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Νεπξνδεξκαηηθά ζχλδξνκα

Γεξκαηηθέο εθδειψζεηο

Τάλια Τςιβιτανίδου- Κάκουρου

Παιδίατροσ-παιδοδερματολόγοσ



Νεπξνδεξκαηηθά ζχλδξνκα

Σπρλφηεηα

• Νεπξηλσκάησζε ηχπνπ I 1:3,000

• Οδψδεο ζθιήξπλζε 1:8,000-10,000

• Υπνκειάλσζε Ito 1:10,000

• Αθξάηεηα ρξσζηηθήο 1:40,000 

• Sturge-Weber disease 1:50,000

• Ataxia-telangiectasia (A-T) 1:100,000

• Von Hippel-Lindau disease (VHL) ζπάληα



Περίπηωζε 1ε

• Φχιν : θνξίηζη

• Ηιηθία: 4 κελψλ

• Δπξήκαηα: πνιιαπιέο cafe au lait θειίδεο ζηνλ 

θνξκφ  θαη άθξα

• Οηθ. ηζηνξηθφ: ε κεηέξα έρεη λεπξηλσκάησζε (NF1)

• Αγσλία γνληψλ : 

– Tν παηδί έρεη λεπξηλσκάησζε ή φρη?

– Τη εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο πξέπεη λα γίλεη 



NF1 κεηέξα θαη θφξε 



Πεξίπησζε 1ε

• café au lait : θειίδεο 

>5mm, αξηζκφο: > 6





Νεπξηλσκάησζε ηχπνπ 1 (NF1)
• NF1: επηθξαηνχλ ζσκαηηθφο ραξαθηήξαο

• Παζνθπζηνινγία: κεηάιιαμε ή έιιεηκα

ηνπ NF1 γνλίδηνπ πνπ εληνπίδεηαη ζην 17q11.2 

• ην NF1 γνλίδην θσδηθνπνηεί ηελ πξσηετλε :

neurofibromin : ογθοθαηαζηαιηηθή ↓ ↓ 

παξαγσγή ή δπζιεηηνπγηθή neurofibromin

θιηληθά επξήκαηα NF1

• Πνιπζπζηεκαηηθή γελεηηθή δηαηαξαρή (εθδειψζεηο 

απν δέξκα, λεχξα, θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα θ.α. )



Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα NF1 

( ≥ 2/7 θξηηήξηα ) 

• ≥ 6 café-au-lait θειίδεο δηακέηξνπ ≥ 5  mm ζε 

παηδηά <10 ρξνλψλ θαη ≥ 15 mm ζηνπο ελήιηθεο 

• Δθειίδεο ζηηο καζράιεο θαη βνπβψλεο (>2)

• ≥ 2 λεπξηλψκαηα ή έλα πιεγκαηψδεο λεπξίλσκα

• Γινίσκα νπηηθνχ λεχξνπ 

• ≥ 2 ακαξηψκαηα ίξηδαο (Lisch nodules)

• Γπζπιαζία νζηψλ (ζθελνεηδέο, θχξησζε καθξψλ 

νζηψλ , ςεπδάξζξσζε) 

• Πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελήο κε NF1



NF1 θιηληθά επξήκαηα 
Κιηληθά εσρήκαηα Ηιηθία εκθάληζες

Cafe au lait θειίδεο γέλλεζε, ζηελ   ειηθία ησλ 5 

ρξ. 80%

Δθειίδεο θακπηηθψλ

επηθαλεηψλ 

Παηδηθή ειηθία

Γεξκαηηθά ή ππνδφξηα 

λεπξηλψκαηα

εθεβεία, ή ιίγν αξγφηεξα

Οδίδηα Lisch Αξρή ελειηθίσζεο

Χεπδάξζξσζε θλήκεο Σπγγελήο ε επίθηεηε κεηά απν

θάηαγκα ιφγσ θχξησζεο 

θλήκεο 



NF1: cafe au lait θειίδεο

• Δκθάληζε:γέλλεζε, 

ζηελ   ειηθία ησλ 

5 ρξ. 80%



NF1:εθειίδεο

• Δκθάληζε:
παηδηθή ειηθία



NF1:λεπξηλψκαηα

• Δκθάληζε:

Δθεβεία ή ιίγν 

αξγφηεξα 



NF1: νδίδηα Lisch

• Δκθάληζε:

αξρή ελήιηθεο  δσήο 



NF1: Χεπδάξζξσζε θλήκεο

• Σπγγελήο

• Δπίθηεηε (κεηά 

απν θάηαγκα ηεο 

θλήκεο σο 

απνηέιεζκα ηεο 

ζπγγελνχο 

θχξησζεο)



NF1

• Σηελ ειηθία 8 ρξνλψλ, ην 95% ησλ 

παζρφλησλ πιεξνχλ ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα ηεο λφζνπ 



NF1
Μπνζθειεηηθέο αλσκαιίεο

• Σθνιίσζε

• Κπθνζθνιίσζε

• Σπγγελή θχξησζε θαη ςεπδάξζξσζε (θλήκε/ 
αληηβξάρην)

• Υπεξηξνθία άθξνπ

• Όγθνη καιαθψλ κνξίσλ (πρ ξαβδνκπνζάξθσκα)



• Όγθνη λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο



NF1

• Ήπηα/ κέηξηα ΠΚ

• Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 40%

• Οζηενπελία/ νζηενπφξσζε

• Υπέξηαζε (θαηνρξσκνθχηησκα, ζηέλσζε λεθξηθήο 

αξηεξίαο)

• Πξφσξε ήβε

• Κνληφ αλάζηεκα



• Schnabel C et al. Effect of vitamin D3 treatment on bone density 

in neurofibromatosis 1 patients: a retrospective clinical study

Joint Bone Spine 2013;80:315-9

• Heerva et al. Neurofibromatosis 1-

related osteopenia often progresses to osteoporosis in 12 years.

Calcif Tissue Int.2013; 92:23-7.

• Petramala L et al. Bone mineral metabolism in patients

with neurofibromatosis type 1 (von Recklingausen disease)

Arch Dermatol Res. 2012 ;304(4):325-31

• Stevenson DA et al. Pediatric 25-
hydroxyvitamin D concentrations in neurofibromatosis type 1.

J Pediatr Endocrinol Metab 2011;24(3-4):169-74

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21648285


 Vitamin D  αξηζκφο λεπξηλσκάησλ ζε 

ελήιηθεο 

Lammert M et al. Vitamin D deficiency associated with 

number of neurofibromas in neurofibromatosis 1. 

J Med Genet. 2006; 43:810–3





Περίπτωςθ 2θ

• Αγφξη 11 ρξνλψλ

• Πνιιαπιέο  café au lait θειίδεο θαη εθειίδεο ρσξίο 

άιιεο εθδειψζεηο NF1. 

• Σηελή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε



Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα NF1 

( ≥ 2/7 θξηηήξηα ) 

• ≥ 6 café-au-lait θειίδεο δηακέηξνπ ≥ 5  mm ζε 

παηδηά <10 ρξνλψλ θαη ≥ 15 mm ζηνπο ελήιηθεο 

• Δθειίδεο ζηηο καζράιεο θαη βνπβψλεο (>2)

• ≥ 2 λεπξηλψκαηα ή έλα πιεγκαηψδεο λεπξίλσκα

• Γινίσκα νπηηθνχ λεχξνπ 

• ≥ 2 ακαξηψκαηα ίξηδαο (Lisch nodules)

• Γπζπιαζία νζηψλ (ζθελνεηδέο, θχξησζε καθξψλ 

νζηψλ , ςεπδάξζξσζε) 

• Πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελήο κε NF1



Περίπτωςθ 2θ

• Πνιιαπιέο  café au lait θειίδεο θαη εθειίδεο ρσξίο 

άιιεο εθδειψζεηο NF1. 

• O γελεηηθφο έιεγρνο είλαη αξλεηηθφο γηα NF1 .

