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 نورییمتیل مالونیک اسیدمی با هموسیستئ

،  یحال ی، ب کیمگالوبالست یکه با کم خوناست ( نیکوباالم)  B12 نیتامیو سمیمتابول مادرزادینادر  یخطا کی

،  cblC) نیشود. چهار کالس نقص کوباالم یو تشنج مشخص م کم توانی ذهنی،  تکاملی ریعدم رشد ، تاخ

cblD  ،cblF  وcblJ  )هستند. اینوریستیهموسبا  یدمیاس کیمالون لیوجود دارد که مسئول مت 

 

 عالئم بیماری

با هر   یدمیاس کیمالون لیمبتال به مت مارانیباشد. ب یتا بزرگسال ینوزاد لیاوا نیتواند ب یاختالل م نیشروع ا

 یو ب ی، خستگ یدگی)رنگ پر کیمگالوبالست یدر رشد ، عالئم کم خون ریتوانند با تاخ یم اینوریستینوع هموس

 زوالحاد ،  یعصب زوال یدارا cblCمبتال به  مارانی، ب نیو تشنج ظاهر شوند. عالوه بر ا یحال ی( ، بییاشتها

 عاتیو ضا دیماده سف یها ی، ناهنجار یدروسفالیاز جمله ه یمغز دیشد یها یو ناهنجار یکروسفالی، م هیشبک

و  ی، مشکالت رفتار دیشد یریادگیبا مشکالت  cblDمبتال به  مارانیهستند. ب هیپا ونیگانگل رمعمولیغ

،  یپوتونی، ه یا هیمشکالت تغذ یدارا cblJو  cblFبا  مارانیو راه رفتن روبرو هستند و ب یحرکت یها یناهنجار

 یاز نوزاد پسکه  یمارانیهستند. ب یو بثورات پوست یقلب یها یصورت ، ناهنجار فیخف ی، بدشکل تیاستومات

 شوند. یشیروان پر ای، زوال عقل  یشوند ممکن است دچار آتاکس یعالمت دار م

 

 نحوه توارث بیماری

دارای فرد  یخانواده ها الزم است برایشود.  یمغلوب منتقل م یاتوزوم صورتاختالل به  نیهر چهار شکل ا

 ارائه شود. کیمشاوره ژنت مبتال

 

 تشخیص بیماری

 لیمت( و  (AdoCblنیکوباالم لیدر سنتز آدنوز یناهنجار لیبه دل اینوریستیهموس با یدمیاس کیمالون لیمت

 CblCایجاد می شود.  Jو  C،D  ،Fهای   cblمکمل  یدر کالسها یکیژنت صیاز نقا یاش( ن (MeCblنیکوباالم

 MMADHC  (2q23.2)  ،cblFتوسط جهش در ژن cblDست، ا  MMACHC (1p36.3)از جهش در ژن  یناش

 ایجاد می گردند. ABCD4توسط جهش در ژن  cblJو LMBRD1   (6q13)توسط جهش در ژن 
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 کل پالسما  نیستئیهموس شیاز افزا یشواهد ژهی، به و نهیآم یدهایو اس یآل یدهایاس یریاندازه گ

Homocysteine=  tHcy) total) ، بروبالستیمکمل ف لیو تحل هیبا تجز صیاست. تشخ یمارینشان دهنده ب 

 ABCD4 ای MMACHC  ،MMADHC  ،LMBRD1 یجهش در ژن ها ییشناسا ای ماریکشت شده ب یها

 شود. یم دییتأ

و ادرار مادر در سه ماهه  کیوتیآمن عیدر ما نیستئیمالونات و هموس لیمت یریبا اندازه گ مانیقبل از زا صیتشخ

است.  ریامکان پذ داده شده کشت کیوتیآمن عیما یدر سلول ها نیکوباالم سمیو با مطالعات متابولدوم 

 و جهش )ها( در خانواده مشخص شود.  معیوباست که ژن  ریامکان پذ یزمان یمولکول صیتشخ

 

 درمان

. کنترل متابولیک رندیگ یتحت درمان قرار م کیفول دیو اس نیکوباالم یدروکسیه یعضالن قیبا تزر مارانیب

خوب و اصالح مشکالت هماتولوژیک گاهی با این روش درمانی حاصل می شود اما در بیشتر بیماران همچنان 

بنابراین پزشکی غیر طبیعی وجود دارد.  مو یافته های چش کم توانی ذهنیعالئم تاخیر حرکتی و زبانی ، 

 است. دارای اهمیتع و درمان به موق صیتشخ

( در دو مورد گزارش یدر دوران باردار نیکوباالم یدروکسیقبل از تولد )درمان مادر با هآمیز  تیدرمان موفق

 شده است.

 منابع

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=710 
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