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:: ύνδρομο Crouzon 

Αξηζκόο Orphanet: 207 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Crouzon ραξαθηεξίδεηαη από θξαληνζπλνζηέσζε θαη ππνπιαζία ηνπ 

πξνζώπνπ.  

 

Ο εθηηκώκελνο επηπνιαζκόο ζηνλ γεληθό πιεζπζκό ηεο Επξώπεο είλαη 0,9 / 100.000.  

 

Η θξαληνζπλνζηέσζε πνηθίιιεη, αιιά ζπλήζσο εκπιέθνληαη πνιιέο ξαθέο. Η δπζκνξθνινγία 

ηνπ πξνζώπνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππεξηεινξηζκό ησλ νθζαικώλ, κηθξή ξακθόζηνκε κύηε, 

πξόπησζε ησλ νθζαικώλ, εμόθζαικν, ππνπιαζία ηεο άλσ γλάζνπ θαη πξνγλαζηζκό ηεο 

θάησ γλάζνπ. Η ζπλνζηέσζε είλαη εμειηθηηθή θαη ζπλήζσο είηε δελ είλαη νξαηή, είηε είλαη κόλν 

ειαθξώο νξαηή θαηά ηε γέλλεζε. Σπλήζσο εθδειώλεηαη από ηελ ειηθία ησλ 2 εηώλ θαη γίλεηαη 

ζηαδηαθά όιν θαη πην ζνβαξή. Ωζηόζν, έρνπλ αλαθεξζεί πξώηκεο θαη ζπγγελείο κνξθέο, όπνπ 

ε ππνπιαζία ηεο άλσ γλάζνπ είλαη ην πξνέρνλ ζύκπησκα θαη νδεγεί ζε αλαπλεπζηηθέο 

δπζθνιίεο θαη ε εμνθζαικία είλαη ζνβαξή θαη νδεγεί ζε αλσκαιίεο ζύγθιεηζεο ησλ βιεθάξσλ. 

Επίζεο ζην ζύλδξνκν Crouzon ζπρλά παξαηεξνύληαη πδξνθεθαιία, πξόπησζε ησλ 

ακπγδαιώλ ηεο παξεγθεθαιίδαο θαη αλσκαιίεο ζηε θιεβηθή παξνρέηεπζε ησλ ζθαγίηηδσλ 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Τα δύν ηξίηα ησλ αζζελώλ κε 

ζύλδξνκν Crouzon έρνπλ ελδνθξαληαθή ππέξηαζε, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηύθισζε. 

Τν ζύλδξνκν Crouzon πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ηνπ ππνδνρέα ηνπ απμεηηθνύ παξάγνληα 

ησλ ηλνβιαζηώλ FGFR2 (10q25.3-q26). Μεηαμύ απηώλ, ην 80% εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή III 

ηνπ ηύπνπ ηεο αλνζνζθαηξίλεο (Ig) (πεξηνρή IgIII) ηεο εμσθπηηαξηθήο πεξηνρήο θαη έλα 

επηπιένλ 20% ησλ κεηαιιάμεσλ εληνπίδνληαη ζηηο πεξηνρέο IGI-IgII, ζηηο δηακεκβξαληθέο 

πεξηνρέο θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο θηλάζεο ηεο ηπξνζίλεο. Μηα μερσξηζηή κνξθή ηνπ ζπλδξόκνπ 

Crouzon έρεη αλαθεξζεί λα ζπλδέεηαη κε κειαλίδνπζα αθάλζσζε θαη πξνθαιείηαη από κηα 

ζπγθεθξηκέλε κεηάιιαμε (p.Ala391Glu) ζηελ δηακεκβξαληθή πεξηνρή κηαο άιιεο πξσηεΐλεο 

από ηελ ίδηα νηθνγέλεηα, ηελ FGFR3 (ζύλδξνκν Crouzon - κειαλίδνπζα αθάλζσζε, δείηε απηό 

ηνλ όξν) · Eπηπιένλ, κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ERF (19q13.2) πνπ θσδηθνπνηεί ηνλ αλαζηνιέα 

ηνπ ETS2, κε απνηέιεζκα ηελ δηέγεξζε ηεο νζηενγέλεζεο, έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε έλα 

ζύλδξνκν πνπ πξνζνκνηάδεη ην Crouzon (Twigg SR, Nature Genetics 2013).  

 

Η λόζνο κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν κε κεηαβιεηή 

δηεηζδπηηθόηεηα.  

 

Οη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηνρεύνπλ ζηελ πξόιεςε ησλ επηπινθώλ ηνπ εγθεθάινπ, ησλ 

νθζαικώλ ή ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηε δηόξζσζε ησλ θξαλην-πξνζσπηθώλ δπζκνξθηώλ. Η 

θξαληνπξνζσπηθή ρεηξνπξγηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηόζν 

ηελ ζπλνζηέσζε θξαλίνπ όζν θαη ηνπ πξνζώπνπ θαη ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ζε θάζε 

αζζελή. 
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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. 

 

 

 


