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:: ύνδρομο Kearns-Sayre 
 

Αξηζκόο Orphanet: 480 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Kearns-Sayre είλαη κηα λεπξνκπτθή αζζέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλαξμε πξηλ 

ηελ ειηθία ησλ 20 εηώλ, νθζαικνπιεγία, βιεθαξόπησζε θαη κειαρξσζηηθή 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα. Πάλσ από 200 πεξηπηώζεηο έρνπλ δεκνζηεπζεί. Ο επηπνιαζκόο 

ππνινγίδεηαη κεηαμύ 1 θαη 3/100.000 θαηνίθνπο. Η λόζνο ζπλήζσο μεθηλά κε ηα νθζαικηθά 

ζπκπηώκαηα  πνπ είλαη θαη ην ζήκα θαηαηεζέλ, ηα νπνία αθνινπζνύληαη από ηελ πξννδεπηηθή 

εκθάληζε πνιιώλ άιισλ εθδειώζεσλ, αλάινγα κε ηελ θαηαλνκή  ηεο κνξηαθήο βιάβεο ζηνπο 

ηζηνύο. Τα πην ζπρλά ζπκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη  κε ην ζύλδξνκν πεξηιακβάλνπλ ηελ 

θώθσζε, ηελ θαξδηαθή ζπκκεηνρή (θαξδηνκπνπάζεηα, ειαηησκαηηθή θαξδηαθή αγσγηκόηεηα), 

εγθεθαιηθή ζπκκεηνρή (αηαμία, πςειή πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ ζε 

πξσηεΐλεο, λνεηηθή πζηέξεζε), κπνπάζεηα ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ,  εληεξηθέο δηαηαξαρέο, 

νξκνληθά ειιείκκαηα (ππνπαξαζπξενεηδηζκόο, δηαβήηεο), θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα. Η λόζνο 

εμειίζζεηαη αξγά, κε λέα ζπκπηώκαηα λα εκθαλίδνληαη θαη ηα πξνεγνύκελα ζπκπηώκαηα λα 

επηδεηλώλνληαη ζηγά-ζηγά. Πνιύ ιίγεο πεξηπηώζεηο ηνπ ζπλδξόκνπ Pearson (βι. ηνλ όξν απηό) 

έρνπλ εμειηρζεί ζε ζύλδξνκν Kearns-Sayre. Τν ζύλδξνκν Kearns-Sayre πξνθαιείηαη από 

ειιείκκαηα κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ κηηνρνλδξηαθνύ DNA. Τα ειιείκκαηα βξίζθνληαη ζε 

εηεξνπιαζκία, δειαδή έλα κόλν θύηηαξν κπνξεί λα πεξηέρεη θαη ην DNA κε ην έιιεηκκα θαη ην 

θπζηνινγηθό. Τα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη κόλν εάλ ην πνζνζηό ησλ κε θπζηνινγηθώλ DNA 

είλαη πςειό. Τν όξην εμαξηάηαη από ην όξγαλν: είλαη πεξίπνπ 60% γηα ηνπο ζθειεηηθνύο 

ξαβδσηνύο κύεο. Οη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηνπ ζπλδξόκνπ Kearns-Sayre είλαη ζπνξαδηθέο. 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηα ειιείκκαηα ηνπ κηηνρνλδξηαθνύ DNA κεηαδίδνληαη από ηε κηα γεληά 

ζηελ επόκελε κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. Η δηάγλσζε ηίζεηαη από ηελ θιηληθή εηθόλα θαη 

από ηελ παξνπζία ησλ ηππηθώλ κνξθνινγηθώλ αιινηώζεσλ ζην ζθειεηηθό κπ (ίλεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ κηηνρνλδξηαθό πνιιαπιαζηαζκό ή «ηξαρηέο θόθθηλεο ίλεο»(ragged red fibres) θαη 

ίλεο κε αλεπάξθεηα νμεηδάζεο ηνπ θπηνρξώκαηνο c). Μπνξεί λα επηβεβαησζεί κε ηελ αλίρλεπζε 

πςειήο αλαινγίαο κηηνρνλδξηαθνύ DNA κε έιιεηκκα ζε θιηληθά ή κνξθνινγηθά πξνζβεβιεκέλν 

ηζηό (ζπλήζσο ζην ζθειεηηθό κπ). Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη κνξθέο κε 

επηθαιππηόκελεο  θιηληθέο εηθόλεο, όπσο ην ζύλδξνκν Pearson ή ηε ρξόληα νθζαικνπιεγία. Η 

ζεξαπεία ησλ δηαθόξσλ ζπκπησκάησλ είλαη ππνζηεξηθηηθή. Η πξόγλσζε εμαξηάηαη νπζηαζηηθά 

από ηνλ αξηζκό ησλ νξγάλσλ πνπ εκπιέθνληαη. Η λόζνο εμειίζζεηαη αξγά γηα δεθαεηίεο. 
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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. 

 

 

 


