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:: ύνδρομο Sturge-Weber 

Αξηζκόο Orphanet: 3205 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Σν ζύλδξνκν Sturge-Weber (SWS) είλαη ζπάληα ζπγγελήο λεπξνδεξκαηηθή δηαηαξαρή πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ηξηρνεηδηθέο δπζπιαζίεο πξνζώπνπ ή / θαη νκόπιεπξεο εγθεθαιηθέο θαη 

νθζαικηθέο αγγεηαθέο δπζπιαζίεο πνπ νδεγνύλ ζε νθζαικηθέο θαη λεπξνινγηθέο αλσκαιίεο. 

δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ. Ο επηπνιαζκόο ησλ γελλήζεσλ ζηελ Επξώπε εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 

1/20.000 θαη 1/50.000. Οη ηξηρνεηδηθέο δπζπιαζίεο ηνπ πξνζώπνπ (θιαζηθά αλαθέξνληαη σο 

αηκαγγεηώκαηα) κε βαζύ θόθθηλν ρξώκα [port-wine stain (PWS)], είλαη ζρεδόλ πάληα παξνύζεο 

θαηά ηε γέλλεζε θαη εληνπίδνληαη ζην κέησπν ή ζην άλσ βιέθαξν ζηε κία ή θαη ζηηο δύν 

πιεπξέο ηνπ πξνζώπνπ. Μεξηθέο θνξέο, ην PWS κπνξεί επίζεο λα θαιύςεη ηελ άλσ θαη θάησ 

γλάζν ζην πξόζσπν θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα επεθηαζεί ζηνλ θνξκό θαη ζηα 

άθξα. Τπεξηξνθία ησλ καιαθώλ κνξίσλ θαη ησλ νζηώλ κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

PWS θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα ζηελ όξαζε, ηελ αθνή, ηελ θαηάπνζε θαη ηελ 

νκηιία. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, ν αζζελήο κπνξεί λα κελ εκθαλίζεη  PWS. Η ζπκκεηνρή από 

ηνπο νθζαικνύο κπνξεί λα εθδεισζεί  νπνηαδήπνηε ζηηγκή, αιιά γεληθά παξαηεξείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ελειηθίσζεο. Πεξηζζόηεξν από ην 50% ησλ αζζελώλ 

αλαπηύζζνπλ γιαύθσκα ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ πξνζώπνπ, θαζώο ην PWS  κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε νπηηθή αηξνθία θαη ηύθισζε. Αγγεηαθέο δηακαξηίεο ζηνλ εγθέθαιν είλαη επίζεο παξνύζεο. Σα  

βξέθε ζπλήζσο εκθαλίδνπλ θαηά ην πξώην έηνο ηεο δσήο αηκαγγεηώκαηα ηεο ιεπηήο κήληγγαο, 

ππεύζπλα γηα ηελ εκθάληζε εζηηαθώλ ή ζύλζεησλ εζηηαθώλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ, ηεο πξώηκεο 

επηινγήο επλννύκελνπ άλσ άθξνπ, θαη ηεο πξνηίκεζεο θνξάο βιέκκαηνο. Ηκηθξαλίεο θαη 

επεηζόδηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε εγθεθαιηθό είλαη επίζεο πνιύ ζπρλέο εθδειώζεηο. Με ηελ 

εμέιημε ηεο λόζνπ, θαζώο θαη αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα ησλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ, νη αζζελείο 

κπνξεί λα εκθαλίζνπλ  εκηπάξεζε, εκηπιεγία θαη πνηθίινπ βαζκνύ λνεηηθή αλαπεξία. ηηο 

ιηγόηεξν θνηλέο εθδειώζεηο πεξηιακβάλεηαη ν απμεκέλνο θίλδπλνο αλεπάξθεηαο ηεο απμεηηθήο 

νξκόλεο. Σν ζύλδξνκν SWS πξνθαιείηαη από ζσκαηηθή κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ GNAQ (9q21) 

ζε κσζατθό, πνπ θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε Gαq, ε νπνία θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ 

ελδνθπηηάξηα  ζεκαηνδόηεζε κέζσ ππνδνρέσλ πνπ ζπλδένληαη κε G πξσηεΐλεο πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία αξθεηώλ απμεηηθώλ παξαγόλησλ, αγγεηνδξαζηηθώλ πεπηηδίσλ, 

