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::  Izolowana aniridia  
Orpha number: ORPHA250923 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby: 
 
Izolowana aniridia to wrodzona obustronna wada oczu charakteryzująca się całkowitym lub częściowym 
brakiem tęczówki. 
 

Epidemiologia: 
 
Roczna częstość występowania izolowanej aniridii wynosi 1/64,000 – 1/96,000 urodzeń. 
 

Obraz kliniczny: 
 
Izolowana aniridia może występować łącznie z innymi wadami oka: zaćmą, jaskrą ( zwykle pojawiającą 
się w wieku młodzieńczym), łuszczką rogówki, hipoplazją nerwu wzrokowego, brakiem refleksu plamki, 
przemieszczeniem soczewki, zezem, światłowstrętem, których skutkiem jest słabe widzenie. 
 

Etiologia: 
 
Aniridia spowodowana jest mutacjami w genie <i>PAX6</i> (11p13) kodującym regulator transkrypcji 
zaangażowany w rozwój gałki ocznej. Mutacje genu <i>PAX6</i> powodują zaburzenia ekspresji 
cytokeratyny, adhezji komórek i ekspresji glikokoniugatów. 
 

Metody diagnostyczne: 
 
Diagnozę stawia się na podstawie badania okulistycznego, a potwierdza wykryciem mutacji genu 
<i>PAX6</i>. 
 

Diagnostyka prenatalna 
Diagnostyka prenatalna jest możliwa tylko kiedy znany jest defekt genetyczny wywołujący chorobę. 
Materiał pobierany do badania molekularnego DNA płodu pobierany jest podczas inwazyjnych procedur: 
biopsji kosmówki (CVS) lub amniocentezy. 
 

Poradnictwo genetyczne: 
 
Aniridia dziedziczona jest w sposób autosomalny dominujący z wysoką penetracją i zmienną ekspresją. 
Około 2/3 dotkniętych chorobą dzieci ma chorego rodzica a u 1/3 jest to forma sporadyczna. 
 

Opieka i leczenie: 
 
Niezbędne są regularne kontrole. Co roku powinno mierzyć się ciśnienie wewnątrzgałkowe, aby wcześnie 
wykryć jaskrę. Alogeniczny przeszczep rąbkowo-rogówkowy ( technika przeszczepiania komórek 
macierzystych)  został wykorzystany do leczenia keratopatii w aniridii, która jest główną przyczyną utraty 
wzroku u pacjentów z aniridią. Sztuczne przetoki filtrujące w leczeniu wtórnej jaskry zamkniętego kąta. 
 

Rokowanie  
Skutkiem aniridii jest słabe widzenie, średnia ostrość widzenia wynosi 0,19 u młodych dorosłych. 
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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. 

 

 

 


