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Περίληψη
Το σύνδρομο Prader-Willi είναι μία σπάνια γενετική διαταραχή 

η οποία σχετίζεται με δομικές ανωμαλίες στο χρωμόσωμα 15. Στις 
κύριες εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα περιλαμβάνο-
νται η σκολίωση, η κύφωση, η οστεοπόρωση, η δυσπλασία του 
ισχίου, η κακή ευθυγράμμιση των κάτω άκρων και οι ανωμαλίες 
του άκρου πόδα.

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση της εν-
διαφέρουσας περίπτωσης ενός άνδρα ασθενούς που έπασχε από 
σύνδρομο Prader-Willi, με συνοδό βαριά αρθροπάθεια Charcot και 
άτονα διαβητικά έλκη στους άκρους πόδες άμφω, και η σύντομη 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
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Prader-Willi syndrome is a rare genetic disorder which is char-

acterized as an abnormality of chromosome 15. Major muscu-
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loskeletal abnormalities include scoliosis, kyphosis, osteoporosis, 
hip dysplasia, lower limb malalignments and foot abnormalities.

A case of a bed-ridden male patient with Charcot foot ar-
thropathy and feet ulcers suffering from Prader-Willi syndrome 
is hereby presented. The choice of treatment was conservative, 
based on the consensual opinion of his family. The current litera-
ture is reviewed and all major clinical concerns for the orthopae-
dic surgeon are discussed.
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Εισαγωγή

Το σύνδρομο Prader-Willi (PWS) είναι μία νευ-
ρογενετική ανωμαλία, με κύριες εκφάνσεις τη νε-
ογνική και βρεφική υποτονία, την κινητική και νοη-
τική υστέρηση, τον υπογοναδισμό, την υπερφαγία, 
την παθολογική παχυσαρκία και τα ιδιαίτερα μορ-
φολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου, κυρίως 
στην παιδική ηλικία αλλά και στην εφηβεία και στην 
ενήλικη ζωή. Η υπερφαγία θεωρείται υποθαλαμι-
κής αιτιολογίας (Ozcelik και συν., 1992), οφείλεται 
σε έλλειψη της αίσθησης κορεσμού και οδηγεί σε 
παθολογική παχυσαρκία (Clarke και συν., 1995). 
Αποτέλεσμα της παχυσαρκίας είναι η καρδιοπνευ-
μονική επιβάρυνση, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 
ΙΙ, η υπέρταση, η θρομβοφλεβίτιδα και το χρόνιο 
οίδημα των κάτω άκρων (Schrander-Stumpel και 
συν., 2004 / Stevenson και συν., 2004).

Τα κινητικά προβλήματα στους ασθενείς με PWS 
σχετίζονται με την μη ομαλή κατανομή της μάζας 
στο σώμα τους και με τις νευρομυϊκές διαταραχές 
που εμφανίζουν (Reus και συν., 2011). Η ολοκλη-
ρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών απαιτεί 
τη συνεργασία του ορθοπαιδικού χειρουργού με 
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Η εφαρμογή στοχευ-
μένων πρωτοκόλλων αποκατάστασης και κινησιο-
θεραπείας είναι ιδιαίτερα σημαντική (Cimolin και 
συν., 2011).

Περιγραφή περίπτωσης

Άνδρας ασθενής 34 ετών, με γνωστό ιστορι-
κό συνδρόμου Prader-Willi εισήχθη στην κλινική 
μας για την αντιμετώπιση κινητικών προβλημάτων 
που ανέπτυξε εξαιτίας της πάθησής του. Ο ασθε-
νής παρέμεινε κατακεκλιμένος κατά την τελευταία 
τριετία, και εμφάνιζε χρόνια άτονα διαβητικά έλκη 
στο έξω χείλος των άκρων ποδών άμφω. Ο ασθε-
νής έπασχε από παθολογική κεντρική παχυσαρκία, 
με σωματικό βάρος που ξεπερνούσε τα 150 kgr 
(εικ. 1), ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου ΙΙ και σύνδρομο υπνικών απνοιών για την 
οποία ήταν απαραίτητη η υποστήριξή του με συ-
σκευή εφαρμογής Συνεχούς Θετικής Πιέσεως στον 
Αεραγωγό (c-pap μάσκα).

