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10q-deletioner: brytpunkter i 10q25 

eller 10q26 
En 10q25- eller 10q26-deletion betyder att cellerna i 
kroppen saknar en liten men varierande mängd gener 
från en av deras 46 kromosomer: kromosom nr 10. För 
att en människa ska utvecklas normalt behöver 
kromosomerna innehålla precis rätt mängd genetiskt 
material (DNA) – inte för mycket och inte för lite.  
Liksom för de flesta andra kromosomavvikelser kan 
risken för medfödda fosterskador, intellektuell 
funktionsnedsättning och inlärningsproblem öka när en 
del av kromosom 10 saknas. Symtomen varierar dock 
och beror mycket på vilka gener och hur mycket 
genetiskt material som saknas.  

 

Om kromosomer 
Kromosomer är strukturer som finns i kärnan av 
kroppens celler.  Varje kromosom innehåller hundratals 
till tusentals gener som kan ses som specifika 
instruktioner (eller recept) och innehåller all genetisk 
information som säger till kroppen hur den ska 
utvecklas, växa och fungera.  Kromosomer (och gener) 
finns vanligtvis i två kopior, där en kopia kommer från 
mamman och en från pappan. Människor har 23 
kromosompar och alltså 46 individuella kromosomer.  
Två av dessa 46 kromosomer är könskromosomer som 
bestämmer kön.  Kvinnor har två X-kromosomer och 
män har en X-kromosom och en Y-kromosom. De 
återstående 44 kromosomerna är grupperade i 22 par 
med numreringen 1–22, i fallande storleksordning (med 
något undantag). Varje kromosom har en kort arm 
(petit, p) (som syns överst i diagrammet på motsatt sida) 
och en lång arm(q) i kromosomens nedre del.  

 

Deletioner 
En spermiecell från fadern och en äggcell från modern 
bär bara en kopia av varje kromosom. När de smälter 
ihop bildar de en enda cell som nu bär två kopior av 
varje kromosom. Denna cell måste kopiera sig själv (och 
alla kromosomer och gener) många gånger om för att 
kunna tillverka alla de celler som bildas under den 
mänskliga tillväxten och utvecklingen.  I vissa fall, när 
ägg- eller spermiecellerna bildas, eller under denna 
komplicerade kopierings- och replikationsprocess, kan 
delar av kromosomerna brytas av eller hamna i en 
annan ordning än vad som är normalt.   

Källor 
Informationen i den här 
broschyren är delvis hämtad 
från den medicinska 
facklitteraturen. 
Förstaförfattare samt datum 
för publicering finns med för 
att det ska gå att söka efter 
hela artiklar eller 
sammanfattningar av dem på 
Internet, t.ex. med hjälp av 
PubMed 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/). De flesta av 
artiklarna kan nås via Unique 
(www.rarechromo.org). 
Dessutom bygger 
informationen i denna text på 
svar från två enkäter som gått 
ut till Uniques medlemmar, 
genomförda 2004 och 
2008/2009; resultaten från 
dessa enkäter har referensen 
Unique. När den här 
broschyren skrevs fanns det 
69 Unique-medlemmar som 
hade deletion på 10q25/26 
(utan förlust eller tillägg av 
gener från andra 
kromosomer), s.k. ren 
deletion. Medlemmarnas ålder 
var mellan 0 och 28 år.  
Många fler personer, 
beskrivna i den medicinska 
facklitteraturen, samt 30 
medlemmar i Unique, har även 
förlust eller tillägg av gener på 
en annan kromosomarm 
utöver 10q25/26-deletion. 
Detta är vanligtvis ett resultat 
av en kromosomförändring 
som kallas translokation. 
Eftersom dessa personer inte 
har samma symtom som de 
med ren deletion finns inte 
information för individer med 
deletion p.g.a. translokation 
med i denna broschyr. Unique 
har ett register över dessa fall 
från den medicinska 
facklitteraturen samt 
karyotyperna för Uniques 
medlemmar med dessa 
avvikelser. Denna information 
kan fås på begäran. 
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Anteckningar 
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Om någon av föräldrarna däremot har en omstrukturering av kromosomer eller 
deletion som innefattar 10q25 eller 10q26 ökar möjligheten för att andra graviditeter 
ska sluta på samma sätt.  
 

Föräldrar bör få möjlighet att prata med en genetisk vägledare för att ta reda på vilka 
riskerna är för att det händer igen och vilka möljigheter det finns för att ställa en 
prenatal och preimplantatorisk diagnos (PGD). PGD förutsätter provrörsbefruktning 
och biopsi från embryo, och bara friska embryon flyttas till moderns livmoder. Om 
föräldrarna väljer naturlig befruktning finns möjlighet till korionvillibiopsi (CVS) och 
fostervattensprov för att utreda fostrets kromosomer. Testet är för det mesta mycket 
tillförlitligt, men alla tester finns inte i hela världen.   
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Hos människor med en 10q25- eller 10q26-deletion är en kromosom 10 intakt, men 
en bit av den långa armen från den andra kopian saknas (en deletion).  Det exakta 
antalet och typen av gener som ingår i deletionen är ofta inte kända, men då dessa 
gener saknas påverkas en persons inlärningsförmåga och fysiska utveckling.  
Troligtvis orsakas den kliniska bilden av att det endast finns en kopia (inte två) av ett 
antal gener.   
Även om vi inte idag förstår funktionerna av alla gener så lär vi oss mer och 
kunskapen går fort framåt hela tiden.  Det är också viktigt att komma ihåg att ett 
barns andra gener, miljö och personlighet också bidrar till att forma individens 
framtida utveckling, behov och prestationer.  

 

Den första beskrivningen av en person med en deletion på 10q25 eller 10q26 
publicerades 1978. Sedan dess har mer än 60 fall 
rapporterats i den medicinska facklitteraturen över 
hela världen.  
Deletionen är lika vanligt förekommande hos män 
som hos kvinnor (Lewandowski 1978).  

 

Mer om 10q 
Kromosomer är inte synliga för blotta ögat, men vid 
infärgning och i förstoring med mikroskop är det 
möjligt att se att var och en av dem har ett distinkt 
mönster av ljusa och mörka segment som ser ut som 
horisontella ränder. Segmenten 10q25 och 10q26 
innehåller cirka 29,7 miljoner baspar. Det låter 

mycket, men det är 
faktiskt ganska lite 
eftersom det utgör mindre 
än 1 procent av varje cells 
DNA.  Basparen är den 
kemiska 
sammansättningen i DNA. 
De utgör änden på 
stegpinnarna på 
strukturen som liknar en 
stege (DNA-spiralen). När 

kromosomer undersöks på detta sätt 
är det, om den saknade delen är 
tillräckligt stor, möjligt att se 
brytpunkten (eller brytpunkterna) på 
kromosomen och vilka gener som 
saknas. Men eftersom den saknade 

mängden genetiskt material ofta är ganska liten, kan kromosomerna se normala ut i 
denna typ av rutinanalys. Därför finns det säkert människor med deletioner på 
10q25/26 som ännu inte har fått denna diagnos. Nyare, mer exakta molekylära 
diagnostiska tekniker, såsom test med fluorescerande in situ-hybridisering (FISH) 
eller jämförande genomhybridisering (array-CGH) kan vara nödvändiga för att 
upptäcka 10q25- eller 10q26-deletioner.   

p-arm 

q-arm 

centromer 
 

baspar  

 

bp = baspar 
kb = kilobaspar eller 1000 baspar 
Mb  = megabaspar eller 1 miljon baspar 
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De flesta av deletionerna på 10q25 och 10q26 är terminala. Detta innebär att änden av 
den långa armen av kromosom 10 ingår i deletionen. Vissa deletioner är däremot 
interstitiella, vilket betyder att en bit av den långa armen av kromosom 10 saknas, 
men att spetsen (och eventuellt mer än så) fortfarande är kvar.   

 

I diagrammet för kromosom 10 till höger är segmenten numrerade utåt ifrån den 
plats där den korta och långa armen möts (centromeren). Ett lågt tal, som q11 i den 
långa armen, ligger nära centromeren. Den del som finns närmare centromeren 
kallas proximal. Ett högre tal, som i q26, ligger närmare kromosomens ände. Den del 
som finns närmare kromosomens ände kallasdistal. En distal deletion av 10q säger 
att deletionen skett i den långa armen av kromosom 10 inom banden 10q25 eller 
10q26. I den text som följer kommer dessa deletioner att kallas 10q25/26-deletioner. 
Dessa deletioner kallas ibland 10q-deletionssyndrom eller10qter-syndrom. 

