
 

ბიოტინიდაზას დეფიციტი 

 
ბიოტინიდაზას დეფიციტი აუტოსომურ-რეცესიული დაავადებაა. განარჩევენ 

დაავადების  ორ ძირითად ფორმას: ბიოტინიდაზას ღრმა დეფიციტი, როცა ფერმენტ  

ბიოტინიდაზას აქტივობა 10%-ზე ნაკლებია (ინსიდენსი 1:112,000)  და ნაწილობრივი 

დეფიციტი - ბიოტინიდაზას აქტივობა ნორმის 10-30%-ია (ინსიდენსი 1:129,000).  

აღნიშნული კლასიფიკაცია ეფუძვნება შრატის ბიოტინიდაზას აქტივობის დონეს. 

ბიოტინიდაზას დეფიციტი გამოწვეულია BTD გენის მუტაციებით. აღწერილია  

დაავადების გამომწვევი 165-ზე მეტი ვარიანტი.  

 

ბიოტინის ციკლი და ბიოტინზე დამოკიდებული ფერმენტები 
ბიოტინი არის წყალში ხსნადი ვიტამინი, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული  

საკვებში, სადაც ის ძირითადად ცილებთან დაკავშირებული სახით გვხვდება.  

ბიოტინი ასრულებს ხუთი მნიშვნელოვანი კარბოქსილაზას კოენზიმის როლს (სურ.1), 

რომლებიც მონაწილეობენ გლუკონეოგენეზში, ცხიმოვანი მჟავების სინთეზსა და 

რამდენიმე ამინომჟავის კატაბოლიზმში. ბიოტინი კოვალენტურად უკავშირდება 

არააქტიურ აპოკარბოქსილაზებს, ფერმენტ ჰოლოკარბოქსილაზას სინთეტაზის (HCS) 

საშუალებით, რის შედეგადაც წარმოიქმნება აქტიური ჰოლოკარბოქსილაზები (სურ.2). 

შემდგომში ხდება ჰოლოკარბოქსილაზების პროტეოლიზური დეგრადაცია, რაც 

იწვევს ბიოტინის დაკავშირებას ლიზინთან (ბიოციტინი) ან მოკლე პეპტიდებთან. 

უკანასკნელი ნაერთებისგან ბიოტინს ათავისუფლებს ბიოტინიდაზა. ბიოტინიდაზა 

მონაწილეობს საკვებით მიღებული ცილებთან დაკავშირებული ბიოტინის 

გამოთავისუფლებაშიც. 

ცნობილია ორი მემკვიდრეობითი დეფექტი, რომელიც გავლენას ახდენს ბიოტინის 

კოენზიმის ფუნქციაზე: ჰოლოკარბოქსილაზას სინთეტაზის (HCS) დეფიციტი და 

ბიოტინიდაზას დეფიციტი. ორივე იწვევს ბიოტინზე დამოკიდებული 

კარბოქსილაზების დეფიციტს, ანუ მრავალი კარბოქსილაზას დეფიციტს (MCD).   

ბიოტინის რეგულაციაში მონაწილე კიდევ ერთი გენი არსებობს - SLC19A3, რომელიც 

აკოდირებს თიამინის ტრანსპორტერს hTHTR2. ბიოტინი არ წარმოადგენს ამ 

ტრანსპორტერის სუბსტრატს. SLC19A3 გენის მუტაციები იწვევს ბაზალური 

განგლიების ბიოტინზე მგრძნობიარე დაავადებას. ამ დაავადების დროს კლინიკური 

სიმპტომების შემსუბუქება და თავიდან აცილება შესაძლებელია  მაღალი დოზებით 

ბიოტინის დამატებით. 

