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ZESPÓ£ KRÓTKIEGO JELITA JAKO PRZYCZYNA
NIEDOBORU BIOTYNY
SHORT BOWEL SYNDROME
AS A CAUSE OF BIOTIN DEFICIENCY
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Streszczenie: Nabyty niedobór biotyny jest rzadko opisywany w piœmiennictwie; rozpoznawane s¹ g³ównie przypadki deficytu biotynidazy jako jednostki uwarunkowanej genetycznie. W pracy przedstawiono
dziecko z zespo³em krótkiego jelita, u którego wyst¹pi³y objawy neurologiczne i nawracaj¹ca kwasica
metaboliczna spowodowane niedoborem witaminy H wywo³anym rozleg³¹ resekcj¹ jelita cienkiego. Objawy chorobowe ust¹pi³y pod wp³ywem leczenia biotyn¹.
S³owa kluczowe: niedobór biotyny, zespó³ krótkiego jelita, powik³ania, dzieci
Abstract: Acquired biotin deficiency is rarely reported in the literature. Usually genetically determined
biotinidase deficiency is diagnosed.
The report concerns a child with short bowel syndrome in whom some neurological symptoms and repeated
metabolic acidosis occurred. The pathological symptoms were caused by vast intestinal resection. The
symptoms disappeared after biotin supplementation.
Key words: biotin deficiency, short bowel syndrome, consequences, children

Niedobór biotyny (wit. H) jest schorzeniem rzadko opisywanym w piœmiennictwie ze wzglêdu na ma³¹ czêstoœæ
wystêpowania. Doniesienia kliniczne dotycz¹ z regu³y pacjentów z genetycznie uwarunkowanym niedoborem biotynidazy – enzymu uczestnicz¹cego w przemianach metabolicznych biotyny. Zosta³ on opisany w po³owie lat 80.; zaburzenie to wystêpuje w Polsce i na œwiecie z czêstoœci¹ oko³o
1 : 100 000. Dotyczy to zarówno g³êbokiego, jak
i czêœciowego deficytu biotynidazy (1). „G³êboki” niedobór
oznacza obecnoœæ enzymu w iloœci mniejszej ni¿ 10% prawid³owej jego aktywnoœci, a „czêœciowy” – 10 – 30% normy.
Zró¿nicowanie to wynika z obecnoœci ró¿nych mutacji genu
warunkuj¹cego biosyntezê biotynidazy. Podzia³ ten jest istotny z racji skrajnie ró¿nej manifestacji klinicznej; deficyt czêœciowy przebiega zazwyczaj bezobjawowo. Niedobór biotynidazy jest chorob¹ dziedziczon¹ autosomalnie recesywnie, spowodowan¹ b³êdem molekularnym genu zlokalizowanego na 3 chromosomie. Obraz kliniczny jest zró¿nicowany; dominuj¹ objawy ze strony uk³adu nerwowego
(drgawki, padaczka, opóŸnienie i degradacja rozwoju psychoruchowego, zaburzenia chodu i równowagi, niedow³a-
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dy koñczyn, hypotonia, zaniki nerwów wzrokowych i zaburzenia widzenia, niedos³uch) i skóry (³ysienie, wysypki sugeruj¹ce niedobór cynku, ³ojotokowe zapalenie skóry, zaka¿enia Candida albicans) (2-5). Objawy te mog¹ pojawiæ siê w
pierwszych miesi¹cach lub latach ¿ycia, czasem w wieku
m³odzieñczym (4). Pocz¹tek choroby mo¿e byæ ostry lub
objawy narastaj¹ stopniowo, w ci¹gu miesiêcy; przebieg mo¿e
byæ przewlek³y z okresami remisji i zaostrzeñ lub szybko postêpuj¹cy (2). Rozpoznanie choroby, po uwzglêdnieniu objawów klinicznych, zw³aszcza neurologicznych, opiera siê na
wynikach badañ laboratoryjnych. Najczêœciej stwierdza siê
kwasicê metaboliczn¹, g³ównie mleczanow¹ oraz hyperamonemiê. W moczu wystêpuje charakterystyczny profil kwasów
organicznych, których obecnoœæ wykrywa siê metod¹ GCMS (chromatografia gazowa sprzê¿ona ze spektrometri¹ masow¹). Najbardziej typowe jest znacznie zwiêkszone wydalanie kwasu 3-hydroksyizowalerianowego, któremu mo¿e towarzyszyæ obecnoœæ 3-metylokrotonyloglicyny, kwasu 3-metylocytrynowego oraz 3-hydroksypropionowego (2). Dla ustalenia ostatecznego rozpoznania niezbêdne jest wykazanie
obni¿onej aktywnoœci biotynidazy we krwi.

