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או ג ראשונית  כמחלה  להופיע  יכולה  זווית  סגורת  לאוקומה 
 Vitreous גם  Aqueous Misdirectionנ)AM( מכונה  שניונית. 
Malignant glaucoma. מדובר  Blockנ)VB( או בשמו המקורי 
בגלאוקומה סגורת זווית שניונית אגרסיבית המתאפיינת בהתרדדות 
מרכזית והיקפית של הלשכה הקדמית ובלחצים תוך–עיניים שיכולים 

להיות נמוכים, תקינים או גבוהים מאוד.
מדובר במצב נדיר יחסית, והסיבה השכיחה ביותר להופעתו היא 
ניתוחי פילטרציה לטיפול בגלאוקומה סגורת זווית. עם זאת, מצב זה 

תואר גם אחרי ניתוחי פילטרציה 
ואחרי מגוון רחב  בזווית פתוחה 
שונות,  עיניות  התערבויות  של 
 , ן בפילוקרפי טיפול  לרבות 
טראומה קהה, טיפולי לייזר ובהם: 
YAG קפסולוטומיה, אירידוטומיה, 
ניתוחים  ציקלופוטוקואגולציה, 
שונים: ניתוחי קטרקט, השתלת 
הזמן  ועוד.  ויטרקטומיה  קרנית, 
החולף מההתערבות ועד להופעת 
שבה  בסדרה  משתנה.   VB ה–
66 מטופלים לאחר  עקבו אחרי 

VB תוך שבוע  הופיע  טרבקולקטומיה, אצל כמחצית מהמטופלים 
מהניתוח, אך כ–20% מהמקרים התפתחו אחרי יותר משנה. נוסף על 
כך, תוארו מקרים לא מעטים של VB שהופיעו באופן ספונטני ללא כל 

התערבות מוקדמת.

פתופיזיולוגיה
VB עדיין איננה ברורה לגמרי. ייתכן שמערכת  הפתופיזיולוגיה של 
יחסים אבנורמלית בין העדשה, הזגוגית וגוף העטרה מובילה לתזוזה 
קדמית של דיאפרגמת העדשה–קשתית ולסגירת הזווית כתוצאה מכך. 
ניסיונות לטיפול באמצעות הוצאת העדשה שהצליחו באופן חלקי בלבד 
)ורק כאשר היה אבדן זגוגית( כמו גם הממצא של VB בעיניים אפאקיות 

העבירו את המיקוד בחיפוש המנגנון מהעדשה אל הזגוגית.
התיאוריה המקורית למנגנון של התפתחות VB צמחה מהאבחנה 
כי גוף העטרה וה–Cilliary processes היו ברוטציה קדמית. הסברה 
הראשונית התייחסה ל–shunting של נוזל לחלל הזגוגית במקום ללשכה 
האחורית ועל ידי כך העלאת נפחה ודחיקה קדימה של הדיאפרגמה, אך 
התיאוריה שהביסוס המחקרי שלה הוא הרב ביותר כיום היא כי הרוטציה 
הקדמית נובעת מהתרחבות רקמת הדמית )choroidal expansion(. על 
פי התיאוריה הזו, מאורע ראשוני )inciting event( כמו דלקת במהלך 
 blood-choroid-barrier–הניתוח או היפוטוניה, מוביל לפגיעה בשלמות ה 
ירידה בכוח  ולאקסודציה של חלבון לחלל הבין–תאי. בהמשך חלה 

האוסמוטי של כלי הדם הכורואידליים וכן התרחבות הדמית, אשר מעלה 
את הלחץ התוך–עיני בזגוגית האחורית ודוחקת אותה קדימה.

אמנם הסיבה ללחץ החיובי המוביל לרוטציה קדמית של גוף העטרה 
שנויה עדיין במחלוקת, אך יש הסכמה רחבה בספרות שתזוזה קדמית 
של דיאפרגמת העדשה–קשתית מרדדת את הלשכה גם במרכז וגם 
 pupillary block בהיקף, ויוצרת סגירת זווית חריפה. בניגוד למצב של
שבו ה–outflow לא נפגע עד שיש irido-trabecular block, במצב של 
תזוזה קדמית של העדשה וגוף העטרה יכולה להיות חסימה מידית של 
ה–outflow, וזאת ללא קשר למיקום הקשתית )קרוב לוודאי בשל כוחות 

