופעה נפוצה ששכיחותה
ניכרת במחקרים גנטיים אשר מצאו קשר בין ניוון
מהאוכלוסייה בגיל 75
חיתוך כ30%-
עולה -עם הגיל,
וערים סוזי
נדל"ן
רשתית "יבש" לפעילות לא תקינה של מערכת
במרבית
זו ,אך
המחלקהשונות של
 TheMarkerמדרגות
תסבול
חודש 2022
שיווקי |
מחלהתוכן
המסחרית -
המשלים בגוף .מערכת המשלים היא מערכת חל־
המקרים ,תהיה לה השפעה קלה בלבד על תפקוד
בונים הזורמים בדם ומהווים חלק ממערכת החיסון,
הראייתי.
ותפקידה לחסל פתוגנים-חיידקים באמצעות יצירת
לניוון מקולרי "יבש" הוא ,כא־
השכיח
הביטוי
חיתוך
ללא
נדל"ן -
בממברנה .אולם עודף פעילות או פעילות
חלבוניםהמוסף |חרירים
הכוללים
ואגירה
תוצרי פירוק
הדרוזן,
מור,
חודש 2022
שיווקי | שם
תוכן
המסחרית -
המחלקה
TheMarker

קרקעית רשתית העין המדגימה אזור אטרופיה גאוגרפית עם חסר של רקמת
רשתית מתפקדת
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי

של מחקר קליני ,חלקן מכוונות לחלבוני מערכת
מקרים של נאו-וסקולריזציה (מעבר למחלה "רטו־
המשלים ואחרות מכוונות למערכות חלבונים רגול־
בה") בקרב  9.5%מהמטופלים.
טוריות סבוכות יותר .כמו כן ,נבחנים טיפולים אפ־
תרופה נוספת שנמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים
שונות,
בטכניקות
הזרקות
ידי
על
עתידיים
שריים
המשלים,
– פועלת כמעכבת חלבון אחר במערכת
חודש  TheMarker Magazine 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
שימוש בתאי אב וטיפולים גנטיים .אפשרויות טי־
חלבון  .C5גם כאן מדובר בהזרקה תוך זגוגיתית
פול עתידיות אלה עשויות להיכנס לשוק ולשימוש
לתוך חלל העין על בסיס חודשי .בתוצאות של 18
קליני מלא בעוד מספר שנים.
חודשי מעקב אשר פורסמו ממש לאחרונה גם תרו־
התקדמות
פה זו הראתה יעילות של כ 18%-בהאטת
חודש  TheMarker | 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
ד"ר עומר טרביצקי הוא מומחה במחלות רשתית ומנהל
המחלה .עם זאת ,גם במקרה זה נראו מקרים של
מרכז המקולה ,מערך העיניים ,איכילוב
מעבר למחלה "רטובה" ברמה גבוהה יותר לעומת
קבוצת הביקורת ,אולם באחוזים נמוכים יותר מאשר
איכילוב
העיניים,
TheMarkerמערך
בתרופה האחרת שפותחה .חודש  | 2022שם המוסף | בשיתוף
תוכן שיווקי
המסחרית -
המחלקה

טאבלויד  -ללא חיתוך
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אוקטובר  | 2022רפואת עיניים | הארץ המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי |

11

טיפולים מתקדמים במחלות
דלקתיות של העין

טיפולים חדשניים למחלות האובאיטיס השונות ,כוללים טיפולים נגד מזהמים בהזרקות לעין ובתרופות חדשניות לכלל
הגוף ,ובמצבים דלקתיים שאינם זיהומיים  -שימוש בשתל סטרואידים המוזרק לעין וטיפולים ביולוגיים שונים .במסגרת
מחקר בינלאומי ,צפויים להתחיל בקרוב באיכילוב ,שימוש בתרופה המוזרקת לזגוגית העין שאיננה סטרואיד

הענביה (אובאה) הינה החלק הפנימי של העין,
המצוי בין הלובן (סקלרה) לרשתית ומורכב מהקו
שתית (צבע העין) ,הגוף הציליארי (שריר מאחורי
הקשתית) והדמית (כורואיד  -רקמה התומכת ברו
שתית) .אובאיטיס הינו מונח המתאר מחלה דלקתית
של הענביה והרקמות הסמוכות לה.
אובאיטיס קדמית מקורה בקשתית ו/או בחו
לק הקדמי של הגוף הציליארי ומערבת את החלק
הקדמי של העין .אובאיטיס אמצעית מקורה בחלק
האחורי של הגוף הציליארי ו/או הפארס פלנה ו/
או החלק ההקפי ביותר של הרשתית ומערבת את
זגוגית העין .אובאיטיס אחורית מקורה בדמית ו/או
ברשתית ומערבת את הדמית ו/או הרשתית .תיתכן
אובאיטיס המערבת את כל מקטעי העין  -קדמית,
אמצעית ואחורית.

ידי חיידקים אחרים ופטריות .החידושים בטיפולים
הקיימים כוללים אפשרות של מתן טיפול דרך הפה
על ידי תרופות החודרות טוב לתוך העין מבלי צוו
רך לתת טיפול תוך ורידי באשפוז וכן לשלב את
הטיפול עם הזרקות לתוך העין של חומרים כנגד
הגורם המזהם.
כאשר מדובר במחלה דלקתית שאיננה זיהומית
הטיפול העיקרי הוא סטרואידים שניתנים במגוון
אופנים בהתאם לסוג האובאיטיס .טיפול באובאיטיס
קדמית כולל טיפות עיניים ולעיתים משחות המכיו
לות סטרואידים ,הניתנות במינונים שונים ,בהתאם
לחומרת הדלקת .נוסף על כך ,ניתנות טיפות המרו
חיבות את האישון ומרפות את שרירי הגוף הריסני
שמקל את הכאב ומונע סיבוך של היווצרות הדוו
קים של הקשתית לעדשת העין .הטיפול באובאיטיס
אמצעית ואחורית שונה שכן במצבים אלו הטיפול
המקומי בטיפות אינו יעיל ויש צורך בטיפול החודר
טוב יותר לעין.

טיפול מותאם סוג
התהליך הדלקתי עלול להיות משני לזיהום
או דלקתי בלבד ללא גורם זיהומי .המחלה עשויה
להופיע כאחד הסימנים של מחלה כללית בגוף או
כמחלה המתבטאת בעיניים בלבד.
הטיפול שניתן מכוון לסוג האובאיטיס ולגורם
לה וכולל טיפות עיניים ,זריקות סביב גלגל העין,
זריקות לתוך זגוגית העין ,תרופות שניתנות דרך
הפה או דרך הווריד.
כאשר ישנה מחלה זיהומית יש צורך לטפל
בגורם המזהם .מזהמים נפוצים בארץ הם וירוסים
ממשפחת ההרפס ,טפיל הטוקסופלזמה ,חיידק
העגבת ופחות שכיחים הם זיהומים הנגרמים על

שתלים לזגוגית
בשנים האחרונות ,חלה התקדמות משמ ו
עותית עם פיתוח שתלים המוחדרים לזגוגית
ומשחררים באופן מבוקר סטרואידים לחלק
האחורי של העין לטווח ארו ך .בנוסף ,טיפול
חדשני וחשוב הוא שימוש בהזרקות לעין של
חומרים שאינם סטרואידים .במצב כזה ניתן
להימנע מתופעות הלוואי של הסטרואידים.
אנו באיכילוב צפויים להתחיל בקרוב שי ו
מוש בתרופה המוזרקת לזגוגית העין שאיננה
סטרואיד ,וזאת במסגרת מחקר בינלאומי רב
מרכזי .טיפול כזה עשוי להיות פורץ דרך
בטיפול באובאיטיס אמצעית ואחורית .כאשר

פרופ' זוהר חבוט-וילנר ,בשיתוף מערך העי־
ניים ,איכילוב
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איור עין סכמטית

פרופ' זוהר חבוט-וילנר | צילום :מירי גטניו

יש מחלה המערבת את שתי העיניים הטיפול
המקובל הינו בסטרואידים הנלקחים דרך הפה.
לרוב ,הטיפול יעיל אולם לעיתים כרוך בתופ ו
עות לוואי ,כגון עליית לחץ דם ,עלייה ברמת
הסוכר ,עלייה במשקל ודלדול צפיפות עצם.
בנוסף ,במקרים בהם הטיפול איננו יעיל או
כאשר נדרש טיפול ממושך במינון גבוה ,או
באם הופיעו תופעות לוואי ,יש להוסיף טיפול
בתרופות המדכאות את מערכת החיסון שאינן
סטרואידים .תרופות אלו משמשות גם לטיפול
במחלות אוטואימוניות מערכתיות וכן כטיפול
למניעת דחיית שתלים ,ומשמשות מזה שנים
כטיפול באובאיטיס .אולם ,לתרופות אלה עלו ו
 | www.irgun.org.ilמרץ  | 2022תקווה
לות להיות לעיתים תופעות לוואי ובחלק מהמ ו
קרים התגובה לטיפולים איננה מספקת.
בשנים האחרונות ,נכנסה לשימוש קבוצה חד ו
שה של תרופות הנקראות תרופות "ביולוגיות",
מותאם
להיות
צריך
הטיפול
השונות.
האובאיטיס
כמתווכים
מדובר בנוגדנים לחלבונים המשמשים
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
בצורה המיטבית לכל מטופל/ת וזאת בהתאם לחוו
בתהליכים הדלקתיים .נוגדנים כנגד חלבון
מרת המחלה ,באם קיימת מחלה כללית בגוף ,באם
ה TNF -כוללים תרופה הניתנת בעירוי לווריד
מתפתחות תופעות לוואי לטיפול ובהתאם לתגובה
אחת למספר שבועות ,או בהזרקה תת עורית
לטיפול.
עצמית אחת לשבועיים וקיימים דיווחים רבים
חודש  TheMarker Magazine 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
מחקרים חדשים נפתחים ולהערכתי אנו צפויים
על יעילותם .לאחרונה הוחל שימוש בתרופות
בשנים הקרובות לתרופות חדשות שיסייעו לטיפול
דומות (ביוסימילר) נוגדו ת  TNFכתחליף לתר�ו
במחלה.
פת המקור .במקרים בהם נוגדי  TNFלא יעילים
ניתן כיום לעבור לטיפול ביולוגי אח ר .לאח ו
חודש  TheMarker | 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
פרופ' זוהר חבוט-וילנר היא מנהלת השירות למחלות
רונה הוחל שימוש בנוגדן לחלבון  IL6וניתן
דלקתיות של העין והמרפאה המשולבת למחלות
לתת אותו בהזרקה תת עורית עצמת ,וכן נוגדן
דלקתיות של העין והמפרקים ,מערך העיניים ,איכילוב
ל CD20-שניתן כטיפול לתוך הווריד.
לסיכום ,כיום ישנם מגוון טיפולים רחב
המחלקהאיכילוב
העיניים,
בשיתוף מערך
המסחרית  -תוכן שיווקי
TheMarker
למחלות שם המוסף |
חודש | 2022

