Tietolehtiset on tarkoitettu yleiskatsauksiksi johonkin tiettyyn oireyhtymään tai sairauteen,
ne eivät korvaa perinnöllisyysneuvontaa tai erikoislääkärin konsultaatiota.
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Septo-optinen dysplasia, SOD, de Morsier oireyhtymä

Oireet ja löydökset
Septo-optinen dysplasia on harvinainen keskushermoston synnynnäinen kehityshäiriö, jossa aivojen
keskiosat ja näköhermot ovat puutteellisesti kehittyneet. Aivojen magneettikuvauksessa nähdään ns.
septum pellucidum-puutos ja aivokurkiaisen eli corpus callosumin -alueen puutteellinen kehitys. Puutoksia voi olla myös aivojen keskialueen syvissä
osissa ns. hypotalaamisella alueella, joka on hyvin
tärkeä monien umpierityshormonien säätelyalue.
Myös muualla aivoissa voidaan todeta rakennepoikkeavuutta tai kehityshäiriöitä, esimerkiksi kystia eli
nesteen täyttämiä onteloita.

Joskus ilmenee myös hypotyreoosi eli kilpirauhasen
toiminnanvajaus, jonka oireita lapsilla ovat mm.
kasvun hidastuminen, yleinen väsymys ja lihominen.
ACTH-erityksen estyminen heikentää lisämunuaisen
kuorikerroksen kortisonituotantoa ja siitä aiheutuu
yleistä väsymistä ja joskus ihon pigmentaation lisääntymistä. ADH-erityksen väheneminen johtaa
lisääntyneeseen virtsan eritykseen ja sen seurauksena janon tunteen lisääntymiseen (ns. diabetes
insipidus eli vesitystauti). FSH- ja LH-eritysten heikkeneminen johtaa puberteettikehityksen estymiseen.

Etiologia
Näköhermojen poikkeavuus johtaa yleensä vaikeaan
synnynnäiseen näkövammaan tai sokeuteen. Aivojen
rakennepoikkeavuudet johtavat lievimmillään oppimisvaikeuksiin, vaikeimmillaan kehitysvammaisuuteen. Hypotalaamusvaurio taas voi johtaa hormonitoiminnan häiriöihin eli hypotalaamiseen hypopituitarismiin.
Vastasyntynyt on pienikokoinen ja huonokuntoinen
matalista verensokereista johtuen. Usein ilmenee
myös vastasyntyneen keltaisuutta. Näkö- ja kehitysvamma voivat ilmetä jo vastasyntyneenä, tai tulla
ilmeiseksi myöhemmin imeväisiässä.
Hormonitoiminnan häiriöt ilmenevät yleensä myöhemmin kasvuiässä. Vajaatoiminnan oireet riippuvat
siitä, minkä hormonin tuotanto on estynyt. Herkimmin
häiriintyy kasvuhormonin eritys, ja sen seurauksena
lapsen kasvu hidastuu, ilmaantuu lihasten heikkoutta
ja rasvakudoksen lisääntymistä.

Septo-optisen dysplasian aiheuttajaa ei varmuudella
tiedetä. Useimmiten kyseessä on yksittäinen satunnainen oireyhtymä eikä sitä ole todettu samassa
perheessä useammilla. Niin sanotun Homeo box
(HESX1) –geenin mutaatioita tutkitaan mahdollisena
aiheuttajana. Kyseinen geeni on paikallistettu kromosomi 3 lyhyeen haaraan kohtaan p21.2 – p21.1.

Yleisyys
Oireyhtymä on hyvin harvinainen. Yksittäisiä tapauksia on julkaistu eri puolilta maailmaa. Tarkkoja yleisyyslukuja ei ole tiedossa.