უახლესი მონაცემებით ვარაუდობენ, რომ ბიოტინის მაღალი დოზები გავლენას 

ახდენს პროგრესირებადი გაფანტული სკლეროზის დროს დემიელინიზაციის 

პროცესის პროგრესირებაზე, რაც ბევრ კითხვას ბადებს ამ ვიტამინის პოტენციურ 

როლზე ნეირონულ ენერგიულ მეტაბოლიზმში. 
 
 
 
 



სურ. 1 

 
 

ბიოტინიდაზას დეფიციტის დროს ბიოტინის დაქვეითების მიზეზია ენდოგენური 

ბიოტინის გადამუშავებისა  და დიეტიდან ცილებთან დაკავშირებული ბიოტინის 

გამოყენების შეუძლებლობა. რადგანაც კარბოქსილაზები მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებენ ბევრ მეტაბოლურ პროცესში, მათი დეფიციტი იწვევს მრავალი, 

სიცოცხლისათვის საშიში მეტაბოლური დარღვევის განვითარებას.  

 

სურ. 2 

 
 

 

 

 



კლინიკური გამოვლინება: 

 
ბიოტინიდაზას ღრმა დეფიციტი 

 

ადრეული დასაწყისი. ბიოტინიდაზას ღრმა დეფიციტი შეიძლება გამოვლინდეს 1 

კვირიდან 10 წლამდე ასაკში. ზოგ პაციენტს უვლინდება ერთეული სიმპტომი, სხვებს 

კი მრავალგვარი ნევროლოგიური დარღვევა და კანისმიერი გამოვლინებები. სრული 

კლინიკური სურათის გამოვლინება აღწერილია ჯერ კიდევ 7 კვირის ასაკში, მაგრამ 

ცალკეული ნევროლოგიური სიმპტომები შეიძლება გამოჩნდეს გაცილებით ადრე, 

თუნდაც ახალშობილობის პერიოდში. ბიოტინიდაზას ღრმა დეფიციტის ყველაზე 

ხშირი ნევროლოგიური გამოვლინებებია გულყრები და ჰიპოტონია. ხშირია 

მიოკლონური გულყრები, გენერალიზებული გულყრები, ასევე, ეპილეფსიური 

სპაზმები. მოზრდილ ბავშვებს შესაძლოა აღენიშნოთ ატაქსია,  განვითარების 

შეფერხება, სმენის დაქვეითება, კონიუქტივიტი და მხედველობის პრობლემები, მათ 

შორის ოპტიკური ატროფია. ბიოტინიდაზას დეფიციტი უნდა განიხილებოდეს, 

როდესაც პაციენტს აღენიშნება განვითარების აუხსნელი შეფერხება  და სენსორული 

სმენის დაქვეითება. კანის გამოვლინებებიდან აღსანიშნავია კანზე გამონაყარი და/ან 

ალოპეცია. კანის დაზიანებები, როგორც წესი, გამოვლინდება ლაქების, 

ერითემატოზული/ექსუდაციური გამონაყარის სახით და როგორც წესი, 

ლოკალიზებულია პერიორალურად. ასევე, აღწერილია ეგზემური დერმატიტი ან 

ერითემატოზული გამონაყარი (რომელიც მოიცავს სხეულის დიდ უბნებს), ასევე, 

კერატოკონიუქტივიტი. თმის ცვენა ჩვეულებრივ არის კეროვანი, მაგრამ მძიმე 

შემთხვევებში შეიძლება გამოიხატოს სრული ალოპეცია და მოიცვას წამწამები და 

წარბები. მწვავე ფორმის მქონე პაციენტებში შეიძლება გამოვლინდეს იმუნოლოგიური 

დისფუნქცია.   

