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 התייצגות ותינוק עם תסמונת וויליאמס 

  infantile spasms של טיפוסיתלא 

עם איחור התפתחותי קל ידוע  חודשים 6זכר בן : תיאור מקרה

חייך ודש כח)הופנה לנוירולוג עקב אי שקט ועצירת התפתחות 

בבדיקתו היו מיקרוצפלי ודיסמורפיזם (. והיה תנועתי פחות
אבחנת (. תחרה-איריס, למעלה יםטונחיריים נ, תפיחות עפעפיים)

. 7q11.23י חסר בכרומוסום  "תסמונת וויליאמס אושרה גנטית ע

היפסאריתמיה  -מודיפיידואקסטנסורי ספזם פיעו כ הו"שבוע אח
פרכוסים והאנצפלופטיה והופסק ויגבטרין החמיר את ה. ג"באא

, ג"גרם להפסקת הפרכוסים ולשיפור באא ACTH .ימים 5לאחר 

קרדיומיופטיה : אך גרם לאחר שבועיים לתופעת לוואי נדירה
 . דם ללא יתר לחץ, היפרטרופית

 

הנגרמת , תורשתיתמערכתית -היא הפרעה רב תסמונת וויליאמס

  .אלסטיןלבגן   7q11.23עקב חסר בכרומוסום
עפעפיים ) ELFIN FACEפנים יחודיות : מאפיינים קלינים

קטן  אף, פלטרום ארוך, שפתיים עבות, תחרה-איריס, תפוחים

הגורמת )היפרקלצמיה בינקות . קומה ומשקל נמוכים(. וסולד
  מימו 08%. קשיי האכלה והיפוטוניה, (רכוסיםלצרידות או פ

. יתר לחץ דם(. supravalvular aortic stenosis אופייני)לב 

 IQ : יגורפ/ תחומי-איחור רב: התפתחותי אופייני-פרופיל נוירו

קשיי מוטוריקה גסה . ADHD, לקויות למידה, 68-08ממוצע 
תגובה מוגברת )היפראקוזיס ופונופוביה . תפיסה מרחביתוועדינה 

מיומנויות  .משיכה למוסיקה(. רוי קולי ופחד מרעש שגרתיילג

 ,האמיתית זוכבעל יכולת גבוהה משפה וחברה מרשימות 
, במבט על אחרים" וספוק -היפר",   cocktail partyאישיות

 . העדר עכבות עד כדי סכנה לניצול מיני, חברותיים ואמפטיים

 

 :מסקנות

תינוק עם תסמונת וויליאמס והיפסאריתמיה  מקרה נדיר של

שהתיצג עם עצירת התפתחות , (מקרים 4בספרות מתוארים רק )

ושיפור , החמרת פרכוסים ואנצפלופטיה עם ויגבטרין,  ואי שקט
 . לקרדיומיופטיה היפרטרופית תוך שבועיים שגרם ACTHעם 

  :נקודות חשובות
 לשלול  –אופייני  דיסמורפיזםתינוק עם איחור התפתחותי ו( 1

 . תסמונת וויליאמס

 -קשר עין לא רציף או ספזם ,תינוק עם עצירת התפתחות( 2

 . בדחיפות כדי לשלול היפסאריתמיה EEGלבצע 
להיזהר : מס והיפסאריתמיהטיפול בתינוק עם תסמונת וויליאה( 3

  . ACTH-ו מתופעות לואי של ויגבטרין

 תחומי אינטנסיבי -תסמונת וויליאמס טיפול רב ילספק לחול( 4

 .  שלהם למצות את הפוטנציאל ההתפתחותי וכדי שיוכל

An Infant with Williams Syndrome (WS)    
 and atypical presentation of Infantile spasms (IS)  

Case report: A 6 months old male was referred due to 
known mild global developmental delay, gradual arrest 
(smiled less than before) and restlessness. He had 
microcephaly and dysmorphic features (eyelid puffiness, 
upturned nose, lacy irises) compatable with Williams 
syndrome. The diagnosis was confirmed genetically 
(7q11.23 deletion). A week later extensor spasms appeared 
with modified-hypsarrhythmia pattern on EEG. Vigabatrin 
aggravated the spasms and encephalopathy, and was 
discontinued after 5 days. Seizures stopped with ACTH and 
EEG improved, but it caused a rare side effect of 
hypertrophic cardiomyopathy after two weeks, in the 
absence of hypertension.  Nevertheless, ACTH-protocol 
was continued with propranolol.  

Williams syndrome is a multi-system disorder, caused by 
deletion on 7q11.23 chromosome on the elastin gene.  

Clinical characteristics: Elfin face (puffy eyes, lacy iris, 

thick lips, long philtrum, anteverted nares); short stature & 
low weight; in infancy hypercalcemia (causes hoarsness or 

seizures), feeding problems or hypotonia;  80% cardiac 

defects, typically supravalvular aortic stenosis; hypertension. 

Neuro-developmental profile: GDD/ Mental retardation: 
average IQ 60-70, ADHD. Gross & fine motor, visuo-motor/   

visuo-spatial difficulties; hyperacusis and phonophobia; 

attraction  to music; impressive social and verbal abilities, 
cocktail party personality, hyperverbal, frequent eye contact, 

high empathy, decreased inhibition (risk to abuse).  

Conclusions: A rare case of  infant with WS and IS (only 4 

cases described in the literature) manifested by irritability  

& developmental arrest, aggravated by vigabatrin and 
responded to ACTH which induced cardiomyopathy. 

 Take home messages:  

1. Rule out Williams syndrome in an infant with 
characteristic dysmorphism and developmental delay. 

 2. Infant with developmental arrest, abnormal eye contact 

and/or spasm – rule out hypsarrhythmia by urgent EEG.  
 3. Treatment of Williams syndrome & hypsarrhythmia: 

Beware of side effects of Vigabatrin and ACTH.  

4. Patients with Williams syndrome should have intensive 

multi-disciplinary treatment to utilize their full potential.  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94
http://en.wikipedia.org/wiki/Supravalvular_aortic_stenosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperacusia
http://en.wikipedia.org/wiki/Phonophobia

