
14

דצמבר 2015 הרפואהupdate | עיניים

הקדמה
הקרנית מיוצבת על ידי סיבי קולגן הפרוסים מגובלת לגובלת, שומרים 
על צורתה הייחודית ומקנים לה יציבות ביומכנית. במחלות אקטטיות 
)למשל קרטוקונוס או אקטזיה לאחר ניתוח תשבורת בלייזר( יציבות 
זו נפגעת ונוצרת הידקקות של הקרנית והתבלטות שלה. שינויים אלו 

מובילים לאסטיגמציה גבוהה, לעיוות ולירידה ניכרת בחדות הראייה.
בעבר סל הפתרונות של רופאי העיניים כלל אמצעים לא פולשניים 
כמו עדשות מגע. הללו שיפרו זמנית את חדות הראייה, אך לא מנעו 
את התקדמות המחלה. פתרונות פולשניים כגון השתלת קרנית הוצעו 

במקרים מתקדמים.
בסוף שנות ה–90 הופיע טיפול חדשני שיוצר קשרים )צלוב( בין 
מולקולות של סיבי קולגן והקשחה של הקרנית ומייצב אותה מבחינה 
 )B2 ביומכנית. זאת באמצעות תגובה פוטוכימית בין ריבופלבין )ויטמין
UV-A. בעברית צחה נקרא הטיפול צילוב קולגן קרנית  לבין קרינת 

 .)CXLאו בקיצור Cross-linking Corneal(
השימוש הרפואי הראשון בשיטה היה כטיפול לחיזוק החניכיים, לאחר 
 )Keratoconus( באופן נרחב במחלת הקרנית החרוטה CXL–מכן יושם ה
וחולל מהפך בגישת הטיפול במטופלים אלו, כיוון שאפשר עצירה של 
המחלה בהליך שהוגדר כפולשני באופן מועט. התוויית הטיפול הורחבה 
למגוון מחלות אקטטיות, והטיפול שולב בניתוחי תשבורת ולאחרונה אף 

משמש לטיפול במחלות זיהומיות של הקרנית.
ההתוויות לטיפול ב–CXL מתרחבות משנה לשנה ואף מחודש לחודש, 

ועד כה נכתבו יותר מ–400 מאמרים בנושא.

הרעיון המולקולרי
רעיון ה–CXL נולד מכמה מחקרים אשר הדגימו ירידה בשכיחות מחלת 
הקרטוקונוס בקרב חולי סוכרת, וזאת עקב צלוב קולגן קרנית שנוצר 

באופן לא אנזימתי על ידי גליקוסילציה. 
תגובת הצלוב מבוססת שנים רבות במדע הפולימרים ומיושמת 
לצורך הקשחת חומרים אלו בתעשייה וברפואה. הקולגן הוא למעשה 
פולימר המיוצר מחומצות אמינו בתוך התא ומופרש לחלל החוץ תאי, 
 .Lysyl Oxidase שם הוא עובר תהליך צלוב באופן פיסיולוגי על ידי האנזים
האנזים פועל על קבוצות אמינו מסוימות בקולגן, הופך אותן לאלדהיד וכך 
מאפשר להן ליצור קשרים קוולנטיים בתוך סיב הקולגן, בין סיבי הקולגן 

השונים ובין סיבי הקולגן לפרוטאוגליקנים בחלל החוץ תאי.
בראשית הדרך מטרת הטיפול הייתה לבצע CXL באמצעות הקרנת 
UV-A בלבד, והריבופלבין שימש כמסנן קרינה במקום שכבת האפיתל 
ונועד למנוע נזק אפשרי לאנדותל, לעדשה ולרשתית. מבין כל החומרים 

שסופגים את אורך הגל הספציפי נבחר דווקא ריבופלבין משום שהוא 
חומר המיוצר באופן פיסיולוגי בגוף ומשום שאינו פוגע בשקיפות 
הקרנית ועל כן בעל פרופיל בטיחות גבוה. מחקר מאוחר יותר הראה 
כי לריבופלבין חלק בתגובה פוטוכימית בכך שהוא משופעל על ידי 
ספיגת האנרגיה )שמקורה ב־UV-A( ומעביר אותה למולקולות חמצן 
 ,)Reactive oxygen species - ROS( שהופכות לזני חמצן ראקטיבים
ואלו מגיבים לקבוצות קרבוקסיליות על פני הקולגן לשם יצירת קשרי 
צלוב. האתגר הוא לגרום לריבופלבין להיספג באופן יעיל בסטרומה 
 tight–ב לשני  אחד  צמודים  על מחסום האפיתל שתאיו  ולהתגבר 
junctions. כיום הדרך היעילה ביותר לעשות זאת היא הסרת האפיתל 

 .)EPI-OFF שיטה זו מכונה(

CXL לטיפול במחלות אקטטיות

מטופלים הסובלים ממחלות אקטטיות ומתאימים לטיפול באמצעות 
CXL הם מטופלים שיש סיכוי לשיפור הראייה שלהם וכאלה שמתכוונים 
לעבור שיקום ראייה בעתיד כגון עדשות מגע, משקפיים או ניתוחי 

תשבורת. במקרים קשים יותר תישקל השתלת קרנית.

