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:: ύνδρομο Wolf-Hirschhorn 
 

Αξηζκόο Orphanet: 280 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

To ζύλδξνκν Wolf-Hirschhorn (WHS) είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεη ηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζην θξαλίν θαη ην πξόζσπν, κε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηόζν 

πξνγελλεηηθά όζν θαη κεηά ηελ γέλλεζε, λνεηηθή πζηέξεζε, ζνβαξή ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, 

επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη ππνηνλία. Η αζζέλεηα έρεη εθηηκώκελν επηπνιαζκό 1:50.000 γελλήζεηο. 

Τν WHS εκθαλίδεηαη πην ζπρλά ζε ζήιεα άηνκα (2:1). Παξαηεξείηαη ζνβαξή  θαζπζηέξεζε ηεο 

ελδνκήηξηαο αλάπηπμεο, ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ γέλλεζε κε ειαηησκέλν ξπζκό 

αύμεζεο ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο. Οη αζζελείο έρνπλ έλα δηαθξηηό πξνζσπείν, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη ζαλ  «θξάλνο Έιιελα πνιεκηζηήο» (κε επξεία βάζε ηεο ξηλόο, πνπ ζπλερίδεη 

πξνο ην κέησπν), πνπ είλαη πην εκθαλέο πξηλ από ηελ εθεβεία, κηθξνθεθαιία, ςειό κέησπν κε 

εκθαλή κεζόθξπν, ππεξηεινξηζκό, επίθαλζν, πνιύ ηνμσηά θξύδηα, κηθξό θίιηξν, γσλίεο ηνπ 

ζηόκαηνο πξνο ηα θάησ, κηθξνγλαζία, ρσξίο νινθιεξσκέλν ζρεκαηηζκό ησλ ώησλ κε βνζξία/ 

επάξκαηα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ιπθόζηνκα / ιαγώρεηιν. Οη ζθειεηηθέο αλσκαιίεο 

πεξηιακβάλνπλ θύθσζε ή ζθνιίσζε κε δπζπιαζηηθά ζώκαηα ζπνλδύισλ, ππεξάξηζκεο ή 

ζπληεγκέλεο πιεπξέο, ξαηβντππνπνδία  θαη δηαρσξηζκό άθξαο ρεηξόο. Οη αζζελείο  πάζρνπλ 

από ππνηνλία, κε ππναλάπηπμε ησλ κπώλ, πνπ πηζαλώο πξνθαιεί ζπρλέο δπζθνιίεο ζηε  ζίηηζε 

θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζηξνθία. Η αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε είλαη ζνβαξή: νη 

πεξηζζόηεξνη αζζελείο δελ επηηπγράλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζθηγθηήξσλ, λα ηξώλε ή ληύλνληαη 

κόλνη ηνπο ελώ ιηγόηεξνη από ην 50% πεξπαηνύλ κε ή ρσξίο ππνζηήξημε κεηαμύ 2 θαη 12 εηώλ. 

Η λνεηηθή πζηέξεζε είλαη κέηξηα έσο ζνβαξή, ζπάληα ήπηα. Η νκηιία πεξηνξίδεηαη ζε άλαξζξνπο 

ή δηζύιιαβνπο ήρνπο, εθηόο από ιίγνπο αζζελείο πνπ επηηπγράλνπλ ηελ δηαηύπσζε απιώλ 

πξνηάζεσλ. Γηάθνξνη ηύπνη επηιεπηηθώλ θξίζεσλ παξαηεξνύληαη κέρξη θαη ζην 95% ησλ 

αζζελώλ,  κε έλαξμε κεηαμύ ηεο λενγληθήο πεξηόδνπ έσο θαη ηνπο 36 κήλεο θαη ν παξάγνληαο 

πνπ ηνπο ελεξγνπνηεί  είλαη ζπρλά ν ππξεηόο. Δπηιεςία εκθαλίδεηαη ζην ήκηζπ ησλ αζζελώλ. 

Πάλσ από ην 30% ησλ παηδηώλ αλαπηύζζνπλ άηππεο αθαηξέζεηο από ηελ ειηθία ηνπ 1 έσο ηα 6 

έηε. Σε πεξίπνπ 50%, νη επηιεπηηθέο θξίζεηο ζηακαηνύλ ζηελ παηδηθή ειηθία. Οη πεξηζζόηεξνη 

αζζελείο έρνπλ δνκηθέο αλσκαιίεο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο θπξίσο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ιέπηπλζε ηνπ κεζνινβίνπ. Σπγγελείο αλσκαιίεο ηεο θαξδηάο, θαη θπξίσο 

κεζνθνιπηθή επηθνηλσλία, παξαηεξνύληαη ζην 50% ησλ αζζελώλ. Δπίζεο ζπρλά παξαηεξνύληαη 

αλσκαιίεο νθζαικνινγηθέο, αθνήο θαη από ηνπο νδόληεο. Οη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίδνπλ 

ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κέζε σηίηηδα, πνπ νθείιεηαη ζε 

αλεπάξθεηα αληηζσκάησλ (ππνθαηεγνξίεο Ig1 ή IgG2). Έρνπλ πεξηγξαθεί δπζπιαζίεο ηνπ 

νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο κηζνύο άξξελεο λα εκθαλίδνπλ ππνζπαδία θαη θξπςνξρία. 

Τν WHS νθείιεηαη ζε έιιεηκκα ζην βξαρύ ζθέινο ηνπ ρξσκνζώκαηνο 4 (4p16.3 πεξηνρή), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπιάρηζηνλ κέξνο ησλ γνληδίσλ LETM1 και WHSC1. Διιείκκαηα άλσ 

ησλ 3 Mb θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν θαξδηαθώλ αλσκαιηώλ θαη ιπθνζηόκαηνο. 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εμέηαζε θαη επηβεβαηώλεηαη κε ηε κνξηαθή γελεηηθή θαη 

θπηηαξνγελεηηθή αλάιπζε, κε  θζνξηζκό in situ πβξηδηζκό (FISH), θαη ε επξεία ρξσκνζσκηθή 



 

 

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

 

αλάιπζε κηθξνζπζηνηρηώλ (CMA) πνπ είλαη νη κέζνδνη επηινγήο. Τν ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα 

(EEG) δείρλεη ηππηθά επξήκαηα ζε 90% ησλ αζζελώλ. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη 

πνιιά ζύλδξνκα πνπ παξνπζηάδνπλ αλεπαξθή αλάπηπμε, λνεηηθή πζηέξεζε,  ή / θαη 

δπζκνξθίεο πξνζώπνπ, όπσο ηα ζύλδξνκα Seckel, CHARGE, Smith-Lemli-Opitz, Opitz G / 

BBB, Williams, Rett, Angelman θαη Smith-Magenis (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Ο πξνγελλεηηθόο 

έιεγρνο είλαη εθηθηόο, όηαλ έρεη ήδε εληνπηζηεί ζηνλ έλα γνλέα κηα αλαθαηάηαμε ζην ρξσκόζσκα 

4p16.3. Οη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη ζπνξαδηθέο, αιιά κηα κε-ηζνδπγηζκέλε κεηάζεζε 

κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί από έλαλ γνλέα κε κηα ηζνξξνπεκέλε αλαθαηάηαμε. Η ζεξαπεία είλαη 

ζπκπησκαηηθή θαη απαηηεί δηεπηζηεκνληθή αληηκεηώπηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθόξσλ 

πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο, θαη ζίηηζεο θαζώο θαη ζεξαπεία ησλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ 

(βαιπξντθό νμύ κε ή ρσξίο εζνζνπμηκίδε).  
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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. 

 

 

 


