
 

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια στο  www.orpha.net 1 

 

 

:: Βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου IV 

 
 

Αριθμός Orphanet: 582 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

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

ανήκει στην ομάδα των βλεννοπολυσακχαριδώσεων, και χαρακτηρίζεται από δυσπλασία 

σπονδύλων -επιφύσεων-μεταφύσεων. Υπάρχουν δύο μορφές,η Α και η Β. Ο επιπολασμός είναι 

περίπου 1/250.000 για τον τύπο IVA, αλλά η συχνότητα ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών. 

Η  MPS IVB είναι ακόμη πιο σπάνια. Η MPS IVA είναι μια δυσπλασία σπονδύλων -επιφύσεων-

μεταφύσεων που συνήθως διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους της ζωής, μετά 

την κατάκτηση της βάδισης. Οι σκελετικές παραμορφώσεις (πλατυσπονδυλία, κύφωση, 

σκολίωση, τροπιδοειδής θώρακας, ραιβά γόνατα, παραμορφώσεις των μακρών οστών) γίνονται 

πιο έντονες καθώς το παιδί μεγαλώνει. Η υπερελαστικότητα των αρθρώσεων συνοδεύεται από 

συχνές εξαρθρώσεις (ισχία, γόνατα). Η συμμετοχή από τον σκελετό, όχι μόνο οδηγεί σε 

δυσλειτουργία στη βάδιση και τις καθημερινές δραστηριότητες, αλλά επίσης και για στην παύση 

της ανάπτυξης στην ηλικία περίπου των 8 ετών και ένα τελικό ύψος στο 1m έως 1.50m, ανάλογα 

με τη σοβαρότητα της νόσου. Πιθανά οι επιπλοκές από το νευρικό  σύστημα είναι είναι 

δευτερεογενείς  των σκελετικών παραμορφώσεων. Από την ηλικία των 5 έως 6 χρόνια, η 

υποπλασία της οδοντοειδούς απόφυσις σε συνδυασμό με την υπερελαστικότητα των 

αρθρώσεων οδηγεί σε αστάθεια στο επίπεδο των δύο πρώτων αυχενικών σπονδύλων, με 

κίνδυνο συμπίεσης του  νωτιαίου μυελού. Οι έξω-σκελετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν 

αναπνευστικά προβλήματα, ηπατομεγαλία, βαλβιδοπάθειες, απώλεια ακοής και θόλωση του 

κερατοειδούς. Η νοημοσύνη είναι φυσιολογική. Η κλινική εικόνα είναι αρκετά παρόμοια με εκείνη 

του τύπου IV Β και έτσι οι δύο μορφές δεν μπορούν να διακριθούν κλινικά, καθώς η σοβαρότητα 

των συμπτωμάτων ποκίλλει και στους δύο τύπους. Η ανεπάρκεια σε ένα από τα δύο ένζυμα που 

απαιτούνται για την αποικοδόμηση της θειϊκής κερατάνης (KS), είναι υπεύθυνη για τους 

υποτύπους  της MPS IV: της σουλφατάσης της 6-θειικής- Ν-ακετυλογαλακτοζαμίνης (GALNS 

)για την MPS IVA, και της βήτα- D –γαλακτοσιδάσης (GLB1 ) για την MPS IVB. Τα γονίδια που 

κωδικοποιούν τα δύο ένζυμα έχουν εντοπισθεί και κλωνοποιηθεί  ( GALNS στο 16q24 και  στο3p 

), ενώ έχουν ταυτοποιηθεί μεταλλάξεις (118 στο GALNS). Μεταβιβάζεται και στις δύο 

περιπτώσεις με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο. Η διάγνωση βασίζεται στην ανίχνευση 

αυξημένης απέκκρισης KS (δεν είναι σταθερή) και απέκκρισης γαλακτοζυλολιγοσακχαριτών στη 

MPS IVB. Επιβεβαιώνεται με την απόδειξη της ενζυματικής ανεπάρκειας σε λευκοκύτταρα  ή σε 

καλλιέργειες ινοβλαστών. Η ενζυμική μελέτη επιτρέπει να αποκλειστούν οι άλλες 

οστεοχονδροδυσπλασίες. Η διάκριση μεταξύ της MPS IVB και της GM1 γαγγλιοσίδωσης τύπου 

3 (βλ. τον όρο αυτό) είναι συχνά δύσκολη στα παιδιά, παρά το γεγονός ότι 9 από τις 59 GLB1 

μεταλλάξεις σχετίζονται με την MPS IVB. Οι ετεροζυγώτες μπορούν να ανιχνευθούν στις 

οικογένειες με γνωστές μεταλλάξεις και είναι δυνατή η προγεννητική διάγνωση (μέσω μοριακής 

ανάλυσης ή μέτρησης του ενζύμου σε τροφοβλάστη ή αμνιοκύτταρα). Η γενική αναισθησία 

μπορεί να είναι προβληματική σε ασθενείς τύπου MPS IV, λόγω των δυσκολιών στην 
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διασωλήνωση. Καθώς η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών δεν είναι αποτελεσματικά 

έναντι των εκδηλώσεων των οστών, η θεραπεία είναι συμπτωματική (πρόσθεση, χειρουργική 

επέμβαση, σταθεροποίηση  του αυχένα με  σύντηξη των σπονδύλων). Γίνονται προσπάθειες 

ανάπτυξης θεραπείας με ανασυνδυασμένο ένζυμο που στοχεύει στον οστικό ιστό. Η πρόγνωση 

εξαρτάται από τη σοβαρότητα της νόσου και την ποιότητα της φροντίδας, η οποία μπορεί να 

επιτρέψει στους ασθενείς να επιβιώσουν πέρα από την ηλικία των 50. 
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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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