
 

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια στο  www.orpha.net 1 

 

 

:: Δυστροφία κερατοειδούς Meesmann 

 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA98954                   

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η δυστροφία κερατοειδούς Meesmann ( MECD ) είναι μια σπάνια μορφή επιφανειακής 

δυστροφίας του κερατοειδούς που χαρακτηρίζεται από διακριτές μικροσκοπικές σαν φυσαλίδες, 

στρογγυλές προς οβάλ στικτές αμφοτερόπλευρες σκιάσεις στην κεντρική περιοχή του επιθηλίου 

του κερατοειδούς, και σε μικρότερο βαθμό στην περιφερική περιοχή αυτού, με μικρή επίδραση 

στην όραση. Ο επιπολασμός αυτής της μορφής δυστροφίας του κερατοειδούς δεν είναι γνωστός, 

καθώς καταγραφή των προσβεβλημένων περιπτώσεων  δεν υπάρχει. Πολλές περιπτώσεις 

έχουν αναφερθεί από στη Δανία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία και την 

Πολωνία. Οι βλάβες αναπτύσσονται κατά τη βρεφική ηλικία. Η MECD παραμένει συχνά 

ασυμπτωματική μέχρι τη μέση ηλικία, όπου αναπτύσσεται διαλείπων, ήπιος ερεθισμός των 

οφθαλμών, φωτοφοβία, παροδικό θάμβος όρασης και αστιγματισμός. Η κατάσταση εξακολουθεί 

να υφίσταται καθ 'όλη τη ζωή. Σε σοβαρές περιπτώσεις, υποεπιθηλιακές ουλές δημιουργούν μια 

μικρή γκριζωπή κεντρική κερατοειδική αδιαφάνεια. Η ευαισθησία του κερατοειδούς είναι 

φυσιολογική. Η δυστροφία κερατοειδούς Meesmann προκαλείται από μια μετάλλαξη σε ένα από 

ένα ζεύγος γονιδίων,  το KRT3 ( 12q13.13 ) ή το KRT12 ( 17q11 - Q1) που κωδικοποιούν τις δύο 

μονάδες της κυτοκερατίνης στο επιθήλιο του κερατοειδούς. Η Stocker - Holt δυστροφία του 

κερατοειδούς είναι μια παραλλαγή της MECD και προκαλείται από μια αλλαγή του αμινοξέος 

αργινίνη σε λευκίνη στη θέση 19  (p . Arg19Leu) στην κυτοκερατίνη 12. Στο μικροσκόπιο 

αποκαλύπτονται ενδοεπιθηλιακές κύστεις και το επιθήλιο μπορεί να εμφανίζεται πεπαχυμένο και 

αποδιοργανωμένο. Ιστοπαθολογικά, η MECD χαρακτηρίζεται από ενδοεπιθηλιακές κύστεις σε 

διάφορα επίπεδα στο επιθήλιο του κερατοειδούς, οι οποίες είναι ασύμμετρες σε πάχος. 

Ύποπτες περιπτώσεις MECD πρέπει να διαφοροποιούνται από άλλες διαταραχές του επιθηλίου 

του κερατοειδούς, όπως η κερατίτιδα από σπρέι ψεκασμού, ήπιο επιθηλιακό οίδημα και κυστική 

δυστροφία της επιθηλιακής βασικής μεμβράνης. Οι επιθηλιακές δυστροφίες του κερατοειδούς 

MECD και Lisch (LECD, δείτε αυτόν τον όρο) έχουν κλινικές ομοιότητες, αλλά διακρίνονται 

εύκολα από η μία από την άλλη από τους διαφορετικούς τρόπους της κληρονομικότητας, καθώς  

η πρώτη κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατητικό τρόπο, ενώ η δεύτερη με τον 

φυλοσύνδετο υπολειπόμενη τρόπο.  Η απομάκρυνση του ανώμαλου επιθηλίου του κερατοειδούς 

έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της MECD, αλλά αυτή η προσέγγιση δεν είναι θεραπευτική, 

καθώς η δυστροφία επανεμφανίζεται στον αναγεννημένο επιθήλιο. 
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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. 

 

 

 


