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:: Διαυραγματο-οπτική δυσπλασία 
 

Αξηζκόο Orphanet: 3157 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η  δηαθξαγκαην-νπηηθή δπζπιαζία (SOD) είλαη κηα θιηληθά εηεξνγελήο λόζνο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ηελ θιαζηθή ηξηάδα ηεο ππνπιαζίαο ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ, ησλ αλσκαιηώλ 

ησλ νξκνλώλ ηεο ππόθπζεο θαη ησλ αλσκαιηώλ ηεο κέζεο γξακκήο ηνπ εγθεθάινπ.  

 

Η επίπησζε ππνινγίδεηαη ζε1/10.000 γελλήζεηο.  

 

Η ζνβαξόηεηα πνηθίιεη θαη κόλν ην 30% ησλ αζζελώλ εθδειώλνπλ ηελ πιήξε θιηληθή ηξηάδα, 

κε πνιινύο αζζελείο λα παξνπζηάδνπλ ζπλνδά επξήκαηα. Σε κεξηθνύο αζζελείο ε SOD 

εθδειώλεηαη  ζηε γέλλεζε θαη ζπλδπάδεηαη  κε πνιιαπιέο ζπγγελείο αλσκαιίεο, ελώ ζε 

άιινπο  εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο κε αλεπαξθή αλάπηπμε θαη / ή 

νθζαικνινγηθέο  αλσκαιίεο (πην ζπρλά ζηξαβηζκόο ή λπζηαγκόο). 

Η ππνπιαζία ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ κπνξεί λα είλαη εηεξόπιεπξε ή ακθνηεξόπιεπξε (57% θαη 

32% ησλ πεξηπηώζεσλ, αληίζηνηρα) θαη ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο ηεο όξαζεο εκθαλίδνληαη ζην 

23% ησλ αζζελώλ. Η ππνιεηηνπξγία ηεο ππόθπζεο είλαη παξνύζα  ζην 62-80% ησλ αζζελώλ 

θαη παξόιν πνπ ε αλεπάξθεηα ηεο απμεηηθήο νξκόλεο (πνπ νδεγεί ζε βξαρύ αλάζηεκα θαηά 

ηελ παηδηθή ειηθία) είλαη ε πην ζπρλή ελδνθξηληθή αλσκαιία, κπνξεί λα εθδεισζνύλ πξόζζεηεο 

αλεπάξθεηεο νξκνλώλ (αλεπάξθεηα ηεο νξκόλεο δηέγεξζεο ηνπ ζπξενεηδνύο, ηεο 

θινηνεπηλεθξηδηνηξόπνπ νξκόλεο θαη ηεο εθιπηηθήο νξκόλεο ησλ  γνλαδνηξνπηλώλ). Οη 

αλσκαιίεο ηεο κέζεο γξακκήο ηνπ εγθεθάινπ πεξηιακβάλνπλ αγελεζία ηνπ δηαθαλνύο 

δηαθξάγκαηνο (60% ησλ πεξηπηώζεσλ) ή / θαη ηνπ κεζνινβίνπ. Έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί 

αλσκαιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θινηό (κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο SOD-plus ζύλδξνκν). 

Μπνξεί λα εκθαληζζεί λνεηηθή πζηέξεζε θαη λεπξνινγηθέο εθδειώζεηο (αλαπηπμηαθή 

θαζπζηέξεζε, ζπαζκνί θαη εγθεθαιηθή παξάιπζε). Επηπιένλ ηα επξήκαηα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ άπνην δηαβήηε, δηαηαξαρέο ηνπ ύπλνπ, απηηζκό, πξώηκε ήβε,  παρπζαξθία, 

ζεξκνξπζκηζηηθέο δηαηαξαρέο, αλνζκία, λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα θαη αλσκαιίεο ηεο θαξδηάο 

θαη ησλ δαθηύισλ. 

