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:: Σύνδρομο Baraitser- Winter 

 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA2995                             

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

To σύνδρομο Baraitser- Winter (BWS) είναι ένα σύνδρομο με δυσπλασίες, που χαρακτηρίζεται 

από δυσμορφικά χαρακτηριστικά προσώπου (υπερτελορισμό με βλεφαρόπτωση, ευρεία 

βολβώδη μύτη, αυλακώσεις μετωπιαίων ραφών, τοξωτά φρύδια, προοδευτική επιδείνωση των 

αδρών χαρακτηριστικών του προσώπου), οφθαλμικά κολοβώματα, παχυγυρία ή / και ταινίες 

ετεροτοπίας με πρόσθιο -οπίσθια κλίση, προοδευτική ακαμψία των αρθρώσεων και νοητική 

υστέρηση ποικίλης βαρύτητας, συχνά σε συνδυασμό με σοβαρή επιληψία. Το σύνδρομο Fryns-

Aftimos (FA) αντιστοιχεί στην εμφάνιση στο BWS σε ηλικιωμένους ασθενείς. Το BWS και το FA 

θεωρήθηκαν αρχικά ξεχωριστές οντότητες. Έχουν μέχρι στιγμής, συνολικά αναφερθεί σε 

περίπου 30 ασθενείς χωρίς σχέση μεταξύ τους. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει χαρακτηριστικές 

δυσμορφίες, υπερτελορισμό, αυλακώσεις μετώπου που οδηγούν στην εμφάνιση της 

τριγωνοκεφαλίας  του κρανίου, ευρείες και με φορά προς τα κάτω μεσοβλεφαρικές σχισμές, 

συγγενή βλεφαρόπτωση, ευρεία μύτη με μεγάλο βολβώδες ή επίπεδο ακρορίνιο, προέχουσα 

ρίζα ρινός,  μακρύ φίλτρο, ήπια μικρογναθία, ιδιαίτερα τοξωτά φρύδια. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου γίνονται πιο αδρά στο τέλος της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας, με ιδιαίτερες  

ρινοπωγωνικές πτυχώσεις. Μπορεί να συνυπάρχουν λαγώχειλος και υπερωιοσχιστία. Συχνές 

είναι και οι  ανωμαλίες, από τους οφθαλμούς όπως κολοβώματα ίριδος  ή / και 

αμφιβληστροειδούς, με ή χωρίς μικροφθαλμία. Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν κάποιου 

βαθμού φλοιώδους δυσπλασίας, με παχυγυρία ( συχνά πιο έντονη περιοχή του μετώπου) και 

υποφλοιώδεις ζώνες ετεροτοπίας. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ο εγκέφαλος έχει 

λειεγκεφαλική  εμφάνιση, αλλά ορισμένοι ασθενείς έχουν φυσιολογική MRI. Κατά τη βρεφική 

ηλικία, η περίμετρος κεφαλής έχει την τάση να εξελίσσεται σε μικροκεφαλία. Η ανάπτυξη 

παρουσιάζει ήπια καθυστέρηση, ενώ το τελικό ανάστημα είναι κάτω του φυσιολογικού. Έχουν 

αναφερθεί ασθενείς με υδρονέφρωση, αλλά οι διαμαρτίες της διάπλασης είναι σπάνιες στα 

σπλάχνα. Η νοητική υστέρηση κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή και συσχετίζεται με τη 

σοβαρότητα των ανωμαλιών του εγκεφάλου και την παρουσία επιληπτικών κρίσεων που μπορεί 

να είναι φαρμακοανθεκτικές. Ο περιορισμός στις κινήσεις των μεγάλων αρθρώσεων ( γόνατο, 

ώμος , αγκώνας ) γίνεται εμφανής στην εφηβεία , και επηρεάζει το περπάτημα στην ενηλικίωση. 

Επίσης μπορεί να αναπτυχθεί κυφοσκολίωση. Στη βρεφική ηλικία τα νευρολογικά προβλήματα 

είναι πιο έντονα, ενώ οι δυσμορφίες του προσώπου λιγότερο εμφανείς. Το BWS παρουσιάζει 

γενετική ετερογένεια, που προκαλείται από ετερόζυγη μετάλλαξη σε ένα από τα 2 γονίδια που 

κωδικοποιούν ακτίνη, η οποία εκφράζεται παντού: το γονίδιο ACTB, που βρίσκεται στο 7p22-

P12 (BRWS1) και το ACTG1 στο 17q25.3 (BRWS2). Όλες οι μεταλλάξεις είναι παρανοηματικές 

και πιθανώς δρούν μέσω του μηχανισμού κέρδους λειτουργίας, καθώς ελλείμματα των ίδιων 

γονίδιων δεν οδηγούν σε φαινότυπο BWS.Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με προσδιορισμό της 

αλληλουχίας του ACTG1 και του ACTB στο DNA. 
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Στη βρεφική ηλικία, το BWS μπορεί να μοιάζει με το σύνδρομο Noonan (βλ. τον όρο αυτό), ενώ 

ο υπερτελορισμός  τύπου Teebi (βλ. τον όρο αυτό) έχει παρόμοια εμφάνιση των 

μεσοβλεφαρικών σχισμών. Το σύνδρομο CHARGE,  το σύνδρομο λειενγκεφαλίας τύπου 

Norman-Roberts, καθώς και άλλα σύνδρομα που εμφανίζουν λειενγκεφαλία/ παχυγυρία ως 

κύριο χαρακτηριστικό τους  (βλέπε αυτούς τους όρους)  είναι  εν μέρει επικαλυπτόμενες 

οντότητες. Ανώμαλα μοτίβα ελίκωσης του εγκεφάλου μπορεί να ανιχνευθούν  πριν από τη 

γέννηση. Ο κίνδυνος επανάληψης είναι πιθανώς <1%. Η προγεννητική διάγνωση είναι δυνατή, 

αλλά ο χαμηλός κίνδυνος επανάληψης καθώς και ο κίνδυνος  διακοπής της κύησης πρέπει να 

συζητηθούν. Όλες οι μοριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις είναι σποραδικές, με θεωρητικά 

αυτοσωματικό επικρατητικό τρόπο μεταβίβασης, που όμως δεν έχει αποδειχθεί. Η αναπτυξιακή 

καθυστέρηση αντιμετωπίζεται με κατάλληλη εκπαιδευτική αγωγή. Η αντιμετώπιση της επιληψίας 

είναι δύσκολη, όπως και σε άλλες μορφές παχυγυρίας, όπου σε κάποιους ασθενείς οι σπασμοί 

είναι ανθεκτικοί στα φάρμακα, ακόμα και σε συνδυασμό πολλών φαρμάκων. Η τακτική 

ορθοπεδική παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, λαμβάνοντας υπόψη την προοδευτική 

εμφάνιση περιορισμού στην κινητικότητα των αρθρώσεων, που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε 

απώλεια της αυτονομίας βάδισης. 

Η πρόγνωση μπορεί να είναι πτωχή σε άτομα με σοβαρές ανωμαλίες από τον εγκέφαλο, αλλά οι 

περισσότεροι ασθενείς με ηπιότερες ανωμαλίες του ΚΝΣ μπορεί να φτάσουν στην ενηλικίωση, 

αν και η πλειοψηφία αυτών δεν είναι ποτέ αυτόνομοι. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


