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Σύνδρομο Prader - Willi (Πράντερ - Γουίλι) 



  

Φυλοσχετιζόμενη διαταραχή, που μεταβιβάζεται συνήθως από πατέρα προς τέκνο. Συχνά 
τα άτομα που φέρουν το σύνδρομο, λόγω της εμμονής τους με το φαγητό, είναι υπέρβαρα. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις το σύνδρομο σχετίζεται με ελαφρά νοητική υστέρηση, 
συνδέεται αρκετά συχνά με τον αυτισμό,Ανιχνεύεται σε έλλειψη καταγραφής γενετικού 
κώδικα στο χρωμόσωμα νούμερο 15. 

Χαρακτηριστικά 

Το σύνδρομο Prader-Willi , χαρακτηρίζεται από νεογνική και βρεφική υποτονία, κινητική 
και νοητική υστέρηση, υπερφαγία, παθολογική παχυσαρκία-Μονοκόμματη κατατομή 
σώματος (έλλειψη "καμπυλών" κορμού) και ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
προσώπου, κυρίως στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία. Η συχνότητά του είναι 
1/25.000. Οι ασθενείς με Ρ.W. εμφανίζουν σύνθετα κλινικά συμπτώματα και ως εκ 
τούτου έχουν αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των 
ασθενών αυτών απαιτείται έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση από ομάδα ατόμων 
πολλών ειδικοτήτων, όπως παιδοψυχίατρος, παιδοενδοκρινολόγος, κλινικός γενετιστής, 
ορθοπεδικός, εκπαιδευτικός ψυχολόγος, διαιτολόγος και κοινωνικός λειτουργός.



  

Συχνότητα εμφάνισης στο γενικό πληθυσμό. 

Το σύνδρομο Prader-Willi επηρεάζει περίπου 1 ανά 10.000 ανθρώπους στο γενικό 
πληθυσμό. Τα περισσότερα από τα άτομα, που φέρουν το σύνδρομο, παρουσιάζουν 
μία διαταραχή στο χρωμόσωμα νούμερο 15 του γενετικού κώδικα - συγκεκριμένα 
απουσιάζει ένα μικρό κομμάτι του χρωμοσώματος, που προέρχεται από την πλευρά 
του πατέρα. Σε αντίστοιχες συνθήκες, όταν η διαταραχή προέρχεται από την πλευρά 
της μητέρας, τα άτομα συνήθως προσβάλλονται από το σύνδρομο Angelman.



  

Σύνδρομο Sotos



  

 
                 Το σύνδρομο Sotos, γνωστό ως και εγκεφαλικός γιγαντισμός, καθορίσθηκε για πρώτη 
φορά το 1964Είναι μία γενετική κατάσταση που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την υπερβολικά 
γρήγορη ανάπτυξη του σώματος, με έντονα και εμφανή αποτελέσματα. Συνήθως εμφανίζεται στα 
πρώτα 4 με 5 χρόνια ζωής του παιδιού.Το "οξύμορο" με το σύνδρομο αυτό είναι  το γεγονός ότι 
αυτή η γρήγορη σωματική ανάπτυξη συνήθως συνοδεύεται από καθυστερημένη κινητική, γνωστική 
και κοινωνική ανάπτυξη.

Χαρακτηριστικά
Ο μυϊκός τόνος είναι χαμηλός και η ομιλία έχει χαρακτηριστικές διαταραχές. Τα παιδιά με 
σύνδρομο Sotos είναι συνήθως ψηλότερα, πιο βαριά και έχουν μεγαλύτερη κεφαλή από τους 
συνομήλικούς τους. Ενα παιδί που φαίνεται μεγαλύτερο και ενεργεί πιο ανώριμα από τους 
συνομήλικούς του κινδυνεύει να έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, τεταμένες σχέσεις με τους 
συνομήλικους και την οικογένειά του, καθώς και προβλήματα στο σχολείο..Επίσης εμφανίζουν ήπια 
νοητική υστέρηση και ελαττωματικό συντονισμό
πό τα παρακάτω, κάποια μπορεί να παρουσιάζονται ή να απουσιάζουν.Άλλα χαρακτηριστικά
:
·Συμπεριφοριστικές δυσκολίες (φοβίες, επιθετικότητα, εμμονές, στερεοτυπίες, αυτιστικόμορφη 
συμπεριφορά, διάσπαση προσοχής)

· Διευρυμένες κοιλίες του εγκεφάλου.

· Άσθμα, αλλεργίες και συχνά προβλήματα στο ακουστικό σύστημα.

· 
   



  

 Νυσταγμός, στραβισμός.

· Αυξημένη έκκριση ιδρώτα.

· Υπερθυρεοειδισμός, υποθειροειδισμός.

· Καρδιακές ανωμαλίες κ.λ.π

Διάγνωση
 Δυστυχώς το σύνδρομο Sotos δεν μπορεί να διαγνωστεί μέσω κάποιων 
ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων. Η διάγνωση του γίνεται συνήθως μήνες ή 
χρόνια αργότερα από τη γέννηση του παιδιού. Από τη στιγμή που θα 
διαγνωστεί το σύνδρομο, το παιδί θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα 
που να περιλαμβάνει εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και ειδικό 
παιδαγωγό, οι οποίοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του. Σε ένα 
δομημένο περιβάλλον το παιδί είναι ικανό να αναπτύξει και να εξασκήσει τις 
απαραίτητες ικανότητες που απαιτούνται για να εμπλακεί σε σκόπιμες 
δραστηριότητες καθώς και να αναπτύξει την ευκινησία και την αυτοεκτίμηση 
του.



  

Πρόγνωση (εξέλιξη)

● Ο μυϊκός τόνος βελτιώνεται σταθερά και συνοδεύεται από βελτίωση της 
ομιλίας. Για πολλά άτομα, το σύνδρομο Sotos απλώς αλλοιώνει το 
συγχρονισμό της ανάπτυξης. Παρά τις αρχικές τάσεις, ο ενήλικας που 
πάσχει από σύνδρομο Sotos είναι πιθανό να βρίσκεται εντός της 
φυσιολογικής κλίμακας ύψους και νοημοσύνης. 



  

● 1 http://noesi.gr/book/syndrome/prader-willi

●

● Παραπομπες:

●ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΛΙΟΥ πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΑΤΟΜ
●Α ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΑΝΤΕΡ ΓΟΥΙΛΙ (PRADER-WILLI) www.pwshellas.gr   
●    Ε. ΦΡΥΣΙΡΑ, επίκουρη καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής, Εργαστήριο Ιατρικής 
Γενετικής Παν. Αθηνών, Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία»   Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπία, 
Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010
●

●

●2 Πηγή:
●Rebecca Rae Anderson, M.S., J.D., Bruce A. Buehler, M.D.. "Sotos Syndrome: A 
Handbook for Families".NOESI.gr
●

●Παιδικο χαμογελο κεντρο εξατομικευνης παρεμβασησης 
/www.paidikoxamogelo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=87:sindromo-
sotos&catid=42:sindroma&Itemid=97
●

http://noesi.gr/book/syndrome/prader-willi
http://www.pwshellas.gr/
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