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:: Νόσος του Sandhoff 
 

Αξηζκόο Orphanet: 796 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η λόζνο ηνπ Sandhoff είλαη έλα αζξνηζηηθό  ιπζνζσκηαθό λόζεκα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ  GM2 

γαγγιηνζηδώζεσλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από εθθύιηζε ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Ο 

επηπνιαζκόο ζηελ Δπξώπε είλαη πεξίπνπ 1/130. 000. Η θιηληθή εηθόλα είλαη παλνκνηόηππε κε 

εθείλε ηεο λόζνπ Tay-Sachs, κε έληνλε αληίδξαζε ζηνλ μαθληθό ήρν, πξώηκε ηύθισζε, 

πξννδεπηηθή θηλεηηθή θαη λνεηηθή επηδείλσζε, καθξνθεθαιία θαη θεξαζόρξνεο θειίδεο  ζηελ 

σρξά θειίδα. Οη αζζελείο κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ πξόζσπν ζαλ θνύθιαο, 

επαηνζπιελνκεγαιία θαη επαλαιακβαλόκελεο ινηκώμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. Αλεπξίζθνληαη  

πςειά επίπεδα νιηγνζαθραξηηώλ ζηα νύξα. Τα παηδηά αλαπηύζζνληαη θαλνληθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ πξώησλ 3-6 κελώλ ηεο δσήο, κεηά ηνπο νπνίνπο εκθαλίδεηαη ε λόζνο θαη εμειίζζεηαη 

γξήγνξα. Σε πεξηπηώζεηο κε κεηαγελέζηεξε έλαξμε, ή ζε πεξηπηώζεηο ελήιηθεο έλαξμεο, ηα 

ζπκπηώκαηα κπνξεί λα είλαη εθείλα ηεο λσηηαηνπαξεγθεθαιηδηθήο αηαμίαο ή δπζηνλίαο. Οη 

λνεηηθέο ηθαλόηεηεο κπνξεί ή κπνξεί θαη λα κελ επεξεαζηνύλ. 

Η λόζνο κεηαβηβάδεηαη  κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα. Οθείιεηαη ζηελ 

αλεπάξθεηα ησλ εμνδακηληδαζώλ  Α θαη Β, πνπ ζπλδέεηαη κε κε- θπζηνινγηθή βήηα ππνκνλάδα, 

(ελώ ε λόζνο Tay-Sachs  νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ηεο εμνδακηληδάζεο Α πνπ πξνθαιείηαη από 

κε-θπζηνινγηθή άιθα ππνκνλάδα). Απηή ε ελδπκαηηθή δηαηαξαρή νδεγεί ζε κε -θπζηνινγηθή  

απνζήθεπζε ηνπ γαγγιηνζηδίνπ GM2 ζηνπο λεπξώλεο θαη ζηνπο πεξηθεξηθνύο ηζηνύο. Τν 

αηηηνινγηθό γνλίδην εδξάδεηαη ζην ρξσκόζσκα 5 (5q13). Γελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία γηα ηελ 

αζζέλεηα απηή θαη ε πξόγλσζε είλαη πησρή, κε ην ζάλαην λα επέξρεηαη  ζπλήζσο ζηελ ειηθία 

ησλ 4 εηώλ. 
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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. 

 

 

 


