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ΠΕΡIΛΗΨΗ
H αρνλδξνπιαζία είλαη ε πην θνηλή κνξθή ρνλδξνδπζπιαζίαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από
ξηδνκειία, εθζεζεκαζκέλε νζθπτθή ιόξδσζε, βξαρπδαθηπιία θαη καθξνθεθαιία κε πξνβνιή ηνπ
κεηώπνπ θαη ππνπιαζία ηνπ κέζνπ πξνζώπνπ. Παγθνζκίσο ε εθηηκώκελε επίπησζε είλαη
πεξίπνπ 1/25.000 δώλησλ λενγλώλ. Η θαηάθηεζε ησλ αδξώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ είλαη
βξαδύηεξε από όηη ζπλήζσο ιόγσ ησλ βξαρέσλ άθξσλ, ηνπ θνληνύ ιαηκνύ, θαη ηνπ κεγάινπ
θεθαιηνύ, επηπξνζζέησο ηεο ππνηνλίαο. H ππνπιαζία ηνπ κέζνπ πξνζώπνπ ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ ππεξηξνθία ησλ αδελνεηδώλ εθβιαζηήζεσλ θαη ησλ ακπγδαιώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
απνθξαθηηθή άπλνηα ηνπ ύπλνπ. Η ρξόληα κέζε σηίηηδα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα
αθνήο. Είλαη ζπλήζεο ν ζπλσζηηζκόο ησλ νδόλησλ. Η ζώξαθν νζθπτθή θύθσζε είλαη πνιύ
ζπρλή ζηελ παηδηθή ειηθία. Οη πεξηζζόηεξεο αξζξώζεηο κπνξεί λα εκθαλίδνπλ
ππεξεθηαζηκόηεηα θαη ηα ρέξηα είλαη πεπιαηπζκέλα, θνληά, κε ζρήκα ζαλ ηξίαηλα. Η ζπκπίεζε
ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ ζην επίπεδν ηνπ ηληαθνύ ηξήκαηνο κπνξεί λα ζπκβεί ζηε βξεθηθή θαη
πξώηκε παηδηθή ειηθία πξνθαιώληαο θεληξηθή άπλνηα, αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη
λεπξνινγηθέο εθδειώζεηο. Σηελ παηδηθή ειηθία εκθαλίδνληαη ζπρλά ξαηβά γόλαηα. Υπάξρεη
επίζεο έλαο κηθξόο θίλδπλνο πδξνθεθαιίαο, κε απμεκέλε ελδνθξάληα θιεβηθή πίεζε. Σηέλσζε
ηεο θαηώηεξεο νζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ ζπλνδεύεηαη από λεπξνινγηθέο
επηπινθέο, όπσο θαη θαξδηαγγεηαθή λόζνο εκθαλίδνληαη κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηελ ελήιηθε
δσή. Η παρπζαξθία εκθαλίδεηαη επίζεο ζπρλά. Οη ελήιηθεο θζάλνπλ ζε ύςνο 131 ± 5,6 cm
(άλδξεο) θαη 124 ± 5,9 cm (γπλαίθεο).Οη πάζρνπζεο γπλαίθεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε
θαηζαξηθή ηνκή ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηεο ππέινπ. Η αρνλδξνπιαζία νθείιεηαη ζε
κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηνπ ππνδνρέα ηνπ απμεηηθνύ παξάγνληα 3 ησλ ηλνβιαζηώλ (FGFR3), ην
νπνίν θσδηθνπνηεί έλα δηακεκβξαληθό ππνδνρέα πνπ κεηαμύ άιισλ ιεηηνπξγηώλ, είλαη
ζεκαληηθόο ζηε ξύζκηζε ηεο θαηά κήθνο αλάπηπμεο ησλ νζηώλ. Η δηάγλσζε ζηεξίδεηαη ζηελ
παξνπζία ραξαθηεξηζηηθώλ θιηληθώλ θαη αθηηλνινγηθώλ επξεκάησλ. Ο αθηηλνινγηθόο έιεγρνο ηνπ
ζθειεηνύ θαηαδεηθλύεη ηελ ξηδνκειία, ηηο γεληθεπκέλεο αλσκαιίεο ησλ κεηαθύζεσλ, ηελ κείσζε
ησλ κεζνζθειηαίσλ απνζηάζεσλ ησλ θάησ νζθπτθώλ ζπνλδύισλ θαη κηα αλώκαιε πύειν κε
κηθξά ηεηξάγσλα ιαγόληα θαη ζηελή ηεξνηζρηαθή εγθνπή.H κνξηαθή γελεηηθή εμέηαζε κπνξεί λα
επηβεβαηώζεη ηε δηάγλσζε κε ηελ παξνπζία κεηάιιαμεο ηνπ FGFR3. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε
