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خالصه
سابقه و هدف :کمبود آنزیم شاخه کوتاه هیدروکسي آسیل دهیدروژناز ) (Schad deficiencyممكن است به صورت تاخیری در سالهای بعد از تولد تظااهر یاباد و
گاهي منجر به مرگ در بیماران شود  .با توجه به اهمیت موضوع در عالئم غیراختصاصي بیماری و ظهور دیررس عالئم بالیني و موارد نادر بیماران گزارش شده در دنیا که
منجر به تهدید حیات ميشود ،یک بیمار با یافتههای بالیني و بیوشیمیایي مبتال به کمبود  Schadبا عالئم درگیری قلبي معرفي مي گردد.
گزارش مورد :بیمار پسر  31سالهای است که به علت دیسترس تنفسي و کاهش سطح هوشیای در بخش  ICUاطفال بستری شد .بیماار ساابقه اساتفرات متنااو و
خستگي زودرس به هنگام فعالیت معمول را از حدود  2سال قبل داشته است .از نظر رشد و تكامل تا به حال در حد نرمال بوده است .در آزمایشاات بعمال آماده اسایدوز
متابولیک شدید داشت و در اکوکاردیوگرافي نیز کاردیومیوپاتي اتساعي در زمینه کاردیومیوپاتي هایپرتروفیک قبلي با کسر تخلیه  %21-13و اختالل عملكرد شدید هار دو
بطن گزاش شد .در روز دوم بستری ،به دلیل برادی کاردی و بدتر شدن سطح هوشیاری ،لوله گذاری تراشه گردید و در روز سوم به دلیل ایست قلبي تنفسي فوت شد .در
نهایت با توجه به باال بودن سطح  3-Hydroxy Butyryl Carnitineیا ( )C4-OHتشخیص بیماری متابولیک از نوع  SCHADداده شد.
نتیجه گیری :عالئم مربوط به نقص  SCHADميتواند بصورت تاخیری و حتي در کودک با رشد و تكامل نرمال ظاهر شود و بدلیل شناخت کم عالیم آن از جمله
درگیری قلبي ،تاخیر در تشخیص بیماری ميتواند تهدید کننده حیات باشد.
واژه های کلیدی ،SCHAD :بیماری متابولیک ،هیپو گلیسمی ،کارديو مگالی.

