
 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην  www.orpha.net 1 

 

 

:: Προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση 
 

Αξηζκόο Orphanet: 683 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η πξντνύζα ππεξππξεληθή παξάιπζε (PSP) είλαη κηα ζπάληα λεπξνεθθπιηζηηθή λόζνο όςηκεο 

έλαξμεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππεξππξεληθή παξάιπζε ηνπ βιέκκαηνο, νξζνζηαηηθή 

αζηάζεηα, πξννδεπηηθή δπζθακςία θαη ήπηα άλνηα. 

 

Ο επηπνιαζκόο ηεο λόζνπ ζπληεξεηηθά ππνινγίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε ζε 1/16.600 άηνκα. 

 

Η PSP εθδειώλεηαη ζπλήζσο θαηά ηελ έθηε θαη έβδνκε δεθαεηία δσήο. Έρνπλ πεξηγξαθεί πέληε 

θιηληθέο παξαιιαγέο κε θιηληθνπαζνινγηθνύο ζπζρεηηζκνύο: ε θιαζηθή PSP (ζύλδξνκν 

Richardson) θαη ηέζζεξηο άηππεο παξαιιαγέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ PSP κε παξθηλζνληζκό 

(PSP-P), ηελ  PSP κε θαζαξή αθηλεζία θαη «πάγσκα» ηεο βάδηζεο (PSP-PAGF), ηελ PSP κε 

θινηνβαζηθό ζύλδξνκν (PSP-CBS) θαη ηελ PSP κε πξντνύζα κε -ξένπζα αθαζία (PSP-PNFA) 

(βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο). Τν ζύλδξνκν Richardson είλαη ε πην ζπρλή θιηληθή κνξθή θαη 

εθδειώλεηαη κε αζηαζέο βάδηζκα, πηώζεηο ιόγσ νξζνζηαηηθήο αζηάζεηαο, γλσζηηθή δηαηαξαρή 

θαη επηβξάδπλζε ησλ θάζεησλ ζαθθαδηθώλ νθζαικηθώλ θηλήζεσλ. Mε ηελ πξόνδν ηεο λόζνπ νη 

αζζελείο αλαπηύζζνπλ πξνβιήκαηα όπσο δηαηαξαρέο ζηελ νκηιία, ππεξππξεληθή παξάιπζε 

ηνπ βιέκκαηνο θαη δπζρέξεηα ζηελ θαηάπνζε. Η PSP-P ραξαθηεξίδεηαη πεξηζζόηεξν από έληνλν 

πξώηκν παξθηλζνληζκό (ηξόκνο, βξαδπθηλεζία ησλ άθξσλ, αμνληθή δπζθακςία θαη δπζθακςία 

ησλ άθξσλ), παξά από πηώζεηο θαη γλσζηηθέο κεηαβνιέο. Με ηελ πάξνδν ησλ εηώλ, νη αζζελείο 

αλαπηύζζνπλ ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξόκνπ Richardson. Η PSP-PAGF 

ραξαθηεξίδεηαη από πξννδεπηηθό «πάγσκα» ηεο βάδηζεο, ηεο νκηιίαο θαη ηεο γξαθήο θαηά ηα 

πξώηα ζηάδηα ηεο λόζνπ. Αξγόηεξα, κπνξεί λα παξαηεξεζεί αμνληθή δπζθακςία θαη αθηλεζία 

ηνπ πξνζώπνπ, ελώ ε ππεξππξεληθή παξάιπζε ηεο θαζνδηθήο θίλεζεο ησλ νθζαικώλ κπνξεί 

λα εκθαληζηεί κεηά κηα δεθαεηία. Η PSP-CBS ραξαθηεξίδεηαη από πξννδεπηηθή, αζύκκεηξε 

δπζπξαμία, δπζθακςία ησλ άθξσλ, βξαδπθηλεζία θαη πξννδεπηηθή νξζνζηαηηθή αζηάζεηα. Η 

PSP-PNFA ραξαθηεξίδεηαη από αλσκαιίεο ηεο νκηιίαο (απξαμία ηνπ ιόγνπ, αλαγξακκαηηζκόο, 

