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Abstract

An infant with glutaric aciduria type II or multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency (MADD)

was described in this case report. The clinical findings were metabolic acidosis, hypoglycemia and

hypotonia. An elevated glutaric acid, 2-hydroxyglutaric acid and isobuteric acid were found in his urine.

Several medium and long chain acyl carnitines were increased in blood. The pattern of accumulated

metabolites was consistent with defect in activity of acyl-CoA dehydrogenase.
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چکیده
از ـآ دهیدروژنـ یـا کمبـود چندگانـه اسـیل کـو     2نـوع در این گـزارش، یـک شـیرخوار پسـر مبـتال بـه گلوتاریـک اسـیدوري        

)Multiple Acyl-CoA Dehydrogenase DeficiencyMADD: (یافتــه هــاي بــالینی بیمــار شــامل اســیدوز  . معرفــی مــی گــردد
هیدروکســی 2بررسـی اسـیدهاي آلـی ادرار نشـان دهنـده افـزایش گلوتاریـک اسـید،         . ک، هیپوگلیسـمی و هیپوتـونی بـود   متابولیـ 

نشـان  رابلنـد وسـیل کـارنیتین زنجیـره متوسـط     ، افـزایش ا الگوي آسیل کارنیتین خون.گلوتاریک اسید و ایزوبوتریک اسید بود
.می اسیل کوآدهیدروژناز سازگار بودالگوي تجمع متابولیت ها با نقص در فعالیت آنزی. داد

گلوتاریک اسیدوري، ارگانیک اسیدمی، کمبود چندگانه اسیل کوآ دهیدروژناز:هاي کلیديواژه

مقدمه
یک بیماري اتوزوم 2نوعگلوتاریک اسیدوري

به طوري که در یک برنامه ) 2و1(مغلوب و نادر است
میلیون نوزاد از نظر 5/1ساله که در آن حدود 13غربالگري 

نوزاد 7غربالگري شده بودند، 2گلوتاریک اسیدوري نوع 
ژن 3حداقل جهش در این بیماري). 3(مبتال شناسایی شدند

. )4(گزارش شده استETFDHو ETFA،EFTBشامل 
اسیدوز، عالئم بیماري می تواند کاهش قند خون،

برخی از در . )5(هیپوتونی، کاردیومیوپاتی و یا کما باشد
در این . دیده می شودبیماران آنومالی هاي مادرزادي نیز 

معرفی2نوعگزارش، پسري با گلوتاریک اسیدوري 
.می گردد

معرفی مورد
دچار تولد 48روزاست که دريشیرخوارپسر مار بی

در معاینه ظاهر غیرطبیعی . تشنج و هیپوگلیسمی شده است
فرزند ،شیرخوار. نداشت و فقط مختصري هیپوتون بود

اول، حاصل ازدواج فامیلی از پدر و مادر سالم بود، سن 
. بوده است9گرم و آپگار 3560وزن تولد هفته با38تولد 

شیرخوار در روز اول تولد نیز دچار تشنج و در سابقه،
هیپوگلیسمی شده بود که با کنترل قند خون مرخص شده 

یافته هاي آزمایشگاهی بیمار را نشان 1جدول شماره . بود
.می دهد که بیانگر هیپوگلیسمی می باشد
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یافته هاي آزمایشگاهی بیمار در اولین مراجعه در:1شمارهجدول
گیروز48سن 

میزان بررسیپارامترهاي مورد 
45 (mg/dl) نقند خو

4/7 PH

(mmHg)*27 PCo2

16 (mmol/l)* HCo3

.آنالیز گازهاي خونی بیمار بیانگر اسیدوز متابولیک به همراه آلکالوز تنفسی است* 

، مواد احیا کننده ادرار کتون در ادرار وجود نداشت
یدهاي خون به روش ـــو کروماتوگرافی آمینواسمنفی 

HPLCبه منظور رد هیپرانسولینمی در تشخیص .نرمال بود
می غیرکتوتیک، سطح انسولین پالسما افتراقی هیپو گلیس

