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:: Σοβαρή μορφή νόσου Canavan  

 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA314911  

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η σοβαρή μορφή της νόσου Canavan (CD),  είναι μια ταχύτατα εξελισσόμενη νευροεκφυλιστική 

διαταραχή που χαρακτηρίζεται από λευκοδυστροφία  με μακροκεφαλία, σοβαρή αναπτυξιακή 

καθυστέρηση και υποτονία. Η νόσος έχει αναφερθεί παγκοσμίως, αλλά είναι πιο συχνή στους 

Εβραίους Ashkenazi. Η συχνότητα της σοβαρής μορφής του CD σε μη εβραϊκό πληθυσμό έχει 

υπολογιστεί σε περίπου 1:100.000 γεννήσεις. Αν και οι δύο γονείς είναι Εβραίοι Ασκενάζι, η 

επίπτωση είναι 1:6.400 έως 1:13.500. Η έναρξη της σοβαρής CD είναι κατά την βρεφική ηλικία. 

Οι ασθενείς εμφανίζουν υποτονία, καθυστέρηση στήριξης της κεφαλής και μακροκεφαλία. Πιο 

συχνά παρατηρείται μεταξύ του 3ου και του 5ου  μήνα ζωής αναπτυξιακή καθυστέρηση: οι 

ασθενείς αδυνατούν να επιτύχουν να καθίσουν και να βαδίσουν χωρίς υποστήριξη, καθώς και να 

μιλήσουν. Η περίμετρος της κεφαλής αυξάνεται μετά την ηλικία των 6 μηνών και είναι συνήθως 

πάνω από την 90η  εκατοστιαία θέση στο 1ο  έτος. Με την ηλικία, η  υποτονία εξελίσσεται σε 

σπαστικότητα, μπορεί να εμφανιστούν επιληπτικές κρίσεις και ατροφία του οπτικού νεύρου. Τα 

παιδιά είναι συχνά ευερέθιστα  και παρουσιάζουν διαταραχές του ύπνου. Η γαστρο –οισοφαγική 

παλινδρόμηση οδηγεί σε δυσκολίες σίτισης, που απαιτεί ρινογαστρική σίτιση ή μόνιμη 

γαστροστομία σίτισης. Αιτιολογία : η CD οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο ASPA ( 17p13.3 ), 

που κωδικοποιεί το ένζυμο απακετυλάση του Ν-ακέτυλο-ασπαρτικού οξέος, το μόνο ένζυμο που 

ευθύνεται για την αποακετυλίωση του Ν- ακετυλ-L- ασπαρτικού οξέος (ΝΑΑ ) στον εγκέφαλο. Η 

ενζυματική δραστικότητα είναι συνήθως μηδενική στη σοβαρή CD. Οι πιο συχνές μεταλλάξεις 

που βρέθηκαν στους Ασκενάζι Εβραίους είναι μια παρερμηνεύσιμη ( E285A ) και μια 

ανερμηνεύσιμη μετάλλαξη ( Y231X ) ( 84 % και 13.4 %, αντιστοίχως). Στο μη εβραϊκό πληθυσμό 

οι μεταλλάξεις είναι διαφορετικές και  με μεγαλύτερη ποικιλομορφία, με πιο συνηθισμένη την 

ανερμηνεύσιμη μετάλλαξη A305E. Υποπτευόμαστε τη νόσο όταν απαντώνται τα κλινικά 

ευρήματα της υποτονίας, της μακροκεφαλίας και της καθυστέρησης στήριξης της κεφαλής. Στα 

ούρα ανευρίσκεται  

μια πολύ υψηλή συγκέντρωση NAA. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και το αίμα περιέχουν επίσης 

υψηλά ποσοστά NAA. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου ή η MRI αποκαλύπτουν  διάχυτο 

εκφυλισμό της λευκής ουσίας και λευκοδυστροφία που εξελίσσεται με την ηλικία. Η ανίχνευση 

των μεταλλάξεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με μοριακή ανάλυση.  

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει άλλες νευροεκφυλιστικές διαταραχές, όπως τις νόσους 

Alexander, Tay-Sachs, μεταχρωματική λευκοδυστροφία και γλουταρική οξυαιμία τύπου 1 (δείτε 

αυτούς τους όρους). Σπογγώδης εκφυλισμός του εγκεφάλου μπορεί να παρατηρηθεί στο 

σύνδρομο Leigh και την εγκεφαλοπάθεια της γλυκίνης (βλέπε αυτούς τους όρους) ή τις 

μιτοχονδριακές διαταραχές και τις ιογενείς λοιμώξεις. Η προγεννητική διάγνωση είναι εφικτή με 

ανάλυση DNA, όταν η μετάλλαξη έχει εντοπισθεί στον πάσχοντα. Η προεμφυτευτική διάγνωση, 

που χρησιμοποιεί την ανίχνευση της μετάλλαξης σε ένα μόνο κύτταρο, είναι εφικτή σε κύηση 

υψηλού κινδύνου.  
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Όταν η μετάλλαξη δεν είναι γνωστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση ο 

προσδιορισμός της συγκέντρωσης του ΝΑΑ στο αμνιακό υγρό.  

Η CD μεταβιβάζεται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο, και ο  κίνδυνος εμφάνισης είναι 

25% σε κάθε κύηση. Ο μοριακός γενετικός έλεγχος φορέων είναι εφικτός στα πλαίσια κλινικών 

υπηρεσιών. Οι Εβραίοι ελέγχονται για τις πιο συχνές μεταλλάξεις. Για τα μη-εβραϊκά ζευγάρια, ο 

γονότυπος θα πρέπει να προσδιορίζεται με τη χρήση μοριακών διαγνωστικών τεχνικών. Δεν 

υπάρχει καμία θεραπευτική αντιμετώπιση  της σοβαρής μορφής της  CD.Η αντιμετώπιση είναι 

υποστηρικτική και βασίζεται στην υποβοήθηση της λήψης τροφής, τη φυσικοθεραπεία για τη 

βελτίωση της μυϊκής κατάστασης, τα αντιεπιληπτικά φάρμακα και τις παρεμβάσεις για τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων της επικοινωνίας. Είναι σε εξέλιξη έρευνες για την γονιδιακή θεραπεία 

και τη θεραπεία υποκατάστασης του ενζύμου. Η πρόγνωση ποικίλλει,  αλλά είναι συνολικά  

πτωχή. Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι περίπου μία δεκαετία, παρόλο που με την πρόοδο στην 

ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, μερικοί ασθενείς επιβιώνουν μέχρι και την εφηβεία ή την 

νεαρή ενήλικη ζωή. Η νοσηρότητα είναι επίσης σοβαρή, με απόλυτη εξάρτηση για τις 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


