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Το NOESI.gr προετοίμασε ένα αφιέρωμα στον Σύν-
δρομο Angelman, με επίκεντρο την 1η Παγκόσμια 
Ημέρα  για  το  Σύνδρομο  Angelman,  στις  15  Φε-
βρουαρίου 2013. 

Ο βασικός στόχος του Οδηγού είναι να βοηθήσει 
γονείς και επαγγελματίες να ενημερωθούν για τις 
διαταραχές  που  συνδέονται  με  το  σύνδρομο 
Angelman και τις διαθέσιμες παρεμβάσεις για την 
αντιμετώπισή τους. 

Ο  Οδηγός  αυτός  μεταφράστηκε  εθελοντικά  από 
μέλη του  NOESI.gr.  Τους ευχαριστούμε όλους,  με 
ένα  μεγάλο  “ευχαριστώ”,  για  την  ποιότητα  της 
δουλειάς τους και έναν – έναν προσωπικά, για το 
μεράκι τους! 

Για την μετάφραση, συνεργάστηκαν οι:

• Ευαγγελία Κατσελή
Ψυχολόγος - Αναλύτρια Συμπεριφοράς

• Αγγελική Νικολοπούλου
Λογοθεραπεύτρια

• Αλεξάνδρα Παπακώστα
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

• Αλέξανδρος Τσικολάτας 
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

• Στέλλα Μεθενίτη
Σχολική Ψυχολόγος

Η  επιμέλεια  του  κειμένου  έγινε  από  τον  εκδότη 
του  NOESI.gr,  Άγγελο Κουτουμάνο, κοινωνικό λει-
τουργό.

Ζητούμε συγγνώμη από τους αναγνώστες, για τα 
όποια λάθη στον Οδηγό. Θα εκδοθεί άμεσα  ανα-
θεωρημένη έκδοση.
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Λίγ α  λόγ ια  γ ια  το  Σύ νδρ ομ ο  Ange lma n

Το Σύνδρομο Angelman στην ελληνική βιβλιογραφία θα το βρείτε ως σύνδρομο Έιντζελ-
μαν ή Άγγελμαν, στη δε διεθνή βιβλιογραφία με τα αρχικά AS από τις λέξεις Angelman 
Syndrome (μτφ. σύνδρομο στα ...αγγλικά).

Το Σύνδρομο Angelman, λοιπόν, είναι μια νεύρο-αναπτυξιακή διαταραχή, που επηρε -
άζει 1 στις 20-24.000 γεννήσεις. Χαρακτηρίζεται από βαριάς μορφής μαθησιακές δυ-
σκολίες, αταξία, επιληπτικού τύπου κρίσεις με ευρήματα κατά το εγκεφαλογράφημα, 
ανεπαίσθητη δυσμορφία στο πρόσωπο, ιδιαίτερα χαρούμενη και φιλική διάθεση.  

Τα περισσότερα παιδιά, κατά τον πρώτο χρόνο ζωής, παρουσιάζουν καθυστέρηση στην 
κατάκτηση των ορόσημων (βασικών σταδίων) της ανάπτυξης καθώς και καθυστέρηση 
στην ανάπτυξη της κεφαλής (περιφέρειας του κεφαλιού). Στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων δεν αναπτύσσεται λόγος (ομιλία). Το άτομα με Σύνδρομο Angelman, παρου-
σιάζουν ιδιαίτερο φαινότυπο συμπεριφοράς, που περιλαμβάνει απότομες και σπασμω-
δικές κινήσεις, συχνό και κάποιες φορές ανάρμοστο γέλιο, ιδιαίτερη συμπάθεια στο νε-
ρό και διαταραχές στον ύπνο.

Τα άτομα με σύνδρομο Angelman έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, όπως 
μεγάλο  και  χαμογελαστό  πρόσωπο,  προεξέχον  πιγούνι  και  βαθιές  κοιλότητες  στα 
μάτια. Το σύνδρομο προκαλείται από μία ποικιλία γενετικών ανωμαλιών, στης περιοχή 
των χρωμοσωμάτων 15q11-13, που οφείλεται σε γονιδιακή αποτύπωση. Η αποτύπωση 
περιλαμβάνει “διαγραφή”, “δισωμία”, ελαττωματικά ή μεταλλαγμένα χρωμοσώματα ή 
μικρές διαγραφές.

Λίγ α  λόγ ια  γ ια  τη ν  ομ άδα  ερ γ ασίας

Ο παρών Οδηγός αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας αξιόπιστη μεθοδολογία,  βασισμένη 
σε  αυτή  που  χρησιμοποιεί  το  Σκοτσέζικο  Δίκτυο  Διεπιστημονικών  Οδηγιών  SING 
(Scottish  Intercollegiate  Guidelines  Network  –  SIGN).  Η  προσέγγιση  προσαρμόστηκε 
στις ανάγκες των σπανίων παθήσεων (όπως το σύνδρομο Angelman), όπου οι επιστη-
μονικές γνώσεις είναι ελάχιστες και η συμφωνία στις απόψεις των ειδικών (ομοφωνία)  
είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.
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Λίγ α  λόγ ια  γ ια  το ν  κλ ι ν ικό  Οδηγ ό

Ποιοι είναι οι στόχοι του Οδηγού;

Ο στόχος του Οδηγού είναι να δώσει, στο βαθμό που είναι εφικτό, κλινικά εμπεριστα -
τωμένες  συμβουλές  για  την  καλύτερη  διαχείριση  (ή  αντιμετώπιση)  του  συνδρόμου 
Angelman. 

Σε ποιους απευθύνεται ο Οδηγός;

Καθώς το σύνδρομο Angelman είναι μια σπάνια διαταραχή, οι επαγγελματίες υγείας, 
που συνήθως είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα των ατόμων με αυτή την διάγνωση, εί -
ναι πολύ δύσκολο να έχουν αποκτήσει την απαραίτητη κλινική εμπειρία για να ανταπο -
κριθούν στις ανάγκες αυτών των ατόμων. Επίσης, το σύνδρομο αποτελεί μια  διαταρα -
χή, που απαιτεί σύνθετη αντιμετώπιση, αφού τα άτομα με Angelman μπορεί να χρεια-
στούν πολλαπλές διαγνωστικές αξιολογήσεις, παραπομπές και διεπιστημονικές παρεμ-
βάσεις  σε διαφορετικές φάσεις, κατά την διάρκεια της ζωής τους.  

Οι  οδηγίες  σε αυτό το  έντυπο πλαισιώνουν τις  παραπάνω συνθήκες,  ώστε  να  είναι  
προσβάσιμες  στα  άτομα  που  ασχολούνται  με  την  φροντίδα  ατόμων  με  σύνδρομο 
Angelman .

Παρόλο που ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες σε όλους 
όσοι ενδιαφέρονται για το σύνδρομο Angelman, κατά βάση αφορά τους Ευρωπαίους 
πολίτες. 

Αν και ο Οδηγός έχει δομηθεί για να καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, 
θα  αποτελέσει  χρήσιμο  εργαλείο  και  για  τους  γονείς  των  ατόμων  με  σύνδρομο 
Angelman.  Αν  είστε  γονέας ατόμου με  σύνδρομο Angelman και  διαβάζετε  αυτό  τον 
Οδηγό σας ενημερώνουμε ότι όλες οι επιπλοκές που παρουσιάζονται εδώ, μπορεί να 
μην  αφορούν  το  παιδί  σας,  καθώς  κάθε  άτομο  αποτελεί  ξεχωριστή  οντότητα.  Συνι -
στούμε να συζητήσετε κάθε ορολογία ή πληροφορία που φαίνεται να αφορά το παιδί  
σας με τον προσωπικό του γιατρό.

Πώς έχει δομηθεί ο Οδηγός;

Οι πρώτες σελίδες περιέχουν πληροφορίες για την διάγνωση του συνδρόμου. Έπειτα ο 
Οδηγός έχει χωριστεί σε ενότητες που καλύπτουν τις διαφορετικές λειτουργίες του αν-
θρώπινου σώματος. Γίνεται αναφορά στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, όπου κρίνεται  
σκόπιμο. 
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Κλ ι ν ικ ή  Δ ιάγ νωσ η  του  Συ νδρ όμ ου  An ge lma n

Κυριότερα Διαγνωστικά Κριτήρια για το Σύνδρομο Angelman (Williams et al 2006)

Η διάγνωση του Συνδρόμου Angelman μπορεί να είναι δύσκολη επειδή τα σημεία και  
τα συμπτώματα εξελίσσονται με την ηλικία και συμπίπτουν με συμπτώματα άλλων δια-
ταραχών. Τα κυριότερα κλινικά κριτήρια έχουν αναπτυχθεί για να συνεισφέρουν στην 
πραγματοποίηση της κλινικής διάγνωσης.  Παρακάτω,  συνοψίζονται  τα συγκεκριμένα 
κριτήρια. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι  παρόλο που τα διαγνωστικά κριτήρια 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως Οδηγός, μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις ασθε νών 
που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια.  Η ύπαρξη των κλινικών κριτηρίων δεν αποτελεί  
απόλυτη  απόδειξη  διάγνωσης  και  εάν  και  εφόσον  πραγματοποιηθεί  μια  κλινική 
διάγνωση του συνδρόμου, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω γενετικής εξέτασης.  

