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:: Μεθυλμαλονική οξυαιμία που δεν ανηαποκπίνεηαι 

ζηη βιηαμίνη Β12 
 

Αξηζκόο Orphanet: 27 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η κεζπικαινληθή νμπαηκία πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε βηηακίλε Β12 είλαη κία ελδνγελήο 

δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηνπ κεζπικαινληθνύ νμένο  πνπ  ραξαθηεξίδεηαη από 

επαλαιακβαλόκελν θεηννμεσηηθό  θώκα ή παξνδηθά επεηζόδηα εκέησλ, αθπδάησζε, ππνηνλία 

θαη λνεηηθή πζηέξεζε, θαη ε νπνία  δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε  ρνξήγεζε βηηακίλεο Β12. Υπάξρνπλ 

δύν ηύπνη κεζπικαινληθήο νμπαηκίαο πνπ δελ αληαπνθξίλoληαη ζηε βηηακίλε Β12: mut0 θαη mut- 

(δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).  

Επηπνιαζκόο 1 / 48.000-1 / 61.000 έρεη αλαθεξζεί γηα ην ζύλνιν ησλ ηύπσλ κεζπικαινληθήο 

νμπαηκίαο  δηαθνξεηηθήο αηηηνινγίαο ζηε Βόξεηα Ακεξηθή, θαη 1 / 26.000 ζηελ Κίλα, αιιά κόλν έλα 

ππνζύλνιν απηνύ είλαη κεζπικαινληθή  νμπαηκία πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε βηηακίλε Β12. 

Οη αζζελείο κε κεζπικαινληθή νμπαηκία πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε βηηακίλε Β12 θαη δελ 

ζπλδπάδεηαη κε νκνθπζηηλνπξία ζπλήζσο εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα πνιύ λσξίο ζηε δσή (<1 έσο 

4 εβδνκάδεο) όπσο ιήζαξγν, δπζηξνθία, επαλαιακβαλόκελα επεηζόδηα εκέησλ, αθπδάησζε, 

αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, κπτθή ππνηνλία, επαηνκεγαιία θαη θώκα. Οη όςηκεο εθδειώζεηο  

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη λνεηηθή πζηέξεζε. Οη αζζελείο κπνξεί 

επίζεο λα εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα αλαηκίαο, ε νπνία δελ είλαη κεγαινβιαζηηθή. Μπνξνύλ 

επίζεο λα έρνπλ δπλεηηθά απεηιεηηθή γηα ηε δσή θεηνμέσζε ή / θαη ππεξακκσληαηκία, λεθξηθέο 

θαη λεπξνινγηθέο επηπινθέο, εγθεθαιηθά επεηζόδηα  κεηαβνιηθήο αηηηνινγίαο θαη 

θαξδηνκπνπάζεηα. Όςηκε εκθάληζε θαη επηόηεξνη θαηλόηππνη έρνπλ επίζεο παξαηεξεζεί, 

ηδηαίηεξα ζε αζζελείο mut-. Οη καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο είλαη νη λεπξνινγηθέο βιάβεο πνπ 

νθείινληαη ζε κεηαβνιηθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα θαη ηειηθνύ ζηαδίνπ λεθξηθή αλεπάξθεηα. Απηέο 

νη επηπινθέο είλαη πην ζπρλέο ζηνπο mut0 από ό, ηη ζε mut- αζζελείο. 

Η κεζπικαινληθή νμπαηκία πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε βηηακίλε Β12 θαη δελ ζπλδπάδεηαη κε 

νκνθπζηηλνπξία πξνθαιείηαη από πιήξε (mut0) ή κεξηθή (mut-) αλεπάξθεηα ζηε δξαζηηθόηεηα 

ηνπ κηηνρνλδξηαθνύ ελδύκνπ ηεο κνπηάζεο ηνπ κεζπικαινλύι-CoΑ. Απηή ε αλεπάξθεηα 

πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην MUT (6p21). 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζην εύξεκα ηνπ απμεκέλνπ κεζπικαινληθνύ νμένο ζην αίκα θαη ζηα νύξα. 

