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:: Βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου III  

 
 

Αριθμός Orphanet: 581 
 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου III (MPS III) είναι ένα αθροιστικό λυσοσωμικό νόσημα που 

ανήκει στην ομάδα των βλεννοπολυσακχαριδώσεων και χαρακτηρίζεται από σοβαρή και ταχεία 

νοητική παλινδρόμηση. Το νόσημα υποδιαγιγνώσκεται (λόγω των γενικά πολύ ήπιων 

δυσμορφικών χαρακτηριστικών); είναι η πιο συχνή MPS στην Ολλανδία και την Αυστραλία με 

επιπολασμό 1/53.0000 και 1/67.000 αντιστοίχως. Η συχνότητα των διαφορετικών υποτύπων 

ποικίλλει μεταξύ των χωρών: ο υπότυπος Α είναι πιο συχνός στην Αγγλία, την Ολλανδία και την 

Αυστραλία και ο υπότυπος Β είναι πιο συχνός στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, ενώ οι 

υπότυποι IIIC και IIID είναι πολύ λιγότερο συχνοί. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται μεταξύ 

των ηλικιών 2 έως 6 ετών, με διαταραχές συμπεριφοράς (υπερκινητικότητα, επιθετικότητα) και 

νοητική παλινδρόμηση, διαταραχές του ύπνου και πολύ ήπια δυσμορφικά στοιχεία . Η 

νευρολογική συμμετοχή γίνεται όλο και πιο εμφανής γύρω από την ηλικία των 10 ετών με την 

απώλεια των κινητικών δεξιοτήτων  και προβλήματα επικοινωνίας. Οι επιληπτικές κρίσεις συχνά 

εμφανίζονται μετά την ηλικία των 10 ετών. Έχουν επίσης αναφερθεί λίγες περιπτώσεις ήπιων 

μορφών. Ελλείψεις σε ένα από τα τέσσερα ένζυμα που απαιτούνται για την αποικοδόμηση της 

θειϊκής ηπαράνης ( HS) είναι υπεύθυνες για κάθε ένα από τους υποτύπους της  MPS III: της 

ηπαράνης της σουλφαμινιδάσης για την MPS ΙΙΙΑ, της άλφα-Ν-ακετυλογλυκοζαμινιδάσης για την 

MPS ΙΙΙΒ, της αλφα-γλυκοζαμινο- Ν-ακετυλοτρανσφεράσης για την MPS IIIC, και της 

σουλφατάσης της 6-θειικής - Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης - για την MPS IIID. Έχουν εντοπιστεί οι 

γενετικοί τόποι και των  τεσσάρων γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα αυτά (MPS ΙΙΙΑ στο 

17q25, MPS ΙΙΙΒ στο 17q21, MPS IIIC στην περικεντρική περιοχή του χρωμοσώματος 8, MPS 

IIID στο 12q14),  ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και πολυάριθμες μεταλλάξεις. Όλοι οι τύποι MPS III 

μεταβιβάζονται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο. Η διάγνωση βασίζεται στην 

ανίχνευση αυξημένων επιπέδων της θειικής ηπαράνης (HS) στα ούρα. Η εντόπιση  της 

ανεπάρκειας ενός από τα τέσσερα ένζυμα σε λευκοκύτταρα ή καλλιέργειες ινοβλαστών επιτρέπει 

τον προσδιορισμό του υποτύπου της MPS III. Για τους τύπους ΙΙΙΑ και IIID, η μέτρηση της 

δραστικότητας και μίας άλλης  σουλφατάσης είναι υποχρεωτική για τον αποκλεισμό της 

ανεπάρκειας πολλαπλών σουλφατασών (νόσος του Austin, δείτε αυτόν τον όρο). Όταν οι 

μεταλλάξεις έχουν ταυτοποιηθεί στον πάσχοντα ασθενή,  τότε μπορούν να ανιχνευθούν με 

ακρίβεια τα ετερόζυγα άτομα στην οικογένεια. Λόγω έλλειψης αποτελεσματικής θεραπείας, η 

μόνη διαθέσιμη επιλογή για τους γονείς με κίνδυνο μεταβίβασης  της νόσου είναι η προγεννητική 

διάγνωση (με ανάλυση της μετάλλαξης ή μέτρηση της δραστικότητας του ενζύμου στην 

τροφοβλάστη ή στα αμνιοκύτταρα). Η αλλογενής  μεταμόσχευση μυελού των οστών 

αντενδείκνυται, καθώς δεν επιβραδύνει την νοητική  παλινδρόμηση, ακόμη και σε ασθενείς που 

μεταμοσχεύονται πριν την έναρξη των συμπτωμάτων. Η γονιδιακή θεραπεία είναι επί του 

παρόντος υπό δοκιμή σε ζωικά μοντέλα για τους υποτύπους IIIA και IIIB. Η νευρολογική 

επιδείνωση που συνοδεύεται από πολλαπλές επιπλοκές απαιτεί διεπιστημονική διαχείριση για 
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να επιτευχθεί συμπτωματική θεραπεία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ασθενούς. Η 

πρόγνωση είναι πτωχή με τον θάνατο να επέρχεται στις περισσότερες περιπτώσεις του τύπου 

ΙΙΙΑ στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας. Έχει αναφερθεί μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης 

(30/40 ετών) στους υποτύπους Β και D. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 
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