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:: Βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου VII 

 
 

Αριθμός Orphanet: 584 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου VII (MPS VII) είναι ένα πολύ σπάνιο αθροιστικό λυσοσωμικό 

νόσημα που ανήκει στην ομάδα των βλεννοπολυσακχαριδώσεων. Από την αρχική περιγραφή 

από τον Sly το 1973 έχουν αναφερθεί λιγότεροι από 40 ασθενείς με εμφάνιση τηςνόσου από την 

νεογνική ηλικία ή αργότερα,. Ωστόσο, η συχνότητα της νόσου μπορεί να υποτιμάται, καθώς η 

πιο συχνή μορφή είναι η προγεννητική, η οποία υποδιαγιγνώσκεται. Τα κλινικά συμπτώματα 

ποικίλλουν εξαιρετικά: υπάρχουν προγεννητικές μορφές με εμβρυϊκό ύδρωπα μη ανοσολογικής 

αιτιολογίας και σοβαρή νεογνική μορφή με δυσμορφίες, κήλες, ηπατοσπληνομεγαλία, 

ραιβοιπποποδία, δυσόστωση, σοβαρή υποτονία και νευρολογικές διαταραχές που τελικά 

οδηγούν σε σοβαρή νοητική υστέρηση και κοντό ανάστημα στους ασθενείς που επιβιώνουν. 

Τέλος, υπάρχουν πολύ ήπιες περιπτώσεις που ανακαλύπτονται κατά την εφηβεία ή την ενήλικη 

ζωή με την εμφάνιση θωρακικής κύφωσης. Η νόσος προκαλείται από ανεπάρκεια της βήτα- D -

γλυκουρονιδάσης, η οποία οδηγεί σε συσσώρευση αρκετών γλυκοζαμινογλυκανών ( θειικής 

δερματάνης (DS), θειικής ηπαράνης (HS) και θειικής χονδροϋτίνης (CS)) στα λυσοσώματα. Το 

υπεύθυνο γονίδιο έχει εντοπιστεί στο 7q21-q22 και έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 40μεταλλάξεις 

. Μεταβιβάζεται με τον  αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο. Υποπτευόμαστε την διάγνωση μετά 

την ανίχνευση αυξημένων επιπέδων αποβολής γλυκοζαμινογλυκανών στα ούρα (είτε μόνο CS ή 

CS + HS + DS), αν και αυτό το εύρημα  μπορεί να απουσιάζει στις ενήλικες μορφές. Η διάγνωση 

επιβεβαιώνεται με την απόδειξη  της ανεπάρκειας της βήτα- D -γλυκουρονιδάσης σε 

λευκοκύτταρα ή καλλιέργειες ινοβλαστών. Η ύπαρξη  αλληλομόρφων που συνδυάζονται με 

ψευδοέλλειψη του ενζύμου κάνει δύσκολη την ταυτοποίηση ηπίων  μορφών όπως και την 

προγεννητική διάγνωση. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει άλλους τύπους MPS και 

ολιγοσακχαριδώσεων. Ο προσδιορισμός της ενζυμικής δραστικότητας  σε λευκοκύτταρα 

επιτρέπει να ανιχνευθούν τα ετερόζυγα άτομα των  σοβαρών μορφών. Όταν οι δύο μεταλλάξεις 

έχουν ταυτοποιηθεί στον πάσχοντα, η ανίχνευση των ετερόζυγων συγγενών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με ακρίβεια. Η διάγνωση είναι απαραίτητη στις μορφές με ενδομήτρια 

εμφάνιση της νόσου  , ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη κυήσεων που οδηγούν στο θάνατο του 

εμβρύου ή στον όψιμο τερματισμό μιας κύησης. Λόγω απουσίας αποτελεσματικής θεραπείας, η 

προγεννητική διάγνωση (με μοριακή ανάλυση ή μέτρηση της δραστικότητας του ενζύμου σε 

τροφοβλάστη ή αμνιοκύτταρα) προσφέρεται στους γονείς με ένα άρρωστο παιδί. Η 

διεπιστημονική διαχείριση επιτρέπει την συμπτωματική θεραπεία που προσαρμόζεται στις 

ανάγκες του ασθενούς, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ασθενών. Στις μορφές με όψιμη έναρξη, η θεραπεία αφορά κυρίως τα ορθοπεδικά προβλήματα. 

Μεταμόσχευση μυελού των οστών έχει επιχειρηθεί σε μία ήπια περίπτωση. Πολλαπλές δοκιμές 

άλλων ειδικών θεραπειών διεξάγονται σε ζωικά μοντέλα: αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των 

οστών, γονιδιακή θεραπεία και θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης (με ανασυνδυασμένο ένζυμο 

ή ενδοπεριτοναϊκά εμφυτεύματα με γενετικά τροποποιημένους αυτόλογους ινοβλάστες ή ''νεο-

οργάνων''). Η πρόγνωση είναι πτωχή για την προγεννητική μορφή, που τις περισσότερες φορές 
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οδηγεί στο θάνατο του εμβρύου. Οι μορφές τις νεογνικής και παιδικής ηλικίας έχουν πολύ 

περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης, ενώ οι ηπιότερες μορφές έχουν μια παρατεταμένη 

επιβίωση. 
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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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