Τυπικά Κλινικά Χαρακτηριστικά (εμφανίζονται κατά 100%)
• Σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή.
• Διαταραχή κίνησης (αταξία / τρόμος).
• Ιδιότυπη συμπεριφορά (συχνά ξεσπάσματα γέλιου, έντονη διέγερση, υπερκινητι-

κότητα).
• Ανεπάρκεια λόγου (λίγες ή καθόλου λέξεις).

Συνήθη χαρακτηριστικά (εμφανίζονται κατά 80%) 
• Ανεπαρκής ανάπτυξη κεφαλής με μικροκεφαλία/ δυσανάλογη περίμετρος κεφα-

λής.
• Επιληπτικές κρίσεις (έναρξη πριν τα 3 έτη).
• Χαρακτηριστικό (ΗΕΓ) ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (δεν σχετίζεται με επιληπτικές 

κρίσεις).

Λοιπά χαρακτηριστικά (εμφανίζονται κατά 20 - 80%)
• Επίπεδο πίσω μέρος της κεφαλής (ινιακό) με ινιακή αύλακα.
• Προεξέχουσα γλώσσα.
• Εξώθηση της γλώσσας.
• Διαταραχές πρόσληψης και κατάποσης.
• Δυσκολίες πρόσληψης τροφής στα βρέφη/ υποτονία.
• Προτεταμένο πηγούνι.
• Σιελόρροια, υπερβολική μάσηση.
• Μεγάλο εύρος στόματος, μεγάλα κενά στα δόντια.
• Στραβισμός.
• Αλφισμός (έλλειψη μελανίνης στο δέρμα).
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• Αυξημένες βαθιές αντανακλάσεις των τενόντων.
• Στο περπάτημα τα χέρια είναι λυγισμένα και σηκωμένα ψηλά.
• Βάδισμα με ανοιχτά πόδια τα οποία στρέφονται προς τα έξω ή/και συγκλίνουν 

τα γόνατα.
• Αυξημένη ευαισθησία στη θερμότητα.
• Μη φυσιολογικό μοντέλο ύπνου.
• Ιδιαίτερη αγάπη για το νερό.
• Μη φυσιολογικές διατροφικές συμπεριφορές (τρώνε αντικείμενα/φανερά αυξη-

μένη όρεξη/αυξημένος συμπεριφορικός προσανατολισμός προς τα τρόφιμα).
• Παχυσαρκία.
• Σκολίωση.
• Δυσκοιλιότητα.

Σημαντική διαφορο-διάγνωση του ΣΑ από το Σύνδρομο Ρετ (Rett)
• Σημαντική διαφοροποίηση στα κορίτσια.
• Ιστορικό παλινδρόμησης.
• Κινήσεις στριψίματος με τα χέρια.
• Υπεραερισμός.

Σύνδρομο Μόουατ – Γουίλσον (Mowat – Wilson)
• Σχετίζεται με την αγενεσία του μεσολόβιου.
• Νόσος Hirschsprung ή δυσκοιλιότητα.
• Εκ γενετής καρδιακή ανεπάρκεια.
• Ανυψωμένοι λοβοί αυτιού.

Σύνδρομο  Πιτ Χόπκινς (Pitt Hopkins)
• Αδρά χαρακτηριστικά προσώπου, προτεταμένα χείλη.
• Αγενεσία του μεσολόβιου.
• Υπεραερισμός από τη μέση παιδική ηλικία. 

Σύνδρομο ATRX
• Συναντάται στα αγόρια.
• Διαταραχή που σχετίζεται με το Χ χρωμόσωμα.
• Σοβαρή υποτονία στα βρέφη.
• Γενετικές ανωμαλίες.
• Υπερυψωμένα ρουθούνια, τεντωμένο πάνω χείλος.

SLC9A6 διαταραχή του χρωμοσώματος  Χ
• Σύνδρομο Angelman συνδεδεμένο με το χρωμόσωμα Χ.
• Δυστονία.
• Γρήγορος ρυθμός ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.
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Ανεπάρκεια του MTHFR ενζύμου
• Αυξημένη ουρική ομοκυστείνη.
• Λεπτός σωματότυπος, στερεοτυπικές κινήσεις.

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
• Σύνδρομο Cri-Du-Chat / Εύθραυστο χρωμόσωμα – βλ. γονιδιακή ανάλυση.

Μετάλλαξη του γονιδίου CDKL5
• Πρώιμη έναρξη επιληπτικών κρίσεων όμοιες με του συνδρόμου Rett.
• Επιληπτικές κρίσεις πριν από τους 6 μήνες, στερεοτυπίες χεριών.

Γε νετ ικ ή  έρ ευ να  του  Συ ν δρ όμ ου  Ange lma n

Η κλινική διάγνωση του συνδρόμου πρέπει να επιβεβαιώνεται από γενετική έρευνα. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους γονείς οι οποίοι θεωρούν ότι τα άλλα παιδιά 
είναι μια ακριβής αξιολόγηση του κινδύνου επανεμφάνισης του συνδρόμου αλλά αυτό 
εξαρτάται από τον υποκείμενο εμπλεκόμενο γενετικό μηχανισμό.

Το σύνδρομο Angelman προκύπτει λόγω μιας ποικιλίας γενετικών ανωμαλιών οι οποίες 
παρεμβαίνουν στην  ομαλή έκφραση του γονιδίου UBE3 στην  περιοχή  15q11-13  του 
χρωμοσώματος  15.  Η  πλειοψηφία  των  ασθενών  (75%)  έχει  εξάλειψη  της  περιοχής 
15q11-13, το 2-3% έχουν δισωμία του χρωμοσώματος 15, 3-5% έχουν ανεπαρκή εκτύ-
πωση του μητρικού αντιγράφου της περιοχής 15q11-13 και το 5-10% έχουν μερική με-
τάλλαξη ή μικρή εξάλειψη του γονιδίου  UBE3A.

Παρόλο που υπάρχουν λεπτές  κλινικές διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες, με την 
ομάδα που έχει εξάλειψη της περιοχής 15q11-13 να έχει περισσότερα από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και την ομάδα με τη δισωμία να είναι πιο συνήθης, γενικά σε πολλά 
σημεία οι ομάδες αλληλεπικαλύπτονται και όλες έχουν τυπικά κλινικά χαρακτηριστικά. 
Υπάρχει  όμως μια ομάδα ασθενών που έχει  ποικίλα χαρακτηριστικά της διαταραχής  
της εκτύπωσης  του μητρικού αντιγράφου και αυτά τα άτομα μπορεί να παρουσιάσουν 
ηπιότερα χαρακτηριστικά και συχνά έχουν περισσότερο λόγο.

Μια προτεινόμενη στρατηγική για τη γενετική εξέταση του ΣΑ παρουσιάζεται  παρα -
κάτω. Σε αυτά τα άτομα που έχει διαγνωσθεί η εξάλειψη της περιοχής 15q11-13, είναι 
επίσης  σημαντικό  να  αποκλείσουμε μια  αναδιάταξη  του χρωμοσώματος  15  στη  μη-
τέρα, γιατί αυτό θα είχε μεγάλη πιθανότητα επανεμφάνισης του συνδρόμου σε μελλο-
ντική κύηση. Όταν πραγματοποιηθεί η διάγνωση του ΣΑ, οι γονείς πρέπει να παραπεμ-
φθούν στην πλησιέστερη γενετική κλινική για περαιτέρω ενημέρωση αφού μπορεί να 
υπάρχουν υποψίες για την μελλοντική κύηση και για τα άλλα μέλη της οικογένειας.

www.noesi.gr   

http://www.noesi.gr/


Συμβουλές 

για τη διαχείριση 

του συνδρόμου Angelman
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~ Σίτιση & διατροφή ~

Βρέφη και παιδιά

Δυσκολίες στη σίτιση. Παρουσιάζονται στην πλειοψηφία των βρεφών. Οι ακατάλ-
ληλες θηλαστικές κινήσεις και ο θηλασμός μπορεί να είναι προβληματικά.
Συμβουλές:

• Καταγράψτε προσεκτικά την αύξηση του βάρους.
• Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για συμβουλές και εκπαίδευση στη 

σίτιση.

