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Dystrofia rogówki przypominająca kroplę żelatyny 

 

Orphanumber: 98957 

 
Synonim(y): GDCD; podnabłonkowa amyloidoza rogówki, pierwotna rodzinna amyloidoza rogówki 

 

Definicja choroby 

Dystrofia rogówki przypominająca kroplę żelatyny (GDCD) jest postacią dystrofii rogówki powierzchownej, 

charakteryzującą się wieloma wyraźnymi, mlecznobiałymi galerowatymi bąbelkami pod nabłonkiem 

rogówki oraz wyraźnym zaburzeniem wzroku. 

 

Epidemiologia 

Nieznana jest częstość występowania na świecie tej postaci dystrofii rogówki. Zgłoszono przypadki 

pacjentów z Indii, Tunezji, Wietnamu, Turcji, USA I innych krajów, chociaż najwięcej przypadków wydaje 

się pochodzić z Japonii, gdzie rozpowszechnienie tej choroby szacuje się na 1/300 000. 

 

Opis kliniczny 

Zazwyczaj zmiany rozwijają się w pierwszej lub drugiej dekadzie życia. Cechy kliniczne obejmują ostrą 

fotofobię, łzawienie, uczucie obcego ciała w rogówce oraz ciężką postępującą utratę wzroku. 

 

Etiologia:  

Dystrofia rogówki przypominająca kroplę żelatyny jest głównie spowodowana mutacjami w genie 

TACSTD2 (1p32), kodującym przekaźnik sygnału wapniowego związany z guzem  (TACSTD2). 

Zgłoszono ponad 20 mutacji, jednak stwierdzono, że niektórzy pacjenci nie mają mutacji tego genu, co 

sugeruje heterogeniczność genetyczną. 

 

Metody diagnostyczne 

W mikroskopii świetlnej można znaleźć złogi wrzecionowate, podobne do tych w siateczkowatej dystrofii 

rogówki (LCD, zob. to hasło) w głębszej stromie. 

 

Poradnictwo genetyczne 

Zgłoszono autosomalny recesywny wzór dziedziczenia. 

 

Postępowanie i leczenie 
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Zaobserwowano niezadowalającą odpowiedź zarówno na keratoplastykę lamelarną (LKP), jak i 

keratoplastykę drążącą (PK), a także na keratektomię powierzchowną, ponieważ w ciągu około 5 lat 

amyloid  ponownie pojawia się w przeszczepie. 
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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. 

 

 

 

 


