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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η θιεξνλνκηθή ππεξεθπιεμία είλαη κηα θιεξνλνκηθή λεπξνινγηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη
από ππεξβνιηθή αληίδξαζε ζηνλ αηθληδηαζκό.
Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία πεξίπνπ 150 πεξηπηώζεηο.
Η θιεξνλνκηθή ππεξεθπιεμία εθδειώλεηαη ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε κε βίαην ηίλαγκα ζην
ζόξπβν θαη ηελ αθή, καδηθή θαη παξαηεηακέλε δπζθακςία ηνπ θνξκνύ θαη ησλ άθξσλ, ζθηγκέλεο
γξνζηέο θαη εμάξζεηο ηξόκνπ πςειήο ζπρλόηεηαο. Τα λενγλά δηαηξέρνπλ θίλδπλν γηα αηθλίδην
βξεθηθό ζάλαην ιόγσ ιαξπγγόζπαζκνπ θαη θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο. Τα επεηζόδηα
δπζθακςίαο κπνξεί λα κνηάδνπλ κε επηιεπηηθέο θξίζεηο, αλ θαη ν ύπλνο κπνξεί λα κεηώζεη ή
αθόκα θαη λα θαηαξγήζεη ηελ δπζθακςία θαη ηα ηηλάγκαηα κε απνηέιεζκα ην ΗΕΓ λα είλαη
θπζηνινγηθό.
Καηά ηνπο κήλεο κεηά ηε γέλλεζε, ε κπτθή δπζθακςία ππνρσξεί, αιιά ε ππεξβνιηθή αληίδξαζε
ζηελ εμσηεξηθή δηέγεξζε ή ηνλ ελζνπζηαζκό ζπλερίδεηαη. Σπρλά παξαηεξείηαη ειαθξά
θαζπζηέξεζε ζηε επίηεπμε ησλ θηλεηηθώλ νξνζήκσλ, αιιά ε πλεπκαηηθή αλάπηπμε είλαη
ζπλήζσο θπζηνινγηθή. Πξνζβεβιεκέλα παηδηά πεξπαηνύλ κε κηθξά αζηαζή βήκαηα, θαη ζπρλά
αλαδεηνύλ βνήζεηα ή θάπνην ζηήξηγκα. Οη δηαηαξαρέο ηεο βάδηζεο απμάλνληαη ζηελ βηαζύλε,
αλάκεζα ζε πιήζνο, ή όηαλ ηα παηδηά πηέδνληαη. Έλα εκπόδην ή έλα απξνζδόθεην εξέζηζκα
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεμέιεγθηεο πηώζεηο ('ζαλ έλα θνύηζνπξν') κε θίλδπλν ζνβαξώλ
ηξαπκαηηζκώλ.
Μεηαιιάμεηο ζην γνλίδην GLRA1 (5q32), βξέζεθαλ ζην 30% πεξίπνπ ησλ αζζελώλ κε
θιεξνλνκηθή ππεξεθπιεμία (θαη ζε έλα ζεκαληηθό αξηζκό αζζελώλ ρσξίο εκθαλώο
πξνζβεβιεκέλν γνλέα). Οη κεηαιιάμεηο απηέο κεηαβηβάδνληαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό
ή ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα. Τν γνλίδην GLRA1 θσδηθνπνηεί ηελ ππνκνλάδα α1 ηνπ λεαληθνύ
λεπξσληθνύ ππνδνρέα γηα ηνλ αλαζηαιηηθό λεπξνδηαβηβαζηή, γιπθίλε. Οη κεηαιιάμεηο ηεο
ππνκνλάδαο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πνηθίιεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ λεπξσληθνύ δηαύινπ ηνπ
ρισξίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ε θιεξνλνκηθή ππεξεθπιεμία ζεσξείηαη σο δηαπινπάζεηα
(channelopathy). Έρνπλ επίζεο παξαηεξεζεί κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα GLRB, GPHN θαη SLC6A5
(4q31.3, 14q24 θαη 11p15.2-p15.1).
Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηα θιηληθά ζπκπηώκαηα, ζηηο κνξηαθέο γελεηηθέο εμεηάζεηο θαη ζηελ
ειεθηξνθπζηνινγία.
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Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ ζπκπησκαηηθή ππεξεθπιεμία θαη ηελ ζπαζηηθόηεηα, ηελ
επηιεςία ζε έδαθνο πεξηγελλεηηθήο εγθεθαιηθήο βιάβεο θαη ηηο κεηαβνιηθέο λόζνπο πνπ
επεξεάδνπλ ηνλ εγθέθαιν, νη νπνίεο κπνξεί λα απνθιεηζηνύλ κε ην θπζηνινγηθό ΗΕΓ θαη ηε
κείσζε ή θαηάξγεζε ηεο αθακςίαο θαη ησλ ηηλαγκάησλ κε ηνλ ύπλν.
Η ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ζε ελήιηθεο πεξηιακβάλεη ηελ θινλαδεπάκε (1 mg αλά εκέξα). Σηα
παηδηά απαηηνύληαη ρακειόηεξεο δόζεηο. Η βηγθακπαηξίλε είλαη αλαπνηειεζκαηηθή. Τα παηδηά
βνεζνύληαη κε επαλαιακβαλόκελε ζσκαηηθή άζθεζε θαη όρη από ηελ θαζηεξσκέλε
θπζηνζεξαπεία ή από ηελ απνθαζηζηηθή θαη απαηηεηηθή εθπαίδεπζε. Παξαηεηακέλεο
δξαζηεξηόηεηεο ζε καιαθό ή ακκώδεο έδαθνο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο. Μπνξεί λα
απαηηεζεί παξέκβαζε γηα ηελ έιιεηςε θαηαλόεζεο, ηνλ εκπαηγκό ή ηελ πίεζε από
αλελεκέξσηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζπγγελείο θαη θίινπο.
Σηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο, ν θόβνο ηεο πηώζεο θαη ηεο βάδηζεο νκαινπνηείηαη ζηελ
εθεβεία. Ωζηόζν παξακέλνπλ δηα βίνπ, ν έληνλνο ηξόκνο θαη νη ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο ζε
απξόβιεπηε δηέγεξζε, ελώ κηα κεηνςεθία αζζελώλ παξνπζηάδνπλ θνβηθό άγρνο θαηά ηελ
δηέιεπζε αλνηρηώλ ρώξσλ θαη αλαζθάιεηα θαη δηζηαγκό ζηελ βάδηζε.
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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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