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ÖZET

Sarıtaş Nakip, Ö. Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk
Metabolizma Bilim Dalı’nda izlenen üre döngüsü bozukluğu olan 85 hastanın
klinik ve laboratuvar özelliklerinin geriye dönük incelenmesi. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Ankara,
2017. Üre döngüsü bozuklukları her yaşta bulgu verebilen oldukça heterojen bir
hastalık grubudur. Kendine özgü bazı bulguları ile diğer metabolik hastalıklardan
ayrılır. Hastalığın erken tanı ve tedavisi ile morbidite ve mortalitenin azaltılması
hedeflenmektedir. Bu çalışma ülkemizdeki en deneyimli metabolik hastalık
merkezinde izlenen üre döngüsü bozukluğu olan hastalar geriye dönük olarak
incelenmiş ve ülkemizdeki hastalık grubunun özellikleri belirlenmiştir. Bugüne kadar
ülkemizde incelenmiş olan en büyük hasta serisi olmasının yanında bundan sonra
yapılacak olan araştırmalara da ışık tutması amaçlanmıştır. Çalışmaya 1979-2017
yılları arasında tanı alarak izleme alınmış 85 hasta ve toplam 131 hiperamonemik atak
dâhil edilmiştir.

Hastalar arasında %51,8 ile sitrülinemi tip 1 en sık, ornitin

transkarbamilaz eksikliği %24,7 ile ikinci, arjininosüksinik asidüri %14,1 ile üçüncü
sıklıkta görülmüştür. En az görülen üre döngüsü bozuklukları ise karbamoil fosfat
sentaz-1 eksikliği, arjininemi ve sitrin eksikliğidir. Ortalama izlem süresi 4,17 yıl (0
gün-26,83 yıl) olan 85 hastadan 26’sının izlemden çıktığı, 3’ünün başka merkezde
takip edildiği, izleme devam edilenlerin ise %46,4’ünün kaybedildiği görülmüştür.
Hayatta kalan ve izleme devam eden hastaların %30 oranında normal gelişim
gösterdiği, geri kalanın ise çeşitli derecelerde gelişme geriliği ve zekâ geriliğine sahip
olduğu görülmüştür. Hiperamonemik atakların %83,9 oranda düzelme ile geri kalanın
ise ölümle sonuçlandığı görülmüştür. Bu çalışmanın ülkemizde görülen üre döngüsü
bozukluklarının genel özelliklerini, sonuçlarını yansıtması ve bu çalışmadan yola
çıkılarak tanı ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi için bir kaynak olacağı
düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: hiperamonemi, üre döngüsü, gelişme geriliği, karaciğer
yetmezliği, doğuştan metabolik hastalıklar.
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ABSTRACT

Sarıtaş Nakip, Ö. Retrospective evaluation of clinical and laboratory
characteristics of 85 patients with urea cycle disorders. Hacettepe University
Faculty of Medicine, Thesis in Pediatrics. Ankara, 2017. Urea cycle disorders are a
heterogeneous group of diseases that can manifest at any age. They are distinguished
from other metabolic diseases by some unique findings. It is aimed to reduce morbidity
and mortality with early diagnosis and treatment of the disease. This study
retrospectively investigated patients with urea cycle disorders observed at the most
experienced center of the metabolic disease in our country and identified the
characteristics of the disease group in the country. Secondary goal of this study is to
shed light on the research that will be carried out as well as being the largest patient
group examined in our country until today. Eighty-five patients who were followedup between 1979 and 2017 were included for the study, and also 131 hyperammonemic
episodes were included. Among patients, citrullinemia type 1 was the most common
type with 51.8%, ornithine transcarbamylase deficiency was the second with 24.7%,
argininosuccinic aciduria was the third with 14,1%. The least common urea cycle
disorders were carbamoyl phosphate synthase-1 deficiency, argininemia, and citrin
deficiency. Of the 85 patients, 26 were lost to follow-up, 3 were followed by another
center. Mean follow-up duration were 4.17 years (0 days-26.83 years). 30% of
surviving patients had normal intelligence, while the rest were found to have
developmental and mental

retardation at various levels. 83,9%

of the

hyperammonemic episodes were recovered and the rest resulted with death. This study
is thought to be a source for future studies.
Key Words: hyperammonemia, urea cycle, growth retardation, liver failure, inborn
errors of metabolism.
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1. GİRİŞ
Karbonhidrat ve yağlar organizmanın enerji gereksinimini karşılarken günlük
diyetteki proteinler büyümekte olan organizmada doku yapımında, hücrelerin
yenilenmesinde kullanılır. Proteinler karbon, hidrojen ve oksijene ek olarak yapılarında
nitrojen bulundururlar. Nitrojenin ve nitrojenin yapı taşı olarak yapısında bulunduğu
amino asitlerin vücutta deposu yoktur, kullanılmayan nitrojen değişik yollardan vücuttan
atılır. Atık nitrojenin % 50-90 kadarı üre şeklinde vücuttan uzaklaştırılır. Atık nitrojenin
vücuttan uzaklaştırılmasında en önemli yapı olan üre, karaciğerde hepatositlerde, kısmen
mitokondrilerde kısmen de sitozolde gerçekleşen, amonyum iyonu varlığında başlayan bir
döngü sonunda oluşur. Amonyak amino asit metabolizması, protein sentezi ve pH
homeostazı için önemli bir nitrojen kaynağıdır. Fizyolojik pH’ da küçük bir miktarı gaz
formunda iken önemli bir kısmı iyonize formda, amonyum şeklindedir. Fizyolojik pH
değerlerinde amonyağın % 98’den fazlası amonyum iyonu şeklindedir. İyonize ve nötral
formu hücre membranlarını membran taşıyıcı proteinler aracılığı ile kan-beyin bariyerini
serbest difüzyon ile geçer. Amonyum iyonik olarak potasyuma benzediğinden potasyum
kanallarından, potasyum taşıyıcıları kullanarak geçerken, amonyak aquaporinlerden
Rhesus glikoprotein A, B, C ile taşınır (1).
Sistemik amonyak havuzu gastrointestinal sistemden kaynaklanır. Ürenin kolonda
üreaz pozitif bakteriler tarafından amonyak ve karbonata ayrılması sistemik dolaşımdaki
amonyağın başlıca kaynağıdır (2). Enterositlerde fosfatın aktive ettiği glutaminaz enzimi
bağırsak lümeninden çok dolaşımdan sağlanmakta olan glutamini glutamata deamide
ederek bağırsakta amonyak oluşumuna katkı sağlar. Absorbsiyondan sonra portal kandaki
amonyak periportal hepatositlerde afinitesi düşük, ancak kapasitesi yüksek olan üre
döngüsü ile büyük oranda detoksifiye edilir. Kalan amonyak ise perivenöz hepatositlerde
amonyak molekülünü glutamata inkorpere ederek glutamine dönüştüren glutamin sentetaz
enzimi ile ortadan kaldırılır. İskelet kasında glutamin sentetaz enzimi düşük düzeydedir,
ancak karaciğer yetmezliği halinde amonyağın dolaşımdan uzaklaştırılmasında önemli rol
üstlenir (3). Böbrekte hem glutamin sentetaz hem de glutaminaz enzimi bulunduğundan

2

böbrekler amonyağın artışına ya da azalmasına katkı sağlayabilir. Sirotik hastalarda renal
amonyagenezis, yani böbrekte glutaminin yıkımı amonyak yükselmesinde önemlidir (4).
Amonyak metabolik bir toksindir. Kanda amonyak düzeyinin artışı beyinde artışa
yol açarak kan-beyin bariyeri geçirgenliğinde artma, astrositlerde şişme,

beyin

metabolizmasında ve sinir iletiminde değişiklik ve serebral ödemle sonuçlanır (5).
Astrositlerdeki yüksek glutamin sentetaz aktivitesi beynin yüksek amonyak
düzeyinden korunmasında önemlidir. Ancak astrositlerde glutamin birikimi ile oluşan
ozmotik stres detoksifikasyon sistemini kısıtlar. “Amonyak-glutamin-beyin ödemi
hipotezi”. Glutaminin astrosit içinde birikimi ile bozulan ozmotik denge miyo-inozitol ve
diğer zayıf elektrolitlerin hücre dışına atılması ile yeniden kurulmaya çalışılır. Beyindeki
glutamin düzeyi arteriyel kandaki glutamin ile değiştiğinden plazma amonyak düzeyinin
artışı astrositlerdeki glutamin miktarını artırır, sonunda dengeleyici mekanizmalar yetersiz
kalır (5, 6).
Kan amonyak düzeyi normalde, kan üre azotu (BUN) 6-20 mg/dL iken, 10-40
μmol /L (15-70 μg/dL) düzeyindedir. Plazma amonyak değerinin çocuk ve yetişkinlerde
50-80 μmol/L (85-135 μg/dL)’den büyük oluşu hiperamonemidir. Yenidoğanda ise100110 μmol/L (170-187 μg/dl)’den daha yüksek değerler hiperamonemi olarak
değerlendirilir. (birim çevirme: µmol/L=0,5872 x

µg/dL) (7). Ancak Hacettepe

Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi laboratuvarlarında ise kan amonyak
düzeyi referans aralığı 20-120 µg/dL (11-70 µmol/L)’dir (8).
Amonyak düzeyindeki toksik etki yapabilecek artışlar hepatik detoksifikasyonun
azalması (karaciğer sirozu, akut karaciğer yetmezliği, portosistemik şant, üre döngüsü
enzim bozuklukları, vb. nedenlerle) ya da üre döngüsünün baskılanmasına yol açan
antiepileptik ilaç kullanımı (valproik asit gibi) veya amonyak oluşumunun artışı (üreaz
pozitif bakterilerin bağırsakta çoğalması ya da bu bakterilerle oluşan üriner enfeksiyon
gibi) sonucu gelişir.

Akut hiperamonemik krizlerin hazırlayıcı nedeni olarak

gastrointestinal kanamalar, enfeksiyon gibi protein yıkımına yol açan olaylar, diüretiklerin
aşırı kullanımı ve konstipasyon sayılabilir (9).
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Erişkinlerde sıklıkla karaciğer hastalıkları sonucu gelişen hiperamonemi çocukluk
yaş grubunda üre döngüsü enzim bozuklukları, organik asidemiler gibi doğuştan
metabolizma bozuklukları nedeni ile gelişir. Yenidoğanın geçici hiperamonemisi, Reye
sendromu, karaciğer hastalıkları, çeşitli toksin ya da ilaç alımı halinde de hiperamonemi
gelişebilir. Üre döngüsü enzim bozuklukları nadir izlenen kalıtsal hastalıklardır. Üre
döngüsünde yer alan enzimlerin ya da taşıyıcıların eksikliğinde oluşan hiperamonemiler
primer olarak adlandırılırken, üre döngüsünün biriken metabolitlerle baskılanması ya da
substrat eksikliği sonucu oluşan hiperamonemiler sekonder olarak adlandırılır (9). Tablo1.1’de hiperamonemi ayırıcı tanı listesi özetlenmektedir (3).
Neden ne olursa olsun hiperamonemide gecikmiş tanı ve tedavi beyin hasarına
hatta ölüme yol açabilir. Erken tanı ve tedaviye rağmen bazen prognoz kötü olabilir. Tam
enzim eksiklikleri yenidoğan döneminde gelişen ağır nörolojik bulgular ile karakterize
iken kısmi eksikliklerde klinik tablonun oluşması yetişkin çağa kadar gecikebilir (10).
Üre döngüsü bozukluklarının görülme sıklığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’
nde 35.000 canlı doğumda bir olarak hesaplanmıştır, her yıl Amerika’da yaklaşık 114
çocuğun üre döngüsü enzim bozukluğu ile dünyaya gelmesi beklenmektedir (11-13). Bu
oran İngiltere’de (14) 1:22.179, Finlandiya’da (15) 1:39.000, İtalya’da (16) 1:41.506,
Kanada’da (17) 1:53.717 ve İspanya’da (18) 1:70.922 canlı doğumdur. Ülkemizde sıklığı
kesin olarak bilinmemekle birlikte, biri hariç diğerleri otozomal resesif kalıtılan üre
döngüsü enzim bozukluklarının, akraba evliliği sıklığı yüksek olan ülkemizde, pek çok
ülkeye göre, daha sık izlendiği düşünülebilir. Amerika Birleşik Devletleri verilerine göre
en sık görülen üre döngüsü bozukluğu ise OTC eksikliğidir. Bunu arjininosüksinik asidüri
(ASA) ve sitrülinemi izler. En az görülen ise arjininemidir (<1:1.000.000 canlı doğum)
(12). Hepsi genetik geçişli olan üre döngüsü enzim bozukluklarında kesin bir genotipfenotip ilişkisi henüz belirlenememiştir. Ancak aynı hastalığa sebep olan farklı
mutasyonlar hastalığın farklı fenotiplerinin ortaya çıkmasına ve tedavi yanıtlarının farklı
olmasına da neden olduğu bilinmektedir (11).
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Tablo -1.1. Hiperamonemi ayırıcı tanısında yer alan hastalıklar.
Kalıtsal hastalıklar
Üre döngüsü bozuklukları
Karbamil fosfat sentetaz-1 eksikliği
Ornitin transkarbamilaz eksikliği
Arjininosüksinat sentetaz eksikliği (Sitrülinemi tip 1)
Arjininosüksinat liyaz eksikliği (Arjininosüksinik asidüri)
Arjinaz-1 eksikliği (Arjininemi)
N-asetil glutamat sentetaz eksikliği
Üre döngüsü ara metabolitlerinin transport bozuklukları
Lizinürik protein intoleransı
Hiperamonemi-hiperornitinemi-homositrülinüri sendromu
Sitrin eksikliği (Sitrülinemi tip 2)
Organik asidemiler
Propiyonik asidemi
Metilmalonik asidemi
İzovalerik asidemi
β-Ketotiyolaz eksikliği
Multiple karboksilaz eksikliği
Glutarik asidemi tip 1
3-Hidroksi-3-Metilglutarik asidüri
Yağ asidi oksidasyon bozuklukları
Orta zincirli açil KoA dehidrogenaz eksikliği
Sistemik karnitin eksikliği
Uzun zincirli yağ asidi oksidasyon defektleri ve ilişkili diğer bozukluklar
Diğer metabolik hastalıklar
Pirüvat karboksilaz eksikliği (neonatal form)
Ornitin aminotransferaz eksikliği (yenidoğanlar ve bebeklerde)
Yenidoğanın geçici hiperamonemisi
Hiperamonemi ile birlikte giden konjenital hiperinsülinizm
Kazanılmış bozukluklar
Özellikle yenidoğan döneminde şiddetli seyreden sistemik hastalıklar
Yenidoğanda sistemik Herpes simpleks virüs enfeksiyonu
Karaciğer yetmezliği
Üreaz pozitif bakteriler ile gelişen enfeksiyonlar
Valproat kullanımı
L-asparajinaz kullanımı
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Üre Döngüsü
İnsanların atmosferik nitrojeni kullanabilmeleri diğer organizmalar sayesinde
mümkündür. Bakteriler tarafından indirgenen nitrojen (NH4+), diğer organizmalar
tarafından amino asit oluşturmak üzere kullanılabilir. İndirgenmiş nitrojen insan
organizmasına diyetteki serbest amino asit ve protein yapısında alınırken bağırsak
bakterileri tarafından oluşturulan amonyak az miktarda nitrojenin vücuda giriş şeklidir.
Karbonhidrat ve yağlar organizmanın enerji gereksinimini karşılarken günlük
diyetteki proteinler büyümekte olan organizmada doku yapımında, hücrelerin
yenilenmesinde kullanılır. Proteinler içerdikleri karbon, hidrojen ve oksijene ek olarak
yapılarında nitrojen bulundururlar. Diyette gereksinimin ötesinde protein varlığında ya da
ileri açlıkta olduğu gibi endojen proteinler enerji gereksinimini karşılamak üzere
yıkıldıklarında amino asitler oksidatif olarak yıkılırlar. Bu yıkımda her amino asidin
amino grubu karbon iskeletinden ayrılır. Karbon iskelet Krebs döngüsünde ya da
glukoneogenezde kullanılırken nitrojen içeren yapılar biyosentetik amaçla kullanılır, geri
kalan kısmı ise üre şekline dönüştürülüp vücuttan uzaklaştırılır.
Amino

asitlerin

yapısında

bulunan

nitrojenin

bu

yapıdan

ayrılması

transaminasyon ile olur. Bu yolla serbest amino asit yapısındaki nitrojen başka yapılara
aktarılır.

