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Наследствените заболявания
на ретината (IRDs) са клинич
но и генетично хетероген

на група о т  невродегенеративни 
заболявания, които засягат фото- 
рецепторите, пигментния епител 
на ретината и/или хориоидеята. 
Смята се, че имат приблизително 
разпространение о т  около 1/1000 
до 1/3500 индивида и засягат повече 
о т  два милиона души по света. Това 
ги откроява като водеща причина за 
слепота сред западното население 
в трудоспособна възраст. Харак
терно за тях е, че могат да се про
явят клинично както в детска, така 
и в зряла възраст.

Първите проучвания по въпроса 
започват след като през 1900 г. е 
доказано, че мутации при унаследя- 
ването на родопсина са причина за 
появата на пигментен ретинит. 
Досега са идентифицирани 270 гена, 
имащи отношение към развитието 
на наследствените ретинални забо

лявания. Напредъкът на генетиката 
в последните години даде възмож
ност за разработване на таргетни 
генни терапии, каквато е първата 
въведена в клиничната практика 
терапия за лечение на пациенти 
с доказана мутация в гена RPE 65 
Voretigene neparvovec-rzyl (Luxturna; 
Spark Therapeutics), което предста
влява около 1% о т  пациентите с ре- 
тинитис пигментоза.

Независимо о т  голямото клинично 
разнообразие и хаоса в термино
логията, могат да се откроят две 
големи групи ретино-хориоидалните 
дистрофии - такива с предимно за
сягане на пръчиците и такива с пре
димно засягане на конусчетата.

Дефиницията на тази група заболя
вания се базира на електрофизио
логични характеристики и включва

голям брой фенотипни експресии, 
които се проявяват като отделни 
заболявания и имат широки граници 
на изява, ход на болестта и тежест. 
Повечето о т  тези заболявания се 
проявяват във втората декада на 
живота с нарушаване на централ
ното зрение и дисхроматопсия. Ав- 
тозомно доминантните Con-Rod 
дистрофии, причинени о т  мутация 
на CRX гена, обикновено се проявя
ват в детска възраст, а автозом- 
но рецесивните (от АВСА4 гена 
с най-типична изява болестта на 
Stargardt и fundus flavimaculatus) - във 
втората декада о т  живота.

Карл Бруно Старгард през 1909 г. 
описва седем пациенти о т  две фа
милии с прогресивно, билатерално и 
симетрично засягане на областта 
на фовеята. Първите фази при за
сягане на централното зрение по
казват нормална офталмоскопична 
находка, а по-късните водят до ха
рактерната за заболяването овална

фиг у р а  1:
Промени в 

макулата при 
болест на 

Stargardt (цветна 
снимка, а вто флуо

ресценция и фА)
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ОФТАЛМОЛОГИЯ

зна на атрофия на ретиналния пиг- 
ентен епител (РПЕ), заобиколена 
т  зона със „зърнист" Вид. По-късно 
'anceschetti описва бяло-жълтени- 
ави петънца в зоната на РПЕ пери- 
ерно и задълбочените проучвания 
зказват, че двете находки имат 
Зна и съща същност.

амалението на зрителната остро- 
а напредва бавно, но в последни- 
е стадии се стига  до развитие 
1 абсолютен централен скотом и 
1ението се стационира около 0.05. 
ja 8H03ama се поставя о т  фА, при 
>ято се намира картината на т . 
tp. “тиха хориоидея’’. Тя се дължи на 
пофлуоресценция на подлежащата 
риоидея в резултат на маскиране 
. хориоидалната флуоресценция о т  
трупването на липофусцин в слое- 
те  на ретината. Настъпват и про- 
;ни в електроретинограмата (ЕРГ).

юлирането на мутация в АВСА4, 
йто  притежава голям кодиращ ре- 
он в ДНК, дава надежди за терапия 
1дено-асоцииран вектор.

od-cone
истрофии
tinitis pigmentosa

гм ентният ретин ит предста
в а  хетерогенна група о т  забо- 
Зания, които се представят о т  
метрична, билатерална, вродена 
|рогресивна увреда на ретиналния 
зментен епител (РПЕ). Тази гру- 
заболявания е наречена Retinitis 
mentosa о т  Donders през 1855 г. 
зато е описал пигментни струп- 
ния около съдовете на ретината  
j болен с нощна слепота. Кла- 
ю ската  триада на болестта е 
зментни струпвания тип  „остео- 
icmu”, стеснение на артериите и

бледа папила. Най-ранните симпто
ми са свързани с нарушение на адап
тацията  към тъмно и стеснение 
на периметъра. Ранно намаление на 
зрителната о стр о та  се наблюдава 
в случаите на наличие на кистоиден 
макулен едем. При липса на едем зри
телната о стр о та  се засяга послед
но в развитието на заболяването.

Офталмоскопски се наблюдава с те 
снение на артериалните съдове и 
пигментни струпвания, които се 
характеризират като  тип „осте- 
окласти”. Съществуват и форми 
„sine pigmento”, както  и такива, при 
които пигментациите не засягат

ф и г у р а  2:
Нарушение на 
адаптацията 
към тъмно -  

„изглаждане" на 
адаптационната 
крива; липсва 
коляното на 
Колраушав- 
тофлуоресценция 
иф А )

ф и г у р а  3:
Стеснение на 
зрителното поле 
до „тръбовидно 
зрение"

фигура 4:
Ретинитис 
пигментоза -  

пигментации тип 
„остеокласти”

ф и г у р а  5 :
ЕРГпри
ретинитис
пигментоза



medinfo.bg01

фигура 6:

фигура 7:
Интернет -  

интраоперативно 
инжектиране на 

лекарството; 
интраоперативно 

ОСТ

цялото очно дъно. Периметрията е 
основен метод за доказване на за
боляването. При ЕРГ се наблюдава 
редуциране на двете вълни а и b по
ради първичното засягане на фото- 
рецепторите. Наличието на кисто- 
иден макулен едем се доказва с ОСТ.