Diagnoosi
Pään magneetti eli MRI-kuvaus on diagnostinen,
siinä nähdään aivojen keskiosien rakennepoik
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LH ja FSH –hormonien puutteessa hoitona on murrosiän alkuvaiheessa, yleensä 12-13-vuotiaana,
loitettava sukuhormonihoito. Tytöillä hoitona on estrogeeni, joko geelinä tai tabletteina. Hoito aloitetaan
pienellä annoksella, ettei se aiheuttaisi pituuskasvun
pysähtymistä liian aikaisin. Estrogeenihoitoa jatketaan yleensä ainakin 50-vuotiaaksi. Sivuvaikutuksina
voi ilmetä turvotuksia, mielialavaihteluita ja rintojen
aristusta, mutta sivuvaikutukset ovat varsin harvinaisia kasvuiässä. Pojilla korvaushoitona on testosteroni, joka annostellaan pistoksena lihakseen n. kerran kuukaudessa. Myös testosteronihoito aloitetaan
pienellä annoksella, koska liian nopea annoksen
nosto voi aiheuttaa kasvun pysähtymisen. Testosteronihoito on elinikäinen. Sen sivuvaikutuksena voi
ilmetä ’lyhyt-pinnaisuutta’ ja ihon rasvoittumista ja
aknea.

keavuudet ja näköhermojen puutteellisuus. Mahdolliset hormonitoiminnan häiriöt todetaan yleensä verinäytteistä.

Hoito ja kuntoutus
Hoito ja kuntoutus on oireenmukaista. Aivolisäkkeen
vajaatoiminnan hoito perustuu puuttuvien hormonien
korvaamiseen lääkevalmisteilla. Hoito on elinikäinen,
joskus korvattavia hormoneja joudutaan iän karttuessa lisäämään toiminnanvajauksen pahentuessa.
Korvauksessa pyritään jäljittelemään elimistön omaa
tuotantoa ja eritystä ja siinä yleensä nähtävää rytmistä vaihtelua.
GH (kasvuhormoni, somatotropiini) –puutoksessa
hoitona on nestemäinen kasvuhormoni joka annetaan ihon alle pistoksena kerran päivässä. Hoito
lopetetaan yleensä kasvun päätyttyä, mutta pieniannoksista kasvuhormonia voidaan jatkaa joskus myös
aikuisiässä. Kasvuhormonilla ei ole todettu kielteisiä
sivuvaikutuksia. Paitsi pituuskasvun stimulaatiota, se
aiheuttaa myös yleiskunnon ja lihasvoiman paranemista positiivisina ’sivuvaikutuksina’.

ADH (AntiDiureettinen Hormoni) -puutoksen korvaushoitona on kemiallinen ADH-valmiste, Suomessa
kauppanimellä Minirin. Lääke annostellaan joko
tabletteina tai suihkeena nenän kautta. Tarvittava
annos arvioidaan aina yksilöllisesti. Mikäli kyseessä
on täydellinen ADH-puutos, on korvaushoito elinikäinen. Liian ison annoksen yhteydessä voi ilmetä
nesteen kertymistä elimistöön, turvotuksia, pahimmillaan aivopaineen nousu ja kova päänsärky.

TSH (Tyreoideaa Stimuloiva Hormoni) –puutoksessa
hoitona on pillereinä annosteltava tyroksiini, joka
otetaan päivittäin yhtenä annoksena. Hoito on aina
elinikäinen. Tyroksiinin sivuvaikutuksena (jos annos

Näkövamman vuoksi lasten kuntoutuksen ja apuvälineiden tarve kartoitetaan aina yksilöllisesti, kuten
muista syistä näkövammaisilla. Oppimisvaikeudet ja
kehitysvamma edellyttävät myös yksilöllistä kuntoutusarviota ja lapset hyötyvät fysio-, toiminta- ja kommunikaatioterapioista sekä koulun tukitoimista.

on liian suuri) voi ilmetä hikoilua, unettomuutta, sydämen tykytystä ja hermostuneisuutta. Pitkään jatkunut yliannostus voi aiheuttaa luuston haurastumista.
ACTH (AdrenoCorticoTrooppinenHormoni) – puutoksessa hoitona on hydrokortisoni. Kortisoni otetaan
tabletteina 2-3 annoksena päivittäin. Joskus
elimistön stressitilanteissa, esim. vaikeiden
infektioiden, isojen tapaturmien tai leikkaushoitojen
yhteydessä käytetään lisäksi pistoksina annettavaa
kortisonivalmistetta. Myös kortisonihoito on
elinikäinen, mutta aikuisiällä useimmiten päivittäisiä
annostelukertoja voidaan harventaa. Jos ACTHpuutos on vain osittainen, sattaa aikuisiässä riittää
kortisonin käyttö vain stressitilanteissa.
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