
ΝΟΣΟΣ GAUCHER: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

Aν έχετε  μόλις εξακριβώσει ότι εσείς, το παιδί σας ή ένας φίλος σας πάσχει από 

νόσο Gaucher, μάλλον θα συνειδητοποιείτε ότι είναι η πρώτη φορά που ακούτε γι’ 

αυτή την ασθένεια που οφείλεται σε γενετική διαταραχή. Η νόσος Gaucher είναι  

σπάνια ασθένεια και φυσικά όχι γνωστή στο ευρύ κοινό. Μέχρι πρόσφατα ακόμα και 

πολλοί θεράποντες ιατροί ήξεραν λίγα γι’ αυτή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την 

έκδηλη ανησυχία των ασθενών που είχαν προσβληθεί από τη νόσο καθώς και των 

συγγενών τους.  Τα τελευταία χρόνια όμως πολλά έχουν αλλάξει. Οι ιατροί και άλλοι 

ειδικοί,υπεύθυνοι για την υγεία, είναι τώρα περισσότερο ενημερωμένοι για τη νόσο 

Gaucher. Oυσιαστικά, τα τελευταία χρόνια η νόσος Gaucher αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης στους τομείς της γενετικής, της ορθοπεδικής της νευρολογιας και της 

αιματολογίας. 

  Έρευνες που έγιναν τις τρεις τελευταίες δεκαετίες έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες 

όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου, γεγονός που οδήγησε σε 

παραγωγή νέων φαρμακευτικών ουσιών οι οποίες μπορούν να αντιστρέψουν τα 

κύρια συμπτώματα της νόσου. Ένα ευρύ φάσμα παροχών και υπηρεσιών 

υποστήριξης είναι τώρα διαθέσιμα στα άτομα που πάσχουν από νόσο Gaucher και 

στις οικογένειές τους. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ GAUCHER 

Η νόσος Gaucher είναι η συχνότερη από την ομάδα των 60 περίπου 

κληρονομούμενων λυσοσωμικών διαταραχών.  Eίναι μια σπάνια, κληρονομική 

γενετική διαταραχή. Τα άτομα που πάσχουν από τη συγκεκριμένη διαταραχή 

παρουσιάζουν έλλειψη επαρκών δραστικών ποσοτήτων ενός ενζύμου που 

ονομάζεται γλυκοσερεβροσιδάση. Συνέπεια της συγκεκριμένης ενζυμικής έλλειψης 

είναι  η άθροιση του γλυκοσερεβροσίδιου , στα λυσοσώματα των μακροφάγων. Τα 

παθολογικά αυτά μακροφάγα (που ονομάζονται κύτταρα Gaucher) συσσωρεύονται 

στα όργανα του σώματος  όπως στα οστά, στο ήπαρ, στον σπλήνα και στον μυελό 

των οστών , οδηγώντας  σε συμπτωματική νόσο, η σοβαρότητα της οποίας διαφέρει 

από ασθενή σε ασθενή. 

 

 
ΠΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΝΟΣΟ GAUCHER 

  Λιγότεροι από ένας στους 40000-60000 ανθρώπους στον γενικό πληθυσμό 

πάσχουν από νόσο Gaucher.Αυτό το ποσοστό μεταφράζεται σε λιγότερο από 10000 

ανθρώπους παγκοσμίως. 



 Στους Εβραίους όμως της φυλής Ashkenazi (καταγωγή από Ανατολική Ευρώπη), η 

επίπτωση είναι μεγαλύτερη – περισσότερο από ένας στους 450 ανθρώπους. Η 

υψηλότερη, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού, συχνότητα της νόσου 

Gaucher στον Εβραϊκό πληθυσμό οδήγησε στη λανθασμένη αντίληψη ότι η νόσος 

Gaucher είναι μία « Εβραϊκή γενετική ασθένεια». Στην πραγματικότητα όμως μπορεί 

να νοσήσει οποιοσδήποτε από oποιαδήποτε εθνικότητα ή φυλή και να προέρχεται.   

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Η ενζυμική ανάλυση είναι ειδική μέθοδος για τη διάγνωση τηςGD. Ο προσδιορισμός 

της ποσότητας της γλυκοσερεβροσιδάσης σε λευκά αιμοσφαίρια ή κύτταρα 

ινοβλαστών (κύτταρα δέρματος), μετά από καλλιέργεια αυτών, δίνει βέβαιη 

διάγνωση. 

Επιπρόσθετα, οι ασθενείς μπορούν να ολοκληρώσουν το διαγνωστικό τους έλεγχο 

κάνοντας ανάλυση DNA που παρέχει την γονοτυπική τους ταυτοποίηση.  

Η αναρρόφηση μυελού των οστών δεν πρέπει να γίνεται κατά τη διάγνωση, γιατί και 

παρεμβατική εξέταση είναι και δεν είναι ειδική οδηγώντας πιθανά σε ψευδώς θετικά 

αποτελέσματα. 