Εικ. 1. Ο ασθενής (κεντρική παχυσαρκία - κοντά άνω και 
κάτω άκρα)

Ο ασθενής είχε όλα τα τυπικά μορφολογικά χα-
ρακτηριστικά στο πρόσωπό του (εικ. 2) που εκδη-
λώνονται σε ασθενείς με PWS, όπως αμυγδαλωτά 
μάτια με ήπια πλευρική παρέκκλιση και στραβισμό, 
στενή απόσταση των ματιών από τη ρινική γέφυρα, 
στενό μέτωπο, λεπτό άνω χείλος και πτώση του 
στόματος, χαρακτηριστικό που συνήθως συνδυά-
ζεται με την βρεφική υποτονία.

Εικ. 2. Ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου

Το χαμηλό ανάστημα του ασθενούς ήταν εμφα-
νές, με έκδηλη κεντρικού τύπου παχυσαρκία. Τα 
άνω και τα κάτω άκρα ήταν ανομοιόμορφα κοντύ-
τερα και λεπτότερα του υπολοίπου σώματος (εικ. 
1), και τα εξωτερικά γεννητικά όργανα υποπλαστι-
κά. Βάσει του ιστορικού, η σεξουαλική δραστηρι-
ότητα του ατόμου ήταν ελάχιστη έως ανύπαρκτη, 
ενώ ουδέποτε ακολούθησε φαρμακευτική αγωγή 
αντιμετώπισης του υπογοναδισμού με αυξητική 
ορμόνη. Το νοητικό του επίπεδο παρέμεινε χαμηλό, 
ενώ την εικόνα της ατελούς ανάπτυξης των χαρα-
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κτηριστικών του φύλλου ολοκλήρωνε ο ιδιαίτερα 
λεπτός τόνος της φωνής του. Κατά τη διάρκεια πα-
ραμονής στην κλινική μας, ο ασθενής υπήρξε φιλι-
κός, κοινωνικός, με αίσθηση του χιούμορ προς το 
προσωπικό. Ωστόσο, προβλήματα συμπεριφοράς 
όπως εμμονές, εκρήξεις θυμού, έντονο πείσμα και 
κτητικότητα ήταν έκδηλα ανά τακτά διαστήματα.

Κύριες επιπλοκές της παχυσαρκίας του ασθε-
νούς ήταν η καρδιοαναπνευστική επιβάρυνση, η 
άπνοια ύπνου, η θρομβοφλεβίτιδα και τα χρόνια 
οιδήματα των κάτω άκρων (εικ. 3). Ο απεικονιστι-
κός έλεγχος στον οποίο υποβλήθηκε δεν ανέδειξε 
την εικόνα σκολίωσης, κύφωσης ή οστεοπόρωσης, 
παθήσεις οι οποίες συνοδεύουν αρκετά συχνά άτο-
μα με σύνδρομο Prader-Willi.

Eικ. 3. Χρόνια οιδήματα - φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρων

Ο ασθενής αναζήτησε βοήθεια στην κλινική μας 
εξαιτίας των κινητικών προβλημάτων που σχετίζο-
νταν άμεσα με την παθολογία των άκρων ποδών. 
Η βαριά αρθροπάθεια του μέσου και του οπισθίου 
ποδός, η κοιλοποδία και το πυορροούντα άτονα 
δερματικά έλκη συνέθεταν την εικόνα διαβητικού 
ποδιού άμφω, σε έναν ασθενή με αρρύθμιστο σακ-
χαρώδη διαβήτη και έκδηλες νευρομυϊκές διατα-
ραχές (εικ.4-5, εικ.6-7, εικ.7-8, εικ.8-9).

Eικ. 4-5. Άτονες εξελκώσεις

Eικ. 6-7: Παραμορφώσεις στον άκρο πόδα
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Εικ. 8-9. Αρθροπάθεια άκρου ποδός άμφω.

Λόγω των σοβαρών συνυπαρχουσών παθήσε-
ων και σε συνεννόηση με τους οικείους του ασθε-
νούς, προκρίθηκε η συντηρητική αντιμετώπιση του 
ασθενούς, με τη χρήση ειδικών επιθεμάτων και την 
προσπάθεια ρύθμισης του σακχαρώδους διαβήτη. 
Σε δεύτερο χρόνο, και εφόσον το επιτρέψει η κλινι-
κή εικόνα του ασθενούς, συνεστήθη η χειρουργική 
αντιμετώπιση των παθήσεων του άκρου ποδός, με 
οστεοτομίες και τη σταδιακή διόρθωση και αρθρό-
δεση πολλαπλών αρθρώσεων με τη χρήση κυκλι-
κού τύπου συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης. Τελικός σκοπός είναι ο ασθενής να μπορέσει 
να πελματοβατήσει.

