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:: ύνδρομο Kindler  
 

Αξηζκόο Orphanet: 2908 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Kindler (KS) είλαη ν ηέηαξηνο θύξηνο ηύπνο ηεο πνκθνιπγώδνπο επηδεξκόιπζεο 

(ΕΒ, δείηε απηόλ ηνλ όξν) θαη ραξαθηεξίδεηαη από επζξαπζηόηεηα ηνπ δέξκαηνο  θαη θιύθηαηλεο 

θαηά ηε γέλλεζε πνπ αθνινπζνύληαη από αλάπηπμε θσηνεπαηζζεζίαο θαη πξννδεπηηθέο 

αιινηώζεηο  πνηθηινδεξκίαο.  

Η επηθξάηεζε είλαη άγλσζηε. Πεξηζζόηεξεο από 250 πεξηπηώζεηο έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη 

ζήκεξα.  

Η λόζνο εθδειώλεηαη ζπλήζσο θαηά ηε γέλλεζε κε ζρεκαηηζκό θιπθηαίλσλ ζην δέξκα πνπ  

πξνθαινύληαη από ηξαπκαηηζκό  θαη  είλαη πεξηζζόηεξν εκθαλείο  ζηα άθξα θαη ηείλνπλ λα 

ππνρσξνύλ κε ηελ ειηθία, ελώ εκθαλίδνληαη ζπάληα ζηελ ελήιηθε δσή. Η επνύισζε ησλ 

θιπθηαίλσλ  θαηαιείπεη ειάρηζηεο νπιέο. Με ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο, παξαηεξνύληαη επηπιένλ 

δεξκαηηθά επξήκαηα: (i) ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ, θσηνεπαηζζεζία κε εξύζεκα θαη θσην-

επαγώκελεο θιύθηαηλεο  είλαη παξόληα   από ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία θαη ζπρλά ππνρσξνύλ 

κεηά ηελ εθεβεία, (ii) πξννδεπηηθή δεξκαηηθή πνηθηινδεξκία  (αηξνθία, ηειεγγεηεθηαζία, θαη 

δηθηπσηή ρξώζε) εθδειώλνληαη από ηελ παηδηθή ειηθία θαη εληνπίδνληαη θπξίσο ζην πξόζσπν 

θαη ην ηξάρειν θαη (iii) αηξνθία ηνπ δέξκαηνο πνπ είλαη εληνπηζκέλε ζηα ρέξηα θαη ζηα πόδηα ηα 

πξώηα ρξόληα ηεο δσήο, αιιά γεληθεύεηαη θαηά ηελ εθεβεία. Οη θιύθηαηλεο  επεξεάδνπλ επίζεο 

ηνπο  βιελλνγόλνπο. Σηελ ζηνκαηηθή θνηιόηεηα, ε ρξόληα νπιίηηδα θαη ε πεξηνδνληίηηδα είλαη 

ζπρλέο θαη πξνέρνληα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ελήιηθε δσή.  Η ζηέλσζε ηνπ νηζνθάγνπ, πνπ 

ζπρλά αλαπηύζζεηαη ζηελ ελήιηθε δσή πξνθαιεί δπζθαγία θαη απαηηεί επαλαιακβαλόκελεο 

δηαηάζεηο.  Πξσθηηθή (αηκνξξαγία, ζηέλσζε), νπξνγελλεηηθή (αηκνξξαγία ηεο νπξήζξαο, 

εκθάληζε ζηέλσζεο), θαη νθζαικηθή (εθηξόπην) ζπκκεηνρή έρεη επίζεο πεξηγξαθεί. Η ζπρλόηεηα 

απηώλ ησλ εθδειώζεσλ απμάλεη κε ηελ ειηθία. Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά 

είλαη δάθηπια πνπ ζπλδένληαη κε κεκβξάλε/ κεξηθή ςεπδνζπλδαθηπιία.  Σπκκεηνρή ηνπ ιάξπγγα 

θαη  ηνπ εληέξνπ πνπ εθδειώλεηαη  ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε  κε ζνβαξή θνιίηηδα, είλαη ζπάληα. 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: μεξνδεξκία ηνπ δέξκαηνο θαη ιεπηή 

απνιέπηζε, παιακνπεικαηηαία ππεξθεξάησζε, θεγρξνεηδήο αθκή, δπζηξνθία ησλ νλύρσλ, 

δαθηπιηνεηδείο πεξηζθίγμεηο γύξσ από δάθηπια, άθξα θαη θνξκό (pseudoainhum type), 

ζηνκαηνγελλεηηθή ιεπθνθεξάησζε. 

