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«Γενετικές Ανωμαλίες»
Ως γενετική ορίζεται η μελέτη των γονιδίων, της κληρονομικότητας και της
βιοποικιλότητας στους ζωντανούς οργανισμούς. Συμβάλλει στην κατανόηση της
κληρονομικότητας σε πολλές εφαρμοσμένες επιστήμες της ζωής, ενώ παράλληλα
συνδέεται στενά με την μελέτη των συστημάτων πληροφοριών.
Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων σε ένα γονίδιο διαβάζεται και μεταφράζεται
από ένα κύτταρο για να παραχθεί μια αλυσίδα αμινοξέων , που με τη σειρά
αναδιπλώνεται σε μία πρωτεΐνη. Η σειρά των αμινοξέων σε μια πρωτεΐνη αντιστοιχεί
στη σειρά των νουκλεοτιδίων στο γονίδιο. Αυτή η σχέση μεταξύ αλληλουχίας
νουκλεοτιδίων και αλληλουχίας αμινοξέων είναι γνωστή ως γενετικός κώδικας. Μια
τριάδα νουκλεοτιδίων αντιστοιχεί σε ένα αμινοξύ. Τα αμινοξέα σε μια πρωτεΐνη
καθορίζουν πώς αναδιπλώνεται αυτή στο μοναδικό τρισδιάστατο σχήμα της, μια
δομή που είναι τελικά υπεύθυνη για τη λειτουργία της πρωτεΐνης. Οι πρωτεΐνες
πραγματοποιούν πολλές από τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για να ζήσουν τα
κύτταρα. Μια αλλαγή στο DNA σε ένα γονίδιο μπορεί να αλλάξει την αλληλουχία
των αμινοξέων μιας πρωτεΐνης, αλλάζοντας έτσι το σχήμα και τη λειτουργία της,
καθιστώντας την πρωτεΐνη αναποτελεσματική ή ακόμη και κακοήθη (π.χ.
δρεπανοκυτταρική αναιμία). Οι αλλαγές στα γονίδια ονομάζονται (γονιδιακές)
μεταλλάξεις.

Σύνδρομο Klinefelter
Ορισμός: Το σύνδρομο Κλαϊνεφέλτερ είναι μια χρωμοσωμική ανωμαλία που
χαρακτηρίζεται από ελάχιστα ή ανύπαρκτα σπερματοζωάρια στο σπέρμα.

Χαρακτηριστικά:






Το σύνδρομο Κλαϊνεφέλτερ παρουσιάζεται όταν το άτομο έχει ένα επιπλέον
χρωμόσωμα X (XXY αντί για XY). Σε πολλές περιπτώσεις, οι όρχεις
εξακολουθούν να παράγουν σπέρμα. Επειδή, όμως, πρόκειται για
κληρονομική ανωμαλία, τα άτομα που εμφανίζουν αυτό το πρόβλημα θα
πρέπει να συμβουλεύονται ειδικούς προτού επιχειρήσουν να τεκνοποιήσουν.
Και αυτό γιατί κάποια σπερματοζωάρια θα περιέχουν ένα επιπλέον Χ
χρωμόσωμα και το παιδί μπορεί να κληρονομήσει τη διαταραχή του πατέρα.
Ο έλεγχος των χρωμοσωμάτων των εμβρύων – προεμφυτευτική διάγνωση –
είναι μια από τις επιλογές που υπάρχουν για τη γέννηση υγιών παιδιών.
Είναι γενετική πάθηση και συνήθως κληρονομείται από τους γονείς. Αυτό
οφείλεται σε ένα παραπάνω χρωμόσωμα Χ. Εάν οι γονείς είναι μεγάλης
ηλικίας έχει ως αποτέλεσμα να αυξήσει τις πιθανότητες του συνδρόμου
Klinefelter. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μειωτικής διαίρεσης του άνδρα το
χρωμόσωμα Χ διατηρείται εξαιτίας του μη σωστού διαχωρισμού των
χρωμοσωμάτων. Σε αυτό το σύνδρομο τα χρωμοσώματα Χ και Υ αδυνατούν
να διαχωριστούν, παράγοντας έτσι μη φυσιολογικούς γαμέτες. Η σύντηξη
ενός τέτοιου μη φυσιολογικού γαμέτη με έναν φυσιολογικό ωάριο οδηγεί
στην δημιουργία ζυγωτού με μη φυσιολογικό αριθμό φυλετικών
χρωμοσωμάτων (ΧΧΥ).
Ένας άλλος παράγοντας διατήρησης ενός επιπλέον χρωμοσώματος Χ είναι
μέσα από το μη ορθό των χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της δεύτερης
μειωτικής διαίρεσης στο ωάριο. Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση όπου στα
φυλετικά χρωμοσώματα δύο Χ αποτυγχάνουν να διαχωριστούν. Κατά αυτή τη
διαδικασία παράγεται ένα μη φυσιολογικό ωάριο ΧΧ το οποίο, όταν