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.
Συμβουλές:

• Χρησιμοποιείστε  φάρμακο  για  την  γαστροοισοφαγική  παλινδρόμηση  π.χ 
Gaviscon, ρανιτιδίνη σε ασθενή στην όρθια θέση.

• Σε σοβαρές περιπτώσεις, η χειρουργική επέμβαση  μπορεί να είναι αναγκαία.

Δυσκοιλιότητα. Συχνά προκαλείται από ανεπαρκή πρόσληψη υγρών.
Συμβουλές:

• Ενθαρρύνετε την πρόσληψη υγρών.
• Το ζελέ είναι μια εναλλακτική και συχνά πολύ αποδεκτή πηγή υγρών.

Διατροφή.
Συμβουλές:

• Ενθαρρύνετε  τις  υγιεινές  διατροφικές  συνήθειες  από  μικρή  ηλικία  (περιλαμ-
βάνοντας ποικιλία υφών και γεύσεων).

• Να επιστήσετε την προσοχή των παιδιών ώστε να μην μασούν/καταπίνουν τοξι-
κά, διαβρωτικά ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Έφηβοι και Ενήλικες

Παχυσαρκία. Συχνά προκαλείται από υπερβολική όρεξη.
Συμβουλές:

• Ελέγξτε το βάρος και το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) σε ετήσια βάση. Συμβου-
λευτείτε διαιτολόγο αν ο ασθενής είναι υπέρβαρος.

• Ενθαρρύνετε την τακτική σωματική άσκηση με κατάλληλες για κάθε ηλικία ασκή-
σεις. 
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Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ).
Συμβουλές:

• Συχνά επανεμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία σε άτομα με σύνδρομο Angelman 
και δημιουργεί προβλήματα.

• Αν ένα άτομο με σύνδρομο Angelman γίνεται ανεξήγητα ανήσυχο, φαίνεται λυ-
πημένος ή εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς, να υποπτευθείτε το ενδεχόμε-
νο ΓΟΠ.

• Αντιμετωπίστε την κατάσταση με φάρμακα για γαστροοισοφαγική παλινδρόμη-
ση. 
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~ Εξέλιξη ~ 

Παιδιά

Γενική αναπτυξιακή καθυστέρηση.
Συμβουλές:

• Ένα πρώιμο,  ενεργητικό και  εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης θα είναι 
κατάλληλο.

• Χρησιμοποιήστε κατάλληλες κλίμακες για να αξιολογήσετε την εξέλιξη – οι κλί -
μακες Bayley είναι οι καλύτερες.

Αδρή κινητικότητα.
Συμβουλές:

• Παραπομπή  σε  φυσιοθεραπευτική  αξιολόγηση  για  συμβουλές  σχετικά  με  την 
ισορροπία, τη θέση και τη διαχείριση των μυϊκών συσπάσεων.

• Παραπομπή σε ορθοπεδικούς πάτους εάν χρειάζεται για επίπεδα πόδια και στή-
ριξη του αστραγάλου.

• Εξετάστε την περίπτωση του botox ή εγχείρισης για ομάδες μυών με αυξημένο 
τόνο ή περιοχές με μυοσκελετικές δυσμορφίες.

Λεπτή κινητικότητα.
Συμβουλές:

• Εργοθεραπευτική αξιολόγηση.

Εκπαίδευση.
Συμβουλές:

• Βεβαιωθείτε ότι  οι  δυνατότητες και οι  ανάγκες έχουν πλήρως αξιολογηθεί και  
έχει προβλεφθεί κατάλληλη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου και του πιο κα-
τάλληλου σχολικού περιβάλλοντος.

Επικοινωνία. 
Συμβουλές:

• Πρώιμη παρέμβαση από λογοθεραπευτή.

Αυτοεξυπηρέτηση.
Συμβουλές:

• Θεραπευτική αγωγή για τις βασικές δεξιότητες χρήσης της τουαλέτας έχει απο-
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δειχτεί ότι βοηθούν τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης. Η εγκράτεια κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας επιτυγχάνετε σε περισσότερα από το 50% των παιδιών με σύν-
δρομο Angeman, αλλά σε λιγότερο από 20% των περιπτώσεων, κατά τη διάρκεια 
της νύχτας.

Εφηβεία

Μετάβαση από την παιδιατρική στην ενήλικη φροντίδα.
Συμβουλές:

• Ελάτε σε επαφή με διεπιστημονική ομάδα μετάβασης.

Ενήλικες

Αδρή κινητικότητα.
Συμβουλές:

• Τακτική φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση με προσοχή στη θέση και πρόληψη των 
συσπάσεων των μυών.

• Τακτικό πρόγραμμα εξάσκησης.

Επικοινωνία. 
Συμβουλές:

• Οργανώστε ένα πρόγραμμα λογοθεραπείας, όσο η συγκέντρωση βελτιώνεται με 
την ηλικία, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων. 

Συμπεριφορά.
Συμβουλές:

• Επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων για την υποστήριξη της 
καθημερινής ζωής.

• Παραπομπή για εργοθεραπευτική αξιολόγηση.
• Ενθαρρύνετε  την  ανεξαρτησία  του  ατόμου  περνώντας  βράδια  μακριά  από  το 

σπίτι, ανάπαυλα και μετακόμιση σε άλλο μέρος όταν θα είναι έτοιμο.
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~ Κρίσεις και ΚΝΣ ~

Οι κρίσεις προκύπτουν στο 90% περίπου των ασθενών και η εκκίνηση είναι συνήθης  
στο δεύτερο χρόνο ζωής τους.

Τύποι Κρίσεων – οι ακόλουθες είναι τυπικές του συνδρόμου Angelman

Άτυπες  αφαιρέσεις
• Οι άτυπες αφαιρετικές κρίσεις χαρακτηρίζονται από απλανές βλέμμα, κατά τη 

διάρκεια των οποίων ο ασθενής ανταποκρίνεται λίγο ή καθόλου.
• Μπορεί να προκύψουν μικρές απότομες κινήσεις των χειλιών ή πετάρισμα των 

ματιών. 
• Μπορεί να είναι δύσκολο να διακρίνετε τη διαφορά μιας άτυπης κρίσης από την 

συνήθη συμπεριφορά του ατόμου.

Μυοκλονικοί σπασμοί
• Μυοκλονικές  κρίσεις  και  σύντομοι  σπασμοί  ενός  μυ ή ομάδας μυών π.χ  προ-

σώπου ή χεριών.
• Οι σπασμοί προκαλούνται από απότομη σύσπαση των μυών ή πιο σπάνια από 

σύντομη απώλεια συγκέντρωσης.
• Οι μυοκλονικοί σπασμοί μπορεί να είναι ένδειξη  επιληψίας αλλά επίσης μπορεί 

να οφείλονται και σε άλλες αιτίες που δεν απαιτούν θεραπεία.

Μη σπασμωδικές κρίσεις
• Ενώ οι σπασμωδικές κρίσεις αναφέρονται σε μια υπερβολικά διαρκή και προφα-

νή (συνήθως τονικοκλονική)  κρίση η οποία είναι  εξαιρετικά επικίνδυνη,  οι  μη 
σπασμωδικές κρίσεις προκαλούν πιο ήπια επιληπτική δραστηριότητα και το άτο-
μο μπορεί να εμφανίζεται σαν να είναι ο εαυτός του, με περαιτέρω διαταραχή 
στη  συμπεριφορά  και  στο  γνωστικό  κομμάτι.  Αυτό  μπορεί  να  φανερώσει  μια 
προσωρινή παλινδρόμηση η οποία  μπορεί  να παρέμβει  στη  μάθηση και  στην 
ποιότητα της ζωής.

Η διάγνωση μπορεί να διευκολυνθεί μέσω λήψης βίντεο όταν είναι σε εξέλιξη τα επιλη-
πτικά επεισόδια.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία πρέπει να είναι ισορροπημένη και οι παρενέργειες να μην επηρεάζουν την  
ποιότητα ζωής.  Ακολουθήστε βασικό πρόγραμμα θεραπευτικής αγωγής για την γενι-
κευμένη επιληψία.
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Συμβουλές:

• Το βαλπροϊκό οξύ  και οι βενζοδιαζεπίνες είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 
φάρμακα και συνήθως είναι αποδοτικά.

