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:: Ουθαλμοπάθεια των νήσων Ώλαντ 

 
 

Αξηζκόο Orphanet: 178333 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η νθζαικνπάζεηα ησλ λήζσλ Ώιαλη (Aland Island Eye Disease, AIED) είλαη κηα θπινζύλδεηε 

ππνιεηπόκελε ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππνκειάγρξσζε ηνπ βπζνύ, 

κείσζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο, λπζηαγκό, αζηηγκαηηζκό, πξννδεπηηθή αμνληθή κπσπία, 

δηαηαξαρή ηεο πξνζαξκνγήο ζην ζθνηάδη θαη πξσηαλνπία. 

 

Η AIED είλαη κηα πνιύ ζπάληα λόζνο πνπ πεξηγξάθεθε γηα πξώηε θνξά ζε κηα νηθνγέλεηα ζηηο 

λήζνπο Ώιαλη ζην Βνζληαθό θόιπν. Έρνπλ πεξηγξαθεί επίζεο θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, αλ θαη ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ 

πεξηπηώζεσλ ζπκπίπηνπλ κε ηελ  θπινζύλδεηε αηειή ζπγγελή ζηάζηκε (κε εμειηζζόκελε) 

λπθηαισπία (CSNB2, βιέπε απηόλ ηνλ όξν). 

 

Η AIED ραξαθηεξίδεηαη από ππνκειάγρξσζε ηνπ βπζνύ, δπζπιαζία ηνπ βνζξίνπ ηεο σρξάο, 

κε απώιεηα ηνπ αληαλαθιαζηηθνύ ηεο σρξάο, πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο, 

πξννδεπηηθή αμνληθή κπσπία, ιαλζάλνληα λπζηαγκό, αζηηγκαηηζκό, λπθηαισπία θαη  

πξσηαλνπία. Η ππνκειάγρξσζε είλαη εληνλόηεξε ζηνλ νπίζζην πόιν θαη γύξσ από ηελ 

νπηηθή ζειή. Οη γπλαίθεο θνξείο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ειαθξέο δηαηαξαρέο ηνπ 

δηαρσξηζκνύ ησλ ρξσκάησλ θαη ήπην λπζηαγκό. 

 

Η AIED πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ CACNA1F. Οξηζκέλεο κεηαιιάμεηο ηνπ 

CACNAF1 ζρεηίδνληαη κε ηελ CSNB2, ππνδειώλνληαο αιιεινκνξθηζκό ησλ δύν παζήζεσλ. 

 

Οη αζζελείο κε θιηληθή ππνςία AIED πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε πιήξε νθζαικνινγηθό 

έιεγρν, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβαλνληαη ε βπζνζθόπεζε, ε αμηνιόγεζεο ηεο νπηηθήο 

νμύηεηαο θαη ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζιαζεο, ην ειεθηξνακθηβιεζηξνεηδνγξάθεκα (ΗΑΓ) θαη 

ν έιεγρνο ηεο έγρξσκεο όξαζεο. Ο έιεγρνο γηα παξνπζία κεηαιιάμεσλ ζην γνλίδην 

CACNA1F, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνπζίαο εθηεηακέλσλ ειιεηκκάησλ, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηελ θιηληθή δηάγλσζε. 

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηνλ θπινζύλδεην νθζαικηθό αιθηζκό (OA1, βιέπε απηόλ 

ηνλ όξν) θαη ηελ CSNB2. Η απνπζία δηαηαξαρώλ ηνπ επζεηαζκνύ ησλ νπηηθώλ αμόλσλ 

απνθιείεη ηνλ OA1, ελώ ε CSNB2 είλαη εκθαλώο ζηάζηκε, κε θπζηνινγηθό βπζό θαη, ζπλήζσο, 

θπζηνινγηθή έγρξσκε όξαζε. 

 

Η AIED είλαη κηα θπινζύλδεηε δηαηαξαρή θαη νη γπλαίθεο θνξείο έρνπλ 50% πηζαλόηεηα λα 

κεηαβηβάζνπλ ηε κεηάιιαμε ζηνπο απνγόλνπο ηνπο. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ θνξέσλ 
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γηα ζήιεηο ζπγγελείο ζε πςειό θίλδπλν, ελώ ζπληζηάηαη γελλεηηθή ζπκβνπιεπηηθή ζηελ 

νηθνγέλεηα. 

 

Γελ ππάξρεη ζεξαπεία, εθηόο από ηε δηόξζσζε ηεο κπσπίαο. 

 

Δμαηξνπκέλεο ηεο πξννδεπηηθήο αμνληθήο κπσπίαο, ε λόζνο είλαη γεληθά κε εμειηζζόκελε. 
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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. 

 

 

 


