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:: Σύνδρομο μικροδιπλασιασμού 22q11.2 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το σύνδρομο  μικροδιπλασιασμού 22q11.2 που περιγράφηκε πρόσφατα (σύνδρομο dup22q11) 

αφορά ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων το οποίο συνδέεται με το διπλασιασμό της 

χρωμοσωμιακής περιοχής η οποία απαλοίφεται στους ασθενείς με σύνδρομο DiGeorge ή 

υπερώιο – καρδιο- προσωπικό σύνδρομο (velocardiofacial DG/VCFS;  δείτε αυτόν τον όρο), και   

ένα συμπληρωματικό σύνδρομο διπλασιασμού. Μέχρι τώρα έχουν αναφερθεί περισσότερες από 

50 ανεξάρτητες περιπτώσεις συνδρόμου dup22q11 με υψηλή συχνότητα οικογενών 

διπλασιασμών. Η κλινική εικόνα των ασθενών εμφανίζει εξαιρετική ετερογένεια  και έχει κοινά 

κλινικά χαρακτηριστικά με το σύνδρομο ελλείμματος 22q11.2 (DG/VCFS), όπως καρδιακές 

ανωμαλίες, ανωμαλίες του ουροποιητικού, ανεπάρκεια φαρυγγοϋπερώιας με ή χωρίς 

λυκόστομα, και κυμαίνονται από πολλαπλές διαταραχές  έως ήπιες μαθησιακές δυσκολίες με 

ορισμένα άτομα να είναι, ουσιαστικά, φυσιολογικά. Η βάση αυτής της κλινικής ετερογένειας  

παραμένει ασαφής. Οι επαναλήψεις χαμηλού αριθμού (LCR22) που καλύπτουν την περιοχή 

προδιαθέτουν για ανασυνδυασμό ομολόγων, και μεσολαβούν σε ανασυνδυασμούς των μη 

αλληλικών ομολόγων που οδηγούν σε αναδιατάξεις της περιοχής 22q11.2. Η μεγάλη 

πλειονότητα των πασχόντων  έχει ταυτόσημους μικροδιπλασιασμούς της τάξης των 3Mb οι 

οποίοι ανιχνεύονται με μεγάλη ακρίβεια με υβριδισμό με φθορισμό in situ (FISH) και άλλες 

μοριακές τεχνικές, όπως μικροσυστοιχίες συγκριτικού γενομικού υβριδισμού (α-CGH). Έχουν 

επίσης αναφερθεί εγγείς, ένθετοι διπλασιασμοί 1,5 Mb ή μεγαλύτερες επαναλήψεις. Ο 

διπλασιασμός των 3Mb περιλαμβάνει μια περιοχή που περιέχει 40 γονίδια, 

συμπεριλαμβανομένου του γονιδίου <i> TBX1 </ i> που έχει αποδειχθεί ότι είναι το γονίδιο που 

είναι κυρίως υπεύθυνο για τη νόσο DG/VCFS. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι μεταλλάξεις 

του γονιδίου <i> TBX1 </ i>με  κέρδος λειτουργίας που έχουν παρατηρηθεί, έχουν σαν 

αποτέλεσμα το ίδιο φαινοτυπικό φάσμα με την απλοανεπάρκεια του γονιδίου η οποία οφείλεται 

σε  μεταλλάξεις απώλειας λειτουργίας ή απαλείψεις, επιβεβαιώνοντας ότι η υπερέκφραση του 

<i> TBX1 </ i> μπορεί να είναι υπεύθυνη για το σύνδρομο dup22q11.2. Πρέπει να προτείνεται 

συμπτωματική θεραπεία από διεπιστημονική ομάδα και μπορεί να είναι απαραίτητη η ιατρική και 

/ ή  η χειρουργική θεραπεία για τα καρδιακά προβλήματα. Η πρόγνωση ποικίλει. Σε ασθενείς με 

το σύνδρομο dup22q11.2 παρατηρείται σημαντική κλινική ετερογένεια εντός και μεταξύ των 

οικογενειών. Μερικοί ασθενείς παρουσιάζουν σημαντικές καρδιαγγειακές δυσπλασίες που 

οδηγούν σε πρόωρο θάνατο. 
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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. 

 

 

 


