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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Τν ζύλδξνκν MERRF (Μπνθινληθή Επηιεςία κε ηξαρηέο θόθθηλεο ίλεο) είλαη κηα κηηνρνλδξηαθή
εγθεθαινκπνπάζεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κπνθινληθέο θξίζεηο. Ο επηπνιαζκόο ζην γεληθό
πιεζπζκό ηεο Επξώπεο έρεη ππνινγηζηεί ζε 0.9 /100.000, αιιά ε αζζέλεηα θαίλεηαη λα είλαη πην
θνηλή ζηηο ΗΠΑ. Οη αζζελείο ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ή ηελ πξώηκε ελήιηθε δσή
εκθαλίδνπλ κπνθινληθέο θξίζεηο, κεξηθέο θνξέο κε λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα, αηξνθία νπηηθνύ
λεύξνπ, θνληό αλάζηεκα ή πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα. Έρνπλ αλαθεξζεί ιίγεο πεξηπηώζεηο πνπ
ζπλδπάδνληαη κε ιηπσκάησζε, θαξδηνκπνπάζεηα, κειαρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα,
νθζαικνπάξεζε ή / θαη ζεκεία ππξακηδηθήο ζπλδξνκήο. Η αζζέλεηα είλαη πξννδεπηηθή κε
επηδείλσζε ηεο επηιεςίαο θαη εκθάληζε ησλ πξόζζεησλ ζπκπησκάησλ ηεο αηαμίαο, ηεο
βαξεθνΐαο, ηεο κπτθήο αδπλακίαο θαη ηεο άλνηαο. Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί
λα δείμεη θινηώδε αηξνθία, απνηηηαλώζεηο ζηα βαζηθά γάγγιηα θαη ιεπθνδπζηξνθία. Οη θιηληθέο
εθδειώζεηο κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκό κεηαμύ ησλ αζζελώλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο
θαη κεηαμύ ησλ νηθνγελεηώλ. Τν ζύλδξνκν MERRF πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην
κηηνρνλδξηαθό DNA. Πάλσ από ην 80% ησλ αηόκσλ κε ζύλδξνκν MERRF θέξνπλ ηελ
κεηάιιαμε 8344A> G ζην γνλίδην ηνπ κεηαθνξηθνύ RNA ηεο ιπζίλεο (Lys tRNA) (MTTK). Άιιεο
κεηαιιάμεηο έρνπλ βξεζεί ζε γνλίδηα άιισλ κεηαθνξηθώλ RNA ή ζην γνλίδην MTND5. Επίζεο
κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην ζύλδξνκν επηθάιπςεο MERRF/MELAS ζην νπνίν ηα
πξνζβεβιεκέλα άηνκα εθδειώλνπλ επίζεο επεηζόδηα ηύπνπ εγθεθαιηθνύ. Η δηάγλσζε ηνπ
ζπλδξόκνπ MERRF βαζίδεηαη ζηελ εληόπηζε κε θπζηνινγηθήο ζπζζώξεπζεο γαιαθηηθνύ νμένο
ζην αίκα ή πην ζπρλά, ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξό, θαη κε ηελ βηνςία κπόο, ε νπνία απνθαιύπηεη
ηελ παξνπζία κπτθώλ ηλώλ αξλεηηθώλ ζηελ νμεηδάζε ηνπ θπηνρξώκαηνο c θαη ηξαρηέο θόθθηλεο
ίλεο. Η βηνρεκηθή εμέηαζε ησλ κπώλ ζπρλά δείρλεη αλεπάξθεηα ηεο νμεηδάζεο ηνπ θπηνρξώκαηνο
c ή ζύλζεηε αλεπάξθεηα ηεο αλαπλεπζηηθήο αιπζίδαο. Η εηεξνπιαζκία πξέπεη λα εθηηκεζεί θαηά
