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:: ύνδρομο Kleefstra 
 

Αξηζκόο Orphanet: 261494 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Kleefstra (KS) είλαη κηα γελεηηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από λνεηηθή 

πζηέξεζε, ππνηνλία ζηελ παηδηθή ειηθία, ζνβαξή θαζπζηέξεζε ιόγνπ θαη ραξαθηεξηζηηθό 

πξνζσπείν κε έλα θάζκα πξόζζεησλ θιηληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ.  

Ο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο. Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ πεξηγξαθεί 114 πεξηπηώζεηο. 

Οη αζζελείο κε KS έρνπλ ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπείν πνπ απνηειείηαη από βξαρπ-κηθξνθεθαιία, 

ππνπιαζία ηνπ κέζνπ πξνζώπνπ, αζύλεζεο ζρήκα θξπδηώλ, ζύλνθξπ, V ζρήκα ηεο κεζόηεηαο 

ηνπ άλσ ρείινπο, πιήξσο αλεζηξακκέλν θάησ ρείινο, πξνέρνπζα γιώζζα θαη πξνγλαζηζκό. Με 

ηελ ειηθία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ γίλνληαη πην αδξά θαη παξαηεξνύληαη νδνληηθέο 

αλσκαιίεο, όπσο ε δηαηήξεζε ηεο λενγηιήο νδνληνθπΐαο.  Τν βάξνο γέλλεζεο είλαη θπζηνινγηθό, 

αιιά ηα κηζά παηδηά εκθαλίδνπλ παρπζαξθία. Η παηδηθή ππνηνλία πξνθαιεί θαζπζηέξεζε ησλ 

θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ, αιιά ηα πεξηζζόηεξα παηδηά πεξπαηνύλ αλεμάξηεηα ζηελ ειηθία ησλ 2 ή 3 

εηώλ. Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο  έρνπλ κέηξηα έσο ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε, κε θαζπζηέξεζε 

θαη κηθξή αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ (είλαη δπλαηή ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία). Επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπγγελείο αλσκαιίεο ηεο θαξδηάο (κεζνθνιπηθά ειιείκκαηα, ζηέλσζε 

πλεπκνληθήο βαιβίδαο θαη δίπηπρε ανξηηθή βαιβίδα, έιιεηκκα κεζνθνηιηαθνύ δηαθξάγκαηνο), 

γελεηηθέο αλσκαιίεο ζηνπο άλδξεο (ππνζπαδία, θξπςνξρία, κηθξό πένο), αλσκαιίεο ησλ 

λεθξώλ (πδξνλέθξσζε, ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, λεθξηθέο θύζηεηο, θπζηεννπξεηεξηθή 

παιηλδξόκεζε), επηιεςία, επαλαιακβαλόκελεο ινηκώμεηο, ζνβαξή δπζθνηιηόηεηα θαη 

πξνβιήκαηα αθνήο. Σηελ εθεβεία / ελήιηθε δσή κπνξεί λα εκθαληζζνύλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο (επηζεηηθά/ ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα, πξνβιήκαηα ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, 

απην-αθξσηεξηαζκνί θαη ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηνπ ύπλνπ). Σπκπεξηθνξά πνπ κνηάδεη κε απηηζκό 

κπνξεί λα ζεκεησζεί λσξίηεξα ζε νξηζκέλα παηδηά. Επαλαιακβαλόκελεο ινηκώμεηο  ησλ 

πλεπκόλσλ, ππεξβνιηθό ζσκαηηθό βάξνο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαίλεηαη λα έρνπλ 

αλαθεξζεί πην ζπρλά ζε άηνκα κε KS πνπ νθείιεηαη ζε ζεκεηαθή κεηάιιαμε, ελώ κηθξνθεθαιία, 

θνληό αλάζηεκα, αλαπλεπζηηθέο επηπινθέο θαη ηξαρεηνκαιάθπλζε είλαη πην ζπρλά ζε άηνκα κε 

KS πνπ νθείιεηαη ζε κηθξνέιιεηκκα ηνπ 9q34.  