CXL פרוטוקול הטיפול של
 UV-A של  הגל  אורך  גם  בהם  שונים,  גל  אורכי  סופג   הריבופלבין 
)nmנ370( לצורך צלוב קולגן. מחקרים שהשוו עוצמות שונות של הקרנה 
באורך הגל המדובר, מצאו כי בעוצמת הקרנה של 3mW/cm² למשך 
30 דקות, השווה לרמת אנרגיה כוללת של 5.4J/cm², הושגו התוצאות 
הטובות ביותר, תוך כדי שמירה על בטיחות ההקרנה )פירוט בהמשך(. 

:Dresden כך נולד פרוטוקול הטיפול הבסיסי על שם
הרדמה מקומית.. 1
הסרת אפיתל בקוטר של 10-8 מ"מ, באופן מכני. לחלופין שיטה . 2

 phototherapeutic חדשה מאפשרת קילוף אפיתל בעזרת לייזר 
 .)PTK(נkeratectomy

עם . 3 0.1% משולב  בריכוז של  פוספט   5 ריבופלבין  טפטוף של 
דקסטרן T-500 )להגברת החדירות( למשך 30 דקות.

הקרנה של UV-A 370nm בעוצמה של 3mW/cm² למשך 30 דקות, . 4
שבמהלכן מטפטפים ריבופלבין כל 5 דקות.

הנחה של עדשת טיפול רכה בסיום הטיפול.. 5

פרוטוקול זה נמשך שעה, לא כולל הזמן שלוקח להכין את המטופל 
ולקלף את האפיתל, מה שהוביל לניסיון לקצר את משך הטיפול תוך 
 Bunsen-Roscoe יעילות מרבית. על פי החוק של  כדי שמירה על 

 – )Corneal Cross Linking( צלוב קולגן קרנית
עצירת האקטזיה ועוד

ד"ר שי גנדלר וד"ר ולרי ברסודסקי 
המרכז הרפואי לגליל, נהריה
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לתגובות פוטוכימיות, יש יחס ישר בין האפקט הפוטוכימי לעוצמת 
ההקרנה הכוללת )5.4J/cm² במקרה שלנו(. כלומר, לפי חוק זה אפשר 
לקצר את משך ההקרנה ולהגביר את עוצמתה, אך הפתרון אינו פשוט 
כשמדובר ברמה הביולוגית. במחקרים על קרניות חזיר שבהם נעשה 
ניסיון לקצר את זמן ההקרנה ולהגביר את עוצמתה בהתאם, חלה 
ירידה בקשיחות הקרניות המטופלות בפרוטוקול הקצר בהשוואה 
לאלו שטופלו בפרוטוקול המקורי )הארוך(. הסברה היא שגיוס חמצן 
לצורך יצירת זני חמצן ראקטיביים תלוי בזמן וכי הוא הכרחי לתגובה 

הפוטוכימית וליצירת קשרי צלוב.
למרות תוצאות מעבדה אלו פורסמו עבודות קליניות רבות שהשוו 
פרוטוקולים מואצים לפרוטוקול Dresden הארוך, ובהם נראה כי אין 
שוני בין הפרוטוקולים בפרמטרים כמו חדות ראייה, Kmax, צפיפות 
קרטוציטים או ספירת תאי אנדותל במעקב של שנה. מחקרים רבים 
השוו בין הפרוטוקול המקורי לבין פרוטוקולים קצרים יותר שבהם 
משכי ההקרנה היו שונים )3, 4, 5, 10, 15 דקות( וגם עוצמות ההקרנה 
היו שונות )mW/cm²נ30 ,18 ,9 ,3(. במחקרים אלו התקבלו תוצאות 
שונות שנעו בין ירידה קלה ביעילות הפרוטוקולים הקצרים לבין יעילות 

שווה.
ואף  שונות  תוצאות  התקבלו  בנושא  המאמרים  שבשפע  כיוון 
סותרות, נכון להיום כל מוסד בוחר את הפרוטוקול שלו על פי ניסיונות 
עבר והסתמכות על כמה מאמרים מהימנים. רוב המוסדות דבקים 
בפרוטוקול אחד למשך זמן, משום שלמרבית מכשירי ה–UV-A עוצמת 
הקרנה קבועה שאינה ניתנת לשינוי. למשל, במחלקתנו אנו משתמשים 
 9mW/cm² שבו עוצמת ההקרנה IROC של חברת UV-X–במכשיר ה
ובשעון עצר של 10 דקות, והתוצאות בקרב כל מטופלינו שעברו את 

הטיפול בשיטת EPI-OFF הן טובות.

