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הקדמה
מחלות דלקתיות של העין כוללות מגוון רחב של מחלות שבהן העין 
או חלקיה השונים נפגעים מתגובה של מערכת החיסון. אובאיטיס 
היא הגורם השלישי בשכיחותו לעיוורון בעולם, ואחראית לכ־10% 
מהמקרים של עיוורון בר־מניעה בארה"ב ולכ־15% מהמקרים של עיוורון 

בר־מניעה בעולם. 
בנבכי  התמצאות  מחייב  אובאיטיס  בחולי  הרפואי  הטיפול 
מערכת החיסון על צורותיה השונות, וכמובן שעל הרופא המטפל 
התכשירים  את  ולהכיר  המקובלים  הטיפול  במשטרי  בקיא  להיות 
האימונומודולטורים השונים, אשר בקרב מרבית רופאי העיניים אינם 

נמצאים בשימוש יום־יומי.
הימצאות המחלה בארה"ב בלבד היא 38 מקרים ל־100,000 עם 
היארעות של 15 מקרים ל־100,000 לשנה. ההערכה היא כי כ־2 מיליון 

איש בעולם מכל הגילים חולים באובאיטיס.
 Northernה־ ידי  על  בארה"ב  שנערך  גדול  אוכלוסייה  במחקר 
NCEUS( California Epidemiology of Uveitis Study( דווח על עלייה 
של פי שלושה בהיארעות אובאיטיס בהשוואה להערכות קודמות, 
האוכלוסייה.  להתבגרות  שיוחסה  החולים  בשיעור  עלייה  על  נוסף 
אובאיטיס שכיחה יותר בקרב נשים לעומת גברים, והבדל זה בולט יותר 

בגילים מבוגרים.

אטיולוגיה, סיווג ודירוג
יש שיטות רבות לסיווג המחלה: על פי מיקומה האנטומי של הדלקת, על 
פי המהלך הקליני של המחלה, על פי האטיולוגיה שלה או על פי מאפיינים 
 SUNהיסטולוגיים. הסיווג המקובל ביותר כיום הוא הסיווג האנטומי של ה־

:)The Standardization of Uveitis Nomenclature( Working group
Anterior uveitis .1

Intermediate uveitis .2
Posterior uveitis .3

Panuveitis .4
פן־אובאיטיס,  ואחריה  ביותר,  השכיחה  היא  קדמית  אובאיטיס 

אובאיטיס אחורית ואובאיטיס אמצעית.
ה־SUN working group הציעה גם דירוג מסודר לתיאור פעילות 
המחלה. על פי שיטה זו כמות התאים בלשכה הקדמית, הנצנוץ ועכירות 
הזגוגית מקבלים ציון בין 0 ל־4 על פי דרגת החומרה שלהם. אמנם 
אין הסכמה כוללת דומה לגבי דירוג התאים בזגוגית או לגבי וסקוליטיס 
את  גם  דומה  בצורה  מדרגים  האובאיטיס  מומחי  רוב  אך  רטינלי, 

המאפיינים הללו.
במקטע האחורי בצקת מקולרית, וסקוליטיס של כלי הדם ברשתית, 
היפרדות רשתית ונוירופתיה אופטית הם הגורמים העיקריים לפגיעה 
הן  ופן־אובאיטיס  אחורית  אובאיטיס  אובאיטיס אמצעית,  בראייה. 

המלצות לניהול הטיפול באובאיטיס על פי 
האיגוד לאימונולוגיה של העין ואובאיטיס

ד"ר אסף רוזנברג וד"ר ארז בקשי
המרכז הרפואי אסף הרופא

המחלות הדלקתיות של העין הגורמות בשכיחות גבוהה יותר לפגיעה 
בראייה בהשוואה לשאר סוגי האובאיטיס. סיבוכי אובאיטיס נוספים 
אשר עלולים לפגוע בראייה הם ירוד, Band Keratopathy, גלאוקומה, 

היפוטוניה, פגיעה ברשתית ופטיזיס.
הגורמים השכיחים לאובאיטיס באזורים שונים בעולם שונים זה מזה, 
אך אפשר לומר באופן כללי כי אובאיטיס קדמית היא לרוב עלומה וכי 

גורמים זיהומים שכיחים יותר במקרה של אובאיטיס אחורית.
כמו כן, באובאיטיס אחורית על רקע זיהומי הפרוגנוזה לרוב קשה 

יותר בהשוואה לאובאיטיס אחורית במקרים שאינם נובעים מזיהום. 

הטיפול באובאיטיס
טיפול באובאיטיס מורכב מטיפול תרופתי )מקומי או מערכתי( ומצריך 
לעתים התערבות כירורגית. המטרה הראשונית בתכנון הטיפול היא 
הגעה לנסיגה עמידה של המחלה ללא נטילת סטרואידים תוך מיצוי כל 
אפשרויות הטיפול ובלי לגרום נזק, סיבוכים או פגיעה באיכות החיים 

ככל שניתן.

שיטת ה״מדרגות״
כדי למנוע פגיעה בלתי הפיכה בראייה, העיקרון המנחה בניהול הטיפול 

הוא שילוב בו־זמני של טיפול ושל אמצעים לאבחון.
"חיסכון"  מאפשרת  באובאיטיס  לטיפול  ה"מדרגות"  שיטת 

בסטרואידים וטיטור של הטיפול על פי חומרת הדלקת.
אבן היסוד של הטיפול התרופתי כוללת שימוש בסטרואידים במתן 

מקומי, אזורי ולעתים מערכתי בשילוב עם ציקלופלגיה בעת הצורך.
כדי להשיג נסיגה עמידה ללא טיפול בסטרואידים יש לנקוט בגישה 
הדרגתית למציאת הטיפול הכי פחות אגרסיבי לשליטה במחלה על פי 
 Nonsteroidalסוגה וחומרתה. בחלק מהמקרים יש להשתמש גם ב־
NSAIDs( anti-inflammatory drugs( וכן בתכשירים אימונומודולטוריים 
ההתוויה  פי  על  סטרואידים  נטילת  עם  בבד  בד  שונים,  מסוגים 

וחומרת המחלה. 
חשוב לזהות בשלב מוקדם כישלון של הטיפול וחוסר יכולת לשלוט 
בדלקת על מנת לעבור לטיפול חלופי ולהגיע לנסיגה בשלב מוקדם 

של המחלה.
חשוב להדגיש כי במקרים רבים של אובאיטיס אפשר להגיע לנסיגה 
ממושכת ועמידה ללא נטילת סטרואידים, ובהמשך לגמול את המטופל 

מכל טיפול אימונומדולטורי.
ככל הנראה, במהלך הטיפול קורית תופעה של "אתחול" ו"חינוך 
מחדש" של מערכת החיסון, בדומה למחלות אוטואימוניות אחרות, כך 

שהנטייה ליצור תגובה דלקתית פוחתת.
הניסיון מלמד שהעקרונות העיקריים המובילים להשגת המטרה 
הם השגת נסיגה ללא נטילת סטרואידים בעזרת שימוש בתרופות 
אימונומדולטוריות שיש ליטול במשך שנתיים לפחות )וכנראה עדיף שלוש 



שנים(, ולאחר מכן הפחתה הדרגתית במינון הטיפול האימונומודולטורי.

