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• Мукополісахаридози (від мукополісахариди + -

ōsis) – група метаболічних захворювань 

сполучної тканини, генетично зумовлена 

недостатністю лізосомних ферментів обміну 

глікозаміногліканів (ГАГ), і як наслідок 

порушенням обміну кислих глікозаміногліканів 

(МПС), що буде призводити до різних дефектів 

кісткової, хрящової, сполучної тканин.



Епідеміологія

• Частота випадків складає: 

1 : 29000

Та по найбільш часто реєструємих  типах 

це:

І тип – 1 : 100000

ІІ тип – 1 : 250000

VІ тип - 1: 320000



Спадковість

• І ; ІІІ – VII типи МПС успадковуються за 

аутосомно-рецисивном механізмом



ІІ тип успадковується за рецесивним Х-

зчепленим механізмом



Біологічне значення 

глікозаміногліканів
• Зв’язування глікозаміногліканів з іншими 

позаклітинними макромолекулами 

вносить значний вклад в структурну 

організацію сполучнотканинного 

матрикса (“основное вещество”)

• Разом із волокнами колагена,еластину 

та  протеогліканами формують, такі як: 

кісткову,хрящову і сполучну тканини.



Глікозаміноглікани

• Дерматансульфат

• Гепарансульфат 

• Кератансульфати І та ІІ 

• Хондроітин-4-сульфат

• Хондроітин-6-сульфат

• Гіалуронова кислота 

• Гепарин



• В сучасній класифікації мукополісахаридозів, їх 
розділяють на 7 типів, залежно від характеру 
ферементативного дефекту:

1. Мукополісахаридоз типа I – H (Синдром Гурлера) и I – S 
(Синдром Шейе), І – H/S (c-м Гурлер-Шейе)

2. Мукополісахаридоз типа II (синдром Гунтера).

3. Мукополісахаридоз типа III (синдром Санфіліппо І,ІІ,ІІІ).

4. Мукополісахаридоз типа IV (синдром Моркіо,).

5. Мукополісахаридоз типа VI (синдром Марото — Ламі).

6. Мукополісахаридоз типа VII (синдром Слая).

7. Мукополісахаридоз типа VIII (синдром Ді Ферранте).





Лабораторна діагностика

• Підвищення екскреції глікозамінгліканів  

у добовій сечі хворого з виявленням 

аномальних фракцій, методом 

тонкошарової хроматографії або 

електрофорезу 

• недостатність/відсутність активності 

лізосомного фермента визначеної у 

відповідній тканині, наприклад, в 

лейкоцитах або культивованих 

фібробластах шкіри 



•Мукополісахаридоз І типу (с-м Гурлер). Вперше 

описаний німецьким педіатром G. Hurler у 1919 р.

•Часто спостерігається у дітей, батьки котрих 

знаходятся у кровному родстві. 

•Частота захворювання серед новонароджених                                   

1:100000



• Мукополісахаридоз  І типу обумовлений 

дефіцитом ферменту альфа-L-

ідуронідази, котрий бере участь у 

катаболізмі ГЗГ.

• Дефіцит призводить до акумулювання в 

клітинах тіла людини таких  

мукополісахаридів, як гепарансульфату 

та дерматансульфату, що призводить 

до змін властивостей слизових , 

розростанням сполучної тканини інше.



• Захворювання клінічно проявляється уже в 

перші роки життя, але ступінь прогресування 

може сильно відрізнятись.

• Характерні зовнішні ознаки, особливо 

характерними є риси обличчя, котрі є у дитини 

уже при народженні або з’являються у перші 

місяці життя.



• Зовнішній вигляд хворого 
значно специфічний: 

• Голова відносно збільшена, 
має доліхоцефальну форму, 
виражені лобні бугри, шия 
майже відсутня.

• Ріст хворих різко
зменшений.

