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:: ύνδρομο Coffin-Siris 

Αξηζκόο Orphanet: 1465 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Coffin-Siris (CSS) είλαη κηα ζπάληα ζπγγελήο πνιπζπζηεκαηηθή γελεηηθή 

δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από απιαζία ή ππνπιαζία ηεο άπσ θάιαγγαο ή ηνπ όλπρνο 

ηνπ πέκπηνπ δαθηύινπ, αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, λνεηηθή πζηέξεζε, αδξά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξνζώπνπ θαη άιιεο πνηθίιεο θιηληθέο εθδειώζεηο.  

 

Πεξηζζόηεξεο από 100 επηβεβαησκέλεο πεξηπηώζεηο CSS έρνπλ αλαθεξζεί θιηληθά κέρξη 

ζήκεξα. Ο αθξηβήο επηπνιαζκόο θαη ε επίπησζε δελ είλαη γλσζηά, αιιά ε δηαηαξαρή 

πηζαλώο δελ αλαγλσξίδεηαη επαξθώο.  

 

Τν ζύλδξνκν Coffin-Siris είλαη κηα θιηληθά θαη γελεηηθά εηεξνγελήο δηαηαξαρή. Πεξηιακβάλεη έλα 

επξύ θάζκα από κείδνλα θαη ειάζζνλα θιηληθά επξήκαηα. Ιδηαίηεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πεξηιακβάλνπλ ήπηα έσο ζνβαξή αλαπηπμηαθή ή γλσζηηθή θαζπζηέξεζε (ζε όινπο ηνπο 

αζζελείο), ππνπιαζία ή απιαζία ηνπ λπρηνύ ηνπ πέκπηνπ δαρηύινπ / άπσ θάιαγγαο (ζρεδόλ  

ζε όινπο ηνπο αζζελείο θαηά ηε γέλλεζε) θαη αδξά ραξαθηεξηζηηθά πξνζώπνπ (ζπλήζσο 

παξαηεξνύληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ). Τα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ 

πεξηιακβάλνπλ παρηά θξύδηα θαη καθξπέο βιεθαξίδεο, επξεία βάζε ξηλόο, επξύ ζηόκα κε παρηά 

θαη θνξά πξνο ηα πάλσ, άλσ θαη θάησ ρείιε θαη αλώκαιε ζέζε ή ζρήκα ώησλ. Κνηλά 

ειάζζνλνο ζεκαζίαο επξήκαηα πεξηιακβάλνπλ  θνληό αλάζηεκα, δπζηξνθία, ζηηηζηηθέο 

δπζθνιίεο, κηθξνθεθαιία, νθζαικνινγηθέο εθδειώζεηο (θαηαξξάθηε, βιεθαξόπησζε, 

ζηξαβηζκό), θαξδηαθέο αλσκαιίεο (κεζνθνηιηαθά / κεζνθνιπηθά ειιείκκαηα, ηεηξαινγία Fallot, 

αλνηρηό αξηεξηαθό πόξν), ππεξηξίρσζε (ρεξηώλ, πξνζώπνπ, ξάρεο) θαη αξαηά καιιηά ζην 

ηξηρσηό ηεο θεθαιήο. Διάζζνλα επξήκαηα πεξηιακβάλνπλ λεπξνινγηθή ζπκκεηνρή (Dandy-

Walker δπζπιαζία, απινπνίεζε ησλ εγθεθαιηθώλ ειίθσλ, αγελεζία ηνπ κεζνινβίνπ, 

επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη ππνηνλία), απώιεηα αθνήο, ραιαξόηεηα ησλ αξζξώζεσλ, δπζπιαζίεο 

ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνύ θαη ησλ  λεθξώλ θαη ζπρλέο ινηκώμεηο. Η αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη 

ε ζθνιίσζε εκθαλίδνληαη ζηε λεπηαθή θαη παηδηθή ειηθία.  

Δηεξόδπγε κεηάιιαμε ή γελνκηθή αλαδηάηαμε ζηα αθόινπζα πέληε γνλίδηα έρνπλ αλαθεξζεί λα 

είλαη ε αηηία γηα ην CSS (κε πςειόηεξε πξνο ρακειόηεξε αλαινγία αλαθεξόκελσλ 

πεξηπηώζεσλ): ARID1B (6q25.3), SMARCA4 (19p13.3), SMARCB1 (22q11.23), ARID1A 

(1ξ36.1-P35), θαη SMARCE1 (17q21.2). Απηά ηα γνλίδηα θσδηθνπνηνύλ ππνκνλάδεο ηνπ 

ζπκπιόθνπ BAF, ε νπνία εκπιέθεηαη ζηε ξύζκηζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμεο. Έρεη πξνηαζεί όηη ελδερόκελα ην ζύλδξνκν Coffin-Siris θαη ην ζύλδξνκν 

βξαρπκνξθηζκνύ-νλπρνδπζπιαζίαο- δπζπιαζίαο θαιάγγσλ (βιέπε ηνλ όξν απηό) κπνξεί λα 

είλαη αιιειόκνξθεο παξαιιαγέο. 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη γεληθά ζηελ παξνπζία κεηδόλσλ θαη ελόο ηνπιάρηζηνλ ειάζζνλνο 

θιηληθνύ ζπκπηώκαηνο θαη κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε κνξηαθό γελεηηθό έιεγρν ησλ 

αηηηνινγηθώλ γνληδίσλ. Πξόζθαηεο κειέηεο έδεημαλ όηη ε ππνπιαζία ή απιαζία ηνπ πέκπηνπ 

λπρηνύ / ηεο άπσ θάιαγγαο, δελ είλαη ππνρξεσηηθά επξήκαηα.  
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Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην ζύλδξνκν Nicolaides-Baraitser, ην ζύλδξνκν 

βξαρπκνξθηζκνύ-νλπρνδπζπιαζίαο-δπζπιαζίαο θαιάγγσλ, ην ζύλδξνκν DOOR, ην 

ζύλδξνκν ππεξθσζθαηαηκίαο -λνεηηθήο πζηέξεζεο, ην ζύλδξνκν Rubinstein-Taybi θαη ην 

ζύλδξνκν Cornelia de Lange (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).  

 

Γεδνκέλνπ όηη νη πεξηζζόηεξεο κεηαιιάμεηο πξνθύπηνπλ de novo, ε πξνγελλεηηθή δηάγλσζε 

κπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα εθαξκνζηεί.  

 

Έρεη αλαθεξζεί ε κεηαβίβαζε κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ραξαθηήξα, αιιά νη 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ζρεηίδνληαη κε de novo κεηαιιάμεηο. Η παξνρή γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθήο πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε νηθνγέλεηεο κε πάζρνληεο. 

Η αληηκεηώπηζε είλαη νπζηαζηηθά ππνζηεξηθηηθή θαη ζπκπησκαηηθή. Σπληζηώληαη 

εξγνζεξαπεία, θπζηθνζεξαπεία θαη ινγνζεξαπεία. Η αλάπηπμε θαη ε ζίηηζε ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζνύληαη ζηελά θαη νη αζζελείο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηαθηηθά ζε 

νθζαικνινγηθό θαη αθνπνινγηθό έιεγρν.  

 

Η πξόγλσζε είλαη πησρή ζηα ζνβαξά πάζρνληα άηνκα θαη αλαθέξνληαη ζηελ παηδηθή ειηθία 

πλεπκνλία από εηζξόθεζε θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο. 
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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. 

 

 

 

 


