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 (Argininosuccinic aciduria) חמצת ארגינינוסוקסינית

 23: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי צורה חמורה המופיעה ביילוד -גנטית נדירה של מטבוליזם מעגל האוריאה. היא מאופיינת בדרך כלל עלמחלה 

ומתבטאת בהיפראמונמיה המלווה בהקאות, היפותרמיה, לתרגיה ויכולת אכילה ירודה בימים הראשונים לחיים, או 

קה או זיהומים או, בחלק מהמקרים, צורות המופיעות מאוחר יותר המתבטאות בהיפראמונמיה אפיזודית בעקבות ע

 חריגות התנהגותיות ו/או קשיי למידה, או מחלת כבד כרונית. המטופלים בדרך כלל מציגים כשל כבד.

 

 אפידמיולוגיה

 ברחבי העולם. 1/70,000-218,000( נעה בין ASAהשכיחות בלידה של חמצת ארגינינוסוקסינית )

 

 תיאור קליני

עשויה להיות תמונה קלינית משתנה עם הופעה אצל היילוד או הופעה מאוחרת )בכל גיל מחוץ לתקופת  ASA-ל

השעות הראשונות אחרי הלידה,  24-48-חמורה של היילוד נראים תקינים בדרך כלל ב ASAהיילוד(. יילודים עם 

הסכמה לאכול, הקאות, טכיפניה אך בתוך מספר ימים מציגים עם היפראמונמיה חמורה ולתרגיה, ישנוניות, חוסר 

עם  ASAואלקלוזיס נשימתי. ללא טיפול, עלולים להתרחש החמרה של הלתרגיה, התקפי עוויתות, תרדמת ומוות. 

מתעורר בעקבות זיהום חריף, עקה או אחרי צריכת חלבונים גבוהה. כמו כן דווח על הופעה מאוחרת בדרך כלל 

ימוד בהיעדר אפיזודות היפראמונמיה. חלק מהמטופלים עשויים להיות הופעה של חסר קוגניטיבי מאוחר וקשיי ל

חסרי תסמינים למרות שהם מראים סימנים ביוכימיים ברורים למחלה. סיבוכים לטווח ארוך הקשורים לשתי צורות 

כוללים הגדלת כבד כרונית, כשל כבד )פיברוזיס או שחמת(, חסרים נוירוקוגניטיבים )כלומר חסרים  ASA-ה

(, היפוקלמיה ויתר לחץ דם trichorrhexis nodosaניטיביים, עוויתות, ועיכוב התפתחותי(, שיער שביר )כלומר קוג

 עורקי.

 

 אטיולוגיה

ASA ן ידי מוטציות בג-נגרמת עלASA (7q11.21)  המקודד לאנזים ארגינינוסוקסינט ליאז. אנזים זה מזרז את

ופומראט במהלך השלב הרביעי של מעגל האוריאה. פגמים בשלב זה חומצה ארגינינוסוקסיניט לארגינין מהמעבר 

של מעגל האוריאה מובילים להצטברות בפלסמה של אמוניה, חומצה ארגינינוסוקסיניט, ציטרולין, וחומצת שתן 

 אורותית, ולחסר ארגינין בפלסמה.

 

 טכניקות אבחון

מיקרומול/ליטר(  150מבוסס בעיקר על ממצאים קליניים ותוצאות בדיקות מעבדה. ריכוזים של אמוניה )<האבחון 

-5מיקרומול/ליטר( בפלסמה הינם מוגברים. רמות מוגברות של חומצה ארגינינוסוקסיניט ) 200-300וציטרולין )

לקולרית מאששות את האבחון. מיקרומול/ליטר( בפלסמה או בשתן נחשבות לאבחוניות. בדיקות גנטיקה מו 100

 ובחלק מאוסטרליה, ונשקלת במספר מדינות אירופיות. בישראלזמינה בארה"ב  ASA-סקירה של היילוד ל
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 אבחנה מבדלת

, חסר באורניתין 1פוספט סינטתאז -אבחנות מבדלות כוללות הפרעות אחרות במעגל האוריאה כגון חסר בקרבמויל

וחסר בארגינאז, למרות שאף אחד מאלו לא מציג את הסמן הקלאסי של  Iסוג  טראנסקרבמילאז, ציטרולינמיה

 חומצה ארגינינוסוקסיניט.

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 .בהן ידוע על מוטציה מעוררת מחלה בשני האלליםשלידתי הינו אפשרי במשפחות -אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

ASA .הסיכון מחלההינם נשאים שאינם חולים בבמקרים בהם שני ההורים  עוברת בתורשה אוטוזומלית רצסיבית ,

 .25%להעברת המחלה הוא 

 

 ניהול וטיפול

שעות( ויש לספק  24-48במהלך אפיזודה היפראמונמית חריפה, יש להימנע מחלבונים בדרך הפה )למקסימום של 

ם. טיפול קשירת חנקן )עם נתרן בנזואט ו/או ליפידים, גלוקוז ואינסולין )לפי הצורך( דרך הוריד כדי לעודד אנבוליז

נתרן פנילאצטט/פנילבוטיראט( אמור לנרמל את רמות האמוניה, אך אם הטיפול לא מצליח או במקרה של 

ארוך משלב הגבלה של חלבונים -אנצפלופתיה היפראמונמית חמורה, מומלץ לבצע המודיאליזה. ניהול לטווח

נין. במטופלים עם אירועים תדירים של פירוק מטבולי או עם היפראמונמיה מהתזונה בנוסף לתוספי תזונה של ארגי

לאחר הקפדה על תזונה מוגבלת בחלבונים, תיתכן הצלחה עם טיפול יומי דרך הפה לקשירת חנקן )נתרן גם 

בנזואט ו/או נתרן או גליצרול פנילבוטיראט(. השתלת כבד אורטותופית מציעה הקלה ארוכת טווח מהיפראמונמיה 

אך לא נראה שהיא מספקת לתיקון הסיבוכים הנוירולוגיים. יתר לחץ דם עורקי ניתן לטיפול באמצעות השבת חסר 

 חמצני.-חנקן חד

 

 פרוגנוזה

אך סיבוכים לטווח ארוך )חסרים נוירוקוגניטיבים, אירועים היפראמונמים ניתן להימנע מעם אבחון וטיפול מוקדמים, 

מופיעים בתדירות גבוהה ויש להם השפעה שלילית על תוחלת החיים ואיכות מחלת כבד ויתר לחץ דם עורקי( 

 החיים.

 

 :מומחהמבקר 

o  'יוהנס הברלהפרופ 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 17/08/2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 
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מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"
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