Transaminasyonda verici durumdaki amino asitteki amino grubu, alıcı

durumdaki keto-asidin keto-karbon yapısına aktarılır. Bu geriye dönüşümlü reaksiyon
hücre içinde bulunan aminotransferaz (transaminaz) olarak bilinen ve piridoksal fosfatı
kofaktör olarak kovalent bağlarla bağlamış enzimler aracılığı ile başarılır. Treonin ve lizin
dışında tüm amino asitler için aminotransferaz enzimleri vardır. -ketoglutarat çok sayıda
transaminasyonda alıcı yapı olarak yer aldığı için glutamat nitrojen eliminasyonunda çok
önemli bir yapıdır (19).
Glutamat karaciğerde glutamat dehidrogenaz enzimi tarafından amonyak
oluşturmak üzere oksidatif deaminasyona uğratılır ya da glutamin sentetaz tarafından
glutamine çevrilir. Glutamin böbrek tübülü hücresine taşınarak orada glutaminaz enzimi

6

tarafından glutamat ve amonyağa dönüştürülür. Her iki yolla oluşan amonyak, amonyum
iyonu (NH4+) şeklinde idrarla atılır. Amonyum idrarın pH’ sının 4-8 arasında kalmasında
yardımcıdır.
Karaciğerde glutamat dehidrogenaz tarafından katalizlenen reaksiyon;
glutamat + NAD(P) + H2 O  NH4+ + -ketoglutarat + NAD(P)H + H+
Enzim NAD veya NADP’ yi kofaktör olarak kullanır. Reaksiyonun hangi yöne
olacağını hücrenin enerji durumu belirler. Eğer hücrede ATP, GTP yüksekse, yani
hücrenin enerji gereksinimi karşılanabiliyorsa glutamatın NH4+ ve -ketoglutarata
dönüşümü sınırlanmıştır. Eğer hücrenin enerjiye gereksinimi varsa, ADP ve GDP’ nin
etkisi ile glutamat NH4+ ve -ketoglutarata dönüşecek, böylece hücrede trikarboksilik asit
(TCA) döngüsüne girecek -ketoglutarat oluşacaktır.
Karaciğerdeki diğer reaksiyonda;
glutamat + NH4+ + ATP  glutamin + ADP + Pi + H+
dönüşümü olur. Bu reaksiyon 20 majör amino asitten biri olan glutamini sağlayan
reaksiyondur. Glutamin dolaşımdaki majör amino asittir. Böbrekte glutaminaz enzimi
glutamini glutamat ve amonyağa dönüştürür.
Glutamin + H2 O  glutamat + NH3
Bu yolla periferik dokularda oluşan amonyak nörotoksik olmayan, alkaloz yaratmadan
non-iyonize formda böbreğe taşınmış olur (20).
İdrarla atılan amonyak, kreatinin, pürin, pirimidin ve amino asitler ve solunan
havadaki gaz şeklindeki amonyak çok az miktarda atık nitrojeni vücuttan uzaklaştırır. Atık
nitrojenin % 50-90 kadarı üre şeklinde vücuttan uzaklaştırılır. Atık nitrojenin üre şeklinde
vücuttan uzaklaştırılması üre döngüsü adı verilen ardışık enzimatik olaylarla başarılır.
Glutamatın yapısında biriken nitrojen iki yolla üre döngüsüne girer; (1) glutamat
dehidrogenazın yol açtığı oksidatif deaminasyon sonucu oluşan amonyum (NH4+)
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şeklinde, (2) glutamat-okzaloasetat transaminasyonu yardımı ile oluşan aspartat şeklinde
(20).
Üre döngüsünde temel olarak altı enzim ve iki taşıyıcı protein görev almaktadır.
Bunlar; (1) N-Asetil Glutamat Sentetaz (NAGS), (2) Karbamil Fosfat Sentetaz-1
(CPS-1), (3) Ornitin Transkarbamilaz (OTC), (4) Arjininosüksinat Sentetaz (ASS),
(5) Arjininosüksinat Liyaz (ASL), (6) Arjinaz-1 (ARG-1) enzimleridir. NAGS enzimi
doğrudan üre döngüsü enzimi olmamakla birlikte CPS-1 enziminin kofaktörü olan NAG
sentezini sağladığından bu döngü içerisinde sayılmaktadır (7, 10). Enzimlerden NAGS,
CPS1 ve OTC mitokondriyal, ASS, ASL ve ARG-1 ise sitozolik yerleşimlidir Taşıyıcı
proteinler ise aspartat-glutamat taşıyıcısı ve ornitin-sitrülin taşıyıcısıdır. Bu taşıyıcı
proteinlerin her ikisi de mitokondri iç membranında bulunmaktadır (12). Üre döngüsü
enzimleri temel olarak karaciğerde bulunmakla birlikte üre döngüsü ara ürünlerinin
sentezi bağırsak ve böbreklerde de gerçekleşir. Enterositlerde CPS-1 ve OTC aktivitesi ile
sitrülin, böbreklerde de ASS ve ASL aktivitesi sonucu arjinin sentezlenmektedir.
Buralarda oluşan sitrülin ve arjinin karaciğere gelerek hepatositlerde üre ve ornitine
parçalanır (12, 21). Memelilerde tanımlanmış en az iki arjinaz enzimi bulunmaktadır.
Bunlardan arjinaz-1 (ARG-1) karaciğerde ve eritrositlerde sitoplazmada, arjinaz-2 (ARG2) ise böbreklerde ve beyinde mitokondride yerleşiktir. ARG-2 enziminin işlevi henüz
tam olarak bilinmemekle birlikte yüksek plazma arjinin düzeylerinde periferal dokuda
arjinini üre ve ornitine parçaladığı ve bu nedenle ARG-1 defektif hastalarda üre sentezinin
hala devam etmesini sağladığı düşünülmektedir (10, 12, 22). Ayrıca birçok kanser
hücresinin de ARG-2 eksprese ettiği bilinmektedir (12). Literatürde ARG-2 mutasyonuna
bağlı steatohepatit gelişen vakalar bildirilmiştir (23). Tamamı yalnızca karaciğerde
gerçekleşen üre döngüsü Şekil-2.1’de özetlenmiştir.
Amonyak molekülü ilk olarak mitokondride, iki adenozin trifosfat (ATP)
molekülünün de kullanıldığı bir reaksiyona girer ve karbamil fosfat molekülü oluşur. CPS1 enziminin katalizlediği bu reaksiyon üre döngüsünün hız kısıtlayıcı basamağıdır. NAGS
tarafından glutamat ve asetil KoA moleküllerinin birleşmesi sonucu oluşan NAG, enzimin
allosterik kofaktörüdür (24). Ayrıca üre döngüsünün ara metabolitlerinden arjinin de
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NAGS enzimini aktive eder (25). Oluşan karbamil fosfat bileşiği mitokondri matriksinde
bulunan ornitin ile birleşerek sitrülini oluşturur. Sitrülin ise ornitin-sitrülin taşıyıcısı
aracılığı ile sitoplazmaya geçer. Burada arjininosüksinat sentetaz enzimi substrat olarak
sitrülin ve aspartatı kullanarak arjininosüksinat oluşturur. Ardından oluşan bu bileşik
arjininosüksinat liyaz aracılığı ile arjinin ve fumarata parçalanır. Oluşan arjinin molekülü
de ARG-1 enzimi aracılığı ile su molekülünün de kullanıldığı bir reaksiyon ile ornitine
parçalanırken üre molekülü açığa çıkar. Oluşan ornitin, ornitin-sitrülin taşıyıcısı aracılığı
ile yeniden mitokondriye döner ve döngü tamamlanır. Üre döngüsü özellikle aspartatglutamat taşıyıcısı aracılığı ile TCA döngüsü ile de yakından ilişkilidir (21). Diğer adı
sitrin (SLC25A13) olan aspartat-glutamat taşıyıcısı ile aspartat sitoplazmaya geçerken
glutamat da mitokondriye geçer.

Şekil-2.1. Üre döngüsü.
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2.1.1. Üre Döngüsü Enzimlerinin Eksiklikleri
Klinik Bulgular
Hiperamoneminin klinik belirti ve bulguları arasında bilinç değişikliği, letarji,
koma, nöbet, ataksi, inme benzeri lokalize bulgular, geçici görme kaybı, kusma ve inatçı
iştahsızlık bulunur. Üre döngüsü bozuklukları her yaşta bulgu verebilir ve klinik
bulgularda hastanın yaşı da belirleyici bir faktördür. Genel olarak neonatal başlangıçlı ve
geç başlangıçlı olmak üzere iki grupta değerlendirilebilir. Neonatal başlangıçlı
formlarında klinik tabloya hiperamonemi bulguları hâkimdir, emmeme, kusma, hızlı
soluk alıp verme, progresif letarji, tiz sesli ağlama gibi özgün olmayan bulgular görülür.
Özellikle hızlı nefes alıp verme ve inleme yenidoğan döneminde hiperamoneminin ilk
belirtisi olabilir. Geç başlangıçlı formlarında ise genellikle nöropsikolojik belirtiler ön
plandadır (26). Öğrenme güçlüğü, nörogelişimsel gecikme, mental retardasyon, serebral
palsi, kore, görme kaybı, ARG-1 eksikliğinde ise ilerleyici spastik dipleji, ani kişilik
değişiklikleri, psikoz, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve davranış bozuklukları gibi bulgular
görülür (12). Bunların yanında hepatomegali, kronik karın ağrısı, tekrarlayan kusma
atakları, proteinli besinlerden kaçınma, migren benzeri baş ağrıları da görülebilir. Geç
başlangıçlı tiplerde özellikle belirtilerin tekrarlayıcı özellikte olması tipiktir.
Açıklanamayan akut ensefalopatilerin ayırıcı tanısında mutlaka üre döngüsü bozuklukları
akla gelmelidir (27). Bulgular genellikle bir tetikleyici ile ortaya çıkar ve çoğu zaman bu
tetikleyici bir enfeksiyondur. Ancak her zaman bir sebep bulunamayabilir. Ateş, uzun
süreli açlık, ağır egzersiz, kusma, gastrointestinal kanama gibi durumlarda hem enerji
alımının azalması, hem de katabolizmanın artması nedeniyle hiperamonemik krizler
oluşabilir. Bazı ilaçlar da çeşitli mekanizmalarla amonyak metabolizmasının bozulmasına
neden olabilir. Valproik asit, L-asparajinaz, topiramat, karbamazepin, fenitoin, furosemid,
hidroklorotiazid, salisilik asit ve primidon bu ilaçlardan bazılarıdır (27, 28). Her bir enzim
eksikliğinde oluşan özgün klinik bulgular, alt başlıklarda tartışılmıştır.
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Laboratuvar Bulguları ve Tanı
Tanı için en önemli aşama üre döngüsü bozukluğundan şüphelenmektir. İyi bir
öykü ile önemli ipuçları elde edilebilir. Açıklanamayan ve ani başlangıçlı ensefalopatiler,
ani gelişen kişilik değişiklikleri, psikiyatrik belirtilerde mutlaka üre döngüsü bozukluğu
akla gelmelidir. Tanıda plazma amonyak düzeyi önemli olmakla birlikte normal olması
üre döngüsü bozukluğu olmadığı anlamına gelmez. Şekil-2.2’de üre döngüsü
bozukluklarının laboratuvar bulguları ile tanı algoritması verilmiştir.

Şekil-2.2. Üre döngüsü bozukluklarında tanı algoritması.
(OTC; ornitin transkarbamilaz, CPS-1; karbamil fosfat sentetaz, NAGS; N-asetil glutamat sentetaz, ASS;
arjininosüksinat sentetaz, ASL; arjininosüksinat liyaz, ARG-1; arjinaz-1.)
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Kronik seyirli olan bazı formlarda plazma amonyak düzeyleri yükselmeyebilir ya
da ataklar arasında normal olabilir (27). Özellikle zamanında doğmuş ve doğumda
herhangi bir komplikasyon olmamış bir yenidoğan aniden kötüleşiyorsa laboratuvar
çalışmaları arasında kan gazı ve pH, idrarda keton incelemesi, kantitatif aminoasit
düzeyleri ve idrar organik asit analizi yanında mutlaka plazma amonyak düzeyi de
bulunmalıdır. Başlangıçta hiperamoneminin solunum merkezini uyarmasına bağlı
solunum sayısında artma ve bunun sonucunda respiratuvar alkaloz gelişmesi tipiktir.
Ardından özellikle yenidoğan döneminde beyin ödeminin giderek artması ve beyin sapına
bası sonucu hemodinaminin bozulması ile birlikte metabolik asidoz gelişebilir. Üre
sentezinin azalması sonucu kan üre azotu (BUN) düşüktür ve fark edildiğinde tanı için
değerlidir (29).
Bazı hastalarda transaminaz düzeyleri yüksek bulunabilir (12). Ağır bir klinik
tablo ile başvuran ve tanısı kesinleşmeden kaybedilen hastalarda tanının konabilmesi
amacıyla postmortem antikoagülanlı tüpe kan ayırılmalı ve bu kandan DNA izole edilerek
dondurulmalıdır. Ayrıca cilt biyopsisi alınarak fibroblast kültürü yapılmalıdır (30). Kan
ile birlikte alınabilen tüm vücut sıvıları da (plazma, idrar, beyin omurilik sıvısı) uygun
şekilde alınarak saklanmalıdır. Tanının doğrulanması için ilk tercih edilecek yöntem
genetik testlerdir. Genetik testler için kullanılacak DNA örneği genellikle kandan elde
edilir. Ancak CPS1 geni oldukça büyük bir gen olduğu için fibroblast kültürlerinden RNA
elde edilerek çalışılması da tercih edilebilir (27).
Patoloji-Patofizyoloji
Üre döngüsü bozukluklarında birçok organda özgül olmayan değişiklikler görülür.
Karaciğerde hafif steatoz ve fokal hepatosellüler nekroz gelişebilir. Sitrülinemi
hastalarında steatoz ve yama tarzında kolestaz görülür (12). Hepatosteatoz siroza
ilerleyebilir ancak stetaoz gelişmeden de siroz gelişen vakalar bildirilmiştir (31). Beyinde,
özellikle şiddetli bir hiperamonemik krizden sonra, spongiozis, Alzhiemer tip II astrosit
reaksiyonu ve anoksik-iskemik beyin hasarına benzer çeşitli lezyonlar görülebilir,
heterotopi, hipomiyelinizasyon ve özellikle OTC eksikliğinde çoklu kistik lezyonlar da
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tanımlanmıştır (12, 32, 33). Postmortem incelemelerde genel olarak yaygın nöron kaybı
ve doku ödemi izlenmiştir (12).
Hücresel düzeyde ise amonyak yüksekliğinin merkezi sinir sistemi üzerinde birçok
yönden toksik etkileri olduğu söylenebilir. Amonyak glutamat molekülünün ekstrasellüler
ortamdan temizlenmesi için gerekli olan glutamat taşıyıcısının (GLT-1) ekspresyonu ve
nöronlarda hem eksitatör hem de inhibitör post-sinaptik potansiyeller üzerine doğrudan
etkilidir. Yüksek amonyak düzeyleri glutamin sentetaz aktivitesini artırarak özellikle
beyinde glutamin birikimine, glutamat düzeyinin azalmasına, astrositlerde glutamat
taşıyıcısının sayıca azalması ile glutamat düzeylerinin sürekli düşük kalmasına neden olur
(34, 35). Ayrıca glutaminin ve aromatik amino asitlerin beyine geçişinin arttığı
gösterilmiştir (36). Artmış glutamin astrositlere toksik etki yaparak hücresel şişmeye
neden olur. Astrositlerin fonksiyonlarını kaybetmesiyle hem kan beyin bariyeri işlev
göremez ve beyin ödemi gelişir, hem de nöronal iletim ve iyon transportu bozulur (5).
Glutaminin kendisi toksik olduğu gibi aynı zamanda beyinde amonyağın uzaklaştırılması
için de çok önemli bir bileşiktir. Artmış glutamin düzeyleri astrosit fonksiyonlarını
etkileyerek beyinde fazla amonyağın atılmasını da engellemektedir (5). Öyle ki;
hiperamonemi olmaksızın beyin dokusuna doğrudan glutamin enjekte edilen deneylerde
serebrovasküler işlevlerin etkilendiği gösterilmiştir, bu bulgu klinik olarak amonyak
düzeyi normale gelmesine rağmen nörolojik bulguların daha geç düzelmesini açıklar (37,
38). Son yıllarda glutaminin patofizyolojik etkileri konusunda çeşitli görüşler ortaya
atılmıştır. Özellikle hiperamonemik krizlerde artmış glutamin düzeyinin, nöronlarda
intrasellüler bir düzenleyici olan miyo-inozitol düzeyini azalttığı gösterilmiştir (39-42).
Yüksek amonyak düzeyi gama-amino butirik asit (GABA) gibi çeşitli nörosteroidlerin
sentezi ile ilişkili periferal tip benzodiyazepin reseptörleri üzerinden de etki gösterir.
Hiperamonemilerde alfa-ketoglutarat dehidrogenaz enzimi inhibe, fosfofruktokinaz
enzimi aktive olarak oksidatif fosforilasyonda azalma, glikolizde artma ve bunun
sonucunda laktat miktarında artış olur. Kan beyin bariyerinin amino asit metabolizması
ve transport mekanizmaları üzerine de doğrudan etkilidir. Hiperamonemik ratlarda beyin
dokusunda triptofan düzeylerinin artması sonucu, NMDA reseptörlerini doğrudan uyaran
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ve aşırı uyarım sonucu nöron kaybına neden olduğu bilinen kinolinik asit sentezini arttığı
görülmüştür (34, 43, 44). Amonyak nöronlarda hücre içi sinyal iletimini bozarak aksonal
büyümeyi engeller. İndüklenebilir nitrik oksit sentetaz (iNOS) aktivitesini artırır ve beyin
dokusunda nitrik oksit (NO) miktarı artar. Artan NO, süperoksit radikalleri ile birleşerek
peroksinitrit bileşiklerini oluşturarak hücre ölümünü hızlandırır (45).

