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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Σν ζύλδξνκν Treacher-Collins είλαη κηα ζπγγελήο δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

θξαληνπξνζσπηθνύ ζπκπιέγκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ακθνηεξόπιεπξεο ζπκκεηξηθέο 

δπζπιαζίεο ησλ ώησλ,ηεο θάησ γλάζνπ,  απνζζία αλσκαιηώλ  ησλ άθξσλ,  ελώ ζπλδέεηαη κε 

αξθεηέο αλσκαιίεο ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ηξαρήινπ.  

 

Η εηήζηα ζπρλόηεηα ππνινγίζηεθε ζε 1 / 50.000 γελλήζεηο.  

 

Σα παηδηά εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθή δπζκνξθία πξνζώπνπ θαη  ακθνηεξόπιεπξε ζπκκεηξηθή 

ππνπιαζία ησλ δπγσκαηηθώλ, ηνπ ππν-νθζαικηθνύ ρείινπο (80% ησλ πεξηπηώζεσλ) θαη ηεο 

θάησ γλάζνπ (78%) (νπηζζνγλαζία, ε νπνία νδεγεί ζε αλσκαιίεο νδνληηθήο ζύγθιεηζεο, πνπ 

ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη από κηα πξόζζηα αλνηθηή δήμε. 

Παξαηεξείηαη θπξίαξρε ππνπιαζία ησλ καιαθώλ ηζηώλ ηνπ δπγσκαηηθνύ νζηνύ, ηνπ θαηώηεξνπ 

ρείινπο ηνπ νθζαικηθνύ θόγρνπ θαη ηεο παξεηάο. Επξήκαηα πνπ επίζεο παξαηεξνύληαη είλαη 

ζύλζεηεο  αλσκαιίεο ζηε θξόηαθν-γλαζηθή άξζξσζε πνπ νδεγνύλ ζε πεξηνξηζκό ηνπ 

αλνίγκαηνο ηνπ ζηόκαηνο πνηθίιεο ζνβαξόηεηαο, αληη-κνγγνινεηδήο θνξά ησλ κεζνβιεθαξηθώλ 

ζρηζκώλ (89%) θαη θνιόβσκα ησλ θάησ βιεθάξσλ κεηαμύ ηνπ εμσηεξηθνύ θαη ηνπ κεζαίνπ 

ηξίηνπ (69% ) κε απνπζία ησλ βιεθαξίδσλ ζην εμσηεξηθό ηξίην ηνπ θάησ βιεθάξνπ. Η ππεξώα 

είλαη ζνισηή, ελώ παξαηεξείηαη πεξηζηαζηαθά ιπθόζηνκα (28%). Αλσκαιίεο ηνπ έμσ σηόο, 

όπσο κηθξσηία ή αλσηία, αηξεζία ηνπ έμσ αθνπζηηθνύ πόξνπ θαη αλσκαιίεο ησλ νζηαξίσλ 

παξαηεξνύληαη ζπρλά (60%) θαη νδεγνύλ ζε βαξεθνΐα αγσγηκόηεηαο. Η λνεκνζύλε είλαη 

ζπλήζσο θπζηνινγηθή. Μπνξεί λα πξνθύςνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή θαη ηε δηαηξνθή θαηά ηα 

πξώηα ρξόληα, ιόγσ ηεο ζηελόηεηαο ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκό ζην άλνηγκα ηνπ ζηόκαηνο. Ληγόηεξν θνηλά ζπκπηώκαηα είλαη ε ελρνλδξσκάησζε 

θαη / ή ηα ζπξίγγηα ζηελ πεξηνρή κπξνζηά από ηνλ ηξάγν ηνπ σηόο, ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη νη 

αλσκαιίεο ηεο θαξδηάο, θαζώο θαη νη ακθνηεξόπιεπξεο ζρηζηίεο. 

