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Prehľad 

 

Deficit adenozín monofosfát (AMP) deaminázy predstavuje metabolické ochorenie s dvoma odlišnými 
formami. Chýbanie aktivity erytrocytovej izoformy AMP deaminázy bolo popísané u pacientov s nízkou 
hladinou kyseliny močovej, bez zjavných klinických príznakov.  
Deficit izoadenylát deaminázy je dedičné ochorenie energetického metabolizmu s deficitom aktivity AMP 
deaminázy v kostrovom svalstve. Je charakterizované svalovou bolesťou indukovanou cvičením, kŕčmi 
a/alebo skorým nástupom únavy. Približne 1-2% Kaukukazskej populácie prenáša genetický defekt 
deficitu myoadenylát deaminázy, ale len u malej časti prenášačov sa vyvinú klinické príznaky. Prevalencia 
nie je známa, bolo však publikovaných niekoľko stoviek kazuistík. Ženy a muži sú postihnutí v rovnakom 
pomere. Väčšina pacientov trpí symptómami po cvičení: rýchla únava, kŕče alebo myalgie. Približne 
u rovnakej časti pacientov začínajú príznaky v detstve, adolescentnom alebo dospelom veku. Po 
zvýraznení príznakov počas prvých niekoľko rokov sa klinický priebeh väčšinou stabilizuje. Neexistujú 
dôkazy o muskulárnej dystrofii alebo atrofii. Ochorenie postihuje výlučne kostrové svalstvo, hladké svaly 
alebo iné orgány nie sú postihnuté. Prenos je autozómovo recesívny. Väčšinu pacientov s týmto 
ochorením tvoria homozygóti pre nonsens C34-T mutáciu v géne AMPD1 (adenozín monofosfát 
deamináza typ 1). Táto mutácia vytvára včasný stopkodón, ktorý bráni syntéze enzymaticky aktívneho 
proteínu. Tento deficit narušuje cyklus purínových nukleotidov a teda tvorbu svalovej energie. Prekvapivo 
boli popísaní aj asymptomatickí pacienti s  deficitom AMP deaminázy, čo nasvedčuje existencii ďalších 
pomocných faktorov pri vývoji myopatických symptómov. Diagnóza je založená na histochemickom 
stanovení alebo biochemickej analýze zo svalovej biopsie, ktorá preukáže nedostatočnú aktivitu svalovej 
adenylát deaminázy, alebo molekulovej identifikácie kauzálnej mutácie.  Bohužiaľ, medikamentózna liečba 
tohto ochorenia neexistuje. Symptómy zlepšuje podávanie D-ribózy, aj keď efekt tohto cukru je len 
krátkodobý a nebol dokázaný pozitívny efekt v nasledujúcich dňoch.  
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