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:: Το σύνδρομο χρωμοσωμικού μικροελλείμματος 

15q13.3 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA199318 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Το σύνδρομο χρωμοσωμικού μικροελλείμματος 15q13.3 (microdel15q13.3) χαρακτηρίζεται από 

ένα ευρύ φάσμα νευροαναπτυξιακών διαταραχών χωρίς ή με ήπιες δυσμορφίες. Η επίπτωση 

είναι άγνωστη. Έχουν αναφερθεί περίπου 150 περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός 

υποσυνόλου των υγιών συγγενών των προσβεβλημένων ατόμων. Η εμφάνιση συμπτωμάτων 

είναι πιο συχνή στους  άνδρες. Το σύνδρομο εκδηλώνεται στην παιδική ηλικία ή αργότερα στη 

ζωή. Οι ασθενείς παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση, κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη 

του λόγου, γνωστική δυσλειτουργία σε περίπου το ήμισυ των περιπτώσεων (συνήθως ήπια, 

μερικές φορές μέτρια έως σοβαρή), ιδιοπαθή γενικευμένη επιληψία (IGE, συμπεριλαμβανομένης 

της παιδικής και νεανικής επιληψίας απουσίας, νεανική μυοκλονική επιληψία (δείτε αυτούς τους 

όρους) και επιληψίες με γενικευμένους τονικοκλονικούς σπασμούς), διαταραχές νευρολογικές 

και συμπεριφοράς του αυτιστικού φάσματος ή ψυχωτικές (συμπεριλαμβανομένων: διαταραχής  

εκφραστικού  λόγου, κακής βλεμματικής επαφής, επαναλαμβανόμενων κινήσεων, 

υπερκινητικότητας, παρορμητικής και / ή επιθετικής συμπεριφοράς και διαταραχής στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση). Μπορεί να παρατηρηθούν ήπιες δυσμορφίες (βλεφαρικές σχισμές 

με κλίση προς τα κάτω, προεξέχουσα ρινική άκρη, μεγάλα αυτιά, στραβισμός, κλινοδακτυλία του 

5ου δακτύλου του χεριού, έγχρωμοι σπίλοι.  Το κοντό ανάστημα, η μακροκεφαλία και η υποτονία 

είναι συχνά. Οι συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς είναι σπάνιες. Οι ασυμπτωματικοί φορείς 

μπορεί να έχουν ιστορικό μαθησιακών δυσκολιών. Το σύνδρομο οφείλεται σε υπομικροσκοπική 

απάλειψη στην εγγύ χρωμοσωματική περιοχή 15q, που είναι γνωστή για την αστάθειά της και 

την υψηλή πυκνότητα σε επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες χαμηλού αριθμού αντιγράφων (LCR) 

οι οποίες μεσολαβούν στον ανασυνδυασμό μη αλληλόμορφων ομολόγων (NAHR), με 

αποτέλεσμα γονιδιωματικές αναδιατάξεις. Στην περιοχή 15q11q14 χαρτογραφούνται έξι σημεία 

θραύσης (BP), συγκεντρωμένα σε LCRs. Η επαναλαμβανόμενη απάλειψη 1.5 Mb στο 15q13.3, , 

μεταξύ BP4 και BP5, οδηγεί σε απώλεια έξι γνωστών γονιδίων συμπεριλαμβανομένου του <i> 

CHRNA7 </ i>. Η απλο-ανεπάρκεια του <i> CHRNA7 </ i> θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη για 

τις περισσότερες από τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές που συνδέονται με τη απαλοιφή. Οι 

περιστασιακές, μεγαλύτερες απαλήψεις ΒΡ3-BP5 δεν φαίνεται να διαφέρουν κλινικά. Περίπου το 

25% των απαλείψεων συμβαίνουν <i> de novo </ i>, ενώ το 75% κληρονομείται με 

αυτοσωματικό επικρατή τρόπο με μεταβλητή εκφραστικότητα και ελλειπή διεισδυτικότητα. Από 

τις κληρονομικές περιπτώσεις, περίπου το 25% κληρονομούνται πατρικά και το 75% μητρικά.  

Διαγνωστική υποψία θα πρέπει να τίθεται σε κάθε βρέφος ή παιδί με αναπτυξιακή καθυστέρηση 

/ νοητική υστέρηση, αυτισμό, σχιζοφρένεια, επιληπτικές κρίσεις, υποτονία και / ή ήσσονος 

σημασίας δυσμορφίες. Η microdel15q13.3 δεν ανιχνεύεται με τη χρήση συμβατικού καρυότυπου 

(G-banding), αλλά μπορεί να ανιχνευθεί με υβριδισμό με  φθορισμό <i> in situ </ i> (FISH), με τη 

μοριακή μέθοδο MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) και με 

συγκριτική γενωμική υβριδοποίηση με μικροσυστοιχίες (array-CGH) . Η διαφορική διάγνωση 

περιλαμβάνει άλλα αίτια νοητικής υστέρησης, σχιζοφρένειας, αυτισμού και επιληψίας. Οι 
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γενετικές εξετάσεις αποκλείουν άλλες ανωμαλίες της περιοχής 15q που συνδέονται με παρόμοια 

κλινική εικόνα. Η προγεννητική διάγνωση είναι δυνατή μέσω λήψης χοριακών λαχνών ή 

αμνιοπαρακέντησης και ανάλυσης με μεθόδους μοριακής κυτταρογενετικής (FISH). Η γενετική 

συμβουλευτική πρέπει να προσφέρεται με προσοχή, καθώς το σύνδρομο μπορεί να είναι 

σποραδικό ή οικογενές. Σε περιπτώσεις όπου το έλλειμμα είναι κληρονομικό, τα αδέλφια του 

ασθενούς έχουν 50% πιθανότητα να κληρονομήσουν την απάλειψη. Ωστόσο, δεν θα 

αναπτύξουν το σύνδρομο όλοι οι φορείς. Η κλινική εικόνα θα πρέπει να κατευθύνει τη θεραπεία. 

Έγκαιρες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις συνιστώνται σε ασθενείς με νοητική υστέρηση ή/και 

αυτισμό. Η επιληψία, ο αυτισμός ή / και η σχιζοφρένεια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα 

με τις κατευθυντήριες γραμμές.  Υπέρηχος καρδιάς θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους φορείς 

ώστε να αποκλεισθούν συγγενείς ανωμαλίες. Οι υγιείς φορείς  δεν χρήζουν αντιμετώπισης , αν 

και συνιστάται η ευαισθητοποίησή τους για τα συμπτώματα που μπορεί να γίνουν εμφανή 

αργότερα στη ζωή, όπως π.χ. η σχιζοφρένεια,. Η πρόγνωση εξαρτάται από τα κλινικά 

χαρακτηριστικά. Οι φορείς με μαθησιακές δυσκολίες στην παιδική ηλικία συχνά λειτουργούν 

κανονικά στην ενήλικη ζωή. Το προσδόκιμο επιβίωσης δεν μειώνεται αν δεν υπάρχει συγγενής 

καρδιακή ανωμαλία. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία 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. 


