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:: Έλλειψη άλθα-Ν-ακεηυλγαλακηοζαμινιδάζης 
 

Αξηζκόο Orphanet: 79280 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η έιιεηςε  ηεο άιθα-Ν-αθεηπιγαιαθηνδακηληδάζεο (NAGA) ηύπνπ 2 είλαη έλαο πνιύ ζπάληνο  

ήπηνο , ηύπνο ησλ ελειίθσλ ηεο  έιιεηςεο   ηεο NAGA (βιέπε ηνλ όξν απηό) κε ραξαθηεξηζηηθά 

ην δηάρπην (corporis diffusum) αγγεηνθεξάησκα (δείηε απηόλ ηνλ όξν) θαη ηελ ήπηα αηζζεηηθή 

λεπξνπάζεηα.  

Ο επηπνιαζκόο απηήο ηεο δηαηαξαρήο δελ είλαη γλσζηόο, αιιά κέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαθεξζεί 

ιηγόηεξεο από 20 πεξηπηώζεηο έιιεηςεο NAGA.Η δηαηαξαρή απηή είλαη θιηληθά εηεξνγελήο. 

Έρνπλ αλαθεξζεί νξηζκέλνη αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ, εθηόο από αγγεηνθεξάησκα θαη ήπηα 

λνεηηθή πζηέξεζε, ρσξίο όκσο λεπξνινγηθά ζεκεία. Έλαο άιινο αζζελήο είρε ιεκθνίδεκα, 

θαξδηνκεγαιία, ζνιεξόηεηα ηνπ θεξαηνεηδνύο ρηηώλα θαη θάπνηα αδξά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζώπνπ, πνπ πεξηειάκβαλαλ παρηά ρείιε, θαζίδεζε ηεο ξίδαο ηεο ξηλόο θαη δηεπξπκέλε άθξε 

ηεο ξηλόο. Άιιεο δπλεηηθέο εθδειώζεηο είλαη νη εκβνέο, ε βαξεθνΐα θαη ν ίιηγγνο (λόζνο ηνπ 

Meniere)  (βιέπε ηνλ όξν απηό). Παζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα θελνηόπηα πνπ 

παξαηεξνύληαη ζην αίκα θαη ζηα δεξκαηηθά θύηηαξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδνζειηαθώλ 

θπηηάξσλ ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ  θαη ησλ ιεκθαγγείσλ, ησλ πεξηθπηηάξσλ,  ησλ ηλνθπηηάξσλ, 

ησλ ιηπνθπηηάξσλ, ησλ  θπηηάξσλ Schwann, ησλ λεπξάμνλσλ, ησλ ιείσλ κπτθώλ θπηηάξσλ ησλ 

αλνξζσηήξσλ ησλ ηξηρηδίσλ θαη ησλ θπηηάξσλ ησλ εμσθξηλώλ ηδξσηνπνηώλ αδέλσλ.  Τα 

θελνηόπηα είλαη πεξηζζόηεξν εκθαλή ζηα αγγεηαθά ελδνζειηαθά θύηηαξα θαη ζην εθθξηηηθό ηκήκα 

ησλ ηδξσηνπνηώλ αδέλσλ. Έρνπλ πεξηγξαθεί δηαθνξεηηθέο παζνγόλεο νκόδπγεο κεηαιιάμεηο ζην 

γνλίδην NAGA (22q13.2) ζηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί. Απηέο νη κεηαιιάμεηο νδεγνύλ 

ζε δπζιεηηνπξγία, αζηάζεηα θαη ηαρεία απνηθνδόκεζε ηεο ιπζνζσκηαθήο πξσηεΐλεο, NAGA. Η 

ειιεηπήο  δξαζηηθόηεηα απηνύ ηνπ ελδύκνπ νδεγεί ζε δηαηαξαρή ηνπ θαηαβνιηζκνύ θαη ζηε 

ζπζζώξεπζε ησλ κε θαηαβνιηδόκελσλ  γιπθνζπδεπγκέλσλ νπζηώλ ζηα ηξηηνγελή ιπζνζώκαηα. 

 

Η κεηαβίβαζε  γίλεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν θαη κπνξεί λα δνζεί γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή. 
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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. 

 

 

 


