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:: ύνδρομο Gorlin 

Αξηζκόο Orphanet: 377 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Gorlin, επίζεο γλσζηό θαη σο ζύλδξνκν βαζηθνθπηηαξηθώλ ζπίισλ (NBCCS), 

είλαη κηα θιεξνλνκηθή πάζεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλα επξύ θάζκα αλαπηπμηαθώλ 

δηαηαξαρώλ θαη πξνδηάζεζε γηα λενπιάζκαηα. Ο εθηηκώκελνο επηπνιαζκόο θπκαίλεηαη από 

1/57.000 έσο 1/256.000, κε αλαινγία αλδξώλ πξνο γπλαίθεο 1:1. Οη θύξηεο θιηληθέο εθδειώζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο  πνιιαπινύο  βαζηθνθπηηαξηθνύο ζπίινπο (BCCs), ηηο νδνληνγελείο 

θεξαηηλνθύζηεηο ηεο γλάζνπ, ηελ ππεξθεξάησζε ησλ παιακώλ θαη ησλ πεικάησλ, ηηο ζθειεηηθέο 

αλσκαιίεο, ηηο ελδνθξαληαθέο έθηνπεο απνηηηαλώζεηο, θαη ηηο δπζκνξθίεο ηνπ πξνζώπνπ 

(καθξνθεθαιία, ιπθόζηνκα / ιαγώρεηινο θαη ζνβαξέο αλσκαιίεο ησλ νθζαικώλ).Οη αζζελείο ζε 

πνζνζηό κέρξη 5% παξνπζηάδνπλ λνεηηθή πζηέξεζε. Οη BCCs (πνηθίιινπλ  θιηληθά από βιαηίδεο 

ζην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο έσο  ειθώδεηο  πιάθεο, κε δηάκεηξν 1-10 mm) ζπλεζέζηεξα βξίζθνληαη 

ζην πξόζσπν, ηελ πιάηε θαη ην ζηήζνο. Ο αξηζκόο ησλ BBCs πνηθίιιεη από ιίγεο έσο αξθεηέο 

ρηιηάδεο. Υπνηξνπηάδνπζεο θύζηεηο γλάζνπ εκθαλίδνληαη ζην 90% ησλ αζζελώλ. Σπρλέο είλαη νη 

ζθειεηηθέο αλσκαιίεο (επεξεάδνπλ ην ζρήκα ησλ πιεπξώλ, ησλ νζηώλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

θαη ηνπ θξαλίνπ). Μπνξεί λα εκθαλίδνπλ  δηαηαξαρέο από ηνπο νθζαικνύο, ην 

νπξνπνηνγελλεηηθό θαη ην θαξδηαγγεηαθό. Πεξίπνπ 5-10% ησλ αζζελώλ κε NBCCS 

αλαπηύζζνπλ θαθνήζεηα ζηνλ εγθέθαιν, κπεινβιάζησκα, πνπ κπνξεί λα είλαη πηζαλέο αηηίεο 

πξόσξνπ ζαλάηνπ. Τν  NBCCS πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην PTCH1 θαη κεηαδίδεηαη 

κε απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ραξαθηήξα κε πιήξε δηεηζδπηηθόηεηα θαη πνηθίιεη 

εθθξαζηηθόηεηα. Η θιηληθή δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Η γνληδηαθή αλάιπζε 

ησλ κεηαιιάμεσλ επηβεβαηώλεη ηε δηάγλσζε. Επηβάιιεηαη ε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή. Η 

πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη εθηθηή κέζσ ησλ ππεξερνγξαθεκάησλ θαη ηεο αλάιπζεο DNA 

από ηα εκβξπτθά θύηηαξα (πνπ ιακβάλνληαη κε ακληνθέληεζε ή ιήςε ρνξηαθήο ιάρλεο).  Η θύξηα 

δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην ζύλδξνκν Bazex, ην πνιιαπιό ηξηρνεπηζειίσκα 

(trichoepithelioma papulosum) θαη ην ζύλδξνκν Muir-Torre (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Η 

αληηκεηώπηζε απαηηεί κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Οη θεξαηηλνθύζηεηο αληηκεησπίδνληαη κε 

ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε. Φεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηα BBCs ελδείθλπηαη όηαλ ν αξηζκόο ησλ 

βιαβώλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Άιιεο ζεξαπείεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηνκή κε ιέηδεξ, ηελ 

θσηνδπλακηθή ζεξαπεία θαη ηελ ηνπηθή ρεκεηνζεξαπεία. Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε 

αθηηλνζεξαπεία. Αλάινγα ηεο βηηακίλεο Α κπνξεί λα παίμνπλ πξνιεπηηθό ξόιν έλαληη ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ BCCs. Τν πξνζδόθηκν επηβίσζεο ζην NBCCS δελ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά, 

αιιά ε λνζεξόηεηα από ηηο επηπινθέο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη 

ηαθηηθή παξαθνινύζεζε από κηα νκάδα πνιιώλ εηδηθνηήησλ (δεξκαηνιόγνο, λεπξνιόγνο θαη 

νξζνδνληηθόο). Οη αζζελείο κε NBCCS ζα πξέπεη λα απνθεύγνπλ απζηεξά ηελ ππεξβνιηθή 

έθζεζε ζηνλ ήιην. 
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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. 

 

 

 


