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:: Kwasica metylomalonowa z homocystynurią  

Orpha number: ORPHA 26 

 

*Definicja choroby:  

 Kwasica metylomalonowa z homocystynurią jest wrodzoną wadą metabolizmu witamy B12 

(kobalaminy), którą cechują anemia megaloblastyczna, letarg, opóźniony rozwój fizyczny, 

niepełnosprawność intelektualna oraz napady drgawek. Istnieją cztery klasy komplementacyjne wad 

metabolizmu kobalaminy (cblC, cblD, cblF i cb1J) prowadzące do kwasicy metylomalonowej z 

homocystynurią (kwasica metylomalonowa z homocystynurią typ cblC, typ cblD, typ cblF i typ cblJ; zob. 

te hasła). 

 

Epidemiologia: 

W Stanach Zjednoczonych roczna częstość występowania, szacowana na podstawie programu badań 

przesiewowych noworodków w Kalifornii, wynosi 1/67 000 (dla typu cblC). Typ cblC jest najczęstszym 

typem (ponad 550 przypadków). Dotychczas doniesiono o rzadkich przypadkach typów cblD (6 

przypadków), cblF (15 przypadków) oraz cblJ (3 przypadki).  

 

*Opis kliniczny: 

Początek choroby może nastąpić od wczesnego niemowlęctwa do okresu dorosłości. Chorzy na 

kwasicę metylomalonową z homocystynurią wszystkich typów mogą wykazywać objawy opóźnienia 

rozwojowego, anemię megaloblastyczną (bladość powłok, zmęczenie, brak łaknienia), letarg i napady 

drgawek. Ponadto, u chorych z typem cblC występuje ostre pogorszenie stanu neurologicznego, funkcji 

siatkówki, małogłowie i poważne nieprawidłowości mózgowia, w tym wodogłowie, zmiany w obrębie 

istoty białej i nietypowe zmiany w obrębie zwojów podstawnych. U chorych z typem cblD obserwuje się 

poważne trudności z nauką, zaburzenia zachowania, nieprawidłowości ruchowe i chodu. U pacjentów z 

typami cblF oraz cblJ stwierdza się trudności w karmieniu, hipotonię, zapalenie jamy ustnej, nieznaczną 

dysmorfię twarzową, wady serca oraz wysypki skórne. U chorych, u których choroba objawiła się po 

okresie niemowlęcym można stwierdzić ataksję, demencję lub psychozę.  

 

*Etiologia: 

Kwasicę metylomalonową z homocystynurią wywołują nieprawidłowości w syntezie zarówno 

adenozylokobalaminy (adenosylcobalamin, AdoCbl) i metylokobalaminy (methylcobalamin, MeCbl)  

wynikające z wad genetycznych w klasach komplementacji cbl C, D, F i J. Typ cblC spowodowany jest 
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mutacjami w MMACHC (1p36.3), cblD mutacjami w MMADHC (2q23.2), cblF mutacjami w LMBRD1 

(6q13) i cblJ w genie w ABCD4 (14q24). 

 

*Metody diagnostyczne: 

Stężenia kwasów organicznych i aminokwasów, w szczególności podwyższone stężenie homocysteiny 

całkowitej (tHcy) w osoczu  sugerują rozpoznanie choroby. Rozpoznanie potwierdza się analizą 

komplementacji w hodowlach fibroblastów pacjenta lub przez zidentyfikowanie mutacji w genach 

MMACHC, MMADHC, LMBRD1 lub ABCD4. 

 

Rozpoznanie różnicowe:  

Rozpoznanie różnicowe obejmuje nabyty niedobór witaminy B12, kwasicę metylomalonową wrażliwą na 

witaminą B12 oraz homocystynurię bez kwasicy metylomalonowej (zob. te hasła). Do postawienia 

rozpoznania kwasicy metylomalonowej z homocystynurią muszą wystąpić łącznie kwasica 

metylomalonowa, homocystynuria oraz prawidłowe stężenie kobalaminy w surowicy. 

 

*Rozpoznanie prenatalne:  

Rozpoznanie prenatalne jest możliwe przez pomiar stężenia metylomalonianu i homocystyny w płynie 

owodniowym i moczu matki w połowie trzeciego trymestru oraz przez badanie metabolizmu kobalaminy 

w hodowlach komórek z płynu owodniowego. Diagnostyka molekularna jest możliwa, gdy znany jest 

gen i jego mutacje dziedziczone w rodzinie. Terapię prenatalną (podawanie matce hydroksykobalaminę 

podczas ciąży) opisano w dwóch przypadkach; jej wyniki wydają się korzystne.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Wszystkie cztery typu choroby dziedziczą się autosomalnie recesywnie. Należy zapewnić poradnictwo 

genetyczne rodzinom dotkniętym tą chorobą.  

 

Postępowanie i leczenie:  

Pacjentów leczy się domięśniowymi iniekcjami hydroksykobalaminy oraz doustną betainą i kwasem 

foliowym. Można niekiedy osiągnąć dobrą kontrolę metaboliczną i wyrównanie zaburzeń 

hematologicznych tą metodą, ale u większości pacjentów utrzymują się objawy opóźnienia rozwoju 

motorycznego i mowy, niepełnosprawności intelektualnej i zaburzenia okulistyczne. Wczesne 

rozpoznanie i leczenie są kluczowe.  

 

Rokowanie: 

Rokowanie jest korzystniejsze u chorych z późnym początkiem choroby.  



 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 3 

 

 

Ekspert-recenzent: dr David ROSENBLATT, dr David WATKINS 

Data: maj 2013 

Tłumaczenie: grudzień 2013 
 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


