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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Τν ζύλδξνκν Kallmann (KS) είλαη κηα αλαπηπμηαθή γελεηηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από
ηνλ ζπλδπαζκό ζπγγελνύο ππνγνλαδνηξνπηθνύ ππνγνλαδηζκνύ (CHH) ιόγσ αλεπάξθεηαο ηεο
εθιπηηθήο νξκόλεο ησλ γνλαδνηξνπηλώλ (GnRH), θαη αλνζκία ή ππνζκία (κε ππνπιαζία ή
απιαζία ησλ νζθξεηηθώλ βνιβώλ). Ο επηπνιαζκόο εθηηκάηαη ζε 1 / 8.000 ζηνπο άλδξεο θαη 1 /
40.000 ζηηο γπλαίθεο, αιιά πηζαλόλ λα ππνεθηηκάηαη. Οη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο
δηαγηγλώζθνληαη θαηά ηελ εθεβεία, ιόγσ απνπζίαο ζεμνπαιηθήο σξίκαλζεο, ελώ ε ππνςία γηα
ην KS κπνξεί επίζεο λα ππάξμεη ζηελ παηδηθή ειηθία ζε αγόξηα κε θξπςνξρία, κηθξό πένο ή
ζπλαθή ζεκεία πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηελ αλαπαξαγσγή. Τα θύξηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη
ε απνπζία αλάπηπμεο πιήξνπο, απηόκαηεο εθεβείαο θαη ε κεξηθή ή νιηθή κείσζε ηεο αίζζεζεο
ηεο όζθξεζεο (αλνζκία) θαη ζηα δύν θύια. Ελήιηθνη άληξεο ρσξίο ζεξαπεία ζπλήζσο
εκθαλίδνπλ κεησκέλε νζηηθή ππθλόηεηα θαζώο θαη κπτθή κάδα, κεησκέλν όγθν όξρεσλ (<4 mL),
ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, κεησκέλε ιίκπηλην θαη ζηεηξόηεηα. Ελήιηθεο γπλαίθεο ρσξίο ζεξαπεία
βηώλνπλ ζρεδόλ πάληα πξσηνπαζή ακελόξξνηα κε απνύζα, κηθξή ή θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ
καζηώλ. Σπάληεο πεξηπηώζεηο πεξηιακβάλνπλ εηεξόπιεπξε (πεξηζηαζηαθά ακθνηεξόπιεπξε θαη
ζαλαηεθόξα θαηά ηε γέλλεζε) αγελεζία ησλ λεθξώλ, βαξεθνΐα, ιαγώρεηιν ή ιπθόζηνκα,
αγελεζία νδόλησλ ή ακθίρεηξε ηαπηόρξνλε θίλεζε (bimanual synkinesis) πνπ επηκέλεη πέξα από
ηελ παηδηθή ειηθία. Τν KS πξνθαιείηαη από δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ νζθξεηηθνύ
ζπζηήκαηνο θαη δηαηαξαρή ηεο εκβξπτθήο κεηαλάζηεπζεο ησλ λεπξώλσλ, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ
GnRH, από ην νζθξεηηθό επηζήιην ζηελ ππνζαιακηθή πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ. Η πιεηνλόηεηα
ησλ αλαθεξζέλησλ πεξηπηώζεσλ είλαη ζπνξαδηθέο, αιιά έρνπλ πεξηγξαθεί θαη νηθνγελείο
κνξθέο. Αηηηνινγηθά γνλίδηα είλαη :ην KAL1 (Xp22.32) ζηε θπινζύλδεηε κνξθή, ην FGFR1
(πεξηνρή 8p12), ην FGF8 (10q25-q26), ην CHD7 (8q12.2) θαη ην SOX10 (22q13.1) ζηε AD
κνξθή θαη ην PROKR2 (20p12.3) θαη PROK2 (3p21.1), ηόζν ζηελ AR όζν θαη ζηηο
νιηγνγνληδηαθέο κνξθέο. Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί αλ άιια γνλίδηα
(πρ SEMA3A), πνπ ζεσξείηαη όηη εκπιέθνληαη ζην ΚS, είλαη όλησο αηηηνινγηθά. Οη δηαγλσζηηθέο
κέζνδνη απνηεινύληαη από ηελ εθηίκεζε ησλ νξκνλώλ (ζηεξνεηδή ηνπ θύινπ, πεπηίδηα ησλ
γνλάδσλ θαη γνλαδνηξνπίλεο ππόθπζεο), θαζώο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο αίζζεζεο ηεο όζθξεζεο
(κέηξεζε ηεο όζθξεζεο/olfactometry). Η κνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ νζθξεηηθώλ βνιβώλ κε
