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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα σύνδρομα υπεραύξησης, που οφείλονται σε διαταραχές στο μονοπάτι PI3K/AKT/mTOR, είναι μια νέα 
κατηγορία περιγραφείσων νόσων, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς τη φαινοτυπική τους 
ετερογένεια, την παθοφυσιολογία και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Οφείλονται σε μεταλλάξεις 
γονιδίων οι οποίες είναι κυρίως σωματικές, (μωσαϊκισμός) και σπανιότερα γαμετικές, βρίσκονται, δηλαδή, 
σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού και ενδέχεται να έχουν κληρονομηθεί. Το μονοπάτι PI3K/AKT/mTOR 
είναι βασικό στην ομοιόσταση του κυττάρου, καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την κυτταρική επιβίωση.  Μεταλλάξεις στα κύρια γονίδια που το 
αποτελούν, PIK3CA, PTEN, AKT1 και mTOR, προκαλούν κλινικά σύνδρομα με περιγεγραμμένους 
φαινοτύπους, όπως τα σύνδρομα PROS (PIK3CA σχετιζόμενα σύνδρομα υπεραύξησης), τα σύνδρομα PHTS 
(PTEN σχετιζόμενα με αμαρτώματα και νεοπλασίες σύνδρομα), με κυριότερο το σύνδρομο Cowden, το 
σύνδρομο του Πρωτέα και το σύνδρομο Smith-Kingsmore. Μεταλλάξεις σε άλλα γονίδια του μονοπατιού 
όπως PIK3R2, AKT3 και CCND2 προκαλούν σύνδρομα μεγαλεγκεφαλίας με αλληλοεπικαλυπτόμενους 
φαινοτύπους. Κλινικά κριτήρια έχουν θεσπιστεί, ώστε να διευκολύνεται η διάγνωση των συνδρόμων και η 
κατάταξή τους. Βασικό στοιχείο των νοσημάτων αυτών είναι η παρουσία υπερτροφίας συγκεκριμένων 
σημείων του σώματος, που μπορεί να αφορούν οστά, μύες, αγγεία, λιπώδη ιστό ή/και συνδυασμό αυτών. 
Στις περιπτώσεις μωσαϊκισμού, η έκταση της βλάβης είναι ανάλογη με την περιοχή που έχει προσβληθεί και 
φέρει τη μετάλλαξη. Η ενεργοποίηση του μονοπατιού PI3K/AKT/mTOR  έχει ως συνέπεια την αυξημένη 
επίπτωση νεοπλασιών. Η σοβαρότητα ορισμένων φαινοτύπων ώθησε στη θεραπευτική χρήση ειδικών 
αναστολέων του μονοπατιού, με καλά αποτελέσματα σε μεγάλο αριθμό ασθενών. Ασθενείς με σύνδρομα 
υπεραύξησης οφειλόμενα σε μεταλλάξεις του μονοπατιού PI3K/AKT/mTOR παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
κλινική εικόνα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι υποσχόμενη, με τη χρήση εκλεκτικών αναστολέων που 
δρουν στο μονοπάτι. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μονοπάτι PI3K/AKT/mTOR 

 Η ομοιόσταση του κυττάρου είναι ένας 
πολύπλοκος μηχανισμός στον οποίο 
συμμετέχει τεράστιος αριθμός μορίων, τα 
οποία αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους 
στέλνοντας ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια 
μηνύματα, διαμέσου μεμβρανικών, αλλά και 
υποδοχέων του κυτταροπλάσματος. Ένα 
σημαντικό μονοπάτι του μηχανισμού της 
ομοιόστασης είναι το PI3K/AKT/mTOR, με 
τα μόρια που το αποτελούν να έχουν 
ρυθμιστική δράση σε βασικές κυτταρικές 
λειτουργίες, όπως η επιβίωση του κυττάρου, η 
απόπτωση, η αγγειογένεση, η 
πρωτεϊνοσύνθεση και ο κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός. Οι RTK (υποδοχείς 
τυροσινικής κινάσης) είναι υποδοχείς των 
κυτταρικών μεμβρανών και παίζουν ρόλο 
ρυθμιστών των σημαντικών κυτταρικών 
διαδικασιών που αναφέρθηκαν, με την 
επεξεργασία των ενδοκυττάριων και 
εξωκυττάριων σημάτων [1].  

 Η ρύθμιση του μονοπατιού 
PI3K/AKT/mTOR ελέγχεται από την 
έκφραση των γονιδίων που είναι υπεύθυνα 
για την κωδικοποίηση των πρωτεϊνών που το 
αποτελούν. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε 
το εκτεταμένο μονοπάτι PI3K/AKT/mTOR 
και τα επιμέρους μονοπάτια σηματοδότησης, 
καθώς και τους κλινικούς φαινοτύπους που 
προκαλούνται στην περίπτωση διαταραχής 
των πρωτεϊνών που συμμετέχουν. 

Οι φωσφατιδυλοσιτολ-3 κινάσες 
(phophatidylositol-3 kinases,PI3Ks) είναι 
οικογένεια λιπιδικών κινασών που 
φωσφορυλιώνουν την 3-υδροξυομάδα της 

φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης (PIP). Το 
σύμπλεγμα ΡΙ3Κ αποτελείται από 2 
υποομάδες, που κωδικοποιούνται από 2 
διαφορετικά γονίδια, το PIK3CA κωδικοποιεί 
την p110α υποομάδα και το PIK3R2 τη p85 
ρυθμιστική υποομάδα. Η PI3K ενεργοποιεί 
την AKT κινάση σερίνης/θρεονίνης. Η 
ενεργοποίηση συμβαίνει διαμέσου της 
μετατροπής της διφωσφονικής 
φωσφατιδυλινοσιτόλης-4,5 (PIP2) σε 
τριφωσφονική (PIP3), η οποία οδηγεί στη 
φωσφορυλίωση της PKD1 (3-
phosphoinositide-dependent protein kinase 
1). Με τη σειρά της η PKD1 ενεργοποιεί την 
AKT, διαμέσου φωσφορυλίωσης. Οι κινάσες 
AKT (AKT1,2,3) παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
ρύθμιση της αύξησης, ιδίως στον εγκέφαλο 
και τη νευροανάπτυξη. Η AKT ενεργοποιεί με 
τη σειρά της την πρωτεΐνη mTOR 
(Mammalian Target of Rapamycin), η οποία 
είναι πρωτεΐνη «κλειδί» στο μονοπάτι. Είναι 
μια κινάση σερίνης/θρεονίνης και 
περιλαμβάνει το σύμπλεγμα mTOR1 
(mTORC1) και mTOR2 (mTORC2) που έχουν 
ρόλο την διατήρηση της κυτταρικής αύξησης 
και του πολλαπλασιαμού. Το mTORC1 είναι 
υπεύθυνο για όλες σχεδόν τις βασικές 
λειτουργίες του κυττάρου, όπως τη βιογένεση 
ριβοσωμάτων και λυσοσωμάτων, τη σύνθεση 
λιπιδίων και νουκλεοτιδίων, τη mRNA 
μετάφραση και την αυτοφαγία.  Το mTORC2 
έχει πιο ειδικό ρόλο στο μεταβολισμό λιπών 
και γλυκόζης [2].  

Η πλήρης ενεργοποίηση του AKT 
συμπλέγματος, εξαρτάται και από τη 
φωσφορυλίωσή του από το σύμπλεγμα 
mTORC2 προάγοντας πολλαπλά μονοπάτια 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού, συμπεριλαμ-
βανομένου της αναστολής του συμπλέγματος 
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TSC1/2, διαμέσου του mTORC1 μονοπατιού 
[3]. Η PTEN πρωτεΐνη (Phosphatase and 
Tensin Homolog) αποφωσφορυλιώνει την 
PIP3 σε PIP2 ρυθμίζοντας αρνητικά το 
μονοπάτι mTORC2. Η αποφωσφορυλίωση 
προκαλεί αναστολή του AKT με αποτέλεσμα 
να είναι αρνητικός ρυθμιστής του PI3K. 

Διαταραχές στη δομή των πρωτεϊνών/μορίων 
που συμμετέχουν στο πολύπλοκο αυτό 
μονοπάτι οδηγούν σε αποδιοργάνωση και 
απορρύθμιση της ισορροπίας της λειτουργίας 
του κυττάρου με αποτέλεσμα καταστάσεις 
υπερβολικής αύξησης και πολλαπλασιασμού 
διαμέσου υπερβολικής και ανεξέλεγκτης 
σηματοδότησης. Ανάλογα με τη γονιδιακή 
βλάβη και τους ιστούς που προσβάλλονται 
έχουμε την ανάλογη κλινική εμφάνιση. Οι 
αλλαγές αυτές οφείλονται σε μεταλλάξεις στα 
κυριότερα γονίδια του μονοπατιού, που είναι 
τα γονίδια PTEN, PIK3CA, AKT, PIK3R2 και 
mTOR. Παρακάτω θα περιγράψουμε 
ξεχωριστά τα κυριότερα γονίδια που 
συμμετέχουν στο μονοπάτι και που 
ευθύνονται για την εμφάνιση συνδρόμων 
υπεραύξησης. 

