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Περίληψη
Η ζπγγελήο ιηπνδπζηξνθία Berardinelli-Seip (BSCL) ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ ζπλδπαζκό
αηξνθίαο ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ, ππεξηξηγιπθεξηδαηκίαο, επαηνκεγαιίαο θαη ραξαθηεξηζηηθά
αθξνκεγαιίαο. Η BSCL αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ζπλδξόκσλ κε αθξαία αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε,
ζηελ νπνία ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο ν ιεπξερνληζκόο, ην ζύλδξνκν Rabson-Mendenhall, ε
επίθηεηε γεληθεπκέλε ιηπνδπζηξνθία θαη νη ηύπνη Α θαη Β αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε (δείηε ηνπο
όξνπο απηνύο). Ο επηπνιαζκόο ηεο BSCL ζην γεληθό πιεζπζκό ηεο Επξώπεο εθηηκάηαη ζε 1 /
400.000. Η BSCL ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε πνπ νδεγεί ζε θιηληθή εθδήισζε
ζαθραξώδε δηαβήηε, κε έλαξμε ζηε δεύηεξε δεθαεηία ηεο δσήο. Οη επηπινθέο πεξηιακβάλνπλ
ηελ ππεξηξνθηθή κπνθαξδηνπάζεηα, ην ιηπώδεο ήπαξ κε επαηηθή δπζιεηηνπξγία, ηελ κπτθή
ππεξηξνθία, κηα ζεηξά από ελδνθξηλνινγηθέο δηαηαξαρέο (επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ
βξεθηθή ειηθία, πξώηκε ήβε, θιπ) θαη νζηηθέο θύζηεηο κε απηόκαηα θαηάγκαηα. Έρνπλ εληνπηζηεί
δύν αηηηνινγηθά γνλίδηα: ην AGPAT2 (9q34), πνπ θσδηθνπνηεί έλα έλδπκν θιεηδί ζηελ βηνζύλζεζε
ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ (1-αθπιν-γιπθεξνιν-3-θσζθνξηθή-Ο-αθπιηξαλζθεξάζε-2) θαη ην BSCL2
(11q13), πνπ θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε ζετπίλε (seipin). Ννεηηθή πζηέξεζε παξαηεξείηαη ζηελ
πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ πνπ θέξνπλ κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ BSCL2. Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ
απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο θιηληθήο
εηθόλαο θαη ηελ ζπζρέηηζε κε ηηο βηνρεκηθέο δηαηαξαρέο θαη κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε γελεηηθό
έιεγρν. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηηο ιακηλνπάζεηεο θαη ην ζύλδξνκν Parry-Romberg
(δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Η ζεξαπεία πεξηιακβάλεη δηαηξνθή ρακειή ζε ιηπαξά θαη ηελ
θαηάιιειε αληηκεηώπηζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε θαη ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε. Η
πξόγλσζε εμαξηάηαη από ηελ παξνπζία ησλ ζρεηηθώλ επηπινθώλ.
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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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