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σύνδροµα Turner και Klinefelter 

 ΣΟΦΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ-ΤΖΕΛΗ
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Eισαγωγή

Η προγεννητική διάγνωση αριθµητικών ανωµαλιών των χρωµοσωµάτων του 
φύλου (ανευπλοειδίες), όπως το 45,Χ (σ. Turner) και 47,ΧΧΥ (σ. Klinefelter), 
αναπόφευκτα αυξάνεται καθώς διευρύνεται η χρήση αµνιοκέντησης και τρο-
φοβλάστης (CVS). Για το λόγο αυτό, η γενετική συµβουλευτική πριν ακόµα τον 
προγεννητικό έλεγχο, θα πρέπει πάντοτε να περιλαµβάνει την ενηµέρωση ότι 
µπορεί να προκύψει ένα τέτοιο αναπάντεχο αποτέλεσµα, ενώ κατά κανόνα ο 
σκοπός του ελέγχου ήταν να αποκλειστεί το σύνδροµο Down λόγω προχωρη-
µένης ηλικίας της µητέρας –η οποία αυτή καθεαυτή δεν συσχετίζεται µε αυξηµέ-
νο κίνδυνο για το σύνδροµο Turner-, ή παθολογικά υπερηχογραφικά ευρήµατα 
ή παθολογικές τιµές στον καθιερωµένο βιοχηµικό ανιχνευτικό έλεγχο. Γυναίκες 
ηλικίας µεγαλύτερης των 35 ετών έχουν κίνδυνο 1:250 να κυοφορούν έµβρυο 
µε ανευπλοειδίες του φύλου(1) Στην πραγµατικότητα το 1/4 όλων των χρωµοσω-
µικών ανωµαλιών που διαγιγνώσκονται στο β΄ τρίµηνο της κύησης αφορούν τα 
χρωµοσώµατα του φύλου.(2) 
 Όταν ένας ανώµαλος καρυότυπος εντοπίζεται προγεννητικά, η οικογένεια 
αντιµετωπίζει σοβαρά την απόφαση τερµατισµού ή συνέχισης της κύησης. Στις 
διάφορες µελέτες παρακολούθησης της έκβασης των κυήσεων µε ανευπλοει-
δίες των χρωµοσωµάτων του φύλου παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις ως 
προς την τελική επιλογή των γονέων. Αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί στο 
διαφορετικό αριθµό περιπτώσεων που συγκεντρώνουν τα διάφορα κέντρα, ή τη 
διαφορετική εθνολογική προέλευση, ή κατά πόσον έχουν περιληφθεί κυήσεις µε 
ή χωρίς παθολογικά υπερηχογραφικά ευρήµατα. Με τα νεότερα δεδοµένα σε 
µεγάλες σειρές ατόµων µε σ. Turner και σ. Klinefelter που παρακολουθήθηκαν 
επί µακρόν διαπιστώθηκε καλή πρόγνωση και ποιότητα ζωής,(3,4) οπότε θα πε-
ρίµενε κανείς να έχουν ευνοϊκότερη άποψη οι γονείς αλλά και οι γιατροί για τη 
διατήρηση της κύησης. Μερικοί ερευνητές δεν εντόπισαν διαχρονικά σηµαντική 
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τη διαφορά στην αναλογία διακοπών,(1,5,6) ενώ άλλοι κατέδειξαν ότι υπάρχει στα-
διακή µείωση(7-9). Αναµφισβήτητα στο τελευταίο συµβάλλει η παροχή κατάλλη-
λης γενετικής συµβουλευτικής µε την ενεργό συµµετοχή των ενδοκρινολόγων.

Στρατηγική της γενετικής συµβουλευτικής

Γενετική συµβουλευτική είναι η διαδικασία κατά την οποία παρέχονται πληροφο-
ρίες σε άτοµα ή οικογένειες µε γενετικό νόσηµα, σχετικά µε την κλινική εικόνα, 
την πορεία, τη θεραπευτική αντιµετώπιση, τον κίνδυνο επανεµφάνισης και τους 
τρόπους πρόληψης. Μέσα από αυτή την επικοινωνία -η οποία πολλές φορές 
πρέπει να επαναλαµβάνεται κατά διαστήµατα- η ενδιαφερόµενη οικογένεια 
υποστηρίζεται ψυχολογικά και διευκολύνεται στην επιλογή της οποιασδήποτε 
απόφασης.(10)

 Ο σκοπός της γενετικής συµβουλευτικής όπως διακήρυξε το 1975 η ειδική για 
το θέµα επιτροπή (Ad Hoc)της Αµερικανικής Εταιρείας Γενετικής του Ανθρώ-
που, συνοψίζεται στο τρίπτυχο: α) ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για τη φύση, 
την κλινική εικόνα και την πρόγνωση µιας νόσου µε νοητική ή φυσική αναπηρία, 
β) κατανόηση των κινδύνων επανεµφάνισης της ίδιας νόσου µέσα στην οικο-
γένεια, και τέλος γ) πληροφόρηση για όλες τις προσφερόµενες εναλλακτικές 
δυνατές επιλογές πρόληψης και αντιµετώπισης. 
 Κατά γενική παραδοχή η παροχή γενετικής συµβουλευτικής πρέπει να διέπε-
ται από τους εξής βασικούς κανόνες: το δικαίωµα των συµβουλευόµενων στην 
πλήρη ενηµέρωση, την έγγραφη συγκατάθεση, το σεβασµό στην αυτονοµία, 
την ελευθερία επιλογών και κοινοποίηση των γενετικών πληροφοριών και την 
τήρηση του ιατρικού απόρρητου. 
 Σε πρωτοβάθµιο επίπεδο η γενετική συµβουλευτική αποτελεί υποχρέωση 
όλων των ιατρών. Παρόλα αυτά η ιδιαιτερότητα των γενετικών νοσηµάτων, η τα-
χεία ανάπτυξη της γενετικής τα τελευταία χρόνια και η εξειδίκευση της γενετικής 
διάγνωσης απαιτούν εξειδικευµένη δευτεροβάθµια συµβουλευτική η οποία θα 
πρέπει να παρέχεται από κλινικούς γενετιστές σε κατάλληλα κέντρα γενετικής. 
Αναµφισβήτητα η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών γενετικής συµβουλευτι-
κής είναι διαδικασία χρονοβόρα και απαιτεί εντατικοποιηµένη εργασία. Ωστόσο 
οι ωφέλειες που προκύπτουν για τις οικογένειες και το κοινωνικό σύνολο είναι 
µεγάλες και δικαιώνουν τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων που εµπλέκονται 
στην ολοκληρωµένη µορφή της γενετικής συµβουλευτικής.
 Η προγεννητική συµβουλευτική αποτελεί βασική και ιδιαίτερη κατηγορία, 
αφού ασχολείται µε οικογένειες που προσέρχονται τόσο πριν όσο και µετά 
τον προγεννητικό (αµνιοπαρακέντηση ή τροφοβλάστη, ή υπερηχογράφηµα) ή 
προεµφυτευτικό γενετικό έλεγχο.(11) Στα πλαίσια της ενηµέρωσης έχει σηµασία 
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να διευκρινισθεί ότι µε τον προγεννητικό ή προεµφυτευτικό έλεγχο δεν ανιχνεύ-
ονται και δεν µπορούν να αποκλεισθούν όλα τα γενετικά νοσήµατα/συγγενείς 
ανωµαλίες/νοητική υστέρηση. Επί φυσιολογικού δηλαδή αποτελέσµατος δεν θα 
πρέπει αυτό να θεωρηθεί ως ισοδύναµο µε τη διαβεβαίωση ότι θα έχουν φυσι-
ολογικό παιδί για οποιαδήποτε νόσο, αλλά µόνον όσον αφορά την εξέταση η 
οποία διεκπεραιώθηκε. Έτσι, ο φυσιολογικός καρυότυπος του εµβρύου εγγυάται 
µόνο ότι το παιδί δεν θα έχει συγγενείς ανωµαλίες ή νοητική υστέρηση, που 
οφείλονται σε χρωµοσωµικά σύνδροµα, αλλά αυτό δεν αποκλείει να υπάρχει 
οποιαδήποτε άλλη µονογονιδιακή διαταραχή ή συγγενής ανωµαλία, ή νοητική 
υστέρηση µη χρωµοσωµικής αιτιολογίας. 
 Εάν προκύψει παθολογικό αποτέλεσµα µε τον προγεννητικό έλεγχο, οι γονείς 
πρέπει να υποστηριχτούν ψυχολογικά και συγχρόνως να κατανοήσουν τις πα-
ρεχόµενες πληροφορίες. Κεφαλαιώδη σηµασία έχει η ικανότητα του γιατρού για 
προσέγγιση των συµβουλευοµένων και ανάπτυξη κλίµατος εµπιστοσύνης. Όπως 
οι ίδιοι οι γονείς εκµυστηρεύονται, δεν αρκούν µόνο οι γνώσεις του ιατρού –τις 
οποίες βεβαίως εκτιµούν–, ούτε χρειάζονται απλώς οίκτο, αλλά έχουν ανάγκη 
από ευαισθησία, ευγένεια, ειλικρίνεια, εχεµύθεια και κατανόηση στο πρόβληµά 
τους.(10)

