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:: WAGR syndróm 
 
 
Orpha číslo: ORPHA893 

 
Prehľad 

 
WAGR je skratka pre syndróm spojený s Wilmsovým tumorom, anirídiou, močovými a pohlavnými 
anomáliami a mentálnou retardáciou. Wilms tumor alebo nefroblastóm patrí medzi najčastejšie nádory 
obličiek u detí, čo predstavuje 6-8% detských nádorov. Asi 1% z týchto nádorov je spojené s aniridiou. 
Prevalencia WAGR syndrómu je nižšia ako 1/100 000 pôrodov. WAGR syndróm je spojený so zvýšeným 
rizikom vzniku Wilmsovho nádoru, ktorý sa môže objaviť v každom veku, s úplnou alebo čiastočnou 
anirídiou s možným glaukómom alebo kataraktou, v rámci urogenitálneho traktu môže postihnutie siahať 
od sexuálnej dvojznačnosti až po ektópiu semenníku a rôzny stupeň mentálneho deficitu. U jedného 
pacienta boli popísané atypické očné nálezy, ktorý mal bilaterálnu mikrooftalmiu, anomálie rohovky, 
chýbajúcu prednú komoru v ľavom oku s dysfunkciou sietnice. Päť z popísaných prípadov mali tiež ťažkú 
obezitu. Tri ďalšie prípady mali zdvojené palce na nohách. WAGR syndróm je dôsledkom mikrodelécie v 
oblasti 11p13 chromozómu 11 a je jedným z najlepšie preštudovaných " syndrómov susediacich génov " 
(Mendelovské dedičné poruchy spôsobené deléciou susediacich génov na chromozóme).  Obézni pacienti 
niesli deléciu v 11p14-p12 chromozóme. Vo väčšine prípadov vzniká mikrodelécia de novo, ale môže byť 
následkom dedičnej rodičovskej translokácie. Karyotyp pacienta by mal byť určená na detekciu 
prítomnosti takejto translokácie. Vzhľadom k absencii akýchkoľvek iných anomálií, riziko WAGR syndrómu 
v následných tehotenstvách nie je vyššia ako u bežnej populácie. V prípade rodičovskej translokácie, 
môže byť prenatálna diagnostika stanovením karyotypu amniocytov pomocou techniky fluorescenčnej in 
situ hybridizácie (FISH). Asi 10% pacientov s WAGR syndrómom sa rozvíja zlyhanie obličiek. Kumulatívne 
riziko zlyhania obličiek po dovŕšení 20 rokov života je 38%. V dôsledku toho by mali byť celoživotne 
sledované známky nefropatie u pacientov s Wilmsovým nádorom, anirídiou alebo urogenitálnymi 
abnormalitami. 
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Tento dokument slúži len pre informačné účely. Jeho cieľom nie je nahradiť lekársku starostlivosť 

kvalifikovanými odborníkmi a údaje v ňom uverejnené by nemali byť východiskom diagnostiky 

a liečby. 

 
 
 


