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יתוח הקטרקט הוא אחד הניתוחים השכיחים ביותר בעולם, נ
ואחוזי ההצלחה שלו גבוהים מאוד ומשפרים את הראייה ואת 
איכות החיים. אצל חלק קטן מן החולים הפרעות אופטיות 
אשר נובעות מהשתלת העדשה התוך־עינית )IOL( מובילות לתלונות 
סובייקטיביות על איכות הראייה, כגון אור מסנוור, הילות, רצועות 
אור, נצנוצים, צלליות ואובך. אף על פי שתופעות אלו נסבלות על ידי 
המטופלים בדרך כלל, לעתים רחוקות הן מפריעות מאוד ובמקרים 
יותר מזה שלפני  גרוע  מסוימים המנותחים אף מדווחים על מצב 

הניתוח, ונראה כי במקרים אלה התערבות היא מוצדקת. 
הראשונים שהשתמשו במושג דיספוטופסיה היו רוב טסטר ושות'. הם 
השתמשו במונח זה לתיאור מגוון תופעות לא רצויות בראייה בעיניים פאקיות 
ופסאודופאקיות. המונחים דיספוטופסיה שלילית )ד"ש( ודיספוטופסיה 
חיובית )ד"ח( צברו פופולריות בשנים האחרונות. ד"ש מתוארת כאזורים 
כהים או צלליות, בדרך כלל בשדה הראייה הטמפורלי. ד"ח מתוארת 

כתופעת לוואי של אזורים בהירים, 
רצועות,  קשתות,  כוללת  אשר 
רחוקות  לעתים  והילות.  טבעות 
בו–זמנית.  מתקיימות  וד"ח  ד"ש 
ככל הנראה שתי התופעות נובעות 
מתבניות לא רצויות אשר מונחות 
ומתקיימות רק  גבי הרשתית  על 
בתנאי תאורה מסוימים או תלויות 
במיקום מקור אור מסוים. השכיחות 
של דיספוטופסיות המדווחות על ידי 
מטופלים שעיניהם פסאודופאקיות 

היא נדירה, אבל בהתחשב בשכיחות ניתוחי הקטרקט, מנתחי הקטרקט 
צפויים לפגוש מטופלים כאלו. במחקרים הודגם שבמקרים שבהם החולים 
נשאלים ספציפית לגבי תלונות מסוג זה, שכיחות התופעה נעה בין 33% 
ל–78%. חשוב מאוד לזהות דיספוטופסיות, כיוון שנמצא מתאם שלילי בין 
תלונות אלו לבין שביעות רצון המטופלים אשר עברו ניתוח קטרקט ותיקון 
טוב של חדות הראייה. הבנה טובה יותר של הסיבות לתופעה ושל דרכי 
הטיפול בה חשובה ביותר למנתח הקטרקט כדי שיוכל להתאים לכל מטופל 

את הטיפול המתאים ביותר. 

דיספוטופסיה שלילית
התיאור הנפוץ ביותר של ד"ש הוא צל כהה בשדה הראייה הטמפורלי. אף 
על פי שהתופעה תוארה תחילה בעיניים לאחר השתלת עדשה אקרילית 
בעלת קצוות מרובעים וכוח רפרקטיבי גבוה, יש כיום תיאורים דומים גם 

בקרב מטופלים בעלי עדשות העשויות מחומרים ועיצובים שונים. אמנם 
שינויים בעיצוב קצוות העדשות הנמיכו את הסיכוי להופעת ד"ח, אך ד"ש 
ממשיכה להיות בעיה גם כיום. הסיבות לד"ש אשר נמשכת זמן רב עדיין 
לא ברורות לגמרי. אחת ההנחות היא שד"ש זמנית, אשר נמשכת זמן 
קצר לאחר הניתוח, נובעת מבצקת בקרנית באזור טמפורלי של חתכי 
הניתוח. אף על פי שהתסמינים לא הצריכו החלפת IOL, אשר ושות' 
תיארו ד"ש בשכיחות של 15.2% ביום לאחר ניתוח, וזו ירדה ל–2.4% 
לאחר שנתיים. באשר לסיבות לד"ש אשר נמשכת לאורך זמן, הוצעו כמה 
אפשרויות נוספות כגון גבולות קטומים של החלק האופטי של העדשה 
המושתלת, אינדקס רפרקציה גבוה )תלוי בעיקר בחומר שממנו עשויה 
העדשה(, שקיפות של הקופסית הנזאלית ההיקפית והשתקפות של גבול 
הקפסולוטומיה הקדמית. עם זאת, התאוריה הרווחת ביותר כיום הוצעה 
על ידי הולאדיי ושות' אשר הדגימו שד"ש נוצרת כאשר קרני האור העוברות 
דרך הגבול ההיקפי של ה–IOL נשברות מאחורי אלו העוברות דרך המשטח 
האחורי, וכך נוצר ביניהן צל. תאוריה זו מסבירה כמעט את כל התופעות 
שדווחו בתצפיות קליניות. גורמים המובילים להופעת התסמינים היו אישון 
קטן, מרחק של 0.06–1.23 מ"מ בין האישון לבין העדשות האקריליות 
בעלות הגבולות החדים, ורשתית נזאלית פונקציונלית הנפרשת לפני הצל. 
גורמים משניים היו גודל זווית אלפא )הזווית בין ציר הראייה לציר האופטי 
של העין(, IOL בעלת אינדקס רפרקטיבי גבוה והמיקום הנזאלי של האישון 

