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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Οη ηεινκεξηθνί Xq δηπιαζηαζκνί αλαθέξνληαη ζε ρξσκνζσκηθέο δηαηαξαρέο πνπ πξνθύπηνπλ
από ην καθξύ ζθέινο ηνπ ρξσκνζώκαηνο Χ (Xq). Οη θιηληθέο εθδειώζεηο πνηθίινπλ επξέσο,
αλάινγα κε ην θύιν ηνπ αζζελνύο θαη ηα γνλίδηα πνπ πεξηέρνληαη ζην δηπιαζηαζκέλν ηκήκα. Ο
επηπνιαζκόο ηνπ δηπιαζηαζκνύ Xq παξακέλεη άγλσζηνο. Έρνπλ αλαθεξζεί πεξίπνπ 40
πεξηπηώζεηο ιεηηνπξγηθήο δηζσκίαο Xq28 ιόγσ νξαηώλ θπηηαξνγελεηηθώλ αλαθαηαηάμεσλ θαη
πεξίπνπ 50 πεξηπηώζεηο δηπιαζηαζκώλ πνπ δηαθεύγνπλ ηεο θπηηαξνγελεηηθήο αλάιπζεο θαη
πεξηιακβάλνπλ ην γνλίδην MECP2 (θπινζύλδεηε λνεηηθή πζηέξεζε-πξννδεπηηθή ζπαζηηθόηεηα,
δείηε απηόλ ηνλ όξν). Οη πην ζπρλνί αλαθεξόκελνη ηεινκεξηθνί δηπιαζηαζκνί αθνξνύλ ην ηκήκα
Xq28 θαη δίλνπλ έλα αλαγλσξίζηκν θαηλόηππν πνπ πεξηιακβάλεη δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά
πξνζώπνπ (πξόσξν θιείζηκν ησλ πεγώλ ή ησλ κεησπηαίσλ ξαθώλ, επξύ πξόζσπν κε γεκάηα
κάγνπια, επίθαλζν, κεγάια θαη αλώκαια ώηα, κηθξό θαη αλνηρηό ζηόκα, κπηεξή ξίλα, αλώκαιε
ππεξώα θαη ππνηνλία ηνπ πξνζώπνπ), ζεκαληηθή θνξκηθή ππνηνλία, ζνβαξή αλαπηπμηαθή
θαζπζηέξεζε, ζνβαξέο δπζθνιίεο ζίηηζεο, αλσκαιίεο γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη επαηζζεζία ζε
ινηκώμεηο.
Οη δηπιαζηαζκνί Xq κπνξεί λα πξνθιεζνύλ είηε από έλαλ ελδνρξσκνζσκηθό δηπιαζηαζκό ή
από κηα κε- ηζνδπγηζκέλε X / Y ή X / απηνζσκηθή κεηάζεζε. Σηνπο άξξελεο XY, δνκηθέο X
δηζσκίεο νδεγνύλ πάληα ζε ιεηηνπξγηθέο δηζσκίεο. Σηηο γπλαίθεο, ε απνπζία ζσζηήο
ηζνξξνπίαο ησλ γνληδίσλ πνπ εθθξάδνληαη από ην ρξσκόζσκα Χ ζα κπνξνύζε λα πξνθύςεη
από πνηθίινπο κεραληζκνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κε εζκελνύο πξνηύπνπ αδξαλνπνίεζεο,
ηεο παξνπζίαο ελόο ζεκείνπ ρξσκνζσκηθήο ζξαύζεο πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηνλ in cis
δηαρσξηζκό ελόο ηκήκαηνο ηνπ Χ από ην θέληξν αδξαλνπνίεζεο ηνπ Χ ή ηεο παξνπζίαο
κηθξνύ δαθηπινεηδνύο ρξσκνζώκαηνο. Τν γνλίδην MECP2 ζην Xq28 είλαη ην πην ζεκαληηθό
δόζν- επαίζζεην γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηνλ παζνινγηθό θαηλόηππν ζηνπο ηεινκεξηθνύο
Xq δηπιαζηαζκνύο. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηβεβαηώλεηαη κε
ζπγθξηηηθή γελσκηθή πβξηδνπνίεζε κε κηθξνζπζηνηρίεο ( array CGH). Η δηαθνξηθή δηάγλσζε
πεξηιακβάλεη ην ζύλδξνκν Prader-Willi θαη ην θπινζύλδεην ζύλδξνκν άιθα ζαιαζζαηκίαλνεηηθή πζηέξεζε (ATR-X syndrome) (βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο). Ο θίλδπλνο επαλεκθάληζεο
είλαη ζεκαληηθόο αλ ππάξρεη δνκηθή αλαθαηάηαμε ζε έλαλ από ηνπο γνλείο, θαζώο νη πην ζπρλέο
πεξηπηώζεηο είλαη ν ελδνρξσκνζσκηθόο δηπιαζηαζκόο πνπ θιεξνλνκείηαη από ηε κεηέξα.
Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε γίλεηαη κε θπηηαξνγελεηηθό έιεγρν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο FISH ή
/ θαη ησλ κεζόδσλ πνζνηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ DNA. Η αληηκεηώπηζε είλαη δηεπηζηεκνληθή θαη
κόλν ζπκπησκαηηθή, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξόιεςε ηνπ ππνζηηηζκνύ θαη ησλ
ππνηξνπηαδνπζώλ ινηκώμεσλ. Εθπαίδεπζε θαη ζεξαπείεο απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα
πξνζθέξνληαη ζε όινπο ηνπο αζζελείο. Οη δπζπιαζίεο δελ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε
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λνζεξόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηό ην ζύλδξνκν, αιιά έρεη αλαθεξζεί πξόσξνο ζάλαηνο (πξηλ
από ηελ ειηθία ησλ 25 εηώλ) ζην 55% ησλ αζζελώλ κε επηθάιπςε MECP, θαζώο θαη ιίγεο
πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ νθείινληαη ζε ινίκσμε.
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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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