 

გვიანი დასაწყისი. ფერმენტის 10%-მდე ნარჩენი აქტივობის მქონე პაციენტები 

ასიმპტომურები შეიძლება დარჩნენ რამდენიმე წლის განმავლობაში ან თუნდაც 

სრულწლოვნებამდე. მათი სიმპტომები, როგორც წესი, ნაკლებად ტიპიურია და 

შეიძლება გამოვლინდეს კიდურების მოტორული სისუსტით, სპასტიური 

პარაპარეზით, ზურგის ტვინის დემიელინიზაციით და თავის ტვინის მაგნიტურ-

რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე უჩვეულო, სიმეტრიული დაზიანებებით. შეიძლება 

გამოხატული იყოს თვალის პრობლემები: ოპტიკური ნეიროპათია, მხედველობის 

სიმახვილის დაქვეითება ან დაკარგვა, სკოტომა. 

კლინიკური გამოვლინების მრავალფეროვნებისა და არასპეციფიურობის გამო, 

დიაგნოზის დაგვიანების რისკი მაღალია.   

 

 

ბიოტინიდაზას ნაწილობრივი დეფიციტი 

ბიოტინიდაზას ნაწილობრივი დეფიციტის მქონე პაციენტები უმეტესად 

გამოვლენილია ახალშობილთა სკრინინგის ან ოჯახური კვლევების შედეგად. ისინი 

ჩვეულებრივ ასიმპტომურნი არიან. თუმცა, ნაწილობრივი დეფიციტის მქონე 20-ზე 



მეტ ბავშვს, რომლებიც გამოვლინდა ახალშობილთა სკრინინგის შედეგად, მაგრამ არ 

მკურნალობდნენ ბიოტინით, საბოლოოდ განუვითარდათ ბიოტინიდაზას ღრმა 

დეფიციტისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, როგორიცაა: ჰიპოტონია, 

გამონაყარი და თმის ცვენა. სიმპტომები განსაკუთრებით გამოიხატა ინფექციური 

დაავადებების ან ზომიერი გასტროენტერიტის ფონზე. აბსოლუტურ უმრავლესობაში 

ყველა სიმპტომის მართვა მოხერხდა ბიოტინით მკურნალობით.   

 

მეტაბოლური დარღვევები: 

 
ბიოტინიდაზას დეფიციტისთვის მეტაბოლური აციდოზი და ორგანული აციდურია 

ყველაზე ხშირი მეტაბოლური გამოვლინებებია, თუმცა ეს ცვლილებები ხშირად არ 

ვლინდება დაავადების ადრეულ სტადიაზე. ლაქტატი და 3-ჰიდროქსიიზოვალერატი 

შეიძლება მცირედ იყოს მომატებული პლაზმაში, ხოლო ცერებროსპინალური სითხეში 

მათი დონე მნიშვნელოვნად მაღალი დაფიქსირდეს. ეს ფაქტი და კარბოქსილაზების 

აქტივობის მკვეთრად დაქვეითება ტვინში, მაშინ როცა მათი აქტივობა ზომიერად იყო 

შემცირებული ღვიძლსა და თირკმელებში, ლეტალური გამოსავლის მქონე 

პაციენტებში, ხსნის ნევროლოგიური სიმპტომების უპირატესობას და მიუთითებს, 

რომ ბიოტინიდაზას დეფიციტის დროს ტვინი ზიანდება უფრო ადრე და უფრო 

მძიმედ, ვიდრე სხვა ორგანოები. 

ბიოტინდამოკიდებული კარბოქსილაზების დეფიციტი ბიოტინიდაზას და ასევე 

ჰოლოკარბოქსილაზას სინთეტაზის დეფიციტის დროს იწვევს რძემჟავის, 3-

მეთილკროტონილ CoA-ის და პროპიონილ CoA-ის დერივატების დაგროვებას. მძიმე 

შემთხვევებში ორგანული აციდურიით განპირობებული შარდის უსიამოვნო სუნი 

(კატის შარდის სუნი) შეიძლება ენზიმური დეფექტის მიმანიშნებელიც კი იყოს. MCD-

ის დროს  შარდისა და პლაზმური ორგანული მჟავების მომატება შემდეგნაირად 

ვლინდება: 

 

 3-მეთილკროტონილ-CoA კარბოქსილაზას (MCC) დეფიციტი: მნიშვნელოვნად 

მომატებულია 3-ჰიდროქსიიზოვალერული მჟავა და 3-

ჰიდროქსიიზოვალერილკარნიტინი (C5-OH), უმნიშვნელოდ იმატებს 3-

მეთილკროტონილგლიცინი და ტიგლიკარნიტინი (C5:1). 

