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:: Kοκκιώδης δυστροφία κερατοειδούς τύπου I 
 

Αριθμός Orphanet: 98962 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η κοκκιώδης δυστροφία του κερατοειδούς τύπου I (GCDI) είναι μια σπάνια μορφή δυστροφίας 

του στρώματος του κερατοειδούς (βλέπε τον όρο αυτό), χαρακτηρίζεται από πολλαπλές μικρές 

εναποθέσεις κοκκιωμάτων στο επιφανειακό στρώμα του κερατοειδούς και προοδευτική 

διαταραχή της όρασης, που μπορεί μερικές φορές να είναι σοβαρές. 

Ο επιπολασμός αυτού του τύπου δυστροφίας κερατοειδούς δεν είναι γνωστός. Η GCDI 

φαίνεται να είναι πιο διαδεδομένη στην Ευρώπη από ό, τι σε άλλες περιοχές.  

 

Οι βλάβες εμφανίζονται μέσα στην πρώτη δεκαετία της ζωής και μπορεί να είναι εμφανείς από 

την ηλικία των 3 ετών. Τα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν θολή όραση και φωτοφοβία 

που συνήθως ξεκινούν πριν από το τέλος της πρώτης δεκαετίας της ζωής. Η οπτική οξύτητα 

μειώνεται,  καθώς ο σχηματισμός θολερoτήτων  εξελίσσεται με την ηλικία. Παρατηρούνται 

συχνά υποτροπιάζουσες διαβρώσεις. Οι ομοζυγώτες έχουν πιο σοβαρές εκδηλώσεις.  

 

Η GCDI προκαλείται από τη μετάλλαξη  p. Arg555Trp  στο πολυλειτουργικό γονίδιο TGFBI 

(5q31).  

 

Οι  βλάβες μοιάζουν με λευκές, ευδιάκριτες, ακανόνιστου σχήματος, καλά οριοθετημένες  

εναποθέσεις  στο στρώμα.  

 

Η εμφάνιση των κοκκιωδών εναποθέσεων στη GCDI διαφέρει από εκείνη της GCDII και ,σε 

αντίθεση με την GCDII, δεν παρατηρούνται εναποθέσεις αμυλοειδούς. Τα χαρακτηριστικά της 

GCD μπορεί να είναι μοιάζουν πολύ με τα χαρακτηριστικά του κερατοειδούς στις  

μονοκλωνικές γαμμαπάθειες (δείτε αυτούς τους όρους).  

 

Και οι δύο μορφές της GCD συνήθως ακολουθούν ένα αυτοσωματικό επικρατητικό τρόπο 

κληρονομικότητας, αλλά έχουν αναφερθεί και σποραδικές de novo μεταλλάξεις.  

 

Όταν ενδείκνυται, η κερατοπλαστική είναι η ιδανική μορφή θεραπείας 

 

 

Ειδικός εμπειρογνώμων: 

o Dr Gordon KLINTWORTH 

Μετάφραση – Επιμέλεια: 

o Κοσμά Κωνσταντίνα, MD. Κλινική Γενετίστρια 

o Ελένη Μιχελακάκη, PhD. Εθνική Συντονίστρια του Ελληνικού Orphanet  
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Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2012 

Μετάφραση: Δεκέμβριος 2014 

 

 

 

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. 
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