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kukurund/Shutterstock.com :צילום ילד עם רטייה לטיפול בעין עצלה. תהליך ארוך

בריאות

תוך כדי צפייה ביוטיוב | שיטות חדשות וידידותיות לטיפול בעין עצלה
אצל ילדים

הטיפול המסורתי בעין עצלה עוסק בשיפור הראייה בעין החלשה בלבד, ואולם בשנים האחרונות
מתמקדים החוקרים בתפקוד של שתי העיניים בו זמנית

עודד לגשטיין
10:28, 05 ביולי 2022

לפני כ-2,400 שנה, בספרו "המדינה", כתב הפילוסוף היווני אפלטון משל

העוסק בקבוצת אסירים שנכלאה מאז ילדותם במערה חשוכה. האסירים

מרותקים בשלשלות כך שהם מסוגלים לראות רק צללים של דמויות המוצגות

נגד אש מדורה הנמצאת מאחוריהם. חוש הראייה של האסירים תופס רק את

אותם הצללים, ולכן מפרש אותם כ"מציאות". אחד האסירים מצליח להשתחרר

ולצאת החוצה מהמערה, שם הוא מגלה את האור והאמת. לאחר מכן אותו אסיר

חוזר פנימה ומספר לאחרים כי הם חיים בעולם של אשליה. משל המערה עוסק

למעשה בגבולות הידע וראיית ה"אמת".
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ראיית האמת דורשת חוש ראייה תקין. היפוקרטס קבע את המושג "עין עצלה"

בשנת 480 לפני הספירה בערך, למצבים של ראייה ירודה בעין בעלת מבנה

תקין. שנים רבות לא היה ידוע היכן נמצאת הפגיעה הגופנית שגורמת לעין

עצלה, עד ששני חוקרים אמריקאיים בשם דיוויד הבל (Huble) וטורסטן וייזל

(Wiesel) הדגימו את הנזק שנגרם לאזורי הראייה במוח בעין עצלה. על תגלית

זו הם זכו בפרס נובל לרפואה בשנת 1981.

מהי עין עצלה?

מרכז הראייה במוח עובר הבשלה ולמידה בתקופת הילדות. תהליך זה מותנה

בניסיון: על המוח לקבל תמונה ברורה וחדה מכל אחת מהעיניים בשנים

הראשונות לחיים. פזילה או בעיית תשבורת (Refractive error) שאינן

מתוקנות באמצעות משקפיים בתקופת הילדות, לא יאפשרו תמונה חדה וברורה

מאותה עין, ויכולות להוביל לעין עצלה - הסיבה השכיחה ביותר ללקות ראייה

חד-עינית בקרב ילדים. עד 5% מהילדים סובלים מעין עצלה.

לא ממקד מבט

לא פוקח עיניים

רפלקס אדום בעיניים לא שווה בצילומים עם פלאש

British Museum :צילום משל המערה לאפלטון, ציור מאת הצייר ההולנדי קורנליס ואן הארלם, 1604

מצבים מעוררי חשד לבעיית ראייה
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פזילה, גם אם לא קבועה

עצימת עין בשמש

נפילה במדרגות או פחד לרדת במדרגות לבד

תנועות עיניים לא שגרתיות, מצמוץ, או ריצוד

קושי להתרכז לאורך זמן במשחקים, ציור או מטלות

קושי לראות טקסט כתוב

צורך בהפסקות ארוכות בין מילים

איבוד ריכוז בטקסט

סיבוב או הטיית הראש בעת התמקדות במשהו

מרבה להתקרב לטלוויזיה או לחומר כתוב

מרבה לשפשף עיניים

כאבי ראש חוזרים

כפל ראייה

באופן היסטורי, עין עצלה נתפסה כבעיה חד-עינית והמטרה העיקרית בטיפול

בה הייתה שיפור חדות הראייה בעין החלשה. למעשה, האזכור ההיסטורי

הראשון לטיפול בעין עצלה באמצעות כיסוי העין החזקה על ידי רטייה נכתב כבר

לפני כ-1,000 שנים על ידי מלומד מוסלמי בשם  טבית איבן-קורא איבן-מרוואן

אל-חרני, בספרו "ראייה ותפיסה".

