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:: Δυστροφία του κερατοειδούς Schnyder 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA 98967   

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η δυστροφία του κερατοειδούς Schnyder (SCD) είναι μια σπάνια μορφή δυστροφίας του 

στρώματος του κερατοειδούς (βλ. τον όρο αυτό) που χαρακτηρίζεται από θόλωση του 

κερατοειδούς ή κρυστάλλους μέσα στο στρώμα του κερατοειδούς, με σταδιακή μείωση της 

οπτικής οξύτητας. Ο επιπολασμός αυτής της μορφής δυστροφία του κερατοειδούς δεν είναι 

γνωστός. Οι βλάβες συνήθως αναπτύσσονται νωρίς στη ζωή και είναι κυρίως αμφοτερόπλευρες, 

αλλά ο ένας οφθαλμός μπορεί να προσβληθεί πριν από τον άλλο. Μερικοί ασθενείς ενοχλούνται 

στο έντονο φως και η ενόχληση αυτή  αυξάνεται με την ηλικία. Η οπτική οξύτητα μειώνεται 

σταδιακά. Συστηματικές διαταραχές που συνδέονται με το νόσημα  αναφέρονται συχνά 

(υπερχοληστερολαιμία, γεροντότοξο/λιποειδικό τόξο και βλαισό γόνατο).  Με την πάροδο του 

χρόνου, μικρές λευκές θολερότητες αναπτύσσονται στο στρώμα του κερατοειδούς μαζί με μια 

διάχυτη θολότητα. Σε περίπου 50% των ασθενών, οι κρύσταλλοι δεν παρατηρούνται κλινικά. Η 

SCD προκαλείται από διάφορες μεταλλάξεις στο γονίδιο UBIAD1 (1p36.22). Τυπικά, 

παρατηρείται ένας αδιαφανής δακτύλιος, κίτρινο-λευκός που αποτελείται από αναρίθμητους 

σχηματισμούς κρυστάλλου με μορφή λεπτής βελόνας στο στρώμα του Bowman και το 

παρακείμενο πρόσθιο στρώμα του κεντρικού κερατοειδούς. Οι κρύσταλλοι συνήθως 

παραμένουν στο πρόσθιο τριτημόριο του κερατοειδούς. Το επιθήλιο και το ενδοθήλιο  του 

κερατοειδούς, καθώς και Δεσκεμέτειος μεμβράνη δεν προσβάλλονται. Η SCD πρέπει να 

διαφορογιγνώσκεται από άλλες κερατοπάθειες των λιπιδίων και ειδικότερα της νόσου της 

ακυλοτρανσφεράση της λεκιθίνης-χοληστερόλης (LCAT ανεπάρκεια, δείτε αυτόν τον όρο). Ο 

επιφανειακός παθολογικός ιστός του κερατοειδούς πρέπει να αφαιρεθεί. 
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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. 

 

 

 