Zespó³ krótkiego jelita...
Leczenie biotyn¹ prowadzi do szybkiego ustêpowania
objawów chorobowych z wyj¹tkiem ciê¿kiego, nieodwracalnego uszkodzenia uk³adu nerwowego.
Biotynidaza jest enzymem odgrywaj¹cym istotn¹ rolê
w utrzymaniu odpowiedniego stê¿enia biotyny w surowicy krwi.
Odszczepia woln¹ biotynê od peptydów powstaj¹cych podczas
degradacji 4 endogennych karboksylaz oraz od bia³ek podawanych w diecie, uczestnicz¹c w ten sposób w jej wch³anianiu
z przewodu pokarmowego. Ponadto bierze udzia³ w transporcie
biotyny we krwi i we wch³anianiu zwrotnym w nerkach (6). Biotynidaza obecna jest w wiêkszoœci tkanek, ale g³ównym jej Ÿród³em jest w¹troba; wykazano niedobór biotynidazy u pacjentów
z masywnym uszkodzeniem tego narz¹du (7).
Biotyna jest witamin¹ rozpuszczaln¹ w wodzie nale¿¹c¹
do grupy witamin B. Wolna i zwi¹zana z bia³kami biotyna
znajduje siê g³ównie w produktach zbo¿owych, dro¿d¿ach,
orzechach, roœlinach str¹czkowych, w¹trobie, nerkach i ¿ó³tkach jaj. Surowe bia³ko jaj zawiera awidynê – termolabilne
bia³ko wi¹¿¹ce biotynê i uniemo¿liwiaj¹ce jej czynne wch³anianie z dwunastnicy i górnej czêœci jelita cienkiego (8). Znaczn¹ czêœæ zapotrzebowania cz³owieka na biotynê pokrywa jej
synteza przez drobnoustroje jelitowe w okrê¿nicy (6). Œwiadczy o tym fakt wydalania biotyny z ka³em w iloœci oko³o 6krotnie wiêkszej od jej dobowego spo¿ycia (8).
Cz¹steczka biotyny sk³ada siê z mocznika skondensowanego z pierœcieniem tetrahydrotiofenowym posiadaj¹cym boczny
³añcuch utworzony przez resztê kwasu walerianowego (9).
Wzór strukturalny wit. H przedstawia siê nastêpuj¹co (ryc. 1):
Biotyna pe³ni rolê koenzymu czterech karboksylaz,
uczestnicz¹c w syntezie i metabolizmie kwasów t³uszczowych, glukoneogenezie oraz przemianach aminokwasów
rozga³êzionych.
Rycina 1. Wzór strukturalny biotyny.
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Do enzymów biotynozale¿nych wystêpuj¹cych w organizmie cz³owieka zalicza siê karboksylazê pirogronianow¹, karboksylazê acetylo – CoA, karboksylazê propionylo – CoA oraz
karboksylazê β – metylokrotonyloCoA. Pierwsza z nich katalizuje przemianê pirogronianu do szczawiooctanu, uczestnicz¹c w szlaku metabolicznym glukoneogenezy. Zatem niedobór tego enzymu mo¿e prowadziæ do kwasicy metabolicznej
mleczanowej oraz zaburzeñ regulacji glikemii.
Do niedoboru karboksylaz biotynozale¿nych prowadz¹,
obok wrodzonego deficytu biotynidazy, równie¿ ró¿norakie
nabyte postaci deficytu biotyny. Mog¹ one wywo³ywaæ takie
same objawy kliniczne jak zespo³y wrodzone, niekiedy
stwierdza siê wy³¹cznie obni¿on¹ aktywnoœæ karboksylaz
biotynozale¿nych we krwi. Nabyte postaci niedoboru biotyny spotyka siê u pacjentów poddanych d³ugotrwa³ej terapii
przeciwdrgawkowej, przewlekle leczonych metod¹ ca³kowitego ¿ywienia pozajelitowego, u osób z ciê¿kim niedo¿ywieniem bia³kowo – kalorycznym, ¿ywionych nieodpowiedni¹ diet¹, zw³aszcza zawieraj¹c¹ du¿¹ iloœæ surowego bia³ka
jaj (10-13).

