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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η οδοντερυθραιο-ωχρολουσιανή εκφύλιση (Dentatorubral pallidoluysian atrophy, DRPLA) είναι 

ένας σπάνιος υπότυπος αυτοσωματικής επικρατητικής παρεγκεφαλιδικής αταξίας τύπου Ι 

(τύπου ADCA I; δείτε αυτόν τον όρο). Χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις, αταξία, επιληψία, 

ψυχικές διαταραχές, νοητική υστέρηση και σημαντική γενετική επίσπευση. Ο παγκόσμιος 

επιπολασμός είναι άγνωστος. Ωστόσο, η νόσος παρατηρείται πιο συχνά στην Ιαπωνία, όπου ο 

επιπολασμός υπολογίζεται να είναι 1/208.000 άτομα. Η ηλικία εμφάνισης κυμαίνεται 1-60 έτη 

(μέση ηλικία = 28,8 χρόνια). Οι ασθενείς με πρώιμη έναρξη (κάτω των 20 ετών) έχουν την τάση 

να παρουσιάζουν μυοκλονική επιληψία και νοητική υστέρηση. Οι ασθενείς με όψιμη έναρξη (άνω 

των 40 ετών) έχουν την τάση να παρουσιάζουν παρεγκεφαλιδική αταξία, χορειοαθέτωση και 

άνοια. Τα κλινικά χαρακτηριστικά και η ηλικία έναρξης συσχετίζονται σημαντικά με το μέγεθος 

των επαναλήψεων του CAG τριπλετών. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (MRI) δείχνει 

ατροφία της παρεγκεφαλίδας, του στελέχους και υψηλό σήμα στην περικοιλιακή λευκή ουσία. 

Έχει αποδειχθεί η ασταθής επέκταση των επαναλήψεων CAG στο γονίδιο ATN1 (12p13.31). Η 

πρόγνωση είναι κακή. Η DRPLA εξελίσσεται αρκετά γρήγορα. Η μέση διάρκεια της νόσου είναι 

περίπου 13 χρόνια. Επαναλαμβανόμενες επιληπτικές κρίσεις και δυσφαγία με συχνές 

αναρροφήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε βρογχοπνευμονία και θάνατο. Ωστόσο, ορισμένοι 

ασθενείς μπορεί να φτάσουν τα 60 έτη ή και περισσότερο. 
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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 

 