 

PTEN γονίδιο 

Το γονίδιο PTEN είναι υπεύθυνο για το 
κλινικό φαινότυπο ομάδας νοσημάτων που 
ονομάζονται PTEN Σχετιζόμενα με 
Αμαρτώματα και Νεοπλασίες Σύνδρομα 
(PHTS-PTEN Hamartoma Tumour 
Syndrome). Οι καταστάσεις που οφείλονται 
σε μεταλλάξεις στο γονίδιο PTEN αφορούν το 
σύνδρομο Cowden, το σύνδρομο Bannayan-
Riley-Ruvalcaba, το οποίο έχει ενσωματωθεί 
πρόσφατα στο σύνδρομο Cowden, το PTEN 

σχετιζόμενο σύνδρομο Πρωτέα και το 
«Πρωτέα-like» σύνδρομο. Υπάρχει, επίσης, η 
οντότητα Lhermitte-Duclos, που απαντάται 
στους ενήλικες με εμφάνιση δυσπλαστικού 
γαγγλιοκυττώματος παρεγκεφαλίδας, ενώ 
έχουν περιγραφεί περιπτώσεις 
ημιμεγαλεγκεφαλίας με ανεύρεση παθογόνου 
PTEN μετάλλαξης στη βιοψία εγκεφάλου. 
Μεταλλάξεις στο γονίδιο PTEN έχουν, επίσης, 
ανιχνευθεί σε ασθενείς με αυτισμό και 
μακροκεφαλία, αναγνωρίζοντάς την ως 
ξεχωριστή νόσο. Τέλος, έχουν ανιχνευθεί σε 
συμπαγείς όγκους του προστάτη αλλά και σε 
μηνιγγιώματα και γλοιώματα εγκεφάλου. 

Οι κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου 
Cowden είναι ευρείες [4] και αφορούν την 
ανάπτυξη καλοηθών και κακοήθων όγκων, 
κυρίως σε μαστούς, θυρεοειδή και 
ενδομήτριο. Σύμφωνα με τα διαγνωστικά 
κριτήρια, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, για 
να γίνει λειτουργική διάγνωση σε έναν 
ασθενή θα πρέπει να τηρούνται ένας 
συνδυασμός μείζονων και ελάσσονων 
κριτηρίων. 

Το σύνδρομο Cowden περιγράφηκε πρώτη 
φορά το 1967 και αρκετά χρόνια μετά, το 1997 
ανιχνεύθηκαν μεταλλάξεις στο γονίδιο PTEN 
σε 4 οικογένειες με χαρακτηριστικά του 
συνδρόμου [5]. Τον ίδιο χρόνο μεταλλάξεις 
στο γονίδιο PTEN βρέθηκαν σε 19 ακόμη 
ασθενείς με κλινικά χαρακτηριστικά του 
συνδρόμου Cowden [6] και τα επόμενα 
χρόνια σε ασθενείς που παρουσίαζαν 
μακροκεφαλία και διαταραχή αυτιστικού 
φάσματος [7,8]. 

Η νόσος Bannayan-Riley-Ruvalcaba έχει 
ενσωματωθεί στο σύνδρομο Cowden, καθώς  
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Πίνακας 1. Αναθεωρημένα PTEN Σχετιζόμενα με Αμαρτώματα και Νεοπλασίες Σύνδρομα (PHTS) 
διαγνωστικά κριτήρια. (Τροποποιημένο από Pilarski, R. PTEN hamartoma tumor syndrome: A clinical 
overview. Cancers (Basel). [11], (2019).

 

δημοσιεύθηκαν άρθρα με οικογένειες, τα 
άτομα των οποίων παρουσίαζαν φαινότυπους 
Cowden και Bannayan-Riley-Ruvalcaba  

 

φέροντας την ίδια γαμετική μετάλλαξη στο 
γονίδιο PTEN [9,10]. 

 

Αναθεωρημένα PTEN Σχετιζόμενα με Αμαρτώματα και Νεοπλασίες Σύνδρομα (PHTS) 
διαγνωστικά κριτήρια 

Λειτουργική διάγνωση σε ένα άτομο (ένα από τα ακόλουθα): 
1. Τρία ή περισσότερα μείζονα κριτήρια, αλλά το ένα πρέπει να περιλαμβάνει μακροκεφαλία, 

Lhermitte-Duclos νόσο ή γαστρεντερικά αμαρτώματα Ή 
2. Δύο μείζονα και τρία ελάσσονα κριτήρια 

Λειτουργική διάγνωση σε μια οικογένεια, στην οποία ένα άτομο πληρεί τα αναθεωρημένα 
κλινικά κριτήρια ή έχει PTEN μετάλλαξη: 

1. Οποιαδήποτε δύο μείζονα κριτήρια με ή χωρίς ελάσσονα κριτήρια, Ή 
2. Ένα μείζον και δύο ελάσσονα κριτήρια, Ή 
3. Τρία ελάσσονα κριτήρια 

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
• Καρκίνος μαστού 
• Καρκίνος ενδομητρίου (επιθηλιακός) 
• Καρκίνος θυρεοειδούς (θηλωματώδης) 
• Γαστρεντερικά αμαρτώματα (συμπεριλαμβανομένου των γαγγλιονευρινωμάτων, αλλά 

αποκλείοντας υπερπλαστικούς πολύποδες) (≥3) 
• Lhermitte-Duclos νόσος, ενήλικη 
• Μακροκεφαλία (≥97η ΕΘ) 
• Υπερχρωματικές κηλίδες του πέους 
• Πολλαπλές βλεννοδερματικές βλάβες (οποιαδήποτε από τα παρακάτω): 
o Πολλαπλά τριχηλειμμώματα ≥3, τουλάχιστον ένα αποδεδειγμένο με βιοψία 
o Υπερκεράτωση άκρων (≥3 παλαμιαίες/πελματιαίες μυρμηκιώδεις και/ή υπερκερατωτικές βλατίδες) 
o Βλεννοδερματικά νευρώματα 
o Στοματικά θηλώματα (ιδίως της γλώσσας και των ούλων), πολλαπλά (≥3) Ή αποδεδειγμένα με βιοψία,  

Ή διαγνωσμένα από δερματολόγο. 
ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

• Διαταραχές αυτιστικού φάσματος 
• Καρκίνος παχέος εντέρου 
• Οισοφαγική γλυκογονική ακάνθωση (≥3) 
• Λιπώματα (≥3) 
• Νοητική Υστέρηση (Δείκτης Νοημοσύνης ≤75) 
• Καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων 
• Λιπωμάτωση όρχεων 
• Καρκίνος θυρεοειδούς (θηλώδης ή θηλακιώδης παραλλαγή του θηλώδους) 
• Θυρεοειδική δομική βλάβη (αδένωμα, πολυοζώδης βρογχοκήλη) 
• Αγγειακές δυσπλασίες (συμπεριλαμβάνονται πολλαπλές ενδοκρανιακές φλεβικές αναπτυξιακές 

ανωμαλίες)  
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Η εκδήλωση καρκίνου κατά τη διάρκεια της 
ζωής είναι αυξημένη στους ασθενείς με 
μεταλλάξεις PTEN, όπως φαίνεται στα 
ανωτέρω κριτήρια. Ο καρκίνος μαστού 
φθάνει έως το 85% και ακολουθούν ο 
καρκίνος νεφρού και θυρεοειδή (34 και 35% 
αντίστοιχα), και ακολουθεί του ενδομητρίου 

(28%), του παχέος εντέρου (9%) και του 
δέρματος (μελάνωμα 6%).  

Κατευθυντήριες οδηγίες για την 
παρακολούθηση των ασθενών με PTEN 
μεταλλάξεις, για την πρώιμη ανίχνευση των 
καρκίνων που αναφέρθηκαν [11] έχουν 
εκδοθεί και ανανεώνονται κάθε χρόνο. 

 

Πίνακας 2. Διαγνωστικά κριτήρια PROS. (Τροποποιημένο από Keppler-Noreuil KM et al., 2015. PIK3CA -
related overgrowth spectrum (PROS): Diagnostic and testing eligibility criteria, differential diagnosis, and 
evaluation. Am J Med Genet Part A 167A:287–295.) 

