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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Τν ζύλδξνκν Alström (AS) είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από
δπζηξνθία θσλίσλ- ξαβδίσλ, βαξεθνΐα, παρπζαξθία, αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη
ππεξηλζνπιηλαηκία, ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2, δηαηαηηθή κπνθαξδηνπάζεηα (DCM, δείηε
απηόλ ηνλ όξν) θαη πξννδεπηηθή επαηηθή θαη λεθξηθή δπζιεηηνπξγία.
Ο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο. Σε όιν ηνλ θόζκν έρνπλ εληνπηζηεί πεξίπνπ 950 πεξηπηώζεηο.
Τα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά, ε ειηθία έλαξμεο θαη ε ζνβαξόηεηα κπνξεί λα πνηθίιεη ζε κεγάιν
βαζκό κεηαμύ θαη εληόο ησλ νηθνγελεηώλ. Η δπζηξνθία θσλίσλ- ξαβδίσλ ηνπ
ακθηβιεζηξνεηδνύο αλαπηύζζεηαη ζπλήζσο κέζα ζε κεξηθέο εβδνκάδεο κεηά ηε γέλλεζε, κε
πξώηα ζπκπηώκαηα ηνλ λπζηαγκό θαη ηελ έληνλε θσηνδπζθνξία ή επαηζζεζία ζην θσο, πνπ
είλαη πξννδεπηηθή θαη νδεγεί ζε ηύθισζε, ζπλήζσο ζηε 2ε δεθαεηία ηεο δσήο. Οη πεξηζζόηεξνη
αζζελείο εκθαλίδνπλ ήπηα έσο κέηξηα βξαδέσο εμειηζζόκελε ακθνηεξόπιεπξε
λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα. Η DCM εθδειώλεηαη πεξίπνπ ζηα δύν ηξίηα ησλ αζζελώλ, είηε
ζηελ βξεθηθή ειηθία, είηε ζηελ εθεβεία. Οη αζζελείο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν αηθλίδηαο
ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ζε νπνηαδήπνηε ειηθία. Η παρπζαξθία, ε αληίζηαζε
ζηελ ηλζνπιίλε θαη ε ππεξηλζνπιηλαηκία εκθαλίδνληαη πξώηκα θαη είλαη ζηαζεξά
ραξαθηεξηζηηθά. Η επαηηθή δπζιεηηνπξγία ζπλήζσο μεθηλά ζηελ παηδηθή ειηθία κε ζηεάησζε
(ιηπώδεο ήπαξ). Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ θίξξσζε, ππιαία
ππέξηαζε θαη επαηηθή αλεπάξθεηα. Σπρλέο είλαη επίζεο ε ρξόληα αλαπλεπζηηθή λόζνο, ε
πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη ε ππεξηξηγιπθεξηδαηκία. Η βξαδέσο εμειηζζόκελε λεθξνπάζεηα
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ. Οη αζζελείο έρνπλ δηαθξηηά
ραξαθηεξηζηηθά πξνζώπνπ (εηζέρνληεο νθζαικνί κε ζηξνγγπιεκέλν πξόζσπν, παρηά ώηα,
πξόσξε κεησπηθή θαιάθξα θαη ιεπηέο ηξίρεο). Τα πεξηζζόηεξα παηδηά έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά
παρηά, κε πιαηππνδία πόδηα θαη θνληόρνληξα δάρηπια ζηα ρέξηα θαη ζηα πόδηα, ρσξίο
πνιπδαθηπιία ή ζπλδαθηπιία. Έρεη επίζεο αλαθεξζεί ππνγνλαδηζκόο ζηνπο άλδξεο /
ππεξαλδξνγνληζκόο ζηηο γπλαίθεο. Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο έρνπλ θπζηνινγηθή λνεκνζύλε,
αλ θαη ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ςπρνθηλεηηθή θαη πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε. Καζώο νξηζκέλνη
θαηλόηππνη αλαπηύζζνληαη αξγά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, έρνπλ αλαθεξζεί θαη κε-θιαζηθέο
εθδειώζεηο.
Τν AS πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ALMS1 (2p13.1). Η κνξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ
είλαη πξνο ην παξόλ άγλσζηε, κνινλόηη έρνπλ πξνηαζεί ξόινη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θξνζζώλ,
ζηνλ έιεγρν ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ θαη ζηελ ελδνθπηηαξηθή κεηαθνξά.