Η πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ κε SOD είλαη ζπνξαδηθέο, αιιά έρνπλ πεξηγξαθεί θαη 

νηθνγελείο πεξηπηώζεηο. Σε νηθνγελείο πεξηπηώζεηο έρνπλ πεξηγξαθεί  ηόζν νκόδπγεο 

(κεηαβηβάδνληαη κε ηνλ ππνιεηπόκελν απηνζσκαηηθό ραξαθηήξα), όζν θαη εηεξόδπγεο 

(κεηαβηβάδνληαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ραξαθηήξα ) κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην 

HESX1 (3p21.2-p21.1). Έρνπλ ελνρνπνηεζεί ηξία επηπιένλ γνλίδηα ζε ζπζρεηηδόκελνπο  

θαηλνηύπνπο πνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο κέξνο ηνπ θάζκαηνο SOD: κεηαιιάμεηο ζην 

SOX2 (3q26.3-q27) πνπ ζρεηίδνληαη κε αλνθζαικία / κηθξνθζαικία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

SOD, κεηαιιάμεηο / δηπιαζηαζκνί ζην γνλίδην SOX3 (Xq26.3) πνπ ζρεηίδνληαη κε αλσκαιίεο 

ηεο κέζεο γξακκήο ηνπ εγθεθάινπ θαη ππνιεηηνπξγία ηεο ππόθπζεο (αλ θαη δελ έρνπλ αθόκε 

πεξηγξαθεί αλσκαιίεο ζηνπο νθζαικνύο) θαη κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην OTX2 (14q21-q22) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ππνιεηηνπξγία ηεο ππόθπζεο θαη ππνπιαζία ηνπ πξόζζηνπ ινβνύ ηεο 

ππόθπζεο, κε ή ρσξίο αλσκαιίεο από ηνλ νθζαικό. Οη κεηαιιάμεηο ζε απηά ηα γνλίδηα 
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αληρλεύνληαη ζε <1% ησλ αζζελώλ, ελώ πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (θαηάρξεζε λαξθσηηθώλ 

θαη αιθνόι, λεαξή ειηθία ηεο κεηέξαο), κπνξεί επίζεο λα εκπιέθνληαη. 

Η θιηληθή δηάγλσζε απαηηεί ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ δύν από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θιαζηθήο ηξηάδαο θαη κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε νθζαικνινγηθή εθηίκεζε, MRI θαη δπλακηθέο 

δνθηκέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππόθπζεο. Θα πξέπεη λα ηεζεί ππνςία γηα  ηελ SOD ζε 

λενγέλλεηα κε ππνγιπθαηκία, ίθηεξν, κηθξνθαιιία (κε ή ρσξίο θξπςνξρία) θαη λπζηαγκό κε ή 

ρσξίο ζπλνδέο αλσκαιίεο ηεο κέζεο γξακκήο (όπσο ιπθόζηνκα).  

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ ζπγγελή αλεπάξθεηα ηεο ππόθπζεο θαη ηελ 

νινπξνζεγθεθαιία (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).  

 

Μπνξεί λα ππνςηαζηνύκε ηελ SOD πξηλ ηνλ ηνθεηό κε ηε βνήζεηα ππεξερνγξαθεκάησλ θαη 

κεηαγελέζηεξσλ κειεηώλ εκβξπτθήο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο.  

 

Η γελεηηθή πξνγελλεηηθή δηάγλσζε θαη ε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή κπνξεί λα πξνηαζεί ζε 

νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο έρεη αλαγλσξηζηεί ε κεηάιιαμε πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα, αιιά 

πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε πεξηπηώζεηο κε απηνζσκαηηθή επηθξαηεηηθή 

θιεξνλνκηθόηεηα, όπνπ ν θαηλόηππνο θαη ε δηεηζδπηηθόηεηα κπνξεί λα πνηθίινπλ εμαηξεηηθά.  

Η ζεξαπεία είλαη ζπκπησκαηηθή θαη ζα πξέπεη νη αζζελείο SOD λα αληηκεησπίδνληαη από κηα 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα κε ηαθηηθή παξαθνινύζεζε. Η αλεπάξθεηα ησλ νξκνλώλ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κε ζεξαπεία νξκνληθήο ππνθαηάζηαζεο, αιιά απαηηείηαη ζηελή 

παξαθνινύζεζε, θαζώο νη νξκνληθέο αλεπάξθεηεο εμειίζζνληαη κε ηελ ειηθία. Τα παηδηά 

κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

όξαζεο, θαζώο θαη από θπζηθνζεξαπεπηέο θαη ινγνζεξαπεπηέο.  

 

Η πξόγλσζε πνηθίιεη, αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο λόζνπ. Η έγθαηξε δηάγλσζε ζρεηίδεηαη 

κε θαιύηεξε έθβαζε, δεδνκέλνπ όηη επηηξέπεη ηελ έγθαηξε δηαρείξηζε ησλ αλεπαξθεηώλ ησλ 

νξκνλώλ.  
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε 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. 

 

 

 