• ΓΓ. ύλδροκο  Legius

• Μεηαιιάμεηο ζην

γνλίδην  SPRED1 (15q14) 



Σχλδξνκν Legius
Ναη

• Café au lait θειίδεο

• Δθειίδεο

• Ληπψκαηα

• Μαθξνθεθαιία

• Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο

• ΓΔΠ- Υ

• Καζπζηέξεζε 
αλάπηπμεο

Ότη

• Νεπξηλψκαηα

• Γινίσκα νπηηθνχ 

λεχξνπ

• Ακαξηψκαηα ίξηδαο 

(Lisch nodules)

• Γπζπιαζία νζηψλ





Περίπτωςθ 3θ

• Φφλο : Κορίτςι

• Ηλικία: 10 χρονών

• Υπόχροεσ κθλίδεσ (2)



Ποια είναι θ πικανότθτα το ςυγκεκριμζνο παιδί 
να ζχει οηώδθ ςκλιρυνςθ



Οηώδθσ ςκλιρυνςθ

• TSC : επικρατοφν ςωματικόσ χαρακτιρασ

• Πακοφυςιολογία : μεταλλάξεισ ςτα γονίδια 
TSC1 (χρωμόςωμα 9q34) ι TSC2 (χρωμόςωμα 
16p.13.3).

• Αμαρτίνθ (TSC1) και τουμπερίνθ (TSC2) :
δρουν ςυνεργικά και ρυκμίηουν τθν ανάπτυξθ 
και διαφοροποίθςθ των κυττάρων

Απορφκμιςθ ςτθν οργανογζνεςθ  όηοι 
(αμαρτώματα)



Κξηηήξηα γηα δηάγλσζε νδψδνπο ζθιήξπλζεο

Μείδολα

• Αγγεηοϊλώκαηα προζώποσ, 

πιάθα ζηο κέηωπο

• Τπότροες θειίδες (≥ 3)

• Πιάθεο ζαγξέ  Shagreen patch 

• Ποιιαπια οδώδε ακαρηώκαηα

ακθηβιεζηροεηδούς

• Φινητθά νδίδηα

• Υπνεπελδπκαηηθά νδίδηα

• Γηγαληηαίν αζηξνθχηησκα

• Ραβδοκύωκα θαρδηάς 

• Λεκθαγγεησκάησζε

• Αγγεηοκσοιίπωκα λεθρώλ

Ειάζζολα

• Βνζξία αδακαληίλεο

• Πνιχπνδεο νξζνχ

• Κχζηεηο νζηψλ

• Δγθεθαιηθέο  αθηηλσηέο  γξακκέο 

ηεο ιεπθήο  νπζίαο

• Ιλώκαηα ούιωλ 

• Με λεθξηθά ακαξηψκαηα

• Άτροε θειίδα 

ακθηβιεζηροεηδούς

• Confetti βιάβες δέρκαηος

• Ποιιαπιές λεθρηθές θύζηεης

• 2 κείδολα ή 1 κείδολ θαη 2 

ειάζζολα 



Εκδθλώςεισ απο το δζρμα TSC

Αγγειοϊνώματα

Οξύαιχμη υπόχποη 

κηλίδα

Shagreen 

patch

Πεπιονυχικά ινώματα



Ινώματα ςτα οφλα



Περίπτωςθ 3θ

• Φφλο : Κορίτςι

• Ηλικία: 10 χρονών

• Υπόχροεσ κθλίδεσ (2)



Κξηηήξηα γηα δηάγλσζε νδψδνπο ζθιήξπλζεο

Μείδολα

• Αγγεηοϊλώκαηα προζώποσ, 

πιάθα ζηο κέηωπο

• Τπότροες θειίδες (≥ 3)

