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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Τν ζύλδξνκν Gitelman (GS), αλαθέξεηαη επίζεο θαη σο νηθνγελήο ππνθαιηαηκηθήππνκαγλεζηαηκία, ραξαθηεξίδεηαη από ππνθαιηαηκηθή κεηαβνιηθή αιθάισζε ζε ζπλδπαζκό κε
ζεκαληηθή ππνκαγλεζηαηκία θαη ρακειή απέθθξηζε αζβεζηίνπ ζηα νύξα. Ο επηπνιαζκόο
ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 1:40.000 θαη θαηά ζπλέπεηα ν επηπνιαζκόο ησλ εηεξνδπγσηώλ είλαη
πεξίπνπ 1% ζηνπο Καπθάζηνπο πιεζπζκνύο, θαζηζηώληαο ην κηα από ηηο πην ζπρλέο
θιεξνλνκηθέο δηαηαξαρέο ησλ λεθξηθώλ ζσιελαξίσλ. Σηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, ηα
ζπκπηώκαηα δελ εκθαλίδνληαη πξηλ από ηελ ειηθία ησλ έμη εηώλ θαη ε λόζνο δηαγηγλώζθεηαη
ζπλήζσο θαηά ηελ εθεβεία ή ηελ ελήιηθε δσή. Σπρλά ζε αζζελείο κε GS εκθαλίδνληαη παξνδηθνί
πεξίνδνη κπτθήο αδπλακίαο θαη ηεηαλίαο, πνπ κεξηθέο θνξέο ζπλνδεύνληαη από θνηιηαθό άιγνο,
εκέηνπο θαη ππξεηό. Παξαηζζεζίεο ζπκβαίλνπλ ζπρλά, ηδηαίηεξα ζην πξόζσπν. Εληύπσζε
πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη κεξηθνί αζζελείο είλαη εληειώο αζπκπησκαηηθνί, εθηόο από ηελ
εκθάληζε ζηελ ελήιηθε δσή ρνλδξνθαιζίλσζεο, πνπ πξνθαιεί δηόγθσζε, ηνπηθή ζεξκόηεηα θαη
επαηζζεζία πάλσ από ηηο πιεγείζεο αξζξώζεηο. Η αξηεξηαθή πίεζε είλαη ρακειόηεξε από όηη
ζην γεληθό πιεζπζκό. Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαζηαθά πεξηπηώζεηο κε αηθλίδηα θαξδηαθή
αλαθνπή. Σε γεληθέο γξακκέο, ε αλάπηπμε είλαη θπζηνινγηθή, αιιά κπνξεί λα παξνπζηάζεη
θαζπζηέξεζε ζε αζζελείο κε GS θαη ζνβαξή ππνθαιηαηκία θαη ππνκαγλεζηαηκία. Τν GS
κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Σηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ GS
εληνπίδνληαη κεηαιιάμεηο,ζην γνλίδην ηνπ κέινπο 3, ηεο νηθνγέλεηαο κεηαθνξέσλ 12, SLC12A3,
ην νπνίν θσδηθνπνηεί ηνλ επαίζζεην ζηελ ζεηαδίδε ζπκκεηαθνξέα NaCl (NCC),. Επί ηνπ
παξόληνο, έρνπλ ηαπηνπνηεζεί πεξηζζόηεξεο από 140 δηαθνξεηηθέο κεηαιιάμεηο NCC θαηά
κήθνο νιόθιεξεο ηεο πξσηεΐλεο. Σε έλα κηθξό πνζνζηό αζζελώλ κε GS, έρνπλ ηαπηνπνηεζεί
κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην CLCNKB, πνπ θσδηθνπνηεί ην δίαπιν ρισξίνπ CLC-Kb. Η δηάγλσζε
βαζίδεηαη ζηα θιηληθά ζπκπηώκαηα θαη ηηο βηνρεκηθέο δηαηαξαρέο (ππνθαιηαηκία, κεηαβνιηθή
αιθάισζε, ππνκαγλεζηαηκία θαη ππναζβεζηηνπξία). Τν ζύλδξνκν Bartter (βι. ηνλ όξν απηό;
Εηδηθά ηύπνπ III) είλαη ε πην ζεκαληηθή γελεηηθή δηαηαξαρή πνπ δηαθνξνδηαγηγλώζθεηαη από ην
GS. Η γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή είλαη ζεκαληηθή. Πξνγελλεηηθή δηάγλσζε γηα ην GS είλαη ηερληθά
εθηθηή, αιιά δελ ζπληζηάηαη ιόγσ ηεο θαιήο πξόγλσζεο πνπ εκθαλίδνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο
νη αζζελείο. Οη πεξηζζόηεξνη αζπκπησκαηηθνί αζζελείο κε GS παξακέλνπλ ρσξίο ζεξαπεία θαη
ππνβάιινληαη ζε ηαθηηθή παξαθνινύζεζε, κία θνξά ην ρξόλν, ζπλήζσο από λεθξνιόγνπο.
Σπληζηάηαη ε δηα βίνπ ιήςε ζπκπιεξώκαηνο καγλεζίνπ (νμείδην ηνπ καγλεζίνπ θαη ζεηηθό άιαο
ηνπ καγλεζίνπ). Ταθηηθόο θαξδηνινγηθόο έιεγρνο ζα πξέπεη γίλεηαη ιόγσ ηεο απμεκέλεο
πηζαλόηεηαο εκθάληζεο θαξδηαθώλ αξξπζκηώλ. Όινη νη αζζελείο κε GS ελζαξξύλνληαη λα
ιακβάλνπλ δίαηηα κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε λάηξην θαη θάιην. Σε γεληθέο γξακκέο, ε
καθξνπξόζεζκε πξόγλσζε ηνπ GS είλαη εμαηξεηηθή.
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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.
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