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80 Zespół Axenfelda-Riegera u 8-letniego chłopca – opis przypadku
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Streszczenie
Zespół Axenfelda-Riegera należy do grupy genetycznie 

uwarunkowanych zaburzeń o charakterze dysgenezji mezoder-
malnych, charakteryzujących się m.in.: hipoplazją tęczówki, 
zrostami tęczówkowo-rogówkowymi, przednim przyczepem 
rogówki, nieprawidłowym położeniem źrenicy lub mnogimi 
otworami w tęczówce. Nieprawidłowościom ocznym towarzy-
szyć mogą zaburzenia w obrębie innych narządów i układów. 
Do najczęstszych należą: nieprawidłowości w ilości i wielkości 
zębów, nadmiar skóry w okolicy pępka, spodziectwo, uszko-
dzenie słuchu o typie sensorycznym, wrodzone wady serca.

Nieprawidłowości na poziomie komórkowym dotyczą 
komórek progenitorowych (macierzystych) wywodzących 
się z komórek grzebienia nerwowego, z których rozwijają się 
struktury przedniego segmentu oka: zrąb tęczówki, śródbło-
nek, keratocyty i zrąb rogówki. Wtórnie do tych zmian rozwi-
ja się dysgenezja w obrębie utkania trabekulum, co wpływa 
na utrudnienie w odpływie cieczy wodnistej, doprowadzając 
w 50% przypadków do rozwoju jaskry o wczesnym począt-
ku. Wyodrębniono dotychczas pięć loci genowych warunkują-
cych wystąpienie zespołu Axenfelda-Riegera: 4q25-q27, 6p25, 
11p13, 13q14, 16q24, związanych z genami PITX2, FOXC1, 
PAX6, FOXF1.

8-letni pacjent z rozpoznanym zespołem Axenfelda-Rie-
gera oraz współwystępującą wysoką krótkowzrocznością i ze-
społem Aspergera skierowany został do naszej Kliniki celem 
diagnostyki w kierunku jaskry. W badaniu klinicznym widocz-
ne były cechy dyskretnej dysmorfii twarzy i nieprawidłowości 
uzębienia pod postacią mikrodoncji i anodoncji.

Przeprowadzone badanie okulistyczne obejmowało: ba-
danie ostrości wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, 
pomiar średnicy rogówek, gonioskopię, badanie dna oka. Na 
podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono jedy-
nie cechy dysgenezji mezodermalnej odcinka przedniego bez 
współwystępowania jaskry. Zlecono dalszą obserwację w wa-
runkach ambulatoryjnych.

Key words
Axenfeld-Rieger syndrome, gene mutations, Asperger syndro-
me, dysgenesis mesodermalis, glaucoma, myopia.

Summary
Axenfeld-Rieger syndrome is an example of genetically 

determined mesodermal dysgenesis abnormalities characteri-
zed by iris hypoplasia, iridocorneal adhesion, anterior displa-
ce junction of Schwalbe’s line, incorrectly positioned pupil, 
numerous iris perforations. Ocular anomalies can be accom-
panied by extraocular features such as: dental anomalies, pe-
riumbilical skin fold, hypospadias, sensorical audition damage, 
congenital heart disease.

Cellular abnormalities are related to progenitor cells (stem 
cells) derived from neural crest from which anterior eye seg-
ment structures such as: corneal stroma, corneal endothelium, 
keratocytes are developed. Secondarily to those changes of 
trabecular meshwork dysgenesis is developed, which influ-
ences the aqueous outflow difficulties leading in 50% of the 
cases to congenital glaucoma. So far 5 gene loci, which con-
dition Axenfeld-Rieger syndrome appearance were separated 
(4q25-q27, 6p25, 11p13, 13q14, 16q24). They are connected 
to PITX2, FOXC1, PAX6, FOXF1 genes.

8-year-old boy with identified Axenfeld-Rieger syndrome, 
high myopia and Asperger Syndrome was directed to the clinic 
in order to diagnose congenital glaucoma. Symptoms as mid-
face and dental malformations (microdontia, anodontia) were 
observed.

Performed complete ophthalmic examination included the 
examinations of visual acuity, intraocular pressure, corneal 
diameter and eye fundus as well as gonioscopy. On the basis of 
the obtained results just the anterior segment mesodermal dys-
genesis with no coexisting glaucoma was diagnosed. Further 
ambulatory observation was prescribed.
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