 

PIK3CA γονίδιο 

Μεταλλάξεις στο γονίδιο PIK3CA οδηγούν σε 
ευρύ κλινικό φαινότυπο. Μετά από 
συνάντηση ειδικών ερευνητών το 2013, 
καθιερώθηκε ο όρος PROS (PIK3CA-Related 
Overgrowth Spectrum) και τέθηκαν 
διαγνωστικά κριτήρια (Πίνακας 2) για την 

ανίχνευση των καταστάσεων αυτών [12]. Τα 
κριτήρια αυτά υποδιαιρούνται σε 2 
υποκατηγορίες: Κατηγορία Α με ιδιαίτερο 
φάσμα μωσαϊκισμού που αφορά 2 ή 
περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που 
παρατίθενται και την Κατηγορία Β με 
μεμονωμένο και ειδικό για κάποιον ιστό 

 

Διαγνωστικά Κριτήρια PROS 
Απαιτούμενα:  
Παρουσία σωματικής μετάλλαξης PIK3CA* 
Συγγενής ή εμφάνιση στην πρώιμη παιδική ηλικία 
Υπεραύξηση σποραδική και μωσαϊκή 
Χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στο Α ή το Β  
Α. Φάσμα (2 ή περισσότερα 
χαρακτηριστικά)** Β. Μεμονωμένα κριτήρια 

1. Υπεραύξηση (λιπώδης, μυϊκή, νεύρων, 
οστική) 
 

2. Αγγειακές δυσπλασίες (Τριχοειδικές, 
φλεβικές, αρτηριοφλεβώδεις, λεμφικές) 

 
3. Επιδερμικός σπίλος 

1. Μεγάλη μεμονωμένη λεμφική δυσπλασία 
2. Μεμονωμένη μακροδακτυλία*** ή μεγάλοι 

άκρες πόδες/χείρες (διευρυμένα) 
3. Κορμική λιπώδης υπεραύξηση 
4. Ημιμεγαλεγκεφαλία 

(αμφοτερόπλευρη)/δυσπλαστική 
μεγαλεγκεφαλία/φλοιϊκή δυσπλασία 

5. Επιδερμικός σπίλος 
6. Σμηγματορροϊκή κεράτωση 
7. Καλοήθης λειχηνοειδής κεράτωση 

*Αν δεν ανιχνευθεί μετάλλαξη, πιθανό PROS 
** Τυπικά εξελισσόμενα. Μπορεί να εκδηλώνονται ως σκολίωση (κύφωση), Υπεραύξηση άκρου, ΚΝΣ (Εκτοπία  
παρεγκεφαλιδικών σκελών, Chiari, Μεγαλεγκεφαλία, Μεγάλο μεσολόβιο, τοπική λιπώδης χαμηλή αύξηση με υπεραύξηση, 
διεισδυτική λιπωμάτωση, όγκος Wilms/ωοθηκικό κυσταδένωμα. 
***Άλλοι όροι: Λιπωματώδης μακροδυστροφία, ινολιπωματώδη μακροδακτυλία και γιγαντισμό.  
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χαρακτηριστικό. Οι ασθενείς μπορεί να έχουν 
μόνο ένα χαρακτηριστικό από την κατηγορία 
Β, αλλά οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να 
είναι συγγενείς ή να εμφανίζονται στην 
πρώιμη παιδική ηλικία. 

 

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ PROS  

•Σύνδρομο CLOVES (Congenital 
Lipomatous asymmetric Overgrowth of the 
trunk with lymphatic, capillary, venous, and 
combined-type Vascular malformations, 
Epidermal nevi and Skeletal anomalies 
/Συγγενής λιπωματώδης ασύμμετρη 
υπεραύξηση του κορμού με λεμφικές, 
τριχοειδικές, φλεβικές και μικτού τύπου 
αγγειακές δυσπλασίες, επιδερμικοί σπίλοι και 
σκελετικές ανωμαλίες). 

Το σύνδρομο CLOVES περιγράφηκε πρώτη 
φορά το 2007 [13] σε 7 ασθενείς οι οποίοι 
είχαν λάβει αρχικά τη διάγνωση του 
συνδρόμου Πρωτέα, χωρίς να πληρούν τα 
κριτήρια. 

Οι ασθενείς με σύνδρομο CLOVES 
εμφανίζουν αιμαγγειώματα από τη νεογνική 
ηλικία σε ποσοστό 5-10%, τα οποία μπορεί να 
είναι οποιασδήποτε μορφής (τριχοειδικά, 
λεμφικά, φλεβικά, μικτά) και οποιασδήποτε 
εντόπισης. Η παρουσία αρτηριοφλεβώδους 
δυσπλασίας είναι μικρότερης πιθανότητας. Οι 
επιδερμικοί σπίλοι είναι από τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά της νόσου και συνήθως 
τείνουν να αυξάνονται σε μέγεθος έως την 
ενήλικη ζωή και μένουν σταθερά στη 
συνέχεια. Παρουσιάζουν, επιπλέον, 
πολλαπλές κηλίδες με υπερκεράτωση και 
θηλωμάτωση που ακολουθούν τις γραμμές 

του Blanscko. Η θωρακική λιπωματώδης 
υπερπλασία είναι επίσης χαρακτηριστική του 
συνδρόμου. Οι λιπωματώδεις μάζες στο 
θώρακα γειτνιάζουν ή καλύπτονται από 
αγγειακές δυσπλασίες. Οι μάζες είναι 
παρούσες από τη γέννηση, αλλά τείνουν να 
αυξάνονται σε μέγεθος και να επεκτείνονται 
στο εσωτερικό, οπίσθιο περιτόνεο, 
μεσοθωράκιο και ακόμη να παρεκτοπίζουν 
ιστούς, προκαλώντας παραμορφώσεις. Η 
συμμετοχή της σπονδυλικής στήλης με τη 
μορφή αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας ή 
δισχιδούς ράχης έχει αναφερθεί, καθώς και η 
περίπτωση πιεστικά φαινόμενα από 
παρακείμενες αγγειακές δυσπλασίες να 
προκαλούν πόνο και διαταραχή στην κίνηση. 
Όλα τα παραπάνω καθιστούν το σύνδρομο 
CLOVES από τα σοβαρότερα σύνδρομα 
υπεραύξησης PROS, που προκαλούν σοβαρές 
επιπλοκές και χρήζουν πολλαπλών 
παρεμβάσεων και χειρουργικών 
αποκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της ζωής 
των ατόμων. 

 

•FAO-HHML (Fibroadipose Overgrowth - 
HemiHyperplasia Multiple Lipomatosis / 
Ινολιπώδης Υπεραύξηση-Ημιυπερπλασία 
Πολλαπλή Λιπωμάτωση) 

Το κύριο χαρακτηριστικό της Ινολιπώδους 
Υπεραύξησης είναι η τμηματική, εξελικτική 
υπεραύξηση του υποδόριου, μυϊκού και 
σπλαχνικού ινολιπώδους ιστού με συμμετοχή 
και των οστών. Η παρουσία ημιυπερπλασίας 
πολλαπλής λιπωμάτωσης χαρακτηρίζεται από 
ασύμμετρη υπεραύξηση με πολλαπλά 
υποδόρια λιπώματα και ημιυπερτροφία που 
ενδέχεται να είναι στατική ή εξελικτική.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς αυτοί 
συχνά ελάμβαναν τη διάγνωση του 
συνδρόμου που μοιάζει με Πρωτέα (Proteus-

like), χωρίς να πληρούν τα κριτήρια [14] 
(Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1. Ασθενείς με φαινότυπο FAO/HHML. Α. Ημιϋπερτροφία αριστερού κάτω άκρου και 
χαρακτηριστική εμφάνιση δακτύλων «δίκην βεντάλιας». Η ασθενής παρουσιάζει μακροδακτυλία 4ου και 
5ου δακτύλου αριστερού ποδός καθώς και νευροδερματικά στίγματα (υπερμελαγχρωματικές και 
υπομελανωτικές κηλίδες) στο πάσχον άκρο. B. Ασθενής με υπερτροφία δακτύλων δεξιού άνω άκρου με 
συνδακτυλία 3-4ου δακτύλου και μακροδακτυλία αριστερών 4-5ου δακτύλων. Η ασθενής παρουσιάζει 
λιπώματα στον κορμό. (Αρχείο Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ) 

 

•FAVA (Fibroadipose Vascular Anomaly-
Ινολιπώδης Αγγειακή Ανωμαλία) 

Ο όρος FAVA έχει πρόσφατα αναφερθεί για 
να περιγράψει μια οντότητα αγγειακών 
ανωμαλιών που χαρακτηρίζεται από 
προσβολή των μυών, κυρίως κάτω άκρων 
(90%), πόνο (100%), περιορισμό της κίνησης 
(81%) και οίδημα (62%). Αναφέρονται 
ελάχιστα περιστατικά στον κόσμο (~20). Η 
χαρακτηριστική βλάβη αφορά σύμπλοκη 
μεσεγχυματική δυσπλασία (φλεβική 
δυσπλασία περιβαλλόμενη από εστιακό ή 
διάχυτο ινολιπώδη ιστό μέσα στο σκελετικό 
μυ). Πρόσφατες αναφορές επιβεβαιώνουν 

μωσαϊκές μεταλλάξεις στο γονίδιο PIK3CA σε 
8 ασθενείς με φαινότυπο FAVA [15]. 

