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Αξηζκόο Orphanet: 2322 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

To ζύλδξνκν Kabuki (KS) είλαη έλα ζύλδξνκν πνιιαπιώλ ζπγγελώλ αλσκαιηώλ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ, ζθειεηηθέο αλσκαιίεο, ήπηα έσο 

κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη αλεπαξθή  αλάπηπμε κεηά ηελ γέλλεζε. Τν KS πεξηγξάθεθε αξρηθά 

ζηελ Ιαπσλία, αιιά ηώξα έρεη παξαηεξεζεί ζε όιεο ηηο εζληθέο νκάδεο. Ο επηπνιαζκόο είλαη 

πεξίπνπ 1:32.000. Τν KS έρεη έλα επξύ θαη πνηθίιν θιηληθό θαηλόηππν. Τα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα από ην θξαλίν-πξόζσπν, πεξηιακβάλνπλ επηκήθεηο κεζνβιεθαξηθέο ζρηζκέο, κε 

αλαζηξνθή ηνπ άπσ ηξίηνπ ηνπ θάησ βιεθάξνπ, θξύδηα ηνμσηά θαη επξεία, κε ην άπσ ηξίην λα 

εκθαλίδεη αξαηέο ηξίρεο ή εληύπσκα, θνληή ε θάζεηε ισξίδα δέξκαηνο πνπ ρσξίδεη ηνπ ξώζσλεο 

(columella),  θαζίδεζε αθξνξίληνπ, κεγάια, αθεζηώηα ή θππειινεηδή ώηα, ιπθόζηνκα / 

ιαγώρεηιν ή πςειή, ηνμσηή ππεξώα θαη νδνληηθέο αλσκαιίεο. Αλ ην ύςνο είλαη θπζηνινγηθό ζηε 

γέλλεζε,  ζύληνκα, ζηε λενγληθή πεξίνδν, ηα λενγλά παξνπζηάδνπλ  πνηθίιεο βαξύηεηαο 

θαζπζηέξεζε  αλάπηπμεο θαζώο θαη  δπζηξνθία. Η κηθξνθεθαιία δελ είλαη ζηαζεξό ζύκπησκα. 

Οη κπνζθειεηηθέο αλσκαιίεο πεξηιακβάλνπλ βξαρπδαθηπιία V, βξαρπκεζνθαιαγγία, 

θιηλνδαθηπιία ηνπ πέκπηνπ δαθηύινπ, αλσκαιίεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο,  ππεξθηλεηηθόηεηα 

θαη  εμαξζξώζεηο ησλ αξζξώζεσλ. Οη αλσκαιίεο ησλ δεξκνγιαθπθώλ κε παξακνλή ησλ 

εκβξπτθώλ ππεξπςσκέλσλ ξσγώλ ησλ δαθηύισλ, είλαη έλα άιιν βαζηθό ζεκείν ηνπ KS. Σρεδόλ 

όινη νη αζζελείο έρνπλ ήπηα έσο κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ 

λεπξνινγηθέο εθδειώζεηο, όπσο ππνηνλία ή επηιεπηηθέο θξίζεηο. Σπρλή είλαη ε ζθαηξηθή 

αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε. Έρνπλ παξαηεξεζεί ραξαθηεξηζηηθά απηηζκνύ θαη ππεξθηλεηηθόηεηα, 

αιιά ηα πνζνζηά δελ θαίλεηαη λα είλαη πςειόηεξα από ηνλ γεληθό πιεζπζκό. Η απώιεηα αθνήο 

είλαη ζπρλή θαη κπνξεί λα είλαη λεπξναηζζεηήξηα ή λα νθείιεηαη ζε ρξόληα κέζεο σηίηηδαο ιόγσ  

θξαληνπξνζσπηθώλ  δπζκνξθηώλ ή επαηζζεζία ζε ινηκώμεηο. Τα επξήκαηα από ηνπο νθζαικνύο 

δελ απαληώληαη ζηαζεξά θαη πεξηιακβάλνπλ κπιε ζθιεξνύο, ζηξαβηζκό, πηώζε, θνιόβσκα θαη 

αλσκαιίεο θεξαηνεηδνύο. Σπγγελείο θαξδηνπάζεηεο, όπσο απνθξαθηηθέο βιάβεο ηεο αξηζηεξά 

θαξδηάο ή  αλσκαιίεο ηνπ δηαθξάγκαηνο είλαη ζπρλέο. Ληγόηεξν θνηλέο, αιιά παξνύζεο ζε 

πεξίπνπ 25% ησλ αζζελώλ κε KS, είλαη νη αλσκαιίεο ησλ λεθξώλ θαη ησλ νπξνθόξσλ νδώλ. 