πεξηιακβάλεη ηελ ππνρνλδξνπιαζία, ηνλ ζαλαηεθόξν λαληζκό (ηύπνη Ι θαη ΙΙ), θαη ηε λόζν
SADDAN (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε κπνξεί λα ηεζεί ηπραία θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπλήζσλ πξνγελλεηηθώλ ππεξερνγξαθηθώλ εμεηάζεσλ ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ. Σηηο
θπήζεηο πςεινύ θηλδύλνπ, ή ζε εθείλεο όπνπ ην ππεξερνγξάθεκα ζέηεη ηελ ππνςία ηεο
αρνλδξνπιαζίαο, εκβξπτθό DNA κπνξεί λα ειεγρζεί γηα ηε κεηάιιαμε FGFR3 γηα ηελ
επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο. Η πξνεκθπηεπηηθή γελεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή ζε εμεηδηθεπκέλα
εξγαζηήξηα. Κιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν, κε απνηέιεζκα ε γελεηηθή
ζπκβνπιεπηηθή λα είλαη απαξαίηεηε. Εάλ ν έλαο γνλέαο έρεη αρνλδξνπιαζία, ηόηε ε πηζαλόηεηα
λα κεηαβηβάζεη ζηνπο απνγόλνπο ηνπ ην λόζεκα είλαη 50%. Σην 80% ησλ πεξηπηώζεσλ, ην
λόζεκα νθείιεηαη ζε κηα εθ λένπ κεηάιιαμε ζηα παηδηά γνλέσλ κε κέζν αλάζηεκα. Η νκόδπγνο
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αρνλδξνπιαζία είλαη κηα ζαλαηεθόξα θαηάζηαζε.Η αληηκεηώπηζε είλαη δηεπηζηεκνληθή θαη ε
πξνιεπηηθή θξνληίδα είλαη απαξαίηεηε. Σηα βξέθε κπνξεί λα απαηηεζεί ρεηξνπξγηθή
απνζπκπίεζε ηνπ ηληαθνύ ηξήκαηνο, ή / θαη παξνρέηεπζε ηνπ πδξνθέθαινπ. Μεξηθνί κπνξεί λα
επηιέμνπλ ακθηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο επηκήθπλζεο ησλ ζθειώλ. Είλαη απαξαίηεηε ε ζεξαπεία
ησλ ινηκώμεσλ ηνπ σηόο θαη ηεο νξώδνπο κέζεο σηίηηδαο, καδί κε ηελ εθηίκεζε ησλ ηπρόλ
πξνβιεκάησλ αθνήο. Μπνξεί λα εθαξκνζζεί ινγνζεξαπεία εάλ πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα. Η
ζεξαπεία ηεο απνθξαθηηθήο άπλνηαο ηνπ ύπλνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ ακπγδαιεθηνκή,
ηελ απώιεηα βάξνπο, ή / θαη ηελ ζπλερή ζεηηθή πίεζε ζηνπο αεξαγσγνύο. Η ρεηξνπξγηθή
δηόξζσζε κπνξεί λα επαλ- επζπγξακκίζεη ηελ θπξηόηεηα ησλ άθξσλ. Σηνπο ελήιηθεο αζζελείο
κπνξεί λα απαηηεζεί νζθπτθή πεηαιεθηνκή γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζηέλσζεο ηεο ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο. Η αύμεζε ηνπ βάξνπο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία γηα λα
απνθεπρζνύλ επηπινθέο αξγόηεξα. Θα πξέπεη λα απνθεύγνληαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ νδεγνύλ
ζε θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ ηεο θξαληναπρεληθήο ζπκβνιήο. Πξέπεη λα πξνζθέξεηαη θνηλσληθή θαη
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Υπάξρεη κόλν κηα ήπηα κείσζε ζην πξνζδόθηκν επηβίσζεο ζε
ζύγθξηζε κε ην γεληθό πιεζπζκό, πνπ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζε θαξδηαγγεηαθή λόζν
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο
θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία.
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