Η μέτρηση της  χιτοτριοσιδάσης πλάσματος , ένζυμο το οποίο είναι ιδιαίτερα 

αυξημένο στη νόσο Gaucher, μπορεί όχι μόνο να διευκολύνει την διάγνωση αλλά και 

να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης παρακολούθησης ανταπόκρισης στη θεραπεία ή 

εξέλιξης της νόσου.  

ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ GAUCHER 

Μη νευροπαθητική μορφή (τύπος 1) 

• Ο πιο συχνός τύπος της νόσου (1:40.000 με 1:60.000) 

• Εξελισσόμενη νόσος στην πλειονότητα των παιδιατρικών και ενηλίκων ασθενών 

• Χωρίς νευρολογική συμμετοχή 

 

Χρόνια νευροπαθητική μορφή (τύπος 3) 

• Λιγότερο συχνός τύπος της νόσου (1:100.000) 

• Κλινικά ετερογενής, από καταστάσεις με πολύ σημαντική νευρολογική επιβάρυνση 

και λιγότερο σοβαρά σπλαγχνικά συμπτώματα• Πορεία νόσου: Χρόνια 

Οξεία νευροπαθητική μορφή (τύπος 2) 

• Σπάνιος τύπος της νόσου 

• Ταχύτατη εξέλιξη της νευρολογικής συμμετοχής και των συστηματικών εκδηλώσεων 



στην βρεφική ηλικία 

• Πορεία νόσου: Ραγδαία εξέλιξη 

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ GAUCHER 

Αν και οι δύο γονείς είναι φορείς της νόσου Gaucher, σε κάθε εγκυμοσύνη υπάρχει 

50 % πιθανότητα για κάθε παιδί να κληρονομήσει ένα γονίδιο Gaucher από τον ένα 

γονέα (μητέρα ή πατέρα) και άρα να γίνει φορέας και 25% πιθανότητα να 

κληρονομήσει τη νόσο Gaucher.  

 

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Χρόνια νευροπαθητική μορφή (τύπος 1) 

• Εύκολη δημιουργία εκχυμώσεων και αιμορραγιών 

• Αναιμία 

• Θρομβοπενία 

• Ηπατομεγαλία 

• Σπληνομεγαλία 

• Οστικός πόνος / Οστικές κρίσεις 

• Καθυστέρηση στην ανάπτυξη 

 

• Παθολογικά κατάγματα 

• Οστεοπενία, οστεοπόρωση 

 

φορέας φορέας 

Υγιής             φορέας        φορέας        πάσχων 



• Αίσθημα κόπωσης 

• Επηρεασμένες φυσικές και κοινωνικές λειτουργίες 

Χρόνια νευροπαθητική μορφή (τύπος 3) 

Τα σημεία και συμπτώματα του μη νευροπαθητικού τύπου 1 και επιπλέον 

νευρολογική συμμετοχή 

 

Οξεία νευροπαθητική μορφή (τύπος 2) 

• Πρώιμος θάνατος λόγω νευρολογικών επιπλοκών 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Δύο είναι οι κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην ν. Gaucher :  

1. θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης (ΘΕΥ)  

2. θεραπεία ελάττωσης σχηματισμού υποστρώματος (ΘΜΥ). 

H θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης (ΘΕΥ) που βασίζεται στην ενδοφλέβια  

χορήγηση ανασυνδυασμένης γλυκοσερεβροσιδάσης, εισέρχεται  στα παθολογικά 

κύτταρα Gaucher διασπά το συσσωρευμένο γλυκοσερεβροσίδιο, υποκαθιστώντας το 

ελλείπον ένζυμο και αποκαθιστά τις περισσότερες   επιπλοκές . 

Η νεότερη θεραπευτική προσέγγιση της νόσου, η οποία χορηγείται από του 

στόματος, στοχεύει στη μείωση του ρυθμού σύνθεσης του γλυκοσερεβροσιδίου, 

μέσω της αναστολής δράσης της συνθάσης του γλυκοσερεβροσιδίου.  

Και οι δύο θεραπείες  αντιμετωπίζουν επαρκώς τα περισσότερα συμπτώματα της 

νόσου και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. 

Λόγω όμως της  ποικιλομορφίας της νόσου η απόφαση για την έναρξη της θεραπείας 

των ασθενών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι σταθμίζονται από τον 

θεράποντα ιατρό. 

Η γονιδιακή θεραπεία αποτελεί το αντικείμενο εντατικών ερευνών για τη ριζική 

αντιμετώπιση της νόσου. Κλινικές έρευνες έχουν ήδη δρομολογηθεί με ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα αλλά με αρκετά προβλήματα ακόμη προς επίλυση. 
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