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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η γιπθνγνλίαζε ιόγσ αλεπάξθεηαο ηεο θσζθαηάζεο ηεο 6 θσζθνξηθήο γιπθόδεο (G6P) ή 

λόζνο απνζήθεπζεο γιπθνγόλνπ (GSD) ηύπνπ 1, είλαη κηα νκάδα θιεξνλνκηθώλ κεηαβνιηθώλ 

λνζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηύπσλ α θαη β (δείηε ηνπο όξνπο απηνύο), 

ραξαθηεξίδνληαη από κεησκέλε αλνρή ζηε λεζηεία, θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο θαη επαηνκεγαιία, 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζπζζώξεπζε γιπθνγόλνπ θαη  ιίπνπο ζην ήπαξ.  

 

Ο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο. Η εηήζηα ζπρλόηεηα θαηά ηε γέλλεζε είλαη πεξίπνπ 1 / 100.000. 

Ο ηύπνο α επεξεάδεη ην 80% ησλ αζζελώλ. Η ύπαξμε άιισλ ηύπσλ (c, d) δελ έρεη 

επηβεβαησζεί. 

Η λόζνο κπνξεί λα εθδεισζεί θαηά ηε γέλλεζε κε επαηνκεγαιία ή, ζπλεζέζηεξα, κεηαμύ ησλ 

ειηθηώλ ησλ ηξηώλ έσο ηεζζάξσλ κελώλ από ζπκπηώκαηα ηαρέσο επαγόκελεο ππνγιπθαηκίαο. 

Οη αζζελείο παξνπζηάδνπλ δηόγθσζε ηνπ ήπαηνο, θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο, νζηενπελία, 

κεξηθέο θνξέο νζηενπόξσζε, γεκάηα κάγνπια  κε ζηξνγγπιό πξόζσπν, λεθξνκεγαιία θαη 

ζπρλά επίζηαμε πνπ νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ησλ αηκνπεηαιίσλ. Δπηπιένλ, ζηνλ ηύπν β, νη 

ινηκώμεηο θαη ε θιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ, νθείινληαη ζε νπδεηεξνπελία θαη ζε 

δπζιεηηνπξγία ησλ νπδεηεξόθηισλ. Οη όςηκεο επηπινθέο αθνξνύλ ην ήπαξ (αδελώκαηα θαη πην 

ζπάληα επαηνθαξθίλσκα) θαη ηνπο λεθξνύο (πξσηετλνπξία θαη ελίνηε λεθξηθή αλεπάξθεηα). 

Η λόζνο νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ζην ζύζηεκα G6P, έλα βαζηθό ζηάδην ηεο ξύζκηζεο ηεο 

γιπθόδεο ζην αίκα. Μεηαιιάμεηο ζην γνλίδην G6PC (17q21) πξνθαινύλ έιιεηςε ηεο θαηαιπηηθήο 

ππνκνλάδαο G6P-άιθα, πνπ εθθξάδεηαη ζην ήπαξ, ηνπο λεθξνύο θαη ην έληεξν (ηύπνο α), ελώ 

νη κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην SLC37A4 (11q23) πξνθαινύλ έιιεηςε ηνπ θαζνιηθά εθθξαδόκελνπ 

κεηαθνξέα ηεο G6P (G6PT) ή ηεο G6P ηξαλζινθάζεο (ηύπνο β).  

 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εηθόλα θαη ηε γιπθόδε ηνπ αίκαηνο θαη ηα επίπεδα ηνπ 

γαιαθηηθνύ νμένο ζην αίκα, κεηά από έλα γεύκα (ππεξγιπθαηκία θαη ρακειά επίπεδα  γαιαθηηθνύ 

νμένο ζην αίκα) θαη κεηά από ηξεηο έσο ηέζζεξηο ώξεο λεζηείαο (ππνγιπθαηκία θαη απμεκέλα 

επίπεδα  γαιαθηηθνύ νμένο ζην αίκα). Τν νπξηθό νμύ, ηα ηξηγιπθεξίδηα θαη ηα επίπεδα 

ρνιεζηεξόιεο ηνπ νξνύ είλαη απμεκέλα. Γελ ππάξρεη γιπθαηκηθή απόθξηζε ζηε γιπθαγόλε. Ο 

