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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Το σύνδρομο Joubert (JS) και οι σχετιζόμενες διαταραχές (JSRD) είναι μια ομάδα 

συνδρόμων με αναπτυξιακή καθυστέρηση / πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες,  με  

υποχρεωτικό χαρακτηριστικό εύρημα στην απεικόνιση του εγκεφάλου «το σημάδι του 

γομφίου» (``molar tooth sign''/ MTS), μιας σύνθετης δυσμορφίας στο μεσεγκέφαλο-

οπίσθιο εγκέφαλο. Το MTS χαρακτηρίζεται από υποπλασία του σκώληκα της 

παρεγκεφαλίδας, πάχυνση και αλλαγής προσανατολισμού του ανώτερου μίσχου της 

παρεγκεφαλίδας και ασυνήθιστα βαθύ μεσοσκελιαίο βόθρο. Ο επιπολασμός του JSRD 

κατά τη γέννηση έχει εκτιμηθεί σε 1/80. 000 με 1/100.000 ζώντα νεογνά, αν και αυτή η 

συχνότητα έχει πιθανώς υποεκτιμηθεί. Οι νευρολογικές λειτουργίες του JSRD 

περιλαμβάνουν νεογνική υποτονία, αναπτυξιακή καθυστέρηση, η οποία σχετίζεται 

ιδιαίτερα με τις γλωσσικές και κινητικές δεξιότητες, ήπια έως σοβαρή νοητική υστέρηση, 

αταξία και ανώμαλες κινήσεις των οφθαλμών που συμπεριλαμβάνουν οφθαλμοκινητική 

απραξία και πρωτοπαθή νυσταγμό. Μια κατηγορία ασθενών παρουσιάζει διαταραχές 

της αναπνοή στην νεογνική ηλικία, οι οποίες χαρακτηρίζονται από επεισόδια άπνοιας και 

υπεραερισμού, εμφανίζονται λίγο μετά τη γέννηση και βελτιώνονται με την ηλικία. Οι 

νευρολογικές εκδηλώσεις μπορεί να αποτελούν τα μοναδικά  συμπτώματα  ή να 

συνοδεύονται από ποικίλα  πολυοργανικά χαρακτηριστικά, που εμφανίζουν ετερογένεια  

τόσο μεταξύ των οικογενειών όσο και  ενδο -οικογενειακά όπως η  δυστροφία του 

αμφιβληστροειδούς, η νεφρονόφθιση, η ηπατική ίνωση και η πολυδακτυλία,. Ανάλογα με 

τη συμμετοχή των συσχετιζόμενων πολλαπλών οργάνων, το JSRD έχει ταξινομηθεί σε 

έξι κλινικές υποομάδες : Καθαρό JS,  JS με οφθαλμική  διαταραχή, JS με νεφρική 

διαταραχή,  JS με οφαλμο –νεφρική διαταραχή,  JS με ηπατική διαταραχή, και JS με 

διαταραχή στόματος -προσώπο -δακτύλων ( δείτε αυτούς τους όρους ). Δώδεκα 

αιτιολογικά γονίδια έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες 

που αποτελούν μέρος των κροσσών ή της συνοδευτικής δομής τους, καθιστώντας το 

JSRD μέρος της ευρείας ομάδας των ασθενειών που ονομάζεται διαταραχές των 

κροσσών ( ciliopathies ). Την διάγνωση του JSRD πρέπει να την υποπτευόμαστε σε όλα 

τα βρέφη που παρουσιάζουν υποτονία, μη φυσιολογικές κινήσεις των οφθαλμών και 

αναπτυξιακή καθυστέρηση, ειδικά αν είναι επίσης συνυπάρχουν διαταραχές στην 

αναπνοή, ενώ στα παιδιά στην παρουσία ποικίλλων νευρολογικών συμπτωμάτων που 

υποδηλώνουν την συμμετοχή της παρεγκεφαλίδας ( αταξία, αναπτυξιακή καθυστέρηση, 

νοητική αναπηρία, μη φυσιολογικές κινήσεις των οφθαλμών ) και συσχετίζονται με τη 

συμμετοχή άλλων οργάνων. διάγνωσης των JSRD και βασίζεται στην ανίχνευση του 

«σημαδιού του γομφίου» MTS. Αυτό θα πρέπει να ακολουθείται από ένα ειδικό 
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διαγνωστικό πρωτόκολλο για την εκτίμηση της πιθανότητας συμμετοχής πολλών 

οργάνων. Η διαφορική διάγνωση πρέπει να περιλαμβάνει τις άλλες  διαταραχές των 

κροσσών ( όπως νεφρονόφθιση, Senior - Loken σύνδρομο, και Bardet - Biedl 

σύνδρομο, Δείτε αυτούς τους όρους ), διακριτές ανωμαλίες της παρεγκεφαλίδας και του 

στελέχους και διαταραχές με εγκεφαλο - οφθαλμο – νεφρικές εκδηλώσεις. Με την 

εξαίρεση των σπάνιων περιπτώσεων που κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο 

τρόπο, οι JSRDs μεταβιβάζονται με  αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο. Μελέτη των 

μεταλλάξεων των αιτιολογικών γονιδίων είναι διαθέσιμη σε λίγα εργαστήρια σε όλο τον 

κόσμο σε διαγνωστική ή ερευνητική βάση. Ο προσδιορισμός της μοριακής βλάβης σε 

ζευγάρια υψηλού κίνδυνου επιτρέπει τον έγκαιρο προγεννητικό γενετικό έλεγχο, ενώ η 

νευροαπεικόνιση του εγκεφάλου του εμβρύου μπορεί να παραμείνει μη διαγνωστική  

μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου της εγκυμοσύνης. Η βέλτιστη διαχείριση των 

ασθενών αυτών απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση, με ιδιαίτερη προσοχή σε 

προβλήματα αναπνευστικά και σίτισης των νεογνών και  των βρεφών, ενώ οι γνωσιακές 

και συμπεριφορικές εκτιμήσεις παρέχουν στους νέους ασθενείς  επαρκή  

νευροψυχολογική υποστήριξη και αποκατάσταση. Μετά τους πρώτους μήνες της ζωής, 

όταν η πρόγνωση κατά κύριο λόγο συνδέεται με την έκταση και τη σοβαρότητα των 

διαταραχών της αναπνοής, η συνολική πρόγνωση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των JSRD 

υποομάδων, ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα των οργάνων που συμμετέχουν. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