• Характерна будова
обличчя: запале перенісся, 
густі брови, вивернуті
ніздрі, товсті губи та язик, 
низько посаджені вушні
раковини.



• Поступово розвиваються контрактури 

(спочатку у плечових та ліктьових суглобах, 

дещо пізніше у суглобах нижніх кінцівок) 

внаслідок чого хворі ходять при напівзігнутих 

ногах, на носках

• За рахунок слабкості черевної стніки та 

значної гепатоспленомегалії живіт збільшений 

у розмірах.

• Ураження сполучної тканини проявляється 

пупковими та паховими грижами, гідроцеле.

• Гіпертрихоз 





•Виявляються зміни зі сторони органів зору:

Помутніння рогівки різного ступеня, нерідко 

збільшення розмірів рогівки, вроджена глаукома, 

застійні явища на очному дні та атрофія сосків зорових 

нервів, пігментна дистрофія сітківки.

•Виявляються зміни зі сторони органів слуху, 

глухота різного ступеню важкості.

•З віком зростає зниження інтелекту, зазвичай 

доволі грубе.



• Рентгенологічно виявляють:

• дисплазії, окрім кіфоза, генералізований остеопороз 

кісток, «рыбьи позвонки»

• в піздніх стадіях — періостальні наложення та зміни 

метафізів кісток.

• на рентгенограмі черепа виявляются ранні 

окостеніння потилично-тімянного шва, ущільнення 

кісток, розходження швів, деформація турецкого 

сідла, зміна його форми. 





• В неврологічному статусі відтмічаются 

диффузна м’язова гіпотония (зниження 

тонуса м’язів), підвищення сухожильних 

рефлексів, порушення координації – як 

наслідок, загальна рухова заторможенність. 

• В бронхолегеневій системі – бронхопатії з 

утворенням великої кількості слизисто-

гнійного виділяємого, порушення 

зовнішнього дихання.



• Ураження серця полягає у недостатності 

клапанного апарату серця, гіпертрофією 

міокарду, порушенням серцевого ритму.

• Відкладання  глікозоаміногліканів в стромі 

клапанів обумовлює розвиток клапанної 

дисфункції. Клапани в лівої половини серця 

пошкоджуються в більшій степені, ніж правої. 

• Найбільш характерним є розвиток мітральної 

недостатності та рідше – аортальної. Затульна 

функція клапанів, не дивлячись на відкладання 

в них мукополісахаридів, може деякий час не 

порушуватись.



• В таких випадках ураження клапаних структур 

виявляється при эхокардіографічному 

дослідженні у обличь з характерним 

фенотипом захворювання.

• Систолічний шум, приглушені тони, 

розширені границі серця (на ЭКГ — дифузне 

ураження міокарда).



• Діагноз грунтується на: 

• Клінічних проявах.

• Даних рентгенологічного дослідження.

Лабораторної діагностики:

• Визначення екскреції з сечею 

глікозаміногліканів.

• Дослідження активності специфічних 

ферментів.

• Амніотичній рідині (антенатальна діагностика).



Перелік спеціалістів:
До мультидисциплінарної команди, які ведуть пацієнтів з МПС І 
типу віком до 18 років включно мають бути залучені спеціалісти: 

• Педіатр

• Генетик 

• Анестезіолог дитячий 

• Кардіоревматолог дитячий 

• Хірург дитячий 

• Гематолог дитячий 

• Нейрохірург дитячий 

• Невролог дитячий

• Фізіотерапевт

• Стоматолог-ортодонт

• Ортопед-травматолог дитячий 

• Отоларинголог дитячий

• Психіатр дитячий

• Психолог

• Радіолог

• Стоматолог дитячий

• Офтальмолог дитячий

(за наказом МОЗ України №90 від 23 лютого 2015 року)



Лабораторна діагностика
при підтвердженому МПС І тип

• МРТ головного мозку та краніо-цервікального 
з'єднання; 

• Радіологічне обстеження скелетної системи: шийний 
та поперековий відділи хребта, кульшові, плечові та 
суглоби китиць. 

