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::  Niedobór transferazy sukcynylo-CoA:3-ketokwasu CoA 

Orpha number: 832 

 

 

Definicja choroby:  

Niedobór transferazy sukcynylo-CoA:3-ketokwasu CoA (SCOTD) polega na defekcie utylizacji ciał 

ketonowych i charakteryzuje się, ciężkimi, potencjalnie śmiertelnymi, napadowymi epizodami kwasicy 

ketonowej. 

Epidemiologia: 
 
Prewalencja SCOTD jest nieznana, opisano dotychczas 33 przypadki. 
 

Opis kliniczny: 
 
Pierwszy atak kwasicy ketonowej pojawia się u noworodków (2-4 dnia), albo później pomiędzy 6-20 
miesiącem życia. Pierwsze napady są zazwyczaj ciężkie, kolejne mogą zostać spowodowane 
metabolicznym stresem, infekcją albo przedłużającymi się okresami głodzenia. Objawami są: 
przyspieszony oddech, wymioty, senność, hipotonia, a w najcięższych przypadkach śpiączka. 
Intensywność napadów oraz ich częstość jest zmienna, a ciężkie napady są potencjalnie śmiertelne. 
Pomiędzy napadami pacjenci są generalnie zdrowi i wykazują prawidłowy rozwój, niemowlęta jednak 
mogą przed postawieniem rozpoznania mieć słaby rozwój i zaburzenia odżywiania. W dwóch 
przypadkach wystąpiła kardiomegalia, która spowodowała niewydolność zastoinową serca.  
 

 Etiologia: 
 
Przyczyną SCOTD są mutacje w genie OXCT1 (5p13), który koduje enzym mitochondrialny transferazę 
sukcynylo-CoA:3-ketokwasu CoA niezbędną dla metabolizmu ciał ketonowych we wszystkich tkankach 
zewnątrzwątrobowych. Opisano ponad 20 różnych mutacji w OXCT1, które prowadzą do gromadzenia ciał 
ketonowych i kwasicy ketonowej w okresach stresu katabolicznego. Opisano również mutacje z tzw. 
częściową utratą funkcji (partial loss-os-function mutations), które również są przyczyną ciężkiej kwasicy 
ketonowej, jednak bez obecności stałej ketozy. 
 

Metody diagnostyczne: 
 
Patognomonicznym objawem SCOTD jest stała i nie ustępująca  ketonuria, która jednak może nie być 
obserwowana u chorych z umiarkowanym przebiegiem choroby. Podczas stanów krytycznych chorzy 
przejawiają kwasicę metaboliczną i wówczas obserwuje się zarówno w surowicy, jak i w moczu wysokie 
poziomy ciał ketonowych, ph 6,8-7,12 oraz HCO3 pomiędzy 3 a 8 mmol/l. W profilu kwasów organicznych 
oraz acylokarnityn nie obserwuje się charakterystycznych zmian. Podejrzenie SCOTD można wysunąć na 
podstawie zmniejszonego stosunku wolnych kwasów tłuszczowych do całkowitych ciał ketonowych 
(poniżej 0,3). W badaniach oceniających aktywność enzymatyczną w fibroblastach, limfocytach oraz 
płytkach stwierdza się brak, albo znaczną redukcję funkcjonalnej transferazy sukcynylo-CoA:3-ketokwasu 
CoA. 
 

Diagnostyka różnicowa: 
 
W diagnostyce różnicowej uwzględnia się fizjologiczne ketozy oraz kwasice ketonowe spowodowane 
deficytem beta-ketotiolazy (zobacz te terminy). 
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Diagnostyka Prenatalna: 
 
Jest możliwa do przeprowadzenia poprzez ocenę aktywności enzymu w hodowli amniocytów. 
 

Poradnictwo genetyczne: 
 
SCOTD dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny; ryzyko choroby u rodzeństwa chorych, których 
rodzice są zdrowi, wynosi 25%. 

 
Postępowanie i leczenie: 
 
Krytyczne stany kwasicy ketonowej muszą być natychmiast leczone za pomocą dożylnych wlewów z 
glukozą, 50-100 mmol dwuwęglanem sodu do uzyskania prawidłowego poziomu ph. Chorzy muszą unikać 
przedłużającego się głodzenia. Należy unikać bogato tłuszczowej diety, która indukuje kwasicę ketonową.  
Niekiedy ma znaczenie umiarkowane ograniczanie białka, jednak nie zawsze jest konieczne. 
Kontrolowanie przez rodziców w domu ciał ketonowych w moczu pomaga ustabilizować chorobę. W 
przypadku stwierdzenia wysokich poziomów ciał ketonowych w stosunku do tych zazwyczaj 
obserwowanych, należy natychmiast podać jedzenie, napoje  bogate w węglowodany. U chorych 
osłabionych albo tych, którzy wymiotują należy rozważyć dożylne podanie glukozy. 
 

Prognoza: 
 
Stosowanie odpowiedniego leczenia i  diety przeciwdziała powtarzającym się, ciężkim  napadom kwasicy 
ketonowej oraz umożliwia prawidłowe wzrastanie i rozwój. Po 10 roku życia napady kwasicy ketonowej 
zmniejszają się. 
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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. 

 

 

 


