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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η λεπξσληθή θεξνεηδήο ιηπνθνπζθίλσζε (ANCLs) ηεο κνξθήο ησλ ελειίθσλ είλαη κηα γελεηηθά 

εηεξνγελήο νκάδα λεπξσληθψλ θεξνεηδψλ ιηπνθνπζθηλψζεσλ (NCLs, δείηε απηφλ ηνλ φξν) κε 

έλαξμε ηεο λφζνπ θαηά ηελ ηξίηε δεθαεηία ηεο δσήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ άλνηα, επηιεπηηθέο 

θξίζεηο θαη απψιεηα ησλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο  κεξηθέο θνξέο ζπλδπάδνληαη  κε 

απψιεηα φξαζεο ιφγσ ηνπ εθθπιηζκνχ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο. 

 

Ο επηπνιαζκφο είλαη άγλσζηνο. 

Η θιηληθή εηθφλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έλαξμε πξννδεπηηθήο κπνθινληθήο επηιεςίαο ή 

δηαηαξαρψλ  ζπκπεξηθνξάο, άλνηαο θαη εμσππξακηδηθψλ θηλεηηθψλ εθδειψζεσλ  πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ ειηθία ησλ 20-30 εηψλ. Η απψιεηα ηεο φξαζεο είλαη έλα αζπλήζηζην 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ππνθείκελε γελεηηθή αηηία. 

Ο θαηλφηππνο ANCL είρε αξρηθά νξηζηεί σο λφζνο CLN4, κνινλφηη ην παζνγφλν γνλίδην δελ έρεη 

αθφκε πξνζδηνξηζηεί. Η CLN4 κπνξεί λα θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκαηηθφ ππνιεηπφκελν 

(CLN4A) ή απηνζσκαηηθφ επηθξαηεηηθφ (CLN4B) ηξφπν. Επηπιένλ, ε απηνζσκαηηθή 

ππνιεηπφκελε  ANCL κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ κεηαιιάμεηο ζηα αθφινπζα γνλίδηα, ην PPT1 

(1p32, έρεη νξηζζεί σο CLN1 θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ANCL κε απψιεηα φξαζεο) θαη ην CTSD 

(έρεη νξηζζεί σο CLN10, 11ξ15.5). 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εηθφλα θαη ηελ κέηξεζε ηεο ελδπκηθήο δξαζηηθφηεηαο (γηα ηελ 

αλίρλεπζε αλεπαξθεηψλ ηεο  ζεηνεζηεξάζεο 1 ησλ παικηηνυινπξσηετλψλ θαη ηεο θαζεςίλεο D, 

πνπ παξαηεξνχληαη ζε αζζελείο κε κεηαιιάμεηο ζην PPT1 θαη ζην CTSD, αληηζηνίρσο) θαζψο  

θαη ζηνπο κνξηαθνχο ειέγρνπο. Γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο, είλαη απαξαίηεηε  γηα ηε δηάγλσζε,  ε 

αλίρλεπζε  κε ην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην ελαπφζεζεο πιηθνχ ζε ηζηνχο.  

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο πξννδεπηηθέο κπνθινληθέο επηιεςίεο 

(λφζνο Unverricht-Lundborg, ηελ λφζν Lafora θαη ην ζχλδξνκν MERRF), ην ζχλδξνκν Ramsay-

Hunt θαη δηάθνξα άιια αζξνηζηηθά ιπζνζσκηθά λνζήκαηα  κε φςηκε έλαξμε (GM2 

γαγγιηνζίδσζε, λφζνο Gaucher θαη Niemann-Pick ηχπνπ C, δείηε απηνχο ηνπο φξνπο).  

 

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη εθηθηή γηα ηηο νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο έρεη ηαπηνπνηεζεί  ε 

κεηάιιαμε πνπ πξνθαιεί ηε λφζν.  

 

Πξέπεη λα πξνζθέξεηαη  γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή.  

 

Η ζεξαπεία είλαη κφλν ππνζηεξηθηηθή.  
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Οη  ANCLs αθνινπζνχλ κηα αξγά εμειηζζφκελε πνξεία κε πηζαλή επηβίσζε ζηελ πέκπηε 

δεθαεηία. 

 

Εηδηθφο εκπεηξνγλψκσλ: 

o Pr Alfried KOHLSCHÜTTER 

 

Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνχ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Φεβξνπάξηνο 2010 

Μεηάθξαζε: Οθηψβξηνο 2014 

 

 

 

Τν έγγξαθν απηφ απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο 

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

 

 

 