• Проведення електронейроміографії з визначенням 
швидкості проведення імпульсу по нервовим 
волокнам верхніх кінцівок. 

• Оксиметрія під час ночного сну.

• Аудіометрія. 

• Електрофізіологічне дослідження очей та визначення 
внутрішньоочного тиску. 

(за наказом МОЗ України №90 від 23 лютого 2015 
року)



Лікування

1) Специфічне 

• Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин 

(важка форма МПС І, вік меньше 2 років, IQ більше 

70)

• Ферментозамісна терапія

Альдуразім (Ларонідаза)

2)Не специфичне (симптоматичне):

a) Медикаментозне;

b) Хірургічне;

c) Фізіотерапія;



Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин у 

пацієнтів із синдромом Гурлера

Результати клінічних досліджень:

В досліджені були задіяні 22 пацієнта із СГ, які 
відповідали критеріям відбору.

При проведені ТГСК покращення стану у 19 пацієнтів, 
інші 3 випадки закінчились летально, причинами 
смерті у всіх випадках були генералізовані інфекійні 
ускладнення легень. 

У всіх пацієнтів у яких не відбулось відторгнення рівень 
альфа-L-ідуронідази, знаходится в рамках норми.

(за данними Російського журналу дитячої гематології та онкології 

(РЖДГиО) 3 випуск, том 2, 2015 року)



Рис. 2. Пациенты (сиблинги) с СГ после трансплантации от СНД



• Рекомбінантна людська 
альфа-L-ідуронідаза.

• Являється лізосомальною 
гідролазою.

• Викликає гідроліз 
кислотних залишків 
глікозамінгліканів 
(мукополісахаридів) 
гепарансульфата и 
дерматансульфата.

• Можливість проникнення 
ларонідази через ГЕБ в 
экспериментальних и 
клінічних дослідженнях не 
оцінювалась.

• Вводиться в/в по 100мг/кг 
пожиттєво 1 раз в тиждень.



Результати клінічного 

дослідження препарату
• Було зафіксоване різке зниження рівня ГАГ в сечі до 13-ого 

тижня дослідження, після чого цей рівень відновлювався, але в 

середньому рівні ГАГ знижувався на 61,3%.

• У 9 пацієнтів із 18, котрі брали участь у дослідженні, об’єм

печінки був зменшений до нормального рівня до 52-ого тижня, у 

інших спостерігалося зменшення об’ємів печінки.

• у 7 из 10 пациентов со средней степенью левосторонней 

желудочковой гипертрофии этот показатель пришел в норму к 

52-й неделе лечения

• У 7 із 10 пацієнтів із середнім ступенем лівосторонньої 

шлуночкової гіпертрофії цей показник прийшов в норму до 52-

ого тижня лікування.



• У більш молодих пацієнтів із важкою формою МПС-І 

та у пацієнтів із середньою формою важкості 

спостерігалось збільшення показників зросту та ваги, 

котрі приближались до норми. Також було 

зафіксовано покращення в інтелектуальному 

розвитку та адаптаційній поведінці дітей. В свою 

чергу у хворих більш старшого віку із важкою 

формою МПС-І покращень не спостерігалось.

(http://www.medicinform.net)



Побічні ефекти Альдуразіма:

• Біль в області спини;

• Головний біль;

• Гіперемія;

• Озноб та гіпертермія;

• Висип ;

• Зниження або підвищення А/Т;

• Болі в черевній ділянці , діарея;

• Алергічні реакції;



• Прогноз при усіх формах не благоприємний.

• Профілактика полягає у  проведенні медико-

генетичного консультування у центрах 

планування сім’ї та антенатальної діагностики 

(визначення активності ферментів та вміст 

глікозаміногліканів в культурі клітин 

амніотичної рідини)



Дякую за увагу!