Синдром на Usher
АР и Х-свързано унаследяване. Пове
че о т  50% от болните с глухота и 
слепота и около 18% о т популацията 
на пигментен ретинит са със син
дрома на Usher. Представя се със 
загуба на нощно зрение, прогресивна 
загуба на зрение и глухота. Различа

ват се два типа на протичане на 
заболяването според те ж е стта  и 
времето на клиничните прояви.

Leber congenital 
amaurosis (LCA)
Представлява хетерогенна група, 
която е отговорна за около 5% от 
всички наследствени ретинални за; 
болявания и 10-18% о т всички наслед
ствени заболявания на ретината, 
причиняващи слепота. Изолирани са 
22 гена, отговорни за развитието 
на заболяването. Първите симпто
ми се изразяват в липсата на фик-

сация и заглеждане на бебето сл 
първите 2 месеца о т  ражданеп 
нистагъм, силно изразен светло!: 
язън, високостепенно далекогле 
ство. При задълбочаване на зрипги 
ния дефицит може да се наблюдавс 
симптомът на Franceschetti - Harm 
кане с юмрук на очите като опит 
предизвикване на зрителен стиму.

Генна терапия
Особеностите на окото като пр 
целен орган го правят идеален 
генна терапия. Това се дължи i 
факта, че клетките на ретинап 
са постмитотични и не се деля! 
което означава, че могат да поддъ 
жат дългосрочна генна ekcnpeci 
Ретината е на хирургично леснодс 
тъпно място чрез интравитреалг 
или субретинални инжекции.

Най-подходящ носител на модифии 
рания ген се оказват адено-асоци 
раните вируси, които не притеж 
ват патогенност, имат много Huct 
имуногенност и се интегрира 
добре в генома на прицелната клег 
ка. Инжектирането се извършЕ 
субретинално в областта на макул 
та  при рутинна парс плана витре 
томия. Локализираното прилож* 
ние на генната терапия свежда д 
минимум възможността за имуне 
отговор, а тесните връзки межс 
клетките на РПЕ и наличието на х( 
маторетинална бариера предотврг 
тява системното разпространение

Първата одобрена генна терапи 
при пациенти с вродена ретиналн 
дистрофия е при диагностициран 
на наличието на биалелна мутация 
RPE65 гена. Генът RPE65 кодира прс 
теин RPE65, който е критичен koiv 
понент в зрителния процес. RPE65 i 
необходим за метаболизма на витг
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А Във фоторецепторните клет- 
i мутации в RPE65 гена водят до 
5а на зрение и в крайна сметка 
]егенерация на фоторецептори-

паратът Voretigene neparvovec- 
(Luxturna; Spark Therapeutics) e 
5рен о т  FDA през 2017 г., а от 
v - през 2018 г. Лечението с него 
)ва следния алгоритъм:

утвърждаване наличието на биа- 
лна мутация на RPE 65.

ззраст 4-44 години. Не се препо- 
зчва лечение под 1 год., а над 44 
ig. не е изследвано.

ST данни за запазени външни 
,оеве на макулата. Необходимо 
централната фовейна дебелина 
1ФД) да бъде не по-малко о т  100 р.

зитериите за подобрение са из- 
*едване на зрителна острота, 
>ително поле, електроретино- 
уафия.

ургичното лечение включва ру
жа парс плана витректомия с 
пелно отлепване на задната хиа- 
дея и инжектиране налекарство- 
със специална мека канюла под 

уината в областта на горно-тем- 
алната съдова дъга. Операцията 
ьршва с въздушна тампонада. 
i наличието на показания се ин- 
;тират и двете очи в интервал 
една седмица.

по резултат о т  терапията се на- 
>дава подобрение в амбулаторна- 
навигация, зрителната острота 
уителното поле. Проучванията са 
;азали задържане на подобрение- 
до четвъртата година. Като ус- 
<нения, вероятно на хирургичната 
уцедура, са докладвани единични 
чай на перифовеоларна атрофия.

жичните проучвания показват

обещаващи резултати и при лече- 
ниато на хороидеремията с AAV ген- 
на терапия. Бъдещето на генната 
терапия в офталмологията е свър
зано също с Х-свързания ретинитис 
пигментоза, Х-свързана ретиносхи- 
за и ахроматопсията.

Новите насоки на генната терапия 
в офталмологията таргетират 
препарати, които не заместват 
определен увреден ген, а имат си
лата да пренастроят и стабилизи
рат клетките на ретината, които 
са били увредени о т  различни гене
тични грешки. Правят се и проучва
ния с ген, който може да „задвижи” 
конусчеви фоторецептори, които 
вече са частично дегенерирали.

Подходът “генна терапия” може и 
трябва да бъде развит за всички ге
нетични форми на наследствените 
заболявания на ретината. Най-важ
ното е, че пациентите сега имат 
"ВЪЗМОЖНОСТИ”.
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