مقدمه
SHORT-CHAIN L-3 HYDROXYACYL- COA

ماهگي تظاهر کرده است .سایر گزارشات از کمبود  SCHADشامل حملههای

 DEHYDRGENASEیک بیماری نقص در بتااکسیداسیون میتوکندریایي

هایپوگلیسمي و میوگلوبینوری بوده است و در یک کودک با مرگ ناگهاني و

اسید چر است .بتااکسیداسیون فرآیند تبدیل اسیدهای چر به مولكول اسیل

غیرمنتظره تظاهر کرد ،بیشترین تظاهر این نقص ژنتیكي ،هایپوگلیسمي همراه با

کوا مي باشدکه برای تولید انرژی در چرخه کربس بكار میرود (شكل  .)3در

هایپرانسولینمي و هایپوتوني بوده است ( .)1در مطالعه  Teinو همكاران ،دختر

مطالعه  Claytonو همكاران ،شیرخواز  4ماهه هندی با تشنج ناشي از

 32سالهای با میوگلوبینوری راجعه ،آنسفالوپاتي هایپوگلیسمي -هیپوکتوتیک و

هایپوگلیسمي گزارش شد ( .)3در مطالعه  Molvenو همكاران ،تظاهر بیماری

کاردیومیوپاتي هایپرتروفیک دیالته گزارش شد ( .)4همچنین ،در مطالعه

به صورت هایپوگلیسمي به همراه هایپرانسولینمي بوده است ( .)2تنها پنج بیمار با

دیگر  Teinو همكاران ،دختر  31/1ساله ای به ضعف گردني و صورتي مادرزادی

جهش Short Chain Hydroxy Acyl-CoA Dehydrogenase

و پیشرونده به سمت میوپاتي کمربند شانهای ،نارسایي تنفسي ،فلج چشمي و

) Deficiency, SCHADگزارش شدند ،اگرچه موارد غیرمنتشرشده شناخته

افتادگي پلک مبتال شده است ( Tein .)1و همكاران 33 ،بیمار شامل  7پسر و 1

شده با جهش پیشر فته وجود داشته است عالئم بالیني در چهار مورد جهش

دختر را با کاردیومیوپاتي همراه با نارسایي تنفسي و پنوموني گزارش کردند .نقص

 SCHADشامل حملههای هایپوگلیسمي هایپوکتوتیک ناشي از هایپرانسولینمي

این آنزیم در بیماری با میوگلوبینوری و هایپوگلیسمي هیپوکتوتیک و

بوده و پنجمین کودک با جهش این ژن با نارسایي کبدی پیشرفته در سن 33

کاردیومیوپاتي همراه بوده است (.)2

* مسئول مقاله:
آدرس :بابل ،بیمارستان کودکان امیرکال ،مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان ،تلفن3333-1242921 :

e-mail:m.alijanpour@yahoo.com
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مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ،دوره پانزدهم /شماره  / 4تیر 3192
گزارش مورد نادری از کمبود آنزیم شاخه کوتاه؛ محسن محمدی و همكاران

ABG: PH:6/97-PCO2: 21/3- HCO3: 5- O2 Sat: 92%PaO2:55%
U/A: WBC:1-2, RBC:0-1, SG:1022, Ketone: 1+
در بدو بستری در  ICUاطفال و طبق رادیوگرافي قفسه سینه انجام شده
حالت ا فزایش اندازه قلب واضح در آن رویت شد که مشاوره اورژانسي قلب انجام
شد و با توجه به پایین بودن فشار خون و نارسایي قلبي برای بیمار آمپول دوپامین
و دوبوتامین شروع شد .در اکوکاردیوگرافي بیمار مشخص شد که دارای
کاردیومیوپاتي هایپرتروفیک با کسر تخلیه  21-13%و اختالل عملكرد شدید هر
دو بطن قلب ميباشد (شكل .)2
شکل  .1محل فعالیت انزيم  SCHADدر میتوکندری
لذا با توجه به اهمیت موضوع و ظهور دیررس عالئم بالیني و وجود عالئم
غیراختصاصي از جمله درگیری قلبي و نیز نادر بودن بیماری و عدم شناسایي کامل
عالئم بالیني کلي بیماری در سطح دنیا ،بر آن شدیم تا به معرفي این بیماری
بپردازیم که گاه به جهت تشخیص دیررس آن میتواند منجر به فوت بیمار نیز
شود.

گزارش مورد
بیمار پسر  31سالهای ميباشد که با شكایت تهوع و استفرات و تنگي نفس و
تپش قلب بدون درد قفسه سینه در مرکز درماني عمومي بستری شده بود و سه

شکل  .2کارديومگالی در CXR

روز بعد در بیمارستان اطفال امیر کال در بخش  ICUبستری شد .بیمار از  2سال
قبل سابقه استفراتهای متناو صبحگاهي را ميداد که در ویزیت پزشكان متعدد

با توجه به اسیدوز متابولیک شدید و درگیری قلبي که مي تواند در

تشخیص ریفالکس معدی -مروی داده شد .استفراتهای بیمار به خصوص به-

بیماریهای متابولیک ،به خصوص نقص در رده اکسیداسیون اسیدهای چر دیده

دنبال فعالیت فیزیكي بیشتر ميشده است .بیمار خستگي به دنبال فعالیت معمول

شود ابتدا آزمایشات بیمار ارسال گردید و سپس با توجه به بدی حال عمومي

را ذکر ميکند و چندین بار سابقه درمان به علت پنوموني داشته است .بیمار مبتال

داروهای بیوتین ،کارني تین و  B12تجویز شد .و بيکربنات تزریقي با دوز باال به

به تاالسمي مینور و کمبود آنزیم  G6PDبوده است .رشد و تكامل بیمار کامالً

صورت حمله ای و نگهدارنده در سرم  24ساعته آغاز شد .سایر آزمایشات بیمار

طبیعي بوده است در معاینه دارای افت فشار خون و تاکي کاردی و تاکي پنه و

شامل موارد زیر بوده است.

