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:: Niedobór syntetazy holokarboksylazy 
 
Orpha number: ORPHA79242 
 
STRESZCZENIE 

Niedobór syntetazy holokarboksylazy (HLCS) to zagrażająca życiu, wczesna forma mnogiego 
niedoboru karboksylazy, wrodzonej wady metabolizmu biotyny, który nie leczony, charakteryzuje 
się wymiotami, przyspieszeniem częstości oddechów, drażliwością, sennością, złuszczającym 
zapaleniem skóry oraz drgawkami, które mogą prowadzić do śpiączki. Dokładna częstość 
występowania HCLS jest nieznana, ale ta choroba jest jedną z rzadszych wrodzonych wad 
metabolizmu. Rocznie występuje mniej niż 1/200 000 żywych urodzeń. Objawy choroby 
występują w kilka godzin, dni lub tygodni po porodzie. Osoby dotknięte chorobą z reguły 
przejawiają słaby apetyt, wymioty, senność, drażliwość, hipotonię i złuszczające zapalenie 
skóry. Metabolicznie rozwija się u nich kwasica ketonowo-mleczanowa, kwasica organiczna 
(aciduria) oraz hiperamonemia. Bez leczenia, u chorych dzieci postęp choroby może prowadzić 
do nieopanowanych drgawek, obrzęku mózgu i śpiączki; często dochodzi do opóźnienia 
wzrastania i opóźnienia rozwoju. Niedobór syntetazy holokarboksylazy spowodowany jest 
mutacjami w genie <HLCS> (21q22.1), których rezultatem jest spadek aktywności syntetazy 
holokarboksylazy. Enzym ten jest niezbędny do kowalencyjnego wiązania biotyny z zależną od 
biotyny karboksylazą, która wymaga witaminy do aktywacji. Brak wiązania biotyny skutkuje 
wielokierunkowym niedoborem karboksylazy oraz gromadzeniem się różnych, specyficznych 
nieprawidłowych kwasów organicznych. Niektóre osoby dotknięte chorobą są identyfikowane 
podczas badań przesiewowych noworodków poprzez wykazanie obecności nieprawidłowych 
kwasów organicznych, co wskazuje na mnogi niedobór karboksylazy. Diagnozę opiera się na 
objawach klinicznych oraz obecności nieprawidłowych kwasów organicznych. Badania 
potwierdzające mogą zostać wykonane przez wykazanie zmniejszonej aktywności syntetazy 
holokarboksylazy w leukocytach lub fibroblastach lub przez analizę mutacji. W diagnostyce 
różnicowej, obejmującej analizę kwasów organicznych, należy wziąć pod uwagę takie 
schorzenia jak niedobór biotynidazy oraz izolowany niedobór karboksylazy; z powodu 
hiperamonemii należy wziąć pod uwagę zaburzenia cyklu mocznikowego, a ze względu na 
objawy neurologiczne i drgawki należy uwzględnić sepsę i inne wrodzone wady metabolizmu. 
Diagnostyka prenatalna może być przeprowadzona za pomocą badania kwasów organicznych w 
płynie owodniowym metodą rozcieńczania izotopowego, badania aktywności enzymatycznej 
syntetazy holokarboksylazy w amniocytach lub identyfikacji mutacji DNA w materiale pobranym 
podczas biopsji kosmówki lub amniopunkcji. Niedobór syntetazy holokarboksylazy dziedziczony 
jest w sposób autosomalny recesywny. Uzyskanie porady genetycznej jest możliwe dla rodzin, 
które mają dzieci dotknięte tym schorzeniem. Mało prawdopodobne jest żeby rodzeństwo 
chorych dzieci było chore lub żeby rozwinęły się objawy, ale może być nosicielem. Leczeniem z 
wyboru niedoboru syntetazy holokarboksylazy jest suplementacja biotyną, która może poprawić 
stan kliniczny osób, u których wystąpiły objawy lub zapobiegać  pojawieniu się niektórych lub 
nawet wszystkich objawów u bezobjawowych nosicieli. Leczenie powinno zostać rozpoczęte 
najszybciej jak to możliwe po ustaleniu diagnozy i powinno być kontynuowane przez całe życie. 
Chorzy powinni być monitorowani pod kątem późnych powikłań i odpowiedzi na terapię. 



 

 
Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 2 

 

Odpowiednie leczenie może znacznie zredukować objawy, jednakże u niektórych pacjentów 
pojawiają się komplikacje mimo stosowania odpowiedniej terapii; często wymagają oni 
podwyższenia dawki biotyny. Śmiertelność jest wysoka w przypadku późnego ustalenia 
rozpoznania i nie wdrożenia się odpowiedniego leczenia. Zachorowalność u osób dotkniętych 
defektem zależy od momentu ustalenia rozpoznania i stopnia zaawansowania zmian 
spowodowanych zaburzeniami metabolicznymi.  
 
Recenzent-ekspert: 

o Dr B. Wolf  
 

Aktualiyacja: Lipiec 2011 
Tumacyenie: Grudzień 2011 
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European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  
 
 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 
żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 
i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 
 
 