γονιμοποιηθεί με φυσιολογικό σπερματοζωάριο Υ, θα δημιουργήσει ζυγωτό
ΧΧΥ.
Αυτή η χρωμοσωμική ανωμαλία εμφανίζεται περίπου μια στις πεντακόσιες
γεννήσεις ζωντανών ανδρών.
Στα θηλαστικά με ένα περισσότερο από ένα χρωμόσωμα Χ, τα γονίδια σε ένα
από αυτά δεν εκφράζονται (αδρανοποίηση Χ). Ο μηχανισμός αυτός
συμβαίνει τόσο σε ΧΧΥ αρσενικά όσο και σε φυσιολογικά θυληκά άτομα
ΧΧ. Ωστόσο σε ΧΧΥ αρσενικά άτομα, μερικά γονίδια που βρίσκοται στις
«ψευδοαυτοσωμικές» περιοχές των Χ χρωμοσωμάτων τους, έχουν αντίστοιχα
γονίδια στο χρωμόσωμα Υ τους και μπορούν να εκφράζονται.

Θεραπεία: Αν και ένα ελάττωμα στο γονίδιο δεν μπορεί να αποκατασταθεί,
χορηγούνται θεραπείες για τη βελτίωση της γονιμότητας του άνδρα. Σε αυτές τις
θεραπείες, έμφαση δίνεται στη λήψη σπερματοζωάριο που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, π.χ.
Ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου – (ICSI). Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μια
άλλη επιλογή είναι το σπέρμα δότη.

Σύνδρομο Down
Ορισμός: Το σύνδρομο Down (ή αλλιώς Τρισωμία 21 ή Τρισωμία G) περιγράφει
μια χρωμοσωμική ανωμαλία, που περικλείει ένα σύνολο χαρακτηριστικών, τα
οποία υπάρχουν εκ γενετής στους φορείς της γενετικής αυτής βλάβης και
αφορούν παρεκκλίσεις στη σωματική διάπλαση, τη νοητική ανάπτυξη και την
ψυχοκοινωνική εξέλιξή τους.

Χαρακτηριστικά:






Αρχικά θεωρήθηκε ότι η ασθένεια οφείλεται στη σύφιλη, τη φυματίωση,
τον αλκοολισμό του πατέρα, επιληψία και άλλες. Ωστόσο στη συνέχεια
διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικό ρόλο είχε η
κληρονομικότητα.
Ο σχηματισμός των γεννητικών κυττάρων γίνεται με μια διαδικασία
κυτταρικής διαίρεσης, που λέγεται μείωση. Εκεί κατά την 1η μειωτική
διαίρεση το ζεύγος των χρωμοσωμάτων 21 δεν διαχωρίζεται. Αν αυτό το
κύτταρο γονιμοποιηθεί, θα προκύψει έμβρυο με 3 χρωμοσώματα 21 και
συνολικά 47 χρωμοσώματα. Η παραπάνω διαταραχή, όπου υπάρχει
ολόκληρο τρίτο χρωμόσωμα 21 σε όλα τα κύτταρα, συμβαίνει στο 95%
των περιπτώσεων του συνδρόμου. Το κύτταρο το οποίο φέρει τη
διαταραχή προέρχεται συνήθως από τη μητέρα (ωάριο), γιατί τα
αντίστοιχα άτυπα σπερματοζωάρια που φέρουν επιπλέον χρωμόσωμα 21,
στις περισσότερες περιπτώσεις είτε δεν επιζούν, είτε δεν γονιμοποιούν.
Το μεταθετικό σύνδρομο Down είναι το μόνο το οποίο μπορεί να
κληρονομηθεί από ένα γονέα στο παιδί. Ο γονέας που είναι φορέας της
αρχικής μετάθεσης έχει 46 χρωμοσώματα και φυσιολογικό γενετικό υλικό
και θεωρείται υγιής φορέας της μετάθεσης, αφού πρόκειται για ισόρροπη
μετάθεση.

