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::  Niedobór translokazy karnitynoacylokarnitynowej 
 

 

Orpha number: ORPHA 159  

 

Definicja choroby:  

Niedobór translokazy karnitynoacylokarnitynowej (carnitine-acylcarnitine translocase, CACT, deficiency) 

jest zagrażającym życiu dziedzicznym zaburzeniem beta-oksydacji kwasów tłuszczowych, które zwykle 

objawia się w okresie noworodkowym ciężką hipoglikemią hipoketotyczną, hiperamonemią, 

kardiomiopatią i (lub) zaburzeniem rytmu serca, zaburzeniem funkcji wątroby, osłabieniem mięśni 

szkieletowych i encefalopatią.  

Epidemiologia: 

Częstość występowania nie jest znana. Dotychczas opisano mniej niż 60 przypadków na świecie.  

Obraz kliniczny:  

U większości chorych z niedoborem CACT występuje ciężki fenotyp objawiający się w ciągu pierwszych 

48 godzinach życia jako hipoglikemia hipoketotyczna, hiperamonemia, kardiomiopatia i zaburzenia rytmu 

serca, uszkodzenia mięśni szkieletowych, zaburzenia czynności wątroby i hipotermia. Notuje się też 

objawy neurologiczne z encefalopatią, padaczką i opóźnieniem rozwoju. U niektórych chorych choroba 

objawia się nagłą śmiercią niemowląt. Opisano też rzadszy, łagodniejszy fenotyp objawiający się w 

niemowlęctwie lub wczesnym dzieciństwie, który rozpoczyna się epizodami hipoglikemii hipoketotycznej i 

hiperamonemii, często wywołanymi okresami pozostawania na czczo (głodzeniem) i (lub) przebiegiem 

innej choroby.  

Etiologia:  

Niedobór CACT wywołują mutacje w SLC25A20  (3p21.31). CACT znajduje się na wewnętrznej błonie 

mitochondrialnej i odpowiada za wymianę karnityna/acylokarnityna przez tę błonę. Enzym ten jest 

kluczowym elementem cyklu karnitynowego regulującego transport długołańcuchowych kwasów 

tłuszczowych do wnętrza mitochondriów, gdzie następuje beta-oksydacja tych kwasów. Łagodniejszy 

fenotyp wynika z zachowania istotnej aktywności enzymatycznej zmutowanego białka.  

Metody diagnostyczne:  

U pacjentów z niedoborem CACT stwierdza się nieswoistą acydurię dikarboksylową. Analiza pochodnych 

acylokarnitynowych we krwi wykazuje bardzo dużą frakcję acylową ze znacznie podwyższoną zawartością 
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pochodnych C16, C18 i C18:1. Stężenie wolniej karnityny jest bardzo małe. Oznaczenie aktywności 

określonych enzymów w hodowlach fibroblastów lub limfocytów potwierdza rozpoznanie. Można też 

potwierdzić je wykazując obecność dwóch patogennych mutacji w SLC25A20. Badania przesiewowe w 

kierunku niedoboru CACT są dostępne w Austrii, Czechach, Niemczech,  Islandii, Portugalii, Hiszpanii i na 

Węgrzech.  

*Rozpoznanie różnicowe:  

Należy wykluczyć postacie noworodkowe i ciężkie niemowlęce niedoboru transferazy 

palmitoilokarnitynowej II (carnitine palmitoyl transferase II, CPT II, deficiency) (zob. to hasło) ponieważ 

występuje w nich identyczny profil pochodnych acylokarnitynowych, jak w CACT. Klinicznie te dwa 

zaburzenia są w zasadzie nierozróżnialne, chociaż nie opisano wad rozwojowych w  CACT, a w CPT II 

niekiedy występują.   

Rozpoznanie prenatalne  

Rozpoznanie prenatalne jest możliwe na podstawie analizy mutacji w wycinkach kosmówki jeśli wcześniej 

stwierdzono występowanie dwóch patogennych mutacji w rodzinie. Dostępne jest też badanie aktywności 

określonych enzymów w hodowlach komórek pobranych z kosmówki.  

*Poradnictwo genetyczne: 

CACT jest chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie i poradnictwo genetyczne jest możliwe.  

Postępowanie i leczenie: 

Konieczne jest ścisłe przestrzeganie zakazu dłuższego przebywania na czczo (głodówki) oraz 

wprowadzenie diety o niskiej zawartości długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i uzupełnionej 

średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (medium-chain triglycerides, MCT). Jednakże, preparat MCT 

powinien zawierać jak najmniej kwasów tłuszczowych o długości łańcuch C10 i C12, ponieważ 

spożywanie znacznych ilości tych kwasów może prowadzić do dekompensacji metabolicznej. Zaleca się 

też suplementację karnityną. Podczas ostrego napadu choroby podaje się glukozę dożylnie w celu 

zapobieżeniu lipolizy.  

 

 

Rokowanie:  

Rokowanie w ciężkim niedoborze CACT jest z reguły niepomyślne, a większość chorych umiera przed 

osiągnięciem wieku 3 miesięcy, choć zanotowano kilka przypadków niemowląt leczonych od pierwszych 
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dni po urodzeniu, które w okresie średnioterminowym miały korzystny wynik. Pacjenci z łagodnym 

fenotypem mają zazwyczaj dobre rokowanie pod warunkiem przestrzegania zasad postępowania.  

Recenzent-ekspert: 

dr Simon Olpin 

 

Aktualizacja: luty 2014 

Tłumaczenie: grudzień 2013 

 
 

 

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. 

 

 

 


