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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Goldmann-Favre (GFS) είλαη κηα παινεηδνακθηβιεζηξνεηδηθή δπζηξνθία πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από πξώηκε έλαξμε λπρηεξηλήο ηύθιωζεο, ακθνηεξόπιεπξε κεηωκέλε νπηηθή 

νμύηεηα θαη ηππηθά επξήκαηα από ηνλ βπζό (πξννδεπηηθέο εθθπιηζηηθέο κειαρξωζηηθέο 

αιινηώζεηο, νίδεκα ωρξάο θειίδαο, ξεηηλόζρηζε). Έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ζήκεξα ιηγόηεξεο από 

20 πεξηπηώζεηο, κεξηθέο από ηηο νπνίεο ζε άηνκα πνπ γελλήζεθαλ ζε γνλείο κε ζπγγέλεηα 

κεηαμύ ηνπο. Καη ηα δύν θύια θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη εμίζνπ.Η έλαξμε είλαη ζπλήζωο ζηελ 

παηδηθή ειηθία. Τν GFS εθδειώλεηαη κε πξννδεπηηθή απώιεηα ηεο νπηηθήο νμύηεηαο θαη 

λπρηεξηλή ηύθιωζε. Η πεξηθεξηθή όξαζε κπνξεί λα κεηωζεί. Ο θαηαξξάθηεο είλαη κηα ζπρλή 

επηπινθή, ελώ πεξηζηαζηαθά έρεη αλαθεξζεί αηξνθία ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ. Οη αιιαγέο ζην 

παινεηδέο είλαη εθθπιηζηηθέο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κηθξνϊληδηαθέο ηαηλίεο, πγξνπνίεζε 

θαη νπίζζηα απνθόιιεζε ηνπ παινεηδνύο ζώκαηνο. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βπζνύ 

πεξηιακβάλνπλ δαθηπιηνεηδείο αιιαγέο ηεο κειαρξωζηηθήο (ελαπνζέζεηο ζπζζωκάηωλ 

κειαρξωζηηθήο), θεληξηθή ή πεξηθεξηθή ξεηηλόζρηζε, θπζηνεηδέο νίδεκα ηεο ωρξάο θειίδαο. Τα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ GFS είλαη ζπλήζωο ακθνηεξόπιεπξα θαη ζπκκεηξηθά. Τν 

ειεθηξνακθηβιεζηξνεηδνγξάθεκα (ERG) είλαη παζνινγηθό : ηόζν ηα ERGs ηωλ ξαβδίωλ όζν θαη 

ηωλ θωλίωλ είλαη εκθαλώο κεηωκέλα θαη κπνξεί λα είλαη κε-αληρλεύζηκα. Οη αζζελείο κπνξεί λα 

έρνπλ απμεκέλε επαηζζεζία ζην κπιε θωο ιόγω ηεο απμεκέλεο επαηζζεζίαο ηωλ S-θωλίωλ. Σε 

νξηζκέλνπο αζζελείο κε GFS έρνπλ ηαπηνπνηεζεί κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην NR2E3 (παιαηόηεξα 

νλνκαδόηαλ PNR). Τν NR2E3 (15q23) θωδηθνπνηεί έλα ππξεληθό ππνδνρέα ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνύο πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηωλ θωηνϋπνδνρέωλ. Μεηαιιάμεηο ζην 

γνλίδην NR2E3 πξνθαινύλ ην GFS, νξηζκέλεο κνξθέο ηεο κειαγρξωζηηθήο 

ακθηβιεζηξνεηδίηηδαο πνπ κεηαβηβάδνληαη κε ηνλ απηνζωκαηηθό ππνιεηπόκελν θαη επηθξαηεηηθό 

ηξόπν θαη ην εληζρπκέλν ζύλδξνκν ηωλ S-θωλίωλ (ESCS) . Η δηάγλωζε βαζίδεηαη ζηα θιηληθά 

επξήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ νθζαικηθνύ βπζνύ κε απηνθζνξηζκό, ηεο 

νπηηθήο ηνκνγξαθίαο ζπλνρήο, ηνπ ειεθηξνακθηβιεζηξνεηδνγξαθήκαηνο θαη ζηνλ εληνπηζκό 

ηωλ κεηαιιάμεωλ ζην NR2E3. Τν GFS ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη από ηελ θπινζύλδεηε 

ξεηηλόζρηζε, ηελ κειαγρξωζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαη ηελ απηνζωκαηηθή επηθξαηεηηθή 

παινεηδνακθηβιεζηξνεηδηθή  εθθύιηζε  (λόζνο Wagner) (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Τν GFS 

θιεξνλνκείηαη κε απηνζωκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα θαη έρεη κηα πξννδεπηηθή πνξεία. Σηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ε απώιεηα ηεο όξαζεο ζπκβαίλεη ζηηο δύν πξώηεο δεθαεηίεο ηεο 

δωήο. Κάπνηα βειηίωζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο έρεη αλαθεξζεί κεηά από ζεξαπεία κε 

θπθινζπνξίλε Α θαη βξωκνθξππηίλε. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπηωζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλωζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