• Πιάθεο ζαγξέ  Shagreen patch 

• Ποιιαπια οδώδε ακαρηώκαηα

ακθηβιεζηροεηδούς

• Φινητθά νδίδηα

• Υπνεπελδπκαηηθά νδίδηα

• Γηγαληηαίν αζηξνθχηησκα

• Ραβδοκύωκα θαρδηάς 

• Λεκθαγγεησκάησζε

• Αγγεηοκσοιίπωκα λεθρώλ

Ειάζζολα

• Βνζξία αδακαληίλεο

• Πνιχπνδεο νξζνχ

• Κχζηεηο νζηψλ

• Δγθεθαιηθέο  αθηηλσηέο  γξακκέο 

ηεο ιεπθήο  νπζίαο

• Ιλώκαηα ούιωλ 

• Με λεθξηθά ακαξηψκαηα

• Άτροε θειίδα 

ακθηβιεζηροεηδούς

• Confetti βιάβες δέρκαηος

• Ποιιαπιές λεθρηθές θύζηεης

• 2 κείδολα ή 1 κείδολ θαη 2 

ειάζζολα 





Περίπτωςθ 4θ

• Κορίτςι 15 χρονών

• Ιςτορικό και αντιμετώπιςθ ακμισ από θλικίασ 
12 χρονών

• Απότομθ επιδείνωςθ τθσ ακμισ ςε θλικία 15 
χρονών









Κριτιρια για διάγνωςθ οηώδουσ ςκλιρυνςθσ

Μείηονα

• Αγγειοϊνώματα προςώπου, πλάκα 
ςτο μζτωπο

• Υπόχροεσ κθλίδεσ (≥ 3)

• Shagreen patch 

• Πολλαπλα οηώδθ αμαρτώματα
αμφιβλθςτροειδοφσ

• Cortical tuber

• Υποεπενδυματικά οηίδια

• Γιγαντιαίο αςτροκφττωμα

• Ραβδομφωμα καρδιάσ 

• Λεμφαγγειωμάτωςθ

• Αγγειομυολίπωμα νεφρών

Ελάςςονα

• Βοκρία αδαμαντίνθσ

• Πολφποδεσ ορκοφ

• Κφςτεισ οςτών

• Cerebral white matter radial 
migration lines

• Ινώματα οφλων 

• Μθ νεφρικά αμαρτώματα

• Άχροθ κθλίδα αμφιβλθςτροειδοφσ

• Confetti βλάβεσ δζρματοσ

• Πολλαπλζσ νεφρικζσ κφςτεισ

• 2 μείηονα ι 1 μείηον και 2 
ελάςςονα 



Αληηκεηώπηζε αγγεηοϊλωκάηωλ



Θεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε αγγεηντλσκάησλ

• Laser 

• Απφμεζε

• Κξπνζεξαπεία ππνηξνπέο

• Φεκηθφ peeling

• Φεηξνπξγηθή αθαίξεζε







Κνξίηζη 11ρξνλψλ

Τνπηθάl rapamycin 0.1% oint δχν θνξέο εκεξεζ. γηα 3 

κήλεο → ζπληήξεζε, δπν θνξέο εκεξεζίσο γηα 3 εκέξεο 

ηελ εβδνκάδα , 17κήλεο



26 ρξνλψλ α) Πξν ζεξαπείαο

β) έλα κήλα κεηά απφ Laser Co2 γ) 15 κήλεο κεηά απφ 

laser



Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ζεξαπείαο ηα επίπεδα 

ξαπακπζίλεο ζηνλ νξφ αίκαηνο ήηαλ 

κε αληρλεχζηκα (<1.1 ng/ml)



Park J. et al. Dermatology 2014;228:37–41

Σπκπεξάζκαηα

•Η ηνπηθή ρξήζε ξαπακπζίλεο είλαη απνηειεζκαηηθή 

φηαλ νη βιαηίδεο είλαη <4mm

• Δγθαηξε έλαξμε ζηελ παηδηθή/ εθεβηθή ειηθία 

• Βιαηίδεο > 4mm λα αληηκεησπίδνληαη κε laser θαη 

λα αθνινπζεί ηνπηθή ρξήζε ξαπακπθίλεο γηα 

απνθπγή ππνηξνπψλ





Tu J et al.Australas J Dermatol. 2014 ;55:63-9

• No αζζελψλ κε αγγεηντλψκαηα: 19

• Μέζε ειηθία (trial entry): 10.5 ρξνλψλ

• Rapamycin: 0.1-1% , δχν θνξέο εκεξεζίσο ( νη 

πεξηζζφηεξνη κφλν θάζε βξάδπ ) κέρξη 

ππνρψξεζεο ησλ βιαβψλ θαη κεηά 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