Συζήτηση
Οι Prader, Labhart και Willi ήταν οι πρώτοι, οι 

οποίοι περιέγραψαν το σύνδρομο Prader-Willi το 
1956 (Prader et al., 1956). Το PWS είναι μία νευ-
ρογενετική διαταραχή. Αποτελεί τυπικό παράδειγμα 
ενός φαινομένου που καλείται γενετική αποτύπω-
ση (Genetic Imprinting) και αφορά έναν επιγενετι-
κό μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο τα αλλήλια 
(alleles) ενός ατόμου αποκτούν ένα διαφορετικό 
πρότυπο μεθυλίωσης και ενεργότητας ανάλογα 
με τη γονεϊκή τους προέλευση. Στο 70% των πε-
ριπτώσεων οφείλεται σε ελλείμματα της περιοχής 
15q11-13 στο πατρικής προέλευσης χρωμόσωμα 
(Butler και συν., 1986 / Ledbetter και συν., 1981), 
στο 25% των ασθενών παρατηρείται παρουσία 
δύο χρωμοσωμάτων μητρικής προέλευσης (μητρι-
κή μονογονεϊκή δισωμία) (Holm και συν., 1993 / 
Mascari και συν., 1992 / Nicholls και συν., 1989), 
και σε ένα μικρό ποσοστό 1-5% η βλάβη αφορά 
σε διαταραχές στο πρότυπο μεθυλίωσης (Cassidy, 
1997 / Saitoh και συν., 1997). Το PWS είναι ένα 
πολυγονιδιακό νόσημα, με κίνδυνο επανεμφάνισης 
που κυμαίνεται από 1-2% για τα ελλείμματα, 2-4% 
για τη μητρική μονογονεϊκή δισωμία και έως 50%, 
εάν αφορά σε σημειακές μεταλλάξεις αλλοίωσης 
της γενετικής αποτύπωσης. Η επίπτωση του συν-

δρόμου υπολογίζεται σε 1 ασθενή ανά 10.000- 
30.000 γεννήσεις (Whittington και συν., 2001).

Η κινητική λειτουργία ατόμων με PWS επηρεά-
ζεται ιδιαίτερα κατά την νηπιακή περίοδο της ζωής. 
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα νεογέννητα 
βρέφη είναι υποτονικά και νωθρά, δίχως να εκτε-
λούν ενεργητικές κινήσεις του σώματος. Συνήθως 
ύστερα από την πάροδο εβδομάδων ή και μηνών 
αρχίζουν να ανταποκρίνονται καλύτερα και να εμ-
φανίζουν εκούσιες κινήσεις. Ωστόσο, εξακολου-
θούν να υποφέρουν από υποτονία και μυϊκή αδυ-
ναμία, που έχει ως επακόλουθο την καθυστέρηση 
στην κινητική τους ανάπτυξη (Afifi και Zellweger, 
1969 / Cassidy, 1984 / Eiholzer και συν., 2001 - 
2008, / Festen και συν., 2008). Τα κινητικά προ-
βλήματα εξακολουθούν να είναι έκδηλα κατά την 
παιδική και την εφηβική ηλικία, και υπάρχει πλήθος 
αναφορών πως οι ασθενείς αυτοί έχουν ελάχιστες 
δραστηριότητες (Butler και συν., 2007 / Davies και 
Joughin, 1993 / Hill και συν., 1990 / Schoeller και 
συν., 1988 / Van Mil και συν., 2000). Η συνολική 
λειτουργική αξιολόγηση ατόμων με PWS που υπο-
βάλλονται σε κλινικές κινητικές δοκιμασίες είναι 
πολύ χαμηλότερη του μέσου όρου (Carrel και συν., 
2002 / Mullins και Vogl-Maier, 1987), και εμφανί-
ζουν ένα μη φυσιολογικό τρόπο βάδισης (Vismara 
και συν., 2007). Η αιτιοπαθογένεια της υποτονίας, 
της μυϊκής αδυναμίας και των κινητικών προβλη-
μάτων παραμένει ασαφής. Εικάζεται πως διάφο-
ροι παράγοντες ενοχοποιούνται, με κυρίαρχους 
την ανώμαλη κατανομή μυϊκού και λιπώδους ιστού 
στη μάζα του σώματος, καθώς και τις νευρομυϊκές 
διαταραχές. (Lewis, 2000 / Sone, 1994).

