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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Το ( SMS ) είναι μια σύνθετη γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ποικίλου βαθμού  

πνευματική ανεπάρκεια , διαταραχές ύπνου, κρανιοπροσωπικές και σκελετικές ανωμαλίες,  

ψυχιατρικές διαταραχές, κινητική καθυστέρηση καθώς και καθυστέρηση στην ομιλία. SMS έχει 

εκτιμώμενο επιπολασμό  1/15 .000 - 25 .000, ενώ έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως σε όλα τα 

έθνη, αλλά μάλλον υποδιαγιγνώσκεται. Τα δύο φύλα προσβάλλονται  εξίσου. Οι ασθενείς 

εμφανίζουν μια αναγνωρίσιμη κλινική εικόνα . Τα κρανιοπροσωπικά χαρακτηριστικά 

περιλαμβάνουν: βραχυκεφαλία, προπέτεια του μετώπου, υπερτελορισμό , σύνοφρυς, 

μογγολοειδής φορά βλεφαρικών σχισμών, υποπλασία μέσου προσώπου, ευρύ- τετράγωνου 

σχήματος πρόσωπο με καθίζηση της ρίζας της ρινός, ανεστραμμένο άνω χείλος με «τεντωμένη» 

εμφάνιση και μικρογναθία στην βρεφική ηλικία. Οδοντιατρικές ανωμαλίες περιλαμβάνουν 

αγενεσία δοντιών και ταυροδοντισμό. Το κοντό ανάστημα είναι κοινό σε νεαρούς ασθενείς, με το 

ύψος στους ενήλικες να βρίσκεται μέσα σε φυσιολογικά όρια. Το υπερβολικό βάρος ή / και η 

παχυσαρκία σε εφήβους και ενήλικες είναι κοινά . Άλλες σκελετικές ανωμαλίες περιλαμβάνουν 

την βραχυδακτυλία , την σκολίωση, την κλινοδακτυλία του 5ου δαχτύλου, την  συνδακτυλία των 

2/3 των δακτύλων του κάτω άκρου, περιορισμοί στις κινήσεις του πήχη και του αγκώνα, 

ανωμαλίες των σπονδύλων, παραμονή των εμβρυϊκών μεσο δαχτύλιων δερματικών πτυχών, και 

πολυδακτυλία. Επίσης κοινά  είναι τα ωτολαρυγγολογικά προβλήματα, όπως η 

φαρυγγοϋπερώιος ανεπάρκεια, η βραχνή βαθιά φωνή, τα  οζίδια και οι πολύποδες των 

φωνητικών χορδών. Η απώλεια ακοής ( 60 % των ασθενών ) ποικίλλει και μπορεί να είναι από 

ήπια έως μέτρια. Οφθαλμολογικά χαρακτηριστικά (> 60%) του συνδρόμου είναι η μυωπία, οι 

ανωμαλίες της ίριδας και σπάνια, η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς (που συχνά προκύπτει 

από βίαιες συμπεριφορές). Άλλα κοινά χαρακτηριστικά είναι η ήπια έως μέτρια πνευματική 

υστέρηση, η σημαντική καθυστέρηση της ομιλίας, η μειωμένη ευαισθησία στον πόνο, η 

περιφερική νευροπάθεια, καθώς και οι χαρακτηριστικές διαταραχές του ύπνου και η υιοθέτηση 

κακών συνηθειών (ξεσπάσματα / εκρήξεις θυμού, αναζήτηση  προσοχής, επιθετικότητα, 

ανυπακοή, διάσπαση  προσοχής, και αυτο-επιβλαβείς συμπεριφορές).  Oι δυσπλασίες των 

οργάνων (30-40%) περιλαμβάνουν ανωμαλίες από την καρδιά, τους νεφρούς, το ουροποιητικό 

σύστημα και το κεντρικό νευρικό συστήμα (ΚΝΣ).  Το SMS είναι τυπικά μια σποραδική 

διαταραχή που προκαλείται είτε από έλλειμμα στη γενωμική περιοχή  17ρ11.2 που περιλαμβάνει 

το επαγόμενο από το ρετινοϊκό οξύ 1 γονίδιο ( Rai1 ) (90%) είτε από μετάλλαξη του γονιδίου 

(10%). Η διάγνωση γίνεται με βάση την αρχική κλινική υποψία ακολουθούμενη από μοριακή 

επιβεβαίωση της γενετικής διαταραχής. Η προσεκτική λήψη ιστορικού για συγγενείς ανωμαλίες, 

διαταραχές του ύπνου, καθυστέρηση στην κατάκτηση των αναπτυξιακών ορόσημων, χρόνιες 

ωτίτιδες,  αυτο-επιβλαβείς συμπεριφορές και το οικογενειακό ιστορικό είναι σημαντικά για να 

αναγνωρίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το σύνδρομο 

Down, το σύνδρομο Williams, το σύνδρομο βραχυδακτυλίας-νοητικής υστέρησης  (del 2q37), το 
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σύνδρομο Prader-Willi, το σύνδρομο ελλείμματος 22q11, το σύνδρομο Sotos, και το σύνδρομο 

ελλείμματος 9q34 (δείτε αυτούς τους όρους). Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει μία 

μοναδική εμφάνιση μέσα στην οικογένεια, αλλά ο προγεννητικός έλεγχος  μπορεί να 

προσφέρεται σε κυήσεις υψηλού κινδύνου. Όταν εντοπίζεται ένα χρωμοσωμικό έλλειμμα, 

συνιστάται η εξέταση των γονεϊκών χρωμοσωμάτων, για να αποκλειστεί οποιαδήποτε μετάθεση  

ή άλλες ανακατατάξεις,  που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο επανεμφάνισης. Οι 

πάσχοντες έχουν 50% πιθανότητες να αποκτήσουν παιδί με SMS. Είναι απαραίτητη η 

κατάλληλη αξιολόγηση του βαθμού των γνωστικών, αναπτυξιακών, και συμπεριφορικών 

ελλείμματων, καθώς και της σοβαρότητας των ανωμαλιών των συστημάτων / οργάνων για την 

κατάλληλη και ειδική διαχείριση . Η θεραπεία είναι συμπτωματική και μπορεί να περιλαμβάνει 

ψυχοτρόπα φάρμακα που έχουν ως στόχο την αύξηση της προσοχής, την μείωση της 

υπερκινητικότητα, την σταθεροποίηση της συμπεριφοράς και τη θεραπεία των διαταραχών του 

ύπνου. Ωστόσο, κανένα σχήμα δεν έχει δείξει σταθερή αποτελεσματικότητα. Η προσεκτική 

νευρολογική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης των  ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ( EEG ), θα 

πρέπει να γίνει για να αξιολογηθεί η πιθανότητα υποκλινικών σπασμών. Συνιστώνται η 

συμβουλευτική και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη της οικογένειας. Η πρόγνωση εξαρτάται από 

την ηλικία της διάγνωσης, την σοβαρότητα της νόσου, και την καταλληλότητα των θεραπευτικών 

παρεμβάσεων. Τα δεδομένα για το προσδόκιμο επιβίωσης είναι σήμερα ανεπαρκή, αλλά έχουν 

ζήσει και ασθενείς περισσότερο των 80 ετών. 
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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. 

 

 

 


