השפעת כח עדשה רכה בהתאמת פיגיבג

המטרה

מר' אלון ברונדווין אופטומטריסט מרכז רפואי אסף הרופא ,גב' שירן סלים אופטומטריסטית
דיון

התאמת עדשה בטכניקת פיגיבג בשימוש עם עדשת מגע קשיחה קודמת של המטופל וזאת ע"י שינוי כח העדשה הרכה .

התאמת עדשה בטכניקת פיגיבג היא אחת האפשריות בהתאמת עדשות מגע במחלת הקרטוקונוס ,טכניקה זאת מאפשרת ראיה מצוינת של
עדשה קשיחה עם נוחות עדיפה של עדשה רכה .
טכניקת הפיגבג מתועדת משנות ה 70-שתכליתה התאמת עדשה ) RGPעדיף קוטר העדשה קשה עד  9.5מ"מ( על עדשה רכה ,בעבר
תהליך זה גרם לבצקת בקרנית ונאוסקולרזציה עקב חוסר חמצן ,עם התקדמות הטכנולוגית חומרי העדשות הרכות והקשיחות מאפשרות
מעבר חמצן גבוה יותר .
כאשר בוחרים עדשה יש עדיפות לעדשת סילקון הידרוגל בעלת מעבר חמצן גבוה על מנת להקטין את הסיכון לבצקת קרנית .
העדשה הרכה משמשת להקטנת החיכוך של העדשה הקשיחה עם הקרנית ובנוסף שינוי בעוצמת העדשה הרכה מאפשרת שינוי פני השטח
לסימטריים יותר ותורמת לשיפור יכולת ההתאמה של העדשה הקשיחה .
תרומת הכוח של העדשה הרכה היא בין  30-10%מהכוח הכללי .חישוב הכוח האופטי מושפע מעדשת הדמעות תחת העדשה הרכה לעדשה
הרכה ולעדשת הדמעות שנוצרת מהעדשה הקשיחה וקימור העדשה הקשיחה.

הצגת המקרה
מטופל בגיל , 41ברקע קרטוקונוס שתי עיניים ידוע כ 18-שנה ושימוש בעדשות מגע ,מרכיב בעין ימין עדשה סקלרלית ובעין שמאל עדשה רכה
טורית  ,הגיע בתלונה על ערפול בעין ימין עם חוסר רצון להמשיך להשתמש בעדשה סקלרלית עקב סירבול .
לפני כשנה הותאמה לעין ימין עדשה קרניתית ולאחר חצי שנה עקב סטינינג ואי סבילות לעדשה הקשיחה הוחלט להתאים לו עדשה סקלרלית על
מנת להקטין את החיכוך עם הקרנית  .בביקור אצלנו הסביר כי העדשה נעכרת במשך היום ועקב עבודתו אינו יכול להסיר אותה על מנת להחליף
את הנוזל בעדשה .
מכיוון שלא היה מוכן לנסות לשפר את העדשה הסקלרלית הוחלט לחזור לעדשה הקרניתית שהיתה קיימת בעבר אצל המטופל )(RGP-KBA
ולשפר את הנוחות ע"י שילוב עם עדשה רכה בטכניקת פיגיבג .

עדשת ה RGP-ללא עדשה רכה

בדיקה
Slit-lamp Examination
OD: Vogt’s striae 2+ , neovascularization 10 to 2, Round iron deposit
)K-Reading 66.20D@108 / 69.48@18 (low quality topography
REF OD: -5.00-12.00*90 6/30