הרחבת אישונים וציקלופלגיה
ובציקלופלגיה למניעת  חשוב להשתמש בטיפות להרחבת האישון 
וכאב המשניים לספאזם  ולהקלה על פוטופוביה  סינכיות אחוריות 
הציליארי. כמו כן, הרפיה של מרכיבי המקטע הקדמי יכולה להועיל 
בהשקטת תהליך הדלקת. למניעת סינכיות אחוריות יש יתרונות רבים 
במניעת סיבוכים הן לטווח קצר והן לטווח ארוך. מבחינת המטופל חדות 
הראייה תהיה טובה יותר, האישון ייראה טוב יותר מבחינה קוסמטית, 
והרופא המטפל יוכל לבדוק בצורה יסודית יותר את המקטע האחורי. 
נוסף על כך, טיפול זה עשוי למנוע סיבוכים כגון עליית לחץ תוך־עיני ונזק 

מבני בלתי הפיך.
יש מומחים המעדיפים טיפול בתכשירים מרחיבי אישונים קצרי טווח 
כדוגמת מידרמיד, אשר מאפשר תגובה טובה מבחינת התוצאות הללו 

ותנועת אישון סירוגית. 

 קורטיקוסטרואידים
הטיפול בסטרואידים הוביל למהפך בטיפול בדלקות תוך־עיניות בשנות 

החמישים של המאה הקודמת.
 קורטיקוסטרואידים הם למעשה אבן היסוד של הטיפול באובאיטיס. 
עם זאת יש להשתמש בהם במהלך השלב החריף של המחלה ולא 
כאסטרטגיה לטיפול לטווח ארוך. לטיפול בסטרואידים תופעות לוואי 
רבות המערבות אין ספור מערכות מרכזיות ובהן העיניים, המערכת 
האנדוקרינית, מערכת העצבים, מערכת העיכול, השלד והשרירים, הלב 

וכלי הדם, המטבוליזם והעור.
תופעות אלו יכולות להופיע בכל השיטות למתן טיפול בסטרואידים 
)מקומי, תת־טנון, תוך־זגוגיתי או מערכתי(. חשוב מאוד להתאים את 
המינון ואת משך הטיפול למטופל ולמחלה הספציפית. מומלץ להתחיל 
בטיפול אינטנסיבי במינון גבוה ולהוריד את המינון על פי התגובה הקלינית. 
טיפול במינון נמוך והגברה הדרגתית של מינון הסטרואידים עלול להוביל 
לטיפול ממושך בסטרואידים ולעלייה בסיכון לתופעות לוואי הקשורות הן 

לתהליך הדלקת והן לטיפול בסטרואידים, ועל כן אינו מומלץ. 
באופן  להוריד  יש  יותר משבועיים,  בטיפול במשך  צורך  יש  אם 
הדרגתי את מינון הטיפול טרם הפסקתו כדי להימנע מ־“הישנות מדומה” 
המקושרת להפסקה פתאומית של הטיפול בסטרואידים, ובמקרה של 

טיפול מערכתי לאפשר התאוששות של הציר הפיזיולוגי.

טיפול מקומי
טיפול מקומי בסטרואידים יעיל בעיקר לטיפול באובאיטיס קדמית. 
עם זאת הוא יכול להיות יעיל גם בטיפול בדלקת של הזגוגית ובבצקת 
מקולרית בקרב מטופלים פסאודופקים, א־פקים, או בקרב מטופלים 
לאחר כריתת זגוגית. טיפות בתדירות שנעה בין פעם ביום לבין אחת 

לשעה ניתנות על פי חומרת תהליך הדלקת.

טיפול פרי־אוקולרי
טיפול פרי־אוקולרי ניתן בדרך כלל כאשר יש צורך באפקט "אחורי" יותר, 
כאשר היענות החולה לטיפול נמוכה או כאשר התגובה לטיפול מקומי 
אינה מספקת. הזרקה פרי־אוקולרית מועדפת במקרים של אובאיטיס 

אמצעית ואובאיטיס אחורית ובמקרים של בצקת מקולרית, מכיוון 
שטיפול זה מוביל את התרופה קרוב יותר לאזור הדלקת ויש סיכוי נמוך 

מאוד לתופעות לוואי מערכתיות בעקבותיו. 
טיפול פרי־אוקולרי יכול להינתן באמצעות הזרקה טרנס־ספטלית 
27G, או באמצעות  דרך הפורניקס התחתון תוך כדי שימוש במחט 
הזרקת תת־טנון תוך כדי שימוש במחט 25G. שיטות אלו שוות ערך 
מבחינת היעילות והסיכון להתפתחות ירוד ולעליית הלחץ התוך־עיני שיש 
לנטר היטב לאחר הטיפול. בשתי השיטות יש סיכון לדימום פרי־אורביטלי 
ולפרפורציה, אך בהזרקה טרנס־ספטלית )Retrobulbar( יש סיכון מוגבר 
לפרולפס של שומן ארובתי, ובהזרקה תת־טנון יש סיכון מוגבר צניחת 

עפעף.
חשוב לציין שאין להשתמש בהזרקה פרי־אוקולרית במקרים של 
או   Toxoplasmosis ובייחוד במקרים של  זיהומי  אובאיטיס על רקע 