 

Resultat från kromosomanalys 
Din vårdgivare eller en genetisk vägledare kommer att kunna berätta om var 
kromosomens brytpunkt är just hos ditt barn. Det är nästan säkert att du kommer få 
se en karyotyp, vilket är en översiktsbild av barnets kromosomuppbyggnad. Med en 
10q25/26-deletion kommer resultatet troligen att se ut som ett av följande exempel:  

 

46,XX,del(10)(q25.3)dn  
46   Det totala antalet kromosomer i ditt barns celler 
XX   De två könskromosomerna, XY för män; XX för kvinnor 
del   Deletion, eller så saknas genetiskt material 
(10)   Deletionen har skett på kromosom 10 
(q25.3)  Kromosomen har en brytpunkt i segment 10q25.3, och genetiskt  
  material saknas härifrån till änden av kromosomen  
dn  Deletionen inträffade de novo (eller som en ”ny händelse” dvs. den är  
  inte nedärvd). Föräldrarnas kromosomer har kontrollerats och ingen  
  deletion eller annan kromosomförändring har hittats vid 10q25.3. Det  
  är inte särskilt troligt att deletionen är nedärvd. Med stor säkerhet har 
  den uppstått för första gången i denna familj med detta barn   

 

arr[hg19]10q26.2q26.3(129,634,839-135,506,703 )x1 
arr    Analysen gjordes med jämförande genomhybridisering 
hg19  Människans genuppsättning, sekvens 19. Genuppsättningen är   
  referens-DNA-sekvensen som basparnumren hänvisar till. Vartefter  
  mer information om det humana genomet påvisas, skapas nya   
  ”byggnader” av genomet och numren på basparen kan justeras 
10q26.2q26.3 Kromosom 10 har två brytpunkter, en på band 10q26.2 och en på band  
  10q26.3 
129.634.839–135.506.703   
  Basparen mellan 129.634.839 och 135.506.703 har påvisats vara  
  raderade/deleterade. Subtrahera det första talet från det andra, vilket  
  ger 5.871.864 (5,88 Mb eller 588 kb). Detta är antalet baspar som har  
  raderats.  
x1  betyder att det endast finns en kopia av dessa baspar, inte två, dvs en  
  på varje kromosom 10, som förväntat.  
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Det finns ett antal gener på 10q25/26 som kan ha samband med vissa effekter av en 
10q25/25-deletion, men för närvarande är de enbart kandidatgener eller potentiella 
gener. Mer forskning behövs för att ta reda på vilken betydelse de har eller om de har 
någon betydelse alls. De karaktäristiska ansiktsdragen tros bero på frånvaron av 
receptor 2 för fibroblasttillväxtfaktor (FGFR2). FGFR2 uttrycks kraftigt i äggstockarna, 
men betydelsen av detta för utveckling av äggstockarna är inte känd. EMX2-genen är 
lokaliserad i 10q26.1 och har visat sig ha avgörande betydelse för det centrala 
nervsystemet samt urinvägarnas och könsorganens funktion. Möss som saknar 
denna gen saknar helt njurar, urinledare, könskörtlar och könsorgan (Irving 2003; 
Mardo 2008).  
 

Det är viktigt att komma ihåg att även om det är intressant att kunna identifiera gener 
som har betydelse för vissa effekter av 10q-deletionssyndromet och det kan vara till 
hjälp för framtida studier, leder inte det i sig till förbättrade behandlingsmetoder. 
Dessutom är det så att även om den förmodade genen saknas betyder det inte alltid 
att den effekt eller de effekter som har ett samband med den har uppträtt. 
 

Varför blev det så här? 
 

Det behövs ett blodprov från båda föräldrar där kromosomerna analyseras för att ta 
reda på varför en 10q25- eller 10q26-deletion skett. I de flesta fallen har 10q25/26-
deletioner skett trots att båda föräldrar har normala kromosomer. 
Den term som genetiker använder för fenomenet är de novo (dn), vilket betyder ”ny”. 
10q25- och 10q26-deletioner som sker de novo beror på en förändring som skett när 
föräldrarnas spermie- eller äggceller bildades eller möjligtvis när de första cellerna 
bildas och delar sig efter att spermien förenats med ägget.   

 

En del 10q25- och 10q26-deletioner förekommer i kombination med tillägg från en 
annan kromosom. Då är de ett resultat av en omlagring hos den ena förälderns 
kromosomer. Det här är vanligtvis en omlagring som kallas translokation, vilket 
betyder att gener har bytt plats från vissa kromosomer till andra. Föräldern har 
sällan några kliniska eller utvecklingsmässiga problem eftersom inga viktiga gener 
saknas eller har blivit tillagda, men fertiliteten kan vara nedsatt. Balanserade 
translokationer som drabbar en eller flera kromosomer är inget ovanligt 
förekommande; eftersom en person på 500 har sådana translokationer är mer än 13 
miljoner människor världen runt bärare av dem.  
 

Om deletionen sker via nedärvning eller de novo är en sak säker: du som förälder har 
inte gjort något som orsakat 10q25/26-deletionen, och inget du kunde ha gjort hade 
förhindrat att den skedde hos ditt barn. Det finns inga kända faktorer inom miljö, mat 
och livsstil som orsakar de här kromosomförändringarna. Ingen ska få skulden när 
det här händer och ingen har gjort något fel. 

 

Kan det bli så här igen? 
Möjligheten att en till graviditet ska resultera i en 10q25/26-deletion beror på 
föräldrarnas kromosomer. 
 

Om båda föräldrarnas blodprov har normala kromosomer är det mycket osannolikt 
att deletionen sker igen. 
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Att 10q-deletioner och urogenitala missbildningar ofta går hand i hand tyder på att 
det finns en eller flera gener som styr utvecklingen av urinvägar och könsorgan på 
10q25/26. Mot bakgrund av detta har en grupp utfört en studie för att försöka 
identifiera genen eller de generna genom att studera tio personer där det fanns 
endast en  10q26-deletion hos fem av dem medan förändringen hos fem andra barn 
involverade även en annan kromosom. Resultatet från studien tydde på att en gen 
som påverkade urinvägarnas utveckling fanns i ett område som låg distalt från 
D10S186 (se diagrammet) och att en gen som påverkade könsorganens utveckling 
fanns i ett område som låg distalt från D10S1248; båda finns i 10q26. De lade också 
märke till att alla som hade hjärtfel hade deletion om ett område som låg distalt från 
D10S1679, vilket tyder på att det här området har ett samband med hjärtfel.  
En pojke som hade tvetydiga könsorgan hade däremot en deletion som inte fanns 
inom detta område som tros ha stor betydelse för utveckling av könsorganen, varför 
författarna till artikeln skrev om ett annat område som kan ha stor betydelse för den 
genitala utvecklingen inom 10q25.3q26.13. Därför tror forskarna att det finns två 
områden som har stor betydelse för den genitala utvecklingen längs den långa armen 
på kromosom 10 (Ogata 2000; Mardo 2008).   
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De vanligaste effekterna 
Varje person med en 10q25/26-deletion är unik – därför kommer varje person att ha 
olika medicinska och utvecklingsmässiga problem. Dessutom kommer ingen person 
att ha alla de problem som nämns i denna broschyr. Det har däremot framkommit ett 
antal gemensamma drag:  

 
 

 Hämmad tillväxt både i livmodern och efter födseln 
 Svårigheter med matning 
 Muskelhypotoni (slapphet eller ovanligt låg muskeltonus) hos nyfödda barn 
 Olika funktionsnedsättningar inom lärande- och motorikutveckling. Barn behöver 

ofta stöd vid inlärning, trots att den mängd stöd som behövs för varje barn variera 
 Skelning (strabismus) 
 Avvikelser på njurar och / eller urinvägar 
 Hjärtfel, även om de flesta rapporterade fallen är lindriga och ofta läker ut av sig 

själva utan kirurgiska ingrepp 
 Mikrocefali (ovanligt litet huvud) 
 Genitala missbildningar, oftast kryptorkism (utebliven förflyttning av testiklar) hos 

pojkar 
 Karaktäristiska ansiktsdrag 
 

Har brytpunkten någon betydelse? 
Storleken på den raderade regionen hos de med 10q-deletioner varierar mycket, allt 
från en liten interstitiell deletion till de som är mycket större. I den medicinska 
facklitteraturen finns åtta individer med en interstitiell deletion, tio individer med en 
terminal deletion med en brytpunkt i q25 och 47 med en brytpunkt i q26. Unique har 
13 medlemmar med en interstitiell deletion, fem med en brytpunkt i q25 och 44 med 
en brytpunkt i q26 (se nedan). Effekterna/symtomen av deletionen varierar, även 
inom familjer där samma deletion finns hos flera individer. Den kliniska bilden hos 
personer som har små terminala deletioner ser huvudsakligen likadan ut som hos 
personer med större deletioner, vilket tyder på att effekterna beror på deletionen av 
den distala delen av kromosom 10q. Dessutom finns det fall med en större deletion 
där påverkan har varit relativt liten och de inte haft några större medfödda 
fosterskador. De två personer som har mildast påverkan och upptäckte deletionen 
först efter att deras barn ärvt den, hade däremot små terminala deletioner med 
brytpunkter i 10q26.2 (se Pågående forskning om 10q25/26) (Irving 2003; Unique).  
 