 .)scleral spur–קדמיים הפועלים על ה
 VB–ההבנה כי התוצאה הסופית של שרשרת האירועים המובילים ל
מסתיימת ברוטציה קדמית של גוף העטרה ודיאפרגמת הקשתית–
עדשה הובילה לראשונה לטיפול יעיל במצב זה: טיפול בטיפות הגורמות 
לציקלופלגיה, דהיינו אטרופין 1% ופנילאפרין 10%. טיפות אלו מרפות 
את שריר הספינקטר הציליארי, וכך מגבירות את המתח הרדיאלי על 
הזונולות. הזונולות המתוחות מושכות את ה–cilliary processes ואת 
העדשה לאחור וכך מתנגדות ללחץ החיובי שמגיע מכיוון הזגוגית. בד 
בבד עם תהליך זה, התרחבות האישון הנוצרת כתוצאה מהשפעת 
הטיפות מגדילה את פני השטח הזמינים למעבר של נוזל מהלשכה 

האחורית אל הקדמית. 
VB יכול להופיע גם באופן משני למצבים אחרים בעיניים. חשוב 
VB מסוג כזה בנפרד, כיוון שהטיפול בו דורש מיקוד בגורם  לסווג 
או  סינכיות קדמיות  הן   VB–ל לסיבות משניות  דוגמאות  הראשוני. 
אחוריות, הידבקויות בין הזונולות לקפסולה, וחומר זר בזגוגית הקדמית 

)סיליין, גז, חומר וויסקואלסטי, מסה זיהומית ועוד(.

אבחנה
מרכזית  התרדדות  הוא   VB של  במקרים  המרכזי  הקליני  הממצא 
ופריפרית של הלשכה הקדמית בנוכחות אירידוטומיה היקפית פתוחה 
בהעדר דימום או effusion כורואידלי. הלחץ התוך–עיני גבוה בדרך כלל, 
אולם הלחץ יכול להיות בטווח הנורמה ואפילו נמוך. VB יכול להיות מלווה 
בלחצים נורמליים ואף בלחצים נמוכים אחרי ניתוחי פילטרציה בשל דלף, 
פילטרציית יתר או choroidal effusion. במצבים שבהם הלחץ גבוה 
מתקבלת תמונה קלינית האופיינית ל–congestive glaucoma, לרבות 
גירוי של הלחמית ובצקת קרנית מיקרוציסטית. ממצא שכיח פחות הוא 

Myopic shift הנובע מתזוזה קדמית של העדשה.
 Ultrasound–הוא ה VB ביותר לאבחנה של  כלי הדימות החשוב 
biomicroscopyנ)UBM(. הוא טוב יותר מ–OCT של המקטע הקדמי בשל 
יכולתו הגבוהה להדגים את המבנים העמוקים כמו גוף העטרה והלשכה 
האחורית, שהאנטומיה התפקודית שלהם הכרחית לאבחנה. הפתולוגיות 
האופייניות ל–VB שאפשר לראות ב–UBM הן היצרות הלשכה הקדמית, 

Vitreous Block - מהמנגנון ועד לפתרון 
ד"ר אבנר בלקין וד"ר נועה גפן

מחלקת עיניים, מרכז רפואי "מאיר", כפר סבא

 VBמטרת הטיפול ב־
היא לאפשר זרימת 
נוזלים חופשית בין 
הזגוגית לבין הלשכה 
הקדמית, ובכך 
לאפשר לגוף העטרה 
לשוב למקומו הטבעי, 
ללשכה הקדמית 
והאחורית להיבנות, 
ולניקוז הנוזל דרך 
הטרבקולום להתחדש
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 cilliary processes–רוטציה קדמית של גוף העטרה, רוטציה קדמית של ה
and zonules, ותזוזה קדמית של דיאפרגמת הקשתית–עדשה. UBM יעיל 

גם לאחר הטיפול לצורך הדגמת הפגיעה בשלמות ההיאלויד הקדמי.

אבחנה מבדלת
VB היא התקף גלאוקומה סגורת  האבחנה המבדלת המרכזית של 
זווית כתוצאה מ–pupillary block. שני המצבים עשויים להיות דומים 
במאפייניהם הקליניים ושניהם יכולים להופיע לאחר ניתוחים. עם זאת, 
יש כמה הבדלים חשובים ביניהם. ראשית, במקרים של VB הלשכה 
כולה רדודה באופן אחיד, לעומת pupillary block, שם המרכז עמוק 
מההיקף. נוסף על כך, ב–VB העדשה יכולה להיות מוסטת קדימה, 
ואילו ב–Pupillary block היא במקומה האנטומי התקין. הבדל חשוב 
נוסף הוא בעין השנייה - ב–Pupillary block נצפה לזווית צרה, ואילו 
ב–VB יש שונות גדולה יותר בעומק הזווית בין העיניים. למרות האמור 
לעיל, הדרך הוודאית להבדיל בין המצבים היא ביצוע אירידוטומיה 
היקפית לקבלת פתח מלא בקשתית. הימשכותו של התקף בנוכחות 
אירידוטומיה מלאה מכוונת לאבחנה של VB. מצבים נוספים, שכיחים 
דמם   ,Choroidal effusion הם:   VB של  באבחנה המבדלת  פחות, 

סופרה–כורואידלי ומסות בקשתית, בגוף העטרה או ברשתית.

