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:: Choroideremia 
 

 

Orpha number: ORPHA180 

 

Definicja choroby : 

Choroideremia (CHM) to sprzężona z chromosomem X dystrofia błony naczyniowej i 

siatkówki charakteryzująca się postępującą degeneracją naczyniówki, nabłonka 

barwnikowego siatkówki (RPE) oraz siatkówki. 

Epidemiologia : 

Częstość występowania szacowna jest pomiędzy 1/50,000 a 1/100,000. 

Obraz kliniczny : 

U dotkniętych chorobą mężczyzn w pierwszej lub drugiej dekadzie życia pojawia się 

ślepota zmierzchowa, ograniczenie obwodowego pola widzenia postępujące od 

pierścieniowych mroczków  do utraty koncentrycznego pola widzenia. Upośledzenie 

ostrości widzenia może być ewentualnie odczuwalne od wieku średniego. W fazie 

końcowej dochodzi do rozległych degeneracyjnych zmian w nabłonku barwnikowym 

naczyniówki ze szczątkową waskularyzacją naczyniówki widoczną tylko w plamce, na 

obrzeżach siatkówki i blisko tarczy nerwu wzrokowego.W zaawansowanym stadium 

twardówka staje sie widoczna w badaniu dna oka w miejscach całkowitego zaniku 

naczyniówki i nabłonka barwnikowego siatkówki. Kobiety nosicielki nie wykazują  

poważnego upośledzenia wzroku, ale mogą  się u nich pojawiaać widoczne zmiany dna 

oka takie jak zmiany zabarwienia na obrzeżach podobne do charakterystycznych 

plamek w początkowym stadium choroby u mężczyzn. 

Etiologia : 

CHM spowodowana jest mutacjami w sprzężonym z chromosomem X genie <CHM> 

kodującym Ras-related GTPase Rab escort protein (REP-1). REP-1 jest niezbędne do 

potranslacyjnej aktywacji i subkomórkowej lokalizacji Rab <GTP-binding proteins>, które 

kontrolują ruch pęcherzyków na szlakach wydzielania i endocytozy. Mutacje genu 

<CHM> prowadzą do upośledzenia wiązania białek Rab z błoną, a tym samym 

prowadzą do śmierci komórki. 

Metody diagnostyczne : 

Rozpoznanie polega na stwierdzeniu charakterystycznego wyglądu dna oka, braku 

adaptacji do widzenia w ciemności, utracie obwodowego pola widzenia,  

elektroretinogramie  wykazującym degenerację czopków i pręcików, historii rodzinnej 

zgodnej z modelem dzidziczenia sprzężonym z chromosomem X. Diagnoza genetyczna 

CHM obejmuje analizę mRNA i DNA genu <CHM> w celu wykrycia mutacji punktowych, 
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delecji obejmujących złożony lub pojedyńczy egzon oraz w rzadkich przypadkach 

rearanżacje genomu. 

Diagnostyka różnicowa : 

 Diagnostyka różnicowa obejmuje zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (RP), zespół 

Ushera typu 1 oraz zanik girlandowaty naczynówki i siatkówki (sprawdź te terminy). RP 

sprzężone z chromosomem X można odróżnić od CHM dzięki migracji pigmentu do 

siatkówki. Dodatkowo atrofia naczyniówki i siatkówki pozostawiająca obszary nagiej 

twardówki występuje tylko w CHM. Zespół Ushera typu 1 można odróżnić od CHM po 

obramowanych obszara wyraźnej degeneracji naczyniówki i siatkówki, która jest typowa 

tylko dla CHM. Dodatkowo głęboki niedosłuch i zaburzenia przedsionkowe bardzo 

rzadko występuja u pacjentów z CHM. Zanik girlandowaty siatkówki i naczyniówki 

można odróżnić od CHM dzięki podwyższonemu stężeniu ornityny w osoczu. 

Poradnictwo genetyczne : 

CHM dziedziczona jest w sposób sprzężony z chromosomem X, kobieta nosicielka ma 

50% szans na przekazanie mutacji swoim dzieciom.  

Diagnostyka prenatalna : 

Jeżeli u chorego członka rodziny zidentyfikowano mutację możliwe jest badanie na 

nosicielstwo zagrożonych kobiet i diagnostyka prenatalna dla ciąż zwiększonego ryzyka. 

Opieka medyczna i leczenie : 

Opieka polega na okresowych badaniach kontrolnych aby monitorować postęp CHM lub 

pojawienie sie zaćmy oraz noszeniu okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV. 

Aktualnie leczenie nie jest dostępne, trwają badania nad terapią genową. 

Rokowanie :  

Choroba postępuje i prowadzi do ciężkiego osłabienia ostrości wzroku. 
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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. 

 

 


