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:: Νόσος Niemann-Pick τύπου C 

Αξηζκόο Orphanet: 646 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η λόζνο Niemann-Pick ηύπνπ C (εληειώο δηαθνξεηηθή από ηνπο ηύπνπο Α θαη Β) είλαη κηα 

ζύλζεηε ιπζνζσκηθή ιηπίδσζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επαηνζπιελνκεγαιία θαη ηελ 

πξννδεπηηθή λεπξνινγηθή ζπκκεηνρή. Ο εθηηκώκελνο επηπνιαζκόο είλαη πεξίπνπ 1/130.000 

γελλήζεηο. Η θιηληθή εηθόλα είλαη εμαηξεηηθά εηεξνγελήο, ε ειηθία έλαξμεο θπκαίλεηαη από ηελ 

πεξηγελλεηηθή πεξίνδν έσο θαη ηελ ειηθία ησλ 50 εηώλ ή θαη πεξηζζόηεξν. Έρνπλ πεξηγξαθεί 

(ζπάληα), πεξηπηώζεηο εκβξπηθνύ ύδξσπα. Σην 40% ησλ πεξηπηώζεσλ, ε λενγληθή πεξίνδνο  

ραξαθηεξίδεηαη από επαηνζπιελνκεγαιία πνπ ζπλδέεηαη κε παξαηεηακέλν ρνινζηαηηθό ίθηεξν, 

πνπ ζπλήζσο ππνρσξεί απηόκαηα, ή κεξηθέο θνξέο εμειίζζεηαη ζε ξαγδαία ζαλαηεθόξα 

επαηηθή αλεπάξθεηα. Η εληόπηζε ηεο επαηνκεγαιίαο ή / θαη ηεο ζπιελνκεγαιίαο ζην παηδί είλαη 

έλα πνιύ ζπρλό ζύκπησκα, ην νπνίν κπνξεί λα παξακείλεη ε κνλαδηθή εθδήισζε,  γηα έλα 

ρξνληθό δηάζηεκα ε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πνηθίιεη εμαηξεηηθά , πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ 

λεπξνινγηθώλ ζπκπησκάησλ. Η ειηθία έλαξμεο απηώλ ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο εμέιημήο ηνπο 

ζα θαζνξίζεη ην βαζκό ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο λόζνπ. Σηε ζνβαξή παηδηθή κνξθή (20% ησλ 

πεξηπηώζεσλ), ε έλαξμε ηεο λεπξνινγηθήο ζπκκεηνρήο εκθαλίδεηαη πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 2 

κε θαζπζηέξεζε ησλ  θηλεηηθώλ νξόζεκσλ θαη ππνηνλία, πνπ αθνινπζείηαη από ηα ππξακηδηθά 

ζεκεία. Σηηο άιιεο κνξθέο, εκθαλίδνληαη πνιύ πην ζπρλά λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξεγθεθαιηδηθή αηαμία θαη ηελ δπζαξζξία (πνιύ ζπρλή), ηελ θαηαπιεμία 

(20% ησλ πεξηπηώζεσλ), ηελ δπζηνλία (ζπρλή), ηελ θάζεηε ππεξππξεληθή νθζαικνπιεγία 

(ζρεδόλ ζηαζεξή εθδήισζε), ηηο επηιεπηηθέο θξίζεηο (ζρεηηθά ζπρλέο), θαη ζπρλά ηελ 

πξννδεπηηθή άλνηα, κε πξώηε εθδήισζε κεηαμύ ησλ ειηθηώλ 3 θαη 15 (όςηκε βξεθηθή θαη λεαληθή 

κνξθή, ην 60-70% ησλ πεξηπηώζεσλ) ή αξγόηεξα (ελήιηθε κνξθή, 10% ησλ πεξηπηώζεσλ, κε 

κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ςπρηαηξηθώλ δηαηαξαρώλ). Η εμέιημε ραξαθηεξίδεηαη από επηδείλσζε ησλ 

λεπξνινγηθώλ ζπκπησκάησλ, κε ηελ εκθάληζε πξννδεπηηθήο δπζθαγίαο, πνπ κπνξεί λα 

απαηηήζεη ηειηθά γαζηξνζηνκία θαη ζπρλά ππξακηδηθά ζεκεία. Η επαηνζπιελνκεγαιία κπνξεί λα 

απνπζηάδεη (10 έσο 15% ησλ πεξηπηώζεσλ)/ αληηζηξόθσο, πνιύ ιίγνη ελήιηθνη έρνπλ 

πεξηγξαθεί κε κόλν κεκνλσκέλε ζπιελνκεγαιία. Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό 

