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Φυλοσχετιζόµενη διαταραχή, το σύνδροµο Turner επηρεάζει κορίτσια και επισυµβαίνει, όταν ένα 
από τα δύο Χ χρωµοσώµατα, που κατά φύση βρίσκονται στα θήλεα λείπει ή είναι ατελές. Αποτελεί 
αιτία µέτριας νοητικής υστέρησης και συνδέεται µε πλήθος προβληµάτων υγείας στην καρδιά, το 
συκώτι, το θυρεοειδή καθώς και διαταραχές σε ακοή και όραση. 
 
Το σύνδροµο Turner's επηρεάζει κορίτσια και επισυµβαίνει όταν ένα από τα δύο Χ χρωµοσώµατα  
που κατά φύση βρίσκονται στο θήλυ γένος λείπει ή είναι ατελές. Έλαβε το όνοµά του από τον ∆ρ 
Χένρυ Τέρνερ (Henry Turner). 

Βρέφη που φέρουν το σύνδροµο, κατά τη γέννηση εµφανίζουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 
 
- µικροµεγέθες σώµα 
 
- πλατύ στήθος 
 
- φουσκωµένα άκρα (χέρια και πόδια) 
 
- πεταχτά αυτιά 
 
- κοντό και πλατύ λαιµό 

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, ως ακολούθως: 
 
 
- µικρό ανάστηµα 
 
- γραµµή κώµης σε χαµηλό ύψος στο πίσω µέρος του λαιµού 
 
- χέρια που γυρνούν προς τα έξω στο ύψος του αγκώνα 

Οι ωοθήκες στα κορίστα µε σύνδροµο Turner δε λειτουργούν κανονικά, ώστε µερικά 
ενδεχοµένων να µην αναπτύξουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά κατά την εφηβική ηλικία (εκτός 
αν υπάρξει θεραπευτική παρέµβαση) και στην ενήλικη ζωή του ενδεχοµένως να είναι στείρα.  
 
Επιπροσθέτως, συνυπάρχει πιθανώς µαθησιακές δυσκολίες, για παράδειγµα στα µαθηµατικά.  
 
Ιατρικά προβλήµατα που συνοδεύουν το σύνδροµο µπορεί να είναι, σχετικά µε την καρδιά, το 
συκώτι, το θυρεοειδή, την ακοή ή την όραση. Στην ενήλικη ζωή ενδέχεται να αναπτυχθεί 
οστεοπόρωση. 

Επιπολασµός 

Το σύνδροµο Turner επηρεάζει ένα στα 2-000-2.5000 κορίτσια. 

Αίτια, διάγνωση, θεραπεία 

∆εν είναι γνωστά τα αίτια που προκαλούν το σύνδροµο και είναι αδύνατο να προληφθεί, αν και 
είναι δυνατή η προγεννητική διάγνωση. ∆εν υπάρχει θεραπεία. 

Αντιµετώπιση 

Η αντιµετώπιση είναι περισσότερο συµπτωµατικού χαρακτήρα. Για παράδειγµα ορµόνες και 
οιστρογόνα είναι σε θέση να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη κατά την εφηβεία, όπως επίσης και να 
αποτρέψουν την όψιµη έναρξη της οστεοπόρωσης. IVF µπορεί να δοθεί σε όσες γυναίκες 
επιθυµούν να τεκνοποιήσουν. Η ψυχολογική υποστήριξη είναι ιδιαίτερα σηµαντικό κοµµάτι στην 
αντιµετώπιση του συνδρόµου. 
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