Τέινο,  νη αζζελείο κε KS παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο θαθνεζεηώλ  από 

πιαθώδε θύηηαξα (SCC): ζε κηα πξόζθαηε κειέηε ην70% ησλ αζζελώλ ειηθίαο άλσ ησλ 45 

εηώλ έπαζρε από θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο.  

Τν ζύλδξνκν Kindler πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο πνπ νδεγνύλ ζε  απώιεηα ιεηηνπξγίαο ζην 

γνλίδην kindlin-1 (FERMT1) πξνθαιώληαο ηελ ειαηησκαηηθή έθθξαζε ηνπ νκόινγνπ 1 ηεο 
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νηθνγέλεηαο fermitin (kindlin-1), ελόο  παξάγνληα ησλ εζηηαθώλ επαθώλ ζύκθπζεο  ησλ 

θπηηάξσλ.   

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εμέηαζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό κε βηνςία ηνπ επηπέδνπ ζην 

νπνίν αλαπηύρηεθαλ νη θιύθηαηλεο κεηά από κηθξέο έιμεηο. Η βηνςία ησλ θιπθηαηλώλ από 

δείγκαηα δέξκαηνο κε ραξηνγξάθεζε αληηγόλνπ αλνζνθζνξηζκνύ θαη ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία 

δείρλεη επίπεδα απιήο ή πνιιαπιήο δηάζπαζεο ζην επίπεδν ηεο δεξκαηηθήο δώλεο ηεο βαζηθήο 

κεκβξάλεο θαζώο θαη εθηεηακέλν αλαδηπιαζηαζκό ηνπ ππθλνύ ειάζκαηνο. Σρεκαηηζκόο 

θιπθηαηλώλ  κπνξεί λα ζπκβεί θάησ από ην ππθλό πκέλα, εληόο ηνπ δηαπγνύο πκέλα ή εληόο ησλ 

βαζηθώλ  θεξαηηλνθπηηάξσλ. Η δηάγλσζε επηβεβαηώλεηαη κε κνξηαθέο γελεηηθέο δνθηκαζίεο, ηδίσο 

θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο.  

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη όιεο ηηο κνξθέο ηεο θιεξνλνκηθήο  EB, ηδίσο δπζηξνθηθώλ 

EB θαη απιήο EB κε δηάζηηθηε κειάγρξσζε (δείηε ηνπο όξνπο απηνύο), θαζώο θαη ζπγγελείο 

παζήζεηο κε θσηνεπαηζζεζία θαη πνηθηιόδεξκα, όπσο ην ζύλδξνκν Rothmund-Thomson, ην 

ζύλδξνκν Bloom, ηελ ζπγγελή δπζθεξάησζε, ην πνηθηιόδεξκα κε νπδεηεξνπελία ή 

κειαγρξσζηηθή μεξνδεξκία (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).  

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλάιπζε κεηαιιάμεσλ ηνπ DNA, εάλ 

ε ππεύζπλε κεηάιιαμε έρεη ηαπηνπνηεζεί ζηελ νηθνγέλεηα.  

Η λόζνο αθνινπζεί απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηύπν θιεξνλνκηθόηεηαο.  

Η ζεξαπεία βαζίδεηαη ζηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο θιπθηαηλώλ κε ηε ρξήζε πξνζηαηεπηηθώλ 

επηδέζκσλ  ηνπ δέξκαηνο. Θα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ 

θσηνεπαηζζεζία. Η ζηέλσζε ηνπ νηζνθάγνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε δηάηαζε κε κπαιόλη κε 

αθηηλνζθνπηθή θαζνδήγεζε. Η έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ SCC απαηηεί κηα απζηεξή θαη ηαθηηθή 

παξαθνινύζεζε ζηελ ελήιηθε δσή.  

Σηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, ην πξνζδόθηκν δσήο είλαη θπζηνινγηθό. Ωζηόζν, 

ππάξρνπλ αλαθνξέο από ιίγνπο αζζελείο κε ζαλαηεθόξν επηζεηηθό SCC. 
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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. 

 

 

 


