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:: Σύνδρομο μικροελλείμματος 17q11 
 

Αριθμός Orphanet: 97685 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Το σύνδρομο μικροελλείμματος 17q11 είναι μια σπάνια σοβαρή μορφή Νευροϊνωμάτωσης 

τύπου 1 (NF1, δείτε τον όρο αυτό) που χαρακτηρίζεται από ήπιες δυσμορφίες προσώπου, 

αναπτυξιακή καθυστέρηση, νοητική υστέρηση, αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κακοηθειών και 

ένα μεγάλο αριθμό νευρινωμάτων.  

 

Ο επιπολασμός του συνδρόμου μικροελλείμματος 17q11 δεν είναι γνωστός. Περίπου το 5% 

των περιπτώσεων NF1 έχουν αναφερθεί να έχουν έλλειμμα ολόκληρου του γονιδίου NF1. 

Έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 170 πάσχοντες. 

 

Τα πάσχοντα άτομα έχουν συχνά ασυνήθιστα χαρακτηριστικά στο σώμα και δυσμορφίες στο 

πρόσωπο, που περιλαμβάνουν εκτράχυνση των χαρακτηριστικών του προσώπου, προέχον 

μέτωπο, βλρφαρόπτωση, μεσοβλεφαρικές σχισμές με φορά προς τα κάτω, υπερτελορισμό, 

ευρεία μύτη με ευρεία βάση, χαμηλή πρόσφυση ώτων και μικρογναθία. Οι ασθενείς 

αναπτύσουν ένα μεγάλο αριθμό νευρινωμάτων, συχνά με πρώιμη έναρξη, 

συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών δερματικών νευρινωμάτων και λιγότερο συχνά 

πλεγματοειδή νευρινώματα. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ελλειμματική προσοχή / 

την υπερκινητικότητα (AD / HD), την καθυστέρηση της γνωστικής ανάπτυξης και την νοητική 

υστέρηση. Μερικοί ασθενείς αναφέρεται να  έχουν μικροκεφαλία ή μακροκεφαλία, γλοίωμα 

οπτικής οδού, κολόβωμα ίριδος (δείτε τους όρους αυτούς), ανωμαλίες της καρδιάς (πρόπτωση 

μιτροειδούς βαλβίδας, διάταση αορτής), μεγάλα χέρια και πόδια, δυσπλασίες συνδετικού ιστού 

(υπερεκτασιμότητα των αρθρώσεων, μαλακό δέρμα  στις παλάμες), μυϊκή υποτονία, 

σκολίωση, σκαφοειδή θώρακα και κύστεις οστών. Ο υψηλότερος κίνδυνος κακοήθων όγκων 

για την NF1 και  την μη NF1 περιλαμβάνει: κακoήθεις όγκους των ελύτρων των περιφερικών 

νεύρων (MPNST, κίνδυνος κατά την διάρκεια της ζωής 16-26%), οπισθοπεριτοναϊκά 

ινοσαρκώματα και μυελοβλάστωμα με εκτεταμένα οζίδια (δείτε αυτούς τους όρους).  

Γαμετικά και μωσαϊκά μικροελλείμματα του γονιδίου NF1 και των παρακείμενων περιοχών που 

προκαλούνται από ανασυνδυασμό μη-αλληλομόρφων ομολόγων(NAHR), έχουν αναφερθεί σε 

ασθενείς με αυτή τη διαταραχή. Τα περισσότερα συμβαίνουν εκ νέου. 

Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι εκ νέου από μη πάσχοντες γονείς  και έχουν ένα πολύ 

χαμηλό κίνδυνο επανεμφάνισης. Τα πάσχοντα  άτομα έχουν κίνδυνο 50% να μεταβιβάσουν το 

μικροέλλειμμα και η προγεννητική και προεμφυτευτική γενετική διάγνωση είναι δυνατή. 

 

 

Ειδικός εμπειρογνώμων: 

o Pr Eric LEGIUS 

 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=65&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=central-core&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&disease%28s%29/group%20of%20diseases=Central-core-disease&title=Central-core-disease&search=Dis
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Μετάφραση – Επιμέλεια: 

o Κοσμά Κωνσταντίνα, MD. Κλινική Γενετίστρια 

o Ελένη Μιχελακάκη, PhD. Εθνική Συντονίστρια του Ελληνικού Orphanet  

 

Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2014 

Μετάφραση: Δεκέμβριος 2014 

 

 

 

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. 
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