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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η ρξόληα θιεγκνλώδεο απνκπειηλσηηθή πνιπλεπξνπάζεηα (CIDP) είλαη κηα ρξόληα κνλνθαζηθή,
πξννδεπηηθή ή ππνηξνπηάδνπζα ζπκκεηξηθή αηζζεηηθνθηλεηηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη
από πξννδεπηηθή κπτθή αδπλακία κε κεησκέλε αηζζεηηθόηεηα, αλύπαξθηα ή κεησκέλα ηελόληηα
αληαλαθιαζηηθά θαη απμεκέλε ζπγθέληξσζε πξσηετλώλ ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξό (ΔΝΥ). Ο
επηπνιαζκόο είλαη πεξίπνπ 1/200.000 παηδηά θαη 1-7/100.000 ελήιηθεο, αιιά είλαη γεληθά
απνδεθηό όηη ε ζπρλόηεηα έρεη ππνηηκεζεί. Η έλαξμε κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία,
αιιά είλαη πην ζπρλή ζηελ 5ε θαη 6ε δεθαεηία. Οη θύξηεο θιηληθέο εθδειώζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ
πξννδεπηηθή ζπκκεηξηθή αδπλακία ηόζν ησλ εγγύο όζν θαη ησλ άπσ κπώλ ησλ θάησ θαη / ή ησλ
άλσ άθξσλ, κε κεξηθή ή πιήξε απνθαηάζηαζε κεηαμύ ησλ ππνηξνπώλ, πνπ ζπλδέεηαη κε
δηαηαξαρή ηεο αηζζεηηθόηεηαο θαη απόληα / κεησκέλα ηελόληηα αληαλαθιαζηηθά. Η πνξεία ηεο
λόζνπ είλαη ππνηξνπηάδνπζα ζην 30% ησλ πεξηπηώζεσλ, ρξόληα θαη πξννδεπηηθή ζε 60% θαη
κνλνθαζηθή κε πιήξε θαη κόληκε αλάθακςε ζην 10%. Σε 5-30% ησλ πεξηπηώζεσλ, κπνξεί λα
παξαηεξεζεί δπζιεηηνπξγία ησλ θξαληαθώλ λεύξσλ. Έρνπλ αλαθεξζεί λεπξνπαζεηηθό άιγνο,
θαζώο θαη ζπκκεηνρή ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ θαη ππν-θιηληθή ζπκκεηνρή ηνπ ΚΝΣ. Μπνξεί
επίζεο λα εκθαληζζεί δπζιεηηνπξγία ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Τα παηδηά έρνπλ κηα
πην ηαρεία έλαξμε, παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε αλαπεξία ζηελ θνξύθσζε ηεο λόζνπ θαη ε πνξεία
ηνπο εκθαλίδεη πην ζπρλά ππνηξνπέο. Η CIDP κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επαηίηηδα C, ηελ
θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ, ην ιέκθσκα, ηνλ ηό HIV, ηελ κεηακόζρεπζε νξγάλνπ, ην
κειάλσκα ή δηαηαξαρέο ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ. Η CIDP κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κία αλνζνινγηθή
αληίδξαζε, κε απνηέιεζκα ηελ ηκεκαηηθή θαη πνιπεζηηαθή απνκπειίλσζε πνπ κπνξεί λα επάγεη
απώιεηα λεπξαμόλσλ κε ην ρξόλν.Γηα λα δηαγλσζηεί ε CIDP, νη αζζελείο πξέπεη λα εκθαλίζνπλ
κηα εμειηθηηθή απνκπειηλσηηθή λεπξνπάζεηα ( DN ) γηα δύν κήλεο, ελώ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο
κπνξεί λα ππάξρεη ηζηνξηθό ινίκσμεο. Η CIDP κπνξεί επίζεο λα εκθαληζηεί ζε ρξνληθό
δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 8 εβδνκάδσλ κεηά από ζύλδξνκν Guillain - Barré ( GBS , ην
ιεγόκελν '' νμύ CIDP '' ; δείηε απηόλ ηνλ όξν ). Η δηάγλσζε βαζίδεηαη θπξίσο ζε θιηληθά θαη
ειεθηξνθπζηνινγηθά επξήκαηα. Η αλάγθε γηα ιήςε ΔΝΥ θαη βηνςία λεύξνπ, εμαξηάηαη από ην
επίπεδν ηεο θιηληθήο δηαγλσζηηθήο βεβαηόηεηαο. Όηαλ ηα ζπκπηώκαηα είλαη παξόληα
ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο, ην ειεθηξνκπνγξάθεκα (ENMG) επηβεβαηώλεη ηε δηάγλσζε , αλ 3 από ηα
αθόινπζα θξηηήξηα ππάξρνπλ ζε κεγάιν αξηζκό λεύξσλ : κεξηθόο απνθιεηζκόο αγσγήο
θηλεηηθώλ λεύξσλ (ΚΝ), κεησκέλε ηαρύηεηα αγσγήο ΚΝ, παξαηεηακέλν ιαλζάλνληα ρξόλν ζηνπο
πεξηθεξηθνύο ΚΝ θαη ηα F- θύκαηα. Η MRI κε γαδνιίλην κπνξεί λα απνθαιύςεη ηελ εγγύο
δηεύξπλζε ησλ λεύξσλ /ξηδώλ. Απμεκέλε πνζόηεηα πξσηετλώλ ζην ΔΝΥ, ρσξίο όκσο θύηηαξα,
θαη ε απνκπειίλσζε / επαλακπειίλσζε, ζπρλά κε θιεγκνλή, ζε δείγκαηα βηνςίαο λεύξσλ
κπνξεί λα παξέρεη επηπιένλ ππνζηεξηθηηθά δεδνκέλα. Πξνο ην παξόλ ε βηνςία ζπληζηάηαη κόλν
ζε πεξηπηώζεηο κε θιηληθή ππνςία CIDP, ζηελ νπνία ην ENMG δελ είλαη πεηζηηθό. Πξέπεη λα
ππνπηεπόκαζηε ηελ CIDP ζρεδόλ ζε νπνηνδήπνηε πνιπεζηηαθή ή γεληθεπκέλε λεπξνπάζεηα