Παξαηεξείηαη  απμεκέλε πξνπηνλπινθαξληηίλε θαη / ή απμεκέλε αλαινγία πξνπηνλπινθαξληηίλεο-

πξνο-αθεηπινθαξληηίλε ζε απνμεξακέλε θειίδα αίκαηνο κε δηαδνρηθή θαζκαηνκεηξία κάδαο (MS 

/ MS). Η δηάγλσζε κπνξεί λα επηβεβαησζεί από ηε κειέηε ζσκαηηθώλ θπηηάξσλ ή κνξηαθέο 

γελεηηθέο εμεηάζεηο. 
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Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηε κεζπικαινληθή νμπαηκία κε νκνθπζηηλνπξία (βιέπε ηνλ 

όξν απηό), πνπ πξνθαιείηαη από δηαηαξαρή ζην cblC, cblD θαη cblF, ε νπνία κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηείηαη από ηελ παξνπζία ηεο κεγαινβιαζηηθήο αλαηκία, ή κεζπικαινληθή νμπαηκία πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηε βηηακίλε Β12 ρσξίο νκνθπζηηλνπξία (βιέπε ηνλ όξν απηό), ε νπνία ζπλήζσο 

εκθαλίδεηαη ιίγν αξγόηεξα ζηε δσή (1 κήλα έσο 1 έηνο). Αλάιπζε αιιεινζπκπιήξσζεο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ηαπηνπνίεζε ηεο εκπινθήο  ηεο cbl ή ηεοmut. 

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή κε ηε κέηξεζε ηνπ κεζπικαινληθνύ ζην ακληαθό πγξό θαη 

ηα νύξα ηεο κεηέξαο ζην δεύηεξν ηξίκελν θαη από κειέηεο ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηηθόηεηαο ηεο 

κνπηάζεο θαη ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο θνβαιακίλεο ζε θαιιηεξγεκέλα θύηηαξα ακληαθνύ πγξνύ. 

Μνξηαθή γελεηηθή πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη επίζεο δπλαηή όηαλ είλαη νη κεηαιιάμεηο ζηελ 

νηθνγέλεηα είλαη γλσζηέο.  

 

Η δηαηαξαρή θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. 

Η ζεξαπεία πεξηιακβάλεη κηα δηαηξνθή κε πεξηνξηζκό ηεο πξσηεΐλεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

αξρίζεη ην ζπληνκόηεξν, ακέζσο κεηά ηελ επίιπζε ησλ απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή εθδειώζεσλ, 

όπσο ε θεηνμέσζε ή ε ππεξακκσλαηκία 

Τα από ηνπ ζηόκαηνο αληηβηνηηθά κπνξεί επίζεο λα είλαη ρξήζηκα. Μεηακόζρεπζε ήπαηνο έρεη 

επηρεηξεζεί ζε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκό αζζελώλ, αιιά απηό δελ πξνζθέξεη ζπλήζσο πιήξε 

πξνζηαζία έλαληη ησλ λεθξηθώλ θαη λεπξνινγηθώλ επηπινθώλ.  

 

 

Παξά ηελ δηαηξνθηθή ζεξαπεία, νη αζζελείο παξακέλνπλ επάισηνη ζε απεηιεηηθέο γηα ηε δσή 

ηνπο απνξπζκίζεηο ηνπ κεηαβνιηζκνύ. Άιιεο καθξνπξόζεζκεο επηπινθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξννδεπηηθή λεθξηθή αλεπάξθεηα, ην κεηαβνιηθό εγθεθαιηθό επεηζόδην θαη άιια λεπξνινγηθά 

ζπκπηώκαηα, θαζώο θαη ηελ θαξδηνκπνπάζεηα. Τν πξνζδόθηκν επηβίσζεο  είλαη κεησκέλν  

ζηνπο mut0 αζζελείο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο mut- αζζελείο. 
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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. 

 

 

 