?CXLכיצד הדגימו את הצלחת הטיפול ב־
• Demarcation line הוא קו שנראה בעובי הקרנית לאחר טיפול 	

ב–CXL. הוא התגלה לראשונה במנורת סדק ונחקר לאחר מכן 
במיקרוסקופ )Confocal( וב–OCT של הקרנית. בטיפולים שמוגדרים 
מוצלחים הקו נמצא בעומק של כ־300 מיקרון ואפשר לראותו 

.OCT–באופן חד וברור ב
• ירידה של מספר הקרטוציטים בהיסטולוגיה ובזמן אמת כפי שהודגם 	

.confocal laser scanning microscopy באמצעות
• הפרעה בפלקסוס עצבי תת־בזלי.	
• ירידה בערך ה–Kmax - כפי שנמדד בטופוגרפיה - המסמל את 	

רדיוס השיפוע )STEEP( הגדול ביותר.
• ORAנ)Optical Response Analyzer( - מכשיר זה הוא למעשה 	

מכשיר למדידת לחץ באופן רציף בעזרת משב אוויר, והוא מחשב 
את כוח ההתנגדות ונוקשות הקרנית. בניסויים קליניים הועלו ספקות 

.CXL לגבי אמינות הבדיקה במעקב אחר מטופלי
• Corvis ST של חברת Oculus - מבצע מדידת התנגדות ממושכת 	

של הקרנית בשילוב רצף הדמיות Scheimpflug. בדרך זו נמדדים 
פרמטרים ביומכניים בקרנית בדיוק רב, אך טרם הוכחה יעילות 

המכשיר מבחינה סטטיסטית בניסויים קליניים.

טיפול ב־CXL לקרטוקונוס אצל מבוגרים
הודגמו  ובו   2003 זה ראה אור בשנת  בנושא  מחקר קליני ראשון 
השטחה של הקרנית ושיפור בחדות הראייה במובהקות סטטיסטית 

טובה במעקב של שנתיים. ממצאים דומים הוצגו בכמה פיילוטים 
שפורסמו זמן קצר לאחר מכן.

עין  במחקרים השוואתיים בהשתתפות חולי קרטוקונוס, השוו 
שטופלה באמצעות CXL לעין שלא טופלה אצל אותו הנבדק, ונמצא 
ראייה  חדות  של  במדדים  שטופלה  העין  בקבוצת  מרשים  שיפור 

וקרטומטריה.
מחקר אקראי מבוקר ראשון פורסם ב–2008 ונמצאה בו השטחת 
קרנית על פי Kmax באופן מובהק, 
עם נטייה לשיפור בחדות הראייה 
במחקרים  שנים.   4 של  במעקב 
לאחר  קצר  זמן  שפורסמו  דומים 
מכן התקבלו תוצאות דומות, ובאחד 
המחקרים נמצא שיפור קרטומטרי 

ממוצע של עד Dנ4.84. 
 CXL–אמנם חשוב להציג את ה
התקדמות  את  שעוצר  כטיפול 
המחקרים  במרבית  אך  המחלה, 
מוצג שיפור בחדות הראייה. למשל 
שביצע  רטרוספקטיבי   במחקר 
F. Raiskup-Wolfנ)Dresden( במשך 
שש שנים הוא עקב אחר 400 עיניים 
של מטופלים מעל גיל 18, ומצא כי 
חל שיפור בחדות הראייה של לפחות שורה אחת בטבלת סנלן אצל 
כ־53% מהמטופלים. אצל כ־23% מהמטופלים לא חל שינוי בחדות 
הראייה. הנתונים מתייחסים בעיקר לשלוש השנים הראשונות משום 
 J Cataract( שלאחר מכן מספר הנבדקים ירד למספרים קטנים מדי

.)Refract Surg 2008; 34:796-801
365 עיניים  אשר עקב אחר   )Siena(נCaporossi A במחקר של 
לא חל שינוי בחדות הראייה במעקב של שנה וגם במעקב של ארבע 
שנים בדגימה קטנה יותר. לעומת זאת חל שיפור ניכר ברפרקציה 

ובקרטומטריה.

