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וג הגלאוקומה האירופי )European Glaucoma Society - EGS( ח
הוא גוף גדול הכולל את טובי מומחי הגלאוקומה באירופה. 
 Erik( את היוזמה להקמת החוג העלו בשנת 1978 אריק גרווי
Greve( מהולנד, וולפגנג ליידקר )Wolfgang Leydhecker( מגרמניה וג'ולס 
פרנסיוס )Jules Francois( מבלגיה. המפגש הראשון של החוג נערך 
ב–Ghent אשר בבלגיה ושנה לאחר מכן, בשנת 1979, נוסד החוג באופן 
רשמי. נשיאו הנבחר הראשון היה ג'ולס פרנסיוס. הקונגרס הראשון 

של החוג נערך ב–1980 בברייטון אשר 
 EGS–באנגליה, ובמהלך השנים הפך ה

לאיגוד משמעותי ומשפיע. 
חברי החוג נפגשים מדי כשנתיים, 
ובמפגשם האחרון אשר נערך בריוויירה 
מהדורתו  הושקה  בצרפת,  ניס  של 
של  הספרים"  “ספר  של  הרביעית 
 Terminology and Guideline ,האיגוד
for Glaucoma. כותביו הראשיים הם 
 )Roger Hitchings( רוג'ר היטצ'ינגס

הבריטי )כיהן כנשיא ה–EGS בעת פרסום הספר( ושני האחראים להדרכה 
בכתיבתו: קרלו טרברסו מג'נובה שבאיטליה )Carlo E Traverso( המכהן 

 .)Anders Heijl( כיום כראש האיגוד ואנדרס הייל ממלמו שבשוודיה
קשה לסכם בכתבה קצרה ספר שלם הסוקר את כל הידוע והמקובל 
כיום באבחון מחלת הגלאוקומה ובטיפול בה. על כן בחרתי להתמקד 

בהצגת מטרותיו ועיקרי מסריו של מסמך מפואר זה. 
ואחידה,  מבוססת  מדעית,  תשתית  לייצר  היא  הספר  מטרת 
המשקפת את עמדות ה–EGS בנוגע לאבחנה של גלאוקומה ולטיפול בה. 
הוא נועד ללמד רופאי עיניים המטפלים בחולי גלאוקומה או במטופלים 
שיש חשד כי הם חולים במחלה זו וכן לספק תמיכה לרופאים אלה. 
כותבי הספר סרקו בשיטתיות מופלאה את הספרות שפורסמה בנושא 
והוסיפו לסקירה גם את פרשנותם האישית. הרבה מהמידע מוצג בצורה 
גרפית ובתרשימי זרימה נוחים ופשוטים. ההמלצות בספר מדורגות על 
פי חוזקן )I - המלצה חזקה, II - המלצה חלשה או הצעה(, ואיכות 
ההמלצות מדורגת אף היא מ–A )איכות מדעית גבוהה( עד D )איכות 

מדעית נמוכה/ קונצנזוס(. 

הספר פותח בהצהרות העקרוניות הללו:
• הטיפול הקליני בחולה הגלאוקומה מותאם אישית לחולה, לרופא 	

העיניים המטפל ולסביבה הסוציואקונומית שבה הם מצויים. 

• מחקרים אקראיים מבוקרים )RCTs( מאפשרים לתרגם עובדות 	
מדעיות להמלצות קליניות. 

• על הרופאים להתחשב בגורמים כלכליים, ללא תלות בעושר ובשפע 	
המצויים באזור שבו הם פועלים באירופה, על מנת לאפשר טיפול 

מתמשך בחולים. 
• הפרוצדורות, 	 מהמוצרים,  אחד  באף  תומכים  אינם  הכותבים 

המוסדות או הארגונים המופיעים בספר. 