.Steroid responders בקרב Necrotizing Scleritis

הזרקה תוך־זגוגיתית
הטיפול באמצעות הזרקת לתוך הזגוגית ניתן באופן נרחב במקרים של 
אובאיטיס ובצקת מקולרית )CME( משנית, לרוב במקרים שבהם טיפול 
פרי־אוקולרי אינו מספק ובמקרים שבהם יש צורך בטיפול מגשר עד 
להתחלת השפעתם של טיפולים אימונומדולטוריים. יעילותו של טיפול 
זה מוגבלת בזמן, הזרקה בודדת של Triamcinolone במינון של 4 מ"ג 
יכולה להשפיע למשך שלושה עד שישה חודשים. זריקות מרובות מעלות 
את הסיכון להתפתחות ירוד וגלאוקומה שניונית. אנדופתלמיטיס סטרילי 
או פסאודו־אנדופתלמיטיס כתוצאה מהתגבשות של התרופה מתרחש 
אצל כ־1% מהמטופלים ומחייב טיפול נוגד דלקת אינטנסיבי. סיבוך זה 
מתרחש לרוב תוך יום עד יומיים מרגע ההזרקה, בשונה מאנדופתלמיטיס 

זיהומי אשר מופיע לרוב תוך חמישה עד שבעה ימים מרגע ההזרקה.
 Triamcinolone( Kenolog התכשירים המקובלים לטיפול זה הם: 
 Triamcinolone acetonide(  Triesenceו־  )acetonide 40mg/ml

.FDA40( שהוא נטול חומר משמר ומאושר על ידי ה־mg/ml

שתלי סטרואידים בשחרור אטי 
שתלים אלו קיימים בצורות שונות להזרקת תוך זגוגית או קיבוע סקלרלי 
בגישה כירורגית דרך ה־pars plana, לעתים בשילוב עם כריתת זגוגית. 

חוזרת ממקור  או  אובאיטיס קשה  ניתן במקרים של  זה  טיפול 
לא זיהומי, או למטופלים שטיפול בסטרואידים מערכתיים או טיפול 
שימוש  ידם.  על  נסבל  היה  לא  או  להם  הועיל  לא  אימונומודלטורי 
בתכשירים אלו אינו מחליף את הצורך בטיפול אימנומדולטורי במקרים 

של תהליך דלקתי פעיל או מסכן חיים.
גם את הסיכון  אלו מעלה  משך הפעילות הארוך של תכשירים 
לסיבוכים אשר מחייבים התערבות כירורגית )ירוד וגלאוקומה(. טיפול זה 
אינו נחשב טיפול קו ראשון, ושימוש בו יכול וצריך להיות מותאם למטופל. 
Ozurdex הוא שתל מתכלה המכיל Dexamethasone 0.7 מ"ג, משך 

פעילותו נע בין שלושה לשישה חודשים, והוא ניתן להזרקה במרפאה.
 Fluocinolone acetonide Retisert הוא שתל לא מתכלה המכיל 
0.59 מ"ג. משך השפעתו יכול להגיע ל־30 חודשים ויש להשתיל אותו 

.Pars planaבהליך כירורגי דרך חתך סקלרלי ב־
אפשר לחזור על השתלת תכשירים אלו על פי הצורך.

 מכיוון שיש אחוז גבוה של סיבוכים תוך־עיניים )גלאוקומה וירוד( 
מינון  את  הורידו  התכשיר  מפתחי   ,Retisertב־ שימוש  בעקבות 
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הסטרואידים בשתל והשיקו את ה־Iluvien, תכשיר המאושר בשלב זה 
לטיפול בבצקת מקולרית על רקע של סוכרת, אך יש מחקרים הבודקים 
את יעילותו גם במקרים של אובאיטיס. יתרונותיו הם טווח פעילות ארוך 
יותר )36 חודשים(, פחות תופעות לוואי בשל מינון נמוך יותר )0.19 מ"ג( 
ושיפור בתהליך ההחדרה המאפשר הזרקה במרפאה ללא צורך בניתוח.

טיפול מערכתי
טיפול מערכתי בסטרואידים יכול לשמש כטיפול משלים או כתחליף 
לטיפול מקומי. השימוש בטיפול מערכתי שמור למקרים חמורים 
שבהם המטופלים אינם מגיבים לטיפול מקומי ויש חשש לאובדן הראייה 

ולמקרים שבהם המחלה המערכתית של המטופל מחייבת טיפול.
הטיפול ב־Prednison הוא הנפוץ ביותר. Prednison ניתן בדרך כלל 
במינון של 1 מ"ג לק"ג ליום, ואם המטופל מגיב לטיפול, המינון מורד 
באופן הדרגתי )לרוב ירידה של 10-5 מ"ג לשבוע(. במקרים שבהם יש 
צורך בניתוח אפשר להעלות שוב את המינון כדי למנוע החמרה של 

הדלקת לאחר הניתוח ובצקת מקולרית. 
אם יש צורך בטיפול מערכתי במשך יותר משלושה חודשים או אם 
יש צורך במינון יומי של מעל 5 מ"ג כדי לשלוט בדלקת, יש התוויה ברורה 

להתחיל טיפול אימונומודולטורי וטיפול למניעת אוסטיאופורוזיס.
במקרים חמורים וממקור שאינו זיהום של אובאיטיס אחורית או פן־
אובאיטיס יש התוויה לטיפול תוך־ורידי ב־Methylprednisolone במינון של 
1 גרם ליום למשך שלושה ימים ואחריו טיפול פומי ב־Prednison במינון 

יורד החל מ־1 מ"ג לק"ג ליום. 
מטופלים הנוטלים טיפול פומי בסטרואידים במינון גבוה צריכים 
לקבל לפי שיקול קליני גם טיפול למניעת דלקת הקיבה )גסטריטיס( 
או כיב פפטי. הסיכון לכיב פפטי עולה במיוחד בקרב חולים המקבלים 
גם טיפול פומי ב־NSAIDs, ואפשר לשקול להפסיק טיפול זה בזמן מתן 

הסטרואידים.
מטופלים הנוטלים לאורך זמן טיפול בסטרואידים, ובעיקר מבוגרים, 
נשים לאחר גיל המעבר וחולים המקבלים טיפול במשך יותר משלושה 
חודשים, זקוקים גם לתוספת סידן וויטמין D ועליהם להקפיד על קיום 
פעילות גופנית למניעת אוסטאופורוזיס. גם בדיקה לצפיפות העצם 
חשובה לחולים אלו, ואפשר לשקול גם תוספת טיפול בביפוספונטים. 
עבודה משותפת של מומחה האובאיטיס והרופא המטפל חשובה מאוד.

