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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

To ζύλδξνκν Costello (CS) είλαη κηα ζπάληα πνιπζπζηεκαηηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
από δπζηξνθία, θνληό αλάζηεκα, αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε ή λνεηηθή πζηέξεζε, ραιαξόηεηα 
ησλ αξζξώζεσλ, καιαθό δέξκα, θαη δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ. Σπρλή είλαη ε 
θαξδηαθή θαη λεπξνινγηθή ζπκκεηνρή, ελώ ππάξρεη έλαο απμεκέλνο θίλδπλνο εκθάληζεο  όγθσλ 
νξηζκέλνπ ηύπνπ ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο. Ο εθηηκώκελνο αξηζκόο ησλ αζζελώλ ζε όιν 
ηνλ θόζκν είλαη 300. Ο εθηηκώκελνο επηπνιαζκόο ησλ γελλήζεσλ αλαθέξεηαη ζε 1/300.000 έσο 
1/1.25 εθαηνκκύξηα. Οη αζζελείο εκθαλίδνπλ βάξνο γέλλεζεο πάλσ από ην κέζν όξν θαη 
ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ ζίηηζε κεηά ηελ γέλλεζε θαη δπζηξνθία κε 
απώιεηα βάξνπο. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο εκθαλίδνληαη αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε κε 
θνληό αλάζηεκα θαη ήπηα έσο κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε. Τα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 
πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθή καθξνθεθαιία, αδξά ραξαθηεξηζηηθά πξνζώπνπ (επίθαλζν, γεκάηα 
κάγνπια, πξνέρνληα ώηα κε ρακειή πξόζθπζε, αθξνξξίλην κε θνξά πξνο ηα άλσ, κεγάιν 
ζηόκα κε πξνέρνληα ρείιε), ζγνπξά ή αξαηά, κε ιεπηή ηξίρα καιιηά, ραιαξό καιαθό δέξκα κε 
βαζηέο παιακηαίεο θαη πεικαηηαίεο πηπρέο, θαη ζειώκαηα (θνξκόο, άθξα, παξαξξίληεο πηπρέο ή / 
θαη πεξηπξσθηηθή πεξηνρή γεληθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο). Τα κπνζθειεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ ραιαξόηεηα ησλ αξζξώζεσλ θαη σιέληα απόθιηζε ησλ θαξπώλ 
θαη ησλ δαθηύισλ, δπζπιαζία ηνπ ηζρίνπ, θαη θπθνζθνιίσζε ζε ειηθησκέλα άηνκα. 
Καξδηαγγεηαθέο εθδειώζεηο πεξηιακβάλνπλ θνηιηνκεγαιία, ζηέλσζε ηεο πλεπκνληθήο, αξξπζκία 
(έθηνπε ή πνιπεζηηαθή θνιπηθή ηαρπθαξδία; δείηε απηνύο ηνπο όξνπο), ππεξηξνθηθή 
κπνθαξδηνπάζεηα (βι. ηνλ όξν απηό) θαη ζπάληα, δηάηαζε ηεο ανξηήο. Τα αλαθεξόκελα 
λεπξνινγηθά ζεκεία είλαη πδξνθέθαινο, ζπαζκνί, δπζπιαζία Chiari I, ζπξηγγνκπειία θαη 
θαζεισκέλε ηππνπξίδα ή θαζεισκέλν ηειηθό λεκάηην λσηηαίνπ κπεινύ (δείηε απηνύο ηνπο 
όξνπο). Σηε όςηκε παηδηθή ειηθία, νη αζζελείο ζπρλά εκθαλίδνπλ ζθηρηνύο Αρίιιεηνπο ηέλνληεο 
πνπ κπνξεί λα απαηηνύλ ρεηξνπξγηθή δηόξζσζε. Σπρλά παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ή δηαηαξαρέο 
ήβεο. Τν λόζεκα  εμειίζζεηαη κε ηελ ειηθία θαη νη αζζελείο ζπρλά παξνπζηάδνπλ ζεκάδηα 
πξόσξεο γήξαλζεο, νζηενπόξσζεο θαη νζηενπελίαο. Έρεη αλαθεξζεί ζε 10-15% απμεκέλνο 
θίλδπλνο εκθάληζεο ζπκπαγώλ θαθνήζσλ όγθσλ (εκβξπτθό ξαβδνκπνζάξθσκα, 
λεπξνβιάζησκα ζηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία θαη θαξθίλσκα κεηαβαηηθνύ επηζειίνπ ηεο 
