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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η δπζηνλία (DRD, δείηε απηόλ ηνλ όξν) ιόγσ αλεπάξθεηαο ηεο αλαγσγάζεο ηεο ζεπηαπηεξίλεο 

(SRD) πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε ληνπακίλε είλαη κηα πνιύ ζπάληα λεπξνκεηαβνιηθή δηαηαξαρή 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη από δπζηνλία κε δηαθπκάλζεηο ζηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, αμνληθή 

ππνηνλία, παξνμπζκηθέο  θηλήζεηο ησλ νθζαικώλ πξνο ηα πάλσ, πνπ νλνκάδνληαη 

νθζαικνγπξηθέο θξίζεηο θαη θαζπζηεξήζε ζηε θηλεηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε. Ο επηπνιαζκόο 

είλαη άγλσζηνο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαθεξζεί πεξίπνπ 43 πεξηπηώζεηο. 

Η έλαξμε ζπλήζσο παξαηεξείηαη πξηλ από ην πξώην έηνο ηεο δσήο κε εθδειώζεηο δπζηνλίαο, 

θηλεηηθή θαζπζηέξεζε θαη θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ, αδπλακία, αμνληθή ππνηνλία 

(θαη ππνηνλία κε ηεηξαπιεγηθή θαηαλνκή) θαη νθζαικνγπξηθέο θξίζεηο πνπ εκθαλίδνπλ 

δηαθπκάλζεηο ζηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο (επηδείλσζε ην βξάδπ θαη βειηίσζε ην πξσί κεηά ηνλ 

ύπλν). Αξγόηεξα ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη ζπρλέο νη δηαηαξαρέο ηνπ ύπλνπ θαη νη ςπρνινγηθέο 

εθδειώζεηο (άγρνο, επεξεζηζηόηεηα). πρλά παξαηεξείηαη λνεηηθή πζηέξεζε, αιιά θάπνηνη 

αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ κόλν ήπηεο έσο κέηξηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ληγόηεξν θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν παξθηλζνληθόο ηξόκνο, ε βξαδπθηλεζία, δπζθακςία, θαζεισκέλν 

πξνζσπείν), ε δπζαξζξία, ε αύμεζε ησλ αληαλαθιαζηηθώλ, ε ππεξηνλία ησλ  άθξσλ, θαζώο 

θαη ζπκπηώκαηα από ην απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα. πρλά, ε δπζηνλία θαη νη εκθαλείο  

εκεξήζηεο δηαθπκάλζεηο αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λόζνπ, ελώ ηα ζπλήζε 

ζπκπηώκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παηδηθή ειηθία, όπσο ε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη ε 

ππνηνλία είλαη κε εηδηθά. 

Η DRD ιόγσ ηεο SRD νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην SPR (2p14-P12), πνπ θσδηθνπνηεί 

ην έλδπκν ηεο αλαγσγάζεο ηεο ζεπηαπηεξίλεο (SR). Γηάθνξεο κεηαιιάμεηο ζε απηό ην γνλίδην 

νδεγνύλ ζε κεησκέλε δξαζηηθόηεηα ηεο SR θαη θαηά ζπλέπεηα, ζε κεησκέλε παξαγσγή ησλ 

λεπξνδηαβηβαζηώλ ηεο νκάδαο ησλ κνλνακηλώλ. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά επξήκαηα ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξό (ΔΝΤ) πεξηιακβάλνπλ ηα ρακειά 

επίπεδα ηνπ 5-πδξνμπηλδνιενμηθνύ (5-ΗΙΑΑ) θαη νκνβαληιηθνύ νμένο (HVA), θαη απμεκέλα 

επίπεδα νιηθήο βηνπηεξίλεο θαη δηϋδξνβηνπηεξίλεο (ΒΗ2). Η δξαζηηθόηεηα ηεο SR ζε 

ηλνβιάζηεο είλαη ζπλήζσο κεησκέλε ή απνύζα. Η κνξηαθή γελεηηθή εμέηαζε κπνξεί λα 

εληνπίζεη κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην SPR θαη λα επηβεβαηώζεη ηελ δηάγλσζε. 
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Οη δηαθνξηθέο δηαγλώζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη άιιεο κνξθέο ηεο DRD όπσο ηελ απηνζσκαηηθή 

ππνιεηπόκελε DRD θαη ηελ απηνζσκαηηθή DRD (δείηε ηνπο όξνπο απηνύο), ηνλ βξεθηθό 

παξθηλζνληζκό, ηελ βξεθηθή ζπαζηηθή παξαπιεγία, θάπνηεο κνξθέο επηιεςίαο θαη ηελ 

εγθεθαιηθή παξάιπζε. 

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή ζηηο νηθνγέλεηεο κε γλσζηέο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην  

SPR. 

Η λόζνο κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν θαη ε γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή είλαη δπλαηή θαη ζπληζηάηαη. 

 

Όπσο θαη νη άιιεο κνξθέο ηεο DRD, ε DRD ιόγσ ηεο SRD αληαπνθξίλεηαη δξακαηηθά ζηε 

ζεξαπεία κε ιεβνληόπα (L-dopa). Η L-dopa ζπλδπάδεηαη ζπρλά κε έλα πεξηθεξηθό αλαζηνιέα 

ηεο απνθαξβνμπιάζεο όπσο ε θαξβηληόπα ή ε βελζεξαδίδε. Η ζεξαπεία ζα πξέπεη λα μεθηλά 

όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα γηα λα απνηξαπνύλ νη κε αλαζηξέςηκεο λεπξνινγηθέο βιάβεο. Η 

δνζνινγία ηεο L-dopa κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 0,1 έσο 16,0 mg / kg / εκέξα. Παξνδηθή 

δπζθηλεζία κπνξεί λα ζπκβεί ζπρλά αξρηθά, σο απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο, αιιά ζπλήζσο 

επηιύεηαη κε ηε κείσζε ηεο δόζεο. ε αζζελείο ππό ζεξαπεία κε L-dopa, 5-πδξνμπηξππηνθάλε 

(5-ΗΣΡ) κε δνζνινγία 0,14 έσο 6 mg / kg / εκέξα θαη κε –ηθαλνπνηεηηθή  βειηίσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαη θαξβηληόπα (γηα ηε κείσζε ησλ παξελεξγεηώλ), 

δεδνκέλνπ όηη ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ 

θηλεηηθώλ ζπκπησκάησλ, θαζώο θαη ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ ύπλνπ. Η ζεξαπεία είλαη δηα βίνπ. 

Η πξόγλσζε εμαξηάηαη από ην εάλ ε ζεξαπεία αξρίζεη λσξίο θαη από ηε ζνβαξόηεηα ηεο 

λόζνπ. Όζνη ιακβάλνπλ ζεξαπεία δείρλνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε, αιιά νη πεξηζζόηεξνη 

εμαθνινπζνύλ λα αληηκεησπίδνπλ ήπηα θηλεηηθά θαη κεξηθέο θνξέο ζνβαξά γλσζηηθά 

ζπκπηώκαηα, εάλ ε ζεξαπεία θαζπζηεξήζεη. 
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Σν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. ε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