.گزارش شد) نرمال(µu/ml6/1اندازه گیري گردید که 
با توجه به هیپوگلیسمی غیر کتوتیک و اسیدوز 
متابولیک، اختالالت اکسیداسیون اسیدهاي چرب به 

اسیل الگويبررسی عنوان تشخیص اولیه مطرح گردید و
. نجام شدو ترکیبات اسید آلی ادرار اکارنیتین خون

الگوي اسیل کارنیتین خون افزایش قابل توجه اسیل 
در بررسی . کارنیتین با زنجیره متوسط و بلند را نشان داد

دفع GC-MSترکیبات اسید آلی ادرار به روش 
هیدروکسی گلوتاریک اسید و 2گلوتاریک اسید،

وریديبیمار با مایعات. ایزوبوتریک اسید افزایش داشت
و تحت درمان قرار گرفت درصد10حاوي گلوکوز

رنیتینکا، 2با تشخیص گلوتاریک اسیدوري تیپسپس
200و ریبوفالوین) کیلوگرم/میلی گرم100(با دوز درمانی

.گرم روزانه شروع شدمیلی
. با عالئم لتارژي بستري شدماهگی مجددا5/3ًدر سن 

کبد. و ادم منتشرداشتدر این زمان کامال هیپوتون بود
. سانتیمتر زیر لبه دنده اي لمس می شد7قابل لمس بوده و 

2بررسی آنزیم هاي کبدي انجام شد که در جدول شماره 
در(µg/ml7/0غلظت آمونیاك خون. آمده است

بوده mg/dl50و غلظت الکتات خون)محدوده نرمال
سایر یافته هاي آزمایشگاهی در دومین بستري . است

آورده 2هگی در جدول شماره ما5/3شیرخوار در سن 
.شده است

یافته هاي آزمایشگاهی بیمار در دومین بستري در:2شمارهجدول
ماهگی5/3سن 

میزان پارامترهاي مورد بررسی
(30 mg/dl ) نقند خو

25/7 PH

17 (mmHg) PCo2

2/11 (mmol/l) HCo3

307 (IU/L) AST

103 (IU/L) ALT

1287 (U/l) ALKP

18,4 (second) PT

57 (second) PTT

10 (mg/dl) BUN

6/0 (mg/dl) Cr

آنالیز ادرار
5 PH

3+ گلوکوز
2+ پروتئین

ناچیز کتون
14/1 ادراروزن مخصوص

ALKP: Alkaline Phosphatase; ALT: Alanine
aminotransferase; AST: Aspartate aminotransferase; Bun:
Blood Urea Nitrogen; Cr: Creatinine, PT: Prothrombin
Time; PTT: Partial Tromboplastine Time.

10شیرخوار با مایعات تزریقی وریدي حاوي گلوکز 
میلی100و بیکربنات، به عالوه کارنیتیندرصد

گرم روزانه درمان میلی200کیلوگرم و ریبوفالوین/گرم
. شد

یري سایر ارگان ها دربا توجه به احتمال درگ
-بررسی قلب با اکوکاردیو،2گلوتاریک اسیدوري تیپ 

سی تی اسکن از مغز بیمار .گرافی انجام شد که نرمال بود
نشان دهنده تغییرات آتروفیک و عریض شدن شیارها و 

میلیمتر و کلیه 72در سونوگرافی کلیه راست . بطنها بود
تمانی وجود وآنومالی ساخمیلیمتر طول داشت77چپ 

بیوپسی کبد انجام شد که تغییرات شدید کبد . نداشت
ان ـــرا نش6تا3چرب و استئاتوهپاتیت و فیبروز درجه

.می داد
،انجام شده(DNA analysis)ژنتیکبررسی در

با موتاسیون2تشخیص گلوتاریک اسیدوري نوع
ETFDHC,1141G>C (P.Gly 381 Arg)تأیید شد.
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بیمار به درمان با کارنیتین و،امات انجام شدهعلیرغم اقد
ماهگی با تابلوي 5ریبوفالوین پاسخ نداد و در سن 