 Τα συναισθηµατικά στάδια της ψυχικής διεργασίας που διανύει η οικογένεια 
από τη στιγµή που ήρθε αντιµέτωπη µε την προγεννητική διάγνωση µιας χρω-
µοσωµικής ανωµαλίας είναι: αρχικά η έκπληξη και η άρνηση, µετά το άγχος, ο 
θυµός ή/και οι ενοχές, και στο τέλος η κατάθλιψη πριν αποδεχτούν οριστικά 
το πρόβληµα. Για να µετριαστούν τα συναισθήµατα ενοχής ή στιγµατισµού που 
πολλές φορές διακατέχουν τους γονείς, ώστε να µπορούν να καταλήξουν στην 
ορθότερη κατά την κρίση τους τοποθέτηση απέναντι στο πρόβληµα και στη 
σφαιρική του αντιµετώπιση, χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια, και σε αυτό 
συµβάλλει η µη επικριτική γενετική συµβουλευτική. Πολλές φορές µάλιστα χρει-
άζεται να γίνει εκµαίευση ανοµολόγητων φόβων και αποριών των συµβουλευο-
µένων και συχνά να διευκρινιστεί ότι δεν ευθύνονται οι ίδιοι για τη χρωµοσωµική 
ανωµαλία στο έµβρυο -αφού δεν την κληρονόµησαν, όπως θέλει µια ευρύτερα 
διαδεδοµένη προκατάληψη για την κληρονοµικότητα. 
 Για την αποτελεσµατική προσέγγιση της οικογένειας οι απαραίτητοι όροι συ-
νοπτικά είναι οι εξής:
 -  να διευκρινίζεται καταρχήν ποιες είναι οι προσδοκίες τους από τη διαδικασία 
της γενετικής συµβουλευτικής στην οποία οικειοθελώς προσέρχονται 

 - να παρευρίσκονται και οι δύο γονείς (ή και άλλοι υποστηρικτικοί συγγενείς)
 - να αφιερώνεται χρόνος (ενεργητική ακρόαση) και σε κατάλληλο χώρο
 - να αναλύονται τα αποτελέσµατα σε απλή γλώσσα
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 -  να συζητώνται όλες οι τυχόν απορίες τους σχετικά µε πληροφορίες που 
συνέλεξαν από άλλες πηγές (ιατρούς, διαδίκτυο κ.ά.)

 -  να παρέχονται µε ρεαλισµό όλες οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις (µέχρι την 
ενηλικίωση)

 - να υπενθυµίζεται η χρησιµότητα της τακτικής επικοινωνίας

Όταν αναλύονται στους γονείς τα αποτελέσµατα του παθολογικού προγεννη-
τικού ελέγχου από τον κλινικό γενετιστή, η συζήτηση πρέπει να γίνεται µε ευ-
αισθησία και δεξιότητα διότι πέραν της απογοήτευσης, της σύγχυσης και της 
αβεβαιότητας, είναι αναµενόµενος και ο αιφνιδιασµός τους, αφού συνήθως δεν 
υπάρχει προηγούµενο θετικό ιστορικό στην οικογένεια.(10) Αρχικά η ενηµέρωση 
πρέπει να εστιάζεται στη φύση του προβλήµατος που αποκαλύφθηκε, στο µέγε-
θος των αναµενόµενων βλαβών, στην απώτερη πρόγνωση, αλλά και στις τυχόν 
οικονοµικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στους γονείς και όλη την οικογένεια. 
Οι γονείς δικαιούνται να έχουν σαφείς απαντήσεις σε δικαιολογηµένες αγωνί-
ες, άγχη ή και ακόµα αµφιβολίες για το αποτέλεσµα: «- Πόσο ακριβής είναι η 
διάγνωση;», «-Πόσο αξιόπιστα τα αποτελέσµατα;». Μερικές φορές εκφράζουν 
την επιθυµία να ζητήσουν δεύτερη γνώµη, ή την επιβεβαίωση της διάγνωσης µε 
δεύτερη αµνιοπαρακέντηση, ή άλλη τεχνική. Σε αυτή την περίπτωση µε ειλικρί-
νεια και εντιµότητα πρέπει να τους προσφερθούν όλες οι δυνατότητες, βεβαίως 
πάντοτε σε συνεργασία µε τον παραπέµποντα γυναικολόγο και µε καθοριστικό 
κριτήριο την ύπαρξη ή όχι παθολογικών ευρηµάτων από τον εµπεριστατωµένο 
υπερηχογραφικό ή άλλο έλεγχο.
 Η ψυχοδυναµική αντιµετώπιση και η συναισθηµατική υποστήριξη της οικογέ-
νειας αφορά κάθε περίπτωση προγεννητικής γενετικής συµβουλευτικής, αλλά 
στην πράξη διαφέρει ανάλογα µε την οικογένεια και το είδος του προβλήµα-
τος όσον αφορά τη βαρύτητα, τις δυνατότητες θεραπείας, το προηγούµενο 
ιστορικό (ψυχολογικό-οικονοµικό φορτίο), τη δοµή της οικογένειας, διάφορες 
κοινωνικές παραµέτρους (ιδιοσυγκρασία, τρόπος ζωής, εθνολογική προέλευ-
ση), καθώς τις φιλοσοφικές - θρησκευτικές - ηθικές πεποιθήσεις των γονέων.(11) 
Επίσης µεγάλη σηµασία έχει και η επαρκής ενηµέρωση των γονέων τόσο για τη 
διαθεσιµότητα οµάδων υποστήριξης –εκπαιδευτικών/κοινωνικών παροχών, όσο 
και για τις εναλλακτικές προοπτικές αναπαραγωγής.

Προγεννητική γενετική συµβουλευτική για το σύνδροµο Turner

Το σ. Turner αποτελεί τη συνηθέστερη χρωµοσωµική ανωµαλία του φύλου στα 
θήλεα και παρατηρείται στο 3% όλων των συλλήψεων θήλεων εµβρύων, ενώ σε 
µικρότερο αριθµό σε νεογέννητα (1: 2.500), καθώς το 15% των αποβολών έχουν 
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καρυότυπο 45,Χ.(11,12) Υπολογίζεται ότι µόνο 1:100 έµβρυα µε 45,Χ επιβιώνουν 
µέχρι το τέλος της κύησης.(13) Τυπικά το σ. Turner συσχετίζεται µε την απουσία 
ενός χρωµοσώµατος Χ (45,Χ), αν και µπορεί να οφείλεται σε µωσαϊκισµό ή 
δοµικές διαταραχές του ενός χρωµοσώµατος Χ.
 Το σ. Turner δεν θεωρείται νόσηµα, αλλά χρωµοσωµική διαταραχή, που επη-
ρεάζει κυρίως το ανάστηµα και την επάρκεια των ωοθηκών, ενώ δεν αναµένεται 
νοητική υστέρηση. Το κοντό ανάστηµα αποδίδεται στην απλο-ανεπάρκεια µιας 
κρίσιµης χρωµοσωµικής περιοχής (περιφερικότερα του Χp 22) η οποία διαφεύ-
γει της διεργασίας αδρανοποίησης και στην οποία εντοπίζεται το γονίδιο SHOX 
(short stature homeobox gene).(14) Με τη γοναδική δυσγενεσία συσχετίζεται 
τo γονίδιο USP9X που εντοπίζεται στην περιοχή Χp11.4 η οποία διαφεύγει της 
αδρανοποίησης του χρωµοσώµατος Χ, ενώ η φυσιολογική λειτουργία των ωο-
θηκών απαιτεί διπλή δόση και του γονιδίου DIAPH2 που εντοπίζεται στο Χq(15). 
 Μερικά άτοµα µε σύνδροµο Turner έχουν ηπιότερες εκδηλώσεις, οι οποίες 
όµως δεν µπορούν να προβλεφθούν µε ακρίβεια πριν τη γέννηση µε βάση µόνο 
τα ευρήµατα του καρυοτύπου και του υπερηχογραφήµατος. Με την έγκαιρη και 
τη συνεχή καθοδήγηση του ενδοκρινολόγου µπορεί να αντιµετωπιστεί το κοντό 
ανάστηµα µε τη χορήγηση αυξητικής ορµόνης, ενώ η αµηνόρροια και η καθυ-
στέρηση της ενήβωσης µε τη χορήγηση κατάλληλων ορµονικών σκευασµάτων. 
Ακόµη είναι πλέον δυνατό στο 50-60% των γυναικών µε σύνδροµο Turner να 
γίνουν µητέρες, φέροντας σε πέρας την κύηση που επιτυγχάνεται µε τις σύγχρο-
νες εξωσωµατικές µεθόδους και χρησιµοποιώντας ωάριο δότριας.
 Οι περισσότερες περιπτώσεις σ. Turner αποκαλύπτονται τυχαία µε τον προ-
γεννητικό χρωµοσωµικό έλεγχο που έγινε λόγω προχωρηµένης ηλικίας της µη-
τέρας, συγγενών ανωµαλιών ή παθολογικού βιοχηµικού ανιχνευτικού ελέγχου. 
Η αύξηση της hCG και ή µείωση της οιστριόλης µπορούν να ανιχνεύσουν το 
σ. Turner, ενώ οι Wenstorm et al (1998),(16) αναφέρουν ότι µε το συνδυασµό 
a-FP, ελεύθερης hCG-β και ινχιµπίνης Α, εντόπισαν το 53% των εµβρύων µε σ. 
Turner. Είναι σηµαντικό να ενηµερωθούν οι γονείς για τη µεγαλύτερη πιθανό-
τητα αυτόµατης αποβολής της κύησης µε σ. Τurner, ιδίως όταν διαγιγνώσκεται 
στο 1ο τρίµηνο κύησης µε τροφοβλάστη, ιδιαίτερα εάν συνυπάρχουν υπερη-
χογραφικές ανωµαλίες. Ενώ εάν η διάγνωση γίνεται κατά τη διάρκεια του 2ου 
τριµήνου µε αµνιοπαρακέντηση, η πιθανότητα αυτόµατης αποβολής ή γέννησης 
θνησιγενούς εµβρύου παραµένει υψηλή 82%(17).
 Επιγραµµατικά, µετά την προγεννητική διάγνωση συνδρόµου Turner, η γενε-
τική συµβουλευτική προς τους γονείς περιλαµβάνει επιγραµµατικά τα ακόλουθα 
σηµεία:(11)