Brytpunkter hos familjer inom Unique 
Siffrorna inom parentes visar hur många familjer som finns i Uniques databas (2009). 
De här brytpunkterna har dokumenterats för medlemmar i Unique med enbart en 
terminal 10q25/26-deletion. 
 
10q25.2 - qter (3) 
10q25.3 - qter (2) 
10q26 – qter (7) 
10q26.1 – qter (16) 
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10q26.11 – qter (2) 
10q26.2 – qter (6) 
10q26.3 – qter (13) 
 
De här brytpunkterna har dokumenterats för medlemmar i Unique med interstitiella 
deletioner. 
10q25.1q26.1 (1) 
10q25.2q26.1 (1) 
10q25.2q26.11 (1) 
10q25.2q26.13 (2) 
10q26q26 (1) 
10q26.13q26.3 (3) 
10q26.2q26.3 (3) 
10q26.3q26.3 (1) 
Finns det människor med en 10q25/26-deletion som 

inte har några symtom, inte upplever några större 

besvär eller medfödda missbildningar/fosterskador 

och som har normal utveckling? 
Hos några få människor (som har deletion på 10q26.2-bandet nära änden på 
kromosomen), verkar deletionen ha påverkat mindre. En 40-årig kvinna med något 
asymmetriska öron upptäckte att hon hade en 10q26.2-deletion först efter att 
deletionen upptäckts hos hennes 9-åriga dotter.  En 63-årig kvinna och två av hennes 
döttrar (37 och 38 år gamla) som alla hade en 10q26.2-deletion gick i vanliga skolor 
och arbetade heltid (Irving 2003). 
 

Vad är prognosen? 
Det finns några äldre rapporter inom den medicinska facklitteraturen om 
spädbarnsdöd, där den vanligaste orsaken är allvarliga hjärtfel. De framsteg som 
gjorts inom diagnostik och behandling har förbättrat prognosen för barn med hjärtfel. 
För barn som inte har några allvarliga hjärtfel eller fosterskador på andra organ bör 
inte livslängden påverkas i någon större utsträckning (Mulcahy 1982; Taysi 1982; 
Wulfsberg 1989; Unique).  

 

Medan prognosen beror på det enskilda barnets framsteg så är det troligt att de 
flesta barn med en 10q25/26-deletion kommer att behöva extra stöd hela livet.  
 

Graviditet och födsel 
Många kvinnor som väntade barn med 10q25/26-deletioner upplevde inga 
graviditetskomplikationer, hade en normal förlossning och upptäckte att deras barn 
hade symtom först efter födseln. Trots det så är komplikationer under graviditeten 
inte ovanliga för mödrar som väntar barn med 10q25/26-deletion. Av de 41 familjer 
som har berättat för oss om sina erfarenheter från graviditeten berättar åtta att 
barnen var små för sin gestationsålder eller att fostret hade tillväxthämning (IUGR). 
Detta är en term som används för att beskriva foster vars tillväxt i livmodern har 
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Pågående forskning om 10q25/26 
De effekter som en 10q25/26-deletion ger är troligen ett resultat av ett antal olika 
gener som finns i just den här regionen. Storleken på den förlorade regionen hos de 
med 10q25-deletioner varierar mycket, allt från en liten interstitiell deletion till de 
som är mycket större. Effekterna av deletionen varierar däremot, även inom 
familjer där samma deletion finns hos flera individer. Det har gjorts försök att hitta 
ett samband mellan storleken på 10q25/26-deletion och svårighetsgrad, men det 
har inte gått att visa på ett starkt samband.  

 

Oavsett detta så har ett antal studier försökt hitta samband mellan storleken på 
deletionen och närvaron eller frånvaron av vissa effekter. Ett antal författare har 
antytt att en mer proximal deletion av 10q leder till mer signifikanta nedärvda 
avvikelser, särskilt när den finns på 10q25, men det har inte bekräftats av senare 
studier eller av den information som Unique har tillgång till. En studie antydde att 
det fanns ett samband mellan storleken på deletionen och hur mycket tillväxten var 
hämmad samt om mikrocefali förekom, men andra studier och Uniques information 
talar emot detta (Wulfsberg 1989; Petersen 1998; Irving 2003; Courtens 2006; 
Unique).  

 

Att molekylära analyser såsom FISH och jämförande genomhybridisering (array-
CGH) används i ökande omfattning gör att brytpunkterna går att fastställa mer 
exakt. Detta gör att forskare kan studera mer exakt vilka delar av kromosomen som 
saknas och försöka fastställa samband mellan vissa regioner och den kliniska 
bilden kring avvikelsen. Ett antal studier har på senare tid försökt hitta samband 
mellan den kliniska bilden hos personer med en 10q-deletion och den del av 
kromosomen som saknas för att definiera det kritiska område på 10q som ger 
effekt av deletionen, och för att försöka ringa in de områden eller gener som 
orsakar effekten. 

 

Eftersom problembeteenden verkar vara en gemensam nämnare för de som har en 
10q25/26-deletion har ett antal studier försökt identifiera de gener som orsakar 
symtomen. En studie talar om hyperaktivitet hos en person med en liten, terminal 
10q-deletion, och området innehåller fyra gener som kan orsaka 
problembeteenden: C-terminalbindande protein 2 (CTBP2), som kodar två särskilda 
proteiner – ett som reglerar genuttryck hos andra gener, och ett som ingår som 
komponent i synapser (korsningar där neuronerna i centrala nervsystemet skickar 
signaler till varandra); adrenerga beta 1-receptorn (ADRB1) som kodar för ett 
protein som kontrollerar de fysiologiska effekterna av adrenalin (ett stresshormon); 
dihydropyrimidinas-liknande 4 (DPYSL4) som tros ha en funktion i neuronal 
differentiering och kalcyon, DRD1IP, som kodar för ett dopamin-
receptorinteragerande protein, och dopamin, som agerar genom receptorer, 
fungerar som en sändare i neurala kretsar som är inblandade i inlärning och minne. 
I en nyligen publicerad rapport beskrevs en flicka med svåra beteendeproblem som 
varken saknade CTBP2 eller ADRB1. Det kommer behövas mer forskning för att ta 
reda på vilka, om det ens är några, av de här generna som påverkar 
problembeteenden hos barn med en 10q25/26-deletion (se diagrammet på sidan 24) 
(Petit 1998; Courtens 2006).  
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skriva. Hon älskar musik, att läsa tidningar och lösa ordpussel – och hon har 
grundläggande datorkunskaper.  
Hon har fått diagnosen ADHD och vårdas för närvarande på en psykiatrisk avdelning 
på grund av sitt beteende. En 23-årig kvinna med en 10q26.3-deletion har 
inlärningssvårigheter. Hon kan köra bil och hjälper till på den bondgård där hon bor 
(Unique). 

Ett antal vuxna med deletioner finns omnämnda i den medicinska facklitteraturen. I 
en familj fanns det sex personer med en terminal 10q26.2-deletion. Den äldsta 
personen, som var 63 år gammal, hade gått i vanlig skola och arbetade med att fylla 
på hyllorna i ett varuhus. Hon förde deletionen vidare till tre döttrar. En dotter, som 
var 38 år gammal när artikeln skrevs, gick i vanlig skola men klarade ingen examen. 
Hon arbetade i en livsmedelsfabrik och hade ansvar för yngre medarbetare. Den 
andra dottern (som var 37 år) gick också i vanlig skola och arbetade på fabrik som 
packare. Hennes beteende var inga problem, men hon var olycksbenägen och fick ett 
antal frakturer. Den tredje dottern (som var 19 år) hade medelsvåra 
inlärningsproblem och gick i särskola. Då och då uppträdde hon på ett störande sätt 
och hon beskrevs som en mycket aktiv person. En 40-årig kvinna, som förde sin 
10q26.2-deletion vidare till en dotter, gick ut skolan utan examen och arbetade med 
catering. En 48-årig man har svåra inlärningsproblem och är kortväxt (McCandless 
2000; Irving 2003).  
 
 

 
 
 

Att växa upp med en 10q26-deletion 

6 månader 6 år gammal, längst till höger med 
sin bror och syster 

18 år 
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minskat, vilket resulterar i barn som är mindre än väntat för antalet veckor av 
graviditeten. Sex barn uppvisade minskade fosterrörelser medan de var i livmodern. 
Ett antal föräldrar berättade också om ovanliga fynd från ultraljudsundersökningar:  
två foster hade två kärl i navelsträngen, avvikelser på njurarna upptäcktes hos ett 
foster, ökad vätska runt fostret sågs i två graviditeter, ett foster hade återflöde av 
urin till njurarna, och ett foster hade hydronefros. Det finns också två fall i den 
medicinska facklitteraturen där avvikelser på urinvägarna upptäcktes med 
fosterdiagnostik (Scigliano 2004; Unique).  

