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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η αιθαπηνλνπξία ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζπζζώξεπζε ηνπ νκνγεληηζηθνύ νμένο (HGA) θαη ηνπ 

νμεηδσκέλνπ πξντόληνο ηεο βελδνθηλόλεο ηνπ νμηθνύ νμένο (BQA), πνπ νδεγνύλ ζηελ εκθάληζε 

ζθνύξνπ ρξώκαηνο ζηα νύξα  όηαλ αθήλνληαη εθηεζεηκέλα ζηνλ αέξα, γθξη-κπιε ρξσκαηηζκό 

ηνπ ζθιεξνύ ηνπ νθζαικνύ θαη ηνπ έιηθα ηνπ σηόο (σρξνλνζία), θαη λόζν ησλ αξζξώζεσλ πνπ 

νδεγεί ζε αλαπεξία θαη αθνξά ηόζν ηηο αμνληθέο όζν θαη ηηο πεξηθεξηθέο αξζξώζεηο (σρξνλνηηθή 

αξζξνπάζεηα). Ο επηπνιαζκόο εθηηκάηαη ζε 1-9/1.000.000. Πνιιά πξνζβεβιεκέλα άηνκα είλαη 

αζπκπησκαηηθά θαη δελ γλσξίδνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο κέρξη ηελ ελειηθίσζε. Ωζηόζν, ε 

νκνγεληηζηθή νμπνπξία κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί λσξίο ζηελ παηδηθή ειηθία (βάθνληαη ζθνύξεο νη 

πάλεο). Μπνξεί λα παξαηεξεζεί αζπλήζηζηε κειάγρξσζε ηνπ ππεξθείκελνπ δέξκαηνο ησλ 

ρόλδξσλ, ζε όιν ην ζώκα, κεηά από ηελ ηξίηε δεθαεηία ηεο δσήο. Σπκπηώκαηα από ην 

κπνζθειεηηθό εκθαλίδνληαη ζηελ ηξίηε δεθαεηία κε πόλν ζηελ πιάηε θαη  αθακςία: ε ζπκκεηνρή 

ησλ κεγάισλ πεξηθεξεηαθώλ αξζξώζεσλ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο αξθεηά ρξόληα κεηά ηηο αιιαγέο 

ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, πνπ ζπρλά νδεγεί ζε ηειηθνύ ζηαδίνπ λόζν ησλ αξζξώζεσλ, πνπ 

απαηηεί ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε. Η σρξνλνηηθή πεξηθεξηθή αξζξνπάζεηα είλαη γεληθά 

εθθπιηζηηθή, αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο. κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη αξζξηθή θιεγκνλή Η 

θηλεηηθόηεηα ησλ αξζξώζεσλ είλαη κεησκέλε. Μπνξεί αλ εκθαλίδεηαη θαη αγθύισζε. Μπνξεί λα 

είλαη ππάξρνπλ ζεκεία θιεγκνλήο ηεο ανξηηθήο ή ηεο κηηξνεηδoύο βαιβίδαο. Η αιθαπηνλνπξία, ε 

νπνία  θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα,  νθείιεηαη ζε αλαζηνιή 

ηεο θαηαβνιηθήο  νδνύ ηεο θαηλπιαιαλίλεο θαη ηεο ηπξνζίλεο. Οη αζζελείο είλαη νκνδπγώηεο  ή 

ζύλζεηνη εηεξνδπγώηεο γηα κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην HGD (1,2-δηνμπγελάζε ηνπ νκνγεληηζηηθνύ 

νμένο). Πεξηζζόηεξεο από 70 δηαθνξεηηθέο ζεκεηαθέο κεηαιιάμεηο έρνπλ πεξηγξαθεί ζε όιν ηνλ 

θόζκν, πνπ αθνξνύλ ηελ ζύκπινθε εμακεξή δνκή ηνπ ελδύκνπ HGD. Η βιάβε  ησλ ηζηώλ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο ηεο  BQA, ε νπνία  ηείλεη λα πνιπκεξίδεηαη ζε ρξσζηηθή πνπ 

πξνζνκνηάδεη ηελ κειαλίλε θαη εκθαλίδεη απμεκέλε ζπλάθεηα πξνο ηνλ ζπλδεηηθό ηζηό. Απηή ε 

ρξσζηηθή είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιέζεη πνιιέο νμεηδναλαγσγηθέο αληηδξάζεηο θαη επάγεη ηελ 

παξαγσγή ειεπζέξσλ ξηδώλ, πξνθαιώληαο πεξαηηέξσ βιάβε ζην ζπλδεηηθό ηζηό. Μνινλόηη δελ 

