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:: ύνδρομο Werner 
 

Αξηζκόο Orphanet: 902 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Werner (WS) είλαη έλα ζπάλην θιεξνλνκηθό ζύλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

πξόσξε γήξαλζε, κε έλαξμε ζηελ ηξίηε δεθαεηία ηεο δσήο θαη κε θύξηα θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ακθνηεξόπιεπξν θαηαξξάθηε, ην θνληό αλάζηεκα, 

ην γθξηδάξηζκα θαη ιέπηπλζε ησλ ηξηρώλ ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο, ηηο ραξαθηεξηζηηθέο 

δηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηελ πξόσξε έλαξμε ησλ πξόζζεησλ ζπλαθώλ κε ηελ γήξαλζε  

δηαηαξαρώλ.  

 

Ο επηπνιαζκόο κεηαμύ ησλ πιεζπζκώλ ηεο Ιαπσλίαο θαη ηεο Σαξδελίαο εθηηκάηαη όηη είλαη 1 / 

50.000, ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηδξπηηθώλ κεηαιιάμεσλ. Ο επηπνιαζκόο ζε άιινπο πιεζπζκνύο 

είλαη άγλσζηνο, αιιά κπνξεί λα είλαη πεξίπνπ 1 / 200.000.  

 

Οη αζζελείο κε ην WS είλαη θπζηνινγηθνί θαηά ηε γέλλεζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο, εθηόο από ηελ απνπζία ηεο έθξεμεο ηεο αλάπηπμεο ζηελ εθεβεία.  Τν WS εκθαλίδεηαη 

κεηαμύ ησλ ειηθηώλ 20 θαη 30, κε θύξηα ζπκπηώκαηα ηελ πξόσξε εκθάληζε ακθνηεξόπιεπξνπ 

θαηαξξάθηε, ιέπηπλζε θαη γθξηδάξηζκα ησλ καιιηώλ, θνληό αλάζηεκα θαη δεξκαηηθέο 

αιινηώζεηο (εμειθώζεηο ζηνλ αζηξάγαιν, ππεξθεξάησζε, ζθηρηό δέξκα, θειίδεο ειηθίαο, κε 

πξόζσπν πνπ κνηάδεη κε «πνπιί» θαη αηξνθία ππνδόξηνπ ηζηνύ). Σηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο, παξαηεξνύληαη επηπιένλ δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γήξαλζε θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ νζηενπόξσζε, ην ζαθραξώδε δηαβήηε, ηα κεζεγρπκαηηθά λενπιάζκαηα 

θαη ηελ αζεξσκάησζε. Δίλαη ζπρλέο νη αιιαγέο ζηελ θσλή, ελώ  κεξηθέο θνξέο εκθαλίδεηαη 

πιαηππνδία. Οη αζζελείο κε WS έρνπλ πςειό θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ, ηδηαίηεξα 

ζαξθώκαηα κεζεγρπκαηηθήο πξνέιεπζεο θαη κειαλώκαηα πνπ δελ νθείινληαη ζε έθζεζε ζηνλ 

ήιην. Ο ζάλαηνο ζπλήζσο νθείιεηαη ζε θαθνήζεηεο ή έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ 

πξνθαιείηαη από εθηεηακέλε αζεξνκάησζε. 

 

Τν WS πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην WRN, πνπ εδξάδεηαη ζην ρξσκόζσκα 8p11-

12. Τν WRN θσδηθνπνηεί κηα από ηηο πέληε ειηθάζεο RecQ ζηνλ άλζξσπν. Αλεξκελεύζηκεο 

κεηαιιάμεηο, ελζέζεηο θαη / ή ειιείκκαηα ή αληηθαηαζηάζεηο ζην γνλίδην WRN νδεγνύλ ζε 

αζηάζεηα ηνπ γνληδηώκαηνο. Μεηαιιάμεηο ζην γνλίδην WRN έρνπλ βξεζεί ζε πεξίπνπ 90% ησλ 

πεξηπηώζεσλ πνπ δηαγηγλώζθνληαη θιηληθά κε WS. Τν ππόινηπν 10% θαηεγνξηνπνηείηαη ζην 

άηππν ζύλδξνκν Werner (βιέπε ηνλ όξν απηό) θαη νθείιεηαη ζε άιιεο αηηίεο (όπσο κεηάιιαμε 

ζην γνλίδην LMNA).  

