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:: ύνδρομο Hurler 
 

Αξηζκόο Orphanet: 93473 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Σν ζύλδξνκν Hurler, ε πην ζνβαξή κνξθή βιελλνπνιπζαθραξίδωζεο ηύπνπ 1 (MPS1; δείηε 

απηό ηνλ όξν), είλαη έλα ζπάλην αζξνηζηηθό ιπζνζωκηθό λόζεκα ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από 

ζθειεηηθέο παξακνξθώζεηο, γλωζηηθή δπζιεηηνπξγία, θαξδηαθή λόζν, αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα, δηόγθωζε ηνπ ήπαηνο θαη ηνπ ζπιήλα, ραξαθηεξηζηηθό πξνζωπείν θαη κεηωκέλν 

πξνζδόθηκν επηβίωζεο.Ο επηπνιαζκόο ηνπ ζπλδξόκνπ Hurler,  ηεο κνξθήο MPS1 ππνινγίδεηαη 

ζηελ Δπξώπε ζε 1/200.000.  

Οη αζζελείο εκθαλίδνπλ θαηά ην πξώην έηνο ηεο δωήο  κπνζθειεηηθέο αιινηώζεηο, ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλoληαη ην θνληό αλάζηεκα, ε πνιιαπιή δπζόζηωζε, ε ζώξαθν - νζθπϊθή 

θύθωζε, ε πξννδεπηηθή ηξάρπλζε ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνζώπνπ, κε  κεγάιν θεθάιη θαη  

πξνέρνληα κεηωπηαία νζηά, θαζίδεζε ηεο ξίδαο ηεο ξηλόο κε επξύ αθξνξίλην θαη αλαζηξνθή ηωλ 

ξωζώλωλ, γεκάηα κάγνπια θαη δηνγθωκέλα ρείιε, θαξδηνκπνπάζεηα θαη αλωκαιίεο ηωλ 

βαιβίδωλ, λεπξναηζζεηήξηα απώιεηα αθνήο, δηνγθωκέλεο ακπγδαιέο θαη αδελνεηδείο 

εθβιαζηήζεηο θαη ξηληθή έθθξηζε. 

Η αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε παξαηεξείηαη ζπλήζωο κεηαμύ ηωλ 12 θαη 24 κελώλ ηεο δωήο θαη 

αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν ηελ νκηιία κε γλωζηηθή θαη αηζζεηηθή επηδείλωζε. Τδξνθεθαιία κπνξεί 

λα εκθαληζζεί κεηά ηελ ειηθία ηωλ δύν εηώλ. Γηάρπηε έθζεζε ηνπ θεξαηνεηδνύο νδεγεί ζε 

ζόιωζε ηνπ θεξαηνεηδνύο ε νπνία  εληνπίδεηαη από ηελ ειηθία ηωλ ηξηώλ εηώλ. Άιιεο 

εθδειώζεηο πεξηιακβάλνπλ νξγαλνκεγαιία, θήιεο θαη ππεξηξίρωζε.Σν ζύλδξνκν Hurler 

πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην IDUA (4ξ16.3) πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πιήξε 

αλεπάξθεηα ηνπ ελδύκνπ ηεο α-L-ηδνπξνληδάζεο θαη θαη ηελ ζπζζώξεπζε ζηα ιπζνζώκαηα 

ζεηηθήο δεξκαηάλεο θαη ζεηηθήο επαξάλεο.Η έγθαηξε δηάγλωζε ζε αξρηθά ζηάδηα ηεο λόζνπ είλαη 

δύζθνιε, επεηδή νη πξώηεο  θιηληθέο εθδειώζεηο δελ είλαη εηδηθέο. Η δηάγλωζε βαζίδεηαη ζηελ 

αλίρλεπζε απμεκέλεο απέθθξηζεο ζηα νύξα ηεο ζεηηθήο επαξάλεο θαη  ζεηηθήο δεξκαηάλεο θαη 

απόδεημε  ηνπ ελδπκηθνύ ειιείκαηνο ζηα ιεπθνθύηηαξα ή ηλνβιάζηεο. Γελεηηθόο έιεγρνο είλαη 

δηαζέζηκνο.Η δηαθνξηθή δηάγλωζε πεξηιακβάλεη ηελ επηόηεξε κνξθή ηεο 

βιελλνπνιπζαθραξίδωζε ηύπνπ 1, ην ζύλδξνκν Hurler-Scheie (βι. ηνλ όξν απηό), αλ θαη απηή ε 

