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:: Tελομερική μονοσωμία 10p 

Αξηζκόο Orphanet: 1580 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η ηεινκεξηθή κνλνζσκία 10p είλαη κηα ζπάληα ρξσκνζσκηθή δηαηαξαρή, ζηελ νπνία ε άθξε ηνπ 

βξαρένο ζθέινπο (βξαρίνλαο p) ηνπ ρξσκνζώκαηνο 10 παξνπζηάδεη έιιεηκκα, κε απνηέιεζκα 

έλαλ εηεξνγελή θαηλόηππν, πνπ εμαξηάηαη από  ην κέγεζνο ηνπ ειιείκκαηνο. Τν έιιεηκκα κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη κόλν ηελ ηειηθή ηαηλία 10p15, ή λα επεθηείλεηαη πξνο ην θεληξνκεξίδην ζηηο 

ηαηλίεο 10p14 ή 10p13. Πεξίπνπ 50 πεξηπηώζεηο ηεο ακηγνύο ηεινκεξηθήο κνλνζσκίαο 10p 

έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ζηηγκήο. Η ηεινκεξηθή κνλνζσκία 10p πεξηιακβάλεη ηε δώλε 10p13 θαη 

ζρεηίδεηαη κε θαξδηαθέο αλσκαιίεο θαη κε αλσκαιίεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ, πνπ επηθαιύπηνληαη 

κε ηηο αλσκαιίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζύλδξνκν κηθξνειιείκαηνο 22q11 (ην ζύλδξνκν 

DiGeorge / ην θάζκα ηνπ ππεξστνθαξδηνπξνζσπηθνύ ζπλδξόκνπ (DGS / VCFS), δείηε απηνύο 

ηνπο όξνπο) κε ππνπαξαζπξενεηδηζκό, ππαζβεζηηαηκία, ζπγγελείο θσλνζηειερηαίεο θαξδηαθέο 

αλσκαιίεο, ππνπιαζία ηνπ ζύκνπ ,πνπ νδεγεί ζε αλεπάξθεηα ησλ Τ-θπηηάξσλ ,θαη  λνεηηθή 

πζηέξεζε. Πεξηζζόηεξνη από 25 αζζελείο έρνπλ αλαθεξζεί κε del (10) (p13). Εθηόο από ηηο 

αλσκαιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζύλδξνκν DiGeorge (π.ρ. θσλνζηειερηαίεοο αλσκαιίεο κε 

ζπκηθή ππνπιαζία), απηνί νη αζζελείο εκθαλίδνπλ ζπρλά αλώκαιν ζρήκα ηνπ θξαλίνπ, 

κηθξνθεθαιία, καθξύ πξόζσπν, ςειό κέησπν, επξεία ξίδα ηεο ξηλόο, κεζνβιεθαξηθέο ζρηζκέο 

κε θνξά πξν ηα θάησ, αλεζηξακκέλνπο ξώζσλεο, αλσκαιίεο ζηα ρέξηα θαη ζηα πόδηα, 

αλσκαιίεο ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνύ, βαξεθνΐα  θαη ζνβαξή ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, κε 

απνηέιεζκα κηα θιηληθή εηθόλα πνπ δηαθέξεη ζαθώο από εθείλε ηνπ θιαζηθνύ ζπλδξόκνπ ηνπ 

κηθξνειιείκκαηνο 22q11. Ωζηόζν, ιόγσ ησλ νκνηνηήησλ ησλ αλσκαιηώλ  πνπ παξαηεξνύληαη 

ζηα δύν ζύλδξνκα, ην del (10) (p13) αλαθέξεηαη σο DGS2. Η θξίζηκε πεξηνρή γηα ην DGS2 έρεη 

ραξηνγξαθεζεί εληόο ελόο δηαζηήκαηνο 1cM ζην 10p13, ην νπνίν πεξηέρεη ην γνλίδην CUGBP2, 

έλα γνλίδην ππνςήθην γηα ηηο ζπγγελείο αλσκαιίεο ηεο θαξδηάο. Σε ιηγόηεξν από 10 αζζελείο 

