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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Σν ζχλδξνκν Noonan (NS) ραξαθηεξίδεηαη απφ θνληφ αλάζηεκα, ραξαθηεξηζηηθέο δπζκνξθίεο 

ηνπ πξνζψπνπ θαη ζπγγελείο αλσκαιίεο ηεο θαξδηάο. Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ NS εθηηκάηαη 

φηη είλαη κεηαμχ 1:1000 θαη 1:2500 γελλήζεηο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ NS 

είλαη ν ππεξηεινξηζκφο κε πξνο ηα θάησ θιίζε ησλ κεζνβιεθαξηθψλ ζρηζκψλ, βιεθαξφπησζε 

θαη ρακειή πξφζθπζε κε νπίζζηα θιίζε ησλ ψησλ κε κηα πάρπλζε ηεο έιηθαο. Οη 

θαξδηαγγεηαθέο αλσκαιίεο πνπ πην ζπρλά ζπλδένληαη κε απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη ε ζηέλσζε 

ηεο πλεπκνληθήο θαη ε ππεξηξνθηθή κπνθαξδηνπάζεηα. Σα άιια ζπλαθή ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

:απρεληθφ πηεξχγην, δπζκνξθία ζην ζψξαθα, ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε, θξπςνξρία, δπζθνιίεο 

ζηελ ζίηηζε θαηά ηε βξεθηθή ειηθία, αηκνξξαγηθή δηάζεζε θαη δπζπιαζία ηνπ ιεκθηθνχ. Σν 

ζχλδξνκν κεηαβηβάδεηαη  κε ηνλ απηνζσκαηηθφ επηθξαηεηηθφ ηξφπν. 

ε πεξίπνπ 50% ησλ πεξηπηψζεσλ, ε λφζνο πξνθαιείηαη απφ παξαλνεκαηηθέο κεηαιιάμεηο ζην 

γνλίδην PTPN11 (12q24.1), θαηαιήγνληαο ζε έλα θέξδνο ιεηηνπξγίαο ηεο  κε ππνδνρέα 

πξσηεΐλεο θσζθαηάζεο ηεο ηπξνζίλεο πξσηετλψλ SHP-2. Πξφζθαηα, κεηαιιάμεηο ζε άιια 

γνλίδηα απφ ην κνλνπάηη ΜΑΡΚ RAS (KRAS, SOS1 θαη RAF1) έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ζε έλα κηθξφ 

πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κε NS. Αλάιπζε ησλ κεηαιιάμεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

δείγκαηα αίκαηνο θαη ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζε πεξηπηψζεηο  κε πηζαλή δηάγλσζε  NS. 

Ωζηφζν, ε δηάγλσζε δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί κε βάζε ηνλ κνξηαθφ  έιεγρν,  θαζψο  ε 

επαηζζεζία ηεο ζπλδπαζκέλεο κειέηεο  φισλ ησλ γλσζηψλ γνληδίσλ επηηξέπεη ηελ επηβεβαίσζε 

ζε ιηγφηεξν απφ ην 75%  ησλ αζζελψλ. 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλδξνκν Turner, ην θαξδην πξφζσπν 

δεξκαηηθφ ζχλδξνκν, ην ζχλδξνκν Costello, ηελ λεπξντλσκάησζε ηχπνπ 1 (NF1) θαη ην 

ζχλδξνκν LEOPARD (δείηε απηνχο ηνπο φξνπο). Πξνγελλεηηθφο έιεγρνο κε αλάιπζε DNA 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δείγκαηα ρνξηαθήο ιάρλεο θαη ακληαθψλ θπηηάξσλ, εάλ ε 

κεηάιιαμε έρεη ήδε ηαπηνπνηεζεί ζε έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά ε πνιππινθφηεηα ηεο 

αλάιπζεο θαζηζηά ηε δηάγλσζε ηερληθά δχζθνιε ζηνλ ζχληνκν δηαζέζηκν ρξφλνζηελ  δηάξθεηα 

ηεο εγθπκνζχλεο. Η πξνεκθπηεπηηθή γελεηηθή δηάγλσζε κπνξεί επίζεο λα είλαη κηα δπλαηφηεηα. 

Σν NS πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε φισλ  ησλ εκβξχσλ κε 

πνιπυδξάκλην, πιεπξηηηθφ πγξφ, νίδεκα θαη απμεκέλε πνζφηεηα απρεληθνχ πγξνχ κε 

θπζηνινγηθφ θαξπφηππν. Η αληηκεηψπηζε πξέπεη λα εζηηάδεη ζηα πξνβιήκαηα ζίηηζεο ζηελ 

πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη  λα πεξηιακβάλεη ηελ  εθηίκεζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ  

αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θηλεηηθήο εμέιημεο. Εάλ ελδείθλπηαη, πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θπζηνζεξαπεία θαη ινγνζεξαπεία. Μηα πιήξεο νθζαικνινγηθή εμέηαζε θαη 

έλαο αθνπνινγηθφο έιεγρνο πξέπεη λα γίλνληαη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ελδείθλπηαη ν πξνεγρεηξεηηθφο έιεγρνο ηεο πεθηηθφηεηαο. Με ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη παξνρή 

ζπκβνπιψλ, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κε NS ζα κεγαιψζνπλ  θαη ζα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά 
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ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. Σα ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα κεηψλνληαη κε ηελ ειηθία θαη νη 

πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο κε NS δελ ρξεηάδνληαη εηδηθή ηαηξηθή θξνληίδα. 
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Σν έγγξαθν απηφ απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. ε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο 

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

 

 

 


