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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Τν ζύλδξνκν McCune-Albright (MAS) νξίδεηαη θιαζηθά από ηελ θιηληθή ηξηάδα ηεο ηλώδνπο
δπζπιαζίαο ησλ νζηώλ (FD), ησλ café-au-lait θειίδσλ ηνπ δέξκαηνο θαη ηεο πξώηκεο ήβεο (PP).
Είλαη έλα ζπάληα λόζεκα, κε εθηηκώκελν επηπνιαζκό κεηαμύ 1/100.000 θαη 1/1.000.000. Σηελ
FD κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ κεκνλσκέλεο ή πνιιαπιέο πεξηνρέο ηνπ ζθειεηνύ θαη εθδειώλεηαη
κε ρσιόηεηα ή / θαη πόλν θαη, πεξηζηαζηαθά, κε παζνινγηθό θάηαγκα. Η ζθνιίσζε είλαη ζπρλή
θαη κπνξεί λα είλαη πξννδεπηηθή. Εθηόο από ηελ PP (θνιπηθή αηκνξξαγία ή θειίδεο αίκαηνο θαη
πξώηκε αλάπηπμε ησλ καζηώλ ζηα θνξίηζηα, ελώ ζηα αγόξηα, αλάπηπμε ησλ όξρεσλ θαη ηνπ
πένπο θαη πξώηκε εκθάληζε ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο), άιιεο ελδνθξηλνπάζεηεο
ππεξιεηηνπξγίαο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ππεξζπξενεηδηζκνύ, ηεο
πεξίζζεηαο απμεηηθήο νξκόλεο, ηνπ ζπλδξόκνπ Cushing θαη ηεο λεθξηθήο απώιεηαο ηνπ
θσζθόξνπ. Οη café-au-lait θειίδεο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζηε λενγληθή πεξίνδν, αιιά ε PP ή ε
FD είλαη νη εθδειώζεηο πνπ πην ζπρλά νδεγνύλ ηα παηδηά ζηνπο ηαηξνύο. Νεθξηθή ζπκκεηνρή
παξαηεξείηαη πεξίπνπ ζην 50% ησλ αζζελώλ κε ην MAS. Η λόζνο νθείιεηαη ζε ζσκαηηθέο
κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ Gnas, ζπγθεθξηκέλα ζε κεηαιιάμεηο ηεο πξσηεΐλεο ξύζκηζεο ηνπ
cAMP, ηεο Gs άιθα. Η έθηαζε ηεο λόζνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό, ηε
κεηαλάζηεπζε θαη ηελ επηβίσζε ηνπ θπηηάξνπ ζην νπνίν ζπκβαίλεη απηόκαηα ε κεηάιιαμε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εκβξπτθήο αλάπηπμεο. Η δηάγλσζε ηνπ MAS ζπλήζσο βαζίδεηαη ζηα θιηληθά
επξήκαηα. Οη απιέο αθηηλνγξαθίεο είλαη ζπρλά επαξθείο γηα ηε δηάγλσζε ηεο FD, αιιά ε βηνςία
ησλ βιαβώλ ηεο FD κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επηβεβαίσζε. Η αμηνιόγεζε ησλ
αζζελώλ κε MAS ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη από ην θάζκα ησλ ηζηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, κε
εηδηθέο εμεηάζεηο γηα ηνλ θαζέλα. Ο γελεηηθόο έιεγρνο είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά
δελ είλαη επξέσο δηαζέζηκνο. Παξά ην γεγνλόο όηη ε MAS δελ είλαη θιεξνλνκηθή, γελεηηθή
ζπκβνπιεπηηθή ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ
λεπξντλσκάησζε, ηελ νζηεντλώδε δπζπιαζία, ηα κε νζηενπνηνύκελα ηλώκαηα, ηελ ηδηνπαζή
θεληξηθή πξώηκε ήβε θαη ηα λενπιάζκαηα ησλ σνζεθώλ (βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο). Η ζεξαπεία
ππαγνξεύεηαη από ηνπο ηζηνύο πνπ εκπιέθνληαη θαη ην βαζκό ζηνλ νπνίν επεξεάδνληαη.
Οξηζκέλεο κνξθέο ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ κπνξεί λα ελδείθλπληαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ
θξαληνπξνζσπηθώλ θαη ζθειεηηθώλ αλσκαιηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε FD (πξννδεπηηθή
δηαηαξαρή ηεο όξαζεο, έληνλν άιγνο, ζνβαξή παξακόξθσζε), θαζώο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε
ησλ ελδνθξηλνπαζεηώλ θαη ησλ θαθνεζεηώλ πνπ –ζρεηίδνληαη κε ην MAS. Τα δηθσζθνληθά
ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά γηα ηε ζεξαπεία ηεο FD. Οη αζθήζεηο ελδπλάκσζεο ζπληζηώληαη γηα ηελ
δηαηήξεζε ηεο κπτθήο κάδαο γύξσ από ην νζηό κε ηελ FD θαη γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο
θαηάγκαηνο. Θεξαπεία γηα όιεο ηηο ελδνθξηλνπάζεηεο είλαη απαξαίηεηε. Τν MAS ζπάληα
ζρεηίδεηαη κε θαθνήζεηα. Καθνήζεο κεηαζρεκαηηζκόο ησλ αιινηώζεσλ FD ζπκβαίλεη ζε πηζαλώο
ιηγόηεξν από 1% ησλ αζζελώλ κε MAS.
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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.
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