
עיניים מאיר  מעבדה פועלת אסיה, אהוד פרום' של בראשותו מאיר, הרפואי במרכז העיניים במחלקת
 לטובת הרפואי, המכשור בתחום ופיתוחים שיטות מפתחת אשר ניסיונית, לסיקרוכירורכיה

Z שונים גורסים בשיתוף פועלת המעבדה המטופלים. של חייהם ואיכות העין בריאות 
 לצרכי שהוקמו קטנות סטארט־אפ חברות או וממוסדות גדולות חברות כולל בתעשייה

יפה ענת / אסיה אהוד פרופ' עם ראיון הרפואי. המכשור פיתוח

זונגו) רמי (צילום:

מאיר, הרפואי המרכז של העיניים חלקת
 איש 750,000 כ- שמונה באוכלוסייה מטפלת

 כוללת המחלקה וחפר. שומרון שרון במחוזות
חוץ. ומרפאות ניתוח חדרי האשפוז, מחלקת

 בשנה מאושפזים בהן מיטות 20 האשפוז במחלקת
 מורכבות, עיניים ממחלות הסובלים חולים 2,300 כ-

 ונפגעי ואלקטיביים דחופים ניתוחים ואחרי לפני חולים
 כיום מבוצעים העיניים מניתוחי ניכר חלק תאונות.

 את מהווה והמחלקה אשפוז), אמבולטורי(ללא באופן
 הראשוני והטיפול לניתוח החולים והכנת קבלת מוקד
הניתוח. לאחר

רפואי? במרכז מבצעים אתם אותם הניתוחים מהם
 ניתוחים 2,200 מעל מבוצעים שלנו ״במחלקה

 אלקטיבי, באופן מבוצעים הניתוחים מירב שנה. מדי
 מבוצעים דחופים במקרים אך קדימויות, לסדרי בהתאם
 חדר פועל במחלקה היממה. שעות בכל ניתוחים

 מבוצעים ובו המחלקה כתלי בין ממש הממוקם ניתוח
 קטרקט, ניתוחי כגון מקומית בהרדמה ניתוחים

 פרופ׳ מסביר וקרנית", אוקולופלסטיקה גלאוקומה,
מאיר. רפואי במרכז העיניים מחלקת מנהל אסיה, אהוד

המחלקה? בתוך הניתוח חדר של במיקומו היתרון מה
 מאפשר למחלקה בצמוד הניתוח חדר של "מיקומו

 לנייד צורך מבלי ניתוחים של גדולה כמות לבצע
 האחרים. הניתוח וחדרי המחלקה בין המנותחים את

 וכן הדרוש, המודרני הציוד בכל מצויד הניתוח חדר
רופאים להדרכת המשמשות אודיו-ויזואליות במערכות

 הניתוח לחדר פיזית שיכנסו מבלי גם וסטודנטים
 בדיקה חדרי צמודים החדש הניתוח לחדר הסטרילי.
 בדיקתם לניתוח, הכנתם החולים, שקבלת כך והמתנה,
האתר". באותו כולם מבוצעים הניתוח, לאחר ושחרורם

 לניתוחים נוסף השמרים, על שוקטים לא אתם אבל
ובפיתוח. במחקר גם עוסקים אתם שונים, ולטיפולים

 רבות שנים מזה מבוצעים העיניים "במחלקת
 בתחום רובם מתקדמים, מקוריים פיתוחים

 מבוצעים הפיתוחים העין. של המיקרוכירורגיה
 ובשיתוף במחלקה, ניסיונית למיקרוכירורגיה במעבדה

 גדולות חברות כולל בתעשייה שונים גורמים עם
 שהוקמו קטנות סטארט-אפ חברות או וממוסדות

 הכללית של יישום׳ ׳מור הרפואי. המכשור פיתוח לצרכי
 התכנון משלבי החל לפיתוח, פעילה שותפה הינה

 למחקרים ועד ופיתוח רגולציה הליכי דרך והרישום
הקליני". לשימוש והמעבר הקליניים

 מבלי לייזר, בעזרת גלאוקומה לניתוח שיטה פיתחתם
זה? בניתוח מיוחד מה העין. את לפתוח

 עיני תוך לחץ לניקוז ניתוח הוא - IOPtima״
 לייזר בטכנולוגיית שימוש בעזרת (גלאוקומה)

C02 המכונה CLASS (C02 laser assisted 
)sclerectomy. תכונות מנצלים זו בטכנולוגיה 

 מדורגת הסרה המאפשר ,002ה- לייזר של ייחודיות
 בדופן קטן אזור של החיצוניות השכבות של ומבוקרת

 ניקוז המאפשרת דקה כה שכבה שנותרת עד העין גלגל
מחקרים העין. את לפתוח מבלי זאת וכל הנוזל, של

 יעילות את הראו העולם ברחבי מרכזיים רב קליניים
 והיא שלה הגבוה הבטיחותי והפרופיל המערכת
 בעולם מקומות במספר קליני באופן כיום משמשת
אסיה". בארצות במיוחד רב עניין ומעוררת

 אסיה פרופ׳ של רעיון בסיס על פותחה המערכת
 גן(מקבוצת ברמת IOPtima חברת ע״י ומיוצרת
Biolite.(
 עדשה לקיבוע עיני תוך התקן הוא שלכם נוסף פיתוח

