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פרעת ראייה בשל צפיות )FLOATERS( היא אחת מבעיות ה
העיניים השכיחות המובילות מטופלים להיבדק אצל רופא 
העיניים, ואחת התלונות הנפוצות מבין התלונות הקשורות 
בזגוגית  יש  אכן  כי  בבדיקה  נמצא  לראייה. בחלק קטן מהמקרים 

עכירויות ניכרות, מעבר למתאים לגיל החולה. 
עכירויות אלו יכולות לנבוע ממגוון בעיות, ובהן הבעיות האלה: 
דימומים בזגוגית בעבר שעברו התארגנות )למשל לאחר קרע ברשתית 
או אצל חולי סוכרת שדיממו(, עכירויות לאחר אובאיטיס בעבר שכלל 
ויטראיטיס, חולי PVD שיש להם “ממברנת" PVD עבה ועכורה מעבר 
לרגיל, ASTEROID HYALOSIS ועוד. במקרים אלו אפשר לראות בבדיקה 
שהזגוגית עכורה מהרגיל, כלומר יש בבדיקת הרופא ממצא אובייקטיבי 
המסביר את תלונות החולה, וההחלטה לגבי טיפול נעשית בהתאם 
למצב ולבעיה והיא בדרך כלל פשוטה יחסית. לא אדון במקרים אלו 

במאמר זה.
הבעיה מורכבת יותר במרבית מקרי הצפיות, שבהם העכירות 
בזגוגית קלה לעתים ותואמת את הצפוי לגילו של החולה, ובדרך כלל 
נובעת מ–PVD בעל מראה “רגיל", שהוא למעשה שינוי צפוי ונורמלי 
אצל חולה בגיל זה. לעתים קרובות תלונות החולה ומידת ההפרעה 
הנגרמת לו מבחינה סובייקטיבית, גדולות ביחס לממצא האובייקטיבי 
בבדיקה, ואלו המקרים השכיחים והבעייתיים יותר שבהם אדון במאמר 
זה. חלק מהמטופלים הסובלים מצפיות מתוסכלים וסובלים יותר ממה 
שרוב רופאי העיניים חושבים. לשם המחשת היקף הבעיה, ריכזתי כאן 

מעט ממה שניתן למצוא באינטרנט בנושא:
• http://floatertalk.yuku.com/ - אתר צ'אט ובו דיונים ושיחות 	

של מאות חולים המתלוננים על צפיות. באתר יש גם המלצות על 
טיפולים שונים, המלצות על רופאים והמלצות על מנתחים שיש 
להם גישה “מבינה" ומנתחים המוכנים לנתח חולים אלו במדינות 
שונות. מדהים גם לקרוא עדויות הממחישות עד כמה סובלים חלק 

מהמטופלים, אפילו עד כדי ניסיונות אובדניים ושינוי אורח חיים.
• http://howtogetridofeyefloaters.net/ - שלל המלצות לטיפולים 	

טבעיים לצפיות, כולל עיסויים לעיניים, תזונה ועוד.
• http://www.oneclearvision.org/support/ - אתר נרחב הכולל 	

צ'אט של חולים, המלצות על טיפולים שונים, המלצות על קליניקות 
ורופאים ועוד.

• http://www.eye-floaters.info/ - לחובבי המיסטיקה והמוזרויות, 	
אתר המסביר על צפיות ברמות של מודעות, רוחניות ומיסטיקה.

כמובן שכמו בכל בעיה נפוצה המטרידה מטופלים רבים, ואשר קשה 
להעניק לה טיפול רפואי הולם, יש ברשת גם שלל אתרים העוסקים 
בבעיית הצפיות ומציעים ומפרסמים רופאים, ספרי הדרכה, טיפולים, 

וקליניקות. להלן כמה דוגמאות לאתרים מסוג זה: 

• 	 /http://vitreousfloatersolutions.com/faqs
• 	/http://www.eyefloaters.com
• 	/http://www.naturaleyecare.com/eye-conditions/eye-floaters
• 	http://www.aboutfloaters.com/cure.htm
• 	/http://www.eye-floaters-cure.com
• 	/http://www.eyefloatersnomore.net

