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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η κπτθή δπζηξνθία Emery-Dreifuss (EDMD) ραξαθηεξίδεηαη από κπτθή αδπλακία θαη αηξνθία, 

ζπγθάκςεηο ησλ αξζξώζεσλ κε πξώηκε έλαξμε  θαη κπνθαξδηνπάζεηα.Ο επηπνιαζκόο εθηηκάηαη 

ζε 1 ζε 300.000. Η θιηληθή ηξηάδα απνηειείηαη από ζπγθάκςεηο ηνπ Αρίιιεηνπ ηέλνληα, ηνπ 

αγθώλα θαη ησλ ηελόλησλ ηνπ απρέλα (κε έλαξμε θαηά ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία θαη  

επηδείλσζε πνπ νδεγεί ζε πεξηνξηζκό ηεο  θίλεζεο ησλ αξζξώζεσλ), πξννδεπηηθή κπτθή 

αδπλακία θαη αηξνθία (αξρηθά κε σκνπεξνληαία θαηαλνκή, αιιά αξγόηεξα όιν θαη πην δηάρπηε) 

θαη θαξδηαθέο αλσκαιίεο (δηαηαξαρέο ηεο θαξδηαθήο αγσγηκόηεηαο, δηαηαξαρέο ηνπ ξπζκνύ θαη 

δηαηαηηθή κπνθαξδηνπάζεηα), πνπ ζπλήζσο εθδειώλνληαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 20 εηώλ θαη 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αηθλίδην ζάλαην (κεξηθέο θνξέο απνηειεί ην θύξην ζύκπησκα ηεο 

λόζνπ) θαη ηζραηκηθά επεηζόδηα πνπ νθείινληαη ζε εκβνιή. Η πνξεία θαη ε ζνβαξόηεηα ηεο 

λόζνπ δηαθέξνπλ κεηαμύ ησλ νηθνγελεηώλ θαη κεηαμύ ησλ αζζελώλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. Έρνπλ 

εληνπηζηεί πνιιά αηηηνινγηθά γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνύλ πξσηείλεο πνπ βξίζθνληαη παληνύ: ηελ 

εκεξίλε (EMD: Xq28 θαη FHL1: Xq26.3) γηα ηελ θπινζύλδεηε κνξθή EDMD θαη ηελ ιακίλε A / C 

(LMNA: 1q21.2) θαη ηελ LUMA (TMEM43 ;Γηακεκβξαληθή πξσηείλε 43) γηα ηελ απηνζσκαηηθή 

κνξθή EDMD. Παξαιιαγέο ζηα γνλίδηα SYNE1θαη SYNE2 αλαθέξζεθαλ ζε αζζελείο κε λόζν 

παξόκνηα κε EDMD. Η εκεξίλε, ε ιακίλε A / C θαη ε  LUMA είλαη πξσηεΐλεο ηεο θάςαο ηνπ 

ππξήλα. Πεξίπνπ ην 45% ησλ αζζελώλ δελ θέξνπλ κεηαιιάμεηο ζε απηά ηα γνλίδηα, θάηη πνπ 

ππνδειώλεη πσο θαη άιια αηηηνινγηθά γνλίδηα κέλεη λα πξνζδηνξηζηνύλ. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη 

ζηελ αλαγλώξηζε ηεο θιηληθήο ηξηάδαο (αλ θαη νη θαξδηαθέο εθδειώζεηο κπνξεί λα είλαη απνύζεο 

θαηά ηελ έλαξμε). Η κπτθή εηθόλα κπνξεί λα απνθαιύςεη κεκνλσκέλε ζπκκεηνρή ηνπ 

ππνθλεκηδίνπ κπόο, πνπ ππνδειώλεη ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο λόζνπ. Γηα ηηο θπινζύλδεηεο κνξθέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γνλίδην EMD, ε αλνζναλίρλεπζε ηεο εκεξίλεο ζε δηάθνξνπο ηζηνύο (κύεο, 

ιεκθνβιάζηεο, δέξκα) απνθαιύπηεη απνπζία ή κείσζε ηεο πξσηεΐλεο. Η δηάγλσζε κπνξεί λα 

επηβεβαησζεί κε ηελ αλίρλεπζε κεηάιιαμεο ζην EMD. Γηα ηελ απηνζσκαηηθή θαη ηελ 

θπινζύλδεηε κνξθή πνπ ζπλδένληαη κε ην FHL1, ε κνξηαθή αλάιπζε ησλ LMNA, FHL1 θαη 

TMEM43 είλαη ε κόλε πξνζέγγηζε γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε 

πεξηιακβάλεη θπξίσο άιιεο κνξθέο κπνπάζεηαο κε ζπγθάκςεηο ησλ αξζξώζεσλ, κε ή ρσξίο 

θαξδηαθή ζπκκεηνρή (κπνπάζεηα Bethlem, κπνπάζεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε SEPN1 θαη FKRP), νη 

κπνπάζεηεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δεζκίλε, ηελ εγγύο κπνηνληθή κπνπάζεηα θαη νξηζκέλεο 

κνξθέο LGMD κε θαξδηαθή ζπκκεηνρή (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε 

είλαη δπλαηή όηαλ ε αηηηνινγηθή κεηάιιαμε είλαη γλσζηή.Αξθεηνί ηξόπνη θιεξνλνκηθόηεηαο έρνπλ 

αλαθεξζεί: θπινζύλδεηε θαη απηνζσκαηηθή επηθξαηεηηθή ή ππνιεηπόκελε. Η γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή εμαξηάηαη από ηνλ ηξόπν κεηάδνζεο θαη από ην αλ έρεη ηαπηνπνηεζεί ε 

κεηάιιαμε. Η ζεξαπεία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νξζνπεδηθέο παξεκβάζεηο (νξζνπεδηθέο 

ζπζθεπέο, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηηο ζπγθάκςεηο ηνπ Αρίιιεηνπ ηέλνληα θαη ηεο ζθνιίσζεο), 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαξδηαθήο λόζνπ: αληηαξξπζκηθνί παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
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ησλ β-αλαζηνιέσλ, ησλ δηνπξεηηθώλ, ησλ αλαζηνιέσλ Α-ΜΔΑ, θαξδηαθά κνζρεύκαηα 

(βεκαηνδόηεο, εκθπηεύζηκνο θαξδηαθόο απηληδσηήο), κεηακόζρεπζε θαξδηάο ζε πεξίπησζε 

ηειηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαη αληηκεηώπηζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ επηπινθώλ (ξηληθό 

αεξηζκόο, ηξαρεηνζηνκία).Η πξόγλσζε εμαξηάηαη από ηε ζνβαξόηεηα ησλ ζπγθάκςεσλ ησλ 

ηελόλησλ θαη ηεο θαξδηαθήο θαη αλαπλεπζηηθήο ζπκκεηνρήο. Οη αζζελείο κε ζνβαξέο κνξθέο ηεο 

λόζνπ κπνξεί λα ράζνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο βάδηζεο ή λα απαηηνύλ δηαιείπνληα ξηληθό αεξηζκό. 
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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. 

 

 

 