θσλεηηθά ιάζε). Κηλεηηθά ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη αξγόηεξα θαηά ηελ πνξεία ηεο λόζνπ. Η 

PSP ραξαθηεξίδεηαη λεπξνπαζνινγηθά από απώιεηα λεπξώλσλ, γινίσζε κε αζηξνθπηηαξηθέο 

πιάθεο θαη ζπζζώξεπζε ηανπ-αλνζναληηδξαζηηθώλ λεπξντλσκαησδώλ καδώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Οη δηαθνξέο ζην ξπζκό θαη ηηο πεξηνρέο ζπζζώξεπζεο ησλ 

θσζθνξπιησκέλσλ ηανπ-πξσηετλώλ ζρεηίδνληαη κε ηηο πέληε θιηληθέο παξαιιαγέο ηεο λόζνπ. 

 

Η PSP είλαη κηα λόζνο πνπ νθείιεηαη ζηελ πξσηείλε ηάνπ (tauopathy 4R) πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

από ηελ επηθξάηεζε ησλ ηάνπ ηζνκνξθώλ (εμόλην 10) πνπ πεξηέρνπλ 4 επαλαιακβαλόκελεο 

πεξηνρέο θαη έλα ραξαθηεξηζηηθό βηνρεκηθό πξνθίι (δεύγε tau 64 θαη tau 69). Ο 

ππναπιόηππνο H1c ηνπ απινηύπνπ H1 ηνπ γνληδίνπ MAPT ζπληζηά παξάγνληα θηλδύλνπ γηα 

ηελ εκθάληζε ηεο λόζνπ. Η PSP ραξαθηεξίδεηαη επίζεο από ειιείκκαηα ζε αξθεηά ζπζηήκαηα 

λεπξνδηαβηβαζηώλ (π.ρ. ληνπακηλεξγηθό, ρνιηλεξγηθό, γθακπαλεξγηθό). Οη παξάγνληεο πνπ 
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επζύλνληαη γηα ηελ έλαξμε ηεο ηάνπ-λεπξνεθθύιηζεο δελ είλαη γλσζηνί. 

 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εηθόλα θαη ηε λεπξνςπρνινγηθή εθηίκεζε. 

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηε λόζν ηνπ Parkinson θαη άιιεο άηππεο παξθηλζνληθέο 

δηαηαξαρέο (APD), όπσο πνιπζπζηεκαηηθή αηξνθία θαη θινηνβαζηθή εθθύιηζε (βιέπε απηνύ 

ηνπο όξνπο). Παξόκνηεο δηαηαξαρέο ηεο θίλεζεο ησλ νθζαικώλ κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ ζηε 

λόζν Niemann-Pick (ηύπνο C) θαη ζηε λόζν ηνπ Whipple (βιέπε απηνύ ηνπο όξνπο). 

 

Γελ ππάξρεη ζεξαπεία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε λόζν. Οξηζκέλα θάξκαθα, αλαιόγσο κε ηελ 

θιηληθή παξαιιαγή, κπνξεί λα ειαηηώζνπλ ηε λνζεξόηεηα θαη λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα 

δσήο (π.ρ. νη αζζελείο κε PSP-P αληαπνθξίλνληαη ζε ζεξαπεία κε ιεβνληόπα). Η ακαληαδίλε 

κπνξεί λα βειηηώζεη ην πάγσκα ηεο βάδηζεο θαη άιια αληηρνιηλεξγηθά ζθεπάζκαηα κεξηθέο 

θνξέο βειηηώλνπλ ηηο δηαηαξαρέο ζηε θσλή θαη ηελ νκηιία. 

 

Οη αζζελείο θαζειώλνληαη πξννδεπηηθά ζε αλαπεξηθή θαξέθια ιόγσ ησλ ζπρλώλ πηώζεσλ. 

Οη ζπρλόηεξεο αηηίεο ζαλάηνπ είλαη ε δπζρέξεηα ζηελ αλαπλνή θαη ηελ θαηάπνζε θαη νη 

ινηκώμεηο, ζπλήζσο 6-12 έηε από ηελ έλαξμε ηεο λόζνπ. 
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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. 

 

 

 

 