 1.  Το βραχύ ανάστηµα είναι αναµενόµενο, αλλά θα πρέπει να συζητηθεί η 
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δυνατότητα χορήγησης ανθρώπινης αυξητικής ορµόνης
 2.  Η δυσγενεσία των γονάδων µε αποτέλεσµα την υπογονιµότητα είναι ανα-

µενόµενη, αλλά η κατάλληλη ορµονική υποστήριξη µπορεί να επιτρέψει στα 
κορίτσια αυτά να αναπτύξουν φυσιολογική ενήβωση. Ακόµα υπάρχει η προ-
οπτική απώτερης εγκυµοσύνης µε χορήγηση ωαρίων από δότρια.

 3.  Άλλα προβλήµατα όπως από το καρδιαγγειακό και ουροποιητικό µπορούν 
να εντοπιστούν µε τον λεπτοµερή υπερηχογραφικό έλεγχο (18η-20η εβδο-
µάδα), ο οποίος θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει και απεικόνιση των γεν-
νητικών οργάνων. Η στένωση ισθµού αορτής και άλλες καρδιακές ανωµαλί-
ες, οι ανωµαλίες από τα νεφρά, το πολυ- ή ολιγοϋδράµνιο και η ενδοµήτρια 
καθυστέρηση της αύξησης αποτελούν ευρήµατα ενδεικτικά του σ. Turner. 
Σε κάθε περίπτωση παθολογικών ευρηµάτων θα πρέπει να συζητηθεί κάθε 
δυνατότητα για ιατρική αντιµετώπιση. 

 4.  Η νοητική υστέρηση δεν χαρακτηρίζει το σύνδροµο Turner.
 5.  Ελαφρά κινητικά ή µαθησιακά προβλήµατα µπορεί να εµφανιστούν, αντιµε-
τωπίζονται όµως µε την έγκαιρη και κατάλληλη παρέµβαση. Πρέπει να τονι-
στεί ότι η παρέµβαση αυτή δεν διαφέρει από εκείνη που παρέχεται σε κάθε 
χρωµοσωµικά φυσιολογικό παιδί µε παρόµοια αναπτυξιακά προβλήµατα.

 6.  Η ποικιλότητα στο φαινότυπο µεταξύ των κοριτσιών µε σύνδροµο Turner εί-
ναι µεγάλη. Ακριβής πρόβλεψη πριν τη γέννηση για την πρόγνωση -οποιου-
δήποτε άλλωστε- παιδιού δεν είναι δυνατή.

 
Οι γονείς είναι σηµαντικό να κατανοήσουν ότι κάθε κορίτσι µε σύνδροµο 
Turner είναι µοναδικό και δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ασθενής αλλά αντί-
θετα, µε συµπεριφορά που ταιριάζει στην ηλικία του και όχι στο ανάστηµά του. 
Τα περισσότερα άτοµα µε σύνδροµο Turner είναι υγιή, ευτυχή, ανεξάρτητα και 
παραγωγικά µέλη της κοινωνίας, ενώ δεν διαφέρουν στην εµφάνιση ουσιαστικά 
από άτοµα µε φυσιολογικό καρυότυπο. Όλα ωφελούνται από την ιατρική και 
ψυχολογική υποστήριξη, την έγκαιρη πληροφόρηση και εκπαίδευσή τους. Αυτά 
προϋποθέτουν τη σωστή ενηµέρωση των γονέων και τη συντονισµένη διεπιστη-
µονική συνεργασία: γενετιστή, ενδοκρινολόγου, παιδιάτρου και ψυχολόγου. 
 Σύµφωνα µε τις σύγχρονες οδηγίες για τη φροντίδα κοριτσιών και γυναικών 
µε σύνδροµο Turner(4) (Πίνακας 1) οι γονείς αµέσως µετά την προγεννητική 
διάγνωση πρέπει να ενηµερώνονται για την πολύ καλή ποιότητα ζωής που πα-
ρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο σύνδροµο αυτό. Το κλινικό φάσµα του συν-
δρόµου Turner είναι πολύ ευρύτερο και συγχρόνως λιγότερο σοβαρό από ότι 
περιγράφετο παλαιότερα σε πολλά εγχειρίδια. Η συζήτηση µε παιδιά και γονείς 
παιδιών µε σ. Turner καθώς και µε τις οικογένειές τους βοηθάει τους µελλοντι-
κούς γονείς που αντιµετωπίζουν την απόφαση για συνέχιση ή όχι της κύησης. 
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Μπορεί να διευκολυνθούν επίσης από οργανισµούς όπως οι εταιρείες συνδρό-
µου Turner.
 Ιδιαίτερα για γονείς εµβρύων µε µωσαϊκά σ. Turner, η προγεννητική συµβου-
λευτική είναι δυσκολότερη και διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο του µωσαϊκισµού. 
Έτσι σε γονείς εµβρύου µε καρυότυπο 45,Χ/46,ΧΧ η γενετική συµβουλευτική 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα:(11)

 1.  Η ποικιλότητα στο φαινότυπο είναι σηµαντική και κυµαίνεται µεταξύ κλασικού 
συνδρόµου Turner, ή ενός ενδιάµεσου φαινότυπου, ή και φυσιολογικού. Ο 
βαθµός του µωσαϊκισµού, όπως αυτός καθορίζεται στην αµνιοπαρακέντηση 
ή στην τροφοβλάστη, έχει ελάχιστη συσχέτιση µε την κλινική σοβαρότητα. 
Η πρόγνωση πάντως είναι γενικά καλύτερη από εκείνη ενός εµβρύου µε 
καρυότυπο αµιγούς µονοσωµίας Χ.

 2. Η πιθανότητα κοντού αναστήµατος είναι αυξηµένη.
 3.  Η ενήβωση µπορεί να είναι φυσιολογική, αλλά η αναπαραγωγική ικανότητα 

µπορεί να είναι µειωµένη. Η πρώιµη εµµηνόπαυση είναι πιθανή. 
 4.  Εάν η γυναίκα µε το µωσαϊκό είναι γόνιµη, σε περίπτωση µελλοντικής κύη-
σής της επιβάλλεται να υποβληθεί σε προγεννητική διάγνωση, καθώς θε-
ωρείται ότι υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος να βρεθεί ανώµαλος καρυότυπος 
στο έµβρυο.

 5.  Το νοητικό πηλίκο συνήθως είναι παρόµοιο µε εκείνο των αδελφών. ∆ηλα-
δή δεν αναµένεται νοητική υστέρηση.