בשנים האחרונות,
נכנסה לשימוש קבוצה
חדשה של תרופות
הנקראות תרופות
"ביולוגיות" ,מדובר
בנוגדנים לחלבונים
המשמשים כמתווכים
בתהליכים הדלקתיים

טאבלויד  -ללא חיתוך
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"בעתיד שתלי קרנית מלאכותיים
יחליפו את תרומות הקרנית להשתלה"

לאור החדשנות וההתקדמות בפיתוח שתלי הקרנית המלאכותיים בשנים האחרונות ,יש סיבה טובה להיות אופטימיים
לגבי העתיד הלא רחוק ,שבו שתלי קרנית מלאכותיים יחליפו את תרומות הקרנית ויפתרו את המחסור העולמי הקשה
בקרניות להשתלה .כל זאת גם לנוכח פעילויות המו"פ של חברות ישראליות בתחום
ד"ר ניר סורקין ,בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

הקרנית היא החלק הקדמי והשקוף של העין.
מדובר בעצם בחלון הקדמי של העין ,דרכו אנו
רואים את העולם שסביבנו .לכן ,על הקרנית
להישאר שקופה במהלך החיים כדי שלא תיפו
גע הראייה .מחלות של הקרנית עלולות לגרום
לאובדן השקיפות שלה ולפגיעה משמעותית
בראייה .מחלות קרנית מהוות את הגורם השלישי
בחשיבותו בעולם לעיוורון ,אחרי מחלות הקטרו
קט והגלאוקומה .במקרים רבים בהם מחלת קרנית
גורמת לפגיעה משמעותית בראייה ,ניתן לבצע
השתלת קרנית לשיקום הראייה בעין .בהשתלת
קרנית מחליפים את רקמת הקרנית הפגועה ,בקו
רנית שנלקחת מאדם שנפטר ותרם את קרניות
עיניו להשתלה .באמצעות השתלת הקרנית אפשר
לשקם את שקיפות הקרנית ולהשיב למטופל את
ראייתו .קיימים מספר סוגים של השתלות קרנית
המותאמים לסוגי מחלות הקרנית השונות .במחלות
של השכבות האחוריות של הקרנית ,ניתן להחליף
את החלק האחורי בלבד בעזרת שתל קרנית בעוו
בי חלקי ,שעוביו פחות מ 0.1-המילימטר .במחלות
של שכבות הקרנית הקדמיות ,ניתן להחליף את
שכבות הקרנית הקדמיות בלבד ובמחלות מסוימות
קיים הצורך להחליף את מלוא עובי הקרנית בשתל
קרנית בעובי מלא.

קרנית
ד"ר ניר סורקין

ברחבי העולם ,כ13-
מיליון איש ממתינים
בכל רגע נתון להשתלת
קרנית ,כאשר במדינת
ישראל מדובר באלפי
אנשים שנמצאים
ברשימות ההמתנה
להשתלה בבתי החולים
השונים ,ונאלצים
להמתין חודשים
ולעתים אף יותר מכך,
להשתלת קרנית

מספרים על קרנית
ברחבי העולם ,כ 13-מיליון איש ממתינים בכל
רגע נתון להשתלת קרנית ,כאשר במדינת ישראל
מדובר באלפי אנשים שנמצאים ברשימות ההמתנה
להשתלה בבתי החולים השונים ,ונאלצים להמתין
חודשים ולעתים אף יותר מכך ,להשתלת קרנית.
להמתנה הארוכה להשתלה היא מחסור עוו
הסיבהA4
מוספי
למי בתרומות קרנית ,כאשר בכל שנה מבוצעות
כ | 2022 -
בעולםמרץ
תקווה |
 www.irgun.org.ilבלבד לע�ו
 185,000השתלות קרנית
מת  13מיליון איש הממתינים להשתלה .מנתונים
אלה עולה שיש תרומת קרנית  1על כל  70חולי
יכולות לעבור הליך של דחיה על ידי גופו של המו
קרנית הזקוקים לה .רשימות ההמתנה להשתלת
גלריה שישי
קבל .בהשתלה של קרנית רגילה ,שנלקחת מעינו
קרנית קצרות יותר במדינות מערביות מסוימות,
 TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | שם המוסף | חודש 2022
אך בישראל ,רשימות ההמתנה ארוכות יחסית
של תורם ומושתלת בעינו של המקבל ,עלול השתל
למדינות העולם המערבי עקב מחסור גדול יותר
לעבור הליך דחייה על ידי גופו של המקבל ,אם
קרניות.
בתורמי
גופו של המקבל מזהה את הקרנית כעצם זר ותוקף
מגזין
מרקר
אותה באמצעות מערכת החיסון .אירוע שכזה עלול
 TheMarker Magazineהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי חודש 2022
להתרחש באחוזים הנעים בין  20%-1%מההשתלות
קרנית מלאכותית
עקב החסר העולמי המתמשך בקרניות להשו
(תלוי בסוג ההשתלה שבוצע ומצב העין המקבלת),
מאמצים מחקריים
ועריםרבות
כבר שנים
תלה-,נערכים
ועלול להוביל לכשל של ההשתלה .בשתל קרנית
סוזי
חיתוך
נדל"ן
יתרונות
מספר
מלאכותיות.
TheMarkerקרניות
לפתח
מלאכותי לא יכולה להתרחש דחיית שתל חיסונית
חודש 2022
שיווקי |
ישנםתוכן
המסחרית -
המחלקה
להשתלת קרנית מלאכותית .היתרון הראשון הוא
כיוון שהוא לא מכילה רקמה חיה.
עד לאחרונה ,המאמצים העולמיים לפיתוח שתו
היכולת לייצר מספר גדול של קרניות מלאכותיות
לי קרנית מלאכותיים זכו להצלחה מוגבלת בלו
נדל"ן
חיתוך שתלי הקרנית העולמית.
ללאאת מצוקת
ובכך-לפתור
פתרה את מצוקת שתלי הקרנית בעולם.
שהן
מלאכותית הוא
המחלקה קרניות
 TheMarkerהשני של
היתרון
שלא2022
שםלאהמוסף |בד,חודש
שיווקי |
המסחרית  -תוכן

הקרנית היא החלון הקדמי השקוף של העין

רץ דרך בארה"ב וסין ,שם יחלו ניסויים קליניים
בשנה הבאה.
חברת  CorNeat Visionמרעננה מפתחת שתל
קרנית מלאכותי בעובי מלא בשם ,Corneat KPro
שמנצל את הביולוגיה ותהליכי ההחלמה הטבעיים
לשילוב הקרנית המלאכותית ברקמת העין .בינואר
 20211החלו הניסויים הקליניים לאישור השתל ב�מ
רכז הרפואי רבין בישראל .עד כה ,הושתל שתל
ה CorNeat KPro -ב 10-מטופלים בישראל ,קנדה
וצרפת .החברה משתמשת בטכנולוגיית חומרים
ייחודית המאפשרת אינטגרציה של שתלים מחומו
שתל ה Endoart -של חברת EyeYon Medical
רים מלאכותיים עם הרקמות הביולוגיות של המו
טופל ואף פיתחה בשנים האחרונות מספר שתלים
תקווה
| 2022
אחריםמרץ
| www.irgun.org.il
בשנים האחרונות ,מספר פיתוחים חדשים מקרבים
רקמות
לתרומת
כתחליף
רפואיים בתחומים
את היום בו שימוש בקרניות מלאכותיות יפתור
ביולוגיות.
את מצוקת הקרניות העולמית .עקב המחסור הקשה
חבר ת  Precise Bioממודיעין מכבים רעות מ�פ
תחת טכנולוגיה להדפסה תלת ממדית של שתלי
בתרומות קרנית במדינת ישראל והודות לחדשנות
והיזמות הישראלית ,נמצאות מספר חברות ישראו
שיווקי של
תוכןהיתרון
בודדים.
תאים
של
ברזולוציה
קרנית
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית -
ליות בחזית הפיתוח העולמית של שתלי קרנית
טכנולוגיה זו הוא היכולת לייצר באופן מלאכותי
תחליף רקמה בעל תפקוד זהה או דומה מאוד לרו
מלאכותיים ,כאשר כל אחת מהן מפתחת רעיון
קמה המקורית ללא צורך בתרומת איברים .היכולת
ייחודי לשתל קרנית מלאכותי.
בודדים
תאים
של
בדיוק
רקמה
להדפיס
הטכנולוגית
חודש  TheMarker Magazine 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
הינו בעל פוטנציאל לייצור לא רק של שתלי קרו
קרנית מלאכותית ישראלית
נית ,אלא גם של רקמות אחרות בעין בפרט ובגוף
חברת  EyeYon Medicalמנס ציונה מפתחת
בכלל.
שתל קרנית מלאכותי גמיש בש ם  ,Endoartשמ�ו
תפקוד
כנס לעין בהליך פשוט וקצר ומשקם את
חודש  TheMarker | 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
ד"ר ניר סורקין הוא רופא בכיר ,מומחה קרנית וקטרקט
הקרנית בדומה לשתלי קרנית לטיפול במחלות
ומנהל המחקר בתחום הקרנית והמקטע הקדמי ,מערך
של הקרנית האחורית .ה Endoart -הושתל כבר
העיניים ,איכילוב
ביותר מ 100 -מטופלים באירופה ,ישראל והודו
מוצר פוו
וקיבל לאחרונה אישור להיכנס
איכילוב
העיניים,
TheMarkerמערך
המוסף | בשיתוף
תוכן שיווקי
המסחרית -
המחלקה
למסלול | שם
חודש 2022

טאבלויד  -ללא חיתוך
| הארץ המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | רפואת עיניים | אוקטובר 2022

אוקטובר  | 2022רפואת עיניים | הארץ המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי |
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גלאוקומה של הילדות – מנצחים בכוחות משולבים
דמעת ,מצמוץ עפעפיים ופחד מאור הם בין הסימנים
לגלאוקומה מולדת המופיעה  1ל 10,000-לידות .האתגר
הגדול הוא במניעת השלכות המחלה על מערכת הראייה
המתפתחת בילדות
ד"ר רוני רחמיאל וד"ר דפנה מיצד ,בשיתוף
מערך העיניים ,איכילוב

גלאוקומה של הילדות היא קבוצה מגוונת של
מחלות עיניים לא שכיחות ,מולדות או נרכשות,
הגורמות לפגיעה משמעותית בעצב הראייה ובחח
דות הראייה עקב לחץ תוך עיני גבוה .מהלך המחלה
והסיכון לעיוורון או הסיכוי להצלת הראייה תלוי
מאוד באבחון מוקדם ,טיפול מוצלח בלחץ הגבוה
ומניעה של עין עצלה (אמבליופיה).
גלאוקומה מולדת מופיעה  1ל 10,000-לידות.
לעיתים מאובחנת מיד לאחר הלידה ובדרך כלל
בממוצע בגיל  8-6חודשים .התלונה השכיחה של
ההורים היא של דמעת ,פחד מאור ,מצמוץ עפעפיים
ומראה של עין אחת או שתיהן גדולות ועכורות.
סימני המחלה נובעים מלחץ תוך עיני גבוה הגורם
לעין לגדול ,לפתח בצקת ועכירות בקרנית ,להתאח
רך ולפתח קוצר ראייה ועין עצלה .הפגם במחלה
המולדת מופיע בחודשים הראשונים לחיים העובח
ריים בהם העין מתפתחת למבנה כדורי עם מערכת
ניקוז באזור הזווית שבין הקרנית לקשתית העין.