 

Unique känner bara till en familj som hade fått reda på att deras barn hade 
10q25.2q26.13-deletion före förlossningen. Ett fostervattensprov utfördes efter att en 
ultraljudsundersökning visade en ökad mängd vätska i nacken. Inom den medicinska 
facklitteraturen finns det två exempel på att 10q25/26-deletion diagnostiserats på 
fosterstadiet. I ett fall var moderns ålder hög och det andra fallet upptäcktes efter att 
ultraljudsundersökning visat på IUGR och hjärtfel. I båda fallen valde föräldrarna att 
avbryta graviditeten (Chung 1998; Kerher-Sawatzki 2005; Unique). 

 

För tidig födsel verkar vara något mer sannolik än för andra barn. I en 
forskningsstudie föddes 39 procent av barnen (7/18) mellan 33:e och 37:e 
graviditetsveckan. Bland Uniques medlemmar föddes 12 procent (6/47) före 37:e 
graviditetsveckan (Wulfsberg 1989; Unique).  
 

Nyfödda 
Många nyfödda med 10q25/26-deletioner behöver hjälp med att få igång andningen 
eller får apné (pauser i andningen) och en del kan behöva syrgas. Reflexer (såsom 
skrämselreflexen) kan vara onormala och det kan också vara så att barnet suger 
dåligt. Ibland sover spädbarnen väldigt mycket. Typiskt för barn med 10q25/26-
deletion är att skrika mycket svagt eller icke-hörbart (Wulfsberg 1989; Leonard 1999; 
Shapiro 1995; Piccione 2008; Unique).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 år gammal med en 10q25.2q26.1-deletion   
Matning med PEG 
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Tillväxt och matning 
Barnen är ofta, men inte alltid, små och underviktiga 
vid födseln. Oberoende av brytpunkten varierar Uniques 
dokumenterade födelsevikter avsevärt med ett 
medeltal på 2,940 kg. Ungefär en tredjedel av Uniques 
spädbarn hade en låg födelsevikt (mindre än 2,6 kg) vid 
fullgången graviditet (Unique). 

 
 

Födelsevikter hos Unique (vid eller nära 

fullgången graviditet): 
1,814 kg till 4,110 kg 

 

En studie visar att 40 procent av barnen är 
tillväxtförsenade vid födseln men 75 procent beskrivs 
som tillväxtförsenade under spädbarnstiden eller 
barndomen (Wulfsberg 1989). 
 

Svårigheter med matning är ett stort orosmoment för 
familjen, särskilt som de nyfödda barnen oftast är små 
och underviktiga. Den muskelhypotoni som är vanlig hos spädbarn med en 10q25/26-
deletion kan leda till svårigheter med att suga och svälja och/eller ta bröstet. 
Spädbarn med gomspalt eller hög gom kan också ha svårt att suga och svälja. Många 
spädbarn har dålig aptit och har svårt att få i sig tillräckligt med modersmjölk. 
Femton av de 29 mödrar som har tillfrågats av Unique försökte amma sina spädbarn, 
men bara fyra lyckades. Däremot blev ett antal spädbarn flaskmatade med utpumpad 
bröstmjölk. Sju av 39 Unique-spädbarn blev hjälpta av en temporär sond (som förs 
upp genom näsan och ned via matstrupen). Eftersom vissa av de här barnen 
utvecklades så pass att de kunde suga bra, gick det att ta bort sonden och fortsätta 
amma eller flaskmata.  
 

Ytterligare fyra spädbarn som fick hjälp av en sond behövde senare gastrostomi  
(en gastroknapp som ger mat direkt in i magen) för att få sina näringsbehov 
tillgodosedda (Unique). 
 

Muskelhypotoni kan också påverka mag-tarmkanalen och bidra till gastroesofageal 
reflux (där maten återvänder uppåt i matstrupen). Enligt Uniques undersökning hade 
nästan en tredjedel av spädbarnen reflux. Oftast kan det här tillståndet kontrolleras 
genom att matningen sker långsamt och spädbarnet hålls i halvsittande ställning, 
samt att huvudändan av sängen höjs vid behov, t.ex. vid sömn. Trögflytande mat och 
förskrivna mediciner som neutraliserar magsyran kan också ibland kontrollera 
reflux. Om det inte räcker blir en del spädbarn hjälpta av fundoplikation, ett kirurgiskt 
ingrepp som förbättrar funktionen mellan magen och matstrupen (Unique).  

 

En del äldre spädbarn och småbarn har svårt att tugga och kan kvävas eller kräkas 
av matbitar, så de kan behöva fortsätta äta puré längre än andra barn, vilket också 
kan försena att de börjar äta själva. Föräldrar har upptäckt att om man ändrar 
matens konsistens genom att riva, finfördela, hacka eller tillsätta sås kan det 
underlätta. Barnen fortsätter ofta att äta långsamt och vara petiga med vad de äter, 
men vissa av barnen får god aptit och älskar mat. Ett antal familjer har uppsökt 

 

4 år gammal med en 
10q25.2q26.13 deletion    
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Pubertet och fertilitet 
Det finns begränsad information om puberteten hos både 
pojkar och flickor med 10q25/26-deletioner. Den 
information som Unique har är att puberteten inträder i 
normal ålder. För en flicka inträdde puberteten däremot 
vid 8 års ålder.  

 

Hittills finns det två familjer beskrivna i den medicinska 
facklitteraturen som har fört en 10q-deletion vidare till 
sina barn. En familj har sex personer som har deletionen, 
och de är mellan 3 och 63 år gamla. En 63-årig kvinna 
förde deletionen vidare till tre döttrar, som i sin tur förde 
den vidare till en son och en dotter.  
Den andra familjen består av en 40-årig kvinna som förde 
en 10q26.2-deletion vidare till en 9-årig dotter. En pojke 
hos Unique fick en 10q26.3-deletion från sin mamma 
(Irving 2003; Unique). 
 

Vuxna med en 10q25/6-deletion  
Unique har sju vuxna medlemmar som är mellan 18 och 28 år gamla. En 20-årig man 
med en interstitiell deletion har medelsvåra till svåra inlärningsproblem, ADHD och 
kommunicerar med 2–3-ordsmeningar. Han går på tå men hoppar på studsmatta, 
simmar och dansar. Han är vänlig och mycket aktiv, och han bor i ett gruppboende 
med fem andra. En 18-årig flicka med en 10q26-deletion gick ut särskolan förra året. 
Hon lärde sig läsa när hon var ungefär 5 år gammal. Hon har ADHD och vissa 
problembeteenden, men hon älskar att läsa, se på TV-program och ägna sig åt konst 
och pyssel. Hon bor hos sin familj och behöver stöd när hon är utanför hemmet. Hon 
går till en dagcentral vissa dagar i veckan och volontärarbetar med stöd. En 23-årig 
kvinna med en 10q26.1-deletion slutade skolan vid 16 års ålder och kan läsa och  
 

19 år gammal med en 
10q25.2q26.11-deletion  

 

Att växa upp med en 10q26.1-deletion 

14 månader  4 år 6 månader  
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Sömn  
 

De flesta av barnen har lätt för att lägga sig och sover gott. Det finns däremot 
sömnproblem hos en del barn. De har svårt att komma till ro när det är läggdags och 
somnar följaktligen sent. En del har svårt att stiga upp på morgonen och är trötta på 
dagen, medan andra verkar ha ett mindre sömnbehov och verkar ibland bara behöva 
sova sex timmar per natt (Mehta 1987; Unique).  

 

 Det är svårt att lugna ner honom när han är trött och det kan ta upp till en 
timme eller mer att få honom att komma till ro när han ska lägga sig. Han gråter 
utan anledning   – 2 år 

 

 Det är tufft vid läggdags eftersom hon bara kommer till ro hyfsat snabbt 
ungefär sju dagar i månaden. Klockan blir ofta elva på kvällen innan hon somnar, 
och då är hon jättetrött i skolan nästa dag    
– 7 ½ år 
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dietist med anledning av matningssvårigheter (Unique). 

 

En 3-åring hade inga problem med att äta och en 2-åring beskrivs som en som ”alltid 
äter bra”. Ett annat spädbarn som hade problem med att suga hade inga 
matningsproblem vid 2 års ålder. En 17-åring har god aptit och älskar grönsaker! 
(Unique). 
 

