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Αριθμός Orphanet: ORPHA116                         

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

To σύνδρομο Beckwith-Wiedemann (BWS) είναι μια γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από 

υπερανάπτυξη, προδιάθεση σε όγκους και συγγενείς δυσπλασίες. Συναντάται σε όλα τα έθνη και 

ο επιπολασμός του εκτιμάται σε 1/13.700. Η συχνότητα είναι ίση σε άρρενα και τα θήλεα, με 

εξαίρεση τα μονοζυγωτικά δίδυμα (σημαντική αύξηση στα θήλεα). Οι ασθενείς έχουν την τάση να 

μεγαλώνουν με ταχύτερο ρυθμό κατά το 2ο ήμισυ της εγκυμοσύνης και τα πρώτα χρόνια της 

ζωής.  Το τελικό ύψος των ενηλίκων είναι συνήθως εντός των φυσιολογικών ορίων. Η ανώμαλη 

αυτή ανάπτυξη μπορεί επίσης να εκδηλωθεί ως ημιυπερπλασία ή / και μακρογλωσσία (που 

οδηγούν σε δυσκολίες στη διατροφή, την ομιλία και σπάνια, σε άπνοιες κατά τον ύπνο). 

Υπογλυκαιμία έχει αναφερθεί στο 30-50% των νεογνών. Ένα αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό του 

προσώπου είναι συνήθως παρών αλλά συχνά εξαλείφεται στην ενηλικίωση. Εκτός από τη 

μακροσωμία, την μακρογλωσσία, την ημιυπερτροφία και την υπογλυκαιμία, χαρακτηριστικά 

ευρήματα μπορεί να είναι η ομφαλοκήλη / η βουβωνοκήλη/ η διάσταση των ορθών κοιλιακών 

μυών, οι εμβρυικοί  όγκοι, οι πτυχώσεις του πρόσθιου λοβού του ωτός και βοθρία όπισθεν του 

έλικα του πτερυγίου,  αγγειωματώδης σπίλος ή άλλες αγγειακές δυσπλασίες, οργανομεγαλία  

που αφορά την κοιλιά, εμβρυική κυτταρομεγαλία του φλοιού των επινεφριδίων (παθογνωμονικό 

), ανωμαλίες από τους νεφρούς, θετικό οικογενειακό ιστορικό, και σπάνια λυκόστομα. Διαμαρτίες 

της διάπλασης της καρδιάς βρίσκονται σε 9-34% των περιπτώσεων και περίπου οι μισές από 

αυτές παρουσιάζουν αυτόματη  υποχώρηση της καρδιομεγαλίας. Η μυοκαρδιοπάθεια είναι 

σπάνια . Οι ασθενείς  εμφανίζουν ιδιαίτερη προδιάθεση για την ανάπτυξη εμβρυικών 

κακοηθειών, κυρίως στα πρώτα 8 χρόνια της ζωής με μια εκτίμηση του κινδύνου 7,5 % ( εύρος 

4-21 % ).  Το BWS προκαλείται από διάφορες επιγενετικές ή / και γενετικές αλλοιώσεις που 

προκαλούν δυσλειτουργία αποτυπωμένων γονιδίων στο χρωμόσωμα 11p15.5. Η νόσος 

εμφανίζεται σποραδικά (85 %), αλλά έχουν αναφερθεί και οικογενείς περιπτώσεις ( 15 %). 

Υποομάδες με διαφορετικό μοριακό υπόβαθρο συνδυάζονται με διαφορετικό κίνδυνο  

υποτροπής και κλινικά ευρήματα ( π.χ. κίνδυνοι όγκου ). Γενικώς , η διάγνωση υποστηρίζεται 

από την παρουσία τουλάχιστον τριών χαρακτηριστικών κλινικών ευρημάτων, ωστόσο η  

ανάπτυξη εμβρυονικών όγκων μπορεί να συνοδεύεται με « ηπιότερους » φαινοτύπους. Θετική 

μοριακή εξέταση μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση. Όμως ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν 

αποκλείει το BWS . Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα σύνδρομα Simpson - Golabi - 

Behmel, Costello, Perlman, και Sotos, και την βλεννοπολυσακχαρίδωση VI ( δείτε αυτούς τους 

όρους ). Προγεννητικός έλεγχος με δειγματοληψία χοριακής λάχνης ή αμνιοπαρακέντηση μπορεί 

να προσφέρει, ειδικά αν έχει εντοπιστεί η κυτταρογενετική ή γενωμική ανωμαλία. Αλλαγές στο 

πρότυπο μεθυλίωσης ανιχνεύονται πιο αξιόπιστα επί του παρόντος, μέσω αμνιοκέντησης. Η 

αμνιοπαρακέντηση μπορεί επίσης να ενδείκνυται  όταν υπάρχουν προγεννητικά 

υπερηχογραφικά ευρήματα συμβατά με BWS ( π.χ. ομφαλοκήλη στο έμβρυο). Στην περίπτωση 

που δεν έχουμε εντοπίσει την μοριακή βλάβη, στο ανιχνευτικό προγεννητικό έλεγχο μπορεί να 
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συμπεριληφθεί η μέτρηση της αλφα -φετοπρωτεΐνης στον ορό της μητέρας και στοχευμένο 

υπερηχογράφημα. Συνιστάται γενετική συμβουλευτική και εκτίμηση του κινδύνου επανάληψης, 

ενώ ο προγραμματισμός των γενετικών εξετάσεων στην οικογένεια θα πρέπει να λαμβάνει 

υπ’όψιν το οικογενειακό ιστορικό και το είδος της μοριακής βλάβης του πάσχοντα της 

οικογένειας. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει τυποποιημένες υποστηρικτικές ιατρικές και 

χειρουργικές στρατηγικές. Εάν υπάρχει διάγνωση, ακόμη και υποψία για BWS, πρέπει να 

πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος για την εμφάνιση όγκων στα ίδια τα άτομα αλλά και στα 

κλινικά ασυμπτωματικά  μονοζυγωτικά δίδυμα των ασθενών, αλλά οι έλεγχοι αυτοί δεν θα 

πρέπει να καθοδηγούνται από συσχετισμούς γονότυπο / φαινοτύπου σε αυτή τη στιγμή. 

Έλεγχος για υπογλυκαιμία θα πρέπει να γίνεται στη νεογνική περίοδο, αν υπάρχουν ενδείξεις ή 

διαγνωστικά προγεννητικά ευρήματα, ακόμα και για νεογνά χωρίς κλινικά ευρήματα, αλλά με 

θετικό κίνδυνο οικογενειακό ιστορικό. Στο σοβαρό άκρο του φάσματος, οι ασθενείς διατρέχουν 

κίνδυνο πρόωρου θανάτου που οφείλεται σε επιπλοκές λόγω της υπογλυκαιμίας, της 

προωρότητας, της  καρδιομυοπάθειας, της μακρογλωσσίας, ή τους όγκους. Σε ασθενείς που 

επιβιώνουν την παιδική ηλικία, η πρόγνωση είναι γενικά καλή. Κλινικά χαρακτηριστικά είναι η 

αργή ανάπτυξη, ο πόνος και οι παραμορφώσεις των οστών. 
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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. 

 

 

 


