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ΠΕΡΗΛΗΨΗ 

Το σύνδρομο Wolcott-Rallison (WRS) είναι μια πολύ σπάνια γενετική νόσος, που χαρακτηρίζεται 

από μόνιμο, νεογνικό σακχαρώδη διαβήτη (PNDM) με πολλαπλή δυσπλασία επιφύσεων και 

άλλες κλινικές εκδηλώσεις όπως υποτροπιάζοντα επεισόδια οξείας ηπατικής ανεπάρκειας. Μέχρι 

σήμερα έχουν αναφερθεί λιγότερες από 60 περιπτώσεις. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι παιδιά 

συγγενικών γάμων. Ως εκ τούτου, η επίπτωση μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ 

διαφορετικών χωρών. Είναι πιθανή η υποδιάγνωση της  νόσου WRS  λόγω του πρόωρου, 

συχνά πριν από τη διάγνωση ,θανάτου,. Ο διαβήτης εμφανίζεται νωρίς, γενικά πριν την ηλικία 

των έξι μηνών, είναι μόνιμος και ινσουλίνο-εξαρτώμενος από την αρχή. Η σκελετική δυσπλασία 

γενικά εκδηλώνεται στο 1ο ή στο 2ο έτος της ζωής, και συνδέεται με κοντό ανάστημα (νανισμός 

με κοντό κορμό). Η ελλειπής μεταλλοποίηση των οστών ,οι δυσπλαστικές αλλοιώσεις, που 

επηρεάζουν τα μακρά οστά, τη λεκάνη και τους σπονδύλους, αλλά συνήθως όχι το κρανίο, 

μπορεί να γίνουν ορατά στις  ακτινογραφίες τόσο νωρίς όσο και η εμφάνιση του διαβήτη. Η 

ηπατική δυσλειτουργία είναι το 3ο χαρακτηριστικό και η πιο απειλητική για τη ζωή επιπλοκή,  

εκδηλώνεται με αυξημένα ηπατικά ένζυμα, διόγκωση του ήπατος και υποτροπιάζουσα οξεία 

ηπατική ανεπάρκεια. Άλλες εκδηλώσεις ποικίλουν μεταξύ των ασθενών στον τύπο και τη 

σοβαρότητα και περιλαμβάνουν νεφρική δυσλειτουργία, ανεπάρκεια εξωκρινούς παγκρέατος, 

νοητική υστέρηση, υποθυρεοειδισμό, ουδετεροπενία και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. Η κλινική 

πορεία εμφανίζει ετερογένεια και μεταξύ νοσούντων αδερφών. Το WRS οφείλεται σε  

μεταλλάξεις στο γονίδιο <i> EIF2AK3 </ i> που κωδικοποιεί τον ευκαρυωτικό παράγοντα 

έναρξης της μετάφρασης 2-άλφα κινάση 3 (PKR-παρόμοια κινάση του ενδοπλασματικού 

δικτύου; PERK), ο οποίος παίζει κομβικό ρόλο στον έλεγχο της μετάφρασης κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης σε  μη-αναδιπλούμενες πρωτείνες. Η υποψία της νόσου θα πρέπει να τίθεται  σε 

βρέφη με μόνιμο νεογνικό διαβήτη και σκελετική δυσπλασία και / ή επεισόδια οξείας ηπατικής 

ανεπάρκειας, και με οικογενειακό ιστορικό συγγενικού γάμου και / ή νεογνικού διαβήτη. Ο 

διαβήτης δεν είναι αυτοάνοσος όπως αποδεικνύεται από την απουσία  αντισωμάτων ειδικών για 

το διαβήτη τύπου 1. Οι ακτινογραφίες αποκαλύπτουν πρώιμες ενδείξεις δυσπλασίας 

πολλαπλών επιφύσεων και ελλειπή επιμετάλλωση. Οι μοριακές γενετικές εξετάσεις 

επιβεβαιώνουν τη διάγνωση. Η διαφορική διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα και, τελικά, 

στον γενετικός έλεγχο. Η διαφορική διάγνωση ως προς τον  νεογνικό σακχαρώδη διαβήτη 

(NDM; βλέπε αυτόν τον όρο) περιλαμβάνει παροδικό NDM, και άλλους, μεμονωμένους ή 

συνδρομικούς PNDMs. Η διαφορική διάγνωση της σκελετικής δυσπλασία περιλαμβάνει άλλες, 

σπονδυλο-επιφυσιακές δυσπλασίες όπως τις βλεννοπολυσακχαριδώσεις (δείτε αυτούς τους 

όρους), όπου ο διαβήτης μπορεί να εμφανιστεί ανεξάρτητα, σε μεγαλύτερη ηλικία. Η 

κληρονομικότητα είναι αυτοσωματική υπολειπόμενη. Σε γονείς ασθενούς WRS με 

επιβεβαιωμένη μετάλλαξη <i> EIF2AK3 </ i> πρέπει να παρέχεται προγεννητική διάγνωση και 

γενετική συμβουλευτική .Συνιστάται συστηματική θεραπευτική παρακολούθηση του διαβήτη και 

θεραπεία με αντλία ινσουλίνης, ειδικά κατά τους πρώτους μήνες της ζωής, λόγω του κινδύνου 
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επεισοδίων οξείας υπογλυκαιμίας. Η υπογλυκαιμία πρέπει να αποφεύγεται σε οποιαδήποτε 

ηλικία, επειδή η νόσος μπορεί να απορυθμιστεί, ακόμα και αν αυτό απαιτεί διατήρηση του 

επιπέδου της γλυκόζης άνω των στόχων που συστήνονται γενικά για τα διαβητικά παιδιά. Η 

γενική αναισθησία αυξάνει τον κίνδυνο οξείας επιδείνωσης, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των 

ασθενών στα αναισθητικά, και θα πρέπει να αποφεύγεται ,όποτε είναι δυνατόν. Κάθε φάρμακο ή 

εμβόλιο που δεν είναι απολύτως αναγκαίο πρέπει να περιορίζεται, λόγω του κινδύνου 

ενεργοποίησης δευτερογενούς, ηπατικής και / ή νεφρικής ανεπάρκειας. Η πρόγνωση είναι κακή 

και οι περισσότεροι ασθενείς πεθαίνουν σε νεαρή ηλικία από πολυ-οργανική ανεπάρκεια με 

κυρίαρχες την ηπατική και νεφρική δυσλειτουργία. 
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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. 

 

 

 