Non-steroidal anti-inflammtory drugs - NSAIDs

NSAIDs פועלים באמצעות עיכוב פעילות cyclooxyganase )איזופורם 
1 ו־2, או 2 בלבד(, וכך מעכבים יצירת פרוסטגלנדינים אשר מתווכים 
תגובה דלקתית. ניתן להשתמש ב־NSAIDs כטיפול למניעת דלקת ובצקת 
מקולרית לאחר ניתוח תוך־עיני, כולל בצקת מקולרית עיקשת לאחר 

נסיגה של הפעילות האובאיטית.
שימוש ב־NSAIDs יכול להיות יעיל גם למניעת חזרה של אובאיטיס 
קדמית, בפרט במקרים המקושרים ל־HLA-B27. תופעות לוואי אפשריות 
הן כיב פפטי, דימום במערכת העיכול, יתר לחץ דם ורעילות לכליה 
ולכבד. אפשר להימנע מתופעות לוואי של מערכת העיכול באמצעות 

.COX-2סלקטיבי ל־ NSAIDשימוש ב־

טיפול אימונומודולטורי
 Steroid טיפול אימונומודלטורי מאפשר טיפול שהוא גם נוגד דלקת וגם

sparing על ידי עיכוב של אחד או יותר מהתהליכים בתגובה החיסונית. 
שימוש בתרופות אלו מצריך איזון בין הסיכון לתועלת ושימוש בשיטת 

ה"מדרגות" במטרה להשיג נסיגה עמידה של האובאיטיס.
 Immunosuppressive Therapy for Eye הודות לתוצאות מחקר 
SITE( diseases Systemic( יש בידנו ראיות לגבי הסיכון הפוטנציאלי 
לתמותה וממאירות בעקבות הטיפול. במחקר זה הסיקו החוקרים 
כי טיפול אימונומודולטורי לחולי אובטיטיס כרונית או חוזרת תוך כדי 
 tumor necrosis factorניטור צמוד הוא יעיל ובטוח, ופרט לטיפול ב־
alpha )TNFa( inhibitors, טיפול זה אינו מעלה את הסיכון לתמותה או 

לממאירות. 
הוספת טיפול אימונומודולטורי עשויה להיות יעילה גם עבור מטופלים 
או עמידה לטיפול  הסובלים מאובאיטיס אשר מסכנת את הראייה 
בסטרואידים. תגובה לטיפול צפויה רק מספר שבועות לאחר תחילת 
הטיפול, על פי סוג התרופה, ולכן חולים אלו זקוקים לטיפול בסטרואידים 

עד שהטיפול יתחיל להשפיע.
טיפול  המקבלים  מטופלים  האפשריות,  הלוואי  תופעות  עקב 

אימונומודלטורי זקוקים לניטור צמוד. 
מחלות הדורשות טיפול אימונומודלטורי מוקדם כוללות:

התוויות מוחלטות
מחלת בכצ'ט עם מעורבות רשתית ˆ
ˆ Sympathetic ophthalmia
ˆ Vogt-Koyanagi-Harada syndrome
ˆ ANCA associated vasculitidis

 	Granulomatosis with polyangiitis
 	Microscopic polyangiitis
 	Polyarteritis nodosa

ˆ  Necrotizing scleritis and peripheral ulcerative keratitis
:associated with

 	Rheumatoid arthritis
 	Relapsing polychondritis
 	Bilateral Mooren’s ulcer

ˆ Ocular cicatricial pemphigoid

התוויות יחסיות
ˆ Birdshot retinochoroidopathy
ˆ Serpiginous choroiditis
ˆ Sarcoid-associated uveitis
ˆ  Severe refractory chronic iridocyclitis, intermediate uveitis,

 panuveitis
ˆ Multifocal choroiditis
ˆ retinal vasculitis
ˆ Juvenile idiopathic arthritis

טיפול אימונומדלטורי במחלות הללו שיפר את הפרוגנוזה לטווח הארוך 
והקטין את הסיכוי לסיבוכים תוך־עיניים. 

תגובה לטיפול צריכה להופיע תוך שלושה חודשים מתחילת הטיפול. 
אם התגובה לטיפול במינון הגבוה ביותר הנסבל על ידי המטופל אינה 

מספקת, יש לשקול את החלפת הטיפול.
אם התגובה לטיפול טובה, כלומר אם אין התפרצויות של המחלה 
והמטופל אינו זקוק כלל לסטרואידים, אפשר להתחיל להפחית את 

המינון לאחר 24 חודשים.
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אם הנסיגה נשמרת במהלך הפחתת המינון אפשר להפסיק לחלוטין 
את הטיפול. 

אפשר לחלק את הטיפול האימונומודלטורי לכמה קבוצות:
1 .Antimetabolites
2 .Inhibitors of T-lymphocytes signaling
3 .Biologic response modifiers
4 .Alkylating agents

במאמר זה ניתנות הנחיות לטיפול בתרופות ספציפיות ולשילובן בטיפול 
 NSAIDsבאופן כללי ובהתוויות ספציפיות. במקרים שבהם ברור כי טיפול ב־
אינו מספיק או אינו נסבל על ידי המטופל, על הרופא המטפל לעבור 
לטיפול אימונומודלטורי. לרוב יכלול הטיפול שימוש ב־antimetabolite והוא 

יכול לכלול תרופות נוספות.
מכיוון שתרופות אלו הן תרופות כימותרפיות, יש לנהל שיחה מקיפה 
עם המטופל על ההבדל בין טיפול במחלה ממאירה לטיפול במחלה 
דלקתית שכן ההבדל בין הטיפולים גדול מאוד. הבנת ההבדלים מקלה מאוד 
על המטופל, החושש בדרך כלל מהתוויה של "טיפול בסרטן" ומתופעות 
הלוואי הצפויות. על הדיון עם החולה לכלול הסבר על הצורך במעקב צמוד 
לבדיקת יעילות הטיפול ובניטור תופעות לוואי וכן הסבר על חשיבותן של 

בדיקות דם קבועות כדי לגלות בשלב מוקדם סימני רעילות.
לרוב מתוכנן מעקב כל 8-6 שבועות על פי התרופה הניתנת. סקירת 
מערכות מקיפה דרושה בכל ביקור על מנת לזהות רעילות, אשר תצריך 
הפסקה או החלפה של הטיפול. בדיקות דם כוללות לרוב ספירה מלאה 
ותפקודי כבד וכליות. רופא עיניים אשר אינו מרגיש בנוח עם מעקב שכזה 

יכול לעבוד בצוות עם ריאומטולוג או המטולוג. 