ההיסטוריה של הטיפול בעין עצלה

עידן הנאורות של המאה ה-18 באירופה הביא אינטלקטואלים והוגים מתחומים

שנים לביסוס השימוש ברציונליות ושכל ישר כבסיס לחיים. הפילוסוף הגרמני

עמנואל קאנט התייחס לכך ב-Sapere aude..." :1784 (העז לדעת)! אזור

אומץ להשתמש בשכלך שלך...". גם בתחום חקר הראייה צמחו באותה תקופה

מלומדים אירופיים, אשר פיתחו שתי תיאוריות עיקריות לפתוגנזה של עין עצלה.

ג'ורג דה-בופן מצרפת נחשב "האב המודרני" של הגישה המקובלת לעין עצלה.

ב-1743 קבע דה-בופן כי הבעיה המרכזית היא הפגיעה בחדות הראייה בעין

החלשה, והוא תיאר את הטיפול המקובל בעין עצלה ע"י משקפיים ורטייה על

מהי העין הדומיננטית שלכם ולמה אתם עשויים לחשוב שאתם פוזלים?

פזילה אצל תינוקות: איך תוכלו לדעת אם מדובר באשליה?
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העין החזקה. לעומתו, ב-1779 קבע ארסמוס דרווין מאנגליה (סבו של אבי תורת

האבולוציה, צ'רלס דרווין) כי הבעיה הפגיעה המרכזית בעין עצלה היא למעשה

אובדן שיתוף הפעולה של שתי העיניים יחד, או פגיעה בתפקודים דו-עיניים.

גישתו של דה-בופון ניצחה בראייה היסטורית, והטיפול העיקרי בעין עצלה

ב-250 השנים האחרונות הוא במשקפיים ו/או ב"הענשת" העין החזקה על ידי

כיסוי ברטייה.  

להשתפר למען המטופלים

הטיפול המסורתי בעין עצלה קיבל בסיס מדעי במחקרים גדולים שבוצעו

באנגליה ובארה"ב ב-20 השנים האחרונות. הטיפול מביא לשיפור בחדות

הראייה של העין העצלה במרבית הילדים שטופלו בעשור הראשון לחייהם.

טיפול במשקפיים וברטייה אינו תמיד קל עבור ילדים קטנים והוריהם. אחת

הסיבות לכך היא היעדר האפקט הטיפולי המיידי, הפוגע במוטיבציה לטיפול.

למעשה, הילדים מרגישים שהם רואים "אותו הדבר" עם  או בלי המשקפיים.

 השיפור בחדות הראייה יכול להגיע רק אחרי חצי שנה.

בעיה נוספת היא ההשפעה הפסיכו-סוציאלית של רטייה, כמו תסכול, דיכאון,

הצקות מצד ילדים אחרים, פגיעה בביטחון העצמי וכיוצא בזה. למזלנו, הטיפול

ברטייה קצוב ומוגבל לשעות בודדות במהלך היום, כך שניתן לשמור אותו לפרקי

הזמן שבהם הילד נמצא בבית.

מהי החשיבות של ראייה דו-עינית?

Valentyn Volkov/Shutterstock.com :צילום חשיפה לתמונה בשתי רמות שונות של ניגודיות
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ראייה דו-עינית היא מצב בו המוח מאחד את התמונות המגיעות מכל עין לכדי

תמונה אחת, חדה יותר, בעלת עומק  רב יותר עם שדה ראייה רחב יותר. היא

בעלת חשיבות גדולה להתמצאות אדם בסביבתו. מחקרים שונים הדגימו את

 משקלה לתקינותם של תהליכי מוטוריקה עדינה, קריאה, התמצאות במרחב,

נהיגה, ספורט ופעולות יומיומיות  נוספות.  

בהגדרתו, כיסוי העין החזקה על ידי רטייה לא מאפשר ראייה דו-עינית, שכן הוא

חוסם את אחת העיניים. לפיכך, הטיפול  המסורתי בעין עצלה אמנם הביא

לשיפור בחדות הראייה בעין העצלה, אך לא תמיד תרם במקביל לשיפור

בתפקודים  הדו-עיניים. 