פרק ההקדמה דן בהרחבה בדלות המשאבים ומדגיש שמטרת הטיפול 
ואת איכות חיי המטופלים בעלות  היא לשמר את תפקודי הראייה 
אי–נוחות, תופעות  נמדדת בשלושה פרמטרים:  מינימלית. העלות 
לוואי ועלות כספית. לצורך כך יש לזהות את המועמדים לטיפול: חולי 
גלאוקומה או אנשים המצויים בסיכון גבוה ללקות בגלאוקומה אשר 
עלולים לסבול במהלך חייהם מפגיעה באיכות החיים כתוצאה ממחלתם. 
 target( לאחר שזוהו דורשי הטיפול, יש לקבוע עבורם את לחץ המטרה
IOP(. המושג “לחץ מטרה" מקבל תשומת לב מיוחדת. הכותבים מדגישים 
את חשיבות ההגדרה של לחץ זה ומציעים להשיגו באמצעות הטיפולים 
האלה: תרופות, לייזר ולבסוף ניתוחים. ניטור התקדמות המחלה צריך 
להיעשות באמצעות מעקב אחר עצב הראייה ושדות הראייה. נושא 
 Compliance, :ההיענות לטיפול נדון במפורט תוך הגדרת כמה מונחי יסוד

 .)constant effort =(נAdherence, Persistence, Assiduity
הספר מציג גרף חשוב העוסק בהערכת הירידה בתפקודי הראייה 
כפונקציה של הזמן, תוך התייחסות לגורם המרכזי המכונה “קצב 
Rate of progressionנ)RoP( הייחודי לחולה. קצב  ההידרדרות" או 
זה תלוי בכל גורמי הסיכון הייחודיים למטופל, לרבות עובי הקרנית, 
ההיסטוריה המשפחתית, מבנה הזווית, הלחץ התוך–עיני והתנודות 
החלות בו ונוכחות של פיגמנט או פסאודואקספוליאציות. בשקלול 
מוצע להתחשב גם בתוחלת החיים הצפויה של המטופל, במידת הנזק 
לעצב הראייה ולשדה הראייה ובמחלות הסיסטמיות שבהן הוא לוקה. 
בעשורים  שפורסמו  השונים  הדגל  מאמרי  מוזכרים  בספר 
האחרונים, ובעיקר המאמרים שעסקו בהשוואה בין טיפול בלחץ לאי–
טיפול בו )CNTGS ,EMGT, OHTS ,EGPS(. הספר מתרכז גם במאמרים 

 .)CIGTS AGIS( המשווים בין טיפולים שונים

עמדת הכותבים ביחס לבדיקות סקר לגלאוקומה:
מחצית מחולי הגלאוקומה אינם מאובחנים ברוב מדינות המערב. 
עם זאת, ה–EGS מביע עמדה ברורה בנוגע לבדיקות הסקר וטוען כי 

 EGS guidelines 2014 - טרמינולוגיה 
 וקווים מנחים לאבחון מחלת 

הגלאוקומה ולטיפול בה
ד"ר נועה גפן

מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

מטרת הטיפול היא 
לשמר את תפקודי 
הראייה ואת איכות 
חיי המטופלים 
בעלות מינימלית. 
העלות נמדדת 
בשלושה פרמטרים: 
אי–נוחות, תופעות 
לוואי ועלות כספית
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אין מאמרים שיטתיים איכותיים המצדיקים בדיקות סקר לגלאוקומה 
והמוכיחים את יעילותן במניעת נזק. המודלים הכלכליים מציגים מאזן 
ואין ביסוס מדעי המוכיח עדיפות  עלות–תועלת שאינו חד–משמעי, 

לתבחין מסוים או לשילוב תבחינים. 

בדיקת החולים: 
1. מדידת לחץ תוך־עיני:

בשנים האחרונות הוצף השוק במכשירים שונים למדידת לחץ תוך–
 Dynamic :עיני. רשימת המכשירים כוללת בעיקר את המכשירים האלה
 contour tonometer, Non-contact tonometer )NCT(, ORA, Ocuton
S, Rebound tonometer )Icare(, TonoPen, Transpalpebral. הספר דן 
במכשירים אלה בהרחבה תוך שהוא משווה את כולם למכשיר הגולדמן 
)GAT- Goldman applanation tonometer( שהוא עדיין סטנדרט הייחוס. 
מן הנתונים עולה כי ההבדל הממוצע בתוצאות הבדיקה ביחס לערך 
 Non-contact–נ)0.2( ובTonoPen–הנמדד בגולדמן היה הקטן ביותר ב
tonometerנ)0.3(. ה–NCT הראה גם את אחוזי ההתאמה הגבוהים 
ביותר לגולדמן )69% מהמדידות היו בטווח ≥ 2 ממ"כ ביחס לגולדמן(. 
ההבדל הגדול ביותר נמדד ב–Ocuton Sנ)2.7( ואחריו ב–DCTנ)1.8(. 
הספר מתייחס גם לעדשת המגע )Sensimed triggerfish( המודדת את 
השינויים החלים בצומת בין הקרנית לבין הסקלרה. מרכזים רפואיים 
רבים בארץ נטלו חלק במחקר העולמי שבדק את השימוש בעדשה 
זו. ה–EGS טוענים שאין עדיין תמיכה מספקת המצדיקה שימוש קליני 