Porto-kaval

anastomoz ile oluşturulan hiperamonemi modellerinde intraserebral tirozin düzeyinin ve
serotonin metaboliti olan 5-hidroksiindolasetik asit düzeylerinin arttığı görülmüştür. Bu
modellerde düzeyleri artan tirozinden oktapamin, fenilalaninden ise feniletanolamin gibi
yapısal olarak benzer ancak işlevsel olarak yetersiz olan ‘yalancı nörotransmitterler’
sentezlendiği gösterilmiştir (36). Bunların dışında hiperamoneminin ornitin, triptofan ve
taurin gibi amino asitler (46, 47), kreatin gibi enerji metabolizmasının önemli bileşikleri
(48) ve interlökin-1, interlökin-6 ve tümör nekrozis faktör-α gibi enflamatuvar
mediyatörler (49) üzerindeki etkileri son yıllarda üzerinde sıkça çalışılan konulardandır.
N-Asetil Glutamat Sentetaz Eksikliği (OMIM #237310)
Yakın geçmişte tüm ultrastrüktürel yapısı keşfedilmiş olan NAGS enzimini
kodlayan NAGS geni 17. kromozom (17q2131) üzerindedir ve eksikliği otozomal resesif
geçiş gösterir. 2000’li yılların başında NAGS geninin klonlanması ile genetik tanı imkânı
doğmuştur (50). Oldukça nadir görülen bu hastalığa neden olduğu bilinen az sayıda
mutasyon bildirilmiştir ve çoğunu ‘missense/nonsense’ mutasyonlar oluşturmaktadır (51).
Enzim, glutamat ve asetil KoA kullanarak NAG oluşumunu sağlar ve eksikliğinde NAG
düzeyleri azalarak CPS-1 işlevinin bozulmasına neden olur (24). Klinik ve laboratuvar
bulgular itibariyle CPS-1 eksikliğine benzer. Yaşamın ilk saatlerinde bulgu veren ağır
formları olduğu gibi uzun yıllar belirtisiz seyreden ve erişkin yaşamda tanı alan olgular
da bildirilmiştir (10). Enzimin tam yokluğu neonatal başlangıçlı ağır formuna neden
olurken geç başlangıçlı olgularda kısmi enzim aktivitesi gösterilmiştir (52). Bazı
mutasyonların belirli bir klinik fenotipe neden olduğunu bilinmektedir. Buna göre
özellikle kırpılma bölgelerini içeren mutasyonların ve V173E mutasyonunun daha ağır,
R509Q mutasyonunun ise daha hafif kliniğe neden olduğu bildirilmiştir (53). Benzer
şekilde S410T, A518T, W484R ve L430P mutasyonları neonatal başlangıçlı hastalığa
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neden olurken, C200R mutasyonu geç başlangıçlı hastalığa neden olmaktadır (54, 55).
Hastalığı klinik ve laboratuvar olarak CPS-1 eksikliğinden ayırt etmek mümkün değildir.
Enzim aktivitesi ölçümü ya da mutasyonun gösterilmesi ile tanı kesinleştirilebilir (56).
Ancak enzim aktivite ölçümü her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Karaciğer dokusunda
parsiyel enzim aktivitesine sahip olup vahşi tip mutasyonu taşıyan vakalar bildirilmiştir
(57). Laboratuvar bulgusu olarak plazma amonyak ve glutamin düzeyleri yüksek, sitrülin
ve arjinin düzeyleri oldukça düşüktür. Tedavide ilk tercih edilecek ilaç bir NAG analoğu
olan N-karbamil glutamat (NCG) ya da diğer adıyla karglumik asittir. Hem akut
hiperamonemi ataklarında hem de uzun dönem kontrolünde kullanılabilir (58). Oral
yoldan verilen NCG, CPS-1 enzimi için NAG gibi davranarak enzimin aktivitesini artırır
(7, 21). NAGS eksikliğinde tek doz karglumik asit uygulaması ile plazma amonyak
düzeylerinde belirgin düşüş gözlenir. Hatta üre sentezini artırarak tam bir iyileşme
sağladığını gösteren yayınlar da vardır (59). Prenatal tanı almış ya da NAGS eksikliği olan
kardeş öyküsü olması durumunda doğumu takiben ilk günlerde N-karbamil glutamat
başlanması hiperamonemik krizleri önleyebilir ve böylece hastalığın nörolojik etkilerinin
oluşmasının önüne geçilebilir (60). Hiperamonemi ile gelen hastalarda tanı amaçlı
kullanılabilmesinin yanı sıra, NAGS eksikliği olan hastalarda hayat kurtarıcı olması
nedeniyle üre döngüsü bozukluğu düşünülen tüm yenidoğanlara terapötik olarak
karglumik asit verilmesi önerilmektedir (61). Uzun dönem tedavi dozu vücut ağırlığı 25
kg’ın altında olan kişilerde 100 mg/kg/gün, 25 kg’dan daha fazla olanlarda ise 2,2
gr/m2’dir. Aralıklı amonyak düzeyi ölçümleri ile doz ayarlaması yapılmalıdır. Genellikle
iyi tolere edilebilen bir ilaçtır, nadiren hiperhidrozis ve ağızda acı tat bırakması gibi yan
etkiler de bildirilmiştir (62).
Karbamil Fosfat Sentetaz-1 Eksikliği (OMIM #237300)
Nadir görülen üre döngüsü bozukluklarındandır. CPS1 enzimi mitokondri iç
membranında yerleşiktir, döngünün hız kısıtlayıcı basamağı olan ilk basamağını katalizler
(12). CPS1 geni 2. kromozom (2q34) üzerinde olup eksikliği otozomal resesif geçiş
gösterir. Bugüne kadar 240’ tan fazla mutasyon tespit edilmiştir (12, 63, 64).
Mutasyonların çoğunluğu ‘misssense/nonsense’ mutasyonlardan oluşmakta, küçük
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delesyonlar ve kırpılma mutasyonları da onu izlemektedir (63). Farklı etnik gruplarda
birçok vaka serisi bildirilmiştir (65). Türk kökenli vakalarda V1013del mutasyonun daha
sık görüldüğü bilinmektedir (66). Tam eksiklik durumunda yaşamın ilk saatlerinden
itibaren bulgu veren ağır bir klinik tablo ortaya çıkmaktadır ve hastaların büyük bir
kısmını neonatal başlangıçlı vakalar oluşturmaktadır. Bulgular genellikle emmeme,
letarji, hipotoni gibi hiperamonemi bulgularından oluşur. İkinci ya da üçüncü dekadda tanı
alan vakalar da bildirilmiştir. Geç başlangıçlı vakalarda genellikle nöbet, zihinsel gerilik,
motor gerilik gibi çeşitli nörolojik belirtiler ön plandadır. Postpartum ensefalopati,
tekrarlayan psikoz atakları ve inme benzeri bulgular da bildirilmiştir (67-70). Kesin bir
genotip-fenotip ilişkisi bilinmemekle birlikte mutasyonların enzimin çeşitli bölgelerinde
oluşturduğu yapısal ya da işlevsel değişiklikler, hastalığın kliniğinde farklılıklar
görülmesine neden olur (71-73). Nadiren yüksek doz kemoterapötiklere bağlı olarak CPS1 enzim aktivitesinin baskılanması sonucu hiperamonemi gelişebilir (74). Hastalıkta
plazma amonyak düzeyi çok yüksektir ve plazma amino asitlerinden alanin ve glutamin
belirgin olarak artmış, sitrülin ve arjinin ise göreceli olarak azalmış bulunur. İdrarda orotik
asit ve sitrülin bulunmaz (12, 75). NAGS eksikliğinde de benzer amino asit profili görülür.
Bu iki durumu klinik ve laboratuvar bulguları ile ayırmak güçtür. Enzim çalışması
yapılarak ayırt edilebilir. Bir diğer seçenek ise tedaviden tanıya gitmektir, oral yoldan
NCG verilmesi sonrası klinik düzelme görülmesi NAGS eksikliğine işaret eder. Ancak
karglumik asitin CPS-1 eksikliği olan hastalarda da iyileştirme sağladığına dair yayınlar
vardır (76). Tanıda biyokimyasal belirteçler kullanılır, ancak kesin tanısı mutasyon analizi
ile konur. Genetik analiz için kullanılacak materyal genellikle kandan elde edilmektedir.
Ancak CPS1 geni oldukça büyük bir gendir, ekzon sayısının fazla olması nedeniyle
fibroblast kültürlerinden RNA elde edilmesi de tercih edilebilir (27). Son yıllarda tüm
ekzon dizileme yöntemi ile tespit edilen vakalar bildirilmiştir (77, 78). Akut
hiperamonemik atak tedavisi diğer enzim eksikliklerinden farklı değildir. Uzun dönemde
ise karaciğer nakli tek küratif tedavi seçeneğidir ve verici olarak heterozigot olduğu
bilinen yakınlarından yapılan karaciğer naklinin de başarılı olduğu bildirilmiştir (79).
Erken tedavi ile geç başlangıçlı olgularda iyi nörolojik sonuçlar elde edilebilir (80).
Prenatal tanı için fetal karaciğer biyopsisi ile enzim aktivitesine bakılabilir, ancak bu
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invaziv bir işlemdir ve enzim aktivitesinin yanlış düşük bulunması durumunda sağlıklı bir
gebeliğin sonlandırılması riski vardır. (81-85). Bu nedenle en akılcı prenatal tanı yöntemi
genetik analizdir.
Ornitin Transkarbamilaz Eksikliği (OMIM #311250)
OTC eksikliği X’e bağlı (Xp11.4) bağlı geçiş gösteren ve en sık görülen üre
döngüsü bozukluğudur. Görülme sıklığının 1:14.000-1:63.000 arasında olduğu tahmin
edilmektedir (7, 12). X’e bağlı parsiyel dominant geçiş gösterir ve bugüne kadar >300
mutasyon tanımlanmıştır (10). Oldukça büyük bir gen olan OTC geninde rutin
amplifikasyon yöntemi ile %20 vakada mutasyon gösterilemeyebilir (10, 86). Oldukça
heterojen bir grup olan OTC eksikliği yaşamın ilk günlerinde bulgu verebileceği gibi
yedinci dekadda belirti veren vakalar da bildirilmiştir (87). Hastaların yaklaşık %25-30’u
ağır bulgular ile başvuran neonatal formu oluştururken %70’i ise geç başlangıçlı
formdadır. Geç başlangıçlı olguların %66’sı heterozigot kadınlardan oluşmaktadır (12).
Klinik bulgular heterozigot kadınlar arasında da farklı şiddette ve fenotiptedir (88). OTC
eksikliğinde bir dereceye kadar genotip-fenotip ilişkisi bilinmekle birlikte, aynı
mutasyona sahip farklı bireylerde farklı fenotipik özellikler görülebilmektedir (12). Geç
başlangıçlı fenotipe neden olduğu bilinen mutasyona sahip bir bireyde erken başlangıçlı
hastalık tablosu gelişebilir (89). R277W ve R277Q mutasyonları geç başlangıçlı
olgularda, R141Q mutasyonu neonatal başlangıçlı olgularda karşılaşılan mutasyonlar iken
R40H mutasyonuna sahip olan bireylerde enzimin normal katalitik aktiviteye sahip
olduğu bilinmektedir (12, 90). Karaciğer dokusunda OTC aktivitesi normal bulunmasına
rağmen klinik olarak şüphenin devam etmesi üzerine mutasyon analizi yapılan ve tanısı
doğrulanan vakalar bildirilmiştir (91). Bunun nedeni mutasyonu taşıyan hepatositlerin
oranı ve yaşam boyunca X inaktivasyonu gelişme oranıdır (12).
Erkek bebeklerin çoğunda tipik olarak hayatın ilk günlerinde ortaya çıkan
emmeme, kusma, letarji, ensefalopati ile karakterize klinik tablo görülür. Ancak enzimin
rezidüel aktivitesine bağlı olarak daha geç tanı alan erkek bireyler de bildirilmiştir (12,
92). Hastalığın hafif formunda ise, aralarında tam iyilik halinin bulunduğu kusma,
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beslenmeyi reddetme, ataksi, konuşma bozukluğu, kişilik değişiklikleri gibi belirtilerin
olduğu ataklar izlenir. Ataklar genellikle yüksek proteinli beslenme sonrası ya da bir
enfeksiyonu takiben ortaya çıkar (93). Nadir de olsa hiperamoneminin gelişmediği, geçici
kortikal körlük, hemipleji gibi fokal nörolojik bulguların görüldüğü klinik tablo gelişir
(21, 94). Asemptomatik kadınlarda zihinsel gelişimi normal olabileceği gibi çeşitli
derecelerde serebral disfonksiyon da olabilir (10, 12). Ancak erken bulgu veren ağır
formlarda, orta şiddetten ağır şiddete kadar değişik derecelerde gelişimsel bozukluklar
sıklıkla izlenir. Uzun dönemde gelişme geriliği, kişilik bozuklukları, dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu, yürütücü işlev bozukluğu, entelektüel yetersizlik gibi
nöropsikiyatrik komplikasyonlar görülebilmektedir (95). Öyküde annenin akrabalarında
migreni olan ya da proteinli besinlerden kaçınan bireylerin bulunması da OTC eksikliğini
destekleyen bir ipucu olabilir (10).
Ataklar sırasında hiperamoneminin yanı sıra plazma glutamin ve alanin
düzeylerinin belirgin olarak arttığı, sitrülin, arjinin düzeylerinin ise azalmış olduğu
görülür. Kan üre azotu genellikle düşüktür. Üre döngüsü bozukluklarının hepsinde
hepatosellüler hasar, karaciğer disfonksiyonu ve akut karaciğer yetmezliği görülebilir,
ancak karaciğer tutulumunun en fazla görüldüğü üre döngüsü bozukluğu OTC eksikliğidir
(11, 12). Akut karaciğer yetmezliği ilk başvuru sebebi olabilir, tekrarlayan akut karaciğer
yetmezliği vakalarında OTC eksikliği akla gelmelidir (96). Bu ataklarda genellikle
transaminaz ve INR (international normolised ratio) yüksekliği vardır, nadiren
transaminazların normal olduğu, sadece protein sentezinin bozulduğu da olabilir (97).
Ataklar arasında karaciğer fonksiyonları normaldir. Bazen ataklarda belirti olarak
yalnızca halsizlik ve yorgunluk vardır (98). Hastalığın diğer üre döngüsü
bozukluklarından ayırımında, idrarda orotik asit tayini oldukça faydalıdır. Söz konusu
enzimin eksikliğinde karbamil fosfat ortamda birikir ve sitoplazmaya geçer, sitoplazmik
karbamil fosfat sentetaz-2 (CPS-2) enzimi aracılığı ile primidin sentezine yönlendirilir ve
yıkım ürünü olarak orotik asit oluşur (7, 12). Yalnızca OTC eksikliğinde değil, açlık,
gebelik, prematüre doğum, kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabet, beyin tümörleri ve
malignansilerde, homosistinüri, hiperamonemi-hiperornitinemi-homositrülinemi (HHH)
sendromu, lizinürik protein intoleransı (LPI), uridin mono fosfat (UMP) sentetaz
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eksikliğinde de orotik asit atılımı artmış bulunabilir (99). Bu alternatif yolak aynı zamanda
asemptomatik taşıyıcıların belirlenmesinde kullanılan allopurinol testinin de temelini
oluşturur. Doğum sonrasında uterusun hızlıca involüsyona uğraması sonucu protein
katabolizması artar ve heterozigot asemptomatik taşıyıcılarda akut hiperamonemik kriz
gelişebilir. Bu nedenle asemptomatik taşıyıcıların herhangi bir katabolik stresten önce
belirlenmesi önem taşır. Mutasyonu bilinen ailelerde mutasyon analizi yapılabilir. Ancak
mutasyonların ‘promoter’ ya da ‘enhancer’ dizilerinde meydana gelmiş olması nedeni ile
halen OTC geninde oluşan mutasyonlar %80 oranında tespit edilebilmektedir (100).
Genetik analizin sonuç vermemesi halinde ise oral protein yükleme testi ile idrarda orotik
asit düzeylerinin ölçümü veya allopurinol testi ile idrarda orotidin ölçümü yapılabilir (12).
Allopurinol metaboliti olan oksipurinol ribonükleotid, orotidin dekarboksilazı inhibe
ederek idrarda orotik asit atılımını artırır (101). Bu yöntemler ile de kesin sonuç
alınamazsa ancak hepatositlerde enzim düzeyinin ölçülmesi ile tanı konabilir. İntestinal
biyopsi ile enterositlerde de enzim aktivite ölçümüne dayalı yöntemler geçmişte
kullanılmıştır (102). Mutasyonların tamamının tespit edilememesi, asemptomatik
taşıyıcılarda biyokimyasal belirteçlerin protein yüklemesine rağmen normal olabilmesi,
etkilenen ailelere genetik danışmanlık verilmesini ve etkilenen bireylerin tespit edilmesini
zorlaştırmaktadır (101-104).
Ayırıcı tanıda ataklar halinde seyreden diğer metabolik hastalıklar akla gelmelidir.
Özellikle de benzer şekilde klinik bulgulara sahip ve hiperamonemi nedenlerinden biri
olan LPI ile ayırımı önemlidir. Klinik olarak benzeseler de laboratuvar bulguları ile
kolaylıkla ayrımı yapılabilir. Lizinürik protein intoleransında plazma sitrülini yüksektir
ve idrarda yüksek miktarda lizin ve ornitin atılımı görülür. Hastalığın tedavisi diğer üre
döngüsü bozukluklarındaki gibidir. Erken karaciğer nakli küratiftir. Etkilenen bireylerin
heterozigot akrabalarının verici olması konusu tartışmalıdır. Nakil öncesinde vericilerin
enzim aktivitelerinin bakılıp nispeten yüksek olanlardan alınabileceği şeklinde bir görüş
varken, diğer yandan enzim aktivitesi normal olmasına rağmen spontan X inaktivasyonu
gelişmesi sonrası hiperamonemik ensefalopati gelişen vaka raporlarının olması nedeniyle
tam tersini savunan bir görüş de vardır (105-108).
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Arjininosüksinat Sentetaz Eksikliği (Sitrülinemi Tip 1) (OMIM #311250)
ABD verilerine göre insidansı 1:250.000 (12) olan ve otozomal resesif kalıtım
gösteren ASS eksikliğinin geni (ASS geni) 9. kromozom (9q34) üzerinde yerleşiktir (10).
Enzimin aktivitesine göre klinik tablo, yenidoğan döneminde letarji, konvülziyon, koma
geliştiren ağır bir tablodan, genç erişkinlik döneminde hiperamonemik krizler şeklinde
geç başlangıçlı tabloya kadar değişkenlik gösterir. Ağır ya da neonatal formunda
zamanında doğan ve tamamen normal olan bebekler anne sütü ile veya protein içeriği
yüksek bir mama ile beslenmeye başladıktan sonra, kusma, beslenmeyi reddetme, letarji,
nöbet gibi bulgular ile başvurabilir. Başvuru sırasında fontanel gerginliğinde ve
bombeliğinde artış, zayıf ışık refleksi, hipotoni, hiporefleksi gibi özellikle beyin ödemini
telkin eden bulgular ön plandadır. Daha hafif seyirli ya da subakut formunda ise büyüme
ve gelişme geriliği, aralıklı kusma atakları ve bir yaşından itibaren zayıf, kırılgan saçlar
görülür (trikoreksis nodoza) (10). Trikoreksis nodoza, esas olarak arjininosüksinik
asidüride görülse de sitrülinemi hastalarında da görülebilmektedir. Literatürde postpartum
dönemde de, erken bebeklik döneminde de akut karaciğer yetmezliği gelişen vaka
bildirileri vardır (108, 109). Tipik olarak belirgin hiperamonemi ile birlikte plazma arjinin
ve üre düzeylerinin azalmış, sitrülin düzeylerinin ise belirgin olarak artmış olduğu görülür.
Laboratuvar bulguları OTC eksikliğine benzer. Ancak plazma sitrülin düzeyi normalin üst
sınırının 50-100 katı (2000-5000 µmol/L) kadar yüksek bulunur (12). Çok yüksek
düzeylerde olmasa da idrarda orotik asit saptanabilir. Son yıllarda biyokimyasal olarak
sitrülinemiye benzer ancak daha düşük sitrülin düzeylerine sahip ve herhangi bir belirtisi
olmayan bir grup hasta bildirilmiştir. ‘Hafif sitrülinemi’ olarak adlandırılan bu durumun
ASS eksikliğinin genetik bir varyantı olduğu düşünülmektedir (110). ASS enzimi timus
ve olgun T hücrelerinde de bulunmaktadır. ASS defektif farelerde yapılan gen çalışmaları
sonucu T hücre çoğalması ve farklılaşmasında bozulma olduğu ve gen tedavisi ile defekt
düzeltildiğinde T hücre sayılarında artış olduğu gösterilmiştir (111). Bu nedenle ASS
eksikliğinde çeşitli derecelerde T hücre yetmezliği görülebilir. Tanı için genellikle
laboratuvar bulguları yeterlidir ancak enzim çalışması ya da mutasyon analizi ile
kesinleştirilebilir. Hafif formlarının da fatal hiperamonemik koma riski bulunduğundan
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yakından izlenmesi önerilmektedir (27). Bu konuda gelecek vaat eden alanlardan birisi
olan gen tedavisinin hayvan deneylerinde bir dereceye kadar başarılı olabildiği
gösterilmiştir (112).
Arjininosüksinat Liyaz Eksikliği (Arjininosüksinik Asidüri-ASA) (OMIM
#207900)
ASL eksikliği 1:220.000 canlı doğum insidansı ile en sık görülen ikinci üre
döngüsü bozukluğudur ve otozomal resesif geçiş gösterir (12). ASL geni 7. kromozom
(7q11.2) üzerinde yerleşmiştir. Sitrülinemi tip 1’de olduğu gibi enzim aktivitesine göre
klinik bulguların şiddeti ve başlama yaşı değişkenlik göstermektedir. Neonatal ya da akut
formda bebekler ilk günlerden itibaren hiperamonemi bulguları ile gelirken, subakut ya
da hafif formunda özellikle adolesanlar fokal nörolojik bulgular, kortikal körlük ve
hepatomegali gibi belirtiler ile başvurabilir. Hatta ilk kez postpartum psikoz ile başlayıp
hızla komaya ilerleyen vakalar bildirilmiştir (113). Genişletilmiş yenidoğan taraması ile
birlikte asemptomatik hafif seyirli formları tanımlanmaya başlamıştır (12). ASA, özellikle
adolesan döneminde belirgin hepatomegaliye neden olması ve karaciğeri ilgilendiren
kronik komplikasyonları nedeniyle diğer enzim eksikliklerinden klinik olarak ayrılır (7).
Biriken arjininosüksinik asitin hepatotoksik olduğu bilinmekle birlikte arjinin eksikliğinin
de bu klinik tabloya katkıda bulunduğu düşünülmektedir (114). Hipertransaminazemi ve
patolojik incelemede saptanan mikroveziküler steatoz ile Reye sendromu ile karışabilir
ancak Reye sendromunda görülen mitokondriyal değişiklikler ASS eksikliğinde görülmez
(12). Trikoreksis nodoza yaygın görülen bir bulgudur. Bazı hastalarda safra kesesi taşları,
kalpte ileti bozuklukları bildirilmiştir (10, 115). Plazma sitrülin düzeyi, sitrülinemide
olduğu kadar yüksek olmasa da belirgin olarak yüksek bulunur. Aynı zamanda diğer üre
döngüsü bozukluklarında olduğu gibi kan glutamin ve alanin düzeyleri de artmıştır. Esas
belirleyici olan laboratuvar bulgusu ise idrarda arjininosüksinik asit saptanmasıdır, diğer
vücut sıvılarında da saptanabilir. Hatta beyin omurilik sıvısında plazmada olduğundan
daha yüksek düzeylerde bulunur (10). Etkilenmiş fetüslerin amniyotik sıvılarında da tespit
edilebildiği için prenatal tanı aracı olarak kullanılabilmektedir. Arjininemi dışında diğer
üre döngüsü bozukluklarında olduğu gibi ASA’da da arjinin düzeyleri düşüktür. Arjinin

