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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η συγγενής κληρονομική ενδοθηλιακή δυστροφία I (CHED I) είναι ένας σπάνιος τύπος οπίσθιας 

δυστροφίας του κερατοειδούς (βλ. τον όρο αυτό), όπου ο κερατοειδής εμφανίζει μια διάχυτη 

εικόνα δίκην τριμμένου υάλου και μια σημαντικού βαθμού πάχυνση από τη γέννηση ή την 

παιδική ηλικία, χωρίς νυσταγμό, αλλά με θάμβος όρασης. Οι αλλοιώσεις εκδηλώνονται κατά τα 

πρώτα δύο χρόνια της ζωής με φωτοφοβία και δακρύρροια.Η CHED I, εξελίσσεται αργά για 5 

έως 10 χρόνια, με αύξηση του θάμβους της όρασης, η οποία είναι χειρότερη τις πρωινές ώρες. 

Ο κερατοειδής είναι διογκωμένος λόγω του εκτεταμένου οιδήματος του στρώματος. Η ακριβής 

αιτιολογία είναι άγνωστη, αλλά το γονίδιο που ευθύνεται για την CHED I έχει χαρτογραφηθεί 

στην περικεντρική περιοχή του χρωμοσώματος 20 (20p11.2q11.2), σε μια περιοχή που 

επικαλύπτεται με ένα γονίδιο για έναν τύπο οπίσθιας πολυμόρφου δυστροφίας του κερατοειδούς 

(PPCD: Βλ. τον όρο αυτό). Ένα οπίσθιο στρώμα ινιδίων του κολλαγόνου συμβάλλει στην 

πάχυνση της Δεσκεμετείου μεμβράνης(Descemet membrane) Τα ενδοθηλιακά κύτταρα, όταν 

υφίστανται είναι ελάχιστα ή έχουν εκφυλιστεί. Η κατάσταση αυτή πρέπει να διακρίνεται από την 

PPCD καθώς εμφανίζουν  παρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά. Στους ασθενείς με CHED I  

συνήθως απαιτείται μια διαμπερής κερατοπλαστική, διότι οι διαδικασίες για την επισκευή της 

οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς, όπως μια βαθειά πεταλοειδής ενδοθηλιακή 

κερατοπλαστική (DLEK), ενδοθηλιακή κερατοπλαστική  με απογύμνωση της Δεσκεμετείου 

μεμβράνης, ή αυτοματοποιημένης ενδοθηλιακή κερατοπλαστική  με απογύμνωση της 

Δεσκεμετείου μεμβράνης (DSAEK), είναι τεχνικά δύσκολες στα μικρά παιδιά. 
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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. 
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