
 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην  www.orpha.net 1 

 

 

:: Κοκκιώδης δσζηροθία ηοσ κεραηοειδούς ηύποσ II 
 

Αξηζκόο Orphanet: 98963 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η θνθθηώδεο δπζηξνθία ηνπ θεξαηνεηδνύο ηύπνπ II (GCDII) είλαη κηα ζπάληα κνξθή δπζηξνθίαο 

ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ θεξαηνεηδνύο (βιέπε ηνλ όξν απηό) ραξαθηεξίδεηαη από θαιά νξηνζεηεκέλεο 

ελαπνζέζεηο θνθθηωκάηωλ αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο ζην επηθαλεηαθό θεληξηθό ζηξώκα ηνπ 

θεξαηνεηδνύο θαη πξννδεπηηθή δηαηαξαρή ηεο όξαζεο.  

Ο επηπνιαζκόο απηήο ηεο κνξθήο δπζηξνθίαο ηνπ θεξαηνεηδνύο δελ είλαη γλωζηόο. Η GCDII 

θαίλεηαη λα είλαη πην δηαδεδνκέλε ζηελ Ιαπωλία, ηελ Κνξέα θαη ηηο ΗΠΑ. 

Οη βιάβεο εκθαλίδνληαη κέζα ζηελ πξώηε δεθαεηία ηεο δωήο θαη κπνξεί λα είλαη εκθαλείο από 

ηελ ειηθία ηωλ 3 εηώλ. Η λόζνο εκθαλίδεηαη λωξίηεξα ζε νκόδπγνπο αζζελείο. Πόλνο κπνξεί λα 

ζπλνδεύεη ηηο ήπηεο δηαβξώζεηο ηνπ θεξαηνεηδνύο. Η νπηηθή νμύηεηα ζπλήζωο παξακέλεη ζηα 

θπζηνινγηθά πιαίζηα, κέρξη αξγά ζηελ πνξεία ηεο λόζνπ. Σν λόζεκα εμειίζζεηαη αξγά αιιά νη 

νκνδπγώηεο κπνξεί λα έρνπλ ηαρύηεξε εμέιημε.  

Η GCDII πξνθαιείηαη από κηα κεηάιιαμε p. Arg124His ζην γνλίδην TGFBI (5q31).  

Οη ζνιεξόηεηεο είλαη αξρηθά κηθξέο επηθαλεηαθέο ππόιεπθεο θειίδεο. ηε ζπλέρεηα, 

αλαπηύζζνληαη ζνιεξόηεηεο δαθηπιηνεηδνύο  ή αζηεξνεηδνύο ζρήκαηνο ζην ζηξώκα. Οη 

ζνιεξόηεηεο ηειηθνύ ζηαδίνπ είλαη πην επηθαλεηαθέο θαη εκηδηαθαλείο  θαη κπνξεί λα ελώλνληαη 

ζην πξόζζην ζηξώκα. 

Οη ελαπνζέζεηο είλαη ιηγόηεξεο από ό, ηη ζηελ θνθθηώδε δπζηξνθία ηνπ θεξαηνεηδνύο ηύπνπ Ι θαη 

κεξηθέο θνξέο κνηάδνπλ κε πιέγκα (δίθηπν) κε γξακκηθέο ελαπνζέζεηο θαη κπνξεί επηθαλεηαθά 

λα κνηάδεη κε δηθηπωηή δπζηξνθία ηνπ θεξαηνεηδνύο (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο GCD κπνξεί λα είλαη πνιύ παξόκνηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεξαηνεηδνύο 

ζηελ κνλνθιωληθή  γακκαπάζεηα (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).  

Καη νη δύν κνξθέο ηεο GCD ζπλήζωο αθνινπζνύλ έλα απηνζωκαηηθό επηθξαηεηηθό κνηίβν 

θιεξνλνκηθόηεηαο, αιιά έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζπνξαδηθέο de novo κεηαιιάμεηο.  

πλήζωο ελδείθλπηαη  ε θεξαηνπιαζηηθή νιηθνύ πάρνπο (δηακπεξήο) , αιιά νη επηθαλεηαθέο 

ζνιεξόηεηεο ηνπ ζηξώκαηνο κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα αθαηξεζνύλ ρωξίο ηελ αθαίξεζε 

νιόθιεξνπ ηνπ θεξαηνεηδνύο 
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Σν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. ε 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. 

 

 

 


