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::  Bestrofinopatia dziedziczona w sposób autosomalny 

recesywny 

Orpha number: ORPHA139455 

 

Definicja choroby: 
 
Bestrofinopatia dziedziczona w sposób autosomalny recesywny (autosomal recessive bestrophinopathy 
ARB) jest jedną z postaci dystrofii siatkówki, która charakteryzuje się upośledzeniem widzenia 
centralnego, ujawniającym się w ciągu pierwszych dwóch dekad życia, z towarzyszącym brakiem  wzrostu 
amplitudy potencjału w w fazie fototropowej elektrookulogramu (EOG) oraz obniżeniem amplitud fal w 
elektroretinogramie (ERG). 
 

Epidemiologia: 
 
Częstość występowania ARB na świecie nadal nie jest znana, w literaturze dotychczas opisano niespełna 
20 przypadków. 

 
Opis kliniczny: 
 
ARB zwykle ujawnia się w ciągu pierwszych dwóch dekad życia, chociaż opisywane są przypadki 
wystąpienia pierwszych objawów choroby dopiero w piątej dekadzie życia. U większości pacjentów 
pierwsze objawy obejmują centralną utratę widzenia (ostrość wzroku od 20/200 do 20/25), dodatkowo 
pacjenci zwykle mają średniego lub znacznego stopnia nadwzroczność. Inne objawy ze strony narządu 
wzroku to krótka długość osiowa gałki ocznej z jaskrą zamkniętego kąta, ambliopia („leniwe oko”), 
zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka, zez oraz zaburzenie widzenia barw. 
Opisano pojedynczy przypadek zjawiska neowaskularyzacji naczyniówkowej (CNV), jak również są 
doniesienia o występowaniu leukokorii oraz esotropii (zez zbieżny). 

 
Etiologia: 
 
ARB jest spowodowana mutacjami (zarówno w układzie homozygotycznym lub heterozygotycznym 
złożonym) w obrębie genu BEST1 (locus 11q12). Gen ten koduje kanał chlorkowy bestrofin-1 (gen ulega 
ekspresji w nabłonku barwnikowym siatkówki). Mutacje w obrębie genu BEST1 zmniejszają lub znoszą 
aktywność kanału jonowego. Uważa się, że ARB może reprezentować fenotyp null genu bestrofiny-1 u 
ludzi. 

 
Metody diagnostyczne: 
 
Diagnostyka ARB opiera się na badaniu okulistycznym, zebraniu wywiadu rodzinnego oraz wykonaniu 
badań elektofizjologicznych. W elektroretinografii całopolowej (ERG) stwierdza się  obniżenie amplitud fal 
oraz opóźnienie latencji („czas-do-szczytu”, „implicit time”) co dotyczy zarówno pręcików jak i czopków. W 
badaniu EOG często obserwuje się brak lub znaczne obniżenie amplitudy potencjałów przy adaptacji do 
światła (współczynnik Ardena =1.0). 
W badaniu dna oka stwierdza się również nieregularny obraz nabłonka barwnikowego siatkówki zwykle z 
rozsianymi punktowatymi zmianami (stwierdzane w badaniu autofluorescencji). Optyczna koherentna 
tomografia ujawnia obrzęk siatkówki, obecność podsiatkówkowego płynu surowiczego, podsiatkówkowych 
żółtawych zmian i blizn. Nie stwierdza się klasycznych żółtkowatych zmian. 
W angiografii fluoresceinowej widoczne są liczne, rozsiane ogniska hiperfluorescencji oraz objawy 
łagodnego okołonaczyniowego wysięku w obszarze obwodowym siatkówki. Czasami można również 
stwierdzić obrzęk plamki żółtej. Diagnozę potwierdza badanie genu BEST1. 

 



 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 2 

 

 
Rozpoznanie różnicowe: 
 
W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić chorobę Stargardta, rodzinne występowanie druzów tarczy 
nerwu wzrokowego, dystrofię żółtkowatą plamki Besta, zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem 
(zob. te hasła), centralną surowiczą chorioretinopatię oraz zapalenie siatkówki i naczyniówki. 

 
 
Poradnictwo genetyczne: 
 
Dziedzicznie jest autosomalnie recesywne. Poradnictwo genetyczne należy zaoferować parom wysokiego 
ryzyka (gdy obydwoje rodzice są nosicielami mutacji odpowiedzialnej za chorobę) i poinformować o 25% 
ryzyku posiadania chorego dziecka. 

 
Postępowanie i leczenie: 
 
Leczenie choroby jest przede wszystkim objawowe i polega na leczeniu amblopii, chirurgicznej korekcji 
zeza, profilaktycznej laserowej irydotomii (YAG) celem zabezpieczenia przed rozwojem lub celem 
leczenia jaskry z zamkniętym kątem przesączania oraz podawaniu wewnątrzsoczewkowym 
bevacizumabu w leczeniu CNV. Obrzęk plamki żółtej może być leczony doustnym podawaniem 
acetazolamidu. Opcją terapeutyczną w przyszłości będzie prawdopodobnie terapia genowa. Zaleca się 
uważne monitorowanie pacjentów z ARB, polegająće na regularnym wykonywaniu gonioskopii z oceną 
ryzyka zamykania się kąta przesączania. 

 
Rokowanie: 
 
Utrata wzroku pojawia się pomiędzy 4 a 40 rokiem życia i zwykle ujawnia się w okresie pojawiania się 
pierwszych objawów choroby. 
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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. 

 

 

 


