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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η βξεθηθή λεπξναμνληθή δπζηξνθία / άηππε λεπξναμνληθή δπζηξνθία (INAD / άηππν NAD)
είλαη έλα είδνο λεπξνεθθύιηζεο κε ζπζζώξεπζε ζηδήξνπ ζηνλ εγθέθαιν (NBIA, δείηε απηόλ ηνλ
όξν), πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε θαη παιηλδξόκεζε, απμαλόκελε
λεπξνινγηθή ζπκκεηνρή κε ζπκκεηξηθά ζεκεία ππξακηδηθήο νδνύ θαη ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία. Η
INAD κπνξεί λα είλαη θιαζηθή ή άηππε θαη νη αζζελείο εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα πνπ
βξίζθνληαη ζε νπνηoδήπνηε ζεκείν ηνπ ζπλερνύο θάζκαηνο κεηαμύ ησλ δύν.
Ο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο, αιιά έρνπλ πεξηγξαθεί πεξηζζόηεξεο από 150 πεξηπηώζεηο, εθ
ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία είλαη θιαζηθή INAD.
Η θιαζηθή INAD εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηηο ειηθίεο κεηαμύ έμη κελώλ έσο ηξηώλ εηώλ, κε
ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε θαη παιηλδξόκεζε, θαζπζηέξεζε ή δηαηαξαρή ηεο βάδηζεο.
Χαξαθηεξίδεηαη από πξώηκε ππνηνλία ηνπ θνξκνύ πνπ εμειίζζεηαη ζε ηεηξαπάξεζε (ζπλήζσο
ζπαζηηθή, αιιά κπνξεί λα είλαη ρσξίο αληαλαθιαζηηθά) θαη άλνηα. Τα νθζαικνινγηθά
ζπκπηώκαηα είλαη γεληθά πξώηκα θαη πξνέρνληα θαζώο πεξηιακβάλνπλ ζηξαβηζκό, εθθξεκνεηδή
λπζηαγκό, αζπληόληζηεο θηλήζεηο ησλ καηηώλ, νπηηθή αηξνθία θαη απώιεηα ηεο όξαζεο. Σπαζκνί
εθδειώλνληαη ζε κηα κεηνςεθία αζζελώλ. Η έλαξμε ηεο άηππεο INAD είλαη ζπλήζσο ζηελ
πξώηκε παηδηθή ειηθία, αιιά κπνξεί λα εκθαληζζεί θαη αξγόηεξα κέρξη ηα ηέιε ηεο εθεβείαο θαη
ε εμέιημε λα είλαη πην αξγή. Ωο απνηέιεζκα ηεο βξαδύηεξεο εμέιημεο νη αζζελείο κπνξεί λα
παξνπζηαζζνύλ κε θαζπζηέξεζε ιόγνπ θαη καζεζηαθέο δηαηαξαρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ
παξνξκεηηθόηεηα, ηελ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα. Η ηεηξαπάξεζε
εκθαλίδεηαη αξγά ζηελ πνξεία ηεο λόζνπ ,δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη πξνεγεζεί θνξκηθή
ππνηνλία θαη νη αζζελείο είλαη πην πηζαλό λα έρνπλ πξννδεπηηθή δπζηνλία θαη δπζαξζξία. Η
νπηηθή αηξνθία, ν λπζηαγκόο θαη νη ζπαζκνί εκθαλίδνληαη όπσο θαη ζηελ θιαζηθή INAD.
Η πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ κε INAD θαη άηππε INAD αλαπηύζζνπλ παξεγθεθαιηδηθή αηξνθία
νξαηή ζηε MRI ζε ζρεηηθά λεαξή ειηθία. Απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνπζία πςειώλ
επίπεδσλ ζηδήξνπ ζηνλ εγθεθάινπ ή ηελ νπηηθή αηξνθία, ππνδεηθλύνπλ ηε δηάγλσζε. Οη
γελεηηθέο εμεηάζεηο επηβεβαηώλνπλ ηελ δηάγλσζε.
Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ βξεθηθή λεπξσληθή θεξνεηδή ιηπνθνπζθίλσζε, ηελ
αηαμία-ηειεαγγεηεθηαζία θαη ηελ θιεξνλνκηθή αηαμία (δείηε ηνπο όξνπο απηνύο), αλ θαη ε
αηξνθία παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο αξγόηεξα ζε απηέο ηηο δηαηαξαρέο, άιιεο κνξθέο NBIA,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο λεπξνεθθύιηζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παληνζεληθή θηλάζε (PKAN,
δείηε απηόλ ηνλ όξν) πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ην ζεκείν «ηνπ καηηνύ ηεο ηίγξεο» πνπ δελ
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παξαηεξείηαη ζηελ INAD, ηελ βξεθηθή GM2 γαγγιηνζίδσζε, ηε λόζν Niemann-Pick ηύπνπ C,
ηνλ απηηζκό θαη ηελ λόζν ηνπ Menkes (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).
Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή, εάλ νη κεηαιιάμεηο πνπ πξνθαινύλ ηε λόζν ζηελ
νηθνγέλεηα είλαη γλσζηέο.
Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα.
Η ζεξαπεία είλαη παξεγνξεηηθή θαη πεξηιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο
ζπαζηηθόηεηαο θαη ησλ ζπαζκώλ, από ηνπ ζηόκαηνο ή ελδνξαρηαία βαθινθαίλε γηα ηα άηνκα κε
ζεκαληηθή δπζηνλία, θπζηνζεξαπεπηηθή αγσγή ηεο ζπαζηηθόηεηαο θαη παξεκβάζεηο, όπσο ν
ξηλνγαζηξηθόο ζσιήλαο ζίηηζεο ή ε ηξαρεηνζηνκία γηα ηελ πξόιεςε ηεο πλεπκνλίαο από
εηζξόθεζε. Θεξαπεία απνζηδήξσζεο δελ ζπληζηάηαη πξνο ην παξόλ.
Η εμέιημε ηνπ θιαζηθνύ INAD είλαη ζπλήζσο γξήγνξε θαη πνιιά παηδηά δελ καζαίλνπλ λα
πεξπαηνύλ. Σνβαξή ζπαζηηθόηεηα, πξννδεπηηθή εμαζζέλεζε ησλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη ηεο
όξαζεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα θπηηθή θαηάζηαζε. Πνιινί αζζελείο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί
δελ επηβηώλνπλ κεηά ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπο, αιιά θάπνηνη επηβηώλνπλ ζηελ εθεβεία ή
αξγόηεξα. Η δηάξθεηα δσήο ησλ άηππσλ INAD δελ είλαη γλσζηή, αιιά αλακέλεηαη λα είλαη
κεγαιύηεξε από εθείλε πνπ παξαηεξείηαη ζηε θιαζηθή INAD.
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Το έγγραθο ασηό αποζκοπεί ζηην παροτή πληροθοριών. Σε καμμία περίπηωζη δεν
μπορεί να σποκαηαζηήζει ηην Ιαηρική θρονηίδα ποσ παρέτεηαι από ειδικούς επιζηήμονες
και δεν θα πρέπει να τρηζιμοποιείηαι ζαν βάζη για ηη διάγνωζη ή θεραπεία.
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