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 Carbamoyl-phosphate) 1פוספט סינטטאז -חסר קרבמויל

Synthetase 1 Deficiency) 

 147: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי מופע ביילוד של היפראמונמיה -כלל על-הפרעה נדירה וחמורה של מטבוליזם מעגל האוריאה המאופיין בדרך

להציג עם לתרגיה, הקאות, היפותרמיה, עוויתות, תרדמת ומוות, או  המספר ימים אחרי הלידה ועשוי תהמתרחש

 היפראמונמיה.מופע מחוץ לשלב היילוד, בכל גיל עם )לפעמים( תסמינים קלים יותר של 

 

 אפידמיולוגיה

 לידות חיות. 1/526,000-1,300,000העולמית נעה בין השכיחות 

 

 תיאור קליני

( המציג בשלב היילוד, המטופלים בדרך כלל בריאים בלידה D1CPS) 1במופע של חסר קרבמויל פוספט סינטטאז 

אך אחרי מספר ימים הם מתחילים להראות לתרגיה וחוסר רצון לאכול. בהמשך נראית היפראמונמיה שמציגה עם 

הקאות, היפותרמיה, היפוטוניה, עוויתות, תרדמת, ועלולה להוביל למוות. מחוץ לשלב היילוד, המטופלים עשויים 

המחלה בכל שלב בחיים. גורמי סיכון להופעת המחלה כוללים גורמי עקה קטבוליים כגון צום ומחלה להציג עם 

מקבילה. מופעים של המחלה כוללים היפראמונמיה עם רגזנות, לתרגיה, כאב ראש, עוויתות, בלבול, הימנעות 

 ממזונות עתירים בחלבונים, היפוטוניה אקסיאלית ונכות קוגניטיבית.

 

 אטיולוגיה

D1CPS  1נובעת ממוטציות בגןCPS (2pשמקודד לקרבמויל )- 1פוספט סינטטאז (1CPS אנזים הממוקם ,)

המעי ושולט בשלב הראשון של מעגל  תותאי אפיתל של רירי )תאי כבד( במטריקס המיטוכונדריאלי של הפטוציטים

פוספט. מוטציות בגן זה מובילות להפרעה במעגל האוריאה וחנקן עודף -בה האמוניה מומרת לקרבמוילשהאוריאה 

 אינו מומר לאוריאה עבור הפרשה דרך הכליות, דבר שמוביל להיפראמונמיה.

 

 טכניקות אבחון

האבחון מבוסס בעיקר על ממצאים קליניים ותוצאות בדיקות מעבדה. ממצאים ביוכימיים כוללים היפראמונמיה עם 

-כות מאוד של ציטרולין וארגינין, רמות פלזמה גבוהות של גלוטמין, רמות מוגברות של טראנסרמות פלזמה נמו

 ית בשתן. אבחון גנטי מולקולרי מאשר את האבחנה.טאמינאזות ורמות נמוכות או רגילות של חומצה אורו

 

 אבחנה מבדלת

אורגנית. פרופילים של חומצות אמינו  אבחנות מבדלות כוללות בעיקר הפרעות אחרות במעגל האוריאה ואצידוריה

ית בשתן טוחסר ארגינאז, בעוד שחומצה אורו 1ואצידוריה ארגינינוסוקסיניט, ציטרולינמיה סוג  D1CPSיבחינו בין 

קרבמילאז. אבחנה מבדלת נוספת עדכנית יותר היא אנצפלופתיה -אמורה לסייע להבחין מחסר באורניטין טראנס

 .VAוניק אנהידראז היפראמונמית בשל חסר בקרב

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN
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 לידתי-טרוםאבחון 

 בהן ידוע על מוטציה מחוללת מחלה בשני האללים.שהינו אפשרי במשפחות לידתי -אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

D1CPS  לקבלת המחלה כאשר שני ההורים הם  25%עוברת בתורשה באופן אוטוזומלי רצסיבי. קיים סיכון של

 נשאים שאינם מושפעים מהמחלה.

 

 וטיפולניהול 

לטיפול נמרץ שם חייבים לפעול להורדת מטופלים המציגים עם תרדמת היפראמונמית זקוקים לטיפול מיידי במרכז 

רמות האמוניה )באמצעות שיטות המודיאליזה או המופילטרציה(, ליישם טיפול לקשירת אמוניה, להפוך את 

ת לב להפחתת הנזק הנוירולוגי )מעקב אא"ג הקטבוליזם )באמצעות עירויים של גלוקוז וליפידים( ולפעול בתשומ

מומלץ ליישם תזונה בעלת רמה נמוכה של חלבונים טבעיים לכל החיים, תוספים של וטיפול בעוויתות, לפי הצורך(. 

חומצות אמינו חיוניות, ציטרולין וארגינין לפי הצורך, טיפול בקשירת חנקן )נתרן בנזואט ו/או נתרן או גליצרול 

ותמיכה תזונתית מתאימה כדי להימנע מעקה קטבולית. השתלת כבד מוקדמת למטופלים עם פנילבוטיראט( 

D1CPS  .עם מופע ביילוד עשויה לתקן את החריגות המטבוליות אבל אינה הופכת את נזקים נוירולוגיים כלשהם

 יש להימנע מחומצה ולפרואית.

 

 פרוגנוזה

תלויה בחומרת המחלה אבל נחשבת לנמוכה מאוד במטופלים עם מחלה מוקדמת אצל היילוד. הפרוגנוזה 

באמצעות אבחון מוקדם והתחלת טיפול מיטבי ללא עיכובים, הפרוגנוזה משתפרת. אירועים של תרדמת 

 היפראמונמית ארוכה קשורים לצפי נוירולוגי לא טוב.

 

 :מומחהמבקר 

o  'יוהנס הברלהפרופ 

 

  [10/2019] עדכון אחרון:

 [06/08/2021תאריך תרגום: ]

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

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. 

 

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

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN

