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:: Encefalopatia glicynowa, typ noworodkowy 

 
 

 

Orpha number: ORPHA289857 

 

STRESZCZENIE 

*Definicja choroby:  

Typ noworodkowy encefalopatii glicynowej to częsta i z reguły ciężka w przebiegu postać 

encefalopatii glicynowej (GE; zob. to hasło); cechuje ją śpiączka, bezdech, hipotonia, drgawki i 

mioklonie w okresie noworodkowym i w konsekwencji opóźnienie rozwoju. 

 

Epidemiologia:   

Częstość występowania postaci noworodkowej encefalopatii glicyny nie jest znana. 

 

Opis kliniczny:   

U pacjentów objawy choroby pojawiają się w ciągu pierwszych kilku godzin lub dni życia. Są to: 

postępujący letarg, hipotonia oraz mioklonie prowadzące do bezdechu. W wypadku braku 

intubacji i wentylacji bezdech może okazać się śmiertelny. Dzięki wsparciu medycznemu 

większość pacjentów odzyskuje oddech spontaniczny, u innych poprawia się stan. Efektem 

zaburzeń są jednak głębokie deficyty intelektualne oraz coraz bardziej lekooporne drgawki w 

czasie pierwszego roku życia, które często wymagają skojarzonej terapii lekami 

przeciwpadaczkowymi. W zdecydowanej większości przypadków (85%) przebieg choroby jest 

ciężki, jednak u niektórych pacjentów choroba przebiega łagodniej i prowadzi do mniej 

poważnych skutków. W ciężkiej postaci choroby pacjenci bardzo słabo się rozwijają i mają 

ograniczony kontakt z otoczeniem. Odnotowywano również wczesną spastyczność, skoliozę i 

stopę końsko-szpotawą. W łagodniejszych przypadkach rozwój dziecka jest znacznie lepszy - 

pacjenci są w stanie chodzić, wchodzić w interakcje, a drgawki są z reguły łatwiejsze do 

leczenia. 

 

Etiologia:   

Encefalopatię glicynową wywołują mutacje w dwóch genach: GLDC (9p22) i AMT (3p21.2-

p21.1). 
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Poradnictwo genetyczne: 

Postać noworodkowa encefalopatii glicynowej jest dziedziczona w sposób autosomalny 

recesywny. 

 

Recenzent-ekspert: dr S. Kure  

Data: wrzesień 2012 

Tłumaczenie: wrzesień 2013 

 

 

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. 

 

 

 


