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:: Δικησωηή δσζηροθία ηοσ κεραηοειδούς ηύποσ I   
 

Αξηζκόο Orphanet: 98964 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η δηθηπωηή δπζηξνθία ηνπ θεξαηνεηδνύο ηύπνπ I (LCDI) είλαη κηα ζπρλή κνξθή δπζηξνθίαο ηνπ 

ζηξώκαηνο ηνπ θεξαηνεηδνύο (βιέπε ηνλ όξν απηό) πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλα δίθηπν ιεπηώλ 

αιιεινζπλδεόκελωλ δηαθιαδηδόκελωλ λεκαηνεηδώλ ζνιεξνηήηωλ εληόο ηνπ θεξαηνεηδνύο, κε 

πξννδεπηηθή εμαζζέληζε ηεο όξαζεο  θαη ρωξίο ζπζηεκαηηθέο εθδειώζεηο. 

Ο επηπνιαζκόο απηήο ηεο κνξθήο δπζηξνθίαο ηνπ θεξαηνεηδνύο είλαη άγλωζηνο. Δίλαη κηα από 

ηηο πην θνηλέο κνξθέο ζηηο Γπηηθέο ρώξεο, αιιά έρεη αλαθεξζεί ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Οη βιάβεο θπξίωο αλαπηύζζνληαη ακθνηεξόπιεπξα πξνο ην ηέινο ηεο 1εο δεθαεηία ηεο δωήο, 

αιιά κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ  ζηε κέζε ειηθία, ή ζπάληα ζηελ βξεθηθή ειηθία. Η  LCDI 

εμειίζζεηαη αξγά θαη ζπλήζωο νδεγεί ζε ζεκαληηθή ηαιαηπωξία θαη πξνβιήκαηα όξαζεο πξηλ 

από ηελ 6ε δεθαεηία. Η επαηζζεζία ηνπ θεξαηνεηδνύο είλαη ζπρλά κεηωκέλε. 

Οη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηεο LCDI νθείινληαη ζε κεηαιιάμεηο ζην πνιπιεηηνπξγηθό γνλίδην 

TGFBI (5q31).  

Οη ζπλπθαζκέλεο γξακκηθέο αδηαθαλείο ίλεο έρνπλ θάπνηα νκνηόηεηα κε λεύξα, αιιά κπνξεί λα 

κελ παξαηεξεζνύλ ζε όια ηα πάζρνληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ λόζν. Υπνηξνπηάδνπζεο 

δηαβξώζεηο ηνπ θεξαηνεηδνύο κπνξεί λα πξνεγνύληαη ηωλ ζνιεξνηήηωλ ηνπ θεξαηνεηδνύο  

ρηηώλα θαη εκθαλίδνληαη αθόκε θαη ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ αλαγλωξίζηκε λόζν ηνπ ζηξώκαηνο. 

Δλαπνζέζεηο ακπινεηδνύο εληνπίδνληαη ζε όιν ην ζηξώκα ηνπ θεξαηνεηδνύο. Γξακκνεηδείο θαη 

αδηαθαλείο πεξηνρέο άιιωλ ζρεκάηωλ ζπζζωξεύνληαη θπξίωο ζην θεληξηθό ζηξώκα ηνπ 

θεξαηνεηδνύο, ελώ ην πεξηθεξηθό ηνπ ηκήκα παξακέλεη ζρεηηθά δηαθαλέο.  

Έρεη αλαθεξζεί απηνζωκαηηθό επηθξαηεηηθό κνηίβν θιεξνλνκηθόηεηαο. 

Μπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ε κεηακόζρεπζε θεξαηνεηδνύο ζηελ ειηθία ηωλ 20 εηώλ, αιιά 

ζπλήζωο δελ ελδείθλπηαη, παξά κόλν κεηά ηελ 4ε δεθαεηία. Τν απνηέιεζκα ηεο 

θεξαηνπιαζηηθήο (PK) είλαη εμαηξεηηθό, αιιά κπνξεί λα εκθαληζζεί ελαπόζεζε ακπινεηδνύο ζηνλ 

κεηακνζρεπκέλν ηζηό ηνπ δόηε κεηά από 2 έωο 14 έηε. 
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o Διέλε Μηρειαθάθε, PhD. Δζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Διιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξωζε: Μάηνο 2012 

Μεηάθξαζε: Οθηώβξηνο 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. 

 

 

 