Θεραπεία: Δεν υπάρχει καμία ριζική θεραπεία για το σύνδρομο αυτό. Παρεμβάσεις
μπορεί να γίνονται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις όπως: καρδιακές βλάβες και
υποθυρεοειδισμός.

Σύνδρομο Turner
Ορισμός: Είναι μια χρωμοσωμική αναταραχή στις γυναίκες, στην οποία το σύνολο ή
μέρος ενός από τα χρωμοσώματα φύλου λείπει. (οι άνθρωποι κανονικά έχουν 46
χρωμοσώματα, εκ των οποίων τα δυο είναι τα φυλετικά χρωμοσώματα).

Χαρακτηριστικά:




Κύρια χαρακτηριστικά: μικρό ανάστημα, ωοθηκική αποτυχία, λεμφάδημα
(αυξομείωση χεριού-ποδιού), προτεταμένο στήθος, ευρύς σε μέγεθος λαιμός
(μεγάλη διάμετρος), εξασθενημένη ακρόαση, νεφρικές ανωμαλίες, καρδιακές
ανωμαλίες, καταπονημένη ωλένη (τα χέρια λυγίζουν ελαφρώς στους
αγκώνες), προεξέχοντα αυτιά, εσωτερικές επικανθυκές πτυχές ματιών, μικρή
κάτω γνάθος, κανονική γνωστική ανάπτυξη.
Το σύνδρομο Turner αιτιολογείται από την παντελή ή μερική έλλειψη ενός
από τα δύο χρωμοσώματα Χ, τα οποία εμφανίζονται στις γυναίκες. Η
εμφάνιση του συνδρόμου φαίνεται να είναι ένα τυχαίο γεγονός και δεν




συσχετίζαται με περιβαλλοντικούς ή άλλους παράγοντες που συχνά
συσχετίζονται με γενετικά προβλήματα. Η μονοσωμία Χ δεν κληρονομείται
από γονείς με φυσιολογικό καρυώτυπο.
Παρατηρείται περίπου σε μια στις 2.000 γεννήσεις κοριτσιών και
υπολογίζεται ότι ετησίως στη χώρα μας έχουμε πενήντα περιπτώσεις.
Εμφανίζεται σε όλες τις φυλές και εθνικότητες ακόμα και σε οικογένειες με
πολλά φυσιολογικά χαρακτηριστικά.

Θεραπεία: Το σύνδρομο Turner δεν έχει θεραπεία ως την σήμερον ημέρα.

Φαινυλκετονουρία
Ορισμός: Η φαινυλκετονουρία ή ΦΚΟ είναι ένα σχετικά σπάνιο κληρονομικό
μεταβολικό νόσημα, κληρονομούμενο με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο
χαρακτήρα, με συχνότητα περίπου μια περίπτωση στα χίλια ζώντα νεογνά. Είναι
αποτέλεσμα ανεπάρκειας του ενζύμου υδροξυλάση της φαινυλαλανίνης, που
μετατρέπει τη φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη, και έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση
της φαινυλαλανίνης που ασκεί τοξική δράση, ιδίως στον εγκέφαλο. Το γονίδιο που
είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του ενζύμου εντοπίζεται στο χρωμόσωμα.

Χαρακτηριστικά:




Περιλαμβάνει βαριά πνευματική καθυστέρηση, σπασμούς και μικροκεφαλία.
Παρουσιάζονται εμετοί, υπερδιέγερση και ιδιάζουσα οσμή.
Οι περισσότεροι άρρωστοι είναι ξανθοί λόγω της ανεπαρκούς παραγωγής
μελανίνης.
Η διάγνωση γίνεται με το βιοχημικό screening test που γίνεται σε κάθε
νεογέννητο. Η χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να οδηγήσει σε λάθος
αποτελέσματα.

