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 הומוציטרולינוריה-היפראמונמיה-תסמונת היפראורניתינמיה

(Hyperornithinemia-Hyperammonemia-

Homocitrullinuria Syndrome) 

 415: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי הצגה ביילוד עם תופעות של לתרגיה, יכולת  - המאופיינת עלהפרעה גנטית נדירה של מטבוליזם מעגל האוריאה  

חסרים   עם  בבגרות  או  בילדות  בינקות,  הצגה  יותר,  קרובות  לעיתים  או,  וטכיפניאה,  הקאות  נמוכה,  אכילה 

 נוירוקוגניטיביים כרוניים, אנצפלופתיה אקוטית ו/או פגמים ביכולת הקרישה או חוסר תפקוד כבדי כרוני. 

 

 אפידמיולוגיה 

מקרים בספרות. השכיחות הגבוהה ביותר היא בצפון ססקצ'ואן, קנדה בשל אפקט מייסדים    100עד כה דווח על מעל  

 לידות חיות באוכלוסייה זו.   1/1550-ומוערכת כ

 

 תיאור קליני 

- ביילוד מתחיל בדרךגיל המופע הראשון יכול לנוע בין תקופת היילוד ועד הבגרות, עם מנעד פנוטיפי רחב. המופע  

אלקלוזיס נשימתי, ו/או עוויתות.  כלל מספר ימים אחרי הלידה עם לתרגיה, ישנוניות, סירוב לאכול, הקאות, טכיפניאה ו 

התחלת התסמינים )הנעים בין קלים עד חמורים( במרבית המטופלים מתרחשת במרבית המטופלים בינקות, בילדות  

ת, תרדמת היפראמונמית, נכות אינטלקטואלית, עיכוב התפתחותי, פרפלגיה  ובבגרות, עם אירועים של בלבול, שכחנו

ספסטית, אטקסיה צרבלרית, עוויתות לא מוסברות, חוסר תפקוד של הכבד )כשל במקרים נדירים( ומחלות קרישה  

 . פעמים רבות מדווח על סלידה ממזונות עתירים בחלבון לפני האבחון. 10-ו 9, 8עם חסרים בפקטור 

 

 גיה אטיולו

(  1ORNT)  1המקודד לטרנספורטר אורניתין מיטוכונדריאלי    SLC25A15 (13q14)התסמונת נובעת ממוטציות בגן  

המשחק תפקיד בהעברת אורניתין בין צידי ממברנת המיטוכונדריה ולאחר מכן בסינתזת חלבונים, במטבוליזם של  

מפריעות למעגל האוריאה וגורמות להיפראורניתינמיה,  ארגינין וליזין, ובסינתזה של פוליאמינים. מוטציות בחלבון זה  

מציגים כבר בתקופת היילוד עם היפראמונמיה    1ORNT-היפראמונמיה והומוציטרולינוריה. מטופלים עם חסר מלא ב 

 חמורה, בעוד שאלו עם חסר חלקי מציגים מאוחר יותר, בין הינקות לבגרות. 

 

 טכניקות אבחון

קליני וחריגות מטבוליות ספציפיות. בדיקות מעבדה בדרך כלל חושפות הפרשה  האבחון מתבסס על ממצאים  ים 

מוגברת בשתן של חומצה אורותית, הומוציטרולין ואורציל, ועלייה בנסיוב ברמות של פוליאמינים, אורניתין, גלוטמין,  

ורניתין בנסיוב  אמינזות של הכבד. רמות אמוניה בנסיוב מוגברות מדי פעם או לאחר האוכל, רמות א - אלנין וטרנס

בשתן.  הומוציטרולין  של  הנוכחות  גם  כמו  זו,  למחלה  מפתח  סימן  ומהוות  כרוני  באופן  גנטיות    מוגברות  בדיקות 

 מולקולריות מאששות את האבחנה.
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 אבחנה מבדלת

תסמונת  סבילות לחלבון ליזינורי. יש לשקול גם  אבחנה מבדלת כוללת הפרעות אחרות במעגל האוריאה בנוסף לחוסר  

 היפראמונמיה, חסר פירובט קרבוקסילאז וגורמים משניים של היפראמונמיה.-היפראינסוליניזם

 

 לידתי -טרוםאבחון 

 לידתי הינו אפשרי במשפחות בהן ידוע על מוטציה הגורמת למחלה בשני האללים. - אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

  25%ההורים הם נשאים לא מושפעים, קיים סיכון של  תבנית ההורשה היא אוטוזומלית רצסיבית. במקרים בהם שני  

 להורשת המחלה. 

 

 ניהול וטיפול

הטיפול כולל היצמדות לדיאטה נמוכה בחלבונים יחד עם תוספי תזונה לציטרולין וארגינין. במקרים עמידים, ייתכן  

בנסיוב. יש לנטר את המטופלים  צורך בנתרן בנזואט ו/או נתרן או גליצרול פנילבוטירט כדי לשלוט על רמות אמוניה  

בזמנים של עקה )לדוגמא הריון, ניתוח, זיהומים( ובזמן נטילת תרופות מסוימות )כלומר סטרואידים( כיוון והם עלולים  

רמות   את  להפחית  יש  נמרץ שם  טיפול  במרכז  מטופלת  היפראמונמית  היפראמונמיה. תרדמת  של  אירוע  לעורר 

ליזה או המופילטרציה(, יישום טיפול בקשירת אמוניה, הפיכת קטבוליזם )עם  האמוניה בנסיוב )באמצעות המודיא 

 עירויי גלוקוז וליפידים( ולפעול בזהירות להפחתת הסיכון לנזק נוירולוגי. 

 

 פרוגנוזה

אחרים   פגמים  עבור  זו  לעומת  יותר  טובה  הפרוגנוזה  טיפולים,  לפרוטוקול  והיצמדות מתאימה  מוקדם  אבחון  עם 

-. אולם, מטופלים עשויים להישאר בסיכון לפירוק מטבולי לאורך החיים, וסיבוכים נוירולוגיים בלתיבמעגל האוריאה

 הפיכים עלולים להתרחש אם יהיה עיכוב בטיפול. 

 

 :מומחהמבקר 

o  'יוהנס הברלה פרופ 

 

  01/10/2019 עדכון אחרון:

 07/08/2021תאריך 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.  

 

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