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:: ύνδρομο Cornelia de Lange  

Αξηζκόο Orphanet:199 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Cornelia de Lange (CdLS) είλαη κηα πνιπζπζηεκαηηθή δηαηαξαρή κε πνηθίιε 

εθθξαζηηθόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζπγθεθξηκέλεο δπζκνξθίεο ηνπ πξνζώπνπ, πνηθίινπ 

βαζκνύ λνεηηθή πζηέξεζε, ζνβαξή θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο πνπ αξρίδεη πξηλ από ηε 

γέλλεζε (2ν ηξίκελν), αλσκαιίεο ζηα ρέξηα θαη ηα πόδηα (νιηγνδαθηπιία, ή κεξηθέο θνξέο αθόκε 

θαη  ζνβαξόο αθξσηεξηαζκόο, θαη ζηαζεξή βξαρπκεηαθαξπία ηνπ πξώηνπ κεηαθάξπηνπ) θαη 

δηάθνξεο άιιεο δηακαξηίεο ηεο δηάπιαζεο (θαξδηά, λεθξνί θιπ).Ο επηπνιαζκόο ζην γεληθό 

πιεζπζκό ππνινγίδεηαη ζε 1/62.500 θαη 1/45.000.Τα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ 

πεξηιακβάλνπλ: ζαθώο θαζνξηζκέλα θακππισηά θαη ζπξξένληα θξύδηα, καθξηέο  βιεθαξίδεο, 

αλεζηξακκέλνπο ξώζσλεο, κηθξνγλαζία θαη γσλίεο ηνπ ζηόκαηνο κε θιίζε πξνο ηα θάησ θαη 

ιεπηό άλσ ρείινο. Τα πξνβιήκαηα ζηελ ζίηηζε θαη ε δπζηξνθία ζπρλά πεξηπιέθνληαη από 

γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε. Η θιηληθή εμέιημε νδεγεί ζηελ ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, ζε 

δπζθνιίεο ζην ιόγν θαη κεξηθέο θνξέο, ζε ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνύ. Η απώιεηα ηεο αθνήο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαη λα παξαθνινπζείηαη.Παζνγόλεο 

κεηαιιάμεηο έρνπλ αληρλεπζεί ζε ηξία γνλίδηα πνπ εκπιέθνληαη ζε έλα  ζύκπινθν 

ρξσκνζσκηθώλ θαη πξσηετληθώλ δνκώλ θαη εμππεξεηνύλ ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο αλάκεζα 

ζηηο αδειθέο ρξσκαηίδεο (cohesin complex). Σε πνζνζηό πεξίπνπ 50% ησλ αζζελώλ 

εληνπίδνληαη κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην NIPBL πνπ είλαη ην θύξην γνλίδην πνπ εκπιέθεηαη ζην 

ζύλδξνκν. Μεηαιιάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε επηόηεξεο κνξθέο ηεο λόζνπ έρνπλ πξόζθαηα 

πεξηγξαθεί ζην γνλίδην SMC1L1 ( νλνκάδεηαη επίζεο SMC1A; Xp11.22-p11.21) θαη ζπλδένληαη 

κε ηε θπινζύλδεηε κνξθή ηνπ CdLS, θαη ζην γνλίδην SMC3 (10q25).Η ππνςία γηα ην ζύλδξνκν 

κπνξεί λα ηεζεί πξνγελλεηηθά, κεηά από ηνλ πξνγελλεηηθό ππεξερνγξαθηθό έιεγρν πνπ 

απνθαιύπηεη ελδνκήηξηα θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο θαη αλσκαιίεο ησλ άθξσλ. Σε νηθνγέλεηεο κε 

ζεηηθό ηζηνξηθό ηεο λόζνπ θαη ζηηο νπνίεο έρεη ηαπηνπνηεζεί ε κεηάιιαμε, κπνξεί λα πξνηαζεί ε 

πξνγελλεηηθή δηάγλσζε κε αλάιπζε ηνπ εκβξπτθνύ DNA, αθόκε θαη ζε θπήζεηο απόο γνλείο πνπ 

δελ θαίλεηαη λα θέξνπλ ηελ κεηάιιαμε, ιόγσ ηνπ θηλδύλνπ ηνπ γακεηηθνύ κσζατθηζκνύ.Σρεδόλ 

όιεο νη πεξηπηώζεηο είλαη ζπνξαδηθέο. Πεξηζηαζηαθά, ζε θάπνηεο νηθνγέλεηεο θιεξνλνκείηαη κε 

ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν. 

Γελ ππάξρεη ζεξαπεία γηα ην ζύλδξνκν, αιιά είλαη απαξαίηεηε ε ςπρνινγηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

θξνληίδα. Η γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε απαηηεί εηδηθή θξνληίδα θαη  ζπρλά  

ρξεζηκνπνηνύληαη ε γαζηξνηνκή θαη ε επέκβαζε Nissen θαηά ηεο παιηλδξόκεζεο. 

 

Δηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Pr Didier LACOMBE 
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o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Διέλε Μηρειαθάθε, PhD. Δζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Διιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε:Φεβξνπάξηνο 2009 

Μεηάθξαζε: Αύγνπζηνο 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. 

 

 

 