פגם מולד גורם לעצירה התפתחותית של הזווית
עם יצירת קרום החוסם את הניקוז ומוביל הדרגתית
להתפתחות סימני המחלה.
מעת לעת יש לבצע בדיקות מעמיקות יותר
בהרדמה כללית בהן נבדק הלחץ התוך עיני ,מבוח
צעת הערכה מיקרוסקופית של מבנה העין וקוטר
הקרנית ,מבנה הזווית ,העדשה ,עצבי הראייה והרח
שתית .מבצעים בדיקות באמצעות מכשירי אולטרח
סאונד ייעודיים לאזורי העין השונים OCT ,להדמיית
המקטע הקדמי ,עצבי הראייה והרשתית .הממצאים
מתועדים במצלמה מיוחדת ומבוצעת הערכה של
כושר הראייה והתיקון האופטי הנדרש לאור שינויים
החלים באורך העין משנית ללחץ הגבוה.
הטיפול בגלאוקומה של הילדות לאיזון הלחץ
התוך עיני הגבוה ,הכרחי למניעת הנזק הראייתי.
הפגיעה נגרמת בשדות הראייה ובמערכת הראייה
המתפתחת של הילד .הטיפול כולל טיפות עיניים
ותרופות במתן פומי להורדת לחץ בהרכב ,בריכוז
ובמנגנוני פעולה המתאימים לתינוקות ולילדים.
בגלאוקומה של הילדות המוקדמת יש לבצע לעיח
תים קרובות מאוד ניתוח לפתיחת תעלות הניקוז

ד"ר רוני רחמיאל

ד"ר דפנה מיצד קורש

בהעדר התפתחות תקינה שלהן .יתכן צורך לחח
זור על ניתוח הגלאוקומה במהלך המעקב בהעדר
תגובה מספקת לניתוח הראשוני ולטיפול התרוח
פתי .בנוסף לניתוחי הגלאוקומה הייחודיים לילח
דים ,מבוצעים גם ניתוחי גלאוקומה בדומה למחלה
במבוגרים ,כולל ניתוחי יצירת כר סינון והשתלת
שסתום ניקוז במקרים הקשים.
קיים אתגר גדול בניהול הברור ,הבדיקות,
הטיפול ,הניתוחים והמעקב של ילד עם גלאוקומה.
הטיפול במחלה מצריך מעקב צמוד ועבודת צוות
משולבת של רופא עיניים מומחה גלאוקומה ביח
לדים ,רופאי עיניים לילדים ,אופטומטריסטים
ואורטופטיסטים ,וזאת למניעת השלכות משמעוח
תיות של המחלה על מערכת הראייה המתפתחת

בילדות .לאור המגבלות התפקודיות הקשות של
הילדים החולים דרוש מעגל תמיכה נוסף של צוות
מטפלים ומדריכים להקניית יכולות התפתחות
תקינות .בכוחות משולבים של הצוות הרפואי ותוך
שיתוף פעולה עם ההורים המטפלים ,ניתן לשלוט
היטב בגלאוקומה של הילדות ,לעצור את התקדח
מותה ולאפשר לילד תפקוד ראייתי מיטבי.
ד"ר רוני רחמיאל הוא רופא עיניים מומחה לגלאוקומה,
מנהל שרות גלאוקומה בילדים
ד"ר דפנה מיצד היא רופאת עיניים מומחית לילדים,
מנהלת היחידה לרפואת עיניים בילדים ,מערך
העיניים ,איכילוב

בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

על קרוס-לינק בעיניים כבר שמעתם?
באיכילוב פועלת מרפאה ייעודית לטיפול בצלוב קולגן (קרוס–לינק) להאטת התקדמות קרטוקונוס.
המרפאה מתמקדת ביעוץ ,בהערכה ובבדיקות מעקב ויציבות ,לאחר טיפולי קרוס-לינק
מהו טיפול הקרוס-לינק?
ד''ר אסף אחירון ,בשיתוף מערך
קרוס-לינק הוא טיפול המשלב חשיפה של אור
העיניים ,איכילוב
אולטרא סגול וטיפות ויטמין  .B2מטרת הטיפול
קרטוקונוס הינה מחלת קרנית המופיעה בגיל
להאט את קצב התקדמות הקרטוקונוס על ידי
צעיר ומאופיינת בירידה הדרגתית ונזק בחדות הראייה
יצירת קשרים בין חלבוני הקולגן בקרנית .ככל
במידה ומאובחנת לאורך הזמן החמרה
ובאיכות
שקיימים יותר קשרים בין חלבוני הקולגן ,הקרנית
החייםA4.
מוספי
במחלת הקרטוקונוס ,ניתן לבצע טיפול בצילוב קולגן
תהיה קשיחה ועמידה יותר.
www.irgun.org.il
המוביל | 2022
תקווה | מרץ
הטיפול
להקשחת רקמת הקרנית.
(קרוס-לינק)
למי מתאים הטיפול?
מאפשר לעצור את התקדמות המחלה.
מרבית המטופלים עם קרטוקונוס יציבים .לכן,
הטיפול מיועד למקרים שבהם יש עדות להתקדמות
המחלה .דוגמה להתקדמות זו יכולה להיות שינוי
גלריה שישי
בעוצמת המשקפיים ,ירידה בראייה ושינויים
מהיר
 TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | שם המוסף | חודש 2022
המופיעים במיפוי הקרנית .גורמי הסיכון הידועים
להתקדמות :גיל צעיר ,רקע אלרגי וגרד עיני .במח
קרים אלה יש לבצע מעקב צמוד כדי לזהות סימח
מרקר מגזין
נים מוקדמים של התקדמות הקרטוקונוס .בשלבים
 TheMarker Magazineהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי חודש 2022
המתקדמים של המחלה (הידקקות ,בלט והצטלקות),
לא מומלץ לבצע את הטיפול.

נדל"ן  -חיתוך וערים סוזי

הטיפול
שלבי 2022
 TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | חודש
הטיפול אינו כואב ,מבוצע בשכיבה בחדר סטח
רילי ונמשך כ 40-דקות ,ואלה השלבים:
נדל"ן  -ללא חיתוך
• חיטוי העין וכסוי הפנים.
כך מתבצע הטיפול חשיפת הקרנית לאור אולטרא-סגול
ריבפלאבין
האפיתל וזילוף
TheMarkerהסרת
לאחר
2022הקרנית.
האפיתל של
שיווקי | שם• הסרת
המוסף | חודש
טיפותתוכן
המסחרית -
המחלקה
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• הזלפת טיפות ויטמין .B2
• חשיפה לאור אולטרא סגול.

לאחר הטיפול
כאב  -הפעולה עצמה קלה ,פשוטה ואינה
באיכילוב פועלת מרפאה ייעודית המתמקדת
כואבת .אולם ,כאב עיני מופיע מספר שעות לאחר
ביעוץ ,בהערכה ובבדיקות מעקב ויציבות ,לאחר
הפעולה ,ונמשך -כ 72-שעות .מומלץ להישאר ב�ח
תקווה
מרץ | 2022
| www.irgun.org.il
דר חשוך עם עיינים עצומות ,להשתמש בנוגדי כאב
קרטוקונוס.
התקדמות
טיפולי קרוס-לינק ולגבי
ולהכין מראש חומרי מדיה להעברת הזמן (כדוגמת
עוד באיכילוב מספר חידושים עתידיים בנושא:
אודיו-בוק או מוסיקה).
• מחקר קליני מבוקר להערכת צמצום הכאבים
ראייה מטושטשת  -לאחר הטיפול הראייה
לאחר הניתוח.
מטושטשת ,וחוזרת בהדרגה במשך מספר שבועות.
המאפשר
חדשני
קרוס-לינק
במכשיר
שימוש
•
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
מדובר בתהליך ההחלמה הטבעי של העין הנקרא
שליטה בפרוטוקולי הטיפול השונים.
• שימוש בפורמולציות מתקדמות המאפשרות טיח
( Hazeeתהליך דלקתי בשכבות הקדמיות של הק�ר
פול ללא הורדת האפיתל.
נית) המוביל ל" -ראייה מאחורי ענן לבן" או "ראייה
גבוהה
יעילות
המאפשרים
חמצן
במשקפי
שימוש
•
דרך מסך אטום" .תופעה זו שכיחה ומשתפרת עם
חודש  TheMarker Magazine 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
יותר של הטיפול.
הטיפול הסטרואידלי.
• מרפאה וירטואלית להמשך המעקב ,לצורך שיפור
השירות וקיצור זמני ההמתנה.
המעקב
על
מידע
עם
מחקרים
37
סקרנו
שבו
במאמר
חודש  TheMarker | 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
ד''ר אסף אחירון הוא מומחה ברפואת עיניים ,היחידה
 2,078עיניים של ילדים ,נמצא כי למרות טיפול
לקרנית ומקטע קדמי ,מערך העיניים ,איכילוב
בקרוס-לינק ,אחוז ההתקדמות בילדים לאחר הטיפול
נאמד בממוצע ב-כ .9%-המשמעות היא שיש צורך ב�מ
עקב שנתי אחרי קמירות הקרנית
המחלקהאיכילוב
העיניים,
בשיתוף מערך
המסחרית  -תוכן שיווקי
TheMarker
הילדים .שם המוסף |
באוכלוסיית | 2022
חודש
ד"ר אסף אחירון

טאבלויד  -ללא חיתוך
| הארץ המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | רפואת עיניים | אוקטובר 2022
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הדפסת רשתית -
הדרך מתחילה כאן