Antimetabolites

האנטימטבוליטים העיקריים המשמשים בטיפול באובאיטיס לא זיהומי 
 Mycophenolate mofetilאימורן( ו־( Azathioprine ,Methotrexate הם
)סלספט(. כל הטיפולים הללו פועלים באמצעות עיכוב ייצור או עיבוד 
נוקליאוטידים. לכל אחד צורת מתן ותופעות לוואי ייחודיות. התרופה 
נבחרת על פי העדפת המטפל והמטופל, גורמי הסיכון )לדוגמה לא יינתן 
טיפול ב־Methotrexate לחולה הפטיטיס כרונית(, והידע שיש על השפעת 
הטיפולים במקרים של מחלות ספציפיות )לדוגמה Methotrexate ידוע 
כיעיל לטיפול בסרקוידוזיס(. נוסף על כך תרופת אלו יכולות לשמש 
כתוספות בטיפול במחלות זיהומיות, אך רק לצד טיפול מתאים בזיהום 
)לדוגמה טיפול אנטי ויראלי יחד עם Azathioprine לטיפול באובאיטיס על 

.)HSV רקע הרפס
ושל   dihydrofolic acid reductase Methotrexate הוא מעכב של 
המטבוליזם של חומצה פולית ולכן מעכב ייצור של thymidine הדרוש 
לסינתזה של DNA. הטיפול ניתן פומית, באמצעות הזרקה לשריר או 
בהזרקה תוך־ורידית. לרוב טיפול פומי לאדם בוגר מתחיל במינון של 7.5-
15 מ"ג אחת לשבוע, תוך העלאה הדרגתית של המינון בהתאם לתגובה 
הקלינית ועל פי נומוגרמות של שטח פני הגוף, עד למינון מרבי של 25-20 
מ"ג בשבוע. יש לתת תרופה זו יחד עם תוספת חומצה פולית 1 מ"ג אחת 
ליום, פרט ליום שבו ניתן הטיפול ב־Methotrexate, או לחילופין במינון של 
5 מ"ג ליום אחת לשבוע יום לאחר הטיפול. לטיפול בהזרקה לשריר זמינות 
ביולוגית גבוהה יותר במינון של מעל 20 מ"ג ולכן הוא מומלץ במינונים אלו 
ולמטופלים אשר סובלים מתופעות לוואי של מערכת העיכול בעקבות 

נטילה פומית של הטיפול. 

טיפול תוך־ורידי )200-100 מ"ג לשבוע( ותוך־זגוגיתי )400 מ"ג או 
0.1 מ"ל( יינתנו במקרים שבהם המחלה קשה ועמידה יותר. הסיכונים 
העיקריים בטיפול זה הם דיכוי מח עצם, זיהום, הפטוטוקסיות, פיברוזיס 

ריאתי ופוטוטוקסיות.
המטופלים בתכשיר זה מתבקשים להימנע מחשיפה רבה לשמש, 
ומאכילת אשכוליות, עקב  מצריכת אלכוהול, משימוש רב באקמול 

השפעתם של גורמים אלו על הפירוק בכבד.
 ,MMF(  Mycophenolate mofetilו־ )AZA, אימוראן(   Azathioprine
 ,mycophenolic acidו־  mercaptopurineל־  Prodrugs הם  סלספט( 
לפעילות  חיוני  אשר   purine של  ייצור  מעכבים  שניהם  בהתאמה. 

.Tו־ B לימפוציטים מסוג
אימוראן ניתן פומית במינון התחלתי של 100-75 מ"ג ליום )1 מ"ג לק"ג 

ליום( עד למינון של 250-200 מ"ג ליום )3 מ"ג לק"ג ליום(.
סלספט ניתן גם הוא פומית במינון של 2-1 גרם ליום בשתי מנות 
יומיות ועד למינון של 2 גרם ליום. יש לקחת טיפול זה על בטן ריקה ללא 

שתייה או אוכל שעתיים לפני נטילת התרופה ושעה לאחר מכן.
הסכנות העיקריות בטיפולים אלה הן דיכוי מח עצם וזיהום. תופעת לוואי 

אחרת ונדירה של טיפול באימוראן היא פנקריטיטיס.

Calcineurin inhibitors

תרופות אלו מועילות בעיקר כטיפול סייע )יחד עם טיפול נוסף( במקרים 
של אובאיטיס, ואינן יעלות לרוב כטיפול יחיד. הן מובילות לעיכוב של פעילות 
לימפוציטים מסוג T באמצעות עיכוב של Calcineurin ובעקבות כך הפרעה 

.IL-2 בייצור
ציקלוספורין היא התרופה העיקרית מקבוצה זו הנמצאת בשימוש. 
היא ניתנת באופן פומי במינון של 200-50 מ"ג ליום. הסיכונים עיקריים 
בטיפול זה הם דיכוי מח העצם, רעילות בכליות, היפרליפידמיה, יתר לחץ 

דם, היפרפלזיה של החניכיים, היפרקלמיה ושיעור.

)BMR( Biologic response modifiers

כאשר טיפולים אנטי־מטבוליטיים אינם יעילים מספיק או כאשר המחלה 
חמורה ומתקדמת מאוד, יש לשקול טיפול ב־BMR. מדובר על מולקולות, 
לרוב נוגדנים, אשר פותחו כדי להשפיע על ציטוקינים ייחודיים במערכת 
החיסון. הם יכולים לשמש תחליף או תוספת לטיפול באנטימטבוליטים, 
 BMR אחת אינו מומלץ. יש מגוון טיפולי BMR אך טיפול ביותר מתרופת
אשר יעילותם בטיפול במחלות אוטואימוניות נבדקה, חלקם הגדול 

נבדקו גם בטיפול באובאיטיס.
התרופות העיקריות המשמשות לטיפול באובאיטיס מעכבות את 
ה־TNFa, בעיקר infliximab ו־TNFa .adalimumab היא מולקולה חשובה 
בתהליך הסימון התאי בזמן תגובה דלקתית, ורמתה בדם עולה בשעת 
דיכוי  פועלים באמצעות   TNFa דלקתית מערכתית. מעכבי  מחלה 
התגובה החיסונית. Infliximab )רמיקייד( הוא נוגדן מונוקלונלי כימרי 
אשר ניתן בהזרקה תוך־ורידית. לעומתו adalimumab )הומירה( הוא 
נוגדן מונקלונלי מואנש אשר ניתן בהזרקה תת־עורית. שתי התרופות 

יעילות מאוד בטיפול במחלות עיניים דלקתיות רבות.
Etanercept )אנברל( היא תרופה נוספת מקבוצה זו, אך למרות 
שהיא יעילה מאוד בטיפול במחלות דלקתיות אחרות, הצלחתה בטיפול 

בדלקות תוך־עיניות דלה.
לק"ג אחת  5 מ"ג  במינון של  ניתן  לטיפול באובאיטיס  רמיקייד 
לארבעה שבועות, וניתנות שתי מנות העמסה במרווח של שבועיים. 



