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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η αταξία με ανεπάρκεια βιταμίνης Ε (AVED) είναι μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που ανήκει στις
κληρονομούμενες παρεγκεφαλιδικές αταξίες. Χαρακτηρίζεται κυρίως από προοδευτική νωτιαίοπαρεγκεφαλιδική αταξία, απώλεια της ιδιοδεκτικότητας, απώλεια αντανακλαστικών και συνδέεται με
εκσεσημασμένη ανεπάρκεια βιταμίνης Ε. Ο παγκόσμιος επιπολασμός δεν είναι γνωστός, αλλά
πληθυσμιακές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και ο επιπολασμός μπορεί να εκτιμηθεί σε περίπου
1:300.000. Η AVED είναι η δεύτερη πιο συχνή κληρονομική παραγκεφαλιδική αταξία στη Βόρεια
Αφρική. Η έλλειψη βιταμίνης Ε μπορεί να επιφέρει προστασία έναντι της ελονοσίας, και θα
μπορούσε να εξηγήσει έναν υψηλότερο επιπολασμό της AVED σε περιοχές μολυσμένες με
πλασμώδιο. Η AVED εμφανίζεται γενικά μεταξύ των ηλικιών 5 και 20 ετών, με ποικίλο φαινότυπο και
σοβαρότητα. Η προοδευτική νωτιαίο-παρεγκεφαλιδική αταξία, η απώλεια των αντανακλαστικών και
η απώλεια της ιδιοδεκτικότητας, κυρίως στις άπω αρθρώσεις και της εν τω βάθει αισθητικότητας,
μπορεί να προκαλέσουν μια αξιοσημείωτη αδεξιότητα και έλλειψη ισορροπίας. Οι ασθενείς μπορεί
να έχουν ένα χαρακτηριστικό τρόμο της κεφαλής. Τα τενόντια αντανακλαστικά είναι δραματικά
μειωμένα, όπως είναι συχνά και τα αντανακλαστικά των εκτεινόντων πελματιαίων μυών. Η
παρεγκεφαλιδική δυσλειτουργία συχνά εκδηλώνεται ως δυσμετρία, δυσδιαδοκινησία και δυσαρθρία.
Μπορεί να παρουσιασθεί μειωμένη οπτική οξύτητα με μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, η έναρξη της νόσου είναι όψιμη (> 30 ετών) και η πορεία είναι ηπιότερη.
Αντιθέτως, σε περιπτώσεις πρώιμης έναρξης, η πορεία είναι πιο σοβαρή, με αυξημένο κίνδυνο
καρδιομυοπάθειας. Συνολικά, ο φαινότυπος της AVED είναι κοντά σε αυτό της αταξίας του
Friedreich (βλ. τον όρο αυτό). Η AVED προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο του μεταφορέα της
πρωτεΐνης τοκοφερόλης (άλφα) ((TTPA; 8q13). Αυτή η πρωτεΐνη δεσμεύει την άλφα-τοκοφερόλη (α
ισομερές της βιταμίνης Ε) και τις λιποπρωτεΐνες πολύ χαμηλής πυκνότητας (VLDLs) στο ήπαρ.
Όταν μεταλλάσσεται, η TTPA αποτρέπει την σύνδεση της βιταμίνης Ε στα VLDLs, εμποδίζοντάς την
να περάσει στη συστηματική κυκλοφορία. Πολλές μεταλλάξεις έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά η
p.His101Gln και η c.744delA είναι αντίστοιχα υπεύθυνες για τις όψιμης έναρξης /ήπιες και πρώιμης
έναρξης / σοβαρές μορφές της νόσου. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εξέταση, στα επίπεδα
βιταμίνης Ε στο πλάσμα και τον αποκλεισμό γνωστών αιτιών δυσαπορρόφησης. Τα εργαστηριακά
ευρήματα αποκαλύπτουν πολύ σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης Ε στο πλάσμα, αλλά φυσιολογικά
επίπεδα λιπιδίων και λιποπρωτεϊνικό προφίλ. Η νευροαπεικόνιση δεν αποκαλύπτει σαφή ατροφία
στα πρώτα στάδια της νόσου. Το ηλεκτρομυογράφημα συνήθως αποκαλύπτει ξεκάθαρη αμιγή
νευροπάθεια (γαγγλιοπάθεια). Η μοριακή ανάλυση επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Η διαφορική
διάγνωση περιλαμβάνει κυρίως την αταξία του Friedreich, την αισθητηριακή αταξική νευροπάθεια με
δυσαρθρία και οφθαλμοπληγία (SANDO) και αβηταλιποπρωτεϊναιμία (δείτε αυτούς τους όρους).
Επίσης μπορεί να θεωρηθούν κι άλλες αυτοσωματικές υπολειπόμενες εγκεφαλικές αταξίες (νόσος
Refsum, τελεαγγειεκτατική αταξία, νόσο Charcot-Marie-Tooth 1Α και αταξία με οφθαλμοκινητική
απραξία τύπου 1 και 2 (δείτε αυτούς τους όρους)). Η προγεννητική διάγνωση είναι εφικτή, μέσω
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μοριακού γενετικού ελέγχου, όταν η μετάλλαξη έχει ήδη εντοπιστεί στην οικογένεια. Η ασθένεια
παρουσιάζει αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο κληρονομικότητας, με επακόλουθο κίνδυνο
επανεμφάνισης 25%. Η θεραπεία βασίζεται στην
δια βίου χορήγηση υψηλής δόσης
συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά. Όταν η νόσος
αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μερικά από τα συμπτώματα μπορεί να είναι αναστρέψιμα. Σε ηλικιωμένους
ασθενείς μπορεί να επιβραδυνθεί η εξέλιξη της νόσου. Παραμένει άγνωστο αν σε οικογένειες
πασχόντων , μπορεί να χορηγηθεί προληπτική θεραπεία με βιταμίνη Ε σε προσυμπτωματικά άτομα
για την πρόληψη της ανάπτυξης της AVED. Ακόμη και αν δοθεί θεραπεία, οι ασθενείς συχνά έχουν
κακή πρόγνωση και καθηλώνονται σε αναπηρική καρέκλα σε ηλικίες 8 έως 20 ετών.
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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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