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:: Βλεννοπολυζακχαρίδωζη ηύπου 6   
 

Αξηζκόο Orphanet: 583 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η βιελλνπνιπζαθραξίδωζε ηύπνπ 6 (MPS 6) είλαη έλα αζξνηζηηθό ιπζνζωκηθό λόζεκα, κε 

πξννδεπηηθή πνιπζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή, πνπ νθείιεηαη ζηελ  αλεπάξθεηα ηεο αξπιηθήο 

ζνπιθαηάζεο Β (ASB), πνπ νδεγεί ζηε ζπζζώξεπζε ζεηηθήο δεξκαηάλεο.  

Ο επηπνιαζκόο ζηα λενγλά είλαη κεηαμύ 1 ζηηο  43.261 θαη 1 ζηηο 1.505.160 γελλήζεηο δώληωλ 

λενγλώλ. Σν λόζεκα παξνπζηάδεη  έλα επξύ θάζκα ζπκπηωκάηωλ από αξγά  έωο ηαρέωο 

εμειηζζόκελεο κνξθέο. Οη ραξαθηεξηζηηθέο ζθειεηηθέο δπζπιαζίεο πεξηιακβάλνπλ θνληό 

αλάζηεκα, πνιιαπιή δπζόζηωζε θαη εθθπιηζηηθή λόζνηωλ αξζξώζεωλ. Οη ηαρέωο 

εμειηζζόκελεο κνξθέο ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ από ηε γέλλεζε, κε απμεκέλα επίπεδα 

γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηα νύξα (GAG, γεληθώο> 100 κηθξνγξακκάξηα / mg θξεαηηλίλεο), 

ζνβαξή πνιιαπιή δπζόζηωζε, θνληό αλάζηεκα, θαη ζάλαηνπξηλ από ηε 2ε  ή 3ε  δεθαεηία δωήο. 

Μηα πην αξγά εμειηζζόκελε κνξθή έρεη πεξηγξαθεί, κε κεηαγελέζηεξε έλαξμε, ειαθξώο 

απμεκέλα επίπεδα γιπθνδακηλνγιπθαλώλ  (γεληθά <100 κηθξνγξακκάξηα / mg θξεαηηλίλεο), ήπηα 

πνιιαπιή δπζόζηωζε,  θαη ζάλαην ζηε 4ε ή 5ε  δεθαεηία δωήο. Άιια θιηληθά επξήκαηα κπνξεί 

λα πεξηιακβάλνπλ θαξδηαθή λόζν ηωλ βαιβίδωλ, κεηωκέλε πλεπκνληθή ιεηηνπξγία, 

επαηνζπιελνκεγαιία, παξαξξηλνθνιπίηηδα, κέζε ωηίηηδα, απώιεηα αθνήο, άπλνηεο ύπλνπ, 

ζόιωζε ηνπ θεξαηνεηδνύο,  λόζν ηνπ θαξπηαίνπ ζωιήλα θαη βνπβωλνθήιεο ή νκθαινθήιε. 

Μνινλόηη ε λνεηηθή πζηέξεζε γεληθά απνπζηάδεη ζηε MPS 6, επξήκαηα από  ην θεληξηθό λεπξηθό 

ζύζηεκα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκπίεζε ηεο απρεληθήο κνίξαο ηνπ λωηηαίνπ κπεινύ πνπ 

πξνθαιείηαη από αζηάζεηα ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, πάρπλζε ηωλ 

κελίγγωλ / θαη νζηεώδε ζηέλωζε, επηθνηλωλνύληα πδξνθέθαιν, αηξνθία νπηηθνύ  λεύξνπ θαη 

ηύθιωζε.Σν λόζεκα κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζωκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν θαη πξνθαιείηαη 

από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ARSB, πνπ βξίζθεηαη ζην ρξωκόζωκα 5 (5q13-5q14). Πάλω από 

130 κεηαιιάμεηο ζην ARSB έρνπλ αλαθεξζεί, πνπ πξνθαινύλ απνπζία ή κεηωκέλε δξαζηηθόηεηα 

ηεο αξπιηθήο ζνπιθαηάζεο Β (ASB ή ζνπιθαηάζε ηεο 4-Ν-αθεηπινγαιαθηνδακίλεο) θαη 

αλαζηνιή ηεο απνδόκεζεο ηεο ζεηϊθήο δεξκαηάλεο θαη ηεο ζεηϊθήο ρνλδξνϋηίλεο. Η δηάγλωζε 

απαηηεί ηηο ελδείμεηο ηεο θιηληθήο εηθόλαο, ηελ δξαζηηθόηεηα ηεο ASB κηθξόηεξε από 10% ηνπ 

θαηώηεξνπ θπζηνινγηθνύ νξίνπ ζε θαιιηέξγεηεο ηλνβιαζηώλ δέξκαηνο ή κεκνλωκέλα 

ιεπθνθύηηαξα θαη ηελ εύξεζε θπζηνινγηθήο δξαζηηθόηεηαο κίαο δηαθνξεηηθήο ζνπιθαηάζεο 

(πξνο απνθιεηζκό ηωλ βιελλνζνπιθαηηδώζεωλ, βι. ηνλ όξν απηό). Σν εύξεκα ηεο απμεκέλεο 

απέθθξηζεο ζηα νύξα ζεηϊθήο δεξκαηάλεο κε ηελ απνπζία ηεο ζεηϊθήο επαξάλεο είλαη 

ππνζηεξηθηηθό ηεο δηάγλωζεο. Εθηόο από ηελ αλεπάξθεηα πνιαπιώλ ζνπιθαηαζώλ, ε 

δηαθνξηθή δηάγλωζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη άιιεο κνξθέο MPS (MPS 1, 2, 4Α, 7), ηελ 

ζηαιίδωζε  θαη ηηο βιελλνιηπηδώζεηο (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Πξηλ ηε ζεξαπεία ηεο ελδπκηθήο  

ππνθαηάζηαζεο (ERT) κε galsulfase (Naglazyme ®), ε θιηληθή αληηκεηώπηζε πεξηνξηδόηαλ ζηελ 

ππνζηεξηθηηθή θξνληίδα θαη ηε κεηακόζρεπζε αηκνπνηεηηθώλ βιαζηηθώλ θπηηάξωλ. Η galsulfase 

είλαη πιένλ επξέωο δηαζέζηκε θαη είλαη κηα εηδηθή ζεξαπεία πνπ παξέρεη βειηηωκέλε αληνρή κε 

έλα απνδεθηό πξνθίι αζθάιεηαο. Η πξόγλωζε πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία έλαξμεο, ηνλ 
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ξπζκό εμέιημεο ηεο λόζνπ, ηελ ειηθία θαηά ηελ έλαξμε ηεο ΕΡΣ θαη γηα ηελ πνηόηεηα ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη.  
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Σν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. ε θακκία πεξίπηωζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλωζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


