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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

H συγγενής διαταραχή της σύνθεσης του χολικού οξέος τύπου 2 (διαταραχή BAS τύπου 2) είναι 
μια διαταραχή της σύνθεσης των χολικών οξέων (βλ. αυτόν τον όρο), που χαρακτηρίζεται από 
σοβαρή και ταχέως προοδευτική χολοστατική ηπατική νόσο και δυσαπορρόφηση των λιπιδίων 
και των λιποδιαλυτών βιταμινών. Η επίπτωση είναι άγνωστη. Αυτή η κατάσταση είναι σαφώς 
σπάνια, αλλά είναι η δεύτερη πιο συχνή διαταραχή BAS κατά τον έλεγχο βρεφών με χολόσταση. 
Αν δεν υπάρξει παρέμβαση, οι ασθενείς εμφανίζουν νεογνική χολόσταση και ταχεία εξέλιξη σε 
κίρρωση και θάνατο σε παιδική ηλικία. Η κλινική εικόνα μοιάζει με αυτή της συγγενούς 
διαταραχής  BAS τύπου 1 (δείτε αυτόν τον όρο) με ηπατοσπληνομεγαλία, ίκτερο, 
δυσαπορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών, και στεατόρροια. Ωστόσο, η μέση ηλικία κατά τη 
διάγνωση είναι μικρότερη, παρατηρείται δηλαδή στην παιδική ηλικία, και η εξέλιξη της νόσου 
είναι πιο ταχεία και σοβαρή. Στον έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας αμευρίσκονται αυξημένες 
τρανσαμινάσες στον ορό (AST, ALT) και γ-GT, σημαντικά αυξημένη, συζευγμένη 
χολερυθριναιμία και διαταραχή της πήξης του αίματος. Η διαταραχή BAS τύπου 2 οφείλεται σε 
μετάλλαξη στο γονίδιο της δέλτα (4)-3-οξοστεροειδούς 5-βητα-αναγωγάσης (<i> AKR1D1 </ i>, 
7q32-q33). Η μεταβίβαση είναι αυτοσωματική υπολειπόμενη. Η ηπατική βλάβη πιστεύεται ότι 
προκαλείται λόγω της μειωμένης πρωτογενούς σύνθεσης χολικών οξέων και ηπατο-τοξικότητα 
των συσσωρευμένων άτυπων χολικών οξέων (δέλτα (4)-3-οξο χολικά οξέα). Η διάγνωση 
βασίζεται στην ανάλυση ούρων χρησιμοποιώντας δευτεροβάθμια υγρή φασματομετρία μάζας 
ιονισμού  (LSIMS) και αέριο- χρωματογραφία - φασματομετρία μάζας (GC-MS). Η ανάλυση 
ούρων  με LSIMS αποκαλύπτει αυξημένες ποσότητες δέλτα (4)-3-οξο χολικών οξέων 
συμπεριλαμβανομένων των 3-οξο-7αλφα-υδροξυ-4-χολενοϊκού και 3-οξο-7αλφα, 12αλφα-
διυδροξυ-4- χολενοϊκό οξέων. Η αυξημένη παραγωγή δελτα4-3-οξο χολικών οξέων εμφανίζεται 
σε βρέφη κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της ζωής και σε ασθενείς με ηπατική νόσο 
τελικού σταδίου από άλλες αιτίες. Είναι σημαντικό να γίνει επανάληψη της ανάλυσης ούρων με 
LSIMS καθώς, σε σπάνιες περιπτώσεις, η ηπατική νόσος επιλύεται με την εξαφάνιση των 
άτυπων χολικών οξέων. Η διαφορική διάγνωση συμπεριλαμβάνει την προοδευτική, οικογενή, 
ενδοηπατική χολόσταση, τις ασθένειες που παρουσιάζουν νεογνική χολόσταση, δηλαδή την 
έλειψη της άλφα-1-αντιθρυψίνης (φαινότυπος ΖΖ), την τυροσιναιμία τύπου 1, την χολική 
ατρησία, την κυστική νόσο των χοληφόρων, την κυστική ίνωση, το σύνδρομο Alagille, τη 
γαλακτοζαιμία και την κληρονομική δυσανεξία στη φρουκτόζη ή ασθένειες που παρουσιάζονται 
με ανεπαρκή ανάπτυξη (ανεπάρκεια υπόφυσης) (δείτε αυτούς τους όρους). Η προγεννητική 
διάγνωση είναι εφικτή με την ανάλυση εμβρυϊκού ιστού με την προϋπόθεση ότι υπήρξε 
προηγούμενο παιδί στην οικογένεια με την ασθένεια (δείκτης). Η ανάλυση των ούρων  με LSIMS 
στα αδέλφια των πασχόντων ασθενών μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τις πρώτες ημέρες 
ζωής και να αρχίσει η θεραπεία πριν την εμφάνιση σοβαρής νοσηρότητας. Η θεραπεία βασίζεται 
στην από του στόματος θεραπεία με χολικά οξέα, η οποία οδηγεί σε προοδευτική επίλυση των 
βιοχημικών και ιστολογικών ανωμαλιών και προλαμβάνει την πρόοδο της νόσου. Η θεραπεία με 
χολικό οξύ δημιουργεί μια εφεδρεία των χολικών οξέων η οποία διεγείρει τη ροή της χολής και 
διευκολύνει την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών και καταστέλλει τη σύνθεση άτυπων 



 

 

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

 

χολικών οξέων, μειώνοντας έτσι την παραγωγή των τοξικών ενδιάμεσων του μεταβολισμού του 
χολικού οξέος. Το ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν είναι η 
θεραπεία επιλογής, επειδή το UDCA δεν καταστέλλει τη σύνθεση άτυπων χολικών οξέων και 
των τοξικών μεταβολιτών που μπορούν να βλάψουν το συκώτι αν εξακολουθήσουν να 
παράγονται. Με την έγκαιρη θεραπεία, η μακροπρόθεσμη πρόγνωση είναι εξαιρετική. Εάν ένας 
ασθενής διαγιγνώσκεται με προχωρημένη ασθένεια του ήπατος, η θεραπεία με χολικό οξύ 
μπορεί να μην είναι αποτελεσματική και ίσως είναι απαραίτητη η μεταμόσχευση ήπατος. Χωρίς 
θεραπεία, η κατάσταση είναι γενικά μοιραία. 
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