21

yalnızca üre molekülünün öncülü olmakla kalmayıp periferal dokuda birçok işlevi de
vardır. İmmün sistemin fonksiyonları için çok önemli bir molekül olan nitrik oksitin (NO)
de prekürsörüdür. Ayrıca kreatin, prolin, poliaminler ve birçok proteinin sentezi için de
gereklidir (22, 116). Bu nedenle arjininemi dışında diğer üre döngüsü bozukluklarında
arjinin replasmanı önemlidir.
Tedavisi diğer üre döngüsü bozukluklarına benzerdir. Ancak son yıllarda yüksek
doz arjinin verilmesinin üre döngüsünü uyararak arjininosüksinik asit oluşumunu
arttırdığı ve bu yolla da hepatosellüler hasar oluştuğu görülmüştür. Bu nedenle özellikle
ASA hastalarında yüksek doz arjinin (500 mg/kg/gün ya da 10 gr/m2) tek başına
kullanılmasının yerine düşük doz arjinin (100 mg/kg/gün veya 2 gr/m2 ) ve sodyum
fenilbütirat (500 mg/kg/gün ya da 10 gr/m2) kullanılması önerilmektedir (12, 114).
Bunların dışında enzim aktivitesini artıracak alternatif tedavi yöntemleri de
araştırılmaktadır (117).
Arjinaz-1 Eksikliği (Arjininemi) (OMIM #207800)
Enzimi kodlayan ARG1 geni 6. kromozom (6q23) üzerindedir ve hastalık otozomal
resesif geçiş gösterir. Üre döngüsü bozuklukları arasında klinik belirti ve bulgular
açısından ayrılır. Arjininemi hastalarında tipik hiperamonemik atakların olmadığı
bilinmektedir. Ancak nadiren de olsa arjininemi hastaları da hiperamonemik atak
yaşayabilirler.
Hastalar yaşamın ilk birkaç ayında asemptomatiktirler. Ardından ilerleyici spastik
dipleji gelişir. Ekstremitelerde tonus artışı, bacaklarda makaslama, koreoatetoid hareketler
ve eşlik eden nöbetler nedeniyle hastalar sıklıkla serebral palsi tanısı alır (10, 21). Akut
neonatal formunda durdurulamayan konvülziyonlara neden olabilir. Hastaların hem
plazmalarında hem de beyin omurilik sıvılarında arjinin düzeyleri oldukça yüksek
bulunur, idrarda orotik asit atılımı da artmıştır. Tanı anında plazma amonyak düzeyi
normal bulunabilir. Arjininemide nörolojik belirti ve bulgulardan merkezi sinir sisteminde
artmış arjinin düzeylerinin nitrik oksit yapımını artırması ve artan nitrik oksit nedeniyle
nöron hasarının oluşması sorumlu tutulmaktadır (27). Diğer bir mekanizma ise artan
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arjinin alternatif metabolik yollara kanalize olarak potansiyel olarak nörotoksik ajanların
oluşmasıdır. Özellikle yüksek arjinin düzeylerinde arjinin/glisin amidinotransferaz
(AGAT) enzimi aktive olarak arjinini ornitine, glisin amino asidini ise guanidin
bileşiklerine dönüştürür. Guanidin bileşiklerinin dirençli nöbetler ile seyreden
guanidinoasetat metil transferaz (GAMT) eksikliğinin patogenezinde önemli rol oynadığı
bilinmektedir. Arjininemi hastalarında görülen tipik SSS bulgularının bu bileşiklerin
etkileriyle ortaya çıktığı, plazma arjinin düzeyleri ile guanidin bileşiklerinin düzeyi
korelasyon gösterdiği düşünülmektedir (118). Tedavide protein kısıtlaması ve nitrojen
düşürücü ilaçlar kullanılır. L-arjinin ise kontrendikedir.
2.1.2. Taşıyıcı Proteinlerin İşlev Bozuklukları
Sitrin Eksikliği (Sitrülinemi Tip 2) (Neonatal Form OMIM:605814, Erişkin
Form OMIM:603471)
Sitrin proteini 7. kromozom (7q21.3) üzerinde bulunan SLC25A13 geni tarafından
kodlanan ve aspartat-glutamat değişimini sağlayan mitokondriyal bir taşıyıcı proteindir.
Nadir görülen primer hiperamonemi nedenlerinden olan sitrin eksikliğinin başlıca iki
formu vardır. Bunlardan ilki neonatal formdur (OMIM #605814). Bu formunda bulgular
bir yaşından önce başlar, sıklıkla kolestatik sarılık, orta ya da ağır derecede direkt
hiperbilirübinemi, hipoproteinemi, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT) ve
protrombin zamanında (PT) uzama, Ɣ-glutamil transferaz (GGT) ve alkalen fosfataz
(ALP) enzim düzeylerinde artma görülürken transaminaz düzeyleri genellikle normaldir.
Plazma sitrülin ve amonyak düzeylerinin genellikle normal olması nedeniyle sitrülinemi
tip 1’den ayrılır. Plazma amino asit incelemesinde metiyonin, tirozin, alanin ve treonin
düzeyleri artmıştır. Ayrıca serum α-fetoprotein düzeylerinde belirgin bir artış görülür. Bu
bulgularla genellikle önce tirozinemi tip 1 akla gelir. Ancak idrarda süksinilaseton
saptanmaması tanıyı sitrin eksikliğine yönlendirir. Hastalık genellikle kendini sınırlayan
bir durumdur. Düzenli aralıklarla takip edilmesi gereken bu hasta grubunda hiperamonemi
veya hipersitrülinemi tespit edilmesi durumunda tedavi edilmelidir. Erişkin formda
(OMIM #603471) ise daha önceden herhangi bir belirti veya bulgusu olmayan bir
erişkinde, genellikle 20-40 yaş arasında, deliryum, dezoryantasyon, psikoz, tremor ve
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anormal davranışlar gibi psikomotor belirtiler ile aniden ortaya çıkar (10). Daha geç
yaşlarda tanı alan olgular da bildirilmiştir. En önemli komplikasyonları arasında hepatit,
pankreatit, hiperlipidemi ve hepatoma görülür. Bu hastalarda obez olmamalarına rağmen
ciddi hepatosteatoz görülebilir (119-122). Karaciğer hastalığı bulguları neonatal formdaki
kadar belirgin olmamasına rağmen tek tedavisi karaciğer naklidir ve eğer nakil
gerçekleşmezse hastalar tanıdan sonraki ilk birkaç yıl içerisinde kaybedilirler (10).
Karaciğer nakli küratif olmakla birlikte merkezi sinir sisteminde gelişen değişiklikler
nedeniyle nakilden sonra bile metabolik ensefalopati gelişebileceğini düşündüren
fonksiyonel beyin görüntüleme çalışmaları vardır (123). Buna karşın erken karaciğer nakli
ile bu değişikliklerin geri dönüşümlü olduğu bildirilmiştir (120).
Hiperamonemi-Hiperornitinemi-Homositrülinemi

(HHH)

Sendromu

(OMIM: 208970)
Oldukça nadir görülen ve otozomal resesif geçiş gösteren HHH sendromunda
ornitinin sitozolden mitokondriye taşınmasını sağlayan ornitin-sitrülin taşıyıcısı işlev
görmez. 13. kromozom (13q14.11) üzerinde bulunan ve SLC25A15 ya da ORNT1 geninde
oluşan bu defekt sonucunda ornitin mitokondriye taşınamaz ve sitrülin oluşamaz. Bunu
yerine sitoplazmada miktarı artan karbamil fosfat lizin ile birleşerek homositrülini
oluşturur (7). Karbamil fosfatın bir kısmı da orotik aside dönüşür ve idrarla atılır.
Sitoplazmada ornitin miktarı artar ve hiperornitinemi görülür. Klinik bulgular değişkenlik
göstermektedir. Doğumdan kısa süre sonra hiperamonemi bulguları ortaya çıkabileceği
gibi, erişkin yaşa kadar belirtisiz seyredebilir. Akut hiperamonemi ataklarının yanı sıra
ilerleyici psikomotor retardasyon, derin tendon reflekslerinde artış, spastisite gibi bulgular
görülür. Hastaların bazılarında yalnızca hafif düzeyde öğrenme güçlüğü ve hafif şiddette
nörolojik bulgular görülebilir. Ornitin 5-aminotransferaz eksikliğinde görülen retinal
bulgular HHH sendromunda görülmez. Genetik analiz ile prenatal tanı yapılması
mümkündür ve erken tanı ve uygun tedavi ile hastalığın sonuçları iyileştirilebilir (124).
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2.2. Hiperamonemi Tedavisi
2.2.1. Akut Hiperamonemi Tedavisi
Akut hiperamonemi ile gelen her hastada tanı için gerekli örnekler alınarak hızlı
bir şekilde tedaviye başlanmalıdır. Tedavide ilk yapılması gereken, hastanın protein
alımını durdurmak, %10’dan az olmayacak şekilde dekstroz içeren intravenöz sıvı desteği
sağlamak ve uygun nitrojen düşürücü tedaviyi başlamaktır. Hiçbir zaman örneklerin
alınması için tedavi geciktirilmemelidir (7, 12). Sıvı desteği sağlanırken beyin ödemi
gelişmesine dikkat edilmeli ve gereksiz miktarda sıvı vermekten kaçınılmalıdır.
Nitrojen Düşürücü Tedaviler
1950’li yılların başlarında tüberküloz (125, 126), gastrik ülser (127-129) ve glisin
ensefalopatisinin (130-132) tedavisinde kullanılan sodyum benzoatın 1980’li yılların
başlarından itibaren hiperamonemi tedavisinde etkili olduğu anlaşılmıştır (133, 134). İlk
kez 1980 yılında karbamil fosfat sentetaz eksikliği olan bir hastada sodyum benzoat ve
sodyum fenilasetatın plazma amonyak düzeyini düşürdüğü, idrarda nitrojen atılımını
artırdığı gösterilmiştir (135). Yalnızca üre döngüsü bozukluklarında değil etiyolojisinden
bağımsız olarak hiperamonemi tedavisinde etkin olduğu gösterilmiştir (136-139). Etki
mekanizması gereği glisin ile birleşen ve KoA ile esterleşen sodyum benzoatın uzun süreli
kullanımda karaciğer ve iskelet kasında serbest karnitin ve açilkarnitinleri azalttığı (140,
141), sağlıklı farelerde plazma kreatin kinaz seviyelerinin arttığı gösterilmiştir (142).
Sodyum fenilasetat ile birlikte yüksek dozlarda verildiğinde artmış anyon açıklı metabolik
asidoz, beyin ödemi ve hatta ölüme neden olabilir (143). Aynı zamanda besinlerde
koruyucu madde olarak kullanılan sodyum benzoatın hayvan modellerinde embriyogenezi
olumsuz yönde etkileyerek çeşitli malformasyonlara neden olduğu öne sürülmektedir
(144). Hiperamonemi gelişmesini önleyen sodyum benzoat arjininemi hastalarında kronik
arjinin toksisitesini önlememekte ve nörolojik belirtileri düzeltmemektedir (145). Sodyum
fenilbütirat, FDA tarafından onaylanması ile birlikte sodyum benzoata alternatif bir ilaç
olarak kullanılmıştır (146). Ancak FDA tarafından onaylanan en yüksek dozda (20 gr/gün)
alındığında yaklaşık olarak 2363 gr/gün sodyum alınmasına neden olmaktadır.