Αναφορικά με τη νευρομυϊκή λειτουργία στο 
PWS, οι περισσότερες εργασίες εστιάζουν στις δο-
μικές και τις λειτουργικές δυσλειτουργίες του μυϊ-
κού ιστού σχετικά με τη συσταλτικότητα των ινών, 
τα μιτοχόνδρια (Afifi και Zellweger, 1969), την 
τύπου 2 μυϊκή ατροφία με ανεπάρκεια των τύπου 
2B μυϊκών ινών και την υπεροχή των τύπου 2C μη 
ώριμων μυϊκών ινών (Sone, 1994), τη μείωση του 
μεγέθους των τύπου 1 μυϊκών ινών (Sone, 1994.), 
τη μείωση των επιπέδων του συνενζύμου CoQ10 
στον μυϊκό ιστό που προδιαθέτει σε μιτοχονδριακή 
δυσλειτουργία (Butler και συν., 2003), την εξασθε-
νημένη δράση των θωρακικών και των καμπτήρων 
μυών του γόνατος (Capodaglio και συν., 2009 / 
Hakonarson και συν. 1995), και την μειωμένη δι-
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εγερσιμότητα των κινητικών περιοχών του εγκε-
φαλικού φλοιού (Civardi και συν., 2004). Επομέ-
νως, μέρος των κλινικών κινητικών συμπτωμάτων 
απορρέουν από την παθολογία τόσο του εγκεφά-
λου όσο και του μυϊκού συστήματος και δεν αποδί-
δονται δευτερογενώς σε φαινόμενα δυσχρηστίας.

Η μυϊκή μάζα σε ασθενείς με PWS είναι μειω-
μένη κατά 25-37% και σχετίζεται με την ανεπάρ-
κεια της αυξητικής ορμόνης που αυτοί εμφανίζουν 
(Burman και συν., 2001 / Eiholzer και Whitman, 
2004 / Swaab, 1997). Επιπλέον, η αδράνεια των 
κινήσεων του σώματος συμβάλλει στη ελάττωση 
της μυϊκής μάζας και της μυϊκής ισχύος, καθώς η 
υποτονία στα βρέφη με PWS ξεκινά στην περίοδο 
της εγκυμοσύνης πριν τη γέννηση (Whittington και 
συν., 2008). Η κινητική αυτή αδράνεια συμβάλλει 
αρνητικά στη διάπλαση των κινητικών περιοχών 
του εγκεφαλικού φλοιού και του νευρομυϊκού συ-
στήματος (Changeux, 1997 / Hadders- Algra, 2001 
/ Hadders- Algra, 2004 / Purves και Lichtman, 
1980). Μία ακόμη άποψη που συντείνει στα προ-
βλήματα κίνησης υποστηρίζει πως ενώ οι ασθενείς 
αυτοί χρειάζονται μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη στις 
καθημερινές τους δραστηριότητες εξαιτίας του 
ολοένα και αυξανόμενου σωματικού τους, η ανα-
λογία μεταξύ μυϊκού και λιπώδους ιστού διαρκώς 
μειώνεται. Επιπρόσθετα, δομικές αρχιτεκτονικές 
ανωμαλίες του εγκεφαλικού φλοιού έχουν πε-
ριγραφεί στη βιβλιογραφία σε ασθενείς με PWS 
(Gabreels και συν., 1998 / Lughetti και συν., 2008 
/ Kim και συν., 2006 / Miller και συν., 1996, 2008 
/ Swaab και συν., 1995 / Yamada και συν., 2006), 
ωστόσο μία μόνο εργασία υποστηρίζει πως υπάρ-
χει συσχέτιση μεταξύ εγκεφαλικών ανωμαλιών και 
υποτονίας. (Yamada και συν., 2006).