טיפול ב־CXL לקרטוקונוס אצל ילדים
מחלת הקרטוקונוס היא מחלה המתקדמת בקצב מהיר יותר בקרב 
ילדים ובני נוער )בני 19-8(. מחקרים הראו כי באוכלוסייה זו אפשר 
לראות התקדמות ניכרת עוד בטרם מתגלים סימנים קליניים. נוסף על 
כך אצל ילדים נראית נטייה חזקה יותר להידרדרות בחדות הראייה, ועל 

כן אוכלוסייה זו יכולה להפיק את התועלת הרבה ביותר מטיפול זה.
 CXL–במחקרים ראשונים בקרב ילדים נראתה תגובה מהירה ל
בשנה הראשונה לטיפול וחל שיפור בחדות הראייה )מתוקנת או לא(, 
ברפרקציה ובקרטומטריה. בקרניות עם קרטוקונוס מתקדם יותר 
נראתה גם השטחה גדולה יותר במעקב של שנה, אך במחקר שעקב 
אחרי ילדים שלוש שנים לאחר הטיפול נמצא שלמרות שיפור בשנה 
הראשונה, אצל חלק מהמטופלים המשיכה המחלה להתקדם לאחר 
 EPI-OFF תקופה ארוכה יותר )ראוי לציין כי המחקר בוצע בשיטת
היעילה יותר(. בסדרת מקרים שפורסמה נראו תוצאות דומות של 

התקדמות המחלה לאחר שנה.
ההנחה היא שהמחלה אגרסיבית יותר אצל ילדים, לכן יש צורך 
יעיל  במידע ארוך טווח. כמו כן חשוב להסביר להורים כי הטיפול 
במרבית המקרים, אך הסיכון להחמרה עדיין קיים ומעקב קבוע הכרחי 

גם לאחר הטיפול ומאפשר לשקול חזרה על הטיפול במקרה הצורך.

נכון להיום כל 
מוסד בוחר את 

הפרוטוקול שלו על 
פי ניסיונות עבר 

והסתמכות על כמה 
מאמרים מהימנים. 

רוב המוסדות 
דבקים בפרוטוקול 

אחד למשך זמן, 
משום שלמרבית 
 UV-Aמכשירי ה־
עוצמת הקרנה 
קבועה שאינה 

ניתנת לשינוי
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טיפול להסרת האפיתל )EPI-OFF( כפי שמבוצע ברוב הפרוטוקולים 
מעלה את הסיכון לזיהום, להצטלקות, לעיכוב בסגירת האפיתל ולאי–
סבילות עקב כאבים לאחר הטיפול, במיוחד בקרב ילדים. על כן יש לשקול 
טכניקה שבה לא מסירים את האפיתל )EPI-ON( במקרים שבהם יש 
סיכוי להיענות נמוכה. חשוב לזכור שב–EPI-ON היעילות קטנה באופן 
ניכר ביחס ל–EPI-OFF, וזאת משום שהריבופלבין וה–UV-A אינם חודרים 
את האפיתל באופן מספק. במחקרים נראתה החמרה בקרטוקונוס לאחר 
18 חודשים במספר גדול של ילדים שעברו טיפול בשיטת EPI-ON. על כן 
עושים שימוש בשיטה זו רק לעתים רחוקות. שיטת ה–EPI-OFF תהיה 
מועדפת תמיד מבחינת יעילות, עד שיימצא פתרון למעבר של UV-A ושל 

ריבופלבין או של חומר משפעל אחר דרך אפיתל שלם.

מתי יש לטפל בילדים?
עדיין חסר בספרות מידע ארוך טווח בעניין זה, אך ההמלצה הכללית 
היא זו: כשיש הוכחה להתקדמות המחלה בפרקי זמן של שלושה עד 

.CXL–שישה חודשים, יש צורך דחוף יותר לטיפול ב
חשוב להדגיש כי אצל ילדים הסיכוי להחמרה במקרים אלו גדול 
יותר מהסיכון בקרב מבוגרים, שאצלם אפשר לחכות לעתים כדי להיות 
בטוחים שמדובר בהידרדרות אמתית ולא בשינויים שקשורים ברעשי 
רקע של מכשיר הבדיקה, בהרכבת עדשות מגע וכו'. באחד המחקרים 
מקרטוקטנוס  הסובלים  מהילדים   88% אצל  כי  נמצא  האחרונים 
שנבדקו, הידרדר המצב במעקב של 6-3 חודשים. על כן יש לשקול 
טיפול בהתייצבות המחלה ולא להמתין להידרדרות. המטופל הצעיר 
ביותר שעבר CXL על ידו של F. Hafezi היה בן שמונה, וכך גם במוסדנו.

שימו לב למטופלים הלוקים בתסמונת דאון!
השכיחות של קרטוקונוס בקרב מטופלים הלוקים בתסמונת דאון היא 
1/67 לעומת 1/2,500 - 1/500 )התסמונת שכיחה יותר באוכלוסייה 
ערבית ואסייתית( באוכלוסייה הכללית. מטופלים אלו אינם מאובחנים 
לרוב עקב שיתוף פעולה ירוד בבדיקת חדות ראייה. לעתים מטופלים 
שחדות הראייה שלהם היא 6/12 או 6/15 לא עוברים בירור, היות 
המוגבל.  לשיתוף הפעולה  הראייה  בחדות  הבעיה  שמייחסים את 
המטופלים הללו נוטים יותר לשפשף עיניים, ועל כן גם מועדים יותר 
להחמרה במחלה. בדרך כלל ההיענות נמוכה לאחר הטיפול עקב 
כאבים )תלוי בחומרת התסמונת ובשיתוף הפעולה(, על כן בלית ברירה 
EPI-ON ואף בהרדמה  לעתים יש צורך לבצע את הטיפול בשיטת 

כללית.

