


Vücudumuzun günlük biotin ihtiyacı 5%30 µg kadardır. Biotin 
ihtiyacının az olmasının en önemli sebebi vücudumuzda 
biotin vitaminin tekrar tekrar kullanımını sa!layan bir geri 
dönü"üm döngüsünün olmasıdır ('ekil 1). Vücudumuza 
a!ız yoluyla alınan biotin, holokarboksilaz sentetaz enzimi 
aracılı!ı ile karboksilaz enzimlerinin ideal olarak çalı"ması 
için karboksilaz enzimlerine entegre olurlar. 

Biotin suda eriyen bir B vitamini kompleksinin üyesidir. Vitamin H, Vitamin B7 olarak da 
isimlendirilir. Tüm organizmalarda oldu$u gibi insanlar için de esansiyel bir vitamindir. Bu sebeple 
biotin ihtiyacımızı dı!ardan kar!ılamak zorundayız. Biotin vücudumuzdaki dallı zincirli aminoasit 
metabolizmasında, glukoneogenezde ve ya$ asidi sentezinde görev alan karboksilaz enzimlerinin 
kofaktörü olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında posttranskripsiyonel modi%kasyonda da görev 
aldı$ı bilinmektedir.

Karboksilaz enziminin kofaktörü olan biotin, görevini 
yaptıktan sonra enzim kompleksinden lizine veya lizin 
polipeptitlerine ba!lı "ekli olan biositin olarak ayrılır. Biositinin 
tekrar biotin ve lizine parçalanması biotinin tekrar kullanımı 
için gereklidir. Biositini biotin ve lizine parçalayan enzim 
biotinidaz enzimidir ('ekil 1). 

Biotin ve Biotin Metabolizması

Biotin Döngüsü Biotinidaz Enzim Eksikli!i

'ekil 1: a) Biotin döngüsü. b) Biotinidaz enzim eksikli!i. 



Biotinidaz eksikili!i otozomal resesif kalıtılan genetik 
geçi"li bir metabolik hastalıktır. Hastalık BTD 3p25.1 
geninde kalıtılmaktadır. 1:40.000%1:60.000 do!umda 
bir görülmektedir. Türkiye ve Suudi Arabistan gibi 
ülkelerde akraba evlili!ine ba!lı olarak daha sık kar"ımıza 
çıkmaktadır. Ülkemizde yapılan bir çalı"mada sıklı!ının 
1:12000 oldu!u gösterilmi"tir. 

Enzim eksikli!inin düzeyine göre biotinidaz eksikli!i ikiye 
ayrılır. Enzim aktivitesinin %10’dan daha dü"ük olması 
durumu a!ır biotinidaz eksikli!i olarak adlandırılırken 
enzim aktivitesinin %10%30 arasında olması ha#f biotinidaz 
eksikli!i olarak adlandırılmaktadır. Enzim aktivitesine göre 
klinik bulguların a!ırlı!ı da de!i"mektedir. 

Biotinidaz enzim eksikli!i durumunda serum biotin 
seviyesi dü"er ve biotinin görev aldı!ı tüm enzimatik 
reaksiyonlar sekteye u!rar. Biotinidaz enzim eksikli!inin 
a!ırlık derecesine göre klinik bulgular de!i"mektedir. 
Bu sebeple semptomların ortaya çıkı"ı, 1 hafta ile yıllar 
arasında görülebilmekle beraber genelde ya"amın ilk 
3%5 ayındadır. Nörolojik bulgular en sık görülen klinik 
bulguları olu"turur. En sık myoklonik nöbetler ve hipotoni 
görülür. Ayrıca ataksi, letarji geli"me gerili!i de gözlenir. 
Di!er önemli bulgular ise atopik, seboreik dermatit, 
konjunktivit, jenerelize veya lokalize alopesi gibi cilt ve 
saç tutulumlarıdır.

Bazen ka" ve kirpik kayıpları da görülebilir. Hastalarda nadir 
de olsa stridor, apne, hiperventilasyon gibi solunumsal 
sorunlar görülebilir. Biotinidaz eksikli!i olan hastalarda 
immun yetmezlik de tanımlanmı"tır. 

Hastaların ço!unda tanı koyma anında nöbet, hipotoni 
ve alopesi bulgularından en az biri bulunur. Semptomatik 
olgularda karboksilaz enzimlerinin uygun ko"ullarda görevini 
yapmaması nedeni ile metabolik ketoasidoz, laktik asidoz 
ve organik asidüri de görülebilir. 

Bazı olgular nonspesi#k bulgular ta"ır ve hastalıktan "üphe 
edilmesini zorla"tırır. Örne!in, ekstremite güçsüzlü!ü, spastik 
paraparezi, görme kaybı ve skotoma gibi göz problemleri 
görülebilir. Biotinidaz eksikli!i birçok faklı nörolojik bulgu ile 
ortaya çıkabildi!i için nörolojik bulgular ile gelen olgularda 
mutlaka akılda tutulması gereken bir hastalıktır.

