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:: Αυτοσωματική Yπολειπόμενη Δυστονία 

 
 

Αξηζκφο Orphanet:101150 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η απηνζσκαηηθή ππνιεηπφκελε δπζηνλία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε ληφπα  (DYT5b) είλαη κηα 

πνιχ ζπάληα λεπξνκεηαβνιηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα θάζκα ζπκπησκάησλ 

πνπ θπκαίλνληαη απφ εθείλα πνπ παξαηεξνχληαη ζηε δπζηνλία  πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε ληφπα 

(DRD, δείηε απηφλ ηνλ φξν) έσο  ηελ πξννδεπηηθή βξεθηθή εγθεθαινπάζεηα.  

 

Ο εθηηκψκελνο επηπνιαζκφο ηεο DRD ζηελ Επξψπε θπκαίλεηαη απφ 1 / 1.000.000-1 / 200.000. 

Η DYT5b είλαη πνιχ ιηγφηεξν ζπρλή απφ φ, ηη  ε απηνζσκαηηθή  επηθξαηεηηθή DRD (DYT5a, δείηε 

απηφλ ηνλ φξν) θαη  έρνπλ πεξηγξαθεί ζε φιν ηνλ θφζκν κέρξη ζήκεξα ιηγφηεξνη απφ 50 

αζζελείο. 

Η λφζνο εκθαλίδεηαη ζηελ βξεθηθή ειηθία (πην ζπρλά θαηά ην πξψην έηνο ηεο δσήο) κε 

πξννδεπηηθφ ζχλδξνκν ππνθηλεζίαο –αθακςίαο κε γεληθεπκέλε δπζηνλία, αθνχζηεο 

ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο, ηξφκν, ή δηαηαξαρέο βάδηζεο, πνπ κπνξεί λα κεηαβάιινληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη εκθαλίδνπλ θαιή ή εμαηξεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ ιεβνληφπα (L-dopa), 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (> 80%). Οθζαικνγπξία  ή / θαη ήπηα, κε-πξννδεπηηθή λνεηηθή 

πζηέξεζε κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Ληγφηεξν ζπρλά, έλαο πην 

ζνβαξφο θαηλφηππνο ζχλζεηεο  εγθεθαινπάζεηαο κπνξεί λα εκθαληζζεί, πξηλ απφ ηελ ειηθία 

ησλ 6 κελψλ, κε έληνλε ππνθηλεηηθφηεηα θαη πξννδεπηηθή ππνηνλία θνξκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

εζηηαθή ή γεληθεπκέλε δπζηνλία, κεξηθέο θνξέο κε δπζηνληθέο θξίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα αξθεηψλ 

εκεξψλ θαη (ζπρλά ππεξβνιηθέο) ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο, φπσο κπνθινλίεο θαη ηξφκν ρσξίο 

εκεξήζηεο δηαθπκάλζεηο. Είλαη ζπρλέο νη δηαηαξαρέο ηνπ απηφλνκνπ, φπσο ε ππεξβνιηθή 

ζηειφξξνηα θαη ε εθίδξσζε, ν ιήζαξγνο, ε δπζθνηιηφηεηα, ε κεησκέλε πξφζιεςε ηξνθήο θαη ν 

«ππξεηφο άγλσζηεο πξνέιεπζεο ». Επίζεο παξαηεξνχληαη ζπρλά, λνεηηθή πζηέξεζε, 

αλαπηπμηαθή θηλεηηθή θαζπζηέξεζε, ακθνηεξφπιεπξε βιεθαξφπησζε θαη νθζαικνγπξηθέο 

θξίζεηο. 

Η DYT5b πξνθαιείηαη απφ κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηεο πδξνμπιάζεο ηεο ηπξνζίλεο TH 

(11ξ15.5) πνπ θσδηθνπνηεί ηελ πδξνμπιάζε ηεο ηπξνζίλεο, έλα έλδπκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ θαηάιπζε ηεο κεηαηξνπήο ηεο L-ηπξνζίλεο ζε L-dopa, πνπ είλαη πξφδξνκε ηεο ληνπακίλεο. 