• Γηάξθεηα ζεξαπείαο : 8-30 κήλεο

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Australasian+Journal+of+Dermatology(2014)55,63%E2%80%9369


Tu J et al.Australas J Dermatol. 2014 ;55:63-9

• 17/19 αζζελείο: θαιή ή άξηζηε αληαπφθξηζε 

• 2/19 αζζελείο (κεγάια αγγεηντλψκαηα): κέηξηα 

αληαπφθξηζε 

• Βειηίσζε : ζηηο 2 πξψηεο εβδνκάδεο ζεξαπείαο

(Ανταπόκριση : ελάχιστη <30%, μέτρια 30–59%, καλή 

60–89%, άριστη >90%.)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Australasian+Journal+of+Dermatology(2014)55,63%E2%80%9369




Tu J et al.Australas J Dermatol. 2014 ;55:63-9

• Έλαξμε ηνπηθήο ρξήζεο ξαπακπθίλεο έγθαηξα κε 
ηελ πξψηε εκθάληζε ησλ αγγεηντλσκάησλ ζηελ 
παηδηθή ειηθία 

Σχζηαζε 

• 0.1% rapamycin powder in petrolatum, κηα θνξά 
εκεξεζίσο κέρξη πιήξνπο χθεζεο θαη κεηά 3 θνξέο 
ηελ εβδνκάδα γηα ζπληήξεζε 

• 0.5% ζε κεγαιχηεξα παηδηά

• 1% ζε εθήβνπο θαη ελήιηθεο

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Australasian+Journal+of+Dermatology(2014)55,63%E2%80%9369




Περίπηωζε 5ε

• Αγφξη

• Ηιηθία 12 ρξνλψλ

• Άρξνεο θειίδεο ζε ηαηληνεηδή θαηαλνκή ζην 

δεμ θάησ άθξν θαη θαηά κήθνο γξακκψλ 

Blascko ζην θνξκί

• Αηνκηθφ αλακλεζηηθφ: επηιεςία







Γξακκέο Blascko’s
•Γξακκέο δέξκαηνο κε 
νξαηέο ππφ θπζηνινγηθέο 
ζπλζήθεο 
•Αληηπξνζσπεχνπλ 
κνλνπάηηα κεηαλάζηεπζεο 
θαη πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ 
επηδεξκηδηθψλ θπηηάξσλ 
θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ 
εκβξχνπ.
•Tχπνο γελεηηθνχ 
κσζαυθηζκνχ
•Οξηζκέλα γελεηηθά 
λνζήκαηα εκθαλίδνπλ 
δεξκαηηθέο βιάβεο θαηά 
κήθνο ησλ γξακκψλ 
Blascko’s





Περίπηωζε 5ε

• Αγφξη

• Ηιηθία 12 ρξνλψλ

• Άρξνεο θειίδεο ζε ηαηληνεηδή θαηαλνκή ζην 

δεμ θάησ άθξν θαη θαηά κήθνο γξακκψλ 

Blascko ζην θνξκί

• Αηνκηθφ αλακλεζηηθφ: επηιεςία



Υπνκειάλσζε Ito

• Γεξκαηηθέο βιάβεο

• Σπζηεκαηηθέο εθδειψζεηο

– ΚΝΣ (ζπαζκνί, Π.Κ.) 75%

– Οθζαικνί  (ζηξαβηζκφο, ππεξηεινξηζκφο) 20%

– Μπνζθειεηηθφ ζχζηεκα (ζθνιίσζε, εκηππεξηξνθία, 

θιεηλνδαθηπιία) 20%

– Καξδηαγγεηαθφ θαη νπξνπνηνγελλεηηθφ ζχζηεκα

• Φξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο (κσζαυθηζκφο, 9q33, 

15q11-q13, Xp11, Xp21.2) (60%)





