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QUEN SOMOS: 



 

 
 
No ano 1998 nace a Asociación Galega da Síndrome X Fráxil por iniciativa 
dun pequeno grupo de familias afectadas pola Síndrome que, ante o 
descoñecemento xeneralizado na sociedade galega e en todos os eidos 
disciplinarios que se ven implicados no tratamento dos seus fillos existe, 
deciden unir esforzos para traballar en beneficio dos afectados e dar a coñecer 
a Síndrome do X Fráxil. 
 
 O grupo vaise incrementado con outros familias de distintos puntos da 
Comunidade Autónoma Galega que, tendo sido diagnosticados algún dos 
membros das mesmas como afectado, senten a necesidade de buscar outras 
persoas en situación similar á súa. 
 
Na actualidade, aquelas familias seguen co espírito de unión e participación 
que propiciou o nacemento de AGAXFRA, abrindo o espazo asociativo a novos 
membros, sobre todo, na procura de iniciativas que revertan nunha mellora da 
atención para todos os afectados, abranguendo aspectos que van dende o 
diagnóstico precoz que ofreza a estes, a posibilidade de ter un tratamento 
multidisciplinar axeitado, ata consello xenético que permita ás familias 
afectadas ter descendencia sen riscos de transmitir a patoloxía, así como 
información sobre as enfermidades ou síndromes asociados ao X Fráxil. 
 
Xunta Directiva AGAXFRA. 
 
Presidenta: Dna.Teresa García Barcala 
Secretaria:  Dna. Ana Prieto Florez 
Tesoureira:  Dna. Pilar Martínez Vaqueiro 
Vogais:        Dna. Nieves García Turnes  
                    Dna. Mónica García Cortés. 
                    Don José Manuel Reboredo  
                    Dna. Ana Isabel Portela Brandariz   
 
Ámbito de actuación: Galicia 
 
 
 

CALES SON OS NOSOS FINS. 
 
Segundo os estatutos da Asociación os nosos fins son:  
 
Informar á Comunidade Galega sobre a existencia e problemática da 
Síndrome X Fráxil para que sexa coñecida pola poboación en xeral e en 
particular por aqueles profesionais dedicados a saúde e ao ensino, 
promovendo un eficaz seguimento a todos os niveis da síndrome, 
especialmente no eido preventivo. 
 



 

Promover a detección de novos casos aínda non diagnosticados. 
 
Fomentar o estudo e a investigación en todas as disciplinas vinculadas coa 
síndrome. 
 
Optimizar as posibilidades de educación e desenvolvemento persoal nas 
persoas afectadas pola síndrome, asegurando que estas persoas poidan 
desenvolver as habilidades físicas, psicolóxicas e intelectuais necesarias para 
vivir, aprender e traballar na súa propia comunidade, reducindo o mínimo o 
apoio ou a dependencia dos profesionais da saúde, dotándoas dos recursos 
necesarios para iso. Posibilitando o seu mantemento na Comunidade nas 
mellores condicións posibles de calidade de vida, mellorando ou mantendo o 
seu estado xeral de saúde, tendo sempre en conta as súas propias limitacións. 
 
Mellorar a percepción subxectiva de benestar e calidade de vida, avaliada 
polos propios pais ou familiares, tanto de afectados, portadores coma 
achegados, provéndoos a todos eles de estratexias, habilidades e 
coñecementos para lograr a autosuficiencia a nivel psicolóxico e social. 
 
Facilitar os contactos entre as familias con membros afectados pola 
síndrome para establecer unha vía de comunicación entre membros de familias 
afectadas como punto de partida para crear redes de axuda e apoio mutuo. 
 
Establecer un servicio de soporte, asesoramento e información ás 
familias. 
 
Facilitar o contacto entre as distintas entidades dedicadas ao estudo da 
síndrome para a unificación de criterios de actuacións e o aproveitamento de 
experiencias comúns. 
 