Γηα ηηο δχν πην θνηλέο παξεξκελεχζηκεο κεηαιιάμεηο (c.698G> Α θαη c.707T> C) θαη γηα ηηο 

εηεξφδπγεο κεηαιιάμεηο πνπ νδεγνχλ ζε πξφσξν ηεξκαηηζκφ ηεο πξσηετλνζχλζεζεο, δελ έρεη 

παξαηεξεζεί θακία ζπζρέηηζε γνλνηχπνπ-θαηλνηχπνπ, αιιά νη κεηαιιάμεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

εθθηλεηή θαίλεηαη πσο  ζπλδένληαη κε έλα επηφηεξν θαηλφηππν. 

 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηα θιηληθά επξήκαηα θαη ηελ βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ κε ηελ 
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ρνξήγεζε απφ ηνπ ζηφκαηνο L-dopa. Η αλίρλεπζε  κεηαιιάμεσλ ζην γνλίδην TH επηβεβαηψλεη ηε 

δηάγλσζε. Χακειά επίπεδα ησλ κεηαβνιηηψλ ηεο ληνπακίλεο φπσο ηνπ νκνβαληιηθνχ νμένο 

(HVA), ηνπ 5-πδξνμπτλδνινμηθνχ νμένο (5-ΗΙΑΑ), θαη ηεο 3-κεζνμπ-4- 

πδξνμπθαηλπιαηζπιελνγιπθφιεο  (MHPG) αληρλεχνληαη ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ (CSF) 

αζζελψλ κε DYT5b. Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ HVA θαη ε αλαινγία HVA / 5-ΗΙΑΑ ζην 

εγθεθαινλσηηαίν πγξφ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία έλαξμεο θαη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

θαηλνηχπνπ. 

Η δηαθνξηθή  δηάγλσζε πεξηιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο ηεο DRD (π.ρ. απηνζσκαηηθή 

επηθξαηεηηθή DRD), πξψηκεο έλαξμεο ζπζηξνθηθή δπζηνλία, κπνθινληθή δπζηνλία (δείηε ηνπο 

φξνπο απηνχο) θαη άιιεο κνξθέο πξψηκεο έλαξμεο παξθηλζνληζκνχ. Μπνξεί επίζεο λα 

ζεσξεζεί ιαλζαζκέλα εγθεθαιηθή παξάιπζε ή ζπαζηηθή παξαπιεγία. Οη δηαθνξηθέο δηαγλψζεηο 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ γηα ηνλ πην ζνβαξφ θαηλφηππν πνπ πξνζνκνηάδεη κε 

εγθεθαινπάζεηα, είλαη ε εκπχξεηε ινίκσμε πνπ ζρεηίδεηαη κε επηιεπηηθφ  ζχλδξνκν, ε λενγληθή 

ππνμηθή θαη ηζραηκηθή βιάβε ηνπ εγθεθάινπ (δείηε ηνπο φξνπο απηνχο), άιιεο ειιείςεηο ελδχκσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηεηξαυδξνβηνπηεξίλε (BH4) θαη κηηνρνλδξηαθά λνζήκαηα.  

 

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή ζε νηθνγέλεηεο κε γλσζηή TH κεηάιιαμε.  

 

Η DYT5b θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκαηηθφ ππνιεηπφκελν ηξφπν. Σπληζηάηαη γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή. 

 Θεξαπεία εθινγήο είλαη ε ρνξήγεζε L-dopa, ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ carbodopa. Ο  

ιηγφηεξνο ζνβαξφο θαηλφηππνο ηππηθά δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζεηηθή θαη γξήγνξε αληαπφθξηζε, 

αιιά νη αζζελείο κε πην ζνβαξφ θαηλφηππν δείρλνπλ ζπρλά ππεξεπαηζζεζία ζηελ L- dopa, κε 

κφλν κέηξηα ή θαζφινπ  αληαπφθξηζε, αθφκε θαη κεηά απφ παξαηεηακέλε ζεξαπεία θαη 

πξνζεθηηθή ξχζκηζε ηεο δνζνινγίαο, θαη κε κεγαιχηεξε  επηξξέπεηα ζε παξελέξγεηεο. Η 

δνζνινγία ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη γηα παξελέξγεηεο θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο. Αλαζηνιείο ηεο απνδφκεζεο ηεο ληνπακίλεο, φπσο ε ζειεγηιίλε κπνξεί λα 

ρνξεγεζνχλ ελαιιαθηηθά ή επηπξφζζεηα ηεο  L-dopa, αιιά ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θιηληθή πξάμε.  

 

Η πξφγλσζε εμαξηάηαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ θαη αλ / πφηε  νη αζζελείο ιακβάλνπλ 

ζεξαπεία. 
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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. 

 

 

 


