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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Το σύνδρομο μικροελλείματος 8p23.1 αφορά  ένα μερικό έλλειμμα στο βραχύ σκέλος του 

χρωμοσώματος 8, και χαρακτηρίζεται από χαμηλό βάρος γέννησης, ανεπαρκή ανάπτυξη μετά τη 

γέννηση, ήπια νοητική  υστέρηση, υπερκινητικότητα, κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες  και συγγενείς 

καρδιοπάθειες. Ο επιπολασμός είναι άγνωστος, αλλά ελλείματα στο 8p23.1 είναι σπάνια.  Μέχρι 

σήμερα, έχουν αναφερθεί πάνω από 50 περιπτώσεις διάμεσου ή τελομεριδιακού ελλείματος στην 

θέση 8p23.1, χωρίς αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα στα 2 φύλα. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι 

ποικίλες και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος του ελλείμματος, δεδομένου ότι είναι το ίδιο στην 

πλειοψηφία των ασθενών. Οι περισσότερες κοινές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν προγεννητική και 

μετά την γέννηση καθυστέρηση  ανάπτυξης, χαμηλό βάρος γέννησης, ήπια έως μέτρια 

πνευματική υστέρηση, ψυχοκινητική καθυστέρηση, πτωχό λόγο, επιληπτικές κρίσεις και 

προβλήματα συμπεριφοράς, όπως υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα. Συχνά απαντώνται 

κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, που περιλαμβάνουν μικροκεφαλία,υψηλό και στενό μέτωπο, 

ευρεία ρίζα ρινός, επίκανθο, υψηλή υπερώα, κοντό αυχένα και ώτα με χαμηλή πρόσφυση  και 

ασυνήθιστο σχήμα. Επιπλέον, αναφέρονται συχνά συγγενείς καρδιοπάθειες (ανωμαλίες 

κολποκοιλιακού διαφράγματος, στένωση πνευμονικής) , συγγενής διαφραγματοκήλη, καθώς και 

κρυψορχία και υποσπαδία στους άρρενες. 

 Έχουν αναφερθεί ορισμένοι πάσχοντες με φυσιολογική νοημοσύνη. Το μικροέλλειμμα 8p23.1 

είναι πιθανόν να προκύπτει με ομόλογο ανασυνδυασμό μη αλληλόμορφων αλληλουχιών μέσω 

παρακείμενων επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών χαμηλού αριθμού αντιγράφων (LCRs), που 

εξηγεί το σύνηθες μέγεθος των περίπου 3.4 Mb. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες και η 

διαφραγματοκήλη είναι πιο πιθανό να εξηγούνται από την απλοανεπάρκεια του GATA4. Η 

διάγνωση βασίζεται στις κλινικές εκδηλώσεις  

που οδηγούν στη χρωμοσωμική μελέτη. Το μικροέλλειμμα 8p23.1 συχνά δεν εντοπίζεται στον 

κλασικό καρυότυπο, αλλά ως επί το πλείστον ανιχνεύεται στον μοριακό καρυότυπο. Οι μοριακές 

τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χαρακτηριστεί γενετικά το έλλειμμα (FISH, MLPA, 

aCGH). Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την μονοσωμία 22q11 (σύνδρομο υπερωϊο-καρδιο-

προσωπικό σύνδρομο (Δείτε αυτόν τον όρο). Η έγκυρη ή ακριβής χρωμοσωμική ανάλυση 

επιβεβαιώνει τη διαφορική διάγνωση. Η προγεννητική διάγνωση είναι δυνατή με αμνιοκέντηση ή 

λήψη χοριακών λαχνών και μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση. Η γενετική συμβουλευτική 

συνιστάται. Τα περισσότερα μικροελλείμματα 8p23.1 εμφανίζονται εκ νέου <i> de novo </ i>. 

Ωστόσο, οι γονείς μπορεί να φέρουν τη χρωμοσωμική ανακατάταξη και να την μεταβιβάζουν στα 

παιδιά τους, με κίνδυνο εμφάνισης 50%, σε κάθε κύηση. Η αντιμετώπιση των ασθενών 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση, τη θεραπεία και την τακτική παρακολούθηση από τις  κατάλληλες 

ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένων του γενικού ιατρού, του παιδιάτρου και του καρδιολόγου. Η 

έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στις απαιτούμενες αναπτυξιακές παρεμβάσεις έχει 

αποδειχθεί ευεργετική, καθώς στοχεύουν στην επίτευξη καλύτερης ψυχοκινητικής έκβασης. 
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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. 

 

 

 


