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• O boală este rară dacă afectează mai puţin de 
5 persoane din 10.000. Ele se mai numesc şi 
orfane sau orfeline pentru că sunt încă în mare 
măsură orfane de tratament, recunoaştere şi 
îngrijire adecvată; 

• Sindromul Prader Willi (SPW) este o boală rară 
care în prezent poate fi diagnosticată şi în 
România.  

Sindromul Prader Willi 

Majoritatea cazurilor sunt sporadice. 
Părinţii pacientului cu SPW sunt sănătoşi. 

SPW nu este o boală ereditară. 

Pentru sfat genetic adresaţi-vă 
unui genetician sau Centrului de 

Informare pentru Boli Genetice Rare
pentru orientare!

Viaţa cotidiană

• deficienţa mintală variază ca şi grad de 
severitate şi pacienţii pot fi integraţi în 
comunitate, având un randament social bun; 

• unii pacienţi pot urma un program normal de 
şcolarizare dar au nevoie de un mediu suportiv 
adecvat (logoped, psihoterapeut, dietetician);

• datorită insensibilităţii la durere este 
foarte importantă supravegherea pacienţilor 
pentru diagnosticarea precoce a unor 
afecţiuni acute;

• complicaţiile hipogonadismului (osteoporoza),
 ale obezităţii şi tulburările
 psihocomportamentale au impact asupra
 calităţii vieţii acestor pacienţi.

©
 d

e
si

g
n

 &
 ti

p
a

r T
E

H
N

O
-P

R
IN

T
  Z

a
lă

u



ce este sPW?
Sindromul Prader Willi (SPW) este o disfuncţie 
genetică complexă neuro-comportamentală, care 
rezultă din anomalia cromozomului 15.  

Frecvenţa
Sindromul Prader Willi are o frecvenţă de 
1: 15.000, afectează ambele sexe şi a fost 
identificată la toate rasele.

semne clinice
•  hipotonie severă în perioada de sugar;
•  dificultăţi de alimentare în primele luni de 

viaţă;
•  alimentare excesivă în copilărie; 
• obezitate dezvoltată gradual;
•  deficienţe cognitive;
•  fenotip comportamental particular;
•  hipogonadism;
•  statură mică.

intervenţii necesare 
la adultul cu sPW

• Tulburările de comportament se pot 
 accentua la pubertate şi vârsta adultă, fiind 

necesară intervenţia specializată, terapia 
cu calciu pentru prevenirea osteoporozei şi 
intervenţie pentru apneea de somn. 

Posibilităţi de 
tratament în copilărie

• este nevoie de tehnici speciale de alăptat, 
uneori de gavaj, adaptări care vor asigura o 
nutriţie adecvată;

• monitorizarea greutăţii, instituirea unei diete 
hipocalorice, limitarea accesului la alimente;

• terapia fizică poate îmbunătăţi statusul 
muscular;

• în copilărie, terapia cu hormon de creştere ajută 
la normalizarea greutăţii şi duce la creşterea 
masei musculare;

• instituirea unui program educaţional 
îmbunătăţeşte  aria cognitivă, comportamentală 
şi de limbaj.


