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:: Μεμονωμένη ανιριδία 

 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA 250923                

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η μεμονωμένη ανιριδία είναι μια εκ γενετής αμφοτερόπλευρη οφθαλμική δυσπλασία που 

χαρακτηρίζεται από πλήρη ή μερική απουσία της ίριδας. Η ετήσια επίπτωση υπολογίζεται σε 

1/64.000 - 1 / 96.000. Η μεμονωμένη ανιριδία μπορεί να εμφανισθεί  σε συνδυασμό με μια σειρά 

άλλων οφθαλμικών ανωμαλιών, συμπεριλαμβανομένων του καταρράκτη, του γλαυκώματος 

(συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εφηβείας), του πάννου του κερατοειδούς (corneal 

pannus), της υποπλασίας του οπτικού νεύρου, της απουσίας αντανακλαστικού ωχράς, την 

εκτοπία φακού, τον νυσταγμό, και την φωτοφοβία, τα οποία γενικά οδηγούν σε πτωχή όραση. Η 

ανιριδία οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο Pax6 (11p13) που κωδικοποιεί ένα μεταγραφικό 

ρυθμιστή που εμπλέκεται στην οφθαλμογένεση . Μεταλλάξεις στο Pax6 οδηγούν σε μεταβολές 

στην έκφραση της κυτοκερατίνης του κερατοειδούς, της κυτταρικής προσκόλλησης και της 

έκφρασης των γλυκοσυζευγμάτων. Η διάγνωση βασίζεται στην οφθαλμολογική εξέταση και 

επιβεβαιώνεται με την ανίχνευση της μετάλλαξης στο γονίδιο Pax6. Η προγεννητική διάγνωση 

είναι δυνατή μόνον όταν η υποκείμενη γενετική ανωμαλία είναι γνωστή. Αυτό γίνεται με 

επεμβατικές μεθόδους, όπως η δειγματοληψία χοριακής λάχνης (CVS) ή αμνιοπαρακέντηση και 

μοριακή ανάλυση του εμβρυϊκού DNA. Η ανιριδία κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατητικό 

τρόπο, με υψηλή διεισδυτικότητα και ποικίλη εκφραστικότητα. Περίπου τα δύο τρίτα των παιδιών 

που έχουν προσβληθεί έχουν πάσχοντα γονέα και το ένα τρίτο των περιπτώσεων είναι 

σποραδικές. Η τακτική παρακολούθηση είναι απαραίτητη. Η ενδοφθάλμια πίεση πρέπει να 

μετράται ετησίως για την ανίχνευση του γλαυκώματος. Τα κερατοεπιχείλια αλλομοσχεύματα (μια 

τεχνική μεταμόσχευσης βλαστικών κυττάρων) έχει αξιολογηθεί ως θεραπεία της ανιριδικής 

κερατοειδοπάθειας, η οποία είναι μια σημαντική αιτία απώλειας της όρασης σε ασθενείς με 

ανιριδία. Η παροχέτευση του γλαυκώματος χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του δευτερογενούς 

γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Η ανιριδία οδηγεί σε πτωχή όραση, η μέση οπτική οξύτητα είναι 

περίπου 0,19 στην αρχή της ενηλικίωσης. 
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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. 

 

 

 


