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:: Σύνδρομο Scheie 

 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA93474                 

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Το σύνδρομο Scheie είναι η πιο ήπια μορφή της βλεννοπολυσακχαρίδωσης τύπου 1 (MPS1; 

Δείτε αυτό το όρο), πρόκειται για  ένα  σπάνιο αθροιστικό λυσοσωμικό νόσημα, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από σκελετικές παραμορφώσεις και καθυστέρηση στην κινητική ανάπτυξη. Ο 

επιπολασμός εκτιμάται σε 1/500.000. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται μετά την ηλικία 

των 5 χρόνων, αλλά είναι τόσο ήπια ώστε η διάγνωση συχνά δεν τίθεται μέχρι την ενηλικίωση. 

Οι ασθενείς έχουν σχεδόν φυσιολογικό ύψος και δεν παρουσιάζουν νοητική υστέρηση. Η 

θόλωση του κερατοειδούς εμφανίζεται σταδιακά και είναι διάχυτη, συνήθως μετά την ηλικία των 

τεσσάρων ετών. Το γλαύκωμα είναι πιο συχνό από ό, τι στο σύνδρομο Hurler (βλ. τον όρο 

αυτό). Οι ασθενείς εμφανίζουν ήπια τράχυνση των χαρακτηριστικών του προσώπου, 

συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου στόματος με παχιά χείλη. Οι ασθενείς μπορεί να 

εμφανίζουν ρινικές εκκρίσεις, νευροαισθητήριαl απώλεια ακοής, δυσκαμψία στις αρθρώσεις, 

ήπιες  σκελετικές αλλοιώσεις και σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Μπορεί να προσβληθεί η 

αορτική βαλβίδα. Συμπίεση του νωτιαίου μυελού στην αυχενική μοίρα, που προκαλείται από 

διήθηση γλυκοζαμινογλυκανών στη σκληρή μήνιγγα, μπορεί να οδηγήσει σε σπαστική πάρεση, 

αν δεν διορθωθεί με νευροχειρουργική παρέμβαση. Το σύνδρομο Scheie προκαλείται από 

μεταλλάξεις στο γονίδιο <i>IDUA<i> (4ρ16.3) που οδηγεί σε πλήρη ανεπάρκεια του ενζύμου της 

α-L-ιδουρονιδάσης και συσσώρευση στα λυσοσώματα, θειικής δερματάνης και θειικής 

ηπαράνης. Μεταβιβάζεται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο. Η  έγκαιρηδιάγνωση σε 

αρχικά στάδια της νόσου είναι δύσκολη, επειδή οι πρώτες  κλινικές εκδηλώσεις  δεν είναι ειδικές, 

αλλά είναι πολύ σημαντική για την έγκαιρη έναρξη της  θεραπείας. Η διάγνωση βασίζεται στην 

ανίχνευση αυξημένης απέκκριση στα ούρα της θειικής ηπαράνης και θειικής δερματάνης με 

χρώση κυανού 1,9-διμεθυλομεθυλενίου (DMB) δοκιμής και ηλεκτροφόρηση 

γλυκοζαμινογλυκανών (GAG), και απόδειξη  του ενζυματικού ελλείματος  στα λευκοκύτταρα ή 

ινοβλάστες. Γενετικός έλεγχος είναι διαθέσιμος. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τις πιο 

σοβαρές μορφές βλεννοπολυσακχαρίδωσης τύπου 1, το σύνδρομο Hurler-Scheie , το σύνδρομο 

Hurler, και την βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου VI και βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου II (βλέπε 

αυτούς τους όρους). Η προγεννητική διάγνωση είναι δυνατή με τη μέτρηση της ενζυμικής 

δραστικότητας σε καλλιέργεια  χοριακών λαχνών ή αμνιοκυττάρων και με γενετικό έλεγχο, εάν η 

παθογόνος μετάλλαξη που συνδέεται με την νόσο στον πάσχοντα της οικογένειας είναι γνωστή. 

Η φροντίδα των ασθενών θα πρέπει να παρέχεται από μια διεπιστημονική ομάδα και θα πρέπει 

να περιλαμβάνει και φυσιοθεραπεία για να διατηρηθεί το εύρος της κίνησης. Το υποκατάστατο 

του ενζύμου (λαρονιδάση) έλαβε την άδεια εμπορίας της ΕΕ ως ορφανού φαρμάκου το 2003 Οι 

εβδομαδιαίεςεγχύσεις οδηγούν σε βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων και της 

κινητικότητας των αρθρώσεων. Η θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης (ERT) θα πρέπει να 

ξεκινήσει με τη διάγνωση και μπορεί να είναι ευεργετική σε ασθενείς που αναμένουν 

μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας 
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επιβραδύνει την πρόοδο της νόσου. Το προσδόκιμο επιβίωσης  για τους ασθενείς με σύνδρομο 

Scheie μπορεί να επηρεαστεί μόνο ελαφρώς. 

 

Ειδικός εμπειρογνώμων: 

o Pr Michael BECK 

 

Μετάφραση – Επιμέλεια: 

o Κοσμά Κωνσταντίνα, MD. Κλινική Γενετίστρια 

o Ελένη Μιχελακάκη, PhD. Εθνική Συντονίστρια του Ελληνικού Orphanet  

 

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2011 

Μετάφραση: Μάιος 2014 

 

 

 

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. 

 

 

 