מאי 2016

25

הרפואה update | עיניים

אפשר על פי הצורך להגדיל את המינון עד ל־10 מ"ג לק"ג. כאשר נראית 
תגובה טובה לטיפול אפשר להגדיל את המרווחים בין טיפול למשנהו 
בשבוע עד שבועיים בכל טיפול רביעי. הטיפול ניתן בתוך ליטר של סליין 
במשך שעתיים לפחות ויש לו פרוטוקול מובנה הכולל עירוי סטרואידים 
ו־diphenhydramine על פי הצורך. טיפול ברמיקייד ניתן לעתים תכופות 
פחות במחלות דלקתיות מערכתיות, אך כאשר ישנה מעורבות עינית 

כמעט תמיד יש צורך בטיפול האינטנסיבי המתואר כאן.
הומירה ניתן במינון התחלתי של 40 מ"ג אחת לשבועיים )20 מ"ג 

לילדים ובמשקל נמוך(, וניתן להעלות את המינון לטיפול כל לשבוע.
או  לטנטית  שחפת  של  אקטיבציה  הן  אלו  בטיפולים  הסכנות 
הפטיטיס, ולכן סקירה של מחלות אלו דרושה לפני תחילת הטיפול. 
למחלה  לאנפילקסיס,  להפטוטוקסיות,  סכנה  יש  כך  על  נוסף 

דימיאלינטיבית, למחלות אוטואימוניות ולממאירות.
בשונה מטיפולים אנטימטבוליטיים, במחקר SITE נמצא כי חלה 
עלייה קלה בשכיחות של תמותה בעקבות ממאירות בקרב חולים אשר 
טופלו במעכבי TNFa. אולם למרות זאת תרופות אלו נמצאות בשימוש 

רחב לטיפול במחלות דלקתיות בכלל ובמחלות תוך־עיניות בפרט.
Tocilizumab, המשמש בעיקר  BMR נוספים כוללים את  טיפולי 
לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית וב־JIA. מדובר בנוגדן מונוקלונלי 
humanized אשר מעכב IL-6, ציטוקין מהותי מאוד בתגובה החיסונית. 
 TNFa ניתן בעיקר במקרים של כשל של מעכבי Tocilizumabהטיפול ב־
או אי סבילות אליהם, במינון של 8-4 מ"ג לק"ג אחת לארבעה שבועות 

 .TNFa ופרופיל תופעות הלוואי שלו דומה לזה של מעכבי
 ,CD20 מבטרה( הוא נוגדן מונוקלונלי כימרי המכוון נגד( Rituximab
חלבון הנמצא בעיקר על פני לימפוציטים מסוג B. הטיפול במבטרה 
נפוץ כטיפול לאובאיטיס, בעיקר במקרים של דלקת פרקים שגרונית, 
וסקוליטיס מערכתי, פמפיגואיד ולימפומה. התכשיר ניתן בהזרקה תוך־
ורידית במינונים משתנים - קבלת שתי מנות של גרם בהפרש של 
שבועיים אחת לשישה שבועות, ועד לטיפול אגרסיבי במינון של 275 
מ"ג למ2 של שטח הגוף אחת לשבוע במשך שמונה שבועות, ואז אחת 
לחודש במשך ארבעה חודשים נוספים. ניתן להשתמש במבטרה גם 

בהזרקה לתוך הזגוגית במינון של 1 מ"ג/0.1 מ"ל.
סיבוכי הטיפול במבטרה הם הפעלה מחודשת של זיהום לטנטי, 
 progressive multifocal leukoencephalopathy המדאיג שבהם הוא 
הנגרם מנגיף ה־JC. סיבוכים נוספים הם לחץ דם נמוך, אנפילקסיס, 

tumor lysis syndrome וממאירות.
יש תרופות נוספות מקבוצת ה־BMR אשר אין עליהן מספיק מידע 

בשלב זה, חלקן נמצאות בשלבים שונים של מחקר.

Alkylating agents

לעתים אובאיטיס חמורה ועיקשת תצריך טיפול אימונומודלטורי פוטנטי 
יותר. ייתכן שהמטופלים לא יסבלו טיפולים אחרים וייתכן שיש התוויות 
 .Alkylating agentsנגד לטיפולים אלו. במקרים כאלו יש לשקול טיפול ב־
 .chlorambucilו־ cyclophosphamide קבוצה זו כוללת את התרופות
תרופות אלו פועלות באמצעות אלקילציה של נוקליאוטידים וכתוצאה 
מכך מעכבות שכפול DNA. מטרת טיפולים אלו היא לשמור על ספירת 
תאי הדם הלבנים ברמות שבין 3,000 ל־4,500, לכן יש לבצע ספירת דם 
אחת לשבוע בעת טיפול ב־chlorambucil, ולפחות אחת לשבועיים בעת 

טיפול ב־cyclophosphamide, על מנת לנטר רעילות ודיכוי מח עצם.
שתי התרופות ניתנות פומית. Chlorambucil במינון התחלתי של 
0.15 מ"ג לק"ג ליום ו־cyclophosphamide במינון של 1 מ"ג לק"ג ליום. 

אפשר להשתמש ב־cyclophosphamide גם בהזרקה תוך־ורידית במינון 
של 1 גרם למ2 אחת לשבועיים.

תופעות הלוואי של שתי התרופות הללו הן ציסטיטיס המורגית 
המטופלים  חולים  לעודד  יש  השתן.  שלפוחית  של  וממאירות 
ב־Alkylating agents לשתות שמונה כוסות מים ביום לפחות, וחובה 

לערוך להם בדיקת שתן אחת לחודש.

