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:: ύνδρομο Jeune 
 

Αξηζκόο Orphanet: 474 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Jeune, πνπ νλνκάδεηαη επίζεο αζθπθηηθή ζωξαθηθή δπζηξνθία, είλαη κηα 

δπζπιαζία κε θνληέο πιεπξέο,  πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζηελό ζώξαθα, θνληά άθξα θαη 

αθηηλνινγηθέο ζθειεηηθέο αλωκαιίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηεο θνηύιεο πνπ κνηάδεη κε  

"ηξίαηλα" θαη κεηαθπζηαθέο αιιαγέο. 

Δηήζηα επίπηωζε θαηά ηε γέλλεζε είλαη άγλωζηε, αιιά εθηηκάηαη όηη είλαη 1-5 / 500000.  

Τν ζύλδξνκν είλαη εκθαλέο θαηά ηελ πξνγελλεηηθή πεξίνδν ή θαηά ηε γέλλεζε. Σε ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο, κπνξεί επίζεο λα εκθαλίδεηαη κεηαμνληθή πνιπδαθηπιία. Ο ζηελόο ζώξαθαο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη λενγληθή αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

επηκέλνπζεο  εθδειώζεηο από ην αλαπλεπζηηθό. Μεξηθέο πεξηπηώζεηο είλαη ζνβαξέο, ελώ άιινη 

αζζελείο έρνπλ κηα θαινήζε πνξεία. Ο ξπζκόο αλάπηπμεο πνηθίιεη , αιιά κπνξεί λα είλαη ζρεδόλ 

θπζηνινγηθόο. Ηπαηηθή θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα, πνπ κπνξεί λα εθδειωζεί ζε νπνηαδήπνηε 

ειηθία, έρεη αλαθεξζεί ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο (επαηηθή ίλωζε ή λεθξνλόθζηζε). Δπίζεο έρεη 

παξαηεξεζεί κειαρξωζηηθή εθθύιηζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο. Η πλεπκαηηθή αλάπηπμε είλαη 

θπζηνινγηθή. 

Η κνξηαθή βάζε ηνπ ζπλδξόκνπ έρεη δηαιεπθαλζεί κεξηθώο θαη ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ 

ηελ εκπινθή ηωλ γνληδίωλ IFT80 (3q25.33), DYNC2H1 (11q22.3), WDR19 (4p14) θαη TTC21B 

(2q24.3), πνπ ην θαζέλα θωδηθνπνηεί κηα πξωηεΐλε κεηαθνξάο ηωλ καζηηγίωλ, ε νπνία 

επηβεβαηώλεη όηη ην ζύλδξνκν Jeune αλήθεη ζηελ νκάδα λνζεκάηωλ ηωλ θξνζζώλ. Μεηαιιάμεηο 

ζε άιια γνλίδηα κπνξεί επίζεο λα εκπιέθνληαη ζηελ λόζν θαη παξακέλεη λα αληρλεπζνύλ.  

Η δηάγλωζε βαζίδεηαη ζηα αθηηλνινγηθά επξήκαηα: νη πιεπξέο είλαη κηθξέο θαη ε πύεινο έρεη κηα 

αλώκαιε κνξθνινγία, κε νξηδόληην ην πάλω κέξνο ηεο θνηύιεο, κε ηνλ ζρεκαηηζκό ηξίαηλαο από 

κηα κέζε πξνεμνρή θαη δύν πιάγηεο πξνεμνρέο ηνπ νζηνύ. Τα ρέξηα είλαη θαλνληθά ή κηθξά, ελώ 

νη επηθύζεηο ηωλ θαιάγγωλ κπνξεί λα έρνπλ θωληθό ζρήκα.  

Η δηαθνξηθή δηάγλωζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ ζώξαθν-ιάξπγγν- ππειηθή δπζπιαζία, ην 

ζύλδξνκν Ellis-van Creveld, ην  ζύλδξνκν Sensenbrenner θαη ηελ παηξηθή κνλνγνλεϊθή δηζωκία 

ηνπ ρξωκνζώκαηνο 14 (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). 

Η κνξηαθή δηάγλωζε πξέπεη λα επηβεβαηωζεί ζην πάζρνληα πξηλ πξνηαζεί ν πξνγελλεηηθόο 

κνξηαθόο έιεγρνο. Σε άιιε πεξίπηωζε, κόλν πξνζεθηηθά πξνγελλεηηθά ππεξερνγξαθήκαηα 

κπνξεί λα αληρλεύζνπλ ηε λόζν.  
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Τν ζύλδξνκν κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζωκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα. Ο θίλδπλνο 

εκθάληζεο είλαη 25% γηα θάζε θύεζε κεηά ηε γέλλεζε ελόο πάζρνληνο παηδηνύ.  

Η ζεξαπεία απνηειείηαη από ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ αλαπλεπζηηθώλ ινηκώμεωλ, πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε ζνβαξέο επηπινθέο. Πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά ε λεθξηθή θαη ε επαηηθή 

ιεηηνπξγία, θαζώο θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη εμέηαζε ακθηβιεζηξνεηδνύο. 

Η πξόγλωζε πνηθίιεη εμαηξεηηθά αλάινγα κε ηα ζπλνδά  λνζήκαηα ηωλ ζπιάρλωλ, ελώ ν 

θίλδπλνο ζνβαξώλ αλαπλεπζηηθώλ επηπινθώλ κεηώλεηαη κεηά ηα 2 έηε. 
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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. 

 

 

 