יחסית לציר האופטי של העין. 

דרכים למניעת דיספוטופסיה שלילית והטיפול בה
שכיחות החלפת IOL בקרב חולים הסובלים מד"ש עומדת על 0.13%. 
חולים אשר סובלים במיוחד מדיספוטופסיות אלו יכולים לבחור בין 
ובהן העברת העדשה לסולקוס, הוספת  כמה אפשרויות לטיפול, 
עדשה משנית )piggyback IOL( בסולקוס, לכידת אופטיק מהופכת 
צפו  ושות'  הולאדיי  לייזר.   Nd:YAG בעזרת  וקפסולוטומיה קדמית 
 IOL–כי הדרך היעילה ביותר להעלים את הד"ש היא להחליף את ה
המותאמת ללשכה אחורית ב–IOL המותאמת ללשכה קדמית, או 
להחליפה ל–IOL בעלת גבולות עגולים לגמרי. החלפה לעדשה העשויה 
סיליקון, השתלת עדשה משנית ולכידת אופטיק מהופכת יכולות לשפר 
את התסמינים, אך לא להבטיח את היעלמותם. לפי תחזיות אלו, 
מחברים נוספים תיארו שד"ש חלפה כאשר IOL הוכנסה לסולקוס. 
Nd:YAG לייזר בסקטור נזאלי של  לאחרונה דווח על מקרים שבהם 
הקופסית הקדמית המסתיר את האופטיק, גרם להיעלמות מלאה של 
התסמינים בשלוש עיניים, ולהיעלמות חלקית שלהם בשתי עיניים. כפי 
 IOL–שהולאדיי ושות' חזו, עכירות של הקופסית הקדמית המכסה את ה
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מגדילה את הסיכוי לד"ש אצל כל המטופלים, כיוון שהאור מתפזר 
וקרניים תועות מגיעות לגבול האחורי החד של האופטיק. 

דיספוטופסיה חיובית
היא שברוב  וההנחה  נקודתי,  אור  כלל ממקור  בדרך  נגרמת  ד"ח 
המקרים הגורם לה הוא אור תועה אשר מוקרן על הרשתית. סוגים 
מסוימים של IOL יכולים להיות גורם התורם לתסמינים הללו ובהם 
עדשות אקריליות בעלות גבולות מרובעים שנוצרו כדי להקטין את 
הסיכוי לעכירות בקופסית האחורית. עדשות אלה מרכזות קרני אור 
תועה לצורת קשת על הרשתית, ומתקבל כחצי סהר או טבעת חלקית 
בהיקף. לפי אותו מודל, עדשות IOL בעלות גבולות מעוגלים נוטות לפזר 
אור תועה על אזור נרחב יותר ברשתית, וכך מפחיתות את עוצמת 
התמונה המסנוורת. במאמרים נוספים הוכיחו שעדשה מועדפת היא 
IOL בעלת גבולות קדמיים מעוגלים וגבולות אחוריים חדים. מחברים 
IOL בעלות כוח רפרקטיבי גבוה תורמות  אחרים מציעים שעדשות 
לד"ח, כיוון שאור אשר משתקף מהרשתית אל המשטח האחורי של 

ה–IOL עלול להשתקף בחזרה. 

