עמוד 1

תרופה

״במחקרים

רבים

בתת־טיפול ,כלומר
סיפרה

בכנס

רואים

שהמטופלים

שלהם מידרדרת״,

הראייה

פרופ׳ אורסולה

שמידט־ארפורת

מאוניברסיטת וינה" .באוסטריה,

עם

מערכת

בריאות

נמצאים

מרינה מערבית

$TS1$מהסובלים$TS1$
מהסוב־
מתקדמת ,רק כ־׳ל 15

$DN2$מהסובלים$DN2$מניווןמקולריגילי מקבליםטיפול
לים
בגלל הקשיים בהתמדה ובהמשכיות של
בכל חורש .המצב דומה במדינות האחרות

עקיב ונכון

במספר הזריקות

הפחתה משמעותית

ההזרקות
שחקרנו.

תשנה את

כל

המטופל״.
עולמו של

אייליה
וזה בדיוק היתרון של תרופה חרשה בשם
אייליה,
) ,שנכנסה למגרשלפני כשנתיים.
Eylea
שפותחה על ירי חברת התרופות באייר בשיתוף עם

הביוטכנולוגיה
חברת
כ״מלכורת״למולקולתהחלבון

האמריקאיתרג׳נרון,פועלת

פעילותו

 vegfומעכבת

את

בצורה משמעותית.

לבנשטיין:
פרופ׳

״מחקר שכלל עשרות מרכ־
$TS1$מרכזים$TS1$

ביןלוסנטיםלאייליה

$DN2$מרכזים $DN2$רפואייםבעולם והשווה
זים
הראה שלא היה הבדל
ביעילות

אבל אתהאייליה

אפשר

לתת

בין

שתי

התרופות,

פעם בחודשיים ,ואם

גם אותהיתחילו לתת רק בעת הצורר

כשתהיה

הידרדרות בעין עםדליפותנוזליםבפועל
למדווחיםגדולים אף יותר .בנוסף ,אםחולה
להגיב לאחת התרופות ,ישלנו עורכליבארסנל״.

נגיע

מפסיק

כואב ,אבל

פחות

לטיפול לאנעים :בכל חודש
גילי נזקקים
החוליםבניווןמקולרי
עליהםלקבל זריקהבגלגלהעין
תרופה

חדשה

שמפחיתה את תדירות

הזריקותיכולה לשפר

את איכות

לוי־חוברמן
חייהם גילח

«זו

הייתה

חגיגה"

ב׳ היה אחר מהם .״אחרי כל כך הרבה זריקות
לאייליה.
בלי שיפור המליצה הרופאה שלילעבור
את הזריקה הראשונהקיבלתי ב־ בפברואר .הגעתי
וראו זה פלא ,אין
לביקורתכרגיל אחרי  21יום
נוזליםבעין! פעם ראשונה זה שלוש שנים שקורה נם
אצלי .זו הייתה ממש חגיגה והתרגשות.
כזה
״תיפקרתי מצוין

$DN2$השנייה$DN2$קיבלתי
נייה

רק

במשך  60יום ואת הזריקה הש־
$TS1$השנייה$TS1$

ב־ באפריל,

חודשיים אחרי הרא־
$TS1$הראשונה$TS1$.