έρνπλ πεξηγξαθεί κηθξόηεξα ειιείκκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πεξηνρή 10p14-pter. Μεξηθνί από 

απηνύο ηνπο αζζελείο παξνπζηάδνπλ ηελ ηξηάδα: ππνπαξαζπξενεηδηζκόο, λεπξναηζζεηήξηα 

βαξεθνΐα, θαη λεθξηθέο αλσκαιίεο (ζύλδξνκν HDR, δείηε απηόλ ηνλ όξν). Υπεύζπλε γηα απηό ην 

θαηλόηππν είλαη ε απιναλεπάξθεηα ηνπ εηδηθνύ ησλ Τ-θπηηάξσλ  trans-δξώληα παξάγνληα 

κεηαγξαθήο GATA-3 (πνπ θσδηθνπνηείηαη από ην γνλίδην GATA3  θαη έρεη ραξηνγξαθεζεί ζηελ 

πεξηνρή 10p14-pter). Ακηγή ππνηεινκεξηδηαθά ειιείκκαηα πνπ αθνξνύλ ην 10p15-ter είλαη πνιύ 

ζπάληα (<6 παηδηά έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ηώξα). Ο θαηλόηππνο παξακέλεη αζαθήο: έρνπλ 

αλαθεξζεί ρακειό βάξνο θαηά ηε γέλλεζε, επηκέλνπζα θαζπζηέξεζε αύμεζεο, ήπηα 

ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ππνηνλία, καδί κε κεκνλσκέλεο αλαθνξέο αλσκαιηώλ ηνπ 

κεζνθνηιηαθνύ δηαθξάγκαηνο, πδξνθεθαιία θαη ππνιεηπόκελε αλάπηπμε ησλ γελλεηηθώλ 

νξγάλσλ. 

Η ηεινκεξηθή κνλνζσκία 10p εκθαλίδεηαη ζπλήζσο εθ λένπ ή κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε κηα γνλετθή 

κεηάζεζε. Η δηάγλσζε απαηηεί θπηηαξνγελεηηθή αλάιπζε θαη ν κνξηαθόο ραξαθηεξηζκόο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ αλαδήηεζε κηαο κεηάζεζεο, δηόηη ην έιιεηκκα κπνξεί λα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο κεηαηόπηζεο ελόο παξάγσγνπ  ρξσκνζώκαηνο. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε ζε 
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αζζελείο κε ηεινκεξηθή κνλνζσκία 10p ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην  ζύλδξνκν ειιείκκαηνο 

22q11 θαη άιιεο αηηίεο ππνπαξαζπξενεηδηζκνύ, αλάινγα κε ην θαηλόηππν. Η πξνγελλεηηθή 

δηάγλσζε είλαη εθηθηή θαη πξέπεη λα πξνηαζεί γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή ε νπνία εμαξηάηαη από 

ηελ ππεύζπλε γηα ην έιιεηκκα θπηηαξνγελεηηθή αλαθαηάηαμε (εθ λένπ ή κεηάζεζε). Η 

αληηκεηώπηζε  ησλ  αζζελώλ κε  κνλνζσκία 10p πεξηιακβάλεη κηα ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ησλ 

κείδνλσλ  θιηληθώλ εθδειώζεσλ : αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, πξνβιήκαηα ζίηηζεο, 

ππαζβεζηηαηκία, βαξεθνΐα, θαξδηαθέο αλσκαιίεο θαη ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο. Οη παηδίαηξνη, 

νη λεπξνιόγνη, νη λεθξνιόγνη θαη νη ελδνθξηλνιόγνη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαηά πεξίπησζε. 

Απαηηείηαη αλαπηπμηαθή εθηίκεζε από ινγνζεξαπεπηέο ,θπζηνζεξαπεπηέο θαη εξγνζεξαπεπηέο Η 

πξόγλσζε πνηθίιεη, αλάινγα κε ηηο ζπλνδέο δηακαξηίεο. 
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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. 

 

 

 