Aumentar os coñecementos desta síndrome a nivel científico mediante 
congresos, xornadas, publicacións, etc. 
 

 
A SÍNDROME X FRÁXIL.  

 
A Síndrome do Cromosoma X Fráxil, (SXF), é a causa máis común de atraso 
mental hereditario, afectando a 1 de cada 4.000 varóns e 1 de cada 6.000 
mulleres, converténdose na segunda cromosomopatía en frecuencia despois 
da Síndrome de Down. 
 
É unha Síndrome hereditaria ligada ao Cromosoma X; a causa xenética é a 
mutación ou cambio na secuencia normal do ADN no xene FMRP1 que da 
lugar a unha inactivación do mesmo e, en consecuencia, a falta de síntese da 
proteína (FMRP) que sintetiza. Na maioría das células do organismo, a 
ausencia desta proteína FMRP non ten repercusión, xa que hai outros xenes 
similares que a suplen, en cambio, estes xenes similares están silenciados no 



 

sistema nervioso central que será un dos órganos máis afectados pola falla da 
mesma.  
 
¿Cómo se herda a Síndrome?: se herda como un trastorno mendeliano de tipo 
dominante ligado ao cromosoma X. É dicir que en mulleres, que teñen dous 
cromosomas X, basta que un deles dous teña o xene mutado para poder 
presentar manifestacións clínicas e nos varóns como só teñen un cromosoma, 
X cando este conteña o xene mutado poderán manifestar a síndrome. 
 
En individuos con premutación o funcionamento do xene FMR1 non chega a 
estar tan afectado como para que aparezan síntomas do SXF, os portadores 
son asintomáticos. A premutación adoita cambiar de tamaño ao pasar dunha 
xeración a outra transmitíndose de forma inestable e con diferentes 
consecuencias si o receptor é home ou muller. 
 
O varón transmite o seu único cromosoma X a todas ás súas fillas, mentres 
que aos varóns lles transmite o cromosoma Y. Por esto todas as fillas dun 
varón premutado serán portadoras. O tamaño da premutación non será igual á 
do pai, podendo aumentar ou diminuír o seu tamaño. 
 
Pola contra, unha muller posúe dous cromosomas X, e transmite un ou outro 
con igual probabilidade. Por esto, as mulleres con premutación poden transmitir 
a expansión ou non, cun risco do 50% para os seus fillos e fillas. Outra 
diferencia é, que no caso das mulleres, a premutación tende a aumentar de 
tamaño dunha xeración a outra, esta será de maior tamaño na seguinte 
xeración, onde pode alcanzar o principio dunha mutación completa. 
 
Por outro lado, hai que ter en conta que o risco de padecer SXF depende 
non só de herdar ou non a mutación completa, senón tamén do sexo. Os 
varóns que só teñen un cromosoma X, estarían afectados, mentres no caso 
das mulleres a situación é mais variable, se estima que cerca da metade das 
mulleres con mutación completa non presentan manifestacións clínicas da 
SXF, mentres que un número equivalente pode mostrar certo grao de 
afectación intelectual, que oscila desde os casos límite ata un déficit 
intelectual moderado, totalmente equivalente ao que presentan os varóns, e 
sendo máis habitual un grado de afectación leve. 
20 
Existen varóns e mulleres transmisores sáns da síndrome sendo estas últimas 
as máis frecuentes, se afirma que 1 de cada 250 mulleres e 1 de cada 800 
homes é portador da Síndrome. 
 
Na poboación xeneral atoparemos homes e mulleres sáns, portadores e 
afectados pola Síndrome X Fráxil 
 
Non existe cura para a SXF, o seu tratamento pasa pola aplicación de 
diversas técnicas de terapia que inclúen a educación especial, logopedia, 
terapia ocupacional ou física. 



 

 
 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
 
A expresividade clínica é moi variable. Aínda existindo trazos clínicos 
característicos da síndrome non todos os presentan ao completo, senón que 
cada individuo manifesta unha serie deles. 
 