• Η λαμοτριγίνη, η λεβετιρακετάμη και η τοπιραμάτη μπορεί να είναι επίσης απο-
δοτικές.

• Μερικά φάρμακα (καρβαμαζεπίνη, οξυκαρβαζεπίνη, βιγκαμπατρινη) έχουν συν-
δεθεί με την επιδείνωση των κρίσεων σε μερικές περιπτώσεις αλλά δεν αντεν-
δείκνυνται οπωσδήποτε αν άλλα φάρμακα δεν αποδίδουν.

Θεραπείες ειδικές ανάλογα με τον τύπο της κρίσης

1. Εστιακές μυοκλονίες. 
Η πιρακετάμη είναι προτεινόμενη θεραπεία.

2. Άτυπη αφαίρεση.
Η εθοσουξιμίδη έχει αποδειχτεί κατάλληλη σε μια μικρή έρευνα.

3. Μη σπασμωδικές κρίσεις.
Η λεβιτερακετάμη και οι βενζοδιαζεπίνες χρησιμοποιούνται εξίσου.

4. Επίμονη επιληψία.
Τα στεροειδή έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε μικρή έρευνα.

5. Άλλες θεραπείες.
Κετογονική διατροφή & διέγερση του πνευμονο-γαστρικού νεύρου μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

Διακοπή θεραπείας

Συμβουλές:

• Επαναξιολογήστε τη φαρμακευτική αγωγή σε κάθε επίσκεψη.
• Υπολογίστε τη διακοπή της θεραπείας μετά από 2 χρόνια χωρίς κρίσεις – κοινή  

απόφαση από τους γονείς και το νευρολόγο.
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~ Ύπνος ~

Οι διαταραχές ύπνου είναι συνηθισμένο φαινόμενο στο σύνδρομο Angelman. Αρκετές 
μελέτες αναφέρουν ότι τα παιδιά με ΑΣ έχουν μειωμένη ανάγκη για ύπνο. Ωστόσο πολ -
λά  παιδιά  δεν  δείχνουν τα  συνήθη σημάδια  της  στέρησης ύπνου που εμφανίζονται 
στους ενήλικες αλλά αντίθετα μπορεί να γίνονται υπερδραστήρια και να παρουσιάζουν  
πιο έντονη συμπεριφορά.

Στη μελέτη ενός παιδιού με σύνδρομο Angelman, το οποίο κοιμόταν πολύ λίγο ημερη-
σίως, διαπιστώθηκε ότι  η επιμήκυνση των ωρών ύπνου είχε θετική επίδραση στα επί -
πεδα δραστηριότητας και συμπεριφοράς καθώς και στη διατήρηση πιο φυσιολογικής 
συνολικής ποσότητας ύπνου. Η βελτίωση του ύπνου παρέχει επίσης σημαντικό όφελος 
στους γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Όλες οι ηλικίες

Βελτίωση των συνθηκών ύπνου
Συμβουλές:

• Εξασφαλίστε σωστή θερμοκρασία δωματίου και αριθμού κλινοσκεπασμάτων
• Αποφύγετε την καφεΐνη.
• Αποφύγετε διεγερτικές δραστηριότητες πριν τον ύπνο – απαγορεύεται η τηλε -

όραση στην κρεβατοκάμαρα.
• Διατηρήστε σταθερή την ώρα της βραδινής κατάκλισης και του πρωινού ξυπνή-

ματος
• Ακολουθήστε σταθερή ρουτίνα ύπνου, η οποία πρέπει να είναι σύντομη.
• Χρησιμοποιείστε κουρτίνες που δημιουργούν πλήρη συσκότιση.

Ανήσυχος  ύπνος.  Ο  ανήσυχος  ύπνος  είναι  συνήθης  στα  παιδιά  με  σύνδρομο  
Angelman. Οφείλεται σε πολλούς παράγοντες.
Συμβουλές:

• Η διαχείριση είναι κυρίως συμπεριφορική, παρόλο που η χορήγηση φαρμάκων 
χρήζει ακόμη αξιολόγησης. Ερευνήστε για ιατρικά αίτια:

• Πόνο π.χ αυτιά, δόντια ή δυσκοιλιότητα
• Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση
• Αποφρακτική άπνοια ύπνου- πιο συχνή στο σύνδρομο Angelman.

Ρουτίνα ύπνου. Υποστηρίζει τη διαχείριση του ύπνου
Συμβουλές:

• Ενθαρρύνετε τους γονείς να κρατούν ημερολόγιο ύπνου
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• Σχεδιάστε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα συμπεριφοράς
• Μια επίσκεψη στο σπίτι μπορεί να είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση των συνθη-

κών διαβίωσης του ατόμου.

Μελατονίνη. Τα επίπεδα αναφοράς στο σύνδρομο Angelman είναι συνήθως φυ-
σιολογικά αλλά η θεραπεία βελτιώνει τις ενδογενείς εκκρίσεις και ωφελεί πολ-
λούς (όχι όλους) ασθενείς.
Συμβουλές:

• Χρησιμοποιείτε μόνο φάρμακα που δίδονται με συνταγή, όχι είδη υγιεινής δια-
τροφής και εξασφαλίστε τακτικό έλεγχο από γιατρό.

• Αρχίστε με μικρή δόση 0,5-2  mg, αυξήστε έως 10 mg, εάν χρειαστεί – έχει προ -
ταθεί ότι τα μικρότερα παιδιά χρειάζονται υψηλότερες δόσεις συγκριτικά με το 
βάρος του σώματός τους.

• Οι παρενέργειες είναι συνήθως ελάχιστες αλλά ελέγξτε για οιεσδήποτε αλλαγές 
π.χ συχνότητα κρίσεων (μπορεί να βελτιωθεί με τη μελατονίνη).

Άλλα υπνωτικά
Συμβουλές:

• Χρησιμοποιείστε βενζοδιαζεπίνες μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα λόγω του 
κινδύνου εθισμού και δεδομένου του γεγονότος ότι τα άτομα με Σα δεν έχουν τη 
δυνατότητα να αναφέρουν τις παρενέργειες.
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~ Όραση και Ακοή ~

Τα περισσότερα παιδιά με σύνδρομο Angelman έχουν φυσιολογική όραση και  ακοή, 
αλλά όπως οποιοδήποτε άλλο παιδί με μαθησιακή δυσκολία, θα πρέπει να βρίσκονται  
υπό συνεχή παρακολούθηση. Τα παρακάτω προβλήματα συναντώνται  με μεγαλύτερη 
συχνότητα σε παιδιά με σύνδρομο Angelman.

Όραση. Γενική αξιολόγηση / εξέταση.
Συμβουλές:

• Στην προσχολική και σχολική ηλικία να γίνονται ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με 
το τοπικό/σχετικό πρωτόκολλο έχοντας ένα χαμηλό όριο για πρόσθετους ελέγ-
χους εάν υπάρχουν ανησυχίες.

Στραβισμός.
Συμβουλές:

• Σύνηθες σε μικρότερα παιδιά, ειδικά  εάν υπάρχει υπoχρωματισμός.
• Εάν υπάρχει υποψία (στραβισμού), να απευθύνονται σε οφθαλμολογική κλινική 

– μπορεί να απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Υποχρωματισμός  αμφιβληστροειδούς  /  Oculo-cutaneaous  αλβινισμός  ή  αλφισμός 
(οφθαλμικός-  δερματικός):  κυρίως σε  άτομα με  15q11-13 διαγραφές  που μπορεί  να 
έχουν σημάδια του τύπου ΙΙ oculucutaneous αλβινισμού λόγω της διαγραφής του ενός  
αντιγράφου του γονιδίου τύπου ΙΙ OCA συν μετάλλαξη σε άλλο αλληλόμορφο.

Συμβουλές:

• Ελέγξτε για διαφανοσκόπηση της ίριδας (σε σχισμοειδή λυχνία, πριν από τη δια-
στολή της κόρης).

• Διαστείλτε τις κόρες για βυθοσκόπηση – αξιολόγηση  υποχρωματισμού (ιδιαίτε-
ρα ωχρά κηλίδα).

• Εάν υπάρχει υποψία αλβινισμού (oculo-cutaneaous) τα ΟΠΔ (οπτικά προκλητά 
δυναμικά) είναι χρήσιμα- κοιτάξτε για ηλεκτροδιαγνωστικά σημάδια παρεκκλί-
νουσας τοποθέτησης σε χιαστί  των ινών σε οπτικό χίασμα που επηρεάζει  την 
διόφθαλμη όραση και την οπτική οξύτητα.

