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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Σν ζύλδξνκν ηνπ Πξσηέα (Proteus syndrome, PS) είλαη κηα πνιύ ζπάληα θαη ζύλζεηε δηαηαξαρή 

ππεξαλάπηπμεο κε ακαξηώκαηα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πξννδεπηηθή ππεξαλάπηπμε ηνπ 

ζθειεηνύ, ηνπ δέξκαηνο, ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ θαη ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Μέρξη 

ζήκεξα έρνπλ αλαθεξζεί πεξίπνπ 120 πεξηπηώζεηο PS. Ο επηπνιαζκόο εθηηκάηαη όηη είλαη 

ιηγόηεξν από 1/1.000.000 γελλήζεηο δώλησλ λενγλώλ. πλήζσο ηα λενγλά θαίλνληαη 

θπζηνινγηθά θαηά ηε γέλλεζε. Η έλαξμε εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηνπο 6 έσο 18 κήλεο κε 

αζύκκεηξε ππεξαλάπηπμε πνπ είλαη εκθαλήο θπξίσο ζηα ρέξηα ή ζηα πόδηα. Η καθξνδαθηπιία 

είλαη ην πην θνηλό ζύκπησκα, καδί κε εκηππεξηξνθία. Η ππεξαλάπηπμε ηνπ ζθειεηνύ κπνξεί λα 

είλαη ζνβαξή θαη ηαρέσο εμειηζζόκελε κε εκθάληζε παξάμελεο, ζηξεβιήο, ππεξαλάπηπμεο κε 

αλώκαιε αζβεζηνπνίεζε ησλ ζσιελνεηδώλ νζηώλ ησλ άθξσλ θαη ησλ ζσκάησλ ησλ 

ζπνλδύισλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θξαλίν. Λνβώδεο ζπίινη ζπλδεηηθνύ ηζηνύ (CCTN) 

κπνξεί λα εκθαληζηνύλ νπνπδήπνηε ζην ζώκα θαη ζπλήζσο αλαπηύζζνληαη ζηελ όςηκε παηδηθή 

ειηθία. Αγγεηαθέο δπζπιαζίεο θαη γξακκηθνί επηδεξκηθνί ζπίινη εκθαλίδνληαη θαηά ηνπο πξώηνπο 

κήλεο ηεο δσήο θαη γεληθά ζηαζεξνπνηνύληαη  κε ην ρξόλν. ηελ παηδηθή ειηθία παξαηεξείηαη 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ θαη  αγγεηαθέο δπζπιαζίεο. Οη λεπξνινγηθέο εθδειώζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ λνεηηθή  πζηέξεζε, ηελ ζξόκβσζε ησλ θόιπσλ θαη ησλ ελδνθξαληαθώλ 

βιαβώλ. Δπηπινθέο πεξηιακβάλνπλ  ηελ εκηκεγαγθεθαιία, ηελ πνκθνιπγώδε πλεπκνλνπάζεηα, 

ηελ πλεπκνληθή εκβνιή (ΡΔ) θαη ηελ ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξόκβσζε (DVT). Οη όγθνη είλαη θπξίσο 

θαινήζεηο, ελώ ζπάληα έρνπλ αλαθεξζεί θαη θαθνήζεηο όγθνη (όπσο ην ζειώδεο 

αδελνθαξθίλσκα ησλ όξρεσλ, ην κεληγγίσκα θαη ην θπζηαδέλσκα ησλ σνζεθώλ.  Mεηαιιάμεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην PS έρνπλ πεξηγξαθεί ζε δύν γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνύλ γηα δύν ζπζηαηηθά 

ηνπ κνλνπαηηνύ  ζεκαηνδόηεζεο ηεο θηλάζεο ηεο θσζθαηηδπιηλνζηηόιεο 3- (ΡΙ3Κ)- ΑΚΣ :ζην 

PTEN (phosphatase and tensin homolog), πνπ θάλεη ην PS κέξνο ηνπ ζπλδξόκνπ ακαξησκάησλ 

– όγθσλ ζπζρεηηδόκελσλ  κε ην PTEN (PTHs: δείηε απηό ηνλ όξν) θαη ζην AKT1(Protein Kinase 

B). Η κεηάιιαμε ηνπ άθνξά ζσκαηηθό κσζατθηζκό θαη αλαθέξεηαη ζην 1-47% ησλ πεξηπηώζεσλ. 