 Hon äter fortfarande dåligt och tycker bara om viss mat, särskilt mjölk, pudding 
och gröt   – 7 år 
 

 Hon blev sondmatad under ett och ett halvt år men drog hela tiden bort sonden. 
Man beslutade att hon behövde en PEG som hon använde i sex år tills hon började 
i en specialskola, där hon lärde sig äta med munnen både genom att härma andra 
barn och genom att hon gick hos en logoped som hjälpte henne att äta.  PEG:en 
togs bort förra året   –  8½ år 
 

 Han sög dåligt. Vi försökte amma ett bra tag och lyckades inte. Han fick pumpad 
mjölk på flaska i 4 månader   – nu 9 år 

 

Utseende 
Barn med 10q25/26-deletioner kan ha vissa gemensamma ansiktsdrag. Det som är 
typiskt för spädbarn är ett litet huvud (mikrocefali) med bred näsrygg samt krokig 
eller stor näsa. Ansiktet kan vara triangelformat och ibland asymmetriskt med 
ovanligt formade och lågt sittande öron. Ögonen kan sitta djupt eller brett isär 
(hypertelorism), eller så kan det finnas en extra hudflik som täcker inre ögonvrån 
(epikantusveck). Barnen har ofta en tunn, bågformad överläpp med en liten, indragen 
underkäke (mikrognati). Det är också vanligt med en kort hals som ibland har 
hudveck (pterygium colli). Många barn ser inte särskilt annorlunda ut jämfört med 
andra barn och kan vara väldigt lika sina syskon eller föräldrar (Unique).  
 

Inlärning 
Inlärningssvårigheter och intellektuella funktionsnedsättningar är vanliga hos barn 
med en 10q25/26-deletion. De flesta barn har måttlig nedsättning, men hos ett fåtal 
är den grav. Som alltid finns det individuella variationer. Några barn är milt 
påverkade, ligger på gränsen eller har inga inlärningssvårigheter. De flesta barn 
kommer däremot att behöva stöd. Att sätta in tidiga åtgärder ger gott resultat, och 
det är möjligt att barnen utvecklas bäst i särskolan. Ungefär hälften av Unique-
barnen går i vanliga skolor och har någon form av inlärningsstöd eller egen assistent 
i klassrummet. De andra går i särskolan (Unique).  

 

Många av barnen lär sig att läsa och skriva. Enligt Uniques erfarenhet börjar de som 
lär sig läsa att känna igen ord mellan 4 och 8 års ålder (medelåldern ligger på 5 ½ 
år). De som lär sig skriva börjar skriva bokstäver mellan 4 och 10 års ålder 
(medelåldern ligger på 5 ½ år). Hos en del barn gör muskelhypotonin att det är svårt 
att skriva eller rita, och många barn tycker det är lättare att använda tangentbord än 
penna. Den här prestationsnivån är inte möjlig för alla barn och ett antal klarar inte 
av att läsa eller skriva, även om några kan känna igen sitt namn och rita enkla 
teckningar. Barnen har i regel ett gott minne. Ett antal barn är hyperaktiva eller 
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beskrivs som lätta att distrahera, eller att de har begränsad koncentrationsförmåga 
vilket kan göra inlärningen till något av en utmaning (se Beteende).   Det verkar vara 
ett gemensamt drag hos barn med 10q25/26-deletion att de älskar musik och sång 
(Unique). 

 

 Han har ett gott minne. Man behöver bara visa honom hur han använder 
leksaker en gång och så kan han stänga av eller sätta igång den. Han älskar 
musik och har en härlig, bubblande och fräck personlighet   – 2 år 

 

 Han är mycket duktig på färger och kroppsdelar. Han kan bygga med klossar, 
använda sorteringsleksaker och lägga enkla pussel   – 2 ½ år 

 

 Hennes minne är jättebra och hon läser ord med tre bokstäver och en del andra 
ord. Hon har svårt för att rita bilder och skriva. Hon kan skriva de flesta av 
bokstäverna men de lutar, sitter inte ihop och är svåra att läsa   – 5 år 

 

 Hon läser bra och har ett mycket gott minne, men hon har svårt att koncentrera 
sig. Hon behöver ha tyst och lugnt omkring sig för att kunna lära sig, annars blir 
hon överväldigad och för uppspelt   – 4 år 

 

 Hon lärde sig läsa när hon var mellan 5 och 6 år och läser böcker med korta 
meningar med viss hjälp. Hon läser inte gärna själv. Hon har ett utomordentligt 
minne   – 7 ½ år 

 

 Han når upp till målen eller presterar bättre än förväntat i alla ämnen och har 
ett utomordentligt minne. Han har ett mycket gott musiköra och spelar piano. Han 
läser allt! Han hade en dator med pekskärm när han var 2 år och kände sig trygg 
med den, så han kan använda tangentbordet och datorn för att göra uppgifter 
även om han inte skriver läsligt   – 9 år 

 

 Hon har ett mycket gott minne och är mycket duktig i matematik. Hon läser 
varenda bok hon får! Hon går i vanlig skola med egen assistent   – 9 ½ år 

 

 Hon älskar musik och har härlig rytmkänsla. Hennes minne är mycket gott och 
hon lärde sig läsa vid 6 års ålder. Det tog tid att förstå matematik   – 10 år 

 

 Hennes minne är fantastiskt. Hon kan läsa några enkla ord (katt, mjölk, mor, 
far, gå, till, och, den, upp)   – 11 år 

 

 Hon läser bilderböcker med några få meningar. Hon skriver stort och spretigt   
– 18 år 

 

 Hon läser bra och köper veckotidningar. Hon har fin och läslig handstil och kan 
hantera en dator   – 23 år 

 

Tal och kommunikation 
Många barn med en 10q25/26-deletion blir bra på att tala. Spädbarn gråter däremot 
mycket lite och en del gråter inte hörbart förrän de blir 18–24 månader gamla. 
Språkutvecklingen är nästan alltid fördröjd. De första orden kommer mellan två och 
sex års ålder. En del barn har fortsatt svårt med artikulationen, där konsonantljuden 
oftast visar sig vara svårare. Många barn använder teckenspråk, alternativ och 
kompletterande kommunikation (PECS) och/eller datorbaserade metoder för att 
kommunicera vad de vill och behöver. När de lärt sig tala inser de ofta att de inte 
behöver hjälpmedlen längre. Evidens från den medicinska facklitteraturen, vilket 
också har bekräftats (Unique) tyder på att många barn har ett mer utvecklat receptivt 
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sova och har på sig en väst med tyngder under en del av dagen, och det andra barnet 
har ibland på sig en säck med tyngder. Ungefär hälften av de som tillfrågats hade 
känslig hörsel och var ljudöverkänsliga, men en del barn växte ifrån detta. I den 
medicinska facklitteraturen och hos Unique finns det information om barn som inte 
reagerar på fara (Schrander-Stumpel 1991; Petit 1998; Courtens 2006; Unique).  

 

Mer än 50 procent av de som deltagit i Uniques undersökning har berättat om barn 
som har hög smärttröskel och inte har märkt när de blivit väldigt illa skadade 
(Unique). 

 

Autistiskt beteende (4 av 26 eller 14 procent) rapporteras både i den medicinska 
facklitteraturen och den information som Unique har. En del har inte autismdiagnos 
(ASD) men visar vissa autistiska drag eller egenskaper. De autistiska dragen som 
nämns är att inte kunna fånga upp sociala signaler, att gråta sällan och göra 
upprepade rörelser som t.ex. att skaka på huvudet eller vrida sina händer.  

 

 Alla älskar honom. Han har en fantastisk personlighet och älskar att säga hej 
och hej då till alla. Han är mycket lättsam och gråter sällan   – 2 ½ år 

 

 Han är mycket varmhjärtad och rolig  – 3 år 

 

 Hon är inte ett särskilt elakt barn och saknar utmanande beteende. Vid ett 
tillfälle har hon varit överdrivet vänlig mot en främling i parken, så vi behöver vara 
uppmärksamma på det. Ibland är hon blyg i nya situationer och kan bli väldigt 
klängig   – 4 år 

 

 Hon arbetar hårt och är fast besluten att nå sina mål   – 4 år 

 

 Hon har fått flera diagnoser, bland annat ljudkänslighet och oral känslighet; hon 
biter på saker och hon har svårt att hantera alla intryck. Tvångssyndrom (OCD) 
och autism är två andra diagnoser hon har fått.. Hon vill inte att någon ska fara 
illa och älskar att dela med sig   – 5 år 

 

 Hennes beteende kan vara en utmaning att hantera, särskilt när hon är trött. 
Hon har ADHD och kan inte sitta och koncentrera sig länge i skolan   – 7 år 

 

 Hon har börjat uppvisa störande beteende i skolan   – 7 ½ år 

 

 Hon är en underbar liten person. Hon älskar hela familjen och berättar det jämt 
och ständigt! Hon är mycket social och tycker om att säga hej till alla – 8 ½ år 

 

 Han är mycket social och tycker om att träffa sina vänner. Han drar i trådar (ur 
fållen på en T-tröja eller på strumpor) på ett nästan tvångsmässigt sätt   – 9 år 

 

 Han är alltid glad och alla älskar hans muntra personlighet. Han kan vara 
impulsiv och tycker om att få sin vilja fram   – 9 år 

 

 Hon var ovanligt lugn fram till 2 ½ års ålder och blev sedan mycket svår att 
hantera (hon var upprörd, sa alltid emot och testade gränserna) tills hon blev 6 år. 
Nu är det mycket bättre. Hon är överdrivet vänlig mot vuxna som hon inte     
känner – 10 år 

 

 Hon är väldigt tillgiven och godhjärtad   – 10 år 

 

 Hon beter sig tämligen illa. Hon svär, bits, nyps och är uppkäftig. Men hon är 
alltid kärleksfull   – 11 år  

 

 Han är väldigt social och kärleksfull, och han har nära till sina känslor   – 20 år 
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 Matsmältning  
Nästan hälften av Uniques barn har kronisk förstoppning. 
En ändrad diet och/eller medicinering kan lindra besvären 
(Unique). 

