Ίδρυμα Συνδρόμου
PURA
Το Ίδρυμα Συνδρόμου PURA
Το Ίδρυμα Συνδρόμου PURA είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός παγκόσμια εστιασμένος. Το Ίδρυμα
στηρίζει και εκπαιδεύει ασθενείς και τις οικογένειές τους, παρέχοντάς τους μία παγκόσμια κοινότητα. Αυτή η
κοινότητα παρέχει ένα μέρος που δίνει την αίσθηση του ανήκειν σε εκείνους που σε άλλη περίπτωση θα
αισθάνονταν απομονωμένοι από την σπάνια ασθένεια, εμπλουτίζει την ολοκλήρωση της ιατρικής έρευνας και
ενημερώνει για την πάθηση εκείνους που δεν ανήκουν στην κοινότητα.
Η αποστολή μας είναι να εξυπηρετήσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να χρηματοδοτήσουμε τις οικογένειες που
προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τις επιδράσεις του συνδρόμου PURA.
Οι αξίες μας είναι:
•
Σεβασμός - ο καθένας έχει αξία
•
Κοινότητα - ο καθένας ανήκει κάπου
•
Ομαδική εργασία – Το ίδρυμα, οι οικογένειες, οι κλινικοί γιατροί και οι ερευνητές ως ένα
•
Διάρκεια – σχέδια για μελλοντική ανάπτυξη και αλλαγή
•
Υπευθυνότητα - ηθική και διακυβέρνηση
Η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωσή μας είναι ένα συνέδριο στο οποίο οικογένειες των ασθενών με σύνδρομο PURA
μπορούν να συναντηθούν, να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον και να μοιραστούν πόρους. Οι οικογένειες
μπορούν επίσης να ενημερωθούν από ιατρικούς ερευνητές, οι οποίοι δουλεύουν πάνω στην κατανόηση του
συνδρόμου PURA. Φέρνοντας τις οικογένειες και τους ερευνητές μαζί σε αυτήν την εκδήλωση, αυξάνεται η
κατανόηση και η γνώση της έρευνας που διεξάγεται. Αυτό με τη σειρά του, ενισχύει την ποιότητα ζωής για τους
ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Μήνυμα Προέδρου

Γεια σας και καλωσήρθατε.
Είμαι ο Dominic Spadafore και υπηρετώ ως πρόεδρος του Ιδρύματος Συνδρόμου PURA. Το Ίδρυμα είναι εδώ
για να βοηθήσει τόσο στο να υποστηρίζει και να εκπαιδεύει τις οικογένειές μας όσο και στο να υποστηρίζει και
να προάγει την έρευνα του συνδρόμου PURA. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας. Υπάρχουν πολλές
πληροφορίες εδώ για την υποστήριξη τόσο των οικογενειών με σύνδρομο PURA όσο και τον κλινικών ιατρών.
Διαθέτουμε επίσης στο Facebook σελίδα του Ιδρύματός μας. Σας παρακαλώ να γίνετε μέλη της για να λαμβάνετε
τακτικές ενημερώσεις των εκδηλώσεων και της έρευνας. Εγγραφείτε σε μας μέσω του γονεϊκού δικτύου για να
λαμβάνετε τις τακτικές ενημερώσεις μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ελέγξτε τακτικά εδώ στο μπλογκ
για δημοσιεύσεις, ενημερώσεις και ανακοινώσεις που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες.
Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Dominic μέσω e-mail στο d.spadafore@pura-syndrome.org.

Επικοινωνία με το Ίδρυμα
Το Ίδρυμα διαθέτει δίκτυο γονέων το οποίο βοηθάει και υποστηρίζει τις PURA οικογένειες. Για να
επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα ή/και ιδιωτικές ομάδες γονέων, παρακαλώ στείλτε email σε ένα από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται παρακάτω.
ΗΠΑ: Kerry Hildring
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί της μέσω e-mail στο k.hildring@pura-syndrome.org
ΕΕ και άλλες χώρες: Ceciel van Hoeckel
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί της μέσω e-mail στο c.vanhoeckel@pura-syndrome.org
(Η Ceciel μπορεί να αλληλογραφεί στα Αγγλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά)
Ελλάδα: Έλενα Νταβίντοβα
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί της μέσω e-mail στο elena.davydova@helmholtz-muenchen.de

