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::  Dziecięcy niedobór karboksylazy 
pirogronianowej 

 

 

Orpha number: 353308 

 

Definicja choroby: 

 
Dziecięcy niedobór karboksylazy pirogronianowej (typ A), ciężka postać niedoboru karboksylazy 

pirogronianiowej charakteryzuje się wystąpieniem w wieku dziecięcym łagodnej do umiarkowanej kwasicy 

metabolicznej i najczęściej ciężkim przebiegiem. 

 

Epidemiologia: 

 

Częstość występowania niedoboru karboksylazy pirogronianowej typu A nie jest znana, ale najczęściej 

występuje u rdzennych Amerykanów z północno-amerykańskich grup mówiących w języku algonkińskim 

włącznie z plemionami Mi’kmaq, Cree i Ojibwa. W tych grupach częstość występowania nosicieli może 

wynosić nawet 1/10. 

 

Obraz kliniczny: 

 

U pacjentów z niedoborem karboksylazy pirogronianowej typu A objawy najczęściej pojawiają się wieku 

od dwóch do pięciu miesięcy, często wcześniej rozwój jest prawidłowy. Do objawów klinicznych należą 

łagodna do umiarkowanej kwasica metaboliczna z ostrymi wymiotami, przyspieszonym oddechem, 

niedoborem masy ciała i wzrostu, apatią, opóźnionym rozwojem intelektualnym i ruchowym, hipotonią, 

zaburzeniami piramidowymi, ataksją, oczopląsem i drgawkami. Odnotowano także kwasicę kanalików 

nerkowych. 

 

Etiologia: 

 

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

 

Metody diagnostyczne: 

 

W badaniach biochemicznych widoczna jest hipoglikemia i ketoza, podwyższony poziom alaniny i proliny, 

ale prawidłowy poziom cytruliny i lizyny wraz z prawidłowym, pomimo kwasicy, stosunkiem mleczanu do 

pirogronianu oraz prawidłowym stosunkiem kwasu masłowego i acetooctowego w osoczu. Poziom kwasu 
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mlekowego we krwi najczęściej wynosi pomiędzy 2 a 10 mmol/l. Pomocne w diagnozie są 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: 

 

Większość pacjentów umiera w okresie niemowlęcym lub we wczesnym dzieciństwie.  Dzieci, które 

przeżyły wymagają  specjalnej opieki i nauczania. 

 

Recenzent-ekspert:  

Dr Dong WANG 

 

Aktualizacja: Listopad 2013 

Tłumaczenie: Listopad 2015 

 

This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

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. 

 

 

 


