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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η γαγγιηνζίδσζε GM2, παξαιιαγή Β ή λόζνο Tay-Sachs ραξαθηεξίδεηαη από ζπζζώξεπζε 

GΜ2 γαγγιηνζηδίσλ ιόγσ αλεπάξθεηαο ηεο εμνδακηληδάζεο Α. Ο επηπνιαζκόο ηεο λόζνπ είλαη 1 

πεξίπησζε αλά 320.000 γελλήζεηο δώλησλ λενγλώλ. Με βάζε ηελ ειηθία έλαξμεο έρνπλ 

πεξηγξαθεί ηξεηο κνξθέο.  Η βξεθηθή κνξθή (ηύπνο 1) εκθαλίδεηαη κεηαμύ ησλ 3 θαη 6 κελώλ. Τν 

πξώην ζεκάδη είλαη ε έληνλε αληίδξαζε ζηνλ μαθληθό ζόξπβν. Η ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

εκθαλίδεηαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 8 κελώλ κε ππνηνλία, ακαύξσζε θαη κεγαιεγθεθαιία. Μπνξεί 

λα εληνπηζζεί θεξαζόρξνε θειίδα ζηελ σρξά, αιιά δελ είλαη εηδηθή. Η κπτθή αδπλακία 

εμειίζζεηαη θαη νδεγεί ζε παξάιπζε. Η δηαηαξαρή εμειίζζεηαη ζε  απεγθεθαιηζκό θαη  είλαη 

κνηξαία θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Η ελδπκαηηθή δξαζηηθόηεηα ηεο εμνδακηληδάζεο Α είλαη είηε 

εμαηξεηηθά ρακειή ή εληειώο απνύζα ζηα ιεπθνθύηηαξα θαη ζε θαιιηεξγεκέλνπο ηλνβιάζηεο πνπ 

ιακβάλνληαη κε βηνςία δέξκαηνο. Σηε λεαληθή κνξθή (ηύπνο 2), ε έλαξμε είλαη κεηαμύ ησλ 

ειηθηώλ 2 θαη 6 κε θηλεηηθή αηαμία, δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη πξννδεπηηθή απώιεηα ησλ 

λνεηηθώλ ηθαλνηήησλ, πνπ νδεγεί ζε κηα θαηάζηαζε απεγθεθαιηζκνύ θαη ζάλαην πεξίπνπ ζηελ 

ειηθία ησλ 15.  Η κείσζε ηεο δξαζηηθόηεηαο ηεο εμνδακηληδάζεο A είλαη κηθξόηεξε ζε ζρέζε κε 

ηε βξεθηθή κνξθή. 

Η κνξθή ησλ ελειίθσλ ή ρξόληα κνξθή (ηύπνο 3) κπνξεί λα εκθαληζζεί πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 

10, αιιά ζπρλά ε δηαηαξαρή δελ δηαγηγλώζθεηαη κέρξη ηελ ελειηθίσζε. Υπάξρνπλ δύν 

δηαθνξεηηθέο θιηληθέο κνξθέο. Η πξώηε είλαη παξόκνηα κε ηελ  άηππε λόζν ηνπ Friedreich, ηελ 

λσηηαηνπαξεγθεθαιηδηθή αηαμία, αιιά ρσξίο θαξδηαθά ή νζηηθά ζεκεία, όπσο ε ζθνιίσζε ή ε 

πιαηππνδία. Η δεύηεξε είλαη ε λεαληθή λσηηαία ακπνηξνθία πνπ κνηάδεη κε ην ζύλδξνκν 

Kugelberg-Welander. Οη λνεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά, κπνξεί ή κπνξεί θαη λα κελ 

επεξεαζηνύλ. Παξαηεξείηαη αλεπάξθεηα ηεο εμνζακηληδάζεο Α. Η λόζνο Tay-Sachs 

κεηαβηβάδεηαη  κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα. Τν αηηηνινγηθό γνλίδην  (HEXA) 

θσδηθνπνηεί ηελ ππνκνλάδα άιθα ηεο εμνδακηληδάζεο Α θαη βξίζθεηαη ζην ρξσκόζσκα 15 

(15q23). Ο εληνπηζκόο  ησλ εηεξόδπγσλ αηόκσλ θαη ε πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δηαζέζηκεο 

θαη ζπληζηώληαη ζε πιεζπζκνύο πνπ  εκθαλίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα απηήλ ηελ  δηαηαξαρή 

(Δβξαίνη Αζθελάδπ). Έρνπλ αλαθεξζεί  δύν παξαιιαγέο ηεο λόζνπ. Σηε γαγγιηνζίδσζε GM2, 

παξαιιαγή Β1, ηα θιηληθά ζεκεία είλαη ηαπηόζεκα κε εθείλα ηεο λεαληθήο θαη ηεο κνξθήο ησλ 

ελειίθσλ ηεο παξαιιαγήο Β. Η εμνζακηληδάζε Α κπνξεί λα αληρλεπζεί κόλν κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηερλεηό ππόζηξσκα, ην νπνίν δηαθέξεη από εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαιιαγή Β. Η 

παξαιιαγή ΑΒ ηεο γαγγιηνζίδσζεο GM2 πξνζνκνηάδεη  ηελ Tay-Sachs, αιιά ε δξαζηηθόηεηα 

ηεο εμνδακηληδάζεο Α είλαη θπζηνινγηθή. 
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Οθείιεηαη ζηελ αλεπάξθεηα ηεο πξσηείλεο ελεξγνπνηεηή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πδξόιπζε ηνπ 

γαγγιηνζηδίσλ GM2.Τν γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε απηή εδξάδεηαη ζην ρξσκόζσκα 

5(5q31). Γελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηε λόζν Tay-Sachs, αιιά κπνξεί λα 

ζπληαγνγξαθεζεί αληη-επηιεπηηθή αγσγή. Θεξαπεία πνπ ζηνρεύεη ζηελ αλαζηνιή ηεο ζύλζεζεο 

ησλ γαγγιηνζηδίσλ (Miglustat) βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο έξεπλαο γηα ηηο αξγά εμειηζζόκελεο  

κνξθέο. 
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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. 

 

 

 


