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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η ανεπάρκεια της βιοτινιδάσης είναι μια μορφή όψιμης έναρξης της ανεπάρκειας 

πολλαπλών καρβοξυλασών (βλ. τον όρο αυτό), μιας ενδογενούς διαταραχής του 

μεταβολισμού της βιοτίνης, η οποία, εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, παρουσιάζει 

σπασμούς, δυσκολίες στην αναπνοή, υποτονία, δερματικό εξάνθημα, αλωπεκία, 

απώλεια ακοής και καθυστέρηση της ανάπτυξης. Ο επιπολασμός της ανεπάρκειας της 

βιοτινιδάσης (BTD) εκτιμάται ότι είναι 1/61.000, ενώ η συχνότητα των φορέων στο γενικό 

πληθυσμό είναι περίπου 1/120. Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας BTD εμφανίζονται 

συνήθως μέσα στους πρώτους μήνες της ζωής, αλλά έχει αναφερθεί και έναρξη των 

συμπτωμάτων και αργότερα. Τα άτομα με την νόσο που δεν λαμβάνουν θεραπεία (με 

δραστικότητα βιοτινιδάσης μικρότερη του 10% του μέσου φυσιολογικού ορού), 

εμφανίζουν ποικίλα κλινικά ευρήματα συμπεριλαμβανομένων των σπασμών,  της 

υποτονίας,  του εκζεματοειδούς  εξανθήματος, της αλωπεκίας, της αταξίας, της 

απώλειας της ακοής,  των μυκητιασικών λοιμώξεων και της αναπτυξιακής 

καθυστέρησης. Τα ευρήματα του μεταβολικού ελέγχου των ασθενών χωρίς θεραπεία 

γαλακτική  οξέωση με κέτωση  οργανική οξυαιμία και ήπια υπεραμμωναιμία Τα άτομα με 

την νόσο που δεν λαμβάνουν θεραπεία (με δραστικότητα βιοτινιδάσης από 10% έως 

30% της μέσης φυσιολογικής δραστικότητας BTD) μπορεί να είναι ασυμπτωματικά, αλλά 

κατά τη διάρκεια περιόδων στρες, όπως λοίμωξη, πυρετός ή νηστεία, μπορεί να 

αναπτύξουν συμπτώματα παρόμοια με εκείνα των ατόμων με βαριά ανεπάρκεια BTD. Η 

ανεπάρκεια BTD προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου BTD (3p25), με αποτέλεσμα 

τη μειωμένη ή απούσα δραστικότητα  BTD. Αυτό το ένζυμο, ανακυκλώνει ελεύθερη, μη 

δεσμευμένη σε πρωτεΐνη, βιοτίνη η οποία είναι απαραίτητη σε πολλαπλές μεταβολικές 

διαδικασίες που εξαρτώνται από την βιοτίνη. Υπάρχουν περισσότερες από 150 γνωστές 

μεταλλάξεις του γονιδίου BTD που προκαλούν ανεπάρκεια BTD. Η διαταραχή 

ανιχνεύεται μέσω του νεογνικού έλεγχου, όταν αυτός είναι διαθέσιμος. Άλλες 

περιπτώσεις διαγιγνώσκονται με τα κλινικά σημεία και συμπτώματα και επιβεβαιώνονται 

με την εύρεση της μειωμένης  δραστηριότητα BTD στον ορό. Η μοριακή ανάλυση των 

μεταλλάξεων του γονίδιο BTD είναι επίσης δυνατή. Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας 

BTD επικάλυπτονται με εκείνα άλλων μεταβολικών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων: 

ανεπάρκεια της συνθετάσης της ολοκαρβοξυλάσης (βλ. τον όρο αυτό), ανεπάρκεια 

μεμονωμένων καρβοξυλασών, διατροφική ανεπάρκεια βιοτίνης, ανεπάρκεια 

ψευδαργύρου και ανεπάρκεια απαραίτητων λιπαρών οξέων. Η προγεννητική διάγνωση 

εγκύων υψηλού κινδύνου είναι δυνατή και μπορεί να πραγματοποιηθεί με μέτρηση της 

δραστικότητας του ενζύμου ή με έλεγχο της μετάλλαξης όταν αυτή έχει ήδη ταυτοποιηθεί 
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και είναι γνωστή. Ωστόσο, λόγω της θεραπείας υποκατάστασης της  διαταραχής, ο 

προγεννητικός έλεγχος δεν θεωρείται απαραίτητος από τις περισσότερες οικογένειες. Η  

ανεπάρκεια BTD κληρονομείται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Η γενετική 

συμβουλευτική συνιστάται για τους γονείς των πασχόντων παιδιών. Οι γονείς 

θεωρούνται υποχρεωτικοί ετερόζυγοι φορείς, χωρίς συμπτωματολογία. Τα αδέλφια των 

ασθενών με ανεπάρκεια BTD θα πρέπει να ελέγχεται ακόμη και αν δεν παρουσιάζουν 

συμπτώματα. Υποκατάσταση  με από του στόματος βιοτίνη σε ελεύθερη μορφή, μη 

συνδεδεμένη με πρωτεΐνη, είναι η κύρια θεραπεία, η οποία βελτιώνει τα συμπτώματα 

των ασθενών, ενώ τα  προλαμβάνει στα άτομα εκείνα  που προσδιορίζονται από τον 

νεογνικό έλεγχο ή πριν την έναρξη των συμπτωμάτων. Όμως, όταν ορισμένα 

χαρακτηριστικά, όπως η οπτική ατροφία, η απώλεια ακοής, ή αναπτυξιακή καθυστέρηση  

έχουν εμφανισθεί, μπορεί να μην αναστραφούν με τη θεραπεία με βιοτίνη. Η θεραπεία 

με βιοτίνη είναι δια βίου, ενώ δεν υπάρχουν γνωστές ή σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους θα πρέπει να ενημερώνονται  σχετικά με τη 

σπουδαιότητα της συμμόρφωσης στη θεραπεία. Συνιστώνται τακτικοί οφθαλμολογικοί, 

νευρολογικοί και μεταβολικοί έλεγχοι. Τα ωμά αυγά πρέπει να αποφεύγονται λόγω της 

περιεκτικότητάς τους σε αβιδίνη (ουσία που δεσμεύει την βιοτίνη), σε αντίθεση με τα 

μαγειρεμένα, καθώς η διαδικασία αυτή  αδρανοποιεί το δεσμευτικό αποτέλεσμα της 

αβιδίνης. Η πρόγνωση για τα άτομα που διαγιγνώστηκαν με ανεπάρκεια BTD είναι πολύ 

καλή, με την προϋπόθεση ότι αντιμετωπίζονται πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα και 

συμμορφώνονται με τη θεραπεία με βιοτίνη. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