اسیدوز متابولیک شدید و کتون ادراری  +3بوده است و در اکوی قلبي

AIT: 1762

کاردیومیوپاتي دیالته در زمینه کاردیومیوپاتي هایپرتروفیک قبلي گزارش شد .در

AST: 1841

معاینه شكم ارگانومگالي نداشته است .خستگي زودرس بیمار در زمینه درگیری

)ABG: (PH:7/06, HCO3:5, PCO2: 19, PaO2: 73
TG: 43

قلبي و ثانویه به بیماری متابولیک نهفته بیمار بوده است .پدر و مادر بیمار منسو
نبودهاند .حال عمومي بیمار در بدو مراجعه بسیار بد بوده است .دیسترس تنفسي
داشته و دارای تاکي پنه و تاکي کاردی بوده است.
T: 36.5 C

RR: 45

PR: 130

Na: 137/6 mEq/L

Chol: 81

K: 5/47 mEq/L

HDL: 81

BP: 60/37

TSH: 0/5

وزن و قد بیمار بین صدک  21-13%بوده است .در معاینه شكم ارگانومگالي

T4: 9/7
در روز دوم بستری به دلیل آپنه و بدتر شدن سطح هوشیاری لوله گذاری

نداشته است .آزمایشات بیمار در بدو ورود به شرح ذیل ميباشد:
BS:72

داخل تراشه شد و سطح  Cr:2/55 ،BUN:62بوده است که با توجه به باالتر

BUN:16 mg/dl

رفتن سطح  Crخون و نیز وجود اسیدوز متابولیک مقاوم به درمان مشاوره

Cr: 0/81 mg/dl

نفرولوژی جهت انجام دیالیز انجام شد که به علت پایین بودن فشار خون و بدی

CBC: WBC:16900(Poly 64%-lymp 33%)-HG:10/9-Plt:
195000

حال عمومي بیمار و درگیری شدید قلبي انجام همودیالیز امكانپذیر نبود.
در روز سوم آزمایشات ارسالي بیمار به صورت زیر ميباشد:

J Babol Univ Med Sci; 15(4); Jul 2013
A Rare Case with Short Chain Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase …; M. Mohammadi, et al
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)Ammonia: 0/53 mg/dl (0/1-0/9

جمله سایر تظاهرات بالیني گزارش شده کاهش فعالیت کبدی ،میوگلوبینوری ،فلج

)Pyrovate: 1/4 mg/dl (0/2-1

چشمي و میوپاتيهای متعدد بوده است ( .)1همانطور که در گزارش بیمار ذکر

)Lactate: 54/3 mg/dl (2-20

شد بیمار سوابق خستگي به دنبال فعالیت را نیز ميداده است که مشخص نیست

در عصر روز سوم بستری بیمار دچار ایست قلبي  -تنفسي شده و احیا انجام

عالمت فوق در زمینه بیماری قلبي بوده و یا ناشي از میوپاتي بیمار بوده است (با

مي شود که موفقیت آمیز نبوده و بیمار فوت شد .در نهایت بعد از آماده شدن جوا

توجه به بدی حال عمومي و فوت نمودن بیمار در کمتر از  72ساعت امكان

آزمایشات متابولیک درخواستي و باال بودن سطح 3-Hydroxy Butyryl

بررسي کامل از نظر میوپاتي جهت بیمار وجود نداشت).

 carnitineیا ( )C4-OHتشخیص کمبود  SCHADداده شد که نوعي
بیماری متابولیک در رده اکسیداسیون اسید چر ميباشد.