סיכום

במהלך הבדיקה הרכבנו למטופל עדשות סילקון הידרוגל יומיות מסוג "  (Dk/t 118) ACUVUE "TruEyeבכוח שונה )-0.50,-3.00
.(+3.00,+0.50,
עדשת  +3.00יצרה משטח קמור יותר דבר שגרם לקצוות  RGPלהתרומם ולבלוט ויצרה תחושת אי נוחות של המטופל).תמונה (2
עדשת  +0.50גרמה ל rgp-למירכוז העדשה אך הדבר התבטא בעדשה הדוקה מידי ללא תזוזה
עדשת  -0.50ו  -3.00נתנו התאמה טובה אך חדות הראיה היתה טובה יותר עם ה ). -3.00תמונה (3
CL KBA -16.00/B.C 5.6/ DIAMETER 10.2 / ECC1.3 / BXO2
)Skirt J&J 1 day ACUVUE "TruEye" -3.00 / 8.4 /14.0 (narafilcon A
Va RE 6/7.5-

טופגרפיות שבוצעו על עדשה  + 3.00משמאל לעומת עדשת  – 3.00מימין ,ניתן לראות כי עדשת הפלוס יצרה
מבנה יותר קמור לעומת עדשת המינוס.

ביצענו על עין ימין של המטופל מיפוי קרנית  ,הרכבנו עדשה מגע יומית בעלת מעבר חמצן גבוה )” (ACUVUE "TruEyeוביצענו על פניה
מיפוי בשנית תהליך זה בוצע על גבי עדשות בכוח שונה)(3.00+,0.50+ 0.50-,3.00-
הבחירה בעדשת " ACUVUE "TruEyeהיתה בגלל מעבר החמצן הגבוהה במיוחד.
בחירת העדשה המתאימה בוצעה לפי מירכוז העדשה ,העדשה הרכה צריכה לנוע במצמוץ כ 0.5-מ"מ ועדשה הקשיחה צריכה לנוע באופן
עצמאי כ1-מ"מ ,במידה והעדשה הדוקה מידי הסיכון לחוסר בחמצן גדל ואיתו הסיכון לבצקת .
עדשת מגע רכה בכוח חיובי מאופינת במרכז עבה לעומת פרפריה דקה יותר הגורמת לשטח פנים קמור יותר על פני הקרנית ואילו עדשה
בעלת כוח שלילי גורמת לפני שטח שטוחים יותר ,וכך ניתן לשפר את ההתאמה ע"י שינוי עוצמת העדשה .
יש לתת דגש כי במקרים בהם ישנה בעיית חמצן מומלץ להעדיף את העדשה הדקה ביותר שכן עדשת פלוס תיהיה עבה יותר ועלולה להקטין
את מעבר החמצן בפועל.

העדשה בעלת הפלוס הגבוהה )ניתן לראות את הצל של קצוות
העדשה שהתרוממה(

מירכוז ,נוחות ,בריאות הקרנית וחדות ראיה הם עיקר המטרה בהתאמת עדשות בקרטוקונוס דבר הניתן להשיג בטכניקת הפיגיבאג .
האפשרות לשנות את פני ההתאמה בעזרת שינוי כוח העדשה מהווה כלי נוסף לשיפור התאמת העדשה במקרים אלו .שימוש בעדשת פלוס
מאפשרת התמודדות עם קרניות בהם החלק התחתון של הקרנית קמור יותר ואילו עדשות בעלות כוח שלילי מאפשרות התאמה עדיפה במקרים
בהם הקרנית קמורה במרכז .עדשת מגע חד יומית מסוג סליקון הידוג'ל כדוגמת טרו-איי ) (118 Dk/tאו אוסיס חד יומית ) (121 Dk/tמספקת
מענה מצוין .במקרה זה בחרנו בעדשת ה -3.00שאפשרה התאמה אופטימלית ,בביקורת לאחר כשנה המטופל מרכיב את העדשות ,בבדיקה שתי
העדשות ממורכזות ולא הדוקות ,ללא סימנים לחוסר חמצן בקרנית .