מדובר אם כן בבעיה אמתית עבור מטופלים רבים. חלקם מתוסכל ואינו 
מרוצה מהיעדר טיפול בבעיה, וחלקם סובל מעבר למה שנראה לנו 
תואם את חומרת הבעיה. בתחום זה אף נערכו כמה מחקרים למשל 
http://one.aao.org/editors-choice/patient-survey-degenerative-

floaters-have-signific, המופיע באתר ה–AAO. במחקר זה נבדקה 
השפעת הצפיות על איכות חיי המטופלים, ומודגמת בו לא רק ההשפעה 
על איכות החיים, אלא גם העובדה שההפרעה אינה פוחתת עם הזמן, 
וייתכן שההנחה הרווחת בקרב רופאי עיניים רבים כי ההפרעה מצפיות 
הולכת ופוחתת עם הזמן וכי המטופלים “מתרגלים", אינה נכונה. גם 
WAGLE וחבריו פרסמו ב–AM J OPHTHALMOL ביולי 2011 מחקר 
כי  על השפעת הצפיות על איכות חיי המטופלים. מהמחקר עולה 
11% מהמטופלים הסכימו לסיכון חיים או למוות מסיבוכי הרדמה, 
ו–7% מהחולים הסכימו לסיכון 
לעיוורון מסיבוכי ניתוח בעין, רק 

כדי להיפטר מההפרעה. 
 מדובר אם כן בבעיה שכיחה 
חלק  עבור  מאוד  ומטרידה 
כך  על  ונוסף   מהמטופלים, 
ן  רצו שבעי  נם  אי חלקם 
מהתשובה של הרופא. מכיוון 
שמדובר בבעיה שנוטה להיות 
יציבה ולא פרוגרסיבית, וכן מכיוון שהיא אינה גורמת לנזק כרוני מצטבר 
ונתפסת גם כחלק תקין מהזדקנות העין, רופאי עיניים נוטים להפחית 
מחשיבותה ומהערכת סבל המטופלים. חולים רבים אינם מוכנים לקבל 
תשובות שהיו אולי מקובלות בעבר כמו “תחיה עם זה", ו"תתרגל עם 
הזמן", ומעוניינים לשפר את איכות החיים ואת הראייה שלהם, ויעידו על 
כך גם מנתחי רפרקציה ומנתחי קטרקט, המנתחים כיום בשגרה עיניים 
בריאות שראייתן טובה, רק כדי לשפר איכות החיים של מטופלים שלפני 
כמה שנים בוודאי לא היו מנותחים )במקרה של ניתוחי רפרקציה לעתים 
קרובות מדובר גם בניתוח לשתי העיניים בו–זמנית(. אכן, אצל מרבית 
החולים, לאחר הסבר נכון ומרגיע לגבי מקור הצפיות והבהרה שהתופעה 
שפירה, עם הזמן נעשים התסמינים מטרידים פחות, אולם עדיין נותרת 
השאלה מה לעשות עם אותם חולים הסובלים מתסמינים מטרידים 

 הטיפול בחולה הסובל מצפיות 
)FLOATERS( תסמיניות

ד״ר סני רובוביץ
מרכז רפואי מאיר, כפר־סבא

חולים רבים אינם 
מוכנים לקבל תשובות 

שהיו אולי מקובלות 
בעבר כמו “תחיה עם 

זה", ו"תתרגל עם 
הזמן", ומעוניינים 

לשפר את איכות החיים 
ואת הראייה שלהם
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ומעוניינים בטיפול. יש שני טיפולים שלגביהם יש פרסומים ברמות שונות, 
ושאפשר לשקול במקרים אלו: ניתוח ויטרקטומיה ולייזר יאג.

