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:: Nόσος του Norrie 

Αριθμός Orphanet: 649 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

H λόζνο ηνπ Norrie (ND) είλαη κηα ζπάληα θπινζύλδεηε γελεηηθή λόζνο ηνπ 

παινεηδνακθηβιεζηξνεηδνύο, ραξαθηεξίδεηαη από αλώκαιε αλάπηπμε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο 

πνπ νδεγεί ζε ζπγγελή ηύθισζε. Σπρλέο εθδειώζεηο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηελ λόζν είλαη ε 

λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα, ε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, ε λνεηηθή πζηέξεζε  θαη / ή νη 

δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο.  

O επηπνιαζκόο θαη ε εηήζηα επίπησζε ηεο ΝΔ δελ είλαη γλσζηέο, αιιά έρνπλ πεξηγξαθεί 

πεξηζζόηεξεο από 400 πεξηπηώζεηο. Δελ έρεη βξεζεί εζληθή πξνδηάζεζε. Οη πξνζβεβιεκέλνη 

αζζελείο είλαη ζρεδόλ πάληα άξξελεο, ελώ ηα ζήιεα είλαη θνξείο.  

Τα επξήκαηα από ηνπο νθζαικνύο ζηνπο πάζρνληεο άξξελεο, είλαη ζπλήζσο ακθνηεξόπιεπξα 

θαη ζπκκεηξηθά. Η ίξηδα, ν πξόζζηνο ζάιακνο θαη ν θεξαηνεηδήο κπνξεί λα είλαη θπζηνινγηθνί 

θαηά ηε γέλλεζε, αιιά θίηξηλν-γθξί αλπςσκέλεο  κάδεο, ή «ςεπδνγινηώκαηα», παξαηεξνύληαη 

ζπρλά πίζσ από ην θαθό, καδί κε ακθηβιεζηξνεηδηθή αγγεηαθή δπζγελεζία θαη ιεπθνθνξία. 

Μεξηθή ή πιήξεο απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο αλαπηύζζεηαη εληόο ησλ πξώησλ ιίγσλ 

εβδνκάδσλ ή κελώλ ηεο δσήο. Σηε λεπηαθή θαη παηδηθή ειηθία, νη αζζελείο κπνξεί λα 

αλαπηύμνπλ θαηαξξάθηε, λπζηαγκό, πξόζζηεο / νπίζζηεο  ζπκθύζεηο, ηαηληνεηδή θεξαηνπάζεηα, 

θαη έλαλ ξερό πξόζζην ζάιακν κε απμεκέλε ελδνθζάικηα πίεζε. Φζίζε ηνπ βνιβνύ 

(ζπξξίθλσζε ηνπ βνιβνύ) παξαηεξείηαη αξγόηεξα, καδί κε ζόισζε ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη 

εκβάζπλζε ησλ βνιβώλ. Η όξαζε πνηθίιεη από απιή αληίιεςε ηνπ θσηόο έσο πιήξε ζπγγελή 

ηύθισζε. Οη πεξηζζόηεξνη πάζρνληεο αλαπηύζζνπλ πξννδεπηηθή αζύκκεηξε λεπξναηζζεηήξηα 

βαξεθνΐα κε έλαξμε ζηελ παηδηθή ειηθία (κέζε ειηθία έλαξμεο ηα 12 έηε). Η απώιεηα ηεο αθνήο 

κπνξεί λα είλαη ζνβαξή θαη ακθνηεξόπιεπξε κέρξη ηα κέζα ηεο ελειηθίσζεο. Αλαπηπμηαθή 

θαζπζηέξεζε θαη λνεηηθή πζηέξεζε παξαηεξνύληαη ζε πεξίπνπ 20-30% ησλ αζζελώλ. Μεξηθνί 

εκθαλίδνπλ γλσζηαθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ςύρσζεο. Άιιεο ζπλππάξρνπζεο εθδειώζεηο πνηθίινπλ  εμαηξεηηθά  θαη πεξηιακβάλνπλ 

δπζηξνθία, κηθξνθζαικία, ρξόληα επηιεπηηθή δηαηαξαρή (10% ησλ πεξηπηώζεσλ), πεξηθεξηθή 

αγγεηαθή λόζν (πεξηθεξηθά έιθε) θαη ζηπηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, Σε πνιύ ζπάληεο πεξηπηώζεηο ζε 

γπλαίθεο θνξείο έρνπλ αλαθεξζεί επξήκαηα από ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, όπσο απνθόιιεζε ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνύο, αλώκαιε αγγείσζή ηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε απώιεηα όξαζεο ή ήπηα 

λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα. 

