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 ((Juvenile glaucomaגלאוקומה של גיל הנעורים 

 ORPHA98977: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

עיני עם התקדמות מהירה, -גלאוקומה ראשונית המאופיינת על ידי הופעה מוקדמת, עלייה חמורה בלחץ תוך

                    המובילה לאקסקווציה של עצב הראייה, ואם אינה מטופלת, מובילה לפגיעה מהותית בראייה.

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

                    שנים. 01בני אדם לפני גיל  111111 -ל 0,32השכיחות המשוערת של הפרעה זו היא 

 

 תיאור קליני

שנים, אך עשויה להופיע בשלב  11 -ל 5( בדרך כלל מופיעה בין הגילאים JGגלאוקומה של גיל הנעורים )

                   JGאסימפטומטיים תחילה, ולעתים תכופות מתגלים באופן מקרי בבדיקה שגרתית.מאוחר יותר. החולים 

עיני עולה באופן -צדדית; עשויה להופיע אסימטריה בולטת בין שתי העיניים. הלחץ התוך-היא בדרך כלל דו

יה ולאובדן שדות של עצב הראייה, ובסופו של דבר לפגיעה מהותית בראי פרוגרסיבי ומוביל לאקסקווציה

 הראייה. 

 

 אטיולוגיה

JG                   הטרבקולרית לתוך תעלת  נגרמת על ידי הפרעה בניקוז נוזל הלשכה דרך הרשת

Schlemm מוטציות בגן .MYOC (1q23-q24)                    נמצאו בחוליJG הגן .MYOC  מקודד לחלבון

 הטרבקולרית וברקמת העין, והמוטציות בו גורמות למחלה.  ( הנמצא ברשתmyocilinמיוסילין )

 

 טכניקות אבחון

של עצב הראייה.  עיני מוגבר ואקסקווציה-קיים חשד לאבחנה בנוכחות מאפיינים קליניים כגון לחץ תוך

נראית תקינה בגוניוסקופיה. אין נוכחות מאפיינים טיפוסיים של גלאוקומה מולדת ראשונית כגון  הזווית

. בדיקת רפרקציה מעידה על מיופיה. הפרעות גלאוקומטוטיות טיפוסיות בשדה Haabבקרנית ופסי בצקת 

 הראייה ניתנות לתיעוד. ראש עצב הראייה מראה נוירופתיה אופטית גלאוקומטוטית. 

 

 אבחנה מבדלת

אבחנה מבדלת כוללת צורות אחרות של גלאוקומה פתוחת זווית העשויות להופיע בכל גיל, גלאוקומה 

מולדת שאובחנה בשלב מאוחר, גלאוקומה המושרית על ידי סטרואידים, גלאוקומה טראומטית וגלאוקומה 

 דלקתית. 
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 ייעוץ גנטי

תמש בבדיקה גנטית לזיהוי בני משפחה ההורשה היא אוטוזומלית דומיננטית עם חדירות גבוהה. ניתן להש

. יש להציע ייעוץ גנטי לאנשים הנושאים מוטציה הגורמת למחלה וליידע JGהמצויים בסיכון להתפתחות 

 להעברת המוטציה לצאצאים. 51%אותם כי קיים סיכון של 

 

 ניהול וטיפול

לנדין( הוא לעתים תכופות , חוסמי בטא, אנלוגים של פרוסטגcarbonic anhydraseטיפול תרופתי )מעכבי 

. כאשר ההפרעה אינה מגיבה לתרופות, ניתן לשקול ניתוח זווית )גוניוטומיה, JG -שימושי בטיפול ב

טרבקולוטומיה(, ניתוח סינון )טרבקולקטומיה(, טיפול לייזר )ניתוח זווית באמצעות לייזר או טיפול בלייזר 

cyclodiode.ו/או התקנים לניקוז נוזל השלכה )                                                  

 

 פרוגנוזה

הפרוגנוזה טובה עבור חולים אשר מאובחנים ומטופלים בשלב מוקדם. ללא טיפול, תיתכן התקדמות 

                    לעיוורון.

 

 מבקר מומחה:

o ד"ר פסקל דורו 

o ד"ר עמנואל מרציאנו 

 

 11-10-0112עדכון אחרון: 

 10-11-0100תרגום: תאריך 

 

 

 

 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. 

 

 תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי""למתן חסות אין כל השפעה על 
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