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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η δυστροφία της ωχράς κηλίδας του κερατοειδούς (MCD) είναι μια σπάνια, σοβαρή μορφή 

δυστροφίας του στρώματος του κερατοειδούς (βλ. τον όρο αυτό) χαρακτηρίζεται από 

αμφοτερόπλευρες ασαφείς περιοχές θόλωσης  μέσα σε ένα ασαφές στρώμα, και τελικά σοβαρά 

προβλήματα όρασης. Ο επιπολασμός  αυτής της μορφής δυστροφίας του κερατοειδούς δεν είναι 

γνωστός. Περιπτώσεις MCD έχουν εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο. Είναι πιο διαδεδομένη στην 

Ινδία, τη Σαουδική Αραβία, την Ισλανδία και τα μέρη των ΗΠΑ. Λευκωπές σκιάσεις στον 

κερατοειδή χιτώνα συνήθως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εφηβείας, αλλά μπορεί να 

αναπτυχθούν στην νηπιακή ηλικία, ή το αργότερο την 6η δεκαετία της ζωής. Οι μη διαφανείς 

περιοχές σταδιακά συγχωνεύονται καθώς το σύνολο του στρώματος  του κερατοειδούς γίνεται 

θολό, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα όρασης συνήθως πριν από την 5η δεκαετία. Οι 

αμφοτερόπλευρες θολερότητες του κερατοειδούς επεκτείνονται προοδευτικά σε όλο το πάχος 

του στρώματος του κερατοειδούς, κεντρικά  και περιφερικά. Το στρώμα του κερατοειδούς είναι 

λεπτότερο από το κανονικό. Οι περισσότερες περιπτώσεις της MCD προκαλούνται από 

μεταλλάξεις στο γονίδιο CHST6 (16q22), το οποίο κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη που εμπλέκεται 

στην παραγωγή της θειικής κερατάνης, που συμμετέχει στη διατήρηση της διαφάνειας του 

κερατοειδούς. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερες από 125 μεταλλάξεις στο γονίδιο 

αυτό. Η MCD χαρακτηρίζεται ιστοπαθολογικά από ενδοκυτταροπλασματικές συσσωρεύσεις μη-

θειωμένης θειικής κερατάνης εντός των κερατοκύτταρων και του ενδοθήλιο του κερατοειδούς, 

αφήνοντας ανέπαφο το επιθήλιο του κερατοειδούς. Η MCD έχει ταξινομηθεί ως δυστροφία 

στρώματος του κερατοειδούς, αλλά επίσης περιλαμβάνει και τη Δεσκεμέτειο μεμβράνη καθώς 

και το ενδοθήλιο του κερατοειδούς. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της MCD είναι παρόμοια με την 

εικόνα  του κερατοειδούς που εμφανίζεται στις συστημικές βλεννοπολυσακχαριδώσεις, όπως  η 

βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου IH και IS και στις βλενολιπιδώσεις (δείτε αυτούς τους όρους). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί  αυτοσωματικός υπολειπόμενος τρόπος 

κληρονομικότητας , όμως σε άλλες η αιτιολογία είναι άγνωστης. Δεδομένου ότι η νόσος 

επηρεάζει ολόκληρο το στρώμα του κερατοειδούς, την Δεσκεμέτειο μεμβράνη και το ενδοθήλιο 

του κερατοειδούς, η πεταλοειδής  κερατοπλαστική δεν αφαιρεί όλο τον κατεστραμμένο ιστό. Ως 

εκ τούτου, μπορεί να χρειασθεί μεταμόσχευση του κερατοειδούς. Η όραση μπορεί μεν να 

αποκατασταθεί με την μεταμόσχευση του κερατοειδούς, αλλά η θολερότητα μπορεί να 

επανεμφανισθεί στο μόσχευμα μετά από πολλά χρόνια 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