Στις βασικές διαταραχές του μυοσκελετικού συ-
στήματος σε ασθενείς με PWS θα πρέπει να ανα-
φερθούν η σκολίωση, η κύφωση, η δυσπλασία 
ισχίων και η οστεοπόρωση. Η σκολίωση μπορεί να 
εμφανιστεί σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρ-
κεια της παιδικής ηλικίας, ενώ η κύφωση μπορεί να 
αναπτυχθεί στην εφηβεία και την πρώιμη ενήλικη 
ζωή. Και τα δύο είναι πιθανά να σχετίζονται με τη 
μυϊκή υποτονία. Η δυσπλασία των ισχίων εμφα-
νίζεται περίπου στο 10% των ατόμων (West και 
Ballock, 2004), ενώ η οστεοπόρωση εμφανίζεται 
επίσης συχνά, με τις πρόσφατες μελέτες να δεί-
χνουν σημαντική μείωση της συνολικής πυκνότη-

τας των οστών της σπονδυλικής στήλης καθώς και 
της συνολικής οστικής πυκνότητας (Butler, Haber 
και συν., 2001 / Hoybey, Hilding και συν., 2003). 
Αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν στην παθοφυσι-
ολογία της οστεοπόρωσης σε PWS, η οποία προ-
καλείται από τον υπογοναδισμό, την ανεπάρκεια 
αυξητικής ορμόνης, την υποτονία, την αδράνεια 
και, λόγω του περιορισμένου διαιτολογίου, το μει-
ωμένο ασβέστιο (Chen, Visootsak και συν., 2007).

Η ανάπτυξη σκολίωσης αποτελεί την κύρια ανη-
συχία στους ασθενείς με σύνδρομο Prader-Willi και 
η κλινική εξέταση ανά τακτά διαστήματα θεωρείται 
επιβεβλημένη (Odent και συν., 2008). Δύο τύποι 
σκολίωσης έχουν περιγραφεί: 1) μεγάλης καμπύ-
λης τύπου C και 2) ιδιοπαθής σκολίωση (de Lind 
van Wijngaarden και συν., 2008). Η επίπτωση της 
σκολίωσης ανέρχεται στο 37.5% των ασθενών, πο-
σοστό το οποίο αυξάνεται με την αύξηση της ηλι-
κίας . Σε βρέφη και παιδιά ανέρχεται στο 30%, σε 
εφήβους στο 80%, ενώ στο 44% του συνόλου των 
αρρώστων η γωνία Cobb είναι μεγαλύτερη των 20 
μοιρών. Τα παιδιά με σκολίωση είναι ηλικιακά με-
γαλύτερα από αυτά που δεν εμφανίζουν σκολίωση, 
ενώ αυτά με τύπου Ι είναι νεότερα και περισσότερο 
υποτονικά από αυτά με τύπου ΙΙ. Λόγω του υψηλού 
επιπολασμού της σκολίωσης σε άτομα με PWS, το 
13% αυτών αντιμετωπίζεται είτε χειρουργικά, είτε 
συντηρητικά για αυτή τη συνοσηρότητα (de Lind 
van Wijngaarden και συν., 2008). Ωστόσο, εξαιτί-
ας του υψηλού ποσοστού επιπλοκών σε ασθενείς 
με PWS που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο σπον-
δυλικής στήλης για την αντιμετώπιση σκολίωσης 
(Accadbled και συν., 2008 / Weiss και συν., 2008 
- 2008 / Hawes και συν., 2006 - 2008) και των 
αμφιλεγόμενων ωφελειών των χειρουργείων αυ-
τών για την υγεία αυτής της κατηγορίας του πλη-
θυσμού (Weiss και συν., 2007 - 2008), η ένδειξη 
για συντηρητική αντιμετώπιση έναντι της σπονδυ-
λοδεσίας κρίνεται ως περισσότερο ασφαλής.

Μελέτες έχουν αναδείξει την υψηλή επίπτωση 
των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης, 
της κακής ευθυγράμμισης των κάτω άκρων καθώς 
και διαφόρων ανωμαλιών στον άκρο πόδα (Shim 
και συν., 2010). Η ίδια ομάδα ερευνητών απέδει-
ξε τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων μυοσκελετικών 
διαταραχών, ανεξάρτητα από την παχυσαρκία και 
τόνισε το γεγονός ότι η παχυσαρκία μπορεί να 
αποκρύψει την εκδήλωσή τους κυρίως στα αρχικά 
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στάδια. Για τον λόγο αυτό η ετήσια παρακολού-
θηση και εκτίμηση της κατάστασης του μυοσκελε-
τικού για ανεύρεση σκολιωτικής παραμόρφωσης, 
δυσπλασίας των ισχίων, ανωμαλιών αρχιτεκτο-
νικής του ποδιού και κακής ευθυγράμμισης των 
κάτω άκρων κρίνεται ως απαραίτητη (Vismara και 
συν., 2007). Η επιφυσιολίσθηση της άνω μηριαί-
ας επίφυσης συναντάται συχνά σε παχύσαρκα υγιή 
παιδιά στο γενικό πληθυσμό, δίχως να παρουσιάζει 
ιδιαίτερη αύξηση της επίπτωσης σε παιδιά με PWS. 
Σε πρόσφατες εργασίες (Cimolin και συν., 2010), 
έγινε ανάλυση και σύγκριση του τρόπου βάδισης 
μεταξύ ασθενών με PWS και υγιών παχύσαρκων 
και -μη ατόμων. Από τη μελέτη βρέθηκε πως τα 
άτομα με PWS βαδίζουν με πιο αργό ρυθμό, έχουν 
μικρότερο διασκελισμό και μεγαλύτερη στατική 
φάση βάδισης συγκρινόμενα με τα άτομα της ομά-
δας ελέγχου. Το εύρος των κινήσεων στο επίπεδο 
του γόνατος και της ποδοκνημικής επίσης ήταν ση-
μαντικά μειωμένο.