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

άγλσζηεο αηηηνινγίαο. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηε ρξόληα επίθηεηε
πνιπλεπξνπάζεηα (κνλνθισληθέο γακκνπάζεηεο, δηαβήηεο, ηνμηθέο λεπξνπάζεηεο) ή
θιεξνλνκηθέο λεπξνπάζεηεο (λόζνο Charcot-Marie-Tooth ή ακπινεηδηθή λεπξνπάζεηα
ζρεηηδόκελε κε ηξαλζζπξεηίλε; δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Η απόθαζε γηα ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή
εμαξηάηαη από ηελ αξρηθή ζνβαξόηεηα ηεο λόζνπ, ηελ ειηθία, ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη
ηηο πηζαλέο αληελδείμεηο γηα ηηο 3 επηθπξσκέλεο ζεξαπείεο: ζηεξνεηδή, ελδνθιέβηα ρνξήγε
αλνζνζθαηξηλώλ (IVIg) ή πιαζκαθαηξέζεηο. Οη αζζελείο κε ακηγώο θηλεηηθό CIDP πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη κε IVIg παξά κε ζηεξνεηδή. Σε επηόηεξεο κνξθέο, ζπληζηάηαη ε θιηληθή
παξαηήξεζε θαη ελδερνκέλσο ε ζεξαπεία κε ζηεξνεηδή (αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ
ENMG). Πιαζκαθαηξέζεηο ή έλαο ζπλδπαζκόο ζηεξνεηδώλ θαη IVIg κπνξεί λα εθαξκνζηνύλ, εάλ
θακία από ηηο πξνεγνύκελεο ζεξαπείεο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή. Οη αλζεθηηθέο πεξηπηώζεηο
κπνξεί λα αληηκεησπηζηνύλ κε εληαηηθή αλνζνθαηαζηνιή. Η επίδξαζε ηεο ηληεξθεξόλεο βήηα-1α
θαη άιθα, ηεο εηαλεξζέπηεο ή ηνπ ξηηνύμηκακπ, παξακέλνπλ αβέβαηεο. Τν λεπξνπαζεηηθό άιγνο
κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα ή ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά.
Η ηεηξαπιεγία, ε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη ν ζάλαηνο κπνξεί λα ζπκβνύλ, αιιά είλαη
ζπάληα. Οη αζζελείο κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ππνιεηκκαηηθά ζπκπηώκαηα πνπ κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο πνηόηεηα δσήο. Ωζηόζν ε καθξνπξόζεζκε πξόγλσζε είλαη ζπλήζσο
θαιή.
Δηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ:
o

Pr Jean-Michel VALLAT

Μεηάθξαζε – Δπηκέιεηα:
o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα
o Διέλε Μηρειαθάθε, PhD. Δζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Διιεληθνύ Orphanet
Τειεπηαία ελεκέξσζε: Γεθέκβξηνο 2010
Μεηάθξαζε: Ινύιηνο 2014

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.

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην www.orpha.net 2