 נהוג מקרים ובאלו זה פיתוח נועד למה העין. לדופן
בו? להשתמש

 לקיבוע עיני תוך התקן - Anchor - ב ״מדובר
 חולשה, קיימת בהם במקרים העין, לדופן עדשה
 העדשה את המחברים המיתרים של חסר או קריעה
 ׳עוגן׳ מכונה ההתקן העין. לדופן טבעי באופן

)Anchor( ומשמש אנייה של כעוגן נראה אכן והוא 
 בשנים העין(סקלרה). ללובן העדשה של לעגינה

 לתיקון גם לשמש יכול זה שהתקן נמצא האחרונות
 שנים לעתים ממקומה, שזזה עינית תוך עדשה צניחת
המקורי". הניתוח לאחר

 את הוכיחו בארץ שבוצעו ניתוחים של רבות עשרות
 מדינות במספר משווק והוא בהתקן השימוש יעילות
 בימים אמריקה. דרום בארצות בעיקר ופופולרי עולם,

 שיהיה העוגן של חדש דור במאיר, כאן מפתחים אלה
 "עוגן" של הפיתוח הקודם. מהדגם יותר ויעיל נוח

חניתה. עדשות חברת עם פעולה בשיתוף נעשה
תוך אישון של במקרים מסייע שלכם הפיתוחים אחד
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לטיפות.מגיבשלאצרעיני
אינואשרצר,עיניתוךאישוןשלכזהמצב“אכן,

ניתוחיאתגרמהווהאישונים,הרחבתלטיפותמגיב
ניתוחובראשםעינייםתוךניתוחיםבמגווןגדול

זעיריםהתקניםמספרבעולםקיימיםאמנםקטרקט.
וחסרונותמגבלותמהםאחדלכלאךאישון,להרחבת
התקןבמעבדהכאןפיתחנוהאחרונותבשניםמשלו.

הפיתוחהאחרים.ההתקניםמכלשונהעקרוןבסיסעל
.APX (Assia Pupil Expander( - מכונהשלנו

דרךהמושתליםזעירים,התקניםבשניבעצםמדובר
האישון.אתומפשקיםמ”מכ-1שלזעיריםפתחים
מהעיןההתקניםמוצאיםעיני,התוךהניתוחבתום

המקורי”.לגודלוחוזרוהאישון
בארצותמעשילשימושההתקןאושרלאחרונה

בעולם.נוספיםרביםומקומותארה”באירופה,
לתתהואהעיניים,רפואתבתחוםהאתגריםאחד
המאפשרהטבעי,הפיזיולוגיהמנגנוןאתהמחקהמענה
עלדינמיבאופןהעדשהשלהאופטיהמוקדאתלשנות

פועליםאתםהאםהמתבונן.מתרכזבוהמוקדמרחקפי
זה?בעניןגם

מפותחתבמאירהעינייםבמחלקתכן,“בהחלט
חדש,מקורירעיוןבסיסעלעיניתתוךעדשהכעת
הפתרון.אתלהוותעשויאשראחרים,מפיתוחיםשונה

שונהוהיאVisidomeקוראיםאנוזולעדשה
בניתוחהמושתלתהקונבנציונליתעיניתהתוךמהעדשה
אופטימוקדישהקונבנציונאליתלעדשהקטרקט.

כדילמשקפייםנזקקלרחוקטובשרואהשמיכךאחד,
תוךעדשותפותחוהאחרונותבשניםלהיפך.אולקרוא
המאפשרותמוקדיות),)רבמולטי-פוקליותעיניות
השיפוראךלרחוק,והןלקרובהןחדבאופןלראות
לעיתיםבאהרב-מוקדיותהעדשותעםהחייםבאיכות

כגוןהראיה,באיכותמסוימתאופטיתפשרהחשבוןעל
קיימתלאעדייןאור.מוקדיסביבהילותאוסנוורהופעת
הפיזיולוגיהמנגנוןאתלחקותתוכלאשרעדשהבשוק
שלהאופטיהמוקדאתלשנותהמאפשרשלנוהטבעי
מתרכזבוהמוקדמרחקפיעלדינמיבאופןהעדשה
מתכווננתעדשהלפתחניסורביםמחקריםהמתבונן.

העדשההצלחה.ללאעתהעדאך)“אקומודטיבית”)כזו
המדעןבסיועפיתוחבחממתמפותחתמפתחים,שאנו

כתוספתלשמשיכולההמוצעתהעדשההראשי.
וניתןשוניםמסוגיםקונבנציונליתעיניתתוךלעדשות

ניתוחיעברושכברבחוליםאפילולהשתילהיהיהאולי
ראשוניומחקריפיתוחבתהליךהעדשהבעבר.קטרקט

מאד”.מבטיחותעתהעדוהתוצאות
למהוהפיתוח?המחקרבתחוםהפרקעלעודומה

לצפות?ניתןעוד
במדידההשאר,ביועוסקיםשלנונוספים“מחקרים

גלאוקומה,בחולילאישוןעיניהתוךהלחץשלרציפה
פיתוחמורכבים,למקריםמלאכותיתקרניתפיתוח
מתקדמת,בננו-טכנולוגיהעיניתוךלחץניקוזמערכת
ספקטרליתאנליזהבעזרתהעיןיובשואפיוןאבחון
אסיה.פרופ’מסכםועוד”,

מערכתעםניתוח
IOPtima

מאיררפואימרכז
יח"צ()צילומים:

לפישוקההתקן
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