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:: ύνδρομο Alagille  

Αξηζκόο Orphanet: 52 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Alagille (AGS) ραξαθηεξίδεηαη από ρξόληα ρνιόζηαζε ιόγσ ηεο έιιεηςεο ησλ 

ελδνεπαηηθώλ ρνιεθόξσλ πόξσλ, πεξηθεξηθή ζηέλσζε ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο, αλσκαιίεο 

ηεο  δηαηνκήο ησλ ζπνλδύισλ, ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπείν,  νπίζζην εκβξπόηνμν,/ αλσκαιίεο 

ηνπ πξόζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ νθζαικνύ, κειαρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, θαη 

δπζπιαζηηθνύο λεθξνύο. Ο επηπνιαζκόο είλαη πεξίπνπ 1/70.000. Η λόζνο κπνξεί λα εθδεισζεί 

ζηα λενγέλλεηα κε παξαηεηακέλν ίθηεξν ιόγσ ζπδεπγκέλεο ππεξρνιεξπζξηλαηκίαο, θαη / ή κε 

επξήκαηα  θαη ζπκπηώκαηα από ηελ θαξδηά. Οη αλσκαιίεο από ηελ θαξδηά πεξηιακβάλνπλ 

πλεπκνληθή αηξεζία ή ζηέλσζε, ειιείκκαηα ηνπ κεζνθνιπηθνύ ή / θαη κεζνθνηιηαθνύ 

δηαθξάγκαηνο, ηεηξαινγία Fallot θαη αλνηρηό αξηεξηαθό πόξν (βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο). Η 

ρνιόζηαζε εθδειώλεηαη κε ζπδεπγκέλε ππεξρνιεξπζξηλαηκία, επαηνζπιελνκεγαιία, 

ππεξρνιεζηεξνιαηκία, ππεξηξηγιπθεξηδαηκία, θαζώο θαη δηαηαξαρέο ηεο πεθηηθόηεηαο. Μπνξεί 

λα εκθαληζζεί θλεζκόο θαη μαλζώκαηα. Ειάζζνλεο ζθειεηηθέο αλσκαιίεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

εκηζπνλδύινπο δίθελ πεηαινύδαο (πεξίπνπ 50% ησλ πεξηπηώζεσλ) θαη ηελ βξάρπλζε ηεο 

θεξθίδαο, ηεο σιέλεο θαη ησλ θαιάγγσλ. Χαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξνζώπνπ, αλ 

ππάξρνπλ, είλαη ζπλήζσο εκθαλή  από ηελ παηδηθή ειηθία θαη πεξηιακβάλνπλ ην πξνέρνλ 

κέησπν, ηνπο εηζέρνληεο νθζαικνύο, ηηο πξν ηα άλσ βιεθαξηθέο ζρηζκέο, ηνλ ππεξηεινξηζκό, 

ηελ επηπέδσζε  ηεο ξίδαο ηεο ξηλόο, θαη ην κπηεξό πεγνύλη. Οη νθζαικνινγηθέο αλσκαιίεο 

πεξηιακβάλνπλ ην νπίζζην εκβξπόηνμν (75% ησλ πεξηπηώζεσλ), ηελ αλσκαιία Axenfeld (βι. 

ηνλ όξν απηό), ηελ κειαρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαη ηηο αλσκαιίεο ηεο νπηηθήο ζειήο 

θαη ηνπ νπηηθνύ δίζθνπ. Οη αζζελείο εκθαλίδνπλ θαζπζηέξεζε ζσκαηηθήο αλάπηπμεο, 

δπζαπνξξόθεζε ιίπνπο (κπνξεί λα πξνθύςεη ξαρίηηδα) θαη κεξηθέο θνξέο αλαπηπμηαθή 

θαζπζηέξεζε. Επίζεο κπνξεί λα  εκθαλίδνπλ κηθξνύο θαη δπζπιαζηηθνύο λεθξνύο (θνηλό ζην 

AGS ηύπνπ 2) θαη ππνζπξενεηδηζκό. Τν AGS νθείιεηαη πην ζπρλά ζε κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ 

JAG1 (20p12) (AGS ηύπνπ 1), ην νπνίν θσδηθνπνηεί έλα ζπλδέηε ηνπ κνλνπαηηνύ 

ζεκαηνδόηεζεο Notch. Τν AGS ηύπνπ 2 νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ NOTCH2 (1p12). 

Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ επηθξαηεηηθό ηξόπν, αιιά είλαη ζπρλή  ε κεησκέλε δηεηζδπηηθόηεηα (κέρξη 

50% ησλ πεξηπηώζεσλ) θαη ν ζσκαηηθόο κσζατθηζκόο (~ 8%). Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ 

θιηληθή εηθόλα θαη ηε βηνςία ηνπ ήπαηνο πνπ απνθαιύπηεη ηελ ρξόληα ρνιόζηαζε θαη ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ µεζνιόβησλ ρνιεθόξσλ πόξσλ. Η απεηθόληζε (ππεξερνγξάθεκα θνηιηάο, 

ρνιαγγεηνγξαθία) βνεζά ζηνλ εληνπηζκό ηεο αλαηνκίαο ησλ ρνιεθόξσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα 

γίλεηαη έιεγρνο γηα αλσκαιίεο από ηνπο νθζαικνύο, ην ζθειεηό, ηα αγγεία θαη ηνπο ελδνθξηλείο 

(ζπξενεηδήο). Η αιιεινύρηζε ηνπ DNA κπνξεί λα επηβεβαηώζεη ηε δηάγλσζε. Η δηαθνξηθή 

δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ αηξεζία ρνιεθόξσλ, ηελ ζπγγελή επαηηθή ίλσζε, ηελ θπζηηθή 

ίλσζε, ην λενγληθό ίθηεξν, ηελ πνιπθπζηηθή λόζν ησλ λεθξώλ, ηελ πξντνύζα νηθνγελή 

ελδνεπαηηθή ρνιόζηαζε θαη ηελ ηπξνζηλαηκία (βι. απηνύο ηνπο όξνπο). Εάλ έρεη εληνπηζηεί ε 

παζνγόλνο κεηάιιαμε, ε πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή  κε DNA από ρνξηαθέο ιάρλεο ή 

θαιιηεξγεκέλα ακληνθύηηαξα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ιεπηνκεξέο ππεξερνγξάθεκα ηνπ 

εκβξύνπ κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο αλσκαιίεο, αλ ππάξρνπλ, από ηελ  θαξδηά ή / θαη ηνπο 
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λεθξνύο. Η ζεξαπεία είλαη κε εηδηθή θαη πεξηιακβάλεη δηαηξνθή πινύζηα ζε πδαηάλζξαθεο θαη ζε 

ηξηγιπθεξίδηα κέζεο αιύζνπ θαζώο θαη ζπκπιεξώκαηα βηηακηλώλ. Ο θλεζκόο κπνξεί λα κεησζεί 

κε ηελ ρνξήγεζε ρνιεζηπξακίλεο ή ξηθακπηθίλεο. Η κεηακόζρεπζε ήπαηνο κπνξεί λα είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηνπο αζζελείο κε αλζεθηηθή λόζν. Μπνξεί λα απαηηεζνύλ θαξδηαθέο ή αγγεηαθέο 

παξεκβάζεηο  γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζεκαληηθώλ ζπκπησκαηηθώλ βιαβώλ. Η πξόγλσζε είλαη 

ζπλήζσο επλντθή, αιιά κπνξεί λα πξνθύςνπλ επηπινθέο, όπσο θίξξσζε, αηκνξξαγία θηξζώλ, 

αλζεθηηθόο αζθίηεο θαη απηόκαηε βαθηεξηαθή πεξηηνλίηηδα. Η λόζνο ζπλήζσο ζηαζεξνπνηείηαη 

κεηαμύ ησλ ειηθηώλ 4 θαη 10 εηώλ. Απμάλεηαη ε ζλεζηκόηεηα, όηαλ νη αζζελείο εκθαλίδνπλ 

επαηηθή αλεπάξθεηα ή / θαη θαξδηαθέο βιάβεο 

 

Εηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Dr Peter TURNPENNY 

 

Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Μάξηηνο 2009 

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. 

 

 

 