Κερατόκωνος. Αυξημένη καμπυλότητα του κερατοειδούς.
Συμβουλές:

• Μπορεί να σχετίζεται με προβλήματα όρασης.
• Έχει αναφερθεί σε μερικούς ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.
• Μπορεί να προκύψει από τη συχνή τριβή των ματιών -  η οποία θα πρέπει να 

αποθαρρύνεται.
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• Σοβαρός κερατόκωνος μπορεί να απαιτήσει μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Ακοή. Η μέση ωτίτιδα.
Συμβουλές:

• Συναντάται με αυξημένη συχνότητα σε μικρά παιδιά, πιθανόν να οφείλεται σε 
αλλοιωμένη μεσαία αποστράγγιση του ωτός λόγω της γωνίας της ευσταχιανής 
σάλπιγγας.

• Εξετάστε τα αυτιά εφόσον υπάρχει ανεξήγητη δυσφορία ή πυρετός, και αντιμε-
τωπίστε το κατάλληλα.
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~ Συμπεριφορά ~

Ένα από τα κύρια διαγνωστικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Angelman είναι ένα χα-
ρακτηριστικό μοτίβο συμπεριφοράς με γέλιο που προκαλείται εύκολα, “πληθωρικότη-
τα”, μια διαταραχή της κίνησης με αταξία, και με μεγάλο, δύσκαμπτο βηματισμό με τα  
χέρια ανασηκωμένα. Οι παρακάτω προβληματικές συμπεριφορές μπορεί, ωστόσο, να 
συναντώνται. Το κλειδί στη διαχείριση της συμπεριφοράς είναι η συνέπεια και η συμ-
μετοχή όλων στο σπίτι, στο σχολείο, στην ανάπαυλα και στις δραστηριότητες αναψυ -
χής.

Όλες οι ηλικίες

Στόμα και μάσημα
Συμβουλές:

• Δοκιμάστε  μια  συμπεριφοριστική  προσέγγιση  χρησιμοποιώντας  αντιπερισπα-
σμό.

• Οι νάρθηκες δεν είναι χρήσιμοι συνήθως μακροπρόθεσμα.

Υπερκινητικότητα  /  παρορμητική  συμπεριφορά.  Είναι  χαρακτηριστικό  του  συν-
δρόμου.
Συμβουλές:

• Αν είναι σοβαρή, μπορεί να αντιμετωπιστεί με χαμηλή δόση ρισπεριδόνης ή αμι -
τρυπτιλίνης.

(*) Σημείωση: Η ρισπεριδόνη μπορεί να προκαλέσει αύξηση του σωματικού βάρους ή 
καταστολή.  (Ψυχοδιεγερτικές  ουσίες  όπως  η  μεθυλφαινιδάτη  δεν  χρησιμοποιούνται 
συνήθως επειδή είναι γνωστό ότι έχουν προκαλέσει παρενέργεια  ακραίου λήθαργου 
σε ένα καταγεγραμμένο ασθενή με σύνδρομο Angelman.)

Επιθετική συμπεριφορά. Π.χ.  Τράβηγμα,  άρπαγμα, τράβηγμα μαλλιών.  Μπορεί  
να είναι αγχωτική για άτομα με σύνδρομο Angelman, τους γονείς ή τους κηδε -
μόνες τους, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Συμβουλές:

• Η δύσκολη ή προκλητική συμπεριφορά μπορεί να οφείλεται σε αναστάτωση ή 
πλήξη και η παροχή ψυχαγωγίας ή δραστηριοτήτων μπορεί να βοηθήσει. Μπο-
ρεί να συμβεί όταν ένα παιδί δεν θέλει να κάνει κάτι π.χ. Να καθίσει στο κάθι -
σμα ενός αυτοκινήτου.

• Ελέγξτε πρώτα για πόνο ή δυσφορία π.χ. Πονόδοντος, πόνος στα αυτιά, παλιν -
δρόμηση, δυσκοιλιότητα.
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• Αναλύστε τί οδηγεί στην συμπεριφορά και προσπαθείστε να αντιμετωπίστε την 
αιτία π.χ. Εάν η συμπεριφορά χρησιμοποιείται ως τρόπος επικοινωνίας, προτεί -
νετε την εισαγωγή ενός βοηθήματος επικοινωνίας.

• Παραπέμψτε για βοήθεια από ειδικό για την τροποποιήση της συμπεριφοράς.
• Εξηγήστε στους γονείς γιατί παρουσιάζεται η προβληματική συμπεριφορά.
• Η προκλητική συμπεριφορά δεν θα πρέπει να ενισχύεται ή να ανταμείβεται με 

το να δίνεται προσοχή από άλλους (ειδικά βλεμματική επαφή) ή να ενδίδουν.

Ιδιαίτερη αγάπη με το νερό.
Συμβουλές:

• Προτείνεται επίβλεψη κοντά στο νερό καθώς έχει σημειωθεί τυχαίος πνιγμός.
• Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούνται δραστηριότητες με βάση το νερό ως ενίσχυ-

ση της καλής συμπεριφοράς και ως μέρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Αυτοτραυματισμός.
Συμβουλές:

• Εάν παρατηρούνται  χτυπήματα του κεφαλιού,  ελέγξτε  για συμπτώματα μέσης 
ωτίτιδας.

• Εάν  χτυπάνε  τον  εαυτό  τους,  ελέγξτε  αν  το  σημείο  που  χτυπούν  είναι  πηγή 
πόνου.

Αυτιστική συμπεριφορά.
Συμβουλές:

• Παραπέμψτε για αξιολόγηση και συμβουλευθείτε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις/ 
παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται στον αυτισμό.
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~ Ομιλία και επικοινωνία ~

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Angelman είναι η έλλειψη ανάπτυ-
ξης λόγου. Η λεκτική κατανόηση είναι επίσης μειωμένη αλλά είναι καλύτερη από την 
ομιλία έκφρασης. Παρουσιάζεται περιορισμένη ικανότητα να παράγουν ήχους ομιλίας,  
να μεταβάλλουν τον τόνο και την ποιότητα της φωνής. Παρόλα αυτά, πολύ λίγα παιδιά  
με σύνδρομο Angelman δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με κάποιο τρόπο και η λογο-
θεραπεία είναι ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισής τους. Προτεινόμενες παρεμβάσεις  
αναφέρονται παρακάτω. Άτομα χωρίς διαγραφές (στα γονίδια) φαίνεται να έχουν ελα-
φρώς καλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας.

Παιδική ηλικία

Αξιολόγηση γλώσσας και ομιλίας.
Συμβουλές:

• Πρέπει  να  πραγματοποιείται  από ειδικό  σε  πρώιμο  στάδιο  για  να  σχεδιαστεί  
αποτελεσματική παρέμβαση.

Παρεμβάσεις.
Συμβουλές:

• Προσαρμόστε σε κάθε παιδί. Δοκιμάστε διαφορετικές προσεγγίσεις π.χ. Νοημα-
τική γλώσσα/PECS, καθώς διαφορετικά παιδιά δουλεύουν καλύτερα με διαφορε-
τικούς τρόπους επικοινωνίας.

• Χρησιμοποιήστε το ίδιο σύστημα/μέθοδο στο σπίτι, στο σχολείο και σε όλα τα 
άλλα πλαίσια.

• Επικεντρωθείτε σε ένα τρόπο επικοινωνίας που είναι λειτουργικός, δηλαδή επι-
κοινωνίας αναγκών και έκφρασης επιλογών και όχι απλώς ονοματοδοσίας.

• Χρησιμοποιήστε  υπολογιστές(τεχνολογία)  για  να   ενισχύσετε  την  επικοινωνία: 
φτιάξτε ένα  “λεξικό χειρονομιών”  με φωτογραφίες  χειρονομιών που χρησιμο-
ποιούνται και τις σημασίες τους. Επίσης η λήψη φωτογραφιών των καθημερινών 
δραστηριοτήτων που ύστερα μπορούν να περαστούν σε μια ψηφιακή κορνίζα, 
μπορεί να βοηθήσει την επικοινωνία.

• Επίσης,  τα ημερολόγια βίντεο(εικόνας)  είναι  χρήσιμα ως μέθοδος ανταλλαγής 
πληροφοριών.