יש בספרות סדרות רבות המתארות ניתוחי ויטרקטומיה לטיפול 
בצפיות והתוצאות טובות בסך הכול. דוגמאות לסדרות היותר גדולות הן 
 SCHULZ-KEY נ2011 שבה השתתפו 116 חולים, שלAJ–מה TAN של 
 SEBAG  מה–ACTA OPHTHALMOLנ2011 שבה נערכו 73 ניתוחים, 
 GRAEFES–מה DE-NIE–נ2014 שבה נערכו 76 ניתוחים, וRETINA–מ
2013 שבה נערכו 110 ניתוחים. המסקנה מהמאמרים היא שניתוח 
ויטרקטומיה לחולים נבחרים הסובלים מצפיות תסמיניות משפר מאוד 
את התסמינים ואת איכות החיים של מרבית המנותחים, על אף כל 
הסיכונים ותופעות הלוואי המקובלים בניתוחים אלו בשגרה )הסיכון 
העיקרי הוא סיכון של כ–1%-2% להיפרדות רשתית בהמשך, ויש גם 
סיכון של פחות מ–0.1% לאנדופתלמיטיס, סיבוכים סביב–הניתוח של 
עליית לחץ, היפוטוניה זמנית או דמם מהזגוגית, וכמובן התפתחות של 
קטרקט אצל חולים פאקיים תוך פרק זמן של כחצי שנה עד 3 שנים 
בדרך כלל(. WILKINSON כתב מאמר מערכת בעיתון AJO ביוני 2011, 
שנראה לי תקף גם היום, ובו דיון בטיעונים בעד ונגד ניתוחי ויטרקטומיה 
בהתוויה של צפיות. בסיכום הסדרות והמאמרים שפורסמו על ניתוחים 
אלו, הוא מציין כי התוצאות בכל הסדרות מצביעות על שביעות רצון 
גבוהה של אחוז גבוה מאוד של המטופלים, אך הטיפול כרוך כמובן 
בכל הסיכונים המקובלים כיום בניתוחי ויטרקטומיה )פורטו לעיל(. 
וכי  ומיונם חשובה,  בחירת המקרים  אלו  כי במקרים  מדגיש  הוא 
ההסכמה מדעת לניתוח חיונית וחייבת לכלול הסבר מפורט על סיכוני 
הניתוח בהשוואה לשפירות היחסית של הבעיה, אך גם התייחסות 
לסבל ולהפרעה הניכרת שמהם סובלים חלק מהחולים. הוא מסכם 
שבניתוחים אלו, אפילו יותר מבמרבית ניתוחי העיניים, השקילה של 
התועלת שבניתוח וההפרעה הנגרמת לחולה, לעומת הסיכון ותופעות 

הלוואי, צריכה להיעשות בכל מקרה לגופו.
ויטראוליזיס.  לייזר  יאג  טיפול שני שיש לגביו מידע מסוים הוא 
בטיפול זה מבצעים למעשה פירוק או פירור של צפיות גדולות ל"אבק" 
של חלקיקים, ומקווים שבמצב זה ההפרעה לראייה תהיה פחותה. 
לאחרונה יש אף חברות שמפרסמות מכשירי לייזר “ייעודיים" לטיפולי 
http://www.ellex.com/treatment- :לצפיות )למשל OFF LABEL
parents/vitreolysis/(. יש בספרות כמה סדרות של חולים שטופלו 
 ביאג, למשל WU FU TSAI מה–BJOנ1993 שבה טיפלו ב–15 עיניים, 
ו–GERBRANDY שהציג ב–ESCRS טיפול ב–56 עיניים. נוסף על כך 
פורסמו סדרות המשוות בין טיפולי יאג לייזר לניתוחי ויטרקטומיה 
מבחינת תוצאות, שביעות רצון המטופלים ותופעות לוואי - למשל 
או  עיניים,   42 ביו  השוואה  נערכה  מ–EYEנ2002 שבה   DELANEY 

GOLDSMITH ב–DJO מ–2007 שבה נערכה השוואה בין 31 עיניים. 
כמה מסקנות עולות מקריאת כל החומר: ראשית, אצל חולים 
נבחרים הסובלים מתסמינים גם טיפול זה מוביל לשיפור אצל חלק 
ניכר מהחולים. שנית, עקומת הלמידה של הטיפול ארוכה יחסית, 
והוא אינו דומה לטיפולי יאג כמו קפסולוטומיה. שלישית, הטיפול אינו 
יעיל עבור חולים הסובלים מעכירויות מרובות מאוד או גסות, ואף 
אסור לבצעו במקרה של צפיות הממוקמות קרוב לרשתית או קרוב 
לעדשה אצל חולים פאקיים. פורסמו גם תיאורי מקרים של פגיעה 
בעדשה וברשתית מטיפולי יאג במקרים אלו, ובכל מקרה מדובר 
לעתים בכמה טיפולים לא קצרים, שרמת הסיכון בהם קטנה, אך לא 
מבוטלת. במרבית הסדרות, התסמינים של רוב החולים השתפרו, אך 
לא נעלמו לגמרי, והטיפול היה מעט פחות יעיל מניתוח ויטרקטומיה 
ידי   בהקלת התסמינים. כמו כן, מכיוון שהטיפול אינו מאושר על 

ה–FDA, ואינו מוכר על ידי ביטוחים רפואיים במרבית המדינות, הוא 
כרוך בעלות ניכרת.

