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- QUE E ? 

A síndrome X- Fráxil (SXF), tamén coñecida como síndrome de Martin 
& Bell, é a primeira causa hereditaria de atraso mental e a segunda aso-
ciada a factores xenéticos logo da síndrome de Down. 
 

A SXF resulta, dun defecto nun xene chamado FMR1, que foi identificado 
en diferentes tecidos sobre todo nas neuronas, nas que se sabe xogan 
un papel importante na normal evolución ou desenvolvemento do cere-
bro. 

- COMO SE DETECTA? 
Hoxe en día, a única forma totalmente fiable de diagnóstico e unha pro-
ba xenética molecular. 
 

A mutación ou alteración molecular do xene FMR1 responsable da SXF, 
consiste nunha expansión anómala dun triplete CGG  situado ao ini-
cio do xene FMR1, que se acompaña a partir dun certo número de repe-
ticións dunha hipermetilación dunha illa CpG adxacente ao xene FMR-1, 
que á súa vez produce a inactivación do xene. Este mecanismo muta-
cional supuxo, no inicio da década dos 90, un gran descubrimento, xa 
que foi a primeira enfermidade xenética na que se observou a inestabili-
dade de tripletes. Pero explicou a maioría das lagoas que se tiñan sobre 
o seu modo de transmisión. 
 

- INCIDENCIA. 
Aínda que no noso país non existe unha estatística ao respecto, estíma-
se que a súa frecuencia é:  
 

 

 

 

 

 

 

  
GALICIA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

POBOACIÓN 
EN 2008 
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  GALICIA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 
MULLERES 1.439.901 591.084 182.635 174.251 491.931 

 AFECTADAS SXF 360 148 46 44 123 
PORTADORAS SXF 5.760 2.364 731 697 1.968 
NENAS MENORES 

DE 5 ANOS 51.301 21.388 5.166 4.913 19.834 
 AFECTADAS S.XF 13 5 1 1 5 
PORTADORAS SXF 205 86 21 20 79 

            
HOMES 1.344.268 548.037 172.914 161.848 461.469 

 AFECTADOS SXF 538 219 69 65 185 
PORTADORES SXF 1.344 548 173 162 461 
NENOS MENORES 

DE 5 ANOS 55.086 22.828 5.454 5.228 21.576 
 AFECTADOS SXF 22 9 2 2 9 
PORTADORES SXF 55 23 5 5 22 

- PROBLEMÁTICA E EFECTOS. 
A problemática mais significativa desta síndrome e o atraso mental, que 
pode oscilar dende un atraso mental leve ata un atraso metal severo. 

- RASGOS FÍSICOS. 

Os homes afectados pola síndrome X Fráxil teñen como rasgos físicos 
máis característicos macroorquidismo ou testículos grandes (80% dos 
homes adultos), orellas grandes e prominentes (80% dos casos), cara 
longa e estreita, mandíbula inferior prominente e problemas de infec-
cións no oído medio. 
 

Aproximadamente un 60% dos homes presentan hiperlaxitude nas arti-
culacións. 
 

Outros trazos son o estrabismo que se detecta nun 25-50% dos casos e 
prolapso na válvula mitral que se presenta no 80% dos adultos. 
 

En canto a mulleres con SXF os síntomas son semellantes á dos homes. 
As que non se atopen afectadas mostran algún trazo físico propio da 
síndrome. 

- ABORDAXE PSICOPEDAGÓXICO– CONDUTUAL. 
De forma previa á intervención debemos ter en conta, que como en calque-
ra síndrome, na X-Fráxil, non todos os rasgos asociados están sempre pre-
sentes en todos os individuos, sendo necesario unha avaliación individual 
para saber as necesidades e habilidades de cada neno.  
 

Con frecuencia estes nenos teñen grandes habilidades para a imitación, 
unha gran memoria visual e son prácticos á hora de resolver os problemas 
ou as tarefas de aprendizaxe.  
 

A debilidade máis común é a incapacidade para organizar a información e 
actuar sobre a mesma dunha forma efectiva. Tendo en conta isto, os nenos 
SXF, necesitan apoio nunhas áreas determinadas. 

- COMPORTAMENTO. 

A nivel comportamental podemos enumerar unha serie de problemas de 
conduta que se presentan tanto en homes como mulleres: 
  - A hiperactividade e a dificultade para centrar a atención  
  - Linguaxe desordenada e repetitivo, dificultade para manter unha 
conversación ordeada (secuencialización dos feitos). 
   - A veces se detectan rasgos como: escaso mantemento da mirada, 
timidez, aleteos coas mans, repetición da mesma frase constantemente, 
aversión a ser tocado ou abrazado, perrenchas inxustificadas, morderse 
as mans, etc.  
 

