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ННААССЛЛЕЕДДССТТВВЕЕННАА  ССППААССТТИИЧЧННАА  ППААРРААППЛЛЕЕГГИИЯЯ  
 

 

Определение и честота 

Наследствената спастична параплегия (НСП), наричана също фамилна спастична параплегия или 

болест на Щрюмпел-Лорен (Strümpell-Lorrain), е генетично и клинично хетерогенна група от 

наследствени невродегенеративни заболявания, характеризиращи се основно с прогресивна 

спастичност и хиперрефлексия в долните крайници в резултат на увреждания на нервите. НСП засяга 

приблизително 1 на 20 000 индивида, без значение от пола. В клиничен аспект, НСП се делят на чисти и 

комплексни форми. За първите е характерно бавно прогресиране на слабостта и спастичността в 

долните крайници, свързано още с хипертонични пикочни нарушения и намален вибрационен усет в 

крайниците. При комплексните се добавят допълнителни неврологични и неневрологични увреди. 

 

Етиология 

Етиологията и патогенезата на заболяването не са напълно изяснени. Патоанатомията показва 

дегенерация на крайните отдели на кортикоспиналните пътища в гръбначния мозък. Краищата на най-

дългите влакна, които инервират долните крайници, са повлияни от процеса в много по-голяма степен, 

в сравнение с тези, инервиращи горните крайници. Заболяването може да се наследява автозомно-

доминантно, автозомно-рецесивно или Х-свързано рецесивно, като преобладава автозомно-

доминантното (над 70% от случаите). Към момента над 40 генни локуса се асоциират с различните 

форми на НСП. Въпреки това, само единадесет автозомни и два X-свързани гена са идентифицирани до 

момента, като генетичната основа за повечето форми предстои да бъде уточнена. 

 

Диагноза 

Първоначалната диагноза се поставя въз основа на данните от семейната история и клиничен 

преглед. Физикалното изследване показва намалена чувствителност в дисталните отдели на 

крайниците, хиперактивни рефлекси, повишен мускулен тонус. По принцип периферните нерви не са 

засегнати при пациенти с чиста форма на заболяването, но са възможни редки случаи на намалено 

възприятие на остри стимули под коленете. Дълбоките сухожилни рефлекси са патологично повишени в 

долните крайници. Изискват се допълнителни изследвания (образна диагностика, 

електроенцефалограма, дълговерижни мастни киселини, електромиография и серология за човешки Т-

клетъчен лимфотропен вирус тип 1) за изключване на диференциална диагноза за други синдроми. 

Например, ЯМР е важна процедура за изключване на други честите неврологични заболявания като 

множествена склероза, но и за откриване на съпътстващи нарушения. Окончателно потвърждаване на 

диагнозата може да бъде осигурено генетични изследвания за установените за НСП генетични мутации. 

 

Клинична картина 

Основният симптом е прогресивната, често тежка, спастичност на долните крайници. 

Неусложнената, автозомно-доминантна НСП се проявява след нормална бременност и раждане, 

непроменено ранно детство, след което се развиват нарушения в походката и скованост в краката. 

Пациентите се спъват и залитат поради трудността за дорзална флексия на стъпалото и слабост при 

флексията на бедрото. Класически симптом за НСП е прогресивното затруднение на ходенето, но при 

отделните пациенти тежестта му може да варира. Някои пациенти с развитие на заболяването може да 

започнат да се нуждаят от помощни средства. Други срещани симптоми при НСП могат да бъдат 

намалена дълбока сетивност, уринарни проблеми, зрителни нарушения, мускулни хипотрофии, 

фасцикулации, деменция, периферна невропатия, церебеларна атаксия и сетивни нарушения. 

Изброени симптоми не са задължителни и могат да не бъдат проявени при различните пациенти. 

Неврологичният преглед не разкрива знаци на нарушени ментални функции или засягане на черепно-

мозъчните нерви. 
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Лечение 

За момента не е налично специфично лечение за превенция, забавяне или подобряване на 

прогресивната инвалидизация при пациенти с НСП. Прилагат се основно симптоматични медикаменти 

и процедури за поддържане на физическото и емоционално благосъстояние. Лекарствената терапия 

включва мускулни релаксанти и спазмолитични средства. Може да се използва ботулинов токсин за 

намаляване на мускулна свръхактивност, както и антидепресанти при пациенти със съпътстваща 

депресия. Може да се наложи използването на ортези при увисване на ходилата. Оперативно лечение 

се прилага при чести контрактури и проблеми със сухожилията.  

Въпреки че това е прогресиращо заболяване, прогнозата за хора с НСП варира значително. 

Болестта засяга основно долните крайници, въпреки че при някои индивиди може да има и увреди на 

горните. Докладват се случаи както на сериозно увреждане, така и случаи, които са напълно 

съвместими с продуктивен и пълноценен живот. По-голямата част от пациентите с НСП имат нормална 

продължителност на живота. 

 

Рехабилитация и съпътстващи грижи 

Редовната физиотерапия е важна за поддръжката и подобряването на обема на движенията и 

мускулната сила. Тя не намалява дегенеративния процес в гръбначния мозък. Въпреки това пациентите 

с НСП трябва да спазват режим на упражнения поне няколко пъти седмично. По този начин се 

подпомага запазването на силата, минимизира се атрофията и се намалява уморяемостта. 

Физиотерапията е насочена към поддържане на общия функционален статус, както и към съпътстващи 

симптоми на заболяването като болка, скованост, лоша координация и двигателни затруднения. 

Физикалната рехабилитация използва 3 допълващи се подхода към НСП. Това са мануална терапия, 

упражнения и електротерапия. Те коригират и укрепват състоянието на мускулите и ставите, засилвайки 

общата функционална готовност на организма. 

Не на последно място, този рехабилитационен комплекс има положителен психологически 

ефект върху пациента, както и играе ролята на функционално пренастройване. Физиотерапията помага 

да се поддържат способността за самостоятелно извършване на ежедневни дейности.  
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