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:: Κλαζική προοδευηική υπερπυρηνική παράλυζη 
 

Αξηζκφο Orphanet: 240071 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η θιαζηθή πξννδεπηηθή ππεξππξεληθή παξάιπζε, επίζεο γλσζηή σο ζχλδξνκν ηνπ 

Richardson, είλαη ε πην θνηλή θιηληθή παξαιιαγή  ηεο πξντνχζαο ππεξππξεληθήο παξάιπζεο 

(PSP/ Βιέπε ηνλ φξν απηφ), κηα ζπάληα, φςηκεο εκθάληζεο λεπξνεθθπιηζηηθή λφζνο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αζηάζεηα, πξννδεπηηθή αθακςία, ππεξππξεληθή  παξάιπζε βιέκκαηνο θαη 

ήπηα άλνηα. Ο επηπνιαζκφο ζπληεξεηηθά εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 1/16.600. Η PSP εθδειψλεηαη 

ζπλήζσο θαηά ηελ έθηε ή έβδνκε δεθαεηία ηεο δσήο, κε αζηάζεηα θαη πηψζεηο, επηβξάδπλζε ησλ 

θάζεησλ ζαθθαδηθψλ θηλήζεσλ ησλ νθζαικψλ θαη επηβξάδπλζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Σηαδηαθά, νη αζζελείο αλαπηχζζνπλ θαη άιιεο δηαηαξαρέο απφ ηνπο νθζαικνχο (μεξνχο θαη 

θφθθηλνπο νθζαικνχο, ζφισζε ηεο φξαζεο, αθνχζην απζφξκεην θιείζηκν ησλ βιεθάξσλ, 

θσηνθνβία), έλα δπζ-εθηειεζηηθφ γλσζηηθφ ζχλδξνκν κε παξνξκεηηθφηεηα, πξνβιήκαηα ζηελ 

νκηιία (αξγή νκηιία) θαη ππεξππξεληθή παξάιπζε βιέκκαηνο θαη δπζθνιίεο θαηάπνζεο. Η 

αζζέλεηα ραξαθηεξίδεηαη λεπξνπαζνινγηθά απφ γινίσζε κε πιάθεο αζηξνθπηηάξσλ, 

ζπζζψξεπζε Τ-αλνζναληηδξαζηηθψλ λεπξντληδίσλ θαη λεπξσληθή απψιεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, εηδηθά ζηνλ ππνζαιακηθφ ππξήλα θαη ηελ κέιαηλα νπζία. H PSP είλαη 

κηα ηαυνπάζεηα 4R πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππεξνρή ησλ ηζνκνξθψλ ηεο πξσηείλεο ηαχ κε 

ηέζζεξεο πεξηνρέο ζχλδεζεο ησλ κηθξνζσιηλίζθσλ, θαζψο θαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ βηνρεκηθφ 

πξνθίι (δεχγνο tau 64 θαη tau 69). Η ηαυνπάζεηα επεθηείλεηαη πξννδεπηηθά θαηά κήθνο ησλ 

λεπξψλσλ, ζηηο λεπξσληθέο ζπλδέζεηο, απφ ην ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ ζην ξαβδσηφ ζψκα, θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ θηλεηηθνχ θαη αξγφηεξα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 

ηνπ λενθινηνχ. Ο εηδηθφο ππν-απιφηππνο ηνπ MAPT H1-θιάδνπ, Η1c, είλαη έλαο παξάγνληαο 

θηλδχλνπ γηα ηελ αζζέλεηα απηή. H PSP ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ειιείκκαηα ζε δηάθνξα 

ζπζηήκαηα λεπξνδηαβηβαζηψλ (π.ρ., ληνπακηλεξγηθψλ, ρνιηλεξγηθψλ, γθακπαλεξγηθψλ). Οη 

παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηαχ -λεπξνεθθχιηζε είλαη άγλσζηνη. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ 

θιηληθή εηθφλα θαη ηελ λεπξνςπρνινγηθή εθηίκεζε. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηε λφζν 

ηνπ Πάξθηλζνλ θαη άιισλ άηππσλ παξθηλζνληθψλ δηαηαξαρψλ (APD), φπσο αηξνθία 

πνιιαπιψλ ζπζηεκάησλ θαη θινηνβαζηθφ εθθπιηζκφ (βι. απηνχο ηνπο φξνπο). Σπάληα 

κεηαιιάμεηο MAPT κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε παξφκνην θιηληθνπαζνινγηθφ ζχλδξνκν. Παξφκνηεο 

δηαηαξαρέο ζηελ θηλεηηθφηεηα  ησλ νθζαικψλ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζηε λφζν Niemann-Pick 

ηχπνπ C θαη ηελ λφζν Whipple (δείηε απηνχο ηνπο φξνπο). Γελ ππάξρεη θακία ζεξαπεία γηα ηελ 

λφζν. Αζζελείο κε θιαζηθή PSP δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεξαπεία κε ιεβνληφπα. Η ακαληαδίλε 

κπνξεί λα βειηηψζεη ην «πάγσκα» ηνπ βαδίζκαηνο,  ελψ ηα άιια αληηρνιηλεξγηθά θάξκαθα 

πεξηζηαζηαθά κπνξεί λα βειηηψζνπλ ηηο δηαηαξαρέο ηεο θσλήο θαη ηεο νκηιίαο. Σηαδηαθά, νη 

αζζελείο εμαξηψληαη απφ ην αλαπεξηθφ ακαμίδην ιφγσ ησλ ζπρλψλ πηψζεσλ. Οη θχξηεο αηηίεο 

ζαλάηνπ, γεληθά.4-8 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ, είλαη νη δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή θαη ηελ 

θαηάπνζε, θαζψο θαη νη ινηκψμεηο. 
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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. 

 

 

 


