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:: Σύνδρομο κοιλιοκάκης, επιληψίας και 

αποτιτανώσεων στον εγκέφαλο 
 

Αριθμός Orphanet: 1459 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Το σύνδρομο κοιλιοκάκης, επιληψίας και αποτιτανώσεων στον εγκέφαλο (CEC) είναι μια 

σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό της αυτοάνοσης εντερικής νόσου, 

των επιληπτικών κρίσεων και των αποτιτανώσεων στον εγκέφαλο.  

Το CEC περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1992 και έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής λιγότερες 

από 200 περιπτώσεις. 

 

Η ηλικία εκδήλωσης της  κοιλιοκάκης (CD, δείτε αυτόν τον όρο) και της επιληψίας ποικίλει και 

η CD συχνά διαγιγνώσκεται στο τέλος της παιδικής ηλικίας, όταν πραγματοποιείται 

συγκεκριμένος έλεγχος λόγω των δευτεροπαθών επιληπτικών κρίσεων και των εγκεφαλικών 

αποτιτανώσεων (CC) που παρατηρούνται. Η CD μπορεί να παρουσιάσει μία τυπική μορφή 

που χαρακτηρίζεται από την έναρξη της νόσου στα 2 πρώτα χρόνια της ζωής, με χρόνια 

διάρροια, απώλεια βάρους, βραχύ ανάστημα, ανορεξία, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

ευερεθιστότητα και έμετο. Η CD δύναται επίσης να υπάρχει σε σιωπηλή ή λανθάνουσα 

μορφή, η οποία χαρακτηρίζεται - εν απουσία γαστρεντερικών συμπτωμάτων - από ερπητοειδή 

δερματίτιδα,  διαταραχή στην αδαμαντίνη των οδόντων ή αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα. Σε 

ασθενείς με CEC, η CD εξελίσσεται συνήθως σε λανθάνουσα, σιωπηλή ή ασυμπτωματική 

μορφή. Η έναρξη της επιληψίας είναι μεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ενηλικίωσης, ενώ οι  

περισσότερες περιπτώσεις συμβαίνουν στην πρώιμη παιδική ηλικία. Οι περισσότεροι ασθενείς 

παρουσιάζουν ινιακές επιληπτικές κρίσεις, με εξαιρετικά ετερογενή  πορεία, με μορφές που 

μπορεί να είναι καλοήθεις,  ανθεκτικές στα φάρμακα, ή επιληπτικής εγκεφαλοπάθειας. Στην 

τελευταία έχουν αναφερθεί περιπτώσεις με σοβαρή επιδείνωση της νοητικής ικανότητας και ή / 

και μαθησιακές διαταραχές, ενώ ήπια νοητική υστέρηση παρατηρείται μόνο στο ένα τρίτο 

όλων των περιπτώσεων με CEC. Οι CC έχουν παρατηρηθεί στις υποφλοιώδεις 

βρεγματοϊνιακές περιοχές. Το μέγεθος τους  δεν αλλάζει σημαντικά με την πάροδο του 

χρόνου, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, νέες CC εμφανίστηκαν σε άλλες περιοχές. Οι ασθενείς 

με CC και CD χωρίς επιληψία θεωρούνται ότι έχουν μια ατελή μορφή της CEC. Μερικοί 

ασθενείς με επιληψία και CC χωρίς CD θεωρούνται ότι έχουν CEC με λανθάνουσα CD. 

Η αιτιολογία της CEC είναι ασαφής. Δεν είναι γνωστό αν η επιληψία και / ή οι CC είναι 

συνέπειες της CD. Η CD είναι μια αυτο-φλεγμονώδης αντίδραση του ανοσοποιητικού που 

εμφανίζεται σε άτομα με δυσανεξία  στη γλουτένη. Προέρχεται από τον βλεννογόνο της 

νήστιδας και εξαπλώνεται στο χόριο, που οδηγεί στα παρατηρούμενα ιστοπαθολογικά 

χαρακτηριστικά (υπερπλασία των κρυπτών, ατροφία των λαχνών της νήστιδας και 

φλεγμονώδη διήθηση στο χόριο). Η CD μπορεί να προκαλέσει αυτοάνοσες αντιδράσεις και 

εκτός της γαστρεντερικής οδού. Τα κυκλοφορούντα ενεργοποιημένα Τ κύτταρα μπορούν να 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=65&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=central-core&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&disease%28s%29/group%20of%20diseases=Central-core-disease&title=Central-core-disease&search=Dis


 

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια στο  www.orpha.net 2 

 

περνούν  τον εγκεφαλο- αιματικό φραγμό και να είναι τοξικά για την μυελίνη ή τα κύτταρα που 

παράγουν μυελίνη. Όπως και στην μεμονωμένη CD, η CEC συνδέεται με τα γονίδια HLA-DQ2 

και HLA-DQ8. 

Η διάγνωση βασίζεται στο ατομικό ιστορικό και στο EEG που χαρακτηρίζει τις επιληπτικές 

κρίσεις. Η αξονική τομογραφία (CT) αποκαλύπτει τις CC. Τα εργαστηριακά ευρήματα 

(αντισώματα έναντι ενδομυίου, αντιγλοιαδινικά αντισώματα, αντισώματα έναντι 

τρανγλουταμινάσης -2 των ιστών, HLA φαινότυπος) και οι ιστοπαθολογική ανάλυση της 

βιοψίας του λεπτού  εντέρου (ατροφία του βλεννογόνου των λαχνών της νήστιδας) καθιστά 

δυνατό τον εντοπισμό της σιωπηλής ή λανθάνουσας CD σε έναν ασθενή με επιληπτικές 

κρίσεις και CC. 

Η διαφορική διάγνωση της CEC περιλαμβάνει το σύνδρομο Sturge-Weber (δείτε αυτό το όρο) 

χωρίς τριχοειδικό αιμαγγείωμα (nevus flammeus) και άλλες καταστάσεις, όπως η συγγενής 

δυσαπορρόφηση φολικού οξέος ή οι ανεπιθύμητες παρενέργειες  της μεθοτρεξάτης, των 

αντιφολικών παραγόντων και της ακτινοθεραπείας στα  παιδιά με λευχαιμία.  

Η CD απαιτεί δια βίου τήρηση μιας δίαιτας ελεύθερης στη γλουτένη (GFD), που οδηγεί σε 

κλινική και ιστοπαθολογική υποχώρηση των συμπτωμάτων. Μια μελέτη έδειξε ότι η έγκαιρη 

διάγνωση της CD και η θεραπεία με GFD, μπορεί να αποτρέψει ή να αναστρέψει την 

επιληπτική διαταραχή.  

Η έγκαιρη διάγνωση και η καλή συμμόρφωση της GFD βελτιώνει σημαντικά την έκβαση. 

Αντιθέτως, εάν η θεραπεία καθυστερήσει, η επιληψία μπορεί να είναι πιο σοβαρή και μπορεί 

να εμφανισθεί επιληπτική εγκεφαλοπάθεια. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 
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