25

Hipertansiyon, renal hastalık gibi ek hastalığı olan hastalarda önemli bir kısıtlılık
oluşturmaktadır. Hoş olmayan tadı ve kokusu nedeniyle hastaların kullanım güçlüğü
olması üzerine gliserol ile esterleşmiş şekli olan gliserol fenilbütirat molekülü
geliştirilmiştir. Gliserol fenilbütiratın diğer bir avantajı da sodyum içermemesi nedeniyle
hipertansif ya da sodyum alımı kısıtlı olan hastalarda da güvenle kullanılabilmesidir.
Gliserol fenilbütirat tedavisi hastaların tedaviye uyumunu artırarak uzun süreli amonyak
kontrolünde diğer ilaçlardan üstün sayılabilir (146-149). Henüz mekanizması tam olarak
aydınlatılmamış olsa da; uzun süreli sodyum fenilbütirat kullanımı ile plazma dallı-zincirli
amino asit düzeylerinde azalma olduğu gösterilmiştir (150). Her iki ilacın da son ürünü
olan ve idrarla atılan FAGN tıpkı üre molekülü gibi 2 mol azot atomu içerdiğinden atık
nitrojenin uzaklaştırılmasında daha fizyolojik bir role sahiptir. Hastaların izleminde
idrarda FAGN ölçümü ile doz düzenlemesi yapılabileceği önerilmektedir.
Tedavide kullanılan ilaçların başında sodyum benzoat gelmektedir. Bir mol
sodyum benzoat bir mol glisin ile birleşerek hippürik asit oluşturur ve böylece glisinin
yapısındaki nitrojenin atılması sağlanır. Benzer şekilde bir mol sodyum fenilasetat iki
mol glutamat ile birleşerek fenilasetilglutamini (FAGN) oluşturur ve idrarla atılır.
Sodyum fenilbütirat ise vücuda alındığında sodyum fenilasetata dönüşür (7). L-arjinin
hidroklorür üre döngüsünün hem ürünü hem de ara metaboliti olan arjinin gibi davranarak
substrat-enzim etkileşimi ile döngünün hızlanmasını sağlayarak etki eder. N-karbamil
glutamat ise N-asetil glutamat yerine geçerek CPS-1 enzimin aktive ederek etki eder.
Akut hiperamonemide kullanılan ilaçlar ve dozları Tablo-2.1’de özetlenmiştir (27, 151).
Her 1 gr sodyum benzoat ve sodyum fenilbütirat sırasıyla 7 mmol ve 5,4 mmol sodyum
içerdiğinden hastaya verilen günlük sodyum miktarı hesaplanarak sıvı içeriği
ayarlanmalıdır. Aksi takdirde iyatrojenik hipernatremi gelişebilir (7). Hiperamonemi ile
gelen ancak henüz tanı almamış hastalarda ilaçların yükleme dozları 400 mg/kg’a kadar
yüksek olabilir. ASL eksikliği olan hastalarda yalnızca L-arjinin tedavisi bile akut
dekompansasyonun giderilmesinde etkili olabildiğinden bolus tedavinin ardından idame
tedavisi 400 mg/kg/gün’e kadar çıkılabilir. ARG-1 eksikliği olan hastalarda ise L-arjinin
kontrendikedir (7, 27). N-karbamil glutamat, NAGS eksikliği olan hastaların akut
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Tablo-2.1. Akut hiperamonemi sırasında kullanılan ilaçlar ve dozları.
İlaçlar
Hastalık

Sodyum benzoat (%10
dekstroz içinde verilir)

Sodyum
fenilbütirat/sodyum
fenilasetata (%10
dekstroz içinde verilir)

L-Arjinin hidrokloridb (%10
dekstroz içinde verilir)

N-Karbamil glutamat
(yalnızca oral/enteral ilaç
olarak)

250 mg/kg yükleme 90–120
dk içinde, ardından idame
250–500 mg/kg/gün ; >20
kg, 5.5 gr/m2 /gün

–

CPS-1
eksikliği ve
OTC
eksikliği

Aynı

250 mg/kg yükleme 90–
120 dk içinde, ardından
idame 250–500
mg/kg/gün

Aynı

–

ASS eksikliği

Aynı

Aynı

Aynı

–

NAGS
eksikliği

ASL
eksikliği

Aynı

Aynı

ARG-1
eksikliğic

Aynı

–

100 mg/kg bolus nazogastrik
250 mg/kg (1.2 mmol/kg) yükleme
tüp ile ardından 25–62.5 mg/kg
90–120 dk içinde, ardından idame 250
6 saatte bir
mg/kg/gün (1.2 mmol/kg/gün)

200–400 mg/kg (1–2 mmol/kg)
yükleme 90–120 dk içinde, ardından
idame 200–400 mg/kg/gün (1–2
mmol/kg/gün)

Verilmez

–

–

Sodyum fenilbütirat, sodyum benzoat ve L-arjinin günlük dozu 12 gr’ı geçmemelidir.
Hemodiyaliz yapılan hastalarda 350 mg/kg/gün kadar yüksek olabilir.
b
Eğer L-sitrülin kullanılmışsa L-arjinin verilmeye gerek yoktur.
c
ARG-1 eksikliğine hiperamonemi gelişme riski çok düşüktür.
NAGS; N-asetil glutamat sentetaz, CPS1; karbamil fosfat sentetaz1, OTC; ornitin transkarbamilaz, ASS; arjininosüksinat sentetaz, ASL, arjininosüksinat liyaz,
ARG-1; arjininaz-1.
a
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hiperamonemik krizlerinde ya da henüz tanısı konmamış hastalarda tanıya ulaşmak
amacıyla kullanılır. Son zamanlarda karbamil fosfat sentetaz eksikliği olan hastalarda da
üre oluşumunu hızlandırdığı bilinmektedir (152). Sodyum benzoatın bilinen önemli bir
etkileşimi yoktur ancak penisilin ve valproat sodyum benzoatın etkisini azaltabilir (22).
Semptomatik hastalarda plazma amonyak düzeylerine göre tedavide atılacak
adımlar belirlenebilir. Normalin üst sınırından daha yüksek değerlerde öncelikle protein
alımı durdurulur, katabolizmayı önlemek için hastanın yaşına ve vücut ağırlığına uygun
miktarlarda intravenöz sıvı verilir. Özellikle yenidoğanlarda glukoz infüzyon hızı 10
mg/kg/dk’ dan daha az olmamalıdır. Protein alımı tercihen 24 saat boyunca durdurulur
ancak 48 saati geçmemelidir. Plazma amonyak düzeylerine göre hiperamonemi
sınıflandırması Tablo-2.2’de gösterilmiştir (27).
Tablo-2.2. Plazma amonyak düzeyine göre hiperamonemi sınıflandırılması.
Plazma amonyak
düzeyi (µmol/L)

Şiddeti

Plazma Amonyak düzeyi
(µg/dL)

50-100

Normalin üstünde

85-170

100-250

Hafif hiperamonemi

170-425

250-500

Orta şiddette hiperamonemi

425-851

500-1000

Şiddetli hiperamonemi

851-1703

>1000

Çok şiddetli hiperamonemi

>1703

Plazma amonyak düzeyi normalin üstünde ancak 100 µmol/L’nin altında ise
protein alımı durdurulur ve glukoz konsantrasyonu yüksek IV sıvı verilir. 100-250 µmol/L
arasında ise nitrojen düşürücü ilaçlara, tekli veya ikili olarak yani sodyum benzoat tek
başına ya da sodyum fenilasetat ile birlikte başlanabilir. Ayrıca L-arjinin de aynı anda
verilebilir. Bu amaçla sodyum fenilasetat ve sodyum benzoat içeren ekimolar solüsyonlar
üretilmiştir. Bu solüsyonlar da %10’luk dekstroz ile sulandırılarak intravenöz yolla 250
mg/kg yükleme yapıldıktan sonra 250 mg/kg/gün dozunda idame edilir. İntravenöz
sodyum benzoat ve fenilasetat tedavisi plazma amonyak düzeyi 300 µmol/L (510 µg/dL)’
ye kadar olan düzeylerde etkindir. Daha yüksek düzeylerde ya da intravenöz sodyum
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benzoat ve fenilasetat elde edilemiyorsa bir an önce ekstrakorporeal yöntemlerle
amonyağın temizlenmesine başlanmalıdır. Henüz nedeni bilinmeyen ciddi hiperamonemi
olgularında, organik asidemilere ikincil olarak gelişmiş olabileceği düşüncesi ile tedaviye
intravenöz 100 mg/kg karnitin, intravenöz ya da intramüsküler 1 mg hidroksikobalamin,
intravenöz ya da peroral 10 mg biotin eklenmesi düşünülebilir (7, 153).
Üre döngüsü bozukluğu olduğu bilinen bir hasta hiperamonemi ile geldiğinde
almakta olduğu tedavilere aynen devam edilir, gerekirse ilaç dozları artırılır. İlaçlar
hastanın tıbbi durumu elveriyor ise oral yolla da verilebilir. Plazma amonyak düzeyi 250500 µmol/L ise tüm ilaçlar mutlaka intravenöz yolla verilmelidir. Yukarıda sayılan
başlangıç önlemlerine ek olarak hemodiyaliz ya da hemodiyafiltrasyon hazırlıkları da
yapılmalıdır. Özellikle de ensefalopati bulguları ve/veya erken dönemde kan amonyak
düzeyi çok yüksek olan hastalarda hızlıca ilaçlar intravenöz yoldan verilmeli, 3-6 saat
sonra plazma amonyak düzeyi tekrar edilmeli, belirgin bir düşüş görülmezse
ekstrakorporeal yöntemlere başlanmalıdır. Plazma amonyak düzeyi 500-1000 µmol/L
arasında ise hasta doğrudan hemodiyaliz/hemodiyafiltrasyona alınmalıdır. Amonyak
düzeyi >1000 µmol/L ise palyatif tedavilerin uygulanması açısından hastanın
değerlendirilmesi gerekmektedir (7, 27).
Hiperamonemiye ikincil gelişen beyin ödeminin tedavisinde mannitol tedavisi
etkisizdir (7). Kusma nedeniyle oral alımı yeterli olmayan hastaları katabolizmanın
önlenmesi amacıyla antiemetik tedaviler uygulanabilir. Aynı zamanda nitrojen düşürücü
tedavileri yükleme dozlarından sonra uygulanması ile kusmaların da önünde geçilmiş
olur. Bu amaçla ondansetron 0,15 mg/kg dozunda intravenöz olarak uygulanabilir (27).
Bu hastalarda hiperglisemi gelişebileceğinden kan şekeri takibi yapılmalıdır. Hiperglisemi
durumunda dekstroz solüsyonunu azaltmak yerine anabolizan bir hormon olan insülin
infüzyonu verilmelidir. 0,05 ünite/kg/saat dozunda başlanabilir ve ihtiyaca göre 0,3
ünite/kg/saat dozuna kadar arttırılabilir (154). Ancak laktat yüksekliği (>3 mmol/L) ile
birlikte ciddi hiperglisemi gelişmesi durumunda insülin infüzyon oranını artırmak yerine
glukoz infüzyon hızı azaltılmalıdır (27). Ayrıca bir çeşit diüretik olan, şizofreni, otizm
spektrum bozukluğu ve özellikle neonatal başlangıçlı dirençli epilepsilerde, nöron kaybını
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önleyebileceği gösterilen bumetanidin üre döngüsü bozukluklarında da benzer etkiyi
gösterip göstermeyeceği tartışılmaktadır (155-161).
Akut Hiperamonemi Sırasında Beslenme
Akut hiperamonemi sırasında beslenmenin temel amacı, azot alımını azaltmak,
aynı zamanda da endojen protein yıkımını önlemektir. Beslenme şekli hastanın klinik
durumuna göre belirlenmelidir. Oral/enteral yolla beslenebildiği sürece proteinsiz besinler
tercih edilmelidir. Bilinç bulanıklığı, ensefalopati bulguları ön planda olan hastalarda ise
intravenöz yol tercih edilmelidir. İlk tercih edilecek solüsyon %10’luk dekstroz
solüsyonudur (27). Enerji ihtiyacının dekstroz ile karşılanamadığı durumlarda intravenöz
lipid emülsiyonları 1-3 gr/kg/gün dozunda verilebilir. Tablo-2.3’te yaşa göre seçilecek
dekstroz konsantrasyonları ve enerji miktarları özetlenmiştir. Amonyak düzeyleri güvenli
aralıklara gelir gelmez (100 µmol/L (170 µg/dL)’nin altına indiğinde); diyete protein
eklenmeli, protein kısıtlaması 24-48 saati geçmemelidir. Hastanın atak öncesinde aldığı
protein miktarına kademeli olarak 2-3 gün içerisinde çıkılmalıdır.
Tablo-2.3. Akut hiperamonemide yaşlara göre verilecek enerji miktarı, dekstroz
konsantrasyonu ve verilme şekli.

Yaş

Dekstroz
konsantrasyonu
(%)

100 ml'deki
enerji (kkal)

Önerilen günlük
miktara

Beslenme
sıklığı
2-3 saatte 1
oral/bolus
gece ve
gündüz ya da
enteral
beslenme tüpü
aracılığı ile
sürekli
infüzyon
şeklinde

6 aya
kadar
7-12 ay

10

40

150 ml/kg

10-12

40-60

120 ml/kg

1 yaş

15

60

1200 ml

2-9 yaş

20

80

Vücut ağrılığına
göre hesaplanır

>10
yaş

25

100

Vücut ağrılığına
göre hesaplanır

Vücut ağırlığı 10 kg'ın üstünde olan çocuklarda, 11-20 kg arası; ilk 10 kg için 100 ml/kg, ikinci 10 kg
için 50 ml/kg, >20 kg; ilk 10 kg için 100 ml/kg, ikinci 10 kg için 50 ml/kg, sonraki her 1 kg için 25
ml/kg, en fazla 2500 ml/gün.
a
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Proteinli beslenme sırasında amonyak düzeylerinde hızlı yükselme olmaması için
başlangıçta doğal protein yerine esansiyel amino asitler (EAA) içeren özel ürünler
kullanılabilir. Hastaların enerji ve protein ihtiyacı yaşa göre belirlenmeli, atak döneminde
verilecek enerji miktarı yaşa göre alması gereken bazal enerji miktarının %120’si
olmalıdır (27).
2.2.2. Üre Döngüsü Bozukluklarında Uzun Süreli Plazma Amonyak Düzeyi
Kontrolü
Üre döngüsü bozukluklarında uzun süreli tedavinin temelinde düşük proteinli bir
diyet ve oral yolla alınan nitrojen düşürücü tedavilerdir. Bu süreçte hastanın katabolizmayı
önleyecek kadar kalori ve gereksinimi karşılayacak kadar protein alması sağlanmalıdır
(12). Tedavideki amaç plazma amonyak düzeyinin 40-80 µmol/L (38-136 µg/dL), plazma
glutamin düzeyinin ise 800-1000 µmol/L’nin altında tutmaktır (21, 162). Nitrojen
düşürücü tedavilerin kullanıma girmesi ile birlikte mortalitenin azalması, hastaların daha
uzun süreli izlemine imkân vermekle birlikte yeni sorunlar da yaratmıştır. İlk atakta tanı
konup hiperamoneminin düzeltilmesinin ardından önemli olan atakların önlenmesidir.
Literatürde (146) hastaların en az yılda bir kez atak geçirdiği, atakların en sık
enfeksiyonlar ile (%33) tetiklendiği, bunlarında %24’ünün solunum yolu enfeksiyonları
olduğu bildirilmektedir. Enfeksiyonlar ile tetiklenen ataklarda hastaneye yatış sıklığı,
hastanede yatış süresi ve intravenöz nitrojen düşürücü kullanımı artmaktadır (11). Bu
nedenle atakların önlenmesinde enfeksiyonların önlenmesi önemli bir yer tutmaktadır.
Üre döngüsü bozukluğu olan hastaların uzun süreli beslenmelerinde temel amaç
hiperamonemik atakları önleyecek kadar protein kısıtlaması yapmak, aynı zamanda
normal büyüme ve gelişmeye izin verecek kadar protein vermektir. Bu amaçla Dünya
Sağlık Örgütü (WHO; World Health Organzation), Birleşmiş Miller Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO; Food and Agriculture Organization of The United Nations) ve Birleşmiş
Milletler Üniversitesi (UNU; United Nation University)’nin ortak çalışması ile 2007
yılında yayınlanan raporda bebek, çocuk ve adolesanlarda önerilen günlük protein
miktarları Tablo-2.4’te özetlenmiştir (163). Hastaların enerji ihtiyaçları yalnızca yaşa göre
değil, özellikle malnütrisyonu olan çocuklarda yaşa ve boya göre ideal ağırlıkları göz
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önüne alınarak belirlenmelidir. Yaşına göre vücut ağırlığı 3 persentilin (P) altında olan
hastalarda yakalama büyümesinin gerçekleşmesi için enerji alımı artırılmalıdır. Bu amaçla
yaşına göre alması gereken enerji miktarı;
(yaşına göre alması gereken enerji) X (boya göre ideal vücut ağırlığı/gerçekteki
vücut ağırlığı)
formülü ile hesaplanabilir (164).
Tablo-2.4. Bebek, çocuk ve adolesanlarda yaşa göre diyetle alınması gereken
günlük protein miktarları (gr/kg/gün).
Yaş
1 ay
2 ay
3 ay
4 ay
6 ay
1 yaş
2 yaş
3 yaş
4 yaş
5 yaş
10 yaş
18 yaş
Kız
Erkek

En az
miktar
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

Büyüme için
gerekli olan miktar
0,83
0,65
0,55
0,49
0,4
0,29
0,13
0,07
0,03
0,06
0,09