Παγκόσμιο Δίκτυο
Έρευνας για το
Σύνδρομο PURA
Το Παγκόσμιο Δίκτυο Έρευνας για το Σύνδρομο PURA
Το Ίδρυμα Συνδρόμου PURA υποστηρίζει το Παγκόσμιο Δίκτυο Έρευνας για το Σύνδρομο PURA, ένα
παγκόσμιο δίκτυο των ιατρικών ερευνητών. Το παγκόσμιο ερευνητικό δίκτυο συντονίζει την έρευνα
για το σύνδρομο PURA, την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Μητρώου Ασθενών με σύνδρομο PURA και
της Παγκόσμιας Βιοτράπεζας PURA. Τα ερευνητικά μέλη βοηθούν το Ίδρυμα στην εκπαίδευση των
οικογενειών, των ιδρυμάτων και των κλινικών ιατρών για το σύνδρομο PURA.
Η έρευνα που σχετίζεται με το σύνδρομο PURA μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις γενικούς τομείς:
# Κλινικός Φαινότυπος και Μελέτες Φυσικής Ιστορίας – Κλινικές μελέτες για την εύρεση ακριβούς
περιγραφής της διαταραχής
# Βασική Έρευνα συμπεριλαμβανομένου των Λειτουργικών Μελετών – Βασική έρευνα,
συμπεριλαμβανομένου της μελέτης του τρόπου λειτουργείας του γονιδίου
# Μεταφραστική Έρευνα – Ζωικά και κυτταρικά μοντέλα
# Έρευνα ‘οριζόντιας προσέγγισης’ – Δουλεύοντας με άλλες συνθήκες
Τα μέλη του Παγκόσμιου Ερευνητικού Δικτύου υποστηρίζουν επίσης το Ίδρυμα μέσα από διάφορες
ιατρικές επιτροπές συμπεριλαμβανομένων των:
# Συμβουλευτική Επιτροπή Χορηγιών
# Συμβουλευτική Επιτροπή Μητρώου
# Συμβουλευτική Επιτροπή Βιοτράπεζας
Το Παγκόσμιο Δίκτυο Έρευνας υποστηρίζει το ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο του Συνδρόμου PURA. Τα
μέλη του Παγκοσμίου Δικτύου Έρευνας φροντίζουν να παρουσιάζουν τις ερευνητικές εξελίξεις και να
εκπαιδεύουν τις οικογένειες για το σύνδρομο PURA. Οι ερευνητές αφιερώνουν χρόνο τόσο στην
αξιολόγηση υπαρχόντων ερευνητικών προγραμμάτων όσο και στη σχεδίαση καινούργιας έρευνας.
Η επικοινωνία με το Παγκόσμιο Ερευνητικό Δίκτυο γίνεται μέσω του Ερευνητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος του συνδρόμου PURA, Mel Anderson m.anderson@pura-syndrome.org

Το σύνδρομο PURA
και η έλλειψη 5q31.3 που

περιλαμβάνει το PURA
Τι είναι το σύνδρομο PURA;

Το PURA σύνδρομο είναι μία σπάνια γενετική διαταραχή. Το γονίδιο PURA βρίσκεται στο μακρύ βραχίονα του
χρωμοσώματος 5 (στη θέση 5q31.3). Το σύνδρομο PURA μπορεί να προκύψει όταν ένα από τα δύο αντίγραφα
του γονιδίου PURA δε λειτουργεί φυσιολογικά. Αυτό μπορεί να συμβεί από ένα ορθογραφικό λάθος στο γονίδιο
ή από την απώλεια ενός αντιγράφου του γονιδίου (έλλειψη ολόκληρου γονιδίου). Τα γονίδια αποτελούν τις
οδηγίες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη σωματική και διανοητική ανάπτυξη. Αποτελούνται από το DNA
και είναι μέρος, μαζί με πολλά άλλα γονίδια, οργανωμένων δομών που ονομάζονται χρωμοσώματα.
Το γονίδιο PURA έχει πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη, την pur-alpha (πουρ-αλφα),
η οποία εκφράζεται σε όλους τους ιστούς, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, των μυών, της καρδιάς και
του αίματος. Η πρωτεΐνη έχει πολλούς ρόλους στο ανθρώπινο κύτταρο, συμπεριλαμβανομένου των
ρυθμιστικών λειτουργιών της αντιγραφής του DNA, της μεταγραφής και της μετάφρασης του mRNA, και είναι
γνωστή για την ιδιαίτερη σημασία της στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Αυτός είναι ο λόγος που τα προβλήματα
με το γονίδιο PURA είναι πρωταρχικώς σχετιζόμενα με τη διαταραχή ανάπτυξης του νευρικού συστήματος.
Επιπρόσθετες πληροφορίες για κλινικούς γιατρούς μπορούν να βρεθούν στην ανάλυση για το γονίδιο PURA:
PURA-Related Neurodevelopmental Disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK426063/