MRI κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε, ηδηαίηεξα ζε λεαξά παηδηά. Ο γελεηηθόο έιεγρνο κπνξεί λα
εληνπίζεη ηελ κεηάιιαμε πνπ πξνθαιεί ηελ λόζν θαη είλαη ππνρξεσηηθόο πξηλ από ηελ έλαξμε
ηεο ζεξαπείαο ππνγνληκόηεηαο. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ κεκνλσκέλε ζπγγελή
αλεπάξθεηα ησλ γνλαδνηξνπηλώλ θαη ην ζύλδξνκν CHARGE (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Σε έλα
νηθνγελέο πιαίζην κεηαιιάμεσλ πνπ αθνξνύλ ην FGFR1, ην FGF8, ην KAL1, ή ην CHD7,
νηαλσκαιίεο ησλ νζηώλ, ην ιπθόζηνκα / ιαγώρεηινο,ε αγελεζία λεθξώλ ή πνιιαπιέο
αλαπηπμηαθέο αλσκαιίεο κπνξεί λα βξεζνύλ ζην εκβξπτθό ππεξερνγξάθεκα. Η γελεηηθή
ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζε θάζε νηθνγέλεηα, ιακβάλνληαο ππόςε ην ηξόπν
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θιεξνλνκηθόηεηαο (AD / AR, θπινζύλδεηνο, ή πηζαλόλ νιηγνγνληδηαθόο) θαη ηελ κεγάιε
εηεξνγέλεηα ζηελ θιηληθή έθθξαζε, αθόκε θαη κέζα ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα, θαζώο θαη ηελ
πηζαλόηεηα, ζπνξαδηθώλ πεξηπηώζεσλ, λέσλ κεηαιιάμεσλ.Η νξκνληθή ζεξαπεία
ππνθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επάγεη ηελ εθεβεία θαη αξγόηεξα, ηε γνληκόηεηα. Σηνπο
άλδξεο γηα λα επηηεπρζεί θαλνληθή αξξελνπνίεζε θαη απμεκέλνο όγθνο ησλ όξρεσλ,
ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο εζηέξεο ηεζηνζηεξόλεο, ελώ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο
ρξεζηκνπνηνύληαη ελέζεηο αλζξώπηλεο ρνξηαθήο γνλαδνηξνπίλεο (hCG) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
σνζπιαθηνηξόπν νξκόλε (FSH) ή ζε κνλνζεξαπεία. Σηνπο ελήιηθεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ
δηέγεξζε ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο ε ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία κε γνλαδνηξνπίλεο. Σηηο γπλαίθεο, ηα
νηζηξνγόλα ρνξεγνύληαη γηα λα επάγνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ καζηώλ θαη ησλ γελλεηηθώλ
νξγάλσλ καδί κε ηελ πξνγεζηίλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εδξαησζεί ν θύθινο ηνπ
ελδνκεηξίνπ. Η ρνξήγεζε GnRH ή εμσγελώλ γνλαδνηξνπηλώλ ζε ώζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
ηελ επαγσγή ηεο σνζπιαθηνγέλεζεο θαη ηεο σνξξεμίαο θαη σο εθ ηνύηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο γνληκόηεηαο. Έσο ζήκεξα δελ ππάξρεη ζεξαπεία γηα ηελ αλνζκία. Τν KS δελ είλαη κηα λόζνο
απεηιεηηθή γηα ηε δσή. Με ηελ νξκνληθή ζεξαπεία, ε εθεβηθή ζειαξρή ή ε αξξελνπνίεζε
εκθαλίδεηαη ζε όινπο ηνπο αζζελείο. Η γνληκόηεηα, όηαλ είλαη επηζπκεηή, επηηπγράλεηαη ζηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, αιιά ε θξπςνξρία ζπκβαδίδεη κε πησρή πξόγλσζε ζηνπο άληξεο.
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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.
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