.برادیکاردي و آپنه فوت نمود

گیرينتیجه
یک بیماري متابولیک 2تیپگلوتاریک اسیدوري

که در بیشتر موارد ناشی از نقص در ساب ) 2(نادر است
اقل الکترون یا فالووپروتئین نیونیت آلفا یا بتاي

alpha or beta:ناقل الکتروندهیدروژناز فالووپروتئین  –

subunit of electron transfer flavoprotein (ETFA;
MIM≠231680, ETFB; MIM ≠ 130410) or ETF
dehydrogenase (ETFDH  MIM ≠ 231675)

این بیماري به روش اتوزوم مغلوب به ارث. می باشد
، هرچند گزارش هایی از انتقال وابسته به )4(درسمی

بیمارياین ). 5(جنس مغلوب این بیماري نیز وجود دارد
اکسیداسیون اسیدهاي چرب، باعث اختالل در ژنتیکی 

Branched-ChainAmino(آمینواسیدهاي چند شاخه

Acids( می شود، سارکوزین و لیزین)بنابراین همراهی ). 6
گاهی اختالالت اکسیداسیون عالیم بالینی و آزمایش

. اسیدهاي چرب و ارگانیک اسیدمی قابل انتظار است
بیماري است که از نظر 2تیپ گلوتاریک اسیدوري

و از نظر فنوتیپی ) 2(بالینی و بیوشیمیایی بسیار متنوع است
نوع یک با شروع در دوره : فنوتیپ تقسیم می شود3به 

ادي، نوع دو با نوزادي و همراه با آنومالی هاي مادرز
شروع در دوره نوزادي بدون آنومالی مادرزادي و نوع سه 

نوع نوزادي معموال کشنده .که با شروع دیررس می باشد
می ــگالی، هیپوگلیســاست و با هیپوتونی، هپاتوم

و ، هیپرآمونمی کتوتیک شدید، اسیدوز متابولیکغیر
چند در هر . )4،5،7(همراه استمی درگیري چند سیست

. بیمار ما سطح آمونیاك خون در تمام زمانها نرمال بود
آنومالی هاي همراه شامل بدشکلی هاي صورت، تغییرات 

چربی در کبد و قلب، کلیه پلی کیستیک و یا دیس 
، ریه Focal Cerebral Microgyriaپالستیک دوطرفه، 

لی هاي هیپوپالستیک، آتروفی لیمفوئید تیموس و آنوما
در این ) پاي عرق کرده(بوي ویژه. می باشدهاي ژنیتال

بیماران به علت تجمع ایزووالریک اسید و متابولیت هاي 
). 8(آن است

مقادیر زیادي از ارگانیک اسید در ادرار و پالسماي 
اسید و ک مبتالیان به این بیماري وجود دارد که الکتی

سایر ارگانیک . گلوتاریگ اسید از سایرین بیشتراند
که در این بیماري وجود دارند اتیل مالونیک، اسیدهایی

متیل بوتیریک و ایزووالریک 2بوتیریک، ایزوبوتیریک، 
Magneticدر ).5(می باشنداسید Resonance Imaging

MRI)(،گنال ـش سیـافزایمغز این بیمارانT2)T2-

Weighted Prolongation ( ،در کورپوس استریتوم
اي مغزي میانی و اسپلنیوم پایک هپوتامن، هسته کودیت،

از آنجا که این ). 8(ده می شودـدر کورپوس کالوزوم دی
Multiple Acyl-CoA Dehydrogenase(، بیماري

Deficiency: MADD( قابل درمان در برخی موارد
است، استفاده گسترده از اسپکترومتري براي یافتن 

در ادرار و خون، يدـاسیترکیبات آلیژه ي ویاالگوه
اسیل کارنیتین همراه با آنالیز موتاسیون براي گويال

به برخی از بیماران).7(تشخیص بیماري توصیه می شود
واضحا به دوزهاي ETFDHخصوص بیماران با موتاسیون 

نیزکارنیتین . )4،9(دهنددرمانی ریبوفالوین پاسخ می 
هر ).7(باشدMADDمی تواند داروي خط اول در درمان 

رغم دریافت دوز درمانی ــچند بیمار مورد نظر علی
در سنریبوفالوین وکارنیتین به دارو پاسخ نداده و

.ماهگی از دنیا رفت5
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