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:: Κυστική Ίνωση  

Αξηζκόο Orphanet: 586 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η θπζηηθή ίλσζε (CF) είλαη κηα γελεηηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξαγσγή 

ηδξώηα κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αιάηη θαη βιελλώδεηο εθθξίζεηο κε αλώκαιν ημώδεο. Δίλαη ε 

πην θνηλή γελεηηθή δηαηαξαρή κεηαμύ ησλ Καπθάζησλ παηδηώλ. Η ζπρλόηεηα πνηθίιιεη κεηαμύ ησλ 

πιεζπζκώλ: ε λόζνο είλαη πνιύ ιηγόηεξν δηαδεδνκέλε ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ ρσξώλ ηεο 

Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο ζε ζρέζε κε ηνπο ιεπθνύο πιεζπζκνύο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Βόξεηαο 

Ακεξηθήο, κε δηαθύκαλζε ζην εζσηεξηθό θάζε ρώξαο. Ο αθξηβήο επηπνιαζκόο ζηελ Δπξώπε 

είλαη άγλσζηνο, αιιά νη εθηηκήζεηο θπκαίλνληαη κεηαμύ 1/8. 000 θαη 1/10. 000 άηνκα. Η αζζέλεηα 

είλαη ρξόληα θαη γεληθά πξννδεπηηθή, κε έλαξμε ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηκεο παηδηθήο 

ειηθίαο ή πεξηζηαζηαθά, θαηά ηε γέλλεζε (εηιεόο από κεθώλην ). Μπνξεί λα εκπιέθνληαη ζρεδόλ 

όια ηα εζσηεξηθά όξγαλα, αιιά νη θύξηεο εθδειώζεηο αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

(ρξόληα βξνγρίηηδα), ην πάγθξεαο (παγθξεαηηθή αλεπάξθεηα, εθεβηθόο δηαβήηεο θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο παγθξεαηίηηδα ) θαη ζπαληόηεξα, ην έληεξν (θνπξαλώδε  απόθξαμε) ή ην ήπαξ ( 

θίξξσζε ). Η πην θνηλή κνξθή ηεο θπζηηθήο ίλσζεο ζρεηίδεηαη κε ζπκπηώκαηα από ην 

αλαπλεπζηηθό, ην πεπηηθό (ζηεαηόξξνηα θαη / ή δπζθνηιηόηεηα) θαη δηαηαξαρέο αλάπηπμεο πνπ 

αθνξνύλ ην ύςνο θαη ην βάξνο. Η ζλεζηκόηεηα θαη ε λνζεξόηεηα εμαξηώληαη από ην βαζκό ηεο 

βξνγρνπλεπκνληθήο ζπκκεηνρήο. Η ζηεηξόηεηα ζηνπο άλδξεο είλαη έλα ζηαζεξό ραξαθηεξηζηηθό. 

Μνξθέο κε θαζπζηεξεκέλε έλαξμε, νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο κόλν ήπηεο ή κνλνζπκπησκαηηθέο, 

έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί. Η CF ραξαθηεξίδεηαη από κεηαβνιέο ζηελ πξσηεΐλε CFTR, ε νπνία 

παίδεη ξόιν ζηε ξύζκηζε ηεο δηακεκβξαληθήο ξνήο ύδαηνο θαη ειεθηξνιπηώλ. Μεηαβνιέο ζηελ 

πξσηεΐλε νδεγεί ζε αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθθξίζεσλ ησλ εμσθξηλώλ  αδέλσλ. Η 

απνπζία ηεο ιεηηνπξγηθήο CFTR ζηε κεκβξάλε ησλ επηζειηαθώλ θπηηάξσλ νδεγεί ζηελ 

παξαγσγή ηδξώηα κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε άιαο (πνπ ζρεηίδεηαη κε θίλδπλν ππνλαηξηαηκηθήο 

αθπδάησζεο) θαη ζηηο βιελλώδεηο εθθξίζεηο κε αλώκαιν ημώδεο (πνπ νδεγνύλ  ζε ζηάζε, 

απόθξαμε θαη βξνγρηθή κόιπλζε). Η θπζηηθή ίλσζε είλαη έλα απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν 

κνλνγνληδηαθό λόζεκα πνπ πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην CFTR ( ρξσκόζσκα 7) . 

Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζζόηεξεο από 1250 κεηαιιάμεηο. Σρεδόλ ην 70 % ησλ πεξηπηώζεσλ 

νθείινληαη  ζην αιιειόκνξθν ΓF508, ελώ άιιεο 30 κεηαιιάμεηο επζύλνληαη γηα έλα επηπιένλ 20 

% ησλ πεξηπηώζεσλ . Γελ ππάξρεη ζαθήο ζπζρέηηζε κεηαμύ γνλνηύπνπ θαη θαηλνηύπνπ. Τνλ 

θαηλόηππν, εθηόο ηεο εηεξνγέλεηα ησλ αιιεινκόξθσλ θαη ηεο εκθάληζεο πνιιαπιώλ 

κεηαιιάμεσλ ζην ίδην γνλίδην, κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ έλα επξύ θάζκα άιισλ παξαγόλησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηξνπνπνηεηηθώλ  γνληδίσλ ηεο λόζνπ. 

Υπνπηεπόκαζηε ηελ δηάγλσζε κε βάζε ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκαζίαο ηνπ ηδξώηα 

(ζπγθέληξσζε ρισξηνύρνπ άλσ 60 mmol / L) θαη επηβεβαηώλεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

κεηάιιαμεο CFTR . Ο λενγληθόο έιεγρνο είλαη επξέσο δηαζέζηκνο από ηα ηέιε ηνπ 2002 θαη 

νδεγεί ζε δηάγλσζε ζην 95% ησλ πεξηπηώζεσλ. Η γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη λα 

πξνζθέξεηαη ζε δεπγάξηα πνπ θέξνπλ εηεξόδπγεο κεηαιιάμεηο (πνπ έρνπλ αληρλεπζεί κε ηε 

γέλλεζε ηνπ πξώηνπ παηδηνύ κε θπζηηθή ίλσζε , ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ηεο λόζνπ ή κεηά από 

ηνλ εληνπηζκό κηαο εηεξόδπγεο κεηάιιαμεο ζην αληρλεπηηθό λενγληθό έιεγρν θαηά ηελ γέλλεζε). 

Ο πξνγελλεηηθόο έιεγρνο είλαη δπλαηόο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ κεηαιιάμεσλ ζε δείγκα ρνξηαθήο 
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ιάρλεο πνπ ιακβάλεηαη κεηά ηελ όγδνε εβδνκάδα ηεο θύεζεο. Η ζεξαπεία ηεο θπζηηθήο ίλσζεο 

παξακέλεη θαζαξά ζπκπησκαηηθή θαη πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηελ βξνγρηθή παξνρέηεπζε, ηα 

αληηβηνηηθά γηα ηηο ινηκώμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, ηνλ έιεγρν ησλ παγθξεαηηθώλ ελδύκσλ θαη 

ρνξήγεζε  βηηακηλώλ θαη ππεξζεξκηδηθώλ ζπκπιεξσκάησλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πέςεο θαη 

ηεο δηαηξνθήο. Απηέο νη νηθνλνκηθά- απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο έρνπλ βειηηώζεη ζεκαληηθά ηελ 

πξόγλσζε γηα αζζελείο κε θπζηηθή ίλσζε: ην 1960 ε πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ έραλαλ ηε δσή 

ηνπο πξηλ από ην 5 έηνο, ελώ ε ζεκεξηλή κέζε δηάξθεηα δσήο ππεξβαίλεη ηα 35 έηε θαη ην 

πξνζδόθηκν επηβίσζεο είλαη ηα 40 έηε. Η ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ηεο λόζνπ ζα πξέπεη λα 

βειηησζεί κε ηελ αλάπηπμε αηηηνινγηθώλ ζεξαπεηώλ κε ζπκπιεξσκαηηθά νθέιε (θαξκαθνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ή γνληδηαθή ζεξαπεία), ηνλ έιεγρν λενγλώλ θαη ηε δηεπηζηεκνληθή δηαρείξηζε. 
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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. 

 

 

 


