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:: ύνδρομο Coffin-Lowry  

 

Αξηζκόο Orphanet:192 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Coffin-Lowry (CLS) είλαη κηα ζπάληα γελεηηθή λεπξνινγηθή δηαηαξαρή πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε θαη θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο, δπζκνξθίεο 

πξνζώπνπ, αλσκαιίεο ησλ δαθηύισλ θαη πξννδεπηηθέο ζθειεηηθέο αιινηώζεηο.  

 

Ο αθξηβήο επηπνιαζκόο δελ είλαη γλσζηόο, αιιά ππνινγίδεηαη λα είλαη 1/50.000 έσο 

1/100.000. Οη άξξελεο αζζελείο επεξεάδνληαη γεληθά κέηξηα έσο ζνβαξά, ελώ νη γπλαίθεο 

θνξείο έρνπλ ήπηα ραξαθηεξηζηηθά (ζύλδξνκν Coffin-Lowry ζε γπλαίθεο θνξείο, δείηε απηόλ 

ηνλ όξν).  

 

Σηνπο αζζελείο κε ην ζύλδξνκν έρνπλ πεξηγξαθεί παρπζαξθία, ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο θαη 

επηιεςία. Αλ θαη ε θιηληθή εηθόλα είλαη ζπλήζσο ζνβαξή ζε άξξελεο αζζελείο, έρεη αλαθεξζεί 

κεγάιε εηεξνγέλεηα. Σηα πνιύ λεαξά άηνκα, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη γεληθά ήπηα θαη 

όρη εηδηθά. Τα πάζρνληα άξξελα λενγέλλεηα εκθαλίδνπλ ζπρλά ππνηνλία θαη 

ππεξειαζηηθόηεηα ησλ αξζξώζεσλ κε ηηο παξακέηξνπο αλάπηπμεο εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ 

νξίσλ. Δπξέα, θσληθά δάρηπια κπνξνύλ λα είλαη παξόληα θαηά ηε γέλλεζε θαη είλαη έλα 

ηζρπξό δηαγλσζηηθό ραξαθηεξηζηηθό. Οη αλσκαιίεο ζην πξόζσπν (ππεξηεινξηζκόο, πξνέρνλ 

κέησπν, παρηά ρείιε) δηαθξίλνληαη ζηε πξώηκε παηδηθή ειηθία. Ωζηόζν, ε ραξαθηεξηζηηθή 

εκθάληζε ηνπ πξνζώπνπ είλαη ζπλήζσο εκθαλήο από ην 2ν έηνο θαη παξνπζηάδεη 

πξννδεπηηθή εθηξάρπλζε (αύμεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ κεζόθξπνπ θαη πξνέρνληα ρείιε). Η 

επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο, θαζώο θαη ε ςπρνθηλεηηθή πζηέξεζε γίλνληαη εκθαλείο θαηά ηα 

πξώηα ρξόληα ηεο δσήο. Άιια πξώηκα ζεκάδηα κπνξεί λα είλαη ε λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα 

θαη ε κηθξνθεθαιία. Η ραξαθηεξηζηηθή όςε ηνπ πξνζώπνπ ζε ελήιηθεο άξξελεο πεξηιακβάλεη 

πξνέρνλ κέησπν, ππεξηεινξηζκό, κεζνβιεθαξηθέο  ζρηζκέο κε θνξά πξνο ηα θάησ, επίθαλζν, 

κεγάια θαη αθεζηώηα ώηα, παρηά ρείιε κε θνξά πξνο ηα πάλσ θαη έλα παρύ ξηληθό δηάθξαγκα 

κε αλεζηξακκέλνπο ξώζσλεο. Eπξήκαηα από ην ζηόκα θαη ηα δόληηα πεξηιακβάλνπλ ζνισηή 

ππεξώα, ζρηζκή ζηε κέζε γξακκή ηεο γιώζζαο, ππνδνληία θαη ηνκείο ζε ζρήκα παζάινπ. Οη 

αζζελείο εκθαλίδνπλ ππεξ-εθηαζηκόηεηα, καιαθά θαη ζαξθώδε ρέξηα κε ραιαξό δέξκα θαη 

