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Tiamin –
vitamin B1

Ko-faktor
α-ketoglutaric dehydrogenase
Branched chain ketoacid dehydrogenase
Pyruvatdehydrogenase complex
Transketolase
2-hydroxyacyl CoA-lyase



Biotin -
vitamin B7

Ko-faktor
Pyruvatkarboxylas
Acetyl CoA-karboxylas
Propionyl CoA-karboxylas
3-metyl krotonyl CoA-karboxylas



Fredag 1a mars
I tre dagar trött, närmast somnolent, bubblar i munnen. 
Feber 38°C, CRP<8, urin normal.
Diagnos: viral infektion.  Inhalationer. Hem.

Söndag 3e mars
Tillbaka till akuten pga matningsproblem. Afebril.  CRP <1, blodbild, 
elektrolyter och levervärden normala. Inläggning med nasogastrisk sond.

Måndag 4e mars 
Skriker, mer uttalat trött. Us fortsatt normal liksom labvärden.
Blododlas, LP visar 4 poly, 0 mono och CSF-albumin 381 (<225).
NPH visar influensa B, ingen antibiotika.

Gosse, 6 veckor
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Tolkas nu som ANE, och anti-inflammatorisk behandling sätts in.



Metabol utredning
U-organiska syror: ökad laktatmängd
Muskelbiopsi: viss misstanke om defekt i PDH-komplexet.

– pdhA1 dock analyserad u.a
– Enzymatisk PDH-aktivitet i fibroblaster u.a.

ranbp2 analyserad u.a.

Torsdag 21a mars
Fortsatt försämring kliniskt. Gossen extuberas 13.05, och avlider 13.10.

Obduktion visade generell och utbredd diffus cerebral nekros inkl hjärnstam 
och cerebellum.

Diagnos: ANE på basen av influensa-encefalit



Lillebror, 5 veckor

Onsdag 15e oktober
I fem dagar sovit mer, slöare och sämre på att amma, flaskmatas nu. Mer 
skrikig än vanligt. Smackar med munnen. Mor tycker att han liknar sin 
bror men mår i perioder helt bra. 

Temp 37,4, kliniskt u.a. inkl neurologi. Lätt viktnedgång.
CRP <5, blodgas visar pH 7,46, BE -5 i övrigt u.a.

Uppfattas fin men inlägges.
Avvaktar LP, EEG planerat till morgondagen.
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Symmetriskt ökad T2-signal i BG, hjärnstam och thalami. Nedsatt 
diffusion utbrett. Spektroskopi visade ökade laktatnivåer.



Lillebror
Fredag 17e oktober 2014
Insättes på Biotin och Tiamin med misstanke om BTRBG

Måndag 20e oktober 2014
Klart kliniskt förbättrad, bedöms ha svarat på behandling.



Genetik

Hos båda pojkarna finns 2 mutationer i SLC19A3 
som kodar för hTHTR2. Två olika mutationer, 
en från mamma och en från pappa 

. 



BTRBG finns i tre former

1: infantila
- svåra skador, inklusive kortikala tidigt, ofta icke 
responsiv till behandling

2: pediatriska
- återkommande försämringsperioder som ofta 
svarar på behandling partiellt

3: Wernicke
- begränsade skador i thalamus och runt 
aquedukten, ofta fullsvarande på behandling



Flicka född i december 2003
Föräldrar från Gaza och Jordanien, äkta kusiner
2006 viral infektion med lätt leverpåverkan, encefalopati
2009 viral infektion med encefalopati, misstänkt epileptiskt anfall
2013 viral infektion. Avvikande beteende och motorik, huvudvärk, 

påverkat medvetande.
Återhämtade sig inom veckor. Lättare inlärningssvårigheter
MRI: avvikelser i basala ganglier, kortikalt ödem
U-organiska syror: hög utsöndring av α-ketoglutarat
Muskelbiopsi



Utredning
Enzymanalys PDH normal
Mt DNA utan mutationer
Sekvensanalys SLC19A3 utan patogena mutationer

Klinisk helexom sekvensanalys (dbIEM):
Homozygot mutation i SLC25A19 (Mitochondrial TPP transporter); 
c.220G>A (p.Gly74Ser) 
Defekt mitokondriellt upptag av 
tiaminpyrofosfat (TPP)
Föräldrarna heterozygota bärare

Diagnos:
Thiamine metabolism dysfunction
syndrome 4

Presentatör
Presentationsanteckningar
Typ 3 är Amish letal microcephaly



Pojke född i mars 2007
Föräldrar från Irak, äkta kusiner
Debut vid 4 års ålder. Progressiv ataxi and spasticitet. 

Talproblem 
MRI vid 6 års ålder: avvikande signal i basala ganglierna
Uppföljande MRI normal
U-organiska syror: hög utsöndring av α-ketoglutarat
Muskelbiopsi vid 6 års ålder



Utredning
Enzymanalys PDH normal
Mitokondriellt DNA utan  mutationer
Sekvensanalys SLC19A3 utan patogena mutationer
Sekvensanalys PDHA1 utan patogena mutationer

Klinisk helexom sekvensanalys (dbIEM):
Homozygot mutation i TPK1 (thiamine pyrophosphokinase 1); 
c.119T>C (p.Leu40Pro)
Defekt aktivering av tiamin, och 
cellulär brist på den aktiva formen; 
tiaminpyrofosfat
Föräldrarna heterozygota bärare

Diagnos:
Thiamine metabolism dysfunction
syndrome 5



Sätt in Tiamin och Biotin i oklara fall

• Akut/subakut, oförklarad encefalopati hos barn och 
ungdomar
– särskilt om MR visar påverkan på basala ganglier, 

thalamus
– särskilt om förhöjt laktat i plasma/liquor

• Biotin 5-10 mg/kg/dygn
• Tiamin 20-40 mg/kg/dygn
• Genetik!  

Ygberg S et al. Biotin and Thiamine Responsive Basal Ganglia Disease - A vital differential diagnosis
in infants with severe encephalopathy. Eur J Paediatr Neurol. 2016 May;20(3):457-61.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Alternativt 100-300 mg/dygn

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ygberg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26975589
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ygberg+wickstrom
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