טיפול משולב
יש אפשרות לשלב טיפולים בקבוצות שנות של אימונומדולטורים. 
שילוב כזה מאפשר עיכוב של מערכת החיסון מכיוונים שונים, מה שיכול 
להגביר את עצמת הטיפול ולהקטין את המינון הנדרש, ולכן גם את 
תופעות הלוואי. שילובים נפוצים הם שילוב של תרופה אנטימטבוליטית 
עם BMR, שילוב של אנטימטבוליטים עם calcineurin inhibitors ועוד. 

לא מומלץ לשלב שני טיפולים מאותה הקבוצה.

הטיפול הכירורגי 
הליכי אבחון

לעתים יש צורך ליטול דוגמת נוזל מהלשכה הקדמית לשם אבחון. 
מקרים אלו כוללים בעיקר מטופלים הסובלים מאובאיטיס ממושכת 
ואינם מגיבים בצורה טובה לטיפול המקובל ושלא נמצאו אצלם רמזים 
וכן מטופלים  אנמנסטיים או פיזיקליים אחרים למחלה מערכתית, 
הסובלים מאובאיטיס חריפה וסוערת ויש חשש סביר לגורם זיהום. 
הפעולה מבוצעת בעזרת מזרק שלושה מ"ל המחובר למחט 30g, אשר 
חודרת ללימבוס הטמפורלי במקביל לקשתית. יש לשאוב נוזל לדגימה 
בנפח של כ־0.2-0.1 סמ"ק. לאחר הפעולה יש לתת אנטיביוטיקה 
מקומית. את הנוזל אפשר לשלוח לבדיקות מיקרוביולוגיה, היסטולוגיה 
ו־PCR. הסכנות בבדיקה זו הן דימום, אנדופתלמיטיס ונזק לקשתית 

ולעדשה.
כריתת זגוגית Pars plana vitrectomy יכולה לשמש הן למטרות 
אבחנה והן כחלק מהטיפול. ויטרקטומיה לטיפול, עם או בלי טיפול 
באנדו־לייזר, יכולה להועיל במקרים של דלקתה זגוגית ושל בצקת 
מקולרית אשר לא נראית בהם תגובה לטיפול בתרופות או לעתים 
אף כטיפול ראשוני במקרים אלו. נוסף על כך השתלת תכשירים כגון 

Retisert דורשת ויטרקטומיה מוגבלת. 
למטרות אבחנה אפשר לשלוח 3-1 סמ"ק זגוגית לצורך ציטולוגיה, 
תרבית לשלילת זיהום ממקור של חיידק או פטרייה, ו־PCR לשלילת 

זיהום ויראלי. 
אם מתעורר חשש ללימפומה יש צורך באנליזה של ציטוקינים 
כדי להעריך את היחס בין IL-6 ל־IL-10 בזגוגית, ולבצע PCR לחיפוש 
מאחד  גדול  יחס   .immunoglobulin heavy chain rearrangement
בין IL-10 ל־IL-6, ו־immunoglobulin heavy chain מעלים את החשד 

ללימפומה. ציטומטריה יכולה להתבצע לצורך חיפוש מונוקלנליות.
סיבוכי כריתת זגוגית הם היפרדות רשתית, דימום כורוידאלי, דימום 

זגוגיתי, ירוד והחמרה של תהליך הדלקת.
קשה  דלקת  של  במקרים  משמשת  רטינוכורידאלית  ביופסיה 
ופרוגרסיבית על אף טיפול אינטנסיבי, בייחוד במקרים שבהם יש מחלה 
זיהומית או ממארת, ולאחר שאפשרויות פולשניות פחות לא הועילו. 
לבדיקה זו פרופיל תופעות לוואי קשה הכולל היפרדות רשתית, ירוד, 
דימום כורוידאלי וזגוגיתי ופגיעה לא הפיכה בראייה. על כן השימוש 

בבדיקה זו נדיר ביותר.
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הליכים לטיפול בגלאוקומה שניונית
לחץ תוך־עיני גבוה וגלאוקומה הם סיבוכים שכיחים של אובאיטיס ונגרמים 
הן עקב הדלקת עצמה והן בתגובה לטיפול בסטרואידים. לחץ תוך־עיני 
מוגבר מוגדר כלחץ של 10 ממ"כ מעל הבסיס ללא עדות לנזק לעצב 
הראייה. גלאוקומה מוגדרת כלחץ תוך־עיני מוגבר המלווה בנזק לעצב 
הראייה או בנזק אופייני לשדה הראייה. במקרים אלו, כאשר טיפול רפואי 

לא צולח יש לשקול התערבות כירורגית.
בחולי  לטיפול  מומלץ  אינו   argon laser trabeculoplasty אמנם 
 selective laserאובאיטיס, אך מידע עדכני מראה שאפשר להשתמש ב־
 SLT "באופן יעיל ובטוח. ייתכן שבעיניים "שקטות )SLT( trabeculoplasty

לא יחמיר את הדלקת, ולכן יש הדוגלים בשימוש ב־SLT כטיפול ראשוני.
באופן אידאלי ניתוחי גלאוקומה יבוצעו כאשר חלה נסיגה באובאיטיס, 
אך לעתים יש צורך בניתוח דחוף עקב לחץ תוך־עיני גבוה ועמיד או 
בשל כאב רב. Aqueous drainage devices נחשבים לטיפול הסטנדרטי 
במקרים שבהם יש צורך בניתוח לטיפול בגלאוקומה משנית לאובאיטיס. 
השסתום החד כיווני המצוי ב־Ahmed valve מוביל פחות לסיבוכי היפוטוניה. 
בטרבקולוטומיה קלאסית אחוזי כישלון גבוהים יותר בקרב חולי אובאיטיס 
עקב נטייה רבה יותר להצטלקות. סיכויי ההצלחה עולים אם נעשה שימוש 

ב־mitomycin C וניתן טיפול אגרסיבי בסטרואידים.
nonpenetrating deep sclerectomy עם  חלופות לפעולות אלו הן 

השתלת Ex-PRESS או ללא השתלה כזו. 
הצלחת ניתוחים אלו תלויה במידה רבה בביצוע הניתוח בעת נסיגה של 

האובאיטיס וביכולתנו למנוע החרפה של הדלקת לאחר הניתוח.
לרוב טיפול בציקלואבלציה אינו מיועד לסובלים מאובאיטיס מאחר שיש 

סיכון מוגבר להחרפה של תהליך הדלקת, להיפוטוניה ולפטיזיס.
ציקלופוטוקואגולציה היא פעולה המתבצעת על ידי אנדוסקופ בעל 
שלושה סיבים: מצלמה, מקור אור ומוליך לייזר. טכניקה זו מאפשרת 
צפייה ישירה באפיתל הגוף הצילארי, מאפשרת טיפול מדויק יותר, ומובילה 

לצמצום הפגיעה בגוף הצילארי עצמו וברקמות הסמוכות.
שימוש ב־ציקלופוטוקואגולציה אנדוסקופית יכול להיות לעתים יעיל 
בטיפול בגלאוקומה רפרקטורית, אך יש להשתמש בו לטיפול רק בעיניים 

שיש בהן נסיגה של המחלה.

