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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Kelley-Seegmiller (KSS) είλαη ε επηόηεξε κνξθή αλεπάξθεηαο ηεο 

θσζθνξηβνζπιηξαλζθεξάζεο ηεο ππνμαλζίλεο-γνπαλίλεο (HPRT) (βιέπε ηνλ όξν απηό), κηα 

θιεξνλνκηθή δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ πνπξηλώλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ππεξπαξαγσγή 

νπξηθνύ νμένο (UAO) θαη νδεγεί ζε λεθξνιηζίαζε θαη πξώηκε εκθάληζεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. 

Ο αθξηβήο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο, αιιά είλαη πηζαλόλ λα ππνηηκεζεί ιόγσ ιαλζαζκέλεο 

δηάγλσζεο.  Τν KSS κπνξεί λα αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 15% ησλ αζζελώλ κε αλεπάξθεηα 

HPRT.  

Η ειηθία έλαξμεο είλαη ζπλήζσο ε λεπηαθή, αιιά κπνξεί επίζεο λα είλαη ε ελήιηθε (έσο 30 έηε). 

Πξνζβάιινληαη  ζπλήζσο νη άξξελεο, ελώ νη εηεξόδπγεο γπλαίθεο είλαη θνξείο (ζπλήζσο 

αζπκπησκαηηθνί). Οη αζζελείο είλαη θπζηνινγηθνί θαηά ηε γέλλεζε. Η πξώηε εθδήισζε είλαη ε 

παξνπζία πνξηνθαιί θξπζηάιισλ ζηε πάλα. Νεθξνιηζίαζε, λεθξνπάζεηα νπξηθνύ νμένο, 

ινηκώμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ θαη λεθξηθή απόθξαμε είλαη ζπλήζσο ηα αξρηθά ζπκπηώκαηα. Η 

νπξηθή αξζξίηηδα κπνξεί λα εκθαληζηεί κεηά ηελ εθεβεία κε νμεία αξζξίηηδα ή ελαπνζέζεηο 

θξπζηάιισλ ηνπ νπξηθνύ (ηόθνη). Σε αληίζεζε κε ην ζύλδξνκν Lesch-Nyhan (LNS, δείηε απηό ην 

όξν), ε δπζηνλία κπνξεί λα είλαη ήπηα ή αθόκε θαη απνύζα. Οη αζζελείο πνπ έρνπλ θπζηνινγηθή 

λνεκνζύλε παξνπζηάδνπλ πνηθίινπ  βαζκνύ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή. Ο ςπραλαγθαζηηθόο 

απηνηξαπκαηηζκόο απνπζηάδεη.  

Η λόζνο πξνθαιείηαη από κεξηθή αλεπάξθεηα ηεο HPRT ιόγσ κεηαιιάμεσλ ζην γνλίδην HPRT1 

(Xq26). Παξνπζηάδεη θπινζύλδεηε ππνιεηπόκελε θιεξνλνκηθόηεηα. Η UAO κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζε αλεπαξθή αλαθύθισζε ησλ βάζεσλ πνπξίλεο κε απμεκέλε ζύλζεζε ησλ λνπθιενηηδίσλ 

πνπξίλεο  πνπ νδεγεί ζε ππεξνπξηραηκία θαη απμάλεη ηνλ θίλδπλν θαζίδεζεο UA θξπζηάιισλ ζε 

ηζηνύο γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηόθνπο ζηηο αξζξώζεηο πνπ νδεγνύλ ζε θιεγκνλώδεηο δηεξγαζίεο θαη 

νπξηθή αξζξίηηδα, θαζώο θαη ζε λεθξηθή απέθθξηζε UA πξνθαιώληαο νπξνιηζίαζε.  

Υπνςία γηα ηελ δηάγλσζε ηίζεηαη όηαλ εκθαλίδεηαη λεθξνιηζίαζε ή / θαη απνθξαθηηθή 

λεθξνπάζεηα θαη βαζίδεηαη ζε βηνρεκηθέο, ελδπκηθέο θαη κνξηαθέο εμεηάζεηο. Η ππεξνπξηραηκία 

θαη ε UAO είλαη αληρλεύζηκα ζηνλ νξό θαη ζηα νύξα. Τα επίπεδα  ηνπ πιάζκαηνο θαη ε 

απέθθξηζε νπξηθνύ νμένο, ππνμαλζίλεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό, μαλζίλεο είλαη απμεκέλε.  Η 

δξαζηηθόηεηα ηεο HPRT ζε  αηκόιπκα  θπκαίλεηαη από 0,5% έσο 10% ηνπ θπζηνινγηθνύ. 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ αλεπάξθεηα ηεο αθπδξνγνλάζεο ηεο 6-

θσζθνξηθήογιπθόδεο, ην  ζύλδξνκν Lesch-Nyhan θαη ηελ ππεξδξαζηηθόηεηα ηεο ζπλζεηάζεο 

ηνπ θσζθνξηβνζπιππξνθσζθαηηθνύ (PRPP) (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).  
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Σπλήζσο δελ απαηηείηαη πξνγελλεηηθή δηάγλσζε.  

Η UAO, ε λεθξνιηζίαζε, ε νπξηθή αξζξίηηδα θαη νη ηόθνη κπνξνύλ λα ζεξαπεύνληαη κε 

αιινπνπξηλόιε,  αιθαινπνίεζε ησλ νύξσλ (όμηλν αλζξαθηθό λάηξην ή θηηξηθό) θαη  

ππεξελπδάησζε. Οη δόζεηο ζα πξέπεη λα ξπζκηζηνύλ πξνζεθηηθά γηα λα απνθεπρζεί ε ιηζίαζε 

από μαλζίλε.  

Με ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία ε λεθξηθή ιεηηνπξγία παξακέλεη ζηαζεξή θαη νη αζζελείο έρνπλ έλα 

θπζηνινγηθό πξνζδόθηκν επηβίσζεο. 
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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. 

 

 

 