מקורות
Piggyback Lens Systems for Keratoconus;By Jill J. Rodio-Vivadelli, OD, FAAO, & Ralph Gundel, OD, FAAO
Which soft lens power is better for piggyback in keratoconus? Miguel Romero-Jiménez;Jacinto Santodomingo-Rubido;;Jose-Manuel
González-Meijóme;Patricia Flores-Rodriguez;Cesar Villa-Collar
Contribution of soft lenses of various powers to the optics of a piggy-back system on regular corneasLangis Michaud;;Daniel
Brazeau;filiationsÉcole d’optométrie de l’Université de Montréal (EOUM) and Private Practice, Canada
,Marie-Eve CorbeilxAffiliationsÉcole d’optométrie de l’Université de Montréal (EOUM) and Private Practice, Canada
, Pierre Forcierxle d’optométrie de l’Université de Montréal (EOUM), Canada, Pierre-Jean Bernard
Effective Optics of Piggyback Soft Contact Lenses By Minhee Woo, OD, and Barry A. Weissman, OD, PhD
דר' ניר ארדינסט ,עדשות מגע לקרטוקונוס ,עמוד  ,34-38כרך Eye update 2014 ,2

העדשה הסופית )(-3.00

למקרים מסובכים
פשוטים
פתרונות
:
מגע
עדשות
דר' הניה ליכטר רופאת עיניים ,דרור דקל אופטומטריסט B.sc
2
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מקרה Cornea Plana - I
מצב נדיר המתייחס לקרנית שטוחה מאוד,
בעלת כוח אופטי סביב D 30-35
בן  23הגיע לבדיקה ודיווח כי הוא בעל "קרנית מיוחדת
ושטוחה מאוד"
המרשם במשקפיים:
R +8.75 6/9
L +8.50 6/9
ניגש למספר אופטומטריסטים לשם התאמת עדשות מגע,
ולאחר בדיקה ראשונית נמסר שאין עדשות מתאימות
עבורו .במקום אחד אף הומלצו עבורו עדשות קשות
בהתאמה מיוחדת.
הפתרון הפשוט :למרות אי ההתאמה בקימורי הקרנית ,עבר
בדיקה ,הדרכה וקיבל לניסוי עדשות )OASIS (J&J
במרשם  8.00+לכל עין )אין  +גבוה יותר בעדשות אלו(
בסיס קימור של  ,8.8השטוח ביותר בעדשה זו.
העדשות זזות היטב וחדות הראיה הייתה  6/9בכל עין דבר
המאפשר תפקוד טוב ונהיגה עם עדשות מגע.
בביקורת  -מרוצה .עדשות זזות היטב והראייה יציבה.
בעתיד יזדקק אולי לתוספת פלוס קטן בעזרת משקפיים.

 .1מרכז רפואי "עיניים" ,מכון מור  .2אופטיקנה
מקרה PRK- II

מחלה לא דלקתית בה הקרנית בולטת ודקה כתוצאה
מהיחלשות הכוח הביו-מכאני של הקרנית

ניתוח הסרת משקפיים בטכניקה בה קרן הלייזר
משייפת ישירות את פני הקרנית )ללא יצירת מתלה(
בת  29עובדת כמדריכת ספורט
המרשם לפני הניתוח:
עברה ניתוח  PRKבגיל 22
חדות ראייה ומרשם משקפיים כיום:

R -6.50
6/6
L -5.50-0.75*180 6/6

6/6
6/6

מקרה Keratoconus - III

מטופל בן  17אובחן כסובל מקרטוקונוס .OU
הותאמו לו עדשות נושמות אך היה קיים קושי רב בהרכבה והוצאה ,אובדן של
העדשות ואי סבילות משמעותית.
חדות ראייה של  6/6בכל עין עם העדשות הנושמות.
מרשם משקפיים:

R SC 6/9 -1.00
L SC 6/6.7 -0.50

מעונינת בעדשות מגע בגלל פעילות ספורטיבית ממושכת ,המאפשרות חדות ראייה
טובה ככל הניתן.
קריאות הקרטומטר :ימין  8.8על  ,9.10שמאל  8.9על  9.15מ"מ
הותאמו עדשות ) TRUEYE (J&Jיומיות בסיס  9.0לפי מרשם המשקפיים
והתקבלה חדות  6/6בכל עין.
תזוזת העדשות תקינה והמטופלת מרוצה מאוד.
מסקנה :לאחר ניתוח הסרת משקפיים כאשר מרכז הקרנית שטוח ,כדאי לנסות עדשות
יומיות רצוי סליקון הידרוג'ל המאפשרות נוחות והעברת חמצן גבוהה ולהרכיבן
הפוכות דבר המאפשר התאמה לקרנית לאחר ניתוח תשבורת .יש לבחון בזהירות את
התוצאה ולהחליט בהתאם על המשך הטיפול.
במקרים רבים נקבל חדות ראייה טובה והתאמה תקינה.

R -3.25-3.00*170 6/9
L -5.75-3.25*180 6/9
הותאמו עדשות דו שבועיות ) OASIS (J&Jטוריות
)עם הכוח הטורי החדש של  2.75צלינדר (BC 8.6
R -3.25-2.75*170 6/6.67
L -5.25-2.75*180 6/7.5חדות הראייה מספקת אותו בהחלט .מרגיש נוח .העדשות זזות היטב למרות
הקרנית האי רגולרית .העדשות קלות להרכבה ,מעבירות חמצן ואינן נופלות
מהעיניים .השיפור לעומת הנושמות הינו משמעותי מבחינת נוחות שימוש
ומכפר על הירידה בחדות.
מסקנה :גם במקרים מורכבים בהם נתוני הקרנית יחודיים ,מומלץ לנסות עדשות
רכות יומיות ,דו–שבועיות או חודשיות ולבחון בזהירות את התוצאה .לעיתים
נקבל פתרון נוח עם ראייה מספקת.

היבט גיל -עדשות מגע לילדים
מהו הגיל המתאים ביותר לתחילת השימוש בעדשות מגע?
שאלה שמוצגת לעתים קרובות בפני מומחים לבריאות העין
היא 'באיזה גיל ניתן להתאים לילד שלי עדשות מגע?'.
התשובה לשאלה זו תלויה למעשה באיש המקצוע .ניתן
להבחין בשתי אסכולות :הקבוצה הראשונה נוטה להימנע
מהתאמת עדשות מגע לילדים ומעדיפה להמתין עד שהם
בני נוער בוגרים יותר או מבוגרים צעירים .הקבוצה השנייה
נוטה להיות פעילה יותר בתחום התאמת עדשות מגע
ומוכנה לשקול את האפשרות של התאמת עדשות לילדים
ברגע שאלה מעוניינים בכך.
תיאור מקרים
מקרה ראשון:
בן BE -1.50 ,9
למרות מאמצי האם לשכנע אותו להרכיב משקפיים לפחות
עד שיגדל מעט ויבין את האחריות שבעדשות מגע ,הילד
מסרב בתוקף להרכיב משקפים.
הותאמו עדשות דו שבועיות OASYS
הילד נתקל בקושי רב ונרתע בהכנסת עדשה לעין.
לאחר מאמצים מרובים הוחלט שיבוא ביום אחר להמשיך
להתאמן עד שהצליח.
הילד לביקורת בערך כל חצי שנה ומקפיד על החלפה תדירה
של העדשות וגם שמירה על הניקיון.
מקרה שני:
בת 8.5
R -2.50/-1.50*70
L-2.25/-1.75*110
ההורים דוחפים להתאמת עדשות מגע הילדה לא רוצה.
בעת ההסברים על צורת ההרכבה ודרכי ההכנסה הילדה
פורצת בבכי ולא מעוניינת להמשיך בהתאמה .נסינות רבים
לא צלחו.

