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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η λόζνο Gaucher ηύπνπ 3 είλαη ε ππνμεία λεπξνινγηθή κνξθή ηεο λόζνπ Gaucher (GD; δείηε
απηό ην όξν) θαη ραξαθηεξίδεηαη από πξννδεπηηθή εγθεθαινπάζεηα πνπ ζπλνδεύεηαη από
ζπζηεκαηηθέο εθδειώζεηο (νξγαλνκεγαιία, ζπκκεηνρή νζηώλ, θπηηαξνπελία) ηεο GD ηύπνπ 1
(βι. ηνλ όξν απηό). Η εηήζηα επίπηωζε ηεο GD είλαη πεξίπνπ 1/60.000 θαη ν επηπνιαζκόο
πεξίπνπ 1/100.000. Η GD ηύπνπ 3 απνηειεί ην 5% ηνπ ζπλόινπ ηωλ αζζελώλ κε GD. Η θιηληθή
εηθόλα είλαη ηδηαίηεξα εηεξνγελήο. Η λεπξνινγηθή λόζνο εκθαλίδεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία ή ηελ
εθεβεία, πνιύ αξγόηεξα από ό, ηη εθδειώλεηαη ζηε GD ηύπνπ 2 (βιέπε ηνλ όξν απηό). Η
εγθεθαινπάζεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ην ζύκπηωκα εθδήιωζεο ηεο λόζνπ ή κπνξεί λα
εθδειωζεί αξγόηεξα θαηά ηελ πνξεία ηεο. Μεξηθνί αζζελείο έρνπλ κέηξηα ζπζηεκαηηθή
ζπκκεηνρή, πνπ ζπλδπάδεηαη κε νθζαικνπιεγία, πνπ κπνξεί λα είλαη ην κόλν λεπξνινγηθό
ζύκπηωκα. Γηα ηηο πην ζνβαξέο κνξθέο, ηα λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα πνπ εκθαλίδνληαη είλαη
πνηθίια: ππεξππξεληθή νξηδόληηα νθζαικνπιεγία, πξννδεπηηθέο κπνθινλίεο, παξεγθεθαιηδηθή
αηαμία, ζπαζηηθόηεηα θαη άλνηα. Η GD ηύπνπ 3 ζπλδέεηαη επίζεο κε ηηο θιηληθέο θαη βηνινγηθέο
ελδείμεηο «ηεο ζπζηεκαηηθήο λόζνπ», όπωο ηα ζπρλά επεηζόδηα αδπλακίαο, ε θαζπζηέξεζε ηεο
αλάπηπμεο ή ε θαζπζηεξεκέλε ήβε, ε ζπιελνκεγαιία θαη ε επαηνκεγαιία. Μπνξεί επίζεο λα
εκθαληζζνύλ νζηηθά πξνβιήκαηα πνπ εθδειώλνληαη ωο παξακνξθώζεηο, νζηενπελία πνπ
πξνθαιεί κεξηθέο θνξέο παζνινγηθά θαηάγκαηα ή ζπκπηέζεηο ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε, έκθξαθηα
νζηώλ ή αθόκα θαη νζηενλέθξωζε. Η ζπκκεηνρή άιιωλ νξγάλωλ (ζπάληα ζπκπηωκαηηθή
πλεπκνληθή, λεθξηθή θαη θαξδηαθή ζπκκεηνρή) είλαη ιηγόηεξν ζπρλή. Η παλθπηνπελία είλαη ζπρλή
θαη ζπλδέεηαη κε δηαθόξνπ βαζκνύ ζξνκβνπελία (κεξηθέο θνξέο ζνβαξή), αλαηκία θαη, ιηγόηεξν
ζπρλά, νπδεηεξνπελία. Πνιπθιωληθέο ππεξγακκαζθαηξηλαηκίεο, πνπ κεξηθέο θνξέο
πεξηπιέθνληαη από κνλνθιωληθέο γακκαπάζεηεο είλαη ζπρλά παξνύζεο. Η GD ηύπνπ 3 είλαη έλα
αζξνηζηηθό ιπζνζωκηθό λόζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην GBA (1q21) πνπ
θωδηθνπνηεί ην ιπζνζωκηθό έλδπκν γιπθνθεξεβξνζηδάζε. Η αλεπάξθεηα ηεο
γιπθνθεξεβξνζηδάζεο νδεγεί ζηελ ζπζζώξεπζε γιπθνθεξακηδίνπ θαη ελαπόζεζε ζηα θύηηαξα
ηνπ δηθηπνελδνζειηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ήπαηνο, ηνπ ζπιήλα θαη ηνπ κπεινύ ηωλ νζηώλ
(θύηηαξα Gaucher). Οη δηαγλωζηηθέο 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 ηωλ
αιινηώζεωλ ηωλ νζηώλ θαη ηωλ επηπινθώλ ηνπο, ηελ κέηξεζε ηεο νζηηθήο ππθλόηεηαο γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο νζηενπελίαο ηεο νζθπϊθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηνπ απρέλα ηνπ
κεξηαίνπ θαη ην ππεξερνγξάθεκα θαξδηάο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο πλεπκνληθήο αξηεξηαθήο
ππέξηαζεο. Παξαηεξείηαη επίζεο αύμεζε νξηζκέλωλ βηνινγηθώλ δεηθηώλ, νη νπνίνη είλαη
ζεκαληηθνί ηόζν γηα ηελ αξρηθή δηάγλωζε όζν θαη ηελ παξαθνινύζεζε κε ή ρωξίο ζεξαπεία:
ηεο ρηηνηξηνζηδάζε, ηνπ κεηαηξεπηηθνύ ελδύκνπ ηεο αγγεηνηελζίλεο, ηεο θεξξηηίλεο θαη ηωλ
αλζεθηηθώλ ζην ηξπγηθό νμύ θωζθαηάζωλ. Η δηάγλωζε επηβεβαηωλεηαη κε ηελ εύξεζε ηεο
ειιεηκκαηηθήο ελδπκηθήο δξαζηηθόηεηαο ηεο γιπθνθεξεβξνζηδάζεο. Σε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, ν
γνλόηππνο κπνξεί λα έρεη πξνγλωζηηθή αμία: έλαο αζζελήο κε νκόδπγε L444P κεηάιιαμε ζην
γνλίδην GBA έρεη απμεκέλν θίλδπλν ζην λα αλαπηύμεη λεπξνινγηθή λόζν. Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ
απηνζωκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Η ζεξαπεία ηωλ αζζελώλ κε GD ηύπνπ 3 πνπ
παξνπζηάδνπλ θιηληθά ζεκαληηθέο κε λεπξνινγηθέο εθδειώζεηο είλαη ε ελδπκηθή ζεξαπεία
ππνθαηάζηαζεο (imiglucerase κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο (MA) από ην 1997). Φαίλεηαη λα
επηβξαδύλεη ηελ εμέιημε ηωλ λεπξνινγηθώλ ζπκπηωκάηωλ θαη είλαη απνηειεζκαηηθή έλαληη ηωλ
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ζπζηεκαηηθώλ εθδειώζεωλ. Αλ δελ ρνξεγεζεί ε ζεξαπεία, ηόηε ε θιηληθή εμέιημε ηεο λόζνπ
νδεγεί ζε ζάλαην κέζα ζε ιίγα ρξόληα.
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε 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.
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