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:: ύνδρομο Wiskott-Aldrich 
 

Αξηζκόο Orphanet: 906 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Wiskott-Aldrich (WAS) είλαη κηα κνξθή πξσηνπαζνύο αλνζναλεπάξθεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από κηθξνζξνκβνπελία, έθδεκα, ινηκώμεηο θαη απμεκέλν θίλδπλν γηα απηνάλνζεο 

εθδειώζεηο θαη θαθνήζεηεο. 

Η ζπρλόηεηα ηνπ WAS έρεη εθηηκεζεί ζε ιηγόηεξν από 1 ζηηο 100.000 γελλήζεηο. Η λόζνο 

πξνζβάιιεη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ηνπο άλδξεο. 

Τν WAS ζπλήζσο εθδειώλεηαη θαηά ηε βξεθηθή ειηθία, αιιά κπνξεί επίζεο λα εκθαληζηεί θαη 

θαηά ηε λενγληθή πεξίνδν. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ηα πξώηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη αηκνξξαγηθέο εθδειώζεηο κε ηελ κνξθή πεηερεηώλ, εθρπκώζεσλ, πνξθύξαο, επίζηαμεο, 

αηκνξξαγίαο από ην ζηόκα, αηκνξξαγηθώλ θελώζεσλ θαη ελδνθξαληαθήο αηκνξξαγίαο. Τν νμύ ή 

ρξόλην έθδεκα είλαη ην δεύηεξν ραξαθηεξηζηηθό εύξεκα ηνπ WAS. Λόγσ ηεο ζπλδπαζκέλεο 

αλνζναλεπάξθεηαο, νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ επίζεο ινηκώμεηο αλαπλεπζηηθνύ, 

γαζηξεληεξηθνύ ή δέξκαηνο πνπ πξνθαινύληαη από θνηλά ή επθαηξηαθά κηθξόβηα. Οη απηνάλνζεο 

εθδειώζεηο εκθαλίδνληαη πεξίπνπ ζην 40% ησλ πεξηπηώζεσλ θαη πεξηιακβάλνπλ απηνάλνζε 

αηκνιπηηθή αλαηκία, νπδεηεξνπελία, αγγεηίηηδα, θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ, λεθξηθή λόζν θαη 

αξζξίηηδα.  Οη αζζελείο κε WAS έρνπλ πςειόηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο όγθσλ (θπξίσο 

ιεκθώκαηα Β-θπηηάξσλ) ζε νπνηαδήπνηε ειηθία. Τν WAS νθείιεηαη ζε εηεξόδπγεο κεηαιιάμεηο 

ζην γνλίδην WAS (Xp11.4-p11.21), πνπ θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε ηνπ ζπλδξόκνπ Wiskott-

Aldrich, ελώ εθθξάδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα αηκνπνηεηηθά θύηηαξα θαη έρεη έλα ζεκαληηθό ξόιν 

ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ ηεο αθηίλεο, ζηελ κεηαθνξά ζήκαηνο θαη ζηελ 

απόπησζε. Σπλήζσο, νη εηεξόδπγεο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην WAS κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα 

ήπηα κνξθή πνπ νλνκάδεηαη  θπινζύλδεηε  ζξνκβνπελία κε θπζηνινγηθά αηκνπεηάιηα (XLT) θαη 

ραξαθηεξίδεηαη από ήπηα έσο κέηξηα ζξνκβνπελία, έθδεκα θαη ρακειόηεξν θίλδπλν απηναλνζίαο 

θαη θαθνήζεηαο, ελώ ζπλήζσο δελ πξνθαιεί αλνζναλεπάξθεηα. Πξόζθαηα, βξέζεθε ζε έλαλ 

αζζελή ν νπνίνο εκθάληζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ WAS, κηα κεηάιιαμε ζην γνλίδην WIPF1 

(ζην κέινο 1 ηεο νηθνγέλεηαο πξσηετλώλ πνπ αιιειεπηδξνύλ WAS / WASL, ζην 2q31.2), πνπ 

θσδηθνπνηεί κηα πξσηεΐλε πνπ ζηαζεξνπνηεί θαη απνηξέπεη ηελ απνδόκεζε ηεο WASp. Η 

