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Dystrofia rogówki Thiela i Behnkego 

 

Orphanumber: 98960 

 
Synonim(y): TBCD; dystrofia rogówki warstwy Bowmana typu II; dystrofia rogówki typu „plastra 

miodu"; dystrofia błony granicznej przedniej typu II; dystrofia rogówki skręconych włókien; dystrofia 

rogówki Waardenburga i Jonkera 

 

Definicja choroby 

Dystrofia rogówki Thiela i Behnkego (TBCD) jest rzadką postacią dystrofii powierzchownej rogówki, 

charakteryzującą się podnabłonkowymi zmętnieniami rogówki w kształcie plastra miodu w 

powierzchownej części rogówki oraz postępującą wadą wzroku. 

 

Epidemiologia 

Częstość występowania tej postaci dystrofii rogówki nie jest znana. Zanotowano jej przypadki w 

Niemczech, USA i innych krajach. 

 

Opis kliniczny 

W pierwszej i drugiej dekadzie życia rozwijają się zmiany w rogówce, powodujące dyskomfort i ból w oku. 

Zmiany są nawracające i stopniowo wzrok ulega pogorszeniu. 

 

Etiologia  

Wydaje się, ze dystrofię rogówki Thiela i Behnkego powoduje mutacja w genie TGFBI (5q31), podobnie 

jak dystrofię rogówki Reisa i Bücklersa. Jednakże występuje tu chyba genetyczna heterogenność, 

ponieważ na chromosomie 10 zidentyfikowano także inny locus (10q23-q24). 

 

Rozpoznanie 

Badanie histopatologiczne ujawnia zmienną grubość nabłonka rogówki. W blaszce podstawnej nabłonka 

oraz błonie Bowmana widać różne zmiany zwyrodnieniowe. Stwierdzono również nieregularną tkankę 

kolagenową podnabłonkową. 

 

Rozpoznanie różnicowe 

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

ma mniej ostry przebieg. Do różnicowania TBCD i RBCD można zastosować badanie tkanek lub 

molekularną analizę genetyczną. 
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Poradnictwo genetyczne 

Ta jednostka chorobowa ma autosomalny dominujący tryb dziedziczenia. 

 

Postępowanie i leczenie 

Patologiczną tkankę rogówki można wyciąć chirurgicznie lub laserem ekscymerowym. 
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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. 

 

 

 

 