Se ben algúns destes rasgos poden dificultar unha relación normal son 
persoas moi afectivas e cariñosas. Como elemento mais definitorio des-
tacaremos a timidez que pode ser profunda na adolescencia; nalguns 
casos pode levar a cadros depresivos. 
 

As mulleres afectadas pola síndrome, adoitan presentar un leve atraso 
mental e problemas de atención pero normalmente sen hiperactividade. 

- TRATAMENTO. 

Na actualidade, non hai unha cura para a SXF, aínda que existen nume-
rosos fármacos que poden axudar ao control da sintomatoloxía asocia-
da. 

- SUXERENCIAS PARA A ABORDAXE DA SXF: 

1. Control médico para os problemas de atención e comportamento.  
 

2. Técnicas de autocontrol/ autogoberno do comportamento que inclúen: 
fixar a meta, autocontrol, autorreforzamento e axuste das metas de acordo 
a evolución do proceso de aprendizaxe.  
 

3. Axudar aos pais a entender os atrasos no desenvolvemento e os com-
portamentos anormais dos seus fillos, así como os seus propios comporta-
mentos. Debemos asesoralos para que empreguen estratexias para estru-
turar a contorna, fomentar e facilitar a produción de fala e linguaxe, previr 
a sobreestimulación, utilizar técnicas terapéuticas calmantes e técnicas de 
reforzamento positivo da conduta.  
 

4. Terapia tanto para a fala como para a linguaxe, así como terapia para 
desenvolver o vocabulario e a linguaxe social. Estes nenos presentan lin-
guaxe acelerada, con ritmo desordenado, dispraxia verbal, articulación po-
bre, perseveranza, fala tanxencial, falta de sinxeleza e naturalidade.  
 

5. Técnicas de integración sensorial. 
 

6. Servizos de apoio educativo, incluíndo unha contorna educativa de apoio 
que permita a modificación do formato instrutivo e do plan de estudos, 
buscando potenciar o máximo as potencialidades de cada neno.  
 

• Utilizar materiais visuais que o neno poida usar para aprender novas 
habilidades e rutinas. 

• Empregar materiais e temas que teñan gran interese para o neno, e así 
aprenderá cos obxectos que realmente lle gusten, débense usar ade-
mais obxectos ou fotografías da vida real e deixar tempo para que o ne-
no responda e formule preguntas. 

• Facer que o neno participe en actividades de pequenos grupos. A imita-
ción é boa para que adquira unha linguaxe social e un comportamento 
adecuado. Ademais esta é unha calidade case constante neles. 

• As dificultades no proceso auditivo debe considerarse e a información 
que se lle transmite ao neno ten que ser en frases curtas e simples. 
Debemos ir modificando o material pedagóxico para que sempre estea á 
altura do desenvolvemento do neno e que lle dea o apoio suficiente pa-
ra que consiga o éxito polo que está traballando. A demostración e a re-
petición das áreas son moi útiles para ensinar novas habilidades e ruti-
nas. 

 

7. O máis importante de todo é que todas as persoas/profesionais que es-
tean traballando co neno deben perseguir o mesmo propósito, polo que é 
fundamental unha coordinación no traballo entre todos eles; pais, profeso-
res, médicos, neurólogos, psiquiatras, logopedas, pedagogos e psicólogos; 
na procura dun coñecemento do neno para aproveitar todas aquelas calida-
des/ potencialidades que lle poden ser útiles e intentando modificar as que 
lle interfiran nun bo funcionamento psico-social.  

- INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR NA SXF: 
O éxito das distintas estratexias que poden utilizarse para o 
tratamento dos síntomas observados na síndrome, depende da 
dedicación, creatividade e flexibilidade dun equipo multidisci-
plinar que traballe coordinadamente para tratar a estes nenos. 
Os pais, educadores, terapeutas, psicólogos, médicos e demais 
profesionais, xogan un papel moi importante á hora de deter-
minar os obxectivos académicos e terapéuticos para cada ne-
no.  

- PARA SABER MAIS DA SXF: 

Asociación Galega da Síndrome X– Fráxil. 
  Telf. asociación: 689 670 124 

Telf. : 629 823 185 
 Correo: xfraxilgalicia@gmail.com 
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