 პროპიონილ-CoA კარბოქსილაზას (PCC) დეფიციტი: მცირედ და ზომიერად 

მომატებულია მეთილციტრატი, 3-ჰიდროქსიპროპიონატი, პროპიონილგლიცინი, 

ტიგლილგლიცინი, პროპიონმჟავა და პროპიონილკარნიტინი (C3).  

 პირუვატ კარბოქსილაზას (PC) დეფიციტი: მნიშვნელოვნად მომატებულია 

ლაქტატი, ასევე მომატებულია პირუვატი. 

 უნდა აღინიშნოს, რომ ორგანული მჟავების მსგავსი პროფილი შეიძლება 

გამოვლინდეს ჰიპერამონემიით დაავადებულ პაციენტებში, ნახშირბადის 

ანჰიდრაზას VA (CAVA) დეფიციტის გამო. 

 

 

 



დიაგნოსტირება: 

 
მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში ბიოტინიდაზას დეფიციტი შესულია ახალშობილთა 

სკრინინგის პროგრამაში, რაც ადრეული დიაგნოსტირების საშუალებას იძლევა. 

ახალშობილთა სკრინინგი იძლევა ბიოტინიდაზას დეფიციტის აღმოჩენის და მისი 

გაუმჯობესების საუკეთესო შანსს.  

 

ბიოტინიდაზას დეფიციტის დროს ბიოტინიდაზას აქტივობა შრატში არ არსებობს ან 

შემცირებულია. ბევრ პაციენტს აქვს ბიოტინიდაზას ნარჩენი აქტივობა. 

ბიოტინიდაზის ფერმენტული აქტივობის განსაზღვრა სისხლში/პლაზმაში 

შესაძლებელს ხდის, განისაზღვროს ბიოტინიდაზის დეფიციტის ფორმა. 

დიაგნოზის დადასტურება ხდება BTD გენში ბიალელური პათოგენური ვარიანტების 

აღმოჩენით. 

ბიოტინიდაზას დეფიციტის გამომწვევი BTD გენის 165-ზე მეტი ვარიანტია აღწერილი, 

თუმცა ბიოტინიდაზას ღრმა დეფიციტის მქონე პაციენტების 60%-ში 6 ვარიანტი იქნა 

აღმოჩენილი. ბიოტინიდაზას ნაწილობრივი დეფიციტის მქონე თითქმის ყველა პირს 

დადასტურებული აქვს p.D444H ვარიანტი ბიოტინიდაზას ღრმა დეფიციტის 

გამომწვევ ვარიანტთან ერთად მეორე ალელზე. 

 

პლაზმაში და/ან შარდში ბიოტინის კონცენტრაციის განსაზღვრას მცირე 

დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

თერაპიული შესაბამისობის შესაფასებლად.  

 

ლაბორატორიული გამოვლინებებიდან ბიოტინიდაზას დეფიციტის დროს შესაძლოა 

აღინიშნოს მეტაბოლური აციდოზი და ორგანული აციდურია, თუმცა შარდის 

ორგანული მჟავები შესაძლოა ნორმაში იყოს სიმპტომურ პაციენტებშიც კი. 