Διαφορική διάγνωση
Διαταραχές με παρόμοια χαρακτηριστικά:
• Σύνδρομο Κεντρικού Υποαερισμού (Central Hypoventilation syndrome) [OMIM209880]
• Νωτιαία μυϊκή ατροφία (Spinal Muscular Atrophy) [OMIM253300]
• Μυοτονική Δυστροφία [OMIM160900]
• Σύνδρομο Prader-Willi [OMIM176270]
• Σύνδρομο Αγγκελμαν (AS) [OMIM105830]
• Σύνδρομο Ρετ [OMIM312750]
• Σύνδρομο Pitt-Hopkins [OMIM610954]
• Μεταβολικές διαταραχές

Τα πιο κοινά χαρακτηριστικά του συνδρόμου PURA
Όλοι οι ασθενείς με σύνδρομο PURA που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα έχουν τουλάχιστον ένα μέτριο έως
σοβαρό βαθμό μαθησιακής δυσλειτουργίας και αναπτυξιακής καθυστέρησης. Άλλα τυπικά χαρακτηριστικά
περιλαμβάνουν:
• Επιληψίες και μη φυσιολογικές κινήσεις που μοιάζουν με επιληψία
• Υποτονία (Χαμηλός μυικός τόνος)
• Διατροφικές δυσκολίες
• Αναπνευστικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένου της αποφρακτικής και κεντρικής άπνοιας)
• Υπερυπνία (εκτεταμένη υπνηλία)
• Δυσκοιλιότητα
• Μη φυσιολογική όραση
• Θερμοκρασιακή αστάθεια
• Εκτεταμένος λόξιγκας
• Ορθοπεδικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένου της ισχιακής δυσπλασίας και της σκολίωσης
• Ενδοκρινικές διαταραχές όπως έλλειψη βιταμίνης D

Το σύνδρομο PURA
και η έλλειψη 5q31.3 που

περιλαμβάνει το PURA
Πόσοι άνθρωποι έχουν αυτήν τη διαταραχή;
Το σύνδρομο PURA είναι μία σπάνια διαταραχή, η οποία καταγράφηκε για
πρώτη φορά στην ιατρική βιβλιογραφία το 2014. Μέχρι σήμερα, έχουν
αναφερθεί μόλις πάνω από 250 άτομα με αυτό το σύνδρομο, τόσο ενήλικες
όσο και παιδιά. Παρ’ όλ’ αυτά, με την αυξανόμενη χρήση της τελευταίας
τεχνολογίας της ‘γονιδιακής αλληλούχησης’, αναμένεται να διαγνωσθούν με
αυτή την πάθηση πολύ περισσότεροι άνθρωποι τα επόμενα χρόνια.

Γιατί συμβαίνει αυτό;
Όταν συλλαμβάνονται τα παιδιά, το γενετικό υλικό των γονιών
αντιγράφεται μέσα στο ωάριο και το σπερματοζωάριο που
δημιουργούν ένα καινούργιο παιδί. Η βιολογική μέθοδος αντιγραφής
δεν είναι τέλεια και τυχαίες, σπάνιες μεταλλάξεις μπορούν να συμβούν
περιστασιακά για πρώτη φορά. Γι’ αυτό το λόγο, τέτοιες μεταλλάξεις
δεν μπορούν να βρεθούν στους γονείς του παιδιού. Σε όλες σχεδόν τις
οικογένειες που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, η μετάλλαξη στο DNA του
PURA συνέβη ‘ξαφνικά’ με αυτόν τον τρόπο (σε αυτό είναι που μπορεί
να ακούσετε έναν γενετιστή να αναφέρεται ως de novo μετάλλαξη).

