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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η κεζπικαινληθή νμπαηκία κε νκνθπζηηλνπξία είλαη κηα ελδνγελήο δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ 

ηεο βηηακίλεο Β12 (θνβαιακίλε) πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κεγαινβιαζηηθή αλαηκία, ιήζαξγν, 

δπζηξνθία, αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, λνεηηθή πζηέξεζε θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο. Υπάξρνπλ 

ηξεηο ζπκπιεξσκαηηθνί  ηύπνη δηαηαξαρώλ ηνπ κεηαβνιηζκνύ  ηεο θνβαιακίλεο ( cblC , cblD θαη 

cblF), πνπ είλαη ππεύζπλνη  γηα ηελ κεζπικαινληθή νμπαηκία - νκνθπζηηλνπξία (κεζπικαινληθή 

νμπαηκία - νκνθπζηηλνπξία cblC, cblD θαη cblF: Γείηε απηνύο ηνπο όξνπο ). Η εηήζηα επίπησζε 

ζηηο ΗΠΑ, κε βάζε ην αληρλεπηηθό λενγληθό πξόγξακκα ειέγρνπ ηεο Καιηθόξληαο, έρεη 

ππνινγηζζεί ζε 1/67.000 (γηα ηε κνξθή cblC ). Ο ηύπνο cblC είλαη ν πην ζπρλόο (πάλσ από 500 

πεξηπηώζεηο ). Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ αλαθεξζεί ζπάληεο πεξηπηώζεηο cblD (6 πεξηπηώζεηο) θαη 

cblF (15 πεξηπηώζεηο). Όινη νη ηύπνη αζζελώλ κε κεζπικαινληθή νμπαηκία κε νκνθπζηηλνπξία 

κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, ελδείμεηο κεγαινβιαζηηθήο αλαηκίαο 

(σρξόηεηα, θόπσζε, αλνξεμία), ιήζαξγν θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο. Δπηπιένλ, νη αζζελείο κε cblC 

κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ νμεία λεπξνινγηθή επηδείλσζε  θαζώο θαη εθθύιηζε ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνύο, κηθξνθεθαιία θαη ζνβαξέο αλσκαιίεο ηνπ εγθεθάινπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πδξνθεθαιίαο, ησλ δηαηαξαρώλ ηεο ιεπθήο νπζίαο θαη ησλ 

αζπλήζηζησλ αιινηώζεσλ ζηα βαζηθά γάγγιηα. Αζζελείο κε cblD παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη θηλεηηθόηεηαο κε δπζθνιία ζηε βάδηζε. 

Οη αζζελείο κε cblF παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε ζίηηζε, ππνηνλία, ζηνκαηίηηδα θαη δεξκαηηθά 

εμαλζήκαηα. Η έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο κπνξεί λα είλαη κεηαμύ ηεο πξώηκεο βξεθηθήο ειηθίαο θαη 

ηεο ελειηθίσζεο. Οη αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα πέξαλ ηεο βξεθηθήο ειηθίαο  κπνξεί 

λα παξνπζηάζνπλ αηαμία, άλνηα ή ςύρσζε. Η κεζπικαινληθή νμπαηκία κε νκνθπζηηλνπξία 

πξνθαιείηαη από αλσκαιίεο ζηε ζύλζεζε θαη ηεο αδελνζπινθνβαιακίλεο ( AdoCbl ) θαη ηεο 

κεζπινθνβαιακίλεο ( MeCbl ) πνπ πξνθύπηνπλ από γελεηηθέο δηαηαξαρέο ζηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο νκάδεο ηεο cbl C,D θαη F. Η cblC πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην 

MMACHC (1p36.3), ε cblD από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην MMADHC (2q23.2), θαη ε cblF από 

κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην LMBRD1 (6q13). Τα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ  νξγαληθώλ 

νμέσλ θαη ησλ ακηλνμέσλ, ηδίσο ηεο  νιηθήο νκνθπζηεΐλεο πιάζκαηνο (tHcy ) , είλαη ελδεηθηηθά 

ηεο λόζνπ. Η δηάγλσζε επηβεβαηώλεηαη κε ηελ αλάιπζε ζπκπιήξσζεο θαιιηεξγεκέλσλ 

ηλνβιαζηώλ ηνπ αζζελνύο ή από ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ κεηαιιάμεσλ ζηα γνλίδηα  MMACHC , 

MMADHC ή LMBRD1. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ επίθηεηε αλεπάξθεηα βηηακίλεο 

Β12, ηελ κεζπικαινληθή νμπνπξία πνπ αληαπνθξίλεηαη  ζηελ ρνξήγεζε βηηακίλεο Β12 θαη ηελ 

νκνθπζηηλνπξία ρσξίο κεζπικαινληθή  νμπνπξία (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Ο ζπλδπαζκόο ηεο 

κεζπικαινληθήο νμπνπξίαο κε νκνθπζηηλνπξία θαη θπζηνινγηθέο ζπγθεληξώζεηο θνβαιακίλεο 

νξνύ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ αζζελώλ. Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη 

δπλαηή κε ηε κέηξεζε ηνπ κεζπικαινληθνύ θαη ηεο νκνθπζηεΐλεο ζην ακληαθό πγξό θαη ζηα νύξα 

ηεο κεηέξαο  ζην 2ν  ηξίκελν θαη κε ηελ κέηξεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο θνβαιακίλεο ζε 

θαιιηεξγεκέλα θύηηαξα ακληαθνύ πγξνύ. Η κνξηαθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή εάλ είλαη γλσζηό ην 

γνλίδην θαη ε κεηάιιαμε (-εηο) πνπ απαληώληαη ζηελ νηθνγέλεηα. Πξνγελλεηηθή ζεξαπεία 
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(ζεξαπεία ηεο κεηέξαο κε πδξνμπθνβαιακίλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο) έρεη αλαθεξζεί ζε 

δύν πεξηπηώζεηο κε εκθαλή επηηπρία. Καη νη ηξεηο κνξθέο ηεο δηαηαξαρήο θιεξνλνκνύληαη κε ηνλ 

απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Η γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη λα παξέρεηαη ζηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ παζρόλησλ. Οη αζζελείο ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε πδξνμπθνβαιακίλε 

ελδνκπτθώο, από ηνπ ζηόκαηνο βεηαΐλε θαη θπιηθό νμύ. Ο θαιόο κεηαβνιηθόο έιεγρνο θαη ε 

δηόξζσζε ησλ αηκαηνινγηθώλ πξνβιεκάησλ κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα επηηεπρζεί κε απηή ηε 

ζεξαπεία, αιιά νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ θηλεηηθέο δπζθνιίεο,  

θαζπζηέξεζε ιόγνπ, λνεηηθή πζηέξεζε θαη νθζαικνινγηθά επξήκαηα. Η άκεζε δηάγλσζε θαη 

ζεξαπεία είλαη ζεκαληηθέο. Η πξόγλσζε είλαη θαιύηεξε ζε αζζελείο κε λόζν όςηκεο έλαξμεο. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


