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Μεταλλάξεις στo γονίδιο SEPN1 που κωδικοποιεί την 
σεληνοπρωτεΐνη οδηγούν σε ένα φάσμα νευρομυϊκών
διαταραχών που ονομάζονται SEPN1 μυοπάθειες. Ο 
κλινικός τους φαινότυπος χαρακτηρίζεται από μυϊκή 
αδυναμία αυχένος, προοδευτική σκολίωση, ακαμψία 
σπονδυλικής στήλης και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Εισαγωγή

Σκοπός

Περιγράφουμε δύο περιπτώσεις ασθενών     
με SEPN1 μυοπάθεια δίνοντας έμφαση στα 
διαγνωστικά κλινικά χαρακτηριστικά της 
σπάνιας αυτής κλινικής οντότητας. 

▪ Η πρώτη ασθενής παραπέμφθηκε σε ηλικία 2 ετών με 
μυϊκή αδυναμία των εκτεινόντων μυών του αυχένα, 
απουσία τενοντίων αντανακλαστικών και ήπια 
σκολίωση. Η CPK ήταν φυσιολογική ενώ η βιοψία μυός 
ανέδειξε ήπιες μυοπαθητικές αλλoιώσεις χωρίς 
minicores. 

▪ Ακολούθησε ανάλυση του γονιδίου SEPN1 που 
ανέδειξε ομόζυγη παθογόνο μετάλλαξη c.713dupAp 
(Asn238Lysfs*63). 

▪ Σε ηλικία 6 έτων η ασθενής είναι περιπατητική αλλά 
έχει ιστορικό δύο επεισόδιων οξείας αναπνευστικής 
ανεπάρκειας με ανάγκη διασωλήνωσης. 
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▪ Ο δεύτερος ασθενής παραπέμφθηκε σε 
ηλικία 5 ετών με ιστορικό προοδευτικής 
κεντρομελικής μυϊκής αδυναμίας από το 
πρώτο έτος της ζωής. 

▪ Η κλινική εξέταση ανέδειξε σημαντική 
ακαμψία σπονδυλικής στήλης, μυϊκή 
αδυναμία κορμού με θετικό σημείο 
Gower’s και σοβαρή κυφοσκολίωση. 

▪ Η CPK ήταν ήπια αυξημένη, ενώ η 
ανάλυση του γονιδίου SEPN1 ανέδειξε 
σύνθετη ετερόζυγη μετάλλαξη 
c.872G>A/c.1397G>A. 

▪ Σήμερα, σε ηλικία 9,5 ετών, είναι 
περιπατητικός, ωστόσο υπεβλήθη σε 
νευροχειρουργική επέμβαση διόρθωσης 
της κυφοσκολίωσης, ενώ από έτους 
βρίσκεται σε μηχανικό αερισμό 
διαλείπουσας θετικής πίεσης λόγω 
νυκτερινής υποξυγοναιμίας.
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Οι SEPN1 μυοπάθειες μπορεί να παραμείνουν αδιάγνωστες για μεγάλο χρονικό
διάστημα εξαιτίας της σχετικά καλοήθους μυοπαθητικής πορείας. Η αναγνώριση
της νόσου είναι σημαντική καθώς η έγκαιρη ανίχνευση της ανάγκης για μηχανική
υποστήριξη της αναπνοής βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής και την τελική
πρόγνωση των ασθενών.

Συμπέρασμα

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο των ασθενών αναπαράγονται με τη συγκατάθεση των οικογενειών.


