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:: Φυλοσύνδετη (Χ-linked) επικρατής, 

χονδροδυσπλασία τύπου Chassaing-Lacombe 

 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA 163966 

 

 

ΠΕΡΗΛΗΨΗ 

Η φυλοσύνδετη (Χ-linked) επικρατής χονδροδυσπλασία τύπου Chassaing-Lacombe είναι μια 

σπάνια γενετική διαταραχή των οστών που χαρακτηρίζεται από χονδροδυσπλασία, ενδομήτρια 

καθυστέρηση της ανάπτυξης (IUGR), υδροκεφαλία και δυσμορφία του προσώπου στους 

πάσχοντες άρρενες. Η επίπτωση είναι άγνωστη. Μέχρι σήμερα, έχουν αναφερθεί 10 ασθενείς (4 

άνδρες και 6 γυναίκες) σε μία οικογένεια 4 γενεών. Τα τρία άρρενα  έμβρυα είχαν διαγνωστεί 

πριν από τη γέννηση, υπερηχογραφικά (σκελετικές ανωμαλίες και υδροκεφαλία) και είχε γίνει 

τερματισμός της εγκυμοσύνης. Το τέταρτο άρρεν βρέφος που νοσούσε κατέληξε την έκτη ημέρα 

ζωής. Η ασθένεια είναι σοβαρή και πιθανώς θανατηφόρα στους άνδρες, στους οποίους η κλινική 

εικόνα περιλαμβάνει κοντά χέρια, βραχυδακτυλία, υδροκεφαλία και δυσμορφία του προσώπου, 

προεξέχων μέτωπο, αυτιά με χαμηλή πρόσφυση, μικρή επίπεδη μύτη και μικροφθαλμία. Άλλα 

συμπτώματα μπορεί να είναι η υποπλασία της παρεγκεφαλίδας και υπερκεράτωση του 

δέρματος. Οι ακτινογραφίες δείχνουν σοβαρή πλατυσπονδυλία η οποία οφείλεται σε 

καθυστέρηση της οστεοποίησης των σπονδύλων, λεπτές πλευρές, μέτρια βράχυνση των 

μακρών οστών, υποπλαστικά πτερύγια των λαγονίων, καθυστερημένη οστεοποίηση των ηβικών 

οστών, βραχυδακτυλία χεριών και / ή ποδιών με κοίλα μετακάρπια, μετατάρσια και φάλαγγες και 

υποπλαστικές, τετράγωνες πτέρνες. Η κλινική εικόνα στις γυναίκες είναι λιγότερο σοβαρή και 

περιλαμβάνει κοντό ανάστημα (128 - 151 εκατοστά), ριζομελική βράχυνση των άκρων, κοντά 

χέρια, βραχυμεσοφαλαγγία του 3ου και 4ου δακτύλων, και μπορεί να σχετίζεται με ασυμμετρία 

του σώματος και ήπια νοητική υστέρηση. Η φυλοσύνδετη (Χ-linked) επικρατής 

χονδροδυσπλασία τύπου Chassaing-Lacombe οφείλεται σε μια μετάλλαξη στο γονίδιο της 

απακυλάσης 6 των ιστονών <i> HDAC6 </ i> (Xp11.3-q13.1) η οποία προκαλεί μία 

νουκλεοτιδική αντικατάσταση στη μη-μεταφραζόμενη περιοχή 3 '(UTR ) του μεταγραφόμενου 

HDAC6. Αυτή η μετάλλαξη εντοπίζεται στην σηματοδοτική αλληλουχία για το microRNA-433 

(HSA-miR-433) και καταργεί τη μετα-μεταγραφική ρύθμιση της έκφρασης του <i> HDAC6 </ i> 

μέσω HSA-miR-433, με αποτέλεσμα την υπερέκφραση της πρωτείνης HDAC6. Η 

κληρονομικότητα είναι  φυλοσύνδετη (X-linked)επικρατής. 

 

 

 

  

Ειδικός εμπειρογνώμων: 

 

o Καθ.:  Didier LACOMBE 
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Μετάφραση – Επιμέλεια: 

o Σοφία Ντούζγου, MD. Ειδική κλινική Γενετίστρια – Δυσμορφολόγος 

o Ελένη Μιχελακάκη, PhD. Εθνική Συντονίστρια του Ελληνικού Orphanet  

 

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2011 

Μετάφραση: Αύγουστος 2013 

 

 

 

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. 

 

 

 


