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Συνδεδεµένο κατά 1 προς 4 µε τη νοητική υστέρηση το σύνδροµο Noonan προκαλεί
παραµορφώσεις στο πρόσωπο και σοβαρές διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας. Οµοιάζει µε το
σύνδροµο Turner.
Παλαιότερα, ασθενείς µε τα χαρακτηριστικά του συνδρόµου Noonan θεωρούνταν, ότι φέρουν το
σύνδροµο Turner λόγω των κοινών στοιχείων µεταξύ των δύο συνδρόµων. Οι διαφορές µεταξύ
των καρυότυπων (σηµ. η ταξινόµηση των χρωµοσωµάτων ενός ατόµου σύµφωνα µε το µέγεθος
και το σχήµα τους ονοµάζεται καρυότυπος) των ατόµων που φέρουν τα σύνδροµο, οδήγησαν
στην αναγνώριση του συνδρόµου Noonan ως κλινική οντότητα το 1963 από τους Noonan και
Ehmke σε ανθρώπους µε ασυνήθη χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, πολλαπλές παραµορφώσεις και
συγγενή καρδιοπάθεια.
Αιτιολογία
Τα αίτια που προκαλούν το σύνδροµο Noonan δεν είναι ακριβώς γνωστά. Πρόσφατες έρευνες
αποδίδουν τη διαταραχή σε γονιδιακούς παράγοντες που συνδέονται µε το ζεύγος
χρωµοσωµάτων νούµερο 12.
Οι απόγονοι ενός ατόµου που φέρει το σύνδροµο εµφανίζουν περίπου 50% πιθανότητες να
µεταβιβάσουν τη διαταραχή στο παιδί τους. Στις περιπτώσεις, όπου το σύνδροµο Noonan
εµφανίζεται σποραδικά, δηλαδή δεν υπάρχει βεβαρηµένο ιστορικό κληρονοµικότητας, η γέννηση
ενός παιδιού που φέρει το σύνδροµο δεν αυξάνει τον κίνδυνο επανεµφάνισης του συνδρόµου σε
άλλα παιδιά στην ίδια οικογένεια. Εποµένως, η περίπτωση να εµφανιστεί στα αδέλφια του παιδιού
που έχει προσβληθεί είναι όσο πιθανή όσο στο γενικό πληθυσµό.
∆εδοµένου, ότι η γενετήσια λειτουργία στα άρρενα επηρεάζεται από το σύνδροµο σε αντιδιαστολή
µε τα θήλεα, οι πιθανότητες να µεταφερθεί το σύνδροµο από τη µητέρα στο παιδί είναι αυξηµένες
σε σύγκριση µε τον πατέρα.
∆ιάγνωση
∆εν υπάρχει διαγνωστικό τεστ για το σύνδροµο Noonan. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική
εικόνα του ατόµου ως επίσης και το ιστορικό στην οικογένειά του. Κατά την κλινική εξέταση,
όταν υπάρχει υποψία συνδρόµου Noonan, σε αρκετές περιπτώσεις, ενδέχεται να αποδειχθεί, ότι
κάποιος από τους γονείς του βρέφους που έχει προσβληθεί από το σύνδροµο, φέρει εµφανώς
µερικά από τα χαρακτηριστικά του συνδρόµου.
Χαρακτηριστικά
Τα συνηθέστερα χαρακτηριστικά του συνδρόµου Noonan αφορούν:
- ασυνήθη χαρακτηριστικά προσώπου
- συγγενή καρδιοπάθεια
- σωµατότυπο: µικρό ανάστηµα, παραµόρφωση του στήθους, χαµηλός τόνος µυών, σκολίωση
Το πρόσωπο έχει συνήθως ένα αλλόκοτο τριγωνικό σχήµα, ο λαιµός είναι µικρός σε µήκος και
κυρτός, τα µάτια µεγάλη απόσταση µεταξύ τους και κυρτά προς τα κάτω. Περίπου ένα στα δύο
άτοµα εµφανίζει στραβισµό ή/και αµβλυωπία (οκνηρό µάτι).