Μπορεί να συμβεί ξανά;
Με την προϋπόθεση ότι κανένας γονιός δε βρέθηκε να φέρει την ίδια PURA μετάλλαξη με το παιδί τους, η
πιθανότητα να έχουν άλλο ένα παιδί με την ίδια γενετική μετάλλαξη θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια. Εμπειρικά, αυτός
ο κίνδυνος μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο από 1%. Ο λόγος που παραμένει κάποιος κίνδυνος είναι εξαιτίας ενός
σπάνιου φαινομένου που λέγεται «γονιδιακός μωσαϊκισμός». Αυτό συμβαίνει όταν ένα γονιός φέρει μία γενετική
μετάλλαξη, αλλά αυτή είναι περιορισμένη σε ένα μικρό τμήμα των ωαρίων ή σπερματοζωαρίων. Γι’ αυτό η
γενετική μετάλλαξη δε θα ανιχνευόταν στην αιματολογική εξέταση του γονέα. Για εξατομικευμένη ενημέρωση για
την πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, θα ήταν συνετό να μιλήσετε με έναν κλινικό γενετιστή ή γενετικό σύμβουλο.

Ανάπτυξη
Σωματική ανάπτυξη
Τα παιδιά με σύνδρομο PURA γεννιούνται συνήθως με φυσιολογικό βάρος και μεγαλώνουν κανονικά.

Κίνηση (μείζονες και λεπτές κινητικές δεξιότητες)
Όλα τα παιδιά έχουν καθυστερημένη ανάπτυξη στις κινητικές δεξιότητες και τα περισσότερα δεν καταφέρνουν
να περπατάνε ανεξάρτητα. Αυτά που καταφέρνουν να περπατήσουν ανεξάρτητα τείνουν να έχουν μία αστάθεια,
ευρείας βάσης βάδιση. Πολλά άτομα έχουν ανεπαρκείς λεπτές κινητικές δεξιότητες.

Ομιλία
Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ατόμων με σύνδρομο PURA δεν αναπτύσσουν ουσιαστική ομιλία. Αυτοί που
αναπτύσσουν ομιλία μπορεί να καταφέρουν να εκφέρουν μεμονωμένες λέξεις, σύντομες φράσεις ή σπάνια
βασικές προτάσεις. Οι γονείς έχουν αναφέρει καλές γλωσσικές ικανότητες κατανόησης (κατανόηση της
ομιλούμενης γλώσσας) σε παιδιά χωρίς φραστική ομιλία με σύνδρομο PURA. Συσκευές, οι οποίες παρέχουν τη
δυνατότητα και την παρότρυνση για εκφραστική επικοινωνία, όπως οι συσκευές επικοινωνίας με οθόνη αφής
που είναι βασισμένες σε σύμβολα και συσκευές που λειτουργούν με οπτική επαφή, μπορούν να οφελήσουν
κάποια παιδιά.

Το σύνδρομο PURA
και η έλλειψη 5q31.3 που

περιλαμβάνει το PURA
Μάθηση

Όλα τα άτομα που γνωρίζουμε έχουν από μέτριες μέχρι σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται την
υποστήριξη ειδικού για τη μάθηση.

Συμπεριφορά
Άτομα με σύνδρομο PURA τυπικά έχουν συμπεριφορά που συμβαδίζει γενικότερα με το βαθμό της
αναπτυξιακής καθυστέρησης.

Ιατρικά προβλήματα
Χαμηλός μυϊκός τόνος
Ο χαμηλός μυϊκός τόνος (υποτονία) είναι ιδιαίτερα προφανής στην νεογνική περίοδο και μπορεί να επιμείνει στη
διάρκεια της παιδικής και ενήλικης ζωής. Αυτό πιθανόν να συμβάλλει σε δυσκολίες στη διατροφή, αναπνευστικά
προβλήματα και καθυστέρηση στην επίτευξη κινητικών δεξιοτήτων.

Διατροφικές δυσκολίες
Οι δυσκολίες στη διατροφή είναι τυπικές στα νεογνά. Πολλά μωρά με σύνδρομο PURA χρειάζονται ουσιαστικά
προσωρινή σίτιση με ρινογαστρικό σωλήνα. Η μειονότητα χρειάζεται σίτιση μέσω γαστροστομίας λόγω
προβλημάτων στην κατάποση. Σε πολλά παιδιά, οι διατροφικές δυσκολίες μπορεί να επιμείνουν. Εκτεταμένη
έκκριση σάλιου έχει παρατηρηθεί σε πολλά άτομα, όπως και σοβαρή δυσκοιλιότητα (χρειάζεται η χρήση
καθαρτικών).

