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Η νόσος Pompe είναι μια εξελικτική πο-
λυσυστηματική πάθηση η οποία κλη-
ρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπό-

μενο τρόπο και η συχνότητα της υπολογίζεται 
περίπου σε 1:40,000 γεννήσεις. Είναι γνωστή 
και σαν ανεπάρκεια της όξινης μαλτάσης, 
νόσος εναπόθεσης του γλυκογόνου τύπου ΙΙ 
(GSD II) ή γλυκογονίαση τύπου ΙΙ. Ανήκει στη 
μεγάλη οικογένεια των κληρονομικών με-
ταβολικών νοσημάτων, στην κατηγορία των 
λυσοσωμικών παθήσεων, και οφείλεται στην 
απουσία ή ένδεια του λυσοσωμικού ενζύμου 
όξινη μαλτάση ή α-γλυκοσιδάση (GAA). Το 
ένζυμο αυτό είναι υπεύθυνο για την αποικο-
δόμηση του γλυκογόνου στα λυσοσώματα, 
διαδικασία η οποία πραγματοποιείται ανε-
παρκώς στη νόσο Pompe με αποτέλεσμα 
τη συσσώρευση γλυκογόνου σε διάφορους 
ιστούς όπως ο μυς και το ήπαρ (Εικόνα 1). Το 
γονίδιο της α-γλυκοσιδάσης (GAA) βρίσκεται 
στο χρωμόσωμα 17q23 και έχουν περιγρα-
φεί πάνω από 300 διαφορετικές μεταλλάξεις 
σε Ευρωπαϊκούς, Αφρικανικούς και Ασιατι-
κούς πληθυσμούς. 
Η νόσος παρουσιάζει ένα συνεχές φάσμα 
κλινικών φαινοτύπων η σοβαρότητα των 
οποίων ποικίλει από την ταχέως εξελισσόμε-
νη βρεφική μορφή, η οποία συνήθως κατα-
λήγει σε θάνατο στο πρώτο έτος ζωής, έως 
και την αργά εξελισσόμενη όψιμη μορφή. Η 
μυϊκή εξασθένηση, η κινητική ανεπάρκεια 
και οι αναπνευστικές επιπλοκές αποτελούν 
τα πιο συχνά συμπτώματα που παρατηρού-
νται και στις δύο μορφές της νόσου. Η νε-
ογνική νόσος χαρακτηρίζεται επίσης από 
έντονη υποτονία και αδυναμία στήριξης κε-
φαλής (Εικόνα 2), μακρογλωσσία και μυο-
καρδιοπάθεια.
Η ανάπτυξη της Θεραπείας Ενζυμικής 
Υποκατάστασης (Enzyme Replacement 
Therapy, ERT) και η έγκριση της (στην Ευ-
ρώπη το 2006) αποτέλεσε σημαντικό βήμα 
για την αντιμετώπιση της νόσου Pompe. Για 
το σκοπό αυτό, μια μορφή της ανθρώπινης 
α-γλυκοσιδάσης παράγεται μέσω τεχνολο-
γίας ανασυνδιασμένου DNA σε καλλιέργεια 

κυτταρικής σειράς (CHO) και χορηγείται 
στον ασθενή με ενδοφλέβια έγχυση κάθε 
δύο εβδομάδες. Τα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή της θεραπείας ERT μέχρι τώρα 
είναι ενθαρρυντικά. Στη βρεφική μορφή της 
νόσου παρατείνεται η επιβίωση και βελτιώνε-
ται η καρδιομεγαλία και η μυϊκή αδυναμία των 
ασθενών, ενώ και στην όψιμη μορφή δημο-
σιεύτηκαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα που 
υποδεικνύουν σταθεροποίηση και βελτίωση 
της αναπνευστικής και κινητικής λειτουργίας 
των ασθενών. Όσο πιο νωρίς εφαρμοσθεί η 
θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης τόσο 
πιο αποτελεσματική είναι, επομένως η έγκαι-
ρη διάγνωση έχει πρωταρχική σημασία.
 Η μέθοδος αναφοράς για το διαγνωστικό 
έλεγχο της νόσου Pompe είναι η μέτρηση της 
ενζυμικής ενεργότητας της α-γλυκοσιδάσης. 
Οι περισσότεροι ασθενείς με νεογνική νόσο 
παρουσιάζουν από μη ανιχνεύσιμη έως ελά-
χιστη δραστικότητα της α-γλυκοσιδάσης ενώ 
οι ασθενείς με όψιμη νόσο παρουσιάζουν 
σημαντικά μειωμένη δραστικότητα του ενζύ-
μου. Μέχρι πρόσφατα η α-γλυκοσιδάση μπο-
ρούσε να μετρηθεί με ακρίβεια μόνο σε βιο-
ψία μυός ή σε ινοβλάστες (βιοψία δέρματος). 
Η ανάγκη χρήσης επεμβατικών μεθόδων για 
τη λήψη των πιο πάνω δειγμάτων αποτελού-
σε ανασταλτικό παράγοντα για τον έλεγχο 
ασθενών με σχετικά συμπτώματα, σε ευρεία 
κλίμακα. Πρόσφατα έχει γίνει κατορθωτή η 
μέτρηση της α-γλυκοσιδάσης σε λευκά αι-
μοσφαίρια χρησιμοποιώντας τον αναστολέα 
ακαρβόση ο οποίος παρεμποδίζει τη δρά-
ση όλων των α-γλυκοσιδασών πλην αυτής 
η οποία εμπλέκεται στη νόσο Pompe, καθι-
στώντας έτσι τη διάγνωση της νόσου εφικτή 
με ανάλυση αίματος (μη επεμβατική διαδικα-
σία). Το Τμήμα Βιοχημικής Γενετικής του Ιν-
στιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου 
προσφέρει την ανάλυση της α-γλυκοσιδάσης 
στο αίμα και δέχεται παραπομπές από ια-
τρούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Δρα 
Πέτρο Πέτρου στο Τμήμα Βιοχημικής Γενετι-
κής (τηλ. 22-392642).    
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Εικόνα 1. Συσσώρευση μη αποικοδο-
μημένου γλυκογόνου στα λυσοσώμα-
τα σαν αποτέλεσμα της ανεπάρκειας 
του ενζύμου α-γλυκοσιδάση (GAA) στη 
νόσο Pompe (Raben N. et al. 2002).

Εικόνα 2. Βρέφος με νόσο Pompe με 
χαρακτηριστική υποτονία και αδυνα-
μία στήριξης κεφαλής “floppy baby” 
(Genzyme archive).

Η ύπαρξη αποτελεσματικής θεραπείας καθιστά την έγκαιρη διάγνωση ακόμη πιο σημαντική 


