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Prehľad 
 
Mukopolysacharidóza typu VI (MPS VI) je progresívne lyzozómové ochorenie s multisystémovým 
postihnutím, ktoré je spojené s deficitom arylsulfatázy B (ASB) a vedie k akumulácii dermatan sulfátu 
(DS). Prevalencia sa pohybuje medzi 1:43,261 a 1:505,160 živo narodených detí. Ochorenie má široké 
spektrum symptómov, od pomaly po rýchlo progredujúce formy. Charakteristická je skeletálna dysplázia, 
ktorá zahŕňa nízky vzrast, dysostosis multiplex a degeneratívne postihnutie kĺbov. Rýchlo progredujúce 
formy sa môžu prejaviť hneď po narodení; zvýšené sú glykozaminoglykány v moči (GAG, vo všeobecnosti 
>100 µg/mg kreatinínu), závažná dysostosis multiplex, nízky vzrast a úmrtie pred 2. alebo 3. dekádou 
života. Čím pomalšie ochorenie progreduje, tým neskorší máva nástup, GAG bývajú zvýšené len mierne 
(<100 µg/mg kreatinínu), s miernou dysostosis multiplex a úmrtím v 4. alebo v 5. dekáde. K ostatným 
klinickým nálezom patrí postihnutie srdcových chlopní, znížená funkcia pľúc, hepatosplenomegália, 
sinusitída, otitis media, strata sluchu, spánkové apnoe, zákal rohovky, syndróm karpálneho tunela 
a inguinálna alebo umbilikálna hernia. Intelektuálny deficit pri MPS VI zvyčajne chýba, príznaky 
postihnutia centrálneho nervového systému však zahŕňajú kompresiu spinálneho kanála v cervikálnej 
oblasti spôsobenú instabilitou krčnej chrbtice, hrubnutím meningov a/alebo kostnou stenózou, 
komunikujúci hydrocefalus, atrofiu optického nervu a slepotu. Ochorenie sa prenáša na princípe 
autozómovo recesívnej dedičnosti a je spôsobené mutáciami v ARSB géne, lokalizovanom na 
chromozóme 5 (5q13-5q14). Popísaných bolo viac ako 130 mutácií génu ARSB, ktoré vedú k chýbaniu 
alebo deficitu arylsulfatázy B (ASB alebo N-acetylgalaktozymín 4-sulfatáza), a teda k poruche degradácie 
dermatan sulfátu a chondroitín sulfátu. Na stanovenie diagnózy musí byť prítomný charakteristický klinický 
obraz, aktivita ASB redukovaná na menej ako 10% normy v kultúre fibroblastov a izolovaných leukocytov 
a dôkaz normálnej aktivity ostatných sulfatázových enzýmov (na vylúčenie mukosulfatidózy, 
mucosulfatidosis; viď tento výraz). Diagnózu podporuje nález zvýšenej hladiny dermatan sulfátu 
a súčasná neprítomnosť heparan sulfátu v moči. Diferenciálne diagnosticky treba vylúčiť mnohopočetný 
sulfatázový deficit, iné formy MPS (MPS I, II, IVA, VII), sialidózu a mukolipidózu (sialidosis, mucolipidosis; 
viď tieto výrazy). Pred začatím enzýmovej substitučnej terapie (enzyme replacement therapy, ERT) 
galsulfázou (Naglazyme®), sa klinický manažment sústredil na podpornú liečbu a transplantáciu 
kmeňových buniek. Galsulfáza je v súčasnosti široko dostupná, prijateľne bezpečná a špecifická terapia 
poskytujúcia lepšie prežívanie. Prognóza ochorenia je variabilná a závisí od času nástupu prvých 
príznakov, stupňa progresie, veku začatia ERT a kvality zdravotnej starostlivosti.  
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