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:: Ανεπάρκεια της συνθετάσης της ολοκαρβοξυλάσης 

 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA79242                

 

Η ανεπάρκεια της συνθετάσης της ολοκαρβοξυλάσης (HCS) είναι μια απειλητική για τη 

ζωή, πρώιμης έναρξης, μορφή της ανεπάρκειας πολλαπλών  καρβοξυλασών (βλ. τον 

όρο αυτό), μιας ενδογενούς διαταραχής του μεταβολισμού της  βιοτίνης, η οποία, εάν 

αφεθεί χωρίς θεραπεία, εκδηλώνεται με  εμέτους, ταχύπνοια, ευερεθιστότητα, λήθαργο, 

αποφολιδωτική δερματίτιδα , και  σπασμούς  που μπορεί να οδηγήσουν τον ασθενή σε  

κώμα. Ο ακριβής επιπολασμός της HCS είναι άγνωστος, αλλά η διαταραχή αυτή  είναι 

μια από τις σπανιότερες ενδογενείς διαταραχές  του μεταβολισμού. Η ετήσια επίπτωση 

εκτιμάται ότι είναι μικρότερη από 1/200.000 γεννήσεις. Η έναρξη των κλινικών 

εκδηλώσεων  είναι συνήθως εντός ωρών, ημερών ή εβδομάδων από τη γέννηση. Τα 

άτομα με τη διαταραχή συνήθως εμφανίζουν ανορεξία, εμέτους, λήθαργο, 

ευερεθιστότητα, υποτονία και αποφολιδωτική δερματίτιδα. 

Τα ευρήματα του μεταβολικού ελέγχου των ασθενών είναι γαλακτική  οξέωση με κέτωση, 

οργανική οξυαιμία και υπεραμμωναιμία. Χωρίς θεραπεία, τα πάσχοντα βρέφη 

παρουσιάζουν ανθεκτικούς σπασμούς, εγκεφαλικό οίδημα και κώμα. Αυτά τα παιδιά 

συχνά εμφανίζουν σωματική και αναπτυξιακή καθυστέρηση. Η ανεπάρκεια της 

συνθετάσης της ολοκαρβοξυλάσης (HCS) προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο 

HLCS (21q22.1) με αποτέλεσμα τη μειωμένη δραστικότητα της HCS. Το ένζυμο αυτό 

είναι σημαντικό στην ομοιοπολική πρόσδεση της βιοτίνης στις διάφορες βιοτίνο- 

εξαρτώμενες καρβοξυλάσες, που απαιτούν τη βιταμίνη για την καταλυτική τους δράση. Η 

αδυναμία  σύνδεσης της  βιοτίνης έχει ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια πολλαπλών 

καρβοξυλασών και τη συσσώρευση διαφόρων, χαρακτηριστικών  παθολογικών 

οργανικών οξέων. Μερικοί πάσχοντες ανιχνεύονται μέσω  νεογνικού ελέγχου με την 

ανεύρεση συγκεκριμένου παθολογικού προφίλ οργανικών οξέων, που είναι αποτελέσμα 

της ανεπάρκειας πολλαπλών καρβοξυλασών. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα 

και το τυπικό παθολογικό προφίλ των οργανικών οξέων. Η επιβεβαίωση της νόσου 

μπορεί να γίνει με την ανεύρεση μειωμένης  δραστικότητας της  HCS στα λευκοκύτταρα 

ή σε ινοβλάστες ή με την εντόπιση τωνς υπεύθυνων μεταλλάξεων. Οι διαταραχές που 

πρέπει να αποκλεισθούν κατά τη διαφορική διάγνωση της νόσου, με βάση το 

παθολογικό προφίλ των οργανικών οξέων, είναι η ανεπάρκεια βιοτινιδάσης (βλ. τον όρο 

αυτό) και η ανεπάρκεια μεμονωμένων καρβοξυλασών, με βάση την υπεραμμωναιμία,  

είναι οι ανωμαλίες του κύκλου της ουρίας (βλέπε τον όρο αυτό) , ενώ με βάση τα 

νευρολογικά ευρήματα  και τους σπασμούς στη νεογνική περίοδο, είναι η σηψαιμία και 

άλλες ενδογενείς διαταραχές του μεταβολισμού. Προγεννητική διάγνωση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με ανάλυση του προφίλ των οργανικών οξέων  στο αμνιακό υγρό με 

τεχνικές σταθερών  ισοτόπων, προσδιορισμό της ενζυματικής δραστικότητας της HCS 



 

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια στο  www.orpha.net 2 

 

σε αμνιακά κύτταρα, ή την ανίχνευση της μετάλλαξης σε DNA μετά από  βιοψία 

χοριακών λάχνων (τροφοβλάστης) ή αμνιοπαρακέντηση. Η  ανεπάρκεια HCS 

κληρονομείται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Γενετική συμβουλευτική 

πρέπει να παρέχεται σε οικογένειες με πάσχοντες. Τα αδέλφια των πασχόντων είναι 

απίθανο να έχουν τη διαταραχή, αν δεν έχουν αναπτύξει τα συμπτώματα, ή μπορεί να 

είναι φορείς. Η κύρια θεραπεία για την ανεπάρκεια HCS είναι η υποκατάσταση με από 

του στόματος βιοτίνη σε ελεύθερη μορφή, που μπορεί να βελτιώσει την κλινική εικόνα 

των πασχόντων που έχουν ήδη αναπτύξει συμπτωματολογία ή να αποτρέψει την 

ανάπτυξη ορισμένων ή όλων των κλινικών εκδηλώσεων σε ασυμπτωματικά άτομα με τη 

διαταραχή. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει το συντομότερο δυνατό μετά τη διάγνωση και 

πρέπει να συνεχιστεί δια βίου. Οι πάσχοντες θα πρέπει να παρακολουθούνται για 

επιπλοκές όψιμης εμφάνισης και για τη συμμόρφωση της θεραπείας. Η έγκαιρη και 

συνεχής θεραπεία καθιστά δυνατή τη σημαντική μείωση των συμπτωμάτων, αν και 

ορισμένοι ασθενείς αναπτύσσουν επιπλοκές παρά την κατάλληλη θεραπεία που συχνά 

απαιτούν υψηλότερες δόσεις βιοτίνης. Η θνησιμότητα είναι υψηλή, αν δεν υπάρξει  

έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, ενώ η νοσηρότητα σε πάσχοντες που έχουν επιβιώσει, 

εξαρτάται από το χρόνο της διάγνωσης και από το βαθμό των βλαβών κατά την διάρκεια 

των μεταβολικών κρίσεων 
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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. 

 

 

 


