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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η αρξσκαηνςία (ACHM) είλαη κία ζπάληα απηνζσκαηηθή ππνιεηπόκελε δηαηαξαρή ηνπ
ακθηβιεζηξνεηδνύο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αρξσκαηνςία, λπζηαγκό, θσηνθνβία θαη ζνβαξά
κεησκέλε νπηηθή νμύηεηα, ιόγσ ηεο απνπζίαο ή ηεο δηαηαξαρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θσλίσλ.
Ο επηπνιαζκόο ππνινγίδεηαη ζε 1 / 30.000-1 / 50.000 ζε όιν ηνλ θόζκν.
Η ACHM ραξαθηεξίδεηαη από κεησκέλε νπηηθή νμύηεηα, εθθξεκνεηδή λπζηαγκό, απμεκέλε
επαηζζεζία ζην θσο (θσηνθνβία), έλα κηθξό θεληξηθό ζθόησκα θαη κεησκέλε ή πιήξε
απώιεηα ηεο αληίιεςεο ησλ ρξσκάησλ. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ πιήξε ACHM, κε
πιήξε απώιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζηνπο ηξεηο ηύπνπο θσλίσλ. Σπάληα, ηα άηνκα έρνπλ
κεξηθή ACHM, κε παξόκνηα, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο ιηγόηεξα ζνβαξά ζπκπηώκαηα.
Πέληε γνλίδηα (GNAT2 (1p13), PDE6C (10q24), PDE6H (12p13), CNGA3 (2q11.2) θαη CNGB3
(8q21.3)) έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ ACHM θαη όια θσδηθνπνηνύλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο
δηαδηθαζίαο θσηνκεηαηξνπήο ησλ θσλίσλ (G πξσηεΐλε GNAT2> PDE6C / PDE6H
θσζθνδηεζηεξάζε > δίαπινο ειεγρόκελνο απν θπθιηθό λνπθιενηίδην CNGA3 / CNGB3). Οη
κεηαιιάμεηο ζην CNGB3 είλαη νη πην ζπρλέο, θη αθνινπζνύλ εθείλεο ζην CNGA3, ελώ νη
ππόινηπεο είλαη ζπάληεο αηηίεο ACHM.
Η δηάγλσζε ηεο ACHM βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή νθζαικνινγηθή εμέηαζε, ζηηο ςπρνζσκαηηθέο
δνθηκέο (π.ρ. αληίιεςε ησλ ρξσκάησλ) θαη ηελ ειεθηξνθπζηνινγηθή κειέηε
(ηλεκηροαμθιβληζηροειδογράθημα - ERG), όπνπ παξαηεξείηαη απώιεηα απόθξηζεο ζε
θσηνπηθέο ζπλζήθεο , αιιά θπζηνινγηθή απόθξηζε ζε ζθνηνπηθέο ζπλζήθεο. Η νπηηθή
ηνκνγξαθία ζπλνρήο δείρλεη πξννδεπηηθή δηαθνπή ή / θαη απώιεηα ηνπ εζσηεξηθνύ /
εμσηεξηθνύ ηκήκαηνο ζύλδεζεο ησλ θσηνϋπνδνρέσλ θαη εμαζζέλεζε ηνπ κειαρξσζηηθνύ
επηζειίνπ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο (RPE) εληόο ηεο πεξηνρήο ηεο σρξάο θειίδαο. Η δηάγλσζε
επαιεζεύεηαη κε κνξηαθή γελεηηθή αλάιπζε ησλ παζνγόλσλ γνληδίσλ.
Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη κνλνρξσκαηηζκό ηνπ κπιε θσλίνπ (BCM), ζπγγελή
ακαύξσζε Leber, άιιεο δπζηξνθίεο θσλίσλ (δείηε ηνπο όξνπο απηνύο) θαη εγθεθαιηθή
αρξσκαηνςία.
Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε κπνξεί λα πξνζθεξζεί από εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα ζε
δεπγάξηα πςεινύ θηλδύλνπ.
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Η ACHM θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Ο έιεγρνο θνξείαο
ησλ κεηαιιάμεσλ γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζε θίλδπλν είλαη δπλαηόο, εθόζνλ νη
κεηαιιάμεηο πνπ πξνθαινύλ ηελ λόζν έρνπλ ήδε εληνπηζηεί ζηελ νηθνγέλεηα. Δπηπιένλ, ε
γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε δεπγάξηα ζε θίλδπλν (θαη ηα δύν άηνκα
είλαη θνξείο ηεο κεηάιιαμεο πνπ πξνθαινύλ ηελ λόζν), ελεκεξώλνληάο ηνπο γηα ηελ
πηζαλόηεηα 25% λα έρνπλ παηδί πνπ λα πάζρεη.
Γελ ππάξρεη θακία δηαζέζηκε εηδηθή ζεξαπεία. Η αληηκεηώπηζε είλαη ζπκπησκαηηθή θαη
πεξηιακβάλεη ηαθηηθή νθζαικνινγηθή παξαθνινύζεζε. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα
ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο γπαιηώλ ή θαθώλ επαθήο (θόθθηλνη θπκέ
ή θαθέ) γηα λα κεηώζνπλ ηελ θσηνθνβία θαη λα βειηηώζνπλ ηελ επαηζζεζία αληίζεζεο. Τα
βνεζήκαηα γηα ηελ ρακειή όξαζε πεξηιακβάλνπλ ηνπο πςειήο ηζρύνο κεγεζπληηθνύο
θαθνύο γηα ην δηάβαζκα.
Η ACHM είλαη ζπλήζσο κηα ζηαηηθή λόζνο, όκσο κπνξεί λα ζπκβεί αθόκε θαη εθθύιηζε ηεο
σρξάο θειίδαο.
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο
θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία.
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