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:: Εγκεφαλοπάθεια εκ γλυκίνης 

Αξηζκόο Orphanet: 407 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η εγθεθαινπάζεηα εθ γιπθίλεο (GE) είλαη κηα ελδνγελήο δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο 

γιπθίλεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζπζζώξεπζε γιπθίλnο ζηα ζσκαηηθά πγξά θαη ηνπο ηζηνύο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εγθεθάινπ, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εθδήισζε 

λεπξνκεηαβνιηθώλ ζπκπησκάησλ πνηθίιεο ζνβαξόηεηαο. 

 

Σηε Φηλιαλδία, ε επίπησζε είλαη 1/55.000 γελλήζεηο θαη ζηε Βξεηαληθή Κνινκβία (Columbia) 

ηνπ Καλαδά 1/63.000, κε εθηηκώκελε αλαινγία θνξέσλ 1/125. 

 

Έρνπλ πεξηγξαθεί ηξεηο κνξθέο GE βάζεη ηεο ειηθίαο έλαξμεο: ε λενγληθή, ε βξεθηθή θαη ε 

άηππε κνξθή (βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο). Η πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ εκθαλίδνπλ ηελ 

απεηιεηηθή γηα ηε δσή λενγληθή κνξθή, κε εθδήισζε ήπησλ έσο ζνβαξώλ ζπκπησκάησλ 

εληόο νιίγσλ εκεξώλ από ηε γέλλεζε. Τα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ ιήζαξγν έσο θαη 

θώκα, ππνηνλία, ιόμπγγα, κπνθινληθέο θηλήζεηο θαη δηαηαξαρέο ηεο αλαπλνήο θαη ηεο 

θαηάπνζεο, κε κεηέπεηηα λνεηηθή πζηέξεζε, ζπαζηηθόηεηα θαη δπζεπίιπηεο επηιεπηηθέο 

θξίζεηο. Έλα κηθξόηεξν πνζνζηό αζζελώλ εκθαλίδεη αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη γεληθά 

ήπηεο επηιεπηηθέο θξίζεηο θαηά ηε βξεθηθή ειηθία, ελώ άιινη αζζελείο δελ εκθαλίδνπλ 

ζπκπηώκαηα κέρξη ηελ όςηκε βξεθηθή ειηθία ή ηελ ελήιηθε δσή. Παξ’όιν πνπ νη αζζελείο 

ζπλήζσο εκθαλίδνπλ ήπηα ή ζνβαξή θιηληθή πνξεία, παξαηεξείηαη έλα ζπλερέο θιηληθό θάζκα. 

Οξηζκέλνη αζζελείο εκθαλίδνπλ ρνξεηαθέο θηλήζεηο. Η άηππε GE πεξηιακβάλεη 

ππεξγιπθηλαηκηθνύο αζζελείο κε θιηληθή εηθόλα πνπ δηαθέξεη από απηήλ ηεο λενγληθήο ή ηεο 

βξεθηθήο κνξθήο, π.ρ. αζζελείο κε παξνδηθήο ή όςηκεο έλαξμεο ππεξγιπθηλαηκία θαη 

ζπαζηηθή παξαπάξεζε.  

 

Μεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα GLDC (9p22) θαη AMT (3p21.2-p21.1) ελνρνπνηνύληαη γηα ηελ 

εκθάληζε ηεο GE. Τα γνλίδηα απηά θσδηθνπνηνύλ ηηο πξσηεΐλεο P θαη T, πνπ ζπληζηνύλ 

ηκήκαηα ηνπ ελδπκηθνύ ζπζηήκαηνο δηάζπαζεο ηεο γιπθίλεο (GCS). Παξ’όιν πνπ ην γνλίδην 

GCSH είλαη έλα αθόκε γνλίδην ηνπ GCS, δελ έρνπλ αληρλεπζεί κεηαιιάμεηο ηνπ ζηε λενγληθή ή 

βξεθηθή κνξθή ηεο λόζνπ. Η κεησκέλε δξαζηηθόηεηα ηνπ GCS νδεγεί ζε αηειή κεηαβνιηζκό 

ηεο γιπθίλεο θαη ζπζζώξεπζε ηνπ ακηλνμένο ζηνπο ηζηνύο. Σε νξηζκέλνπο αζζελείο κε 

κεησκέλε δξαζηηθόηεηα ηνπ GCS, ε αλάιπζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ εμνλίσλ δελ αλέδεημε 

κεηαιιάμεηο ζε θαλέλα από ηα γνλίδηα ηνπ GCS. Η πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ δελ εκθαλίδνπλ 

αληρλεύζηκα επίπεδα ελδπκηθήο δξαζηηθόηεηαο. Η αηηηνινγία ησλ άηππσλ κνξθώλ παξακέλεη 

θαηά θύξην ιόγν άγλσζηε. 