קיימות שתי שיטות להחדרת תאי ה RPE-אל מתחת לרשתית ,הראשונה בהזרקת
תרחיף תאים אל מתחת לרשתית ,השנייה כוללת שתל ה RPE-המורכב משכבת
תאי  RPEהמונחת על גבי פיגום .ביחידת הרשתית באיכילוב ,יודעים גם להדפיס
את תאי ה RPE-בטכנולוגיה מיוחדת
ד"ר גלעד רבינא ,בשיתוף מערך העיניים,
איכילוב

העין היא מערכת מורכבת ביותר ,אשר בנויה
ממערכת אופטית שתפקידה לרכז את קרני האור
על פני הרשתית .הרשתית מצפה את דופן העין
הפנימי ומכילה קולטני אור ,פוטו רצפטורים ,הממ
קבלים את האור ומעבירים אותו בעזרת
עצב הראייה אל המוח אשר מבצע עיבוד
של התמונה .הרשתית ,הינה איבר עדין
ומורכב ביותר ,עובייה כ 1/3-מילימטר
והיא מורכבת מ 10-שכבות שונות של
תאים שתפקידם לקלוט ,לעבד ולהעביר
את האור הנקלט על ידי הרשתית לאות
חשמלי שמועבר למוח .כל פגיעה באחת
משכבות הרשתית עלולה להוביל לפגיעה
משמעותית ובלתי הפיכה בראייה.
בין דופן העין(  ( )scleraלרשתית ,נ�מ
צאת רקמת הכורואיד (דמית) ,רקמה זו
עשירה בדם ומטרתה לספק חמצן וחוממ
רי מזון מקולטני האור .בין רקמה זו לבין
הרשתית נמצאת שכבת תאים בודדת
אשר נקראת אפיתליום של פיגמנט הרמ
שתית (– Retinal Pigment Epithelium
 .)RPEתפקידה של שכבה זו הינה לווסת
את מעבר החמצן והמזון לרשתית ופינוי
פסולת מהרשתית.

פית ,ולכן קיים בהם הפוטנציאל להפוך לכל סוג
תא המרכיב את הגוף .בעשור האחרון מתרחשת
התפתחות משמעותית במחקר ושימוש בתאי גזע
בכל תחומי הרפואה ,כולל בתחום רפואת העיניים
וניתן למיינם גם לתא י  ,RPEאותם ניתן לה�ש
תיל במקום תאי ה RPE-שנפגעו במחלות רשתית
ניווניות .מאחר ותאי ה RPE-ממוקמים מתחת

רואים את תאי הRPE-
קיימות מספר מחלות ניווניות ותורמ
שתיות הגורמות לפגיעה בתאי הRPE-
A4לפגיעה בקולטני האור ,וגורמת
שמובילה
מוספי
לרשתית ,בחלק הפנימי ביותר של העין ,הקושי
לכך שהמוח אינו מקבל בצורה תקינה את המידע
www.irgun.org.il
| 2022
הדרושמרץ
תקווה |
העיקרי הוא הבאת תאי ה RPE-שיוצרו במעבדה
פגיעה משמעותית
התמונה ונוצרת
לעיבוד
והשתלתם במקום תאי ה RPE-שנפגעו.
בראייה .אחת המחלות הנפוצות הינה ניוון רשתית
הדרך המקובלת כיום להשתלת תאי  RPEהינה
(,)age-related macular degeneration – AMD
ניתוח רשתית ,המצריך מיומנות כירורגית גבוהה
שמהווה הסיבה הנפוצה ביותר לעיוורון בעולם הממ
גלריה שישי
 2022מנתח רשתית .קיימות שתי שיטות להחדרת
55-60חודש של
ערבי מעל גיל  ,50עם שכיחות של  3%בגילי
 TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | שם המוסף |
ועד לשכיחות של  20%מעל לגיל .80
ניוון רשתית מתקדם מתחלק ל" AMD-רטוב"
מטופל בזריקות תוך עיניות וניוון רשתית
אשר מגזין
מרקר
גיאוגרפית
(ניוון)
באטרופיה
ביטוי
לידי
שבא
"יבש"
 TheMarker Magazineהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי חודש 2022
הנגרמת מהרס של שכבת תאי ה RPE-וכתוצאה
מכך הרס של שכבת קולטני האור שעלולה לגרום
סוזילהוביל לעיוורון.
בראייה ואף
RPE
משמעותיתוערים
לפגיעה חיתוך
נדל"ן -
מספר
תוכן לפתח
מדענים -ניסו
חודש 2022
שיווקי |
האחרוניםהמסחרית
בעשוריםהמחלקה
TheMarker
תרופות כדי למנוע את התקדמות ניוון הרשתית,
אך נכון להיום ,אין טיפול לאטרופיה גיאוגרפית
במחקר ופיתוח בתחום זה.
ללאמושקע
ולכן -כסף רב
חיתוך
נדל"ן
שלא -עברו
הינם תאים
תאי גזע
התמיינותשםסומהמוסף | חודש 2022
תוכן שיווקי |
המסחרית
המחלקה
TheMarker

תאי ה RPE-אל מתחת לרשתית ,הראשונה כוללת
הזרקת תרחיף תאים אל מתחת לרשתית והשנייה
כוללת שתל ה RPE-המורכב משכבת תאי RPE
המונחת על גבי פיגום ,לרוב קשיח והחדרת שתל
השתל אל מתחת לרשתית .היתרון של השיטה
הראשונה הוא שניתן להחדיר את תאי ה RPE-אל
מתחת לרשתית על ידי מחט דקה מאוד ,ובכך לשמ

ד"ר גלעד רבינא

לגרום ליצירת קרומים על פני הרשתית ,שעשויים
לפגוע בראייה .היתרון של השיטה השנייה הוא
שתאי ה RPE-מסודרים כשכבה בודדת ואחידה,
אך החיסרון הוא שצריך לבצע חתך גדול בדופן
העין וברשתית כדי להכניס את שתל ה RPE-אל
מתחת לרשתית.

מדפיסים תאים
חברת פרסייס ביו (,)Precise Bio
הינה חברת ביוטק שפיתחה טכניקות
מתקדמות ליצירת רקמות המורכבות
מתאים .אחד הפיתוחים של החברה הוא
מדפסת תאים ,אשר בעזרתה ניתן להדפיס
רקמות שונות לחלקי העין השונים ,כגון
תאי  .RPEהדפסת התאים כוללת שימוש
בטכנולוגיות מתקדמות ומאפשרת לסדר
את התאים המודפסים בשליטה מוחלטת
כולל גודל השתל ,צפיפות וסידור התאים
על פני השתל עצמו .בנוסף ,ניתן להדמ
פיס תאים ברמות התמיינות שונות ,החל
מתאי גזע ועד תאים בהתמיינות סופית.
טכנולוגיה זו מאפשרת הדפסת שכבה
בודדת של תא י  RPEבצורה ובגודל ה�ד
רושים ,על פני פיגום העשוי מחומרים
ביולוגים מתכלים ודקים אשר מאפשרים
את קיפולו של שתל ה.RPE-
בעזרת חברת אלישר פיתוח טכנולוגי,
פותח כלי ניתוחי באמצעותו ניתן להחדיר
את שתל -ה RPE-לתוך חלל העין ומ�ת
חת לרשתית ,בעזרת חתכים קטנים בדופן
הכנת שתל  RPEבעזרת מדפסת תאים ,חברת פרסייס ביו העין וברשתית ,דבר אשר הופך את הפמ
רוצדורה הניתוחית לפחות מורכבת ופחות
מסוכנת עבור המטופלים.
מור על שלמות הרשתית.
 | www.irgun.org.ilמרץ
תקווה של
| 2022מתקדמת
בטכנולוגיה
ייתכן והשימוש
החיסרון הוא שאין שליטה בתאי -ה RPE-המ�ו
הדפסת תאים תאפשר הוספת שכבות נוספות של
זרקים אל מתחת לרשתית ,לכן ,לרוב הם אינם
הרשתית בנוסף לשכבת ה RPE-הקיימת כיום,
מסתדרים בצורה של שכבה בודדת ואחידה ,כפי
ובכך תאפשר יצירת רשתית חלופית ,אותה ניתן
שהם מסודרים בצורתם הטבעית מתחת לרשתית.
שיווקי רשמ
ממחלות
הסובלים
מטופלים
עבור
להשתיל
חלק מהתאים ירחפו בצורה חופשית בעין ועלולים
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן
תית ולשפר בצורה משמעותית את ראייתם ואת
חייהם .השימוש בטכנולוגיות מתקדמות מסוג
זה ,בשילוב עם הניסיון הרב של מערך העיניים
שיווקיהכימ
והרשתית
המחלקה בכלל
TheMarkerהרשתית
באיכילוב ,בתחום
המסחרית  -תוכן
חודש Magazine 2022
רורגית בפרט ,מציבים את יחידת הרשתית בשורה
אחת עם מובילי המחקר והפיתוח בתחום הרשתית
בעולם.
חודש  TheMarker | 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי

ייתכן והשימוש בטכנולוגיה מתקדמת של הדפסת
תאים תאפשר הוספת שכבות נוספות של הרשתית
הקיימת כיום ,ובכך תאפשר
בנוסף לשכבת ה-
יצירת רשתית חלופית ,אותה ניתן להשתיל עבור
מטופלים הסובלים ממחלות רשתית

ד"ר גלעד רבינא הוא מומחה למחלות רשתית ,מנתח
רשתית וקטרקט ומנהל תחום המחקר ביחידת הרשתית,
מערך העיניים ,איכילוב

איכילוב
העיניים,
TheMarkerמערך
חודש  | 2022שם המוסף | בשיתוף
תוכן שיווקי
המסחרית -
המחלקה

טאבלויד  -ללא חיתוך
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"למחלות עיניים ולמחלות
מפרקיות ,יש ביטוי רב
מערכתי של אותה המחלה"

המרפאה המשולבת למחלות דלקתיות של העין והמפרקים במרכז הרפואי איכילוב ,מעניקה מענה ייחודי ,תחת
קורת גג אחת ,למטופלים עם חשד או קיום של מחלה כללית רב מערכתית
ד"ר מרינה אנוק ופרופ' זוהר חבוט-וילנר,
בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