• Εισάγετε αυξητικά βοηθήματα επικοινωνίας π.χ. Dynavox νωρίς.
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Εφηβεία και ενηλικίωση

Αξιολόγηση ομιλίας και γλώσσας.
Συμβουλές:

• Τα άτομα με σύνδρομο Angelman γίνονται πιο δεκτικά στην γλώσσα καθώς με-
γαλώνουν γι'αυτό η λογοθεραπεία πρέπει να συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή 
τους και να είναι μέρος της δια βίου μάθησης τους.

Επιπτώσεις στη συμπεριφορά.
Συμβουλές:

• Πρέπει να διασφαλίζεται ότι ως ενήλικες, να διαθέτουν κάποια μέσα μη- λεκτι-
κής επικοινωνίας που είναι απαραίτητα για να μπορούν να ξεκινήσουν, να διατη-
ρήσουν και να τερματίσουν κοινωνικές συναναστροφές.

• Έχοντας ένα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας μπορεί  να περιοριστούν προ-
βληματικές συμπεριφορές.

Ρουτίνα ύπνου. Ενισχύει τη διαχείριση του ύπνου / αποτελεί τη βάση για τη δια -
χείριση του ύπνου.
Συμβουλές:

• Ενθαρρύνετε τους γονείς να διατηρούν ένα ημερολόγιο ύπνου.
• Σχεδιάστε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα συμπεριφοράς.
• Μια επίσκεψη στο σπίτι μπορεί να είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση των ιδιαίτε -

ρων συνθηκών.

Μελατονίνη. Τα επίπεδα των αρχικών τιμών σε άτομα με σύνδρομο Angelman εί-
ναι συνήθως φυσιολογικά αλλά η θεραπεία βελτιώνει την ενδογενή έκκριση και  
ωφελεί πολλούς (αλλά όχι όλους) τους ασθενείς.
Συμβουλές:

• Χρησιμοποιήστε μόνο συνταγογραφημένα φάρμακα, όχι σκευάσματα διατροφής 
και εξασφαλίστε την κατάλληλη παρακολούθηση από γιατρό.

• Ξεκινήστε με χαμηλή δόση των 0,5- 2mg, αυξήστε έως 10mg έαν χρειάζεται –  
έχει προταθεί ότι τα μικρότερα παιδιά χρειάζονται υψηλότερες δόσεις συγκριτι -
κά με το σωματικό τους βάρος.

• Οι παρενέργειες είναι συνήθως ελάχιστες αλλά παρακολουθήστε για τυχόν αλ-
λαγές π.χ. Την συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων (μπορεί να βελτιωθεί με την 
μελατονίνη).
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Άλλα υπνωτικά.
Συμβουλές:

• Χρησιμοποιήστε βενζοδιαζεπίνες μόνο σε βραχυπρόθεσμη βάση λόγω του κινδύ -
νου εξάρτησης και της αδυναμίας των ατόμων με σύνδρομο Angelman να επικοι -
νωνούν τις παρενέργειες.
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~ Στοματική κοιλότητα και σιελόρροια ~

Όλες οι ηλικίες

Σιελόρροια. Προκαλείται από τη συγκέντρωση σάλιου στο μπροστινό μέρος ενός  
ανοιχτού στόματος. Σύνηθες σε μικρά παιδιά. Μπορεί να μειωθεί με την ηλικία  
αλλά είναι επίμονο σε ορισμένα άτομα.
Συμβουλές:

• Οι  γονείς  πρέπει  να  ενθαρρύνουν το  κλείσιμο  του στόματος  είτε  λεκτικά  είτε 
κλείνοντας απαλά το στόμα.

• Να είστε συνεπής.

Θεραπεία:

• Αντιχολινεργικά: Χρησιμοποιήστε αντιχολινεργικά π.χ. Επιθέματα σκοπολαμίνης, 
γλυκοπυρρολάτη.

• Παρακολουθείστε  για  παρενέργειες  π.χ.  Δυσκοιλιότητα,  παχιές  εκκρίσεις  των 
πνευμόνων.

• Ξεκινήστε με χαμηλή δόση με τα επιθέματα σκοπολαμίνης π.χ. Ένα τέταρτο ή μι -
σό επίθεμα και 

• αυξήστε σταδιακά όπως απαιτείται.
• Αλλαντική τοξίνη: Η ένεση αλλαντικής τοξίνης στους σιελογόνους αδένες μπορεί 

να μειώσει τη ροή του σάλιου για μέχρι και τέσσερις μήνες.
• Χειρουργείο: Παραπέμψτε για χειρουργική επέμβαση εάν οι θεραπείες συμπερι-

φοράς και οι ιατρικές θεραπείες δεν είναι επιτυχείς.
• Οι  δύο  προσεγγίσεις  που  χρησιμοποιούνται  αφορούν  είτε  την  πρόσδεση  των 

σιελογόνων αγωγών είτε την ανακατεύθυνσή τους. Η τελευταία αφήνει περισ-
σότερο υπολειμμάτικο σάλιο και είναι προτιμότερη.

Στόμα / Μάσημα.
Συμβουλές:

• Χρησιμοποιήστε  μια  συμπεριφοριστική  προσέγγιση  με  αντιπερισπασμό  παρά 
νάρθηκες.

• Κοιτάξτε να δείτε αν το μάσημα προκαλείται από αγχος/στρες ή πλήξη.
• Μην επιτρέπετε αιχμηρά ή τοξικά αντικείμενα κοντά στο στόμα.
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Στοματική υγιεινή.
Συμβουλές:

• Οι γονείς θα πρέπει να τονίσουν την σημασία της καλής οδοντικής υγιεινής, να 
εποπτεύουν και να βοηθούν σε κάθε βούρτσισμα/ με κάθε βούρτσισμα δοντιών 
που πραγματοποιεί ο ασθενής.

• Μία κυρτή οδοντόβουρτσα μπορεί να είναι αποτελεσματική.
• Τακτικές επισκέψεις σε οδοντίατρο για προληπτική φροντίδα.
• Η επεμβατική οδοντιατρική θεραπεία απαιτεί συνήθως γενική αναισθησία. Ανα-

τρέξτε σε παιδοδοντίατρο.

(*)  Η  σχολαστική  στοματική  υγιεινή  είναι  επιτακτική  ανάγκη  όταν  χρησιμοποιείται  
οποιαδήποτε  θεραπεία η οποία μειώνει την παραγωγή σάλιου.
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~ Γενική εικόνα υγείας & αναισθησία ~

Γενική υγεία

Ανάπτυξη.
Συμβουλές:

• Ελέγξτε  ύψος  και  βάρος  σε  ετήσια  βάση  καθώς  και  το  ΔΜΣ  (Δείκτης  Μάζας 
Σώματος).

Καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Καρδιοαναπνευστική ανακοπή μπορεί να συμ-
βεί και θα πρέπει να παρακολουθείται ο κίνδυνος στα άτομα που αναπτύσσουν  
σοβαρή σκολίωση.  Σπανίως,  ξεσπάσματα γέλιου μπορούν να προκαλέσουν συ-
γκοπή. Αν συμβεί αυτό,παραπέμψατε σε  ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 24ωρης  
παρακολούθησης.
Συμβουλές:

• Αποφύγετε τα φάρμακα που αυξάνουν την ένταση του πνευμονογαστρικού νεύ-
ρου.

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ).  Να είστε  ενήμεροι  για  την  ΓΟΠ όλων  
των ηλικιών, αλλά κυρίως στα βρέφη. Στους ενήλικες εμφανίζεται με ανεξήγητη  
αγωνία, απροθυμία για φαγητό, κατάθλιψη.
Συμβουλές:

• Αντιμετωπίστε με φαρμακευτική αγωγή αντι-παλινδρόμησης.

Ανοσοποίηση. Δεν υπάρχει αντένδειξη για εμβολιασμό στη φυσιολογική παιδική  
ηλικία.
Συμβουλές:

• Στα άτομα με σύνδρομο Anglelman θα πρέπει να προσφέρεται εμβολιασμός για  
την εποχική γρίπη.

Έλεγχος της θερμοκρασίας. Η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας μπορεί να μη  
λειτουργεί σωστά, με τάση για πυρετό.
Συμβουλές:

• Αποφεύγετε το υπερβολικό ντύσιμο και αυξήστε τα υγρά τις ζεστές περιόδους.
• Αντιμετωπίστε αμέσως τον πυρετό με παρακεταμόλη, αλλά να γνωρίζετι  ότι  η 

χορήγηση προλυπτικά παρακεταμόλης με εμβολιασμό δεν συνιστάται διότι μπο-
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ρεί να επηρεάσει την ανοσολογική απόκριση.