O Fenotipo típico do SXF inclúe os trazos que se describen a continuación: 
 

Manifestacións clínicas más frecuentes en el SXF: 
 

Físicas 
 - Cara alongada con fronte ampla e queixo prominente. - Pavillóns auriculares grandes e saíntes. - Hiperlaxitude de articulacións. - Testículos grandes (macroorquidismo) (en varóns tras a pubertade). - Estrabismo. - Pés planos. - Sopro cardíaco (prolapso mitral). - Pel fina. 

 
Intelixencia e comportamento 

 
– Discapacidade intelectual (leve-moderada). 

– Atraso na aparición da linguaxe. 

– Hiperactividade con déficit de atención moi acusado. 

– Evitación da mirada. 

– Estereotipias: “aleteos” e mordida de mans tanto en situacións de alegría como de 

ansiedade. 

– Impulsividade. 

– Timidez extrema. 

– Rixidez cognitiva. 

– Ansiedade. 

– Comportamento de tipo autista. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Se nos limitamos a definir a Síndrome do X Fráxil como a primeira causa 
de atraso mental hereditario nos quedamos lonxe da realidade. A riqueza 
das súas manifestacións biolóxicas e neurocognitivas constitúe, non só un reto 
á hora de sospeitar o diagnóstico, senón que é un dos exemplos máis claros da 
necesidade de abordaxe multidisciplinar dunha patoloxía. 
 

DIAGNÓSTICO.  
 
Se acepta que o 80% dos afectados está por diagnosticar, sen embargo o 
diagnóstico precoz é fundamental para o consello xenético e para a axeitada 
abordaxe educativa. 
 
Deberíase facer diagnóstico ás persoas que amosasen a seguinte 
sintomatoloxía: 
 

– Persoas con deficiencia mental ou autismo de causa descoñecidas. 
– Persoas con hiperactividade importante, problemas de aprendizaxe e/ou 

déficit cognitivo leve. 
– Persoas con calquera característica física ou de comportamento da SXF 

ou Síndrome Tremor Ataxia, independentemente do sexo ou da historia 
familiar. 

– Calquera persoa que ten un membro da familia diagnosticado de SXF, 
Síndrome Tremor Ataxia ou con historia familiar de atraso mental. 

 
 Aínda que existen diversas formas de realizado, a correcta, se realizará nun 
servizo de xenética a través do test xenético do FMR-1, que é un test directo do 
ADN para o X Fráxil, e se debe solicitar as técnicas de PCR e do Souther Blot. 
Cando ambas técnicas se aplican  conxuntamente, a fiabilidade do diagnóstico 
é superior ao 99% . 
 
Estas probas non sempre se aplican nos hospitais públicos, producíndose 
falsos negativos. 
 
Que supón a falla dun diagnóstico correcto ou falso negativo?: 
 
Para os afectados: si non sabemos que unha persoa ten SXF, non 
entendemos certo tipo de condutas asociadas e, polo tanto, a intervención 
sobre as mesmas non é posible facela axeitadamente. A educación das 
persoas afectadas vai a estar condicionada polo fenotivo cognitivo condutual 
consecuencia da disfunción na integración sensorial que acompaña a esta 
patoloxía e que vai a constituír o núcleo das súas dificultades cun peso, 
nalgúns casos, máis importante que a propia limitación intelectual. 



 

 
Para as familias: si non existe diagnóstico da persoa afectada, non o existirá 
tampouco dos posibles portadores, de maneira que non hai acceso ao consello 
xenético que permite evitar a transmisión as futuras xeracións, así como ao 
tratamento de enfermidades asociadas aos portadores como o faio ovárico 
precoz e síndrome de tremor – ataxias. 
 
