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:: Retinitis pigmentosa 

 
 
Orpha číslo: ORPHA791 

 
Prehľad 

 
Retinitis pigmentosa (RP) je dedičná dystrofia sietnice spôsobená stratou fotoreceptorov a 
charakterizovaná depozitmi pigmentov v sietnici viditeľných pri vyšetrení očného pozadia. Prevalencia 
nesyndrómovej RP je približne 1/4000. Najčastejšia forma RP je dystrofia tyčiniek a čapíkov, pričom 
prvým symptómom je šeroslepota nasledovaná progresívnou stratou periférneho zrakového poľa v 
dennom svetle a po niekoľkých desaťročiach môže dôjsť až k úplnej slepote. V niektorých extrémnych 
prípadoch môže byť vývoj veľmi rýchly počas dvoch desaťročí, alebo progreduje pomaly a nikdy 
nevedie k slepote. V niektorých prípadoch je v klinickom obraze dystrofia tyčiniek a čapíkov, kedy 
pokles zrakovej ostrosti je výraznejší oproti redukcii zorného poľa. RP je zvyčajne nesyndrómová, ale 
sú známe aj viaceré syndrómové formy, z ktorých najčastejšou je Usherov syndróm (viď toto heslo). 
Dodnes bolo identifikovaných okolo 50 génov/lokusov, ktoré môžu súvisieť s nesyndrómovou RP 
(autozómvo dominantná, autozómovo recesívna, X-viazaná a digenická forma). Klinická diagnostika sa 
zakladá na prítomnosti šeroslepoty a výpadkov v periférnom zornom poli, léziách očného pozadia, 
hyovoltážnych kriviek elekrtoretinogramu a progresívnom zhoršovaní týchto príznakov. Môže byť 
vykonaná molekulárna diagnostika niektorých génov, ale zvyčajne sa nerobí pre obrovskú genetickú 
heterogenitu ochorenia. Vždy sa odporúča genetické poradenstvo. V súčasnosti nie je známa terapia, 
ktorá zastaví vývoj ochorenia alebo prinavráti zrak. Terapeutický prístup je obmedzený na spomalenie 
degeneratívneho procesu ochranou pred slnečným svetlom a vitamínoterapiu, liečbu komplikácií 
(katarakta, edém makuly) a pomoc pacientom vyrovnať sa so sociálnym a psychologickým dopadom 
slepoty. Aj keď je v súčasnosti prognóza čo sa týka zachovania videnia zlá, intenzívnym výskumom sa 
objavujú nové možnosti liečby (génová terapia, neuroprotekcia, náhrada sietnice).  
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Tento dokument slúži len pre informačné účely. Jeho cieľom nie je nahradiť lekársku starostlivosť 

kvalifikovanými odborníkmi a údaje v ňom uverejnené by nemali byť východiskom diagnostiky 

a liečby. 

 
 
 