Υποχρωματισμός.
Συμβουλές:

• Χρησιμοποιείτε αντηλιακό υψηλού δείκτη για έκθεση στον ήλιο.

Αναισθησία. Υπάρχουν λίγες αναφορές για προβλήματα με την αναισθησία στα  
άτομα με σύνδρομο Angelman.
Συμβουλές:

• Εκτιμήστε αυστηρά την προεγχειρητική αξιολόγηση και κάνετε προσεκτική επι-
λογή των αναισθητικών.

• Παρακολουθήστε περιεγχειρητικά για bradycardias (λόγω της υψηλής πνευμονο-
γαστρικής έντασης).

• Βεβαιωθείτε  ότι  ο  αναισθησιολόγος  έχει  επίγνωση  του  κινδύνου  για  παλιν-
δρόμηση και ότι θα το αντιμετωπίσει κατάλληλα.

• Η τακτική φαρμακευτική αγωγή πρέπει να λαμβάνεται κανονικά.
• Αυξημένη προσοχή στον κίνδυνο απώλειας μυϊκής μάζας.
• Η επιληψία δεν αποτελεί αντένδειξη για αναισθησία, ωστόσο μπορούν να εμφα-

νιστούν επιληπτικές κρίσεις.
• Υπάρχουν ανέκδοτες αναφορές για υψηλό και κατώτατο όριο πόνου σε ασθενείς  

με Σύνδρομο Anglelman.

www.noesi.gr   

http://www.noesi.gr/


~ Σκολίωση & Σκελετός ~

Όλες οι ηλικίες

Σκελετός. Ενθαρρύνετε την κινητικότητα για την πρόληψη ανάπτυξης συσπάσε -
ων.
Συμβουλές:

• Σοβαρές συσπάσεις μπορεί να χρειαστούν χειρουργική παρέμβαση.
• Αλλαντική τοξίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ειδικούς σφιχτούς μύες, αλλά η  

χορήγηση μπορεί να είναι δύσκολή, γι αυτό προτείνεται η γενική αναισθησία.

Σκολίωση. Εμφανίζεται στο 20% των παιδιών και σε περισσότερο από 50% των  
ενηλίκων με Σύνδρομο Angelman.
Συμβουλές:

• Καλή διαχείριση της στάσης του σώματος από την παιδική ηλικία μπορεί να απο-
τρέψει ή να ανακουφίσει την σκολίωση.

• Επισκεφθείτε  κάποιον  φυσικοθεραπευτή και  εργοθεραπευτή  για  παροχή συμ-
βουλών σχετικά με τη στάση και τις θέσεις σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβα-
νομένου και όλη την ενήλικη ζωή.

Επιτήρηση
• Ελέγξτε για σκολίωση σε κάθε επίσκεψη.
• Εάν βρίσκεται σε αναπηρικό καρότσι, πηγαίνετε το παιδί για εξέταση της σπον-

δυλικής στήλης.
• Εάν υπάρχει υποψία για σκολίωση, αναφερθείτε σε χειρουργό σπονδυλικής στή-

λης.
• Παρακολουθείται πιο προσεκτικά την ανάπτυξη κατά την εφηβεία καθότι η σκο-

λίωση μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα.
• Υπάρχει  κίνδυνος για Καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και  θα πρέπει  να εξε-

τάζεται σε άτομα που αναπτύσσουν σοβαρή σκολίωση.
• Η σκολίωση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και να αποτυπωθεί ακτινολογικά.

Ραδιολογία
• Οι ακτίνες Χ θα πρέπει να λαμβάνονται με το παιδί σε σωστή θέση για να κατα -

στεί δυνατή η ακριβής απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης.
• Μπορεί να είναι καταλληλότερο κατά την επίσκεψη για την σπονδυλική στήλη να 

ληφθούν οι ακτίνες Χ.
• Για ήπια σκολίωση, επισκεφθείτε για την αρχική σας θεραπεία κάποιον φυσιοθε -
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ραπευτή.
• Στήριγμα  για  ήπια  καμπυλότητα.  Εάν  υπάρχει  στήριγμα  που  δεν  εφαρμόζει 

τέλεια, να το αλλάξετε αμέσως.

Θεραπεία
• Χειρουργική επέμβαση μπορεί να χρειαστεί για σημαντικούς βαθμούς σκολίω-

σης, όπως σε καμπύλες μεγαλύτερες των 45 μοιρών.
• Το  χρονοδιάγραμμα της  χειρουργικής  επέμβασης  πρέπει  να  συζητηθεί  με  τον 

χειρουργό.

Πυκνότητα οστών. Γίνεται με ακινησία και παρατεταμένη θεραπεία με αντιεπιλη-
πτική αγωγή.
Συμβουλές:

• Ενθαρρύνετε την κινητικότητα.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D (400 IU /10 μικρογραμ-

μάρια καθημερινά στη διατροφή ή συμπληρωματικά εάν είναι απαραίτητο).
• Αν προκύψει κάποιο κάταγμα απευθυνθείτε σε ειδικό που ενδιαφέρεται για δια-

ταραχές του μεταβολισμού των οστών προκειμένου να γίνει κατάλληλη έρευνα.  
Μέτρηση της  οστικής  πυκνότητας  χρησιμοποιώντας  πρότυπες  τεχνικές  μπορεί 
να είναι δύσκολο να γίνει σε άτομα με αναπηρία και ειδικά εκείνων με σκολίω-
ση.

• Οι γυναίκες με Depo-Provera θα πρέπει να μετρούν την οστική τους πυκνότητα 
κάθε δύο χρόνια.
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~ Εφηβεία & Σεξουαλική Υγεία ~

Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια με Σύνδρομο Angelman περνούν μια φυσιολογική 
εφηβεία και  παρουσιάζουν τα  αναμενόμενα δευτερογενή χαρακτηριστικά της ήβης. 
Κάποιες  αναφορές υποστηρίζουν ότι  η ήβη ενδέχεται  να καθυστερήσει  ελαφρώς σε 
σχέση με το φυσιολογικό σε κάποια άτομα. Όλες οι πλευρές της σεξουαλικής υγείας 
και της συναισθηματικής ανάπτυξης του εφήβου  χρειάζεται να ληφθούν υπόψη. Τα 
θέματα διαχείρισης που αναφέρονται παρακάτω θα πρέπει να θεωρούνται ως μέρος 
της φροντίδας για αυτό το μεταβατικό στάδιο που είναι αναγκαίο να παρέχονται σε  
όλους από την ηλικία των 14 ετών.

Όλες οι Ηλικίες

Διαχείριση της έμμηνης ρύσης.
Συμβουλές:

• Να επιτρέπετε στα κορίτσια να προχωρούν φυσιολογικά στην ήβη προτού σκε-
φτείτε τη θεραπεία.

• Να σκεφτείτε τη χρήση του αντισυλληπτικού χαπιού  ή του Depo-Provera για τη 
μείωση των ενοχλήσεων στις περιόδους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το αντισυλληπτι -
κό χάπι είναι συνηθέστερο.

• Χρησιμοποιώντας μια τις παραπάνω μεθόδους παρέχεται αποτελεσματική αντι-
σύλληψη, που μπορεί να επηρεάσει  την απόφαση για θεραπεία σε ορισμένες 
περιπτώσεις.

• Εγχειρήσεις όπως ενδομήτρια αφαίρεση ή υστερεκτομή  δεν συστήνονται υπό 
φυσιολογικές συνθήκες.

Αντισυλληπτικό Χάπι
Συμβουλές:

• Προσοχή στις φυσιολογικές αντενδείξεις
• Να μην χρησιμοποιείται αν υπάρχει ιστορικό θρομβοεμβολής ή σε ασθενείς που 

είναι συχνά ακίνητοι.
• Συχνά χρησιμοποιείται συνεχώς για 10 εβδομάδες με ένα διάλειμμα την ενδέκα-

τη εβδομάδα.
• Να παρακολουθείται με ετήσια αξιολόγηση και ιατρικές εξετάσεις, π.χ. πίεση αί-

ματος.

Έγχυση Depo-Provera.
Συμβουλές:

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που υπάρχουν αντενδείξεις στο αντι-
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συλληπτικό χάπι.
• Να ελέγχεται  η οστική πυκνότητα πριν τη χρήση και κάθε δύο χρόνια κατά τη  

διάρκεια  της θεραπείας.

Σεξουαλική υγεία / δραστηριότητα.
Συμβουλές:

• Ο αυνανισμός είναι μια φυσιολογική δραστηριότητα και για τα δύο φύλα και δεν 
είναι σωστό να παρεμποδίζετε.

