Juvenil Nevronal Ceroid
Lipofuscinose
Forkortes JNCL. Også kjent som SpielmeyerVogts sykdom, Battens sykdom og CLN3.
Navnet er avledet av de gulfargede fettstoffene
ceroid og lipofuscin som kan ses avleiret i nerveceller og en del andre celler i kroppen. Det er
beskrevet flere typer av sykdommen. Felles for de
fleste er tap av syn, motoriske vansker preget av
balanse- og koordinasjonsvansker, ufrivillige
muskelrykninger og andre anfall, og senere tap av
språklige og andre mentale ferdigheter.
Forekomst
JNCL er den hyppigste NCL-formen i Skandinavia
og USA. Vi regner med en forekomst på 1 pr 40
000 nyfødte, det vil si ett til to nye tilfeller årlig i
Norge. Sykdommen er hyppigst i Finland, der man
nå nærmer seg 200 kjente tilfeller. Pr 2007
kjenner vi til i underkant av 40 tilfeller i Norge.
Årsak
Årsaken til tilstanden er ikke helt avklart, men en
genfeil medfører at det skjer feil i nedbrytingen av
fettproteinkomponenter i cellenes resirkuleringsanlegg (lysosomene) eller i disses vegger
(membraner). For JNCL nevnes genet CLN 3.
Arvelighet
Genfeilen er autosomalt recessivt arvelig, det vil si
at den må overføres fra begge foreldre for at sykdommen skal overføres til barnet. Foreldrene
trenger imidlertid ikke ha akkurat samme mutasjon, noe som kan vanskeliggjøre sikker genetisk
veiledning.

Symptomer, komplikasjoner og forløp
Gradvis tap av syn er det første symptomet og
rammer tidligere friske barn i førskolealder. Barnet
registrerer sjeldent selv sitt synstap, men de
voksne ser at barnet får problemer med å
orientere seg i dårlig lys og barnets atferd kan
preges av irritabilitet eller tilbaketrekking, kanskje
delvis som uttrykk for frustrasjon. Sentralsynet
rammes først. Barna vil da prøve å bruke det
perifere synsfeltet ved å snu hode og øyne til
siden for det de ser på. I løpet av 1-2 år blir
skarpsynet svekket til sterkt svaksynt. Visuelle
hallusinasjoner kan være skremmende og
plagsomme.
Parallelt med synstapet skjer det en reduksjon av
kognitive/mentale funksjoner. Etter hvert får
barnet tydelige lærevansker og evnen til å
oppfatte og huske tale og andre ferske
hørselsinntrykk blir dårligere. Taleevnen blir
redusert, talen blir hakkete og vanskelig å forstå.
Psykiske vansker med irritabilitet, angst og
depressive tanker, aggressivitet, søvnforstyrrelser
og mareritt er vanlige i de første skoleårene og
mot tenårene kan man møte vrangforestillinger og
hallusinasjoner (psykotiske forstyrrelser).
Tendens til epileptiske anfall rammer de fleste før
tenårene og kan være vanskelig å kontrollere med
behandling. Epilepsien viser seg både som generaliserte store anfall med bevisstløshet, tilstivning
og rykninger og som mer begrensede anfall med
varierende grader av bevissthetssløring. Isolerte
rykk i varierende deler av kroppen finnes ved de
fleste former av NCL.

Motoriske vansker viser seg som balanse- og
koordinasjonsvansker, stivhet og treghet i bevegelsene, trippende fremoverbøyd gange og
ufrivillige bevegelser. Dette blir tydelig i tenårene. Evnen til selvstendig forflytning forsvinner
og ungdommen blir avhengig av rullestol.
I senere faser av sykdommen kan hjertearytmier
og hjertesvikt vise seg som resultat av avleiringer av ceroid og/eller lipofuscin i hjertemuskelen.
Sykdommen har store individuelle variasjoner
og leveutsiktene kan variere fra sen ungdomsalder til godt voksen alder.
Diagnostikk
Kombinasjonen av det kliniske bilde med synstap,
eventuelle lære- og talevansker og noen få
supplerende medisinske undersøkelser vil kunne
fastslå diagnosen. En øyelegeundersøkelse,
eventuelt supplert med registrering av netthinnens
lysfølsomhet med ERG, og en undersøkelse av en
blodprøve for vakuoliserte leukocytter kan bidra til
å fastslå diagnosen med stor sikkerhet.
Behandling
Det finnes tross intens forskning fremdeles ingen
helbredende behandling av NCL. Det er viktig at
symptomatisk eller lindrende behandling retter seg
både mot epilepsi, smerter og psykiatriske plager.
Mot epilepsien ved NCL har enkelte preparater visst
seg bedre egnet til å forebygge anfall enn andre.
Spesialpedagogiske tiltak er sentrale for barnets
tilpasning. Psykiske plager krever ofte en
kombinasjon av psykologisk hjelp og medisiner.
Psykologisk hjelp, psykososial støtte og etter hvert
avlastning er helt avgjørende for familien.

Forening og kontakter
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
v/Svein Rokne
Kjøiaveien 42, 1386 Asker
Tlf: 66 90 28 50 Mobil: 901 42 614
E-post: styret@nsvf.org
Nettsted: www.nsvf.org

Frambu senter for sjeldne
funksjonshemninger
Frambu er et kompetansesenter for utvalgte
sjeldne funksjonshemninger, blant annet
juvenil nevronal ceroid lipofuscinose.

Tambartun kompetansesenter
Tambartun er et statlig spesialpedagogisk senter
for synshemmede. Tambartun har landsdekkende
ansvar for Spielmeyer Vogt-gruppen.
7224 Melhus
Telefon 72 87 93 00
Telefaks 72 87 24 10
E-post: tambartun@statped.no
Nettsted: www.statped.no/tambartun

Senteret arrangerer blant annet kurs for barn,
ungdom og voksne med sjeldne diagnoser og
deres pårørende og fagpersoner. Hver
sommer arrangerer vi helseleire for barn og
unge mellom 10 og 30 år. Vi arbeider også
aktivt med utviklingsarbeid, dokumentasjonsarbeid og nettverksbygging. I tillegg reiser vi
ut til familier og fagmiljøer lokalt og regionalt
og formidler informasjon via våre nettsider,
e-post og telefon.

Kompetansemiljøer og ressurspersoner
• Huseby kompetansesenter
• Frambu kompetansesenter
• Rikshospitalet og andre regionssykehus

Mer informasjon om juvenil neuronal ceroid
lipofuscinose. og vårt tilbud til personer med
denne diagnosen kan fås ved henvendelse til
oss.

Nordiske ressurser
• Kennedy instituttet, København
• Skejby Universitetssygehus, Århus
• Sahlgrenska Universitetssjukehuset,
Göteborg
• Östra sjukhuset, Göteborg
• Helsinki Universitetssykehus
National Batten Disease Registry
E-post: info@ntsad.org
Nettsted: http://www.NTSAD.org
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