Θεραπεία: Ριζική θεραπεία της νόσου δεν υπάρχει. Η γρήγορη διάγνωση και θεραπεία
έχει μεγάλη σημασία, διότι η μη έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να αργήσει σε σχετικά
μεγάλη διανοητική καθυστέρηση.

Νευροϊνωμάτωση τύπου 1( NF1)
Ορισμός : Η Νευροϊνωμάτωση τύπου Ι είναι μια κληρονομική, αυτοσωμική
επικρατούσα γενετική ασθένεια που προσβάλλει άτομα όλων των πληθυσμιακών
ομάδων. Το NF1 είναι ένα μεγάλο γονίδιο, το οποίο κωδικοποιεί την νευροϊνωμίνη,
μια πρωτεΐνη που εκφράζεται ευρέως σε όλους σχεδόν τους ιστούς παρουσιάζοντας
υψηλότερα επίπεδα έκφρασης κυρίως στον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό και το
περιφερικό νευρικό σύστημα.

Χαρακτηριστικά:







Η Νευροϊνωμάτωση Ι και ΙΙ είναι αυτοσωμική γιατί τα υπεύθυνα γονίδια
βρίσκονται σε αυτοσωμικά χρωμοσώματα.
Επειδή τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα υπάρχουν και σε άντρες και σε
γυναίκες, η Νευροϊνωμάτωση επηρεάζει εξίσου τα δύο φύλα και μπορεί να
κληροδοτείται στα παιδιά και απο τη μητέρα και από τον πατέρα.
Η Νευροϊνωμάτωση θεωρείται επικρατούσα νόσος, γιατί αρκεί η απώλεια
λειτουργίας του ενός από τα δύο αλληλόμορφα γονίδια για την εμφάνισή της.
Με άλλα λόγια, η ύπαρξη του φυσιολογικού αντιγράφου δεν επαρκεί για τη
φυσιολογική λειτουργία της αντίστοιχης πρωτεΐνης.
Το παιδί με τη νόσο γεννιέται με ένα φυσιολογικό και ένα παθολογικό γονίδιο
για την πρωτεΐνη σε κάθε κύτταρό του. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της
ζωής του μπορεί, σε μια ομάδα ειδικών κυττάρων του, να χάσει τη λειτουργία
και του άλλου γονιδίου και τότε θα αναπτυχθούν όγκοι κατά μήκος των
νεύρων του.
Θεραπεία: Δεν υπάρχει αιτιολογική θεραπεία και γι αυτό το λόγο εστιάζεται
στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Η διαρκής τακτική παρακολούθηση
ενός ατόμου με NF1 πρέπει να περιλαμβάνει την ετήσια αντικειμενική
εξέταση από γιατρό ο οποίος έχει εμπειρία στο νόσημα, την ετήσια
οφθαλμολογική εκτίμηση κατά την παιδική ηλικία (λιγότερο συχνά στους
ενήλικες), τη συστηματική αναπτυξιακή εκτίμηση κατά την παιδική ηλικία
και τη τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Οι πλέον ενοχλητικές
εκδηλώσεις της NF1 είναι οι δυσμορφίες. Ευδιάκριτα δερματικά και
υποδερματικά νευρινώματα μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά εάν
προκαλούν παραμορφώσεις ή βρίσκονται σε θέσεις που προκαλούν
δυσλειτουργία.
Τα
πλεγματοειδή
νευρινώματα
που
προκαλούν
παραμορφώσεις ή βρίσκονται σε σημεία τριβής μπορεί επίσης να αφαιρεθούν
χειρουργικά. Όμως, η χειρουργική παρέμβαση για αυτές τις νεοπλασίες
μπορεί να είναι προβληματική γιατί συχνά εντοπίζονται σε στενή επαφή με
νεύρα και έχουν την τάση να αναπτύσσονται εκ νέου στη θέση της αφαίρεσης.