Σν ζύλδξνκν απηό πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην TCOF1 (5q32) πνπ θσδηθνπνηεί ηελ 

θσζθνπξσηεΐλε ηνπ ππξηλίζθνπ Treacle ή ζηα γνλίδηα POLR1C (6p21.1) ή  POLR1D (13q12.2), 

πνπ θσδηθνπνηνύλ ηηο ππνκνλάδεο Ι θαη III ηεο RNA πνιπκεξάζεο.  

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηα θιηληθά επξήκαηα θαη ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο. Μνξηαθέο 

εμεηάζεηο επηβεβαηώλνπλ ηε δηάγλσζε. 
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Η δηαθνξηθή δηάγλσζε, ζην πιαίζην ηεο ακθνηεξόπιεπξεο θαη ειαθξώο αζύκκεηξεο κνξθή ησλ 

αζζελώλ, πεξηιακβάλεη ηα ζύλδξνκα Nager θαη Miller θαη ην ζύλδξνκν Goldenhar (δείηε ηνπο 

όξνπο απηνύο),.  

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή κε κνξηαθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ρνξηαθήο ιάρλεο 

(CVS). Σα πξνγελλεηηθά ππεξερνγξαθήκαηα κπνξεί λα εκθαλίδνπλ ηππηθέο δπζκνξθίεο  

πξνζώπνπ θαη ακθνηεξόπιεπξεο αλσκαιίεο ηνπ έμσ σηόο. 

Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν κε 90% δηεηζδπηηθόηεηα θαη πνηθίιε 

εθθξαζηηθόηεηα, αθόκε θαη κεηαμύ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ αζζελώλ εληόο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. 

Οη κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην POLR1C θιεξνλνκνύληαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν 

ηξόπν. Η γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή πεξηπιέθεηαη από ηελ εηεξνγελή  έθθξαζε ηεο λόζνπ θαη ζα 

πξέπεη λα ζπδεηείηαη ε πξνγελλεηηθή δηάγλσζε κε κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα.  

Η αληηκεηώπηζε είλαη δηεπηζηεκνληθή. ε πεξηπηώζεηο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο κεηά ηελ 

γέλλεζε, ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί ε ηξαρεηνζηνκία, ν κε-επεκβαηηθόο κεραληθόο αεξηζκόο (NIV) 

ή ε δηαηαηηθή νζηενγέλεζε ηεο γλάζνπ Η γλαζνπξνζσπηθή θαη ε πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή κπνξεί 

λα δηνξζώζεη ην καιαθό ππνπιαζηηθό ηζηό (αλαδηακόξθσζε ηνπ πξνζώπνπ κε κεηαθνξά 

ιίπνπο), ηελ ππνπιαζία ησλ νζηώλ (ρεηξνπξγηθή δηαηαηηθή νζηενγέλεζε, νζηηθά κνζρεύκαηα), 

θνιόβσκα βιεθάξνπ θαη ιπθόζηνκα (ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε). Η ζεξαπεία ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ αλνίγκαηνο ηνπ ζηόκαηνο, είλαη πνιύ δύζθνιε. Εηδηθόο ρεηξνπξγόο ΩΡΛ 

απαηηείηαη γηα ηηο αλσκαιίεο ηνπ κέζνπ σηόο (ιεηηνπξγηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε) θαη ην 

εμσηεξηθό νύο (αλαθαηαζθεπή ησλ ινβώλ). Η δηαρείξηζε ηεο απώιεηαο ηεο αθνήο πξέπεη λα 

γίλεηαη λσξίο (αθνπζηηθά βαξεθνΐαο θαη ιεηηνπξγηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε) γηα λα βνεζήζνπλ ηε 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε.  

Η πξόγλσζε γηα επηόηεξεο κνξθέο ηεο αζζέλεηαο είλαη επλντθή κε επαξθή ζεξαπεία. 
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Μεηάθξαζε: Οθηώβξηνο 2014 

 

 

 

Σν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. ε 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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