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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η λεπξνεθθύιηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θηλάζε ηνπ παληνζεληθνύ (PKAN) είλαη ν πην θνηλόο
ηύπνο λεπξνεθθύιηζεο κε ζπζζώξεπζε ζηδήξνπ ζηνλ εγθέθαιν (NBIA; δείηε απηόλ ηνλ όξν), κηα
ζπάληα λεπξνεθθπιηζηηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πξννδεπηηθή εμσππξακηδηθή
δπζιεηηνπξγία (δπζηνλία, αθακςία, ρνξεηναζέησζε), ζπζζώξεπζε ζηδήξνπ ζηνλ εγθέθαιν θαη
ζθαηξνεηδώλ σηνπο λεπξάμνλεο ζην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα. Ο επηπνιαζκόο εθηηκάηαη ζε 12/1.000.000. Η θιαζηθή κνξθή PKAN (75% ησλ πεξηπηώζεσλ) ραξαθηεξίδεηαη από πξώηκε
έλαξμε, ζπλήζσο πξηλ ηελ ειηθία ησλ έμη εηώλ θαη ηαρεία εμέιημε. Η άηππε PKAN (25% ησλ
πεξηπηώζεσλ) έρεη πην όςηκε έλαξμε, κεηαμύ ησλ 13 θαη 14 εηώλ θαη βξαδύηεξε εμέιημε.
Υπάξρεη κηα ζπλέρεηα κεηαμύ ησλ δύν ηύπσλ θαη νη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα
νπνπδήπνηε θαηά κήθνο απηήο ηεο ζπλέρεηαο. Σηελ θιαζηθή PKAN, νη αζζελείο εκθαλίδνπλ
δηαηαξαρή ηεο βάδηζεο θαη πηώζεηο, πνπ ζπρλά ζρεηίδνληαη κε δπζηνλία, δπζθακςία, δηαηαξαρή
ηζνξξνπίαο, ή ζπαζηηθόηεηα, θαη ζπλήζσο ράλνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πεξπαηνύλ 10-15 ρξόληα
κεηά ηελ εθδήισζε ηεο λόζνπ. Επεηζόδηα ξαγδαίαο επηδείλσζεο, ηα νπνία κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ δπζηνληθό status, ζπκβαίλνπλ κε παξεκβαιιόκελεο καθξύηεξεο πεξηόδνπο
ζρεηηθήο ζηαζεξόηεηαο. Μπνξεί λα εθδεισζεί αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε (θπξίσο θηλεηηθή, ελώ
ζε νξηζκέλεο θνξέο είλαη ζθαηξηθή). Οη αζζελείο ζπρλά αλαπηύζζνπλ κειαρξσζηηθή εθθύιηζε
ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο θαη δπζαξζξία. Αξγόηεξα ζηελ πνξεία ηεο λόζνπ εκθαλίδνληαη ζπρλέο
επηπινθέο όπσο δπζθαγία, γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε, ρξόληα δπζθνηιηόηεηα,
πλεπκνλία από εηζξόθεζε θαη ππνζηηηζκόο. Σηελ άηππε PKAN, νη αζζελείο εκθαλίδνπλ
δπζθνιία ζηελ νκηιία, ήπηεο αλσκαιίεο ζηε βάδηζε, εκθαλή ςπρηαηξηθά ζπκπηώκαηα πνπ
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαηάζιηςε, ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, παξνξκεηηθόηεηα, ή βίαηα
μεζπάζκαηα, κειαρξσζηηθή εθθύιηζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο (ιηγόηεξν ζπρλά από ό, ηη ζην
θιαζηθό PKAN) θαη ηόζν ιεθηηθό όζν θαη θηλεηηθό tourettism. Η θηλεηηθή ζπκκεηνρή είλαη γεληθά
ιηγόηεξν ζνβαξή θαη απώιεηα ηεο θηλεηηθόηεηαο εκθαλίδεηαη 15-40 ρξόληα από ηελ εθδήισζε ηεο
