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:: ύνδρομο Bartter 
 

Αξηζκόο Orphanet: 112 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Bartter ραξαθηεξίδεηαη από ππνθαιηαηκηθή  αιθάισζε, απμεκέλα επίπεδα ξελίλεο 

θαη αιδνζηεξόλεο πιάζκαηνο, ρακειή αξηεξηαθή πίεζε θαη αγγεηαθή αληίζηαζε ζηελ 

αγγεηνηελζίλε II.  

Η εηήζηα επίπησζε ππνινγίδεηαη ζην 1/830.000. Παξά ην γεγνλόο όηη πέληε γελεηηθνί ηύπνη 

έρνπλ πεξηγξαθεί, κόλν δύν ηύπνη ηεο λόζνπ κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ κε βάζε ηα θιηληθά 

θξηηήξηα: ην πξνγελλεηηθό ή βξεθηθό ζύλδξνκν Bartter (νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο έρνπλ 

γνλόηππν I, II θαη IV), πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πνιπδξάκλην, πξόσξν ηνθεηό, πνιπνπξία, 

αθπδάησζε, ππεξαζβεζηηνπξία θαη λεθξαζβέζησζε/ θαη ην θιαζηθό ζύλδξνκν Bartter (θπξίσο 

αζζελείο κε γνλόηππν III, αιιά θαη κεξηθνί αζζελείο ηύπνπ IV), πνπ εθδειώλεηαη κε πνιπνπξία-

πνιπδηςία, θαηά ηε βξεθηθή -ηελ παηδηθή ειηθία  θαη κέρξη ηελ ελειηθίσζε, αθπδάησζε θαη 

πνηθίιιεη θαζπζηέξεζε ζηελ θακπύιε αλάπηπμεο ύςνπο-βάξνπο. Τα επίπεδα αζβεζηίνπ ζηα 

νύξα κπνξεί λα είλαη θπζηνινγηθά ή ειαθξώο απμεκέλα. Εηδηθέο ελδείμεηο / ζπκπηώκαηα είλαη ε 

απώιεηα αθνήο ζην ζύλδξνκν Bartter ηύπνπ IV θαη ηεο ππαζβεζηηαηκίαο ζην ζύλδξνκν Bartter 

ηύπνπ V. Τν ζύλδξνκν Bartter νθείιεηαη ζε δηαηαξαρή ηεο επαλαξξόθεζεο ηνπ λαηξίνπ, ηνπ 

θαιίνπ θαη ηνπ ρισξίνπ ζην επίπεδν ηεο αγθύιεο ηνπ Henle. Τέζζεξηο από ηνπο γελεηηθνύο 

ηύπνπο  ηνπ ζπλδξόκνπ Bartter κεηαδίδνληαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. 

Οθείινληαη ζε νκόδπγεο ή  ζύλζεηεο εηεξόδπγεο κεηαιιάμεηο ζηα ηέζζεξα γνλίδηα πνπ 

θσδηθνπνηνύλ πξσηεΐλεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επαλαξξόθεζε ρισξίνπ ζην αληόλ ηκήκα ηεο 

αγθύιεο  ηνπ Henle: ην γνλίδην SLC12A1 (15q15-21), πνπ θσδηθνπνηεί ην ζπκκεηαθνξέα 

λάηξηνπ-θάιηνπ-ρισξίνπ NKCC2 ζην ζύλδξνκν Bartter ηύπνπ Ι , ην γνλίδην KCNJ1 (11q21-25) 

πνπ θσδηθνπνηεί ηνλ δίαπιν θαιίνπ ROMK ζηνλ ηύπν ΙΙ ,ην γνλίδην CLCNKB (1p36), ην νπνίν 

θσδηθνπνηεί έλα θαλάιη ρισξίνπ ζην βαζενπιεπξηθό ηκήκα ηεο κεκβξάλεο, ζηνλ ηύπν III  θαη ην 

γνλίδην BSND (1p31), πνπ θσδηθνπνηεί ηελ βαξηηίλε (barttin), κία ππνκνλάδα ηνπ θαλαιηνύ ηνπ 

ρισξίνπ, ζηνλ ηύπν IV. Ο ηειεπηαίνο ηύπνο (ηύπνο V) κεηαβηβάδεηαη κε απηνζσκαηηθό 

επηθξαηεηηθό ηξόπν θαη ζπλδέεηαη κε ηελ εηεξόδπγεο κεηάιιαμεηο ελεξγνπνίεζεο ζην γνληδίν 

CASR (3q13.3-q21), ην νπνίν θσδηθνπνηεί ηνλ ππνδνρέα αζβεζηίνπ. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ 

θιηληθή εηθόλα, ζηνπο ειεθηξνιύηεο ηνπ πιάζκαηνο, ζηα δηηηαλζξαθηθά, ζην καγλήζην, ζην 

αζβέζηην, ζηα επίπεδα ξελίλεο θαη αιδνζηεξόλεο θαη ζηνπο ειεθηξνιύηεο ησλ νύξσλ θαζώο θαη 

ζηελ απέθθξηζε ηνπ αζβεζηίνπ  θαη ηνπ καγλεζίνπ. Ο γελεηηθόο έιεγρνο παξέρεη ηελ νξηζηηθή 

δηάγλσζε.Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην ζύλδξνκν ςεπδν-Bartter (θαηάρξεζε 

δηνπξεηηθώλ, ζπγθαιπκκέλνη έκεηνη), ην ζύλδξνκν Gitelman, ηελ θπζηηθή ίλσζε θαη ηελ 

θνηιηνθάθε (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).Ο δηαγλσζηηθόο έιεγρνο ακληνθπηηάξσλ κπνξεί λα 

ελδείθλπηαη γηα ηηο κεηέξεο κε πάζρνληα παηδηά, ή ζηνπο πηζαλνύο εηεξόδπγνπο θνξείο (ζηελνί 

ζπγγελείο πξνζβεβιεκέλσλ αηόκσλ).Η ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηα από ηνπ ζηόκαηνο 

ζπκπιεξώκαηα K, ηελ ηλδνκεζαθίλε θαη ελδερνκέλσο, ηα θαιηνζπληεξεηηθά δηνπξεηηθά. Σε 

θαηαζηάζεηο ζηξεο (επηπιένλ αζζέλεηεο, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ηξαύκαηα) ηα επίπεδα ησλ 

ειεθηξνιπηώλ ζην αίκα κπνξεί λα αιιάμνπλ γξήγνξα, απαηηώληαο άκεζε θαη επηζεηηθή 
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ελδνθιέβηα ζεξαπεία.Τν πξνζδόθηκν δσήο κπνξεί λα κεησζεί ζε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο, αιιά ε 

λεθξηθή αλεπάξθεηα είλαη ζπάληα. Η πνηόηεηα δσήο κπνξεί λα είλαη πησρή, ν ξπζκόο αλάπηπμεο 

κεηώλεηαη, ελώ κπνξεί λα είλαη ζε πςειά επίπεδα ν βαζκόο ηαηξηθνπνίεζεο / λνζειείαο. 

Εηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Dr Giacomo COLUSSI 

Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Ινύιηνο 2007 

Μεηάθξαζε: Ινύιηνο 2014 

 

 

 

Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