έρεη απνδεηρζεί, ζεσξείηαη όηη ε ζπζζώξεπζε ηνπ πνιπκεξνύο πξνθαιεί θαη κία θιεγκνλώδε  

αληίδξαζε  πνπ νδεγεί ζηελ ελαπόζεζε αζβεζηίνπ ζηηο πξνζβεβιεκέλεο αξζξώζεηο. To 

νκνγεληηζηθό νμύ κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί ζηα νύξα κε ηελ ρξήζε αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο -

θαζκαηνκεηξίαο κάδαο. Καζώο πνιινί αζζελείο δελ εκθαλίδνπλ ζθνύξα νύξα, κπνξεί λα είλαη 

ζθόπηκν λα αλαδεηεζεί ην νκνγεληηζηθό ζε όινπο ηνπο αζζελείο κε αθηηλνινγηθή έλδεημε 

νζηεναξζξίηηδαο. Η αθηηλνγξαθία ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζα απνθαιύςεη εθθύιηζε ηνπ δίζθνπ ζε 

ζπλδπαζκό κε ππθλή αζβεζηνπνίεζε, ηδηαίηεξα ζηελ νζθπτθή πεξηνρή. Ομεία δηαιείπνπζα 

πνξθπξία (ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζθνπξόρξσκα νύξα), κπνξεί λα απνθιεηζηεί από ηελ 

παξνπζία νκνγεληηζηθνύ, ελώ ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ε νζηεναξζξίηηδα ή ε αγθπινπνηεηηθή 

ζπνλδπιίηηδα κπνξνύλ λα απνθιεηζηνύλ από ηνλ αθηηλνινγηθό έιεγρν. Τα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ζα πξέπεη λα παξαπέκπνληαη γηα γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή. Η ζεξαπεπηηθή αγσγή κπνξεί λα 

επηβξαδύλεη ην ξπζκό ελαπόζεζεο ηεο ρξσζηηθήο  νπζίαο. Απηό αλακέλεηαη  λα ειαρηζηνπνηήζεη 
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ηηο θαξδηαγγεηαθέο  επηπινθέο θαη ηηο επηπινθέο από ηηο αξζξώζεηο πνπ εκθαλίδνληαη αξγόηεξα 

ζηε δσή. Γπζηπρώο έσο ζήκεξα, δελ ππάξρνπλ πξνιεπηηθά ή ζεξαπεπηηθά κέηξα γηα ηελ 

αζζέλεηα. Ο δηαηξνθηθόο πεξηνξηζκόο είλαη επεξγεηηθόο, αιιά ε ζπκκόξθσζε είλαη ζπρλά 

πεξηνξηζκέλε. Έρνπλ επηλνεζεί ζεξαπεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ παξέκβαζε ζην 

δηαηαξαγκέλν κεηαβνιηθό κνλνπάηη ηεο θαηλπιαιαλίλεο-ηπξνζίλεο (π.ρ. ληηηζηλόλε (nitisinone). 

Ωζηόζν, ε καθξνπξόζεζκε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα απηνύ ηνπ θαξκάθνπ δελ έρνπλ 

αθόκε θαζνξηζηεί. Άιιεο πηζαλέο πξνζεγγίζεηο απνζθνπνύλ ζηε δηεξεύλεζε ησλ επηδξάζεσλ 

ησλ αληηνμεηδσηηθώλ βηνκνξίσλ ζηελ πξόιεςε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ HGA ζην πνιπκεξέο πιηθό 

πνπ ελαπνηίζεηαη ζηνπο ρόλδξηλνπο ηζηνύο (π.ρ., Ν-αθεηπινθπζηεΐλε). Ωζηόζν, πξνεγνύκελεο 

πξνζπάζεηεο  ρνξήγεζεο βηηακίλε C έρνπλ απνδεηρζεί, ζε κεγάιν βαζκό, κε ηθαλνπνηεηηθέο. Τα 

άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο κπνξεί λα ρξεηαζζνύλ  ηελ απνκάθξπλζε θαη ηε ζύληεμε ή 

ζπγθόιιεζε  ησλ νζθπτθώλ δίζθσλ. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρίνπ ή ηεο άξζξσζεο ηνπ γόλαηνο 

κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε. Τν πξνζδόθηκν επηβίσζεο δελ κεηώλεηαη ζεκαληηθά, αιιά 

παξαηεξείηαη πξννδεπηηθή ιεηηνπξγηθή  επηδείλσζε  κε απώιεηα ηεο θηλεηηθόηεηαο. 
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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. 

 

 

 