Περίπηωζε 6ε

• Φχιν: K

• Ηιηθία : 15 εκεξψλ

• Αηηία εηζφδνπ ζε κνλάδα λενγλψλ: ζπαζκνί

• Κιηληθή εμέηαζε : θπζαιίδεο ζε εξπζεκαηψδε

βάζε, θνξκφο θαη ηα άθξα   

• Λνηπή θιηληθή εμέηαζε : θθ

• Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ΟΝΠ

• Αληηκεηψπηζε: αληηζπαζκσδηθή αγσγή, 

acyclovir IV



Φπζαιίδεο θαη θιπθηαηλίδηα κε εξχζεκα ζε ηαηληνεηδή θαηαλνκή



Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο

• Ησζηλφθηια ζην πγξφ θπζαιίδνο

• Ησζηλνθηιία ζην πεξηθεξηθφ αίκα

• Ιζηνινγηθή εμέηαζε



Αθράηεηα τρωζηηθής 

(incontinentia pigmenti)

Δπηθξαηεηηθφ θπινζχλδεην γνλίδην 

Φαξαθηεξηζηηθέο δεξκαηηθέο βιάβεο

Σπλδπάδεηαη κε: λεπξνινγηθέο

 νθζαικηθέο

 νδνληηθέο δηαηαξαρέο

 καιιηά, λχρηα 

 κπνζθειεηηθφ

 επίπησζε :  1 πεξίπησζε / 40,000 population

Α: Κ =1:37      Carney RG Arch Dermatol 112, 535–542, 1976



Αθξάηεηα ρξσζηηθήο

Παζοθσζηοιογία

• Αηηηνινγία: κεηάιιαμε/ έιιεηκα ηνπ Nuclear factor 

kappa B (NF-θB) Essential Modulator (NEMO). 

• Δληφπηζε: Xq28

http://ghr.nlm.nih.gov/dynamicImages/chromomap/ikbkg.jpeg


• NEMO gene θσδηθνπνηεί ηελ, NF-
θΒ , kinase complex

• NF-θΒ νπζηψδεο ζε δηάθνξεο 
νδνχο π.ρ. (αλνζνινγηθέο, 
θιεγκνλψδεηο)

• Δκπνδίδεη ηελ απφπησζε 
θπηηάξσλ  πνπ πξνθαιεί ν 

TNF factor κε ελεργοποίεζε 
NF-θΒ  απφπησζε 
πξνζβεβιεκέλσλ θπηηάξσλ

• Τα αγφξηα πεζαίλνπλ ελδνκήηξηα. 
Τα θνξίηζηα θνξείο πάζρνπλ

• Δχξνο ζηελ έθθξαζε θαη βαξχ-
ηεηα ησλ θιηληθψλ εθδειψζεσλ 
(εθιεθηηθή απελεξγνπνίεζε 
πάζρνληνο  Φ ρξσκνζψκαηνο)



Incontinentia pigmenti (IP) 

Κιηληθέο εθδειψζεηο

ηάδηα δερκαηηθώλ βιαβώλ

• Σηάδην 1 : Φπζαιηδψδεο 

• Σηάδην 2: Μπξκεθηψδεο

• Σηάδην 3 :Υπέξρξσζεο

• Σηάδην 4 :Υπνρξσκίαο



• Φπζαιηδψδεο ζηάδην (1)



Ιζηνινγηθή: Φπζαιηδψδεο ζηάδην



Μπξκεθηψδεο ζηάδην (2)

• Σπρλφηεηα: 70-80%

• Δκθαλίδεηαη 2- 8 

εβδνκάδα δσήο

Γηάξθεηα : κήλεο



Μπξκεθηψδεο ζηάδην (2)



Ιζηνινγηθή: Μπξκεθηψδεο ζηάδην (2)



