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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η οπίσθια άμορφη δυστροφία του κερατοειδούς (PACD) είναι μια πολύ σπάνια μορφή 

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

ακανόνιστη, άμορφη, σαν φύλλο, θολερότητα στο οπίσθιο στρώμα του κερατοειδούς και στη 

Δεσκεμέτειο μεμβράνη, με ήπια προβλήματα στην όραση. Ο επιπολασμός αυτής της μορφής 

δυστροφίας του κερατοειδούς δεν είναι γνωστός. Μέχρι σήμερα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις, 

κυρίως στις ΗΠΑ. Οι ασθενείς συνήθως αναπτύσσουν ανωμαλίες στον κερατοειδή κατά τη 

βρεφική ηλικία ή την παιδική ηλικία. Η κατάσταση μπορεί να μην είναι προοδευτική ή να είναι 

βραδέως εξελισσόμενη. Η οπτική οξύτητα συνήθως δεν επηρεάζεται, ή επηρεάζεται μόνο 

ελάχιστα, αλλά σε κάποιες πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να χρειάζεται διεισδυτική 

κερατοπλαστική (PK). Σε αντίθεση με άλλες δυστροφίες του κερατοειδούς, στη συγκεκριμένη 

έχουν παρατηρηθεί εκδηλώσεις και εκτός του κερατοειδούς και περιλαμβάνουν ανωμαλίες της 

ίριδας (ιριδοκερατοειδικές συμφύσεις, κορεκτοπία και ψευδοπολυκορία). Η αιτιολογία της νόσου 

δεν είναι γνωστή, αλλά πιστεύεται ότι είναι γενετική. Η χρωμοσωμική θέση του γονιδίου που είναι 

υπεύθυνο για την PACD δεν έχει προσδιορισθεί. Οι διάχυτες θολερότητες είναι  γκρι-λευκές σε 

μορφή φύλλου και μπορεί να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε επίπεδο  του στρώματος, αλλά είναι 

συνήθως πιο εμφανείς στην οπίσθια επιφάνεια. Οι βλάβες αυτές μπορεί να εντοπίζονται  κέντρο 

-περιφερικά, και να  εκτείνονται έως τη σκληροκερατοειδή στεφάνη, ή περιφερικά, όπου στην 

τελευταία περίπτωση , τα  ευρήματα και τα συμπτώματα είναι λιγότερο έντονα. Συχνά υπάρχουν 

διαφανείς περιοχές στο θολό στρώμα. Δεδομένου ότι εμπλέκεται ολόκληρο το στρώμα και 

εφόσον οι διαταραχές της όρασης είναι κλινικά σημαντικές, ενδείκνυται η  διεισδυτική  

κερατοπλαστκή. 
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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. 

 