در بیمار ما در بررسي های متعدد قند حالت هیپوگلیسمي را نشان نداد .در
مطالعات متعدد همراهي این بیماری با تشنج و سابقه فامیلي مثبت از نظر
بیماریهای متابولیک وجود داشته است که در بیمار ما وجود نداشت در مطالعه ای
که در چهار مورد بیمار با کمبود این آنزیم در پرتقال انجام شد عالئم شامل

بحث و نتیجه گیری

هایپوگلیسمي ،تشنج ،هایپوتوني ،تاخیرتكاملي از دوران نوزادی بوده است (8و.)7

بیمار پسر  31ساله با تابلوی اسیدوز متابولیک شدید ،کاهش سطح

تظاهر اصلي بیماری در بیمار معرفي شده توسط  Hussainو همكاران،

هوشیاری دیسترس تنفسي و استفرات بستری شد .عالئم خستگي زودرس و

هایپوگلیسمي بوده است و سطح  Hydroxybutyryl Carnitineپس از

استفرات را از  2سال قبل به صورت متناو داشته ولي به دلیل غیراختصاصي

یک دوره  Fastingافزایش پایدار داشته است .پروفایل اسیدهای ارگانیک ادرار

بودن عالمت فوق و نیز وجود اطالعات ناکافي در شناسایي بیماری های متابولیک

نیز طي  2دوره  Fastingافزایش میزان  3-hydroxyglutrateرا نشان داده

 ،منجر به تشخیص دیررس آن شده است.

است که در بیمار ما نیز سطح هیدروکسي بوتیریل کارنیتین در ادرار افزایش داشته

مهمترین عالئم بالیني بیماری در بیمار گزارش شده به صورت اسیدوز

است .مجموع عالیم این بیماری در حد گزارشات موردی بوده و اساس شک به

متابولیک و درگیری قلبي بوده است .که به خصوص ظهور دیررس آن و برخوردار

این بیماری و بیماری های مشابه با عالیم عمومي ضعف ،درگیری ارگانهای

بودن بیمار از رشد و تكامل نرمال ،جزو نكات مهم و جالب توجه آن مي باشد.

حیاتي و اختالالت آزمایشگاهي و در رأس آن اسیدوز متابولیک شدید غیر پاسخ

در اکوکاردیوگرافي بیمار ما کاردیومیوپاتي هیپرتروفیک ارائه شده است و

دهنده به درمان مي باشد ( .)9مورد گزارش شده در این مقاله نشان ميدهد عالیم

سابقه بستری به دلیل پنوموني را نیز ميدهد که مشابه مطالعه دیگری از Tein

مربوط به کمبود و یا کاهش فعالیت  SCHADميتواند با تظاهرات بالیني

و همكارانش ميباشد که  33بیمار شامل  7پسر و  1دختر را با کاردیومیوپاتي

متعددی از جمله هایپوتوني ،کاردیومیوپاتي ،فلج چشمي ،افتادگي پلک ،نارسایي

همراه با نارسایي تنفسي و پنوموني گزارش کرده است 33 .بیمار ارائه شده

تنفسي و پنوموني مكرر ،هایپوگلیسمي همراه با هایپرانسولینمي ،اختالل کارکرد

توسط  Teinو همكارانش عالوه بر این عالئم ،فلج چشمي ،افتادگي پلک و

کبدی و میوگلوبینوری ظاهر شود .ناهنجاریهای مغزی و تكاملي نیز در این

کاردیومیوپاتي نیز داشته اند که عالئم چشمي در بیمار ما وجود نداشت .از سایر

بیماران مشاهده شده است .تشخیص این بیماری باید براساس آزمایشات

تظاهرات بالیني این  33بیمار تغییرات در ماده سفید مغز و ناهنجاریهایي

بیوشیمیایي باشد و برای تایید ،آنالیز  DNAانجام شود.