A afección pode pasar desapercibida nos portadores, e nos afectados as súas 
manifestacións durante a primeira infancia poden levar ao diagnóstico erróneo 
do trastorno do desenvolvemento. A pesar dos avances nas técnicas 
diagnósticas, que permiten o diagnóstico preimplantacional, a síndrome segue 
sendo pouco coñecida. Os actuais logros que implica o descenso da media de 
idade á que se diagnostica se enfronta aos datos negativos do infradiagnóstico, 
fundamentalmente nas nenas; das dificultades de abordaxe pedagóxico e 
cognitivo en xeral polos numerosos puntos nos que hai que actuar e da 
integración social e laboral dos adultos. 
 

En Galicia non existen centros de referencia para o diagnóstico e 
os servizos de xenética dos hospitais públicos, carecen dos recursos 
necesarios, tanto técnicos como persoais para diagnosticar 
correctamente a síndrome e para facer consello xenético. Aínda que 
as técnicas aplicadas permiten facer un importante cribado de casos, 
non dan unha seguridade ao 100% de obter un resultado real coas 
nefastas consecuencias para os afectados e para as familias polos 
motivos antes expostos. 

 
Dende a Asociación Galega da Síndrome X Fráxil demandamos de 
sanidade: 
 
Que se traballe nun protocolo de actuación para a atención e diagnóstico da 
síndrome que inclúa a distintas especialidades médicas que van dende a 
xinecoloxía, pediatría, neuroloxía, psiquiatría...  
 
Que se designe un centro de referencia onde as familias con sospeita de SXF, 
poidan ser derivadas polo especialista médico, normalmente un neuropediatra, 
coa certeza absoluta de que obterán un diagnóstico real que permita a 
intervención multidisciplinar axeitada co afectado e, sobre todo, que se faga 
consello xenético ás familias para detectar a posibles portadores e evitar a 
transmisión da síndrome ás futuras xeracións. 
 

 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 



 

Aínda que polo momento non existe unha cura para a SXF, a abordaxe 
terapéutica se sustenta no tratamento sintomático das distintas manifestacións 
clínicas. É importante avaliar e coñecer as características cognitivas e 
conductuais destes nenos para poder iniciar unha abordaxe axeitada en todos 
os eidos e polo tanto tamén no educativo. 
 
Dende a Asociación Galega da Síndrome X Fráxil demandamos de 
educación: 
 
Que se faga realidade o dereito á integración  que non só é asistir a un colexio 
ordinario, senón que no mesmo sexan atendidas as necesidades educativas do 
neno/a afectado/a en orde a explotar ao máximo as posibilidades de 
rendemento. 
 
Que os equipos de orientación dos centros realicen diagnósticos das 
necesidades de cada neno/a de xeito. 
 
Programas de intervención educativa en orde á resolución dos problemas 
detectados, programas de avaliación da consecución de obxectivos e 
intervención da Inspección Educativa que debería realizar informes por ciclo de 
cumprimento das actuacións e do seu resultado. 
 
Mellorar o coñecemento das características da Síndrome no persoal educativo 
e en xeral o coñecemento da atención á diversidade. Formación para os 
mestres que carecen de estratexias pedagóxicas para abordar a aprendizaxe 
dos nenos/as afectados/as pola SXF e por outro tipo de patoloxías. 
 

 
A SXF en cifras. 

ESTIMACIÓN DE AFECTADOS E PORTADORES 

NÚMERO DE AFECTADO/AS E PORTADORES DA SINDROME X-FRAXÍL 

EN GALICIA. 

 

As estimacións da OMS establecen que para a comunidade autónoma de 

Galicia o número de persoas afectadas e de persoas portadoras son o 

seguintes: 

 

PERSOAS AFECTADAS...............898 
PERSOAS PORTADORAS...........7.104 

 

A nivel de todo o estado as cifras son: 



 

 

PERSOAS AFECTADAS................13.992 
PERSOAS PORTADORAS............108.934 

          

 

 

 

 

Datos en Galicia
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