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טריגיום, ביוונית צורת "כנף" של חרק, היא רקמה פיברו־פ
מכיוון  הצומחת  שפירה  תת־אפיתליאלית  וסקולרית 
הלחמית על גבי הגובלת והקרנית. צורתו היא צורת משולש 
או טרפז. צמיחת הרקמה היא לרוב בצד הנזאלי ורק לעתים נדירות 

מופיעה גם בצד הטמפורלי ובמקומות אחרים.
פטריגיום היא בעיה שכיחה בעולם: שיעורי ההימצאות שלה נעים בין 
0.3% ל־31% כתלות במיקום הגיאוגרפי. פטריגיום נפוץ יותר באזורים 
UV, הנחשבת לגורם העיקרי ליצירת  טרופיים מרובי שמש וקרינת 
הפטריגיום. בישראל שכיחות הפטריגיום עומדת על 2% באוכלוסייה 

הכללית.
האטיולוגיה להופעת פטריגיום כוללת גורמים רבים, בהם חשיפה 
UVB( ultraviolet B(, חשיפה מוגברת לאלרגנים, חשיפה  לקרינת 
 ,HPV ביטוי מוגבר של ,p53 לתנאי סביבה של לכלוך, ביטוי גנים כגון

גורמים תורשתיים ועוד. 
הסימפטומים הנפוצים הם אודם מקומי, גירוי, דלקות עיניים חוזרות, 
הפרעה קוסמטית והפרעה בראייה עקב יצירת אסטיגמטיזם לא־
רגולרי. בשלבים הראשונים הטיפול המוצע יכול להיות שמרני ומטרתו 
להקל על התסמינים. טיפול זה כולל טיפות של דמעות מלאכותיות, 
טיפות הרגעה לעין מגורה וטיפות נוגדות דלקת )סטרואידים(. נוסף 
על כך יש להמליץ למטופל להרכיב משקפי שמש כדי להפחית את 
החשיפה לקרני UV. הטיפול בשלבים מתקדמים של פטריגיום או כאשר 

הטיפול השמרני אינו עוזר הוא ניתוח להסרת הפטריגיום.

ניתוחי פטריגיום
הטיפול הכירורגי להסרת הרקמה הוא כיום טיפול הבחירה. לאורך 

השנים התפתחו שיטות שונות לביצוע ניתוח זה. 
 Bare Sclera( החשוף  הלובן  שיטת  הייתה  הראשונה  השיטה 
Technique(. בשיטה זו נכרת הפטריגיום ומושאר האזור הסקלרלי שבין 
קצה הלחמית ללימבוס חשוף. שיעורי הישנות הפטריגיום בשיטה זו 
גבוהים ומגיעים לעד 80% . על כן שיטה זו לבד אינה מקובלת. הטיפולים 
הניתנים לאזור החשוף לאחר הסרת הפטריגיום ונחשבים לטיפולים 
 Cyclosporine ,Bevacizumab 0.05% ,Mitomycin C :משלימים כוללים
ועוד. נמצא כי טיפולים אלו מקטינים את שיעורי חזרת הפטריגיום 

במידה ניכרת.
שיטה נוספת שהתפתחה לאחר מכן היא שיטת הסגירה הראשונית 
)primary closure(. בשיטה זו נתפרת הלחמית לסקלרה תוך השארת 
אזור קטן חשוף של סקלרה בין קצה הלחמית לגובלת. גם בשיטה זו 
שיעורי ההישנות היו גבוהים ועמדו על 45%-70%, ועל כן גם שיטה זו 

אינה מקובלת כיום. 
לאור שיעור ההישנות הגבוה, פותחו עם השנים ניתוחים שמטרתם 
לכסות את אזור הלובן החשוף על ידי רקמה אשר תשמש מחסום מכני 

וכך תקטן שכיחות ההישנות. 

