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X– FRÁXIL 

 
Diagnose da síndrome no laborato-
rio?  
 
A técnica máis fiable para detectar este 
trastorno xenético é a que analiza direc-
tamente o ADN, chegando a diagnosti-
car non só as mutacións senón tamén 
as premutacións. Esta técnica permite 
diagnosticar ós individuos sans, afectos 
e portadores, tanto pre como postnatal-
mente, o que conduce a un asesora-
mento xenético de gran eficacia.  
 
 

Se a lectura deste trípti-
co , espértache algunha 
dúbida ou cuestión; ponte 
en contacto coa asociación 
e unha persoa da mesma 
poderá axudarche, orien-
tarte ou derivarte os ser-
vizos axeitados a cada 
momento. 

Atención a familias 
ou pais.  



 
Teñen una serie de puntos fortes ou 
capacidades, entre outras:  

Gozan relacionándose con outras perso-
as. Son individuos afables. 

Moi receptivos ao traballo en grupo. Ta-
refas de tipo cooperativo.  

Adquiren coñecementos de forma inci-
dental (ocasional).  

Unha excelente capacidade de imita-
ción.  

Mellor rendemento en aprendizaxes 
contextualizados.  

Boa memoria visual e a longo prazo. O 
que determina que teñan un bo sen-
tido de orientación.  

Estilo de aprendizaxe simultánea. Moi 
importante ao elixir o método de 
lecto-escritura.  

Aptitudes para manexo de aparellos e 
novas tecnoloxías.  

 
Que tratamento ten esta síndrome?  
 

Na actualidade, non existe curación para a 
SXF, aínda que se están desenvolvendo 
experimentos baseados na terapia xenéti-
ca, consistentes en reproducir a carencia 
da proteína causante da enfermidade. 
 

Pero polo de agora, a intervención debe 
centrase  nos síntomas, tanto a nivel médi-
co , como a nivel psicolóxico, educacional e 
ocupacional. 

Que é?  
 

Unha síndrome, en medicina, é un conxunto de 
signos e síntomas que existen ao mesmo tempo 
e que definen clínicamente un estado de enfer-
midade.  
 

No caso da síndrome X-Fráxil (SXF), a causa 
destes síntomas veñen dadas por unha anoma-
lía nun cromosoma, o cromosoma X.  

 
Como se produce?  
 

Cada persoa posúe 23 pares de cromosomas. 
A anomalía é debida a unha mutación xenéti-
ca do ADN que afecta o cromosoma X. 
 

A maior parte dos síntomas desta síndrome 
veñen determinados pola afectación das neu-
ronas (fundamentalmente células do sistema 
nervioso central), o non poder producir unha 
proteina determinada. 
 
 
Que síntomas presentan os nenos con 
Síndrome X Fráxil?  
 
Os síntomas que caracterizan a esta síndrome 
son variados, sendo o máis importante o 
atraso mental, que oscila de leve a severo. 
Aínda que cada individuo é diferente, hai unha 
serie de síntomas comúns que se observaron 
nas persoas que padecen SXF.  
 
Teñen como trazos físicos máis caracte-

rísticos: orellas grandes e prominentes 
(80% dos casos), cara longa e estreita, 
aleteo de mans, mandíbula inferior promi-
nente e aproximadamente un 60% dos 
homes presentan hiperlaxitude nas articu-
lacións. 

 
Trazos psicolóxicos: a hiperactividade, a 

falta de atención, o retardo madurativo a 
nivel motor e da adquisición da linguaxe,  
escaso mantemento da mirada, timidez, 
etc.  

 En etapas mais adultas presentan dificul-
tades na expresión verbal, cunha linguaxe 
repetitiva, desordeada e en algunhas oca-
sións con pouca fluidez. 

As cifras de incidencia na  
poboación xeral, convírten á 
Síndrome X Fráxil na primeira 
causa hereditaria de atraso 

mental 

É frecuente esta síndrome?  
 

Os datos de incidencia na poboación xeral, con-
verten á SXF na primeira causa hereditaria de 
atraso mental e a segunda cromosopatía en fre-
cuencia, despois da Síndrome de Down. Aínda 
que na nosa Comunidade Autónoma non haí 
unha estatística respecto diso, estímase que 
deben existir unhas 863 persoas afectadas e 
unhas 6.723 portadoras. 
 

Pero o mais grave é que aproximadamente en-
tre o 80-90% do total non están diagnosti-
cadas. 

Que conclusións podemos extraer?  
 

Existen dúas necesidades claras: 
 

- Un diagnóstico precoz dos nenos na-
cidos coa SXF e de consello xenético 
ás familias con individuos afectados.  
 
- Un asesoramento psicopedagoxico 
as familias e o persoal educativo. 


