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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η λενγληθή εγθεθαινπάζεηα εθ γιπθίλεο είλαη κηα ζπρλή, ζπλήζσο ζνβαξή κνξθή 

εγθεθαινπάζεηαο εθ γιπθίλεο (GE, βιέπε απηόλ ηνλ όξν) πνπ ραξαθηεξίδεηαη από θώκα, 

άπλνηα, ππνηνλία, επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη κπνθινληθέο θηλήζεηο θαηά ηε λενγληθή πεξίνδν, κε 

κεηέπεηηα αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε. 

 

Ο επηπνιαζκόο ηεο λενγληθήο GE δελ είλαη γλσζηόο. 

 

Τα ζπκπηώκαηα εθδειώλνληαη κέζα ζηηο πξώηεο ώξεο ή εκέξεο δσήο θαη πεξηιακβάλνπλ 

πξννδεπηηθό ιήζαξγν, ππνηνλία, κπνθινληθέο θηλήζεηο θαη άπλνηα. Φσξίο δηαζσιήλσζε θαη 

κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο, ε άπλνηα κπνξεί λα απνβεί κνηξαία. Με ππνζηεξηθηηθά 

κέηξα, ε πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ αλαθηνύλ απζόξκεηε αλαπλνή θαη κπνξεί λα εκθαλίζνπλ 

βειηίσζε ηεο εγξήγνξζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Οη αζζελείο εκθαλίδνπλ κεηέπεηηα 

λνεηηθή πζηέξεζε θαη επηδεηλνύκελεο δπζεπίιπηεο επηιεπηηθέο θξίζεηο θαηά ην πξώην έηνο 

δσήο, πνπ ζπρλά απαηηνύλ ηε ρνξήγεζε πνιιαπιώλ αληηεπηιεπηηθώλ. Σηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηώζεσλ (85%), ε πνξεία ηεο λόζνπ είλαη ζνβαξή, παξόιν πνπ ζε νξηζκέλνπο αζζελείο 

ε πνξεία θαη ε θιηληθή έθβαζε ηεο λόζνπ είλαη επηόηεξεο. Σε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο, νη 

αζζελείο εκθαλίδνπλ πνιύ κηθξή αλαπηπμηαθή πξόνδν θαη πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε κε ην 

πεξηβάιινλ. Έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί πξώηκε ζπαζηηθόηεηα, ζθνιίσζε θαη ξαηβνïππνπνδία. 

Σε επηόηεξεο πεξηπηώζεηο, ε αλαπηπμηαθή πξόνδνο είλαη ζεκαληηθή, νη αζζελείο καζαίλνπλ λα 

βαδίδνπλ θαη λα αιιειεπηδξνύλ θαη νη επηιεπηηθέο θξίζεηο αληηκεησπίδνληαη επθνιόηεξα. 

 

Υπεύζπλεο γηα ηελ λόζν είλαη κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα GLDC (9p22) θαη AMT (3p21.2-p21.1) .   

 

Η λενγληθή GE θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα. 
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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. 

 

 

 