 ניתוחי פטריגיום במאה ה־21: 
הטיפול המקובל וחידושים בניתוחי פטריגיום 
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לצורך כך נעשה תחילה שימוש בהשתלת ממברנה אמניוטית 
לסגירת האזור הסקלרלי החשוף. נמצא כי לממברנה אמניוטית תכונות  
אנטי דלקתיות ומעודדות צמיחה אפיתליאלית, ועל כן היא יכולה לשמש 
למניעת הישנות של הפטריגיום. אולם גם בשיטה זו שיעור ההישנות 

עמד על כ־40% ולכן היא איננה השיטה המועדפת.
השיטה המקובלת היום לכריתת פטריגיום ומניעת הישנותו היא 
כריתה של הפטריגיום וסגירה של האזור הסקלרלי החשוף בעזרת 
שתל לחמית עצמי )conjunctival autograft(. שתל זה מועבר כמתלה 
לחמית מסובב )rotational conjunctival flap( או כשתל חופשי מהאזור 
העליון או התחתון של הלחמית הבולברית. בשיטה זו שיעורי החזרה 
נמוכים )1%-5%( ולכן זו השיטה המקובלת היום. בימים אלו נערך 
מחקר במרכז הרפואי שיבא הבוחן את שיעורי החזרה ארוכי הטווח 
)מעל 10 שנים( לאחר ניתוחי פטריגיום ומשווה בין שימוש במתלה 

לחמית עליון לשימוש במתלה תחתון. 

הצמדת שתל הלחמית
אחד הדיונים המרכזיים בספרות הנוגע לניתוחי פטריגיום בעשור 
האחרון עוסק בשאלה מהי הדרך היעילה ביותר להצמיד את מתלה 
הלחמית לאזור הסקלרלי החשוף. השיטות האפשריות הן הצמדת 
  ,)Beriplast P או Tisseel ,Quixil( השתל באמצעות תפרים, דבק פיברין

 .Electrocautery Penו־ Blood coagulum
שיטת התפרים - זוהי השיטה המסורתית שהייתה מקובלת לאורך 
השנים. בשיטה זו מוצמד מתלה הלחמית למקומו באמצעות תפרים 
ממושכים או בודדים מסוגים שונים )ויקריל, מרסילן או ניילון(. אמנם 
זו השיטה המוכרת שעל בסיסה נודע כי שיטת מתלה הלחמית יעילה, 
אך לשיטה זו כמה חסרונות, ובהם הארכת משך הניתוח וחוסר הנוחות 
של החולה מעצם קיום התפרים. כמו כן, בתפרים מסוג מרסילן או 
ניילון נדרשת הוצאה של התפרים במרפאה כשבועיים לאחר הניתוח. 
סיבוכים נוספים של שיטה זו הם היווצרות של גרנולומה, זיהומים 

ודלקת כרונית. 
שיטת דבק הפיברין - שיטה זו הופכת להיות יותר ויותר מקובלת 
בעולם, שכן היא הוכחה כיעילה יותר משיטת התפרים. דבק הפיברין 
מחקה את השלב האחרון במנגנון הקרישה. הוא מורכב בעיקרו מתמיסה 
 ,Fibrinogen מרוכזת של חלבונים אנושיים בעלי יכולת קרישיות - 
Thrombin ,Fibronectin וסידן אשר יחד יוצרים קריש של פיברין. לאורך 
שנים Quixil או בגרסתו המחודשת Evicel היה בשימוש בארץ ובעולם. 
אך עם כניסתם של דבקים חדשים יותר כגון Tisseel, השימוש בדבק 
מסוג Evicel הפך להיות נפוץ פחות. ההבדל בין הדבקים נובע ממרכיבים 
בתמיסות הדבק כמו החלבון Aprotonin ופקטור 13 המובילים לחיזוק של 
קריש הפיברין. בימים אלו נערך במרכז הרפואי שיבא מחקר שבמסגרתו 
נערכת השוואה בין הדבקים השונים ושיטות התפירה בהיבטים של חזרת 

הפטריגיום ושל ההשפעה על אסטגמטיות. 
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חסרונות הדבק הם בעיקר הסיכון הנדיר מאוד להעברה של זיהומים 
.HIVו־ HCV ,HBV ,HTLV כמו

