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:: Βρεφική νόσος Refsum 

 
 

Αριθμός Orphanet: 772 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η βρεφική νόσος Refsum (IRD) είναι η ηπιότερη παραλλαγή των διαταραχών που σχετίζονται με 

την βιογένεση των υπεροξεισωμάτων, το φάσμα του συνδρόμου Zellweger (PBD-ZSS: δείτε 

αυτόν τον όρο), και χαρακτηρίζεται από υποτονία, μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, 

αναπτυξιακή καθυστέρηση, νευροαισθητήρια βαρηκοΐα και δυσλειτουργία του ήπατος. 

Φαινοτυπική επικάλυψη παρατηρείται μεταξύ της IRD και της νεογνικής αδρενολευκοδυστροφίας 

(ΝΑLD: δείτε αυτό τον όρο). Η συχνότητα του PBD-ZSS υπολογίζεται περίπου στο 1/50.000 στη 

Βόρεια Αμερική και 1/500.000 στην Ιαπωνία. Περισσότεροι από τους ½ ασθενείς με PBD-ZSS 

έχουν τις μορφές NALD-IRD. Η IRD εκδηλώνεται κατά τη γέννηση ή την πρώιμη βρεφική ηλικία, 

αλλά οι εκδηλώσεις της νόσου μπορεί να είναι ήπιες και η διάγνωση να μην γίνει πρίν  την 

ενηλικίωση. Στη βρεφική ηλικία τα συμπτώματα περιλαμβάνουν νυσταγμό, υποτονία, 

νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, καθυστέρηση ανάπτυξης, ήπιες δυσμορφίες προσώπου και 

ηπατομεγαλία. Η ηπατική δυσλειτουργία εμφανίζεται σε βρέφη αρχικά με ίκτερο και αργότερα σε 

κάποιες περιπτώσεις  με επεισόδια ενδοκρανιακής αιμοραγίας λόγω διαταραχών της πήξης. 

Κατά την παιδική ηλικία εμφανίζονται προοδευτική μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, 

αναπτυξιακή καθυστέρηση και υποτονία. Οι περισσότεροι ασθενείς κατακτούν τα κινητικά 

ορόσημα, ίσως με κάποια καθυστέρηση και επικοινωνούν με λίγες λέξεις ή κινήσεις. Η 

οστεοπόρωση και τα κατάγματα μπορεί να εμφανιστούν σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. 

Σε μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να εμφανιστούν επινεφριδιακή ανεπάρκεια και λίθοι οξαλικού 

ασβεστίου στους νεφρούς. Λευκοδυστροφία με απώλεια των προηγούμενων αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων μπορεί να εκδηλωθεί  σε οποιαδήποτε ηλικία και  ή μπορεί να σταθεροποιηθεί, ή να 

είναι προοδευτική και να αποβεί μοιραία.Έχουν περιγραφεί άτυπες μορφές (απώλεια όρασης και 

ακοής με διατήρηση της νοητικής λειτουργίας και παρεγκεφαλική αταξία με ή χωρίς περιφερική 

νευροπάθεια). Η υποψία για IRD τίθεται κατά τη κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται οριστικά με 

βιοχημικές εξετάσεις. Η μέτρηση των επιπέδων του πλάσματος των λιπαρών οξέων πολύ 

μακράς αλύσου (VLCFA) αποτελούν ένδειξη διαταραχής στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων 

στα υπεροξεισώματα με την εύρεση υψηλών  συγκεντρώσεων στο πλάσμα των C26:0 και C26:1 

και αυξημένους λόγους C24/C22 και C26/C22. Οι συγκεντρώσεις των πλασμαλογόνων C16 και 

C18 της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων συνήθως μειώνονται, αλλά μπορεί να είναι 

φυσιολογικές. Αυξημένα είναι επίσης τα επίπεδα του πιπεκολικού οξέος στο πλάσμα και των 

ενδιάμεσων μεταβολιτών των χολικών οξέων (THCH και DHCA). Περιστασιακά, τα επίπεδα 

VLCFA και ο προσδιορισμός των ενζύμων στους ινοβλάστες μπορεί να είναι εντός των 

φυσιολογικών ορίων, απαιτώντας συμπληρωματική αξιολόγηση σε εξιδεικευμένα εργαστήρια. 

Μπορεί να πραγματοποιηθεί η αλληλούχιση των 13 γονιδίων PEX. Η MRI μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την εύρεση αλλαγών στη μυελίνη. Οι κύριες διαφορικές διαγνώσεις 

περιλαμβάνουν  το σύνδρομο Usher Ι και ΙΙ, άλλες μορφές PBD-ZSS διαταραχών (δείτε τους 

όρους), μεμονωμένες ενζυμικές διαταραχές της β-οξείδωσης των λιπαρών οξέων στα 
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υπεροξεισώματα και άλλες διαταραχές που προκαλούν σοβαρή υποτονία, νεογνικούς 

σπασμούς, ηπατική δυσλειτουργία ή λευκοδυστροφία. Η IRD δεν πρέπει να ταυτίζεται με την 

ενήλικη μορφή της νόσου Refsum (δείτε τον όρο). Η IRD κληρονομείται με τον αυτοσωματικό 

υπολειπόμενο τρόπο, οπότε είναι δυνατή η γενετική συμβουλευτική . Δεν υπάρχει θεραπεία για 

την IRD. Εάν εμφανιστεί καταρράκτης πρέπει να χειρουργείται κατά την πρώιμη νεογνική ηλικία 

και να χρησιμοποιούνται γυαλιά. Βοηθήματα ακοής πρέπει να παρέχονται σε άτομα με 

δυσκολίες στην ακοή και κοχλιακά εμφυτεύματα πρέπει να τοποθετούνται στην απώλεια της 

ακοής. Η ηπατική διαταραχή της πηκτικότητας μπορεί να αντιμετωπιστεί με συμπληρώματα 

βιταμίνης Κ και η ηπατική λειτουργία μπορεί να βελτιωθεί με θεραπεία με χολικά οξέα. Μπορεί 

να είναι απαραίτητη η γαστροστομία για την επαρκή πρόσληψη θερμίδων. Τροφές πλούσιες σε 

φυτανικό οξύ (όπως το αγελαδινό γάλα) θα πρέπει να περιορίζονται. Τα κλασικά επιληπτικά 

φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις επιληπτικές κρίσεις. Απαιτείται δια βίου 

παρακολούθηση των αλλαγών στην ακοή, την όραση και την ηπατική λειτουργία. Παρατηρείται 

μεγάλη διακύμανση ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης, τις ιατρικές επιπλοκές και την 

διατήρηση των νευρολογικών  λειτουργιών. Πολλοί ασθενείς επιβιώνουν της παιδικής ηλικίας, 

ενώ είναι δυνατή και η επιβίωση μέχρι την ενηλικίωση. 
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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. 
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