Η λόζνο Νorrie πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηεο λόζνπ Norrie (ςεπδνγινίσκα) 

NDP (Xp11.4-p11.3). Έρεη ηαπηνπνηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκόο κεηαιιάμεσλ πνπ πξνθαινύλ ηελ 

λόζν. Τν γνλίδην NDP θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε  ‘λνξξίλε’ (norrin), πνπ εκπιέθεηαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ αγγείσλ ηνπ νθζαικνύ θαη ηνπ σηόο.  
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Η δηάγλσζε γίλεηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θιηληθά επξήκαηα από ηνπο νθζαικνύο θαη 

κπνξεί λα επηβεβαησζεί από ην κνξηαθό γελεηηθό έιεγρν ηνπ NDP. Δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

βηνρεκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο δνθηκαζίεο.  

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην ξεηηλνβιάζησκα ζηηο πεξηπηώζεηο κε εηεξόπιεπξν 

ςεπδνγινίσκα θαη άιιεο δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαιιάμεηο ηνπ NDP, όπσο ε 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ηεο πξνσξόηεηαο, ε επηκέλνπζα πξσηνπαζήο ππεξπιαζία ηνπ 

παινεηδνύο ζώκαηνο θαη  ε νηθνγελήο εμηδξσκαηηθή παινακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα (δείηε απηνύο 

ηνπο όξνπο). 

Ο πξνγελλεηηθόο έιεγρνο ζε θπήζεηο πςεινύ θηλδύλνπ είλαη εθηθηόο, εάλ ε κεηάιιαμε πνπ 

πξνθαιεί ηε λόζν έρεη ηαπηνπνηεζεί ζηελ νηθνγέλεηα.  

Η λόζνο ηνπ Norrie θιεξνλνκείηαη κε ηνλ θπινζύλδεην ηξόπν, ελώ έρνπλ αλαθεξζεί ζπάληεο 

κεηαιιάμεηο de novo. Γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζηηο νηθνγέλεηεο κε 

πάζρνληεο.  

Πνιινί αζζελείο έρνπλ πιήξε απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο θαηά ηε γέλλεζε θάλνληαο 

ηελ ζεξαπεία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο όξαζεο δύζθνιε. Ο αζζελείο πνπ δελ έρνπλ πιήξε 

απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο κπνξεί λα σθειεζνύλ από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή 

ζεξαπεία κε ιέηδεξ. Εθππξήλσζε ηνπ νθζαικνύ κπνξεί λα απαηηεζεί ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο. 

Αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ηελ δηόξζσζε ηεο βαξεθνΐαο θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηα θνριηαθά εκθπηεύκαηα. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη 

ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία γηα ηηο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο. 

Σπλνιηθά ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αζζελώλ κε ND είλαη θαιή. Τν πξνζδόθηκν επηβίσζεο 

κπνξεί σζηόζν λα κεησζεί ιόγσ ησλ γεληθώλ θηλδύλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εθδειώζεηο 

αλαπεξίαο ηεο λόζνπ. 
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Το έγγραθο ασηό αποζκοπεί ζηην παροτή πληροθοριών. Σε καμμία περίπηωζη δεν 

μπορεί να σποκαηαζηήζει ηην Ιαηρική θρονηίδα ποσ παρέτεηαι από ειδικούς επιζηήμονες 

και δεν θα πρέπει να τρηζιμοποιείηαι ζαν βάζη για ηη διάγνωζη ή θεραπεία. 
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