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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Pendred (PDS) είλαη κηα θιηληθά εηεξνγελήο γελεηηθή δηαηαξαρή πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ακθνηεξόπιεπξε λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα θαη επζπξενεηδηθή βξνγρνθήιε. 

Τν ζύλδξνκν Pendred είλαη κηα από ηηο πην ζπρλέο κνξθέο ζπλδξνκηθήο γελεηηθήο θώθσζεο. 

Παξά ην γεγνλόο όηη ν επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο, ην PDS κπνξεί λα επζύλεηαη γηα έσο θαη ην 

7,5% ησλ πεξηπηώζεσλ ζπγγελνύο απώιεηαο ηεο αθνήο. Σεκαληηθή θαηλνηππηθή εηεξνγέλεηα  

παξαηεξείηαη αθόκα θαη ελδννηθνγελεηαθά . Τν θύξην θιηληθό ζύκπησκα εθδήισζεο ηνπ 

ζπλδξόκνπ είλαη ε πξνλεπηαθή λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα, αλ θαη κεξηθέο θνξέο ε απώιεηα 

αθνήο εθδειώλεηαη  αξγόηεξα ζηελ παηδηθή ειηθία. Ο βαζκόο ηεο απώιεηαο ηεο αθνήο πνηθίιεη: 

κπνξεί λα είλαη ήπηα έσο κέηξηα θαη πξννδεπηηθή ζε κεξηθνύο αζζελείο θαη ζνβαξή πξνο βαξηά 

ζε άιινπο. Γηαθπκάλζεηο ζηελ αθνή είλαη επίζεο ζπρλέο θαη κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ή λα 

πξνεγνύληαη ηιίγγνπ. Η έλαξμε θαη ε εκθάληζε ησλ επζπξενεηδηθώλ βξνγρνθήισλ (75%) πνηθίιεη 

εμαηξεηηθά εληόο θαη κεηαμύ ησλ νηθνγελεηώλ, κε ηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζπξενεηδνύο 

ζπλήζσο λα εκθαλίδεηαη ζηελ όςηκε παηδηθή ειηθία ή ηελ πξώηκε ελήιηθε δσή. Η βξνγρνθήιε 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ δηαηαξαρή ηεο κεηαθνξάο ηνπ ησδίνπ από ηα θύηηαξα ηνπ ζπξενεηδνύο ζην 

θνιινεηδέο, αλ θαη ε ίδηα ε δεκηνπξγία ηνπ αδέλα δελ επεξεάδεηαη. Υπνζπξενεηδηζκόο κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί, όηαλ ε δηαηξνθηθή πξόζιεςε ησδίνπ είλαη  ρακειή. Η κε ζπλδξνκηθή γελεηηθή 

θώθσζε πνπ εθδειώλεηαη πξηλ- ή κεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ (βι. ηνπο όξνπο απηνύο) ζην 

γελεηηθό ηόπν DFNB4, είλαη κέξνο ελόο θαηλνηππηθνύ θάζκαηνο πνπ ζην έλα άθξν πεξηιακβάλεη 

ην PDS θαη ζην άιιν ην DFNB4. Σηνπο αζζελείο κε DFNB4, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνύο είλαη 

θπζηνινγηθή.  

Γηαιιειηθέο ή δηπιά εηεξόδπγεο γελεηηθέο κεηαιιάμεηο εληνπίδνληαη ζηνπο κηζνύο πεξίπνπ 

αζζελείο: δηαιιειηθέο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην SLC26A4 (7q31), ή δηπιά εηεξόδπγεο κεηαιιάμεηο 

ζηα γνλίδηα SLC26A4 θαη FOXI1 (5q34), ή ζηα SLC26A4 θαη KCNJ10 (1q23.2). Σε όιεο ζρεδόλ 

ηηο πεξηπηώζεηο, νη δηαιιειηθέο κεηαιιάμεηο εληνπίδνληαη ζην γνλίδην SLC26A4 πνπ θσδηθνπνηεί 

ηελ πελδξίλε, κηα πνιπιεηηνπξγηθή πξσηείλε πνπ απνηειείηαη από 780 ακηλνμέα θαη εκπιέθεηαη 

ζηελ αληαιιαγή αληόλησλ. Ληγόηεξν από 1% ησλ αζζελώλ παξνπζηάδνπλ δηπιά εηεξόδπγεο 