νπξνδόρνπ θύζηεο ζηελ εθεβεία). Τν CS πξνθαιείηαη από εηεξόδπγεο κεηαιιάμεηο, ζηα γακεηηθά 
θύηηαξα, ηνπ πξσην-νγθνγνληδίνπ HRAS (11ξ15.5) πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν ηεο θπηηαξηθήο 
αλάπηπμεο θαη δηαίξεζεο ζε πνιιαπιά ζπζηήκαηα νξγάλσλ. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηo  ζύλνιν 
ησλ θιηληθώλ επξεκάησλ, θαζώο δελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν γλώξηζκα, πνπ είλαη 
ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηαηαξαρήο. Η δηάγλσζε κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε κνξηαθό γελεηηθό 
έιεγρν. Τν ζύλδξνκν Costello παξνπζηάδεη ζεκαληηθή θιηληθή επηθάιπςε κε ην ζύλδξνκν 
Noonan θαη ην θαξδην πξνζσπν δεξκαηηθό ζύλδξνκν (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Άιιεο 
δηαηαξαρέο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ’όςηλ ζηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε  είλαη ηα ζύλδξνκα 
Beckwith-Wiedemann, Noonan κε πνιιαπιέο εθειίδεο (παιαηόηεξα γλσζηή σο ζύλδξνκν 
LEOPARD) θαη ηα ζύλδξνκα Simpson-Golabi-Behmel (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Η 
πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή εάλ ε κεηάιιαμε πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα έρεη 
ηαπηνπνηεζεί ζε έλα πάζρνλ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ή εάλ ηεζεί ππνςία ηεο δηάγλσζεο ηνπ CS 
πξηλ από ηε γέλλεζε θαη πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε αιιεινπρίαο ο ηνπ HRAS.Κιεξνλνκείηαη κε 
ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν θαη ζπλήζσο νθείιεηαη ζε εθ λένπ επηθξαηεηηθέο  
κεηαιιάμεηο. Η δπζηξνθία θαη νη θαξδηαθέο εθδειώζεηο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηα 
ζπλήζε κέηξα. Εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο κπνξεί λα 
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απαηηνύληαη γηα ηελ λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηελ αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε. Τα ζειώκαηα ζην 
πξόζσπν κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα απνκαθξπλζνύλ κε θξπνζεξαπεία ή ειεθηξνπεμία. 
Υπεξερνγξαθήκαηα θνηιηάο θαη ππέινπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν εκβξπτθνύ 
ξαβδνκπνζαξθώκαηνο θαη λεπξνβιαζηώκαηνο κέρξη ηα 8-10 έηε. Οη λενπιαζκαηηθέο επηπινθέο 
αληηκεησπίδνληαη κε ηηο θαζηεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο. Η θαζήισζε ηνπ κπεινύ κπνξεί λα 
εληνπηζζεί κε απεηθόληζε. Η δπζπιαζία ηζρίσλ πξέπεη λα αμηνινγεζεί από έλαλ νξζνπεδηθό. Ο 
θίλδπλνο λενπιαζηώλ θαη ζνβαξήο ππεξηξνθηθήο κπνθαξδηνπάζεηαο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 
πξόγλσζε. Η πξόγλσζε πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξεξκελεύζηκεο κεηαιιάμεηο, 

θαζώο έρνπλ αλαθεξζεί από λενγληθνύο ζαλαηεθόξνπο έσο ήπηνπο θαηλνηύπνπο. 
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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. 

 

 

 