היבט גיל -דיון
לעתים קרובות ההחלטה האם ילד מוכן לשימוש בעדשות מגע תלויה יותר בילד מאשר בגילו .ישנם ילדים בני חמש המתאימים יותר לשימוש בעדשות מגע מאשר חלק מהנערים בני  15מרבית החנויות במרכזי ערים לא
ישקלו כלל התאמת עדשות לתינוקות )מתחת לגיל שנתיים( .אלה נחשבים ,ובצדק ,כמקרים מיוחדים שעדיף להפנותם למרפאות בבתי חולים או למומחים לבריאות העין עם ניסיון מתאים בעבודה עם ילדים .במקרים רבים
קיימים סיבוכים כגון אפקייה ) (aphakiaומומלץ שמטופלים אלה יקבלו טיפול בסביבה שבה צורכי המטופל ומשפחתו זוכים להבנה טובה יותר.
בגרות היא ככל הנראה הגורם המשפיע החשוב ביותר .אם ילד בוגר מספיק כדי להבין את ענייני ההיגיינה הקשורים לטיפול בעדשות מגע ואת הסיכונים הנובעים מאי-הקפדה על כללי ההיגיינה ,אזי הוא יכול להיחשב
כמועמד מתאים לעדשות מגע .החלטה זו היא החלטה שצריכה להתקבל על ידי המטפל בשיתוף עם ההורים .תמיכה והבנה מצד ההורים מהווים גם הם גורמי מפתח בהחלטה האם ילד מתאים לעדשות מגע .במרבית
המקרים ההורים יהיו אלה שמשלמים וחשוב שהם יבינו את החשיבות במידה מספקת מכך שהילד שלהם מרכיב עדשות מגע .הורים רבים השתמשו בעבר או משתמשים כיום בעדשות מגע ומודעים לחלוטין ליתרונות
שבשימוש בעדשות ,כמו גם לדרישות ההיגיינה והטיפול .על המטפל לשקול האם יש לילד קואורדינציה ומיומנות מספיקות לטיפול בעדשות המגע ולהכנסתן והוצאתן .מחקרים מראים שילדים בקבוצת הגילאים  11עד 14
יכולים להתמודד היטב עם הטיפול בעדשות ועם הכנסתן והוצאתן .הם גם מסוגלים להבין את מערכות הטיפול ובטוחים ביכולתם לשמור על עדשות המגע שלהם.
בנות יביעו עניין בעדשות מגע במקרים רבים לפני בנים ,כשהסיבה לכך היא אסטטית .העניין של בנים בעדשות מגע מונע בדרך כלל מהרצון שלהם להשתתף בענפי ספורט כלשהם בלי ההפרעה של משקפיים .מעניין לציין
שאין כל הבדל בשיעורי ההצלחה בשימוש בעדשות מגע בין בנות לבין בנים.
מסקנות
ראינו כי ישנן שתי גישות לגבי גיל התחלת התאמת ע"מ בילדים .1 :כמה שיותר מאוחר.2 ,ברגע שיש התעניינות ניתן כבר לשקול .להתאמת ע"מ מסיבה רפואית אין פקטור של גיל אלא צורך חיוני בראיה מסיבות שונות
שחלקן תוארו לע"ל .יש חשיבות רבה בשיתוף ההורים לגבי הבנת הילד את האחריות שעליו לקחת כאשר הוא מקבל לידיו מוצר יקר ערך שעלול לפגוע בבריאותו בעת שימוש לא נכון .כמו כן ,יש לוודא שיש לילד מסוגלות
מוטורית בהכנסה והוצאה של ע"מ .לסיכום -הנקודה המכרעת בדיון היא ללא ספק לקיחת האחריות של הילד לשמירת היגיינה בעת השימוש ,זמני ההרכבה ותדירות ההחלפה.

