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سندرم بارتر، یک اصطالح کلی برای گروهی از اختالالت ژنتیکی 
نادر است که منجر به نقص خاصی در عملکرد کلیه می شود. این 
نقص، توانایی کلیه در جذب نمک را مختل می کند و باعث عدم 
تعادل در الکترولیت های مختلف و عدم تعادل در غلظت مایعات 
شامل  بارتر،  سندرم  در  تأثیر  تحت  الکترولیت های  می شود.  بدن 
یون های معدنی از جمله پتاسیم، منیزیم، سدیم، کلسیم و کلرید 
هستند. عالئم و شدت سندرم بارتر از فردی به فرد دیگر متفاوت 
است و می تواند از خفیف تا شدید متغیر باشد. شروع عالئم سندرم 

بارتر می تواند از زمان تولد تا بزرگسالی آشکار شود.

بالینی  نشانه های  و  عالئم 
سندرم بارتر

در 90% از مبتالیان سندرم بارتر، 
 30 تا   ۲4 هفته  از  مادران  در 
از  بیش  آمنیوتیک  مایع  بارداری، 
تولد،  از  پس  می شود.  دیده  حد 
به  بارتر  سندرم  به  مبتال  نوزاد 
نوشیدن مایعات و پرادراری )ادرار 
مکرر( دچار می شود. به دلیل ادرار 
به سندرم  مبتال  نوزادان  در  مکرر 

می تواند  و  می شود  کمتر  به تدریج  نوزادان  این  بدن  آب  بارتر، 
تهدیدکننده حیات برای آنها باشد و این در صورتی است که این 

نوزادان مایعات کافی دریافت نکنند.

حدود 85% از نوزادان مبتال به سندرم بارتر، مقادیر اضافی کلسیم 
در ادرار )هایپرکلسیوری( و افزایش بیش از حد کلسیم در کلیه 
)نفروکلسینوزیس( دارند که ممکن است به سنگ کلیه منجر شود. 
بیماران مبتال به سندرم بارتر کالسیک )مزمن(، ممکن است عالئم 
و نشانه های بالینی خود را در دو سال اول زندگی یا دوران مدرسه، 
آشکار کنند. در بیماران مبتال به سندرم بارتر، پرادراری، پرنوشی و 
دفع کلسیم از ادرار و همچنین استفراغ مکرر و عقب ماندگی رشد 
نیز مشترک است. اما با این حال بعضی از مبتالیان سندرم بارتر، 
)نفروکلسینوزیس(  از حد کلسیم در کلیه  افزایش بیش  با وجود 
تمایل به توسعه سنگ کلیه را ندارند. از بارزترین نشانه های سندرم 
بارتر می توان به هیپوکالمی، آلکالوز متابولیک، فشار خون پائین، 
افزایش رنین پالسما و آلدسترون اشاره کرد. همچنین در سندرم 
بارتر، تولید بیش از حد پروستاگالندین های کلیوی و هدر رفتن 
آلل هوموزیگوت  با  بیماران  ادرار دیده می شود.  از طریق  منیزیم 
سندرم بارتر از هایپرکلیسوری شدید و نفروکلسینوزیس شدید رنج 
می برند. سندرم بارتر با توجه به خفیف یا شدید بودنش به چهار 
دسته طبقه بندی می شود: سندرم بارتر نوع 1، سندرم بارتر نوع ۲، 

.4b 4 و سندرم بارتر نوعa سندرم بارتر نوع 3، سندرم بارتر نوع

تشخیص سندرم بارتر
افراد مبتال به سندرم بارتر، عالئم یکسانی را در مصرف دیورتیک های 
لوپ مانند فورزماید نشان می دهند، بنابراین می توان دیورتیک های 
لوپ معیوب را حداقل در نوع 1 سندرم بارتر برای تشخیص بالینی 
بارتر،  سندرم  تشخیص  نشانه های  دیگر  از  داد.  قرار  هدف  مورد 
هدف قرار دادن ترانسپورتهای بیوشیمیایی از نظر نقص عملکردی 
یا فاقد توان فعالیت بیوشیمیایی در بیماران مبتال به سندرم بارتر 

می باشد.