טיפול ב־CXL לאקטזיות לאחר ניתוחי לייזר 
להסרת משקפיים

כאשר מבצעים ניתוח תשבורת בלייזר )מסוג Excimer( על הקרנית, 
אחד הסיבוכים הנדירים יחסית הוא התפתחות אקטזיה. ההנחה היא 
שבניתוח זה מפרים את המשכיות סיבי הקולגן, ונוסף על כך מדקקים 
בעלת  שהיא  הקדמית  הסטרומה  באזור  הקרנית  את  )משייפים( 
ההשפעה הגדולה ביותר על היציבות הביומכנית של הקרנית. סוג 
הניתוח המועד ביותר לסיבוך זה הוא ה–LASIK, זאת עקב יצירת מתלה 
וביצוע לייזר בשכבות עמוקות יותר של הסטרומה, אך התופעה קורית 

 .PRK גם בניתוח תשבורת מסוג
בדיווחים ראשונים נראה כי CXL עוצר את ההתקדמות של אקטזיות 
מסוג זה בטופוגרפיה של הקרנית ובערכי Kmax במעקב של שנתיים. 

מחקרים אקראיים שנערכו מאוחר יותר אישרו ממצאים אלו במדדים 
של Kmax וחדות ראייה.

בטיחות
הטיפול ב–CXL נחשב בטוח, אך חלק ניכר מהסיבוכים מתרחש עקב 
הסרת האפיתל אשר באופן רגיל נסגר תוך 4-3 ימים, אך נשאר דק 
יחסית )20-10 במקום 50 מיקרון( למשך כשישה חודשים, מה שיכול 

להציג תמונה מוטעית של החמרה.
אותו,  מסירים  כאשר  אך  מצוין,   UV מגן  הוא  הקרנית  אפיתל 
הריבופלבין ממלא את מקומו וסופג 90% מקרינת ה–UV-A בסטרומה 
הקדמית, ועל כן מגיעה הקרינה בעוצמות חלשות מאוד לרקמות אחוריות 
יותר. בבדיקות מעבדה ובבדיקות קליניות הוכח כי CXL אינו פוגע באנדותל 
הקרנית, בקשתית, בעדשה או ברשתית. זאת בתנאי שבוצעה ספיגה 
נאותה של הריבופלבין בסטרומה, כלומר לפחות 20 דקות בקרנית 
שאינה דקה מ–400 מיקרון. נוסף על כך, ככל שמתרחקים ממוקד האור 

למבנים אחוריים יותר, קרני ה–UV-A מתבדרות וכך נחלשת השפעתן.

סיבוכים אפשריים בקרנית
• יופיעו בדרך כלל בשלושת הימים הראשונים לאחר 	 זיהומים - 

הטיפול, לרוב עקב היגיינה ירודה של המטופל או כיוון שאינו מודע 
להסביר למטופל  בעינו. חשוב  טיפולית  לכך שיש עדשת מגע 

שבמקרה שעדשת המגע נופלת אין להחזירה לעין.
• הסננות סטריליות - מופיעות ימים אחדים לאחר הטיפול. ההשערה 	

היא שהמקור הוא תגובה חיסונית לאנטיגנים של סטפילוקוק, הנמצאים 
בריכוז גבוה בנוזל דמעות סטטי הכלוא מאחורי העדשה הטיפולית.

• עיכוב בצמיחת אפיתל.	
• עכירויות )Haze( - סיכון גובה יותר בקרב מטופלים הסובלים ממחלה 	

מתקדמת. עכירות תופיע כמה חודשים לאחר הטיפול. במאמר 
שפרסם Raiskup Fנ)))J of Refractive Surgery. 2009;25)9( הוא 
הראה כי אצל 9% מ–127 מטופלים התפתחה עכירות בתוך שנה. 
מרבית המטופלים הגיבו לטיפול בסטרואידים מקומיים והעכירות 
נעלמה תוך 8-6 חודשים. יש השערה כי עקב שכיחות גבוהה יחסית 
של עכירויות לאחר CXL, מדובר בחלק מתהליך שעוברת הקרנית 
אשר קשור בחלקו לירידה זמנית בכמות הקרטוציטים. חשוב להבדיל 
בין עכירויות זמניות לבין צלקות קבועות, שמקורן לרוב במהלך 

המתקדם של המחלה האקטטית ולא בטיפול עצמו.
• נזק לקרטוציטים - במחקרים נמצא שמספר הקרטוציטים מתחדש 	

בתוך שבועות עד חודשים. ירידה זמנית במספר הקרטוציטים היא 
גם סימן מדיד להצלחת ה–CXL במאמרים רבים.