 

•ILM (Isolated Lymphatic Malformation-
Μεμονωμένες Λεμφικές Δυσπλασίες) 

Οι ILM οφείλονται σε διαταραχή της 
λεμφαγγειογένεσης. Εμφανίζονται από τη 
γέννηση και εντοπίζονται κυρίως στον 
αυχένα και την κεφαλή (75%), προκαλώντας 
παραμορφώσεις και πιεστικά φαινόμενα, 
ανάλογα με το μέγεθός τους. Διακρίνονται σε 
μακροκυστικές (διάμετρος >2εκ),  
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Εικόνα 2. Ασθενείς με Συγγενή Μεμονωμένα Λεμφαγγειώματα – ILM. A. Ασθενής με ευμεγέθες συγγενές 
λεμφαγγείωμα θωρακοτραχηλικής χώρας δεξιά. Β. Ασθενής με συγγενές λεμφαγγείωμα οπίσθιας θωρακικής 
χώρας με μικροκυστικά και μακροκυστικά στοιχεία, σε περίοδο άσηπτης φλεγμονής, όπου παρατηρείται 
διόγκωση της βλάβης και ερυθρότητα. Γ. Ασθενής με συγγενές λεμφαγγείωμα αριστεράς πλάγιας κοιλίας. 
Μικτό Λεμφαγγείωμα με υπεροχή των μικροκυστικών στοιχείων σε περίοδο άσηπτης φλεγμονής, με 
στοιχεία ερυθρότητας και άλγους στην ψηλάφηση. (Αρχείο Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ). 

 

μκροκυστικές (διάμετρος <2εκ) και μικτές 
λεμφαγγειακές δυσπλασίες. Τα μακροκυστικά 
ILM ανταποκρίνονται καλύτερα στη 
θεραπεία και τις παρεμβάσεις, ενώ ένα 
ποσοστό 1-16% υποστρέφει αυτόματα. Στην 
Εικόνα 2 περιγράφονται 3 ασθενείς με ILM 
διαφορετικής εντόπισης. 

 

•Muscular HH (Muscular Hemihyperplasia-
Μυϊκή Ημιυπερπλασία) 

Πρόκειται για υπερπλασία του μυϊκού ιστού, 
η οποία συναντάται συχνότερα στα άνω 
άκρα. Συνδυάζεται με μακροδακτυλία σε 
κάποιους ασθενείς. Είναι κυρίως 
ετερόπλευρη, αν και έχει περιγραφεί 
αμφοτερόπλευρη εντόπιση σε ασθενή από τη 
Σαουδική Αραβία που παρουσιάζει επιπλέον 
υποπλασία των δεικτών, όπως αναφέρεται 
παρακάτω [16]. 

 

•Macrodactyly (Μακροδακτυλία) 

Ενδέχεται να παρουσιαστεί ως μεμονωμένο 
εύρημα, αν και συνήθως συμπεριλαμβάνεται 
στους πιο σοβαρούς φαινοτύπους του PROS, 
όπως FAO/HHML και CLOVES, αλλά και σε 
άλλα σύνδρομα υπεραύξησης, όπως το 
σύνδρομο του Πρωτέα. Μελέτη σε 24 ασθενείς 
με μεμονωμένη μακροδακτυλία, ανίχνευσε 
σωματικές μεταλλάξεις στο γονίδιο PIK3CA σε 
20 ασθενείς, ενώ οι υπόλοιποι 4, που 
πληρούσαν τα κριτήρια του συνδρόμου 
Πρωτέα, έφεραν σωματικές μεταλλάξεις στο 
γονίδιο ΑΚΤ1 [17]. Δεκατέσσερις ασθενείς 
είχαν 2 δάκτυλα προσβεβλημένα, με τους 10 
να συνδυάζουν μακροδακτυλία 2ου και 3ου 
δακτύλου. Πέντε ασθενείς παρουσίαζαν και 
συνδακτυλία η οποία εντοπιζόταν 
αποκλειστικά στο 2ο και 3ο δάκτυλο των 
κάτω άκρων. 
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Πίνακας 3. Προτεινόμενα Διαγνωστικά κριτήρια MCAP. (Τροποποιημένο από Martínez-Glez, V. et al. 
Macrocephaly-capillary malformation: Analysis of 13 patients and review of the diagnostic criteria. Am. J. 
Med. Genet. Part A 152 A, 3101–3106 (2010). 

 

•DMEG/HMEG (Dysplastic Hemimegal-
encephaly / Hemimegalencephaly-
Δυσπλαστική Ημιμεγαλεγκεφαλία / 
Ημιμεγαλεγκεφαλία) 

Η DMEG συνδυάζει μεγαλεγκεφαλία 
(εγκεφαλική μάζα άνω των 2.5 σταθερών 
αποκλίσεων) με αμφοτερόπλευρη φλοιϊκή 
δυσπλασία, ορατή στη νευροαπεικόνιση. Στη 
HMEG η περίμετρος της κεφαλής δεν είναι 
αυξημένη συνήθως, καθώς το ένα ημισφαίριο 
είναι μεγαλύτερο, ενώ το άλλο είναι 
μικρότερο. Ενδέχεται να υπάρχουν 
ασυμμετρίες προσώπου. Οι ασθενείς 
παρουσιάζουν επιληψία, με 
φαρμακοανθεκτικότητα, ψυχοκινητική 
καθυστέρηση, κινητικές διαταραχές και 
γνωστική ανεπάρκεια. Στη νευροαπεικόνιση 
μπορεί να συνυπάρχει παχυγυρία, 
πολυμικρογυρία, καθώς και διαταραχές στη 
μυελίνωση. Ενδέχεται να υπάρχει προσβολή 
των υποφλοιωδών δομών (γέφυρας και 

παρεγκεφαλίδας). Η κοιλιομεγαλία είναι 
συνηθισμένο εύρημα.  

 

•MCAP (Megalencephaly Capillary 
malformation Polymicrogyria Syndrome-
Σύνδρομο Μεγαλεγκεφαλίας τριχοειδικών 
Αιμαγγειωμάτων Πολυμικρογυρίας) 

Περιγράφηκε πρώτη φορά σε 22 ασθενείς το 
1997 ως Μακροκεφαλία, Συγγενές 
τηλεγγειεκτασικό μαρμαροειδές δέρμα 
(Macrocephaly-cutis marmorata 
telangiectatica congenita) [18,19]. 
Επιπρόσθετα κλινικά χαρακτηριστικά ήταν η 
νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση και η 
υποτονία, καθώς και η παρουσία 
αιμαγγειωμάτων στη μέση γραμμή του 
προσώπου. Άλλα χαρακτηριστικά που 
προστέθηκαν τα επόμενα χρόνια ήταν ο 
υδροκέφαλος, οι διαταραχές συνδετικού 

Προτεινόμενα Διαγνωστικά κριτήρια MCAP 
ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (απαιτούνται 3) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 

Μακροκεφαλία 96 
Τριχοειδικό αιμαγγείωμα 97 
Υπεραύξηση/Ασυμμετρία 97 
Νευροαπεικονιστικές μεταβολές: κοιλιομεγαλία (76%), Κοιλία διαφανούς 
διαφράγματος (71%), πρόπτωση αμυγδαλών (69%), εγκεφαλική και/ή 
παρεγκεφαλιδική ασυμμετρία (57%) 

82 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (απαιτούνται 2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
Αναπτυξιακή καθυστέρηση 85 
Τριχοειδικό Αιμαγγείωμα προσώπου μέσης γραμμής 76 
Νεογνική υποτονία 68 
Συνδακτυλία ή πολυδακτυλία 63 
Προπέτεια μετώπου 59 
Διαταραχή συνδετικού ιστού (υπερελαστικότητα αρθρώσεων, δέρματος) 58 
Υδροκέφαλος 50 
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ιστού, η μερική/ασύμμετρη υπεραύξηση και η 
συνδακτυλία/πολυδακτυλία [20]. Οι Wright 
και συνεργάτες το 2009 μελετώντας 
φωτογραφίες των 100 περίπου σε αριθμό 
γνωστών ασθενών έως τότε στη βιβλιογραφία, 
συμπέραναν ότι δεν προκύπτει ως σταθερό 
κλινικό εύρημα το μαρμαροειδές δέρμα αλλά 
τo κύριο κοινό δερματικό στοιχείο ήταν τα 
τριχοειδικά αιμαγγειώματα που ήταν 
παρόντα σε όλες τις περιπτώσεις. Για το λόγο 
αυτό προχώρησαν στην αλλαγή του 
ονόματος, προτείνοντας παράλληλα 
αναλυτικά διαγνωστικά κριτήρια. Η 
ονομασία αρχικά ήταν M-CM 
(Megalengephaly-Capillary Malformation 
syndrome), όμως προτάθηκε η αλλαγή του σε 
MCAP η οποία και παρέμεινε [21]. Το 2010 
ομάδα από την Ισπανία [22] περιέγραψε 13 
νέους ασθενείς και πρότεινε απλοποιημένα 
διαγνωστικά κριτήρια που αναφέρονται στον 
Πίνακα 3. 