 

 

დიფერენციული დიაგნოზი: 

 
ცალკეული კარბოქსილაზას დეფიციტი 

ორგანული მჟავების ანალიზი ინფორმატიულია ცალკეული კარბოქსილაზას 

დეფიციტის დიფერენცირებისთვის მრავალი კარბოქსილაზას დეფიციტისგან, 

რომელიც ბიოტინიდაზას დეფიციტით ან ჰოლოკარბოქსილაზას სინთაზას 

დეფიციტითაა გამოწვეული. მიტოქონდრიული კარბოქსილაზების (3-

მეთილკროტონილ-CoA კარბოქსილაზას, პროპიონილ-CoA კარბოქსილაზას და 

პირუვატ კარბოქსილაზას) დეფიციტი განპირობებულია აპოენზიმის არარსებობით ან 

დეფექტით და როგორც წესი, არ ემორჩილება ბიოტინით მკურნალობას. აღწერილია 

3-მეთილკროტონილ-CoA კარბოქსილაზას ერთეული შემთხვევები, როცა 

პაციენტებში ბიოტინის მიღება გარკვეულწილად ეფექტურია. 
 

 



ბიოტინის შეძენილი დეფიციტი  

ბიოტინის შეძენილი დეფიციტი იშვიათია და შესაძლოა აღინიშნოს დიდი 

რაოდენობით უმი კვერცხის ცილის მიღების, მალაბსორბციის, ხანგრძლივი 

პარენტერული კვების, ჰემოდიალიზის და ანტიკონვულსიური თერაპიის 

ხანგრძლივი კურსის შემდეგ. 

 

ჰოლოკარბოქსილაზას სინთეტაზის დეფიციტი 

ჰოლოკარბოქსილაზას სინთეტაზის დეფიციტი კლინიკური და ბიოქიმიური 

გამოხატულებებით ძნელი გასარჩევია ერთმანეთისგან. 

ჰოლოკარბოქსილაზას სინთეტაზის დეფიციტის ადრეული ფორმა შეიძლება 

გამოვლინდეს სიცოცხლის პირველი საათებიდან 8 წლამდე ნებისმიერ ასაკში. 

ადრეული სიმპტომები ძალიან ჰგავს ორგანული აციდოპათიების გამოვლინებებს: 

ლეთარგია, ჰიპოტონია, ღებინება, გულყრები და ჰიპოთერმია. ყველაზე ხშირი 

გამოვლინებაა ადრეულ ასაკში რესპირატორული დარღვევები - კუსმაულის სუნთქვა, 

რომელიც უკავშირდება მძიმე მეტაბოლურ ცვლილებებს: აციდოზი, კეტოზი და 

ჰიპერამონემია, რასაც ბიოტინის დამატების გარეშე შესაძლოა მოჰყვეს კომა და 

ადრეული სიკვდილი. ნაკლებად მძიმე და მოგვიანებითი ფორმის შემთხვევაში 

პაციენტებს უვლინდებათ მეტაბოლური აციდოზის შეტევების ეპიზოდები, 

რომლებიც სიცოცხლისთვის ძალიან სახიფათოა. ეპიზოდებს ხშირად წინ უსწრებს 

სხვადასხვა ინფექციები, დიდი რაოდენობით ცილის მიღება. 

ჰოლოკარბოქსილაზას სინთეტაზის დეფიციტის გვიანი დასაწყისით მიმდინარე 

ფორმები კლინიკური გამოვლინებით არ განსხვავდება ბიოტინიდაზას 

დეფიციტისგან და მათი დიფერენცირებისთვის საჭიროა ფერმენტული და 

მოლეკულური კვლევების ჩატარება.  

ჰოლოკარბოქსილაზას სინთეტაზის დეფიციტის როგორც ადრეული ფორმის, ასე 

გვიანი ფორმის მქონე პაციენტებს მკურნალობის გარეშე უვლინდებათ განვითარების 

შეფერხება, თმის ცვენა, კანის დაზიანებები, უმეტესად, ერითემატოზული გამონაყარი 

მთელ ტანზე, ან საფენის, ან ინტერტრიგენულ არეში. გამონაყარი შეიძლება გავდეს 

სებორეულ დერმატიტს ან იქტიოზს. ბიოტინიდაზასგან განსხვავებით, 

ჰოლოკარბოქსილაზას სინთეტაზის დეფიციტის მქონე პაციენტებში სიყრუე არ არის 

აღწერილი. 