מדובר אם כן בנושא שנוי במחלוקת ואין תשובה יחידה נכונה עבור 
כל החולים. יש רופאים המסרבים לבצע ויטרקטומיה בהתוויה של 
צפיות בטענה שהם לא מבצעים ניתוח שיש בו סיכון כלשהו לפתרון 
בעיה לא פרוגרסיבית שאינה גורמת לנזק לעין ואינה גורמת לפגיעה 
משמעותית בראייה )בניגוד לתופעות הלוואי של הניתוח שכן יכולות 
לסכן את הראייה(. עם זאת, ייתכן שרופאים אלו מתעלמים מסבל 
ניכר של מטופלים רבים ומפגיעה באיכות חייהם, ולמעשה הם מפנים 
בדרך זו את החולים לחפש טיפולים אחרים או מנתחים אחרים )מעניין 
מה חושבים הרופאים האלו, אגב, על ניתוח רפרקציה דו–עיני לבחור 
בן 18 שרואה 6/6 עם משקפיים? או על ניתוח קטרקט לאדם עם 
ראייה 6/7.5?(. אין להתעלם מכך שיש כיום חוסר נכונות של מטופלים 
רבים לסבול מפגיעה באיכות חייהם, וכאמור חלקם מוכנים לקבל על 
עצמם את הסיכון של טיפול יאג או ניתוח ויטרקטומיה. להערכתי, 
כפי שההתוויות בניתוחי קטרקט ובניתוחי רפרקציה משתנות עם 
השנים, וחולים מעוניינים באיכות חיים ובראייה טובה ומנותחים גם 
במקרים שבעבר לא נהגו לנתח בהם, כך יקרה גם בניתוחי צפיות. עם 
השנים נכונות החולים להשלים עם הפרעה בראייה תלך ותרד, ויותר 
מטופלים ידרשו טיפול. מניסיוני, מנותחים אלו לעתים קרובות אסירי 

תודה ומרוצים מאוד מהתוצאה. 

לסיום, על אף אי–ההסכמה בנוגע לטיפול המיטבי לבעיה זו, יש כמה 
נקודות שכדאי להקפיד עליהן בגישה לחולים אלו:

• בחירת חולים. אי אפשר להגזים בחשיבות הבחירה הנכונה של 	
המנותחים בהתוויה זו. חשוב לוודא שמדובר בתסמינים הקשורים 
בבעיות  מדובר  שאין  וכן  נוספות,  בבעיות  ולא  בלבד  לראייה 
סומטיזציה נפשיות או בחולה התולה שלל בעיות מכל תחומי החיים 

שלו בצפיות.
• תיאום ציפיות. יש להבהיר למטופל כי מטרת הטיפול לשפר ככל 	

הניתן את התסמינים שלו, ואם הם לא יעברו לגמרי, לפחות יהפכו 
ניתן להעביר  יפגעו באיכות חייו. לא בכל מקרה  ולא  לנסבלים 

ב–100% את התסמינים, ויש לציין זאת.
• זמן. אצל מרבית החולים הסבר מרגיע והמתנה של 3-2 חודשים 	

הופכים את הבעיה לנסבלת. אני בדרך כלל לא מפנה חולה כזה 
לניתוח בלי להמתין 3-2 חודשים, לבדוק אותו ולשוחח עמו שנית, 
ולוודא שהבעיה עדיין מפריעה במידה המצדיקה ניתוח )חשוב לציין 
שוב - לא מדובר בחולים הסובלים מעכירות אובייקטיבית ניכרת 

.)PVD בזגוגית, אלא בחולים הסובלים מצפיות “רגילות" של
• מדובר בניתוח. לאחרונה מאמרים ואתרי אינטרנט רבים מכנים 	

 MINIMALLY או FLOATERECTOMY ניתוחים אלו במגוון שמות כמו
INVASIVE RETINAL SURGERY, שמטרתם להפוך את הניתוח 
למאיים פחות ואולי להשפיע בכך על נכונות החולה לעבור אותו. 
אני לא משתמש בשמות האלו. לדעתי הם מטעים וממעיטים שלא 
בצדק את הסיכון הקטן, אך הקיים, בכל ניתוח ויטרקטומיה. כל 
חולה שהתסמינים מפריעים לו במידה שהוא מעוניין בניתוח, צריך 
להכיר את סיכויי וסיכוני הניתוח, ולא נכון לדעתי לנסות ולמזער 
אותם )אם כי כאמור, הסיכונים ידועים ולא שכיחים, ולא יוצאי דופן 

ביחס לניתוחי עיניים אחרים(.
• גורמי סיכון 	 ולשלול לפני הניתוח  יש לבדוק היטב  גורמי סיכון. 

שעלולים לסבך את הניתוח או להגדיל את הסיכון אחריו, כמו לאטיס 
היקפי ברשתית, מיופיה גבוהה וקרעים היקפיים. 


