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:: Encefalopatia glicynowa 

 
 

 

Orpha number: ORPHA407 

 

STRESZCZENIE 

*Definicja choroby:  

Encefalopatia glicynowa (GE) jest wrodzoną wadą metabolizmu glicyny, cechującą się 

gromadzeniem glicyny w płynach fizjologicznych i tkankach, także w mózgu, co wywołuje objawy 

neurometaboliczne o różnym nasileniu. 

 

Epidemiologia:   

Nie ma danych dotyczących chorobowości i zapadalności na GE na całym świecie. W Finlandii 

odnotowano częstotliwość występowania przy narodzinach wynoszącą 1 na 55,000 

noworodków, a w Kolumbii Brytyjskiej,  prowincji Kanady – 1 na 63,000, z szacowanym 

współczynnikiem nosicielstwa 1 na 125. 

 

Opis kliniczny:   

Rozróżnia się trzy typy encefalopatii glicynowej, w zależności od wieku pacjenta, w którym 

choroba się ujawnia: noworodkową, niemowlęcą i atypową (zob. te hasła). Większość pacjentów 

ma noworodkową postać choroby, która zagraża ich życiu, z łagodnymi do poważnych objawami 

występującymi w ciągu kilku dni od narodzin, jak senność a nawet śpiączka, hipotonia, czkawka, 

mioklonie oraz zaburzenia oddychania/połykania, a później deficyty intelektualne, spastyczność i 

lekooporna padaczka. Mniejszy odsetek pacjentów wykazuje opóźnienie rozwoju i drgawki o 

mniejszym nasileniu w okresie dziecięcym, inne dzieci nie prezentują objawów aż do późnego 

dzieciństwa lub dorosłości. Choć pacjenci z reguły prezentują łagodny albo ciężki przebieg 

choroby, jej spektrum kliniczne ma charakter ciągły. Niektórzy pacjenci rozwijają ruchy 

pląsawicze. Atypowa encefalopatia glicynowa dotyczy pacjentów z hiperglicynemią, u których 

objawy kliniczne różnią się od postaci noworodkowej lub niemowlęcej, chorują na przykład na 

przemijająca lub o późnym początku hiperglicynemię, a także pacjentów z niedowładem 

spastycznym. 

 

Etiologia:   
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Dowiedziono, że encefalopatię glicynową wywołują mutacje w dwóch genach: GLDC (9p22) i 

AMT  (3p21.2-p21.1). Geny te kodują białko P i T, które są odpowiednio składnikami  kompleksu 

enzymatycznego dekarboksylazy glicyny (GCS). Choć GCSH jest również genem związanym z 

metabolizmem glicyny, nie zidentyfikowano w nim mutacji u chorych z postacią noworodkową 

lub niemowlęcą choroby. Niedobór aktywności GCS skutkuje wadliwym metabolizmem glicyny i 

akumulacją tego aminokwasu w tkankach. U niektórych pacjentów z niedoborem aktywności 

enzymatycznej w GCS nie udało się metodą sekwencjonowania egzomów zidentyfikować 

mutacji w żadnym z tych genów. U zdecydowanej większości pacjentów brak jest wykrywalnej 

aktywności enzymu. Etiologia atypowych postaci choroby w dużej mierze pozostaje nie 

wyjaśniona. 

 

Metody diagnostyczne:   

Należy podejrzewać encefalopatię glicynową w przypadku podwyższonego poziomu glicyny we 

krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF). Zwiększony stosunek glicyny w płynie mózgowo-

rdzeniowego do glicyny w osoczu także sugeruje takie rozpoznanie. Może ono być potwierdzone 

badaniem enzymatycznym GCS w bioptacie wątroby lub testem oddechowym z użyciem węgla 

13C (13C-glycine breath test). Rozpoznanie jest potwierdzane na podstawie przeprowadzonych 

badań genetycznych. Rezonans magnetyczny mózgu (MRI) może ujawnić agenezję ciała 

modzelowatego, zaburzenia zakrętowości i agenezję móżdżku w noworodkowej postaci 

choroby. W elektroencefalografii (EEG) charakterystyczny będzie zapis wyładowanie-cisza i 

hipsarytmia. Obserwuje się też opóźnienie mielinizacji i atrofię. 

 

*Rozpoznanie różnicowe:   

Rozpoznanie różnicowe obejmuje kwasice organiczne, które mogą objawiać się podobnie jak 

hiperglicynemie, np. jak acydemia D-glicerynowa, acydemia priopionowa, metylomalonowa, 

izowalerianowa i  kwasica ketonowa z powodu niedoboru beta-ketotiolazy (zob. te hasła). 

Należy wziąć również pod uwagę schorzenia noworodków, w których występują drgawki. 

Hiperglicynemię może wywołać leczenie kwasem walproinowym. 

 

Badania prenatalne:   

Można przeprowadzić diagnostykę prenatalną w ciążach z grupy ryzyka,  wykonując  analizę 

molekularną genów, bądź analizę enzymu GCS w materiale z biopsji kosmówki. 

 

Poradnictwo genetyczne: 
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Encefalopatia glicynowa jest chorobą dziedziczną, dziedziczoną w sposób autosomalny 

recesywny. Heterozygoty są bezobjawowymi nosicielami. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Ciężkość choroby określana jest na podstawie następujących badań: neuroobrazowanie mózgu, 

EEG oraz ocena rozwojowa i neurologiczna, które należy wykonać celem ustalenia właściwego 

leczenia. Nie ma specyficznego leczenia GE. Stosuje się zatem terapie wspomagające i 

objawowe, w tym leki przeciwpadaczkowe do kontroli drgawek, gastrostomię w zaburzeniach 

połykania oraz leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego. W celu zmniejszenia stężenia glicyny 

w osoczu stosuje się benzoesan sodowy. Antagoniści receptora kwasu N-metylo-D-

asparaginowego (NMDA) mogą złagodzić objawy neurologiczne i nieprawidłowości zapisu EEG, 

choć nadal nie ustalono, czy rzeczywiście dają poprawę długoterminową. 

 

Rokowanie:   

Rokowanie zależy od stopnia ciężkości choroby. U większości pacjentów z noworodkową lub 

niemowlęcą postacią GE przebieg jest bardzo ciężki. W postaci noworodkowej zdarza się 

czasem przedwczesna śmierć z powodu bezdechu. Rokowania w nietypowych przypadkach są 

zmienne. 
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