κνξθή ζπλδέεηαη κόλν κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε. Η δηαθνξηθή δηάγλωζε πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηηο βιελλνπνιπζαθραξίδωζεηο ηύπνπ 6 θαη ηύπνπ 2 θαη ηελ βιελλνιηπίδωζε ηύπνπ 2 (δείηε 

απηνύο ηνπο όξνπο).Η πξνγελλεηηθή δηάγλωζε είλαη δπλαηή κε ηε κέηξεζε ηεο ελδπκηθήο 

δξαζηηθόηεηαο ζε θαιηέξγεηα  ρνξηαθώλ ιαρλώλ ή ακληνθπηηάξωλ θαη κε γελεηηθό έιεγρν, εάλ ε 

παζνγόλνο κεηάιιαμε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ λόζν είλαη γλωζηή ζηνλ πάζρνληα ηεο νηθνγέλεηαο. 

Κιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζωκαηηθό ππνιεηπόκελν. Η γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη έιεγρνο 

πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε δεπγάξηα κε ζεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό.Η θξνληίδα ηωλ αζζελώλ 

ζα πξέπεη λα παξέρεηαη από κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα.Η κεηακόζρεπζε αηκνπνηεηηθώλ 

βιαζηηθώλ θπηηάξωλ (HSCT ) είλαη ε ζεξαπεία επηινγήο γηα αζζελείο κε ζύλδξνκν Hurler κε 

ειηθία κηθξόηεξε από 2.5 έηε ( θαη ζε επηιεγκέλνπο αζζελείο πάλω από απηό ην όξην ειηθίαο), 

θαζώο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ επηβίωζε, λα δηαηεξήζεη ηελ λεπξνγλωζηηθή αλάπηπμε θαη λα 

βειηηώζεη νξηζκέλα ζωκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η HSCT ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη λωξίο 

ζηελ πνξεία ηεο λόζνπ, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο αλαπηπμηαθήο επηδείλωζεο . Η ζεξαπεία 
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ελδπκηθήο ππνθαηάζηαζεο ( ERT) κε ιαξνληδάζε,  ζπληζηάηαη γηα όινπο ηνπο αζζελείο  κε 

ζύλδξνκν Hurler θαη είλαη κηα δηα βίνπ ζεξαπεία πνπ αλαθνπθίδεη ηα κε λεπξνινγηθά 

ζπκπηώκαηα. Η πξόωξε ρξήζε ηεο ΔΡΣ έρεη θαλεί λα θαζπζηεξεί ή αθόκε θαη λα εκπνδίδεη ηελ 

αλάπηπμε κεξηθώλ από ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξόκνπ απηνύ. Πξόζζεηεο 

παξεκβάζεηο ζηνπο αζζελείο κε ζύλδξνκν Hurler είλαη ηδηαίηεξα ππνζηεξηθηηθέο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ( π.ρ. ακπγδαιεθηνκή , απνθαηάζηαζε θήιεο, 

εγθεθαινπεξηηνλαϊθή παξνρεύηεπζε, αληηθαηάζηαζε θαξδηαθήο βαιβίδαο,  απειεπζέξωζε ηνπ 

θαξπηαίνπ ζωιήλα, λωηηαία απνζπκπίεζε), θπζηθνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία  θαη ινγνζεξαπεία, 

αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε ( π.ρ. , ζπλερήο αεξηζκόο ζεηηθήο πίεζεο κε παξνρή νμπγόλνπ ), 

αθνπζηηθά βαξεθνΐαο θαη θάξκαθα γηα ηνλ πόλν θαη ηηο γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο. Οη αζζελείο 

ζπρλά θαηαιήγνπλ θαηά ηελ πξώηε δεθαεηία ηεο δωήο ηνπο από αλαπλεπζηηθέο θαη θαξδηαθέο 

επηπινθέο, αιιά ε ΔRΣ θαη ε κεηακόζρεπζε αξρέγνλωλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξωλ κπνξεί λα 

βειηηώζεη ην πξνζδόθηκν επηβίωζεο. Η ρξνληθή ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο, θαη ωο εθ 

ηνύηνπ, ηεο δηάγλωζεο, είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηωλ δύν, θαη ηεο 

κεηακόζρεπζεο βιαζηηθώλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξωλ θαη ηεο ιαξνληδάζεο. 
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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. 

 

 

 

 


