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 המדוכים והקנים דיסטרופיה של 

(Cone-rod dystrophy) 

 ORPHAcode1872: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

המאופיינת על ידי ניוון ראשוני של המדוכים עם מעורבות    נדירה וגנטית  מבודדת ותורשתית,  הפרעה של הרשתית  

משנית משמעותית של הקנים, עם מראה משתנה של קרקעית העין. המצג האופייני כולל ירידה בחדות הראייה,  

 .  בדן שדה הראייה ההיקפי וסבילות לאור, שינוי בראיית צבעים, ולאחר מכן עיוורון לילה וא -סקוטומה מרכזית, אי 

 

 אפידמיולוגיה 

 באירופה.   40,000מתוך   1-השכיחות מוערכת ב 

 

 תיאור קליני 

תים, על ידי אובדן  י( מאופיינת על ידי מעורבות ראשונית של המדוכים או לע CRD) דיסטרופיה של הקנים והמדוכים

של   הבולטים  התסמינים  את  שמסביר  מה  והקנים,  המדוכים  של  ליקויים  CRDsמקביל  הראייה,  בחדות  ירידה   :

סלידה מחשיפה לאור וירידה ברגישות בשדה הראייה המרכזי ולאחר מכן, אובדן מתקדם בראייה  בראיית צבעים,  

ההיקפית ועיוורון לילה. מראה קרקעית העין משתנה ונע בין תקין בשלבים המוקדמים, עם חיוורון קל בלבד בעצב  

ואטרופי נדידה  הטמפורלי,  מסוג  הראייה  מקולופתיה  או  הכתמי  הפיגמנט  של  של  bull's-eyeה  אטרופיה  לבין   ,

אפיתליום הפיגמנט הרשתי ההיקפי, נדידת הפיגמנטציה בתוך הרשתית, התמעטות העורקיקים וחיוורון של הדיסק  

דיסטרופיה של הקנים  ( מCRD)  דיסטרופיה של הקנים והמדוכיםיש להבחין בין  עם התקדמות המחלה.  האופטי  

רטיניטיס  (DRC)  המדוכים ו גם  הנקראת  מ ( retinitis pigmentosa)   פיגמנטוזה,  בשונה   .-RCD  לרוב אשר   ,

הראייה,   בשדה  פרוגרסיבית  והיצרות  לילה  עיוורון  עם  לשלבים  מתחילה  עד  נשמרת  המרכזית  שהראייה  בעוד 

חוקית    CRDהמאוחרים,   מבחינה  קביל  לעיוורון  שמוביל  מה  בראייה המרכזית  ראשונית  ירידה  ידי  על  מאופיינת 

לרוב אינן תסמונתיות, אולם    CRDsבשלב הסופי.    RCDs-אינן שונות מ  CRDsמוקדם יותר. אולם, בשלב הסופי,  

-(, תסמונת ברדט eAlström syndromהן עדיין יכולות להיות חלק ממספר תסמונות, כגון תסמונת אלסטרום )

( מסוג  Biedl syndrome-Bardetבידל  השדרה  וחוט  המוח  של  ואטקסיה   )7  (Spinocerebellar Ataxia 

Type 7 .)   

 

 אטיולוגיה 

 CRDs  גנים(. ארבעת הגנים שעוברים מוטציות בשכיחות    28שאינן תסמוניות הן הטרוגניות מבחינה גנטית )זוהו

ביותר הם   ל ABCA4  (p22.11הגבוהה    CRXהאוטוזומליות הרצסיביות,    CRDs-מה  60%עד    30%-( האחראי 

(q13.3319ו )-GUCY2D   (p13.117  האחראיים )  על הרבה מקרים מדווחים שלCRDs   ליות דומיננטיות  אוטוזומ

 .  Xהקשורות לכרומוזום  CRDs( האחראי על Xp11.4) RPGR-ו

 

 טכניקות אבחון
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מבוסס על ההיסטוריה הקלינית, בדיקת קרקעית העין, הדמיה באוטופלואורוצנסיה, טומוגרפיה    CRDשל  האבחון  

מלא.   בשדה  ואלקטרורטינוגרמה  קוהרנטית  בדיקת  אופטית  מהגנים.  חלק  עבור  להתבצע  יכול  מולקולרי  אבחון 

הטמפורלי או עשויה    קרקעית העין יכולה להיות תקינה בשלבים המוקדמים של חיוורון קל בלבד של הדיסק האופטי 

כוללים  . ממצאים בשלבים המאוחרים bull's-eyeלהציג נדידות ואטרופיה של הפיגמנט הכתמי או מקולופתיה מסוג 

  העורקיקים  התמעטות ,  הרשתית  בתוך  הפיגמנטציה   נדידת,  ההיקפי  ת הרשתי  הפיגמנט  אפיתליום   של  אטרופיה 

 האופטי.   הדיסק  של   וחיוורון

 

 אבחנה מבדלת

ליקוי  תסמונות של  יחד עם    אכרומטופסיההאבחנה המבדלת כוללת הפרעות תורשתיות אחרות של המדוכים )כולל  

מדוכים גם  בתפקוד  הנקראת  והמדוכים,  הקנים  של  והדיסטרופיה  סטרגרדט(  ומחלת  המדוכים  של  דיסטרופיה   ,

( פיגמנטוזה  לקנים  asretinitis pigmentosaאסרטיניטיס  אור  )קולטני  לאור  הקולטן  מעורבות  של  ברצף  הנבדלת   ,)

 לאחר מכן, קולטני אור למדוכים(. 

 

 ייעוץ גנטי

המעורב   בגן  תלויים  ההורשה  רצסיביים  דפוסי  או  רצסיביים  אוטוזומליים  דומיננטיים,  אוטוזומליים  להיות  ויכולים 

 . מומלץ תמיד לקבל ייעוץ גנטי.  Xבזיקה לכרומוזום 

 

 ניהול וטיפול

שעוצר את התפתחות המחלה או שמשקם את הראייה. מטרת הטיפול היא להאט את התהליך  לא קיים טיפול   כעת

של   והפסיכולוגית  החברתית  ההשפעה  עם  להתמודד  למטופלים  וסיוע  הראייה  שיקום  בסיבוכים,  לטפל  הניווני, 

 עיוורון.  

 

 פרוגנוזה

לקוי  ראייה  ותפקוד  מוקדם  מרכזית  ראייה  אובדן  עם  משתנה,  הראייה  קביל    פרוגנוזת  לעיוורון  המוביל  מתקדם 

 במרבית המקרים.    40מבחינה חוקית לפני גיל 

 

 :מומחהמבקר 

 איזבל אאודו  פרופ' 

 

  [01-05-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 3-12-2020תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

תחליף   להוות  אופן  בשום  נועד  לא  בו  המפורט  החומר  בלבד.  מידע  לצורך  מפורסם  זה  מסמך 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול.  
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 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
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