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:: Άτυπο σύνδρομο Werner  

Αξηζκόο Orphanet: 79474 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

 

Τν άηππν ζύλδξνκν Werner αλαθέξεηαη ζε κηα εηεξνγελή νκάδα πεξηπηώζεσλ πνπ έρνπλ 

δηαγλσζζεί θιηληθά σο ζύλδξνκν Werner (WS, δείηε απηό ηνλ όξν), αιιά δελ θέξνπλ 

κεηάιιαμε ζην γνλίδην WRN. Όπσο θαη κε ην θιαζηθό WS πνπ πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο 

ζην WRN, νη αζζελείο γεληθά παξνπζηάδνπλ κηα πην γεξαζκέλε εκθάληζε θαη δηαηαξαρέο 

ζρεηηδόκελεο κε ηελ γήξαλζε ζε κηθξόηεξε ειηθία ζε ζύγθξηζε κε ην γεληθό πιεζπζκό.  

 

Ο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο. 

Τν άηππν ζύλδξνκν Werner παξνπζηάδεη επηηαρπλόκελε γήξαλζε θαη ραξαθηεξίδεηαη από 

θνληό αλάζηεκα, ιέπηπλζε / γθξηδάξηζκα ησλ καιιηώλ, όςε ηνπ πξνζώπνπ πνπ κνηάδεη κε  

'πνπιί, αηξνθία ηνπ δέξκαηνο, ιηπνδπζηξνθία, κπνπάζεηα, καδί κε άιιεο δηαηαξαρέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ γήξαλζε, όπσο ε νζηενπόξσζε θαη ε αζεξνκάησζε. Σε ζύγθξηζε κε ην 

WS, έρεη κηθξόηεξε ειηθία έλαξμεο (αξρέο δεύηεξεο δεθαεηίαο  ή θαη λσξίηεξα) θαη έλα πην 

γξήγνξν ξπζκό εμέιημεο. Σπρλά  δελ παξαηεξείηαη θαηαξξάθηεο. 

Έλα ππνζύλνιν ηνπ άηππνπ WS πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ LMNA, πνπ είλαη 

ην αηηηνινγηθό  γνλίδην ζην ζύλδξνκν πξνγεξίαο Hutchinson-Gilford (HGPS, δείηε ηνλ όξν 

απηό) ην νπνίν θσδηθνπνηεί ην ππξεληθό ελδηάκεζν λεκάηην, ιακίλε A / C. Ο LMNA ηύπνο ηνπ 

άηππνπ WS αθνινπζεί έλα απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό κνηίβν θιεξνλνκηθόηεηαο. Σπλερίδνπλ 

λ’ αλαθαιύπηνληαη θαη άιιεο  αηηίεο άηππνπ WS θαη θαηαλνείηαη ν ηξόπνο θιεξνλνκηθόηεηάο 

ηνπο.  
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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. 

 

 

 


