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וחק ראייה הוא מצב נורמלי אצל ילדים המאפשר גדילה של ר
ואמטרופיניזציה המתרחשת בעיקר בשנה  הגיל  העין עם 
הראשונה לחיים. אצל ילדים אלה יש טווחים נורמליים של רוחק 
ראייה לפי גיל, אך יש ילדים שיתפתחו אצלם פזילה ואמבליופיה אם לא 
יטופלו. לעומתם יש ילדים שגם אם לא יטופלו, יתפתחו אצלם מערכת 
ראייה וחדות ראייה תקינות. אי–לכך, במצבים רבים יש התלבטות לגבי 

התאמת משקפיים לילדים הסובלים מרוחק ראייה.
על מנת לנסות לקבל מדדים נוספים היכולים לרמוז על הצורך 
 במשקפיים במקרים של רוחק ראייה של ילדים, פורסם מאמר סקירה1 

רק  מדוע  להסביר  ניסה  אשר 
הסובלים  מהילדים  חלק  אצל 

מהיפרופיה מתפתחת פזילה.
אזוטרופיה  של  השכיחות 
חודשים   72-6 בני  ילדים  בקרב 
ל  הגי  .2%-1% על  עומדת 
השכיח להופעה של פזילה מסוג 

אזוטרופיה אקומודטיבית הוא 3-2 שנים, ולכן טיפול בהיפרופיה צריך 
להתחיל לפני גיל זה. השכיחות של היפרופיה משמעותית )3.5D+ או 
יותר בכל מרידיאן( היא כ–5% בקרב בני 9-6 חודשים. הליך נורמלי של 

אמטרופיניזציה יוביל לירידה הדרגתית במידת ההיפרופיה.
כאשר בוחנים את הקשר בין רוחק ראייה לפזילה בקרב ילדים בני 
8-1 שנים, אפשר לראות כי אצל כ–10% בלבד תתפתח פזילה מסוג 
 D3+ עד D2+ אזטרופיה אקומודטיבית כאשר הרפקציה הנמדדת היא

 .D5+–לעומת 60% כאשר הרפקציה גדולה מ
מעבר להיפרופיה מוחלטת, גם אנאיזומטרופיה היפרופית מעלה את 
השכיחות של אזוטרופיה. הבדל של דיופטר אחד מעלה את השכיחות 
של פזילה גם בקרב ילדים אשר מאובחנים כסובלים מהיפרופיה נמוכה 

יחסית. 
היסטוריה משפחתית היא גורם סיכון משמעותי נוסף להתפתחות 
של פזילה מסוג אזוטרופיה אקומודטיבית. נמצא אחוז גבוה של קרובי 
מאזוטרופיה  כסובלים  מאובחנים  אשר  ראשונה  בדרגה  משפחה 

אקומודטיבית בקרב ילדים הסובלים ממצב זה. 
אצלם  שנמצאה  לילדים  משקפיים  מתן  כי  היא  ההנחה  מכאן 
היפרופיה גבוהה מהמצופה לגילם, תמנע הופעה של פזילה. ברם, 
תוצאות מחקרים אשר בחנו את השפעת הטיפול במשקפיים על 
מניעה של פזילה לא היו חד–משמעיות ואף הראו הופעה של פזילה 
באחוז דומה אצל ילדים מטופלים ואצל ילדים לא מטופלים. כן נמצא 
ילדים  ירידה ניכרת באחוזי האמבליופיה בקרב  במחקרים כי חלה 
שטופלו באמצעות משקפיים. עם זאת, אצל אחוז ניכר מהילדים שסבלו 
מהיפרופיה גבוהה ולא טופלו, לא התפתחה פזילה. מכאן שיש גורמים 

נוספים אשר משפיעים על הופעת הפזילה. 

הרעיון אשר מנחה טיפול בתינוק או בילד אשר נבדק ומאובחנת 
ידי  על  אצלו היפרופיה ללא פזילה מסוג אזוטרופיה, הוא מניעה. 
הורדת השימוש המוגבר באקומודציה, תופחת הקונברגנציה וכך תרד 

הסבירות להתפתחות של אזוטרופיה אקומודטיבית. 
אקומודציה וקונברגנציה קשורות זו לזו והפעלת אחת מהן תגרור 
אחריה את הפעלת השנייה. ככל שהמאמץ האקומודטיבי גדול יותר 
כך גדל טווח הקונברגנציה. אצל תינוקות וילדים, לעומת מבוגרים, 
יותר בין  יותר בשל מרחק קטן  הקונברגנציה הנדרשת היא קטנה 
אקומודטיבית  אזוטרופיה  בפני  מגן  גורם  שזה  ייתכן  האישונים. 
יותר משאר  “נורמלית" גבוהה  אצל תינוקות שיש להם היפרופיה 