• סיבוכים אפשריים בקרב מטופלי CXL לאחר ניתוחי LASIK כוללים 	
סטריות של המתלה, קרטטיס למלרי מפושט, צמיחה של אפיתל 

לפנים המתלה והתמוססות המתלה.

ניסיונות  נעשים  האפיתל,  בקילוף  הכרוכים  הסיבוכים  עקב 
להגביר את חדירותו בלי להסירו לחלוטין. למשל בעזרת תעלות 
benzalkonium chloride ואף  סטורמליות, שימוש בחומרים כגון 
שיטה הנקראת Ionotophoresis, שבה מעבירים זרם חשמלי נמוך 
דרך הקרנית כדי להגביר את מעבר החומרים. לכל אלו הצלחה 
חלקית ואף שיטה לא הגיעה עדיין לרמת היעילות של שיטת ה–

EPI-OFF הרגילה.
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התוויות נגד
• עובי סטרומה קטן מ–400 מיקרון. חשוב לציין כי לאחר קילוף 	

האפיתל יש התנדפות נוזלים מהסטרומה והקרנית נהיית דקה 
יותר במהלך הטיפול, לכן בקרב מטופלים שעובי הסטרומה שלהם 
גבולי יש לשקול טיפול בריבופלבין היפו–אוסמוטי או איזו–אוסמוטי. 
חומרים אלו אמנם מעבים את הסטרומה באופן זמני, אך נצפתה 
ירידה ביעילות הטיפול כאשר משתמשים בחומרים אלו. הסברה 
היא שהבצקת מרחיקה את סיבי הקולגן אחד מהשני ובכך מקשה 

על יצירת קשרים קוולנטים ביניהם.
אפשרות נוספת היא שימוש בעדשת מגע טיפולית אשר נספגה 
בריבופלבין וביצוע ה–CXL דרכה. חשוב להדגיש כי העדשה חייבת 
להיות כזו שלא תסנן קרינת UV כדי לאפשר את הצלחת הטיפול 

.)J. Refract Surj 2014(נS. Jacov כפי שסוקר על ידי
עובי הקרנית נתון לשינויים בסמוך לפעולה ובמהלכה, על כן יש 
המלצות לבצע ניטור לעובי הקרנית )Pachymetry( במהלך הטיפול 

וסמוך לו.
• עבר של זיהום שלבקת בקרנית, משום ש־CXL עלול לשפעל את 	

הווירוס.
• עכירות מרכזית - CXL יעיל פחות באזורים מצולקים או עכורים, 	

קשה לבצע פכימטריה מדויקת באזורים אלו והטיפול עלול להרחיב 
את העכירות. כמו כן, מטופלים שנראית אצלם עכירות נרחבת 
ועמוקה בקרנית כנראה לא ייהנו משיפור בחדות הראייה, ועל כן 

יתאימו יותר להשתלת קרנית.
• יובש חמור בעיניים.	
• היסטוריה של עיכוב בצמיחת אפיתל.	
• שמירה על קוטר הקרנה של 10-8 מ"מ כדי להימנע מפגיעה בתאי 	

 גזע שבגובלת. הנחיה זו מגבילה את הטיפול באקטזיות פריפריות 
וב–PMDנ)Pelucid Marginal Degenratiom(. יש להסתייג ולציין כי 

במחקר על קרניות ארנבת, בוצע 
טיפול CXL על כל קוטר הקרנית 
כולל הגובלת על פי הפרוטוקול 
המלא, ואותו פרוטוקול יושם גם 
בקבוצה אחרת באנרגיה כפולה, 
ונמצא שלא הייתה כל פגיעה בתאי 
ולא חל עיכוב בצמיחת  הגובלת 
שקיבלה  בקבוצה  גם  האפיתל 
הקרנה באנרגיה כפולה. נוסף על 
כך, הקרנית זקוקה לכשליש מתאי 
יכולת  את  לשמר  כדי  הגובלת 
לכן  האפיתל,  של  ההתחדשות 
יש לשקול יתרונות מול חסרונות 

ההקרנה הפריפרית ולהקרין גם אקטזיות פריפריות בצורה ממוקדת.
• נכון להיום וגם לפי מסקנות שפורסמו בוועדה שכינסה מומחי קרנית 	

 Global Consensus on( מרחבי העלום ומסקנותיה התפרסמו השנה
 CXL–אין הגבלה בגיל לטיפול ב )Keratoconus and Ectatic Diseases

כל עוד הוכח כי יש סבירות להתקדמות המחלה.
• אין הגבלה גורפת מבחינת חדות ראייה, כלומר אין מניעה לבצע 	

CXL גם למטופל שחדות הראייה המתוקנת שלו היא 6/6 )כמובן 
אם יש עדות להתקדמות המחלה בטופוגרפיה(, אך חשוב לבצע 
תיאום ציפיות עם המטופל ולציין כי צפויים שינויים בתשבורת וכי 

יש סיכוי לעכירות שתפגע בראייה.

