
 

 

Meira enn 100 Føroyingar hava CTD og finnast óivað fleiri, sum ikki 
eru staðfest . 

 

Viðgerð 

Viðgerðin er at geva karnitin í so stórum nøgdum, at karnitin nøgdin 
í blóðinum normaliserast, tí harvið kann feittbrenningin fara fram 
sum hjá frískum fólkum. 

 

Um børn við CTD taka karnitin sum fyriskrivað, menna tey seg púra 
normalt og eru ikki í størri vanda enn onnur at gerast sjúk. 

Tó er umráðandi at vita, at karnitin skjótt hvørvur aftur úr blóðinum 
og um ein persónur við CTD gevst at taka Karnitin vegna vaml ella 
spýr tablettirnar uppaftur, koma tey longu aftan á ½-1 dag í 
karnitinundirskot og mugu í so fall innleggjast at fáa karnitin sprænt 
inn í æðrarnar til tey aftur klára at taka til sín. 
 
Fyribyrging 

Allir nýføðingar hava síðani 2002 fingið bjóðað eina sonevnda 
víðkaða screening, har tað umframt Fenylketonuri, hypothyreosis og 
toxoplasmosu verður kannað fyri einar 40 aðrar sjúkur harímillum 
CTD. Um ein hjá nýføðingi staðfestir CTD, skal barnið beinan vegin 
setast í viðgerð. 
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Karnitin Transporter Defekt

(enskum CTD) 

Vegleiðing til foreldur 



Hvat er CTD? 
CTD stendur fyri Carnitine Transporter Defect og er ein sjúka, 
har stoffskiftið er tarnað av væntandi evni at brenna feitt við 
sonevnda beta-oxidatión, sum er ein av týdningarmestu 
hættunum hjá kroppinum at skapa orku. 
Hetta er orsakað av, at ein vanlig feitt brenning krevur eitt 
høgt innihaldi av karnitin í kyknunum. 
Hjá frískum børnum og vaksnum verður karnitin bæði upptikið 
úr matinum (serliga kjøt inniheldur nógv karnitin) og framleitt 
av kroppinum sjálvum í nýrum og livur. 
Fyri at tryggja eina høga konsentratión av karnitin í kyknunum, 
hava allar kyknur Karnitin Transportarar, sum støðugt pumpa 
karnitin bæði úr tarminum inn í blóðið og úr blóðinum víðari 
inn í kyknurnar. 
Hjá fólki við CTD virka hesar pumpurnar ikki so væl, og tí 
verður karnitin innihaldið í blóð og kyknum ov lágt og harvið 
ber ikki til at brenna feitt til orku, 
Av tí at kroppurin í staðin fyri feitt vanliga kann nýta sukurevni 
ella onnur brennievni, bilar vanliga ikki at nøkta orkutørvin, so 
leingi ein etur og drekkur við jøvnum millumbili. 
 
Øvugt kunnu fólk við CTD koma í stórar trupulleikar tá tey til 
dømis vegna spýggisjúku ikki fáa tikið nakað til sín. Tey fara tá 
skjótt at mangla neyðuga orku til at heili, hjarta, kropsvøddar 
osfr. kunnu starva nøktandi. 
Ávís sløg av medisini kunnu gera trupulleikarnar upp aftur 
størri hjá fólkum, sum hava CTD. 
 
Hví fáa summi CTD? 
CTD er ein arvilig sjúka við sonevndari dvínandi (autosomal 
recessiv) arvagongd. tvs. at tað krevjast 2 sjúk gen (eitt frá 
hvørjum foreldri) at gerast sjúkur. Í øðrum londum er sjúkan 
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hvørjum foreldri) at gerast sjúkur. Í øðrum londum er sjúkan 
sera sjáldsom, bert umleið ein út av 100.000 meðan CTD í 
Føroyum er nógv vanligari (umleið ein út av 500 Føroyingum 
hevur CTD). Partur av orsøkini er uttan iva, at Føroyingar hava 
verið so avbyrgdir, at tað nógv oftari enn aðrastaðni kemur 
fyri, at tvey foreldur hava felags forfedrar og økist vandin tá 
fyri at tvey CTD-gen møtast. 
 
Sjúkueyðkenni 
Sjúkan hevur ikki verið kend so leingi um okkara leiðir og 
aðrastaðni er hon sum nevnt so sjáldsom, at ein heldur ikki har 
hevur drúgvar royndir við henni.  

Tað tykjast tó vera tveir hættir hjá sjúkuni at vísa seg: 
 

Nógv gerast sjúk sum smábørn, har tey ofta í samband  
við spýggisjúku gerast sera slakk, síðani missa vitið vegna 
lágt blóðsukur og um einki verður gjørt kunnu doyggja. 

Hjá øðrum kemur sjúkan meira líðandi serliga við 
hjartavøddasjúku (cardiomyopathi) sum í summum førum 
kann føra til brádligan deyða. 

 

Nær verður kannað fyri CTD? 

 Við rutinukanning (screening) av øllum nýføðingum 

 Um CTD er staðfest í nærmastu familju  
 børn, systkin og foreldur) hjá CTD sjúklingum 

 Um lækni vegna sjúkueyðkenni fær illgruna um CTD 
(td. børn, sum verða innløgd vegna sera lágt blóðsukur) 

  Um fólk sjálvi fara til kanning (kostar 100 kr.) 
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