
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” (dvs deletionen 
är inte nedärvd). 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 ha skulden när det här 
händer och ingen har gjort något fel. 

 

Kan det hända 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. Om någon av 
föräldrarna däremot har en omstrukturering av kromosomer 
eller en deletion som innefattar 10q25 eller 10q26 ökar 
möjligheten för att samma sak ska hända i andra graviditeter.  

 

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 tillgängliga i hela 
världen.  
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 Matning 
 

De flesta spädbarn suger dåligt och tenderar att 
kvävas av vätska. Det kan vara svårt att lyckas med 
amning eller ens flaskmatning. Däremot är det 
möjligt att ge bröstmjölk med hjälp av flaska, 
drickskål eller sond. Reflux – där maten återvänder 
uppåt i matstrupen – är vanligt förekommande och 
många nyfödda behöver sondmatas. Spädbarnen är 
oftast små i aptiten och kan behöva tillägg med högt 
energiinnehåll. 

 



Vad är 10q25- och 10q26-

deletioner? 
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.  

 

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 änden (och eventuellt mer 
än så) fortfarande är kvar.   

Utveckling  
 Motorisk utveckling 
 

Alla barn har någon form av försening i sin motoriska 
utveckling och lär sig vanligen sitta när de är mellan 8 
månader och 2 år. Om de får sjukgymnastik och 
gånghjälpmedel samt lycrakläder lär de sig vanligtvis gå 
när de är mellan 18 månader och 6 år gamla. De kan gå 
ostadigt i början, men det förbättras under uppväxttiden 
tack vare träning och med mognad. Ibland fortsätter 
barnen vara ostadiga vilket gör att de kan behöva skydd 
och övervakning när de är utomhus.   
   

 Inlärning   
 

De flesta barn behöver någon form av stöd kring 
inlärningen. Svårigheterna varierar från tonåringar som 
är åldersadekvata färdigheter till barn som har enorma 
svårigheter. Minnet kan vara utmärkt och en del barn 
visar sig ha särskild begåvning. Det verkar vara ett 
gemensamt drag hos barn med 10q25/26-deletion att de 
älskar musik och sång.  
 

 Språkutveckling   
 

Språkutvecklingen är nästan alltid fördröjd, och eftersom 
de första orden brukar komma mellan två och sex års 
ålder kan det hjälpa att använda teckenspråk i början. En 
del barn lär sig att samtala medan andra har fortsatt 
svårt med artikuleringen och några få barn 
kommunicerar utan att använda ord. 

 

 Beteende   
 

En del barn blir aktiva och rastlösa under uppväxten och 
har svårt med koncentrationen. Andra barn utvecklar 
autistiska drag, tycker inte om beröring och har en 
avvaktande hållning mot andra barn.Överlag varierar 
deletionens påverkan på beteendet.  

Medicinska tillstånd  

 Strabismus (skelning) är vanligt förekommande. De flesta 
skelningar är konvergenta (ögonen går i kors) och många 
barn behöver opereras för att rätta till skelningen. Det 
händer att tårkanalerna är igensatta. 

 Hög smärttröskel innebär att spädbarn inte att spädbarn 
inte skriker när de har ont. De kan ha allvarlig 
gastroesofageal reflux innan problemet upptäcks.  

 Könsorganen Pojkarna har vanligtvis liten pung och penis 
och urinrörsmynningen finns ofta på undersidan istället för 
på toppen av penis (hypospadi). Utebliven förflyttning av 
testiklarna är vanligt förekommande. 

 Andningssvårigheter  Många nyfödda behöver syrgas och 
andningssvårigheter är återkommande inslag i barndomen. 
Barnen får oftare infektioner och är sjukare när de blir 
smittade. Äldre barn kan utveckla astma. 

 Urinvägar och njurar Spädbarn ska röntga sina njurar och 
urinvägar och föräldrarna behöver veta vilka 
varningssignalerna är för en urinvägsinfektion, eftersom 
detta  kan vara vanligt förekommande. 

 Hjärtfel finns hos ungefär hälften av barnen. Hos många 
barn läker de här avvikelserna ut av sig själva utan att 
behöva opereras, men en del barn har svåra hjärtfel som 
kräver kirurgisk behandling.  

 Ljudöverkänslighet En del barn är ljudöverkänsliga och är 
rädda för starka ljud. Omkring ett av fem barn har någon 
form av hörselnedsättning. 

 Blodcirkulation En del barn har låg kroppstemperatur 
eller kan ha svårt att hålla händer och fötter varma.  

 Matsmältning Nästan hälften av barnen hos Unique hhar 
kronisk förstoppning. En ändrad diet och/eller medicinering 
kan lindra besvären. 

 

 Tillväxt De flesta barn 
är små vid födseln och 
ännu fler växer långsamt 
under sitt första 
levnadsår. En del tar 
igen detta och når 
medellängd, men de 
flesta barn förblir korta 
och ibland påtagligt 

smala . 
Livet är roligt, och sonden hjälper 

till med matningen. 

Hur vanligt är det med 10q25/26-

deletioner? 
 

Deletionerna verkar vara ovanliga. När den här 
broschyren skrevs hade omkring 60 fall rapporterats i 
den medicinska facklitteraturen och Unique hade 69 
medlemmar som hade deletion på 10q25/26 (utan förlust 
eller tillägg av gener från andra kromosomer), s.k. ren 
deletion. Unique kan se till att familjer som vill ha kontakt 
med andra får den möjligheten. 

Kromosom 10 
 

De flesta barn har/är: 
 Små i växten och växer långsamt. Många 

foster växer långsamt i livmodern.   
 Svårigheter med att suga och svälja och/

eller att ta bröstet.   
 ”Slappa” muskler som spädbarn, ett 

tillstånd som kallas muskelhypotoni. 
Normalt växer barnen ifrån problemet. 

 Försenade utvecklingsmässigt; de lär sig 
t.ex. sitta och gå senare.  

 Någon form av inlärningssvårigheter i 
varierande grad.   

 Skelning (strabismus),  där ögonen 
vanligtvis pekar inåt. 
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