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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η φυλοσύνδετη  (X-linked) ρετινόσχιση (XLRs) είναι μια γενετική ασθένεια των οφθαλμών που 

χαρακτηρίζεται από μειωμένη οπτική οξύτητα σε άρρενες, λόγω νεανικής εκφύλισης της ωχράς 

κηλίδας. Ο επιπολασμός της υπολογίζεται μεταξύ 5.1,000-1 / 25.000 σε όλο τον κόσμο. XLRs 

είναι ένα συμμετρική αμφοτερόπλευρη διαταραχή της ωχράς με έναρξη στην πρώτη δεκαετία της 

ζωής. Εκδηλώνεται με φτωχή όραση και δυσκολίες στην ανάγνωση. Σε σοβαρές περιπτώσεις, 

μπορεί επίσης να παρατηρηθεί νυσταγμός. Στην  βυθοσκόπηση παρατηρούνται  μικροκυστικές 

αλλαγές στην περιοχή της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς και περιοχές διαχωρισμού ή 

σχισίματος (ρωγμής)  (με εικόνα ακτινωτού τροχού)μέσα στο στρώμα των νευρικών ινών και 

πέπλα στο υαλοειδές σώμα. Οι σοβαρές περιπτώσεις περιλαμβάνουν αποκόλληση πλήρους 

πάχους του αμφιβληστροειδούς που οδηγούν σε μείωση της όρασης ή τύφλωση. Σε πιο 

προχωρημένα στάδια της νόσου, μπορεί να παρατηρηθούν, αιμορραγία του υαλώδους, 

αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και νεοαγγειακό γλαύκωμα, τα οποία μπορεί να 

προκαλέσουν σοβαρή απώλεια της όρασης. Οι γυναίκα φορείς σπάνια έχουν προβλήματα 

όρασης. Η ασθένεια προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο RS1  που μπορεί να είναι 

παρερμηνεύσιμες, ανερμηνεύσιμες, και μεταλλάξεις ματίσματος, καθώς και διαγραφές και 

ενθέσεις. Το RS1 κωδικοποιεί την ρετινοσχισίνη, (retinoschisin) μία συγκολλητική πρωτεΐνη που 

θεωρείτε ότι συμμετέχει στην δομική και λειτουργική ακεραιότητα του αμφιβληστροειδούς. Η 

διάγνωση της XLRs μπορεί να γίνει κλινικά, με βάση την εικόνα  του βυθού. Το 

ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ERG) εμφανίζει μείωση του πλάτους των β-κύματων και μία 

σχετική διατήρηση του αρνητικού α-κύματος στο σκοτοπικό ERG (ηλεκτραρνητικά ραβδία  και 

μικτό ERG) και φυσιολογικό φωτοπικό ERG. Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) δείχνει 

περιοχές με  σχισίματα στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. Υπάρχει επίσης ένα οικογενειακό 

ιστορικό που συμβαδίζει με φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Η μοριακή γενετική ανάλυση με 

άμεση αλληλούχιση του γονίδιου RS1, ανιχνεύει μεταλλάξεις σε περίπου 90% των ασθενών. Η 

διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια και το σύνδρομο 

Goldmann-Favre (δείτε αυτούς τους όρους). Ο αυτοσωματικός υπολειπόμενος τρόπος 

κληρονομικότητας, η σοβαρή νυκταλωπία,  η μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, και τα 

μειωμένα α και β-κύματα στο ηλεκτροαμφιβληστοειδογράφημα (ERG) βοηθούν στη 

διαφοροποίηση του συνδρόμου Goldmann-Favre από  την XLRs. Η XLRs κληρονομείται με τον 

φυλοσύνδετο τρόπο, δηλαδή μια γυναίκα φορέας έχει πιθανότητα 50% να κληρονομήσει  τη 

μετάλλαξη στους απογόνους της. Είναι δυνατός ο έλεγχος φορείας σε υψηλού κινδύνου γυναίκες  

συγγενείς πασχόντων και η προγεννητική διάγνωση σε κυήσεις υψηλού κινδύνου, μόνο εάν η 

μετάλλαξη έχει εντοπιστεί στο πάσχων μέλος της οικογένειας. Η αντιμετώπιση  περιλαμβάνει 

περιοδική οφθαλμολογική εξέταση για την παρακολούθηση της εξέλιξης της XLRs. Επιπλέον, οι 

ασθενείς ενημερώνονται για τις πιθανές οφθαλμικές επιπλοκές που μπορούν να 

αντιμετωπιστούν χειρουργικά (δηλαδή, αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, αιμορραγία του 
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υαλώδους, καταρράκτη ή στραβισμό). Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση του ασθενούς και η στενή 

παρακολούθηση είναι οι μόνες κλινικές εναλλακτικές λύσεις για την έγκαιρη διάγνωση και 

θεραπεία των απειλητικών επιπλοκών της όρασης. Στην XLRs, η όραση μειώνεται σιγά-σιγά 

μέχρι την εφηβεία, και στη συνέχεια, οι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν σε σχετικά σταθερή 

κατάσταση κατά τη διάρκεια της πρώιμης ενήλικης ζωής. Η ασθένεια δεν εξελίσσεται μέχρι τα 

σαράντα ή πενήντα, όπου συνήθως παρατηρείται μια σημαντική μείωση της οπτικής οξύτητας. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