קיימות מחלות מגוונות שעלולות לערב את
העיניים ואת המפרקים .המחלה עלולה להופיע
בו זמנית בשני האיברים ,או באחד מהם ולרמז על
קיומה של בעיה באיבר האחר ,לעיתים מבלי שהא
מטופלים מודעים לכך.
מהי דלקת המערבת את המפרקים?
מחלות מפרקים דלקתיות כוללות מגוון מחלות
המערבות את השלד והמפרקים .הביטוי העיקרי של
המחלה הוא מפרק נפוח/רגיש מלווה בחום מקוא
מי .אופייני מרכיב של כאבי לילה ונוקשות בוקר
ד"ר מרינה אנוק
ממושכת .מחלה דלקתית מחמירה במנוחה ומשתא
פרת במאמצים בניגוד למחלות ניווניות.
חתונות בצורה לא סימטרית .במרבית המקרים
את דלקות המפרקים ניתן לחלק לסוגים שונים:
מעורבות של  4-1מפרקים ,אך תיתכן מעורבות
• מחלות אוטואימוניות  -שבהן מערכת החיסון
רב מפרקית .בנוסף ,אופייניים למחלה כאבי גב עם
מייצרת תגובה דלקתית כנגד חלבונים או מרכיבים
מרכיב של כאב לילי ,המאיר משינה לפנות בוקר.
שונים של המפרקים .כגון  -דלקת מפרקים של גיל
קיים בסיס גנטי להתפתחות המחלה :למטופלים
הילדות ( ,)Juvenile idiopathic arthritisדלקת
בעלי הגן  ,HLA B27סיכוי גבוה יותר לפתח את
מפרקים שיגרונית(  ( ,)Rheumatoid Arthritisז�א
המחלה .המעורבות העינית השכיחה במחלה היא
בת ( )SLEותסמונת סיוגרן (.)Sjogren
אובאיטיס המערבת את החלק הקדמי של העין
• מחלות שלד מרכזי כגון -  -מחלות ספונד�י
(אובאיטיס קדמית).
לוארתרופטיות ,ביניהן דלקת שדרה מקשחת
• מחלות דלקתיות של כלי הדם  -מחלות אלה
( ,)Ankylosing spondylitisדלקת מפרקים משנית
נחלקות לקבוצות שונות ,בהתאם לגודלו של כלי
לפסוריאזיס ( ,)Psoriatic arthritisדלקת מפרקים
הדם המעורב .מחלת Granulomatosis( GPA-
תגובתית ( )Reactive arthritisשמתפתחת לרוב
 )with Polyangiitisשבעבר נקראה מחלת ווגנר ,ו-
לאחר מחלה זיהומית של דרכי המין והשתן או דרא
( )PANמחלת  ,Polyarteritis nodosa-הן מחלות
כי העיכול ,ודלקת מפרקים המלווה מחלות מעיים
בהן ישנה דלקת של כלי הדם הבינונים וקיימת בהן
דלקתיות (.)Crhon’s disease, ulcertaive colitis
נטייה לפגיעה בכליות או בריאות .הביטוי העיני
מהי דלקת המערבת את העין?
של מחלות אלה מגוון ,הן עלולות לגרום לדלקת
עלולה לערב חלקים שונים בעין
דלקת
בעיןA4
מוספי
של כלי הדם השטחיים והעמוקים בדופן העין –
ומתבטאת באופן שונה על פי החלק המעורב במחא
www.irgun.org.il
תקווה |שלמרץ
אפיסקלריא
| 2022בדופן העין –
כלי הדם
לה .בדלקת
טיס (דלקת כלי הדם השטחיים) ,וסקלריטיס (דלקת
כלי הדם העמוקים) העין תהיה אדומה והמטופל/ת
ידווחו על אי נוחות (באפיסקלריטיס) וכאב (סקלריא
גלריה שישי
טיס) ,ותיתכן ירידה בראייה (סקלריטיס) .באובאיטיס
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קדמית – ישנה מעורבות של החלק הקדמי של תוך
העין ,המחלה יכולה להתבטא בקושי במבט לאור,
מגזין בראייה .העין פעמים רבות
מרקר וירידה
כאבים בעין
קטן
אישון
האישון:
במבנה
שינוי
ויתכן
אדומה,
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ולא עגול .באובאיטיס אמצעית  -ישנה מעורבות
של הזגוגית ,ובאובאיטיס אחורית  -מעורבות של
סוזיבמחלות
העיקרית
והתלונה
ו/או-הדמית
הרשתית
וערים
חיתוך
נדל"ן
הראייה
TheMarkerבאיכות
אילו היא שינוי
בראייה.שיווקי | חודש 2022
וירידה -תוכן
המסחרית
המחלקה
מהן המחלות השכיחות בהן תתכן דלקת מפרקית
ועינית?
(ספונדילוארתרופטיות)  -האופייני
• מחלות
שלד -ללא חיתוך
נדל"ן
הגפיים התא
המחלקהמפרקים
TheMarkerמעורבות
לקבוצה זו היא
שיווקי | שם המוסף | חודש 2022
של -תוכן
המסחרית
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פרופ' זוהר חבוט  -וילנר

אפיסקלריטיס וסקלריטיס ,ואף לדלקת של ארובת
העין עם מעורבות של השומן הארובתי ,שרירי העין
ועצב הראייה .בכצ'ט ( – )Behcet’s diseaseהיא
מחלה בה תיתכן דלקת של כלי הדם מכל הגדא
לים ,ורידים ועורקים .למחלה יתכן מאפיין גנטי
עם קיומו של הגן  .HLA B5/B51ממצאים שכיחים
כוללים כיבים בפה ובאיבר המין ,נגעי עור דלקתיים
ונטייה לקרישיות יתר ,הן של הורידים והעורקים.
מבחינת העיניים ,המחלה עלולה לגרום לאובאיטיס
בכל מקטעי העין ,וכן לדלקת של כלי הדם ברשתית
ואף לחסימות כלי דם ברשתית.
• זאבת ( - )SLEמחלה אוטואימונית שכיחה מאד
בנשים ומתאפיינת במעורבות מפרקית שאינה גורא
מת להרס המפרק .מבחינת העיניים היא עלולה לגא
רום לאפיסקלריטיס וסקלריטיס ובנוסף לאובאיטיס
הכוללת את כל מקטעי העין ולדלקת של כלי הדם
ברשתית.
• תסמונת סיוגרן ( - )Sjogrenתיתכן כמחלה

ראשונית (מחלה העומדת בפני עצמה) או שניונית
(נלווית למחלות אוטואימוניות כגון .)RA, SLE
המחלה שכיחה מאד בנשים(  ( 90%מהמקרים) ו�מ
תאפיינת ביובש בעיניים ובפה ,שהינם משניים לדא
לקת בבלוטת הדמעות והרוק .במצב של יובש עיני
משמעותי תיתכן פגיעה בקרנית .סימנים נוספים
שכיחים במחלה כוללים יובש בעור ,יובש באיבר
המין ,ועייפות.
• דלקת מפרקים של גיל הילדות (Juvenile
 – )idiopathic arthritisמחלה המערבת בעיקר
את הברכיים ,הקרסוליים ,מפרקי כף היד והמפא
רקים הקטנים בידיים וברגליים .אופיינית פגיעה
בשורש כף היד ,עם היווצרות חיבור בין העצמות
הקטנות של שורש כף היד .המעורבות העינית כוא
ללת אובאיטיס קדמית ,הנוכחת פעמים רבות ללא
ממצאים בולטים (כגון :עין אדומה) ופעמים רבות,
הילדים אינם מדווחים על תלונות כלשהן .כ1/3-
מחולי ה JIA-עלולים לחוות פגיעה קשה בראייה.
לכן ,חשוב מאוד שילדים עם  JIAייבדקו בבדיקות
עיניים שגרתיות על מנת למנוע מצב בו המחלה
תתגלה בשלבים מתקדמים.

אבחנה
אבחנת המחלה מתבצעת על פי ממצאי הבדיא
קה הקלינית הכוללת בדיקה גופנית מלאה ובדיקת
עיניים במנורת סדק (מיקרוסקופ לבדיקת העיניים),
ממצאי בדיקות דם ,ממצאי הדמייה של העיניים
והמפרקים ובדיקות עיניים מיוחדות למשל תבחין
שירמר בתסמונת סיוגרן בו בודקים באופן כמותי
את יכולת הפרשת הדמעות.

טיפולים
ניתן טיפול משולב בראייה כוללת של המחלה
תקווה
| 2022לגוף
מרץ כללי
| www.irgun.org.ilטיפול
הרב מערכתית .הטיפול כולל
בתרופות הניתנות דרך הפה ,בהזרקות תת עוא
ריות או בעירוי לוריד (בהתאם לתרופה הניתנת)
והן טיפול מקומי לעין (כגון  -טיפות עיניים ,משא
חות עיניים ,הזרקות לעיניים) ,וכל אלה תוך ניטור
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
קפדני אחר מצב המחלה ותופעות לוואי הקשורים
בטיפולים השונים .ישנם כיום מגוון רב של טיפולים
המאפשרים לשלוט במחלה ,להאט את התקדמותה,
על -תפ
המחלקהשמירה
אותה תוך
Magazineלעצור
2022רבות אף
ופעמים
תוכןאשיווקי
המסחרית
TheMarker
חודש
קוד כללי תקין וראייה טובה .קיימת חשיבות רבה
לגילוי מוקדם של המחלה ,כדי להתאים את הטיפול
המיטבי ולמנוע את סיבוכי המחלה.
חודש  TheMarker | 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
ד"ר מרינה אנוק ופרופ' זוהר חבוט-וילנר ,הן מנהלות
המרפאה המשולבת למחלות דלקתיות של העין
והמפרקים ,מערך העיניים ,איכילוב

המחלקהאיכילוב
העיניים,
בשיתוף מערך
המסחרית  -תוכן שיווקי
TheMarker
חודש  | 2022שם המוסף |

טאבלויד  -ללא חיתוך
| הארץ המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | רפואת עיניים | אוקטובר 2022

אוקטובר  | 2022רפואת עיניים | הארץ המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי |

טיפול קצר ויעיל במקום
ניתוח לתיקון פזילה

תיקון פזילה באמצעות
הזרקת בוטוקס לשרירים
החוץ עיניים

ד"ר ענת בכר צפורי וד"ר דפנה מיצד קורש,
בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