CXL-Plus

CXL אמנם מונע את התקדמותן של מחלות אקטטיות, אך במקרים 
רבים הוא אינו משפר את חדות הראייה. על כן לאחרונה נעשה שימוש 
כדי לשפר את חדות הראייה  ניתוחי תשבורת  ב–CXL בשילוב עם 
בלי לפגוע ביציבות הביומכנית של הקרנית האקטטית. טיפולים אלו 
נקראים CXL-Plus. יש להסתייג ולהזכיר שוב כי נכון להיום השפעת 
ה–CXL על התשבורת אינה צפויה ועל כן פוגעת בדיוק של טיפולים אלו.

 CXL וטבעות קרנית תוך־סטרומליות 
)ICR - Intrastromal Corneal Ring(

יכול לשפר מדדים  בכמה עבודות הראו החוקרים שניתוח טבעות 
 .LASIK טופוגרפיים וחדות ראייה בקרטוקונוס ובאקטזיות לאחר ניתוחי
עם זאת הטיפול בטבעות אינו עוצר את התקדמות המחלה, על כן 
ייתכן ששילוב של ניתוח טבעות עם CXL יכול להועיל יותר מאשר ניתוח 
טבעות בלבד. לעומת זאת מחקרים אחרים מראים שלא היה שוני 
בהתקדמות המחלה בין מטופלים שעברו ICR כטיפול יחיד לבין אלו 
 ICR–שקיבלו טיפול משולב. במחקרים אחרים אף נראתה עדיפות ל
כטיפול יחיד בהשוואה לטיפול משולב. עקב פרסומים סותרים יש 
עדיין צורך במעקב ארוך טווח ובעבודות נוספות כדי לבסס את יעילות 

.ICR–ו CXLהטיפול המשולב של

CXL והשתלת עדשה תוך־עינית

הרציונל שעומד מאחורי שילוב זה הוא בעצם תיקון תשבורת תוך 
פגיעה מזערית ביציבות הביומכנית של הקרנית. האפשרויות הן עדשה 
המקובעת בקשתית, עדשה נתמכת זווית ואף השתלת עדשה במקטע 
CXL לעצירת התקדמות  אחורי או החלפת עדשה, כל זאת בשילוב 

המחלה האקטטית.

CXL ו־PRK בהנחיה טופוגרפית

PRK הנעשה בהנחיה טופוגרפית מאפשר לעצב את הקרנית ולשפר 
ראייה המושפעת מאסטיגמציה לא סדירה. גם שיטה זו אינה עוצרת את 
התקדמות המחלה האקטטית, ולכן גם בשיטה זו השילוב עם CXL יכול 
לעזור בתיקון תשבורת תוך חיזוק הקרנית ועצירת התקדמות המחלה.

יש כמה הסתייגויות בנושא, למשל בכמה עבודות נמצא שביצוע 
PRK ו–CXL באותו היום הובילו לתוצאות טובות יותר מבחינת חדות 
ראייה, קרטומטריה ורפרקציה, ואף הובילו לסיכויים פחותים לעכירות 
בקרנית לעומת ביצוע הפעולות במרחק של שנה. כמו כן, עדיין חסר 
מידע לגבי השפעה לזמן ארוך. יש חילוקי דעות לגבי עומק השיוף 
המקסימלי על ידי PRKנ)80-50 מיקרון( וכן עובי הקרנית המינימלי 
 ablation–מוריד את ה CXL ,בסיום הפעולה )400-300 מיקרון(. ולסיום

rate של ה–excimer laser ועל כן הפעולה מדויקת פחות.

CXLעוד על לייזר ו־
האם קרנית שעברה CXL תגיב אחרת ללייזר )מסוג excimer( בניתוח 

תשבורת?
התשובה היא כן. בשני מחקרים שבוצעו על קרניות חזיר, נמצא כי 
 CXL ירד ב–9%-12% לפעימת לייזר בקרנית שעברה ablation rate–ה

בכמה עבודות נמצא 
 CXLו־ PRK שביצוע
באותו היום הובילו 
לתוצאות טובות 
יותר מבחינת חדות 
ראייה, קרטומטריה 
ורפרקציה, ואף 
הובילו לסיכויים 
פחותים לעכירות 
בקרנית לעומת 
ביצוע הפעולות 
במרחק של שנה
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בהשוואה לקרנית רגילה שלא עברה טיפול ב–CXL. חשוב לזכור כי 
טיפול לייזר בקנית לאחר CXL הוא עדיין לא צפוי, ועל כן יש לערוך 
מחקרים נוספים כדי לאשר ולחדד תוצאות אלו ואף לשכללן באופן 

שיטתי במכשירי הלייזר לתיקון תשבורת.
האם לבצע CXL מונע בד בבד עם ניתוח LASIK כדי למנוע אקטזיה 