Περίπου ένα στα δύο άτοµα εµφανίζουν προβλήµατα µε την αντίληψη της ακοής, ιδιαιτέρως ως
προς τους ήχους στις υψηλές περιοχές του ανθρώπινου ακουστικού φάσµατος (υψηλές
συχνότητες).
Παρότι τα σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά του βρέφους κατά τη γέννηση είναι φυσιολογικά,
περίπου 80% των ατόµων, που φέρουν το σύνδροµο θα αποκτήσουν µικρό ανάστηµα.
Σε έρευνες εκτός Ελλάδος, έχει βρεθεί ότι η κύµανση του νοητικού πηλίκου των ατόµων µε
σύνδροµο Noonan είναι από 48 έως 130 µονάδες, µε µέση τιµή νοητικού πηλίκου 86.1 µονάδες
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(1 SD κάτω του φυσιολογικού). Περίπου το 25% των ατόµων, που φέρουν το σύνδροµο, έχουν
νοητική υστέρηση.
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει συγγενής καρδιοπάθεια, η σοβαρότητα των προβληµάτων µπορεί
να είναι ιδιαιτέρων σηµαντική. Επιπροσθέτων, ενδέχεται να προκύπτουν διαταραχές και στο
κυκλοφορικό σύστηµα (διανοµή του αίµατος στο σώµα).
Συνηθέστερα, το σύνδροµο Noonan γίνεται αντιληπτό πολύ µετά τη βρεφική ηλικία. Η
αναγνώρισή του από τους γονείς, βασίζεται στην ασυνήθη διάταξη των χαρακτηριστικών τού
προσώπου, η οποία γίνεται εντονότερη µε το πέρασµα του χρόνου. Κατά την παιδική ηλικία η
παραµόρφωση των χαρακτηριστικών του προσώπου βρίσκεται στο µέγιστο δυναµικό της,
ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, υποχωρεί µε την ενηλικίωση και, τελικώς, γίνεται λιγότερο
εµφανής σε µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα.
Στα θήλεα, τα γεννητικά όργανα και η ικανότητα αναπαραγωγής δεν επηρεάζεται από το
σύνδροµο. Στα άρρενα, όπου δεν υπάρχει δυσπλασία γεννητικών οργάνων, η γενετήσια
λειτουργία είναι φυσιολογική.
Επιπολασµός (συχνότητα εµφάνισης στο γενικό πληθυσµό)
Το σύνδροµο Noonan εµφανίζεται σε 1 ανά 1.000-2.5000 γεννήσεις στο γενικό πληθυσµό.
Επηρεάζει σε ανάλογο ποσοστό άρρενα και θήλεα. Μπορεί να εµφανιστεί χωρίς προηγούµενο
ιστορικό στην οικογένεια, αν και σηµειωτέον, ότι καθώς αποτελεί γονιδιακή διαταραχή, ο
κληρονοµικός παράγοντας είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντικός στην πιθανότητα εµφάνισης του
συνδρόµου.
Αντιµετώπιση
∆εν υπάρχει έως σήµερα φαρµακευτική θεραπεία σε συσχέτιση µε το σύνδροµο Noonan.
Παιδιά που φέρουν το σύνδροµο Noonan πρέπει να υποβληθούν σε εξετάσεις καρδιακής
λειτουργίας, διαγνωστικά τεστ ως προς τη νοητική υστέρηση, αξιολόγηση της ακοής.
Στην πλειοψηφία τους τα άτοµα που εµφανίζουν συγγενή καρδιοπάθεια αντιµετωπίζουν σοβαρά
ιατρικά προβλήµατα και έχουν µικρότερο προσδόκιµο επιβίωσης από το γενικό πληθυσµό.
Προτού προβούν σε οποιαδήποτε εγχείριση, τα άτοµα µε σύνδροµο Noonan πρέπει να
υποβληθούν σε εξετάσεις σχετικώς µε το κυκλοφορικό σύστηµα, λόγω των ανωµαλιών στη
κυκλοφορία του αίµατος, που µπορεί να εµφανίζουν.
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