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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η θπινζύλδεηε κπνζσιελαξηαθή κπνπάζεηα (XLMTM) είλαη κηα θιεξνλνκηθή λεπξνκπτθή
δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πνιπάξηζκνπο θεληξηθά ηνπνζεηεκέλνπο ππξήλεο ζηελ
βηνςία κπόο θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπγγελνύο κπνπάζεηαο. Υπνινγίδεηαη όηη ε επίπησζε
ηεο XLMTM είλαη 1/50.000 γελλήζεηο αξξέλσλ. Η λόζνο ραξαθηεξίδεηαη από ζνβαξό θιηληθό
θαηλόηππν ζηνπο άξξελεο θαη εκθαλίδεηαη θαηά ηε γέλλεζε σο έληνλε αδπλακία, ππνηνλία θαη
αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Τα πξνγελλεηηθά ζεκεία είλαη ζπρλά θαη πεξηιακβάλνπλ
ειαηησκέλεο εκβξπτθέο θηλήζεηο θαη πνιππδξάκλην. Καηά ηελ αθηηλνγξαθία ζώξαθνο ζηα
λενγλά παξαηεξείηαη ιέπηπλζε ησλ πιεπξώλ, ελώ ην πξώην ζύκπησκα κπνξεί λα είλαη ε
αζθπμία θαηά ηε γέλλεζε. Τν νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό λενγληθώλ ζαλάησλ ή απνβνιώλ είλαη
ζπρλό. Τα βξέθε κπνξεί λα εκθαλίδνπλ καθξνζσκία, κε κήθνο ζώκαηνο άλσ ηεο 90 εο
εθαηνζηηαίαο ζέζεο θαη κεγάιε πεξίκεηξν θεθαιήο. Σπρλά ζπλππάξρεη εμσηεξηθή
νθζαικνπιεγία. Επίζεο, ζπρλά παξαηεξείηαη θξπςνξρία. Έρνπλ αλαθεξζεί, ζηέλσζε ηνπ
ππισξνύ θαη ζεξαγγώδε αηκαγγεηώκαηα ηνπ ήπαηνο ζε αζζελείο κε καθξνρξόληα επηβίσζε.
Σηελ πιεηνςεθία ηνπο νη θνξείο είλαη αζπκπησκαηηθνί ή εκθαλίδνπλ ζεκεία ήπηαο κπτθήο
αδπλακίαο. Τα ζεκεία κπνξεί λα είλαη εκθαλή ζε νξηζκέλα ζήιεα, θπξίσο εάλ ζπλππάξρνπλ
πξόζζεηεο γελεηηθέο αλσκαιίεο, όπσο αζύκκεηξε αδξαλνπνίεζε ηνπ ρξσκνζώκαηνο Φ. Έλα
πξόζζεην ραξαθηεξηζηηθό ζηα ζήιεα κπνξεί λα είλαη ε αθξάηεηα νύξσλ, ππνδεηθλύνληαο
εκπινθή ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ. Η XLMTM νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηεο
κπνηνπκπνπιαξίλεο (MTM1; Xq27.3-q28). Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά
ηζηνπαζνινγηθά επξήκαηα θαηά ηε βηνςία κπόο, ζε ζπλδπαζκό κε ελδεηθηηθά θιηληθά
ραξαθηεξηζηηθά. Ο γελεηηθόο έιεγρνο επηβεβαηώλεη ηε δηάγλσζε θαη γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή
πξέπεη λα παξέρεηαη ζε όινπο ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Η θύξηα δηαθνξηθή
δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηε ζπγγελή κπνηνληθή δπζηξνθία θαη άιιεο παζήζεηο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη από ζνβαξή λενγληθή ππνηνλία (βιέπε απηνύο ηνπ όξνπο). Πξνο ην παξόλ
δελ ππάξρεη δηαζέζηκε ζεξαπεία. Η αληηκεηώπηζε είλαη ππνζηεξηθηηθή θαη βαζίδεηαη ζε
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Σηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ, νη αζζελείο θαηαιήγνπλ
κέζα ζηνπο πξώηνπο κήλεο δσήο. Έλα πνζνζηό αξξέλσλ αζζελώλ κπνξεί λα επηβηώζεη κέρξη
ηελ εθεβεία ή θαη πεξηζζόηεξν. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ε επηβίσζε βαζίδεηαη ζε έλα
ζεκαληηθό βαζκό ηαηξηθώλ παξεκβάζεσλ θαη, ζπρλά, ζε κόληκε κεραληθή αλαπλεπζηηθή
ππνζηήξημε.
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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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