היסטוריה

רקע

התאמות עדשות מגע

אבחנה והפנייה לרופא עיניים מטפל

כללי
 בת 38
 רואת חשבון
 עובדת מול מחשב
 הרכיבה חודשיות
 לא מתאפרת
 תסנין בהיקף לבן/אפור עם גבולות עמומים
 לא הרכיבה עדשות מגע  3שבועות ונוטלת דמעות
מלאכותיות
 לא מעשנת
 ללא היסטוריה של טראומה אקולרית
 ללא היסטוריה של עין עצלה או פזילה בילדות
 אינה סבלה או סובלת מאלרגיות כלליות או אקולריות

 Contact Lens Induced Peripheral Ulcer (CLPU)או כיב היקפי
כתוצאה מהרכבת עדשות מגע הינה תגובה חד עינית של הקרנית
כיב היקפי כתוצאה מהרכבת עדשות נגרם כתוצאה מאיכלוס פתוגנים
כיב היקפי כתוצאה מהרכבת עדשות נפוצה במרכיבי עדשות מגע רכות מסוג
הידורגל בהרכבה ממושכת בשכיחות גבוהה ועומדת על כ 15%

תנועת העדשה
רפרקציה
R -3.50 SPH
L -3.25 SPH

הקרנית.

עדשה זאת סיפקה תנועה טובה מאוד יחד עם החלפה יומית ומקדם
קשיחות נמוך של העדשה.
אוסיס חד יומי נתונים:
Lens materialsenofilcon A

Dk/t5121 x 10-9
Water content38%

בבדיקה לאחר חודשים :נאווסקולזציה ו GPC
קל ביותר )דרגה פחות מ  (1בשתי הלחמיות.

Center thickness at0.085 mm for -3.00 (varies by
)power

Visibility tintYes

 מגיל  16עד גיל  22הרכיבה עדשות מגע קשות
 זמן הרכבה ממוצע הינו  12עד  15שעות ביממה
 מנקה את העדשות בעזרת תכשיר רב תכליתי ומשתמשת
לעיתים בניקוי של סבון
 תלונה של גוף זר וכאב בעין שמאל

מאפייני עדשת אואסיס חד יומי

R: 7.40/7.35@91
L: 7.40/7.45@110

V.A

***UV blocker†Class 1

Inside-out markYes

K reading

RR -3.50 SPH
L -3.25 SPH

™TechnologyHydraLuxe

 מרכיבה עדשות מגע מגיל 16
 מגיל  22עד גיל  36מרכיבה עדשות מגע רכות

14.2

Acuvue TruEye 8.5

בחירת העדשה הייתה אואסיס חד יומי

הפציינטית הופנתה לרופא עיניים וחזרה לאחר
חודשיים לצורך התאמה מחודשת של עדשות
מגע.

היסטוריה – עדשות מגע

תנועת העדשה 1

14.2

Air Optix Aqua 8.6

R:6/5
)L: 6/5 (-1

 תסנין עגול הממוקם בשכבות העליונות של

יחד עם אודם ודמעת

תנועת העדשה 2-3

14.3

8.5

תנועת העדשה 2

בבדיקת בסליט למפ יחד עם פלורסין התגלה
כיב בפריפריה של עין ימין

 עוסקת בעבודה משרדית

1 day Oasys

V.A

הסימנים של כיב היקפי כתוצאה מהרכבת עדשות הם:

הסימפטומים של כיב היקפי כתוצאה מהרכבת עדשות הינם תחושה של גוף זר

קוטר

קימור
בסיס

עדשת מגע

R:6/5
L: 6/6

סיכום
הבחירה התבצעה בגלל תכונות של עדשה חד פעמית יחד עם מעבר
חמצן גבוה .הרכבה זאת תוריד את הסיכוי להופעת חוזרת של כיב
היקפי כתוצאה מהרכבת עדשות מגע.

עדשת מגע אואסיס –עדשת מגע טיפולית טריכיאזיס
לאה מנדל ,איטל אופטיק

הכנס השנתי השמיני בעדשות מגע ומשטח העין
הקדמה
המקרה :התאמת עדשות מגע ACUVUE OASYSבעין שמאל לפציינטית הסובלת
מטריכיאזיס.
מדובר בפציינטית כבת 90שהגיעה אליי לבדיקת ראייה ,במכון לשיקום ראייה ירודה.
הפציינטית ומשפחתה ,שליוו אותה ,הגיעו אליי על מנת לנסות ולהתאים לה אביזרים
לראייה ירודה.
משהגיעה אליי,היה מאד קשה לבצע בדיקת ראייה מאחר והיתה דמעת מרובה אודם וחוסר
יכולת לפתוח את עיניה ,כנראה כתוצאה מפוטופוביה ,ניכר היה שהפציינטית בכאב רב.
היסטוריה עינית כוללת Ocular Citatrical Pemphigoid -OCP-מדובר במחלה
אוטואימונית הגורמת להצטלקות קשה של הלחמית ,העלולה לגרום במצבים חמורים יותר
לעיוורון .המחלה נמדדת לפי רמות עומק ה-Fornix,כאשר עומק תקין הוא 11מ"מ.
ככל שהעומק קטן ,כך מצב ההצטלקות חמור יותר.ישנן 4רמות.
הפציינטית ,הגיעה אליי כאשר עינה הימנית ,במצב שלב 4,זהו שלב שקיים בו מעל 75%
איבוד עומק ה inferior fornix ,במצב כזה כבר אין מה לעשות ,בעין שמאל ,בשלב
מתקדם מאד ,להערכתי שלב 3מדובר באיבוד -75%- 50%מה inferior fornix-.

