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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η θιεξνλνκηθή ζπαζηηθή παξαπιεγία (HSP) πεξηιακβάλεη κία γελεηηθά θαη θιηληθά εηεξνγελή 

νκάδα λεπξνεθθπιηζηηθώλ δηαηαξαρώλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πξννδεπηηθή αύμεζε ησλ 

αληαλαθιαζηηθώλ θαη ζπαζηηθόηεηα ησλ θάησ άθξσλ. Η HSP εθηηκάηαη όηη επεξεάδεη 1 ζηα 

20.000 άηνκα ζην γεληθό πιεζπζκό ηεο Επξώπεο, κε πνηθίιε ζπρλόηεηα ζε δηαθνξεηηθνύο 

πιεζπζκνύο (από 1.3 εσο 9 / ζηα 100.000 άηνκα). Κιηληθά, ε HSPs κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε δύν 

θύξηεο νκάδεο: ακηγή θαη ζύλζεηε κνξθή. Η ακηγήο HSPs ραξαθηεξίδεηαη από αξγή πξννδεπηηθή 

ζπαζηηθόηεηα ησλ θάησ άθξσλ θαη αδπλακία, πνπ ζπρλά ζπλδένληαη κε ππεξηνλθέο δηαηαξαρέο 

ησλ νπξνθόξσλ νδώλ, ήπηα κείσζε ηεο παιιαηζζεζίαο ησλ θάησ άθξσλ θαη πεξηζηαζηαθά, ηεο 

αίζζεζεο ηεο ζέζεο ησλ αξζξώζεσλ. Η ζύλζεηε κνξθή HSP ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία 

πξόζζεησλ λεπξνινγηθώλ ή κε λεπξνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ. Η HSP κπνξεί λα θιεξνλνκείηαη κε 

απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό, απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ή θπινζύλδεην ππνιεηπόκελν ηξόπν 

θαη ππάξρνπλ πνιιαπιέο ππνιεηπόκελεο θαη επηθξαηεηηθέο κνξθέο. Η πιεηνςεθία ησλ 

νηθνγελεηώλ πνπ έρνπλ αλαθέξζε (70-80 %) παξνπζηάδνπλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν 

θιεξνλνκηθόηεηαο, ελώ νη ππόινηπεο πεξηπηώζεηο αθνινπζνύλ έλα ππνιεηπόκελν ηξόπν. Μέρξη 

ζήκεξα, έρνπλ ραξηνγξαθεζεί 31 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ππεύζπλεο γηα ηελ ακηγή θαη ηελ ζύλζεηε 

HSP. Παξά ην κεγάιν θαη απμαλόκελν αξηζκό ζέζεσλ HSP πνπ έρνπλ ραξηνγξαθεζεί, κόλν 

έληεθα απηνζσκαηηθά θαη δύν θπινζύλδεηα γνλίδηα έρνπλ ηαπηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα θαη 

παξακέλεη λα δηεπθξηληζηεί ε ζαθήο γελεηηθή βάζε γηα ηηο πεξηζζόηεξεο κνξθέο ηεο HSP. Η 

δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εμέηαζε. Εληνύηνηο, πξόζζεηνη έιεγρνη (απεηθόληζε, 

ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα, κέηξεζε ιηπαξώλ νμέσλ καθξάο αιύζνπ, ειεθηξνκπνγξάθεκα θαη 

νξνινγηθέο εμεηάζεηο γηα ηνλ αλζξώπηλν ιεκθνηξνπηθό ηό ηύπνπ 1 ησλ Τ –θπηηάξσλ (HTLVI) ) 

ρξεηάδνληαη γηα λα απνθιείζνπλ από ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε άιια ζύλδξνκα (ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο, αλεπάξθεηα βηηακίλεο Β12, δπζηνλία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε ληόπα, ακπνηξνθηθή ή 

πξσηνπαζήο πιάγηα ζθιήξπλζε, αληνύζα θιεξνλνκηθή ζπαζηηθή παξάιπζε θαη ζπαζηηθή 

παξαπιεγία πνπ πξνθαινύληαη από ινίκσμε κε HTLVI ). Η αληηκεηώπηζε είλαη ζπκπησκαηηθή 

(κπνραιαξσηηθά θάξκαθα, ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε). 
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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. 

 

 

 


