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Αξηζκόο Orphanet:2308 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Jacobsen πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πνιιαπιέο  ζπγγελείο  αλσκαιίεο/ λνεηηθή 

πζηέξεζε (MCA / MR), είλαη  έλα ζύλδξνκν πνπ αθνξά γεηηνληθά γνλίδηα  θαη πξνθαιείηαη από 

κεξηθό έιιεηκκα ηνπ καθξνύ ζθέινπο ηνπ ρξσκνζώκαηνο 11.  

 

Μέρξη ζήκεξα, πάλσ από 200 πεξηπηώζεηο έρνπλ αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία. Ο επηπνιαζκόο 

εθηηκάηαη ζε 1/100.000 γελλήζεηο, κε αλαινγία γπλαηθώλ / αλδξώλ 2:1.  

 

Τα πην θνηλά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ ηελ πξν-θαη κεηαγελλεηηθή θαζπζηέξεζε 

ηεο αλάπηπμεο, ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ραξαθηεξηζηηθέο δπζκνξθίεο ηνπ πξνζώπνπ 

(παξακνξθώζεηο  ηνπ θξαλίνπ, ππεξηεινξηζκό, βιεθαξόπησζε, θνισβώκαηα, κεζνβιεθαξηθέο  

ζρηζκέο κε θνξά πξνο ηα θάησ επίθαλζν, επξεία βάζε ηεο ξηλόο, κηθξή κύηε, ζηόκα κε ζρήκα V 

θαη κηθξνύ κεγέζνπο θαη ώηα κε ρακειή πξόζθπζε θαη νπίζζηα θιίζε). Με-θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ησλ αηκνπεηαιίσλ, ζξνκβνπελία ή παλθπηηαξνπελία είλαη ζπλήζσο παξόληα θαηά ηε 

γέλλεζε. Οη αζζελείο ζπρλά εκθαλίδνπλ  δπζπιαζίεο ηεο θαξδηάο, ησλ λεθξώλ, ηνπ 

γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα, ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ, ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

ζθειεηνύ. Οθζαικηθέο, αθνπζηηθέο, αλνζνινγηθέο θαη νξκνληθέο αλσκαιίεο κπνξεί λα είλαη 

επίζεο παξνύζεο. 

Τν κέγεζνο ηνπ ειιείκκαηνο θπκαίλεηαη από ~ 7 έσο 20Mb, κε ηα ζεκεία ζξαύζεο  λα 

εληνπίδνληαη εληόο ή ηεινκεξηθά ηεο δώλεο 11q23.3 θαη λα εθηείλνληαη ζηα ηεινκεξίδηα. Τν 

έιιεηκκα εκθαλίδεηαη εθ λένπ ζην 85% ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ην 15% ησλ 

πεξηπηώζεσλ πξνθύπηεη από έλα κε ηζνδπγηζκέλν δηαρσξηζκό ηεο νηθνγελνύο ηζνδπγηζκέλεο 

κεηάζεζεο ή από άιιεο ρξσκνζσκηθέο αλαθαηαηάμεηο. Σε ιίγεο πεξηπηώζεηο ε ζξαύζε είλαη 

ζηελ εύζξαπζηε πεξηνρή FRA11B. 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηα θιηληθά επξήκαηα (λνεηηθή πζηέξεζε, δπζκνξθία ηνπ πξνζώπνπ θαη 

ζξνκβνπελία) θαη επηβεβαηώλεηαη  κε θπηηαξνγελεηηθή αλάιπζε.  

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη  ηα ζύλδξνκα Turner θαη Noonan (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο)  

θαη ε επίθηεηε ζξνκβνπελία  πνπ νθείιεηαη  ζε  ζεςαηκία. Πξνγελλεηηθή δηάγλσζε  ηνπ 

ειιείκκαηνο 11q είλαη δπλαηή, κέζσ θπηηαξνγελεηηθήο αλάιπζεο δεηγκάησλ ακληνθπηηάξσλ ή 

ρνξηαθήο ιάρλεο. 

Η αληηκεηώπηζε είλαη δηεπηζηεκνληθή θαη απαηηεί αμηνιόγεζε από παηδίαηξν, παηδν- θαξδηνιόγν, 

λεπξνιόγν θαη νθζαικίαηξν. Ο αθνπνινγηθόο έιεγρνο, νη αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο, ε ελδνθξηληθή 

θαη αλνζνινγηθή αμηνιόγεζε θαη ε παξαθνινύζεζεο πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζε όινπο ηνπο 

αζζελείο. Οη αλσκαιίεο ζηελ θαξδηά κπνξεί λα είλαη πνιύ ζνβαξέο θαη λα απαηηνύλ  ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε ζηε λενγληθή πεξίνδν. Τα λενγλά κε ζύλδξνκν Jacobsen κπνξεί λα έρνπλ δπζθνιίεο 
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ζηελ ζίηηζε θαη κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ε ζίηηζε κε ξηλνγαζηξηθό ζσιήλα. Ιδηαίηεξε πξνζνρή 

πξέπεη λα δνζεί ζηα αηκαηνινγηθά πξνβιήκαηα.  

 

Πεξίπνπ 20% ησλ παηδηώλ πεζαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν πξώησλ ρξόλσλ ηεο δσήο, 

ζπλήζσο από επηπινθέο από ηε ζπγγελή θαξδηνπάζεηα θαη ιηγόηεξν ζπρλά από αηκνξξαγία. Γηα 

ηνπο αζζελείο πνπ επηβηώλνπλ ζηελ λενγληθή θαη βξεθηθή πεξίνδν, ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο 

παξακέλεη άγλσζην. 
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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. 

 

 

 


