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Αξηζκόο Orphanet: 2849

ΠΕΡIΛΗΨΗ
Τν ζύλδξνκν Perlman ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από πνιπδξάκλην, λενγληθή καθξνζσκία,
ακθνηεξόπιεπξνπο λεθξηθνύο όγθνπο (ακαξηώκαηα κε ή ρσξίο λεθξνβιαζησκάησζε),
ππεξηξνθία ησλ λεζηδίσλ ηνπ Langerhans θαη δπζκνξθία ηνπ πξνζώπνπ. Μέρξη ζηηγκήο,
πεξίπνπ 30 αζζελείο έρνπλ αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία. Η δπζκνξθία ηνπ πξνζώπνπ ζεσξείηαη
ραξαθηεξηζηηθή κε ηελ αλνδηθή θνξά ησλ πξόζζησλ ηξηρώλ ηεο θεθαιήο, θαζίδεζε ηεο ξίδαο ηεο
ξηλόο, ππνηνληθή εκθάληζε κε αλνηρηό ζηόκα, πξνέρνλ άλσ ρείινο κε πξνο ηα έμσ ζηξνθή θαη
ήπηα κηθξνγλαζία. Επίζεο έρνπλ πεξηγξαθεί ζε νξηζκέλνπο αζζελείο θαη ίζσο είλαη
ραξαθηεξηζηηθά απηνύ ηνπ ζπλδξόκνπ, ε αγελεζία ηνπ κεζνινβίνπ, ηα αηκαγγεηώκαηα ηνπ
ρνξηνεηδνύο πιέγκαηνο, ην ιπθόζηνκα, ε δεμηόζηξνθε ζέζε ηεο θαξδηάο, ην δηαθνπηόκελν
ανξηηθό ηόμν, ε δηαθξαγκαηνθήιε, ε νξγαλνκεγαιία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο λεθξνκεγαιίαο,
ηεο επαηνκεγαιίαο, ηεο θαξδηνκεγαιίαο, ηεο ππεξπιαζίαο ηνπ ζύκνπ αδέλα, ε επαηηθή ίλσζε κε
ππιαην-ππιαία γεθύξσζε, ε ππνπιαζία ησλ θνηιηαθώλ κπώλ, ε αηξεζία ηνπ άπσ εηιενύ θαη ε
θξπςνξρία. Ο ππεξηλζνπιηληζκόο θαίλεηαη λα είλαη έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό απηήο ηεο
λόζνπ θαη κπνξεί λα είλαη κηα αηηία ζαλάηνπ πνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί. Τν ζύλδξνκν θαίλεηαη λα
θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε γίλεηαη θπξίσο
από ηα ζύλδξνκα Beckwith-Wiedemann (BWS) θαη Simpson-Golabi-Behmel (βιέπε απηνύο
ηνπο όξνπο): κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ GPC3 απνθιείζηεθαλ σο αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ζε
δηάθνξεο δεκνζηεύζεηο, όπσο θαη νη γελεηηθέο ή νη επηγελεηηθέο αιιαγέο ζηελ πεξηνρή 11p15
(ζπκκεηέρνπλ ζην BWS) πνπ δελ έρνπλ πνηέ αλαθεξζεί ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν Perlman,
παξά ηηο ηζρπξέο θαηλνηππηθέο νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ δύν ζπλδξόκσλ. Τα ππεξερνγξάθεκα
πνπ ειέγρνπλ ηελ καθξνγισζζία θαη ηηο λεθξηθέο αλσκαιίεο (θύζηεηο ή ππεξηξνθία) ,κπνξεί λα
πξνζαλαηνιίζνπλ ηελ πξνγελλεηηθή δηάγλσζε. H δηαρείξηζε είλαη ππνζηεξηθηηθή θαη ζα πξέπεη
λα είλαη δηεπηζηεκνληθή. Η πξόγλσζε γηα ην ζύλδξνκν Perlman είλαη πησρή κε έλα πςειό
πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο, θπξίσο ζηε λενγληθή πεξίνδν, ιόγσ ζεςαηκίαο ή πξννδεπηηθήο
αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο. Μεηαμύ ησλ βξεθώλ πνπ επέδεζαλ κεηά ηε λενγληθή πεξίνδν, ηα
δύν ηξίηα αλέπηπμαλ όγθν Wilms θαη ηα πεξηζζόηεξα είραλ θάπνηνπ βαζκνύ αλαπηπμηαθή
θαζπζηέξεζε. Ωζηόζν, αλαθέξζεθε έλα θνξίηζη πνπ ζηελ ειηθία ησλ 9 εκθάληδε θπζηνινγηθή
ςπρνθηλεηηθή εμέιημε.
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o

Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Μάηνο 2008
Μεηάθξαζε: Αύγνπζηνο 2014

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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