یافته های بالینی مشخصه در سندرم بارتر
یافته های بالینی شامل هیپوکالمی، آلکالوزمتابولیک و فشار خون 
پایین تر از حد طبیعی می باشد. شایان ذکر است که این یافته ها 
سطح  )افزایش  دارند  مزمن  استفراغ  که  کسانی  در  است  ممکن 
کلر ادرار و کاهش حجم ادرار( و کسانی که از داروهای دیورتیک، 
و  منیزیم  کمبود  که  کسانی  همچنین  و  می کنند  سوءاستفاده 
پائین(  کلسیم  و  منیزیم  و  دارای سرم  )بیماران  ادرار  در  کلسیم 
دارند نیز یافت شود که نبایستی در صورت مشاهده این یافته ها با 
بیماران مبتال به سندرم بارتر اشتباه گرفته شود. بیماران مبتال به 
سندرم بارتر ممکن است سطح رنین و آلدسترون باال داشته باشند.

سندرمبارتر
Barttersyndrome
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پاتوفیزیولوژی سندرم بارتر
سندرم بارتر توسط جهش در ژن های پروتئین حمل و نقل کننده 
یون های سدیم، پتاسیم و کلر در سراسر سلول های کلیوی ایجاد 
سدیم  یون های  ترانسپورتر  پروتئین  ژن های  در  جهش  می شود. 
پتاسیم  متابولیک پمپ سدیم  فرایند  اختالل در  باعث  پتاسیم  و 
از  را  پتاسیم  یون های  ورود  و  یون های سدیم  می شود که خروج 
عملکرد  اختالل  به  منجر  نهایت  در  و  کرده  مختل  پمپ  طریق 

طبیعی کلیه ها شده و باعث بروز سندرم بارتر می شود.

نقص عملکردیجهش ژن های مرتبطانواع سندرم بارترنام بیماری

 SLC12A2نوع 1سندرم بارتر نوزادان
(NKCC2)

Na-K-2Cl symporter

+ROMK/KCNJ1 thick ascending limb Kنوع ۲سندرم بارتر نوزادان

channel

CLCNKBCl− channelنوع 3سندرم بارتر کالسیک

سندرم بارتر همراه با 
ناشنوایی حسی عصبی

نوع 4
BSND

Cl− channel accessory 
subunit

سندرم بارتر همراه با 
هیپوکلسمی اتوزومال 

غالب

 CASRactivating mutation of theنوع 5
calcium-sensing receptor

 SLC12A3 (NCCT)Sodium-chloride-سندرم گیتلمن
symporter

مسیرهای درمانی سندرم بارتر
مؤثرتریـــن راه هـــای درمـــان بـــرای تخفیـــف رنـــج بیمـــاران 
ـــیم در  ـــای پتاس ـــتفاده از یون ه ـــر، اس ـــندرم بارت ـــه س ـــال ب مبت
ـــت  ـــپیرونوالکتون جه ـــیم و اس ـــای پتاس ـــی، مکمل ه ـــم غذای رژی
ـــد.  ـــیم، می باش ـــدیم پتاس ـــپ س ـــیم از پم ـــروج پتاس ـــش خ کاه
ضدالتهـــاب  )داروهـــای   NSAIDs داروهـــای  از  اســـتفاده 
ـــندرم  ـــه س ـــال ب ـــراد مبت ـــرای اف ـــدر( ب ـــتروئیدی و غیرمخ غیراس
ــن  ــد. همچنیـ ــا باشـ ــد راهگشـ ــز می توانـ ــوزادی نیـ ــر نـ بارتـ
آنژیوتانســـیون  تبدیل کننـــده  آنزیـــم  یـــا   )ACE( آنزیـــم 

ــر اســـت. ــز مؤثـ ــوان آنزیـــم مهارکننـــده نیـ به عنـ
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ژیاردیا آلوده شده باشد، اما آب رودخانه ها و دریاچه ها حتماً 
با این تک یاخته آلوده است، لذا در هنگام اردو زدن در اطراف 

این منابع آبی باید آب را قبل از مصرف بجوشانیم.
• این 	 توسط  می تواند  تفریحی  مکان های  سایر  و  شنا  استخر 

آب  حتماً  که  کنیم  گمان  چنین  نباید  لذا  شود  آلوده  انگل 
کلرینه شده می تواند سالم باشد.

• مسافرانی که به مناطق آندمیک سفر می کنند باید از خوردن 	
مواد غذایی نپخته دوری کنند.

• شیر مادر محافظت کننده است.	
• افرادی که رابطه جنسی Anal دارند بیشتر از همه در معرض 	

خطر ابتال به ژیاردیازیس می باشند، لذا رعایت بهداشت فردی 
و استفاده از وسایل پیشگیری کننده و مورد استفاده در رابطه 
جنسی و اجتناب از رابطه ano-oral می تواند باعث کاهش 

در ابتال اینگونه افراد به ژیاردیس شود.
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