
 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 1 

 

 

::  Niedobór dehydrogenazy acylo-CoA bardzo 

długołańcuchowych kwasów tłuszczowych 
 

 

Orpha number: ORPHA 26793 

 

 

Definicja choroby:  

Niedobór dehydrogenazy acylo-CoA bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (very long-chain 

acyl-CoA dehydrogenase, VLCAD, deficiency, VLCADD) jest dziedzicznym zaburzeniem mitochondrialnej 

beta-oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych ze zmiennymi objawami, w tym z: 

kardiomiopatią, hipoglikemią hipoketotyczną, chorobą wątroby, nietolerancją wysiłku fizycznego i 

rabdomiolizą.  

Epidemiologia: 

Opisano ponad 400 przypadków na świecie. Częstość występowania w Niemczech wynosi 1/50 000. 

Obraz kliniczny: 

VLCADD jest klinicznie heterogenną chorobą z trzema głównymi fenotypami. Ciężki VLCADD wieku 

niemowlęcego charakteryzuje się wczesnym początkiem, zazwyczaj w ciągu pierwszych 3–12 miesięcy 

życia, a nawet już w okresie noworodkowym, z wysoką śmiertelnością i dużą częstością hipoglikemii 

hipoketotycznej, chorobą wątroby, zaburzeniem rytmu pracy serca i kardiomiopatią. Donoszono też o 

występowaniu płynu w worku osierdziowym. Umiarkowanie ciężki VLCADD wieku niemowlęcego lub 

dziecięcego daje pierwsze objawy później (od wczesnego okresu noworodkowego do wczesnego wieku 

dziecięcego) i zwykle rozpoczyna się hipoglikemią hipoketotyczną; śmiertelność jest mniejsza i 

kardiomiopatia rzadko występuje. VLCADD o późnym początku i z miopatią rozpoczyna się u starszych 

dzieci i młodych osób dorosłych (zwykle powyżej 10 lat życia) izolowanym zajęciem mięśni szkieletowych, 

nietolerancją wysiłku fizycznego, bólami mięśni, rabdomiolizą i mioglobinurią zazwyczaj wywołanych 

wysiłkiem fizycznym, głodówką, zimnem/gorącem i (lub) stresem, ale infekcja wirusowa może też wywołać 

lub nasilić te objawy.  W rzadkich przypadkach może prowadzić do niewydolności nerek i zgonu. Niektórzy 

chorzy zgłaszający się z chorobą miopatyczną mają w wywiadzie epizody hipoglikemii w okresie 

niemowlęcym lub dziecięcym.   
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*Etiologia: 

VLCADD wywołany jest mutacjami w ACADVL (17p13.1). Mutacje w tym genie prowadzą do zaburzenia 

procesu beta-oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w mitochondriach.  

Metody diagnostyczne: 

Praktycznie wszystkich pacjentów z fenotypami ciężkimi lub umiarkowanie ciężkimi można wykryć przez 

badanie profilu pochodnych acylowych karnityny w osoczu lub we krwi. U chorych stwierdza się 

podwyższony poziom pochodnych C14:1 i stosunku pochodnych C14:1/C12:1 wraz z podwyższonymi 

poziomami pochodnych  C12, C16, C16:1, C18 i C18:1. W okresie stabilności metabolicznej, u chorych z 

postacią miopatyczną profil pochodnych acylowych karnityny może niekiedy być w zasadzie prawidłowy. 

Wynik oznaczania kwasów organicznych w moczu w czasie kryzysu metabolicznego na ogół wykazuje 

nieswoiście nieprawidłowy profil dikarboksylowych i hydroksydikarboksylowych kwasów o długości 

łańcuchów C6–C14. Badania przesiewowe noworodków dostępne są w Austrii, Czechach, Danii, 

Niemczech, Islandii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i na Węgrzech (chorzy z łagodniejszą postacią o 

późniejszym początku mogę nie zostać wykryci). Rozpoznanie VLCADD potwierdza się wykazując 

obecność dwóch patogenicznych mutacji w ACADVL. Badania ciągu beta-oksydacji kwasów tłuszczowych 

w hodowlach fibroblastów lub bezpośrednie oznaczenie aktywności VLCAD w limfocytach lub 

fibroblastach mogą także być pomoce w przypadkach, w których występują trudności diagnostyczne.  

*Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje inne defekty beta-oksydacji kwasów tłuszczowych. Obraz kliniczny 

miopatycznego niedoboru transferazy II palmitoilokarnityny  (zob. to hasło) jest identyczny z obrazem 

miopatycznej postaci VLCADD. 

Rozpoznanie prenatalne (jeśli dotyczy): 

Rozpoznanie prenatalne jest możliwe jeśli wcześniej stwierdzono występowanie mutacji w rodzinie.  

*Poradnictwo genetyczne (jeśli dotyczy): 

VLCADD dziedziczy się autosomalnie recesywnie i poradnictwo genetyczne jest dostępne.  

Postępowanie i leczenie: 

Koniecznie jest stosowanie diety o niskiej zawartości długołańcuchowych kwasów tłuszczowych 

uzupełnionej średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi oraz  ścisłe przestrzeganie unikania okresów 

dłuższego przebywania na czczo  u niemowląt i dzieci. Dla każdego pacjenta powinien być opracowany i 
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dostępny protokół postępowania w nagłej potrzebie kiedy pacjent nie może tolerować przypisanej diety. 

Należy natychmiast uzyskać pomoc medyczną przy pierwszych oznakach dekompensacji. Chorzy z 

łagodniejszym fenotypem powinni ograniczyć wysiłek fizyczny oraz narażenie na zimno i gorąco i unikać 

przebywania na czczo (głodówki). Leczenie bezafibratem ma potencjalne korzyści u pacjentów z postacią 

miopatyczną i resztkową aktywności enzymatyczną, ale potrzebna jest pełna ocena kliniczna.  

Rokowanie: 

VLCADD może być śmiertelny, ale dzięki programom przesiewowym noworodków wyniki stają się lepsze 

dla wszystkich fenotypów. Rokowanie jest dużo korzystniejsze w przypadku łagodniejszych fenotypów 

pod warunkiem, że przestrzegane są zalecenia.  

Recenzent-ekspert: 

dr Simon Olpin 

 

Aktualizacja: luty 2014 

Tłumaczenie: grudzień 2014 

 

  

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

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. 

 

 

 


