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 (Nanophthalmosננופתלמוס )

 35612: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

קטנה עם אורך ידי עין -מחלת עיניים נדירה וצורה חמורה של מיקרופתלמיה )פנוטיפ עין קטנה(, המאופיינת על

 .תזווי-אקסיאלי קטן, היפרופיה חמורה, יחס עדשה/עין מוגבר, והיארעות גבוהה לגלאוקומה סגורת

 

 אפידמיולוגיה

. אולם, השכיחות גבוהה יותר 1/2000-אך סביר כי היא מתחת ל ,השכיחות המדויקת של ננופתלמוס אינה ידועה

 בעלות קרבת דם.בקרב אוכלוסיות 

 

 תיאור קליני

 20-ה זו מתרחשת לאחר הלידה או במהלך הינקות. סימנים קליניים אופייניים כוללים אורך אקסיאלי נמוך ממחל

דמית גבוה יותר ביחס לנורמה, סקלרה מעובה וצפופה יותר באופן חריג, עדשה ו 8עד  4מ"מ, יחס עדשה/עין פי 

הקטן, פעילות וארגון העין נשמרים. (. למרות גודלה D 13.00+עד  D 7.00+מעובים, והיפרופיה חמורה )

כלל בילטרלית. פזילה )סטרביסמוס( קיימת במרבית המטופלים. הקישור בין ננופתלמוס -ננופתלמוס היא בדרך

( דווח בעבר. המצב הרפואי עשוי להיות פשוט )מתרחש כמופע Bestורטינופתיה פיגמנטרית או מחלת בסט )

כגון קולובומה, דיסגינזיה של הלשכה הקדמית, ולקויות בעדשות  יחיד(, מורכב )מתקשר לדפורמציות אחרות

 ובלשכה האחורית( או חלק מתסמונת נדירה. 

 

 אטיולוגיה

הממלא תפקיד בבקרה על  frizzledחלבון מסוג , מקודד לMFRP (11q23.3עד כה, חמישה גנים נקשרו למחלה: 

, מקודד לחלבון המצוי בכל TMEM98 (17q11.2פולריות של התא במהלך ההתפתחות(, התמיינות והגדילה, הה

( שעשוי להיות מעורב בעיבוי הפתולוגי של הסקלרה ולהתפתחות גלאוקומה משנית במחלה(, ubiquitousהגוף )

56PRSS (2q37.1 ,)1, המנגנון הפתופיזיולוגי המדויק אינו ידועBEST (11q12.3בהתפתחות  ה, מעורב לדוגמ

חיוני להתפתחות הנוירולוגית של הרשתית(. יש , מקודד לחלבון 1q31.3) 1CRB-זווית( ו-גלאוקומה סגורת

 לוקוסים אחרים שקשורים גם הם לננופתלמוס.

 

 טכניקות אבחון

אולטראסאונד, בדיקת האבחון מבוסס על ממצאים קליניים ובדיקות אופתלמולוגיות המערבות ביומטריה של העין, 

 עיני.-תוךבנוסף לקוטר קרנית ומדידות לחץ 

 

 אבחנה מבדלת

 יש להבדיל את הננופתלמוס ממיקרופתלמוס אחורי.
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 ייעוץ גנטי

המחלה עשויה להיות מורשת בצורה אוטוזומלית דומיננטית או בתור תכונה רצסיבית. היא יכולה גם להתרחש 

 באופן ספורדי.

 

 ניהול וטיפול

, ניתוח סינון גלאוקומה, והוצאת עדשה(, אך עלולות ההטיפול עשוי לכלול כירורגיה )אירידוטומיה, אירידופלסטי

להתרחש גם תופעות לוואי )גלאוקומה ממאירה, תפליט של הענביה, היפרדות רשתית שאינה רגמטוגנית ודימום 

 עינית כלשהי.-ידי ביצוע סקלרוטומיה לפני ביצוע התערבות תוך-(. ניתן למנוע סיבוכים עלאקספולסיבי

 

 פרוגנוזה

ננופתלמיה אך הפרוגנוזה טובה אם המופע מ הסובליםמטופלים קרב זווית היא ממצא קבוע ב-ורתגלאוקומה סג

 הזה מנוהל נכון.

 

 :מומחהמבקר 

o פרופ' אלן ברון 

o פרופ' פול פוסטר 

 

  [10/2019] עדכון אחרון:

 [02/08/2021תאריך תרגום: ]

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

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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