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:: Θυλακική ιχθύαση- αλωπεκία - φωτοφοβία 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHΑ2273                   

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η θυλακική ιχθύαση- αλωπεκία - φωτοφοβία ( IFAP ) είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από  την τριάδα των εκδηλώσεων : θυλακική ιχθύαση, αλωπεκία   και  

φωτοφοβία που είναι παρούσες από την γέννηση. Ο επιπολασμός είναι άγνωστος. Μέχρι 

σήμερα έχουν αναφερθεί  περίπου 40 περιπτώσεις. Η IFAP προσβάλλει κυρίως άνδρες. Οι 

γυναίκες φορείς μπορεί να αναπτύξουν κάποια κλινικά χαρακτηριστικά . Όλοι οι ασθενείς 

εμφανίζουν συγγενή θυλακική  ιχθύαση, αλωπεκία που αφορούν το τριχωτό της κεφαλής, τα 

φρύδια και τις βλεφαρίδες, και φωτοφοβία ( κατά το πρώτο έτος της ζωής , την βρεφική ηλικία ή 

την πρώιμη παιδική ηλικία ) . Η θυλακική  ιχθύαση χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη μη -

φλεγμονώδεις, σαν αγκάθια –φολιδωτές  προσεκβολές. Οι δυσκερατωτικές βλατίδες είναι πιο 

έντονες στις περιοχές  των εκτεινόντων μυών  των  άκρων και στο  τριχωτό της κεφαλής, ενώ 

κατανέμονται συμμετρικά. Ένα ακόμη κλασικό χαρακτηριστικό είναι η πλήρης, μη ουλωτική 

αλωπεκία του σώματος. Στα νεογνά  μπορεί να εμφανίζεται ποικίλου βαθμού  κολλοειδείς 

μεμβράνες. Επίσης μπορεί να εμφανίζονται ψωριασικές πλάκες, γωνιακή χειλίτιδα, περιονυχαία 

φλεγμονή, δυστροφικά νύχια, υποϊδρωσία και ατοπικό έκζεμα. Δεν επηρεάζονται από τη νόσο οι 

παλάμες και τα πέλματα. Επιφανειακή εξέλκωση του κερατοειδούς και αγγείωση μπορεί να 

οδηγήσει σε προοδευτική ουλοποί ηση του κερατοειδούς. Οι άρρενες κυρίως ασθενείς έχουν 

προοδευτική αγγείωση του κερατοειδούς με απώλεια της όρασης. Έχουν ακόμη αναφερθεί 

ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα, χρόνια δακρύρροια, καταρράκτης, οριζόντιος νυσταγμός, 

αστιγματισμός και μυωπία. Σε μερικές περιπτώσεις εμφανίζονται, ήπια έως σοβαρή νοητική 

υστέρηση, κοντό ανάστημα, μικροκεφαλία, επιληπτικές κρίσεις, δυσμορφικά χαρακτηριστικά 

(προπέτεια του μετώπου, ατρησία ρινικών χοανών, μεγάλα αυτιά), σχιστίες άκρων, ανωμαλίες 

του εντέρου (ομφαλοκήλη, νόσος του Hirschsprung ή συγγενές αγαγγλιονικό μεγάκολο (δείτε 

αυτούς τους όρους), μικρή στένωση του εντέρου, βουβωνοκήλη), καθώς και ανωμαλίες από 

τους νεφρούς, την καρδιά και τους  σπονδύλους. Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις είναι κοινές. Τα 

εξωτερικά γεννητικά όργανα είναι συνήθως φυσιολογικά με λίγες περιπτώσεις κρυψορχίας και 

μια με υποσπαδία . Τα θήλεα άτομα που πάσχουν ή είναι φορείς μπορεί να έχουν ηπιότερα 

συμπτώματα ( δερματικές βλάβες  υπερκεράτωσης που ακολουθούν τις γραμμές του Blaschko,  

με ασύμμετρη κατανομή των τριχών του σώματος και κατά τόπους αλωπεκία). Η διαταραχή αυτή 

προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο MBTPS2 ( Xp22.12 - p22.11 ) και οδηγεί σε διαταραχή 

της ομοιόστασης της χοληστερόλης και της αντιμετώπισης του στρες του ενδοπλασματικό δίκτυο 

. Η διάγνωση βασίζεται στα κλινικά χαρακτηριστικά και στον έλεγχο του  γονιδίου MBTPS2. Η 

διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το  δερμοτριχικό σύνδρομο, την κληρονομική 

βλεννοεπιθηλιακή δυσπλασία, το σύνδρομο κερατίτιδας - ιχθύασης - κώφωσης (σύνδρομο KID) 

και την ψιλωτική ακανθωτή θυλακική κερατίαση ( δείτε αυτούς τους όρους ).  Η IFAP δεν μπορεί 

να ανιχνευθεί πριν από τη γέννηση με τη βοήθεια των υπερηχογραφημάτων. Εάν η μετάλλαξη 

έχει εντοπιστεί στη μητέρα φορέα, τότε μπορεί να προταθεί η προγεννητική διάγνωση.  

Κληρονομείται με το φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο. Η μετάλλαξη ενδέχεται επίσης να 

προκύψει εκ νέου (de novo). Έχουν αναφερθεί και λίγες περιπτώσεις που κληρονομούνται με 
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τον  επικρατούντα αυτοσωματικό τρόπο. Η υπερκεράτωση των θυλάκων μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με τοπικά παρασκευάσματα κερατολυτικά, μαλακτικά και ουρίας. Μερικοί 

ασθενείς ανταποκρίνονται  μετρίως σε θεραπεία με ασιτρετίνη. Απαραίτητη είναι και η εντατική 

λίπανση της οφθαλμικής επιφάνειας.Η αγγείωση του κερατοειδούς δεν ανταποκρίνεται στα 

τοπικά κορτικοστεροειδή. Η πρόγνωση ποικίλλει. Μερικοί ασθενείς πεθαίνουν στη νεογνική 

περίοδο, ενώ άλλοι έχουν φυσιολογικό προσδόκιμο επιβίωσης. Ωστόσο, στους περισσότερους 

ασθενείς, η προοδευτική απώλεια της όρασης οδηγεί σε απώλεια της αυτονομίας. 

Καρδιοπνευμονικές επιπλοκές είναι οι κύριες αιτίες θανάτου. Προσαρμοσμένο από το σύνδρομο 

θυλακικής ιχθύασης, αλωπεκίας, και φωτοφοβίας (IFAP). Orphanet J Rare Dis. 2011, 6:29*. 
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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. 

 

 

 


