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-Severe early-childhood) בילדות מוקדמתניוון רשתית חמור 

onset retinal dystrophy) 

 364055: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

,  מולד ידי עיוורון לילה חמור  - ( היא מחלה תורשתית המאופיינת עלSECORDניוון רשתית חמור בילדות מוקדמת )

בעשור הראשון    0.3-אליה ניתן לתקן עשויה להגיע לשניוון רשתית מתקדם וניסטגמוס. חדות הראייה הטובה ביותר  

 . 30היטב אל תוך העשור השני לחיים. עיוורון מלא בדרך כלל יושלם עד גיל   ישמרלחיים ולה

 

 תקציר 

 וגיה אפידמיול

יותר כמטופלי לבר אמורוזיס מולד  רבים    SECORDומטופלי    היותקשה לחזות את השכיחות   מאובחנים מוקדם 

(LCA .) 

 

 תיאור קליני 

SECORD    חדות ראייה  עיוורון לילה מולד חמור, ניסטגמוס,  מ   הסובליםמופיעה במהלך הילדות ומכסה מטופלים

ניוון מתקדם פאן  0.3)  ניכר מופחתת באופן   ניתן    רשתי בהיקף משתנה והשפעה על המקולה. -או פחות( יחד עם 

הראשונים  לזהות   ודה את התסמינים  סטורציה  במבחני  לוקה  הצבעים  ראיית  לחיים.  סטורציה.  -בשנה הראשונה 

- ם ולפי הניוון הפאן הסווגים לפי חדות הראייה של( מתרחשת כאשר מטופלים מLCAולד )מ חפיפה עם לבר אמורוזיס  

יותר, למרות אובדן מתקדם של תפקודי    SECORD-ב, תפקוד הראייה  LCA-שתי. אולם, בהשוואה לר הוא טוב 

מוטציה  בראייה בשלבים מוקדמים של המחלה שיכול להוביל לעיוורון בעשור השני או השלישי לחיים, כתלות בגן או 

 הגורמים למחלה. 

 

 אטיולוגיה 

SECORD  על ונגרמת  גנטית,  מבחינה  הטרוגנית  ל -הינה  הגורמים  אלו  כולל  רבים,  גנים   LCA  :(ABCA4-ידי 

(1p22), ADAMTS18 (16q23), AIPL1 (17p13.1), BEST1 (11q12), CRB1 (1q31.3), CRX (19q13.3), 

GUCY2D (17p13.1), IMPDH1 (7q31.3-q32), IMPG1 (6q14.2-q15), IMPG2 (3q12.2-q12.3), IQCB1 

(3q21.1), KCNJ13 (2q37), LCA5 (6q14), LRAT (4q32.1), MERTK (2q14.1), NMNAT1 (1p36.22), 

RDH12 (14q24.1), RPE65 (1p31), RPGR (Xp11.4), RPGRIP1 (14q11.2), SPATA7 (14q31.3), 

TULP1 (6p21.3).)    ,אולםSECORD   65-קושרה בעיקר למוטציות בRPE  (10%-2%    ממטופליSECORD)  ו -

LRAT. 

 

 טכניקות אבחון

כולל תגובות מדוכים וקנים מתחת או קרוב לסף באלקטרורטינוגרפיה. בדיקות פסיכופיזיקליות    SECORDאבחון  

מדוכים. המטופלים עשויים להראות קרקעית )פונדוס( תקינה למראה בלידה, אך  -קנים וקנים-מנבאות ניווני מדוכים 

ילדות המוקדמת. שינויים  הבשלב  רשתי הכולל את המקולה בשלב מאוחר יותר של הינקות ו-בהמשך יפתחו ניוון פאן

תואמים של שכבות הרשתית ניתנים לזיהוי דרך טומוגרפיה קוהרנטית אופטית. ניתן לזהות היעדר זוהר עצמי של  
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של    . פרימטריהLRAT  או  65RPEקבוצה של מטופלים עם מוטציות  - קרקעית העין מגיל הילדות המוקדמת בתת 

גולדמן מגלה היצרות חמורה של שדה הראייה וסקוטומה )אובדן שדה ראייה( מרכזית כתלות בסוג ההתקדמות.  

כלל   לזהות  בדרך  ניתן  פיגמנט מתפתחות עם התקדמות המחלה. אבחון  לא  אך הצטברויות  גרמיות  הצטברויות 

על רי- מולקולרי מבוצע  כולוצ ידי שימוש בפאנל  דור הבא המכסה את הרצף  )  וף  מוכרים  מדווחים  גנים    90%של 

 ידי ריצוף סנגר. -מוטציות מזוהות וסגרגציה בהורים מאומת עלניתוח מהמקרים(. 

 

 אבחנה מבדלת

כוללות   רצסיבית, תסמונת ברדטLCAאבחנות מבדלות  אוטוזומלית  בידל,  -, תסמונת אלסטרום, בסטרופינופתיה 

סטרגר מחלת  אשר,  דאכרומטופסיה,  תסמונת  סניור ט,  סלדינו-תסמונת  תסמונת  ז'ובר,  -לוקן,  תסמונת  מיינזר, 

ליפופוצינוזיס  אבטאליפופרוטאינמיה, מחלת רפסום של הילדות, אדרנולויקודיסטרופיה של היילוד, תסמונת זלווגר ו 

 נוירונלי צרואידי של הילדות. 

 

 ייעוץ גנטי

SECORD   סיבי, אבל נראו גם הורשות אוטוזמליות דומיננטיות )בדרך כלל מועברת באופן אוטוזומלי רצCRX, 

D2GUCY ,1IMPDH ,1IMPG ,2IMPG  ) ומחלות קשורות ל-X . 

 

 ניהול וטיפול

  65RPE  ,4ABCAוישנם טיפולים תחת מחקר, כולל טיפול גני עבור    SECORDנכון להיום לא ניתן לרפא את מחלת  

  . LRAT-וב 65RPE-רטינואיד( משמש עבור מטופלים עם מוטציות ב-ציס -9)  טיפול בתוספי רטינואידים. MERTK-ו

 הטיפול הינו תומך וכולל תיקון של תקלות החזרת קרני אור ושימוש בעזרים לראייה ירודה. 

 

 פרוגנוזה

בבתי  השתתפות  מאפשרים  גבוהה  בתאורה  הראייה  בשל  -ביצועי  היסודי.  ביה"ס  שנות  במהלך  רגילים  ספר 

ההטרוגניות הגנטית, קיים מנעד רחב של ביטויים שאינו מקביל למוטציות ספציפיות. תפקודי ראייה יעילים בדרך  

שאריתיים של ראייה פריפריאלית,  כלל נשמרים מעבר לעשור השני לחיים ומספר מטופלים מצליחים להחזיק באיים  

 מוגבלת מאוד, בעשור השלישי לחיים.  אף על פי שזו 

 

 :מומחהמבקר 

o ץ פרופ' בירגיט לורנ 

o  ד"ר מרקוס פרייסינג 

 

  [01/12/2017]  עדכון אחרון:

 [ 17/07/2021תאריך תרגום: ] 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 
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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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