 

 Andra problem  
En bred bröstkorg där bröstvårtorna sitter brett isär har 
rapporterats hos 30 procent av de som har en 10q25/26-
deletion (Wulfsberg 1989). 

 

Såväl navel- som ljumskbråck har också rapporterats hos 
några få personer. Ett ljumskbråck är en knöl som uppstår 
när en del av tarmen tränger igenom en försvagning i 
bukväggen. Ett navelbråck är en mjuk utbuktning under 
huden vid naveln (umbilicus); när barnet spänner sig eller 
skriker ser den större ut. Utbuktningen består av 
bukvävnad och ibland ingår delar av de inre bukorganen. Bråcket orsakas av att den 
muskelring som navelsträngen gick igenom under fosterstadiet inte har slutits. 
Ljumskbråck, en bråcksäck som innehåller en del av tarmarna, ses långt ner på 
buken (Petit 1998; Lukusa och Fryns 2002; Scigliano 2004).  
 

Beteende  
Barn med en 10q25/26-deletion är vanligen glada, sociala, kärleksfulla och tillgivna.  
Ett antal familjer talar om sina barn som ytterst empatiska. Däremot är det så att ett 
betydande antal barn – dock inte alla – uppvisar ett mönster av problembeteenden. 
En studie visar på problembeteenden hos mer än hälften av de barn som har en 
10q25/26-deletion. Problembeteendena kan yttra sig på många sätt.  
Vanligen ändrar barnen beteende plötsligt och häftigt, med vredesutbrott och 
destruktivt beteende. Barnen kan rikta beteendet mot sig själva och andra och de kan 
dra någon i håret, slåss, bitas eller sparkas. Några få barn har uppvisat 
självdestruktivt beteende eller självskadebeteende. De kan vara oförskämda och 
svära åt andra. Ofta blir de lätt frustrerade och kan vara impulsiva. De tenderar att 
vara hyperaktiva och har svårt att koncentrera sig, de har kort koncentrationstid och 
är lättdistraherade; allt detta kan försvåra inlärningen. En enkät som gjordes 2008 
visade att sex av 29 deltagare (21 %) har fått diagnosen ADHD (attention deficit 
hyperactivity disorder) som karaktäriseras av att vara rastlös och bara kunna 
koncentrera sig korta stunder. Bland de som fått diagnosen ADHD finns barn med 
interstitiella deletioner, deletioner i 10q26.1 och 10q26.3. Många familjer berättar om 
att deras barn är alltför tillgivna och vänliga på ett överdrivet sätt. Några rön från den 
medicinska facklitteraturen tyder på att beteendet kan bli värre under förpuberteten. 
Många familjer har blivit hjälpta av att använda beteendeterapeutiska metoder, men 
för en del barn har bara medicinering hjälpt. En del familjer använder sig av andra 
strategier, såsom en diet med mindre socker och utan färgämnen (se Uniques 
broschyr om beteende) (Petit 1998; Lukusa och Fryns 2000; Irving 2003; Courtens 
2006; Unique).  

 

En del barn är överkänsliga. De kan vara taktilt överkänsliga och ogilla att röra vid 
vissa saker eller strukturer, eller så kan de vara oralt överkänsliga. Två av Uniques 
barn har förstärkt kroppsuppfattning. Ett av dem har ett kedjetäcke för att kunna 

 

4 år gammal med en   
10q26.3-deletion  
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språk än expressivt språk: de förstår mer än de själva kan uttrycka. En del barn kan 
stamma eller sluddra. Kontakt med logoped har gett mycket goda effekter hos 
många barn. Barnen kan utveckla en förmåga att använda komplexa meningar och 
ha ett oerhört stort ordförråd även om vissa fortfarande har svårt att artikulera. Det 
finns endast några få barn som Unique känner till som inte behärskar språket, och 
som istället har fortsatt använda sig av gester, ansiktsuttryck och ljud för att visa vad 
de behöver och uttrycka känslor (Teyssier 1992; Lukusa 2000; Piccione 2008; Unique).  

 

Det finns många orsaker till fördröjd språkutveckling. En av dem är kopplingen 
mellan inlärnings- och talförmågan. Den muskelhypotoni som många barn upplever 
har som effekt att musklerna i och kring munnen är svaga. Tillsammans med svag 
sugförmåga kan detta också påverka hur talet utvecklas. De som har gomspalt eller 
hög gom kan också ha särskilda svårigheter med vissa ljud (Unique).  
 

 Han kan ungefär 150 tecken just nu och han gör stora framsteg med   
ljudningen   – 2 ½ år 

 

 En utvärdering som gjordes nyligen visade att hon var bättre än genomsnittet på 
att förstå och använda språket, men förmågan är selektiv   – 4 år 

 

 Hon har alltid varit väldigt angelägen om att kommunicera och använder en 
kombination av tecken, tal och gester. Numera talar hon mer än ljudar men 
behöver ofta bli påmind om att använda ord   – 4 år 

 

 Hon använder inte ord, men hon kommunicerar genom att peka, skrika eller 
gråta och titta på bilder   – 4 år 

 

 Han talar flytande nu, men språkutvecklingen var fördröjd och han behövde 
hjälp av logoped. I början hade han svårt att bearbeta allt, men nu använder han 
långa meningar och flerstaviga ord   – 4 år  

 

 Hon sa några ord när hon var 2 år. Det hände inget förrän hon var 6 ½ år, men 
hon har blivit bättre sedan dess. Numera använder hon hela meningar och i regel 
förstår alla vad hon säger.   

 

 Hon brukade använda tecken men slutade med det när hon började tala   – 7 ½ 
år 

 

 Hans talförmåga är mycket utvecklad, men han har fortfarande tydliga 
svårigheter med artikulationen    
– 9 år 

 

 Han talar mycket flytande nu även om han använde teckenspråk i början. Han 
har fortfarande svårt med vissa ljud, men det går att förstå honom och han är en 
riktig pratkvarn!    
– 9 år 

 

 Hon är bra på att kommunicera. Hon har fortfarande problem med talet men 
använder fraser med 5–6 ord, fast ibland är de inte i rätt ordning   – 9 ½ år 

 

 Hon pratar men uttalar ord på andra sätt: hon säger ’rallad’ i stället för sallad 
och ’tamel’ istället för kamel   – 11 år 

 

 Hon talar hela meningar och använder tecken, men nya människor har svårt att 
förstå henne   – 18 år 
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Utveckling: sitta, röra sig, gå 

(grovmotorisk färdighet) 
För de flesta barn med en 10q25/26-deletion är den 
motoriska utvecklingen långsam.  
Enligt Uniques erfarenhet börjar spädbarn rulla 
mellan 3 och 15 månader (medel är 7 månader), sitta 
mellan 6 månader och 4 ½ år (medel är 19 månader) 
och krypa mellan 9 månader och 2 ½ år (medel är 16 
månader). En del barn kryper däremot inte; de hasar 
istället runt i sittande ställning. Att gå utan stöd är 
något som de klarar av mellan 14 månaders och 6 års 
ålder (medel är 2 ½ år). En del barn behöver stöd 
(såsom ståskal, gånghjälpmedel, ortopediska skor, 
lycradräkter och/eller ortoser) medan de lär sig gå. 
De flesta barn lär sig gå, även i trappor, och springa, 
trots att de kan ha problem med dålig balans och 
koordination. Många barn går bredbent och har lätt 

för att snubbla (Petersen 1998; Scigliano 2004; Unique).  

 

Det finns flera skäl till de här motoriska förseningarna, och ett av dem, 
muskelhypotoni, drabbar omkring en tredjedel av barn som har en 10q25/26-
deletion. Några barn har muskelhypertoni eller varierande muskeltonus (hypotoni i 
vissa delar av kroppen och hypertoni i andra delar). Muskelhypotoni blir ofta bättre 
under uppväxttiden. Det kan ge gott resultat att söka hjälp hos sjukgymnast och 
arbetsterapeut. En del barn har svårt att räta ut armbågarna eller knäna ordentligt 
och det kan göra att det är svårt att gå eller utöva fysisk aktivitet. En del av barnen 
hos Unique gillar att utöva fysiska aktiviteter såsom att simma, cykla på trehjuling 
eller åka sparkcykel, spela fotboll, hoppa studsmatta, dansa (balett) och åka skidor 
(Mehta 1987; Wulfsberg 1989; Leonard 1999; Tanabe 1999; Waggoner 1999; Unique). 

