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:: Zespół Weavera 

 

Orpha number: ORPHA3447 

 

Definicja choroby: 

 

Zespół Weavera (Weaver syndrome-WVS) to rzadka, wieloukładowa choroba charakteryzująca się 

wyskim wzrostem, typowym wyglądem twarzy (hiperteloryzm, retrognacja) i zmienną niepełnosprawnością 

intelektualna. Dodatkowe objawy mogą obejmować kamptodaktylię, miękką, ciastowatą skórę, przepuklinę 

pępkową oraz niski, chrapliwy głos. 

 

Epidemiologia: 

 

Opisano około 50 przypadków zespołu Weavera. Dokładne dane na temat częstości występowania i 

zachorowalności nie są dostępne. 

 

Obraz kliniczny: 

 

WVS to zaburzenie prowadzące do nadmiernego wzrostu, które obejmuje szerokie spektrum objawów 

klinicznych: u niektórych chorych występuje tylko wysoki wzrost, a u innych obecny jest klasyczny obraz 

kliniczny zespołu Weavera. Wysoki wzrost ( ≥ dwa standardowe odchylenia powyżej średniej) występuje u 

90% osób z wykrytą mutacją, a większość pacjentów ma wyższą wagę urodzeniową oraz długość niż 

normalna. Subtelny, ale charakterystyczny wygląd twarzy jest najłatwiej rozpoznawalny we wczesnym 

dzieciństwie kiedy widoczny jest hiperteloryzm, duże, mięsiste uszy oraz retrognacja, charakterystyczna 

bródka z poziomą bruzdą. U około 80% pacjentów występuje łagodna niepełnosprawność intelektualna. U 

niewielkiej liczby pacjentów występuje umiarkowana niepełnosprawność intelektualna, która  uniemożliwia 

samodzielną egzystencję, ale ciężki deficyt występuje rzadko. Mogą pojawić się inne objawy takie jak 

makrocefalia, wiotkość stawów, łagodna do ciężkiej skolioza, klatka piersiowa lejkowata, hipo- i(lub) 

hipertonia, słaba koordynacja, miękka skóra, klinodaktylia, kamptodaktylia palców dłoni i(lub) stóp, 

przepuklina pępkowa oraz niski, chrapliwy głos w okresie niemowlęcym. Podejrzewa się nieznacznie 

zwiększone ryzyko nerwiaka zarodkowego. Brak danych na temat podwyższonej podatności na inne 

rodzaje nowotworów. 

 

Etiologia: 
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WVS spowodowany jest mutacjami genu EZH2 (7q35-q36), metylotransferazy histonu zaangażowanego 

w kontrolę transkrypcji. Aktualnie nie są znane inne przyczyny WVS, aczkolwiek odnotowano pojedynczy 

przypadek, w którym było kliniczne podejrzenie WVS, a wykryto mutację genu EED, który stanowi 

kompleks z EZH2. 

 

Metody diagnostyczne: 

 

Potwierdzenie rozpoznania zespołu Weavera stanowi identyfikacja heterozygotycznych mutacji 

germinalnych w genie EZH2 w badaniu molekularnym. Ze względu na subtelny fenotyp WVS, jeżeli 

mutacja terminalna EZH2 nie zostanie zidentyfikowana należy rozważyć alternatywne rozpoznanie. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

W rozpoznaniu różnicowym należy zwrócić szczególną uwagę na zespół Sotosa (sprawdź ten termin), 

którego obraz kliniczny w dużej mierze pokrywa się z WVS. Należy także brać pod uwagę zespół 

Beckwitha i Wiedemanna, zespół Simposona, Golabiego i Behmela, zespół wysokiego wzrostu 

(overgrowth) Malana, zespół wysokiego wzrostu -niepełnosprawności intelektualnej i dysmorfii twarzy oraz 

zespół Marfana. 

 

Diagnostyka prenatalna: 

 

Możliwa jest diagnostyka prenatalna dla ciąż wysokiego ryzyka. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

 

WVS dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący, jednakże większość przypadków stanowią 

mutacje powstające de novo. Rodzinom dotkniętym chorobą należy zapewnić konsultację genetyczną. 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Leczenie przyczynowe WVS nie jest dostępne, jednakże wskazane jest leczenie objawowe. Zalecana jest 

obserwacja i wczesna diagnostyka objawów potencjalnego guza (szczególnie nerwiaka zarodkowego). 

 

Rokowanie: 

 

Przy odpowiednim leczeniu i wsparciu pacjenci z WVS wiodą normalne życie. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