התפלגות לפי גיל התחלת הרכבת ע"מ בשנת 2000

מצב רפרקטיבי בילדים

מחקר חדשני בנושא ממוצע קימורי קרנית

התפלגות לפי גיל מרכיבי ע"מ בילדים

הכנס השנתי השביעי בעדשות מגע ומשטח העין

ניתוח רפרקציה להסרת משקפיים והתאמת עדשות מגע
לי בן יעקב ,אופטומטריסטית ,אופטיקה אם המושבות ,פתח תקווה

מקרה

o

היסטורי
ה של
הפציינט

o

בריאה ,אינה נוטלת תרופות

o

ללא טראומה

o

ללא מחלות עיניים

o

שימוש בע"מ לפני הניתוח-

o

ללא יובש בעיניים

o

ימין -8.75 :

o

שמאל -9.25 :

חיטוי וניקוי עם תמיסות

o

ניתוח תשבורת  PRKהינו הניתוח הוותיק ביותר המיושם עדיין

o

מבוצע בטכניקה של עיצוב מבנה הקרנית ע"י לייזר מסוג  EXCIMERשהיא

טכניקה זו מיועדת בעיקר לסובלים מקוצר ראייה קל עד בינוני.

 oבדיקת רקטומטר

ניסיון לא צלח ,הפציינטית דיווחה על תלונות של חוסר נוחות עם העדשות במהלך היום.

R: -0.50 VA:6/6
L: -0.75 VA:6/6-

• ניסיון שני -של התאמהACUVUE® OASYS :
R: -0.50 VA:6/6
L: -0.75 VA:6/6היאלורונית .החומצה ההיאלורונית שהשתחררה מעדשת המגע הייתה בפולימר עם משקל מולקולרי גבוה ,דבר המקנה
לפולימר תכונות של גורם הרטבה עם מקדם אידוי מאוד נמוך .קצב השחרור של החומצה ההיאלורונית מהעדשה היה כ 6
מיקרוגרם ב  24שעות  .20חומר גלם נוסף שמחדירים למטריקס חומר הגלם של עדשת המגע הינו פולי-ויניל פירולידון

קרן לייזר על סגולית באורך גל לא נראה ,מאופיינת בדיוק מרבי בחיתוך

o

• ניסיון ראשון -עדשת Acuvue TruEye

האופטומטריסטים והחוקרים  Ali Mו  Byrne MEהצליחו להשיג שחרור מבוקר בעדשת מגע הידרוג'ל של חומצה

שכבות אורגניות.

בדיקה

תוצאות

רב-תכליתיות.

מרשם
לפני
הניתוח
רקע

בת  ,30חצי שנה לאחר ניתוח  PRKמתלוננת על טשטוש וסינוור בלילה

התאמת
עדשות
מגע

עדשות מגע שהותאמו לאחר ניתוח התשבורת במצב ”:"inside out

 oבדיקת רפרקציה וחדות ראייה:
o R 8.65X8.35 99
o L 8.71X8.5 78

o R:-0.50 6/7.5
o L:-0.75 6/9

)] .(poly[vinyl pyrrolidoneמחקר ותיק שנעזר בפולי-ויניל פירולידון בשתל סליקון לעדשות מגע דיווח על שיפור גבוה

דיון
סיכום

התכונות המשטח .התאמה של עדשות סיליקון-הידרוג'ל במצב ” "inside outיכולה לתת פיתרון לפציינטים שעברו ניתוח
תשבורת .התאמה של עדשות  Acuvue Oasysסיפקה שיפור ביותר ממחצית מהמקרים ,כנראה בגלל המדולוס הגבוה יחסית
של עדשת הסיליקון הידרוג'ל לעומת עדשת ההידרוג'ל .עלייה במדלוס הניבה מבנה של גיאומטריה הפוכה יציב יותר.
התאמת עדשת מגע סיליקון הידוגל מסוג  Acuvue Oasysלפציינטית לאחר ניתוח תשבורת במצב ”)"inside outעדשה
הפוכה לגיאומטריה הפוכה ,דר' ניר ארדינסט  (2009סיפקה שיפור במעבר הדמעות במרבית ההתאמות לעומת עדשה שאינה
"."inside out