 Όταν πρόκειται για την προγεννητική διάγνωση µωσαϊκισµού 45,Χ/46,ΧΥ η 
γενετική συµβουλευτική είναι η ακόλουθη:(11)

 1.  Εάν στο υπερηχογράφηµα απεικονίζονται γεννητικά όργανα άρρενος (το 
συνηθέστερο), στους γονείς δίνεται µια καλή πρόγνωση ότι πρόκειται για 
φαινοτυπικά φυσιολογικό άρρεν. Στην αντίθετη περίπτωση είναι αυξηµένος 
ο κίνδυνος να υπάρχουν αµφίβολα έξω γεννητικά όργανα, οπότε θα χρει-
αστεί χειρουργική αποκατάσταση, ενώ υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα για 
υπογονιµότητα.

 2.  Σε κάθε περίπτωση µωσαϊκισµού 45,Χ/45,ΧΥ (συµπεριλαµβανοµένων και 
των εµβρύων µε φυσιολογικό φαινότυπο άρρενος) υπάρχει κίνδυνος 12% 
για απώτερη ανάπτυξη γοναδοβλαστώµατος. Για το λόγο αυτό µετά τη γέν-
νηση χρειάζεται τακτική παρακολούθηση µε υπερηχογραφική διερεύνηση 
της πυέλου και των όρχεων και ενίοτε βιοψία γονάδων.

 3.  Η διανοητική υστέρηση δεν αποτελεί µέρος του φαινοτύπου. 
 4.  ∆εν υπάρχει άµεση συσχέτιση µεταξύ της αναλογίας των κυττάρων 45,Χ και 
του φαινοτύπου. 

 Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση µωσαϊκισµού σ. Turner, τα χρωµοσώµατα 
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πρέπει να επανεκτιµώνται µετά τη γέννηση. Ακόµη, ότι ο βαθµός του µωσαϊκι-
σµού που ανιχνεύεται πριν από τη γέννηση δεν αποτελεί γενικότερα στοιχείο 
πρόβλεψης της σοβαρότητας του φαινοτύπου τόσο ως προς το ύψος όσο και 
ως προς τη υπογονιµότητα. Γενικότερα αµέσως όταν γεννηθεί το παιδί µε το σ. 
Turner και ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για αµιγή µονοσωµία Χ ή µωσαϊκισµό, 
χρειάζεται να γίνει αναλυτική κλινική εκτίµηση που θα επαναλαµβάνεται αργότε-
ρα ετησίως σε όλη τη διάρκεια της ζωής (Πίνακας 1).

Προγεννητική γενετική συµβουλευτική για το σύνδροµο 
Κlinefelter

Το σ. Klinefelter είναι η συχνότερη αιτία υπογοναδισµού στους άνδρες και απο-
τελεί τη συχνότερη ανωµαλία των χρωµοσωµάτων του φύλου (1:667 άρρενα στο 
γενικό πληθυσµό), αλλά µόνο στο 25% θα τεθεί η διάγνωση(18). Ενώ δηλαδή οι 
άνδρες αυτοί είναι σταθερά υπογόνιµοι, µπορεί να διαφύγουν της διάγνωσης, 
διότι υπάρχει πιθανότητα ότι δεν θα έχουν άλλα προβλήµατα σχετιζόµενα µε το 
σύνδροµο, όπως υψηλό ανάστηµα, ευνουχοειδείς σωµατικές αναλογίες, και / ή 
δυσκολίες µάθησης και συµπεριφοράς. Η φαινοτυπική εκδήλωση του συνδρό-
µου θεωρείται ότι οφείλεται σε διπλασιασµό της περιοχής Χq11-Xq22.(11) 
 Παρά την αζωσπερµία, µια µεγάλη αναλογία ανδρών µε σ. Klinefelter µπορεί 
να διατηρούν ορισµένες εστίες (µειωµένης) σπερµογένεσης. Οι άνδρες αυτοί 
είναι δυνατόν να γίνουν γονείς µε υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, αρκεί να τεθεί 
εγκαίρως η διάγνωση και η έναρξης χορήγησης ανδρογόνων και να γίνει κρυο-
συντήρηση σπέρµατος στην όψιµη εφηβεία.(19) Στην τελευταία περίπτωση πρέπει 
να τονιστεί η αναγκαιότητα προεµφυτευτικού ή προγεννητικού ελέγχου προκει-
µένου να αποφευχθούν χρωµοσωµικές ανωµαλίες στους απογόνους τους. 
 To 97% των εµβρύων µε σ. Klinefelter επιβιώνουν µέχρι το τέλος της κύη-
σης, σε αντίθεση µε την µεγάλη προγεννητική θνησιµότητα του σ. Turner. Η 
προγεννητική συµβουλευτική για τους γονείς εµβρύου µε καρυότυπο 47,XXY 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα σηµεία: 
 1.  Ο φαινότυπος είναι γενικά φυσιολογικός. Το ύψος αναµένεται αυξηµένο.
 2.  Οι άνδρες µε καρυότυπο 47,ΧΧΥ θα έχουν υπογονιµότητα. Η ανάπτυξη 
της ενήβωσης είναι φυσιολογική, αλλά οι όρχεις θα είναι υποπλαστικοί και 
υπάρχει κίνδυνος γυναικοµαστίας. Η παραποµπή σε ενδοκρινολόγο πρέπει 
να γίνει το αργότερο µέχρι το 10ο έτος της ζωής, προκειµένου να προγραµ-
µατιστεί η έναρξη χορήγησης τεστοστερόνης που διαρκεί δια βίου.

 3. Η νοητική υστέρηση δεν χαρακτηρίζει το 47,ΧΧΥ.
 4.  Προβλήµατα αναπτυξιακά (καθυστέρηση λόγου και µαθησιακές δυσκολίες), 

µπορεί να εµφανιστούν, η σοβαρότητα των οποίων δεν µπορεί να προβλε-
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φθεί αλλά είναι παρόµοια µε άλλου παιδιού. Εποµένως η αντιµετώπιση είναι 
ίδια δηλαδή προληπτική παρακολούθηση και πρώιµη παρέµβαση.

 5.  Οι άνδρες µε καρυότυπο 47,ΧΧΥ έχουν την τάση να είναι ντροπαλοί και 
η κοινωνική τους ενσωµάτωση µπορεί να είναι δύσκολη. Συνήθως όµως 
διακρίνονται για ετεροσεξουαλικότητα. 

 6.  Υπάρχει σηµαντική ποικιλότητα στο φαινότυπο και ακριβείς προβλέψεις για 
τη σωµατική ή ψυχολογική ανάπτυξη δεν είναι δυνατές.

Όσον αφορά το θεµελειώδες θέµα της νοητικής υστέρησης, τονίζεται ότι δεν 
είναι περισσότερο συχνό στα παιδιά µε 47,ΧΧΥ σε σχέση µε τα αδέλφια τους 
και ότι το υποστηρικτικό περιβάλλον µπορεί να βοηθήσει στα αναπτυξιακά τους 
προβλήµατα, εφόσον προκύψουν. Κατά µέσον όρο τα παιδιά µε σ. Klinefelter 
έχουν νοητικό πηλίκο κατά 10-15 βαθµούς χαµηλότερο από τα αδέλφια τους 
µε φυσιολογικό καρυότυπο.(20) Όµως είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι ένα µέσο 
νοητικό πηλίκο γύρω στο 90 είναι εντός των φυσιολογικών ορίων και συµβατό 
µε µια παραγωγική και κοινωνικά αποδεκτή ζωή. Στην πραγµατικότητα, όπως 
τονίστηκε προηγουµένως, oι περισσότεροι άνδρες µε καρυότυπο 47,ΧΧΥ πα-
ραµένουν αδιάγνωστοι για όλη τους τη ζωή. Αυτό ακριβώς αποτελεί µια ισχυρή 
ένδειξη ότι ούτε η σωµατική, ούτε η νοητική τους κατάσταση υποχρεωτικά πα-
ραπέµπουν σε χρωµοσωµική ανάλυση.
 Όταν όµως πρόκειται για την προγεννητική διάγνωση µωσαϊκισµού Klinefelter 
46,XY/47,XXY, η γενετική συµβουλευτική είναι σε αρκετά σηµεία διαφορετική: 
(11)

 1.  H πρόγνωση είναι καλύτερη σε σχέση µε το µη µωσαϊκισµό 47,ΧΧΥ. Ο 
φαινότυπος είναι πιθανό να είναι φυσιολογικός, αλλά ο βαθµός του µωσαϊκι-
σµού στο αµνιακό υγρό ή στην τροφοβλάστη δεν αποτυπώνει αναγκαστικά 
το βαθµό φαινοτυπικών επιπτώσεων.

 2.  Η υπογονιµότητα είναι πιθανή. Η αναπαραγωγική ικανότητα µπορεί να δι-
ευκρινιστεί µε σπερµοδιάγραµµα στο τέλος της εφηβείας. Η χορήγηση τε-
στοστερόνης µπορεί να µην χρειαστεί.

