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:: Ήπια μορφή νόσου Canavan  
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA314918                        

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η ήπια μορφή της νόσου Canavan (CD) είναι μια νευροεκφυλιστική διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από ήπια καθυστέρηση της ομιλίας ή της κινητικής ανάπτυξης.΄Ηπια CD έχει 

εντοπιστεί μόνο σε λίγες περιπτώσεις. Η πλειονότητα των ασθενών με νόσο του Canavan έχουν 

τη σοβαρή μορφή (βλ. τον όρο αυτό). Σε αντίθεση με τη σοβαρή CD, οι περισσότεροι ασθενείς 

με ήπια CD δεν ανήκουν στο πληθυσμό των Εβραίων Ashkenazi.  

Η ήπια CD εμφανίζεται συνήθως στην παιδική ηλικία,  με ήπια αναπτυξιακή καθυστέρηση ή 

πρόβληματα στην ομιλία ή την κίνηση. Η περίμετρος της κεφαλής είναι συνήθως φυσιολογική. 

Μπορεί να παρουσιάζουν μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια. Η CD οφείλεται σε  

μεταλλάξεις στο γονίδιο ASPA (17p13.3), που κωδικοποιεί το ένζυμο απακετυλάση του Ν –

ακέτυλο - ασπαρτικού οξέος. Η ήπια CD έχει  σχετισθεί με ετερόζυγους γονότυπους που 

περιλαμβάνουν μια ήπια μετάλλαξη και μια σοβαρή. Στις ήπιες μεταλλάξεις περιλαμβάνονται  οι 

Y288C, R71H, P257R, I143T και Y231C. Η μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου παρουσιάζει 

συνήθως σήμα αυξημένης έντασης στα βασικά γάγγλια και ελαφρώς αυξημένη συγκέντρωση  

του Ν-ακετυλο-L-ασπαρτικό οξέος (ΝΑΑ) στα ούρα. ΄Ελεγχος για  μεταλλάξεις μπορεί να 

πραγματοποιηθεί για να τεθεί η μοριακή διάγνωση Η πρόγνωση είναι καλή και τα παιδιά συχνά 

πηγαίνουν σε κανονικό σχολείο, αλλά μπορεί να χρειαστεί λογοθεραπεία ή βοήθεια δασκάλου. 

Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι φυσιολογικό. 

 

 

Ειδικός εμπειρογνώμων: 

o Dr Kimberlee MATALON 

o Dr Reuben MATALON 

 

 

Μετάφραση – Επιμέλεια: 

o Κοσμά Κωνσταντίνα, MD. Κλινική Γενετίστρια 

o Ελένη Μιχελακάκη, PhD. Εθνική Συντονίστρια του Ελληνικού Orphanet  

 

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2012 

Μετάφραση: Μάιος 2014 
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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. 

 

 

 