Biotinidaz eksikli!inde erken tanı ve erken tedavi mortalite 
ve morbitidenin azaltılması açısından oldukça önemlidir. 
Tanı ve tedavi gecikmesi halinde, mental motor geli"im 
gerili!i, i"itme kaybı, optik atro# meydana gelebilir. Yetersiz 
ve geç kalınmı" biotin tedavisi alan ya da tedavi almamı" 
hastalarda i"itme kaybı, göz bulguları ve nörolojik etkilenimler 
görülebilmekte ve geriye dönü"ü olmamaktadır. Nörolojik 
bulgular olu"madan tedavinin ba"lanması oldukça önemlidir. 

Biotinidaz Eksikli"i

Klinik bulguların de!i"ken olması ve farklı ya"larda ortaya çıkabilmesi tanıda gecikmelerin olmasına dolayısıyla morbidite 
ve mortaliteye sebep olmaktadır. Bu sebeple birçok ülkede biotinidaz enzim eksikli!i yenido!an tarama programındadır. 
Ülkemizde de 2008 yılından itibaren do!an her bebek yenido!an tarama programına alınarak bebeklerin topuk kanında 
biotinidaz enzim aktivitesi ölçülmektedir. Yenido!an taramasının amacı hastalı!ı asemptomatik dönemde yakalamak ve 
uygun tedavinin erken ba"lanıp olu"abilecek morbidite ve mortalitenin önüne geçmektir. 

Biotinidaz enzim eksikli!inde de amaç eksikli!i olu"an biotin vitaminin yerine konulması ve biotin ba!ımlı enzimatik reaksiyonların 
sorunsuz devam etmesinin sa!lanmasıdır. 5%20 mg/gün biotin tedavisinin hastalarda yeterli oldu!u gösterilmi"tir. Tedavi 
ömür boyu verilmelidir. Tedavinin herhangi bir dönemde kesilmesi klinik bulguların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 
Bu açıdan hastaların ve ailelerinin tedavi motivasyonlarının yüksek tutulması oldukça önemlidir. 
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Biotinidaz Eksikli"inde Vurgulanması Gereken Noktalar

Yenido!an taraması ile tanı konulan vakalarda aile bireylerinin (anne, baba, karde"ler) boiotinidaz eksikli!i açısından 
taranması konusu oldukça önemlidir. Klinik deneyimimiz ülkemizde tarama programının yeni olması ve tarama programı 
öncesi do!an semptomsuz vakaların aile içinde rastlanılabilece!ini göstermektedir. Bu yüzden tarama ile tanı alan 
vakaların aile taramasının yapılmasının ve tanı alanların semptomları olmasa dahi tedavi ba"lanmasının önemli oldu!u 
görülmektedir.

Ate"li enfeksiyonlarda veya katabolizmayı arttırabilecek durumlarda (cerrahi i"lemler gibi) geçici olarak biotin tedavi 
dozu arttırılması elde yeterli veri olmamasına ra!men önerilmektedir. 

Biotin tedavisinin bilenen bir a!ır yan etkisi yoktur. Biotin suda çözünen bir vitamin oldu!u için fazla alımı toksikasyona 
neden olmaz.

Hastalar biotin tedavisi alsalar dahi olası nörolojik bulgular açısından aralıklarla takip edilmeli nörolojik muayene, 
geli"imsel de!erlendirme, göz ve i"itme muayeneleri yapılmalıdır. Elde edilen muayene bulgularına göre tedavi dozu 
düzenlenmelidir. 

Biotinidaz eksikli!i tanılı hastalar biotin tedavisi altındayken di!er tüm sa!lıklı bireyler gibi hayatlarını sürdürebilir. A"ı 
takvimleri di!er sa!lıklı bireylerdeki gibi devam ettirilir. Bu hastaların herhangi bir ilaçtan özellikle kaçınılmasına gerek 
yoktur. 

Biotini ba!layan avidin maddesi çi! yumurta beyazında bulunması nedeni ile bu hastalarda çi! yumurta beyazı tüketimi 
önerilmemektedir.

Biotin tedavisi altında bazı laboratuvar yöntemleriyle bakılan 25%OH%D vitamini, parathormon düzeyi, tiroid fonksiyon 
testleri gibi homon tetkiklerinde yanlı" dü"üklük veya yanlı" yükseklik çıkabilmektedir. Hekimlerin bu açıdan farkındalı!ının 
olması yanlı" tetkik sonuçları ve yanlı" tedavilerin önüne geçilmesi için oldukça önemlidir.