0,66
0,66

0
0,03

Ortalama ihtiyaç

Güvenli miktar

1,41
1,23
1,13
1,07
0,98
0,95
0,79
0,73
0,69
0,69
0,75

1,77
1,5
1,36
1,24
1,14
1,14
0,97
0,9
0,86
0,85
0,91

0,66
0,69

0,82
0,85

Her kontrolde amonyak düzeyi bakılarak diyetteki protein miktarı ve kullanılan
ilaçların dozları değiştirilebilir. Protein toleransı, hızlı büyümenin gerçekleştiği yaşamın
ilk altı ayında en yüksektir, bir yaşından itibaren düşmeye başlar. Bu yaş döneminde aşırı
protein kısıtlaması metabolik dengenin bozulmasına ve hiperamonemik krizlerin
gelişmesine neden olabilir.
Düşük proteinli diyete rağmen hiperamonemik krizlerin önüne geçilemeyen, doğal
protein toleransı düşük olan hastalarda diyetteki proteinin bir kısmı esansiyel amino
asitlerden karşılanabilir. Bu amaçla alması gereken proteinin %20-30’u, hatta bazı
hastalarda %50’si esansiyel aminoasitlerle karşılanabilir. Azot yükünü hızlıca artırmamak
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için esansiyel amino asitlerden oluşan bu özel tıbbi ürünlerin günlük miktarları üç ya da
dört eşit doza bölünerek verilebilir (165, 166). Özel tıbbi ürünler kullanılırken dallı zincirli
amino asit içeriği yüksek olan ürünlerin tercih edilmelidir (164). Özel tıbbi ürün ile
beslenen hastaların protein ve kalori desteği verilirken bir yandan da yeterli miktarda
esansiyel yağ asitleri, vitamin ve mineralleri alması sağlanmalıdır. Tablo-2.5’te üre
döngüsü bozukluklarında yaşa göre alınması gereken protein, enerji ve arjinin miktarları
özetlenmiştir.
Tablo-2.5. Üre döngüsü bozukluğu olan hastalarda diyetle alınması önerilen
protein, enerji ve arjinin miktarları.
Yaş
Bebekler
0-1 ay
1-2 ay
2-3 ay
3-4 ay
4-5 ay
5-6 ay
6-9 ay
9-12 ay
Çocuklar
1-4 yaş
4-7 yaş
7-9 yaş
Kadın
11-15 yaş
15-19 yaş
>19 yaş
Erkek
11-15 yaş
15-19 yaş
>19 yaş
Gebelikd
>19 yaş

Miktarı
(mL/kkal)

L-Arjinin
(mg/kg)a,c

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

100-600
100-600
100-600
100-600
100-600
100-600
100-600
100-600

1,8-0,7
1,3-0,7
1,7-0,9

145-120
140-115
135-115
130-110
125-105
120-100
115-95
110-90
kkal/gün
900-1800
1300-2300
1650-3300

1,5
1,5
1,5

100-600
100-600
100-600

0,7-0,6
0,7-0,6
0,7-0,6

1650-2450
1500-3000
1200-3000

1
1
1

100-600
100-600
100-600

1,4-1,0
1,2-0,8
1,2-0,8

2000-3700
2100-3900
2300-3300

1
1
1

100-600
100-600
100-600

0,6-1,2

Yaşa göre alması
gerekene ek 300

1

100-600

Protein
(gr/kg)a,b

Enerji (kkal/kg)a,b

2,5-1,7
2,1-1,7
2,1-1,6
2,1-1,0
2,0-1,0
1,9-1,0
1,6-1,0
1,6-1,0

Yaş ve boya göre ideal ağırlığa göre
Yaşla birlikte kilogram başına düşen miktar azalır.
c
Arjinaz eksikliğinde verilmez.
d
Gebeliğin 3. ayından itibaren yavaş yavaş artırılır.
a

b
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Hiperamonemik atakların önlenmesinde proteinden kısıtlı diyet ve nitrojen
düşürücü ilaçların yanında aile ya da bakım vereninin eğitimi de oldukça önemli bir yer
tutmaktadır. Özellikle araya giren enfeksiyonlarla ya da hasta kendini iyi hissetmediğinde
evde uygulanabilecek yöntemlerle atakların gelişimi önlenebilir, hastaneye başvuruların
sayısı azaltılabilir. Kusma gibi nedenlerle beslenemeyen çocuklarda evde idrarda keton
takibi yapılarak katabolik durum değerlendirilebilir. Ayrıca hastaların yanlarında her
zaman proteinsiz enerji kaynağı olarak kullanabileceği ürünler bulunmalıdır. İdrar
ketonunun pozitif seyretmesi durumunda mutlaka acil servise başvurmaları gerektiği
aileye ya da bakım verene anlatılmalıdır (164).
Nörogelişimsel geriliği olan ve bu nedenle yutma-çiğneme fonksiyonları yeterli
olmayan hastalarda yeterli beslenmenin sağlanabilmesi için kalıcı nazogastrik sonda ya
da gastrostomi tüpü ile beslenme şekli düşünülebilir. Gastrostomi tüpü yerleştirilmesi
yalnızca beslenmenin devamını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda tadı kötü olan
nitrojen düşürücü ilaçların düzenli olarak verilmesine de imkân sağlamaktadır.
Hastaların yeterli beslenmesinin sağlanıp sağlanmadığı mutlaka izlenmelidir. Her
vizitte antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy, boya göre vücut ağırlığı, baş çevresi)
alınmalı ve uygun büyüme eğrileri ile değişimleri takip edilmelidir. Kontrollerde amonyak
ölçümü ile birlikte plazma amino asit düzeyleri ve serum elektrolitleri bakılmalı, varsa
eksiklikleri düzeltilmelidir (162, 167). Hemoglobin, serum albümin ve prealbümin
ölçümleri protein alımı konusunda bilgi verebilir. Hemoglobin ve serum albümin
düzeyleri geçmişe yönelik 4-5 ay hakkında bilgi verirken, serum prealbümin düzeyi, yarı
ömrü kısa olduğundan yakın geçmişteki (son 1 ay) protein alımı hakkında bilgi verebilir
(164).
Hastalığın uzun dönem komplikasyonları arasında büyüme geriliği, nörogelişimsel
gerilik, öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu,
mental retardasyon, spastisite, konvülziyonlar ve hepatomegali yer alır. Uzun dönem
komplikasyonları önlemek ve hastalığın kontrol altında tutulabilmesi için tedavi hedefleri
Tablo-2.6’da özetlenmiştir (162).
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Tablo-2.6. Üre döngüsü bozukluklarında tedavi hedefleri.
Plazma amonyak düzeyi <40 µmol/L (<70 µg/dL)
Plazma glutamin <1000 µmol/L
Normal plazma alanin, glisin, lizin ve arjinin (arjinaz eksikliği hariç) düzeyleri
Normal esansiyel amino asit düzeyleri (lösin, izolösin, valin gibi)
Normal idrar orotat atılımı (<3 µmol/mmol kreatinin)
Normal plazma protein konsantrasyonları (albümin gibi)
Hiperamonemik atakların önlenmesi
Büyüme ve gelişmenin desteklenmesi
Nöbetlerin kontrol edilmesi
Karaciğer Nakli, Gen Terapisi
Karaciğer nakli birçok metabolik hastalıkta olduğu gibi üre döngüsü
bozukluklarında da en kesin ve küratif tedavi seçeneğidir. On altı vakalık bir seride
karaciğer naklinin metabolik fonksiyonları tam olarak düzelttiği ancak hastanın nörolojik
prognozunu değiştirmediği gösterilmiştir. Hastanın nörogelişimsel sonuçları en fazla nakil
öncesindeki hastalık şiddeti ile ilişkili bulunmuştur (168). Nakil sonrası nörolojik
prognozun belirlenmesinde nörogörüntüleme yöntemleri kullanılabilir (169). Yakın
akrabaların donör olması konusunda tartışmalı görüşler vardır. Özellikle OTC
eksikliğinde bazı taşıyıcıların da benzer hastalık tablosu göstermesi nedeniyle heterozigot
bireylerin donör olması konusu tartışmalıdır. Taşıyıcı olup hastalık belirtisi göstermeyen
yakın akrabaların verici olabileceği savunulurken, bu kişilerin donör olmasının ardından
alıcıda tipik hiperamonemi bulgularının ortaya çıktığı vakalar da bildirilmiştir. (105, 106,
170, 171). Buna dayanılarak OTC eksikliğinde hastalığın ortaya çıkışında yalnızca
genetik faktörlerin değil, çevresel faktörlerin de rol oynadığı anlaşılmıştır (172).
Karaciğer nakli uygulanan hastaların protein kısıtlı diyetle beslenmesi ve nitrojen
düşürücü ilaçları kullanması gerekmez (173). Organ naklinin de kendi içerisinde belirli
risklerinin ve komplikasyonlarının olması, uygun donör bulununcaya kadar hastalar
hiperamonemi geliştirme ve nörolojik olarak etkilenme riskinin olması gibi nedenlerle son
yıllarda hepatosit nakli gündeme gelmiştir (174). Hepatosit naklinin daha kısa sürmesi,
hücrelerin bir kateter aracılığı ile uygulanabilmesi, hastanede yatış süresinin kısa olması
gibi avantajları olmakla birlikte, organ nakli gibi immünsüpresif tedavi gerektirmektedir

35

ve küratif bir tedavi olduğu konusunda yeterli veri yoktur. Ağır klinik seyre sahip
hastalarda karaciğer nakline kadar zaman kazanmak ve bu sayede gelişimsel etkilenmeyi
en aza indirmek amacıyla uygulanabilir (173, 174). Hatta prenatal tanı almış hastalara
doğumdan itibaren ilk saatlerde hepatosit infüzyonları başlanarak hiperamonemi gelişme
riski en aza indirilebilir (173, 175).
Tamamı genetik geçişli olan üre döngüsü bozukluklarının tedavisinde diğer bir
seçenek de gen tedavileridir. Henüz deneysel aşamada olan gen tedavileri in vitro olarak
bir vektör aracılığı ile hatalı olan genetik kodun düzeltilmesi temeline dayanır. Bu amaçla
ilk kez OTC eksikliği için deneysel çalışma tasarlanmıştır. OTC aktivitesi düşük olan
farelerde yapılan deneylere göre enzim aktivitesini %60-70 oranında artırdığı
gösterilmiştir, ardından tüm üre döngüsü bozuklukları için de benzer deneysel çalışmalar
oluşturulmuştur (176-178). Ancak henüz insanlar üzerindeki etkinliği denenmemiştir,
denenmeden önce faydaları ile birlikte riskleri, olası komplikasyonları araştırılmalıdır.
2.3. Prenatal Tanı ve Yenidoğan Taraması
Üre döngüsü bozuklukları açısından risk altında olan bebeklerin doğumu takiben
düşük proteinli diyet ve nitrojen düşürücü tedavilerin başlanması ile hayatı tehdit edici
hiperamonemi gelişmesini önlediği gösterilmesi nedeniyle prenatal tanı yapılması büyük
önem taşımaktadır (179). Prenatal tanı amacıyla ASS ve ASL eksikliklerinde ilk
trimesterde koryon villlus örneklemesi ya da daha ileri gebelik haftalarında amniyosentez
ile alınacak olan hücreler, hücre kültürlerinde çoğaltılarak enzim çalışmaları yapılabilir.
Enzim çalışmasının yanında 14-16 hafta ya da daha önce amniyon sıvısında sitrülin ve
arjininosüksinik asit düzeyi ölçümü yapılabilir. Tüm hastalık tiplerinin prenatal
saptanması için ise genetik analiz kullanılabilir. Ancak genetik analiz yapılabilmesi için
indeks vakada hastalığa neden olan genetik değişikliğin bilinmesi gerekmektedir. ASS ve
ASL eksikliklerinin aksine CPS-1, NAGS, OTC ve ARG-1 eksikliklerinde enzim
çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Çünkü bu enzimler koryon villus hücrelerinde ve
amniyotik hücrelerde bulunmaz (12). ARG-1 eksikliği için fetal eritrositlerde enzimin
aktivite ölçümü ile prenatal dönemde tanı konabilir. Bunların dışında fetal karaciğer
biyopsisi ile karaciğer dokusunda bu üç enzimin (CPS-1, NAGS ve OTC) aktivite ölçümü
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de yapılabilir ancak oldukça invaziv bir işlem olup, sadece vaka raporları şeklinde
bildirilmiştir. Ayrıca tanının gecikme riskini de barındırmaktadır. Bu nedenle bu
enzimlerin eksiklikleri söz konusu olduğunda eğer mümkünse doğrudan genetik analiz
yapılması en akılcı yöntemdir. Genetik çalışma ile sitrülinemi tip 2 ve HHH sendromunun
prenatal tanısı mümkündür (12, 27).
Yenidoğan bebeklerin metabolik hastalıklar açısından taranması ilk kez 1960’lı
yılların başında fenilketonürinin taranması ile başlamıştır. O dönemden bu yana bir
metabolik hastalığın yenidoğan döneminde kitlesel olarak taranabilmesi için söz konusu
enzimin varlığı ya da yokluğunun araştırılması, substrat ya da metabolit birikimine
bakılabilmesi özelliklerini taşıması gerektiği düşünülmüştür. Üre döngüsü bozuklukları
da bu kriterlere uyan hastalıklar olması nedeniyle yenidoğan taraması gündeme gelmiştir
(180). Yenidoğan taraması ile saptanabilen üre döngüsü bozuklukları ASS, ASL, ARG-1
eksikliği ile HHH sendromu ve sitrülinemi tip 2’dir. Henüz ülkemizde ulusal neonatal
tarama programında yer almayan üre döngüsü bozukluklarından sitrülinemi tip 1 ve
arjininosüksinik asidüri için ABD’de yenidoğan taraması yapılmaktadır, bazı eyaletlerde
OTC eksikliği de taranmaya başlanmıştır (12). Glutamin molekülünün stabil olmayan
yapısı nedeniyle duyarlılık ve özgüllüğünün düşük olması, NAGS eksikliği, CPS-1
eksikliği ve OTC eksikliğinde yenidoğan taramasının yapılmasını güçleştirmektedir (27).
İdrar ve plazmada orotik asit düzeylerinin hızlı bir şekilde ölçümüne dayanan yeni tarama
yöntemleri geliştirilmek için çalışmalar yapılmış ancak sınırlı bir başarı elde edilmiştir.
Bu çalışmalar özellikle de orotik asit düzeyinin başka medikal durumlardan da
etkilenebileceği (örneğin herediter orotik asidüri, lizinürik protein intoleransı, bazı ilaçlar
ve çeşitli fizyolojik süreçler gibi) göz önüne alındığında henüz kitlesel tarama aracı olarak
kullanılamayacağını göstermiştir (181). Enzimin tam yokluğu ile gelişen tipleri yenidoğan
taraması sonuçlanmadan hayatın ilk günlerinde bulgu verse de yine de hızlı tanı
sağlayabileceğinden yenidoğan taramasının faydalı olduğu düşünülmektedir (12). Ayrıca
erken tanı ve tedavi ile hastaların yaşamı boyunca gelişebilecek komplikasyonların önüne
geçilmesi ile sağlık giderlerinin de büyük oranda azaltılabileceği düşünülmektedir (182).
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2.4. Prognoz
Üre döngüsü bozukluklarında prognoz hastalığın başlangıç yaşı, başlangıçtaki
amonyak düzeyi ve amonyak yüksekliğinin süresi gibi faktörlere bağlıdır. Özellikle
yüksek amonyak değerlerine uzun süre maruz kalınması ağır nörolojik hasara neden
olmaktadır (12). Nitrojen düşürücü tedavilerin 1980’li yıllarda kullanıma girmesi ile
birlikte üre döngüsü bozukluklarının mortalitesi azalmıştır. 1980’li yılların başında üre
döngüsü bozukluğu olan hastaların hemodiyaliz ile agresif tedaviye rağmen 5 yıllık sağ
kalım oranı yaklaşık %50’ olup yaşayan hastaların hepsinde gelişimsel gerilik olduğu
görülmüştür. Son çalışmalarda neonatal başlangıçlı olguların mortalite oranının %24’e
kadar gerilediği, geç başlangıçlı olguların ise mortalitesinin %11 olduğu ve daha önceki
raporlara göre önemli oranda değişmediği görülmüştür (93). Erken tanı ve hızlı ve yoğun
tedavi rejimlerinin kullanılmasının neonatal başlangıçlı olguların mortalitesinin
azalmasında ve amonyak düzeylerinin çok yüksek düzeylere ulaşmasını önleyerek
nörolojik sonuçları üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir (179, 183). Tanıya özgül
mortalite riskine bakıldığında ise (neonatal ve geç başlangıçlı olgular birlikte
değerlendirildiğinde) CPS-1 eksikliği %42 ile birinci sırada yer almaktadır. Bunun
ardından OTC eksikliği (%11), ASS eksikliği (%7) ve ASL eksikliği (%6) gelmektedir
(11). Hiperamonemik komanın süresi ve koma sırasında görülen en yüksek amonyak
düzeyleri ile nörolojik sonuçları ve mortalite riski arasında açık bir ilişki vardır (184, 185).
Belirgin intrakraniyal basınç artışı bulgularının olması, amonyak yüksekliğinin üç günden
daha uzun süre devam etmesi ve en yüksek amonyak düzeyinin >1000 µmol/L (>1700
µg/dL) olması nörolojik prognozu en çok etkileyen faktörler olarak sayılmaktadır (27,
186). Atakların şiddetinin yanında sıklığı da önemli bir faktördür. Geç başlangıçlı
olgularda tekrarlayan atakları olan hastaların çoğunda öğrenme güçlüğü, entelektüel
kapasitede azalma olduğu bilinmektedir (12). 2006 yılında başlatılan bir prospektif
çalışmaya göre 8 yılın sonunda veriler incelendiğinde neonatal başlangıçlı olguların
%66’sında, geç başlangıçlı olguların ise %25’inde kısıtlı entelektüel kapasite, duygu ve
davranış kontrolü ile ilgili problemler, dikkat ve yürütücü işlevlerinin azalmış olduğu
görülmüştür (12, 187-189). Ayrıca bu çalışma ile neonatal dönemden sonra
hiperamonemik krizlerin en sık enfeksiyonlar ile tetiklendiği, bu krizler sırasında hem
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amonyak hem de glutaminin hastalığın nöropsikolojik sonuçları için belirteçler
olabileceği, düşük proteinli diyetin hastalarda boy kısalığına neden olduğu, özellikle
arjininosüksinik asidüri hastalarında yüksek doz arjinin tedavisinin karaciğer
fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri olabileceği, fenilbütirat tedavisinin plazma dallızincirli amino asit düzeylerini düşürdüğü ve OTC eksikliği olan hastaların karaciğer
yetmezliğine eğilimli olduğu gibi sonuçlara da ulaşılmıştır (12). Plazma glutamin
düzeyleri >1000 µmol/L olması kötü metabolik kontrol, yetersiz amonyak atılımı ve
tedavi düzenlenmesi ihtiyacı olduğunu göstermektedir (11). Bu sonuçların her biri ayrı
ayrı çalışma konusu olabilecek nitelikte olup daha büyük hasta grupları ile araştırmayı
gerektirmektedir.
2.5. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
Metabolizma Bölümü’nde üre döngüsü bozuklukları tanısı almış hastaların tanı, tedavi ve
izlem sonuçlarını değerlendirmek, tanı ve tedavi sürecindeki sorunları belirlemek ve
çözüm üretmek, bu yolla literatüre katkıda bulunmaktır.
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3. GEREÇLER VE YÖNTEMLER
Çalışmanın evrenini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Çocuk Metabolizma bilim dalında izlenen üre döngüsü bozukluğu tanısı alan
hastalar oluşturmaktadır. Bu amaçla 1979-2017 yılları arasında hasta kayıtları incelenerek
üre döngüsü bozukluğu tanısı almış 85 hasta çalışmaya dâhil edildi. Çalışmaya üre
döngüsü bozukluğu düşünülen ve biyokimyasal, enzimatik ya da genetik analiz ile tanısı
doğrulanmış hastalar dâhil edildi. Klinik olarak üre döngüsü bozukluğu düşünülmesine
rağmen doğrulanamamış hastalar ve sekonder nedenlere bağlı hiperamonemisi olan
hastalar çalışma kapsamına alınmadı. Veriler, hasta dosyalarından elde edildi. Uzun
süredir hastane vizitlerine gelmeyen hastalara ise hastane sistemine kayıtlı telefon
numaralarından ulaşılarak bilgileri (son durumu, tedavi ve diyet uyumu, ek sorunları vb.)
sözlü olarak alındı. Hastaların genetik incelemeleri ExAC (The Exome Aggregation
Consortium), HGMD (Human Gene Mutation Database) Professional veri tabanları
kullanıldı. İstatistiksel analiz Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda
gerçekleştirildi ve bu amaçla SPSS (23.0) programı kullanıldı. Grup verileri arasındaki
karşılaştırma için varyans analizi, Mann-Withney, Kruskal-Wallis testleri, korelasyon
analizi için ise Pearson Chi-square testi kullanıldı. Her bir değişken ile hastalık tipinin
ilişkisi ayrı ayrı incelendi ve 0.05’in altındaki p değerleri anlamlı olarak kabul edildi.
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4. BULGULAR
4.1. Klinik Bulgular
Çalışmaya 1979-2017 yılları arasında Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk
Hastanesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı’nda izlenen, 79 aileden 36’sı kız (%42,4), 49’u
erkek (%57,6) olmak üzere toplam 85 vaka dâhil edildi. 85 hastanın biri CPS eksikliği,
21’i OTC eksikliği, 44’ü sitrülinemi, 12’si ASA, 6’sı arjininemi ve biri de sitrin eksikliği
idi. Hastaların cinsiyet ve tanıya göre dağılımları, Tablo-4.1’de gösterilmiştir
Tablo-4.1. Hastaların cinsiyete göre dağılımı.
Kız
n
Toplam
36
CPS1 eksikliği
OTC eksikliği
10
Sitrülinemi
19
ASA
3
Arjininemi
3
Sitrin eksikliği
1
CPS; karbamil fosfat sentetaz
OTC; ornitin transkarbamilaz
ASA; arjininosüksinik asidüri