ππνιεηπόκελν ηξόπν. Έρνπλ πεξηγξαθεί δύν ζπκπιεξσκαηηθέο νκάδεο. Μεηαιιάμεηο ζην 

γνλίδην NPC1 (18q11, 57kb, 25 εμόληα) εληνπίδνληαη ζην 95% ησλ νηθνγελεηώλ. Πεξηζζόηεξεο 

από 230 κεηαιιάμεηο έρνπλ εληνπηζηεί, κε ηελ πην ζπρλή  λα είλαη: I1061T (20% ησλ 

αιιεινκόξθσλ), P1007A (κε ηππηθόο θαηλόηππνο). Η G992W κεηάιιαμε είλαη ραξαθηεξηζηηθή 

ηεο κνξθήο «Nova Scotia» (πξνεγνπκέλσο είρε ραξαθηεξηζηεί σο ηύπνο D). Τν γνλίδην NPC2 

(14q24.3, 13.5 Kb, 5 εμόληα) επζύλεηαη  κόλν ζε ιίγεο νηθνγέλεηεο (έρνπλ πεξηγξαθεί 22). Οη 

πξσηεΐλεο NPC1 θαη NPC2 θαίλεηαη λα παίδνπλ έλαλ ζπλεξγηθό ξόιν ζην ελδν-ιπζνζσκηθό 

ζύζηεκα, δηεπθνιύλνληαο ηελ ελδνθπηηαξηθή κεηαθνξά ηεο ρνιεζηεξόιεο θαη άιισλ κνξίσλ, 

αιιά ε αθξηβήο ιεηηνπξγία ηνπο δελ έρεη αθόκε θαζνξηζζεί. Όπνηα θαη αλ είλαη ηα κεηαιιαγκέλα 

γνλίδηα, ε ραξαθηεξηζηηθό θπηηαξηθή βιάβε αθνξά ζηελ δηαηαξαρή ηεο ελδνθπηηαξηθήο 

κεηαθνξάο ηεο εμσγελνύο  ρνιεζηεξόιεο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ LDL, πξνθαιώληαο 

ζπζζώξεπζε ηεο κε εζηεξνπνηεκέλεο ρνιεζηεξόιεο ζηα ιπζνζώκαηα, κε θαζπζηεξεκέλε 
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επαγσγή ησλ νκνηνζηαηηθώλ αληηδξάζεσλ ηεο ρνιεζηεξόιεο. Η δηάγλσζε επηηπγράλεηαη κε ηελ 

πηζηνπνίεζε  απηώλ ησλ δηαηαξαρώλ ζε θαιιηέξγεηεο  ηλνβιαζηώλο (ηδίσο κέζσ ηνπ 

«θπηηαξνρεκηθνύ ηεζη ηεο Φηιηπίλεο). Η ζνβαξόηεηα ηεο βηνρεκηθήο δηαηαξαρήο θπκαίλεηαη 

κεηαμύ ελόο «θιαζηθνύ θαηλόηππν» κε έληνλα δηαηαξαγκέλεο αληηδξάζεηο εζηεξνπνίεζεο (85% 

ησλ πεξηπηώζεσλ), θαη κηα «κε ηππηθή κνξθή » κε κέηξηα δηαηαξαρή (15% ησλ πεξηπηώζεσλ). 

Γελ ππάξρεη ζηελή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ θιηληθώλ θαη βηνρεκηθώλ επξεκάησλ. Οη πξνγελλεηηθέο 

δηαγλσζηηθέο είλαη πην εύθνιεο κέζσ ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο, αιιά κπνξεί επίζεο λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ κέζσ ηεο θπηηαξηθήο βηνινγίαο (εθηόο από ηηο νηθνγέλεηεο  κε ηελ «κε ηππηθή  

κνξθή»). Γελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκε εηδηθή ζεξαπεία. Έρνπλ δνθηκαζηεί παξάγνληεο 

κείσζεο ηεο ρνιεζηεξόιεο, αιιά δελ έρνπλ θακία επίδξαζε ζηηο λεπξνινγηθέο εθδειώζεηο ηεο 

λόζνπ. Ωζηόζν, πνιιά ππνζρόκελα απνηειέζκαηα έρνπλ ιεθζεί ζε κνληέια δώσλ (γάηα θαη ην 

πνληίθη) κε ηνπο αλαζηνιείο ηεο γ ζπλζεηάζεο ησλ γιπθνιηπηδίσλ θαη έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

έλαξμε θιηληθώλ δνθηκώλ (ελ εμειίμεη). Η πξόγλσζε εμαξηάηαη από ηελ ειηθία έλαξμεο ησλ 

λεπξνινγηθώλ εθδειώζεσλ, κε ε πξόγλσζε  λα είλαη πην ζνβαξή ζε πεξηπηώζεηο πξόσξεο 

έλαξμεο ηεο λεπξνινγηθήο  ζπκκεηνρήο. 
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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. 

 

 

 