במכשיר זה. 
הכותבים מסכמים את הנושא בכך שאין תמיכה מדעית המצדיקה 
שימוש באף אחד מהמכשירים כחלופה ל–GAT, ואין להשתמש בהם 
באופן שגרתי בחולים הסובלים מגלאוקומה או בכאלה שיש חשד כי 

הם סובלים מכך, אלא בנסיבות מיוחדות. 

2. בדיקת הזווית: 
גוניוסקופיה הייתה ונותרה בדיקת הבחירה להערכת הזווית. עם זאת, 
המחברים מונים את יתרונות השימוש בשיטות הדימות השונות של 
 UBM, anterior segment OCT, Scheimpflug( המקטע הקדמי והזווית
סגירת  למנגנון  הסבר  מתן  הם  העיקריים  היתרונות   .)cameras
הזווית וביצוע מדידות נפח דינמיות של הזווית בתנאי תאורה משתנים 
)volumetric measurements(. למרות יתרונות אלה, בדיקות הדימות 

אינן בבחינת תחליף לגוניוסקופיה. 

3. בדיקת שדה הראייה: 
 בדיקת שדה הראייה מסוג Threshold הפכה לסטנדרט לצורך אבחון 
מטופלים שיש חשד כי הם סובלים מגלאוקומה ומעקב אחר מטופלים 
 Standard Automated Perimetry( אלה ואחר חולי גלאוקומה מאובחנים
 Humphrey 24-2 SAP -(. האלגוריתמים הנפוצים באירופה הם 
SITA standard וגם SITA fast )הבדיקה קצרה יותר אך מציגה שונות 
גדולה יותר(. הכותבים טוענים כי אין הוכחות מדעיות מספקות לכך 
HRP יש  SWAP ,FDT ,HEP וכן  שלבדיקות ממוחשבות אחרות כמו 

 .SAP–יתרונות בהשוואה ל
ביצוע בדיקת שדה ראייה לצורך אבחנה: כאשר מודגם נזק בבדיקת 
שדה הראייה נהוג לחזור על הבדיקה לצורך אישוש האבחנה. מעניין 
לציין כי המחברים גורסים כי כאשר הנזק המודגם בשדה הראייה אופייני 
לגלאוקומה ועולה בקנה אחד עם שאר הממצאים הקליניים אין הכרח 
לחזור על הבדיקה. אבחון התקדמות המחלה, לעומת זאת, מחייב על 

פי הכותבים הוכחה של התקדמות הנזק בשני שדות ראייה לפחות. 
דירוג חומרת המחלה: ה–EGS ממליץ להשתמש בקלסיפיקציית 
Hodapp לדירוג חומרת המחלה. מדובר בשיטה מסועפת, המבוססת 
על חלוקת החולים לפי דרגת הנזק לשדה הראייה כפי שהוא בא לידי 
ביטוי ב–Mean deviationנ)MD( ולפי קרבת הסקוטומות לחמש המעלות 
המרכזיות בשדה הראייה. פרטים נוספים על השיטה מוצגים באתר 

 .www.eugs.org

גורמי הסיכון לגלאוקומה:
בספר יש התייחסות לגורמי הסיכון לגלאוקומה. כצפוי, אין חידושים 
 Ocular( של ממש בנושא זה, אך מעניין לציין שלחץ הפרפוזיה בעין
perfusion pressure( נכלל רשמית ברשימת גורמי הסיכון למחלת 

הגלאוקומה.
נושא שנדון בספר  לחץ תוך–עיני כגורם סיכון לגלאוקומה הוא 
 Ocular מ– לסובלים  מוקדשת  מיוחדת  לב  תשומת  בהרחבה. 
במחשבון  להשתמש  ממליצים  המחברים   .)OHT(נhypertension
הסיכונים שפותח על סמך ה–OHTS-EGPS כדי לחשב את הסיכון 
של הלוקים ב–OHT לפתח גלאוקומה בתוך חמש שנים. עם זאת, הם 
מדגישים שאין להסתמך על תוצאות החישוב לגבי נבדקים הצעירים 
מגיל 40, שאינם מהגזע הלבן או מאפריקה או שהלחץ התוך–עיני 
שלהם נמוך מ–22 ממ"כ. כמו כן הם מזהירים כי המחשבון אינו משקלל 
משתנים כמו היסטוריה משפחתית של גלאוקומה, תוחלת חיים צפויה, 

פסאודואקספוליאציות ועוד. 

