
 ח מאיר"בי, עיניים' מח –ניר אורן ' דר•

 ח אסף הרופא"בי, עיניים' מח –ערן פרס ' דר•

 (CFH)של מערכת המשלים  Hאנליזה גנטית באזור הגנים למרכיב 

 (ARMS2)הקשורה בגיל  למקולופתיהוהגן 

 (AMD)בחיפוש אחר קשר גנטי לניוון מקולרי הקשור לגיל 

 באוכלוסיה הערבית בישראל

 



   AMD -רקע 

 Age Related Macular degeneration 

 

 גורם מוביל לעיוורון במדינות המפותחות•

 סיבתית המערבת את מרכז הרשתית  -מחלה רב•

 אך בשנים האחרונות נמצאו גם גורמי סיכון גנטיים, הפתוגנזה אינה ידועה לגמרי•

 

 -שכיחות המחלה משתנה באוכלוסיות שונות •

 בקרב האוכלוסייה הערבית AMDישנו שיעור נמוך במיוחד של , בישראל 



 

 

 :ביטויים אופייניים 2נגרם לרוב במחלה מתקדמת עם  AMD -עיוורון ב•

1 )Geographic atrophy 

2 )Neovascular AMD 

 

 

הינו הזרקות חוזרות של חומרים מסוג  הניאווסקולריתהטיפול המקובל בצורה  •

Anti-Vascular Endothelial Growth Factor (Anti-VEGF) לזגוגית העין 

 



 

  

 AMDאיתור גורמי סיכון גנטיים למחלה עשוי לשפר את המעקב והטיפול בחולי •

 ולסייע במניעת עיוורון

 

, AMDבשני העשורים האחרונים נמצאו גנים שונים הקשורים לפתוגנזה של  •

 :הבולטים שבהם הינם

  – 1Complement Factor H - CFHבכרומוזום 1.

  ARMS2 – Age-related maculopathy susceptibility 2 - 10בכרומוזום 2.

  



 

 

  –יכולות ליצור , מוטציות שונות בגנים הללו
 

• Protective (non-risk) alleles 

• Susceptibility alleles 

 



 
CFH - Complement Factor H  

 

 רגולטור שלילי של המסלול האלטרנטיבי במערכת המשלים  •

 

 AMDלבין מחלת  CFHשל מצאו קשר בין הפלוטיפים  מחקרים גנטיים•

 

מסירות את העיכוב של מערכת המשלים   CFHמניחים כי מוטציות מסוימות בגן ל  •

 בעין והכורואידוגורמות לתהליך דלקתי בממשק בין שכבות הרשתית 

 

 

 

 



 
ARMS2 - Age-Related Maculopathy Susceptibility 2  

 

 

 אך עדיין לא ברור כיצד משפיע, AMDמחקרים מצאו קשר למחלת  •

 

 ברשתית אוקסידציהאחת התיאוריות קושרות אותו למנגנוני  •

 

 

 

 

 

 

 



 

 מטרת המחקר
 

 מחקר פיילוט    •

 
 :לבין שינויים גנטיים באזור הגנים  AMDלחקור את הקשר בין   •

•  CFH – Complement Factor H   

•  ARMS2 – Age-related maculopathy susceptibility 2  
 באוכלוסיית מדגם מקרב ערביי ישראל

 



 שיטות המחקר

 ביקורת-מחקר מקרה •

 נבחרו באקראי, ח מאיר"מטופלים ממוצא ערבי במרפאת עיניים בבי •

 AMDמטופלים עם  10 •

 מטופלים עם מחלות עיניים אחרות 8 •

 

 *:עברו אנליזה גנטית, של המטופלים DNAדגימות •

 ARMS2-ריצוף הגן ל •

 CFH -בדיקה באמצעות סמנים פולימורפים סביב אזור הגן ל •

 

 

 ח אסף הרופא"בבי מטלאוש "ע האופטלמוגנטיתהבדיקות הגנטיות בוצעו במעבדה *

 



 תוצאות המחקר

CFH: 

הינו בעל  (AL049744-A)נמצא כי אחד הסמנים  CFHבבדיקות הסמנים הפולימורפים ל   •

 באוכלוסיית המחקר AMDמשמעות קלינית לגבי מחלת 

( 75%)לעומת קבוצת הביקורת ( 20%) נמוכה יותר בקרב קבוצת החולים היתהקריאתו  •

   Non-risk alleleמהווה   כלומר –

 



 

ARMS2: 

בקבוצת החולים   A69Sהדגים שכיחות יתר של המוטציה  ARMS2-ריצוף הגן ל  •

 Risk alleleומר מהווה  כל – (25%)לעומת קבוצת הביקורת ( 70%)

 אך ממצא זה לא הגיע למשמעות סטטיסטית •

 



 

 על אף גודל המדגם הקטן, הגנים הללו הגיעה למשמעות סטטיסטית 2שילוב תוצאות  •

 

 - CFHהאלל המגן  היעדרבשילוב  ARMS2 - A69S –לאלל הסיכון  הנשאותשיעור •

AL049744-A  לעומת קבוצת ( 50%)היה גבוה יותר בצורה משמעותית בקבוצת החולים

 (0%)הביקורת 



 סיכום
 

 יתכנו על רקע סביבתי או גנטי, בין אוכלוסיות AMDהבדלים בשיעור מחלת   •

  

באוכלוסיה  AMDבמחקר זה ניסינו לאתר גורם גנטי לשכיחות הנמוכה של מחלת •

 הערבית



 

 

של אזורי הגנים שנבדקו על   סינרגיסטיתתוצאות המחקר תומכות בהשפעה 

 :AMDהסיכון ל 

 

י  "משפיע ע נ"וככה החוליםיותר בקבוצת  נמוךצא בשיעור נמ – CFH-ב המגןהאלל  •

 עיכוב תהליך דלקתי בשכבת הפיגמנט של הרשתית

 

משפיע  נ"וככה החוליםיותר בקבוצת  גבוהנמצא בשיעור  - ARMS2 -ב הסיכוןאלל  •

 ברשתית אוקסידציהבאמצעות מנגנוני 

 



 מגבלות המחקר
 

 מחקר פיילוט עם גודל מדגם קטן  •

 2להערכתנו גורם זה השפיע על קבלת תוצאה משמעותיות רק בשילוב   •

 ולא בכל גן בנפרד( CFH, ARMS2)הגורמים הגנטיים 

 

 

חולים עם מחלות רשתית אחרות בקבוצת הביקורת עלולה להוות   הכללת  •

 סטטיסטי ערפלן



 חשיבות המחקר
 

 

  AMDלמחלת  מגיניםזיהוי גורמי סיכון גנטיים וגורמים  •

 :ניתן יהיה לבצע בעתיד בדיקות סקירה גנטיות והתערבות מוקדמת בחולים בסיכון •

 קרוטן-תזונה עשירת בטא•

 הפסקת עישון•

    Anti-VEGFוטיפול מוקדם בהזרקות  ניאווסקולרי AMDזיהוי מוקדם של , מעקב רופא עיניים תכוף•

 ...  ובעתיד הרחוק יותר •

 התערבות ביולוגית במערכת המשלים •

• Gene Therapy 
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