:: Μεθυλμαλονική οξυαιμία που ανταποκπίνεται στην
βιταμίνη Β12
Αξηζκόο Orphanet: 28

ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η κεζπικαινληθή νμπαηκία (MA) είλαη κηα ελδνγελήο δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο βηηακίλεο
Β12 (θνβαιακίλε) ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από επαλαιακβαλόκελν θεηννμεσηηθό θώκα ή
παξνδηθά επεηζόδηα εκέησλ, αθπδάησζε, ππνηνλία θαη λνεηηθή πζηέξεζε, θαη αληαπνθξίλεηαη
ζηε βηηακίλε Β12. Υπάξρνπλ ηξεηο ηύπνη: cblA, cblB θαη cblD-παξαιιαγή 2 (cblDv2).
Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζζόηεξνη από 120 αζζελείο κε cblA, 66 αζζελείο κε cblB θαη
6 αζζελείο κε cblDv2. Επηπνιαζκόο 1 / 48.000- 1 / 61.000 έρεη αλαθεξζεί γηα ην ζύλνιν ησλ
ηύπσλ MA δηαθνξεηηθήο αηηηνινγίαο ζηε Βόξεηα Ακεξηθή, θαη 1 / 26.000 ζηελ Κίλα, αιιά κόλν
έλα ππνζύλνιν αθνξά ηελ MA –πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ βηηακίλε Β12.
Οη αζζελείο ζπλήζσο εκθαλίδνπλ ζηελ παηδηθή ειηθία ή ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία
ραξαθηεξηζηηθά όπσο ιήζαξγν, δπζηξνθία, επαλαιακβαλόκελνπο εκέηνπο, αθπδάησζε,
αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, κπτθή ππνηνλία, επαηνκεγαιία θαη θώκα. Μπνξνύλ επίζεο λα
παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα αλαηκίαο (όρη κεγαινβιαζηηθήο), δπλεηηθά απεηιεηηθή γηα ηε δσή
θεηνμέσζε ή / θαη ππεξακκσλαηκία θαη αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη λνεηηθή πζηέξεζε κε
κεηαβνιηθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα πνπ επεξεάδνπλ ην εγθεθαιηθό ζηέιερνο. Η MA ζπρλά νδεγεί
ζε ηειηθνύ ζηαδίνπ λεθξηθή αλεπάξθεηα θαηά ηελ εθεβεία ή ηελ ελήιηθε δσή. Οη αζζελείο κε cblB
ζπλήζσο επεξεάδνληαη πην ζνβαξά από ό, ηη νη αζζελείο κε cblA.
H ΜΑ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε βηακίλε Β12 πξνθαιείηαη από δηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηεο
αδελνζπινθνβαιακίλεο (AdoCbl). Υπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο αιιεινζπκπιεξσκαηηθέο
νκάδεο , cblA, Β θαη dv2. Η cblA πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην MMAA (4q31.1-2), ε
cblB ζην γνλίδην MMAB (12q24.1) θαη ε cblDv2 ζην γνλίδην MMADHC (2q23.2). Η
πξνεγνπκέλσο αλαθεξόκελε δηαηαξαρή cblH έρεη δεηρζεί λα είλαη ε cblDv2.
Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ αύμεζε ηνπ κεζπικαινληθνύ νμένο ζην αίκα θαη ζηα νύξα. Ο
πξνιεπηηθόο έιεγρνο ησλ λενγλώλ γηα πξνπηνλπιθαξληηίλε ή / θαη απμεκέλν ιόγν
πξνπηνλπιθαξληηίλεο πξνο αθεηπιθαξληηίλε ζε απνμεξακέλε θειίδα αίκαηνο κε δηαδνρηθή
θαζκαηνκεηξία καδώλ (MS / MS) εθαξκόδεηαη ζπρλά, αιιά ε εηδηθή ηαπηνπνίεζε ηνπ
κεζπικεινληθνύ νμένο παξακέλεη πςίζηεο ζεκαζίαο.
Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλνπλ ηελ MA κε νκνθπζηηλνπξία (βιέπε ηνλ όξν απηό), πνπ
πξνθαιείηαη από δηαηαξαρή ζηελ cblC, D θαη F, ε νπνία κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη από ηελ
παξνπζία κεγαινβιαζηηθήο αλαηκίαο, ή ηελ MA πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε βηηακίλε B12 ρσξίο
νκνθπζηηλνπξία (βιέπε ηνλ όξν απηό), ε νπνία επίζεο κπνξεί λα εκθαληζζεί λσξίο ζηε δσή (<1
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έσο 4 εβδνκάδεο) κε παξόκνηα ζπκπηώκαηα. Αλάιπζε αιιεινζπκπιήξσζεο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ νκάδα πνπ εκπιέθεηαη, ή αιιεινύρηζε ησλ αηηηνινγηθώλ
γνληδίσλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ παζνγόλνπ γνληδίνπ.
Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή κε ηε κέηξεζε ηνπ κεζπικαινληθνύ νμένο ζην ακληαθό
πγξό θαη ηα νύξα ηεο κεηέξαο ζην δεύηεξν ηξίκελν ηεο θύεζεο θαη από κειέηεο ηεο ιεηηνπξγηθήο
δξαζηηθόηεηαο ηεο κνπηάζεο θαη ην κεηαβνιηζκό ηεο θνβαιακίλεο ζε θαιιηεξγεκέλα θύηηαξα
ακληαθνύ πγξνύ. Μνξηαθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή εάλ ην γνλίδην πνπ επεξεάδεηαη θαη ε
κεηάιιαμε (εο) ζηελ νηθνγέλεηα είλαη γλσζηά.
Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα (1ζηα 4 ν θίλδπλνο
επαλεκθάληζεο / θύεζε).
Η ζεξαπεία πεξηιακβάλεη δηαηξνθή κε πεξηνξηζκό ηεο πξσηεΐλεο, ε έλαξμε ηεο νπνίαο ζα
πξέπεη λα γίλεηαη ην ζπληνκόηεξν, ακέζσο κεηά ηελ επίιπζε ησλ απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή
εθδειώζεσλ, όπσο ε θεηνμέσζε ή ε ππεξακκσλαηκία θαη ελδνκπτθέο ελέζεηο βηηακίλεο Β12, κε
ή ρσξίο θαξληηίλε (θπξίσο απνηειεζκαηηθή ζηελ cblA).Καιή αληαπόθξηζε ζε ζπκπιεξώκαηα
θνβαιακίλεο έρνπλ αλαθεξζεί ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο κε cblA θαη ζρεδόλ ζηνπο κηζνύο
αζζελείο κε cblB. Τα από ηνπ ζηόκαηνο αληηβηνηηθά κπνξεί επίζεο λα είλαη ρξήζηκα γηα ηε
κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ πξνπηνληθνύ νμένο από ηε ρισξίδα ηνπ εληέξνπ.
Η πξόγλσζε πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ νκάδα αιιεινζπκπιήξσζεο πνπ εκπιέθεηαη, κε ηνπο
αζζελείο cblA λα έρνπλ ηελ πην επλντθή πξόγλσζε (νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο είλαη θαιά θαη έσο
ηηο ειηθίεο ησλ 30 εηώλ) ελώ νη αζζελείο cblB έρνπλ ιηγόηεξν επλντθή πξόγλσζε. Η cblDv2
θαίλεηαη παξόκνηα κε ηελ cblA, αλ θαη ν αξηζκόο ησλ αζζελώλ είλαη κηθξόο. Μηα επηπινθή ζηνπο
αζζελείο κε καθξνρξόληα επηβίσζε είλαη ε ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα.
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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.
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