Σηάδην ππέξρξσζεο (3)

• Σπρλφηεηα: 80- 90 %

• Δκθαλίδεηαη ηνλ 3ν -6ν

κήλα δσήο 

• Υπνρσξεί ζηελ εθεβεία 



IP: ζηάδην 3





Σηάδην ππνρξσκίαο (4)

• Σπρλφηεηα:38-60%

• Αηξνθία δέξκαηνο

• Δκθαλίδεηαη απν ηε 

βξεθηθή έσο ελήιηθε 

δσή 

• Μφληκεο βιάβεο 



IP- ζσζηεκαηηθές εθδειώζεης(80%)

στλόηεηα %

• ΚΝΣ 10-40

• Μάηηα 30

• Γφληηα Γλάζνο 65-90

• Μαιηά 28-70

• Σθειεηφο 14



IP- Εθδειώζεης ΚΝ (10-40%)

• Σπαζκνί

• Μηθξνθεθαιία

• Πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε

• Υπεξηνλία

• Αηαμία 

• Υπεξθηλεηηθφηεηα



IP- Οθζαικηθές εθδειώζεης (30%)

• Σηξαβηζκφο

• Μπσπία

• Μηθξνθζαικία

• Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα

• Καηαξξάθηεο 

• Αηξνθία νπηηθνχ λεχξνπ

• Σπγγελέο γιαχθσκα 











IP: Ολπρνδπζηξνθία (10-60%)



IP:Follow up
Wong G AE et al. Pediatr Dermatol 21, 242-245, 2004

• Παραθοιούζεζε απο ποιιαπιές εηδηθόηεηες

• Οη δεξκαηηθέο βιάβεο δελ ρξήδνπλ εηδηθήο ζεξαπείαο θαη 
ππνρσξνχλ απν κφλεο ηνπο

• Οθζαικοιογηθή παραθοιούζεζε:

 φηαλ ηεζεί ε δηάγλσζε

 αλά κήλα ηνπο 3-4 πξψηνπο κήλεο δσήο

 θάζε 3 κήλεο ηνλ πξψην ρξφλν δσήο

 αλά 6κελν κέρξη ηελ ειηθία ησλ 3 ρξνλψλ

 κία θνξά ην ρξφλν

Νεσροιογηθή παραθοιούζεζε

 φηαλ ηεζεί ε δηάγλσζε

 ζε ειηθία 12 κελψλ  επη ελδείμεσλ 

MRI εγθεθάινπ επη λεπξνινγηθψλ ελδείμεσλ θαη 
ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο



IP: Follow-up

• Οδνληηαηξηθή θξνληίδα ( νξζνδνληηθφο, πξνζζεηηθή 

θιπ)

• Γελεηηθή θαζνδήγεζε

• Πξνγελεηηθή/ πξνεκθπηεπηηθή δηάγλσζε

Hum Genet 114 , 298–305, 2004



IP:Πρόγλωζε 

• Δάλ δελ ππάξμνπλ νθζαικνινγηθέο θαη 

λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο κέρξη ηνλ πξψην ρξφλν 

ηεο δσήο ε πξφγλσζε γηα φξαζε θαη λεπξνινγηθή 

αλάπηπμε είλαη πνιχ θαιή.

Catalano RA Am J Ophthalmol 110, 679–700 , 1990



Fryssira H,  Κakourou T, Valari M et al.

Acta Paediatr 2011;100:128-33. 