 3.  Οι αναπτυξιακές διαταραχές είναι λιγότερες σε σχέση µε τον καρυότυπο 
47,ΧΧΥ. Προληπτική παρακολούθηση και πρώιµη παρέµβαση ενδείκνυται 
εφόσον κριθεί αναγκαίο.

 4.  Καµία ακριβής πρόβλεψη για οποιοδήποτε άτοµο µε καρυότυπο µωσαϊκού 
Klinefelter δεν µπορεί να γίνει.
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Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των γονέων για 
συνέχιση ή διακοπή της κύησης σε έµβρυο µε σ. Turner ή 
Klinefelter

Η πληροφόρηση ότι ένα αγέννητο παιδί έχει σ. Turner ή Klinefelter αποτελεί 
δυσάρεστη εµπειρία για τους µελλοντικούς γονείς. Και µόνο η γνώση ότι στο 
παιδί βρέθηκε χρωµοσωµική ανωµαλία µεγενθύνει το πρόβληµα και αντιµετω-
πίζουν το ενδεχόµενο διακοπής της κύησης. Για παράδειγµα, εάν δεν γινόταν 
καµία µνεία του σ. Klinefelter, πόσες γυναίκες θα διέκοπταν την κύηση µε µόνο 
κριτήριο την πληροφορία ότι το παιδί τους θα είχε νοητικό πηλίκο 10 έως 15 
µονάδες λιγότερο από τον αδελφό του και θα είναι υπογόνιµο; H απάντηση στο 
ερώτηµα δεν είναι γνωστή. Γενικότερα, οι γονείς έχουν την τάση να συγκρίνουν 
τα προβλήµατα που µπορεί να έχει ένα παιδί µε χρωµοσωµική ανωµαλία, µε την 
ιδεατή εικόνα ενός «τέλειου µωρού» που εξ ορισµού δεν θα έχει κανένα πρό-
βληµα. Όµως τέτοιο «τέλειο µωρό» δεν υπάρχει και θα έπρεπε να συγκρίνουν 
ένα παιδί που ίσως έχει προβλήµατα, µε ένα «φυσιολογικό» και εποµένως όχι 
«τέλειο µωρό». 
 Όπως σε κάθε άλλη προγεννητική διάγνωση χρωµοσωµικής ανωµαλίας, η 
πλήρης και λεπτοµερής ενηµέρωση είναι πρωταρχική ανάγκη για τα ζευγάρια µε 
το πρόβληµα. Ιδιαίτερα διότι τα άτοµα µε σ. Turner και Klinefelter στις περισ-
σότερες περιπτώσεις δεν εµφανίζουν σοβαρές συγγενείς ανωµαλίες και νοητική 
υστέρηση. Η τελική απόφαση για τη συνέχιση ή τη διακοπή της κύησης αφορά 
αποκλειστικά τους γονείς. ∆εν παύει όµως να αποτελεί υποχρέωση του γενετι-
κού συµβούλου να παρέχει µια ρεαλιστική εικόνα - κατά το πλείστον αισιόδοξη 
και για τα δύο αυτά σύνδροµα, χωρίς όµως να υποεκτιµάτε, αλλά ούτε να υπε-
ρεκτιµάται η προγνωστική αξία της προγεννητικής διάγνωσης (χρωµοσωµικής 
και υπερηχογραφικής).
 Είναι σηµαντικό τόσο για τους γενετιστές όσο και για τους άλλους επιστή-
µονες, όπως οι ενδοκρινολόγοι και οι γυναικολόγοι, στους οποίους προσφεύ-
γουν τα ζευγάρια µετά την προγεννητική διάγνωση συνδρόµου σ. Turner και 
Klinefelter, να καθορίζουν όλες τις πιθανές αναµενόµενες ανωµαλίες, ώστε να 
µειωθεί κατά το δυνατόν η αβεβαιότητα των γονέων. Τα ζευγάρια δηλαδή, πρέ-
πει να ενηµερώνονται µε τις πιο αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες τόσο για 
την αναµενόµενη πρόγνωση, όσο και για τις τρέχουσες αλλά και µελλοντικές 
προοπτικές θεραπείας, ώστε να µπορούν να καταλήξουν σε συνειδητή απόφα-
ση για την κύηση ανάλογα µε της αξίες τους, αλλά και να ολοκληρώσουν στην 
απόφασή τους.
 Ο τρόπος που παρέχονται οι πρώτες κυρίως πληροφορίες αποτελεί καθο-
ριστικό παράγοντα για την οριστική απόφαση των γονέων, διότι αυτό µπορεί 
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να επηρεάσει ουσιαστικά και τον τρόπο που αντιλαµβάνονται στη συνέχεια τις 
παρεχόµενες επιπρόσθετες πληροφορίες. Η σωστή στρατηγική είναι να ενηµε-
ρώνονται αρχικά οι γονείς, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία για το αποτέλεσµα 
του προγεννητικού ελέγχου, ότι το έµβρυο δεν έχει σύνδροµο Down, αλλά ότι 
η χρωµοσωµική του σύσταση έχει ένα «ιδιαίτερο στοιχείο». Έτσι µέχρι την επό-
µενη µέρα που προσέρχονται και λαµβάνει χώρα η γενετική συµβουλευτική, οι 
γονείς δεν έχουν το µεγάλο περιθώριο να ανατρέξουν για πληροφορίες από µη 
ειδικούς ή το διαδίκτυο, που πολύ πιθανά τους προκαλούν σύγχυση. Για παρά-
δειγµα ορισµένες λέξεις, όπως σωµατική και διανοητική αναπηρία, ορµονική και 
αναπαραγωγική ανικανότητα, έχει παρατηρηθεί ότι πρέπει να επεξηγηθούν διότι 
έχουν βαρύνουσα σηµασία για αρκετούς γονείς και τους επηρεάζουν τελικά 
στην απόφαση. 
 H ειδικότητα του γιατρού που παρέχει προγεννητική συµβουλευτική µπορεί 
να συσχετίζεται µε την απόφαση των γονέων για συνέχιση ή διακοπή της κύ-
ησης στην οποία προέκυψε ανευπλοειδία των χρωµοσωµάτων του φύλου, και 
ίσως έτσι εξηγούνται οι µεγάλες διαφορές ως προς τις διακοπές κυήσεων που 
παρατηρούνται στη βιβλιογραφία. (Πίνακας 2) Συγκεκριµένα υψηλές αναλογίες 
διακοπών κυήσεων σηµειώνονται όταν η συµβουλευτική παρείχετο από γυναι-
κολόγους σε συσχέτιση µε γενετιστές.(7,5,21) Οι Brun και συν. 2004(9) θεωρούν ότι 
οι γυναικολόγοι γενικότερα γνωρίζουν λιγότερα πράγµατα για τις ανευπλοειδίες 
των χρωµοσωµάτων του φύλου και τους αναµενόµενους φαινοτύπους, ενώ συγ-
χρόνως αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο µε τη δικαιοσύνη για τη γέννηση 
παιδιού µε πρόβληµα. Για τους λόγους αυτούς και προκειµένου να αποφευχθεί 
οποιοσδήποτε πιθανός κίνδυνος φαινοτυπικών ανωµαλιών (ακόµα και αν δεν 
θεωρούνται πολύ σοβαρές) αρκετοί γυναικολόγοι συνήθως προτείνουν η διακο-
πή της κύησης ως ευκολότερη λύση στις γυναίκες, όταν το έµβρυο έχει τέτοιες 
χρωµοσωµικές ανωµαλίες. 
 Για το ίδιο θέµα και όσον αφορά το σ. Turner στη ∆ανία το 1998(22) παρατη-
ρήθηκε ότι οι γυναικολόγοι έχουν θετικότερη στάση στη διακοπή της κύησης 
(70% σε κυήσεις <12 εβδ. και 48% την 21η εβδ.) σε σχέση µε τους παιδιάτρους 
(50% και 32% αντιστοίχως). Μια πρόσφατη µελέτη αναφέρει ότι οι πληροφο-
ρίες που λαµβάνουν οι γονείς σε 5 ευρωπαϊκές χώρες µετά την προγεννητική 
διάγνωση του σ. Klinefelter ποικίλλουν ανάλογα µε την ειδικότητα του γιατρού 
αλλά και τη χώρα. Αυτό υποδηλώνει τις διαφορετικές αντιλήψεις για την ποιό-
τητα ζωής στη συγκεκριµένη χρωµοσωµική διαταραχή, καθώς και πολιτισµικές 
και επαγγελµατικές διαφοροποιήσεις(23). Μια ακόµα πρόσφατη διερεύνηση του 
τρόπου που κοινοποιείται στους γονείς αρχικά η προγεννητική διάγνωση σ. 
Klinefelter, δείχνει ότι ορισµένες µαιευτικές µονάδες δεν έχουν καθιερώσει πρω-
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τόκολλο και ότι σε πολλούς γονείς δίνονται παραπλανητικές πληροφορίες όταν 
αρχικά ενηµερώνονται ότι το έµβρυο πάσχει(24). Είναι ενδιαφέρον ότι σε δύο 
ακόµα µελέτες έχει φανεί ότι οι γονείς λιγότερο συχνά διακόπτουν την κύηση 
όταν δέχονται γενετική συµβουλευτική είτε από γενετιστή είτε από παιδίατρο 
που έχει επιστηµονικό ενδιαφέρον για τις ανωµαλίες των χρωµοσωµάτων του 
φύλου(7). Η αναλογία διακοπών κυήσεων µε σ. Klinefelter είναι 44% όπως φαί-
νεται από συγκεντρωτικά στοιχεία 5 ευρωπαϊκών χωρών (Βρετανία, Γερµανία, 
Γαλλία, Ολλανδία και Ελβετία).(21)

