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   טריכרומטיה של מיעוט מדוכים

(Oligocone trichromacy) 

 ORPHAcode75378: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ירידה   ידי  על  המאופיינת  המדוכים  האור  קולטני  של  לקוי  תפקוד  תסמונת  של  פרוגרסיבית  שאינה  נדירה  צורה 

בבדיקת   המדוכים  תגובות  של  הפחתה  או  והיעדר  העין  קרקעית  של  תקין  מראה  הראייה,  בחדות 

 ינה.  הצבעים תק  ת של תפקוד לקוי של המדוכים, ראייאלקטרורטינוגרפיה. בניגוד לכל יתר הצורות 

 

 אפידמיולוגיה 

 מקרים שדווחו בספרות עד כה.   15-התסמונת נדירה מאוד עם פחות מ 

 

 תיאור קליני 

אי מ  הסובלים לאנשים   קלה של  דרגה  להם  יש  ולרוב  צעיר  מגיל  הראייה  בחדות  ירידה  ישנה  זו  סבילות  -הפרעה 

. בדיקת קרקעית העין תקינה.  6/36עד    6/12לאור. חדות הראייה המתוקנת בצורה המיטבית היא לרוב בטווח של  

קינות. בדיקת ראיית  ; תגובות הקנים ת בולטת של תגובות המדוכים  תקינות -איהיעדר או אלקטרורטינוגרפיה מציגה 

לצורות   בניגוד  זאת  צבעים.  בין  בהבחנה  מאוד  קלה  הפחתה  מציגים  מהמטופלים  חלק  אך  תקינה,  לרוב  צבעים 

 באופן חמור.  לקויה   אחרות של דיסטרופיה תורשתית של המדוכים, בהן ראיית הצבעים

 

 אטיולוגיה 

מטופלים עם פנוטיפ דומה שיש להם מוטציות בגנים שבדרך  הגן הגורם למחלה לא זוהה. היו מספר דיווחים על  

. הצעה  אכרומטופסיהאינו טיפוסי ויותר מצביע על צורה לא שלמה של    פ, אך הפנוטיאכרומטופסיה כלל קשורים ל

לא שלמה, אך זה לא    אכרומטופסיה( היא צורה קלה מאוד של  OT) אחת היא שטריכרומטיה של מיעוט מדוכים  

ים גנטיים מולקולריים עדכניים. הסיבה לקיום ראיית צבעים תקינה למרות הירידה בחדות הראייה  נתמך על ידי נתונ

ודאית.   אינה  לליקוי חמור בתפקוד המדוכים,  עם  והעדות האלקטרופיזיולוגית  ייתכן שיש למטופלים  כי    OTהוצע 

ים ובכך, מאפשרים ראיית  רמות נמוכות של מדוכים מתפקדים עם מצג של שלושת סוגי המדוכים בשיעורים תקינ

( תקינה  ידי  טריכרומטיהצבעים  על  נתמכת  זו  לסריקה  (. השערה  בלייזר  אופתלמוסקופית  הדמיה  של  הממצאים 

( נמוכות של מדוכים  ,  OT( של פסיפס המדוכים אצל מטופלים עם  AOSLOאופטית אדפטיבית  רמות  יש  אצלם 

 מתפקדים בגומה ברשתית העין.  

 

 

 טכניקות אבחון

( ואלקטרורטינוגרפיה  הרשתית  הדמיית  צבעים,  ראיית  בדיקת  כוללות  האבחון  גנטית  ERGשיטות  בדיקה   .)

 מולקולרית גם מסייעת בשלילת צורות אחרות של דיסטרופיה של המדוכים.  
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 אבחנה מבדלת

, עיוורון כחול  אכרומטופסיהצריכה לכלול תסמונות אחרות של דיסטרופיה של המדוכים, בעיקר  מבדלת  ה האבחנה

( עם קוצר ראייה,    X( ותסמונת ליקוי בתפקוד המדוכים הקשור לכרומוזום  Blue cone monochromatismמלא 

לבצע   יש  צבעים.  של  ראייה  של  הפחתה  או  היעדר  שיש  לביגהיכן  ההפרעה  בין  הבחנה  ברדיופסיה  ם  ן 

(bradyopsia  בדיקת לבצע  שיש  היכן   ,)ERG    של לתקן  מעבר  הבינלאומית    ISCEV מורחבת  )האגודה 

הראייה(  של  קלינית  לבין  לאלקטרופיזיולוגיה  זו  נדירה  בין הפרעה  להבדיל  כדי   ,OT  ,מולקולרית גנטית  בדיקה   .

ריצוף   המבאמצעות  )היכן    חדשהדור  אלה  הפרעות  בין  להבחין  גם  תעזור  רשתית  מחלות  של  גנים  פאנלי  של 

 .  OTשהבסיס הגנטי המולקולרי ידוע( לבין  

 

 ייעוץ גנטי

רצסיבית   אוטוזומלית  כתכונה  בהורשה  עוברת  כנראה  ההפרעה  פזורים,  הם  המדווחים  המקרים  שרוב  אף  על 

זוגות אחים או אחיות פגועים. דווח על משפחה אחת בה ייתכן שיש הורשה דומיננטית עם  מספר של  ודווחמאחר ש 

אוטוזומלית   כנראה  כך שההורשה  ייעוץ על בסיס  צריכים לקבל  ומשפחותיהם  פגועים  אנשים  לא מלאה.  חדירות 

 רצסיבית )אלא אם כן היסטוריית המשפחה מצביעה אחרת(.  

 

 ניהול וטיפול

קיים   שניתן    טיפול לא  ראייה  משקפי  בראייה:  לדיוק  עזרים  למטופלים  לספק  יש  ברשתית.  הרקע  להפרעת  יעיל 

יותר עשויים להפיק  -להכהות אם אי הסבילות לאור היא מאפיין בולט. מיעוט מהמטופלים עם אובדן ראייה חמור 

 תועלת מעזרים לראייה ירודה.  

 

 פרוגנוזה

מעקב לטווח ארוך, נראה כי הפרוגנוזה טובה מאחר שההפרעה  על אף שמספר מטופלים עם הפרעה זו היו תחת  

   לרוב אינה פרוגרסיבית. 

 

 :מומחהמבקר 

 טוני מור  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.  

 

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