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سوخت و ساز اسید یک اختالل  متیل مالونیک اسیدمی

باشد افراد مبتال به این بیماری، برای هضم میهای آمینه 

برخی اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب موجود در غذای 

 .شوند روزانه خود، با مشکل مواجه می

چه عاملی باعث عدم حضور و یا فعالیت نادرست آنزیم 

 شود؟می

ها است. افراد ها در بدن به عهده ژنآنزیمکنترل ساخت 

یک جفت ژن معیوب دارند که به درستی  MMA مبتال به

ها، یا کنند. به خاطر این تغییر ایجاد شده در ژنعمل نمی

شود و یا آنزیم ساخته شده به درستی آنزیم ساخته نمی

 .کندنمی فعالیت

 

به اطالعات زیر کلی است به عبارت دیگر این اطالعات 

های درمانی اختصاص ندارد. گاهی روش تمامی کودکان

شود، که برای دیگر ویژه ای برای یک کودک توصیه می

کودکان توصیه نشده است. کودکان متیل مالونیک 

عالوه بر پزشک خود باید تحت درمان یک  اسیدمی

های متابولیک و یک متخصص پزشک متخصص بیماری

 تغذیه قرار گیرند

 

 

اعث ایجاد متیل مالونیک اسیدمی چه عاملی ب
 شود؟می

شوند، برای این که ها همراه با غذا وارد بدن ما میپروتئین

ها باید به ها استفاده کند، آنبدن بتواند از این پروتئین

شوند، تبدیل تری که اسید آمینه نامیده میاجزا کوچک

های ویژه ای، تغییراتی را در این شوند. سپس آنزیم

ها کنند تا بدن بتواند از آنآمینه ایجاد می اسیدهای

 .استفاده کند

های موجود در مواد غذایی، توسط چربی همچنین

شوند. متیل های خاصی به اسیدهای چرب تبدیل میآنزیم

های که این آنزیمآید مالونیک اسیدمی وقتی به وجود می

خاص، یا به درستی عمل نکنند و یا اصالً وجود نداشته 

ها، تغییر اسیدهای آمینه و باشند. وظیفه این آنزیم

اسیدهای چرب در جهتی است که بتوانند مورد استفاده 

 .بدن قرار گیرند

ها به درستی عمل نکنند، سطح مواد هنگامی که این آنزیم

 .کنندرفته و ایجاد مشکل میمضر در خون و ادرار باال 

ها به متیل مالونیک اسیدمی انواع مختلفی دارد. برخی فرم

شوند که به این درمان می B12 ویتامین وسیله تزریق

 .گویندمی B12 ها، پاسخ دهنده به ویتامینفرم

 B12 های متیل مالونیک اسیدمی با ویتامینبرخی از فرم

 B12 شوند و به عبارتی به درمان با ویتامیندرمان نمی

  دهند.پاسخ نمی

ها است. افراد ها در بدن به عهده ژنکنترل ساخت آنزیم

  ژن معیوب دارند که به درستی عمل یک جفت مبتال به

 

چه عاملی باعث عدم حضور و یا فعالیت نادرست 

 شود؟می آنزیم

در بیماران متیل مالونیک اسیدمی حمالت ناگهانی و پیش  

شود. این حمالت ناگهانی، بینی نشده بیماری دیده می

 .شوندهای متابولیکی نامیده میبحران

های متابولیکی عبارتند از: کم عالیم بحران

، احساس ضعف و خواب آلودگی، استفراغ اشتهایی،

 و تنفس های تند. مفاصل ها وسستی ماهیچه

 دهد؟شود چه اتفاقی رخ میدرمان می MMA وقتی

حران مبتال به فرم خفیف این بیماری و بدون بکودکانی که 

متابولیکی می باشند نسبت به فرمهای شدید این بیماری 

کودکانی که به از شرایط رشدی بهتری برخودار هستند.

دهند، در صورت پیگیری پاسخ می B12 درمان با ویتامین

 .درمان، رشد طبیعی خواهند داشت

 ، مبتال به فرم شدید این بیماری می باشندکودکانی که 

اغلب مشکالت یادگیری خواهند داشت. در تعدادی از 

کودکان علیرغم درمان، برخی تأثیرات بلند مدت بیماری 

ماندگی ذهنی دیده همچون مشکالت یادگیری و عقب

شود. همچنین تشنج، حرکات غیر ارادی و غیر طبیعی می
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گی کلیه در برخی از این کودکان مشاهده و از کار افتاد

 .شودمی

 

  : درمان

های پزشک کودک شما با یک پزشک متخصص بیماری

متابولیک و یک متخصص تغذیه همکاری خواهد کرد تا 

ماندگی کودک شما را درمان کند. برای جلوگیری از عقب

 .ذهنی و مشکالت جسمی درمان فوری نیاز است

دهند، پاسخ می B12 ن با ویتامینبه بیمارانی که به درما

شود. بسیاری از کودکان نیازمندند داده می B12 ویتامین

قرار گیرند و از شیر  پروتئین تا تحت رژیم غذایی کم

های خاص استفاده کنند. شما به محض اطالع از خشک

های خاص کودک، باید از رژیم غذایی و شیر خشک بیماری

 .استفاده کنید

تواند از رژیم غذایی با کربوهیدرات زیاد و پروتئین کم می

 .بحران متابولیکی جلوگیری کند

غذاهایی که حاوی پروتئین باال بوده و باید از رژیم حذف 

شده و یا مقدار آن محدود شوند شامل موارد زیر 

تخم  و مرغ، ماهی، گوشت بات لبنی،شیر و ترکی.شودمی

 (.و مغزها )بادام، پسته، گردو و غیره حبوبات، مرغ

قدار کمی پروتئین دارند و ها و سبزیجات مبسیاری از میوه

توانند به مقدار معینی استفاده شوند. تمام پروتئین را می

به مقداری  از رژیم غذایی کودک حذف نکنید. کودکان

 .پروتئین برای رشد مناسب نیازمندند

متخصص تغذیه، رژیم غذایی مناسب رشد کودک شما را 

طراحی خواهد نمود. کودک شما به این رژیم مناسب 

ی، در طول زندگی خود نیازمند خواهد بود. عالوه بر غذای

این رژیم غذایی کم پروتئین، ممکن است به کودک شما 

ها، های خاص نیز تجویز شود. این شیر خشکشیر خشک

حاوی مقادیر مناسب پروتئین و دیگر مواد غذایی الزم 

برای رشد کودک خواهد بود. پزشکان به شما خواهند گفت 

ک و چه مقدار از آن برای کودک شما که کدام شیر خش

 .مناسب است

توانید از می متخصص تغذیه به شما خواهد گفت که چگونه

 .غذاها در برنامه غذایی کودک استفاده کنید
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