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:: Δσζηροθία ηοσ κεραηοειδούς 

Αξηζκόο Orphanet:: 34533 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο  όξνο δπζηξνθία ηνπ θεξαηνεηδνύο, πεξηιακβάλεη κηα εηεξνγελή νκάδα ακθνηεξόπιεπξωλ, 
γελεηηθά θαζνξηζκέλωλ,  κε θιεγκνλωδώλ παζήζεωλ ηνπ θεξαηνεηδνύο, πνπ ζπλήζωο 
πεξηνξίδνληαη ζηνλ θεξαηνεηδή ρηηώλα. Ο νξηζκόο είλαη αζαθήο, αιιά ζπλερίδεηαη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ιόγω ηεο θιηληθήο αμίαο ηνπ. Ο επηπνιαζκόο ηωλ δπζηξνθηώλ  ηνπ θεξαηνεηδνύο 
πνηθίιιεη, αιιά είλαη ζπάληεο. Έλδεημε γηα ηνλ αθξηβή αξηζκό θαζελόο από ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 
ηύπνπο δπζηξνθίαο ηνπ θεξαηνεηδνύο δελ ππάξρεη, θαζώο δελ αλαθέξνληαη ή δελ θαηαγξάθνληαη 
ζε κεηξώα όιεο νη πεξηπηώζεηο. Κιηληθά, νη δπζηξνθίεο ηνπ θεξαηνεηδνύο κπνξνύλ λα 
ρωξηζηνύλ ζε ηξεηο νκάδεο κε βάζε ηε κνλαδηθή ή ηελ βαζηθή αλαηνκηθή ζέζε ηωλ αλωκαιηώλ. 
Μεξηθνί ηύπνη επεξεάδνπλ θπξίωο ην επηζήιην ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο ηνπ 
Bowman ή ζηξώκα θαη ην επηθαλεηαθό ζηξώκα ηνπ θεξαηνεηδνύο (επηθαλεηαθή δπζηξνθία ηνπ 
θεξαηνεηδνύο), ην ζηξώκα ηνπ θεξαηνεηδνύο (δπζηξνθία ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ θεξαηνεηδνύο), ή ηελ 
Γεζθεκέηεην κεκβξάλε θαη ην ελδνζήιην ηνπ θεξαηνεηδνύο (νπίζζηα δπζηξνθία ηνπ θεξαηνεηδνύο) 
(βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο). Οη πεξηζζόηεξεο δπζηξνθίεο ηνπ θεξαηνεηδνύο δελ εκθαλίδνπλ 
ζπζηεκαηηθέο εθδειώζεηο, ελώ παξνπζηάδνπλ αδηαθάλεηεο πνηθίινπ ζρήκαηνο ζε έλαλ θαζαξό ή 
ζνιό θεξαηνεηδή θαη επεξεάδνπλ ηελ νπηηθή νμύηεηα ζε δηαθνξεηηθνύο βαζκνύο. Οη δηαθνξεηηθέο 
δπζηξνθίεο ηνπ θεξαηνεηδνύο πξνθαινύληαη από κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα CHST6, COL8A2, 
KRT3, KRT12, PIP5K3, SLC4A11, TACSTD2, TCF4, TGFBI θαη UBIAD1. Οη γλώζεηο ζρεηηθά κε 