Αναπνευστικά προβλήματα
Οι αναπνευστικές δυσκολίες είναι κοινές στα περισσότερα παιδιά και συνήθως γίνονται ορατά στη νεογνική
περίοδο. Αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν κεντρική άπνοια (κατά την οποία το μυαλό δεν ελέγχει κανονικά
την αναπνοή) και αποφρακτική υπνική άπνοια (κατά την όποια οι ανώτεροι αεραγωγοί φράζουν εξαιτίας του
χαμηλού μυϊκού τόνου κατά τη διάρκεια του ύπνου). Για το λόγο αυτό, πολλά παιδιά υποβάλλονται σε μελέτες
αξιολόγησης του νυχτερινού ύπνου. Σε κάποια άτομα είναι απαραίτητη η τραχειοστομία (άνοιγμα στο λαιμό, στο
οποίο τοποθετείται σωλήνας που βοηθάει στην αναπνοή).

Επιληψίες και κινήσεις που μοιάζουν με επιληψία
Σχεδόν όλα τα παιδιά με σύνδρομο PURA έχουν επιληψίες ή επεισόδια που μοιάζουν με επιληψία, οι
οποίες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σε κάποια φάση της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Διάφορα είδη
επιληψιών μπορούν να αναφερθούν, αλλά μυοκλονικοί σπασμοί και γενικευμένοι τονικοκλονικές
κρίσεις είναι οι πιο κοινές περιπτώσεις. Σε μερικές περιπτώσεις, οι επιληψίες έχουν αποδειχτεί
ιδιαίτερα δύσκολες να αντιμετωπισθούν με βασικά αντιεπιληπτικά φάρμακα. Μη επιληπτικές κινήσεις
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν δυστονία (μυϊκοί σπασμοί) και δυσκινησία (ακούσια κίνηση).
Μάτια και όραση
Έχει αναφερθεί μεγάλο εύρος προβλημάτων ματιών και όρασης. Αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μυωπία,
στραβισμό και μη φυσιολογικές κινήσεις ματιών. Τα περισσότερα παιδιά επηρεάζονται με κάποιον τρόπο.

Θερμοκρασιακή αστάθεια
Έχει παρατηρηθεί θερμοκρασιακή αστάθεια (υποθερμία), ιδιαίτερα κατά τη νεογνική περίοδο.

Το σύνδρομο PURA
και η έλλειψη 5q31.3 που

περιλαμβάνει το PURA
Ορμόνες και μειωμένη οστική πυκνότητα

Έχει αναφερθεί μεγάλο εύρος διαφόρων ενδοκρινολογικών ζητημάτων. Η μειωμένη οστική πυκνότητα (γνωστή
ως οστεοπόρωση) έχει αναγνωριστεί σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Προβλήματα στη διατήρηση φυσιολογικών
επιπέδων βιταμίνης D, τα οποία είναι σημαντικά για τη ρύθμιση της οστικής πυκνότητας, δεν είναι ασυνήθιστα.
Επίσης, έχουν αναφερθεί προβλήματα με τη θυρεοειδική ορμόνη και την κορτιζόνη. Ορμονικά προβλήματα
στην εφηβεία χρειάζονται περαιτέρω έρευνα.

Δομικές δυσμορφίες
Παρ’ όλο που δεν έχουν αναφερθεί συχνά, υπάρχουν αναφορές για δυσμορφίες του ουρογεννητικού
συστήματος (ουροποιητικά και γεννητικά όργανα), καρδιακού και σκελετικού συστήματος. Αυτές
συμπεριλαμβάνουν και πέτρες στα νεφρά σε ορισμένες περιπτώσεις.

