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:: ύνδρομο DOORS 
 

Αξηζκόο Orphanet: 79500 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Tν ζύλδξνκν DOORS (επίζεο γλσζηό σο ζύλδξνκν DOOR) είλαη έλα ζύλδξνκν πνιιαπιώλ 

ζπγγελώλ αλσκαιηώλ-λνεηηθήο πζηέξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα 

(θώθσζε), νλπρνδπζηξνθία, νζηενδπζηξνθία, ήπηα έσο βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε θαη 

επηιεπηηθέο θξίζεηο.  

 

Ο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο θαη έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ζήκεξα πεξίπνπ 50 πεξηπηώζεηο. 

 

Η έλαξμε ηεο λόζνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ιίγν κεηά ηε γέλλεζε κε βαξηά λεπξναηζζεηήξηα 

θώθσζε, κηθξά ή αλύπαξθηα λύρηα θαη θνληέο ηηο ηειηθέο θάιαγγεο ησλ ρεξηώλ θαη ησλ 

πνδηώλ. Πεξίπνπ ην 1/4 ησλ αζζελώλ έρνπλ καθξηνύο αληίρεηξεο, πνπ κνηάδνπλ κε ηα 

ππόινηπα δάρηπια. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ πνηθίινπλ εμαηξεηηθά θαη κόλν ε επξεία 

βάζε ηεο ξηλόο είλαη παξνύζα ζην 1/2 όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζώπνπ, πνπ δελ αλαθέξνληαη όκσο ζπρλά, πεξηιακβάλνπλ αλεζηξακκέλα πηεξύγηα ηεο 

ξηλόο, καθξύ θίιηξν, ιεπηό άλσ ρείινο θαη ρακειή πξόζθπζε ησλ ώησλ. ε έλαλ αζζελή έρεη 

αλαθεξζεί θξαληνζπλνζηεώζε. Επίζεο ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο έρεη αλαθεξζεί νπηηθή αηξνθία 

πνπ νδεγεί ζε ηύθισζε, απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο, ζηξαβηζκόο, λπζηαγκόο, πςειή 

κπσπία θαη θαηαξξάθηεο. Η αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε είλαη εκθαλήο από ηελ παηδηθή ειηθία 

θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη από ήπηα θαζπζηέξεζε ζηελ θαηάθηεζε ησλ θηλεηηθώλ νξόζεκσλ 

έσο γεληθεπκέλε θαη δηα βίνπ ππνηνλία. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο παξαηεξνύληαη  

επηιεπηηθέο θξίζεηο (ζπρλά γεληθεπκέλεο ηνληθνθινληθέο) πνπ εκθαλίδνληαη ζπλήζσο θαηά ην 

πξώην έηνο ηεο δσήο θαη επηδεηλώλνληαη κε ηελ ειηθία. Μπνξεί επίζεο καδί κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο λα παξαηεξεζνύλ θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. ηηο ζπάληεο εθδειώζεηο 

πεξηιακβάλνληαη επξήκαηα από ηνπο νδόληεο (ππνπιαζία ηεο αδακαληίλεο, αλώκαιν κέγεζνο 

ησλ νδόλησλ), θαζώο θαη  δηακαξηίεο ηεο δηάπιαζεο  εζσηεξηθώλ νξγάλσλ [ζπγγελήο 

θαξδηνπάζεηα, εηεξόπιεπξε αγελεζία λεθξνύ, (δείηε ηνπο όξνπο απηνύο), θπζηηθνί λεθξνί, 

δηπιαζηαζκόο ηνπ λεθξνύ]. Η λόζνο είλαη κε-πξννδεπηηθή. 

 

Σν ζύλδξνκν DOORS πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην TBC1D24 (16p13.3) πνπ 

θσδηθνπνηεί κηα πξσηεΐλε πνπ εκπιέθεηαη ζηε ξύζκηζε ηεο κεηαθνξάο κέζσ κεκβξαλώλ. 

