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:: Wrodzone rozwarstwienie siatkówki sprzężone z 

chromosomem X 
 

 

Orpha number: ORPHA792 

 

Definicja choroby : 

Wrodzone rozwarstwienie siatkówki sprzężone z chromosomem X (XLRS) to 

genetyczna choroba oczu charakteryzująca się obniżeniem ostrości wzroku u mężczyzn 

spowodowanego młodzieńczym zwyrodnieniem plamki żółtej. 

Epidemiologia : 

Częstość występowania szacowna jest pomiędzy 1/5,000 a 1/25,000 na całym świecie. 

Obraz kliniczny : 

Wrodzone rozwarstwienie siatkówki sprzężone z chromosomem X to symetryczne 

obustronne schorzenie plamki żółtej rozpoczynajace się w pierwszej dekadzie życia. 

Objawia się pogorszeniem wzroku i trudnościami w czytaniu. W najcięższych 

przypadkach może występować oczopląs. W badaniu dna oka widoczne są 

mikrotorbiele w regionie plamki żółtej siatkówki oraz obszary rozdzielenia w obrębie 

osłonki nerwu wzrokowego lub rozwarstwienie ( przypominające wyglądem koło 

rowerowe) oraz zasłony szkliste. W najcięższych przypadkach dochodzi do całkowitego 

odwarstwienia  siatkówki, które prowadzi do upośledzenia wzroku lub ślepoty. W 

zaawansowanym stadium choroby może dochodzić do krwotoków do ciała szklistego, 

odwarstwienia siatkówki oraz jaskry neowaskularnej, które prowadzą do znaczącego 

pogorszenia wzroku. U kobiet nosicielek rzadko występuje upośledzenie wzroku. 

Etiologia : 

Choroba spowodowana jest mutacjami genu <RS1>, są to mutacje zmiany sensu, 

nonsensowe, miejsc składania mRNA, delecje oraz insercje. Gen <RS1> koduje białko 

rozwarstwieniowe, adhezyjne białko, które uważa się za odpowiedzialne za strukturalną 

i funkcjonalną integralność siatkówki.  

Metody diagnostyczne : 

Diagnoza XLRS może być przeprowadzona klinicznie na podstawie badanie dna oka. W 

elektroretinogramie (ERG) widoczne jest obniżona amplituda fali b i utrzymanie 

negatywnej fali a w skotopowym ERG oraz prawidłowe fototopowe ERG. Optyczna 

tomografia koherencyjna (OCT) wykazuje obszary rozwarstwienia w regionie plamki 

żółtej. Dodatkowo może wywiad rodzinny być zgodny z dziedziczeniem sprzężonym z 

chromosomem X. Genetyczne badanie molekularne za pomocą bezpośredniego 

sekwencjonowania genu <RS1> wykrywa mutacje u około 90% pacjentów. 
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Diagnostyka różnicowa : 

 Diagnostyka różnicowa obejmuje zwyrodnienie barwnikowe siatkówki oraz zespół 

Goldmanna i Favre’a (sprawdź te terminy). Dziedziczenie autosomalne recesywne, 

ciężka ślepota nocna, retinopatia barwnikowa oraz obniżenie amplitudy fali a i fali b w 

elektroretinogramie (ERG) pomaga odróżnić zespół Goldmanna i Favre’a od XLRS. 

Poradnictwo genetyczne : 

XLRS dziedziczony jest w sposób sprzężony z chromosomem X, kobieta nosicielka ma 

50% szans na przekazanie mutacji swoim dzieciom. Badanie nosicielstwa u kobiet i 

diagnostyka prenatalna w ciążach  zwiększonego ryzyka jest możliwa jeżeli 

zidentyfikowano mutację u dotkniętego chorobą członka rodziny. 

Opieka medyczna i leczenie : 

Opieka medyczna obejmuje okresowe badania okulistyczne w celu monitorowania 

postępu XLRS. Dodatkowo pacjenci powinni zostać poinformowani o możliwych 

komplikacjach, które wymagać mogą  leczenia chirurgicznego (np. odwarstwienie 

siatkówki, krwotoki do ciała szklistego, zaćma oraz zez). Dlatego też poinformowanie 

pacjenta i badania okresowe to jedyne kliniczne możliwości wczesnej identyfikacji i 

leczenia kompikacji grożących utratą wzroku. 

Rokowanie :  

W XLRS następuje powolna utrata wzroku do wieku dorastania, potem u większości 

pacjentów choroba pozostaje względnie stabilna podczas wczesnej dorosłości. Choroba 

nie postępuje do czterdziestego lub pięćdziesiątego roku życia kiedy najczęściej 

następuje znaczne pogorszenie ostrości wzroku. 
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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. 

 

 

 


