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:: Μονοσωμία 17q21.31   
 

Αξηζκόο Orphanet: 96169              

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η κνλνζσκία 17q21.31 (ζύλδξνκν κηθξνειιείκκαηνο 17q21.31) είλαη κηα ρξσκνζσκηθή 

αλσκαιία πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, ππνηνλία θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία, δπζκνξθίεο ηνπ πξνζώπνπ θαη κηα θηιηθή / αμηαγάπεηε ζπκπεξηθνξά.  

 

Ο επηπνιαζκόο ηνπ ζπλδξόκνπ ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 1/16.000 θαη ην έιιεηκκα έρεη ηελ ίδηα 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο θαη ζηα δύν θύια. 

Η ππνηνλία (κε πησρέο ζειαζηηθέο θηλήζεηο θαη αξγή ζίηηζε) είλαη εκθαλήο θαηά ηε γέλλεζε. Η 

δπζκνξθία ηνπ πξνζώπνπ ραξαθηεξίδεηαη από πςειό / επξύ κέησπν, καθξύ πξόζσπν, 

κεζνβιεθαξηθέο ζρηζκέο κε θνξά πξνο ηα πάλσ, επίθαλζν, αζπλήζηζην ζρήκα κύηεο (είηε 

«ζσιελνεηδέο», είηε ζε ζρήκα αριαδηνύ), άθξε ηεο ξηλόο ζε ζρήκα βνιβνύ, κεγάια πξνέρνληα 

ώηα θαη ην θάησ ρείινο κε θνξά  πξνο ηα πάλσ. Σπρλέο είλαη επίζεο ε αλώκαιε ρξώζε θαη ε 

πθή ησλ καιιηώλ. Ο θαηλόηππνο ηνπ πξνζώπνπ κπνξεί λα εμειηρζεί κε ηελ ειηθία, κε 

εθηξάρπλζε θαη επηκήθπλζε ηνπ πξνζώπνπ. Έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί θνληό αλάζηεκα, 

ζθαθνεηδήο ζώξαθαο, αλσκαιίεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, εμάξζξσζε ηνπ ηζρίνπ (σλ), 

καθξηά ιεπηά δάρηπια θαη θάησ άθξα θαη παξακνξθώζεηο ζέζεσο ησλ ρεξηώλ / πνδηώλ. Σε 

όινπο ηνπο αζζελείο, ζθαηξηθή ςπρνθηλεηηθή αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε παξαηεξείηαη από 

κηθξή ειηθία, αιιά ε ζνβαξόηεηα πνηθίιεη από ήπηα έσο ζνβαξή. Ιζηνξηθό επηιεςίαο 

ζεκεηώλεηαη ζην 50% όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ, ελώ θαη άιια λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα κπνξεί 

λα είλαη παξόληα. Άιια ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ αλσκαιίεο ηεο θαξδηάο (κεζνθνιπηθά 

θαη κεζνθνηιηαθά ειιείκκαηα), αλσκαιίεο από ηνπο λεθξνύο θαη ην νπξνπνηεηηθό θαη 

θξπςνξρία. 

Τν επαλαιακβαλόκελν έιιεηκκα 17q21.31 έρεη κέγεζνο κεηαμύ 500-650kb θαη πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ έμη γνλίδηα: C17orf69, CRHR1, IMP5, MAPT, STH θαη KIAA1267. Τν έιιεηκκα 

πεξηιακβάλεηαη ζε κηα πνιπκνξθηθή αλαζηξνθή 900 kb (H2 απιόηππνο). Μέρξη ζηηγκήο, ζε 

όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, ηνπιάρηζηνλ έλαο από ηνπο γνλείο ήηαλ θνξέαο απηήο 

ηεο θνηλήο αλαζηξνθήο, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη ε αλαζηξνθή είλαη έλαο απαξαίηεηνο 

παξάγνληαο γηα λα ζπκβεί ην έιιεηκκα.  

 

Η πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ζηηγκήο εληνπίζηεθαλ κέζσ ηνπ 

ειέγρνπ ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε γηα ηελ αλίρλεπζε πνζνηηθώλ αιιαγώλ γελνκηθώλ 

αληηγξάθσλ. Τν 17q21.31 κηθξνέιιεηκκα κπνξεί λα αληρλεπζεί ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζεηξά 

από κνξηαθέο ηερληθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  κηθξνζπζηνηρηώλ ζπγθξηηηθνύ γελνκηθνύ 

πβξηδηζκνύ (array CGH), θαη ηνπ θζνξίδνληα in situ πβξηδηζκό (FISH). 

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην ζύλδξνκν Prader-Willi ζηε λενγληθή πεξίνδν θαη ην 

ππεξστνθαξδηνπξνζσπηθό ζύλδξνκν ζε αζζελείο κεγαιύηεξεο ειηθίαο (βιέπε απηνύο ηνπο 

όξνπο).  
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Γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη λα δίλεηαη ζηνπο γνλείο ησλ παζρόλησλ, αιιά ην 

κηθξνέιιεηκκα 17q21.31 είλαη ζπνξαδηθό θαη όια ηα ειιείκκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ κέρξη 

ζήκεξα παξαηεξήζεθαλ εθ λένπ.  

 

Τα άηνκα κε κηθξνέιιεηκκα 17q21.31 πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά από ηαηξνύο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη παηδίαηξν. Χξεηάδεηαη λα γίλεηαη θαξδηνινγηθόο έιεγρνο, θαζώο 

θαη έιεγρνο λεθξώλ θαη νπξνινγηθή εθηίκεζε. Η παξαπνκπή ζε άιινπο εηδηθνύο ελδείθλπηαη 

εάλ ππάξρεη ππνςία λεπξνινγηθώλ ή άιισλ ζπζηεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. 

 

Σε άηνκα κε κνλνζσκία 17q21.31 δελ έρνπλ αλαθεξζεί απεηιεηηθέο γηα ηε δσή δηακαξηίεο, 

όκσο ρξεηάδνληαη καθξνρξόληεο κειέηεο γηα λα θαζνξηζηεί ε πξόγλσζε ζηνπο ελήιηθεο 

αζζελείο. Η απηνλνκία είλαη πηζαλό λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη νη πάζρνληεο ζα  πηζαλόηαηα ζα 

ρξεηάδνληαη δηα βίνπ ππνζηήξημε από ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηνπο θξνληίδνπλ. 

 

 

 

 

Εηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Pr Bert DE VRIES 

o Dr David KOOLEN 

 

Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Ιαλνπάξηνο 2009 

Μεηάθξαζε: Ννέκβξηνο 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. 

 

 

 

 


