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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

 

Το σύνδρομο Cohen (CS) είναι μια σπάνια γενετική αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται 

από μικροκεφαλία, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσώπου, υποτονία, μη προϊούσα πνευματική 

ανεπάρκεια, μυωπία και δυστροφία του αμφιβληστροειδούς, ουδετεροπενία και κορμική  

παχυσαρκία. Ο επιπολασμός είναι άγνωστο. Περίπου 200 περιπτώσεις έχουν αναφερθεί μέχρι 

σήμερα. Απαντώνται  με αυξημένη συχνότητα στους Φιλανδούς και σε οικογένειες: ορισμένων 

Amish, Ελλήνων/ Μεσογείου και της Ιρλανδίας. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι μεταβλητές μεταξύ 

των οικογενειών. Στη γέννηση τα νεογνά φαίνονται φυσιολογικά καθώς τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου δεν είναι ακόμη ορατά, αλλά μπορεί να υπάρχει ουδετεροπενία. Οι πρώτες 

εκδηλώσεις περιλαμβάνουν σιτιστικές  δυσκολίες, υποτονία, μικροκεφαλία, καθυστέρηση των 

αναπτυξιακών οροσήμων (ρολάρισμα, κάθισμα χωρίς υποστήριξη) και η υπερκινητικότητα των 

αρθρώσεων. Η πλειονότητα των ασθενών έχει χαμηλό ανάστημα με άκρα πόδια και χέρια 

μικρότερου μεγέθους ή στενότερα του φυσιολογικούκαι στην εφηβεία κορμική παχυσαρκία. Τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προσώπου ( υψηλά τοξωτά ή κυματοειδούς σχήματος 

βλέφαρα, πυκνά μαλλιά, χαμηλή πρόσφυση του τριχωτού της κεφαλής, κοντό φίλτρο, καθώς και 

μακριές χοντρές βλεφαρίδες, προεξέχουσα ρίζας της ρινός καθώς και οι άνω κεντρικοί τομείς ) 

αρχίζουν να εμφανίζονται γύρω στην ηλικία των 5 ετών και γίνονται πιο εμφανή μεταξύ των 7-14 

ετών και στην ενήλικη ζωή. Εμφανίζει καθυστέρηση λόγου. Αφθώδης έλκη είναι παρόντα σε 

ορισμένους ασθενείς. Έχουν επίσης παρατηρηθεί, σε ορισμένους ασθενείς, υποτροπιάζουσες 

λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού (μη απειλητικές για τη ζωή ), πιθανόν λόγω 

ουδετεροπενίας. Πνευματική ανεπάρκεια έχει σημειωθεί, αλλά δεν είναι προοδευτική και έτσι 

είναι δυνατή η εκμάθηση νέων εννοιών. Οι ασθενείς είναι συχνά κοινωνικοί με μια χαρούμενη 

διάθεση. Στην εφηβεία, εμφανίζονται η μυωπία και ο στραβισμός μαζί με σημεία δυστροφίας του 

αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς, στις περισσότερες περιπτώσεις. Η νυκταλωπία και η 

στένωση του οπτικού πεδίου αναπτύσσεται  στο χρόνο, και η όραση αρχίζει σταδιακά να 

επιδεινώνεται μετά την ηλικία των 30. Οι ασθενείς άνω των 45 ετών πάσχουν από σοβαρή 

ατροφία αμφιβληστροειδούς και οπίσθιο υποκαψικό καταρράκτη. Παρά το γεγονός ότι οι 

διαταραχές στην όραση είναι σοβαρές, δεν οδηγούν σε τύφλωση. Το CS προκαλείται από 

μετάλλαξη του γονίδιου VPS13B στο τόπο 8q22-8q23, της πρωτεΐνης διαλογής των κενοτοπίων 

13B,  η οποία πιστεύεται ότι έχει ένα ρόλο στη κυστική μεσολάβηση της διαλογής και στην 

ενδοκυτταρική διακίνηση των  πρωτεΐνών. Έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερες από 100 

διαφορετικές μηδενικές (null) μεταλλάξεις στο γονίδιο (με αποτέλεσμα τηνσύνθεση τελικής 

πρωτεΐνης μικρότερου μεγέθους της φυσιολογικής). Τα χαρακτηριστικά κλινικά ευρήματα, μαζί 

με το μοριακό γενετικό έλεγχο για την παρουσία των μεταλλάξεων στο γονίδιο VPS13B που 

απαιτείται για την οριστική διάγνωση του CS. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνουν τα 
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σύνδρομα Bardet-Biedl, Prader-Willi, Cri-du-chat, Alstrοm, Angelman, Williams, MORM και 

μονοσωμίας 1p36 (δείτε αυτούς τους όρους). Το σύνδρομο Mirhosseini-Holmes-Walton 

θεωρείται αλληλόμορφο του CS και είναι κλινικά δυσδιάκριτα. Η προγεννητική διάγνωση είναι 

δυνατή εάν έχουν εντοπιστεί οι μεταλλάξεις στα μέλη της οικογένειας. Το CS μεταδίδεται με το 

αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο και η γενετική συμβουλευτική συνιστάται σε άτομα υψηλού 

κινδύνου. Τα γυαλιά είναι απαραίτητα. Η πνευματική ανεπάρκεια απαιτεί ειδική εκπαίδευση και 

τα παιδιά παρακολουθούν συχνά εξειδικευμένα σχολεία. Η λογοθεραπεία είναι σημαντική κατά 

την προσχολική ηλικία για την προώθηση της ανάπτυξης του λόγου, καθώς και η 

φυσικοθεραπεία για την καθυστέρηση στην κίνηση, την  υποτονία και την κινητική αδεξιότητα. Οι 

λοιμώξεις του αναπνευστικού πρέπει να αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά. Παράγοντες διέγερσης 

των αποικιών των κοκκιοκυττάρων (G-CSF) έχουν δοθεί σε ορισμένους ασθενείς για τη 

θεραπεία της ουδετεροπενίας. Η οφθαλμολογική αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τον 

προσδιορισμό της οπτικής οξύτητας ζωή. Δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για να 

σταματήσει την εξέλιξη της νόσου του αμφιβληστροειδούς. Αργότερα στη ζωή των ασθενών 

μπορεί να προσφερθεί εκπαίδευση για άτομα με προβλήματα όρασης. Ψυχοκοινωνική στήριξη 

θα πρέπει να παρέχεται στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Δεν υπάρχει καμία μείωση του 

προσδόκιμου επιβίωσης, αλλά η ποιότητα της ζωής είναι μειωμένη, εξαιτίας των προβλημάτων 

της όρασης. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