האוכלוסייה.
וילדים קטנים אינם משתמשים  אפשרות נוספת היא שתינוקות 
באקומודציה מלאה לעומת ילדים גדולים יותר, ולכן הפזילה מופיעה 
אצלם מאוחר יותר. בעבודות אשר בדקו את הנושא נמצא כי תינוקות 
מגיל 3 חודשים ומעלה משתמשים באקומודציה בצורה דומה למבוגרים, 

כך שתאוריה זו נפסלה כגורם מגן מפני פזילה בקרב תינוקות.
בעצמים  תינוקות מתמקדים  חודשים   3 בגיל  גם שכבר  נמצא 
קרובים. לעומת זאת הוכח כי זמן מאמץ הראייה הרציף עולה מ–3 
שניות בגיל שנה ל–8 שניות בגיל 3 שנים וחצי, וייתכן שזה מה שחושף 

ילדים הסובלים מהיפרופיה בגיל זה לאזוטרופיה אקומודטיבית. 
מפעילים  אשר  בגורמים  לדון  יש  באקומודציה  דנים  כאשר 
אקומודציה. התגובה האקומודטיבית מופעלת על ידי תחושת טשטוש, 
קונברגנציה, אקומודציה טונית ותחושת קרבה. תחושת קרבה תופעל 
על ידי תנועה של חפץ, שינוי בגודל מוכר ופרספקטיבה. תחושת קרבה 
אצל ילדים תתורגם למצמוץ, תנוחת ראש, העדפת מבט והושטת יד 
לחפץ. נמצא שהתגובה האקומודטיבית לתנועה של חפץ מופיעה כבר 
בגיל 4-2 שבועות ומתבטאת במצמוץ. ייתכן כי בשלב מוקדם תגובת 
האקומודציה לתחושת קרבה לא מפעילה את התגובה הקונברגנטית 
וכך לא נגרמת פזילה, ולהפך בקרב אלו אשר כן מפתחים פזילה. מושג 
מעניין ומובן פחות באקומודציה הוא האקומודציה הטונית אשר נראה כי 
היא אינה מפעילה קונברגנציה וייתכן שהיא גורם מגן נוסף מפני פזילה. 
לעומת זאת הוכח כי היחס בין קונברגנציה לאקומודציה הוא גדול 

יותר בקרב ילדים בהשוואה למבוגרים. 
לסיכום נושא האקומודציה ופזילה ניתן לומר כי ייתכן שהיחס בין 
הגורמים השונים אשר מפעילים אקומודציה משתנה עם הגיל ומאפשר 

הימנעות מפזילה בגיל קטן. 
כי  שנמצא  הרי  מאקומודציה  קונברגנציה  לבודד  מנסים  אם 
הקונברגנציה קיימת כבר בגיל כמה ימים, אך התגובה הנמדדת היא 
הרבה פחות מדויקת בגיל זה מאשר בגיל 4-2 חודשים. דיוק התגובה 
מבוגרים.  ואצל  חודשים   3 בגיל  שווים  ומהירותה  הקונברגנטית 
קונברגנציה לא תקינה תגרום לדיפלופיה, ולא ברור אם לתינוקות יש 

 היפרופיה ופזילה - האם באמת אפשר 
להבין את הקשר ביניהן?

ד"ר יונינה רון־קלע
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, יחידת עיניים ילדים ופזילה

ייתכן שהיחס בין 
הגורמים השונים אשר 
מפעילים אקומודציה 
משתנה עם הגיל 
ומאפשר הימנעות 
מפזילה בגיל קטן
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מנגנון אשר מוביל למיזוג תמונות בזוויות גדולות יותר או אם הם באמת 
חווים דיפלופיה. 

הגורמים המפעילים של קונברגנציה הם תמונות שונות וחדות מכל 
עין, קרבה, מצב טוני והפעלת אקומודציה. ייתכן שהמצב הטוני אצל 
תינוקות וילדים הסובלים מהיפרופיה הוא של דיברגנציה ולא קונברגנציה 
על מנת להגן מפני פזילה. יש גם להביא בחשבון את מידת החדות של 
התמונה המתקבלת בכל עין, התלויה כמובן גם בהתפתחות הנוירולוגית. 
גם בנושא הקשר בין קונברגנציה לפזילה אפשר לסכם ולומר כי ייתכן 
שהיחס בין הגורמים השונים אשר מפעילים קונברגנציה הוא המשפיע על 