Νευροαπεικονιστικές δυσμορφίες
Κάποια παιδιά έχουν ασυνήθιστα ευρήματα στην απεικόνιση του εγκεφάλου τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
‘καθυστερημένη μυέλωση’, η οποία αναφέρεται σε μία καθυστέρηση του φυσιολογικού σχηματισμού της λευκής
ουσίας του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Τι είναι το “σύνδρομο έλλειψης 5q31.3 συμπεριλαμβανομένου του PURA”
και πώς σχετίζεται με το σύνδρομο PURA?
Μερικές ελλείψεις μπορούν να προκύψουν αφαιρώντας ένα μεγάλο τμήμα του DNA από ένα χρωμόσωμα.
Τέτοιες ελλείψεις μπορούν να αφαιρέσουν πολλά γειτονικά γονίδια. Μία τέτοια χρωμοσωμική έλλειψη που
μπορεί να αφαιρέσει ένα μοναδικό αντίγραφο του γονιδίου PURA μαζί με άλλα γειτονικά γονίδια είναι η έλλειψη
5q31.3. Για το λόγο αυτό, το σύνδρομο έλλειψης 5q31.3 έχει κοινά χαρακτηριστικά με το σύνδρομο PURA.
Μέχρι σήμερα, έχουν περιγραφεί στην ιατρική βιβλιογραφία 8 ασθενείς να έχουν 5q31.3 ελλείψεις. Όλοι έχουν
πολύ παρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά, αλλά κανένας δεν έχει πανομοιότυπη χρωμοσωμική έλλειψη. Γενικά, τα
παιδιά με έλλειψη 5q31.3 έχουν ίδιου είδους προβλήματα με αυτά που βρέθηκαν στο σύνδρομο PURA. Παρ’
όλ’ αυτά, τα παιδιά με έλλειψη 5q31.3 έχουν την τάση να επηρεάζονται πιο σοβαρά. Μία πιθανή εξήγηση γι’
αυτό είναι ότι τα άλλα γειτονικά γονίδια που συμπεριλαμβάνονται στην έλλειψη 5q31.3 μπορεί επίσης να
συνεισφέρουν. Ένα γονίδιο το οποίο συνήθως συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την έλλειψη και θεωρείται ότι παίζει
σημαντικό ρόλο είναι το NRG2.

Το σύνδρομο PURA
και η έλλειψη 5q31.3 που

περιλαμβάνει το PURA
Συστάσεις διαχείρισης

Οι θεραπείες για το σύνδρομο PURA στοχεύουν στα ειδικά συμπτώματα που είναι εμφανή στο κάθε άτομο. Η
θεραπεία θα χρειαστεί τις συντονισμένες προσπάθειες μιας διεπιστημονικής ομάδας, ιδανικά με τη συμμετοχή
νευρολόγου, γενετιστή, παιδιάτρου, πνευμονολόγου, οφθαλμίατρου και ειδικού ορθοπεδικού.
Η επιληψία, παρούσα σε πάνω από τις μισές περιπτώσεις του συνδρόμου PURA, μπορεί να είναι πολύ
δύσκολη για να αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Ενώ κάποια άτομα έχουν ανταποκριθεί επιτυχώς σε ειδικά
αντιεπιληπτικά χάπια, ανθεκτικές (στα φάρμακα) επιληψίες είναι συνηθισμένες. Γι’ αυτό χρειάζεται περαιτέρω
έρευνα πάνω στην αιτία πρόκλησης των επιληψιών και τη διαχείρισή τους.

Στη διάγνωση
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αναπτυξιακή αξιολόγηση
Διαχείριση διατροφής και αξιολόγηση δυσκοιλιότητας, εάν χρειάζεται
Μελέτες αναπνευστικού συστήματος, εάν χρειάζονται
ΗΕΓ (Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, μέτρηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου), σε
περίπτωση που υπάρχει υποψία για επιληψίες
Απεικόνιση του εγκεφάλου με μαγνητική τομογραφία, εάν ενδείκνυνται
Οφθαλμολογικός έλεγχος
Υπερηχογράφημα καρδιάς και νεφρών χρειάζεται για να εξαιρεθούν δομικές διαταραχές
Μέτρηση βιταμίνης D
Αξιολόγηση της οστικής πυκνότητας, εάν υπάρχουν ειδικά θέματα

Μετά τη διάγνωση
• Μακροχρόνιες επαναληπτικές εξετάσεις από αναπτυξιακό παιδίατρο
• Παρακολούθηση δυσκοιλιότητας
• Παρακολούθηση μυοσκελετικών επιπλοκών συμπεριλαμβανομένης της δυσπλασίας ισχίου
και σκολίωσης
• Μελέτη ύπνου σε περίπτωση άπνοιας
• Υποστήριξη ομιλίας και γλώσσας
• Φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία αν χρειάζεται
• Τακτικοί έλεγχοι όρασης μπορεί να προτείνονται
• ΗΕΓ (Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, μέτρηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου), σε
περίπτωση που υπάρχει υποψία για επιληψίες
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