 

•FIL (Facial Infiltrating Lipomatosis-
Διεισδυτική Λιπωμάτωση Προσώπου) 

Οι πρώτες περιγραφές ασθενών αναφέρονται 
τη δεκαετία 1980 [23,24]. Χαρακτηρίζεται από 
ημιπροσωπική υπεραύξηση μαλακών μορίων 
και οστών, πρώιμη ανάπτυξη οδόντων, 
μακροδοντία, ημι-μακρογλωσσία και 
νευρινώματα βλενογόννων. Ιστοπαθολογικά 
μη εγκυστωμένα, ώριμα λιποκύτταρα 
διεισδύουν σε παρακείμενους μυϊκούς ιστούς 
και ιστούς μαλακών μορίων [23]. 
Χειρουργικές παρεμβάσεις με 
γναθοχειρουργική και 
ωτορινολαρυγγολογική συμμετοχή είναι 

απαραίτητες όταν υπάρχουν πιεστικά 
φαινόμενα που απειλούν τον αεραγωγό. 

 

•CLAPO (Capillary malformation of the 
lower lip, Lymphatic malformation 
predominant on the face and neck, 
Asymmetry, and Partial/Generalized 
Overgrowth - Αιμαγγειώματα κάτω χείλους, 
Λεμφική δυσπλασία κυρίως προσώπου και 
αυχένα, Ασυμμετρία και Μερική ή 
Γενικευμένη Υπεραύξηση). 

Το σύνδρομο CLAPO αναφέρθηκε το 2008 ως 
νέο σύνδρομο [25]. Παρουσιάστηκε ομάδα 
ασθενών (6 άτομα) που έφερε ως κοινά 
χαρακτηριστικά τα εξής: 

1. Χαρακτηριστικό τριχοειδικό αιμαγγείωμα 
κάτω χείλους. 

2. Λεμφική δυσπλασία προσώπου/λαιμού, 
με συχνή προσβολή της γλώσσας. 

3. Ασυμμετρία προσώπου και άκρων και 
4. Μερική/γενικευμένη ασυμμετρία. 

Τα επόμενα χρόνια περιεγράφηκαν 2 ακόμη 
ασθενείς [26,27], και το 2018 [28] 
αναφέρθηκαν συνολικά 13 ασθενείς στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονταν οι 6 
προαναφερθέντες από το 2008. Σε όλους τους 
ασθενείς σταθερό εύρημα είναι το τριχοειδικό 
αιμαγγείωμα στο κάτω χείλος στη μέση 
γραμμή. Σε έναν ασθενή η βλάβη ήταν 
εσωτερικά στο βλεννογόνο. Δώδεκα από 13 
ασθενείς (97%) παρουσίαζαν λεμφική 
δυσπλασία η οποία αφορούσε το πρόσωπο 
και 8 από 13 ασθενείς παρουσίασαν από τη 
γέννηση μεικτή δυσπλασία στη γλώσσα 
(τριχοειδική/λεμφική/φλεβική) η οποία είχε 
εξελικτικό χαρακτήρα μέχρι την ενηλικίωση. 
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Στην εικόνα 3 φαίνονται τα χαρακτηριστικά της νόσου σε ασθενή της κλινικής μας.  

 

Εικόνα 3. Ασθενής με σύνδρομο CLAPO. Α,Β. Υπερτροφία αριστερού κάτω άκρου, Γ. Επίπεδο αιμαγγείωμα 
κάτω χείλους, Δ. Αιμαγγειώματα στην έσω επιφάνεια του αριστερού άνω άκρου. (Αρχείο Γ’ Παιδιατρικής 
Κλινικής ΕΚΠΑ) 

 

•EN (Epidermal Nevi-Επιδερμικός Σπίλος) 

Ενδέχεται να εμφανιστεί μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό με άλλες καταστάσεις PROS. 
Παράγεται από τα κερατινοκύτταρα και δεν 
εξαλλάσσεται σε κακοήθη κύτταρα. Είναι 
εμφανής από τη γέννηση ή αναπτύσσεται 
νωρίς στην παιδική ηλικία.  

 

•SK, BLK (Sebborheic Keratosis-
Σμηγματορροϊκή Κεράτωση, Benign 
Lichenoid Keratosis-Καλοήθης Λειχηνοειδής 
Κεράτωση).  

Η SK σε αντίθεση με τον ΕΝ, δεν 
παρατηρείται στη γέννηση και εμφανίζεται 
σπάνια σε νέους ανθρώπους. Ο επιπολασμός  

 

αυξάνεται με την ηλικία και αναγνωρίζεται 
σε ποσοστό 80-100% σε υγιή άτομα άνω των 
50 ετών. Εμφανίζονται ως σαφώς 
περιγεγραμμένες καφεοειδείς πλάκες με 
ανώμαλη επιφάνεια, κυρίως στην κεφαλή, τον 
αυχένα και τον κορμό. Ιστολογικά 
παρατηρείται ακάνθωση, θηλωμάτωση, 
ποικίλου βαθμού υπερκεράτωση και 
υπερμελάγχρωση [29].  

Η BLK εμφανίζεται ως ήπια επηρμένη γκριζο-
καφέ ή ερυθρο-καφέ κηλίδα ή πλάκα. 
Παρατηρείται κυρίως σε γυναίκες μετά την 5η 
δεκαετία ζωής και εντοπίζεται συνηθέστερα 
στην άνω περιοχή του κορμού και στις 
εξωτερικές επιφάνειες των άνω άκρων [30].  
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ PIK3CA 
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ 
PROS 

Μεταλλάξεις στο γονίδιο PIK3CA 
ανιχνεύθηκαν αρχικά σε συμπαγείς όγκους 
[31]. Αυξημένη επίπτωση μεταλλάξεων στο 
γονίδιο PIK3CA  παρουσιάζουν οι όγκοι του 
μαστού (>30%), του ενδομητρίου (>30%), της 
ουροδόχου κύστης (>20%), ο καρκίνος παχέος 
εντέρου (17%) και το καρκίνωμα του 
πλακώδους επιθηλίου της κεφαλής και του 
τραχήλου (>15%) [32-34].  

To 2007 αποδείχθηκε η σύνδεση του PIK3CA 
με τις  δερματικές βλάβες EN, SK. Πιο 
συγκεκριμένα, σε 9 από 33 ασθενείς με EN 
(27%) και σε 10 από 62 ασθενείς με SK (16%) 
ανιχνεύθηκαν μεταλλάξεις στο PIK3CA 
γονίδιο [29]. Στην περίπτωση της BLK, 
μεταλλάξεις στο γονίδιο PIK3CA 
ανιχνεύθηκαν σε 10 από 52 ασθενείς (19%) με 
μεμονωμένη τη συγκεκριμένη δερματική 
βλάβη [30]. 

Μελέτες που συνδέουν το γονίδιο PIK3CA με 
σύνδρομα υπεραύξησης δημοσιεύθηκαν το 
2012 με την αναφορά 6 ασθενών με κλινικό 
φαινότυπο συνδρόμου CLOVES, στους 
οποίους ανιχνεύθηκαν 3 διαφορετικές 
μεταλλάξεις στο γονίδιο 
{c.3140A>G(p.His1047Arg), 
c.1624G>A(p.Glu542Lys) και 
c.1258T>C(p.Cys420Arg)}, με ποσοστό 
μωσαϊκισμού 3-30% σε ιστό που έφερε βλάβη. 
Τον ίδιο χρόνο συνδέθηκε ο φαινότυπος FAO 
με το γονίδιο PIK3CA αφού ανιχνεύθηκαν σε 
10 ασθενείς με τμηματική υπεραύξηση άκρων 
2 συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Συγκεκριμένα 
οι 8 είχαν τη μετάλλαξη p.His1047Arg και 2 
ασθενείς τη μετάλλαξη p.His1047Leu [35]. 

Σε 20 ασθενείς με ημιμεγαλεγκεφαλία έγινε 
εξέταση με έλεγχο γονιδίων του μονοπατιού 
PI3K/AKT/mTOR σε πάσχοντα ιστό, που 
ελήφθη κατά τη διάρκεια χειρουργείου 
επιληψίας  (ημισφαιρεκτομής) και 
ανευρέθηκαν σε 6 ασθενείς (30%) μεταλλάξεις 
στα γονίδια PIK3CA, AKT3 και mTOR [36]. 
Πιο συγκεκριμένα σε 4 ασθενείς βρέθηκε η 
ίδια μετάλλαξη c.1633G>A(p.Glu545Lys) στο 
γονίδιο PIK3CA. 