κεηαιιάμεηο. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ παξνπζία ηεο δηαηαξαρήο ηεο αθνήο, ζηηο αλσκαιίεο 

ηνπ θξνηαθηθνύ νζηνύ ηνπ έζσ νπο θαη ζε κε θπζηνινγηθή  δνθηκαζία απειεπζέξσζεο 

ππεξρισξηθώλ αιάησλ (εάλ είλαη δηαζέζηκε) ή ζε βξνγρνθήιεο. Οη αλσκαιίεο ηνπ έζσ νπο 

θπκαίλνληαη από ηε δηεύξπλζε ηνπ αηζνπζαίνπ  θαλαιηνύ (EVA, ε νπνία είλαη πνιύ ζπρλή ζην 

DFNB4) έσο ηελ θνριηαθή ππνπιαζία (κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θνριηαθώλ ειίθσλ  πιένλ ηεο 

EVA, πνπ είλαη πνιύ ζπάληα ζην DFNB4, αιιά ζπρλή ζην PDS). Απηέο νη αλσκαιίεο κπνξεί λα 

δηαγλσζηνύλ κε αμνληθή ηνκνγξαθία (CT), ή / θαη κε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI), αλ θαη ε 

πξώηε παξέρεη θαιύηεξε αλάιπζε ησλ νζηηθώλ αλσκαιηώλ. Η δηάγλσζε επηβεβαηώλεηαη κε 

κνξηαθέο γελεηηθέο εμεηάζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο θιηληθά. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο ζπγγελνύο 

κε- ζπλδξνκηθήο απώιεηαο ηεο αθνήο είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε, κε πάλσ από 80 γελεηηθέο αηηίεο 
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λα έρνπλ εληνπηζηεί κέρξη ζήκεξα. Αλ έρνπλ ιεθζεί απεηθνλίζεηο ηνπ θξνηαθηθνύ νζηνύ γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο δηαθύκαλζεο ηεο βαξεθνΐαο θαη παξαηεξείηαη EVA ή  θνριηαθή ππνπιαζία,ηόηε 

ε δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηνξίδεηαη θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζπγγελείο ινηκώμεηο από 

θπηηαξνκεγαιντό, ην βξαγρην-ώην-λεθξηθό ζύλδξνκν (βι. ηνλ όξν απηό) θαη ηελ θώθσζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ γελεηηθό ηόπν DFNX2 (POU3F4).Ο πξνγελλεηηθόο έιεγρνο γηα θπήζεηο πςεινύ 

θηλδύλνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί όηαλ νη κεηαιιάμεηο ζε κηα νηθνγέλεηα είλαη γλσζηέο. Τν 

ζύλδξνκν Pendred αθνινπζεί έλα απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν θιεξνλνκηθόηεηαο. Η 

γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη λα παξέρεηαη ζηηο νηθνγέλεηεο κε πάζρνληεο. Η αληηκεηώπηζε 

πεξηιακβάλεη εηήζηα αθνπόγξακκαηα κε θαηάιιειε ελίζρπζε ηεο αθνήο (βνεζήκαηα αθνήο) 

ακέζσο κόιηο δηαγλσζζνύλ δηαηαξαρέο ζηελ αθνή. Οη αζζελείο κε ζνβαξή πξνο έληνλε 

απώιεηα ηεο αθνήο ζα πξέπεη λα αμηνινγνύληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θνριηαθώλ εκθπηεπκάησλ 

θαη θαηά πεξίπησζε, ζα πξέπεη παξαθνινπζνύλ  εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα αθνήο. Οη δηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνύο ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ηελ θαζηεξσκέλε ζεξαπεία. Οη αζζελείο κε PDS κπνξεί λα έρνπλ 

πξννδεπηηθή απώιεηα αθνήο, αλ θαη δελ είλαη αθόκε δπλαηό λα πξνζδηνξηζηνύλ νη αζζελείο 

απηνί εθ ησλ πξνηέξσλ. Ωζηόζν, ε εμέιημε ηεο απώιεηαο ηεο αθνήο είλαη πην ζπρλή ζηνπο 

αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ πην ζνβαξέο αλσκαιίεο ηνπ έζσ νπο. 
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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. 

 

 

 


