טיפול בהזרקת אבסטין
מטרת הפעולה
אבסטין ) (Avastinהנה תרופה המיועדת לעיכוב צמיחתם של כלי דם לא
תקינים .במחלות עיניים שונות מתרחשת צמיחה של כלי דם לא תקינים אשר
לעיתים היא הגורמת למחלה ,ולעיתים היא מחמירה מחלה קיימת .מחלות אלו
כוללות בעיקר את ניוון מרכז הראיה של הגיל ) ,(AMDסכרת ,חסימות כלי דם
ברשתית וכן מצבים נדירים אחרים.
לפעולה זו הופנית על ידי רופא העיניים המטפל בך .בפעולה זו תוזרק לך מנה של
התרופה לחלל הזגוגית שבעין לטיפול במחלה שממנה אתה סובל.
הכנות מיוחדות לפעולה
 יש להביא כל סיכום רפואי קודם של בדיקות עיניים בעבר.
 יש להביא את רשימת טיפות העיניים הניטלות על ידך ,ועדיף אף להביא את
בקבוקוני הטיפות עצמם.
 יש לציין כל רגישות לתרופות הידועה לך.
 יש להביא צילומי עיניים ובדיקות אחרות אם ישנם ברשותך.
 יש לבוא עם מלווה.
לעיתים תבוצע בדיקת עיניים לפני ההזרקה .במקרה זה עליך לדעת כי אסור
לנהוג במשך  4-3שעות לאחר הבדיקה ולכן עליך להיערך בהתאם .מומלץ
במקרה זה להצטייד גם במשקפי שמש.
תהליך הפעולה
הפעולה מתבצעת לרוב במסגרת "אשפוז-יום כירורגי" .לאחר תהליך קבלה
במשרד ,תתבקש/י להמתין לתורך .לעיתים ,לפני בדיקת הרופא יוזלפו טיפות
להרחבת אישונים ולאחר המתנה נוספת תבוצע בדיקת העיניים על ידי הרופא.
לפני ההזרקה יינתן הסבר מפורט על ידי הרופא ולאחריו תתבקש/י לחתום על
טופס הסכמה לביצוע הזריקה .הזרקת האבסטין מבוצעת בהרדמה מקומית לעין
בשכיבה על הגב ,ודורשת שיתוף פעולה מצדך .הפעולה אורכת דקות
ספורות בלבד.
לאחר הפעולה
לאחר הזריקה ,העין עלולה להיות אדומה במשך עד שבועיים .תופעה זו הינה
רגילה ותחלוף מעצמה .במשך כשבועיים תתבקש/י להזליף טיפות עיניים .לאחר
כחודש בדרך כלל ,תתבקש/י לבוא לביקורת במרפאה.
דגשים מיוחדים :אף על פי שמדובר בפעולה יחסית קצרה הרי שבכל פעולה
רפואית יתכנו סיבוכים ,אפילו אם שכיחותם נדירה ביותר .הסיבוכים העיקריים
אשר עלולים להתרחש לאחר הזריקה הם עליית לחץ תוך עיני ,דימומים ,זיהומים
תוך עיניים ,הפרדות רשתית ואף אבדן ראיה ואבדן העין .אולם כל אלה  -במקרים
נדירים ביותר.
אם לאחר הזריקה תחוש/י בכאבים חזקים ,ירידה בחדות הראיה או שינוי לרעה
כלשהו  -עליך לבוא להיבדק מיד על ידי רופא עיניים ולא להמתין עד לביקורת.
בברכת בריאות שלמה
צוות מרפאת עיניים