Οη κεηαιιάμεηο ζην PTEN έρνπλ αλαθεξζεί ηόζν ζην «ηδηνζπζηαηηθό» DNA όζν θαη σο 

ζσκαηηθέο κεηαιιάμεηο ζε κσζατθό ζηνπο αζζελείο κε PS. Η δηάγλσζε  βαζίδεηαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν θιηληθώλ θξηηεξίσλ. Σα γεληθά θξηηήξηα (θαηαλνκή ησλ βιαβώλ ζε 

κσζατθό, ζπνξαδηθή εκθάληζε, πξννδεπηηθή πνξεία) ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ καδί κε είηε ηα 

εηδηθά θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο Α (CCTN) ή 2 θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο Β (αζύκκεηξε δπζαλάινγε 

ππεξαλάπηπμε, γξακκηθνί επηδεξκηθνί ζπίινη, ζπγθεθξηκέλνη όγθνη πξηλ από ηε 2ε δεθαεηία) ή 3 

θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο  Γ (αγγεηαθέο δπζπιαζίεο, δπζιεηηνπξγία  ηνπ ιηπώδνπο  ηζηνύ, ηδηαίηεξα 

θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ).Αλ ηα θξηηήξηα απηά δελ πιεξνύληαη, ηόηε ν 

αζζελήο κπνξεί λα δηαγλσζηεί κε ζύλδξνκν πξνζνκνηάδνλ ηνπ PS (βι. ηνλ όξν απηό). Ο 

κνξηαθόο γελεηηθόο έιεγρνο κπνξεί λα επηβεβαηώζεη ηελ δηάγλσζε. Γηαθνξηθέο  δηαγλώζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ην ζύλδξνκν Klippel-Trenaunay-Weber, ηελ εκηππεξηξνθία, ηελ λόζν Ollier, ηελ 

καθξνδαθηπιία, ην ζύλδξνκν Maffucci, ην  ζύλδξνκν CLOVE, ηελ λεπξντλσκάησζε ηύπνπ 1 θαη 

άιιεο PHTS δηαηαξαρέο (βι. απηνύο ηνπο όξνπο). Πξνγελλεηηθόο έιεγρνο δελ πξαγκαηνπνηείηαη 
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θαζώο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ην PS δελ είλαη θιεξνλνκηθό. ε όηη αθνξά ην PS ζε 

άηνκα κε ζσκαηηθέο κεηαιιάμεηο AKT1  απηέο παξαηεξνύληαη εθ λένπ θαη  δελ θιεξνλνκνύληαη 

ώζηε λα  ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Αληηζέησο θαζώο νη κεηαιιάμεηο PTEN 

θιεξνλνκνύληαη  κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν ε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή είλαη 

δπλαηή. Παξόια απηά αλ θαη ζεσξεηηθά είλαη πηζαλό, δελ ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο θακία αλαθνξά 

αλαπαξαγσγήο αζζελώλ.Η ζεξαπεία απαηηεί κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Οη παξεκβάζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππεξαλάπηπμεο ησλ ζσιελνεηδώλ νζηώλ είλαη ε 

επηθπζηόζηαζε, ε επηθπζηόδεζε θαη ν αθξσηεξηαζκό ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο.  Η θπζηνζεξαπεία 

θαη ε εξγνζεξαπεία είλαη πνιύ ζεκαληηθέο. Δηδηθά ζρεδηαζκέλνη νξζνζηάηεο ή ππνδήκαηα 

κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηα. Γεξκαηνινγηθή θξνληίδα, καδί κε ηε δηαρείξηζε ηεο θαθνζκίαο (εάλ 

ππάξρεη) είλαη απαξαίηεηε γηα εθείλνπο κε CCTNs. Οη βιάβεο πξέπεη λα αθαηξνύληαη κόλν 

ρεηξνπξγηθά, αλ ππάξρεη ππνςία θαθνήζεηαο ή αλ ε παξακόξθσζε ή / θαη ν πόλνο είλαη 

ζεκαληηθέο. Αλ ζπκβεί DVT ή  PE νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε αληηπεθηηθή αγσγή πξέπεη λα 

αθνινπζνύληαη ακέζσο. Οη αζζελείο πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηαθηηθά ιόγσ πξνδηάζεζεο γηα 

εκθάληζε όγθσλ, θαη αλ εληνπηζζνύλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη ηππνπνηεκέλα πξσηόθνιια 

ζεξαπείαο. Η ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε κπνξεί λα είλαη επσθειήο γηα ηνπο αζζελείο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. πληζηάηαη επίζεο εηήζηα θπζηθή εμέηαζε θαη αθηηλνγξαθία. Η πξόγλσζε 

πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα ησλ επηπινθώλ. 
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Σν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. ε 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. 

 

 

 

 