δηάγλσζε βαζίδεηαη ζην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, ηε θπζηθή εμέηαζε θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο πνπ απνθαιύπηνπλ ζνβαξή ζξνκβνπελία κε κεησκέλν κέγεζνο ησλ αηκνπεηαιίσλ, 

ζπλήζσο θπζηνινγηθό αξηζκό κεγαθαξπνθπηηάξσλ, θαζώο θαη δηαηαξαρή ζηελ παξαγσγή 

αληηζσκάησλ (θπξίσο αληηπνιπζαθραξηδηθά αληηζώκαηα). Η απνπζία ή ε κείσζε ησλ επηπέδσλ 

ηεο πξσηεΐλεο WAS θαη νη γελεηηθέο εμεηάζεηο επηβεβαηώλνπλ ηε δηάγλσζε. 

Η  δηαθνξηθή δηάγλσζε γίλεηαη θπξίσο από ηελ  νμεία ή ηε ρξόληα ηδηνπαζή ζξνκβνπεληθή 

πνξθύξα (ITP) ή ηελ αιινάλνζε ζξνκβνπελία ησλ λενγλώλ. 

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη εθηθηή ζε άξξελα έκβξπα, όηαλ ε κεηάιιαμε ζηελ νηθνγέλεηα 

είλαη γλσζηή.Τν WAS είλαη κηα θπινζύλδεηε ππνιεηπόκελε λόζνο. Οη γπλαίθεο θνξείο έρνπλ 

θίλδπλν 50% λα κεηαδώζνπλ ηε λόζν ζηνπο άξξελεο απνγόλνπο ηνπο. Μπνξεί επίζεο λα 

ππάξμνπλ κεξηθέο εθ λένπ κεηαιιάμεηο.Η κόλε ζεξαπεπηηθή αγσγή κέρξη ζήκεξα είλαη ε 

κεηακόζρεπζε αηκνπνηεηηθώλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ (HSCT), ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ην 
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ζπληνκόηεξν δπλαηόλ κε ζπκβαηό HLA δόηε. Σε λένπο αζζελείο, ζηελ απνπζία ελόο HLA 

ζπκβαηνύ δόηε, ε κεηακόζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ κε απινηαπηόζεκν δόηε 

κπνξεί λα έρεη ζεηηθή έθβαζε. Η γνληδηαθή ζεξαπεία, ζε πεηξακαηηθό ζηάδην κέρξη ζήκεξα, 

κπνξεί λα είλαη κηα πνιιά ππνζρόκελε πξνζέγγηζε γηα ηνπο αζζελείο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

θαηάιιειν δόηε. Η ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο γίλεηαη κε αλνζνζθαηξίλε θαη πξνιεπηηθή 

ρνξήγεζε από ηνπ ζηόκαηνο αληηβηνηηθώλ γηα ηηο ινηκώμεηο. Τν ζνβαξό έθδεκα απαηηεί ζεξαπεία 

κε ηνπηθά ή βξαρείαο δξάζεο ζπζηεκαηηθά ζηεξνεηδή. Θεξαπείεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

εμαζζελήζνπλ ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα (ζηεξνεηδή, ζπιελεθηνκή, αλνζνθαηαζηαιηηθά 

θάξκαθα) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε κεγαιύηεξε πξνζνρή από εθπαηδεπκέλν ηαηξηθό 

πξνζσπηθό. Αγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ ηεο ζξνκβνπνηεηίλεο (όπσο ξνκηπινζηίκε θαη 

ειηξνκπνπάγθε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηκνπεηαιίσλ 

ζε ζνβαξέο θαη αλζεθηηθέο πεξηπηώζεηο ζξνκβνθπηνπελίαο πνπ πεξηκέλνπλ ηελ κεηακόζρεπζε 

αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ ή ηελ γνληδηαθή ζεξαπείαο.Η κεηακόζρεπζε αξρέγνλσλ 

αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ νδεγεί ζε έλα πνζνζηό επηβίσζεο 80%, αιιά όηαλ δελ ππάξρεη 

δηαζέζηκνο δόηεο, ε ζπλνιηθή πξόγλσζε είλαη πησρή θαη ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο κεηώλεηαη, 

ηδηαίηεξα όηαλ ππάξρεη θαθνήζεηα. 
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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. 

 

 

 


