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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η απηνζσκαηηθή ππνιεηπόκελε ζπνλδπινπιεπξηθή δπζόζησζε (ARSD) είλαη κηα ζπάληα
πάζεζε πνηθίιεο βαξύηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε αλσκαιίεο θαηάηκεζεο ησλ ζπνλδύισλ θαη ησλ
πιεπξώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από θνληό ιαηκό κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα, πηεξπγνεηδείο
σκνπιάηεο, θνληό θνξκό θαη θνληό αλάζηεκα κε πνιιαπιέο αλσκαιίεο ησλ ζπνλδύισλ, ζε όια
ηα επίπεδα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Η επηθξάηεζε θαη ν επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνη. Η
αζζέλεηα θαίλεηαη λα είλαη πην ζπρλή ζηνλ πιεζπζκό ηνπ Πνπέξην Ρίθν. Η ARSD δηαγηγλώζθεηαη
ζπλήζσο ζηε λενγληθή πεξίνδν. Οη θύξηεο ζθειεηηθέο δπζκνξθίεο πεξηιακβάλνπλ ζύληεμε ησλ
ζπνλδύισλ, εκηζπνλδύινπο θαη ζύληεμε ησλ πιεπξώλ κε άιιεο δπζκνξθίεο ησλ πιεπξώλ. Η
θπζηθή ζπλέπεηα απηώλ ησλ δπζκνξθηώλ είλαη ε παξακόξθσζε ηνπ ζώξαθα θαη ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (ζνβαξή ζθνιίσζε, θπθνζθνιίσζε θαη ιόξδσζε) πνπ νδεγνύλ ζε
εκθάληζε παξόκνηα κε λαληζκό.Γεδνκέλνπ όηη ν ζώξαθαο είλαη κηθξόο, ηα βξέθε ζπρλά
εκθαλίδνπλ αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη επαλαιακβαλόκελεο ινηκώμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ.
Έρνπλ αλαθεξζεί αλσκαιίεο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνύ
ζπζηήκαηνο θαη ηεο θαξδηάο (δηζρηδήο ξάρε, κεληγγνθήιε, αλσκαιίεο νπξεηήξσλ θαη λεθξώλ,
ππνζπαδίαο, ζύκπινθε ζπγγελήο θαξδηνπάζεηα, κεζνθνιπηθή επηθνηλσλία, αλώκαιε
πλεπκνληθή θιεβηθή επηζηξνθή, θιπ.), αιιά δελ είλαη ζπρλέο. Πεξηζηαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη
νη δπζκνξθίεο πξνζώπνπ θαη ε λνεηηθή πζηέξεζε. Η λόζνο θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό
ππνιεηπόκελν ηξόπν. Μέρξη ζηηγκήο, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ηέζζεξα γνλίδηα DLL3 (19q13.2),
MESP2 (15q26.1), LFNG (7ξ22.3) θαη HES7 (17ξ13.1) πνπ όια εκπιέθνληαη ζηελ νδό
ζεκαηνδόηεζεο Notch, αιιά νη κεηαιιάμεηο ζε απηά ηα γνλίδηα δελ αληηπξνζσπεύνπλ ην
ζύλνιν ησλ πεξηπηώζεσλ. Η δηάγλσζε είλαη θιηληθή θαη κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί από ηνλ
ππεξερνγξαθηθό έιεγρν θαη ηνλ αθηηλνινγηθό έιεγρν ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.
Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή κε ηε ρξήζε ηνπ εκβξπηθνύ ππεξερνγξαθήκαηνο. Η
αληηκεηώπηζε πεξηιακβάλεη ηελ εληαηηθή ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηελ ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε ζηα
νζηά θαη ηελ νξζνπεδηθή αληηκεηώπηζε. Η ARSD κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαπλεπζηηθή
αλεπάξθεηα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απεηιεηηθέο γηα ηε δσή επηπινθέο, θαηά ην πξώην έηνο
ηεο δσήο.
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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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