 Η σοβαρότητα του ανώµαλου καρυότυπου δηλαδή κατά πόσον πρόκειται για 
αµιγές σ. Turner ή Klinefelter ή για µωσαϊκό, ασκεί επίσης µεγάλη επίδραση στην 
απόφαση των γονέων για τη διακοπή ή τη συνέχιση της κύησης(6). Πράγµατι, 
όπως έχει διαπιστωθεί σε επανειληµµένες µελέτες, εάν πρόκειται για µωσαϊκό, 
ο ελαφρότερος φαινότυπος που αναµένεται αποτελεί ίσως το λόγο που συχνά 
οδηγεί τους γονείς στη συνέχιση της κύησης.
 Η παρουσία ή απουσία ανωµαλιών στο υπερηχογράφηµα ασκεί, εκ παραλλή-
λου µε τη σοβαρότητα του ανώµαλου καρυότυπου, ισχυρή επιρροή στην από-
φαση των γονέων.(22) Αυτό υποδηλώνει ότι η απεικόνιση µιας σοβαρής δοµικής 
ανωµαλίας στο έµβρυο (π.χ. κυστικό ύγρωµα, ύδρωπας, συγγενής καρδιοπά-
θεια) αποτελεί γι’ αυτούς ένα στοιχείο απόλυτα ρεαλιστικό και πολύ περισσό-
τερο κατανοητό σε σχέση µε την οποιαδήποτε –ακόµα και αναλυτική– λεκτική 
επεξήγηση του χρωµοσωµικού ευρήµατος(6,9,22). Από την άλλη πλευρά, η τυχαία 
ανεύρεση ανευπλοειδίας του φύλου όταν το υπερηχογράφηµα είναι φυσιολογι-
κό, αποτελεί πολύ δύσκολο θέµα για τη γενετική συµβουλευτική, καθώς το παιδί 
αυτό µπορεί να αναπτύξει αργότερα κάποια σωµατικά ή νοητικά προβλήµατα, 
όπως και ενδοκρινολογικά. 
 Ο χρόνος κύησης κατά τον οποία έγινε η προγεννητική διάγνωση της χρωµο-
σωµικής ανωµαλίας είναι εξίσου σηµαντικός παράγοντας. Τα ζευγάρια που δεί-
χνουν περισσότερο αποφασισµένα να διακόψουν την εγκυµοσύνη µε ανωµαλία 
των χρωµοσωµάτων του φύλου είναι όσα επιλέγουν τη διενέργεια τροφοβλά-
στης και η διάγνωση έγινε στο 1ο τρίµηνο, σε σχέση µε την αµνιοκέντηση(6,22).
 Η ηλικία των γονέων, το µέγεθος της οικογένειας, το οικονοµικό-µορφωτικό 
επίπεδο και η προσωπική εµπειρία για τη συγκεκριµένη χρωµοσωµική ανωµαλία, 
είναι άλλοι σοβαροί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των γονέων για 
διακοπή της κύησης. Με την υψηλότερη αναλογία διακοπών στους νεότερους 
γονείς, µε λιγότερα παιδιά, και µε την λιγότερη µόρφωση(6,7,22).
 Η φυλή µπορεί επίσης να επηρεάσει την απόφαση καθώς οι µαύροι, οι ισπα-
νόφωνοι και οι Άραβες συχνότερα αποφασίζουν συνέχιση της κύησης σε σχέ-
ση µε τους Καυκάσιους και τους Εβραίους. Στην Βρετανία το 30% των εγκύων 
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θα προτιµούσαν διακοπή της κύησης µε Klinefelter, ενώ 10% στη Γερµανία(25). 
Επίσης στη Βρετανία το 40% των γενετιστών θα επέλεγαν τη διακοπή κυήσεως 
µε σ. Klinefelter, έναντι 60% στην Πορτογαλία και 18% στη Γερµανία.
 Ο τρόπος που παρέχεται η γενετική συµβουλευτική αποτελεί ίσως το σπου-
δαιότερο ρόλο για την τελική απόφαση των γονέων και συγκεκριµένα κατά πό-
σον είναι κατευθυνόµενη ή µη κατευθυνόµενη. Στην πρώτη περίπτωση, η κα-
τευθυνόµενη γενετική συµβουλευτική (ακόµα και όταν αυτή προσφέρεται από 
γενετιστές), πιθανόν εξηγεί τη διακοπή κυήσεων µε µωσαϊκά χρωµοσωµικών 
ανευπλοειδιών του φύλου, παρά το ότι είναι γνωστό ότι προκαλούν πολύ λίγες 
φαινοτυπικές ανωµαλίες(26).
 Στον πίνακα 2 φαίνονται οι διακοπές κυήσεων εµβρύων µε 45,Χ ή 47,ΧΧΥ 
όπως κατεγράφησαν σε όλες τις µελέτες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα σε διά-
φορες χώρες.(3,6,7-9, 17,18,21,22,27-37)

Η θέση του ειδικού γιατρού

Σε θέµατα αποφάσεων της οικογένειας, όπως αν πρέπει να διακόψουν ή όχι την 
κύηση παθολογικού εµβρύου, η θέση του γενετικού συµβούλου, αλλά και κάθε 
ειδικού γιατρού όπως γυναικολόγου, ή ενδοκρινολόγου -εφόσον πρόκειται για 
τις γενετικώς καθοριζόµενες ενδοκρινολογικές διαταραχές-, αποτελεί ένα από 
τα πιο δύσκολα ζητήµατα στη προγεννητική συµβουλευτική. Συχνά οι γονείς 
ζητούν τη γνώµη του ειδικού, ιδίως όταν έχουν περιορισµένη αυτοπεποίθηση 
και µάλιστα δίνουν µεγάλη σηµασία στις αυθεντίες, οπότε προσπαθούν να απο-
σπάσουν τη «σωστότερη λύση» µε την πιεστική ερώτηση «- Εσείς τι θα κάνατε 
στη θέση µας;». Ενέχεται έτσι ο κίνδυνος να πάρει θέση ο ιατρός, ανάλογα µε 
την αισιόδοξη ή απαισιόδοξη ψυχοσύνθεσή του καθώς και τις προσωπικές του 
πεποιθήσεις. 
 Η πλέον αποδεκτή µεθόδευση στη γενετική συµβουλευτική που προτείνεται 
από τον Π.Ο.Υ. ήδη από το 1969, είναι η κατά το δυνατόν ουδέτερη και αντικει-
µενική στάση (non-directive genetic counseling) του ιατρού, ο οποίος πρέπει: 

της απόφασης των ενδιαφεροµένων

τη θεωρούν ως καταλληλότερη, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν έγκαιρη 
και πλήρη ενηµέρωση.

