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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η ζπγγελήο θιεξνλνκηθή ελδνζειηαθή δπζηξνθία II (CHED II) είλαη έλαο ζπάληνο ππόηππνο 

ηεο νπίζζηαο δπζηξνθίαο ηνπ θεξαηνεηδνύο (δείηε ηνλ όξν απηό) πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κηα 

δηάρπηε εηθόλα ηνπ θεξαηνεηδνύο δίθελ ηξηκκέλνπ (ζαµβήο) πάινπ θαη ραξαθηεξηζηηθή 

πάρπλζή ηνπ από ηε γέλλεζε κε λπζηαγκό θαη ζάκβνο όξαζεο.  

 

Ο επηπνιαζκόο απηήο ηεο κνξθήο δπζηξνθίαο ηνπ θεξαηνεηδνύο είλαη άγλωζηνο. Οη 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο έρνπλ εληνπηζηεί ζε παηδηά αηκνκηθηηθώλ γνλέωλ από ηε Σανπδηθή 

Αξαβία, ηελ Ιλδία, ην Παθηζηάλ, ην Μηαλκάξ (Βηξκαλία) θαη ηελ Ιξιαλδία. 

Γηάρπηεο βιάβεο ζαµβήο πάινπ ππάξρνπλ από ηε γέλλεζε θαη ζπλνδεύνληαη από λπζηαγκό. 

Η δαθξύξξνηα θαη θωηνθνβία είλαη ειάρηζηεο ή αλύπαξθηεο. Η πνξεία είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή. 

Κάπνηνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ επίζεο λεπξναηζζεηήξηα θώθωζε. Ο θεξαηνεηδήο είλαη 

δηνγθωκέλνο  ιόγω ηνπ εθηεηακέλνπ νηδήκαηνο ηνπ ζηξώκαηνο.  

 

Οη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο πξνθαινύληαη από νκόδπγεο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην SLC4A11.  

Οη κεηαιιάμεηο  πνπ έρνπλ αληρλεπζεί  εκθαλίδνπλ έλα κεγάιν βαζκό εηεξνγέλεηαο θαη 

επηπιένλ είλαη πηζαλή θαη ε γελεηηθή εηεξνγέλεηα, θαζώο ζε νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο παζρόληωλ 

δελ έρνπλ αληρλεπζεί κεηαιιάμεηο ζην SLC4A11 ή ζηελ πεξηνρή ηνπ ππνθηλεηή. Σηελ CHED II, 

παξαηεξείηαη απμεκέλε ηάζε ηνπ αλώκαινπ ελδνζειίνπ λα ζπλζέζεη κηα νκνηνγελή, νπίζζηα, 

ρωξίο δώλεο, δεζθεκέηεην κεκβξάλε. 

  

Φαίλεηαη λα κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζωκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. 

 

Οη αζζελείο κε CHED II ζπλήζωο ρξεηάδνληαη θεξαηνπιαζηηθή. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

επηζθεπή ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδνύο, όπωο κηα βαζεηά πεηαινεηδήο 

ελδνζειηαθή θεξαηνπιαζηηθή (DLEK), ε ελδνζειηαθή θεξαηνπιαζηηθή κε απνγύκλωζε ηεο 

Γεζθεκεηείνπ κεκβξάλεο, ή ε απηνκαηνπνηεκέλε ελδνζειηαθή θεξαηνπιαζηηθή κε 

απνγύκλωζε ηεοΓεζθεκεηείνπ κεκβξάλεο (DSAEK), είλαη ηερληθά δύζθνιεο ζηα κηθξά παηδηά. 
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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. 

 

 

 


