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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Τν ζύλδξνκν Dravet (DS) είλαη επηιεςία ηεο παηδηθήο ειηθίαο, γελεηηθήο αηηηνινγίαο πνπ
ραξαθηεξίδεηαη από δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θξίζεσλ αλζεθηηθώλ ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ
ζπρλά επάγνληαη από ππξεηό, εκθαλίδνληαη ζε πξνεγνπκέλσο πγηή παηδηά θαη ζπρλά νδεγνύλ
ζε γλσζηηθή θαη θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία. Ο παγθόζκηνο επηπνιαζκόο γελλήζεσλ πηζηεύεηαη όηη
είλαη <1/40.000. Σην Ηλσκέλν Βαζίιεην εθηηκάηαη ζε 1/28.000. Η έλαξμε ησλ ζπαζκώλ είλαη
θπξίσο ην 1ν έηνο δσήο (ζπλήζσο ζηελ ειηθία ησλ 5-8 κελώλ) ζε πξνεγνπκέλσο πγηή βξέθε
θαη πην ζπρλά είλαη από εηεξόπιεπξνο ή γεληθεπκέλνο, θινληθόο ζπαζκόο. Ο ππξεηόο ζπρλά
πξνθαιεί ηηο θξίζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ γεληθεπκέλνπο ηνληθνθινληθνύο, πνπ ελαιιάζζνληαη κε
εηεξόπιεπξνπο θινληθνύο θαη γεληθεπκέλνπο ηνληθνθινληθνύο ζπαζκνύο. Σύλζεην κε ππξεηηθνί
εζηηαθνί θαη εζηηαθνί ζπαζκνί αλαθέξνληαη επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λόζνπ. Μεξηθέο
επηιεπηηθέο θξίζεηο κπνξεί λα εθδεισζνύλ σο εκπύξεην επηιεπηηθό status (SE), πνπ όκσο
δηαξθεί πεξηζζόηεξν από 20 ιεπηά. Η ζπρλόηεηα ηνπ SE θαηά ην πξώην έηνο κπνξεί λα είλαη
πςειή, αιιά γεληθά κεηώλεηαη κε ην ρξόλν. Μπνξεί επίζεο λα εκθαληζηνύλ ζύλζεηεο εζηηαθέο,
αθαηξεηηθέο, θαη αηνληθέο θξίζεηο. Επηιεπηηθέο θξίζεηο κπνξεί επίζεο λα πξνθιεζνύλ από
θσηνεπαηζζεζία, πςειέο ζεξκνθξαζίεο, δηαιείπνληα θσηνεξεζηζκό θαη άζθεζε. Η αλαπηπμηαθή
θαζπζηέξεζε είλαη ζπλήζσο εκθαλήο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 2 θη αθνινπζείηαη από γλσζηηθό
πιαηό θαη παιηλδξόκεζε. Επίζεο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζε απηό ην ζηάδην δηαηαξαρέο ηεο
νκηιίαο, αηαμία, δπζθνιίεο ζηνλ ύπλν θαη κεξηθέο θνξέο ππξακηδηθά ζεκεία. Οη ζπαζκνί κπνξεί
λα κεησζνύλ ζηελ ελήιηθε δσή, αιιά νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο έρνπλ ζπαζκνύο πνπ
ζπλερίδνληαη θαη είλαη αλζεθηηθνί ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Τν νξηαθό DS αλαθέξεηαη ζε
παξαιιαγέο πνπ έρνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο, αιιά όρη όιεο ηηο εθδειώζεηο ηνπ DS. Πεξίπνπ 85%
ησλ πεξηπηώζεσλ κε DS νθείινληαη ζε κεηαιιάμεηο ή ειιείκκαηα ζην γνλίδην SCN1A, (2q24.3),
ην νπνίν θσδηθνπνηεί έλα ηαζεν -εμαξηώκελν δίαπιν λαηξίνπ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ
δηεγεξζηκόηεηα ησλ λεπξώλσλ. Οη πεξηζζόηεξεο κεηαιιάμεηο δεκηνπξγνύληαη εθ λένπ, αιιά ζην
5-10% είλαη νηθνγελήο θαη ζπρλά κέξνο ηνπ θάζκαηνο ηεο γεληθεπκέλεο επηιεςίαο κε ππξεηηθνύο
ζπαζκνύο-plus (GEFS+; δείηε απηόλ ηνλ όξν). Μεηαιιάμεηο ζην γνλίδην PCDH19 (Xq22.1),
