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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

H λόζνο απνζήθεπζεο ηνπ γιπθνγόλνπ ιόγσ αλεπάξθεηαο ηνπ ελδύκνπ απνδηαθιαδηζκνύ ηνπ 

γιπθνγόλνπ (GDE), ή λόζνο απνζήθεπζεο ηνπ γιπθνγόλνπ ηύπνπ 3 (GSD 3), είλαη κηα κνξθή 

λόζνπ απνζήθεπζεο ηνπ γιπθνγόλνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζνβαξή κπτθή αδπλακία θαη 

επαηνπάζεηα. O εθηηκώκελνο επηπνιαζκόο είλαη πεξίπνπ 1/100.000 γελλήζεηο (κπνξεί λα είλαη 

πςειόηεξνο κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο). Η GSD 3 ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζηελ 

πξώηκε παηδηθή ειηθία. Τα παηδηά απηά εκθαλίδνπλ επαηνκεγαιία, θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο 

θαη πεξηζηαζηαθέο ππνγιπθαηκηθέο θξίζεηο.  Η επαηνκεγαιία ελδέρεηαη λα ππνρσξήζεη κε ηελ 

ελειηθίσζε. Η κπτθή αδπλακία επηδεηλώλεηαη κε αξγό ξπζκό. Άιια ζπρλά ζρεηηθά  ζεκεία 

πεξηιακβάλνπλ ηελ κπτθή ππνηνλία θαη ηελ ππεξηξνθηθή κπνθαξδηνπάζεηα. Τα ζπκπηώκαηα 

ζπρλά βειηηώλνληαη θαηά ηελ εθεβεία, εθηόο από ηηο ιίγεο πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδεηαη 

θίξξσζε ή κπνπάζεηα. 

Τα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνγιπθαηκία ρσξίο νμέσζε, ηελ 

ππεξηξηγιπθεξηδαηκία θαη ηελ ππεξηξαλζακηλαζαηκία θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Η λόζνο 

πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην AGL (1p21), πνπ νδεγεί ζε αλεπάξθεηα ζην GDE, ην 

νπνίν καδί κε ηε θσζθνξπιάζε ηνπ γιπθνγόλνπ ζπκβάιεη ζηνλ θαηαβνιηζκό ηνπ γιπθνγόλνπ. Η 

αλεπάξθεηα κπνξεί λα εθδειώλεηαη ζην ήπαξ θαη ηνπο κύεο (GSD 3α) ή κόλν ζην ήπαξ (GSD 

3b). Κιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ 

απόδεημε ηεο ελδπκαηηθήο αλεπάξθεηαο ζε  ιεπθνθύηηαξα, θαιιηέξγεηεο ηλνβιαζηώλ δέξκαηνο, ή 

ζε βηνςίεο ήπαηνο ή κπόο. Σε αληίζεζε κε ηελ  GSD ηύπνπ 1 (βι. ηνλ όξν απηό), ππάξρεη 

απάληεζε ζηελ γιπθαγόλε κεηά ηα γεύκαηα. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηηο άιιεο 

κνξθέο λνζεκάησλ απνζήθεπζεο ηνπ γιπθνγόλνπ (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Η πξνγελλεηηθή 

δηάγλσζε είλαη δπλαηή κε ηελ κέηξεζε ηεο ελδπκηθήο δξαζηηθόηεηαο θαη / ή αλάιπζε DNA. Η 

ζεξαπεία βαζίδεηαη ζε κηα εηδηθή  δίαηηα, κε εληεξηθή ξηλνγαζηξηθή ζηάγδελ ζίηηζε ηε λύρηα ζε 

πεξίπησζε ππνγιπθαηκίαο, ζπρλά γεύκαηα θαη ζπκπιεξώκαηα κε καγεηξεπκέλνπ  ακύινπ. 

Γίαηηα πςειή ζε πξσηεΐλεο ζπληζηάηαη ζε αζζελείο κε κπνπάζεηα. Σπαλίσο, νη αζζελείο κπνξεί 

λα αλαπηύμνπλ επηπινθέο, όπσο επαηηθή αλεπάξθεηα ή επαηνθπηηαξηθό θαξθίλσκα. 
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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. 

 

 

 


