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 Ornithine) קרבמילאז-חסר באורניתין טרנס

Transcarbamylase Deficiency 

 664: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי מחלה חמורה בעלת  -הפרעה גנטית נדירה של מטבוליזם מעגל האוריאה וניקוי רעלים של אמוניה המאופיין על 

הופעה ביילוד בעיקר אצל זכרים, או צורות של המחלה המופיעות מאוחר יותר )באופן חלקי(. בשתיהן קיימים אירועים  

 של היפראמונמיה שעלולה להיות קטלנית ועשויה להוביל לתופעות נוירולוגיות מתמשכות. 

 

 אפידמיולוגיה 

באורניתין טרנס )- חסר  ביOTCDקרבמילאז  אודות  ( היא ההפרעה מהסוג הנפוץ  ותר במעגל האוריאה. הערכות 

 לידות חיות.  1/113,000עד  1/56,500השכיחות העולמית נעות בין  

 

 תיאור קליני 

היפוטוניה   נמוכות,  יניקה  יכולות  אבל מפתחים  בלידה  תקינים  הינם  היילוד  אצל  המופיע  הסוג החמור  עם  זכרים 

נטילציה עשויים גם להופיע.  ולישנוניות ולתרדמת. עוויתות והיפרוולתרגיה אחרי מספר ימים, שמתפתחים במהירות  

ללא טיפול, אנצפלופתיה חמורה תתפתח, עם סיכון גבוה למוות. מטופלים עם הצורה הקלה יותר עשויים להציג בכל  

גיל. בתינוקות, התסמינים עשויים להתעורר בעת ההחלפה מחלב אם לחלב מלא. בילדים ובמבוגרים, גורמי עקה  

חלבונים, הריון והתקופה שאחרי הלידה, מחלה מקבילה, ניתוח( עשויים  סביבתיים )כלומר צום, דיאטה עשירה ב

רקע היפראמונמיה יחד עם בחילות, הקאות, כאבי ראש, התנהגות לא יציבה,  -לעורר אירועים של אנצפלופתיה על 

תרדמת   של  נוירולוגיים  סיבוכים  היפראמונמית.  לתרדמת  להוביל  עלולים  הללו  האירועים  ולוחמנות.  הזיות 

מראות  היפ אינן  רבות  נשאיות  נשים  חמורה.  קוגניטיבית  פגיעה  ולפעמים,  התפתחותי,  עיכוב  כוללים  ראמונמית 

של    X-הגברים אם רמת חוסר האקטיבציה של אלל הכמו  תסמינים, אולם, הן עלולות להיות מושפעות באותו היקף  

 ים מתפתחת לכשל כבד אקוטי. המחלה אינה טובה. מחלת קרישה היא ממצא נפוץ במהלך פירוק מטבולי ולפעמ

 

 אטיולוגיה 

OTCD   נובע ממוטציות בגןOTC (Xp21.1) המקודד ל -OTC  האחראי לזירוז הסינתזה של ציטרולין )בכבד ובמעי ,

לחלוטין מובילות להופעה חמורה אצל    OTCהדק( מקרבמויל פוספט ואורניתין. מוטציות המבטלות את הפעילות של  

 היילוד בעוד שמוטציות שמובילות לפעילות מופחתת גורמות לפנוטיפים בעלי הופעה מאוחרת יותר. 

 

 טכניקות אבחון

מיקרומול/ליטר( כאשר קיימת    200האבחון מתבסס על הופעות קליניות ורמות אמוניה בנסיוב שגבוהות בדרך כלל )<

חומצות אמינו בנסיוב מגלה רמות ציטרולין וארגינין נמוכות וגלוטמין גבוה. ניתוח חומצת  אנצפלופתיה. ניתוח של  

 שתן אורגנית מגלה רמות חומצה אורותית מוגברות. בדיקות גנטיות מולקולריות מאששות את האבחון. 
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 אבחנה מבדלת

ארגינינוסוקסיניט, היפראמונמיה כתוצאה מחסר  פוספט סינטטאז, אצידוריה  -חסר בקרבמוילאבחנות מבדלות כוללות  

 וארגינינמיה.   1אצטילגלוטמאט סינתאז, ציטרולינמיה מסוג -N-ב

 

 לידתי -טרוםאבחון 

 לידתי הינו אפשרי במשפחות בהן ידוע על מוטציה המחוללת את המחלה. - אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

OTCD   נורש באופן הקשור ל -X  לקבלת המחלה.    50%. בעוד שהאם היא נשאית, הצאצא הזכר הינו בעל סיכון של

יהיו בהכרח נשאיות. נקבות   והנקבות  יהיו מושפעים  במקרים בהם האב מושפע מהמחלה הצאצאים הזכרים לא 

 . Xשפעול מוטה של כרומוזום - הטרוזיגוטיות עשויות להראות תסמינים בשל חוסר

 

 ניהול וטיפול

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

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

ולפעול בתשומת לב לה פחתת הנזק הנוירולוגי )מעקב אא"ג  הקטבוליזם )באמצעות עירויים של גלוקוז וליפידים( 

טווח כולל הגבלה לכל החיים של צריכת חלבונים וטיפול בקשירת חנקן  -וטיפול בעוויתות, לפי הצורך(. טיפול ארוך 

גליצרול פנילבוטיראט(. השתלת כבד מוקדמת עשויה להיות אפשרות במטופלים עם   או  ו/או נתרן  )נתרן בנזואט 

OTCD חודשים( או באלו עם אירועי היפראמונמיה תדירים. יש   3-6דרך כלל מבוצע עד גיל חמור המופיע ביילוד )ב

וגורמי עקה מוכרים. נשים בהריון עם  -להימנע מ  צום  להיות במעקב צמוד,    OTCDולפרואט, הלופרידול,  צריכות 

 בייחוד וגם בתקופה שלאחר הלידה. 

 

 פרוגנוזה

ת מאוד במטופלים עם מחלה מוקדמת ביילוד. ללא אבחון  הפרוגנוזה תלויה בחומרת המחלה אך נחשבת לשלילי

 מוקדם וטיפול באירועים היפראמונמיים, התוצאה הנוירולוגית אינה טובה. 

 

 :מומחהמבקר 

o  פרופ' יוהנס הברלה 

 

  01/10/2019 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.  

 

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


      
 

 רופות יתומות ות למחלות נדירות  רשתה

 המכון למחלות נדירות   צוות תרגום הפורטל אורפנט לשפה העברית מבוצע ביוזמת 

 מרכז הרפואי שיבא תל השומרה

 
 

 
 https://www.orpha.net -בניתן למצוא מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים 

 3 
 

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