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:: ύνδρομο Cockayne 

Αξηζκόο Orphanet:  191 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Cockayne (CS) είλαη κηα πνιπζπζηεκαηηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

θνληό αλάζηεκα, ραξαθηεξηζηηθή εκθάληζε ηνπ πξνζώπνπ, πξόσξε γήξαλζε, θσηνεπαηζζεζία, 

πξννδεπηηθή λεπξνινγηθή δπζιεηηνπξγία θαη λνεηηθή πζηέξεζε. 

 

Η εηήζηα επίπησζε ηνπ CS είλαη θνληά ζην 1 / 200.000 ζηηο Eπξσπατθέο ρώξεο. 

Η ζνβαξόηεηα ηεο λόζνπ θαη ε ειηθία έλαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ πνηθίινπλ. Σηνλ θιαζηθό ηύπν 

I CS, ηα πξώηα ζπκπηώκαηα ζπλήζσο εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ έηνπο ηεο 

δσήο. Έρνπλ επίζεο πεξηγξαθεί πεξηπηώζεηο πξώηκεο έλαξμεο κε πην ζνβαξά ζπκπηώκαηα 

(ηύπνο ΙΙ) θαη πεξηπηώζεηο όςηκεο έλαξμεο κε πην ήπηα ζπκπηώκαηα (ηύπνο ΙΙΙ). Σπρλά 

ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο είλαη ε  πξννδεπηηθή ειιεηκαηηθή  αλάπηπμε, ε λνεηηθή  πζηέξεζε, ε 

παξεγθεθαιηδηθή αηαμία, ε ζπαζηηθόηεηα, ε πεξηθεξηθή απνκπειηλσηηθή λεπξνπάζεηα, ε 

κειαρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, ε λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα θαη νη νδνληηθέο αλσκαιίεο 

(παξνπζία ηεξεδόλαο). Η ηππηθή εκθάληζε ηνπ πξνζώπνπ πεξηιακβάλεη ηελ κηθξνθεθαιία, ηα 

κεγάια ώηα, ηε ιεπηή κύηε θαη ηελ ελνθζαικία. Σε νξηζκέλνπο αζζελείο παξαηεξνύληαη  

θαηαξξάθηεο  θαη  δεξκαηηθή θσηνεπαηζζεζία . Η ππνδόξηα ιηπναηξνθία είλαη παξνύζα θαη 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκάδηα πξόσξεο γήξαλζεο ηνπ δέξκαηνο. Τν ζύλδξνκν COFS (βιέπε 

ηνλ όξν απηό) είλαη ε αθξαία πξνγελλεηηθή  κνξθή ηνπ θιηληθνύ θάζκαηνο ηνπ CS, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ζπγγελή κηθξνθζαικία θαη αξζξνγξύπσζε. 

Τν CS αλήθεη καδί κε ηελ κειαγρξσζηηθή  μεξνδεξκία θαη ηελ ηξηρνζεηνδπζηξνθία (δείηε απηνύο 

ηνπο όξνπο) ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ζπλαθώλ δηαηαξαρώλ  ηνπ NER (επηδηόξζσζε κε 

λνπθιενηηδηθή εθηνκή) . Τα θύηηαξα CS εκθαλίδνπλ εηδηθή δηαηαξαρή ηεο  επηδηόξζσζεο ηνπ 

DNA  πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ κεηαγξαθή (TCR: transcription-coupled DNA repair) θαη αθνξά 

έλα ππν -κνλνπάηη ηνπ NER πνπ εκπιέθεηαη ζηελ απνκάθξπλζε βιαβώλ ηνπ DNA πνπ 

πξνθιήζεθαλ  από αθηηλνβνιία  UV,  ζε κεηαγξαθηθά ελεξγά γνλίδηα. Πξόζζεηεο δηαηαξαρέο ζηε 

βαζηθή κεηαγξαθή ή ζηηο επηδηνξζώζεηο νμεηδσηηθώλ βιαβώλ έρνπλ επίζεο πξνηαζεί όηη 

εκπιέθνληαη ζηα κε δεξκαηηθά ζπκπηώκαηα ηνπ CS. Παξά ην γεγνλόο όηη έρνπλ πεξηγξαθεί 

κεηαιιάμεηο ζε δύν κεγάια γνλίδηα, ERCC6 (CSB: 10q11) θαη ERCC8 (CSA:5q12.1) πνπ 

πηζαλώο εκπιέθνληαη ζην CS, κέρξη ζηηγκήο  δελ έρεη ραξαθηεξηζζεί ν κεραληζκόο ζπζρέηηζεο 

κεηαμύ ησλ ηξηώλ ηύπσλ ηνπ CS θαη ησλ γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη. 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο εηδηθήο TCR δηαηαξαρήο πνπ κπνξεί λα 

ηαπηνπνηεζεί αλ ρξεζηκνπνηεζεί κηα ξαδηελεξγήο  δνθηκαζία ζε θαιιηέξγεηα ηλνβιαζηώλ, πνπ 

κεηξά ηελ αλάθηεζε ηεο ζύλζεζεο ηνπ RNA κεηά  από UV αθηηλνβνιία. Απηή ε δνθηκαζία 

επηδηόξζσζεο ηνπ DNA είλαη έλα θαζνξηζηηθό κέζν γηα ηε δηάγλσζε ηνπ CS. Η απεηθόληζε ηνπ 

εγθεθάινπ απνθαιύπηεη δηάρπηε ππνκπειίλσζε ηεο εγθεθαιηθήο ιεπθήο νπζίαο, 

απνηηηαλώζεηο ζην θέιπθνο θαη  αηξνθία ηνπ ζθώιεθα.  

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο κηηνρνλδξηαθέο δηαηαξαρέο  πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάδνπλ παξόκνηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα πνπ παξαηεξνύληαη ζην CS.  
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Πξνγελλεηηθή δηάγλσζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ακληνθύηηαξα ή ρνξηνληθά θύηηαξα 

(ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα θπηηαξηθή δνθηκή, όπσο απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο 

ηλνβιάζηεο) ή κε απεπζείαο κνξηαθή αλάιπζε αιιεινπρίαο εάλ νη ππεύζπλεο  κεηαιιάμεηο ζηελ 

νηθνγέλεηα έρνπλ ήδε ηαπηνπνηεζεί.  

 

Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν.  

 

Η δηαρείξεζε είλαη θαζαξά ππνζηεξηθηηθή θαη πεξηιακβάλεη θπζηθνζεξαπεία, πξνζηαζία από 

ηνλ ήιην, βνεζήκαηα αθνήο θαη ζπρλά ζίηηζε κε ξηλνγαζηξηθό ζσιήλα ή γαζηξνζηνκία.  

 

Σην CS ηύπνπ Ι, ν ζάλαηνο επέξρεηαη πξηλ από ην ηέινο ηεο δεύηεξεο δεθαεηίαο ηεο δσήο, σο 

απνηέιεζκα ηεο πξννδεπηηθήο λεπξνινγηθήο εθθύιηζεο. Οη αζζελείο κε ηύπν ΙΙ παξνπζηάδνπλ 

κηα πην ζνβαξή πξόγλσζε, ελώ νη αζζελείο κε ηύπνπ ΙΙΙ επηβηώλνπλ σο ηελ ελήιηθε δσή. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε 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. 

 

 

 


