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::  Choroba Norriego 

Orpha number: 649 

 

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. 
 

 
Opis 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, 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 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 przez mutacje w genie NDP (ang. Norrie disease (pseudoglioma)) 
na chromosomie Xp11.4-P11.3. Zidentyfikowanych zostało wiele mutacji. NPR koduje białko norrinę, 
zaangażowane w rozwój naczyń oka i ucha. 
 

 

Metody diagnostyczne: 
 
Rozpoznanie opiera się na charakterystycznych objawach okulistycznych i może być potwierdzone przez 
molekularne badanie genu NPR. Brak dostępnych testów biochemicznych i funkcjonalnych. 

 

Diagnostyka różnicowa: 
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Diagnostyka różnicowa w przypadkach z jednostronnymi pseudoglejakami obejmuje siatkówczaka, a 
także inne zaburzenia związane z mutacjami w genie NPR, takie jak retinopatia wcześniaków, przetrwałe 
hiperplastyczne pierwotne ciało szkliste i rodzinna witreoretinopatia wysiękowa (zobatrz te terminy). 
 

 

Diagnostyka prenatalna: 
 
W rodzinach, gdzie mutacja wywołująca chorobę jest znana, możliwa jest diagnostyka prenatalna. 
 

 

Poradnictwo genetyczne: 
 
Choroba Norriego jest dziedziczona w sposób sprzężony z  chromosomem X. Rzadko mutacje de novo 
zostały opisane. Rodzinom z grupy ryzyka poradnictwo genetyczne powinno być zaoferowane. 

 

Terapia i leczenie: 
 
Wielu pacjentów ma całkowite odwarstwienie siatkówki przy urodzeniu, co utrudnia leczenie mające na 
celu ochronę wzroku. Ci, którzy nie mają całkowitego odwarstwienia siatkówki mogą korzystać z zabiegu 
lub terapii laserowej. W rzadkich przypadkach enukleacja gałki ocznej może być wymagana. Aparaty 
słuchowe powinny być używane do skorygowania ubytku słuchu, stosowane mogą być też implanty 
ślimakowe. Leczenie wspomagające należy stosować w  zaburzeniach zachowania. 

 

Rokowanie: 
 
Ogólny stan zdrowia u pacjentów z ND jest generalnie dobry. Średnia długość życia może być jednak 
ograniczona z powodu ogólnych zagrożeń związanych z ograniczeniami związanymi z chorobą. 
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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. 

 

 

 