 

 Han har inte samma fysiska förmåga som andra i hans ålder, men han kan 
simma och har gjort stora framsteg med stöd och fysioterapi   – 4 år 

 

 Hon är mycket aktiv. När hon var liten tog det tid för henne att lära sig att gå, 
och hon kröp aldrig, men nu går det inte att stoppa henne!   – 9½ år 

 

Utveckling: öga-hand-koordination och manuell 

färdighet (finmotorik) samt personlig vård 
Muskelhypotoni och -hypertoni kan också påverka finmotoriken hos barn med en 
10q25/26-deletion och det kan ta dem längre tid att sträcka sig efter och ta leksaker 
samt hålla en flaska eller mugg. Det kan leda till att barn kan äta själva, klä sig själva 
(blixtlås och knappar kan ställa till med extra problem) och hålla en penna för att 
skriva eller rita.  Ergonomiska bestick, muggar med handtag och mat i små bitar har 
hjälpt en del barn. Barn som har svårt att hålla i och hantera skrivdon kan ofta ha 
lättare att lära sig skriva med tangentbord eller pekskärm. Några få barn har också 
visat sig ha onormala eller överdrivna reflexer. Det kan resultera i ryckningar och 
även påverka finmotoriken. Många barn går till en arbetsterapeut för att få hjälp med 

22 månader med en 
10q26.13q26.3-deletion 
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 Gom 
Gomspalt (en öppning i gommen som är ett 
resultat av att gommen inte utvecklats färdigt) 
drabbar en del barn med 10q25/26-deletion.  
Uniques uppgifter tyder på att 13 procent av de 
som deltagit i enkäten (4 av 30) har haft 
gomspalt, oberoende av brytpunktens läge. Det 
finns fyra rapporterade fall av gomspalt i den 
medicinska facklitteraturen (Mulcahy 1982; 
Shapiro 1985; Petersen 1998; Scigliano 2004; 
Unique).  

 

Ett antal barn (3 av 29), där brottspunkten finns 
i 10q26.3, har hög gom (Unique). 

 

Både gomspalt och hög gom kan bidra till att 
det blir svårt att äta för små barn. Dessa 
problem kan också göra det svårt att prata. 
 Andning 
Barn med 10q25/26-deletioner kan få problem 
med andningen. 

Ungefär en tredjedel av alla Unique-barn hade andnöd när de föddes (se Nyfödda), 
oberoende av brytpunktens läge. 
En del nyfödda behöver intuberas eller återupplivas och klarar att andas normalt 
efter det, medan andra har behövt hjälp med andningen upp till sex månaders ålder. 
Tre av Uniques barn hade ofta luftvägsinfektioner, men ett av dem växte ifrån dem vid 
ca 8 års ålder. Två barn som Unique känner till hade aspirationspneumoni, 
lunginflammation orsakad av att ha andats in mat, vätska eller maginnehåll i de övre 
luftvägarna. Astma och svår bronkiolit (inflammation i bronkiolerna, de minsta 
luftrören i lungorna) har också förekommit (Scigliano 2004; Unique).  
 

 Tänder  
Generellt verkar barn med kromosomrubbningar ha problem med tänderna oftare än 
andra barn. Ett antal av Uniques barn har tänder som bryter fram sent, medan andra 
har fått permanenta tänder tidigt. Ett barn hade mjölktänder utan emalj och ett barn 
behövde gå till tandhygienist regelbundet för att motverka kraftig pålagring av plack. 
Några få barn är överkänsliga i munnen (se Beteende) vilket gör att de är motvilliga 
när det gäller att borsta tänderna eller gå till tandläkaren. Ett barn behöver få 
tandbehandling på sjukhus (Unique).  
 

 Ryggmärg 
Ungefär 20 procent av de tillfrågade i Uniques undersökning och i den medicinska 
facklitteraturen har skolios (onormal krökning i ryggraden). I de flesta fall är 
skoliosen lätt och har inte ännu behövt behandlas kirurgiskt. 
En flicka hos Unique hade skador på nervändarna längst ner i ryggraden vilket gjorde 
att hon inte kunde kontrollera urinblåsan eller tarmen och behövde kateterisering 
var fjärde till var sjätte timme. Ett annat av Uniques barn har mer vätska vid slutet av 
ryggmärgen än vanligt (Turleau 1979; Waggoner 1999; Lukusa och Fryns 2000; 
Lukusa 2002; Scigliano 2004; Unique). 

9 år gammal med en  
10q26.1-deletion 
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Hörselnedsättning har rapporterats i den medicinska facklitteraturen, även om det 
inte skett ofta (Wulfsberg 1989; Petersen 1998; Mardo 2008; Unique). 
 
 

 Han är känslig för ljud. Han hör allt – flygplan när han är inne och element som 
sätter igång   – 2 ½ år 

 

 Fötter  
De som har en 10q25/26-deletion har sällan fötter med normal form. 
Den information som finns i den medicinska facklitteraturen och hos Unique tyder på 
att nästan hälften av barnen har avvikande fötter. Ett antal barn har sammanväxta tår 
(syndaktyli), vilket oftast förekommer mellan andra och tredje tån. Andra anomalier 
inkluderar talipes (klumpfot), korsade tår, platta fötter, inåtvända fötter, hammartår 
(där en eller flera tår är permanent böjda) och sandalgap (ett ökat mellanrum mellan 
stortån och pektån). Vissa barn som har klumpfot kan behöva genomgå operation för 
att rätta till fötternas form, men för andra barn kan det räcka med gips och 
stödskenor. Vanligtvis kan fotavvikelser innebära att barn behöver särskilda sulor 
eller inlägg i sina skor eller ortopediska skor (Lewandowski 1978; Wulfsberg 1989; 
Leonard 1999; Waggoner 1999; Irving 2003; Unique). 
 

 Händer 
Många barn med 10q25/26-deletioner har ovanliga händer: stora händer, onormal 
krökning på lillfingret (klinodaktyli), ett enda veck i handflatan, ett extra veck i 
handflatan, underutvecklade eller konkava naglar, långa fingrar eller sammanväxta 
fingrar (syndaktyli). För det mesta påverkar inte missbildningarna nämnvärt handens 
funktion, men de kan medföra vissa problem med finmotoriken. Ett antal Unique-
barn har ökad muskeltonus i händerna (muskelhypertoni), vilket kan göra det svårare 
att kommunicera med teckenspråk. Ett av Uniques barn har inga fingertoppar; en 
flicka har stela leder i händerna och kan inte knyta dem längre (Mehta 1987; 
Wulfsberg 1989; Petit 1998; Waggoner 1999; Lukusa 2002; Irving 2003; Scigliano 
2004; Motoyama 2008; Unique).  
 

 Avvikelser på könsorganen  
Små avvikelser på könsorganen är vanliga hos barn med kromosomrubbningar, 
särskilt hos pojkar. 
 

Den vanligaste avvikelsen är kryptorkism (utebliven förflyttning av testiklarna) som 
drabbar mer än 80 procent av de pojkar som har en 10q25/26-deletion. Det går att 
operera testiklarna om de inte förflyttar sig själva. 
 

Medfödd penishypoplasi (en liten penis) och analatresi (analmembranet är kvar och 
täcker ändtarmsöppningen) kan också förekomma. I den medicinska facklitteraturen 
står det om tvetydiga manliga könsorgan hos två pojkar (en med en interstitiell 
deletion och en med en 10q25.3-deletion) och totalt könsbyte (manligt till kvinnligt 
kön) har observerats hos två män, där en man hade en 10q25-deletion och den andre 
hade en 10q26-deletion (Mehta 1987; Wilkie 1993; Tanabe 1999; Irving 2003; Mardo 
2008; Unique). 

 

Flickor kan också ha smärre avvikelser på könsorganen, men det är mindre vanligt. 
Den vanligaste medfödda avvikelsen hos flickor är underutvecklade blygdläppar 
(Rooney 1989; Ogata 2000; Unique).   
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att förbättra sina förmågor (Gorinati 1989; Petersen 1998; Leonard 1999; Waggoner 
1999; Unique).  

 

Ett resultat av de här svårigheterna är att barnen troligen behöver hjälp med att klä 
sig och klä av sig. De kommer också att behöva hjälp med att borsta tänderna och 
tvätta sig. Troligen påverkas toaletträningen också. Den information som Unique har 
visar att toaletträningen brukar lyckas mellan 2 och 8 ½ års ålder (medelåldern är 
strax över 4 år). Det är inte så att alla barn har lyckats; en del barn har klarat av att 
sköta sina behov under dagtid men inte under nattetid. Ett barn hade klarat 
toaletträningen under dagtid vid 8 års ålder men genomgick en regression vid 17 års 
ålder och är nu helt inkontinent. En flicka var toalettränad vid 5 års ålder men 
genomgick också en regression när hon blev storasyster (Unique). 