אצל מטופלים שאינם סובלים ממחלה אקטטית?
כנראה שלא. אמנם John Kanellopoulo ערך ניסויים קליניים לבדיקת 
אפשרות זו, אך מבחינה סטטיסטית קשה לבסס טיפול זה משום שעל 
פי דיווחים עדכניים השכיחות של אקטזיה לאחר ניתוח LASIK נעה בין 
1/5,000 ל–1/10,000 )די נדיר(, כלומר יש צורך לנסות את השילוב 
הזה על כ־20,000 מטופלים רק כדי להוכיח באופן מהימן אם יש או 
אין תועלת בטיפול. נוסף על כך, נראה כי יש חוסר היגיון מסוים במתן 
טיפול )CXL( שיכול לפגוע בחדות הראייה )למשל עקב עכירות( כהכנה 
לטיפול שנועד לשפר חדות ראייה. כמו כן, כפי שהוזכר, חסר עדיין 
מידע לגבי השפעה של שילוב לייזר עם CXL ועל כן קשה יותר לדייק 

מבחינת תשבורת סופית. 

CXL לטיפול בדלקות זיהומיות של הקרנית 

 Photo Activated(נPACK-CXL בשם F.Hafezi טיפול זה מכונה על ידי
Chromophore for Keratitis(. בתקופה האחרונה חלה עלייה במספר 
הפרסומים על טיפול זה. שילוב של קרינת UV ורביבופלבין כחומר מחטא 
קיים כבר משנת 1960, אז שימש הטיפול לנטרול פתוגנים בדם ובפלסמה. 
ומונע  במיקרואורגניזם  ישירות  הפוגע  טיפול  הוא   PACK-CXL
ידי היקשרות של ריבופלבין ל–DNA של הפתוגן,  התרבות שלו על 
היוצרת זני חמצן ראקטיביים בעלי השפעה ציטוטוקסית ישירה ומעלה 
את עמידות הקרנית לפירוק אנזימים. תוצאות של עבודות אשר בדקו 

את יעילות השיטה במעבדה ועל בעלי חיים מוצגות בטבלה הבאה:

בעבודה קלינית שפורסמה לאחרונה ובדקה את ההשפעה של 
טיפול מקומי אנטי–מיקרוביאלי בעזרת תרופות בהשוואה לטיפול 
בתרופות המשולב עם CXL בקרב מטופלים הסובלים מכיב זיהומי 
בקרנית, נצפה יתרון קל של הטיפול המשולב כיוון שבקבוצה זו נראו 

פחות סיבוכים.
כיום  הזמינות  ההקרנה  עוצמות  שלנוכח  הייתה  המסקנה 
יותר לטיפול בכיבים שטחיים  PACK-CXL מתאים  בבתי החולים, 
ומוקדמים. עבודה נוספת הראתה 
כי פלורסצאין סופג אורכי גל דומים 
להימנע  יש  כן  על  לריבופלבין, 
טיפול  לפני  פלורסצאין  מצביעת 
ב–CXL כדי למנוע תחרות בין שני 
החומרים שתוביל לפגיעה ביעילות 
נוספים  חומרים  גם  הטיפול. 
שסופגים את אותם אורכי הגל כמו פלוארוקינולונים או פולידין עלולים 

לפגוע ביעילות הטיפול.

לסיכום 
מחלות אקטטיות גורמות לאסטיגמציה לא רגילה ולירידה בחדות הראייה 
אשר מתקדמות לאורך זמן, על כן אמצעי תשבורת בלבד אינם מספיקים 
יעיל ופשוט יחסית לעצירת  הוא פתרון בטוח,   CXL .לטיפול בבעיה
התקדמות מחלות אלו, והוא מקנה יציבות ביומכנית לקרנית בקרב ילדים 

.UV-A–ומבוגרים באמצעות תגובה פוטוכימית בין ריבופלבין ל
הטיפול מומלץ למטופלים שנמצאו אצלם סמנים של התקדמות 
המחלה או למטופלים הסובלים ממחלה מוקדמת ומועמדים לשיקום 
ראייה באמצעות עדשות, משקפיים, תיקון תשבורת בלייזר או טבעות 

.)CXL - Plus( סטרומליות
בזיהומים  טיפול  כגון  נוספות  בהתוויות  גם  יעיל  נמצא   CXL
יעילות הטיפול  בקרנית, אך יש צורך במעקב ארוך טווח לביסוס 
 ובטיחותו לטווח ארוך בהתוויות אלו, והמשך מעקב אחרי מטופלי 

הקרטוקונוס.
נכון להיום, האתגרים המרכזיים בתחום זה הם חדירת הריבופלבין 
יעילותם  דרך אפיתל שמור, ביצוע טיפולים מואצים שישמרו על 
ושילוב ה–CXL בניתוחי תשבורת, ויש ציפייה לפריצות דרך בנושאים 

אלו.
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