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Prehľad 

 
Deficit ornitíntranskarbamylázy je častá enzymatická porucha s recesívnym alebo dominantným X-
chromozóm viazaným typom dedičnosti. Mutácie zodpovedné za úplné poškodenie enzymatickej aktivity 
spôsobujú v novorodeneckom období u hemizygotov mužského pohlavia veľmi závažnú 
hyperamonemickú kómu, ktorá je väčšinou fatálna. Ženy s heterozygotným postihnutím môžu byť 
asymptomatické, alebo sa u nich deteguje orotová acidúria buď spontánne alebo po záťaži proteínovou 
diétou. Takto je možné identifikovať nosičov. Prejavy ochorenia môžu byť u pacientiek rôznej intenzity, od 
nechutenstva voči proteínom až po chronické vracanie, ďalej oneskorenie rastu, hypotónia, 
psychomotorická retardácia, hyperamonemická kóma alebo psychiatrické ťažkosti. Stupeň závažnosti 
ochorenia je u žien veľmi variabilný, pretože závisí od miery inaktivácie mutovaného X-chromozómu. 
Mutácie zodpovedné za čiastočnú aktivitu enzýmu, spôsobujú vznik hyperamonemickej kómy u mužov 
v mladistvom alebo v dospelom veku, pričom prejavy pripomínajú Reyov syndróm alebo encefalitídu. Ženy 
v tomto prípade ostávajú asymptomatické. Diagnostika je založená na prítomnosti hyperamonémie 
a chromatografii aminokyselín so stanovením závažnej hypocitrulinémie a zvýšených hladín glutamínu, 
alanínu a lyzínu. Častým nálezom v moči počas akútnej fázy sú tiež vysoké hladiny kyseliny orotovej. 
V rodokmeni možno pozorovať X-chromozóm viazaný typ dedičnosti. Diagnózu potvrdíme stanovením 
aktivity enzýmu v bioptických vzorkách pečene alebo čreva. U chorých aj zdravých rodinných príslušníkov 
je potrebné doplniť molekulovo-genetickú analýzu, ktorá sa využíva aj za účelom prenatálnej diagnostiky. 
Základom liečby je diéta s limitovaným množstvom proteínov podľa individuálnej tolerancie pacienta, 
suplementácia arginínu a citrulínu a podávanie benzoátu sodného a fenylbutyrátu sodného. Niektoré 
ťažké formy ochorenia boli úspešne liečené transplantáciou pečene.  
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