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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

H συγγενής διαταραχή της σύνθεσης  του χολικού οξέος τύπου 1 (διαταραχή BAS   τύπου 1) 

είναι η πιο κοινή διαταραχή της σύνθεσης χολικών οξέων (βλ. αυτόν τον όρο) και χαρακτηρίζεται 

από τις μη σταθερές μεταβλητές εκδηλώσεις της προοδευτικής χολοστατικής ασθένειας του 

ήπατος και δυσαπορρόφηση των λιπιδίων. Η επίπτωση είναι άγνωστη, αλλά μπορεί να είναι 

περίπου 1-9/1.000.000 για τις διαταραχές BAS συνολικά, με εξαίρεση την εγκεφαλο-τενοντική 

ξανθωμάτωση. Η κλινική εικόνα είναι ετερογενής, ωστόσο οι περισσότεροι ασθενείς 

παρουσιάζουν νεογνική χολόσταση. Τα κλινικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν 

ηπατομεγαλία με ή χωρίς σπληνομεγαλία, ίκτερο, δυσαπορρόφηση των λιπιδίων και των 

λιποδιαλυτών βιταμινών, και ήπια στεατόρροια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν 

παρατηρείται κνησμός. Στον έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας παρατηρούνται αυξημένες 

τρανσαμινάσες του ορού (AST, ALT), συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία και φυσιολογική  γ-GT. 

Η ιστολογία του ήπατος παρουσιάζει φλεγμονή, γιγαντοκυττάρων, ενδεικτικά της χολόστασης, 

και ποικίλου βαθμού ηπατική ίνωση. Η κλινική πορεία της πρώιμης μορφής της νόσου είναι 

ετερογενής. Σε ορισμένους ασθενείς ο ίκτερος εξαφανίζεται και αυτοί εντοπίζονται αργότερα στη 

ζωή τους, ενώ σε άλλους η ασθένεια είναι καλπάζουσα και οδηγεί σε θάνατο ή απαιτεί 

μεταμόσχευση ήπατος σε νεαρή ηλικία. Η διαταραχή μπορεί επίσης να παρουσιαστεί ως χρόνια 

χολόσταση με όψιμη έναρξη. Σε αυτούς τους ασθενείς, η ηπατοπάθεια δεν είναι πάντοτε 

εμφανής και μπορεί να παρουσιάζουν δυσαπορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών με 

ραχίτιδα, η οποία διορθώνεται με συμπληρώματα βιταμινών, και / ή άλλες επιπλοκές 

συμπεριλαμβανομένης αιμορραγικής διάθεσης (αποβολή αιματηρών κοπράνων ή ενδοκρανιακή 

αιμορραγία), νευροαξονική δυστροφία και νυκταλωπία. Τα ηπατικά ένζυμα, συχνά, είναι αρχικά 

σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλά αργότερα, με την εξέλιξη της ηπατικής νόσου σε ίνωση, 

εμφανίζονται αυξημένα. Τα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί επίσης να παρουσιάσουν εκτεταμένη 

ίνωση και / ή κίρρωση. Η ασθένεια οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιο που κωδικοποιεί την 3-

βητα-υδροξυ-δέλτα-5- C27 οξειδοαναγωγάση των στεροειδών (<i> HSD3B7 </ i>, 16p12-p11.2). 

Η μεταβίβαση είναι αυτοσωματική υπολειπόμενη. Η διάγνωση βασίζεται στην ανίχνευση θειϊκών 

και γλυκο-θειϊκών 3-βητα-υδροξυ-δελτα-5 χολικών οξέων, τα οποία είναι οι διαγνωστικοί 

μεταβολίτες της διαταραχής αυτής  των χολικών οξέων, μετά από ανάλυση των ούρων με 

δευτεροβάθμια υγρή φασματομετρία μάζας ιονισμού (LSIMS). Μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν η αέριο-χρωματογραφία - φασματομετρία μάζας (GC-MS) ή διαδοχική 

φασματομετρία μάζας. Η διαφορική διάγνωση συμπεριλαμβάνει την προοδευτική, οικογενή, 

ενδοηπατική χολόσταση; ασθένειες με νεογνική χολόσταση όπως το φαινότυπο ΖΖ της έλλειψης 

της άλφα-1-αντιθρυψίνης, το σύνδρομο Alagille, τη χολική ατρησία, την κυστική ίνωση; 

μεταβολικές ασθένειες (τυροσιναιμία τύπου Ι, γαλακτοζαιμία, κληρονομική δυσανεξία στη 
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φρουκτόζη) (δείτε αυτούς τους όρους); ασθένειες με δυσαπορρόφηση των λιπιδίων και των 

λιποδιαλυτών βιταμινών, συμπεριλαμβανομένων και άλλων ασθενειών του ήπατος και του 

εντέρου, ή ασθένειες που προβάλουν με ανεπαρκή ανάπτυξη. Η προγεννητική διάγνωση είναι 

εφικτή σε εμβρυϊκό ιστό με την προϋπόθεση ότι υπήρξε προηγούμενο παιδί στην οικογένεια με 

την ασθένεια (δείκτης). Η ανάλυση ούρων με  LSIMS σε ένα βρέφος με κλινική υποψία της 

νόσου μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση τις πρώτες μέρες ζωής. Η θεραπεία βασίζεται στην 

από του στόματος χορήγηση του χολικού οξέος η οποία οδηγεί σε προοδευτική επίλυση των 

βιοχημικών και ιστολογικών ανωμαλιών και αποτρέπει την εξέλιξη της νόσου, ακόμα και σε 

περιπτώσεις με ηπατική ίνωση και κίρρωση. Η θεραπεία με χολικό οξύ διεγείρει την ροή της 

χολής και καταστέλλει τη σύνθεση των άτυπων χολικών οξέων και την παραγωγή τοξικών 

ενδιάμεσων μεταβολιτών μέσω της μεταβολικής οδού του χολικού οξέος οι οποίοι συνδέονται με 

την παθογένεση της νόσου. Με την έγκαιρη θεραπεία, η μακροπρόθεσμη πρόγνωση είναι 

εξαιρετική. 

 

Ειδικός εμπειρογνώμων: 

o Καθ. : James HEUBI 

 

Μετάφραση - Επιμέλεια: 

o Σοφία Ντούζγου, MD. Ειδική Κλινική Γενετίστρια – Δυσμορφολόγος 

o Ελένη Μιχελακάκη, PhD. Εθνική Συντονίστρια του Ελληνικού Orphanet  

 

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2011 

Μετάφραση: Μάρτιος 2013 

 

 

 

Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία 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. 

 

 

 


