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ΠΕΡΗΛΗΨΗ 

Το σύνδρομο μικροδιπλασιασμού της χρωμοσωματικής περιοχής 15q11-q13 (dup15q11-q13) 

χαρακτηρίζεται από νευροσυμπεριφορικές διαταραχές, υποτονία, νοητική υστέρηση, 

καθυστέρηση λόγου και επιληπτικές κρίσεις. Η επίπτωση είναι άγνωστη. Μέχρι σήμερα, έχουν 

αναφερθεί περίπου 30 περιπτώσεις με μητρικής προέλευσης σύνδρομο. Το σύνδρομο μητρικής 

προέλευσης εκδηλώνεται στην πρώιμη παιδική ηλικία με αναπτυξιακή καθυστέρηση κυρίως στον 

λόγο, υποτονία, επιληπτικές κρίσεις συχνά ανθεκτικές στη θεραπεία, προβλήματα 

συμπεριφοράς που μερικές φορές εμπίπτουν στις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού 

(ASDs), και ήπιες ή απούσες δυσμορφίες (μακροκεφαλία, βλεφαρικές σχισμές προς τα κάτω, 

επίκανθο, ανέκφραστο προσωπείο, κλινοδακτυλία, συνδακτυλία) και κοντό ανάστημα. Έχει 

περιγραφεί σύνδρομο Lennox-Gastaut όψιμης έναρξης. Καρδιακές ανωμαλίες έχουν αναφερθεί 

σποραδικά. Η κλινική εικόνα ποικίλλει  σημαντικά, ακόμη και μέσα στην ίδια οικογένεια. Οι 

διπλασιασμοί πατρικής προέλευσης είναι σπάνια συμπτωματικοί (αναπτυξιακή καθυστέρηση / 

διαταραχές συμπεριφοράς). Το σύνδρομο οφείλεται σε διάμεσους διπλασιασμούς που 

περιλαμβάνουν την κρίσιμη περιοχή Prader-Willi/Angelman (PWACR) η οποία υπόκειται σε 

αποτύπωση και της οποίας η απαλοιφή οδηγεί στα σύνδρομα Prader-Willi και Angelman (δείτε 

αυτούς τους όρους). Η εγγύς περιοχή του χρωμοσώματος 15q είναι ασταθής και πλούσια σε 

επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες χαμηλού αριθμού αντιγράφων (LCR) που συχνά αποτελούν το 

υπόστρωμα κλινικά σημαντικών αναδιατάξεων με ποικίλα αποτελέσματα, αναλόγως της 

γονεϊκής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των διπλασιασμών που συμβαίνουν κατά 

προτίμηση στο μητρικό χρωμόσωμα. Τα αιτιολογικά γονίδια αποτυπώνονται και εκφράζονται 

από το μητρικό αλληλόμορφο. Μόνο δύο μητρικά γονίδια που εκφράζονται, τα <i> UBE3A </ i> 

και <i> ATP10C </ i>, βρίσκονται στην  περιοχή της  αποτύπωσης. Οι διάμεσες επαναλήψεις 

είναι σχεδόν ομοιόμορφου μεγέθους 4 Mb, μοιράζονται τα ίδια σημεία θραύσης με τις απαλοιφές, 

και περίπου τα 2/3 φαίνεται να προκύπτουν από ένα δια-χρωμοσωματικό γεγονός ενώ τα 

υπόλοιπα είναι ενδο-χρωμοσωματικά. Σπάνια έχουν αναφερθεί διάμεσοι τριπλασιασμοί. Οι 

διάμεσες επαναλήψεις συμβαίνουν συνήθως <i> de novo </ i> και είναι πολύ λιγότερο συχνές 

από ό, τι οι ανεστραμμένες επαναλήψεις οι οποίες οδηγούν στο σύνδρομο invdup(15) (βλ. τον 

όρο αυτό). Θα πρέπει να υπάρχει διαγνωστική υποψία σε κάθε παιδί με πρώιμη υποτονία, ήπιες 

δυσμορφίες, αναπτυξιακή καθυστέρηση / νοητική υστέρηση, ASD και επιληπτικές κρίσεις. Η 

διάγνωση επιβεβαιώνεται με κλασικές κυτταρογενετικές μεθόδους (οι ζώνες G-R εντοπίζουν 

τους περισσότερες αλλά όχι όλους τους διπλασιασμούς) και in situ υβριδισμό με φθορισμό 

(FISH) με τη χρήση ανιχνευτών τόσο από το εγγύς χρωμόσωμα 15 όσο και από το PWACR, 

μέθοδος που δείχνει την dup15q11-q13 η οποία περιλαμβάνει το PWACR. Οι μοριακές μελέτες 

(ανάλυση μικροδορυφορικών τόπων (microsatelites) του γονεϊκού DNA και PCR ειδική για 

μεθυλίωση στο DNA του πάσχοντος) απαιτούνται για την ανίχνευση της γονεϊκής προέλευσης. Η 

γενομική υβριδοποίηση με μικροσυστοιχιές (aCGH) είναι μια ισχυρή μέθοδος για την ανίχνευση 

της έκτασης του διπλασιασμού. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει άλλες αιτίες συνδυασμού 
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αναπτυξιακής καθυστέρηση, ASD και επιληψίας. Η σοβαρή πρώιμη υποτονία μπορεί να 

οδηγήσει σε γενετική αξιολόγηση για PWS, που δείχνει τον dup15q11-q13. Οι γενετικές 

εξετάσεις αποκλείουν άλλες διαταραχές με παρόμοια κλινική εικόνα οι οποίες συνδέονται με 

υπεράριθμους χρωμοσώματικούς δείκτες (SMC) που προέρχονται από το χρωμόσωμα 15, 

όπως inv dup (15) ή, σπανιότερα, διπλά SMC με αποτέλεσμα τη μερική εξασωμία του PWACR 

που κληρονομείται απο την μητέρα. Η προγεννητική διάγνωση είναι εφικτή. Κύτταρα, που 

λαμβάνονται με αμνιοκέντηση ή με  λήψη χοριονικών λαχνών, μπορούν να αναλυθούν με έναν 

συνδυασμό κυτταρογενετικών (GR-banding, FISH), και μοριακών (ανάλυση μεθυλίωσης) 

μεθόδων. Η γενετική συμβουλευτική θα πρέπει να είναι προσεκτική, καθώς το σύνδρομο 

dup15q11-q13 είναι συνήθως σποραδικό και σπάνια οικογενές. Η διεπιστημονική αντιμετώπιση 

περιλαμβάνει πλήρη νευρολογική και αναπτυξιακή αξιολόγηση. Συνιστάται η μελέτη με βίντεο-

EEG ώστε να χαρακτηρησθούν οι επιληπτικές κρίσεις και να καθοριστεί η βέλτιστη 

φαρμακοθεραπεία. Η τακτική παρακολούθηση είναι απαραίτητη, καθώς οι επιληπτικές κρίσεις 

μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Η τακτική αναπτυξιακή αξιολογήση επιτρέπει τον 

σχεδιασμό έγκαιρων, σωματικών, εργοθεραπευτικών και γλωσσοθεραπευτικών παρεμβάσεων. 

Ο υπέρηχος καρδιάς θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους φορείς του διπλασιασμού με στόχο τον 

αποκλεισμό καρδιακού ελαττώματος. Το προσδόκιμο επιβίωσης δεν μειώνεται σημαντικά. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


