
 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 1 

 

 

::  Dystrofia rogówki 
 

Orpha number: 34533 

 
Definicja choroby: 

Określenie dystrofia rogówki obejmuje niejednorodną grupę uwarunkowanych genetycznie obustronnych 

niezapalnych chorób rogówki.  Nie jest to precyzyjne określenie, ale często używane ze względu na jego 

wartość kliniczną. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania dystrofii rogówki jest zmienna, jednak są to rzadkie choroby. Nieznana jest 

dokładna liczba poszczególnych typów dystrofii rogówki, ponieważ nie są zgłaszane czy zapisywane w 

rejestrach wszystkie przypadki. 

 

Opis kliniczny: 

Pod względem klinicznym dystrofie rogówki dzielą się na trzy grupy, na podstawie lokalizacji 

nieprawidłowości. Niektóre z nich dotyczą przede wszystkim nabłonka rogówki i jego błony podstawnej lub 

warstwy Bowmana i powierzchownego zrębu rogówki (dystrofia powierzchowna rogówki), stromy 

rogówkowej (dystrofia stromalna rogówki) lub błon Descemeta oraz śródbłonka komory przedniej 

(dystrofia tylna rogówki) (zob. te hasła). Większość dystrofii rogówki nie ma objawów ogólnych i ujawnia 

się w postaci zmętnień rogówkowych o zmiennych kształtach w przezroczystej lub mętnej rogówce; 

dystrofie w różnym stopniu wpływają na ostrość widzenia. 

 

Etiologia:  

Różne dystrofie rogówki spowodowane są przez mutacje w genach CHST6, COL8A2, KRT3, KRT12, 

PIP5K3, SLC4A11, TACSTD2, TCF4, TGFBI oraz UBIAD1. Dzięki wiedzy na temat mutacji genetycznych 

odpowiedzialnych za te zaburzenia mamy lepsze rozumienie defektu leżącego u ich podłoża oraz są 

dostępne testy molekularne do ich dokładnej diagnozy. Geny odpowiedzialne za inne dystrofie rogówki 

zostały zmapowane do określonego loci chromosomu, lecz nie zostały jeszcze zidentyfikowane. 

 

Metody diagnostyczne: 

Ponieważ objawy kliniczne bardzo się różnią w zależności od pacjentów, dystrofię rogówki należy 

podejrzewać, gdy nastąpi utrata przezroczystości rogówki lub spontanicznie występuje zmętnienie 

rogówki, szczególnie w obu rogówkach, a zwłaszcza przy potwierdzonej w wywiadzie chorobie w rodzinie 

lub u potomstwa krewnych rodziców. Rozpoznanie kliniczne opiera się na wieku początku choroby oraz 

objawach klinicznych rogówki w biomikroskopie, przy pomocy lampy szczelinowej. Jeśli tkanka rogówki 
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zostaje wycięta, należy ją zbadać za pomocą mikroskopii świetlnej i transmisyjnego mikroskopu 

elektronowego (TEM), ponieważ pozwala to postawić dokładne rozpoznanie wielu dystrofii rogówki. W 

wypadku dystrofii, w których zidentyfikowano mutację genetyczną, molekularne testy genetyczne mogą 

potwierdzić rozpoznanie. 

  

Rozpoznanie różnicowe: 

Główne rozpoznanie różnicowe obejmuje różne przyczyny gammopatii monoklonalnej, rodzinny niedobór 

acylotransferazy lecytynowo-cholesterolowej, chorobę Fabry'ego, cystynozę, tyrozynemię typu 2, 

układowe lizosomalne choroby spichrzeniowe (mukopolisacharydozy, lipidozy, mukolipidozy) oraz kilka 

chorób skórnych (rybia łuska sprzężona z chromosomem X, kolczyste rogowacenie mieszkowe 

wyłysiające) (zob. te hasła). 

 

Diagnostyka prenatalna: 

Teoretycznie możliwa jest diagnoza prenatalna dystrofii rogówki spowodowanych przez znane mutacje, 

ale nie jest uzasadniona ze względów etycznych (nie są to choroby zagrażające życiu). 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Dystrofie rogówki mogą mieć autosomalny dominujący, autosomalny recesywny lub sprzężony z 

chromosomem X mendlowski tryb dziedziczenia. Ponieważ cechy kliniczne i sposób dziedziczenia 

wszystkich dobrze zdefiniowanych dystrofii rogówki są dobrze znane, można zaproponować pacjentom 

konsultację genetyczną, szczególnie w celu zapewnienia porady w zakresie leczenia i rokowania. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Leczenie dystrofii rogówki zależy od konkretnej postaci. Niektóre leczy się medycznie lub przy użyciu 

metod, które usuwają lub odcinają nieprawidłową tkankę rogówki, takich jak keratoplastyka warstwowa 

endotelialna głęboka (ang. deep lamellar endothelial keratoplasty; DLEK) oraz fotokeratektomia 

terapeutyczna (ang. phototherapeutic keratectomy; PTK). Inne, mniej degenerujące lub bezobjawowe 

dystrofie, nie wymagają leczenia.  

 

Rokowanie: 

Rokowanie może być od minimalnego wpływu na zdolność widzenia do ślepoty rogówki, z wyraźną 

zmiennością fenotypową. 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

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. 

 

 

 

 


