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:: ύνδρομο Ehlers-Danlos τύπου IV 

Αξηζκόο Orphanet:286 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Ehlers-Danlos ηύπνπ IV, επίζεο γλσζηό σο ν αγγεηαθόο ηύπνο ηνπ ζπλδξόκνπ 

Ehlers-Danlos (EDS), είλαη κηα θιεξνλνκηθή δηαηαξαρή ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ πνπ νξίδεηαη ζηνπο 

πεξηζζόηεξνπο αζζελείο από ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπείν (θαη πηζαλά αθξνγεξία), δηαθαλέο 

δέξκα κε εμαηξεηηθά νξαηά ππνδόξηα αγγεία ζηνλ θνξκό θαη ην θαηώηεξν κέξνο ηεο ξάρεο, 

εύθνιεο εθρπκώζεηο θαη ζνβαξέο επηπινθέο από ηηο αξηεξίεο, ην πεπηηθό θαη ηελ κήηξα, πνπ 

ζπάληα, αλ όρη πνηέ, παξαηεξνύληαη ζηηο άιιεο κνξθέο ηνπ EDS. Ο εθηηκώκελνο επηπνιαζκόο 

όισλ ησλ κνξθώλ ηνπ EDS πνηθίιεη κεηαμύ 1/10.000 θαη 1 / 25.000, κε ην ζύλδξνκν EDS ηύπνπ 

IV λα αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 5-10% ησλ πεξηπηώζεσλ. Οη αγγεηαθέο επηπινθέο κπνξεί λα 

πξνζβάιινπλ όιεο ηηο αλαηνκηθέο πεξηνρέο, κε κεγαιύηεξε επίπησζε ζηηο αξηεξίεο κεγάιεο θαη 

κεζαίαο δηακέηξνπ. Φαξαθηεξηζηηθόο είλαη ν δηαρσξηζκόο ησλ ζπνλδπιηθώλ αξηεξηώλ θαη ησλ 

θαξσηίδσλ ζηα  έμσ- θαη ελδν-θξαληαθά ηκήκαηα ηνπο  (θαξσηίδν-ζεξαγγώδε ζπξίγγηα). 

Υπάξρεη πςειόο θίλδπλνο ππνηξνπηαδνπζώλ δηαηξήζεσλ ηνπ παρένο εληέξνπ. Η θύεζε απμάλεη 

ηελ πηζαλόηεηα ξήμεο ηεο κήηξαο ή αγγεηαθήο ξήμεο. Τν ζύλδξνκν EDS ηύπνπ IV θιεξνλνκείηαη 

κε απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ραξαθηήξα θαη πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην COL3A1 

πνπ θσδηθνπνηεί ην πξνθνιιαγόλν ηύπνπ III. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηα θιηληθά ζπκπηώκαηα, 

ηελ κε-επεκβαηηθή απεηθόληζε θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κεηάιιαμεο ηνπ γνληδίνπ COL3A1. Σηελ 

παηδηθή ειηθία, ε δηαθνξηθή δηάγλσζε γίλεηαη θπξίσο από ηηο δηαηαξαρέο ηεο πήμεο θαη ην 

ζύλδξνκν Silverman, ελώ ζηελ ελήιηθε δσή, ε δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηνπο άιινπο 

ηύπνπο ηνπ ζπλδξόκνπ Ehlers-Danlos, ην ζύλδξνκν Marfan θαη ην ζύλδξνκν Loeys-Dietz (δείηε 

απηνύο ηνπο όξνπο). Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε κπνξεί λα γίλεη ζε νηθνγέλεηεο όπνπ είλαη γλσζηή 

ε κεηάιιαμε. Ωζηόζν ε ιήςε ρνξηαθήο ιάρλεο ή ε ακληνθέληεζε,  ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν 

θίλδπλν γηα ηηο έγθπεο γπλαίθεο κε ηε λόζν απηή. Λόγσ ηεο έιιεηςεο εηδηθήο ζεξαπείαο γηα ην 

EDS ηύπνπ IV, ε ηαηξηθή παξέκβαζε πξέπεη λα επηθεληξώλεηαη ζε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία θαη 

ζε πξνιεπηηθά κέηξα.  Οη επηπινθέο ησλ αξηεξηώλ, ηνπ πεπηηθνύ ή ηεο κήηξαο απαηηνύλ άκεζε 

λνζειεία θαη παξαθνινύζεζε ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο. Οη επεκβαηηθέο ηερληθέο 

απεηθόληζεο αληελδείθλπληαη. Σε πάζρνληεο από EDS ηύπνπ IV ζπλήζσο ζπληζηάηαη 

ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε θξνληίδα ησλ αγγεηαθώλ επηπινθώλ. Φεηξνπξγηθή επέκβαζε 

κπνξεί, σζηόζν, λα απαηηεζεί επεηγόλησο γηα ηελ αληηκεηώπηζε δπλεηηθά ζαλαηεθόξσλ 

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. 

 

 

 