Σηα θνξίηζηα, κπνξεί λα εκθαληζζεί  πξόσξε ζειαξρή, αιιά δελ απαηηείηαη ζεξαπεία, εθηόο εάλ 

ππάξρνπλ θαη άιια ζεκάδηα ηεο πξόσξεο εθεβείαο. Δπίζεο έρεη αλαθεξζεί σο επί ην πιείζηνλ 

ζε εθήβνπο,  δπζιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ, πνπ νδεγεί ζε απηνάλνζεο δηαηαξαρέο θαη 

απμεκέλε επαηζζεζία ζε ινηκώμεηο. Τν KS ζπλδέεηαη, ζε 45 εσο 80% ησλ πεξηπηώζεσλ, κε 

κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην MLL2. Έρεη επίζεο αλαθεξζεί ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο ειιείκκαηα ζην 

γνλίδην KDM6A. Κιηληθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ην KS δελ έρνπλ ηεθκεξησζεί. Η δηάγλσζε 

βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή παξαηήξεζε ησλ 5 βαζηθώλ ζεκείσλ, πνπ είλαη: 1) ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θξαλην- πξνζώπνπ, 2) θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμεο κεηά ηελ γέλλεζε, 3) ζθειεηηθέο 

αλσκαιίεο, 4) παξακνλή ησλ εκβξπτθώλ ππεξπςσκέλσλ ξσγώλ ησλ δαθηύισλ θαη 5) λνεηηθή 

πζηέξεζε. Η κνξηαθή αλάιπζε κπνξεί λα επηβεβαηώζεη ηελ θιηληθή δηάγλσζε. Η δηαθνξηθή 

δηάγλσζε ηεο KS πεξηιακβάλεη ηα ζύλδξνκα CHARGE, βξαγρην-σην-λεθξηθό, Ehlers-Danlos 
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(ηύπνο ππεξθηλεηηθόηεηαο), Hardikar, δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γνλίδην IRF6  θα ην 

ζύλδξνκν ειιείκκαηνο 22q11 (βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο). Γηάθνξεο ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο 

κπνξνύλ επίζεο λα πξνθαιέζνπλ θιηληθά ζπκπηώκαηα πνπ επηθαιύπηνπλ ην θιηληθό θάζκα ηνπ 

KS. Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη εθηθηή ζε νηθνγέλεηεο κε έλα πξνεγνύκελν παηδί κε KS, όηαλ 

ε αηηηνινγηθή  κεηάιιαμε είλαη ήδε γλσζηή. Τν KS εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο, αιιά κπνξεί λα παξνπζηάδεη έλα απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό  ηξόπν 

θιεξνλνκηθόηεηαο κε θίλδπλν  επαλεκθάληζεο 50%. Η αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε KS 

εζηηάδεηαη ζηηο εθδειώζεηο, γηα παξάδεηγκα, ε αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ δηαηξνθήο ζε 

βξέθε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ζσιήλα γαζηξνζηνκίαο. Τα πάζρνληα άηνκα 

επσθεινύληαη από ηελ εηήζηα παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο όξαζεο θαη ησλ νδόλησλ. Αλ 

ν αλνζνινγηθόο έιεγρνο είλαη παζνινγηθόο ή αλ ν αζζελήο παξνπζηάδεη ππνηξνπηάδνπζεο 

ινηκώμεηο, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί από έλαλ αλνζνιόγν. Αλ θαη ε λνζεξόηεηα είλαη ζεκαληηθή, 

ε πξόγλσζε είλαη αξθεηά επλντθή. Τν πξνζδόθηκν επηβίσζεο εμαξηάηαη από ηηο επηπινθέο από 

ηελ θαξδηά  θαη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα. 
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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. 

 

 

 