Demonstracja przypadku
W pracy przedstawiono dziecko, u którego rozpoznano
wtórny niedobór biotyny spowodowany rozleg³¹ resekcj¹
jelita cienkiego.

Niemowlê 4 – miesiêczne, p³ci ¿eñskiej, m³odych, zdrowych rodziców, z pierwszej ci¹¿y, urodzone o czasie z mas¹
3100 g i 9 punktami w skali Apgar zosta³o zoperowane w 2
miesi¹cu ¿ycia z powodu torbieli enterogennej i skrêtu jelita.
Po tygodniu od pierwszego zabiegu dokonano reoperacji z
powodu martwicy jelita krêtego oraz k¹tnicy z perforacj¹ i
zapaleniem otrzewnej, usuwaj¹c zmienione martwiczo jelito. Dokonano resekcji oko³o 40 cm jelita cienkiego ³¹cznie z
zastawk¹ Bauchina i okrê¿nic¹ wstêpuj¹c¹. Przebieg pooperacyjny powik³any by³ posocznic¹ z towarzysz¹cym zapaleniem p³uc. Po zastosowaniu intensywnej antybiotykoterapii
i ¿ywienia pozajelitowego uzyskano poprawê stanu dziecka
i normalizacjê parametrów stanu zapalnego, co umo¿liwi³o
wypisanie dziecka do domu. Po miesi¹cu dziewczynkê przyjêto do Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Akademii Medycznej w Gdañsku z powodu wolnych stolców bez
cech infekcji i wymiotów. Stwierdzono atrepsjê (40% niedoboru masy cia³a), opóŸnienie rozwoju psycho-motorycznego
oraz blizny pooperacyjne w obrêbie skóry brzucha. Badania
dodatkowe wykaza³y znacznego stopnia kwasicê metaboliczn¹. Wyrównywanie zaburzeñ gazometrycznych by³o oporne
na leczenie mimo stosowania do¿ylnych wlewów wodorowêglanów w dawkach znacznie przekraczaj¹cych rutynowe
stosowanie leku (oko³o 3 – 5 ml/kg/dobê). Niezale¿nie od stosowania diety eliminacyjnej, cholestyraminy i antybiotykoterapii podczas pierwszych dwóch tygodni hospitalizacji dziecko oddawa³o liczne wolne stolce. W zwi¹zku z pogorszeniem
stanu ogólnego dziecka, nasileniem kwasicy metabolicznej z
towarzysz¹cym oddechem Kussmaula wdro¿ono ca³kowite
¿ywienie pozajelitowe, nadal stosuj¹c wysokie dawki wodorowêglanów. Stan dziecka stopniowo poprawia³ siê, uzyskano normalizacjê stolców oraz stopniowy, niewielki przyrost
masy cia³a. U dziecka dodatkowo rozpoznano zaka¿enie
wirusem cytomegalii (niedokrwistoœæ normobarwliwa, obecnoœæ atypowych limfocytów w rozmazie krwi obwodowej,
hypertransaminazemia, cholestaza, wysokie miano przeciwcia³ p/CMV w klasie IgG i obecne p/cia³a w klasie IgM). Zaka¿enie to z racji wieku pacjentki w momencie rozpoznania
potraktowano jako formê nabyt¹; dziecko leczono Gancyklowirem przez 2 tygodnie w dawce 10 mg/kg m.c./24 h. Po
2 miesi¹cach dziewczynkê wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym, bez zaburzeñ gazometrycznych z niewielkim
przyrostem wagi. Przyczyn¹ kolejnych, wielokrotnych hospitalizacji by³y wolne stolce, którym zawsze towarzyszy³a
niewyrównana kwasica metaboliczna o coraz wiêkszym nasileniu (pH od 7,15 do 7,32, HCO3 od 6,7 do 9,9 mmol/l, BE
od –13,7 do –20,3 mmol/l), wybitnie oporna na wyrównywanie do¿ylnymi infuzjami wodorowêglanów. Dziecko podczas nasilonej kwasicy demonstrowa³o niepokoj¹ce objawy
neurologiczne: sennoœæ, niepokój, somnolencjê, zaburzenia chodu i równowagi, hypotoniê miêœniow¹. Wyniki badañ dodatkowych, poza kwasic¹, podwy¿szon¹, ale stopniowo obni¿aj¹c¹ siê aktywnoœci¹ transaminaz (AlAT 131 –
92 – 71 U/l), niewielkiego stopnia cholestaz¹, hypogammaglobulinemi¹ i obecnoœci¹ t³uszczów obojêtnych w stolcach
nie wykazywa³y odchyleñ od normy (prawid³owy jonogram,
