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Dystrofia rogówki Reisa i Bücklersa 

 

Orphanumber: 98961 

 
Synonim(y): RBCD; dystrofia rogówki warstwy Bowmana typu I; geograficzna dystrofia rogówki; 

powierzchowna ziarnista dystrofia rogówki; atypowa ziarnista dystrofia rogówki; ziarnista dystrofia rogówki 

typu III; dystrofia błony granicznej przedniej typu I 

 

Definicja choroby 

Dystrofia rogówki Reisa i Bücklersa (RBCD), znana również jako ziarnista dystrofia rogówki typu III, jest 

rzadką postacią dystrofii powierzchownej rogówki, charakteryzującą się obustronnymi symetrycznymi 

siatkowatymi zmętnieniami w powierzchownej centralnej części rogówki, z postępującym upośledzeniem 

wzroku. 

 

Epidemiologia 

Częstość występowania tej postaci dystrofii rogówki nie jest znana. 

 

Opis kliniczny 

Zmiany rozwijają się około 4-5 roku życia. Zmętnienia przyjmują nieregularny pierścieniowaty kształt 

dyskretnych plam i linii, które ogniskowo podnoszą nabłonek rogówki. RBCD pozostaje bezobjawowa do 

czasu, gdy ubytki nabłonkowe przyspieszają ostre epizody przekrwienia oczu, ból i fotofobię. Ostrość 

widzenia w końcu maleje w drugiej i trzeciej dekadzie życia, po postępującym powierzchownym zamgleniu 

wzroku i rozwoju nieregularnej powierzchni rogówki. W porównaniu z innymi wariantami ziarnistej dystrofii 

rogówkowej, RBCD wiąże się z wcześniejszym wystąpieniem objawów oraz większą częstotliwością 

nawrotów ubytków. 

 

Etiologia  

Dystrofia rogówki Reisa i Bücklersa spowodowana jest patogenną mutacją w genie TGFBI (5q31). 

 

Rozpoznanie: 

Powierzchowna stroma rogówki zawiera depozyty nieprawidłowego białka TGFB1, których nie można 

odróżnić od występującego w innych postaci ziarnistych dystrofii rogówki. 
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Rozpoznanie różnicowe: 

RBCD jest klinicznie podobna do dystrofii rogówki Thiela i Behnkego (TBCD, zob. to hasło), ale generalnie 

ma cięższy przebieg. Do różnicowania RBCD oraz TBCD można zastosować badanie tkanki lub 

molekularną analizę genetyczną. 

 

Poradnictwo genetyczne 

Zgłoszono autosomalne dominujące dziedziczenie. 

 

Postępowanie i leczenie 

W zaawansowanych przypadkach RBCD widzenie może poprawić powierzchowna keratektomia, 

fototerapeutyczna keratektomia (PTK) lub keratoplastyka lamelarna (LKP), ale rzadko potrzebna jest 

keratoplastyka penetrująca (PK), ponieważ zmiany patologiczne obejmują jedynie powierzchnię rogówki. 
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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. 

 

 

 

 