נועם (שם בדוי) הוא ילד מתוק בן כמעט ,3
בוקר אחד התעורר עם פזילה חמורה פנימה של
עינו השמאלית וכפל ראייה .הוא הופנה בדחיפות
למיון ועבר בירור ששלל מקור נוירולוגי לפזילה,
וכן נשלל מקור עיני ואקומודטיבי (מאמץ ראייתי)
לפזילה.
להורים של נועם הסברנו שניתן להמתין להפ
תייצבות הפזילה במשך מספר חודשים ואז לנתח
את הפזילה .סיכויי ההצלחה של הניתוח מצוינים,
אך ההמתנה טומנת בחובה תקופה ממושכת שבה
נועם יתרגל לא לעבוד עם שתי העיניים ,ויתכן
שלא יצליח לאחר הניתוח לחזור לתפקוד דו עיפ
ני תקין ומלא (למשל ראיית עומק) .לפיכך ,הצענו
להורים גם להזריק בוטוקס באופן מידי להחלשת
השרירים המושכים את העיניים פנימה .מדופ
בר בטיפול פשוט יותר וקצר שמאפשר לעיניים
להתיישר .ההפתעה על פניהם ,כמו גם של הורים
אחרים ומטופלים מבוגרים יותר כבר מוכרת לנו.
כששומעים על הזרקת בוטוקס ,מיד חושבים
על מילוי קמטים ,אך לא הרבה יודעים שטוקסין
הבוטוליניום ,הגיע לעולם הרפואה בזכות שיתוף
פעולה פורה בין ד"ר אלן סקוט  -רופא עיניים אמפ
ריקאי ,וד"ר אריק שנץ  -זיהומולוג בשנות ה,80-
כשהחלו להשתמש בו להחלשה על ידי שיתוק כיפ
מי זמני של שרירי העיניים במטופלים עם פזילות.
מאז שנת  1989טוקסין הבוטוליניום קיבל אישור
רשמי מסוכנות התרופות הפדרלית בארה"ב ()FDA
לטיפול בפזילות.
כיצד הבוטוקס עובד?
הטוקסין חוסם שחרור של מתווך בין העצב
מוספי A4
לשריר ומונע התכווצות של השריר .התוצאה היא

תקווה | מרץ www.irgun.org.il | 2022

ד"ר דפנה מיצד קורש

ד"ר ענת בכר צפורי

החלשה זמנית של השריר .עם הזמן ההשפעה של
הטוקסין פוחתת ולעיתים יש צורך בזריקות חופ
זרות .אך בפזילות  -לא פעם זריקה אחת בלבד,
מקטינה משמעותית או מתקנת את הפזילה ,כך
שלא צריך טיפולים חוזרים .הדבר נובע ,כנראה,
משינוי יחסי הכוחות בין השריר המוזרק לשריר
שעובד נגדו .אם נחליש שריר אחד ,נסייע לשריר
שעושה פעולה הפוכה להתחזק זמנית ,וביחד עם
משוב מהמוח נוצר איזון חדש ומיטבי ששומר על
העין במקום התקין שלה גם אחרי שההשפעה של
הטוקסין חולפת.
ישנם יתרונות רבים להזרקת בוטוקס :ניתן לבפ
צע את ההזרקה בדקות בודדות תחת הרדמה מקופ
מית במבוגרים ,ותחת הרדמה כללית קצרה מאד
בילדים .אין מגבלות אחרי ההזרקה ,בניגוד לניתוח
שלאחריו יש להקפיד על שימוש בטיפות עיניים,
הימנעות מפעילות ספורטיבית וכניסה לבריכה/ים
למס שבועות .השרירים לא מצטלקים וניתן לחזור
ולהזריק להם בוטוקס /לנתח אותם בקלות ,והיתפ
רון המשמעותי ביותר הוא שניתן לטפל בפזילה
באופן מיידי ,בניגוד לניתוח שמצריך לרוב המתנה
ממושכת עד להתייצבות של זווית הפזילה כדי להפ
גיע לדיוק מרבי.
ההורים של נועם בחרו לבצע את הטיפול
בבוטוקס שארך דקות ספורות וההתאוששות ממנו

הייתה קלה ונטולת כאבים או מגבלות .שבועות
בודדים לאחר ביצוע הזריקות העיניים של נועם
התיישרו והוא חזר לראיית עומק תקינה לגילו .הוא
נשאר במעקב הדוק ,כיוון שקיים סיכון שהפזילה
תחמיר שוב והוא יזדקק לטפולים נוספים.
ההורים של נגה (שם בדוי) ,תינוקת מקסימה,
הבחינו בפזילה גדולה שבועות בודדים לאחר לידפ
תה .כבר בגיל צעיר התחלנו בטיפול שמרני ברטיות
למניעת התפתחות עין עצלה ,תוך המתנה לניתוח
תיקון הפזילה סביב גיל שנה .לאחר התייצבות זווית
הפזילה ראינו שזווית הפזילה גדולה מאד  -זהו מצב
מאתגר עם אחוזי הצלחה נמוכים בתיקון ניתוחי בופ
דד .להורים הוצע לשלב בניתוח תיקון הפזילה גם
הזרקה של בוטוקס לשרירים המנותחים ,כדי לחזק
את ההשפעה של הניתוח ולהפחית את הסיכוי שנגה
תזדקק לניתוח נוסף .גם כאן הבוטוקס אפשר יישור
של פזילה גדולה מאד שבמקרים אחרים מצריכה
שני ניתוחים.
חבלות ראש ,גידולים ,שבץ מוחי ,ואפילו
סתימה מקומית בכלי דם מוחיים קטנים ,על
רקע מחלות כמו סוכרת עלולים לגרום לחולפ
שת עצבים שאחראים על תנועות העיניים .אחד
הביטויים הראשוניים הוא הופעת כפל ראייה
חשדש .במקביל לטיפול בגורמים לבעיה ,המטו�פ
לים סובלים מפגיעה משמעותית באיכות החיים

גלריה שישי
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(בשל כפל הראייה) לא ניתן לנהוג ,קשה לקרוא
והסיכון לנפילות עולה.
מיטל (שם בדוי) ,אישה עם סרטן שד גרורתי
הגיעה אלינו בשל תלונה על כאבי ראש וכפל ראייה
חדש .בבדיקתה זוהתה פגיעה עצבית שגרמה לחולפ
שה בשריר הישר החיצוני ופזילה .בהדמיה נתגלתה
גרורה בבסיס הגולגולת שלחצה על העצב והובילה
להסתמנות הקלינית .היא החלה לקבל טיפול כימי
וטיפול בהקרנות ,טיפול זה להקטנת הגרורה אמור
להפחית את הלחץ על העצב ואת הפזילה הנובעת
ממנו ,ולהעלים את כפל הראייה תוך מספר חודפ
שים .מיטל סבלה מאוד מכפל הראייה שפגע בתפ
פקוד היומיומי שלה וביכולת שלה להתנייד .ולכן,
בד בבד עם הטיפול האונקולוגי ,הוצעה לה הזרקת
בוטוקס מקומית לשריר הנגדי לשריר שנפגע .הטיפ
פול בוצע תחת הרדמה מקומית ותוך כחודש נעלם
כפל הראייה ומיטל שבה לתפקוד .טיפול בבוטוקס

ישנם יתרונות רבים
להזרקת בוטוקס :זהו
טיפול קצר המבוצע
בהרדמה מקומית
במבוגרים ,ניתן לחזור
עליו מספר פעמים ואין
מגבלות מיוחדות לאחר
ביצוע הטיפול

מאפשר תיקון מהיר של כפל הראייה במצבים כגון
אלה עם שיפור ניכר ברווחת החולה ובמראה .ניפ
תן לחזור עליו מספר פעמים לפי הצורך בהרדמה
מקומית או כללית וללא צורך במגבלות מיוחדות
 | www.irgun.org.ilמרץ  | 2022תקווה
לאחר הטיפול.
כמובן שלא כל פזילה מתאימה לטיפול
בבוטוקס ,ושגם לזריקות בוטוקס עלולים להיות
סיבוכים ,בראשם התפשטות של החומר בחלל ארופ
עלולה
בת העין לשרירים נוספים ,כך שלזמן קצר
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
להיגרם צניחת עפעף קלה או פזילה קלה לכיוון
לא צפוי .באופן תקין ,שיא פעולת הבוטוקס מתקפ
בל לאחר כ 10-ימים ,אז לרוב תופיע פזילה לכיוון
שיווקיפזילה
המקורית –
הפזילה
הייתה
מהכיוון בו
חודש  2022הנגדי
המסחרית  -תוכן
המחלקה
TheMarker
Magazine
זו תפחת בהדרגה במשך מספר שבועות עד שהעין
תתיישר והמטופל.ת יהנו שוב מעבודה דו עינית
תקינה ללא כפל ראייה.
חודש  TheMarker | 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
ד"ר ענת בכר צפורי היא רופאה בכירה במרכז לבריאות
עיניים ילדים וד"ר דפנה מיצד קורש היא מנהלת יחידת
עיניים ילדים ופזילה ,מערך העיניים ,איכילוב

בוטוקס
טיפול
חודשלאחר
תיקון פזילה פנימה ,מימין לפני טיפול ומשמאל
איכילוב
העיניים,
TheMarkerמערך
המוסף | בשיתוף
תוכן שיווקי
המסחרית -
המחלקה
שם
| 2022
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"ערכה של תמונה רפואית איכותית
יכול להיות גדול יותר מתמונת אומנות"
כיצד בינה מלאכותית
יכולה לסייע במניעת
עיוורון? ומה הערך של
צילום עיניים?
פרופ' דינה צור ומרגנית גונן שחר,
בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

פענוח אוטומטי של שכבות ונוזלים ברשתית .זיהוי
ומדידה אוטומטיים ,או חצי אוטומטיים ,יכולים לפנ
נות זמן יקר לרופא המומחה ובכך להגדיל את כמות
הסריקות המפוענחות ואף לדייק את הפענוח.
לדברי איל קלנר ,מנהל אגף המחשוב באיכילוב,
טכנולוגיות ראייה ממוחשבת צריכות בסיס גדול
של תמונות מפוענחות ,ככול שנלמד את המחשב
לזהות יותר תמונות ,כך משתפרת איכות הזיהוי
של מטופלים שונים ופתולוגיות שונות .כדי ליצור
מאגר תמונות מפוענחות איכותיות ,יש לחבר בין
התשתיות הרפואיות שמכילות נתונים מובנים (קלינ
ניים) ובלתי מובנים (צילומים כגון הדמיית ,)OCT
נדרש שיתוף פעולה בין הרופאים שמפענחים את
התמונות ,לבין אגף המחשוב שאחראי על תשתיות
אגירת מידע ,בהן נשמרות ומתויגות התמונות,
ואנשי בינה מלאכותית ואלגוריתמיקה שמייצרים
מהם מודלים .לבסוף ,התמונות המפוענחות חוזרות
לצוות הרפואי שמוודא את דיוקן ומורה על שגיאות
פענוח .המערכת מורכבת וחדשה ,ודורשת הגדרה,
תכנון וניהול .על הצוות הרפואי לוודא שהתמונות
נותנות ייצוג הולם למגוון המטופלים והפתולוגיות
הרפואיות .חשוב לציין שבשונה מעיסוק בנתונים
בתחומים אחרים ,יש חשיבות רבה על שמירת הפנ
רטיות כיוון שמדובר בנתונים רפואיים.