התפתחות פזילה, בייחוד בקרב הסובלים מהיפרופיה גבוהה. 
כי הם מעורבים  נראה  ומכניים אשר  פיזיולוגיים  גורמים  ישנם 
בהתפתחות פזילה. כפי שכבר תואר, מקובל לחשוב שילדים קטנים 
בשל  מבוגרים,  מאשר  יותר  גדול  אקומודטיבי  למאמץ  חשופים 
אצל  האישונים  בין  זאת המרחק  ולעומת  הנורמלית,  ההיפרופיה 
ילדים הוא קטן יותר כך שהמאמץ הקונברגנטי הוא קטן יותר. גורמים 
נוספים אשר הועלו כמשפיעים הם עדשה גמישה יותר אצל ילדים 
שייתכן שזקוקה לגירוי עצבי חלש יותר לשם הפעלת אקומודציה ועין 
קטנה יותר אשר גורמת לכוח אינרציה קטן יותר בקונברגנציה. לפיכך, 
העצבוב הנדרש להשגת אקומודציה תקינה אצל ילדים הוא לא ברור. 

מדוע רק חלק מהסובלים מהיפרופיה יפתחו פזילה?
כאשר עוקבים אחר ילדים הסובלים מהיפרופיה, אפשר לראות כי חלקם 
עוברים הליך נורמלי של אמטרופיניזציה, חלקם נותרים עם היפרופיה 
אך לא מתפתחת אצלם פזילה, ואצל 20% מאלו הסובלים מהיפרופיה 
של 3.5D+ ומעלה מתפתחת אזוטרופיה. ייתכן שגורמי סיכון דוגמת 
היסטוריה משפחתית, אנאיזומטרופיה וראייה דו–עינית משפיעים על 
התוצאות. נוסף על כך, ייתכן שהגורם הוא בחירה לא מודעת בראייה 
חדה אשר בשבילה נעשה שימוש באקומודציה, ואשר מובילה ליתר 
קונברגנציה, פזילה, דיפלופיה ואמבליופיה. לעומת זאת, העדפה לא 
מודעת להימנעות מראייה כפולה מובילה לתת–שימוש באקומודציה 
ולטשטוש ראייה, אך לא לפזילה. יש עבודות אשר קושרות בין איכות 
יכולת האקומודציה לפזילה, אך המסקנות לא ברורות ולעתים סותרות. 

כמו כן דווח כי יש ילדים אשר מתפתחת אצלם פזילה למרות הרכבת 
משקפיים להיפרופיה אשר אובחנה ללא פזילה. מדוע? לא ברור. 

אז מה יגן על ילדים מפזילה?
באופן קלאסי מדובר על כמה גורמים:

• הקטנת המאמץ האקומודטיבי	
• יחס AC/A )אקומודציה לקונברגנציה/ אקומודציה( נמוך	
• טווחי veregence גדולים 	
• יכולת הפעלת אקומודציה ללא קונברגנציה	

נראה כי היחס בין הגורמים השונים מגן במידה מסוימת מפזילה. לא 
ברור אילו גורמים משתנים לאורך הילדות ומובילים לפזילה וכיצד אנחנו 

יכולים להתערב. 
אמבליופיה.  למנוע  כיום  הקלאסית  הדרך  היא  משקפיים  מתן 
ההשפעה על פזילה אשר תופיע כאשר הילד יוריד את המשקפיים ברורה 
פחות. פרט למתן משקפיים יש הערכות נוספות אשר באופן תאורטי 
כדאי לבצע על סמך הנכתב במאמר זה. יישומן בשטח כרגע הוא מחקרי 

בלבד וקשה. 
ההמלצות הקלאסיות לבדיקות סקר ומתן משקפיים )טבלה 1( הן 
עדיין העיקרון המנחה, אך עבודות נוספות נדרשות כדי להבין את הקשר 

הלא מובן מאליו בין היפרופיה לאזוטרופיה. 
כאשר ניגשים לבדוק ילד אשר הופנה לבדיקת עיניים שגרתית או 
בחשד לפזילה חשוב מאוד לבצע בדיקת עיניים אשר כוללת רפרקציה 
מידת  את  במדויק  לבדוק  מאוד  לעתים קשה  אמנם  ציקלופלגית. 
ההיפרופיה, אך הרפלקס הרטינוסקופי הציקלופלגי יכול לתת גם 
הערכה איכותית למידת ההיפרופיה. ככל שהרפלקס עמום יותר אזי 
ההיפרופיה גבוהה יותר, ועם מעט ניסיון אפשר לדעת מיד אם הטווח 

הוא נורמלי ושווה או שיש צורך במדידה מדויקת יותר. 
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