Τα παιδιά με PWS εμφανίζουν μία ευρεία βάση 
ορθοστάτησης, βλαισότητα στα ισχία και στα γό-
νατα, καθώς και μεγαλύτερο εύρος εξωτερικής 
στροφής των άκρων (Pearson και συν., 1971). 
Υποστηρίζεται πως η παχυσαρκία και η γενικευμέ-
νη υποτονία συμβάλλουν σε αυτές τις δομικές πα-
ραμορφώσεις του κάτω άκρου (Pearson και συν., 
1971). Λοιπές εκδηλώσεις από τα κάτω άκρα που 
έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία περιλαμβά-
νουν το βραχύ μήκος της περόνης, το έξω υπεξάρ-
θρημα του αστραγάλου, κοντά και λεπτά χέρια και 
πόδια (Franklin και Summerbell, 2005), την κλινο-
δακτυλία, την συνδακτυλία καθώς άλλες συγγενείς 
διαταραχές όπως την κοιλοποδία.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια στοχευμένη 
θεραπεία για το σύνδρομο Prader-Willi. Ωστόσο, η 

ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών έχει βελτιωθεί 
σημαντικά καθώς ο προγεννητικός έλεγχος καθο-
δηγεί την πρώιμη διάγνωση και την ιατρική παρέμ-
βαση. Στα αρχικά στάδια της νόσου, η συστηματική 
χορήγηση αυξητικής ορμόνης βελτιώνει το ύψος, 
εξισορροπεί τη σύνθεση του σώματος σε λιπώδη 
και μυϊκό ιστό και ενισχύει τη μυϊκή δύναμη. Η πα-
χυσαρκία και οι συνέπειες αυτής παραμένουν οι 
κύριοι παράγοντες θνησιμότητας ατόμων με PWS, 
ακόμη και ύστερα από συστηματική παρέμβαση 
στην ψυχική και νοητική σφαίρα με σκοπό την κα-
ταστολή του αισθήματος της πολυφαγίας (Einfeld 
και συν., 2006).

Ο ορθοπαιδικός χειρουργός οφείλει να παρακο-
λουθεί στενά τους ασθενείς με σύνδρομο Prader-
Willi, από τη βρεφική έως και την ενήλικη ζωή. Ο 
κλινικοεργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος 
θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με 
σκοπό την εκτίμηση της σκολίωσης, την ανεύρε-
ση τυχόν δυσπλασίας των ισχίων, ανωμαλιών του 
άκρου ποδός και κακής ευθυγράμμισης των κάτω 
άκρων. Χρειάζεται διαίτερη προσοχή καθώς τα 
μυοσκελετικά αυτά προβλήματα συχνά επικαλύ-
πτονται από την εικόνα της έντονης παχυσαρκίας 
(Shim και συν., 2010).

Η οστεοπενία, η νοητική υστέρηση -σε συνδυα-
σμό με τις συχνές εκρήξεις θυμού- και η εξαιρετικά 
μειωμένη αντίληψη της αίσθησης του πόνου, απο-
τελούν μείζονος σημασίας πτυχές του συνδρόμου 
Prader-Willi, που θα καθορίσουν την απόφαση για 
χειρουργική ή συντηρητική θεραπεία (Kroonen και 
συν., 2006). Ο θεράπων ορθοπαιδικός οφείλει να 
σχεδιάσει προσεκτικά και με επιφύλαξη το πλάνο 
θεραπείας κάθε φορά που καλείται να αντιμετωπί-
σει παιδιά αλλά και ενήλικες με σύνδρομο Prader-
Willi.
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