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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Οη  λεπξσληθέο θεξνεηδείο ιηπνθνπζθηλψζεηο (JNCLs)  λεαληθνχ ηχπνπ, είλαη κηα γελεηηθά 

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

θαη ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ζηε πξψηκε ζρνιηθή ειηθία κε 

απψιεηα φξαζεο ιφγσ ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο, ζπαζκνχο θαη κείσζε ησλ λνεηηθψλ θαη 

θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ.  

 

Ο παγθφζκηνο επηπνιαζκφο είλαη άγλσζηνο. Οη NCL είλαη πην ζπρλέο ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο 

θαη ν επηπνιαζκφο θαη ε εηήζηα ζπρλφηεηα γελλήζεσλ ησλ  JNCLs ζηε Σνπεδία ππνινγίδνληαη 

ζε πεξίπνπ 1 / 217.000 θαη 1 / 45.000 αληίζηνηρα, ελψ ζηε Γεξκαλία ε εηήζηα ζπρλφηεηα 

γελλήζεσλ ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 1 / 143.000. 

Η θιαζηθή κνξθή JNCLs  (cJNCLs, πνπ αλαθέξεηαη επίζεο σο λφζνο Batten θαη λφζνο 

Spielmeyer-Vogt) ζπλήζσο εθδειψλεηαη κε ηελ επηδείλσζε ηεο φξαζεο ζε έλα θαηά ηα άιια 

πγηέο παηδί πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ. Η ηχθισζε επέξρεηαη κέζα ζε ιίγα ρξφληα. 

Αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο, κεηψλνληαη  θαη νη γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ελψ εκθαλίδεηαη θαη επηιεςία. Η άλνηα θαη νη θηλεηηθέο δηαηαξαρέο επηδεηλψλνληαη 

ζηαδηαθά. Ψπρηαηξηθά πξνβιήκαηα (φπσο επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη πξνβιήκαηα χπλνπ) 

έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί. Σπάληεο πεξηπηψζεηο JNCL έρνπλ επίζεο πεξηγξαθεί ζηηο νπνίεο ε 

ζπκκεηνρή απφ ηνπο νθζαικνχο δελ είλαη  ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ. Η επηιεςία θαη ε άλνηα, 

ρσξίο απψιεηα φξαζεο ζε απηνχο ηνπο αζζελείο κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθά κηαο κνξθήο JNCL, 

γλσζηήο  σο Βφξεηα παξαιιαγή επηιεςίαο (πξννδεπηηθή επηιεςία, λνεηηθή πζηέξεζε, 

θηλιαλδηθνχ  ηχπνπ, δείηε απηφλ ηνλ φξν). Οη JNCLs κεηαβηβάδνληαη κε ηνλ απηνζσκαηηθφ 

ππνιεηπφκελν ηξφπν θαη κεηαιιάμεηο ζηα παξαθάησ γνλίδηα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε JNCL κε 

θιαζηθφ ή / θαη κε-θιαζηθφ θαηλφηππν: PPT1  (νξίδεηαη σο CLN1: 1p32), TPP1 (11p15: νξίδεηαη 

σο CLN2), CLN3 (16p12), CLN8 (8ξ23: ππεχζπλν γηα ηε Βφξεηα παξαιιαγή ηεο επηιεςίαο) θαη 

CTSD (νξίδεηαη σο CLN10: 11ξ15.5). Επηπιένλ, κηα νληφηεηα πνπ νξίδεηαη σο λφζνο CLN9 

έρεη επίζεο πεξηγξαθεί κε θαηλφηππν ηαπηφζεκν κε εθείλν ηνπ θιαζηθνχ JNCL, αιιά γηα ηελ 

νπνία δελ έρεη αθφκε ηαπηνπνηεζεί ην γνλίδην πνπ ηελ πξνθαιεί. 

Η πην ζπρλή αηηία ηεο cJNCL είλαη κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην CLN3 θαη ην δηαγλσζηηθφ ζήκα 

θαηαηεζέλ ησλ αζζελψλ κε ηε λφζν CLN3 είλαη ηα ιεκθνθχηηαξα κε κεγάια θελνηφπηα πνπ 

εληνπίδνληαη κε ην κηθξνζθφπην ζε επίρξηζκα αίκαηνο. Είλαη δηαζέζηκνο ν ελδπκηθφο έιεγρνο 

γηα αλεπάξθεηεο  ζηελ  ζεηνεζηεξάζε 1 ησλ παικηηνυινπξσηετλψλ, ζηελ 

ηξηπεπηηδπινπεπηηδάζε-1 θαη ζηελ θαζεςίλε D, πνπ εκθαλίδνληαη  ζε αζζελείο κε κεηαιιάμεηο 

ζηα PPT1, TPP1 θαη CTSD, αληίζηνηρα. Με εμαίξεζε ηελ λφζν CLN9, κνξηαθέο αλαιχζεηο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επηβεβαησζεί ε δηάγλσζε. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ ηεο λφζνπ, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πξφθεηηαη γηα 

κειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα (βιέπε ηνλ φξν απηφ). Αξγφηεξα ζηελ πνξεία ηεο 

λφζνπ, ε δηαθνξηθή δηάγλσζε κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη θαη άιιεο αηηίεο άλνηαο θαη 

ζπαζκψλ ζηε ζρνιηθή ειηθία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηηνρνλδξηαθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηεο  

ππνμείαο ζθιεξπληηθήο παλεγθεθαιίηηδαο (βιέπε ηνλ φξν απηφ).  

 

Η ζεξαπεία είλαη κφλν ππνζηεξηθηηθή θαη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη παξεγνξεηηθή 

θξνληίδα κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαηά ησλ ζπαζκψλ, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθή, ςπρνινγηθή 

θαη ςπρηαηξηθή  αληηκεηψπηζε.  

 

Η πξφγλσζε ηεο  JNCL είλαη ζνβαξή, αιιά ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο πνηθίιιεη, κε 

νξηζκέλνπο αζζελείο λα επηβηψλνπλ ζηελ ηέηαξηε δεθαεηία ηεο δσήο. 
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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. 

 

 

 


