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Wrodzona dziedziczna dystrofia śródbłonka typu I 
 

Orphanumber: 98975 

 
Synonim(y): wrodzona dziedziczna dystrofia śródbłonka typu 1, CHED I, CHED 1, autosomalna 

dominująca wrodzona dziedziczna dystrofia śródbłonka, autosomalna dominująca CHED 

 

Definicja choroby 

Wrodzona dziedziczna dystrofia śródbłonka typu I (CHED I) jest rzadkim podtypem dystrofii tylnej rogówki 

(zob. to hasło), charakteryzującym się rozmytym wyglądem szklistej rogówki  oraz znacznym zgrubieniem 

rogówki od urodzenia lub niemowlęctwa bez oczopląsu, z niewyraźnym widzeniem. 

 

Epidemiologia 

Częstość występowania tej postaci dystrofii rogówki jest nieznana. 

 

Opis kliniczny 

Zmiany stają się zauważalne w ciągu dwóch pierwszych lat życia jako fotofobia i łzawienie. Wrodzona 

dziedziczna dystrofia śródbłonka typu I postępuje powoli przez 5 do 10 lat, powodując coraz bardziej 

zamglony wzrok i gorsze widzenie o poranku. Rogówka jest obrzęknięta z powodu rozległego obrzęku 

stromy. 

 

Etiologia  

Dokładna etiologia jest nieznana, ale gen odpowiedzialny za wrodzoną dziedziczną dystrofię śródbłonka 

typu I został zmapowany w przycentromerowym regionie chromosomu 20 (20p11.2q11.2) na obszarze 

pokrywającym się z genem polimorficznej tylnej dystrofii rogówki (PPCD; zob. to hasło). 

 

Rozpoznanie 

Odkryto kolagenową tylną warstwę włókienek kolagenowych, przyczyniających się do zgrubienia błony 

Descemeta. Komórki śródbłonka, jeśli obecne, są skąpe lub zwyrodniałe. 

 

Rozpoznanie różnicowe 

Tę dystrofię należy różnicować z polimorficzną tylną dystrofią rogówki ze względu na podobne cechy 

kliniczne. 

 

Poradnictwo genetyczne 

Wydaje się, że dziedziczenie jest autosomalne dominujące. 
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Postępowanie i leczenie: 

Pacjenci z wrodzoną dziedziczną dystrofią śródbłonka typu I wymagają zwykle keratoplastyki drążącej, 

ponieważ zabiegi naprawiające tylną powierzchnię rogówki, takie 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) są 

technicznie trudne u małych dzieci. 
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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. 

 

 

 

 