θαη λεπξνδηαβηβαζηώλ. Τπνπηεπόκαζηε ηελ δηάγλσζε θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε. Αλάινγα κε ηελ 

έθηαζε ηνπ ζεκαδηνύ ζηε γέλλεζεο, ν θίλδπλνο ηεο SWS ζε βξέθε κε PWS θπκαίλεηαη κεηαμύ 

15-40%. Η δηάγλσζε επηβεβαηώλεηαη κε απεηθνληζηηθέο  κεζόδνπο (αθηηλνγξαθία, αμνληθή 

ηνκνγξαθία ή καγλεηηθή ηνκνγξαθία κε ζθηαγξαθηθό) νη νπνίεο εκθαλίδνπλ, θαζώο ε λόζνο 

εμειίζζεηαη, ζύζηνηρε εγθεθαιηθή εκηαηξνθία, απνηηηαλώζεηο ζηνλ θινηό ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

νξηνζεηνύλ ηηο εγθεθαιηθέο έιηθεο θαη αγγεησκάησζε ζηηο ιεπηέο κήληγγεο. Μπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε ε ιεηηνπξγηθή εγθεθαιηθή απεηθόληζε  (π.ρ. κέηξεζε ηεο εγθεθαιηθήο ξνήο ηνπ αίκαηνο, 

ηνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (ΡΕΣ)). Η θύξηα δηαγλσζηηθή κέξηκλα  είλαη λα δηαθξηζεί ην 

παηδί κε έλα κεκνλσκελν PWS ζεκάδη  ζην πξόζσπν από έλα κε SWS κε ζπκκεηνρή από ηνλ  

εγθεθάιν ή / θαη ησλ νθζαικώλ. Η δηάγλσζε ησλ ζπλδξόκσλ ηεο Μεγαιεγθεθαιίαο-ηξηρνεηδηθήο 

δπζπιαζίαο-πνιπκηθξνγπξίαο, θαζώο  θαη ηνπ Klippel-Trenaunay (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο) 
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κπνξεί επίζεο λα εμεηαζζεί. ύκθσλα κε κηα πξόζθαηε αλαθνξά, ε πξνγελλεηηθή δηάγλσζε 

κπνξεί λα πξνηαζεί από ην ππεξερνγξάθεκα ή ηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία πνπ απνθαιύπηνπλ 

εηεξόπιεπξε  ειηθνεηδή αζβεζηνπνίεζε  ζην εκηζθαηξίν,  εζηηαθή αηξνθία ηνπ εκηζθαηξίνπ θαη 

κεηαβνιέο ζηε ιεπθή νπζία. Η λόζνο είλαη ζπνξαδηθή. Η ζεξαπεία κε ιέηδεξ,  ε νπνία αξρίδεη 

ζπλήζσο ζηελ παηδηθή ειηθία, κεηώλεη ηελ πξόνδν ηνπ PWS θαη επηηξέπεη κεξηθή, ή ζε ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο, πιήξε θάζαξζε. Σα αληηεπηιεπηηθά (π.ρ. ιεβεηηξαθεηάκε, θαηλνβαξβηηάιε, 

νμθαξβαδεπίλε), ζπρλά ζε ζπλδπαζκό κε ρακειή δόζε αζπηξίλεο, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

ζεξαπεία ηεο επηιεςίαο. Όηαλ ε θαξκαθεπηηθή αγσγή απνηπγράλεη λα ειέγμεη ηηο θξίζεηο κπνξεί 

λα πξνηαζεί εζηηαθή εθηνκή ή εκηζθαηξεθηνκή. Η ζεξαπεία κε  νθζαικηθέο ζηαγόλεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κείσζε ηεο πίεζεο ζηνπο νθζαικνύο. Υεηξνπξγηθή επέκβαζε κπνξεί  

επίζεο λα ζπζηεζεί. Σαθηηθόο νθζαικνινγηθόο έιεγρνο πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ γιαπθώκαηνο. Απαηηείηαη ε θπζηθνζεξαπεία γηα ηελ κπτθή αδπλακία θαη  ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δηαηαξαρέο.  

 

Η πξόγλσζε εμαξηάηαη από ηε ζνβαξόηεηα ησλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε πνηθίινπ βαζκνύ ςπρνθηλεηηθή παιηλδξόκεζε θαη λνεηηθή πζηέξεζε. 
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Σν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. ε 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. 

 

 

 


