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 Isolated) קולובומה מבודדת-אנופתלמיה-מיקרופתלמיה

microphthalmia-anophthalmia-coloboma) 

 2542: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי שילוב משתנה של -במבנה העין שאינם קשורים לתסמונת ומאופיינים עלקבוצה של פגמים התפתחותיים 

צדדיים, ללא מצבים רפואיים אחרים בעין -או דו צדדיים-מיקרופתלמיה, קולובומה אוקולרית, ואנופתלמיה, חד

 המושפעת/העין השנייה, וללא חריגות מערכתיות.

 

 אפידמיולוגיה

לידות חיות, עם  1:5,000ושל קולובומה  1:30,000, של אנופתלמיה 1:7,000השכיחות של מיקרופתלמיה היא 

מהמטופלים. לא קיימת  93%-32%לידות. חריגות קשורות משפיעות על  3-30:100,000שכיחות משולבת של 

 נטייה ספציפית לקבוצה אתנית או מין.

 

 תיאור קליני

( כוללת המשכיות פנוטיפית של פגמי עיניים מולדים שמתבטאים MACקולובומה )-אנופתלמיה-מיקרופתלמיה

בלידה. במקרים מסוימים, כגון קולובומה של הרשתית או מיקרופתלמיה קלה, הזיהוי עשוי להתבצע בשלב מאוחר 

 3-4שבוע פוחית האופטית )יותר בחיים. אנופתלמיה אמיתית היא הפסקת התפתחות העין בשלב התפתחות השל

ריון( המובילה להיעדר העין, עצב הראייה והכיאזמה. אנופתלמיה קלינית )נקראת גם מיקרופתלמיה ישל הה

חמורה( מתרחשת לרב במקום בו ניתן לזהות שארית ציסטית קטנה בפתולוגיה/דימות. ננופתלמוס ומיקרופתלמיה 

רופתלמיה, בהן העין תקינה באופן כללי מבחינה מבנית, אך קבוצות נדירות של מיק-של הלשכה האחורית הן תת

מ"מ עם היפרמטרופיה גבוהה. קולובומה אוקולרית עשויה לערב את החלק  20היא בעלת אורך אקסיאלי מופחת >

(, RPEרשתית )בפיגמנט הרשתית, אפיתל הזונולות, ה, גוף העטרההאינפרונזאלי של העין, כולל הקשתית, 

 ו/או הדיסק האופטי. הדמית

 

 אטיולוגיה

MAC  2היא קומפלקס אטיולוגי עם גורמים מונוגנים, כרומוזומלים וסביבתיים. וריאנטים שלSOX ,2OTX ו-

6STRA  30%-20%מהאנופתלמיה/מיקרופתלמיה חמורה הבילטרלית. חריגות כרומוזומליות מהוות  75%מהווים 

. גורמים סביבתיים הקשורים לאנופתלמיה כוללים זיהומים נרכשים אצל האם, עישון וחשיפה ברחם MACממקרי 

ריון י, שימוש מופרז באלכוהול ושימוש בחומרים טרטוגניים במהלך ההAלתרופות מסוימות. חסר אימהי בויטמין 

 נקשרו לקולובומה ומיקרופתלמיה.

 

 טכניקות אבחון

אבחון אחרי הלידה יכול להתבצע באמצעות בדיקה קלינית, עם אישור של אנופתלמיה אמיתית/קלינית באמצעות 

של שקע העין והמוח. ניתן לבצע אבחון מולקולרי באמצעות בדיקות גנטיות, כגון היברידיזציה גנומית  MRIדימות 

 ( או ריצוף אקסום/גנום מלא.aCGHהשוואתית באמצעות צ'יפ )

 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN
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 מבדלת אבחנה

, סקלרוקורניאה, תאבחנות מבדלות כוללות אנירידיה, דיסגנזיה של הלשכה הקדמית, עכירות קרנית מולד

עשויה להופיע גם כחלק ממגוון תסמונות, ולכן מומלץ לבצע  MACקריפטופתלמוס, ציקלופיה ועין ציסטית מולדת. 

ירולוגיים או של יותרת המוח(. אבחון גנטי בדיקות מומחים לנוכחות של מאפיינים מערכתיים )לדוגמא פגמים נו

 עשוי לסייע בזיהוי חריגות מערכתיות פוטנציאליות.

 

 לידתי-טרוםאבחון 

-מימדי או תלת-של אנופתלמיה או מיקרופתלמיה עשוי להתבצע באמצעות אולטראסאונד דולידתי -אבחון טרום

וגינלי( או דימות -באמצעות אולטראסאונד טרנסשבועות אחרי ההפריה  12ריון )או ימימדי במהלך השליש השני לה

 תהודה מגנטית של העובר כדי לראות היטב את גלגל העין.

 

 ייעוץ גנטי

ייעוץ גנטי עשוי להיות מאתגר בשל מגוון הסיבות הגנטיות המוכרות והשונות הפנוטיפית. ניבוי תבנית ההורשה 

חדירות. אם נקבע אבחון גנטי, ניתן לספק ייעוץ לתכנון -והיעדר ותזאיקמונובו, -קשה לרב, בשל שינויים דה

 עובר. רשתהשלידתי וטרום -משפחתי כולל אבחון טרום

 

 ניהול וטיפול

תחומי של מומחים, כולל אופתלמולוגים, -רבצוות ידי -. על מצבם להיות מנוהל עלMACלא קיים טיפול למטופלי 

ידי -פוטנציאל לראייה, יש לנטר את הילדים כדי למקסם את הראייה על רופאי ילדים וגנטיקאים קליניים. אם קיים

תיקון שגיאות רפרקטיביות או פזילות, וכדי למנוע אמבליופיה. בדיקות של קרקעית העין נדרשות במטופלים עם 

של הדמית והרשתית כיוון וזו קשורה לסיכון בהתנתקות רשתית. יש לתמוך ביכולת ראייה ירודה קולובומה 

מצעות עזרי ראייה. עיניים עם מיקרופתלמיה או אנופתלמיה משמעותית עשויות לעבור הרחבה של שקע העין בא

 תוך שימוש בתבניות הרחבה קוסמטיות/פרותזות כדי למזער את הדפורמציה בפנים.

 

 פרוגנוזה

MAC .מבודדת הינם פגמים מבניים מולדים ולא קיים טיפול זמין 

 

 :מומחהמבקר 

o  הרדינגפיליפה 

o ד"ר מריה מוסג'י 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 17/08/2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN


      
 

 רופות יתומותות למחלות נדירות רשתה

 המכון למחלות נדירות  צוות תרגום הפורטל אורפנט לשפה העברית מבוצע ביוזמת

 מרכז הרפואי שיבא תל השומרה

 
 

 
 https://www.orpha.net-בניתן למצוא מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים 

 3 
 

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"
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