לאיכוללקרוא בעיןשמאל״,
ביכולת לקרוא,לנהוג ,לזהות אנשים ,להסתדר
תארולעצמכם שהייתם צריכים ללכת
$DN2$כמנהל $DN2$חשבונות עצמאי.״סבלתי מירידה חרהביכולת
נהל
במרחב (מה שעלול לגרוםלנפילות
לרופא מרי חורש בחודשו כדי לקבל
ולפציעות),
נוזלים!קיבלתי זריקה שלישית
הראתה שוב :אפס
לעבור .היו ימים שלא הייתימסוגללקרוא מסמכים,
וכאמור עיוורון .״עד שנת  2005כל מי שחלה
טיפול ,ולא סתםטיפול ,אלא וריקה
נוזלים.
ושוב :אפם
ביוני ,ביקורת אחרי חורש
ואפילו היהלי קושי בזיהוי פרצופים.
בניווןמקולריגילי התעוור בסופו של דבר״ ,אומ־
$TS1$אומרת$TS1$
לתוךהעין .האם הייתם עומרים
״אפשרלומר :מה כבר ההבדל בין  21יום ל־ 60
״הגעתילטיפול אצל פרופ׳לבנשטייןוהתחלתי
לבנשטיין ,מומחית למחלות רשתית,
רת
amd
הלוקים במחלה הקרויהניווןמקולריגילי
$DN2$אומרת $DN2$פרופ׳ ענת
יום? אבל זה הבדל עצום! אנייכוללנסועלחו״ל,
לקבל זריקות .הזריקה ניתנתבאלחוש ,אבל התה־
$TS1$התהליד$TS1$
מנהלת מחלקת עיניים במרכז הרפואי תל־אביב
אונמ״ג) צריכים לעשות בדיוק את זה ,אחרת הם
לתכנן קדימה .הבעיה היחידה עם התרופה הזו היא
$DN2$התהליד $DN2$מאוד לאנעים .בנוסף,כיוון שלאיכולתילנהוג
וסגנית דיקן בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל־
$TS1$תלאביב$TS1$.
שאושרה כבר
חרשה,
תרופה
להתעוור.
עלולים
ליד
ממשרד הב־
$TS1$הבריאות$TS1$.
שעבור כל זריקה צריך אישור מיוחד
הוצאה כספית
חזרה הייתי חייבלנסוע במונית
אביב.
בארה״ב ובאירופה ,מתחילה לשנות את התמונה.
$DN2$תלאביב$DN2$.״לפני כשמונה שנים חלה פריצת דרך ענ־
$TS1$ענקית$TS1$
$DN2$הבריאות $DN2$.זה תהליך מסורבל שמקשה עלהמטופלים.
ריאות.
כברה .בהתחלה ההשפעה של כל זריקה החזיקה
קית
שהופכת שכיחה
ניווןמקולריגילי הוא מחלה
$DN2$ענקית$DN2$בטיפולבמחלה .התברר שאפשרלהזריקלעין
005,5
בנוסף ,המימון נעשה כולו מכיסי הפרטי:
מעמר כחורש ימים ,אך לאט־לאט הגעתי למצב
שהואהחלבון האחראילגדילה
בגיל .לפי הערכות ,ביש־
$TS1$בישראל$TS1$
חומר נוגד vegf
יותר ויותר עםהעלייה
הטיפול,
של זריקה כל  21יום ,והירידה בראייה הורגשה כבר
הראשונה
של אותם כלי רם לא תקינים .התרופה
 $DN2$חיים כיום  200אלףחולים מאובחנים .גורמי
ראל
שקללתרופה עצמה ,ובנוסף יש תשלום על
וכוי .לא כל אחריכוללעמודבזה״.
על המוניות
אחרי שבועיים .בקיצור ,חייתי כל הזמן סביב הזרי־
$TS1$הזריקה$TS1$.
שפותחה למחלה נקראהלוסנטיס Lucentis
סיכון נוספים למחלה הם מין (נשים יותרמגברים),
) .כע־
$TS1$כעבור$TS1$
שמירט־ארפורת
פרופ׳
$DN2$הזריקה $DN2$.בסר הכלקיבלתי  41זריקות .זה היה מייאש״.
קה.
$DN2$כעבור $DN2$זמן קצר התברר שתרופה לסרטן בשם אווםטין
בור
גנטיקה,עישון ,תזונה ,השמנה ,לחץ רם גבוה ומח־
$TS1$ומחלות$TS1$
סיפרה בכנס :״עם
שש
לבנשטיין;״לחולים קשה מאורלהגיע אייליה ,בשנה הראשונה ראינו שיש לתת
פרופ׳
Avastinיעילה כמעט באותה מידה .בכל אחת
$DN2$לב .מדובר במחלה הפוגעת בשכבת התאים של
לות
זריקות בממוצע .בשנה השנייה ניתן הטיפול רק
כשמדובר באנשים
אחת לחורשלטיפול ,במיוחד
לעין ,אחת
משתי התרופות הטיפול ניתן בזריקה
הרשתית
מרכז
(המקולה) ,שהוא האזור האחראי על
כשהצטבר שובנוזל ברשתית ,ובממוצע נתנו
בליווי צמוד״.
מבוגרים עם קושילהתגייר וצורך
לחורש ,משך שנים״.
ראייה מרכזית.
זריקות
לניסוי נתנו
זריקות .בשנה השלישית
בכנס
גם
המחלה נחלקת לשלב ה״יבש״ ולשלב ה״רטוב״.
הקושי להתמיד בטיפול עלה
בלבד״.
 EURetinaהכינוס השנתי של האגודה האירו־
$TS1$האירופית$TS1$
בשלב היבש אובדן הראייה איטי והדרגתי מאור.
הזריקה״
"חייתי סביב
במשרד הב־
$TS1$הבריאות$TS1$.
נמצאת בתהליכי אישור
אייליה
$DN2$האירופית$DN2$למומחי רשתית ,שהתקיים בהמבורג בספטמבר.
פית
השלב הרטוב ,המתקדם יותר ,מאופיין בצמיחה של
$DN2$הבריאות $DN2$.ניתןלהשיגה בישראל לבקשת רופא.
ריאות.
וטכנולוגיות חדשים
בכינוס הוצגו עשרות מחקרים
ב׳  ,)61תושב הדרום ,אבלילדים וסבלנכר ,חלה
נוזלים,לדי־
$TS1$לדימומים$TS1$
פתולוגיים הגורמים לדליפת
כלי רם
בתחום רפואתעיניים ורשתית ,והשתתפו בו אלפי
גילי .״בשנת  2005עברתי בדיקת
בניווןמקולרי
מתחת לרשתית .התוצאה היא
מים$DN2$ולהצטלקות
מומים
חברת
אורחת
הייתה
הכותבת
רופאיעיניים מאירופה,כולל כמעט 20מישראל.
ראייה שגרתית ונכנסתי להלם כשהבנתי שאני כלל
באייר בכנס EURetina
הידרדרות מהירה וחרה בראייה המרכזית ופגיעה
$DN2$הראשונה$DN2$.
מתארב׳ ,שעובר כמ־
$TS1$כמנהל$TS1$
שונה .גם איתה החזקתי מעמר

לעבודה מלאה,

אני

מתפקד.

במשך  60יום .חזרתי

הביקורת

בחורש מאי

