األخطاء الخلقٌة فً استقالب الحموض األمٌنٌة
Inborn errors of Amino Acids metabolism
ٌعود الخلل لطفرة فً الجٌن المرمز ألحد اإلنزٌمات فً استقالب الحموض األمٌنٌة ،إذ قد ٌكون اإلنزٌم
ؼائب أو قلٌل الفعالٌة.
تم تسجٌل أكثر من  05خطأ خلقً فً استقالب الحموض األمٌنٌة وتحصل االضطرابات السرٌرٌة إما
لنقص فً المنتجات أو لتراكم فً المركبات الناتجة أثناء االستقالب أو لتشكل مستقلبات بدٌلة.
ومن االضطرابات األكثر شٌوعا فً استقالب الحموض األمٌنٌة:
 -1بيلة فرط األوكساالت األولية Hyperoxaluria
ٌحصل فً االستقالب الطبٌعً نزع أمٌن الؽلٌوكسٌالت (ٌنتج هذا المركب عن استقالب
الهٌدروكسً برولٌن) لتتحول إلى ؼلٌسٌن أو تتم أكسدتها إلى فورمات وٌؤدي خلل أي من هذٌن
السبٌلٌن إلى بٌلة فرط األوكساالت.
 -2بيلة شراب القيقب Maple syrup disease
تتحول الحموض متشعبة السلسلة (الفالٌن ،اللوسٌن ،اإلٌزولوسٌن) بنزع األمٌن إلى حموض ألفا
كٌتونٌة وفً الخطوة التالٌة من االستقالب تعانً نزع كربوكسٌل تأكسدي بواسطة إنزٌم ألفا كٌتو
إٌزوفالٌرٌات دٌهٌدروجٌناز  ،alpha keto isovalereate dehydrogenaseوعند عوز هذا
األنزٌم تطرح الحموض األمٌنٌة متشعبة السلسلة والحموض ألفا كٌتونٌة الناتجة عن استقالبها فً
البول مما ٌعطٌه رائحة السكر المحروق أو شراب القٌقب.
تظهر األعراض السرٌرٌة خالل أسبوع من الوالدة وتشمل نعاس ،إقٌاء ثم تخرب دماؼً شدٌد
ٌنتهً بالموت.
ال بد من التشخٌص المبكر وتناول الرضع ؼذاء ال ٌحوي تلك الحموض حتى عودة مستوٌاتها إلى
المستوى الطبٌعً ثم تناول مقدار زهٌد منها للحفاظ على تلك المستوٌات.
هناك حالة أخرى ٌكون فٌها االنخفاض فً فعالٌة اإلنزٌم معتدل وتكون األعراض والعالمات أخؾ
ومتقطعة.
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 -3بيلة السيستين Cystinuria
حالة خلل فً عود االمتصاص النبٌبً للسٌستٌن ٌؤدي إلى ترسبات للمركب فً الكلٌة  ،وتشمل
األذٌة أٌضا ً عود امتصاص اللٌزٌن واآلرجٌنٌن واألورنٌتٌن.
 -4بيلة الهوموسيستين Homocystinuria
تحصل اإلصابة نتٌجة لعوز إنزٌم سٌستاتٌونٌن بٌتا سٌنتازٌ ،عٌق العوز تحول المٌتٌونٌن إلى
سٌستئٌن مما ٌؤدي لتراكم الهوموسٌستئٌن وتحوله لهوموسٌستٌن فٌزداد إطراحه وترتفع مستوٌات
المٌثٌونٌن والهوموسٌستئٌن البالزمٌة وهذا ٌؤدي إلى:
خثار
هشاشة عظم
تموضع شاذ لعدسة العٌن
تخلؾ عقلً
إقفار وعائً
وترجع تلك األعراض لتأثٌر الهوموسٌستٌن المتراكم على بنٌة الكوالجٌن وبنٌة األوعٌة الدموٌة
وازدٌاد التصاق الصفٌحات.
ٌشمل العالج ؼذا ًء ؼنٌا ً بالسٌستئٌن فقٌراً بالمٌتٌونٌن ،وقد ٌستفٌد المرضى فً حالة تراجع فعالٌة
اإلنزٌم من إضافات فٌتامٌن .B6
2

قد ٌرجع فرط هوموسٌستئٌن الدم لعوز  B9وB12
 -5بيلة الفينيل كيتون Phenylketonuria
ترجع تلك اإلصابة إما لعوز فٌنٌل أالنٌن هٌدروكسٌالز (حوالً ثلثً اإلصابات) ،أو لعوز
دٌهٌدروبتٌرٌدٌن رٌدوكتاز أو لنقص تحول  GTPإلى تتراهٌدروبٌوبتٌرٌن (ٌرجع ثلث اإلصابات
إلى الخللٌن األخٌرٌن).
