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:: Τρισωμία 13 
 

Αξηζκόο Orphanet: 3378 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

H ηξηζσκία 13 είλαη κηα ρξσκνζσκηθή αλσκαιία πνπ πξνθαιείηαη από ηελ παξνπζία ελόο 

επηπιένλ ρξσκνζώκαηνο 13 θαη ραξαθηεξίδεηαη από δηακαξηίεο ηεο δηάπιαζεο ηνπ εγθεθάινπ 

(νινπξνζεγθεθαιία), δπζκνξθίεο πξνζώπνπ, νθζαικηθέο αλσκαιίεο, κεηαμνληθή 

πνιπδαθηπιία, αλσκαιίεο ησλ ζπιάρλσλ (θαξδηνπάζεηα) θαη ζνβαξή ςπρνθηλεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Η ζπρλόηεηά ηεο εθηηκάηαη κεηαμύ 1/8.000 θαη 1 / 15.000 γελλήζεηο. Ο 

ελδνκήηξηνο ζαλάηνπ παξαηεξείηαη  ζε πάλσ από ην 95% ησλ εκβξύσλ κε απηή ηελ 

ρξσκνζσκηθή αλσκαιία. Οη λεπξνινγηθέο εθδειώζεηο είλαη ζνβαξέο κε ππνηνλία, κεησκέλε 

ηθαλόηεηα αληίδξαζεο θαη εκθαλή έιιεηςε επίγλσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η νινπξνζεγθεθαιία 

(πνπ πξνθαιείηαη από δηαηαξαρή ζηνλ δηαρσξηζκό ησλ δύν εκηζθαηξίσλ ηνπ εγθεθάινπ), είλαη 

παξνύζα ζην 70% ησλ πεξηπηώζεσλ θαη κπνξεί λα αληρλεπζεί  ζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία κε 

πνηθίινπ βαζκνύ ελνπνίεζε ησλ εκηζθαηξίσλ. Οη αλσκαιίεο ηνπ πξνζώπνπ πνηθίινπλ  θαη 

κπνξεί λα θπκαίλνληαη ζε ζνβαξόηεηα από ππεξηεινξηζκό θαη αγελεζία  ηνπ κεζνγλαζηθνύ 

νζηνύ (80% ησλ πεξηπηώζεσλ) έσο θεβνθεθαιία  ή θπθισπία κε ηελ απνπζία ηνπ ξηληθνύ 

ζθειεηνύ. Μπνξεί επίζεο λα ππάξρνπλ ιπθόζηνκα / ιαγώρεηινο, κηθξν-ή αλνθζαικία, 

θνιόβσκα (αθόκε θαη αλ δελ είλαη παξνύζεο ζνβαξέο δπζπιαζίεο ηνπ εγθεθάινπ), απιαζία ηνπ 

δέξκαηνο ζηελ ηληαθή πεξηνρή, κεηαμνληθή πνιπδαθηπιία, θαξδηαθέο αλσκαιίεο (80% ησλ 

πεξηπηώζεσλ) θαη αλσκαιίεο ηνπ νπξνγελλεηηθνύ.  

Ειεύζεξε ηξηζσκία 13 βξίζθεηαη ζην 75% ησλ πεξηπηώζεσλ. Σε 20% ησλ πεξηπηώζεσλ, ε 

ηξηζσκία 13 ζπλδέεηαη κε κία κεηάζεζε θαηά Robertson ζηε νπνία ην ππεξάξηζκν ρξσκόζσκα 

13 πξνζθνιιάηαη ζε έλα άιιν αθξνθεληξηθό ρξσκόζσκα (ρξσκνζώκαηα 13, 14, 15, 21 ή 22). 

Σε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, ην ζύλδξνκν πξνθαιείηαη από ηελ ακνηβαία κεηάζεζε κεηαμύ ηνπ 

ρξσκνζώκαηνο 13 θαη ελόο κε αθξνθεληξηθνύ ρξσκνζώκαηνο. Μσζατθό ηξηζσκίαο 13 (ζην 

νπνίν ππάξρνπλ θαη ηξηζσκηθά θαη θπζηνινγηθά θύηηαξα) έρεη αλαθεξζεί ζε ιίγνπο αζζελείο κε 

θιηληθή εηθόλα πνπ πνηθίιεη κεηαμύ ελόο θπζηνινγηθνύ θαηλόηππνπ θαη εθείλνπ ηεο θιαζηθήο 

ηξηζσκίαο 13, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ κε  ηξηζσκία ζηνπο ηζηνύο. Ο θίλδπλνο 

επαλάιεςεο ηεο ηξηζσκία (21, 13 ή 18) ζε νηθνγέλεηεο κε άηνκν κε ηξηζσκία 13 είλαη πεξίπνπ 

1%. Ωζηόζν, ζε νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ε ηξηζσκία 13 ζρεηίδεηαη κε κεηάζεζε (θαηά Robertson ή  

ηζνδπγηζκέλε) ν θίλδπλνο επαλεκθάληζεο είλαη πςειόηεξνο, αλ έλαο από ηνπο γνλείο είλαη 

θνξέαο κηαο ηζνδπγηζκέλε κεηάζεζεο. Μπνξεί λα ππάξμεη ππνςία ηξηζσκίαο 13 θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θύεζεο από ηα ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα (νινπξνζεγθεθαιία, πνιπδαθηπιία) θαη κπνξεί 

λα επηβεβαησζεί κε ηελ αλάιπζε ηνπ θαξπνηύπνπ ζην εκβξύν. 

Η αληηκεηώπηζε  είλαη κόλν ππνζηεξηθηηθή. Η ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ησλ δπζπιαζηώλ 

βειηηώλεη ειάρηζηα ηελ θαθή πξόγλσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζύλδξνκν απηό: ηα κηζά από ηα 

βξέθε πεζαίλνπλ κέζα ζηνλ πξώην κήλα ηεο δσήο θαη ην 90% πεζαίλεη  πξηλ από 1 έηνο από 
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θαξδηαθέο, λεθξηθέο ή λεπξνινγηθέο επηπινθέο. Παξαηεηακέλε επηβίσζε (ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο ζηελ ελήιηθε δσή) έρεη αλαθεξζεί θαη είλαη πην ζπρλή ζε πεξηπηώζεηο κσζατθνύ ή 

κεξηθήο ηξηζσκίαο θαη ζηελ απνπζία ζνβαξώλ δηακαξηηώλ ηεο δηάπιαζεο ηνπ εγθεθάινπ. Σε 

γεληθέο γξακκέο, νη αζζελείο ρσξίο κσζατθό αλαπηύζζνπλ κόλν πεξηνξηζκέλε απηνλνκία 

(απνπζία ιόγνπ θαη βάδηζε). 

Εηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Pr Alain VERLOES 

 

Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Mάηνο 2008 

Μεηάθξαζε: Οθηώβξηνο 2014 

 

 

 

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. 

 

 

 