הסרת ירוד עם וללא השתלת עדשה
ניתוח הסרת ירוד לחולי אובאיטיס הוא ניתוח מאתגר ביותר. על הדלקת 
להיות בשליטה טובה לפני הניתוח ויש חשיבות עליונה לכך שהעין תהיה 
"שקטה" לחלוטין ללא תאים בלשכה לפחות שלושה חודשים לפני הניתוח. 
כאשר ניתוח להסרת ירוד מבוצע בעין עם סינכיות אחוריות או ממברנות 
יש לתת לפני הניתוח טיפול פומי אינטנסיבי בסטרואידים )1-0.5 מ"ג לק"ג 
ליום( וטיפול מקומי בסטרואידים החל מיום לפני הניתוח ועד חודש אחריו, 
על פי התגובה. אם טיפול זה אינו אפשרי או אינו נסבל על ידי החולה, 
ניתן להשתמש בהזרקת סטרואידים לתוך הזגוגית או פריאוקולרית. ניתוח 
בפאקואמלוסיפקציה דרך חתך בקרנית שקופה מועדף. רקסיס המשכי 
מקטין את הסיכון לסינכיות ומאפשר השתלת עדשה בקופסית. עדשה 

הידרופובית אקרילית עדיפה על פני עדשת סיליקון. 

Sectoral or pan-retinal photocoagulation

נאו־וסקולריזציה של הרשתית עלולה להתפתח בכל מקרה של אובאיטיס 
אחורית כרונית, אך היא נפוצה יותר במקרים של pars planitis, סרקואיד, 
panuveitis ווסקוליטיס. נאו־וסקולריזציה נגרמת עקב דלקת כרונית כמו 

גם העדר פרפוזיה קפילארית. הטיפול מכוון בראש ובראשונה לגורם 
המחלה. במקרים של נאו־וסקולריזציה על רקע איסכמי אפשר לבצע 
גם טיפול בלייזר המכוון לאזורי העדר פרפוזיה. נאו־וסקולריזציה דלקתית 
לעומת זאת תחלוף לרוב מעצמה לאחר נסיגה של הדלקת. צילומי פלורסין 
רגילים ובשדה רחב הם חיוניים לשם הבחנה בין הישויות הללו וכדי להימנע 

מטיפול מיותר.

הזרקות לזגוגית
הזרקת Anti-VEGF כדוגמת Avastin( bevacizumab( יכולה לשמש 
לטיפול בסיבוכי אובאיטיס כמו בצקת מקולרית ונאו־וסקולריזציה, מחוץ 
להתוויה הרשומה. נוסף על כך, אפשר להזריק לזגוגית צורות רבות 
של טיפולים אימונומודולטוריים, כמו methotrexate ו־rituximab לטיפול 

באובאיטיס ובלימפומה.
 sirolimus טיפולים נוספים הניתנים בהזרקה ונחקרים בימים אלו הם

.anti-C5ו־

טיפולים חדשניים
Transscleral iontophoresis היא שיטה פעילה למתן תרופות דרך הסקלרה 
באמצעות שימוש בזרם חשמלי שנועד להגביר את קצב הדיפוזיה. אם 
השיטה תימצא יעילה, יש לה פוטנציאל להחליף טיפול מערכתי וטיפול 
 )Optis Group( Eyegate .בהזרקות לזגוגית, מכיוון שאינה חודרנית וסבילה

ו־IOMED( OcuPhor( הן המערכות העיקריות הנחקרות כעת.
שתל ה־Cortiject הוא אימולסיה נטולת חומר משמר המבוססת על 
טכנולוגיית EYEJECT אשר מכילה prodrug לקורטיקוסטרואיד. החומר 
מפורק לתרופה פעילה על ידי אנזימנים המצויים ברקמת המטרה, במקרה 
זה הרשתית והדמית. אנזימים אלו אינם מצויים בזגוגית או בנוזל הלשכה. 
פיזור זה של האנזימים יכול באופן פוטנציאלי להקטין את הסיכון לסיבוכים 

הקשורים לטיפול בסטרואידים כמו ירוד וגלאוקומה.

לסיכום
המשך ההתקדמות במחקר של מנגנון פעילות התרופות והפתוגנזה של 
המחלות הדלקתיות השונות הוא המפתח להבנה טובה יותר של מחלה 

מסכנת ראייה זו.
הגישה כיום היא של טיפול ממוקד ומדויק ככל האפשר בנקודות 
המרכזיות בתהליך הדלקת. מטרת הטיפול היא להשיג נסיגה עמידה של 
המחלה בלי נטילת סטרואידים, תוך התאמה מדויקת של הטיפול לכל 

מטופל ושיפור איכות החיים שלו.
השימוש בשיטת ה"מדרגות" מאפשר לרופאים ולמטופלים מגוון 

אפשרויות טיפול שנועדו לשפר את הראייה ואת איכות החיים.
בעידן זה מומחי אובאיטיס קבעו כי השיטה הטובה ביותר להשגת 
יעדים אלו היא שילוב של טיפול אינטנסיבי בסטרואידים עם טיפול מוקדם 

באימונומודלטורים במקרים של מחלה חוזרת או כרונית.
פיתוחים עתידיים צפויים לכלול תכשירים המכילים שילוב של תרופות, 

מערכות לשחרור אטי של תרופות ושימוש בננוטכנולוגיה.

ביביליוגרפיה
1. Foster CS, Kothari S, Anesi SD, et al. The Ocular Immunology 

and Uveitis Foundation preferred practice patterns of uveitis 
management. Surv Ophthalmol 2015; 61: 1–17. 

For the temporary relief of burning, irritation, and discomfort due to dryness of the
eye or exposure to wind or sun. May be used as a protectant against further irritation.
Carboxymethylcellulose sodium (type 7M8SFPH ) 0.325% w/v
Carboxymethylcellulose sodium (type 7H3SXF 10-15) 0.175% w/v
Glycerin 0.9% w/v
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