Μεταλλάξεις αναγνωρίστηκαν στο PIK3CA 
γονίδιο σε 24 ασθενείς με φαινότυπο MCAP. 
Οι μεταλλάξεις ήταν μωσαϊκές σε δείγμα 
ιστού (ποσοστό 1-48%), εκτός από την 
περίπτωση 2 ασθενών που βρέθηκαν στο αίμα 
[37]. Δε συσχετίστηκαν μεταλλάξεις “hotspot”, 
αφού μόνο σε 1 περίπτωση βρέθηκε η 
“hotspot” μετάλλαξη c.1633G>A 
(p.Glu545Lys) που συναντάται σε καρκίνο 
συμπαγών οργάνων.  Το 2020 ομάδα από την 
Κορέα παρουσίασε 12 επιπλέον ασθενείς με 
MCAP και μωσαϊκές μεταλλάξεις στο γονίδιο 
PIK3CA. Οι 4 από αυτούς παρουσίασαν την 
αλλαγή c.2740G>A(p.Gly914Arg), η οποία 
είχε ήδη περιγραφεί σε 4 ασθενείς της 
προηγούμενης ομάδας [37]. 

Στην περίπτωση της FIL με την υπόθεση του 
μωσαϊκισμού, ομάδα από τη Βοστώνη το 2015 
[38], έλεγξε δερματικό ιστό σε 6 ασθενείς με 
πάνελ γονιδίων που ευθύνονται για 
διαταραχές στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 
(26 γονίδια). Σε 4 ασθενείς ανιχνεύθηκαν 
μεταλλάξεις στο PIK3CA γονίδιο. 

Η ίδια ομάδα μελέτησε 79 ασθενείς με 
σύνδρομα υπεραύξησης, από τους οποίους 17 
είχαν ILM, 21 KT-S, 8 Fibroadipose Vascular 
Anomaly (FAVA) και 33 CLOVES. Τα 



 

 

199 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 26ος, Τεύχος 2, 2021 

ποσοστά ανεύρεσης παθογόνων μεταλλάξεων 
στο PIK3CA γονίδιο ήταν υψηλά, αντίστοιχα 
16/17 (ILM), 19/21 (KTS), 5/8 (FAVA) και 
31/33 (CLOVES). Πέντε συγκεκριμένες 
μεταλλάξεις ήταν υπεύθυνες για το 80% των 
περιπτώσεων.  

Πιο συγκεκριμένα στις περιπτώσεις των ILM 
βρέθηκαν σε μια μελέτη 81 ασθενών (με 271 
δείγματα ιστών) παθογόνες μεταλλάξεις στο 
γονίδιο PIK3CA σε 69 ασθενείς, ποσοστό 79%. 
[39]. Aνευρέθηκαν 3 μεταλλάξεις σε 
μεγαλύτερο βαθμό, συγκεκριμένα σε 58/64 
ασθενείς (hotspot mutations), 
p.His1047Arg(c.3140A>G), 
p.Glu545Lys(c.1633A>G) και 
p.Glu542Lys(c.1624G>A). Το σημαντικό που 
τόνισαν οι συγγραφείς είναι να ληφθούν 
πολλά δείγματα ιστού, δερματικού και 
λεμφαγγειακού υγρού, καθώς οι ασθενείς με 
λιγότερα από 2 δείγματα ήταν 94% αρνητικοί 
στο γενετικό έλεγχο. Η σημασία λήψης 
λεμφαγγειακού υγρού τονίστηκε, επίσης, από 
Γερμανούς ειδικούς [40], οι οποίοι μελετώντας 
ταυτόχρονα ινοβλάστες δέρματος και 
λεμφικά ενδοθηλιακά κύτταρα (LEC) σε 6 
ασθενείς με λεμφικές δυσπλασίες, βρήκαν 4 
μεταλλάξεις μόνο στο δείγμα των LEC. Ο 
συνδυασμός των δύο δειγμάτων θεωρείται το 
καλύτερο υλικό.  

Στη σπανιότερη περίπτωση της μυϊκής 
ημιυπερπλασίας (Muscular HH) εμφανίζεται 
ετερόπλευρα, αν και έχει περιγραφεί 
αμφοτερόπλευρη εντόπιση σε ασθενή από τη 
Σαουδική Αραβία που παρουσιάζει επιπλέον 
υποπλασία των δεικτών. Στη χώρα αυτή έχει 
αναφερθεί ο συνδυασμός αυτός σε 4 ασθενείς 
ήδη με σωματικές μεταλλάξεις στο γονίδιο 
PIK3CA [16]. Επιπλέον μελέτη από τη 

Σουηδία αναγνώρισε τις μεταλλάξεις 
p.His1047Arg(c.3140A>G) και 
p.Glu542Lys(c.1624G>A) στο ίδιο γονίδιο σε 2 
ασθενείς με μυϊκή υπερπλασία άνω άκρου 
που οφειλόταν σε έκτοπη μυϊκή ανάπτυξη 
[41]. 

Με την περιγραφή των ασθενών με σύνδρομο 
CLAPO και την υπόθεση του μωσαϊκισμού 
και της διαταραχής στον κυτταρικό 
πολλαπλασιασμό έγινε έλεγχος σε πάσχοντα 
σωματικό ιστό σε 9 ασθενείς, στους οποίους 
στους 6 (66%) ανιχνεύθηκε μετάλλαξη στο 
γονίδιο PIK3CA σε ποσοστό 1.26 έως 16% [42]. 

Γαμετικές μεταλλάξεις στο γονίδιο PIK3CA 
έχουν ανιχνευθεί σε ασθενείς με κλινική 
εικόνα συνδρόμου Cowden [43]. 
Συγκεκριμένα από 91 ασθενείς με αρνητικό 
γενετικό έλεγχο για το γονίδιο PTEN, 
βρέθηκαν 8 άτομα με μεταλλάξεις στο PIK3CA 
γονίδιο (8.8%). Έχει αναγνωρισθεί ως 
διαφορετική νόσος, με προδιάθεση στα 
αμαρτώματα, με το όνομα σύνδρομο Cowden 
5. 

 

mTOR γονίδιο 

Το γονίδιο mTOR ανιχνεύθηκε σε εγκεφαλικό 
ιστό σε περιπτώσεις ημιμεγαλεγκεφαλίας και 
φλοιϊκής δυσπλασίας τύπου ΙΙ σε ασθενείς με 
φαρμακοανθεκτική επιληψία που 
υπεβλήθηκαν σε χειρουργείο επιληψίας 
[36,44]. Το 2013 περιγράφηκε μια ασθενής με 
μακροκεφαλία και φαρμακοανθεκτική 
επιληψία, που παρουσίαζε βαριά 
νευρολογική εικόνα με υποτονία και 
διαταραχές σίτισης. Εμφάνιζε, επίσης, 
ιδιομορφίες με προπέτεια μετώπου, κατιούσες 
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βλεφαρικές σχισμές και υποπλασία μέσης 
γραμμής προσώπου. Στην ασθενή, μετά 
θάνατον (από αναπνευστική ανεπάρκεια σε 
έδαφος RSV πνευμονίτιδας), ανιχνεύθηκε στο 
αίμα μετάλλαξη στο γονίδιο mTOR [45]. 
Αναφορές τα επόμενα χρόνια σε ασθενείς με 
παρόμοια χαρακτηριστικά και μεταλλάξεις 
στο γονίδιο mTOR, οδήγησαν στο σύνδρομο 
MINDS (Microcephaly Intellectual disability 
Neurodevelopmental Delay Small thorax 
syndrome), που στη συνέχεια ονομάστηκε 
Smith-Kingsmore σύνδρομο [46]. Κλινικά 
χαρακτηριστικά του συνδρόμου αυτού είναι η 
μακροκεφαλία, η προπέτεια μετώπου και το 
ψηλό μέτωπο, υπερτελορισμός, κατιούσες 
βλεφαρικές σχισμές, επιληψία και διανοητική 
υστέρηση. Επίσης, οι ασθενείς παρουσιάζουν 
στενό θώρακα και σκελετικές ανωμαλίες. 
Χαρακτηριστικές είναι οι 
νευροαπεικονιστικές βλάβες που αφορούν 
πέραν της μεγαλεγκεφαλίας, την υποπλασία 
μεσολοβίου και μεσεγκεφάλου, την 
πολυμικρογυρία στην περιοχή του Sylvius 
και την κοιλιομεγαλία. 

To 2018 αναφέρθηκε η συνύπαρξη 
αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου σε ασθενή με 
σύνδρομο Smith-Kingsmore και η πιθανή 
συσχέτιση του mTOR και στους 2 
φαινοτύπους [42].  

 

AKT γονίδια 

Στην κατηγορία των γονιδίων αυτών 
συμπεριλαμβάνονται τα γονίδια ΑΚΤ1, ΑΚΤ2 
και ΑΚΤ3. Το γονίδιο AKT1 εκφράζεται στους 
περισσότερους ιστούς, το γονίδιο AKT2 
εκφράζεται περισσότερο στους μύες και στα 

κύτταρα του λιπώδους ιστού, ενώ το γονίδιο 
AKT3 κυρίως στον εγκέφαλο και τους όρχεις. 

