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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Pallister-Killian (PKS) είλαη έλα ζπάλην ζύλδξνκν πνιιαπιώλ ζπγγελώλ 

αλσκαιηώλ / λνεηηθήο πζηέξεζεο  πνπ νθείιεηαη ζε  ηζηό-πεξηνξηζκέλν κσζατθηζκό κε 

ηεηξαζσκία ηνπ ρξσκνζώκαηνο 12ξ. Η επίπησζε είλαη αβέβαηε θαη εθηηκάηαη γύξσ ζην 1 / 

25.000. Έλαο αξηζκόο ησλ πεξηπηώζεσλ δηαγηγλώζθεηαη πξνγελλεηηθά, ιόγσ ησλ παζνινγηθώλ 

ππεξερνγξαθηθώλ επξεκάησλ,ελώ ζπρλή είλαη θαη ε παζνινγηθή εκθάληζε θαηά ηε γέλλεζε. Τα 

πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη δπζκνξθίεο ηνπ πξνζώπνπ, ξηδνκειηθή  βξάρπλζε ησλ άθξσλ, 

κηθξά ρέξηα θαη πόδηα κε ππνπιαζία ησλ λπρηώλ. Οη θξαληνπξνζσπηθέο εθδειώζεηο 

πεξηιακβάλνπλ `αδξά ' ραξαθηεξηζηηθά πξνζώπνπ κε επίπεδν πξνθίι, ςειό κέησπν κε 

θξνηαθν-κεησπηθή θαιάθξα, αξαηά θξύδηα θαη βιεθαξίδεο, ξερό ππεξθόγρην ηόμν, 

κεζνβιεθαξηθέο ζρηζκέο κε θνξά πξνο ηα πάλσ, ππεξηεινξηζκό, επίπεδε θαη επξεία βάζε ηεο 

ξηλόο, κηθξή κύηε κε αλαζηξακκέλνπο ξώζσλεο, κεγάιν ζηόκα κε ηηο γσλίεο ηνπ ζηόκαηνο κε 

ζηξνθή πξνο ηα θάησ θαη έληνλν άλσ ρείινο. Με ηελ ειηθία εκθαλίδεηαη καθξνγισζζία θαη 

κπηεξό πεγνύλη. Η ππνηνλία είλαη παξνύζα θαηά ηε γέλλεζε κε ζπγθάκςεηο λα αλαπηύζζνληαη  

κε ηελ ειηθία. Έλα επξύ θάζκα ζπγγελώλ αλσκαιηώλ κπνξεί λα είλαη παξνύζεο  θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα αθνξνύλ αλσκαιίεο ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηνπ πξσθηνύ. Αλσκαιίεο ηεο θαξδηάο, 

θπξίσο ειιείκκαηα ηνπ  κεζνθνηιηαθνύ δηαθξάγκαηνο, είλαη παξνύζεο ζε 25% ησλ 

πεξηπηώζεσλ. 

Σπρλέο εθδειώζεηο είλαη ε ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε, νη αλσκαιίεο ηεο κειαρξσζηηθήο ηνπ 

δέξκαηνο, ε θώθσζε θαη νη επηιεπηηθέο θξίζεηο. Οη αζζελείο κε PKS έρνπλ κσζατθηζκό κε 

ππεξάξηζκν ηζνρξσκόζσκα 12p, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ηέζζεξα αληίγξαθα ηνπ βξαρένο 

ζθέινπο ηνπ ρξσκνζώκαηνο 12, αληί ησλ θαλνληθώλ δύν. Όιεο νη αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο 

απηήο ηεο δηαηαξαρήο είλαη ζπνξαδηθέο. Τν ηζνρξσκόζσκα είλαη θπξίσο κεηξηθήο πξνέιεπζεο. 

Παξαηεξείηαη κε επηινγή ησλ θπηηάξσλ κε i (12p) in vitro θαη πηζαλώο λα παξαηεξείηαη θαη in 

vivo. Ο θαξπόηππνο είλαη 47, ΦΦ ή ΦΥ, i (12) (p10) / 46, ΦΦ ή ΦΥ. Η θιηληθή αλαγλώξηζε είλαη 

πνιύ ζεκαληηθή, θαζώο ην επηπιένλ ρξσκόζσκα είλαη ζπλήζσο απόλ θαηά  ηελ εμέηαζε 

ξνπηίλαο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο. Η θπηηαξνγελεηηθή δηάγλσζε απαηηεί βηνςία δέξκαηνο 

θαη εμέηαζε ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηνπο ηλνβιάζηεο. Τν ηζνρξσκόζσκα είλαη ζπλήζσο παξόλ 

ζην 30-100% ησλ κεηαθάζεσλ ησλ ηλνβιαζηώλ. Ο in situ πβξηδηζκόο κε εηδηθνύο αληρλεπηέο 

DNA  γηα ην ρξσκόζσκα 12 κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηαπηόηεηαο 

ηνπ ρξσκνζώκαηνο. FISH ζηε κεζόθαζε ζε ζηνκαηηθό επίρξηζκα κπνξεί λα επηηξέςεη κηα 

γξήγνξε αξρηθή  δηάγλσζε. Οη δηαθνξηθέο δηαγλώζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηξηζσκία 12p θαη ην 

ζύλδξνκν Fryns (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε κπνξεί λα είλαη δπλαηή 

κέζσ ηεο απνθάιπςεο παζνινγηθώλ ππεξερνγξαθηθώλ επξεκάησλ, όπσο δηαθξαγκαηνθήιε, 

πνιπδξάκλην, εκβξπτθό ύδξσπα, θαξδηαθέο αλσκαιίεο, θνληά άθξα θαη άιια, πνπ νδεγνύλ ζηελ 
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ακληνθέληεζε θαη  ζηελ ρξσκνζσκηθή δηάγλσζε. Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη επίζεο δπλαηή 

κεηά ιήςε ρνξηαθώλ ιαρλώλ ιόγσ ειηθίαο ηεο κεηέξαο. Γελ ππάξρεη θακία εηδηθή ζεξαπεία. 

Τα πάζρνληα παηδηά κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από πξνγξάκκαηα έγθαηξεο παξέκβαζεο θαη 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Η πξόγλσζε είλαη ζπλήζσο πησρή. Ο ζάλαηνο κπνξεί λα πξνθύςεη θαηά 

ηνλ ηνθεηό, θπξίσο ιόγσ ηεο δηαθξαγκαηνθήιεο, ή θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ζηνπο 

πεξίπνπ κηζνύο αζζελείο. Η λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ζπλήζσο ζνβαξή θαη ζρεδόλ πάληα 

ζπλνδεύεηαη κε επηιεπηηθέο θξίζεηο. Οη εθδειώζεηο (δπζκνξθίεο πξνζώπνπ θαη αλσκαιίεο) 

εμειίζζνληαη κε ηελ ειηθία. Μεξηθνί αζζελείο κε ρακειό πνζνζηό κσζατθηζκνύ, επεξεάδνληαη 

ιηγόηεξν ζνβαξά. 
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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. 

 

 

 