בהשוואה בין מחירי המוצרים נמצא כי המחיר של תפר ויקריל 
10-0 המספיק לשישה עד שבעה ניתוחים דומה למחירו של דבק 
)חבילה בודדת המספיקה לשישה עד שבעה ניתוחים(. בהשוואה זו לא 

שוקלל הזמן בחדר הניתוח וזמן המנתח.
תמונה 1 מדגימה תוצאות ניתוח להסרת פטריגיום עם שימוש 

בדבק הפיברין.  
שיטת Autologous in situ blood coagulum - בשיטה זו מנוקה 
השטח החשוף מכלי דם מדממים, והשתל מוצמד לאזור הסקלרה 
למשך כמה דקות )15-3 דקות( עד שנראה כי השתל אחוז היטב 
באזור הסקלרה. שיטה זו מנצלת את מנגנון הקרישה הטבעי של האדם 
ויתרונותיה הן גם במחיר וגם בכך שאין סיכון להעברה של זיהומים. 

שיטה זו חדשה יחסית ויש דיווחים סותרים לגבי יעילותה.
ECP הוא מכשיר הגורם לחימום   - )ECP( Electrocautery Pen
האזור הבא במגע עם קצה העט. החימום גורם לאידוי הנוזל התוך־תאי 
ולדנטורציה של חלבוני הרקמה, וכך נוצר ריתוך של הרקמה וסגירתה. 
במהלך ניתוח הפטריגיום בשיטה זו מוצמדים גבולות השתל לסקלרה 
באמצעות ECP ב־10-8 מקומות. Fan ועמיתיו בחנו שיטה זו ומצאו כי 

היא יעילה, זולה ופשוטה. 

העתיד כבר כאן – ניתוחי פטריגיום על ידי רובוט
רובוט DaVinci Si HD משמש בהצלחה בתחומי רפואה שונים. ברפואת 
עיניים שימוש ברובוט זה מועט, אך הוא נוסה במודל חיה בניתוחים 
כמו: הסרת גופים זרים מהעדשה והזגוגית ותפירת חתכים בקרנית. 
Bourcier ועמיתיו תיארו לראשונה שימוש ברובוט בניתוחי פטריגיום 

במודל חיה. הם מצאו כי השיטה אפשרית, אך נדרשת התאמה לניתוחי 
מיקרוכירורגיה, וכן כי יש עקומת למידה של המנתח.1 לאחרונה דיווחה 
אותה קבוצה גם על מקרה שבו נעשה לראשונה שימוש ברובוט בניתוח 
פטריגיום לאדם. קבוצת חוקרים זו מצאה כי השיטה אפשרית, אך 
בשלב זה אורכת זמן רב יותר מהשיטות המקובלות כיום ונדרשות 

התאמות נוספות של המכשיר למיקרוכירורגיה.

סיכום
פטריגיום היא בעיה שכיחה במדינות שבהן ימי שמש רבים. לאורך 
השנים חלה התקדמות בניתוחי הפטריגיום עד שכיום שיעורי החזרה 
של פטריגיום לאחר הניתוח להסרת הרקמה נמוכים יחסית. הניתוח 
אשר הוכח כיעיל, מהיר ופשוט ביותר לטיפול בפטריגיום הוא הדבקת 
שתל הלחמית למיטת הפטריגיום. שיטה זו נמצאת בשימוש נרחב 

כיום בארץ ובעולם.

תמונה מס' 1. תוצאות ניתוחי פטריגיום

חולה 1 
לפני הניתוח להסרת הפטריגיום.  א. 

3 חודשים לאחר הסרת הפטריגיום והדבקת  ב. 
מתלה לחמיתי.

חולה 2 
לפני הניתוח להסרת הפטריגיום.  ג. 

3 חודשים לאחר הסרת הפטריגיום והדבקת  ד. 
מתלה לחמיתי.

בא

דג
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