• Πεξίνδνο κειέηεο: 1997-2007

• Αξηζκφο αζζελψλ: 12

• Ηιηθία δηάγλσζεο: 15 εκέξεο- 7 κήλεο

• Ηιηθία ηειεπηαίαο εμέηαζεο: 7 κελψλ- 9 ρξνλψλ

• Γηαηαξαρέο νδνληνθπταο : 8/12

• Νεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο : 4/12

• Οθζαικνινγηθέο >>     : 2/12

• Οπισηηθή αισπεθία θαη νλπρνδπζηξνθία : 2/12

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Incontinentia pigmenti revisited. A novel nonsense mutation of the IKBKG gene




Περίπηωζε: 7ε
• Φχιν: K

• Ηιηθία : 6 εβδνκάδεο

• Κιηληθή εμέηαζε : 

εξπζξντψδεο ηαηληνεηδήο 

θειίδα

• Δληφπηζε : δεμ. αλσ θαη 

θάησ βιέθαξν, κέησπν 

• Ηιηθία εκθάληζεο βιάβεο: 

γέλλεζε

• Λνηπή θιηληθή εμέηαζε : θθ



Πηζαλή δηάγλωζε

 Sturge-Weber syndrome



Τξηρνεηδηθή αγγεηαθή δπζπιαζία. Δξπζξντψδεο

ηειαγγεηεθηαζηθφο ζπίινο



Σρίδσκο (V) :  λεύρο αηζζεηηθόηεηας 

• V1 (νθζαικηθφ λ.) : άλσ 
βιέθαξν, κέησπν, 
επηπεθπθφηαο, 
θεξαηνεηδήο , κχηε

• V2 (λεχξν άλσ γλάζνπ): 
θάησ βιέθαξν, παξεηά, 
άλσ ρείινο, ξψζσλαο

• V3 (λεχξν θάησ γλάζνπ): 
θάησ ρείινο, θάησ 
γλάζνο, πεγνχλη )



ύλδροκο Sturge-Weber 

• Δληφπηζε ηξηρνεηδηθήο δπζπιαζίαο θαηά κήθνο ηνπ 

1νπ θιάδνπ ηνπ ηξηδχκνπ 

• Λεπηνκεληγγηθή αγγεησκάησζε, αλσκαιία αγγείσλ 

ΚΝΣ ζπλήζσο ζχζηνηρα κε ηε δεξκαηηθή βιάβε

• Άιια επξήκαηα 

– Σπαζκνί (75-90%)

– Γιαχθσκα ή αλσκαιίεο ρνξηνεηδνχο πιέγκαηνο (30% -

70%)

– Καζπζηέξεζε αλάπηπμεο ή πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε 

(50-75%)



Thomas-Sohl K, Comi A. Sturge Weber syndrome. Atlas Genet 

Cytogenet Oncol Haematol. 2004; 8(4):347-349.

Πηζαλόηεηα (%) γηα ζ.

Sturge Weber 

Δξπζξντψδεο ΤΣ ζηνλ 1ν

θιάδν ηξηδχκνπ

10%

Δξπζξντψδεο ΤΣ ζην 

εκηκφξην πξνζψπνπ

25%

Δξπζξντψδεο ΤΣ ζε φιν 

ην πξφζσπν

33%



“... The risk increases as more of V1 and 

additional dermatomes are involved ”

Piram M et al. Pediatr Dermatology  2012; 29 :32–7
Melancon J et al. Pediatr Dermatology 2012; 29 :131- 3



Περίπηωζε 7ε

Sturge-Weber syndrome

• Νεπξνινγηθή εθηίκεζε

• Πξνζδηνξηζκφο νθζαικηθήο πίεζεο

• MRI εγθεθάινπ

• Παξαθνινχζεζε απφ λεπξνιφγν/ νθζαικίαηξν

• Αληηκεηψπηζε ηεο δεξκαηηθήο βιάβεο κε laser 
ρξσζηηθήο



Νεπξνδεξκαηηθά ζχλδξνκα

Σπρλφηεηα

• Νεπξηλσκάησζε ηχπνπ I 1:3,000

• Οδψδεο ζθιήξπλζε 1:8,000-10,000

• Υπνκειάλσζε Ito 1:10,000

• Αθξάηεηα ρξσζηηθήο 1:40,000 

• Sturge-Weber disease 1:50,000

• Ataxia-telangiectasia (A-T) 1:100,000

• Von Hippel-Lindau disease (VHL) ζπάληα





Δπραξηζηψ γηα ηελ 

πξνζνρή ζαο


