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:: Ehlers-Danlos, τύπος με υπερκινητικότητα 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο τύπος του συνδρόμου Ehlers-Danlos με υπερκινητικότητα (HT-EDS) είναι η πιο συχνή μορφή 

EDS (δείτε αυτόν τον όρο), μιας ομάδας κληρονομικών παθήσεων του συνδετικού ιστού, και 

χαρακτηρίζεται από υπερεκτασιμότητα των αρθρώσεων, ήπια υπερελαστότητα του δέρματος, 

ευθραυστότητα των ιστών, καθώς και εκδηλώσεις από άλλα συστήματα, εκτός του 

μυοσκελετικού. 

Η ακριβής επίπτωση και η ετήσια συχνότητα είναι άγνωστες, αλλά η επίπτωσή της εκτιμάται ότι 

κυμαίνονται από 1 στα 5.000 έως 1 στα 20.000 άτομα. Η εκτίμηση  αυτή ωστόσο μπορεί να είναι 

χαμηλότερη της  πραγματικής επίπτωσης  λόγω της κλινικής ποικιλομορφίας της ασθένειας. Οι 

περισσότεροι ασθενείς είναι γυναίκες. 

Η έναρξη των συμπτωμάτων μπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά είναι δύσκολο 

να εκτιμηθεί στα μικρά παιδιά λόγω της φυσιολογικά μεγαλύτερης χαλαρότητας των αρθρώσεων 

στις μικρές ηλικίες. Παρατηρείται ευρεία κλινική εκφραστικότητα στα συμπτώματα. Η κύρια 

εκδήλωση είναι η υπερελαστότητα των αρθρώσεων: εξαρθρώσεις και υπεξαρθρώσεις είναι 

επίσης συχνές και μπορεί να συμβούν αυτόματα ή μετά από μικροτραυματισμούς. Η 

υπερελαστότητα είναι πιο έντονη στους νεότερους πάσχοντες και στις γυναίκες. Οι πάσχοντες 

μπορεί επίσης να παρουσιάζουν δέρμα μαλακό ή με ήπια υπερεκτασιμότητα, να παθαίνουν 

εύκολα μώλωπες και αιμορραγικές διαταραχές. Η συμμετοχή του γαστρεντερικού συστήματος με 

λειτουργικές διαταραχές του εντέρου είναι συχνή. ‘Έχουν επίσης παρατηρηθεί ανωμαλίες της 

κινητικότητας του οισοφάγου, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και γαστρίτιδα. Συχνά 

συνυπάρχει χρόνιος πόνος που επηρεάζει τη φυσική δραστηριότητα, κόπωση, διαταραχές του 

ύπνου, πρώιμη οστεοαρθρίτιδα και  οστεοπόρωση, και καρδιαγγειακά συμπτώματα (πόνος στο 

στήθος, ταχυκαρδίες, ορθοστατική αστάθεια). Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ένας ή και οι 

δύο γονείς του ασθενούς έχουν κάποιου βαθμού χαλαρότητα των αρθρώσεων ή μαλακό δέρμα 

και δημιουργούν εύκολα μώλωπες, και κάποια από αυτά τα συμπτώματα κατά καιρούς φαίνεται 

να κληρονομούνται εντός της οικογένειας του ασθενούς. 

Ο υποκείμενος παθογενετικός  μηχανισμός είναι άγνωστος. Έχει βρεθεί ότι ένας μικρός αριθμός 

των ασθενών έχουν ανεπάρκεια ενός αλληλίου της Tenascin Χ, μίας γλυκοπρωτεΐνης που 

εκφράζεται στους συνδετικούς ιστούς και κωδικοποιείται από το γονίδιο <i> TNXB </ i> (6p21.3), 

το οποίο επίσης έχει βρεθεί να έχει υποστεί μετάλλαξη  στις σπάνιες περιπτώσεις 

αυτοσωματικού υπολειπόμενου, κλασικού EDS (δείτε αυτόν τον όρο). 

Η διάγνωση βασίζεται σήμερα σε μείζονα και ελάσσονα διαγνωστικά κριτήρια 

συμπεριλαμβανομένων των κλινικών συμπτωμάτων και του οικογενειακού ιστορικού, όπως αυτά 

ορίζονται στην ταξινόμηση Villefranche. Τα μείζοντα διαγνωστικά κριτήρια συμπεριλαμβάνουν 

την υπερεκτασιμότητα των αρθρώσεων, το μαλακό ή υπερελαστικό δέρμα και την απουσία 

άλλων σημαντικών σημείων ευθραυστότητας του δέρματος ή των μαλακών ιστών. Τα ελάσσονα 

διαγνωστικά κριτήρια συμπεριλαμβάνουν το θετικό οικογενειακό ιστορικό, την υποτροπιάζουσα 

αστάθεια των αρθρώσεων και  την εύκολη δημιουργία μωλώπων. Ωστόσο, η ταξινόμηση 
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Villefranche δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις εκδηλώσεις σε συστήματα εκτός του μυοσκελετικού. Τα 

διαθέσιμα σήμερα κριτήρια βαθμολόγησης (σκορ του Beighton) έχει αποδειχθεί ότι ποικίλουν 

εξαιρετικά μεταξύ των ερευνητών. 

Η κύρια διαφορική διάγνωση είναι οι άλλοι τύποι EDS, ιδίως εκείνοι που χαρακτηρίζονται από 

σημαντικές ανωμαλίες του συνδετικού ιστού. Είναι ακόμα υπό συζήτηση το αν το «καλόηθες 

σύνδρομο υπερκινητικότητας των αρθρώσεων» (BJHS) είναι μια ξεχωριστή πάθηση ή μέρος του 

κλινικού φάσματος του HT-EDS. Άλλες ασθένειες οι οποίες επίσης περιλαμβάνουν χαλαρότητα 

των αρθρώσεων διακρίνονται εύκολα από το EDS, με βάση τα χαρακτηριστικά τους. 

Ο προγεννητικός έλεγχος δεν είναι δυνατός χωρίς την ταυτοποίηση αναγνωρισμένης, 

παθογόνου, γονιδιακής μετάλλαξης στον ασθενή. 

Η κληρονομικότητα της ασθένειας είναι αυτοσωματική επικρατητική. Εικάζεται μετάλλαξη «εκ 

νέου» <i> de novo </ i> αν οι γονείς του ασθενούς δεν έχουν συμπτώματα του EDS. Δεν είναι 

γνωστό κατά πόσον η ασθένεια έχει πλήρη διεισδυτικότητα αλλά η εκφραστικότητα είναι 

εξαιρετικά μεταβλητή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κληρονομικότητα είναι αυτοσωματική 

υπολειπόμενη. 

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Υπάρχουν υποστηρικτικές και συμπτωματολογικές, 

εξατομικευμένες θεραπείες οι οποίες περιλαμβάνουν φυσικοθεραπεία, αποκατάσταση, χρήση 

βοηθητικών συσκευών, φαρμακολογική αντιμετώπιση του πόνου και κατάλληλη θεραπεία για τις 

μη μυοσκελετικές εκδηλώσεις. Η πιθανότητα χειρουργικής επέμβασης πρέπει να εξετάζεται με 

προσοχή. 

Δεν παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος πρόωρης θνησιμότητας αλλά υψηλά ποσοστά 

νοσηρότητας λόγω της υπερελαστότητας των αρθρώσεων, του χρόνιου, οξέως πόνου, καθώς 

και των μη μυοσκελετικών εκδηλώσεων. ‘Όλα αυτά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα 

ζωής των ασθενών. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία 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. 

 

 

 