تزداد تراكٌز فٌنٌل أالنٌن ألكثر من  1ممول/ل إثر تناول الفٌنٌل أالنٌن وعندها تتشكل مستقلبات
بدٌلة (فٌنٌل بٌروفات ،فٌنٌل الكتات ،فٌنٌل أسٌتات ،فٌنٌل أسٌتٌل ؼلوتامٌن) وتطرح فً البول.
من جانب آخر ٌؤدي تراكم الفٌنٌل أالنٌن إلى توقؾ االمتصاص المعوي وعود االمتصاص النبٌبً
وتراجع قبط الدماغ للفٌنل أالنٌنٌ ،ؤدي الخلل إلى تراجع تشكل المٌلٌن والنورإٌبٌنفرٌن والمٌالنٌن،
تظهر األعراض بعد عدة أٌام ألسابٌع من الوالدة وتشمل األعراض:
فرط حركٌة واختالجات
نقص تصبػ
تخلق عقلً.
ٌمنع التشخٌص المبكر تطور األعراض وٌشمل ؼذا ًء ؼنٌا ً بالتٌروزٌن فقٌرا ٌالفٌنٌل أالنٌن ( بحٌث
التتجا وزفٌها القٌم البالزمٌة  6مػ /دل).
فً النمطٌن الثانً والثالث تكون األعراض أكثر حدة وأسرع ظهوراً وٌتأثر إنتاج السٌروتونٌن من
التربتوفان لدور البترٌندٌن أٌضا ً وال تتراجع األعراض بالعالج.
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 -6بيلة األلكابتون Alkaptonuria
ترجع لعوز هوموجنتٌزات أكسٌداز فً استقالب التٌروزٌن
ٌتراكم هوموجنتزٌك أسٌد وٌتماثر ل مستقلب ملون ٌعطً البول بعد فترة من إطراحه لونا بنٌا
راجع ألكسدة الهوموجنتٌزات ٌ ،تراكم المستقلب الشاذ فً المفاصل والنسج الضامة مما ٌؤدي
لتنكسها وتأذي بنٌتها وتلطؾ المعالجة بفٌتامٌن  Cاألعراض.
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 -7فرط تيروزين الدم Tyrosinemia
ترجع اإلصابة إلى عوز تٌروزٌن ترانس أمٌناز أو فومارٌل أسٌتوأسٌتات هٌدروالز فً استقالب
التٌروزٌن مما ٌؤدي إلى ازدٌاد مستوٌات التٌروزٌن ومستقلباته وإفرازه فً البول
له نمطان ٌحصل فً األول شذوذات عصبٌة وأذٌة كبدٌة ونبٌبٌة بٌنما تظهر أعراض النمط الثانً
على الجلد والعٌنٌن

 -8البرص Albinism
عوز تٌروزٌناز فً الخالٌا المٌالنٌنة وهو اإلنزٌم المسؤول عن تصبٌػ المٌالنٌن للجلد والشعر
واألظافر.
ٌكون عند المصابٌن رهاب للضوء وفرط تحسس جلدي ،كما تكون نسبة اإلصابة بسرطانات الجلد
مرتفعة لدٌهم
 -9فرط هيستيدين الدم Histidinemia
عوز الهٌستٌداز وعدم تحول الهٌستٌدٌن إلى ٌوروكانٌك أسٌد مما ٌؤدي إلى ارتفاع الهٌستٌدٌن فً
البالزما ووجود كل من إٌمٌدازول بٌروفات وإٌمٌدازول الكتات وإٌمٌدازول أسٌتات.
ٌترافق االضطراب مع تراجع فً اإلدراك والتعلم.
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داء هارتنب Hartnup disease
-11
ٌرجع اسم الداء إلى العائلة التً سجل أول تشخٌص لإلصابة لدٌها وهو خلل فً نقل جمٌع
الحموض األمٌنٌة المعتدلة على مستوى االمتصاص المعوي وعود االمتصاص النبٌبً مما ٌؤدي
إلى ضٌاع فً الحموض.
ٌتحول التربتوفان إلى إندول وإندوكسٌل ببكتٌرٌا األمعاء وٌتم امتصاص تلك المركبات وإطراحها
فً البول.
ٌؤدي نقص التربتوفان إلى نقص تصنٌع النٌاسٌن وٌعطً أعراضا ً تشبه البالؼرا وتكون اإلعاضة
بؽذاء بروتٌنً ونٌاسٌن.
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