 

 Hon hade klarat av toaletträningen vid 3 ½ års ålder. Hon klädde sig själv vid 3 
års ålder. Hon behöver fortfarande hjälp med att borsta tänderna och tvätta håret 
men hon kan tvätta händerna själv   – 4 år 

 

 Han har väldigt dålig finmotorik, spiller mycket och skriver nästan oläsligt   – 9 
år 

 

Medicinska problem 

 Njurar och urinvägar 
Avvikelser på njurarna och urinvägarna verkar vara vanliga hos barn med 10q25/26-
deletioner och ett nyfött barn kan behöva få njurarna röntgade. Nästan en tredjedel 
(10/36) av de som tillfrågats av Unique hade njuranomalier, vilket stöds i 
facklitteraturen (hos 13/47 fanns avvikelser i njurarna eller urinvägarna). Bland de 
problem som är kända inom Unique och/eller i den medicinska facklitteraturen finns 
avvikelser där uretärerna (urinledarna, de rör som transporterar urin från njurarna) 
når urinblåsan, och blockerad uretravalvel, som kontrollerar när urinen lämnar 
urinblåsan. Barnen kan också ha underutvecklade (små) eller förstorade njurar 
(hydronefros), duplexanomali och återflöde till njurarna (reflux: urinen flödar från 
urinblåsan via uretärerna mot njurarna och kan skada dem). De som är drabbade av 
återflöde till njurarna kan behöva reimplantation. Operationen utförs när uretärerna 
inte går in i urinblåsan på rätt plats, vilket kan orsaka återflöde till njurarna. Kirurgen 
tar bort uretärernas anslutningar till urinblåsan och ansluter dem på rätt plats. 
Urinvägsinfektioner är också vanliga och drabbar ungefär en fjärdedel av de som 
Unique tillfrågat (Scigliano 2004; Courtens 2006; Motoyama 2008; Unique). 
 

 Hjärtfel  
 

Det finns rapporter om att hjärtfel drabbar upp till hälften av alla barn som föds med 
en 10q25- eller 26-deletion. De vanligaste hjärtfelen som drabbat barnen hos Unique 
har varit öppetstående ductus arteriosus (en onormal, kvarstående öppning efter 
födseln mellan aortan och lungartären som transporterar blod till lungorna), vilket 
ofta går tillbaka utan att operation behövs, men tre barn behövde opereras. Det har 
också rapporterats om hål mellan hjärtats förmak eller kammare (defekter på 
förmaksseptum eller kammarseptum). Återigen är det så att hos många barn läker 
de här missbildningarna ut av sig själva utan att behöva opereras. Fyra barn hade 
ofarliga blåsljud, två hade mitralklaffprolaps (en eller båda flikar i klaffen var 
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förstorade) och en hade en aortaklaff med två flikar (klaffen som reglerar blodflödet 
från vänstra hjärtkammaren till aortan har två flikar istället för tre) men 
hjärtfunktionen var normal (Unique). 

 

Det är ovanligt att man ser komplicerade hjärtfel som behöver behandlas kirurgiskt, 
såsom Fallots tetrad (som inkluderar både defekter på förmaksseptum och 
pulmonalklafförträngning). Ett barn hade hypoplastisk vänsterkammare (Wulfsberg 
1989; Petit 1998; Ogata 2000), men detta har inte påvisats hos något av Unique-
barnen.  

 

Hjärtfel har påvisats oberoende av brytpunkten och drabbar de med brytpunkter på 
10q25 och 10q26, men det finns vissa indikationer på att allvarliga hjärtfel är 
ovanligare hos de som har en deletion nära telomeren i änden av kromosomen (på 
10q26.2 or 10q26.3) (Courtens 2006).  
 
 Blodcirkulation  
Omkring 25 procent av de familjer hos Unique som har gjort enkäten har noterat att 
deras barn haft låg kroppstemperatur eller svårt att hålla händer och fötter varma. 
Familjerna har berättat för oss att deras barns händer och fötter ofta är mycket kalla 
och ibland kan bli blå eller lila. Oftast är problemet värst efter perioder av vila, såsom 
när barnet vaknar på morgonen. Ett barn hade problem med att händerna och 
fötterna var kalla innan hon var fullt rörlig, men problemen försvann efter att hon 
börjat gå och kunde vara mer aktiv. Ett annat barn verkade få förbättrad 
blodcirkulation under uppväxten.  
 
 Anfall (kramper) 
Anfall (kramper) är inte vanligt förekommande bland de som har 10q25/26-
deletioner. En av fem som deltog i Uniques enkät drabbades av minst ett anfall, men 
många barn hade bara ett eller några anfall och växte ifrån dem. Flera andra barn 
som får anfall har välfungerande medicinering, men två av 36 barn får anfall som 
inte har gått att kontrollera helt med 
mediciner. Inom den medicinska 
facklitteraturen finns det ett litet antal barn 
som drabbats av anfall, och resultaten från en 
studie tyder på att anfall är vanligare hos de 
som har en deletion nära telomeren. 
Resultaten från studien visar att 31 procent av 
de som hade en deletion nära telomeren fick 
anfall, medan anfall endast var sporadiska hos 
dem som hade en större deletion. Det material 
som Unique har tillgång till stödjer inte 
resultaten från studien; informationen tyder på 
att de som har små eller stora deletioner 
verkar få anfall i lika stor omfattning 
(Wulfsberg 1989; Waggoner 1999; Lukusa och 
Fryns 2000; Lukusa 2002; Irving 2003; Courtens 
2006; Piccione 2008; Unique).  
 
 

 

 

15 år gammal med en 
10q26.13q26.3-deletion 
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 Syn 
En skelning (strabismus), där ett öga eller båda ögon kan vara vända inåt, utåt eller 
uppåt, är det vanligaste synproblemet som dokumenterats av forskare och nästan 
alla Unique-familjer. Många skelningar är konvergenta (ögonen går i kors) och 
många barn behöver opereras för att rätta till skelningen. Det som står i den 
medicinska facklitteraturen tyder på att skelning är vanligare när deletionen är nära 
telomeren, där brytpunkten finns på 10q26.2 eller 10q26.3, jämfört med mer 
proximala brytpunkter på 10q25 eller 10q26.1. Unique kan inte bekräfta detta 
eftersom över 80 procent av barnen är drabbade oberoende av brytpunkten 
(Waggoner 1999; Scigliano 2004; Unique).  

 

Andra problem är långsynthet, närsynthet och astigmatism (brytningsfel: den 
genomskinliga hornhinnan som täcker regnbågshinnan och pupillen är ojämn, vilket 
gör att man ser suddigt). De här besvären är oftast milda och går att rätta till med 
glasögon. Igensatta tårkanaler har också upptäckts hos tre av Uniques barn och i en 
publicerad rapport (Lukusa 2002; Courtens 2006; Unique). 

 

Ett antal andra problem har bara rapporterats hos ett barn. Ett barn hade 
förminskade synnervspapiller och ett barn hade nystagmus (snabba, ofrivilliga 
ögonrörelser). Ett barn hos Unique hade kortikal synnedsättning (hjärnans 
syncentrum kan inte konsekvent förstå eller tolka vad ögonen ser) och ett annat barn 
hade endast monokulär synförmåga (ögonen används separat istället för den vanliga, 
binokulära, synförmågan där ögonen samarbetar och ger en sammansatt bild) 
(Waggoner 1999; Courtens 2006; Unique).  
 
 Hörsel  
Mer än hälften av de Unique-barn som tillfrågats har berättat om oerhört känslig 
hörsel, ljudöverkänslighet eller överdrivna reaktioner på kraftiga ljud. Hos en del 
barn verkar problemet försvinna under uppväxttiden, men hos andra finns det kvar 
(Unique). 
Hörselnedsättning är vanligt hos barn med kromosomavvikelser och finns hos nästan 
en tredjedel av Uniques barn med den 
här deletionen. Den vanligaste orsaken 
till hörselnedsättning är öronkatarr, där 
vätska ansamlas i mellanörat. 
Öronkatarren brukar läka ut när barnen 
blir större då hörselgångarna blir 
bredare och rakare, vilket leder till 
förbättrad dränering i mellanörat. Därför 
är hörselnedsättningen som orsakas av 
öronkatarr oftast tillfällig. Däremot kan 
ansamlad vätska i mellanörat och 
öronkatarr ge nedsatt hörsel under det 
tidsintervall som är kritiskt för tal- och 
språkutveckling. Många barn behöver 
därför ett dränage (rör) i trumhinnan 
under tiden de är drabbade av 
öronkatarr. 23 månader gammal med en 10q26.1-

deletion 

 