λόζνπ. Ο ζπλδπαζκόο κε ηελ ππεξπξνβεηαιηπνπξσηετλαηκία, αθαλζνθπηηάξσζε θαη
κειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα (ζύλδξνκν HARP) είλαη εληόο ηνπ θάζκαηνο PKAN. O
PKAN πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην PANK2 (20p13-p12.3). Σπλήζσο
ππνπηεπόκαζηε ηνλ PKAN κεηά από ηελ έλδεημε ζηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ηνπ θιαζηθνύ
ζεκείνπ « ηνπ καηηνύ ηεο ηίγξεο», κηαο θεληξηθήο πεξηνρή κε ζήκα απμεκέλεο έληαζεο, πνπ
πεξηβάιιεηαη από έλα ρείινο κε ζήκα κεησκέλεο έληαζεο ζηηο ζηεθαληαίεο ή εγθάξζηεο Τ2
ζηαζκηζκέλεο εηθόλεο ηεο σρξήο ζθαίξαο. Η γελεηηθή αλάιπζε απαηηείηαη γηα λα επηβεβαηώζεη ηε
δηάγλσζε. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηε λόζν ηνπ Wilson (βι. ηνλ όξν απηό), ε νπνία
απνθιείεηαη από ηελ θπζηνινγηθή ζπγθέληξσζε ζεξνπινπιαζκίλεο πιάζκαηνο ή ηνπ
κεηαβνιηζκνύ ηνπ ραιθνύ, θαζώο θαη άιια είδε NBIA, ηα νπνία κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηεζνύλ
κε ηα επξήκαηα ηεο MRI θαη ησλ γελεηηθώλ εμεηάζεσλ. Ο πξνγελλεηηθόο έιεγρνο είλαη
δηαζέζηκνο, εάλ έρνπλ ήδε εληνπηζηεί θαη νη δύν κεηαιιάμεηο πνπ πξνθαινύλ ηελ αζζέλεηα ζηα
πάζρνληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Η
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ζεξαπεία ζηνρεύεη ζηελ αλαθνύθηζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ βαθινθέλε (από
ηνπ ζηόκαηνο ή ελδνξαρηαία αληιία), ηελ ηξηεμπθαηληδύιε γηα ηελ δπζηνλία θαη ηελ
ζπαζηηθόηεηα, θαη ηνμίλε ηεο αιιαληίαζεο γηα αζζελείο ησλ νπνίσλ ε πνηόηεηα δσήο κπνξεί λα
βειηησζεί κε ηελ ζεξαπεία κηαο πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο ηνπ ζώκαηνο. Οη αζζελείο κε PKAN
ζπλήζσο δελ επσθεινύληαη από ηελ L-dopa. Η ελ ησ βάζεη δηέγεξζε ηνπ εγθεθάινπ (DBS)
κπνξεί λα αλαθνπθίζεη από νξηζκέλα ζπκπηώκαηα. Απαηηείηαη ε ζπρλή επαθή κε ηνπο αζζελείο
θαη ε ξύζκηζε ηεο αγσγήο γηα λα δηαηεξεζεί όζν δπλαηόλ πςειόηεξα γίλεηαη ε πνηόηεηα δσήο.
Μπνξεί λα απαηηεζεί δηαηηεηηθή αμηνιόγεζε, ζίηηζε κε ζσιήλα γαζηξνζηνκίαο θαη νδνληηαηξηθέο
εμαγσγέο (ζηηο πεξηπηώζεηο κε ζνβαξή ζηνκαηνπαξεηνγισζζηθή δπζηνλία).Η PKAN είλαη κηα
πξννδεπηηθή δηαηαξαρή όπνπ ράλνληαη δεμηόηεηεο θαη ζπλήζσο δελ επαλαθηνύληαη. Ο ξπζκόο
εμέιημεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία έλαξμεο ηεο λόζνπ/ νη αζζελείο κε πξώηκα ζπκπηώκαηα
επηβαξύλνληαη πην γξήγνξα. Τν πξνζδόθηκν επηβίσζεο είλαη πνηθίιιεη, αιιά κπνξεί λα ζπκβεί
πξόσξνο ζάλαηνο.
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε 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.
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