• Συμπεριφοριστικές  προσεγγίσεις  μπορεί  να  χρησιμοποιηθούν  προκειμένου  να 
καθοδηγήσουν τους εφήβους με Σύνδρομο Angelman και τους ενήλικες και να  
τους  ενθαρρύνουν να  αυνανίζονται  σε  κατάλληλα μέρη,  δηλαδή  ιδιωτικά  στο 
χώρο τους.

• Οι ενήλικες με Σύνδρομο Angelman έχουν διαμορφώσει σχέσεις με άτομα του 
αντιθέτου  φύλου,  αλλά  τείνουν  να  είναι  πλατωνικές  και  με  χαμηλή  λίμπιντο 
όπως έχει αναφερθεί.

• Η ανάγκη αντισύλληψης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αν προκύψει τέτοια συνθή-
κη και αν οι γυναίκες θεωρηθούν ευάλωτες.

Γονιμότητα.  Οι  άντρες  και  οι  γυναίκες  με  Σύνδρομο  Angelman  είναι  γόνιμοι.  
Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για τα τέκνα αν ο γονέας έχει διαγραφή ή UBE3A  
μετάλλαξη.
Συμβουλές:

• Κοινωνικά και εθνικά θέματα εγκυμοσύνης / ανατροφής παιδιών χρειάζεται να 
συζητηθούν διεξοδικά.

Γενετική Συμβουλευτική.

• Η γενετική συμβουλευτική για την αξιολόγηση των κινδύνων σε αδέρφια και άλ-
λα οικογενειακά μέλη βασίζεται στη γνώση του μηχανισμού που συνδέεται με 
την πρόκληση της απώλειας έκφρασης αυτής της γενετικής περιοχής σε μοριακό 
επίπεδο. Κίνδυνοι επανεμφάνισης του Συνδρόμου σε γονείς και μέλη της εκτετα-
μένης οικογένειας ποικίλουν και  μπορεί  να είναι  αμελητέοι  έως πιθανοί  κατά 
50%.

www.noesi.gr   
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~ Εναλλακτικές θεραπείες ~

Πολλές οικογένειες αναφέρουν ότι οι εναλλακτικές θεραπείες για παιδιά και ενηλίκους 
με το Σύνδρομο Angelman έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής τους. Οι περι -
γραφές παρακάτω παρουσιάζουν λίγες από τις θεραπείες που οι γονείς αναφέρουν ότι 
επιδρούν θετικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν σαφείς επιστημονικές απο -
δείξεις  που  να  υποστηρίζουν  την  χρήση  αυτών  των  θεραπειών  στο  Σύνδρομο 
Angelman.

Κρανιακή χειροπρακτική (θεραπεία με μαλάξεις στο κρανίο)  
Πρόκειται για μία τεχνική που επικεντρώνει στις μαλάξεις των οστών του κρανίου. Δεν 
υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που να αποδεικνύουν το όφελος αυτής της τεχνικής  
στο Σύνδρομο Angelman. Μερικοί γονείς αναφέρουν ότι μειώνει την υπερκινητικότητα 
και βελτιώνει τον ύπνο.

Ιπποθεραπεία 
Πρόκειται για μία θεραπευτική προσέγγιση με βάση το άλογο, η οποία βασίζεται στις 
κινήσεις του αλόγου. Υπάρχουν αναφορές ότι η στάση σώματος, ο μυικός τόνος, ο κινη-
τικός  συντονισμός,  η  ισορροπία,  η  αισθησιοκινητική  ανάπτυξη,  όπως  επίσης  και  η 
ανάπτυξη λόγου και επικοινωνίας, μπορούν να βελτιωθούν με την ιπποθεραπεία. Δεν 
υπάρχουν μελέτες για την αποτελεσματικότητα της ιπποθεραπείας συγκεκριμένα στο 
Σύνδρομο Angelman, μόνο μερικές επιστημονικές ενδείξεις ότι δρα ευεργετικά σε παι -
διά με εγκεφαλική παράλυση.

Αρωματοθεραπεία
Πολλοί άνθρωποι με σύνδρομο Angelman απολαμβάνουν την αισθητηριακή εμπειρία 
της αφής και της όσφρησης, με αποτέλεσμα αυτή η προσέγγιση να ενδέχεται να βοηθά  
μεταξύ άλλων, στην χαλάρωση, τη συνεργασία και την υπακοή (να ακούς εντολές).

Ρεφλεξολογία
Η ρεφλεξολογία (μασάζ ή άσκηση πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία των ποδιών,  που 
θεωρείται ότι αλληλεπιδρούν με αλλά μέλη του σώματος) περιγράφεται ως τεχνική με 
θετικές επιδράσεις, αποτελώντας μία μη παρεμβατική προσέγγιση για ανθρώπους με 
μαθησιακές δυσκολίες.

Υδροθεραπεία
Οι  θεραπευτικές  προσεγγίσεις  που  βασίζονται  στην  επίδραση  του  νερού  χρησιμο-
ποιούνται  με  επιτυχία  στην  αντιμετώπιση  κάποιων  στοιχείων  του  συνδρόμου 
Angelman, ιδιαίτερα με γνώμονα την ιδιαίτερη συμπάθεια των ατόμων  για το νερό.

Μουσικοθεραπεία
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Η μουσικοθεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει ανθρώπους με μαθησιακές 
δυσκολίες να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους και να επικοινωνήσουν 
με άλλους, με ουσιαστικό τρόπο.

Ποδηλασία – Στατική ή με διαδρομή 
Ένα  σταθερό  πρόγραμμα  άσκησης  μπορεί  να  είναι  πολύ  ευεργετικό.  Συγκεκριμένα, 
πολλές οικογένειες ατόμων με σύνδρομο Angelman, έχουν διαπιστώσει πώς τα ποδή -
λατα με δύο ζεύγη πεντάλ (με δύο αναβάτες) έχουν ανεκτίμητα θετική επίδραση.

Βούρτσισμα
Το βούρτσισμα σώματος – μια τεχνική που ερεθίζει τις νευρικές απολήξεις - έχει χρησι -
μοποιηθεί για να ενισχύσει τα αντανακλαστικά και να βελτιώσει την απόδοση του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος, σε ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το NOESI.gr στη διεύθυνση:

www.noesi.gr   

http://www.noesi.gr/


Ο  ιστοτόπος  NOESI.GR –  Η  Νόηση  στο  διαδίκτυο  λει-
τουργεί από τον Ιανουάριο 2004. 

Αρχικά,  αποτέλεσε  μία  ερασιτεχνική  προσπάθεια,  προ-
κειμένου  να  προσφέρει  πληροφορίες  για  τα  σύνδρομα 
(διαταραχές), που σχετίζονται με την αναπηρία.

Με τον καιρό, αναπτύχθηκε η ιδέα του "βιολογίου", ενός 
είδους  ημερολογίου  από  γονείς  με  παιδιά  με  ειδικές 
εκπαιδευτικές  ανάγκες.  Η  ιδέα  αυτή  άλλαξε  τον  τρόπο 
λειτουργίας και τη θεματολογία του NOESI.gr. 

Το 2006, ανασυγκροτήθηκε με νέο λειτουργικό σύστημα, 
με  στόχο  να  προσφέρει  τη  δυνατότητα  στους  ανα-
γνώστες  να  δημοσιεύουν  κείμενα.  Ανέπτυξε  βάσεις  δε-
δομένων για διαταραχές, μεθόδους παρέμβασης,  φορείς 
υπηρεσιών,  παροχές,  νομοθεσία.  Έκτοτε,  πιστοποιείται 
από το Health On the Net Foundation για την εγκυρότητα 
και την αξιοπιστία του.

Το 2010, συστήθηκε ως ετερόρρυθμη εταιρεία, με σκοπό 
την  κοινωνική  δικτύωση,  την  ενημέρωση  και  συμβου-
λευτική, τη δια βίου εκπαίδευση και εν γένει  την κοινω-
νική και επαγγελματική ένταξη με έμφαση στη συλλογι-
κή δράση στον τομέα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Σήμερα,  διαθέτει  χιλιάδες  σελίδες  και  μέλη,  που  συγκε-
ντρώνουν  επιστημονική  γνώση,  εμπειρία,  ενημέρωση, 
στους  γενικότερους  τομείς  της  Ειδικής  Αγωγής  και  της 
Ψυχικής  Υγείας.  Συνεχίζει,  από  το  2004  να  παρέχει  δω-
ρεάν  υπηρεσίες  σε  άτομα  από  ευπαθείς  κοινωνικές 
ομάδες.
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