Τν KS πξνθαιείηαη είηε από ζεκεηαθή κεηάιιαμε ζην γνλίδην ηεο Ν κεζπινηξαλζθεξάζεο 1 ηεο 

ιπζίλεο ηεο επρξσκαηηληθήο ηζηόλεο –(EHMT1) - (ζπάληα) ή από κηθξνέιιεηκκα ζηελ πεξηνρή 

ηνπ ρξσκνζώκαηνο 9q34.3 (παξαηεξήζεθε ζε > 85% ησλ πεξηπηώζεσλ), πνπ νδεγεί ζηελ 

απώιεηα νιόθιεξνπ ηνπ γνληδίνπ. Απηό ην γνλίδην θσδηθνπνηεί έλα έλδπκν ην νπνίν ηξνπνπνηεί 

ηε ιεηηνπξγία ηεο ηζηόλεο θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε. Τα κεγαιύηεξα 

ειιείκκαηα (> 1MB) ζρεηίδεηαη κε πην ζνβαξά ζπκπηώκαηα.  
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Η δηάγλσζε ηνπ KS θαζνξίδεηαη  από ηελ παξνπζία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θιηληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη από ηηο κνξηαθέο  γελεηηθέο εμεηάζεηο.  Οη κηθξνζπζηνηρίεο  αληρλεύνπλ 

ηπρόλ δηπιαζηαζκνύο / ειιείκκαηα.  Ο θζνξίδνλ πβξηδηζκόο in situ (FISH) ή  ην MLPA κπνξνύλ 

ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλίρλεπζε εηδηθνύ ειιείκκαηνο ζην 9q34.3 πνπ 

παξαηεξείηαη ζην KS. Η αιιεινύρηζε νιόθιεξεο ηεο θσδηθνπνηνύζαο πεξηνρήο ηνπ γνληδίνπ 

EHMT1 κπνξεί λα αληρλεύζεη παξαιιαγέο ζηελ αιιεινπρία.  

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηα ζύλδξνκα  Down, Pitt-Hopkins, Smith-Magenis, Rett θαη 

κηθξνειιείκαηνο 2q23.1 (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).  

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε πξνζθέξεηαη ζε κε πάζρνληεο  γνλείο ελόο παηδηνύ κε KS, θαζώο 

έρνπλ πςειόηεξν θίλδπλν λα έρνπλ έλα άιιν παηδί κε ηε δηαηαξαρή απηή.  

Τα πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά είλαη  de novo, αιιά  έρεη βξεζεί θαη νηθνγελήο επαλάιεςε.  Τν KS 

έρεη ζεσξεηηθά απηνζσκαηηθή επηθξαηεηηθή κεηάδνζε, αιιά ε πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ δελ 

αλαπαξάγνληαη.  

Η ζεξαπεία απαηηεί κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα, ε νπνία εηδηθεύεηαη ζε αζζελείο κε λνεηηθή 

πζηέξεζε. Εηδηθή εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, καδί κε ινγνζεξαπεία, 

θπζηθνζεξαπεία, εξγαζηνζεξαπεία θαη αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε ζπληζηώληαη από λεαξή 

ειηθία. Εηδηθή ζεξαπεία είλαη απαξαίηεηε γηα ηα άηνκα κε λεθξηθά, θαξδηαθά θαη νπξνινγηθά 

πξνβιήκαηα θαη γηα ηελ βαξεθνΐα. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε, καδί κε 

ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Σπληζηάηαη θαξδηνινγηθόο έιεγρνο  (γηα ηελ παξνπζία 

αξξπζκηώλ), θαζώο θαη γαζηξεληεξηθή θαη λεθξηθή / νπξνινγηθή παξαθνινύζεζε.  Η ηαηξηθή 

παξαθνινύζεζε είλαη δηα βίνπ.  

Η πξόγλσζε ηνπ KS πνηθίιεη, αιιά ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δελ είλαη κηα λόζνο 

απεηιεηηθή γηα ηε δσή 

 

Εηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Dr Tjitske KLEEFSTRA 

 

Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Αύγνπζηνο 2012 

Μεηάθξαζε: Οθηώβξηνο 2014 
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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. 

 

 

 