 

AKT1 γονίδιο 

Το γονίδιο AKT1 ευθύνεται για το σύνδρομο 
του Πρωτέα (Proteus Syndrome), το οποίο 
χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη αύξηση στα 
σημεία προσβεβλημένων ιστών με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση έντονων 
δυσμορφιών και παραμορφώσεων. Σύμφωνα 
με τα διαγνωστικά κριτήρια του συνδρόμου, 
το 2011 οι Linhurst και συνεργάτες, 
ανίχνευσαν σε 26 από 29 ασθενείς με κλινική 
διάγνωση συνδρόμου Πρωτέα την ίδια 
σωματική μετάλλαξη στο γονίδιο AKT1, 
(c.49G→A, p.Glu17Lys), σε ποσοστό 
μωσαϊκισμού 1-50%. Πρόσφατα δεδομένα 
αναφέρουν τη μετάλλαξη αυτή σε 33 
συνολικά άτομα [47]. Δεν έχει βρεθεί άλλη 
μετάλλαξη στο γονίδιο AKT1 που να 
σχετίζεται με το φαινότυπο του συνδρόμου 
του Πρωτέα. 

Τα σημεία του σώματος που προσβάλλονται 
συνηθέστερα αφορούν τα οστά, το δέρμα, το  
λιπώδη ιστό καθώς και το κεντρικό νευρικό 
σύστημα. Το σύνδρομο αυτό πήρε το όνομά 
του από τον Έλληνα θεό Πρωτέα, ο οποίος 
μπορούσε να αλλάζει τη μορφή του με τη 
θέλησή του. Η επίπτωσή του είναι μικρότερη 
από 1/1.000.000. Eμφανίζεται κατεξοχήν μετά 
τη γέννηση, στην ηλικία μεταξύ των 6 και 18 
μηνών με ασύμμετρη αύξηση των περιοχών 
που εμπλέκονται. Για τη διάγνωσή του θα 
πρέπει να πληρούνται όλα τα γενικά κριτήρια 
και από τα ειδικά κριτήρια οι εξής 3 
περιπτώσεις: 



 

 

201 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 26ος, Τεύχος 2, 2021 

 

Πίνακας 4. Διαγνωστικά κριτήρια συνδρόμου Πρωτέα. (Τροποποιημένο από Biesecker, L. The challenges of 
Proteus syndrome: Diagnosis and management. Eur. J. Hum. Genet. 14, 1151–1157 (2006).                                                         

 

- Ένα από την κατηγορία Α, ή 

- Δύο από την κατηγορία Β, ή 

- Τρία από την κατηγορία C [48] 
(Πίνακας 4) 

Το χαρακτηριστικό των ασθενών με 
σύνδρομο Πρωτέα είναι η εξελισσόμενη 
πορεία των βλαβών, οι οποίες οδηγούν σε 
παραμορφώσεις και σοβαρές επιπλοκές. Η 
μακροδακτυλία είναι κοινό σύμπτωμα με 
παραμορφώσεις των φαλάγγων. Η δερματική 
βλάβη που είναι το σήμα κατατεθέν της νόσου 
είναι ο λοβώδης σπίλος του συνδετικού ιστού, 

με χαρακτηριστική ελίκωση και πάχυνση του 
δέρματος, που μοιάζει με τις έλικες του 
εγκεφάλου (Cerebriform Connective Tissue 
Nevus-CCTN). Αξίζει να αναφερθεί η 
περίπτωση του ανθρώπου «ελέφαντα», του 
Joseph Merrick, ο οποίος γεννήθηκε το 1864 
στην Αγγλία και το 1909 είχε λάβει αρχικά τη 
διάγνωση της Νευροϊνωμάτωσης τύπου 1. Η 
κλινική του εικόνα χαρακτηριζόταν από 
μακροκεφαλία, υπερόστωση κρανίου, 
υπερτροφία μακρών οστών και πελματιαία 
υπερπλασία, η οποία όπως διαπιστώνεται από 
καλούπι που ελήφθη από το κάτω άκρο του 
παρουσίαζε τη χαρακτηριστική μορφή CCTN, 

 

Διαγνωστικά κριτήρια συνδρόμου Πρωτέα 
ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

• Σποραδική εμφάνιση • Κατανομή βλαβών μωσαϊκού  • Εξελικτική πορεία 
ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Κατηγορία A: Λοβώδεις σπίλοι συνδετικού ιστού (CCTN) 

Κατηγορία B 
 

• Γραμμικοί επιδερμικοί σπίλοι  
• Ασύμμετρη, δυσανάλογη υπεραύξηση (≥1 από τα ακόλουθα) 

o Άκρα 
o Υπερόστωση κρανίου 
o Υπερόστωση έξω ακουστικού πόρου 
o Μεγαλοσπονδυλοδυσπλασία 
o Σπλάχνα (σπλήνας/θύμος) 

• Ειδικοί όγκοι με εμφάνιση πριν τη 2η δεκαετία ζωής (ένα από τα ακόλουθα)      
Αμφοτερόπλευρο κυσταδένωμα ωοθηκών 
Μονομορφικό αδένωμα παρωτίδας 

Κατηγορία C 
 

• Απορρυθμιζόμενος λιπώδης ιστός (ένα από τα ακόλουθα) 
o Λιπωματώδης υπεραύξηση 
o Τοπική λιποατροφία 

• Αγγειακές δυσπλασίες (ένα από τα ακόλουθα) 
o Τριχοειδική δυσπλασία 
o Φλεβική δυσπλασία 
o Λεμφική δυσπλασία 

• Πνευμονική κυστική εκφύλιση 
• Φαινότυπος προσώπου (όλα από τα ακόλουθα) 

o Δολιχοκεφαλία 
o Επιμηκυσμένο προσωπείο 
o Κατιούσες βλεφαρικές σχισμές +/-βλεφαρόπτωση 
o Ευρείς ή ανεστραμμένοι ρώθωνες 
o Ανοιχτό στόμα σε ηρεμία 



 

 

202 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 26ος, Τεύχος 2, 2021 

λαμβάνοντας πρόσφατα τη διάγνωση του 
συνδρόμου του Πρωτέα [49]. 

Γαμετικές μεταλλάξεις στο γονίδιο ΑΚΤ1 
έχουν ανιχνευθεί σε 2 ασθενείς με φαινότυπο 
Cowden, οι οποίοι είχαν αρνητικό έλεγχο 
PTEN και έχει αναγνωρισθεί ως σύνδρομο 
Cowden 6 [42]. Στις περιπτώσεις αυτές, 
ανιχνεύθηκαν 2 διαφορετικές μεταλλάξεις στο 
γονίδιο AKT1, c.73C>T,(p.Arg25Cys) και 
c.1303A>C,(p.Thr435Pro).  

 

AKT2 γονίδιο 

Το γονίδιο ΑΚΤ2 συνδέεται με μια κατάσταση 
που προκαλεί υποϊνσουλιναιμική 
υπογλυκαιμία με ημιυπερτροφία καθώς και 
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. Στην πρώτη 
περίπτωση, η ημιυπερτροφία εμφανίζεται 
αποκλειστικά στην αριστερή πλευρά του 
σώματος και του προσώπου. Επιπλέον 
χαρακτηριστικά είναι η γυναικομαστία και η 
κορμική παχυσαρκία, καθώς και οι σπασμοί 
που σχετίζονται με υπογλυκαιμικά επεισόδια. 
Η υπογλυκαιμία εμφανίζεται με χαμηλά 
επίπεδα ινσουλίνης και χαμηλά επίπεδα 
κετονικών σωμάτων στον ορό.  

 

ΑΚΤ3 γονίδιο 

Το γονίδιο ΑΚΤ3 ευθύνεται για τη νόσο 
MPPH2 (Megalencephaly-Polymicrogyria-
Polydactyly-Hydrocephalus Syndrome type 
2) «Σύνδρομο Μεγαλεγκεφαλίας-
πολυμικρογυρίας-πολυδακτυλίας-
υδροκεφάλου τύπου 2». Οι ασθενείς αυτοί 
παρουσιάζουν χαρακτηριστική 
μεγαλεγκεφαλία με την περίμετρο κεφαλής 

(ΠΚ) γέννησης να κυμαίνεται από 
φυσιολογική έως +6SD και μέση ΠΚ στη 
συνέχεια της ζωής να κυμαίνεται από +3SD 
έως +10SD. Η μεγαλεγκεφαλία συνοδεύεται 
από βλάβες φαιάς ουσίας με πολυμικρογυρία 
αλλά και κοιλιομεγαλία που στο 50% των 
ασθενών συμπεριλαμβάνει υδροκέφαλο.  
Έχει, επίσης, παρατηρηθεί λεπτή διαμόρφωση 
του μεσολοβίου. Έχουν αναφερθεί και 
περιπτώσεις ημιμεγαλεγκεφαλίας. Η 
νευρολογική εικόνα των ασθενών 
συμπληρώνεται από σοβαρή 
προσωπογλωσσική δυσλειτουργία σε 
συνδυασμό με επιληψία και γνωστική 
ανεπάρκεια (ήπια έως σοβαρή νοητική 
υστέρηση). Η πολυδακτυλία είναι 
συνηθέστερα μεταξονικής εντόπισης σε άνω 
και κάτω άκρα. 