מהי תדירות המעקב המומלצת לחולי 
גלאוקומה? אילו בדיקות יש לערוך בכל ביקור? 

עומס החולים והעדר זמינות הרופאים מקשים על קביעת מדיניות 
מעקב אחר החולים שתהיה הן בטוחה והן אפשרית. אחת הטבלאות 
המועילות במיוחד במסמך מציגה את פרוטוקול המעקב המומלץ אחר 

החולים, תוך התחשבות בדרגת מחלתם ובגורמי הסיכון שלהם. 
תדירות המעקב המומלצת ללוקים ב–OHT היא אחת ל–24-12 
חודשים. התדירות המומלצת לחולי POAG היא מדי 12-6 חודשים, 
בהתאם למצבם )כמפורט בטבלה(. בבדיקת החולה יש להעריך בעיקר 
את מצב הדסקה, את שדה הראייה ואת הלחץ התוך–עיני. הכותבים 

ממליצים על ביצוע בדיקת OCT RNFL כל 3-2 שנים.

הטיפול:
הכותבים מציעים אלגוריתם טיפול המוצג בטבלאות מסודרות. 

מומלץ לטפל ב–OHT כאשר הלחצים הם high twenties ומעלה, גם 
אם אין גורמי סיכון נוספים. כאשר מדובר ב–POAG או NTG יש לטפל 
בשיטת השלבים: יש לפתוח בטיפול בתרופות, אחריו יש לעבור ללייזר 
טרבקולופלסטי )באינדיקציות המתאימות( ורק כשאלה נכשלו מומלץ 
לנתח. לחץ המטרה הוא 15-8 ממ"כ בעקומה יומית או ירידה של 30% 
מלחץ הבסיס. מומלץ להימנע מתרופות בעלות השפעה מכווצת כלי 

דם )Vasoconstrictive( ומתרופות היפוטנסיביות סיסטמיות. 
על אף שה–EGS ממליץ עדיין על התחלת טיפול בתרופה היפוטנסיבית 
אחת )מונותרפיה(, הוא מחדש בכך שהוא ממליץ לשקול לצמצם את 
פרק הזמן החולף עד לביצוע שינויים בטיפול. הכותבים טוענים שיש 
יותר  מוקדמים  קומבינציה בשלבים  בתרופות  לאמץ את השימוש 
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ואף מיד. בספר מוזכרות שתי תרופות קומבינציה חדשות - האחת 
בטא־בלוקרים  מכילה  שאינה  הראשונה  הקומבינציה  תרופת  היא 
היא  והשנייה   )Brinzolamide 1% + brimionidine tartrate  0.2%( 

.Tafluprost 0.0015% + Timolol 0.5% המכילה ,Simbrinza–ה

השימוש בתרופות היפוטנסיביות גנריות: 
ה–EGS מגדיר את התרופות הגנריות לעיניים כ"נושא בעייתי" מאחר 
שקשה להוכיח “דמיון הכרחי" )Essential similarity( לתרופת המקור. 
להבדיל מתרופות סיסטמיות שרמתן נמדדת בפלזמה, מדידת ריכוזי 
התרופות בעין אינה ישימה. הכותבים מתייחסים גם לבעייתיות הנעוצה 
בכך שלא נחוצים מחקרים קליניים לצורך אישור השימוש בתרופות 
גנריות באופתלמולוגיה, והם ממליצים לנטר את הלחץ התוך–עיני 

בדקדקנות במקרים שבהם הטיפול מוחלף לטיפול גנרי. 
הספר מתייחס בפירוט לטיפול המומלץ בגלאוקומה המשנית 

למחלות שונות. 
 - )uveitic glaucoma( הגישה לטיפול בגלאוקומה על רקע אובאיטיס 
ראוי לציין כי בניגוד לעבר, ה–EGS ממליץ על טיפול בפרוסטגלנדינים 
כטיפול קו ראשון בגלאוקומה על רקע אובאיטיס כל עוד האובאיטיס 
נשלטת. הוא שוב מחדד את העובדה שיש להימנע מביצוע טיפול בלייזר 