در MRIمغزی بوده است که در بیمار ما به علت بدی حال عمومي و انتوبه شدن

با توجه به عالئم فوق ،به فكر بودن بیماری سبب تشخیص و درمان

بیمار امكان انجام تصویر برداری مغزی وجود نداشت .در هر  33مورد گزارش شده

زودرس بیماری و جلوگیری عوارض قلبي ،مغزی و  ...و حتي فوت بیمار ميشود و

در آنها هتروزیگوتي بافراواني  3:31وجود داشته است که مطرح کننده جهش

نیز همچنان که در بیمار ما مشاهده شد ممكن است مبتالیان از رشد و تكامل

ژنتیكي مي باشد .منتهي در بیمار ما با توجه به پیشرفت بسیار سریع بیماری و فوت

کامالً نرمالي برخوردار باشند و در سنین بعدی به صورت تاخیری ظاهر شود .لذا

سریع بیمار امكان بررسي ژنتیكي نبوده است ( .)2در بیماران ذکر شده در منابع

عالئم یک بیماری متابولیک ميتواند فریبنده باشد و با عالئم بیماریهای مربوط

معتبر شایعترین یافته هیپرانسولینمي و هیپوگلیسمي مي باشد ( )1که در بیمار ما

به سایر ارگانها از جمله گوارش و قلب اشتباه گرفته شود و سبب تاخیر در

درگیری قلبي و اسیدوز متابولیک یافته جدیدی بوده است .لذا اسیدوز متابولیک و

تشخیص بیماری شود .لذا اطالع رساني از نظر شناسایي زودرس عالئم مربوط به

درگیری قلبي هر کدام مي توانند عالئمي از یک بیماری متابولیک بخصوص

بیماریهای متابولیک در سطح جامعه بسیار مهم است تا از بروز عوارض خطرناک

اختالل در رده متابولیسم اسیدهای چر

باشد .با بررسي گزارشات متعدد در

بیماری و نیز گاه فوت بیمار جلوگیری شود.

بسیاری از موارد ،مهم ترین تظاهر بالیني بیماری هایپوگلسیمي و تشنج ناشي از آن
در نوزادان بوده است که در بسیاری از موارد منجر به مرگ ناگهاني نوزادان شده
است (2و ،)3در حالِي که بیمار ما دارای قند خون نرمال بوده و مشكل در سن
نوزادی نداشته است.
شمار بسیار نادری از بیماران با این اختالل ارثي توصیف شده است ( )1از

تقدير و تشکر
بدینوسیله از مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان امیرکال برای
همكاری در زمینه تهیه این گزارش ،تشكر و قدرداني بعمل مي آید.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Short-Chain L-3 Hydroxyacyl-CoA Dehydrgenase deficiency may be
presented in years after birth and sometimes lead to patients mortality. According to importance of nonspecific
symptoms of disease and early progression that due to patient's life-threatening we decided to report clinical and
biochemical manifestation of patient with SCHAD deficiency and with symptom of cardiac involvement.
CASE: A 15 year old child with respiratory distress and loss of consciousness was admitted to the PICU. Patients
had a history of intermittent vomiting and early fatigue during normal activity from 2 years ago. The development
had been normal until now. Lab data revealed severe metabolic acidosis and in echocardiography hypertrophic
cardiomyopathy, due to previous dilated cardiomyopathy with EF: 25-30% and severe dysfunction of both ventricles
were reported. The patient was intubated on the second day of admission due to bradycardia and deteriorating the
level of consciousness and he died on the third day of admission due to cardiopulmonary arrest. Finally, according to
the high levels of 3-Hydroxy Butyryl Carnitine or (C4-OH) metabolic disease (SCHAD) was diagnosed.
CONCLUSION: Symptoms of metabolic disease can be seen with dilatory in infant with normal development.
Because of the low recognition of symptoms particularly cardiac involvement, delay in diagnosis can be life
threatening.
KEY WORDS: SCHAD, Metabolic disease, Hypoglycemia, Cardiomegaly.
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