ჰოლოკარბოქსილაზას სინთეტაზის დეფიციტის გამომწვევია მუტაციები  HLCS გენში. 

ბოლო მონაცემებით აღწერილია 40-ზე მეტი მუტაცია.  

 

მკურნალობა: 

 
ახალშობილთა სკრინინგის პროგრამების დანერგვამ გამოიწვია ასიმპტომური 

პაციენტების გამოვლენა. ვინაიდან ბიოტინიდაზას დეფიციტის დროს გენოტიპ–

ფენოტიპის კორელაცია არ არის კარგად დადგენილი, მკურნალობის შესახებ 

გადაწყვეტილება დაფუძნებული უნდა იყოს  ფერმენტულ აქტივობაზე. 

 

 



ბიოტინიდაზას ღრმა დეფიციტი 
ადრეულ დიაგნოსტირებულ ბავშვებში დღეში 5-10 მგ პერორალური ბიოტინი 

დაუყოვნებლივ ცვლის ან აფერხებს ყველა კლინიკურ და ბიოქიმიურ დარღვევას. 

ქრონიკული მკურნალობისთვის რეკომენდებულია იგივე დოზა. კლინიკური და 

ბიოქიმიური კონტროლის ქვეშ შესაძლებელია ბიოტინის დღიური დოზის 2.5 მგ-მდე 

ფრთხილად შემცირება. თუმცა ბიოტინი პაციენტს უნდა მიეცეს მთელი ცხოვრების 

განმავლობაში, რეგულარულად, ყოველ დღე, ვინაიდან ბიოტინის დონის დაქვეითება 

სწრაფად ვითარდება.  

 

ზოგიერთ პაციენტს სიმპტომები, მაგ. თმის ცვენა აღენიშნება პუბერტატისა და 

მოზარდობის პერიოდში, რაც შეიძლება მოგვარდეს ბიოტინის დოზის გაზრდით 15- 

20 მგ-მდე. 

 

ახალშობილთა სკრინინგი ბიოტინიდაზას დეფიციტის ადრეული დიაგნოსტირებისა 

და ეფექტური მკურნალობის საშუალებას იძლევა. დადებით პაციენტებში დიაგნოზი 

უნდა დადასტურდეს ბიოტინიდაზას აქტივობის რაოდენობრივი განსაზღვრით. 

მკურნალობა დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს, ვინაიდან პაციენტებში შეიძლება 

ბიოტინის დეფიციტი განვითარდეს დაბადებიდან რამდენიმე დღეში. 

იმ პაციენტებს, რომლებსაც დიაგნოზი გვიან დაუდგინდათ, მკურნალობის 

დაწყებამდე შესაძლოა ტვინის შეუქცევადი დაზიანება განუვითარდეთ. გვიანი 

დიაგნოსტირების შემთხვევაში სმენისა და მხედველობის დეფიციტიც ხშირად 

შეუქცევადია ბიოტინით თერაპიის მიუხედავად. 

 

ბიოტინიდაზას ნაწილობრივი დეფიციტი 
ბიოტინიდაზას ნაწილობრივი დეფიციტის მქონე ზოგიერთ არანამკურნალებ ბავშვს 

აღენიშნება სიმპტომები. ასეთი პაციენტების მკურნალობის საჭიროებასთან 

დაკავშირებით არ არსებობს დამაჯერებელი მტკიცებულება. იმის გათვალისწინებით, 

რომ ბიოტინს ტოქსიურიობა არ ახასიათებს, გონივრულია, რომ ნაწილობრივი 

დეფიციტის მქონე პაციენტებმა მიიღონ ბიოტინი, მაგ.: 2.5-5 მგ/დღეში. 