ηελ πξνζπάζεηα ηαπηνπνίεζεο ηεο αηηίαο (π.ρ. ζπλύπαξμε ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο κε
ελαπνκείλαληα πιεζπζκό θπζηνινγηθνύ κηηνρνλδξηαθνύ DNA). Η αλαινγία ηεο κεηάιιαμεο
κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ ηζηώλ. Ωζηόζν, ζην ζύλδξνκν MERRF, ην πνζνζηό
απηό είλαη ζπλήζσο πνιύ πςειό (πάλσ από 90%) ζε θάζε ηζηό θαη ε κεηάιιαμε κπνξεί
ζπλεπώο λα ειεγρζεί ζην αίκα. Η εηεξνπιαζκία ζην ζύλδξνκν MERRF θάλεη ηελ γελεηηθή
ζπκβνπιεπηηθή ηδηαίηεξα δύζθνιε. Οη κεηαιιάμεηο ηνπ κηηνρνλδξηαθνύ DNA κεηαδίδνληαη κέζσ
ηεο κεηέξαο. Ο άξξελ πάζρνλ δελ κπνξεί λα κεηαδώζεη ηελ αζζέλεηα. Η κεηάιιαμε κεηαδίδεηαη
από ηελ κεηξηθή πιεπξά, αιιά ε αλαινγία ηεο είλαη νπζηαζηηθά κε πξνβιέςηκε. Αλ θαη
πςειόηεξα πνζνζηά κεηάιιαμεο ζην αίκα ηεο κεηέξαο έρνπλ σο απνηέιεζκα έλαλ πςειόηεξν
θίλδπλν λα απνθηήζεη ην δεπγάξη παηδί κε ζνβαξό θαηλόηππν, ππάξρνπλ όκσο θαη πνιιά
παξαδείγκαηα αθξαίνπ δηαρσξηζκνύ ηεο κεηάιιαμεο από ηε κεηέξα ζην παηδί, γεγνλόο πνπ
εκπνδίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή ζε αηνκηθό επίπεδν. Η πηζαλόηεηα
πνηθίινπ βαζκνύ εηεξνπιαζκίαο ηεο κεηάιιαμεο κεηαμύ ησλ ηζηώλ παξεκπνδίδεη ζεσξεηηθά ηελ
πξνγελλεηηθή δηάγλσζε. Όπσο θαη κε ηηο άιιεο κηηνρνλδξηαθέο εγθεθαινκπνπάζεηεο, δελ
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ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία γηα ην ζύλδξνκν MERRF. Οη επηιεπηηθέο θξίζεηο κπνξεί λα
αληηκεησπηζηνύλ κε ηηο ζπκβαηηθέο ζεξαπείεο, αιιά αληηεπηιεπηηθή αγσγή κε βαιπξνηθό νμύ ζα
πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή θαη ζε ζπλδπαζκό κε L-θαξληηίλε. Λόγσ έιιεηςεο θαηάιιεισλ
θιηληθώλ δνθηκώλ, είλαη δύζθνιν λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε ησλ πξνηεηλόκελσλ ππνζηεξηθηηθώλ
ζεξαπεηώλ, όπσο ην ζπλέλδπκν Q10 θαη ηνπ αλαιόγνπ ηνπ, ηδεβελόλε, ηεο θαξληηίλεο, θιπ. Η
πξόγλσζε γηα ηνπο αζζελείο κε ζύλδξνκν MERRF είλαη ζπλνιηθά πησρή, ιόγσ ηεο
πξννδεπηηθήο θύζεσο ηεο αζζέλεηαο. Ωζηόζν, ε ζνβαξόηεηα πνηθίιιεη ζεκαληηθά θαη κεξηθνί
αζζελείο, θπξίσο εθείλνη πνπ εκθαλίδνληαη κε κε -εγθεθαιηθή ζπκπησκαηνινγία, κπνξεί λα
παξνπζηάζνπλ παξαηεηακέλε επηβίσζε κε ζρεηηθά κηθξή αλαπεξία.
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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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