ηηο γελεηηθέο κεηαιιάμεηο πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα απηέο ηηο δηαηαξαρέο, έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα 
θαιύηεξε θαηαλόεζε ηωλ βαζηθώλ δηαηαξαρώλ ηνπο θαη ζηηο θαηάιιειεο κνξηαθέο εμεηάζεηο γηα 
ηελ αθξηβή δηάγλωζε ηνπο. Γνλίδηα γηα άιιεο δπζηξνθίεο ηνπ θεξαηνεηδνύο έρνπλ ραξηνγξαθεζεί 
ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξωκνζωκηθέο ζέζεηο, αιιά δελ έρνπλ αθόκε ηαπηνπνηεζεί. Όηαλ ν ηζηόο ηνπ 
θεξαηνεηδνύο αθαηξείηαη, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί κε νπηηθό θαη ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην (ΤΔΜ), 
θαζώο απηό κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηεο δηάγλωζε  κίαο εθ ηωλ πνιιώλ 
δπζηξνθηώλ ηνπ θεξαηνεηδνύο. Σηηο δπζηξνθίεο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη γλωζηή γελεηηθή 
κεηάιιαμε, ε κνξηαθή γελεηηθή εμέηαζε κπνξεί λα επηβεβαηώζεη ηε δηάγλωζε. Η δηαθνξηθή 
δηάγλωζε πεξηιακβάλεη δηάθνξεο αηηίεο κνλνθιωληθήο γακκαπάζεηαο, αλεπάξθεηα 
αθπινηξαλζθεξάζεο ιεθηζίλεο - ρνιεζηεξόιεο, λόζν ηνπ Fabry, θπζηίλωζε, ηπξνζηλαηκία ηύπνπ 
2 , ζπζηεκαηηθά αζξνηζηηθά ιπζνζωκηαθά λνζήκαηα (βιελλνπνιπζαθραξηδώζεηο , ιηπηδώζεηο, 
βιελλνιηπηδώζεηο ), θαη αξθεηέο αζζέλεηεο ηνπ δέξκαηνο (θπινζύλδεηε ηρζύαζε , ζπιαθηώδε 
θεξάηωζε spinolosa decalvans ) ( δείηε απηνύο ηνπο όξνπο ). Η πξνγελλεηηθή δηάγλωζε ηωλ 
δπζηξνθηώλ ηνπ θεξαηνεηδνύο πνπ νθείινληαη ζε γλωζηέο γελεηηθέο κεηαιιάμεηο είλαη ζεωξεηηθά 
εθηθηή, αιιά δελ δηθαηνινγείηαη εζηθά γηα απηά,ηα κε απεηιεηηθά γηα ηε δωή λνζήκαηα. 
Γπζηξνθίεο ηνπ θεξαηνεηδνύο κπνξεί λα θιεξνλνκνύληαη κε ηνλ απηνζωκαηηθό επηθξαηεηηθό, 
απηνζωκαηηθό ππνιεηπόκελν ή θπινζύλδεην ππνιεηπόκελν Μελδειηαλό ηξόπν 
θιεξνλνκηθόηεηαο. Γεδνκέλνπ όηη ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηξόπνο θιεξνλνκηθόηεηαο 
θαζεκηάο από ηηο θαιά θαζνξηζκέλεο δπζηξνθίεο ηνπ θεξαηνεηδνύο είλαη θαιά εδξαηωκέλα, 
γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή κπνξεί λα πξνζθέξεηαη ζηνπο αζζελείο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηελ 
παξνρή γελεηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηηο ζεξαπείεο θαη ηελ πξόγλωζε. Η δηαρείξηζε ηωλ 
δπζηξνθηώλ ηνπ θεξαηνεηδνύο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα. Μεξηθέο 
αληηκεηωπίδνληαη κε θαξκαθεπηηθή αγωγή ή κε κεζόδνπο εθηνκήο ή απνθόιιεζεο  ηνπ 
αλώκαινπ θεξαηνεηδνύο, όπωο ε ελ ηω βάζεη πεηαινεηδήο ελδνζειηαθή θεξαηνπιαζηηθή ( dlek ) 
θαη ε θωηνζεξαπεπηηθή θεξαηεθηνκή ( ΡΤΚ ). Γελ απαηηείηαη ζεξαπεία  γηα ηηο δπζηξνθίεο εθείλεο 
πνπ δελ πξνθαινύλ ζνβαξή αλαπεξία ή είλαη αζπκπηωκαηηθέο. Η πξόγλωζε πνηθίιιεη από ηηο 
ειάρηζηεο επηπηώζεηο ζηελ όξαζε ηνπ θεξαηνεηδνύο  έωο ηελ ηύθιωζε, κε έληνλε εηεξνγέλεηα 
ζηνλ θαηλόηππν. 



 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην  www.orpha.net 2 

 

 
 
 

Δηδηθόο εκπεηξνγλώκωλ: 

o Dr Gordon KLINTWORTH 

 

Μεηάθξαζε – Δπηκέιεηα: 

o Κνζκά Κωλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Διέλε Μηρειαθάθε, PhD. Δζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Διιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξωζε: Μάηνο 2012 

Μεηάθξαζε: Ινύιηνο 2014 

 

 

 

Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπηωζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλωζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


