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ΠΕΡIΛΗΨΗ
H ηξηζσκία 18 είλαη κηα ρξσκνζσκηθή αλσκαιία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ελόο
επηπιένλ ρξσκνζώκαηνο 18 θαη ραξαθηεξίδεηαη από θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο, δνιηρνθεθαιία,
ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπείν, αλσκαιίεο ησλ άθξσλ θαη ζπιαρληθέο αλσκαιίεο. Η επίπησζε
ππνινγίδεηαη ζε 1/6.000 θαη 1/8.000 γελλήζεηο. Ελδνκήηξηνο ζάλαηνο επέξρεηαη ζε
πεξηζζόηεξα από ην 95% ησλ εκβξύσλ κε απηή ηελ ρξσκνζσκηθή αλσκαιία. Γηα άγλσζηνπο
ιόγνπο, ην πνζνζηό επηβίσζεο είλαη πςειόηεξν ζηα ζήιεα από όηη ζηα άξξελα,θαη νδεγεί ζε
κηα θπξηαξρία ησλ ζήιεσλ κεηαμύ δώλησλ βξεθώλ κε ηξηζσκία 18. Υπνηνλία, κεησκέλε
ηθαλόηεηα αληίδξαζεο θαη πξνβιήκαηα ζίηηζεο (πησρέο ζειαζηηθέο θηλήζεηο) είλαη παξόληα
θαηά ηηο πξώηεο εβδνκάδεο ηεο δσήο θαη αθνινπζνύληαη από εμέιημε πξνο ηελ ππεξηνλία, κε
ηα βξέθε λα εκθαλίδνπλ κηα εκθαλή έιιεηςε ηεο αίζζεζεο ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο.
Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ελδνκήηξηα θαη ε κεηά ηελ γέλλεζε θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο,
απηζρλαζκέλε εκθάληζε κε ππνζξεςία, κηθξνθεθαιία κε ζηελό θξαλίν θαη δνιηρνθεθαιία κε
κηθξν-νπηζζνγλαζία, ππεξηεινξηζκό θαη ώηα πησρά ζρεκαηηζκέλα κε γσλίεο. Οη αλσκαιίεο
ησλ πνδηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ξαηβντππνπνδία ή / θαη αλαζηξνθή ηεο πνδηθήο θακάξαο
(rocker-bottom) θαη εθίππεπζε ησλ δαθηύισλ (ην πέκπην θαη ην δεύηεξν δάρηπιν κε ην
ηέηαξην θαη ην ηξίην). Οη δπζπιαζίεο είλαη ζπρλέο, κε ζπκκεηνρή ησλ νθζαικώλ
(κηθξνθζαικία, θνινβώκαηα), ηεο θαξδηάο (πάλσ από ην 90% ησλ πεξηπηώζεσλ), ηνπ
πεπηηθνύ ζσιήλα (αηξεζία νηζνθάγνπ, νξζνπξσθηηθέο αλσκαιίεο), ησλ λεθξώλ θαη ηνπ
νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο (πδξνλέθξσζε, εηεξόπιεπξν ή ακθνηεξόπιεπξε απιαζία).
Ληγόηεξν ζπρλά παξαηεξνύληαη, ππεξστνζρηζηίεο θαη ιαγώρεηινο, αξζξνγξύπσζε, απιαζία
ηεο θεξθίδαο, δηζρηδήο ξάρε κε αλεγθεθαιία, νινπξνζεγθεθαιία θαη νκθαινθήιε. Η
πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ ζρεηίδνληαη κε ειεύζεξε ηξηζσκία 18. Μσζατθό ηξηζσκίαο 18
έρεη αληρλεπζεί ζε κεξηθνύο αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ θιηληθή εηθόλα πνπ πνηθίιεη θαη κπνξεί
λα είλαη απηόο ηεο θιαζηθήο ηξηζσκίαο 18 έσο θαη θπζηνινγηθόο θαηλόηππνο, αλάινγα κε ηνλ
αξηζκό ησλ ηξηζσκηθώλ θπηηάξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ηζηνύο.
Ο θαηλόηππνο ηεο ηξηζσκίαο 18 θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ηξηώλ αληηγξάθσλ ηεο
ηαηλίαο 18q11-q12. Ο θίλδπλνο επαλάιεςεο ηξηζσκίαο (21, 13 ή 18) ζε νηθνγέλεηεο κε
εκθάληζε πεξίπησζεο ηξηζσκίαο 18 είλαη πεξίπνπ 1%. Ωζηόζν, ζε νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ε
ηξηζσκία 18 πξνθαιείηαη από κεηάζεζε, ν θίλδπλνο επαλεκθάληζεο είλαη κεγαιύηεξνο, εάλ
έλαο από ηνπο γνλείο είλαη θνξέαο κηαο ηζνξξνπεκέλεο κεηάζεζεο. Μπνξεί λα ππάξρνπλ
ππνςίεο γηα ηξηζσκία 18 θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θύεζεο από ηα ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα
(θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο, δπζπιαζίεο, πνιιαπιέο θύζηεηο ζηα ρνξηνεηδή πιέγκαηα) θαη
κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε αλάιπζε ηνπ θαξπνηύπνπ ηνπ εκβξύνπ. Οη δείθηεο νξνύ (πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο ηξηζσκίαο 21) κπνξεί επίζεο λα είλαη παζνινγηθνί. Η
ζεξαπεία είλαη ππνζηεξηθηηθή θαη κόλν. Η ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ησλ δπζπιαζηώλ βνεζά ιίγν
ζην λα βειηησζεί ε πησρή πξόγλσζε ηνπ ζύλδξνκν απηνύ: ην 90% ησλ βξεθώλ πεζαίλνπλ
εληόο ηνπ πξώηνπ έηνπο δσήο από θαξδηαθέο, λεθξηθέο ή λεπξνινγηθέο επηπινθέο, ή από
επαλαιακβαλόκελεο ινηκώμεηο. Παξαηεηακέλε επηβίσζε (ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζηελ
ελήιηθε δσή) έρεη αλαθεξζεί, θπξίσο ζε πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ κσζατθό ή κεξηθή ηξηζσκία
Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην www.orpha.net 1

(πνπ πξνθύπηεη από κεηάζεζε). Η πιεηνςεθία ησλ κε-κσζατθώλ αζζελώλ αλαπηύζζνπλ
κόλνλ πεξηνξηζκέλε απηνλνκία (απνπζία ιόγνπ θαη βάδηζεο). Η θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο
είλαη ζεκαληηθή.
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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.
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