ραιαξέο αξζξώζεηο, κε θσληθά, θνληόρνληξα δάρηπια. Σθειεηηθέο αλσκαιίεο εκθαλίδνληαη 

ζηαδηαθά ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαζπζηεξεκέλε 

αλάπηπμε ησλ νζηώλ, θύθσζε / ζθνιίσζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηξνπηνεηδή ή 

ζθαθνεηδή ζώξαθα. Οη γλσζηηθέο ειιείςεηο θαη ε κεησκέλε αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ είλαη 

εκθαλείο, αιιά πνηθίινπλ ζε ζνβαξόηεηα. Άιιεο ζπάληεο ζρεηηδόκελεο εθδειώζεηο 

πεξηιακβάλνπλ επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα, πνπ κπνξεί λα είλαη 

ζνβαξέο. Δπεηζόδηα πηώζεο πνπ πξνθαινύληαη από εξεζίζκαηα, είλαη ζπρλά. Έρεη αλαθεξζεί 

θαη θαξδηαθή ζπκκεηνρή (15%).  

 

Τν CLS πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην RPS6KA3 (Xp22.2-p22.1), ην νπνίν 

θσδηθνπνηεί ηελ RSK2, κηα πξσηετληθή θηλάζε πνπ ξπζκίδεηαη από απμεηηθό παξάγνληα. Οη 
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κεηαιιάμεηο RPS6KA3 είλαη πνιύ εηεξνγελείο θαη νδεγνύλ ζε απώιεηα ηεο δξαζηηθόηεηαο ηεο 

θσζθνηξαλζθεξάζεο ηεο θηλάζεο RSK2.  

 

Η δηάγλσζε γίλεηαη ζπλήζσο κε βάζε ηελ θιηληθή εηθόλα θαη ηα αθηηλνινγηθά επξήκαηα 

(θξαληαθή ππεξόζησζε, αλώκαιν ζρήκα θαη ηειηθέο πιάθεο ησλ ζπνλδπιηθώλ ζσκάησλ, 

θαζπζηεξεκέλε νζηηθή ειηθία, ςεπδνεπηθύζεηο ζηα κεηαθάξπηα θαη  άπσ θάιιαγγεο κε κνξθή 

ζπζάλνπ). Ο πξώηκνο έιεγρνο ησλ κεηαιιάμεσλ ηνπ γνληδίνπ RPS6KA3 κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηαρεία δηάγλσζε.  

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ άιθα-ζαιαζζαηκία-λνεηηθή πζηέξεζε, ην ζύλδξνκν 

Borjeson-Forssman-Lehmann, ην ζύλδξνκν FG, ην ζύλδξνκν Williams θαη ην ζύλδξνκν Pitt -

Hopkins (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). 

Ο πξνγελλεηηθόο έιεγρνο  θαη ν έιεγρνο γηα ηελ αλίρλεπζε θνξέσλ είλαη εθηθηνί ζηηο 

νηθνγέλεηεο πςεινύ  θηλδύλνπ. Τν CLS κεηαβηβάδεηαη κε θπινζύλδεην εκη-επηθξαηεηηθό ηξόπν. 

Πεξίπνπ ην 70-80% ησλ αζζελώλ πνπ πάζρνπλ δελ έρνπλ νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, ελώ ην 20-

30% έρνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλαλ πάζρνληα ζηελ νηθνγέλεηα. Σπληζηάηαη γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή. Η έγθαηξε δηάγλσζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε. Η 

παξαθνινύζεζε πεξηιακβάλεη ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν ηεο αθνήο θαη ησλ νδόλησλ, θαζώο θαη 

εηήζηα θαξδηνινγηθή εμέηαζε. 

 

Γελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία. 

 

Η πξόγλσζε είλαη πησρή θαη εμαξηάηαη από ηε ζνβαξόηεηα ηεο λόζνπ. 

 

 

 

 

Δηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Dr André HANAUER 

 

Μεηάθξαζε – Δπηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Διέλε Μηρειαθάθε, PhD. Δζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Διιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Σεπηέκβξηνο 2011 

Μεηάθξαζε: Ννέκβξηνο 2014 

 

 

 

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. 
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