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:: ύνδρομο Schöpf-Schulz-Passarge 

Αξηζκόο Orphanet: 50944 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Schöpf-Schulz-Passarge (SSPS) είλαη κία ζπάληα απηνζσκαηηθή ππνιεηπόκελε 

εθηνδεξκηθή δπζπιαζία πνπ  ραξαθηεξίδεηαη από πνιιαπιά απνθξηλή πδξνθπζηώκαηα ησλ 

βιεθάξσλ, παιακνπεικαηηαίν θεξαηόδεξκα, ππνηξίρσζε, ππνδνληία  θαη δπζηξνθία ησλ 

νλύρσλ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πεξηγξαθεί πεξηζζόηεξεο από 25 πεξηπηώζεηο κε SSPS.  

Ο όξνο SSPS αλαθέξεηαη κε έλα δηαθξηηό θαηλόηππν εθηνδεξκαηηθήο δπζπιαζία κε ζρεηηθά 

θαινήζε πνξεία θαη θαζπζηέξεζε ζηελ δηάγλσζε, ε νπνία ζπρλά ηίζεηαη ζηελ ελήιηθε δσή. Τα 

ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη ζηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία θαη ηελ εθεβεία, αιιά πεξηιακβάλνπλ 

ζρεηηθά κε εηδηθέο εθδειώζεηο, όπσο δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ ππνδνληία, ππνηξίρσζε, 

παιακνπεικαηηαίν θεξαηνδέξκα θαη δπζηξνθία ησλ νλύρσλ. Η ξνδόρξνπο αθκή κε 

ηειεγγεηεθηαζίεο είλαη ζρεηηθά θνηλό ραξαθηεξηζηηθό. Πνιιαπιά απνθξηλή  πδξνθπζηώκαηα 

βιεθάξσλ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη (όςηκα) ζηελ ελειηθίσζε. Παιακνπεικαηηαίν θεξαηόδεξκα κε 

ηζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απεθθξηηηθνύ ζπξηγγντλναδελώκαηνο παξαηεξείηαη ζρεδόλ ζην 

ήκηζπ ησλ πεξηπηώζεσλ θαη ελίνηε αλαπηύζζεηαη θαθνήζεηα. Άιινη  εμαξηεκαηηθνί όγθνη πνπ 

πεξηγξάθνληαη πεξηιακβάλνπλ ην βαζηθνθπηηαξηθό θαξθίλσκα, ην απεθθξηηηθό  πόξσκα, ην 

θαιόεζεο αθάλζσκα θαη ηνλ  ζπιαθηώδε θαξθίλν ηεο ρνάλεο. Μεξηθνί αζζελείο έρνπλ πεξηγξαθεί 

λα έρνπλ πηελνεηδέο πξνζσπείν.,Η νδόλην-όλπρν-δεξκαηηθή δπζπιαζία (βιέπε ηνλ όξν απηό) 

θαη ην SSPS ζεσξνύληαη δηαθξηηέο νληόηεηεο  εληόο ηνπ θάζκαηνο ησλ κεηαιιάμεσλ ηνπ 

WNT10A, ελώ απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ αζζελώλ πνπ πεξηγξάθνληαη κε αηειείο θαηλνηύπνπο 

ησλ νδόλην-όλπρν, ηξίρν-όδνλην θαη ηξίρν- νδόλην- όλπρν ηύπσλ.  

Τν SSPS νθείιεηαη ζε νκόδπγε ή εηεξόδπγε κεηαιιάμε ηνπ WNT10A. Αηειήο / εληνπηζκέλε 

έθθξαζε ηεο λόζνπ ζε εηεξόδπγν θνξέα θαη πνιιαπιέο πεξηπηώζεηο αηκνκημίαο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ πεξηζηαζηαθά ζε κηα ςεπδνθπξίαξρε θιεξνλνκηθόηεηα.  

Η κεηαβίβαζε είλαη απηνζσκαηηθή ππνιεηπόκελε. 
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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. 

 

 

 