 

Υπνςία GE πξέπεη λα ηίζεηαη ζε πεξίπησζε απμεκέλσλ επηπέδσλ γιπθίλεο ζην αίκα θαη ην 

εγθεθαινλσηηαίν πγξό (ΔΝΥ). Η αύμεζε ηνπ θιάζκαηνο γιπθίλε ΔΝΥ/γιπθίλε πιάζκαηνο είλαη 

επίζεο ελδεηθηηθή ηεο δηάγλσζεο. Η κέηξεζε ηεο δξαζηηθόηεηαο  ηνπ GCS ζε δείγκα βηνςίαο 

ήπαηνο ή δνθηκαζία αλαπλνήο κε 13C-γιπθίλε θαη γελεηηθόο έιεγρνο κπνξνύλ λα 

επηβεβαηώζνπλ ηε δηάγλσζε. Σηε λενγληθή κνξθή, θαηά ηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ 
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κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ αηειήο αλάπηπμε ηνπ κεζνινβίνπ, αλώκαιεο έιηθεο θαη αηειήο 

αλάπηπμε ηεο παξεγθεθαιίδαο. Καηαζηνιή ησλ ξηπώλ θαη πςαξξπζκία είλαη ζπρλά επξήκαηα 

ζην ΗΔΓ. Αθνινύζσο κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ θαζπζηέξεζε ηεο κπειίλσζεο θαη αηξνθία. 

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη νξγαληθέο νμπαηκίεο πνπ κπνξεί λα ζπλνδεύνληαη από 

ππεξγιπθηλαηκία, όπσο D-γιπθεξηθή νμπαηκία, πξνπηνληθή νμπαηκία, κεζπικαινληθή νμπακία, 

ηζνβαιεξηθή νμπαηκία θαη θεηνμέσζε ιόγσ αλεπάξθεηαο ηεο β-θεηνζεηνιάζεο (βιέπε απηνύο 

ηνπο όξνπο). Παζήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από λενγληθέο επηιεπηηθέο θξίζεηο πξέπεη επίζεο 

λα ιεθζνύλ ππ’όςηλ. Η ζεξαπεία κε βαιπξντθό νμύ κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη 

ππεξγιπθηλαηκία. 

 

Πξνγελλεηηθή δηάγλσζε ζηηο θπήζεηο πςεινύ θηλδύλνπ γίλεηαη κε κνξηαθό γελεηηθό έιεγρν ησλ 

ππεύζπλσλ γνληδίσλ ή κε ελδπκηθή αλάιπζε ηνπ GCS ζε δείγκα ρνξηαθήο ιάρλεο. 

 

Η GE θιεξνλνκείηαη κε  ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα. 

 

Οη αθόινπζεο εμεηάζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα θαηεπζύλνπλ ηελ ζεξαπεία: 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ, ΗΔΓ, αλαπηπμηαθή θαη λεπξνινγηθή εθηίκεζε. Τα κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο GE είλαη ππνζηεξηθηηθά θαη ζπκπησκαηηθά, όπσο αληηεπηιεπηηθά γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ θξίζεσλ, γαζηξνζηνκία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζρεξεηώλ ζηελ θαηάπνζε θαη 

ζεξαπεία γηα ηε γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε. Βελδντθό λάηξην ρνξεγείηαη γηα ηε κείσζε 

ησλ επηπέδσλ γιπθίλεο ζην πιάζκα. Οη αληαγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ ηνπ Ν-κέζπιν-D-

αζπαξηηθνύ νμένο (NMDA) κπνξεί λα βειηηώζνπλ ηα λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα, παξόιν πνπ 

δελ είλαη αθόκα γλσζηό εάλ βειηηώλνπλ θαη ηε καθξνπξόζεζκε έθβαζε. 

 

Η πξόγλσζε εμαξηάηαη από ηε ζνβαξόηεηα ηεο λόζνπ. Η πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ κε ηε 

λενγληθή ή ηε βξεθηθή κνξθή, έρνπλ δπζκελή έθβαζε. Σηε λενγληθή κνξθή, κπνξεί λα 

ζεκεησζεί πξόσξνο ζάλαηνο, ιόγσ άπλνηαο. Η πξόγλσζε πνηθίιεη ζηελ άηππε κνξθή 
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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. 
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