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Polimorficzna tylna dystrofia rogówki 
 

Orphanumber: 98973 

 
Synonim(y): PPCD, polimorficzna tylna dystrofia, dystrofia Schlichtinga 

 

Definicja choroby 

Polimorficzna tylna dystrofia rogówki (PPCD) jest rzadkim łagodnym podtypem tylnej dystrofii rogówki 

(zob. to hasło), charakteryzującej się obecnością drobnych pozornych pęcherzyków, otoczonych szarym 

zamgleniem na poziomie błony Descemeta, generalnie bez wpływu na jakość widzenia. 

 

Epidemiologia 

Częstość występowania tej postaci dystrofii rogówki jest nieznana. 

 

Opis kliniczny: 

Zwykle zmiany rozwijają się we wczesnym dzieciństwie i są w większości obustronne, ale w niektórych 

przypadkach mogą być asymetryczne lub jednostronne. Większość pacjentów jest bezobjawowa, bez 

cech obrzęku rogówki, rzadko może wystąpić postępujące upośledzenie wzroku spowodowane 

zmętnieniem stromy. 

 

Etiologia  

PPCD jest genetycznie heterogeniczną chorobą o wyjątkowo zmiennej ekspresji. Wskazuje się trzy geny: 

VSX1 (20p11.21), COL8A2 (1p34.2-p32.3) oraz ZEB1 (10p11.22), jednak dowody wskazujące na VSX1 

oraz COL8A2 są wątpliwe. 

 

Rozpoznanie 

Na tylnej powierzchni błony Descemeta znajdują się liczne warstwy kolagenu, objawiające się jako 

ogniskowe wrzecionowate lub guzkowate guzki. 

 

Rozpoznanie różnicowe 

Należy odróżnić PPCD od wrodzonej dziedzicznej dystrofii śródbłonka typu I (CHED1, zob. to hasło), 

ponieważ te dwie choroby mają wspólne pewne cechy morfologiczne i kliniczne. 

 

Poradnictwo genetyczne 

Zgłoszono autosomalny dominujący wzór dziedziczenia. 
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Postępowanie i leczenie 

Większość pacjentów z PPCD nie wymaga leczenia, ale niektórzy mogą ostatecznie wymagać  

keratoplastyki drążącej lub zabiegu naprawiającego tylną powierzchnię rogówki, takiego jak 

keratoplastyka warstwowa endotelialna głęboka (ang. a deep lamellar endothelial keratoplasty; DLEK), 

keratoplastyka endotelialna z descemetoreksją (ang. Descemet stripping endothelial keratoplasty; DSEK), 

lub zautomatyzowana keratoplastyka śródnabłonka (ang. Descemet stripping automated endothelial 

keratoplasty; DSAEK). 
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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. 

 

 

 

 


