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 ((Eales  Eales disease מחלת

 ORPHA40923: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

וסקולריזציה ברשתית, אשר -שלבים: וסקוליטיס, חסימה ונאו 3הפרעה עינית נדירה המאופיינת על ידי 

 מובילה לדימומים נשנים בזגוגית ולאובדן ראייה.   

 

 אפידמיולוגיה

 היבשת-ברחבי העולם, אך נצפית בשכיחות גבוהה יותר בתתהשכיחות אינה ידועה. ההפרעה דווחה 

בקרב חולים אופתלמולוגיים.   1/200 - 1/135ההודית, שבה שיעור ההיארעות השנתי המשוער הוא 

 המחלה פוגעת בעיקר בזכרים. לאחרונה, נראה כי שיעור ההיארעות של המחלה יורד. 

 

 תיאור קליני

שנים )מוקדם יותר בחולים אסייתיים(. ההפרעה יכולה להופיע בגיל  32 – 02גיל ההופעה השולט הוא 

תגובות וסקולריות עוקבות הקובעות את מהלך  3מאופיינת על ידי  Eales (ED)ההתבגרות. מחלת 

-וסקוליטיס רטינלי היקפי(; חסימה )ליקוי בפרפוזיה קפילרית רטינלית היקפית(; ונאו-המחלה: דלקת )פרי

השלבים הראשונים  0וסקולריזציה של הרשתית או הדיסק, אשר לעתים תכופות מובילה לדימום בזגוגית. 

צדדי( מאופיין על ידי -סימפטומטיים, בעוד שדימום בזגוגית )לעתים תכופות פתאומי וחדהם בדרך כלל א

נקודות קטנות, גופים צפים, "קורי עכביש" וירידה בחדות הראייה )עם הפוגה לעתים תכופות(. העין השנייה 

ם נשנים שנים. הישנויות הן שכיחות. דימומי 12 – 3מהמקרים לאחר פרק זמן של  02% – 02 -נפגעת ב

(, לקרעים ברשתית ולממברנות אפימקולריות. חולים tractionalמובילים להיפרדות רשתית עקב משיכה )

אחרים עשויים להציג ירידה קלה בראייה הקשורה לווסקוליטיס רטינלי )עם או ללא דימום בזגוגית(. בנוסף, 

 -ודימומים מהאף אף הם נקשרו ב כאב ראש, שינויים בזרימת הדם ההיקפית, קשיי עיכול, עצירות כרונית

ED סיווג של .Saxena ו- Kumar  פלביטיס של כלי דם -: פרי1מבוסס על תוצאות הראייה כדלהלן: שלב

-: נאו2b: ליקוי בפרפוזיה קפילרית, 2a( עם דימומים שטחיים ברשתית; שלב 1b( וגדולים )1aקטנים )

: 4a: דימום בזגוגית; שלב 3bוסקולרי, -ג פיברו: שגשו3aוסקולריזציה באזור כלשהו/ של הדיסק; שלב 

וסקולריזציה בקשתית -: נאו4b -היפרדות רשתית עקב משיכה/קרע/ היפרדות רשתית משולבת ו

(rubeosis iridisגלאוקומה נאו ,)- .וסקולרית, קטרקט מלווה בסיבוכים ואטרופיה של עצב הראייה 

 

 אטיולוגיה

אינה ברורה; מספר מחקרים אימונולוגיים, מחקרי ביולוגיה מולקולרית ומחקרים   EDהאטיולוגיה של 

רטינלי,  S-antigen -, תגובה אוטואימונית לhuman leukocyte antigenביוכימיים העידו על מעורבות של 

, נזק הנגרם על ידי רדיקלים חופשיים והיפרהומוציסטאינמיה  Mycobacterium tuberculosisגנום של 

 .  Ealesבפתוגנזה של מחלת 
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 platelet-derived growth factor  ,insulin-likeדווחה עלייה ברמות של גורמי גדילה פפטידיים כגון 

growth factor ,epidermal growth factor ,transforming growth factors alpha and beta ,

vascular endothelial growth factor ,urokinase אנזימי ,metalloprotease   וחלבון בעל משקל

 . kDa 88מולקולרי של 

 

 טכניקות אבחון

העשויים   (FFA) האבחנה מבוססת על ממצאי אנגיוגרפיה של קרקעית העין באמצעות פלואורסצאין

-פלביטיס, היווצרות מעטפת וסקולרית או ליקוי בפרפוזיה היקפית ונאו-להדגים שינויים מוקדמים כגון פרי

וסקולריזציה. אנגיוגרפיה בשדה רחב היא שימושית בגילוי נגעים היקפיים ברשתית. נדרשת סריקת 

מציעה   ocular coherence tomography (OCT) -אולטרסאונד לשלילת היפרדות רשתית נלווית ו

 הדמיית רשתית ברזולוציה גבוהה.        

 

 אבחנה מבדלת

רטינופתיה אקסודטיבית משפחתית, -(, ויטראוROPשל פגות )אבחנה מבדלת כוללת השלכות רטינופתיה 

, דימום בזגוגית לאחר חבלה, סוכרת  Terson, אנמיה חרמשית, תסמונת  Behcetסרקואידוזיס, מחלת 

 נעורים וחסימה ראשונית בענף של וריד הרשתית.  

 

 ניהול וטיפול

פלביטיס -פתית )בשלב הנסיגה של פריהטיפול הוא סימפטומטי ותלוי בשלב המחלה. הוא כולל הערכה תקו

אוקולריות או סיסטמיים(  ותרופות נגד שחפת  )בשלב -או דימום טרי בזגוגית(, סטרואידים )הזרקות פרי

וסקולריזציה של -וסקוליטיס פעיל(. נעשה שימוש בפוטוקואגולציה באמצעות לייזר במקרה של ונאו-של פרי

. ניתוח זגוגית מותווה בדימום בזגוגית שאינו חולף )בדרך כלל הרשתית או ליקוי חמור בפרפוזיה קפילרית

 .    ED -לתוך הזגוגית נבדק כעת כטיפול דפיניטיבי ב VEGFחודשים(. טיפול נוגד  3< 

 

 פרוגנוזה

אירועים בודדים של דימום בזגוגית בדרך כלל חולפים ללא הפרעת ראייה. עם זאת, חלק מהחולים עלולים 

לסבול מאובדן ראייה משמעותי בשל אירועים נשנים של דימום בזגוגית, שינויים מקולריים, והיפרדות 

וא נדיר. לא ה EDרשתית עקב משיכה או היפרדות רשתית משולבת המערבת את המקולה. עיוורון בשל 

 ידוע על תמותה הכרוכה במחלה. 

 

 מבקר מומחה:

o ד"ר פוקראג' רישי 

 

 21-10-0210עדכון אחרון: 

 23-21-0200תאריך תרגום: 
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 תקציר זה תורגם ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: 

 

 

 

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

 מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"
 /https://www.orpha.net ם נלווים ניתן למצוא ב מידע נוסף על המחלה ועל שירותי

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.orpha.net/
https://www.orpha.net/
https://www.orpha.net/

