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:: ύνδρομο Aicardi 
 

Αξηζκόο Orphanet: 50 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Aicardi είλαη κηα ζπάληα λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ νξίδεηαη από ηελ 

ηξηάδα: αγελεζία ηνπ κεζνινβίνπ (νιηθή ή κεξηθή), ηππηθά ρνξηνακθηβιεζηξνεηδηθά βνζξία θαη 

βξεθηθνύο ζπαζκνύο θαη επεξεάδεη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ηα ζήιεα. Πεξίπνπ 200 άηνκα κε 

ζύλδξνκν Aicardi έρνπλ αλαθεξζεί ζηε Βόξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Επξώπε, αιιά ν πξαγκαηηθόο 

επηπνιαζκόο πηζαλόλ ππνηηκάηαη. Έρνπλ αλαθεξζεί κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά ζε άλδξεο κε 

θαξπόηππν 47,XXY. Η αζζέλεηα εληνπίδεηαη ζπλήζσο  πξηλ από ηελ ειηθία ησλ πέληε κελώλ. 

Εθηόο από ηα θύξηα θιηληθά ζπκπηώκαηα, ην ζύλδξνκν Aicardi παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα  

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ (πξνέρνπζα άλσ γλάζν, αλεζηξακκέλν πξνο ηα άλσ 

αθξνξξίλην, κεησκέλε γσλία ηεο βάζεο ηεο ξηλόο θαη αξαηά πιεπξηθά θξύδηα). Εθηόο ησλ 

βνζξίσλ είλαη ζπρλά θαη ηα θνινβώκαηα. Μπνξεί λα εκθαληζζνύλ κηθξνθεθαιία, πεξηθνηιηαθέο  

εηεξνηνπίεο, κηθξνγπξία , δηεπξπκέλεο θνηιίεο ή πνξεγθεθαιηθέο θύζηεηο, αμνληθή ππνηνλία θαη 

ππεξηνλία ησλ άθξσλ κε ζπαζηηθόηεηα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ Αλαπηύζζεηαη επηιεςία 

αλζεθηηθή ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, κε κηα πνηθηιία ηύπσλ θξίζεσλ   (βξεθηθνί ζπαζκνί πνπ 

κπνξεί λα είλαη αζύκκεηξνη ή εηεξόπιεπξνη, εζηηαθέο επηιεπηηθέο θξίζεηο ) θαη «δηαρσξηζκόο» 

ηνπ EEG ηνπ εγθεθάινπ. Σρεδόλ ζε όινπο ηνπο αζζελείο εληνπίδεηαη κέηξηα έσο ζνβαξή 

αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη λνεηηθή πζηέξεζε. Έληνλε ζθνιίσζε είλαη παξνύζα ζε κέρξη θαη 

ην έλα ηξίην ησλ πξνζβεβιεκέλσλ αηόκσλ. Οη γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, νη αγγεηαθέο 

δπζπιαζίεο, ηα κηθξά ρέξηα, νη κειαρξσζηηθέο δεξκαηηθέο βιάβεο, θαη ε απμεκέλε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο όγθσλ είλαη ζπάληεο. Πηζηεύεηαη όηη ην ζύλδξνκν Aicardi είλαη κηα ζπνξαδηθή 

δηαηαξαρή πνπ πξνθαιείηαη από εηεξόδπγεο κεηαιιάμεηο ζην έλα Χ γνλίδην ζε ζήιεα, κε πξώηκε 

εκβξπτθή ζλεζηκόηεηα ζε εηεξόδπγα  αξζεληθά. Ωζηόζν, θακία ππνςήθηα πεξηνρή δελ έρεη 

αθόκε νξηζηεί ζην ρξσκόζσκα Χ. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηε 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία ηνπ εγθεθάινπ (MRI) θαη ηα ζθειεηηθά επξήκαηα. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε 

πεξηιακβάλεη  νθζαικν εγθεθαιν δεξκαηνινγηθό ζύλδξνκν, ηηο δηαηαξαρέο ηεο λεπξσληθήο 

κεηαλάζηεπζεο ( βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο ) θαη πνιπάξηζκα ζύλδξνκα πνπ παξνπζηάδνπλ έλα 

ή πεξηζζόηεξα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλδξόκνπ Aicardi. Η καθξνρξόληα 

παξαθνινύζεζε από λεπξνιόγν παίδσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

επηιεπηηθώλ θξίζεσλ. Η θπζηθνζεξαπεία, ε εξγνζεξαπεία, ε ινγνζεξαπεία θαη ε  ζεξαπεία ηεο 

όξαζεο ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ θαηά ηε δηάγλσζε. Ελδείθλπηαη ε θαηάιιειε κπνζθειεηηθή 

ππνζηήξημε θαη ε ζεξαπεία γηα ηελ πξόιεςε ησλ επηπινθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζθνιίσζε. 

Η πξόγλσζε θαη ε επηβίσζε πνηθίιιεη εμαηξεηηθά. 

 

Εηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Pr Jaime CAMPOS-CASTELLÓ 
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Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Μάξηηνο 2008 

Μεηάθξαζε: Ινύιηνο 2014 

 

 

 

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. 

 

 

 