טיפול
מטרת הטיפול ב–VB היא לאפשר זרימת נוזלים חופשית בין הזגוגית 
לגוף העטרה לשוב למקומו  ובכך לאפשר  לבין הלשכה הקדמית, 
דרך  הנוזל  ולניקוז  להיבנות,  והאחורית  הקדמית  ללשכה  הטבעי, 
הטרבקולום להתחדש. הגישה לטיפול היא של טיפול מדורג. נהוג 
להתחיל בטיפות, להמשיך בלייזר ולנתח במקרים שבהם טיפול שמרני 
לא הספיק. עם זאת, כאשר יש מגע קרנית–עדשה נדרשת התערבות 

דחופה על ידי ניתוח )מומלץ תוך 24 שעות(. 

טיפול בתרופות
ציקלופלגיה

טיפות ציקלופלגיה הן הקו הראשון בטיפול ב–VB. הן עובדות במנגנון 
שתואר לעיל וקשורות בשיעור נמוך מאוד של תופעות לוואי, כגון 

עצירת שתן או טכיקרדיה. 

היפראוסמוטיים
תכשירים היפראוסמוטיים מסוג מניטול וגליצרול עובדים במנגנון של 
הקטנת נפח הזגוגית. מנגנון נוסף שהוצע לפעילותם הוא הפחתת 
הנפח החוץ–כלי )אקסטרה–ווסקולרי( ברקמת הדמית )הכורואיד(, 
ועל ידי כך הפחתת הלחץ האחורי. שתי הבעיות המרכזיות בטיפול 
בתרופות הן אחוז התגובה הראשונית הנמוך )עד 50%, יש סדרות רבות 
שבהן דווחו אחוזי הצלחה נמוכים הרבה יותר(, וסיכויי חזרה גבוהים 
של המחלה עם הפסקת הטיפול. למרות ההסתייגויות הללו, נהוג כיום 

להתחיל את הטיפול ב–VB באמצעות תרופות.

טיפול בלייזר
קפסולוטומיה ופגיעה בשלמות ההיאלואיד הקדמי - מטרת הטיפול היא 
יצירת חיבור ישיר בין הזגוגית לבין הלשכה הקדמית. פעולה זו מאפשרת 

דקומפרסיה של הזגוגית הקדמית ואיזון לחצים בין הלשכות הקדמית 
והאחורית. חשוב לבצע את הקפסולוטומיה גם מחוץ לגבולות האופטיק 
)דרך אירידוטומיה היקפית אם יש צורך( על מנת לאפשר מספיק מקום 
לזרימת נוזל. אחוזי ההצלחה המדווחים של פעולה זו נעים בין 57% עד 
ל–100%. אין מספיק דיווחים בנוגע לתוצאות ארוכות הטווח של הטיפול, 
ויש לא מעט דיווחים על הישנות גבוהה של המחלה בחודשים הראשונים 

אחרי הטיפול. הפעולה אינה אפשרית בעיניים פאקיות.
ציקלופוטוקואגולציה בלייזר ארגון - מטרת טיפול זה היא לנסות 
להחזיר את האנטומיה של ה–ciliary processes למצב הבסיסי ולגרום 
לרוטציה אחורית שלהם. הטיפול נוסה גם דרך עדשת גוניוסקופיה 
וגם ישירות דרך אירידוטומיה. הדיווחים בספרות מועטים ולא נערך 
בתחום זה מעקב מספק, אולם הם גרמו להתעניינות בטיפול חיצוני 

בגוף העטרה בעזרת ציקלופוטוקוגלוציה טרנס–סקלרלית.
ציקלופוטוקוגלוציה טרנס–סקלרלית - מנגנון פעולה אפשרי של 
נוזל  ייצור  לייזר מסוג זה הוא כיווץ ה–ciliary processes והפחתת 
הלשכה. עם זאת, אי–אפשר לשלול את האפשרות שגם ההפרעה 
לפני ההיאלויד הקדמי משפיעה על התוצאה. כמה סדרות בספרות 
מציגות תוצאות חיוביות, אך מספר החולים המדווחים בספרות קטן. 
אין דיווחים על מעקב ארוך טווח, ולפעולה פרופיל סיבוכים מורכב 

הכולל היפוטוניה ופטיזיס. 