הטמעת טכנולוגיה של בינה המלאכותית
( )artificial intelligence-AIאו "למידת מכונה"
יוצרת הזדמנויות חדשות בהתמודדות עם אבחונים
פרופ' דינה צור
מרגנית גונן שחר
רבים ואתגרים טיפוליים .השילוב של תחום ה"ביג
דאטה" בשילוב עם "למידת מכונה" הופכים את
בשימוש נרחב לזיהוי עצמים .כיום ,באמצעות טכנונ
והמעבר ביניהם באמצעות ניתוח תמונה .ההצלחה
הטיפולים הרפואיים לכאלה המבוססים על בינה
לוגיה של ניתוח תמונה ,ניתן לדוגמה ,לזהות דמויות
מלאכותית ,כלומר ,מערכות אוטומטיות המנתחות
העתידית של יישומי  AIטמונה ביכולת לעבור
מניתוח ההדמיה הבודדת בצורה אוטומטית ,למונ
כמויות גדולות של מידע וידע ומספקות על בסינ
ולמדוד מידות בגדים על פי תמונות .באופן דומה,
דלים המאפשרים טיפול מותאם אישית וחיזוי הן
סו המלצות .באמצעות בינה מלאכותית ניתן לסנ
ניתן ללמד ראייה ממוחשבת לזהוי מחלות בצילומים
רוק כמויות גדולות של תמונות רפואיות ,לזהות
של תדירות ואופן הטיפול והן של מצב ראייתו של
רפואיים .במקרה של נמ"ג ,ניתן בעזרת  AIלזהות
ולמדוד את כמות הנוזל ברשתית בצורה אוטומטית.
מאפיינים ודפוסים הקשורים למחלה ,ולהעריך את
המטופל בעתיד.
אלגוריתם תוצרת כחול לבן של חברת נוטל מאפשר
היעילות הטיפולית באופן מהיר יחסית ,ולנבא את
ניתוח תמונה ,באמצעות בינה מלאכותית ,נמצא
מצבו הרפואי של המטופל.
ניוון מקולרי גילי  -נמ"ג (Age-related
 )Macular Degeneration-AMDDהוא הגורם ה�נ
פוץ ביותר לאובדן ראייה ,אצל אנשים מעל גיל 50
צילום טוב
לתמונה שצולמה באיכות גבוהה ופוענחה על
במדינות מפותחות .לניוון מקולרי גילי שני שלבים:
"השלב היבש" (הקרוי גם  dryאו nonexudative
ידי מומחה שגם הוסיף עליה מידע קליני לגבי
 )AMDוהשלב "הרטוב" (הקרוי גם  wetאו
מצב וטיפול החולה ,ערך רב ללימוד מודל איכותי.
 exudativeאו .)neovascular AMD
תמונה עם פענוח שגוי או נתוני חולה שגויים או
חלקיים ,עלולה להפחית את דיוק המודל .אם נינ
השלב "הרטוב" מתאפיין בדליפה של נוזלים
קח בחשבון את הגורמים הנדרשים ליצירת תמונה
מכלי הדם והצטברות נוזלים בין ומתחת לשכנ
בות הרשתית ,דבר שגורם לטשטוש ואובדן ראייה.
איכותית; זמן החולה ,עלות ציוד הסריקה ,עלות זמן
בהעדר טיפול ,מאובחנים בשלב זה נמצאים בסיכון
הרופא המומחה ,ועלות מיון ,תיוג ואחסון התמונה,
נגיע למסקנה ,שעלותה של תמונה רפואית איכונ
לפתח עיוורון .הטיפול בחולים אלה מתבצע באמנ
תית ,רבה מאד וכי ערכה יכול להיות מוערך אפילו
צעות תרופות שפועלות כנגד צמיחה של כלי דם
פתולוגיים בגוף ,הניתנות בהזרקות תוך עיניות
יותר מתמונות אומנות שונות.
ומהוות אופציה טיפולית עיקרית .אולם ,המדד
לבינה מלאכותית יש יכולת נוספת והיא בנייה
של מודלים לחיזוי .מערכות בינה מלאכותית הסורנ
הרפואיות מתבצע על ידי הערכת נוכנ
להחלטות
מוספי A4
קות תיקים רפואיים ומידע רפואי רב ,יכולות לזהות
חות נוזל בתמונות של מרכז הרשתית  -המקולה.
תקווה
| 2022
| www.irgun.org.il
www.irgun.org.il
מתקבלות| 2022
תקווה | מרץ
באמצנ
רפואי,
מרץבהליך
צפויים
קשרים ,סיכונים או סיבוכים
מסריקות שמבוצעות
התמונות
עות טומוגרפיה קוהרנטית אופטית ( - )OCTכלי
להתריע על הסיכון ואפילו להציע טיפול מונע.
הדמיה מהיר ,נעדר קרינה מייננת ,שאינו פולשני,
במקרה של נמ"ג ,אם מכניסים בנוסף לכמות נוזל
רשתית)
(צילומי
מובנים
ובלתי
(קליניים)
מובנים
נתונים
שמכילות
רפואיות
תשתיות
בין
חיבור
על
מתבסס
מכונה
למידת
תהליך
ברשתית גם מידע קליני שכולל את נתוני המטונ
המאפשר הדמיה של הרשתית .הנוזל מוערך על ידי
גלריה שישי
הראייה,
וחדות
עיניות
התוך
ההזרקות
תדירות
פל,
רופאי עיניים עם מומחיות במחלות רשתית.
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
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נלמד את המחשב למצוא את הקשרים בין הנתונים,
חולי נמ"ג נמצאים במעקב תדיר ,אפילו חודשי
המרכז לחקר הרשתית במרכז הרפואי איכילוב
ובסופו של תהליך המחשב יוכל לנבא מה הסיכוי
לאורך השנים ,ועוברים צילומי  OCTבאופן שוטף,
שמשלבים
מחקרים
ומוביל
יוזם
והוא
לבנשטיין,
ענת
ופרופ'
צור
דינה
פרופ'
ידי
על
הוקם
המרכז
של אותו מטופל לפתח עיוורון ,או מה תדירות הטינ
מגזיןהתקדמות המחלה .אתגר בטינ
לזהות את
במטרה
מרקר
ובעיקר
רשתית,
במחלות
לטיפול
מודלים
בניית
היא
שמטרתם
ממוחשבת,
ראייה
של
טכנולוגיה
מצב
את
קדימה
לחזות
יודע
המחשב
הנדרש.
פול
שירותי
ספקי
על
הכבד
העומס
הוא
נמ"ג
בחולי
פול  TheMarker Magazineהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי חודש 2022
חודש  TheMarker Magazine 2022המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי
נמ"ג .המודלים מבוססים על ניתוח חישובי אוטומטי של תמונות  OCTהמשולבות עם מערך נתונים
המטופל משום שראה דוגמאות רבות של מטופלים
הבריאות ,שצריכים להבטיח צוות מיומן וזמין כדי
קליני גדול ,שהוצא מנתוני מטופלים המאוחסנים במערכות בית החולים והכוללים מעקב ארוך טווח.
לפענח מספר רב של תמונות רשתית ,ולהזריק זרינ
דומים לאורך זמן.
התהליך של פיתוח מערך נתונים אינטגרטיבי כולל עבודה משותפת יומיומית של אנשים קליניים
קיים קושי
חיתוךהצורך.
עיניות במידת
קות תוך
בנוסף,סוזי
וערים
נדל"ן -
פרופ' דינה צור היא מנהלת המרכז למחלות ניווניות של
פורצי
יישומים
ומאפשר
שונים,
מרכזים
עם
פעולה
שיתופי
גם
יוזם
המרכז
המחשוב.
מערך
אנשי
עם
המטופלים.
של
לצרכים
ההזרקות
תדירות
בהתאמת
2022
חודש
|
שיווקי
תוכן
המסחרית
המחלקה
TheMarker
הרשתית המסחרית  -תוכן שיווקי
לחקרהמחלקה
TheMarker
חודש | 2022
הרשתית והמרכז
דרך של טכנולוגיות חדשות במטרה לשפר את איכות הטיפול ,לייעל תהליכי טיפול ולאפשר טיפול
מרגנית גונן שחר היא מנהלת פרויקטים במרכז לחקר
מותאם אישית .המרכז שם לעצמו מטרה לא רק לחקור חקר אקדמי ,אלא להביא ערך מוסף לתעשייה
הרשתית ,מערך העיניים ,איכילוב
תמונת מצב
ולצוותים הרפואיים ,שבהם תלויה הצלחת פיתוח הטכנולוגיה ושילובה בתהליכי הטיפול.
חיתוךהמלאכותית יוצנ
ללא של בינה
טכנולוגיה
הטמעת
נדל"ן -
המחלקהאיכילוב
העיניים,
בשיתוף מערך
תוכןשלביה,
על-שני
בזיהוי נמ"ג
TheMarkerחדשות
רת הזדמנויות
המסחרית  -תוכן שיווקי
TheMarker
חודש  | 2022שם המוסף |
שיווקי | שם המוסף | חודש 2022
המסחרית
המחלקה
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צניחת עפעף מולדת
במרפאות לאוקולופלסטיקה ולרפואת עיניים ילדים
באיכילוב ,מתבצעת הערכה משולבת ,במקרים בהם התינוק
נולד עם צניחת עפעף .כאן נבדקים תפקוד מערכת הראייה
וקיום עין עצלה .לעיתים יומלץ על סגירות העין הטובה
לפרקי זמן מסוימים במהלך היום ,ובמקרים החמורים יותר
יומלץ על ניתוח לתיקון צניחת העפעף
ד"ר רן בן כנען

ד"ר רן בן כנען ,בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

המונח פטוזיס  -צניחת עפעף מולד ,מתאר
מצב בו צניחת העפעף קיימת מלידה ומאובחנת
במהלך השבועות הראשונים לחיים .ברוב המקרים
הצניחה מערבת צד אחד אך מקרים דו צדדיים
אינם נדירים .לרוב צניחת העפעף היא תופעה
מבודדת ,הנגרמת מהתפתחות לא תקינה של הש־
ריר העיקרי הגורם לפקיחת העין (שריר לבטור)
ואין צורך בבירור נוסף.
קיימים גם מספר מצבים רפואיים עצביים ומ־
בניים ,הגורמים לעפעף צנוח וביניהם :שיתוק מו־
לד של העצב השלישי (העצב המעצבב את השריר
הפוקח את העין) ,עצבוב העפעף על ידי שריר
הלעיסה במקום העצב השלישי ,פגיעה במערכת
הסימפטטית (תסמונת ע"ש הורנר) ,בלפרופימוזיס
(סינדרום בו מתרחשת הפרעה בהתפתחות מבנה
העפעפיים) ,קיומן של מסות בעפעף הגורמות לצ־