 

Η θιηληθή δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ παξνπζία όισλ ησλ θύξησλ ζπκπησκάησλ (θαηαξξάθηεο, 

δεξκαηηθέο αιινηώζεηο, πξόσξε γήξαλζε / γθξηδάξηζκα ησλ καιιηώλ θαη θνληό αλάζηεκα) θαη 

δύν επηπιένλ ζεκείσλ (όπσο ε νζηενπόξσζε ή ε αιιαγή ηεο θσλήο) πνπ εκθαλίδνληαη  κεηά 

ηελ εθεβεία. Η κνξηαθή αλάιπζε κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο κεηαιιάμεηο ζην 

γνλίδην WRN κε αιιεινύρηζε ησλ εμνλίσλ θαη αιιεινύρηζε ησλ πξντόλησλ RT-PCR, ζε 



 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην  www.orpha.net 2 

 

ζπλδπαζκό κε ηελ αλάιπζε θαηά Western πνπ απνθαιύπηεη ηελ απνπζία θπζηνινγηθήο 

πξσηεΐλεο WRN. 

H δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ αθξνγλαζηθή δπζπιαζία (MAD), ηε κεξηθή 

ιηπνδπζηξνθία, ην ζύλδξνκν Rothmund-Thomson (RTS) θαη ην ζύλδξνκν ηεο πξνγεξίαο 

Hutchinson-Gilford (HGPS, δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ηύπνπ 2 

κπνξεί επίζεο λα κνηξάδεηαη νκνηόηεηεο κε WS.  

 

Τν WS θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Μόιηο έλαο αζζελήο έρεη 

δηαγλσζηεί κε ην WS, ν αζζελήο θαη ε νηθνγέλεηα πξέπεη λα ιακβάλνπλ γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνύλ  εθείλνη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αλαπηύμνπλ ηε 

λόζν θαη όζνη είλαη θνξείο. Οη απόγνλνη αζζελνύο κε WS είλαη ππνρξεσηηθά θνξείο θαη είλαη 

απίζαλν λα πάζρνπλ, ιόγσ ηεο κηθξήο πηζαλόηεηαο λα παληξεπηεί θάπνηνο έλαλ επίζεο 

θνξέα, εθηόο εάλ ππάξρεη ζπγγέλεηα.  

 

Γελ ππάξρεη ζεξαπεία γηα ην WS θαη ε αληηκεηώπηζε γίλεηαη απν κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα. Ο 

θαηαξξάθηεο κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Απαηηνύληαη ηαθηηθνί θιηληθνί 

έιεγρνη γηα λα ειέγρνληαη γηα έιθε ηνπ δέξκαηνο,  δηαβήηε, θαθνήζεηεο ή θαξδηαγγεηαθή λόζν. 

Τπρόλ θαθνήζεηεο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ρεκεηνζεξαπεία ή / 

θαη αθηηλνβνιία. Τν θάπληζκα πξέπεη λα απνθεύγεηαη θαη ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη έλαο 

πγηεηλόο ηξόπνο δσήο, κε ηαθηηθή άζθεζε θαη κηα δηαηξνθή ρακειή ζε ιηπαξά. Η ςπρνινγηθή 

ζπκβνπιεπηηθή κπνξεί επίζεο λα είλαη επεξγεηηθή γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αζζελώλ θαη ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πάζρνπλ από ην WS.  

 

Αζζελείο κε WS έρνπλ κεησκέλν πξνζδόθηκν επηβίσζεο, αιιά ε πξόγλσζε εμαξηάηαη από ηηο 

αζζέλεηεο πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία θαη ηε ζνβαξόηεηά ηνπο. 
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o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Διέλε Μηρειαθάθε, PhD. Δζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Διιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Απξίιηνο 2012 

Μεηάθξαζε: Οθηώβξηνο 2014 

 

 

 

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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