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::  Ciężki noworodkowy niedobór karboksylazy 
pirogronianowej 

 

 

Orpha number: 353314 

 

Definicja choroby: 

 
Ciężki noworodkowy niedobór karboksylazy pirogronianowej (typ B) to rzadka, ekstremalnie ciężka postać 

niedoboru karboksylazy pirogronianowej charakteryzująca się ciężką kwasicą metaboliczną o wczesnym 

początku i najczęściej kończąca się śmiercią we wczesnym dzieciństwie. 

 

Epidemiologia: 

 

Dokładna częstość występowania niedoboru karboksylazy pirogronianowej typu B jest nieznana. 

Odnotowano, że zaburzenie jest częściej spotykane w populacjach pochodzenia arabskiego 

(Algierczyków, Egipcjan i Saudyjczyków). Większą zachorowalność została odnotowana także we Francji, 

Niemczech i Wielkiej Brytanii.  

 

Obraz kliniczny: 

 

Objawy kliniczne pojawiają się u pacjentów w trakcie pierwszych 72 godzin życia, a są to ciężka hipotonia 

tułowia i przyspieszony oddech. Kolejne symptomy obejmują wyniszczenie, niedobór wzrostu i masy ciała, 

hepatomegalię, miokloniczne lub uogólnione napady toniczno-kloniczne, osłupienie, zaburzenia 

piramidowe, nieprawidłowe ruchy (wysoka amplituda drgań i dyskineza), nieprawidłowe ruchy kończyn i 

gałek ocznych oraz znaczne opóźnieie rozwoju umysłowego i ruchowego. Odnotowano kwasicę 

kanalików nerkowych. 

 

Etiologia: 

 

Niedobór karboksylazy pirogronianowej spowodowany jest mutacjami genu PC (11q13.4-q13.5). 

 

Metody diagnostyczne: 

 

Biochemiczne cechy charakterystyczne dla niedoboru karboksylazy typu B obejmują podwyższony 

stosunek stężenia mleczanu i pirogronianu, ketokwasicę z obniżonym stosunkiem stężenia kwasu 

hydroksymasłowego i acetooctowego, hipoglikemię, podwyższony poziom cytruliny, proliny, lizyny i 
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alaniny, niski poziom glutaminy, hiperammonemię i hipernatremię. Stężenie kwasu mlekowego we krwi 

najczęściej przekracza 10 mmol/l. Dla  diagnozy są pomocne także ocena aktywności  karboksylazy 

pirogronianowej,  wskazująca na niedobór enzymu w fibroblastach oraz identyfikacja mutacji genu PC w 

badaniu genetycznym. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

 

Niedobór karboksylazy pirogronianowej dziedziczony jest w sposób autosomalny recesywny. 

 

Rokowanie: 

 

Rokowanie jest bardzo złe, prawie wszystkie noworodki dotknięte chorobą umierają w ciągu trzech 

pierwszych miesięcy życia. 
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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. 

 

 

 