 

PIK3R2 γονίδιο 

Μεταλλάξεις στο γονίδιο PIK3R2 προκαλούν 
τη νόσο MPPH1 (Megalencephaly-
Polymicrogyria-Polydactyly-Hydrocephalus 
Syndrome type 1), «Σύνδρομο 
Μεγαλεγκεφαλίας-πολυμικρογυρίας-
πολυδακτυλίας-υδροκεφάλου τύπου 1». Οι 
ασθενείς παρουσιάζουν βαριά, διάχυτη 
υποτονία, μεγαλεγκεφαλία, καθώς και άλλες 
διαταραχές στη διάπλαση του εγκεφάλου, 
όπως διαταραχές μεσολοβίου (λεπτό ή παχύ), 
πολυμικρογυρία, παχυγυρία, διεύρυνση των 
κοιλιών και ενίοτε παρουσία υδροκεφάλου. 
Επιπλέον, παρατηρείται βαριά γνωστική 
ανεπάρκεια, επιληψία και απουσία λόγου. 
Άλλα χαρακτηριστικά του συνδρόμου 
αποτελούν οι συγγενείς καρδιοπάθειες, οι 
διαταραχές στους οφθαλμούς (ωχρότητα  
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Πίνακας 5. Γονίδια που σχετίζονται με την εκδήλωση συνδρόμων υπεραύξησης του μονοπατιού 
PI3K/AKT/mTOR. (PHTS-PTEN Hamartoma Tumour Syndrome, CLAPO-Capillary malformation of the 
lower lip, Lymphatic malformation predominant on the face and neck, Asymmetry, and 
Partial/Generalized Overgrowth, Σύνδρομο CLOVES-Congenital Lipomatous asymmetric Overgrowth of 
the trunk with lymphatic, capillary, venous, and combined-type Vascular malformations, Epidermal nevi 
and Skeletal anomalies, FAO-HHML-Fibroadipose Overgrowth-HemiHyperplasia Multiple Lipomatosis, 
ILM-Isolated Lymphatic Malformation, Muscular HH-Muscular Hemihyperplasia, EN-Epidermal Nevi, SK-
Sebborheic Keratosis, BLK-Benign Lichenoid Keratosis, DMEG/HMEG-Dysplastic Hemimegalencephaly/ 
Hemimegalence-phaly, MCAP-Megalencephaly Capillary malformation Polymicrogyria Syndrome, FIL-
Facial Infiltrating Lipomatosis, MPPH1,2,3 (Megalencephaly-Polymicrogyria-Polydactyly-Hydrocephalus 
Syndrome type 1,2,3).) 

 

 

ΓΟΝΙΔΙΟ ΝΟΣΟΣ OMIM # 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 
Γαμετικής 

σειράς 
Μωσαϊκι

-σμός 

PTEN 

PHTS 
Σύνδρομο Cowden 1/Σύνδρομο Bannayan-Riley-
Ruvalcaba/Lhermitte-Duclos 

 
158350 √  

Σύνδρομο Πρωτέα-like   √ 
Σύνδρομο Μακροκεφαλίας/Αυτισμού 605309 √  

PIK3CA 

PROS 
Σύνδρομο CLAPO 

 
613089  √ 

Σύνδρομο CLOVES 612918  √ 
FAO-HHML   √ 
ILM   √ 
Muscular HH   √ 
EN 162900  √ 
SK, BLK 182000   
Macrodactyly 155500  √ 
DMEG/HMEG   √ 
MCAP 602501 √ √ 
FIL   √ 
Σύνδρομο Cowden 5 615108 √  

AKT1 Σύνδρομο Πρωτέα 176920  √ 
Σύνδρομο Cowden 6 615109 √  

AKT2 Υποϊνσουλιναιμική υπογλυκαιμία με ημιϋπερτροφία 240900 √  

AKT3 Σύνδρομο MPPH2 615937 √  
Ημι/μεγαλεγκεφαλία   √ 

PIK3R2 Σύνδρομο MPPH1 603387 √ √ 

mTOR Σύνδρομο Smith-Kingsmore 616638 √  
Μεγαλεγκεφαλία (Φλοιϊκή δυσπλασία τύπου ΙΙ) (607341)  √ 

CCND2 Σύνδρομο MPPH3 615938 √  



 

 

204 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 26ος, Τεύχος 2, 2021 

οπτικών νεύρων, τύφλωση, βλεφαρόπτωση), 
καθώς και σκελετικές ανωμαλίες (μεταξονική 
πολυδακτυλία, συγκάμψεις γονάτων και 
σκολίωση). Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν προπέτεια μετώπου, έντονο 
φίλτρο και χαμηλή βάση ρινός [50].  

 

CCND2 γονίδιο   

Μεταλλάξεις στο γονίδιο CCND2 βρέθηκαν 
στο αίμα ασθενών με μεγαλεγκεφαλία και 
αρνητικό έλεγχο των παραπάνω γονιδίων 
[21]. Το γονίδιο CCND2 κωδικοποιεί την 
κυκλίνη D2. Μεταλλάξεις του γονιδίου 
προκαλούν παθολογική σταθεροποίηση της 
κυκλίνης D2, η οποία έχει παρατηρηθεί και σε 
μεταλλάξεις PIK3CA και ΑΚΤ3 και θεωρείται 
βασικό αίτιο της μεγαλεγκεφαλίας. 

Ο φαινότυπος της νόσου MPPH3 
(Megalencephaly-Polymicrogyria-
Polydactyly-Hydrocephalus Syndrome type 3 
/ «Σύνδρομο Μεγαλεγκεφαλίας-
πολυμικρογυρίας-πολυδακτυλίας-
υδροκεφάλου τύπου 3») είναι παρόμοιος με 
τους προαναφερθέντες, με μακροκεφαλία (έως 
+7.5SD), προέχον μέτωπο, σοβαρή 
ψυχοκινητική καθυστέρηση, απουσία λόγου, 

κοιλιομεγαλία, υδροκέφαλο και 
πολυδακτυλία μεταξονικού τύπου, η οποία 
φαίνεται να είναι συχνότερη από τις 
περιπτώσεις MPPH1  και MPPH2. 

Στον Πίνακα 5 κατατάσσονται τα γονίδια 
που συμμετέχουν στο μονοπάτι 
PI3K/AKT/mTOR, οι φαινότυποι που 
προκαλούν και ο τρόπος κληρονόμησής τους. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Το μονοπάτι PI3K/AKT/mTOR  
αποτελεί πολύπλοκο, αλλά συνάμα 
ενδιαφέρον  σύμπλεγμα σηματοδότησης. 
Μεταλλάξεις στα γονίδια που κωδικοποιούν 
τις πρωτεΐνες που το αποτελούν, προκαλούν 
ποικίλους κλινικούς φαινοτύπους, ενώ η 
κληρονόμηση διαμέσου του μωσαϊκισμού, 
έχει σαν αποτέλεσμα ευρείς και 
διαφορετικούς φαινοτύπους. Η πρώιμη  
υποψία και διάγνωση  είναι σημαντική, 
καθώς μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
αναστολείς του μονοπατιού 
PI3K/AKT/mTOR. 
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ABSTRACT 

Overgrowth Syndromes, caused by disorders on PI3K/AKT/mTOR pathway, are a newly recognised 
category, that arouses interest due to their phenotypic heterogenicity, pathophysiology and therapeutic 
management. Mutations are mainly somatic (mosaicism) and rarely germline, thus present in all cells and 
might be inherited. PI3K/AKT/mTOR pathway is essential in cell homeostasis, as has a significant role in 
regulating cell proliferation and survival. Mutations in main genes of the pathway PIK3CA, PTEN, AKT1 
and mTOR cause clinical syndromes with well-defined phenotypes such as PROS (PIK3CA related 
Overgrowth Syndromes), PHTS (PTEN Hamartoma Tumour Syndromes), as Cowden syndrome, Proteus 
syndrome and Smith-Kingsmore syndrome. Mutations in other genes of the pathway as PIK3R2, AKT3 and 
CCND2 cause megalencephaly syndromes with overlapping phenotypes. Clinical criteria have been 
defined, in order to facilitate syndrome diagnosis and classification. Substantial feature of these disorders is 
the presence of hypertrophy in specific body areas, that might include bone, muscle, vessels, adipose tissue 
or/and combination of them. In cases of mosaicism, extent of lesion is proportional to the affected area that 
has the mutation. Activation of the pathway PI3K/AKT/mTOR results in increased incidence of neoplasms. 
Severity of certain phenotypes has led clinicians to use selective inhibitors of the pathway, with good results 
in many of them. Patients with overgrowth syndromes due to mutations in PI3K/AKT/mTOR pathway 
present with distinctive phenotypes. Therapeutic approach is promising, with the use of selective inhibitors 
of the pathway. 
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