Erkek
%
%42,4
%27,8
%52,8
%8,3
%8,3
%2,1

n
49
1
11
25
9
3
-

Toplam
%
%57,6
%2
%22,4
%51,0
%18,4
%6,1
-

n
85
1
21
44
12
6
1

%
%100
%1,2
%24,7
%51,8
%14,1
%7,1
%1,2

Hastaların geldiği coğrafi bölgeler arasında belirgin bir dağılım saptanmadı (Şekil4.1).

Şekil-4.1. Hastaların coğrafi bölgelere göre dağılımı
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Hastaların %96,3’ ü (n=78) öykü ile normal zamanında ve normal doğum ağrılığı
ile doğmuş, prenatal dönemde herhangi bir sorun yaşamamıştı. Hastalardan ikisinde
prematür, birinde de postmatür doğum öyküsü vardı, dört vaka ile ilgili bilgi kayıtlarda
bulunamadı.
Çalışma grubunu oluşturan hastaların yakınmalarının ortalama başlangıç yaşı 2 yaş
6 ay (1 gün-23 yaş), ortalama tanı yaşı ise 2 yaş 11 ay (1 gün-25 yaş) olarak bulunmuştur
(Tablo-4.2). Tüm hastaların %42,4’ü (n=36) yaşamın ilk 30 günü içinde bulgu verirken
%51,8’i (n=44) daha ileri yaşlarda bulgu vermiştir. Neonatal başlangıçlı olgular, sıklık
sırasına göre, 26 sitrülinemi ( % 72,2) , yedi arjininosüksinik asidüri, (%19,4), iki OTC
eksikliği (%5,6) ve bir CPS eksikliği (%2,8) vakasıdır. Geç başlangıçlı olgularda ise OTC
eksikliği ve sitrülinemi %36,2 (n=16) ile aynı oranda görülürken bunları %13,6 (n=6) ile
arjininemi izlemektedir. Beş vaka (%5,9) ise belirti-bulgu vermeden tanı almıştır; bir
sitrülinemi vakası Hacettepe Çocuk Hastanesi’nin idrar-kan amino asit kromatografisi ile
bir dönem yaptığı yenidoğan taraması ile, diğer asemptomatik sitrülinemi vakası bir
dönem Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen pilot çalışma niteliğindeki Genişletilmiş
Yenidoğan Tarama Programı ile saptanmıştır. Diğer üç vaka ise OTC eksikliği tanısı
almış hastaların aile taraması ile belirlenmiş yetişkin kadın vakalardır. OTC eksikliği olan
on bir erkek hastanın sadece ikisi ( %18,2’si ) yenidoğan döneminde bulgu verirken, OTC
eksikliği olan ve semptomatik olan kız hastaların tamamını geç başlangıçlı olgular
oluşturmaktadır. (Tablo-4.3).
Neonatal başlangıçlı hastalar beslenme güçlüğü, huzursuzluk, hareketlerde
azalma, pelteleşme gibi bulgularla getirilirken, geç başlangıçlı hastaların başvuru
yakınmaları sıklıkla baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nöbet, yürüme ve konuşma bozukluğu
gibi nörolojik yakınmalardır. Bunu sırası ile gastrointestinal, respiratuvar yakınmalar ve
anormal davranış, ani kişilik değişikliği, görsel ve işitsel halüsinasyonlar gibi
nöropsikiyatrik bulgular izlemektedir. Hastaların başvuru yakınmaları ile amonyak
düzeyleri arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiş, hastaların amonyak düzeyi yükseldikçe
respiratuvar bulgular ile başvurma oranının arttığı saptanmıştır (p=0,009). Az sayıda (n=4,
%5,0) hastanın başvuru yakınmaları büyüme ve/veya gelişme geriliğidir. Hastaların
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öyküleri incelendiğinde tanı almadan önce tekrarlayıcı özellikte baş ağrısı, kusma, karın
ağrısı ve psikiyatrik belirtilerin 16 hastada
öyküsünün ise sadece altı hastada (%7,1)

(%18,8) olduğu, proteinden kaçınma
olduğu öğrenildi.

Bu öykülerin olduğu

hastaların tamamı sitrülinemi ve OTC eksikliği vakalarıdır.
Tablo-4.2. Hastalıklara göre başlangıç ve tanı yaşları.
Tanı
CPS eks.

Ortalama
En düşük
En yüksek
Başlangıç yaşı
2 gün
Tanı yaşı
2 gün
OTC eks.
Başlangıç yaşı
5 yaş 3 ay
2 gün
23 yaş
Tanı yaşı
6 yaş 1 ay
4 gün
25 yaş
Sitrülinemi
Başlangıç yaşı
1 yaş 4 ay
1 gün
15 yaş
Tanı yaşı
1 yaş 8 ay
1 gün
16 yaş
ASA
Başlangıç yaşı
1 yaş 2 ay
2 gün
6 yaş 6 ay
Tanı yaşı
2 yaş 3 ay
1 gün*
12 yaş
Arjininemi
Başlangıç yaşı
3 yaş
1 yaş 6 ay
5 yaş 6 ay
Tanı yaşı
5 yaş
1 yaş 4 ay
16 yaş
Sitrin eks.
Başlangıç yaşı
70 gün
Tanı yaşı
55 gün
CPS; karbamil fosfat sentetaz
OTC; ornitin transkarbamilaz
ASA; arjininosüksinik asidüri
*Kardeş ölüm öyküsü nedeniyle doğar doğmaz tanı almış, 2 yaşına kadar herhangi bir
semptomu olmamış ve yaşadığı ilk hiperamonemik kriz ile hayatını kaybetmiştir.

Tablo-4.3. Hastalıklara göre başlangıç şekilleri.
Tanı
CPS
OTC
Sitrülinemi ASA
Arjininemi Sitrin Eks.
Başlangıç şekli
Eks.
Eks.
Neonatal
(n)
1
2
26
7
%
2,8
5,6
72,2
19,4
Geç
(n)
16
16
5
6
1
%
36,4
36,4
11,4
13,6
2,3
Asemptomatik (n)
3
2
%
60
40
Toplam*
(n)
1
21
44
12
6
1
%
1,2
24,7
51,8
14,1
7,0
1,2
CPS; karbamil fosfat sentetaz
OTC; ornitin transkarbamilaz
ASA; arjininosüksinik asidüri
*Toplam sütunundaki yüzdeler hastalık alt gruplarının yüzdelerini ifade etmektedir

Toplam
36
42,4
44
51,8
5
5,9
85
100

Hastaların 2/3’inde (n=51) anne ve baba arasında akrabalık vardı. Akraba evliliği
yapmış çiftlerin %72,9’u (n=35) birinci dereceden kuzen idi. Anne ve baba akrabalığının
en az olduğu hastalık grubu ise, beklendiği üzere,

OTC eksikliğiydi.

Hastaların
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%55,3’ünde (n=47), sebebi bilinmeyen kardeş ölüm öyküsü varken, %20’vakanın (n=17)
üre döngüsü bozukluğu tanısı almış aile bireyi olduğu öğrenildi.
Antropometrik ölçümleri incelendiğinde; başvuru anında vücut ağırlığı ölçüm
kayıtları bulunan 79 hastanın 58’ inde (%73.4) , boy ölçüm bilgisi bulunan 62 hastanın
41’inde (%66,1) ve baş çevresi ölçüm bilgisi bulunan 63 hastanın 52’sinde (%82,5)
normal bulundu. Vücut ağırlığı <10p olan hastaların oranı %22,8 (n=18); bunlar
sitrülinemi (n=8), OTC eksikliği, ASA ve arjininemi (her biri için n=3), sitrin eksikliği
(n=1) hastalarıydı. Vücut ağrılığı bilgisi bulunan hastalardan ikisi sitrülinemi ve biri ASA
olmak üzere toplam üç hastanın vücut ağırlığı >90p bulunmuştur. Boy ölçümleri <10p
olan hastaların oranı %24,2 (n=15) idi ve sırasıyla sitrülinemi (n=7), arjininemi (n=3),
OTC eksikliği ve ASA (her ikisi için de n=2) ve sitrin eksikliği (n=1) hastalarıydı. Boy
ölçüm bilgisi olan hastalardan altısında boy ölçümleri >90p bulundu ve bu hastalar OTC
eksikliği (n=3), sitrülinemi, ASA ve arjininemi (her biri için n=1) hastalarıydı. Başvuru
anında mikrosefali saptanan hastaların (n=9) %45,4’ü sitrülinemi, %27,2’si ASA tanısı
alan hastalardı. Sitrin eksikliği tanısı alan hastanın da başvuruda baş çevresi yaş ve cinse
göre -2 SD’ un altındaydı (Tablo-4.4).
Tablo-4.4. Hastaların antropometrik ölçümleri.
Antropometrik
ölçümler

Hastalık
CPS
eks.
1
1
-

<10 P
10-90 P
>90 P
<10 P
Boy
10-90 P
(n=62)*
>90 P
mikrosefali
Baş
çevresi
normal
1
(n=63)*
makrosefali
CPS; karbamil fosfat sentetaz
OTC; ornitin transkarbamilaz
ASA; arjininosüksinik asidüri
*Ölçüm bilgisi bulunan hasta sayıları
Vücut
ağırlığı
(n=79)*

Sitrülinemi

ASA

Arjininemi

3
7
1
2
5
1
3
7

3
3
3
2
1

10

8
34
2
7
24
1
5
29

-

-

-

-

OTC eks.
3
13
2
9
3

5

Sitrin
eks.
1
1
1
-

Toplam
18
58
3
15
41
6
9
52
-
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Neonatal başlangıçlı olgularda tanıdaki fizik muayenelerde çeşitli derecelerde
dehidratasyon, hipotoni, yenidoğan reflekslerinde azalma gibi özgül olmayan bulgular
görülürken, daha büyük hastalarda bilinç bulanıklığı, papilödem, derin tendon
reflekslerinde azalma, hepatomegali gibi bulgular vardı. Hepatomegali tüm vakaların
(n=80) (asemptomatik vakalar hariç) %47,5’inde (n=38) saptandı. Sitrülinemi ve ASA
vakalarının yarısında (sırasıyla n=22/42 ve n=6/12), OTC eksikliği ve arjininemi
hastalarının 1/3’ünde (n=6/18 ve n= 2/6) hepatomegali tespit edilmiştir. Özellikle
tekrarlayıcı özellikte şikâyetleri olan hastaların nörolojik muayenelerinde artmış derin
tendon refleksleri, Babinski ve klonus varlığı, spastisite gibi birinci motor nöron
bulgularının olduğu görülmüştür. Hastaların tanı anındaki başvuru yakınmaları Tablo4.5’te, belirti ve bulguları Tablo-4.6’te, özetlenmiştir.
Tablo-4.5. Hastalıklara göre başvuru anındaki yakınmalar ve sıklıkları.
Tanı
CPS eks.
(n=1)

OTC eks.
(n=18)

Sitrülinemi
(n=42)

ASA
(n=12)
na
%*
4
33,3
2
16,6
1
8,3
1
8,3
3
25,0
3
25,0
1
8,3
1
8,3
3
25,0
-

Arjininemi
(n=6)

Sitrin eks.
(n=1)

n
%* na
%*
na
%*
na
%*
n
%*
Yakınma
Emmeme
1 100
18 42,8
İnleme
1
5,5
5
11,9
Huzursuzluk
3
16,6
2
4,7
Nöbet
1 100 2
11,1
3
7,1
1
16,6
Bilinç bulanıklığı
5
27,7
8
19,0
Konuşma bozukluğu
4
9,5
1
16,6
Yürüme bozukluğu
2
11,1
3
7,1
4
66,6
Anormal davranış
3
16,6
2
4,7
Baş ağrısı
1
5,5
Kusma
7
38,8 10 23,8
Karın ağrısı
3
7,1
Sarılık
4
9,5
1
100
Büyüme ve/veya
4
9,5
gelişme geriliği
Solunum sıkıntısı
1
5,5
3
7,1
1
8,3
CPS; karbamil fosfat sentetaz
OTC; ornitin transkarbamilaz
ASA; arjininosüksinik asidüri
a
Bir hastada birden fazla belirti ve bulgu görüldüğünden gösterilen sayılar toplam hasta sayısını ifade
etmemektedir.
*Hastalık alt grubuna ait görülme yüzdesi
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Tablo-4.6. Hastaların tanı anındaki belirti ve bulguları.
Hastalık

Belirti ve Bulgular
CPS eks.
(n=1)

OTC eks.
(n=18)

Sitrülinemi
(n=42)

ASA
(n=12)

Arjinine
mi (n=6)

Sitrin
eks.
(n=1)
n
%*
1 100
-

n
%*
na
%*
na
%*
na %* na %*
Semptom tipi
Respiratuvar
1
5,55
5
11,9 2 16,6 Gastrointestinal
6
33,3
10
23,8 2 16,6
Nörolojik
1 100
8
44,4
13
30,9 5 41,6 5 83,3
Psikiyatrik
2
11,1
2
4,7
Kardeş ölüm öyküsü
9
50
29
69
6
50
3
50
UCD tanısı olan akraba
8
44,4
3
7,1
4 33,3 2 33,3 öyküsü
Bulgular
Mikrosefali
5
11,9 3
25
1 100
Hepatomegali
1 100
6
33,3
22
52,3 6
50
2 33,3 1 100
Ensefalopati bulguları
1 100 10 55,5
15
35,7 3
25
1 16,7 (letarji, dezoryantasyon)
Hipotonisite
1 100
3
16,6
10
23,8 2 16,6 DTR’lerde artma,
patolojik refleksler
4
22,2
4
9,5
5 83,3 (Babinski, Klonus)
CPS; karbamil fosfat sentetaz
OTC; ornitin transkarbamilaz
ASA; arjininosüksinik asidüri
UCD; üre döngüsü bozukluğu
DTR; derin tendon refleksleri
a
Bir hastada birden fazla belirti ve bulgu görüldüğünden gösterilen sayılar toplam hasta sayısını ifade
etmemektedir.
*Hastalık alt grubuna ait görülme yüzdesi