 Βεβαίως η προσωπική άποψη του γιατρού µπορεί εµµέσως να εκφράζεται, 
ανάλογα µε τον τρόπο που ενηµερώνει τους συµβουλευόµενους για τα προ-
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βλήµατα της νόσου, τις προοπτικές θεραπείας και το µέγεθος του κινδύνου 
επανάληψης, κατά πόσον δηλαδή υπερτονίζει ή όχι τα θετικά ή τα αρνητικά 
σηµεία. Σε µια µελέτη µεταξύ των µελών της Εταιρείας Γενετικών Συµβούλων 
στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1993, από τους 383 ερωτηθέντες το 96% ανέφεραν 
ότι θεωρούν µεν πολύ σηµαντική την µη κατευθυνόµενη γενετική συµβουλευτική, 
αλλά το 72% παραδέχονται ότι πολλές φορές δεν τηρούν ουδέτερη και αντικει-
µενική στάση.(38) Πράγµατι σε ορισµένες οικογένειες είναι απαραίτητο και προς 
όφελος τους, αλλά και θεµιτό να εκφράζει ο ειδικός την άποψή του, όταν για 
παράδειγµα οι γονείς ζητούν να βοηθηθούν κατά τη διάρκεια της κρίσης που 
ακολουθεί την προγεννητική διάγνωση παθολογικού εµβρύου. Στην αντίθετη πε-
ρίπτωση, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής και προκειµένου οι να διαφύγουν 
από το ψυχολογικό στρες υπάρχει πιθανότητα να λάβουν γρήγορες αποφάσεις, 
για τις οποίες ίσως αργότερα µετανιώσουν. 
 Είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί κατά πόσον µια υποστηρικτική στάση του 
γενετικού συµβούλου µπορεί να θεωρηθεί ως κατευθυνόµενη συµβουλευτική. 
Αν και ο πατερναλισµός χρειάζεται να αποφεύγεται και παραµένει καθήκον του 
συµβούλου να διατηρεί µια βασικά ουδέτερη θέση καθώς και σεβασµό στην αυ-
τονοµία του ασθενούς, µπορεί εντούτοις µε το κύρος του να καλυφθεί η θεµιτή 
ανάγκη πολλών οικογενειών να λάβουν µια δύσκολη απόφαση.
 Αναµφίβολα χρειάζεται µια λεπτή ισορροπία στον τρόπο παροχής γενετικής 
συµβουλευτικής στην περίπτωση της προγεννητικής διάγνωσης σ. Turner και 
Κlinefelter, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση που παρατηρείται µεταξύ όσων ειδι-
κών εµπλέκονται στον προγεννητικό έλεγχο και ακόµα µεταξύ των πηγών πλη-
ροφόρησης από το Internet. Σε όλες τις περιπτώσεις ο γενετικός σύµβουλος 
πρέπει να συµπαρίσταται και να βοηθάει τους γονείς στην διαδικασία λήψης της 
τελικής απόφασης.
 Έχει παρατηρηθεί ότι ως µεγαλύτερες µελλοντικές «απειλές» και καθοριστικές 
για τις γυναίκες µε έµβρυο που έχει καρυότυπο 45,Χ ή 47,ΧΧΥ, όσον αφορά 
την απόφαση διακοπής της κύησης, είναι η µη φυσιολογική ανάπτυξη του φύλου 
και η υπογονιµότητα.(6) Όταν οι µητέρες αυτές κυρίως -αλλά και οι πατέρες- 
αποφασίζουν διακοπή της κύησης, διέρχονται περίοδο συναισθηµατικών προ-
βληµάτων και ψυχοσωµατικών διαταραχών, που είναι ιδιαίτερα παρατεταµένη, 
όταν είναι νέοι σε ηλικία ή υπάρχει ιστορικό υπογονιµότητας. Το συµπέρασµα 
αρκετών µελετών που έχουν γίνει σε διάφορες γεωγραφικές, εθνικές και ηλικια-
κές οµάδες δείχνει ότι αν και σε µερικά ζευγάρια η σχέση τους βελτιώθηκε µετά 
το δυσάρεστο γεγονός της διακοπής της κύησης, ορισµένοι άλλοι καταλήγουν 
σε διαζύγιο µε βασικό λόγο την έλλειψη επικοινωνίας, συναισθηµατική αστάθεια, 
επίρριψη ευθυνών και αµοιβαία µη ανεκτικότητα. Είναι εποµένως αυτονόητη η 
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σύσταση για ψυχολογική υποστήριξη προκειµένου να διέλθουν όσο το δυνατόν 
ανώδυνα τα 4 στάδια «θρήνου» µετά τη διακοπή της κύησης: α) αποδοχή της 
απώλειας, β) «λύση» της οδύνης από το πένθος, γ) προσαρµογή στη ζωή χωρίς 
το αναµενόµενο παιδί, δ) απώθηση του γεγονότος.
 Σε κάθε περίπτωση, είτε η κύηση διεκόπη είτε συνεχίζεται το ζευγάρι θα πρέ-
πει να ενθαρρύνεται να επανέλθει για γενετική συµβουλευτική όταν αργότερα οι 
ίδιοι θεωρήσουν ότι θα είναι σε θέση να δεχθούν πληρέστερη ενηµέρωση. Έτσι 
αυξάνουν οι πιθανότητες ότι θα κατανοήσουν τις απαντήσεις που δίνονται σε 
ερωτήσεις τους, ακόµα και σχετικά µε τους κινδύνους για επανάληψη του ίδιου 
ή άλλου προβλήµατος στις επόµενες κυήσεις.
 Σύµφωνα µε την εµπειρία µας, η προσεκτική προγεννητική συµβουλευτική 
αποδίδει σηµαντικά σε δύο τουλάχιστον τοµείς. Οι γονείς προσαρµόζονται ευ-
κολότερα στο νέο ότι θα αποκτήσουν παιδί µε ανευπλοειδία χρωµοσωµάτων 
του φύλου και αποδέχονται ρεαλιστικότερα το γεγονός. Στη συνέχεια οι περισ-
σότεροι ενεργοποιούνται, ώστε να αναλάβουν µετά τη γέννηση ένα δραστικό 
και ουσιαστικό ρόλο στην αντιµετώπιση των τυχόν αναπτυξιακών ή σωµατικών 
προβληµάτων. Οι ωφέλειες τελικά που προκύπτουν για τις οικογένειες δικαιώ-
νουν τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων που εµπλέκονται στην ολοκληρωµένη 
µορφή της γενετικής συµβουλευτικής, τόσο την πρωτοβάθµια όσο και την δευ-
τεροβάθµια.
 

Πίνακας 1. Φροντίδα των κοριτσιών και γυναικών με σ. Turner
 Turner Syndrome Consesus Study Group: J Clin Endocr. Metab. 2007 92(1): 1-25(4)

1.  Συστάσεις στους γονείς εµβρύου µε σ. Turner για το ευρύ φαινοτυπικό φάσµα και την καλή ποιότητα 
ζωής

2. Εκτίµηση του καρδιαγγειακού συστήµατος µε MRI αγγειογραφία και ηχοκαρδιογραφία
3. Ρύθµιση της έναρξης ενήβωσης 
4.  Έγκαιρη και αναλυτική αναπτυξιολογική εκτίµηση για πιθανές διαταραχές ανάπτυξης ή µαθησιακές 
δυσκολίες

5.  Ενηµέρωση των ενηλίκων µε σ. Turner, για την πιθανότητα πρώιµης εµµηνόπαυσης και έµφαση στη 
σηµασία της χορήγησης οιστρογόνων για τη θηλεοποίηση και την καλή κατάσταση των οστών

6. Συνεχής και δια βίου παρακολούθηση της ακοής και της λειτουργίας του θυρεοειδούς
7.  Παρακολούθηση των ενηλίκων µε σ. Turner για τη πιθανότητα διάτασης αορτής, υπέρτασης, διαβήτη, 
δυσδιλιπιδαιµίας
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Πίνακας 2. Διακοπές των κυήσεων (αριθμητικά και ποσοστιαία) μετά την 
προγεννητική διάγνωση σ. Turner και σ. Klinefelter 

Συγγραφείς Περίοδος µελέτης Χώρα 45,X 47,XXY
Daniel και συν., 1982(27) <1982 Αυστραλία - 3/5 (60%)
Murken & Stengel-Rutkowski, 1984(28) <984 Γερµανία - 23/25 (92%)
Nielsen και Videbech, 1984(29) <1984 ∆ανία 5/7 (71%) 9/12 (75%)
Benn και συν., 1985(30) <1985 ΗΠΑ - 5/8 (66%)
Holmes-Siedle και συν., 1987(7) 1979-1984 Βρετανία 6/6 (100%) 10/15 (63%)
Verp και συν., 1988(31) 1976-1987 ΗΠΑ 35/47 (75%) 3/5 (60%)
Clayton - Smith et al., 1989(32) <1987 Βρετανία 5/7 (71%) 4/11 (36%)
Robinson και συν., 1992(33) 1964-1991 ΗΠΑ 7/13 (54%) 51/127 (45%)
Hojbjerg Gravholth & συν., 1996(34)  1970-1993 ∆ανία 56/62 (90%) -
Meschede και συν., 1998(17) 1989-1997 Γερµανία - 4/23 (17%)
Perrotin και συν., 2000(35) 1990-1998 Γαλλία 22/25 (88%) 5/12 (42%)
Christian και συν., 2000(8) 1971-1997 Καναδά 6/7 (86%) 21/24 (87%)
Sagi και συν., 2001(26) 1989-1998 Ισραήλ 5/5 (100%) 17/20 (85%)
Marteau και συν., 2002(21) 1986-1997 Eυρώπη - 49/111 (44%)
  (5 χώρες)
Bojesen και συν., 2003(18) 1970-2000 ∆ανία - 114/163 (70%)
Forrester και Merz, 2003(36) 1986-1999 ΗΠΑ (Χαβάη) 21/ (54%) 12/ (46%)
Brun και συν., 2004(9) 1991-2001 Γαλλία 38/41 (93%) 10/31 (32%)
Ηamamy και Dahoum, 2004(3) 1980-2001 Ελβετία 13/13 (100%) 17/23 (73,9%)
Μezei και συν., 2004(6)  1990-2001 Ουγγαρία 14/16 (87%) 26/36 (72%)
Shaffer και συν., 2006(37) 1983-2003 ΗΠΑ 34/52 (65%) 28/40 (70%) 