בתמונה שלעיל רואים דוגמא למצב עינה הימנית.

בשלב זה כבר נוצר Entropiaשגרם לטריכיאזיס,עקב כך היתה מועמדת כשבוע לאחר המפגש איתי לניתוח הוצאת שרוול הריסים בעין שמאל,הליך
שבו מוצאים קטע מהריסים ומשחזרים את העפעף ע"י שימוש בשתל זעיר מרירית הפה על מנת ליצור שפת עפעף חלקה ללא ריסים .למרות ,
שהגיעה על מנת להתאים אביזרים,הרגשתי צורך קודם ,לנסות להקל על סבלה.
חדות ללא תיקון:
OD FC 50 cm
OS 6/120
חשוב לציין ,שעין ימין היתה במצב הצטלקות חמורה שפגע גם בקרנית וכנראה ,שהסבל נבע בעיקר מהטריכיאזיס בעין שמאל .החלטתי ,שאנסה
להרכיב עדשת מגע בעין שמאל שזו תשמש כמעין "תחבושת "בתקווה שיקל עליה באופן משמעותי .מפאת גילה של הפציינטית וכמובן הקושי הטכני
בלימוד הרכבה והוצאת עדשה בגיל זה,היה לי ברור שאצטרך לבחור עדשה שתשאר בעין במשך 6ימים ברציפות עד מועד הניתוח.
בחרתי בעדשה ACUVUE OASYSשל ג'ונסון ,היחידה שניתנת (במקרים מיוחדים בלבד )להרכבה רציפה של 6ימים ומאפשרת העברת חמצן
תקין בזמן זה.
יומיים,לאחר הרכבת העדשה,הגיעה אליי לביקורת,הדמעת פחתה ובהחלט נראה פחות אודם.
משפחתה דיווחה שהיא מרגישה בהקלה,אם כי עדיין נמצאת בכאבים.
הניתוח התבצע 6ימים לאחר הכנסת העדשה,בניתוח הוסר שרוול הריסים של העפעף העליון כולו והשתלה מרירית הפה,כחודש לאחר הניתוח,הגיעה
אליי הפציינטית להתאמת אביזרים לראייה ירודה.

בתמנה זו רואים דוגמא למצב של עינה השמאלית

דוגמא לטריכיאזיס

רקע והיסטוריה של הפציינט
 בת 60

בדיקה
בדיקת רפרקציה

 טריכאסיס
 סובלת מיובש
 חיטוי וניקוי עם תמיסות רב-תכליתיות

התאמות עדשות מגע

בדיקת רפרקציה ע"מ

R: -4.50/-2.25x5
L: -5.00/-2.25x180

R: -4.00/-2.25x180
L: -4.75/-2.25x10
V.A
R:6/5
L: 6/5

 הפציינטית הרכיבה עדשות מגע קשות סופלקס קשות HD
S BXO
 בסיס קימור של מגע קשות קשות  7.6 BXO HDמ"מ בשני
העיניים .קוטר  9.50מ"מ
 מגע קשות קשות BXO HD
 R: -4.25 SPH
 R: -4.50 SPH
תלונות קשות על הפרשות ,כאב לכלוך על העדשות ,פליטת
עדשות מגע הקשות מהעין.
BioFinity toric 8.7/14.5/-4.50/-1.75x180 

מאיירס לא ברורים בעין שמאל.
הותאמו בתחילה
1-DAY ACUVUE® MOIST for
® ASTIGMATISM 8.5 mm/ 14.5o mm
R: -4.25/-2.25x20
L: -4.75/-2.25*160
עקב רוטציה הזמנו המעלות הנ"ל.

