
Metabolisme del folat i l’homocisteïna
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Què és la homocisteïna?

L’homocisteïna és un aminoàcid sulfurat (que conté 
sofre), no proteinogen, és a dir, que no forma part 
de les proteïnes. Procedeix d’un altre aminoàcid 
sulfurat, la metionina, que  forma part de totes les 
proteïnes. Les proteïnes estan formades per una 
cadena molt llarga d’aminoàcids que s’alliberen al 
degradar-se les proteïnes. Els aminoàcids lliures po-
den utilitzar-se per formar altres proteïnes del nostre 
organisme o bé per generar energia.
Cada aminoàcid es degrada també mitjançant una 
sèrie de reaccions en cadena, formant vies meta-
bòliques, de manera que cada aminoàcid té la seva 
pròpia via per formar-se i per degradar-se. Totes 
aquestes reaccions es realitzen, mitjançant l’acció 
d’unes proteïnes, els enzims, que les faciliten. La 
MTHFR és, per tant, un enzim del metabolisme del 
folat.

Què és la mthFR?

Es un enzim molt important del metabolisme del 
folat, que catalitza el pas de metilentetrahidrofolat a 
metiltetrahidrofolat (MTHF). Quan la seva activitat està 
alterada, repercuteix tan en el metabolisme de la ho-
mocisteïna como en el metabolisme dels neurotrans-
missors, i en moltes altres reaccions metabòliques.

D’on pRoceDeix el Folat?
 
El folat es troba en els aliments que constitueixen la 
nostra dieta i forma part del grup de les vitamines B. 
Podem trobar folat en els cereals, els vegetals de fulla 
verda (espinacs, bròquil, ensiam), els espàrrecs, frui-
tes (plàtan, meló, llimona, taronja), llegums…. A partir 
del folat que ingerim es produeixen  molts tipus de fo-
lat, que participen en multitud de passos metabòlics 
en l’organisme humà.

peR Què Diem Que la DeFiciència 
De mthFR és un eRRoR congènit 
Del metabolisme? 
 
Diem que aquest error és congènit, perquè naixem amb 
ell, degut a que és hereditari. Cada una de les reaccions 
del metabolisme que donaran lloc als compostos que 
formen el nostre cos està determinada genèticament 
(codificada). Tots heretem dels nostres pares la infor-
mació correcta o alterada que determina que es realitzi 
cadascuna de les reaccions del metabolisme. Si heretem 
una informació errònia o parcialment alterada, aquella 
reacció concreta funcionarà malament i es pot arribar a 
produir una malaltia metabòlica hereditària.

peR Què es pRoDueix una DeFi-
ciència De mthFR?

La deficiència de MTHFR es produeix degut a muta-
cions (canvis estables i hereditaris) en el gen MTHFR 
que codifica aquesta proteïna enzimàtica. Com a 
conseqüència de les mutacions s’altera la estructu-
ra de la proteïna i, per tant, la seva funció. La man-
ca d’activitat d’aquest enzim causa una acumulació 
d’homocisteïna a plasma (hiperhomocisteinèmia), 
orina (homocistinúria) i teixits.
La hiperhomocisteinèmia és tóxica, i pot causar com-
plicacions cardiovasculars (infarts, tromboembolis-
mes), entre altres.
Per altra banda, el defecte del producte de la reacció, 
el MTHF, causa altera-
cions en el metabolisme 
dels neurotransmissors. 
Els neurotransmissors  
són missatgers químics 
que alliberen les neuro-
nes i que els són neces-
saris per comunicar-se 
entre elles.
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Què signiFica un eRRoR metabòlic? 
 
Quan hi ha un error al metabolisme, alguna d’aquestes 
reaccions no es produeix amb l’eficàcia deguda, els 
compostos anteriors a la reacció s’acumulen, i els pos-
teriors no se sintetitzen correctament.

Neurotransmissors



Tractament de la deficiència de MTHFR
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com es Diagnostica la DeFicièn-
cia De mthFR? 
 
Quan s’observen valors elevats d’homocisteïna a plas-
ma i orina, cal fer el diagnòstic diferencial amb altres 
tipus d’homocistinúria més freqüents.
Per diagnosticar una deficiència de MTHFR cal fer 
l’estudi de la activitat d’aquest enzim en cultius cel·lulars 
obtinguts mitjançant una biòpsia de pell, i confirmar 
el diagnòstic amb l’estudi de mutacions en el gen 
MTHFR.

com es pResenta clínicament la 
DeFiciència De mthFR?

Hi ha una gran variabilitat en la clínica que presen-
ten aquests pacients, així com en l’edat d’inici dels 
símptomes. En els casos més greus l’activitat de la 
MTHFR pot estar reduïda fins al 20% de la normal o 
fins i tot ser indetectable. 
Els símptomes més freqüents són retard psico-
motor, alteracions del comportament fins i tot pro-
blemes psiquiàtrics. També problemes motors del 
tipus d’alteració en la marxa, debilitat i hipotonia. 
És freqüent que aquests 
pacients presentin a més a 
més epilèpsia.  
Degut a l’acumulació d’ho-
mocisteïna, aquests pa-
cients poden presentar 
problemes vasculars com 
tromboembolisme i infart.

Què cal FeR peR 
evitaR les conseQüències De la 
DeFiciència De mthFR?

Cal instaurar un tractament específic. Aquest es 
basa en: 1) la suplementació amb folat, que inclou 
àcid fòlic i/o folínic i 2) betaïna, necessària per induir 
l’activitat d’un altre enzim, la betaïna:homocisteïna 
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metiltransferasa (BHMT), que es una forma alter-
nativa de convertir homocisteïna en metionina. Dis-
minuïnt els nivells d’homocisteïna el risc d’accident 
vascular és més baix. 
S’aplicaran tractaments pel control de les crisis epi-
lèptiques així com fisioteràpia i teràpies ocupacio-
nals, que poden ser de gran ajuda.
La deficiència de MTHFR és una malaltia hereditària 
que, no tractada, pot implicar greus conseqüències. 
No obstant, el diagnòstic ràpid i el tractament ade-
quat milloren molt el pronòstic i la qualitat de vida 
dels pacients.
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