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:: ύνδρομο L1 

Αξηζκόο Orphanet: 275543 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν L1 είλαη κηα ήπηα έσο ζνβαξή ζπγγελήο θπινζύλδεηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πδξνθέθαιν πνηθίινπ βαζκνύ ζνβαξόηεηαο λνεηηθή πζηέξεζε,  

ζπαζηηθόηεηα θάησ άθξσλ θαη αληίρεηξεο ζε πξνζαγσγή. Τν ζύλδξνκν απηό αληηπξνζσπεύεη 

έλα θάζκα δηαηαξαρώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: θπινζύλδεηε  πδξνθεθαιία κε ζηέλσζε ηνπ 

πδξαγσγνύ  ηνπ Sylvius (HSAS), ζύλδξνκν MASA, θπινζύλδεηνπ ηύπνπ επηπιεγκέλε 

θιεξνλνκηθή ζπαζηηθή παξαπιεγία 1 θαη θπινζύλδεηε επηπιεγκέλε αγελεζία κεζνινβίνπ (δείηε 

απηνύο ηνπο όξνπο). Τν ζύλδξνκν L1 επεξεάδεη θπξίσο ηνπο άξξελεο. Η HSAS είλαη ε πην θνηλή 

γελεηηθή κνξθή ηεο ζπγγελνύο πδξνθεθαιίαο, κε επηπνιαζκό πεξίπνπ 1/30.000. Ο 

επηπνιαζκόο θαη ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ άιισλ δηαηαξαρώλ ηνπ θάζκαηνο δελ είλαη 

γλσζηέο. Οη πάζρνληεο άξξελεο εκθαλίδνπλ πνηθίινπ βαζκνύ πδξνθεθαιία (ζπλήζσο  από ηελ  

πξνγελλεηηθή πεξίνδν) πνπ θπκαίλεηαη από ππνθιηληθή έσο ζνβαξή. Η λνεηηθή πζηέξεζε 

θπκαίλεηαη από ήπηα έσο ζνβαξή. Οη αζζελείο αλαπηύζζνπλ γεληθεπκέλε ππνηνλία θαη 

ζπαζηηθόηεηα ησλ θάησ άθξσλ ζε λεαξή ειηθία θαη ε θαηάζηαζε θαίλεηαη λα επηδεηλώλεηαη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, θαζώο  νδεγεί ζε αηξνθία ησλ κπώλ ησλ θάησ άθξσλ πξνθαιώληαο 

ζπξηό βάδηζκα. Οη αληίρεηξεο ζε πξνζαγσγή είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ 

ζπλδξόκνπ, πνπ εκθαλίδεηαη ζε πεξίπνπ 50% ησλ πεξηπηώζεσλ. Οξηζκέλνη αζζελείο 

παξνπζηάδνπλ επίζεο ζπαζκνύο. Έλαο κηθξόο αξηζκόο αζζελώλ (<20) έρνπλ αλαθεξζεί λα 

παξνπζηάδνπλ έλα ζπλδπαζκό ηνπ ζπλδξόκνπ L1 θαη ηεο λόζν ηνπ Hirschsprung (βι. ηνλ όξν 

απηό). Οη γπλαίθεο θνξείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ειάζζνλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λόζνπ, όπσο 

ηνπο αληίρεηξεο ζε πξνζαγσγή  ή κηα ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε, αιιά ζπάληα ηηο ζνβαξέο 

εθδειώζεηο ηνπ ζπλδξόκνπ. Τν ζύλδξνκν L1 πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην L1CAM 

(Xq28) πνπ θσδηθνπνηεί ην L1 κόξην ηεο πξνζθόιιεζεο θπηηάξσλ πνπ εθθξάδεηαη θπξίσο ζην 

αλαπηπζζόκελν λεπξηθό ζύζηεκα. Πεξηζζόηεξεο από 240 δηαθνξεηηθέο κεηαιιάμεηο έρνπλ 

αλαθεξζεί κέρξη ζήκεξα, θάηη πνπ πηζαλώο εμεγεί ην επξύ θιηληθό θάζκα. Πεξίπνπ 7% ησλ 

κεηαιιάμεσλ έρνπλ αλαθεξζεί λα έρνπλ ζπκβεί εθ λένπ.  