פציינטית בת  60עם טריכאסיס ויובש.התאמו עדשות מגע רכות מויסט
לטיפול באריאסיס יחד עם הזלפת טיפות מלאכותיות מסוג הילוקומוד
הפרין .הפציינטית דיווחה על הקלה משמעותית בתלונות הטריכאסיס
ובתחושת היובש בהשוואה להרכבה של העדשות מגע הקשות.
יש לציין כי לפני כחודשיים הפציינטית דיווחה כי העדשות הקשות נפלטים
מהעין .הפציינטית הייתה זקוקה לפתרון שונה קרי עדשות רכות
/משקפיים .בגלל הטריכאסיס נשקלו עדשות מגע רכות כדי שיתפקדו
כעדשות חבישה.
הפציינטית ראתה ברור עם העדשות הרכות למרות שברוב המקרים מעבר

K reading
R:7.65/7.33@5
L: 7.63/7.28@180

התאמות עדשות מגע -סיכום:

בבדיקה במנורת סדק נצפו א-סנטרציה חריפה של העדשות.
העדשות במיקום מטה  .לכן הזמנו
1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM 8.5
® mm/ 14.5o mm
R: -4.25/-2.25x20
Eyelid stabilization acuvue
L: -4.75/-2.25*160
חדות ראייה ב 2העין 6/5

מעדשות קשות לאחר כל כך הרבה שנים לעדשות רכות יוצר מצב של ראיה
מטושטשת לאורך חודשים .מכיוון שהקרנית אסטיגמטית ללא הסבר מספק
נוצר מצב שהצטרכתי לעשות מספר התאמות על מנת להגיע להתאמה
המושלמת  .בנוסף העברתי אותה לעדשות יומיות טוריות בגלל הצטברות
מהירה מאוד של לפידים בעדשות הדו שבועיות )  . (OASYSבר זה פתר
את הבעיה וכרגע .רואה  6/5עם נוחות טובה והתאמה מושלמת כשקו
הייצוב נמצא בשעה  6בדיוק .הפציינטית נהנת מעדשות חבישה יחד עם
ראייה ברורה ומזליפה טיפות מלאכותיות בזמן שמרכיבה את העדשות.

התאמת עדשות יומיות ספריות  mono visionלקרנית טורית עקב אי נוחות
אופטומטריסטית דקלה מילר פטל ,קרוב רחוק רמה"ש
הכנס השנתי השמיני בעדשות מגע ומשטח העין

היסטוריה

התאמת עדשות מגע ודיון

בדיקה
Topography :

• •

בן 40
מרכיב משקפי מרחק בבית בשאר
• o
הזמן עדשות מגע מסוג 1 DAY
3d/standard/normal
ACUVUE MOIST for
ized
ASTIGMATISM
משקפיים מכיתה א' ,עדשות מגע
• o
Re: Ks 7.55@90 ,
רכות כ  20שנה
Kf 7.71@180 , mini k 7.71@0
בריא בדרך כלל –שולל סכרת ונבדק
• o
Le: Ks 7.59@90 ,
לאחרונה אצל רופא עיניים
Kf 7.72@8 , mini k 7.72@11

תלונות עיקריות

טשטוש קל לקריאה כאשר מרכיב
משקפי מרחק/עדשות מגע
אי נוחות עם עדשות המגע לאורך זמן
ממושך
תלותי בטיפות הרטבה ומחליף
לעיתים עדשות במהלך היום

סיבת ביקור
החלפת סוג עדשות המגע לעדשות
שיאפשרו משך זמן הרכבה ממושך
יותר ושיפור הראיה לקרוב

Subjective

• •
refraction :

RE: -7.50/-1.75*13

• o
VA 6/6

LE: -6.75/-1.00*25

• o
VA 6/6

• •
Dominant eye -LE
)(Dolman Test

התאמו ללקוח עדשות מגע יומיות של חברת ג'ונסון ACUVUE oasys 1 day with
hydraluxeבצורה של mono vision
RE: -7.00, VA OD 6/7.5+ J1+, B.C 8.5 DIA 14.3
LE: -7.00, VA OD 6/6.66 J1+, B.C 8.5 DIA 14.3
Blink movment 1.00 mm
Lag+Sag 1.2 mm
תחושת הפציינט :נוחה מאוד
תחושת הפציינט :נוחה מאוד

דיון וסיכום
הפציינט מעדיף להרכיב עדשות מגע לאורך זמן
מושך אך סובל מתחושה לא נוחה
מרגיש צורך בטפטוף טיפות עיניים ואף החלפת
עדשות במהלך היום.
הותאמו לפציינט עדשות מגע ספריות במקום
עדשות מגע טוריות על אף הצילינדר הנמוך-בינוני
חדות הראיה למרחק ירדה במקצת אך השיפור
בתחושת הפציינט הייתה משמעותית
בעין ימין ניתן מספר נמוך בכחצי מספר על מנת
לשפר את החדות והנוחות לקריאה
הפציינט הוזמן לביקורת לאחר כחודש וסיפר כי
הירידה בחדות הראיה אינה מורגשת עבורו ,בעוד
השיפור בתחושה עם העדשות החדשות משמעותי
לטובה.
לעיתים על אף הירידה בחדות כדאי לשנות את סוג
העדשה על מנת לשפר את איכות החיים של
הפציינט תלוי בתלונותיו.
תודה רבה לצוות האופטומטריסטים של קרוב רחוק רמה"ש שטיבר זאביק ובן הרוש ברכה