morfologia krwi, uk³ad krzepniêcia, glikemia, niskie parametry stanu zapalnego, prawid³owe wyniki posiewów ka³u i
moczu oraz badañ obrazowych jamy brzusznej). Wobec
niepokoj¹cego obrazu klinicznego, niejasnej przyczyny
opornej kwasicy metabolicznej, po wykazaniu podwy¿szonego stê¿enia mleczanów w surowicy krwi, podejrzewaj¹c
niedobór biotynidazy jako przyczynê stwierdzanych zaburzeñ wykonano badanie profilu kwasów organicznych w
moczu metod¹ GC-MS. Na podstawie dwukrotnie stwierdzanego nieprawid³owego profilu kwasów organicznych,
potwierdzonego w czasie hospitalizacji w Klinice Chorób
Metabolicznych CZD u dziecka rozpoznano niedobór aktywnoœci karboksylaz biotynozale¿nych, podejrzewaj¹c
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wtórny do zespo³u krótkiego jelita niedobór biotyny. Rozpoznanie to potwierdzono badaniem aktywnoœci biotynidazy
w suchej kropli krwi; prawid³owa aktywnoœæ tego enzymu
wykluczy³a genetycznie uwarunkowany niedobór biotynidazy. Po zastosowaniu leczenia biotyn¹ w dawce 15 mg/
dobê ust¹pi³y obserwowane wczeœniej objawy neurologiczne, nie stwierdzano odchyleñ w badaniu gazometrycznym
krwi. W kontrolnym badaniu profilu kwasów organicznych
w moczu po 10-dniowej kuracji nie wykazano obecnoœci
wykrywanych wczeœniej metabolitów; obecnoœæ kwasu metylomalonowego wi¹zano z niedoborem witaminy B12, co potwierdzono badaniem stê¿enia tej witaminy w surowicy krwi
(25 pg/ml, N: 200-700 pg/ml). Dziewczynka do chwili obecnej znajduje siê pod opiek¹ Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dzieciêcej AM w Gdañsku; otrzymuje suplementacjê biotyn¹ i witamin¹ B12. Aktualnie osi¹gnê³a prawid³owe parametry somatyczne, a jej rozwój psycho-motoryczny nie odbiega od normy wiekowej.
W przebiegu tego zespo³u, rozwijaj¹cego siê w nastêpstwie resekcji znacznej czêœci jelita cienkiego opisano niedobory ró¿nych sk³adników pokarmowych: aminokwasów,
niezbêdnych nienasyconych kwasów t³uszczowych, makroi mikroelementów (9,14-19). Istniej¹ równie¿ liczne doniesienia dotycz¹ce deficytu pierwiastków œladowych oraz wi-

tamin, zarówno rozpuszczalnych w t³uszczach: E, K, jak i w
wodzie, g³ównie wit. B12 (20-24). Brak natomiast piœmiennictwa zajmuj¹cego siê problemem niedoboru biotyny u pacjentów z zespo³em krótkiego jelita, co prawdopodobnie
wi¹¿e siê z rzadkim wystêpowaniem takiego powik³ania resekcji jelita, a byæ mo¿e tak¿e z subklinicznym przebiegiem
deficytu.
Drugim, znacznie czêstszym powik³aniem choroby
obecnym u opisanego dziecka by³a cholestaza. Do jej rozwoju przyczyni³o siê prawdopodobnie kilka czynników: ca³kowite ¿ywienie pozajelitowe stosowane w okresie najbardziej zaawansowanych objawów klinicznych, zaka¿enie wirusem CMV, mo¿liwe zaburzenia sk³adu aminokwasów w
surowicy krwi wynikaj¹ce z rozleg³ej resekcji jelita. Za przyczynê cholestazy u pacjentów z zespo³em krótkiego jelita
uwa¿a siê równie¿ hypoalbuminemiê, przebyte infekcje i na
ogó³ ciê¿ki stan ogólny chorych w okresie oko³ooperacyjnym (19, 25).
Analiza przebiegu choroby u opisanego dziecka: narastanie objawów neurologicznych o niejasnej przyczynie,
oporna na leczenie kwasica metaboliczna wskazuje na koniecznoœæ wykonywania profilu kwasów organicznych w
moczu metod¹ GC-MS u dzieci z zespo³em krótkiego jelita
demonstruj¹cych ró¿ne objawy neurologiczne.
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