
Αιθυλμαλονική Εγκεφαλοπάθεια: σπάνια σύμφυτη διαταραχή 

του μεταβολισμού με τυπικά κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα

Η Αιθυλμαλονική Εγκεφαλοπάθεια (AE) αποτελεί σπάνιο μεταβολικό νόσημα με 
ευρήματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), το γαστρεντερικό σύστημα 
και τα περιφερικά αγγεία και οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου ETHE1 
(χρωμόσωμα 19q13).

Τυπικά τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στη νεογνική και βρεφική ηλικία, με 
συνηθέστερα συμπτώματα και σημεία από το ΚΝΣ, όπως τις επιληπτικές 
κρίσεις, τη δυστονία, τη γενικευμένη υποτονία και την ψυχοκινητική 
καθυστέρηση. Άλλα συνήθη ευρήματα είναι το αιμορραγικό εξάνθημα, η 
ορθοστατική κυάνωση και η χρόνια διάρροια.

Τατιανή- Σουλτάνα Ηλία1, Αθανάσιος Μωραϊτης1, Μαρία Κυριαζή1, Αθανασία Αναστασίου2, Πηνελόπη Δραγούμη1, Μαρία Μηλιούδη1, 
Ευθυμία Βαργιάμη1, Δημήτριος Ζαφειρίου1

1 Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιπποκρατείου ΓΝΘ, Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής «Απόστολος Φωκάς», Θεσσαλονίκη
2 Ακτινολογικό Τμήμα Ιπποκρατείου ΓΝΘ, Θεσσαλονίκη

Αγόρι 12 μηνών εμφάνισε επιληπτικές κρίσεις, καθυστέρηση αύξησης, 
αιμορραγικό εξάνθημα και διαρροϊκά επεισόδια.

- Νευρολογική Εκτίμηση: γενικευμένη υποτονία.

Οργανικά Οξέα Ούρων Ξηρή Σταγόνα Αίματος

Αιθυλμαλονικό οξύ 165 mmol/molKrea Ακετυλοκαρνιτίνες

Μεθυλσουκινικό οξύ 29 mmol/molKrea C4 1.89 μmol/l

Ισοβαλερική γλυκίνη 28 mmol/molKrea C5 0.88 μmol/l

2-ΟΗ γλουταρικό οξύ 39 mmol/molKrea C5/C2 0.06 μmol/l

Εισαγωγή

Σκοπός 

Παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης ΑΕ με τυπικά κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα.

Παρούσα Νόσος
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Εικόνα 1:  
Στιγμιότυπο ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε ύπνωση σε αγόρι 
ηλικίας 12 μηνών. Διαστήματα με ριπές από υψικόρυφα κύματα 
εναλλάσσονται με διαστήματα καταστολής του δυναμικού. Εικόνα 
ενδεικτική αρχόμενου burst- suppression pattern.

Πορεία νόσου - αποτελέσματα

Εικόνες 2 & 3: Εγκάρσιες τομές Τ2 ακολουθίας MRI εγκεφάλου σε αγόρι ηλικίας 12 μηνών. 
Εικόνα 2: Πολλαπλές εστίες υψηλού σήματος στην γεφυρο-προμηκική συμβολή (λευκά βέλη) και εστίες υψηλού 
σήματος στα μέσα παρεγκεφαλιδικά σκέλη (μαύρα βέλη). Εικόνα 3: Πολλαπλές εστίες υψηλού σήματος στα βασικά 
γάγγλια αμφοτερόπλευρα (λευκά βέλη). Εικόνα 4: Στεφανιαία τομή Τ2 ακολουθίας MRI σε αγόρι ηλικίας 12 μηνών. 
Παρατηρούνται πολλαπλές εστίες υψηλού σήματος στα βασικά γάγγλια (λευκά βέλη) και στο φλοιό των κροταφικών 
λοβών αμφοτερόπλευρα (μαύρα βέλη). Επιπλέον, υπάρχει ατροφία των κροταφικών λοβών.

Ο ασθενής παρουσίασε επιδείνωση της νευρολογικής εικόνας και 
σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Χρειάστηκε διασωλήνωση στην 
ΜΕΘ Παίδων, όπου και κατέληξε. Η γονιδιακή ανάλυση ανέδειξε 
ετεροζυγωτία αναγνωστικού πλαισίου για την μετάλλαξη 
p.Glu44fs (c.131_132delAG) στο ETHE1 γονίδιο.

Συμπεράσματα

Η ΑΕ είναι μία διαταραχή του μεταβολισμού με τυπικά 
κλινικά ευρήματα. Η μοριακή διάγνωση κρίνεται υψίστης 
σημασίας για την προγενετική διάγνωση και την 
οικογενειακή συμβουλευτική.


