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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η λόζνο Gaucher ηύπνπ 1 είλαη ε ρξόληα κε λεπξνινγηθή κνξθή ηεο λόζνπ Gaucher (GD; δείηε 

απηόλ ηνλ όξν) πνπ ραξαθηεξίδεηαη από νξγαλνκεγαιία, ζπκκεηνρή ησλ νζηώλ θαη 

θπηηαξνπελία.Αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 90% όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ ηνπ GD κε εθηηκώκελν 

επηπνιαζκό 1/100.000 ζην γεληθό πιεζπζκό.Αλ θαη ε λόζνο κπνξεί λα δηαγλσζζεί ζε 

νπνηαδήπνηε ειηθία, ην ήκηζπ ησλ αζζελώλ θαηά ηε δηάγλσζε είλαη θάησ από ηελ ειηθία ησλ 20. 

Η θιηληθή εηθόλα είλαη εηεξνγελήο κε ζπνξαδηθέο αζπκπησκαηηθέο κνξθέο. Χαξαθηεξίδεηαη από 

ζπρλά επεηζόδηα αδπλακίαο, θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο ή θαζπζηέξεζε ήβεο, ζπιελνκεγαιία 

(90% ησλ πεξηπηώζεσλ) πνπ κπνξεί λα πεξηπιέθεηαη από ζπιεληθά έκθξαθηα (πνπ κεξηθέο 

θνξέο επηκνιύλνληαη), επαηνκεγαιία (80% ησλ πεξηπηώζεσλ) ε νπνία ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε ίλσζε πνπ εμειίζζεηαη ζε  θίξξσζε ηνπ ήπαηνο. Σην 80% ησλ 

πεξηπηώζεσλ είλαη είλαη παξόληο πξνβιήκαηα από ηα νζηά. Δθδειώλνληαη σο παξακνξθώζεηο, 

νζηενπελία πνπ πξνθαιεί κεξηθέο θνξέο παζνινγηθά θαηάγκαηα ή ζπκπηέζεηο ζηελ ζπνλδπιηθή 

ζηήιε, έκθξαθηα νζηώλ ή αθόκα θαη νζηενλέθξσζε. Η ζπκκεηνρή άιισλ νξγάλσλ είλαη 

ιηγόηεξν ζπρλή (ζπάληα ζπκπησκαηηθή πλεπκνληθή, λεθξηθή θαη θαξδηαθή ζπκκεηνρή). Η 

παλθπηνπελία είλαη ζπρλή θαη ζπλδέεηαη κε πνηθίινπ  βαζκνύ ζξνκβνπελία (κεξηθέο θνξέο 

ζνβαξή), αλαηκία θαη, ιηγόηεξν ζπρλά, νπδεηεξνπελία. Πνιπθισληθέο ππεξγακκαζθαηξηλαηκίεο, 

πνπ κεξηθέο θνξέο πεξηπιέθνληαη από κνλνθισληθέο γακκαπάζεηεο, είλαη ζπρλά παξνύζεο. Η 

GD ηύπνπ 1 είλαη έλα αζξνηζηηθό ιπζνζσκηθό λόζεκα πνπ πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην 

γνλίδην GBA (εληνπίδεηαη ζην 1q21) πνπ θσδηθνπνηεί ην ιπζνζσκηθό έλδπκν 

γιπθνθεξεβξνζηδάζε. Η αλεπάξθεηα ηεο γιπθνθεξεβξνζηδάζεο νδεγεί ζηελ ζπζζώξεπζε 

γιπθνθεξακηδίνπ θαη ελαπόζεζε ηνπ ζηα θύηηαξα ηνπ δηθηπνελδνζειηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

ήπαηνο, ηνπ ζπιήλα θαη ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ (θύηηαξα Gaucher).Οη δηαγλσζηηθέο κέζνδνη 

πεξηιακβάλνπλ ην ππεξερνγξάθεκα θαη ηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) γηα ηελ αξρηθή 

αμηνιόγεζε θαη ηελ κεηέπεηηα παξαθνινύζεζε ηεο επαηνζπιελνκεγαιίαο, ηελ αθηηλνγξαθία θαη 

ην ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αιινηώζεσλ ησλ νζηώλ θαη ησλ επηπινθώλ 

ηνπο, ηελ κέηξεζε ηεο νζηηθήο ππθλόηεηαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νζηενπελίαο ηεο νζθπτθήο 

κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηνπ απρέλα ηνπ κεξηαίνπ   θαη ην ππεξερνγξάθεκα θαξδηάο 

γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο πλεπκνληθήο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο. Παξαηεξείηαη επίζεο αύμεζε 

νξηζκέλσλ βηνινγηθώλ δεηθηώλ, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί ηόζν γηα ηελ αξρηθή δηάγλσζε, όζν θαη 

ηελ παξαθνινύζεζε κε ή ρσξίο ζεξαπεία: ηεο ρηηνηξηνζηδάζεο, ηνπ κεηαηξεπηηθνύ ελδύκνπ ηεο 

αγγεηνηελζίλεο, ηεο θεξξηηίλεο θαη ησλ αλζεθηηθώλ ζην ηξπγηθό νμύ θσζθαηάζσλ. Η δηάγλσζε 

επηβεβαηώλεηαη κε ηελ εληόπηζε ηεο ειιεηκκαηηθήο ελδπκαηηθήο δξαζηηθόηεηαο ηεο 

γιπθνθεξεβξνζηδάζεο. Σε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, ν γνλόηππνο  κπνξεί λα έρεη πξνγλσζηηθή αμία: 

έλαο αζζελήο κε νκόδπγε N370S κεηάιιαμε ζην γνλίδην GBA δελ ζα αλαπηύμεη λεπξνινγηθή 

λόζν. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη άιια αζξνηζηηθά ιπζνζσκηθά λνζήκαηα . Η 

παξνπζία ησλ θπηηάξσλ ηύπνπ Gaucher, κπνξεί λα εληνπηζζεί θαη ζε νξηζκέλεο αηκαηνινγηθέο 

αζζέλεηεο (ιέκθσκα, ιέκθσκα Hodgkin θαη ρξόληα ιεκθνθπηηαξηθή ιεπραηκία;βιέπε απηνύο ηνπο 

όξνπο).  Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Η ηππηθή ζεξαπεία γηα ηε 

GD ηύπνπ 1 είλαη ζεξαπεία ελδπκηθήο ππνθαηάζηαζεο, πνπ ρνξεγείηαη ελδνθιεβίσο (π.ρ.: ε 
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imiglucerase κε ηελ επξσπατθή άδεηα θπθινθνξίαο (MA) από ην 1997 θαη ε velaglucerase κε  ηε 

ΜΑ από ην 2010). Η ζεξαπεία κείσζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο (miglustat), ρνξεγείηαη από ην ζηόκα 

θαη παξέρεη κηα ελαιιαθηηθή ζεξαπεία δεύηεξεο γξακκήο, όηαλ ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ηνπ 

ελδύκνπ δελ είλαη θαηάιιειε. Γηζθσζθνληθά κπνξεί επίζεο λα πξνηαζνύλ γηα ηελ πξόιεςε ησλ 

νζηηθώλ επηπινθώλ. Η GD ηύπνπ 1, δελ είλαη ζπλήζσο απεηιεηηθή γηα ηε δσή. Η πξόγλσζε ηεο  

ιεηηνπξγηθόηεηαο, από ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα επεξεαζηεί  κεξηθέο θνξέο από ηηο ζνβαξέο 

επηπινθέο ησλ νζηώλ. 
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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. 

 

 

 


