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::  Choroba Norriego 

Orpha number: ORPHA649 

 

*Definicja choroby: 
 

Choroba Norriego (ND) jest rzadkim zaburzeniem o dziedziczeniu sprzężonym z 

chromosomem X, dotyczącym ciałka szklistego i siatkówki, charakteryzującym się 

nieprawidłowym rozwojem siatkówki i wrodzoną ślepotą. Z zaburzeniami widzenia 

często współistnieje czuciowo-nerwowy niedosłuch, opóźnienie rozwoju, 

niepełnosprawność intelektualna i/lub zaburzenia zachowania. 

 

*Epidemiologia: 
 
Chorobowość i zapadalność nie są znane, opisano ponad 400 przypadków choroby 

Norriego. Chorują prawie wyłącznie mężczyźni, kobiety są nosicielkami. 

 

 
*Obraz kliniczny: 
 

U mężczyzn dotkniętych chorobą, zmiany w narządzie wzroku są zwykle obustronne i 

symetryczne. Tęczówka, przednia komora oka i rogówka mogą być prawidłowe po 

urodzeniu, jednakże często za soczewką obserwuje się obecność szaro-żółtych mas lub 

„pseudoglejaków”, a dysgenezję naczyń siatkówki i białą źrenicę. Częściowe lub 

całkowite odklejenie siatkówki rozwija się w ciągu pierwszych tygodni lub miesięcy życia. 

W okresie niemowlęcym lub dzieciństwie pojawia się zaćma, oczopląs, przedni/tylny 

zrost tęczówki, keratopatia i płytka przednia komora oka ze wzmożonym ciśnieniem 

wewnątrzgałkowym. Później obserwuje się kurczenie gałki ocznej, zmętnienie rogówki i 

zapadnięte oczodoły. Zakres widzenia waha się od poczucia światła do całkowitej, 

wrodzonej ślepoty. Większość chorych mężczyzn rozwija postępujący czuciowo-

nerwowy niedosłuch rozpoczynający się w dzieciństwie (średnio w 12 roku życia). Przed 

osiągnięciem wieku średniego niedosłuch staje się obustronny i głęboki. Opóźnienie 

rozwoju i niepełnosprawność intelektualna występują u 20-30% pacjentów. U niektórych 

stwierdza się zaburzenia poznawcze, zaburzenia zachowania, a także psychozę. 

Ponadto obserwuje się niski wzrost, małoocze, drgawki (u 10 % pacjentów), chorobę 
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naczyń obwodowych, zaburzenia erekcji. Bardzo rzadko, u kobiet nosicielek stwierdza 

się odwarstwienie lub nieprawidłowe unaczynienie siatkówki z utratą widzenia lub 

łagodny niedosłuch. 

  

Etiologia: 
 
Choroba Norriego spowodowana jest mutację w genie NDP zlokalizowanym na 

chromosomie X (Xp11.4-p11.3), kodującym białko uczestniczące w rozwoju 

unaczynienia oka i ucha. Zidentyfikowano wiele różnych mutacji powodujących chorobę. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie stawiane jest na podstawie charakterystycznych objawów w narządzie 

wzroku i może być potwierdzone badaniami molekularnymi. Żadne badania 

biochemiczne czy czynnościowe nie są stosowane. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje siatkówczka (przypadki z jednostronnym guzem) i 

inne schorzenia związane z mutacjami w genie NDP takie jak retinopatia wcześniacza, 

przetrwałe, pierwotne, hiperplastyczne ciało szkliste czy rodzinną witreoretinopatię 

wysiękową (zobacz te hasła). 

 

Diagnostyka prenatalna: 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa w rodzinach ryzyka genetycznego, o ile znana jest 

mutacja wywołująca chorobę. 

 

*Poradnictwo genetyczne: 
 
Choroba Norriego jest sprzężona z chromosomem X. W rzadkich przypadkach opisano 

mutacje powstałe de novo. Poradnictwo genetyczne powinno być oferowane rodzinom 

ryzyka genetycznego 

 
Postępowanie i leczenie: 

U wielu pacjentów, całkowite odwarstwienie siatkówki występuje już przy urodzeniu, co 

powoduje, że leczenie umożliwiające zachowanie widzenia jest bardzo trudne. W 
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przypadkach z częściowym odwarstwieniem siatkówki stosuje się leczenie operacyjne i 

laseroterapię. W rzadkich przypadkach konieczne jest wyłuszczenie gałki ocznej. U 

pacjentów z niedosłuchem stosuje się aparaty słuchowe lub przeprowadza się zabieg 

wszczepienia implantu ślimakowego. Ponadto, w zależności od towarzyszących 

zaburzeń, stosuje się leczenie wspomagające i objawowe. 

 

Rokowanie: 

Ogólny stan zdrowia u pacjentów z chorobą Norriego jest dobry. Długość życia może 

być skrócona z powodu towarzyszących zaburzeń. 

 

Recenzent-ekspert: 

Pr Katherine SIMS 

 

Aktualizacja: styczeń 2014 

Tłumaczenie: grudzień 2014 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 
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