Δρεπανοκυτταρική αναιμία
Ορισμός: Κληρονομούμενη με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο διαταραχή που
οφείλεται σε ανωμαλία στα γονίδια της σφαιρίνης της αιμοσφαιρίνης. Οφείλεται
στους αρρώστους με δρεπανοκυτταρική αναιμία, η αιμοσφαιρίνη δεν είναι
φυσιολογική και παίρνει ανώμαλο σχήμα. Έτσι αλλοιώνεται το σχήμα των ερυθρών
αιμοσφαιρίων.

Χαρακτηριστικά:








Απλαστική κρίση, ο μυελός των οστών σταματά να παράγει ερυθρά
αιμοσφαίρια και παρουσιάζεται έντονη αναιμία.
Έντονο πόνο στο στήθος που είναι αποτέλεσμα εγκλωβισμού των ερυθρών
αιμοσφαιρίων στους πνεύμονες,
Φούσκωμα στα χέρια και στα πόδια που εμφανίζεται συχνότερα στα βρέφη
και ονομάζεται δακτυλίτιδα.
Πόνος στο σώμα κυρίως στην κοιλιά και στην πλάτη λόγω αφυδάτωσης του
αρρώστου ή κάποιου κρυολογήματος.
Κρίσεις εγκλωβισμού επειδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια μπορεί να παγιδευτούν
στη σπλήνα του αρρώστου με έντονη αναιμία που μπορεί να οδηγήσει σε
θάνατο.
Εγκεφαλικό επεισόδιο επειδή μπορεί να κλείσει κάποιο εγκεφαλικό αγγείο.

Πότε θα καλέσετε τον ιατρό σας;








Πυρετός > 38 C.
Πόνος που δε περνά με φάρμακα
Πόνος στο στήθος ή δυσκολία στην αναπνοή.
Έντονος πονοκέφαλος ή σπασμοί.
Έντονη ωχρότητα ή κίτρινο χρώμα δέρματος.
Απότομες αλλαγές στην όραση.
Λιποθυμία.

Θεραπεία: Δυστυχώς δεν υπάρχει θεραπεία. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι δια
βίου. Η μόνη θεραπεία που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η μεταμόσχευση μυελού,
όμως είναι μια ριψοκίνδυνη επέμβαση και δεν εφαρμόζεται συχνά.

Κυστική ίνωση
Ορισμός: Η κυστική ίνωση ή αλλιώς ινοκυστική νόσος αποτελεί το πιο διαδεδομένο
κληρονομικό νόσημα στην λευκή φυλή. Περίπου 1 στα 2000-2500 παιδιά εκτιμάται
ότι γεννιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα με κυστική ίνωση, ενώ το 4-5% του
πληθυσμού θεωρείται ότι είναι φορείς.

Χαρακτηριστικά:






Αναπνευστικό Σύστημα: επίμονος βήχας, ο συριγμός, η δύσπνοια καθώς και
οι συνεχείς λοιμώξεις του θώρακα, προκαλούν βλάβη στους πνεύμονες.
Γαστρεντερικό σύστημα: υποσιτισμός που οδηγεί σε μικρή σωματική
ανάπτυξη και χαμηλή αύξηση του βάρους, διογκωμένη κοιλιά και
δυσκοιλιότητα.
Ιγμόρεια: συνεχείς λοιμώξεις, πολύποδες στη μύτη.
Ήπαρ: Βλάβη του ύπατος οδηγεί σε κύρωση, διαβήτη, παγκρεατίτιδα,
πρόπτωση του ορθού, οστεοπόρωση.

Θεραπεία:
Α) Φυσικοθεραπεία και άσκηση.
Β) Αντιβιοτικά και αντιμυκητικά.
Γ) Εισπνεόμενα φάρμακα.
Δ) Dornase A: χρησιμοποιείται με εκνεφωτή.
Ε) Οξυγόνο.
Ζ) Κατάλληλη διατροφή.

Ομάδα:
Σοφία Α.
Γιώργος Δ.
Γεωργία Ζ.
Δέσποινα Κ.
Ζήσιμος Κ.
Χριστίνα Κ.
Χριστιάννα Μ.
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