טיפול בניתוח
ויטרקטומיית ליבה )Pars plana core vitrectomy( - ויטרקטומיה היא 

 .VB–ניתוח מקובל ויעיל לטיפול ב

דגשים כירורגיים: 
• לנסקטומיה - הספרות תומכת ברובה בלנסקטומיה משלושה 	

טעמים. הראשון הוא לאפשר ויזואליזציה טובה יותר של ההיאלויד 
הקדמי כדי להבטיח את הפרעתו. השני הוא להפוך את העין לחד–
לשכתית )בסיוע של קפסולוטומיה אחורית( כדי לשפר את זרימת 

הנוזל, והשלישי הוא הסיכון המוגבר לפתח ירוד אחרי ההליך.
• הפיכת העין לחד–לשכתית. בתום הוויטרקטומיה מומלץ לבצע 	

אירידוטומיה וזונולו–היאלוידקטומיה כדי להבטיח חיבור בין הסגמנט 
הקדמי של העין לזה האחורי. 

• סדר הפעולות: מומלץ להתחיל את הניתוח בוויטרקטומיה כדי להפחית 	
את הלחץ האחורי ולהקטין את הסיכון לקרע קופסית אחורית, להמשיך 

בלנסקטומיה ולסיים בוויטרקטומיה נוספת, במידת הצורך. 
 pars–אחרי ויטרקטומיה דרך ה VB–יש תיאורים רבים של חזרת ה
plana. קרוב לוודאי שהסיבה להישנות היא הישארות של זגוגית קדמית 
שלא הוסרה בניתוח. עובדה זו הולידה את ההמלצה לבצע ויטרקטומיה 

טובה עד להעמקת לשכה קדמית הנראית תוך כדי הניתוח.
• ויטרקטומיה קדמית - אפשר לבצע ויטרקטומיה קדמית במקום 	

קדמית,  ויטרקטומיה  ביצוע   .pars plana–ה דרך  ויטרקטומיה 
אירידקטומיה וזונולו–היאלוידקטומיה הוכח בסדרות שונות כבעל 
בין  אחוזי הצלחה מצוינים. מאמר רטרוספקטיבי אחד השווה 
ויטרקטומיה קדמית לזו שמתבצעת דרך ה–pars plana, ומצא כי 

לאחרונה יתרון מבחינת אחוזי החזרה.

פרוגנוזה
עם השיפור בטכניקות הניתוח, הפרוגנוזה של VB היום טובה הרבה 
יותר מזו שהייתה במקרים אלו לפני שנים לא רבות. מאז שהוכנסו 
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טכניקות הניתוח שפורטו, מושגת הצלחה ברוב המוחלט של המקרים 
ואחוזי ההישנות נמוכים.

על אף שיעורי ההצלחה הגבוהים בטיפול ב–VB, נמצא במחקרים 
שחולים רבים סובלים מלחץ תוך–עיני מוגבר גם שנים אחרי שבירה 

מוצלחת של ההתקף. הסיבה לעלייה 
 VB–הזו בלחץ, גם ללא חזרה של ה
שהיא  ייתכן  אולם  ברורה,  איננה 
קשורה לעובדה שלחולים הללו יש 
והם  זוויות צרות או סגורות  לרוב 
סובלים מהידבקויות קדמיות לאחר 
לעליית  הוודאי  הפתרון  הניתוח. 
לחץ תוך–עיני מסוג זה הוא השתלת 
aqueous shunt המשאיר פתח 
ניקוז ישיר מהזגוגית. מקובל להציע 

ניתוח זה במקרים של התקף של VB לחולים הסובלים מנזק גלאוקומטוטי 
מתקדם, או לכאלה שיש להם סינכיות קדמיות נרחבות.

מסקנות 
בקרב  ביותר  הגבוהה  בשכיחות  מופיע  הוא  נדיר.  מצב  הוא   VB
חולי גלאוקומה סגורת זווית כרונית לאחר ניתוח פילטרציה. נראה 
שהמנגנון של VB הוא התרחבות רקמת הדמית וזרימה לא תקינה של 
נוזל לשכה דרך הזגוגית, המובילים לרוטציה קדמית של גוף העטרה. 
תוצאות הטיפול הטובות ביותר מושגות בעזרת ויטרקטומיה בתוספת 
היאלוידקטומיה קדמית וזונולקטומיה לקבלת עין חד–לשכתית. השימוש 
בשיטת ניתוח זו שיפר במידה ניכרת את הפרוגנוזה של VB בשנים 

האחרונות. 
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