דרכים למניעת דיספוטופסיה חיובית והטיפול בה
רוב המטופלים הסובלים מד"ח מסוגלים לסבול את התסמינים ללא כל 
התערבות. לאלו הסובלים תסמינים מתמשכים ובלתי נסבלים, החלפת 
 IOL תוארה כאפשרות מוצלחת באופן חלקי. דביסון ושות' החליפו IOL
ב–5 עיניים שהייתה בהן עדשה אקרילית לעדשה העשויה מ–PMMA או 
מסיליקון בתוך הקופסית ולאחר הניתוח נעלמו התסמינים. לחילופין, 
 IOL–וסיליקון ב PMMA–פארבוויץ ושות' החליפו עדשות העשויות מ
אקריליות וב–9 מקרים נעלמו התלונות. מחקרים נוספים נדרשים כדי 
להגדיר את תכונות ה–IOL אשר מגבירות ד"ח וכן לזהות גורמי סיכון 
אצל המטופלים. השאיפה כיום היא לפתח עדשות בהתאם לעקרונות 

האופטיים אשר מסייעים במניעת ד"ח. 

עדשות רב־מוקדיות 
עדשות רב–מוקדיות רפרקטיביות ודפרקטיביות מאפשרות שיפור של 
חדות הראייה למרחק ומפחיתות את התלות במשקפיים, כיוון שהן 

מאפשרות הצגה בו–זמנית של תמונות על הרשתית באמצעות כמה 
נקודות פוקליות ולא אחת בלבד. בסקירה אחרונה של קוקריין נראה 
כי הראייה למרחק של מטופלים המרכיבים עדשות מולטיפוקליות 
ונוסף על  דומה לזו של מטופלים המרכיבים עדשות חד–מוקדיות, 
כך תלותם במשקפיים נמוכה יותר מזו של מושתלי העדשות החד–
מוקדיות. עם זאת, אצל מושתלי עדשות רב–מוקדיות הודגמה ירידה 
ברגישות ובניגודיות ועלייה בשכיחות של הילות וסנוורים. בהתחשב 
במשטח המורכב של עדשות אלו, לא מפתיע שנוצרות סטיות משניות 
לאור תועה יותר מאשר בעת השתלת עדשות חד–מוקדיות. במאמר 
פרוספקטיבי שפורסם לאחרונה הושוו עדשות חד–מוקדיות לעדשות 
מולטיפוקליות בקרב 75 מטופלים. למרכיבי עדשות רב–מוקדיות הייתה 
תלות נמוכה יותר במשקפיים, אך בסך הכול הם סבלו מדיספוטופסיות 

מרובות יותר באופן משמעותי. 
או  דיספוטופסיות  והופעת  רב–מוקדיות  עדשה  לאחר השתלת 
טשטוש ראייה יש לשקול אמטרופיה ואסטיגמטיות, עכירות בקופסית 
האחורית, עין יבשה, אישון גדול, אי–מרכוז IOL ושאריות עדשה. טיפול 
שמרני הוכח כמוצלח אצל 81% מהמטופלים, ורק ב–7% מהמקרים 
היה צורך בהחלפת העדשה. במאמר רטרוספקטיבי שנערך לאחרונה 
שבו נבחנו 50 עיניים, נמצא שהחלפת IOL הייתה אפשרות סבירה 
למטופלים לא מרוצים. שביעות הרצון השתפרה משמעותית מ–1.22 
)סטיית תקן 0.55( ל–3.78 )סטיית תקן 0.97( בקנה מידה שנע בין 1 

)מאוד לא מרוצה( ל–5 )מרוצה מאוד(. 

מסקנות
ביותר,  פי שניתוחי קטרקט מודרניים נחשבים למוצלחים  אף על 
דיספוטופסיות לאחר השתלת עדשה חד–מוקדית עלולות לפגוע באיכות 
החיים של מספר קטן של חולים. תלונות סובייקטיביות שכיחות יותר 
בקרב מושתלי עדשות רב–מוקדיות, ומצריכות במקרים נדירים החלפת 
וכן עבודות תאורטיות הבהירו את המנגנון  עדשה. מחקרים רבים 
העומד בבסיס הד"ש והד"ח. לאחר אפיון התלונות של המטופלים, 
יכולים המנתחים לשקול אפשרויות טיפול שיתאימו ברוב המקרים. 
יותר של גורמי הסיכון ושל הגורמים  בסופו של דבר, הבנה טובה 
לדיספוטופסיות תאפשר מיטוב של עיצוב מבנה העדשה המושתלת 
ושל בחירת המטופלים אשר יוביל לצמצום התלונות הסובייקטיביות 

לאחר ניתוחי קטרקט. 