Η δηάγλσζε γίλεηαη κε βάζε ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηεξνύληαη (κείδνλα /
ειάζζνλα), ζπλήζσο ρσξίο γελεηηθή επηβεβαίσζε. Τν νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ζεσξείηαη έλα
κείδσλ θξηηήξην γηα ηε δηάγλσζε ηνπ AS. Η ηαπηνπνίεζε κεηαιιάμεσλ ζε 2 αιιειόκνξθα ή ζε
έλα κόλν αιιήιην ηνπ ALMS1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνπζία ησλ ηππηθώλ θιηληθώλ
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ραξαθηεξηζηηθώλ επηβεβαηώλεη ηε δηάγλσζε.
Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην ζύλδξνκν Bardet-Biedl, ην ζύλδξνκν Biemond ηύπνπ
2, ην ζύλδξνκν Wolfram, ην ζύλδξνκν Cohen, ηηο νηθνγελείο κεκνλσκέλεο DCM (δείηε ηνπο
όξνπο απηνύο) θαη ηα κηηνρνλδξηαθά λνζήκαηα.
Μπνξεί λα πξνζθέξεη πξνγελλεηηθόο έιεγρνο, αλ νη κεηαιιάμεηο ζην ALMS1 ησλ γνλέσλ είλαη
ήδε γλσζηέο.
Τν AS κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα θαη είλαη δπλαηόλ λα δνζεί
γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή.
Η αληηκεηώπηζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ ηαθηηθή παξαθνινύζεζε θαη ζεξαπεία ησλ
θιηληθώλ εθδειώζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη. Σπληαγνγξαθνύκελνη θπκέ θόθθηλν-πνξηνθαιί θαθνί
κπνξεί λα κεηώζνπλ ηελ θσηνθνβία. Επεηδή ε ηύθισζε ζπκβαίλεη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο,
είλαη απαξαίηεηνο ν πξώηκνο ζρεδηαζκόο ηεο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ δηδαζθαιία ζηνπο
αζζελείο ηεο κεζόδνπ Braille, ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζαξκνζηηθώλ
δεμηνηήησλ ηεο δσήο. Ακθνηεξόπιεπξα ςεθηαθά αθνπζηηθά βαξεθνΐαο κπνξεί λα απμήζνπλ ηηο
δπλαηόηεηεο αθνήο. Η θαξδηαθή αλεπάξθεηα θπξίσο αληηκεησπίδεηαη κε αλαζηνιείο ηνπ
κεηαηξεπηηθνύ ελδύκνπ ηεο αγγεηνηελζίλεο (ACE), κε δηνπξεηηθά θαη δηγνμίλε. Ο δηαβήηεο
κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε δίαηηα ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά θαη ζε δάραξε, κε
άζθεζε, κε ρνξήγεζε κεηθνξκίλεο, γιηηαδνλώλ θαη αλαιόγσλ ηλθξεηηλώλ (επεξγεηηθή ζηα 2/3
ησλ πεξηπηώζεσλ). Οη βήηα-αλαζηνιείο, ε ζθιεξνζεξαπεία ησλ θιεβώλ ηνπ νηζνθάγνπ θαη ε
πεξίδεζε ησλ θηξζώλ, ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ ηελ ππιαία ππέξηαζε. Σε πεξίπησζε
απνηπρίαο απηώλ κπνξεί λα ρξεηαζηεί δηαζθαγηηηδηθή ελδνεπαηηθή ππιαηνζπζηεκαηηθή
αλαζηόκσζε. Σε άηνκα κε λεθξηθή λόζν, κπνξεί λα ρνξεγεζνύλ νη αλαζηνιείο ηνπ ACE. Σε
αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ε κεηακόζρεπζε λεθξνύ είλαη επηηπρήο.
Παξά ην γεγνλόο όηη ε δηάξθεηα δσήο ησλ αζζελώλ κπνξεί λα κεησζεί, ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη
παξέκβαζε κπνξεί λα ειέγμεη ηελ εμέιημε θαη λα βειηηώζεη ηελ επηβίσζε θαη ηελ πνηόηεηα δσήο
ησλ αζζελώλ.
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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.
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