κνξηαθόο γελεηηθόο έιεγρνο επηηξέπεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο. Η ρξήζε ηεο επαηηθήο 

βηνςίαο γηα ηε κέηξεζε ηεο δξαζηηθόηεηαο ηεο G6P γίλεηαη νινέλα θαη πην ζπάληα. 
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Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη άιιεο γιπθνγνληάζεηο, ηδίσο ηελ γιπθνγνλίαζε ιόγσ ηεο 

αλεπάξθεηαο ηνπ ελδύκνπ απνδηαθιαδηζκνύ ηνπ γιπθνγόλνπ (αλεπάξθεηα GDE) ή GSD ηύπνπ ΙΙΙ 

(βιέπε ηνλ όξν απηό), αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα επίπεδα γιπθόδεο θαη γαιαθηηθνύ νμένο 

ζην αίκα είλαη πςειά κεηά από έλα γεύκα θαη ρακειά ζε πεξίνδν λεζηείαο. Οη πξσηνπαζείο 

όγθνη ηνπ ήπαηνο θαη ην ζύλδξνκν Pepper (επαηηθέο κεηαζηάζεηο ιόγσ λεπξνβιαζηώκαηνο), 

κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε, αιιά απνθιείνληαη εύθνια κέζσ ησλ 

θιηληθώλ θαη ησλ ππεξερνγξαθηθώλ επξεκάησλ. 

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή κε κνξηαθή αλάιπζε ησλ ακληνθύηηαξσλ ή ησλ 

θπηηάξσλ ησλ ρνξηαθώλ ιαρλώλ. Η πξνεκθπηεπηηθή γελεηηθή δηάγλσζε κπνξεί λα ζπδεηεζεί.  

 

Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Πξέπεη λα πξνζθέξεηαη. γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή.  

Η αληηκεηώπηζε ζηνρεύεη ζηελ απνθπγή ηεο ππνγιπθαηκίαο (ζπρλά γεύκαηα,  ζίηηζε  κε 

ξηλνγαζηξηθό ζσιήλα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύθηαο θαη αξγόηεξα ρνξήγεζε από ηνπ ζηόκαηνο 

κε καγεηξεκέλνπ ακύινπ) ηεο νμέσζεο (πεξηνξηζκέλε πξόζιεςε θξνπθηόδεο θαη γαιαθηόδεο, 

από ηνπ ζηόκαηνο ζπκπιεξώκαηα δηηηαλζξαθηθώλ), ηεο ππεξηξηγιπθεξηδαηκίαο (δηαηξνθή, 

ρνιεζηπξακίλε, ζηαηίλεο ), ηεο ππεξνπξηραηκίαο (αιινπνπξηλόιε) θαη ησλ επαηηθώλ επηπινθώλ. 

Μόιηο αληρλεπζεί κηθξνιεπθσκαηηλνπξία πξέπεη λα αξρίζεη ε πξνζηαζία ησλ λεθξώλ κε ηελ 

ρξήζε αλαζηνιέσλ ηνπ κεηαηξεπηηθνύ ελδύκνπ. Γηα ηελ νζηενπόξσζε κπνξεί λα απαηηεζνύλ 

δηθσζθνληθά. Η κεηακόζρεπζε ήπαηνο, γίλεηαη  ζε πεξίπησζε πησρνύ ειέγρνπ ηνπ 

κεηαβνιηζκνύ ή ζε επαηνθαξθίλσκα, δηνξζώλεη ηελ ππνγιπθαηκία, αιιά ε λεθξηθή πξνζβνιή 

κπνξεί λα ζπλερίζεη λα επηδεηλώλεηαη, ελώ ε νπδεηεξνπελία δελ δηνξζώλεηαη πάληα ζηνλ ηύπν β. 

Μεηακόζρεπζε λεθξνύ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξίπησζε ζνβαξήο λεθξηθήο 

αλεπάξθεηαο. Σπλδπαζκέλε κεηακόζρεπζε ήπαηνο-λεθξνύ έρεη δηεμαρζεί ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο.  

 

Με πξνζαξκνζκέλε αληηκεηώπηζε, ε πξόγλσζε είλαη θαιή: νη αζζελείο έρνπλ ζρεδόλ 

θπζηνινγηθή δηάξθεηα δσήο. 
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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. 

 

 

 