 

Η δηάγλσζε ζε άλδξεο αζζελείο γίλεηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θιηληθά  θαη 

λεπξνπαζνινγναλαηνκηθά επξήκαηα θαζώο θαη ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό κνπ ζπλδπάδεηαη  κε 

θπινζύλδεην ηξόπν θιεξνλνκηθόηεηαο. Η ακθνηεξόπιεπξε απνπζία ησλ ππξακίδσλ πνπ 

αληρλεύεηαη κε ηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) ή  κε ηελ λεθξνηνκή  πνπ είλαη πξαθηηθά 

παζνγλσκνληθή ηνπ ζπλδξόκνπ. Η δηάγλσζε κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε κνξηαθό γελεηηθό 

έιεγρν ηνπ γνληδίνπ L1CAM. 

H δηαθνξηθή δηάγλσζε είλαη επξεία. Θα πξέπεη λα απνθιεηζηνύλ άιιεο δηαηαξαρέο κε 

πδξνθεθαιία θαη ζπαζηηθή παξαπιεγία. Μηα παηδηαηξηθή / λεπξνινγηθή / θιηληθή γελεηηθή 

δηεξεύλεζε επηηξέπεη ηε δηάγλσζε ησλ πηζαλώλ κεκνλσκέλσλ λνζεκάησλ. 

Πξνγελλεηηθόο έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγεζεί ζε γπλαίθεο θνξείο αλ κηα  παζνγόλνο L1CAM  

κεηάιιαμε έρεη ηαπηνπνηεζεί ζε έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 
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εκβξπτθνύ θύινπ κέζσ αλάιπζεο ρξσκνζσκάησλ ζε θύηηαξα πνπ ιακβάλνληαη κε 

δεηγκαηνιεςία ρνξηαθήο ιάρλεο ή ακληνπαξαθέληεζε, εκβξπτθά θύηηαξα κπνξνύλ λα 

ππνβιεζνύλ ζε έιεγρν γηα ηελ γλσζηή κεηάιιαμε πνπ πξνθαιεί ηελ λόζν. Τα θνξίηζηα κπνξεί 

λα πάζρνπλ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ζπληζηάηαη ζηα ζήιεα έκβξπα ππεξερνγξάθεκα ζηελ 20ε  

εβδνκάδα. Τν θπζηνινγηθό εκβξπτθό ππεξερνγξάθεκα ζηελ  20ε  εβδνκάδα, σζηόζν, δελ 

απνθιείεη ηε δηαηαξαρή: απνπζία πδξνθέθαινπ ζην ζηάδην απηό δελ εγγπάηαη όηη έλα άξξελ 

έκβξπν δελ ζα πάζρεη. Τν ζύλδξνκν L1 θιεξνλνκείηαη κε ηνλ  θπινζύλδεην ηξόπν. Η γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη λα παξέρεηαη ζε νηθνγέλεηεο κε πάζρνληεο.  

 

Η αληηκεηώπηζε απαηηεί δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ λα πεξηιακβάλεη εηδηθνύο ζηελ παηδηαηξηθή, 

ηελ παηδνλεπξνινγία, ηε λεπξνρεηξνπξγηθή, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ ηαηξηθή γελεηηθή. 

Παξνρεύηεπζε ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ (CSF) κπνξεί λα δηεμαρζεί γηα λα κεησζεί ε 

ελδνθξαληαθή πίεζε. Γηνξζσηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα   αληίρεηξεο πνπ βξίηζθνληαη ζε 

πξνζαγσγή δελ ελδείθλπηαη. Η παξαθνινύζεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ηεο 

αλαπηπμηαθήο εμέιημεο θαη ησλ λεπξνινγηθώλ ζπκπησκάησλ.  

 

Η πδξνθεθαιία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζλεζηγέλεηα ή ζε ζάλαην ζε λεπηαθή ειηθία. Η πξόγλσζε 

εμαξηάηαη από ηε ζνβαξόηεηα ησλ εθδειώζεσλ. 
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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. 

 

 

 