παξαηεξνύληαη επίζεο θαη ζηελ επηιεςία πνπ εκθαλίδεηαη κόλν ζε γπλαίθεο θαη ζπλδπάδεηαη κε
λνεηηθή πζηέξεζε (βι. ηνλ όξν απηό), θαη πηζηεύεηαη όηη αθνξνύλ πεξίπνπ ην 5% ησλ
πεξηπηώζεσλ γπλαηθώλ κε DS. Σην 10% πεξίπνπ ησλ πεξηπηώζεσλ ε αηηηνινγία είλαη άγλσζηε,
θαζώο είλαη πηζαλή ε εκπινθή άιισλ γνληδίσλ. Σε ιίγνπο αζζελείο κε DS έρνπλ αλαθεξζεί
κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα GABRG2 (5q34), SCN1B (19q13.12), ScN2a (2q24.3), CHD2 (15q26)
θαη HCN1 (5p12). Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηα θιηληθά θαη ειεθηξνεγθεθαιηνγξαθηθά (EEG)
επξήκαηα. Σηελ έλαξμε, ην EEG είλαη ζπλήζσο θπζηνινγηθό, αιιά αξγόηεξα ζεκεηώλνληαη,
αηρκέο ή πνιύαηρκα-θύκαηα κε επηβξάδπλζε ηεο ππνθείκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαζώο θαη
πνιπεζηηαθέο εθθνξηίζεηο. Η MRI εγθεθάινπ είλαη ζπλήζσο θπζηνινγηθή. Η κνξηαθή γελεηηθή
εμέηαζε κπνξεί λα εληνπίζεη κηα αιιαγή ζηνSCN1A, επηβεβαηώλνληαο ηελ δηάγλσζε.
Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην ζύλδξνκν Lennox-Gastaut θαη ηελ κπνθινληθή-αζηαηηθή
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επηιεςία (βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο). Σε πεξηπηώζεηο κε εθ λένπ κεηαιιάμεηο, ε παξνρή
γελεηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην
κειινληηθέο θπήζεηο.Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ θξίζεσλ
θαη ε πξόιεςε εκθάληζεο SE. Τν βαιπξντθό, ε θινκπαδάκε, ε ζηηξηπεληόιε θαη ην βξώκην
κπνξεί λα ειέγρνπλ ηελ επαλεκθάληζε ππξεηηθώλ ζπαζκώλ ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο λόζνπ. Η
ζηηξηπεληόιε κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηε κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ θξίζεσλ, όηαλ
ζπλδπάδεηαη κε βαιπξντθό θαη θινβαδάκε. Η θεηνληθή δίαηηα, ε ηνπηξακάηε θαη ε
ιεβεηηξαζεηάκε κπνξεί λα παξέρνπλ νπζηαζηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα σο ζπκπιεξσκαηηθή
ζεξαπεία. Η θαξβακαδεπίλε θαη ε ιακνηξηγίλε ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη θαζώο κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ επηιεπηηθέο θξίζεηο. Η κηδαδνιάκε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζεξαπεία ηεο
νμείαο επηιεπηηθήο θξίζεο. Η ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία (πρ πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θεθαιήο)
κπνξεί λα ζπληζηάηαη ζε παηδηά κε εκθαλή αηνληθέο θξίζεηο. Η κέηξηα έσο ζνβαξή λνεηηθή
πζηέξεζε θαη ε αλζεθηηθή επηιεςία είλαη ζπλήζεηο ζηελ ελήιηθε δσή. Πξόιεςε ηεο εκθάληζεο
SE κε ζπαζκνύο ζηα παηδηά, κπνξεί λα βειηηώζεη ηε καθξνπξόζεζκε πξόγλσζε.
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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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