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:: ύνδρομο Sotos 

Αξηζκόο Orphanet: 821 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Sotos είλαη κηα θαηάζηαζε ππεξαλάπηπμεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από βαζηθά 

γλσξίζκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ππεξβνιηθή αλάπηπμε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, ηελ 

καθξνθεθαιία, ηελ ηδηάδνπζα δηακόξθσζε ηνπ πξνζώπνπ θαη ηηο πνηθίινπ  βαζκνύ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζπλδένληαη κε πνηθίια δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά. Ο αθξηβήο 

επηπνιαζκόο παξακέλεη άγλσζηνο, αιιά έρνπλ αλαθεξζεί εθαηνληάδεο πεξηπηώζεηο. Η 

ππνςία ηεο δηάγλσζεο ζπλήζσο ηίζεηαη κεηά ηε γέλλεζε, ιόγσ ηνπ ππεξβνιηθνύ ύςνπο θαη 

ηεο πεξηκέηξνπ θεθαιήο (OFC), ηεο πξνρσξεκέλεο νζηηθήο ειηθίαο, ησλ λενγληθώλ 

επηπινθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ππνηνλίαο θαη ησλ δπζθνιηώλ ζηε ζίηηζε θαη ηεο 

δηακόξθσζεο ηνπ πξνζώπνπ (ζηελό καθξύ πξόζσπν, κπηεξό πεγνύλη, επξύ ζνισηό 

κέησπν, αξαηή ιεπηή ηξίρα, ππεξηεινξηζκόο κε θιίζε πξνο ηα θάησ ησλ βιεθαξηθώλ 

ζρηζκώλ). Άιιεο κε ζηαζεξέο  θιηληθέο αλσκαιίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζθνιίσζε, ηηο  

αλσκαιίεο ηεο θαξδηάο θαη ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνύ, ηνπο ζπαζκνύο θαη ηα δσεξά ελ ησ βάζεη 

ηελόληηα αληαλαθιαζηηθά. Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί πνηθίινπ βαζκνύ θαζπζηεξήζε ζηε 

γλσζηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε. Τν ζύλδξνκν κπνξεί επίζεο λα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν 

θίλδπλν αλάπηπμεο όγθσλ. Οη κεηαιιάμεηο θαη ηα ειιείκκαηα ηνπ γνληδίνπ NSD1 (πνπ 

βξίζθεηαη ζην ρξσκόζσκα 5q35 θαη θσδηθνπνηεί κηα κεζπιηξαλζθεξάζε ηζηνλώλ πνπ 

εκπιέθεηαη ζε κεηαγξαθηθή ξύζκηζε) είλαη ππεύζπλεο γηα πεξηζζόηεξν από ην 75% ησλ 

πεξηπηώζεσλ. Η αλάιπζε FISH, ην MLPA ή  h πνιιαπιή πνζνηηθή PCR επηηξέπεη ηελ 

αλίρλεπζε ησλ ζπλνιηθώλ / κεξηθώλ ειιεηκκάησλ ηνπ NSD1, ελώ ε άκεζε αιιεινύρηζε 

επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε ησλ κεηαιιάμεσλ NSD1. Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ 

NSD1 ζπκβαίλνπλ de novo, ελώ ππάξρνπλ πνιύ ιίγεο νηθνγελείο πεξηπηώζεηο. Αλ θαη νη 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη ζπνξαδηθέο, έρνπλ πεξηγξαθεί αξθεηέο αλαθνξέο κε 

απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν θιεξνλνκηθόηεηαο.  

 

Γελ έρεη πνηέ αλαθεξζεί γακεηηθόο κσζατθηζκόο θαη ν θίλδπλνο επαλεκθάληζεο κε πγηείο 

γνλείο είλαη πνιύ ρακειόο (<1%). Η θύξηα δηαθνξηθή δηάγλσζε γίλεηαη από ην ζύλδξνκν 

Weaver, ην ζύλδξνκν Beckwith-Wiedeman, ην ζύλδξνκν Δύζξαπζηνπ Χ, ην ζύλδξνκν 

Simpson-Golabi-Behmel  θαη ην ζύλδξνκν ειιείκκαηνο 22qter (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Η 

αληηκεηώπηζε είλαη δηεπηζηεκνληθή. Καηά ηε λενγληθή πεξίνδν, ε ζεξαπεία είλαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζπκπησκαηηθή, θαη ζπκπεξηιακβάλεη  θσηνζεξαπεία ζε πεξίπησζε ίθηεξνπ, ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ ζίηηζεο θαη ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο θαη ηνλ 

εληνπηζκό θαη ηε ζεξαπεία ηεο ππνγιπθαηκίαο. Η γεληθή παηδηαηξηθή παξαθνινύζεζε είλαη 

ζεκαληηθή θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο θαη επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

θιηληθώλ επηπινθώλ, όπσο ε ζθνιίσζε θαη νη ππξεηηθνί ζπαζκνί. Έλα επαξθέο ςπρνινγηθό 

θαη εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κε ινγνζεξαπεία θαη θπζηνζεξαπεία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό 

ξόιν ζηελ  ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ αζζελώλ. Τν ηειηθό ύςνο ηνπ ζώκαηνο είλαη δύζθνιν λα 

πξνβιεθζεί, αιιά ε αλάπηπμε ηείλεη λα νκαινπνηείηαη κεηά ηελ εθεβεία 
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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. 

 

 

 