טרבקולופלסטי )גם ALT וגם SLT( לחולים אלה. 
Steroid respond - גורמי הסיכון לעליית לחץ על רקע סטרואידים 
של  משפחתית  היסטוריה   ,POAG כוללים   )Steroid responders(
גלאוקומה, מיופיה, מחלת פרקים ראומטית וקצוות הגיל )זקנים וטף(. 
הטיפול המומלץ לגלאוקומה הנגרמת על רקע שמן סיליקון - 
בחלק מהמקרים,  אינה מספיקה  הסיליקון  מאחר שהוצאת שמן 
ומכיוון שלניתוחי פילטרציה קונבנציונליים פרוגנוזה גרועה, הטיפול 
 Trans scleral / endoscopic( המומלץ מבוסס בעיקר על ציקלואבלציה

 .)Glaucoma drainage devices( ועל השתלת נקזים )cycloablation

הטיפול בגלאוקומה סגורת זווית חריפה - טיפול מקומי בתרופות 
ומתן אצטאזולאמיד פומי. אם ההתקף אינו נעצר בתוך שעה, מומלץ 
לשקול טיפול בלייזר אירידופלסטי )laser iridoplasty(. לטענת הכותבים 

מומלץ להיעזר בו אפילו קודם למתן תכשירים היפר–אוסמוטיים. 
 הטיפול בגלאוקומה סגורת זווית הכוללת נזק גלאוקומטוטי ברור - 
הכותבים ממליצים להתחיל בטיפול בלייזר אירידוטומי, ואם הלחץ אינו 
יורד, לשקול ניתוח פקואמולסיפיקציה, כריתת עדשה זכה ולאחריה 

השתלת עדשה. 
 Minimally( גישת ה–EGS לניתוחי הגלאוקומה הזעיר–פולשניים 
invasive glaucoma surgery )MIGS - הכותבים מחלקים את הניתוחים 

החדשים לפי סוג הפילטרציה:
• 	 ,)Sub conjunctiva /Transcleral filtration( ניקוז תת–לחמיתי 

.InnFocus Microshunt :לדוגמה
• 	.Glaukos iStent Supra, CyPass :ניקוז סופרה–כורואידלי, לדוגמה
• 	 ,Glaukos iStent :לדוגמה ,Schlemm's canal ניקוז דרך תעלת שלם 

.)ab-Externo(נTrabectome ,)ab-Interno( Canaloplasty

והנקזים  הטרבקולקטומי  לרבות  המקובלים,  הפילטרציה  ניתוחי 
השונים, נידונים בספר בהרחבה גם כן. מוזכרים מאמרי ההשוואה 
הגדולים לרבות ה–TVT וה–ABC שסוקרו במהדורות Eye update בעבר, 

ולכן לא יפורטו בסקירה זו. 
 ,EGS–אפשר להוריד את הספר ללא תשלום מהאתר הרשמי של ה
בכתובת: www.eugs.org. הוא כתוב בצורה נהירה, עניינית ושיטתית. 
המידע המופיע בו מבוסס על מחקרים בדרגות חוזק שונות, ועל כן 
יש להיזהר בפרשנותו. עם זאת, מדובר במסמך חי ודינמי המוסיף 
להתעדכן ולהתפתח. זהו סמן ימני לכל העוסקים במלאכה, ועל אף 
שאין לו תוקף משפטי, אימוץ מושכל של ההנחיות המופיעות בו יכול 

להועיל לרפואת ההמונים, אך גם לטיפול בחולה הבודד. 

בן 64 הסובל מרוחק־ראייה )3+( חווה התקף סגירת זווית בעין ימין, 
ואחריו נותר עם הידבקויות מפושטות של הקשתית לקרנית )תמונה 

1( ולחץ תוך־עיני של מעל 30 על אף טיפול בתרופות. 
במקום ניתוח להורדת הלחץ הוא עבר ניתוח הוצאת עדשה שקופה 
+ goniosynechialysis. חצי שנה לאחר הניתוח הלחץ התוך־עיני שלו 
הוא 14 ללא טיפול בתרופות. אזור הזווית בתמונה 1 )שעה 12( מודגם 
פתוח בתמונה 2. תמונה 3 מדגימה את צלקת הפיגמנט שנשארה על 

הקרנית ומעידה על אירוע הסגירה.

ד"ר יניב ברקנא, מרכז רפואי אסף הרופא

תמונה אחת שווה
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