
 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην  www.orpha.net 1 

 

 

:: Ανεπάρκεια μσϊκής υωσυουροσκτοκινάσης 
 

Αξηζκόο Orphanet: 371 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η αλεπάξθεηα ηεο κπτθήο θσζθνθξνπθηνθηλάζεο (PFK), πνπ είλαη επίζεο γλσζηή σο λόζνο 

Tarui ή γιπθνγνλίαζε ηύπνπ 7 (GSD7), είλαη κηα ζπάληα λόζνο απνζήθεπζεο γιπθνγόλνπ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από θόπσζε θαηά ηελ άζθεζε θαη κπτθή δπζαλεμία ζηελ άζθεζε. Δθδειώλεηαη 

θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη έρνπλ αλαθεξζεί πεξί ηηο 100 πεξηπηώζεηο ζε όινλ ηνλ θόζκν. Τα 

θιηληθά ζεκεία πεξηιακβάλνπλ κπτθή δπζαλεμία ζηελ άζθεζε (ζνβαξόηεξε απ’ ό,ηη ζηνλ ηύπν 

5, βιέπε απηόλ ηνλ όξν), ελώ παξαηεξνύληαη αληηξξνπνύκελε αηκόιπζε (απμεκέλε 

ρνιεξπζξίλε θαη δηθηπνθύηηαξα) θαη ππεξνπξηραηκία. Σε 6 νηθνγέλεηεο έρεη αλαθεξζεί κηα 

βξεθηθή κνξθή ηεο λόζνπ πνπ νδεγεί ηαρέσο ζην ζάλαην. Η λόζνο νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο 

ηνπ γνληδίνπ PFKM  (12q13), πνπ θσδηθνπνηεί ην κπτθό ηζνέλδπκν ηεο PFK, έλα έλδπκν 

θξίζηκν γηα ηε ξύζκηζε ηεο αλαεξόβηαο γιπθόιπζεο, πνπ πεξηιακβάλεη 3 ηζνέλδπκα (γηα ηνπο 

κύεο, ην ήπαξ θαη ηα αηκνπεηάιηα). Η λόζνο είλαη απηνζσκαηηθή ππνιεηπόκελε, παξ’ όιν πνπ 

έρνπλ αλαθεξζεί θάπνηεο πεξηπηώζεηο ςεπδνεπηθξάηεζεο θαη θάπνηα άηνκα εηεξνδπγώηεο 

πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηα βηνινγηθά επξήκαηα: απμεκέλα 

επίπεδα αλώκαινπ γιπθνγόλνπ θαη ελδπκηθήο αλεπάξθεηαο (1-33% ελαπνκείλαζα 

δξαζηηθόηεηα) ζηε βηνςία κπόο, ελώ ε δξαζηηθόηεηα ζηα εξπζξνθύηηαξα είλαη άλσ ηνπ 50%. Η 

δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη άιινπο ηύπνπο γιπθνγνληάζεσλ (βιέπε απηνύο ηνπο 

όξνπο). Η κόλε ζεξαπεία είλαη ε απνθπγή ηεο έληνλεο άζθεζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη 

νη πδαηάλζξαθεο νδεγνύλ ζε ρακειόηεξε κπτθή απόδνζε (ιόγσ ησλ ειαηησκέλσλ επηπέδσλ 

ειεύζεξσλ ιηπαξώλ νμέσλ θαη θεηνληθώλ ζσκάησλ). Η κπνζθαηξηλνπξία κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε  λεθξηθή αλεπάξθεηα. 
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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. 

 

 

 