Φαίλεηαη πηζαλό όηη ην ζύλδξνκν DOORS ζα απνδεηρζεί λα είλαη κηα γελεηηθά εηεξνγελήο 

λόζνο θαη ζα ηαπηνπνηεζνύλ θαη άιια παζνγόλα γνλίδηα ζην κέιινλ. Έρνπλ αλαθεξζεί δύν 

αζζελείο κε θιηληθή δηάγλσζε ζπλδξόκνπ DOORS θαη θιηληθή εθδήισζε ζπλδξόκνπ Coffin- 

Siris (βιέπε ηνλ όξν απηό) κε κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην SMARCB1 (22q11.23), αιιά παξακέλεη 

αβέβαην θαηά πόζνλ απηνί νη αζζελείο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξηζηνύλ σο πάζρνληεο κε ην 

ζύλδξνκν DOORS. 
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Οη αζζελείο ειέγρνληαη γηα θάζε έλα από ηα 5 θύξηα ραξαθηεξηζηηθά κε αθηηλνγξαθίεο ησλ 

ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ, κε αθνπζηηθά πξνθιεηά δπλακηθά γηα ηνλ έιεγρν ηεο απώιεηα ηεο 

αθνήο θαη κε ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (EEG). Απμεκέλα επίπεδα ηνπ 2-νμνγινπηαξηθνύ 

νμένο ζηα νύξα θαη ζην πιάζκα έρνπλ επαλεηιεκκέλα αλαθεξζεί ζε δύν αζζελείο κε ή ρσξίο 

κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην TBC1D24. Η εύξεζε  απμεκέλσλ επηπέδσλ ζέηεη ηελ ππνςία  ηνπ 

ζπλδξόκνπ DOORS, αλ θαη κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ θαη ζε άιιεο δηαηαξαρέο. Μνξηαθέο 

γελεηηθέο εμεηάζεηο πνπ εληνπίδνπλ κεηάιιαμε ζην TBC1D24 κπνξεί λα επηβεβαηώζνπλ ηε 

δηάγλσζε, αιιά ε απνπζία ηεο κεηάιιαμεο δελ ζεκαίλεη όηη ε δηάγλσζε ηνπ ζπλδξόκνπ 

DOORS είλαη εζθαικέλε. 

 

Οη δηαθνξηθέο δηαγλώζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηθξαηεηηθή θώθσζε-νλπρνδπζηξνθία, ην 

ζπλδξόκν Coffin- Siris, ηελ λνεηηθή πζηέξεζε - αξαηά καιιηά - βξαρπδαθηπιία, ην ζύλδξνκν 

Zimmermann-Laband, ην ζύλδξνκν Cooks, ηελ βξαρπδαθηπιία ηύπνπ Β, ην εκβξπτθό  

ζύλδξνκν αιθνόιεο (δείηε ηνπο όξνπο απηνύο) θαη ην ζύλδξνκν Temple-Baraitser. 

 

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή ζε νηθνγέλεηεο, όηαλ νη κεηαιιάμεηο  πνπ πξνθαινύλ  

ηελ λόζν είλαη γλσζηέο. 

 

Σν ζύλδξνκν DOORS θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Εάλ ε θιηληθή 

δηάγλσζε έρεη ηεζεί κε πςειό βαζκό βεβαηόηεηαο, ηόηε πξέπεη λα παξέρεηαη αλάινγε γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή. 

 

Η ζεξαπεία είλαη ππνζηεξηθηηθή. Η καθξνπξόζεζκε αληηκεηώπηζε πεξηιακβάλεη ηαθηηθνύο 

ειέγρνπο ησλ νθζαικώλ θαη ηεο αθνήο, θαζώο θαη λεπξνινγηθέο εμεηάζεηο, όπσο ΗΕΓ. 

Ρηλνγαζηξηθόο ζσιήλαο κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηνο ζε βξέθε κε δπζθνιίεο ζηε ζίηηζε. 

Αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πξόιεςε ή ηε κείσζε ηεο 

ζπρλόηεηαο ησλ θξίζεσλ, αιιά δελ είλαη πάληα απνηειεζκαηηθά. 

 

Σν πξνζδόθηκν επηβίσζεο είλαη ζπλήζσο θπζηνινγηθό. Η λνεηηθή αλαπεξία είλαη δηά βίνπ, 

αιιά δελ ππάξρεη θακία γλσζηή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ θιηληθώλ εθδειώζεσλ θαη ηεο 

γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ο αξηζκόο ησλ γλσζηώλ ελειίθσλ κε ζύλδξνκν DOORS είλαη πξνο ην 

παξόλ πνιύ κηθξόο γηα λα πξνβιέςνπκε ηελ καθξνρξόληα πξόγλσζε. 

 

 

 

Εηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Pr Raoul HENNEKAM 

 

Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή πληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet  

 

Σειεπηαία ελεκέξσζε: επηέκβξηνο 2014 

Μεηάθξαζε: Ννέκβξηνο 2014 
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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. 

 

 

 


