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ΠΕΡIΛΗΨΗ
H λόζνο Wagner είλαη κηα ζπάληα θιεξνλνκηθή παινακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, ραξαθηεξίδεηαη
από αλσκαιίεο ηνπ παινεηδνύο ζώκαηνο πνπ ζπλδένληαη κε κπσπία, θαηαξξάθηε, αηξνθία ηνπ
ρνξηνακθηβιεζηξνεηδνύο θαη πεξηθεξηθή ειθηηθή ή ξεγκαηνγελή απνθόιιεζε ηνπ
ακθηβιεζηξνεηδνύο.
Σηελ βηβιηνγξαθία έρνπλ πεξηγξαθεί πεξίπνπ 100 αζζελείο κε ζύλδξνκν Wagner, από ιίγα
κόλν γελεαινγηθά δέλδξα.
Οη πάζρνληεο ζπλήζσο εκθαλίδνπλ ρακειή ή κέηξηα κπσπία θαη κόλν κεξηθνί αζζελείο πάζρνπλ
από ζνβαξή κπσπία. Η αζζέλεηα έρεη έλαξμε ζηελ λεαληθή ειηθία κε πξννδεπηηθή λπρηαισπία
θαη πεξηνξηζκό ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ. Ο πξνγεξνληηθόο θαηαξξάθηεο είλαη κηα ζπρλή αηηία κείσζεο
ηεο θεληξηθήο νπηηθήο νμύηεηαο. Τν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο λόζνπ είλαη κηα νπηηθά θελή
θεληξηθή θνηιόηεηα ηνπ παινεηδνύο ζώκαηνο θαη ε παξνπζία ηππηθώλ πεξηθεξεηαθώλ αιιαγώλ
ηνπ παινεηδνύο κε ηλώδεηο ζπκππθλώζεηο θαη ηαηλίεο ρσξίο αγγεία θαη πέπια. Τν πεξηθεξηθό
ηκήκα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο επεξεάδεηαη ζηαδηαθά κε αιιαγέο ηεο κειαρξσζηηθήο θαη κε
ρνξηνακθηβιεζηξνεηδηθή αηξνθία. Σπρλά επξήκαηα είλαη έλα κε θπζηνινγηθό κνηίβν ειθηηθήο
κεηαηόπηζεο ησλ θεληξηθώλ αγγείσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο (κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο
αλεζηξακκέλε ζειή) θαη ηειηθά ςεπδνεμσηξνπία πνπ νθείιεηαη ζηε έθηνπε σρξά θαη ζπλήζσο
δελ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζηελ πεξηθεξηθή έιμε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο. Η απνθόιιεζε ηνπ
ακθηβιεζηξνεηδνύο είλαη κηα ζρεηηθά ζπρλή επηπινθή ηεο λόζνπ ηνπ Wagner, κε ηελ
αλαθεξόκελε ζπρλόηεηα εκθάληζεο λα θπκαίλεηαη από 7% έσο 50%. Σε κεξηθνύο αζζελείο,
πξνθαιείηαη ξεγκαηνγελήο απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο ιόγσ ζρηζηκάησλ ή αηξνθηθώλ
νπώλ θαη εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε λεαξή ειηθία. Πην ζπρλά, παξαηεξείηαη πεξηθεξηθή
απνθόιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνύο, πνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε κεζήιηθεο αζζελείο. Σε
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο παξαηεξείηαη, δπζγελεζία ηεο γσλίαο ηνπ πξόζζηνπ ζαιάκνπ.
Η λόζνο Wagner είλαη κηα δηαηαξαρή ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ πνπ επεξεάδεη ην θνιιαγόλν θαη
ζπλδέεηαη κε κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην CSPG2 ή VCAN (5q13-Q14). Τν CSPG2 θσδηθνπνηεί ηελ
πξσηενγιπθάλε -2 ζεητθήο ρνλδξντηίλεο, επίζεο γλσζηή σο βεξζηθάλε (versican). Η βεξζηθάλε
απνηειεί ην 5-15% ηεο ζπλνιηθήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε πξσηεΐλε ηεο γέιεο ηνπ παιώδνπο. Είλαη
κηα κεγάιε πξσηενγιπθάλε πνπ ζρεκαηίδεη κεγάια ζύκπινθα κέζσ ηεο πξόζδεζεο ζην
παινπξνληθό νμύ θαη ζε άιια δνκηθά κόξηα ηνπ παινεηδνύο. Η δηαβξσηηθή
παινεηδνακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα (ERVR), ε νπνία αξρηθά πεξηγξάθεθε σο κηα δηαθξηηή θιηληθή
νληόηεηα, είλαη κηα λόζνο πνπ νθείιεηαη ζην ίδην γνλίδην θαη ίδηεο κεηαιιάμεηο ζην εζόλην ηνπ
GSPG2 έρνπλ βξεζεί ζε κηα νηθνγέλεηα κε ERVR θαη ηέζζεξηο νηθνγέλεηεο κε λόζν Wagner.
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Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εηθόλα. Ο κνξηαθέο έιεγρνο ησλ κεηαιιάμεσλ CSPG2
επηβεβαηώλεη ηε δηάγλσζε.
Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην ζύλδξνκν Stickler, ηε λόζν ηνπ Goldmann-Favre, ηελ
νηθνγελή εμηδξσκαηηθή παινακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαη ηελ απηνζσκαηηθή
παινακθηβιεζηξνεηδνρνξηνεηδνπάζεηα (ADVIRC) (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).
Η λόζνο Wagner θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ραξαθηήξα κε ζρεδόλ πιήξε
δηεηζδπηηθόηεηα, αιιά πνηθίιε εθθξαζηηθόηεηα.
Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ηαθηηθέο νθζαικνινγηθέο εμεηάζεηο. Τα ζρηζίκαηα ηνπ
ακθηβιεζηξνεηδνύο ρσξίο απνθόιιεζε αληηκεησπίδνληαη κε πξνιεπηηθό laser- ή θξπνπεμία. Σε
ξεγκαηνγελή απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο, ζε έλα λεαξό αζζελή, πξαγκαηνπνηνύληαη
ρεηξνπξγηθή θύξησζε ηνπ ζθιεξνύ ρηηώλα ή, ιηγόηεξν ζπρλά, παινεηδεθηνκή. Η ειθηηθή
απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο ζηνπο κέζεο ειηθίαο ή ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο ζπρλά
απαηηεί κηα ζπλδπαζκέλε δηαδηθαζία. Ο πξνγεξνληηθόο θαηαξξάθηεο αληηκεησπίδεηαη κε
θαθνζξπςία θαη εκθύηεπζε ελόο ηερλεηνύ ελδννθζαικηθνύ θαθνύ.
Σπλνιηθά ε πξόγλσζε θαίλεηαη λα είλαη κέηξηα. Σηα αξρηθά γελεαινγηθά δέλδξα όπνπ
πεξηγξάθεθε ε λόζνο από ηνλ Wagner, πεξίπνπ ην 50% ησλ πξνζβεβιεκέλσλ κειώλ
δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθή όξαζε, πάλσ από 20/40, κεηά ηελ ειηθία ησλ 60.
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο
θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία.
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