האם צפייה בטלוויזיה תרפא עין עצלה?

בשנים האחרונות חוקרים מתחום הראייה שבים אל תורתו של ארסמוס דרווין

ומתמקדים בשיפור התפקודים הדו-עיניים בטיפול בעין עצלה. ישראל היא

המדינה המובילה בעולם בתחום זה, לצד ארה"ב. חברות מסחריות שונות פיתחו

שיטות טיפול חדשניות בהן "מענישים" את העין החזקה אך רק באופן חלקי - על

ידי הצגת תמונה לעין החלשה ובמקביל גם לעין החזקה, בניגודיות נמוכה מאוד.

בדרך זו אין חסימה מלאה של המידע המגיע לעין החזקה כפי שנעשה

באמצעות רטייה, אולם יש הפחתה באיכות המידע המוצג לעין החזקה עד

לרמות בהן שתי העיניים (העצלה והחזקה) מעבירות אינפורמציה בעוצמה שווה

למוח, דבר המאפשר ראייה דו-עינית. הדרך השכיחה ביותר לטיפול זה היא על

ידי צפייה פסיבית בתכנים בפלטפורמות שכיחות (יוטיוב, נטפליקס וכדומה)

באמצעות משקפיים מקטבים או משקפי תלת-מימד מיוחדים.

האור בקצה המנהרה?

אנחנו נמצאים בתקופה מרגשת מבחינת ההתמודדות שלנו עם עין עצלה.

היכולת לטפל בילדים בדרכים כה ידידותיות לבטח תפתור חלק מהבעיות

הפסיכו-סוציאליות של הטיפול הנוכחי, ותביא רווחה לילדים ולהוריהם. ברם,

שיטות טיפול אלה עדיין נמצאות בשלבי מחקר ראשוניים, ההשפעות ארוכות

הטווח אינן ידועות ולכן טיפולים אלה עדיין משמשים בעיקר למחקר. בינתיים,

הטיפול המוכח, המבוסס והמקובל לעין עצלה בכל העולם הוא עדיין באמצעות

משקפיים ורטייה.
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כעת, בדומה לאסיר במשל של אפלטון, אני שב אל המערה - אך הפעם מלא

תקווה לעתיד, לאחר שנדמה לי שראיתי את האור. אני מקווה שלא אתבדה.

ד"ר עודד לגשטיין הוא מומחה למחלות עיניים בילדים ומנתח פזילה

בתל אביב

Recommended byכתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

בריאות / מה קורה לנו
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משקיעים בקריות:
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בריאות / איך נראה עובר

בתחילת ההיריון ומתי הוא
יכול לשרוד מחוץ לרחם?

בריאות / איחוד הצלה עקב

אחר עובדי משרד
הבריאות בניסיון להוכיח

עורך דין | חיפוש / עורכי

הדין המצליחים ביותר
בישראל - צפה ברשימה

ממומן

/ bikat-hayarden.co.il

היצע גדול של מבני
תעשייה ומרלו"גים -

ממומן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר

להוספת תגובה
מזוהה

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

לבחירת השםשם
ככינוי קבוע

שלחו
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5 השביתות הגדולות בשנים האחרונות
תוכן שיווקי
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5 דברים שכדאי לדעת על "חוק מור"
תוכן שיווקי

5 פסקי דין מהפכניים של בג״ץ בענייני תכנון ובנייה
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http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6051183280&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6046178631&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6051183280&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6046178631&iu=/9401/ClickTracker.Marketing
mailto:?subject=%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%A2%D7%A6%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A6%D7%9C%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D&body=https://www.haaretz.co.il/health/2022-07-05/ty-article/.premium/00000181-c97e-d83b-a3d3-d97f6cae0000
mailto:?subject=%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%A2%D7%A6%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A6%D7%9C%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D&body=https://www.haaretz.co.il/health/2022-07-05/ty-article/.premium/00000181-c97e-d83b-a3d3-d97f6cae0000