ניחה מכנית ,למשל המנגיומות( -גידול וסקולרי
שפיר הגדל בשבועות ובחודשים הראשונים לחיים),
נוירופיברומות ועוד.
האם צניחת עפעף גורמת לבעיה בריאותית?
מערכת הראייה מתפתחת במהלך העשור הרא־
שון לחיים ,ותלויה בתמונה המגיעה מהעין .חסי־
מה של ציר הראייה על ידי עפעף צנוח ,עלולה
לגרום להפרעה בהתפתחות מסלולי הראייה במוח
ולעין עצלה .בנוסף כאשר העפעף צנוח ,הילד ינסה
להתגבר על צניחה זו על ידי הטיית הראש כלפי
מעלה בצורה קיצונית ,מצב שעלול לגרור שינויים
מבניים בצוואר.
לעיתים הלחץ שהעפעף הצנוח יוצר על העין,
עלול לגרום לעיוות בקרנית העין (צילינדר) והפ־
רעה בראייה .מעבר לפגיעה הפיזיולוגית ,מצב של
צניחת עפעף מוביל להפרעה אסתטית ולעיתים
פגיעה בדימוי העצמי והקשרים החברתיים של הילד.
במרפאות לאוקולופלסטיקה ולרפואת עיניים

ילדים באיכילוב ,המטופל עובר הערכה משולבת
בה נבדק תפקוד מערכת הראייה ,וקיום עין עצלה,
במידת הצורך המטופל נשלח לבירור נוסף .לעי־
תים יומלץ על סגירות של העין הטובה לפרקי זמן
מסוימים במהלך היום ,וכך לגרום לילד להשתמש
בעין עם העפעף הצנוח ולעכב התפתחות עין עצלה.
מתי מנתחים?
ניתוח לעפעף צנוח ,יעשה מוקדם אפילו בחוד־
שים הראשונים לחיים ,במצבים הבאים :הסתרה של
ציר הראייה ,התפתחות עין עצלה או כאשר קיימת
תנוחת ראש מוגזמת עקב צניחת העפעף .כאשר
העפעף הצנוח אינו פוגע במערכת הראייה ,אזי
הניתוח יבוצע מסיבה חברתית/קוסמטית בגילי הגן.
מה בניתוח?
בניתוח לתיקון צניחת עפעף קיימות שתי מט־
רות :האחת  -להביא את העפעף למיקום תקין,
השנייה  -השגת מראה סימטרי בין שתי העיניים.

סוג הניתוח יקבע בהתאם לתפקוד השריר העי־
קרי האחראי להרמת העפעף ,הניתוח יתבצע לרוב
בהרדמה כללית .במידה ותפקוד השריר (שריר הל־
בטור) תקין או בינוני ,נבצע ניתוח של חיזוק השריר
וקיצורו ,הניתוח מתבצע על ידי חתך קטן ונסתר
בכפל הטבעי של העפעף העליון (כמו בניתוחי עפ־
עפיים עליונים קוסמטיים) ,חשיפת שריר הלבטור,
חיזוקו וקיצורו לפי הצורך.
במקרים קלים יותר ,ניתן לבצע ניתוח דרך
החלק הפנימי של העפעף העליון ללא צלקות חי־
צוניות.כאשר תפקוד הלבטור פגוע מאוד ,או חסר,
אזי מבוצע ניתוח אחר (ניתוח סלינג) ,בו בעזרת
חתכים זעירים מעל הריסים ומעל הגבה מעבירים
רצועה ,בדרך כלל מחומר סינטטי .ניתוח זה גורם
להרמת העפעף על ידי השריר העיקרי של המצח,
לניתוח זה תוצאות טובות ,ולמרות שבמקרים חד
צדדיים קיימת אסימטריה קלה ,עדיין לרוב התוצאה
התפקודית והאסתטית משביעת רצון.
לאחר הניתוח
מיד לאחר הניתוח עלולים להופיע דימומים
קלים או בצקות בעפעפיים אשר יספגו בהדרגה.
בנוסף בשבועות הראשונים לאחר הניתוח עלול
להתפתח יובש בעיניים כתוצאה מסגירה לא מלאה
של העין (בייחוד בניתוחי הסלינג) ועל כן יש לה־
קפיד על טיפות ומשחה לסיכוך פני העין .מצב זה
משתפר בדרך כלל תוך מספר שבועות.
ד"ר רן בן כנען הוא רופא עיניים בכיר במכון
לאוקולופלסטיקה ,אחראי על מרפאת דרכי דמע ומנהל
המרכז לאוקולופלסטיקה ילדים ,מערך העיניים ,איכילוב

בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

נקודות שחורות בשדה הראייה

נקודות שחורות בשדה הראייה הן מצב נפוץ למדי ומרבית האנשים אינם שמים לב אליו.
במקרים רבים הן אינן מפריעות לראייה ,אך לעתים הן מלמדות על מצב רפואי שדורש
בדיקה רפואית ,מעקב או טיפול
ד"ר אבי אוחיון ,בשיתוף מערך העיניים ,איכילוב

מ 99%-מים ו 1%-בלבד של סיבי קולגן וחומצה
היאלורונית .עם השנים ,המרקם של הזגוגית משתנה
ונעשה מימי יותר ,והדבר משפיע על סיבי הקולגן.
התוצאה של שינוי המרקם היא הופעת אותם כתמים,
זבובים או נקודות שחורות .אפשר לומר שאלה בעצם
עכירויות בזגוגית שמשפיעות על שדה הראייה.

תופעת הנקודות השחורות המופיעות בש־
דה הראייה נפוצה למדי .נקודה או נקודות קטנות
הנקראות באנגלית  floatersמכונות גם קורי
אלהA4 ,
מוספי
עכביש ,רחפנים ,צַ פוֹ נים או זבובים .אנשים נוטים
www.irgun.org.il
מרץ 2022
תקווה |
מסתכלים על משטח
אליהם |יותר כשהם
לשים לב
בהיר ומואר .הנקודות אינן סטטיות .אם התחלתם
הגורמים
הסיבה הראשונה וגם העיקרית היא הגיל  -הש־
לשים לב אליהן וניסיתם להסב את המבט כדי
לראות את הנקודות בבירור ,ככל הנראה הרגשתם
גלריה שישי
שהן בורחות ממבטכם לצדדים בהתאם לתנועת
 TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | שם המוסף | חודש 2022
גלגל העין .זו אינדיקציה שלא מדובר בזבוב ,אלא
על הפרעה שמקורה בעין עצמה.
מגזין השחורות אינן קשורות בכאב ובדרך
מרקרהנקודות
זאת,
עם
לראייה.
מפריעות
ממש
לא
כלל אפילו
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Magazine
ישנם מקרים שבהם מספרן וגודלן מהווים מטרד
והפרעה אמיתית לתפקוד היום יומי .במקרים כאלה,
את התפקוד.
ולשפר
חיתוך הבעיה
ניתן -לפתור את
סוזי
וערים
נדל"ן
השחורות?
הנקודות
TheMarkerנוצרות
כיצד
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המסחרית -
המחלקה
מרבית הנקודות השחורות הן תוצאה של שינוי
שמתרחש בחלבון שנמצא בתוך חלל זגוגית העין,
העין שממלאת כ 80%-מחלל
ללא זגוגית
שנקרא קולגן.
חיתוך
נדל"ן -
נקודת המבט של המטופל
תוכןחומר
לג'לי.
מחומר שדומה
עשויה
העין
מורכבהמוסף | חודש 2022
זה | שם
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נים משפיעות על איברים שונים בגוף ,והעין גם
היא נכללת בהם .כמו שיער לבן ,קמטים וכתמים
ד"ר אבי אוחיון
על העור ,גם העיניים משתנות עם הגיל .ככל שאדם
מתבגר ,כך זגוגית העין שלו מתכווצת ומועדת יותר
נה או על פי המלצת הרופא .אם חל שינוי בכמות,
לשינויי מרקם.
בצפיפות או בצורת הרחפנים או הנקודות השחורות,
ישנן סיבות נוספות שעלולות לגרום לנקודות
של| 2022
מרץ
| www.irgun.org.il
תקווהמעין
הבזקי אור או
הופעה
או לחילופין ,אם יש
השחורות להופיע:
ברקים בשדה הראייה ,יש לפנות למומחה רשתית
אובאיטיס אחורית  -רקמת העין עלולה להיפגע
בדחיפות ,כדי לשלול קרעים ברשתית או היפר־
ממחלות דלקתיות שונות .כשהדלקת פוגעת בחלק
דות רשתית .עם זאת ,ברוב המקרים של נקודות
האחורי של רקמת העין ,עלולה להיווצר עכירות
שיווקיעדות
בהכרח
אין
הראייה,
בשדה
שחורותfloaters ,
בזגוגית ,שתיצור אפקט של צל שנופל על הרשתית.
חודש  | 2022שם המוסף |  TheMarkerהמחלקה המסחרית  -תוכן
לבעיה בריאותית ואין צורך בטיפול.
מקרה אחר הוא דימום שמתרחש בחלל הזגו־
לרוב המטופל מתרגל לנקודות והמוח לומד
גית מסיבות שונות ,בהן סוכרת ,קרע ברשתית,
להתעלם מהן ,ולהשלים את התמונה ,למרות הימ־
טראומה ,היפרדות זגוגית או היפרדות רשתית.
שיווקיהנקו־
כאשר
מתחילה
הבעיה
הראייה.
בשדה
צאותן
השחורות
דימום כזה עלול לגרום להופעת הנקודות
חודש  TheMarker Magazine 2022המחלקה המסחרית  -תוכן
דות גדולות במיוחד ,או כשהן צפופות או מופיעות
בשדה הראייה .לפעמים הסיבה לנקודות היא חור או
בכמות גדולה ,והראייה נפגעת ומפריעה לתפקוד
חורים בהיקף הרשתית.
היום יומי .הפתרון למצב זה הוא ביצוע ניתוח ויט־
כללית.
המחלקהמקומית או
רקטומיה בהרדמה
מתי לפנות לרופא?
תוכן שיווקי
המסחרית -
חודש TheMarker | 2022
ראשית ,כאשר מטופל רואה את הנקודות בפ־
ד"ר אבי אוחיון הוא מומחה למחלות עיניים ,היחידה
עם הראשונה ,עליו לפנות לרופא כדי שניתן יהיה
לרשתית וזגוגית ,מערך העיניים ,איכילוב
לוודא את מקורן ולשלול בעיות המחייבות טיפול.
פעם בש־
איכילוב
העיניים,
TheMarkerמערך
המוסף | בשיתוף
תוכן שיווקי
המסחרית -
המחלקה
שגרתי| שם
במעקב 2022
לאחר מכן ,מספיק להיות חודש
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