-
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EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ)

1. Ανωµαλίες των χρωµοσωµάτων του φύλου
 A.  Προκαλούν σοβαρές συγγενείς ανωµαλίες και νοητική υστέρηση. 
 Β.  Σε έγκυο >35 ετών οι πιθανότητες για το έµβρυο είναι 1:250.
 Γ.  Αφορούν το 1/4 του συνόλου των χρωµοσωµικών ανωµαλιών στο 

β΄ τρίµηνο της κύησης.
 ∆.  Ο µωσαϊκισµός είναι πολύ συχνότερος, σε σχέση µε το µωσαϊκι-

σµό σε ανωµαλίες των αυτοσωµατικών χρωµοσωµάτων.

2. Σύνδροµο Turner (45,X)
 A.  Έχει µεγάλη προγεννητική θνησιµότητA.
 Β.  Συσχετίζεται µε την προχωρηµένη ηλικία της µητέρας.
 Γ.  Η πιθανότητα αυτόµατης αποβολής είναι µεγαλύτερη όταν η διά-

γνωση τίθεται στο α’ τρίµηνο και συνυπάρχουν υπερηχογραφικές 
ανωµαλίες.

 ∆.  Σε κάθε περίπτωση προγεννητικής διάγνωσης σ. Turner, ο υπε-
ρηχογραφικός έλεγχος πρέπει να περιλαµβάνει και απεικόνιση 
των γεννητικών οργάνων.

3. Μωσαϊκό συνδρόµου Turner 45,X/46,ΧΧ 
 A.  Το νοητικό πηλίκο συνήθως είναι παρόµοιο µε των αδελφών 

τους.
 Β.  Η γυναίκα µε µωσαϊκό 45Χ/46ΧΧ που τυχαίνει να κυοφορήσει 

πρέπει να υποβληθεί σε προγεννητική διάγνωση ανεξαρτήτως της 
ηλικίας της.

 Γ.  Ο βαθµός του µωσαϊκισµού που ανιχνεύεται στο έµβρυο αποτελεί 
στοιχείο ακριβούς πρόβλεψης για τη σοβαρότητα του φαινότυ-
που (ύψος - υπογονιµότητΑ..

 ∆.  Αµέσως µετά τη γέννηση επιβάλλεται ο επανέλεγχος του καρυο-
τύπου.

4. Μωσαϊκό συνδρόµου Turner 45X/46,XY
 A.  Ο φαινότυπος των γεννητικών οργάνων κυµαίνεται από φυσιολο-

γικό άρρεν, ή θήλυ έως αµφίβολα έξω γεννητικά όργανA.
 Β.  Μετά τη γέννηση εµβρύου µε 45Χ/46ΧΥ χρειάζεται τακτική πα-

ρακολούθηση µε υπερηχογραφική διερεύνηση και πιθανή βιοψία 
των γονάδων.
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 Γ.  Yπάρχει άµεση συσχέτιση µεταξύ της αναλογίας των κυττάρων 
45,Χ στο έµβρυο και του φαινότυπου των γεννητικών οργάνων.

 ∆.  Ο κίνδυνος ανάπτυξης γοναδοβλαστώµατος είναι ανεξάρτητος 
του φαινοτύπου των γεννητικών οργάνων.

5. Σύνδροµο Klinefelter
 A.  Αποτελεί τη λιγότερο συχνή χρωµοσωµική ανωµαλία του φύλου 

στο γενικό πληθυσµό.
 Β.  Η προγεννητική θνησιµότητα είναι <5%.
 Γ.  Οι περισσότεροι άνδρες µε 47,ΧΧΥ παραµένουν αδιάγνωστοι για 

όλη τους τη ζωή 
 ∆.  Υπάρχει σηµαντική ποικιλότητα στον φαινότυπο (σωµατική/ψυ-

χονοητική ανάπτυξΗ. και δεν είναι δυνατόν να γίνουν ακριβείς 
προβλέψεις.

6. Προγεννητική συµβουλευτική
 A.  Ασχολείται µε οικογένειες που προβαίνουν σε προγεννητικό έλεγ-

χο λόγω ηλικίας ή παθολογικών υπερηχογραφικών-βιοχηµικών 
ευρηµάτων, ή λόγω οικογενειακού ιστορικού γενετικού νοσήµα-
τος.

 Β.  Έχει αντικείµενο την ενηµέρωση/υποστήριξη/καθοδήγηση για 
κάθε δυνατή επιλογή.

 Γ.  Παρέχεται από κλινικό γενετιστή σε συνεργασία µε γιατρούς άλ-
λων ειδικοτήτων, πριν και µετά τον προγεννητικό ή προεµφυτευτι-
κό έλεγχο.

 ∆.  Τονίζεται ότι κάθε περίπτωση φυσιολογικού καρυοτύπου του εµ-
βρύου αποκλείει και οποιαδήποτε άλλη µονογονιδιακή διαταρα-
χή ή συγγενή ανωµαλίA.

7.  Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των γονέων για διακοπή κύησης 
µε σύνδροµο Turner ή Klinefelter

 A.  Η «απειλή» ερµαφροδιτισµού ή οµοσεξουαλικότητας ή υπογονι-
µότητας.

 Β.  H σοβαρότητα του καρυοτύπου (αµιγές σύνδροµο Turner/
Klinefelter ή µωσαϊκό).

 Γ.  Η παρουσία σοβαρών ανωµαλιών στο υπερηχογράφηµA.
 ∆.  Η εντόπιση της χρωµοσωµικής ανωµαλίας στο α΄ τρίµηνο (τρο-

φοβλάστη.
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8.  Βασικά στοιχεία προγεννητική συµβουλευτικής σε έµβρυα µε σ. Turner ή 
Klinefelter

 A.  Η ποικιλότητα στο φαινότυπο είναι µεγάλη.
 Β.  Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συνδέονται µε σοβαρές συγ-

γενείς ανωµαλίες και νοητική υστέρηση.
 Γ.  Επιβάλλεται ο λεπτοµερής υπερηχογραφικός έλεγχος του εµβρύ-

ου.
 ∆.  Τα µωσαϊκά δεν έχουν γενικότερα καλύτερη πρόγνωση σε σχέση 

µε τις αµιγείς µορφές.

9.  Μετά την προγεννητική διάγνωση συνδρόµου Turner οι γονείς είναι σηµαντι-
κό να κατανοήσουν ότι τα κορίτσια αυτά:

 A.  Συνήθως είναι υγιή, ευτυχή, ανεξάρτητα, και παραγωγικά µέλη της 
κοινωνίας.

 Β.  Όλα ωφελούνται από την ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, 
έγκαιρη πληροφόρηση, εκπαίδευση. 

 Γ.  Χρειάζονται συντονισµένη συνεργασία µεταξύ γενετιστή, ενδοκρι-
νολόγου, παιδιάτρου, γυναικολόγου, ψυχολόγου.

 ∆.  Πρέπει να αντιµετωπίζονται µε συµπεριφορά που ταιριάζει στο 
ανάστηµα και όχι στην ηλικία τους.

10.  Μετά την προγεννητική διάγνωση συνδρόµου Klinefelter οι γονείς είναι ση-
µαντικό να κατανοήσουν ότι τα αγόρια αυτά:

 A.  Είναι πολύ πιθανό να µην εµφανίζουν άλλο πρόβληµα εκτός της 
υπογονιµότητας.

 Β.  Με την έγκαιρη χορήγηση ανδρογόνων και την κρυοσυντήρηση 
του σπέρµατος είναι πιθανόν να αποκτήσουν απογόνους.

 Γ.  Αναµένεται σοβαρή νοητική υστέρηση.
 ∆.  Σε περίπτωση ανάπτυξης προβληµάτων µάθησης και συµπεριφο-

ράς δεν χρειάζεται εξειδικευµένη, αλλά η συνήθης παρέµβαση.

Σωσ τ έ ς  απαν τ ήσ ε ι ς  κα τ ά  σε ι ρά

Α,Β,Γ,Γ,Α,∆,Α,Γ,∆,Γ
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