4.2. Tanı Yöntemleri ve Laboratuvar Bulguları
Hastaların çoğunda tanı biyokimyasal bulgulara dayandırılmış, bazı hastalarda
enzim çalışması ile, son dönemde tanımlanan hastalarda ise genetik analiz ile tanı
kanıtlanmıştır. Çalışmaya dâhil hastalardan biri prenatal, beşi postmortem, diğer 79 hasta
yaşarken tanı almıştır.
Enzim çalışması sadece dört hastada yapılabilmiştir. Enzim çalışması olan üç vaka
postmortem karaciğer dokusunda enzim çalışması yapılan bir sitrülinemi, iki OTC
hastasıdır. Enzim çalışması olan diğer hasta ise prenatal dönemde amniyotik hücrelerde
enzim aktivitesinin düşük bulunduğu sitrülinemi vakasıdır.
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Kırk dört hastada genetik inceleme yapılmış ve bunların 42’sinde (%95,5)
mutasyon tespit edilmiştir. Bu hastalardan OTC eksikliği olan bir hastada ilk yapılan
ekzon sekans analizi ile mutasyon saptanmazken, ikinci kez yapılan analiz sonucunda
mutasyon tespit edilmiştir. Genetik inceleme yapılmasına rağmen mutasyon tespit
edilemeyen iki vaka da OTC eksikliği vakalarıdır, bu hastalarda genetik analizin
tekrarlanması mümkün olamamıştır. Hastaların genetik inceleme sonuçları ve genel
fenotipik özellikleri EK-1’de sunulmuştur. Bir hastaya ise tekrarlayan karaciğer
yetmezliği nedeni araştırmak üzere yapılan tüm ekzon sekanslama (WES) ile tanı
konmuştur.
Hastaların laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi asemptomatik vakalar hariç
tutularak bir CPS eksikliği, 18 OTC eksikliği, 42 sitrülinemi, altı arjininemi, bir sitrin
eksikliği olmak üzere 80 hasta üzerinden yapılmıştır.
Neonatal başlangıçlı 36 hastanın %11.1’i (n=4), geç başlangıçlı 44 hastanın ise
%45,4’ünde (n=20) ilk başvuru anındaki amonyak düzeylerinin normal (<70 µmol/L
[<120 µg/dL]) olduğu saptanmıştır. Hastalıklara göre ayrı ayrı bakıldığında ise OTC
eksiliğinde %11,1 (n=2/18), sitrülinemide %23,8 (n=10/42), arjininosüksinik asidüride
%50 (n=6/12) oranında, arjininemi hastalarının ise tamamında (n=6/6) kan amonyak
düzeyi normal bulunmuştur. Tanıda kan amonyak düzeyleri yüksek saptanan hastalar
gruplandırıldığında (bkz. Tablo-2.2) OTC eksikliğinde hafif-orta derecede hiperamonemi
sık görülürken, sitrülinemi hastalarında genellikle orta-şiddetli hiperamoneminin
görüldüğü, başvuru anında çok şiddetli hiperamoneminin olduğu (kan amonyak düzeyi
>1000 µmol/L) sitrülinemi hastalarının da olduğu belirlenmiştir (Tablo-4.7 ve Şekil-4.2).
Semptomatik OTC eksikliği olan erkek hastalar, heterozigot kız hastalara göre daha
yüksek ortalama amonyak düzeylerine sahipti; ancak bu farklılık istatistiksel olarak
anlamlı bulunmadı (erkeklerde ortalama 305,96 µmol/L [521 µg/dL], kızlarda ortalama
166 µmol/L [282 µg/dL], p=0,495).
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Tablo-4.7. Hastalıkların hiperamonemi şiddetine göre görülme sıklığı.
Tanı
CPS eks.
n
%
Normal
Normalin üstünde
Hafif hiperamonemi
Orta şiddette
hiperamonemi
Şiddetli hiperamonemi
Çok şiddetli hiperamonemi
Toplam
CPS; karbamil fosfat sentetaz
OTC; ornitin transkarbamilaz
ASA; arjininosüksinik asidüri

1

100

Sitrülinemi
n
%
10 23,8

ASA
n
%
6
50

11

26,2

2

16,7

17,6

7

16,7

2

16,7

5,9
100

9
5
42

21,4
11,9
100

2
12

16,7
100

OTC eks.
n
%
2 11,8
3 17,6
8 47,1
3

1
17

Arjininemi
n
%
6
100

Sitrin
eks.
n %
1 100

Şekil-4.2. Hastaların tanı anındaki amonyak düzeylerinin karşılaştırılması.
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Hastaların başvurudaki diğer laboratuvar bulguları ve bunların sıklığı Tablo4.8’de gösterilmiştir. Vakaların değerlendirmesi geriye dönük yapıldığı için tüm
hastalarda aynı incelemelerin yapılmadığı, 80 hastanın 56’sında tam kan sayımı, 50
hastada serum sodyum ve potasyum, 51’inde serum total kalsiyum, 46’sında serum fosfat,
48’inde kan şekeri, 54’ünde kan üre azotu (Blood Urea Nitrogen - BUN) ve 52’sinde
plazma kreatinin ölçüm bilgisi olduğu saptandı. Bu verilerin değerlendirilmesi ile en sık
izlenen anormal laboratuvar bulgusunun, beklendiği gibi, vakaların %96,2’sinde (52/54)
saptanan BUN düzeyleri düşüklüğü olduğu görüldü. Yalnızca geç başlangıçlı iki hastada,
OTC eksikliği olan erkek hasta ve bir sitrülinemi vakasında, BUN düzeyi normal idi.
Tablo-4.8. Hastaların başvuru anındaki laboratuvar bulguları ve sıklığı.
Laboratuvar bulguları
BUN düşüklüğü
Uzamış INR
ALT yüksekliği
AST yüksekliği
Anemi
Hiperglisemi
Hiperfosfatemi
Lökositoz
Hipernatremi
Hipokalsemi
Polistemi
Trombositopeni
Hiperkalemi
Trombositoz
Kreatinin yüksekliği
Hipoglisemi
Hipokalemi
Hipofosfatemi
Hiperkalsemi
Hiponatremi
Lökopeni

Hasta
sayısı
51
16
32
27
25
21
18
22
19
16
16
13
11
10
6
5
5
4
2
2
1

Ölçüm bilgisi
bulunan hasta sayısı
53
24
62
53
56
48
46
56
50
51
56
56
50
56
52
48
50
46
51
50
56

%
96,2
66,6
51,6
50,9
44,6
43,8
39,1
39,3
38
31,4
28,6
23,2
22,0
17,2
11,5
10,4
10,0
8,7
3,9
4,0
1,8

Karaciğer fonksiyon testleri incelenen 61 hastanın 32’sinde (%52.5) alanin
aminotransferaz (ALT), 52 hastanın 27’sinde (%51.9) aspartat aminotransferaz (AST)
yüksek, değerlendirme yapılan hastaların %66,6’sında

(n=16/24) INR yüksekliği

belirlendi. Sadece AST değeri yüksek, ALT değeri normal saptanan CPS eksikliği vakası
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ve AST değeri ALT’ ye göre daha yüksek olan sitrin eksikliği vakaları hariç tutulduğunda
transaminaz yüksekliği olan diğer hastalarda ALT düzeylerinin AST düzeylerine göre
daha yüksek olduğu görüldü ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,698)
(Tablo-4.9). Arjininemi hastalarının neredeyse tamamında karaciğer fonksiyon testleri
yüksek bulunmasına rağmen genel değerlendirmede ALT, AST ve INR düzeyleri ile
hastalıklar arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (sırasıyla p=0,137, p=0,485 ve p=0,323).
Anemi sık izlenen diğer bir bulgu idi.
Tablo-4.9. Karaciğer fonksiyon testleri yüksek olan hastaların ortalama, en düşük
ve en yüksek düzeylerinin karşılaştırılması.
Tanı
OTC
eks.
Sitrülinemi
ASA

ALT (U/L)*

n (%)

AST (U/L)*

242,11 (53,0-860,0)

9/16 (56)

204,43 (59,0-768,0)

312,91 (47,0-2335,0)
107,2 (60,0-197,0)

Arjininemi
CPS
eks.a
Sitrin
eks.b
Tüm
hastalar
p değeri

12/29
(41,1)
5/9
(55,5)

n (%)

207,8 (64,0-1031,0)

7/13
(53,8)
10/24
(41,6)

INR*
2,15 (1,43-2,58)
2,53 (1,46-5,76)

70,50 (60,0-85,0)

4/8 (50)

1,31 (1,24-1,38)

n (%)
3/7
(42,8)
8/10
(80)
2/3
(66,6)
2/2
(100)

106,80 (48,0-162,0)

5/5(100)

94,25 (76,0-109,0)

4/5 (80)

2,45 (1,40-3,50)

-a

0/1

377,00

1/1

1,83

1/1

46,00

1/1

139,00

1/1

-b

0/1

220,31 (46,0-2335,0)

32/61
(52,4)

173,48 (59,0-1031,0)

27/52
(51,9)

2,5 (1,24-5,76)

16/24
(66,6)

0,137
0,485
N; yüksek bulunan ve ölçüm bilgisi bulunan hasta sayıları.
*Referans aralıkları yaşa göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
a Hastanın tek ALT değeri 31,8 U/L ile normal bulunmuştur.
bHastanın ilk bakılan INR düzeyi 1,09 ile normal bulunmuştur.

0,323
ALT; alanin aminotransferaz
AST; aspartat aminotransferaz
INR; international normolised ratio
OTC; ornitin transkarbamilaz
ASA; arjininosüksinik asidüri
CPS; karbamil fosfat sentetaz

Toplam 45 hastada tam idrar incelemesi mevcuttu, 30 hastada (% 66,7) sıklık
sırasına göre, proteinüri (n=12), kristalüri (n=9), hematüri (n=4), lökositüri (n=3),
glukozüri (n=2) gibi bulgular saptanmış idi. İdrar ketonu ölçümü 42 hastanın dosya
kayıtlarında vardı, 12 hastada (%28.6) idrarda keton vardı.
Başvuruda santral sinir sistemi enfeksiyonu şüphesi ile lumbar ponksiyon (LP)
yapılan 22 hastanın dokuzunda (%40,9), enfeksiyon saptanmamasına karşın, beyin
omurilik sıvısı (BOS) protein düzeyi yüksek bulundu, ortalama BOS protein düzeyi 358,5
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mg/dL (60-1135 mg/dL), BOS glukoz düzeyi ortalama 67 mg/dL (45-78 mg/dL) idi,
ancak çoğu hastada eş zamanlı kan glukoz düzeyi bilgisi bulunamadı.
Başvuruda 49 hastanın venöz ya da arteriyel kan gazı incelemesi vardı, 23 hastada
(%46,9) bu değerlendirme normal bulunurken, anormal bulgular olarak en sık solunumsal
alkaloz (n=14, %53,8) geliştiği, beş hastada ( %19,2) metabolik asidoz, dört hastada miks
asidoz (%15,3) ve üç hastada (%11,5) ise solunumsal asidoz olduğu saptandı. Metabolik
asidozlu vakaların hepsi neonatal başlangıçlı idi.
4.3. Metabolik İncelemeler
Tanı aşamasında hastalara uygulanan metabolik incelemelerin arasında en sık
yapılan değerlendirme kan ve/veya idrarda kağıt kromatografisi ile kalitatif amino asit
değerlendirmesi idi. Daha sonraki dönemlerde tanı alan vakalara, metabolizma
laboratuvarı olanakları geliştikçe, kantitatif amino asit tayini ve idrar organik asit analizi
yapılabilmiştir.
Altmış beş hastada kanda, 61 hastada idrarda kalitatif amino asit incelemesi, 30
hastada kantitatif plazma sitrülin düzeyi, dokuz hastada kantitatif idrar sitrülin düzeyi, 21
hastada kantitatif plazma arjinin düzeyi, 55 hastada kan arjininosüksinik asit düzeyi, iki
hastada idrar ajininosüksinik asit düzeyi, 25 hastada ise kan serbest karnitin düzeyi
ölçümü olduğu, sadece 40 hastada idrar organik asit incelemesi yapıldığı görüldü.
Asemptomatik vakalar dışındaki metabolik incelemeler Tablo-4.10 ve 4.11’de
sunulmuştur.
Karbamil fosfat sentetaz eksikliği olan tek hastanın kalitatif kan amino asit
incelemesi normal idi, ancak, ardışık kütle spektrometrisi ile bakılan kantitatif incelemede
valin, lösin, izolösin, metiyonin, fenilalanin, tirozin, alanin düzeylerinde artış
gözlenmiştir. İdrar amino asit incelemesi yapılmamış bu hastanın idrar organik asit
incelemesinde ise laktik asit, pirüvik asit ve türevlerinde değişik derecelerde artış
görülmüştür. Kan serbest karnitin düzeyi normal, C5 (izovaleril), C14 (miristoil), C16
(palmitoil), C18 (oleil) karnitin düzeyleri hafif artmıştı.
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Tablo-4.10. Hastaların kantitatif plazma amino asit düzeyleri.
n
Kantitatif amino asit ölçümleri
Ortalama
OTC eksikliği (n=18)
Plazma sitrülin (µmol/L)
7
4,36
Plazma arjinin (µmol/L)
11
26,93
Sitrülinemi (n=42)
Plazma sitrülin (µmol/L)
18
5022
İdrar sitrülin (µmol/L)
9
8578
Plazma arjinin (µmol /L)
5
195,97
ASA (n=12)
Plazma arjinin (µmol/L)
1
39,34
Plazma sitrülin (µmol/L)
4
163,22
Arjininemi (n=6)
4
Plazma arjinin (µmol/L)
476,25
Sitrin eksikliği (n=1)
Plazma sitrülin (µmol/L)
1
415
Plazma arjinin (µmol/L)
1
335
n; ölçüm bilgisi bulunan hasta sayısını ifade etmektedir.

En düşük-En yüksek
0-10,56
4-59,15
34-45,419
648-27,634
15,87-429
62-366
135-893
-

OTC eksikliği olan hastaların (n=18) 16’sında kan, 15’inde idrarda kâğıt
kromatografisi ile amino asit incelemesi mevcuttu. Buna göre hastaların %18,7’sinde
(n=3) kan alanin ve glisin, %31,2’sinde (n=5) kan glutamin düzeyleri artmış, %50’sinde
(n=8) kan sitrülin, %12,5’inde (n=2) kan arjinin düzeyleri düşük bulundu. Kalitatif idrar
amino asit incelemesi bulunan hastaların %26,6’sında (n=4) alanin, glisin ve glutaminde
artış, %6,6’sında (n=1) ise sitrülinde azalma görüldü. Hastaların 16’sında idrar organik
incelemesi yapılmış olduğu ve %75 hastada (n=12) iç standardın yarısı ile 6 katı arasında
değişen miktarlarda orotik asit, %12,5’inde (n=2) laktik asit ve türevlerinin, %31,3’ünde
(n=5) pirüvik asit ve türevlerinin, %37,5’inde (n=6) ise urasil atılımı olduğu görüldü.
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Tablo-4.11. Hastalıklara göre kalitatif amino asit inceleme sonuçları.
N
Kan

T

N

Alanin

T

N

Glisin

T

N

1

-

1

1

-

-

1

-

-

-

1

OTC eks.
(n=18)

12
(%75)

3
(%18,7)

16

12 (%75)

3
(%18,7)

16

10
(%62,5)

6
(%37,5)

16

8
(%50)

8
(%50)

23
(%67,6)
7
(%87,5)

11
(%32,3)
1
(%12,5)

34

15
(%44,1)

19
(%55,8)

34

20
(%58,8)

34

-

8

8 (%100)

-

8

14
(%41,1)
8
(%100)
5
(%100)

-

8

-

-

5

-

-

1

1

-

İdrar

5 (%100)

-

5

5 (%100)

-

5

-

1

1

-

1

1

Alanin

CPS eks.
(n=1)
OTC eks.
11
4
15
(n=18)
(%73,3)
(%26,6)
Sitrülinemi
24
10
34
(n=42)
(%70,5)
(%29,4)
ASA
1
6
7
(n=12)
(%14,2)
(%85,7)
Arjininemi
4 (%100)
4
(n=6)
Sitrin
1
eks.(n=1)
N; normal bulunan hastaların sayısı
T; ölçüm bilgisi bulunan toplam hasta sayısı
Yukarı ok; artmış bulunan hastaların sayısı
Aşağı ok; azalmış bulunan hastaların sayısı
CPS; karbamil fosfat sentetaz
OTC; ornitin transkarbamilaz
ASA; arjininosüksinik asidüri

Glisin
-

-

11
(%73,3)

4
(%26,6)
17
(%50)
6
(%85,7)

17 (%50)
1
(%14,2)
4 (%100)

-

1

-

15
34
7
4

-

-

11
(%73,3)
14
(%41,1)
1
(%14,2)
4
(%100)

4
(%26,6)
20
(%58,8)
6
(%85,7)

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

16

2
(%12
,5)

14
(%87,5)

-

16

39

-

33
(%94,2)

2 (%5)

35

8

-

8 (%100)

-

8

3
(%60)

5

1

1

-

-

-

15

-

34

7
(%17,9)
7
(%87,5)
4
(%80)

32
(%82)
1
(%12,5)
1 (%20)

5

-

2
(%40)

-

1

1

-

-

15

1 (%6)

34

-

7

-

4

-

14
(%93,3)
13
(%38,2)
7
(%100)
3
(%75)
1

T

Arjinin

Sitrülin

Glutamin
-

N

Sitrülin

Glutamin

CPS eks.
(n=1)

Sitrülinemi
(n=42)
ASA
(n=12)
Arjininemi
(n=6)
Sitrin
eks.(n=1)

T

Arjinin
-

-

-

15
(%100)
34
(%100)

-

15

-

21
(%61,7)

34

-

-

7

-

7 (%100)

-

7

-

3
(%75)

1
(%25)

4

-

1

-

-

1
(%25)
-

4
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Semptomatik sitrülinemi hastalarının (n=42) 36’sında (%85,7) idrarda ve
kanda kalitatif ya da kantitatif yöntemlerle amino asit incelemesi mevcuttu. On sekiz
hastada kantitatif plazma sitrülin düzeyi, dokuz hastada ise kantitatif idrar sitrülin
düzeyi ölçümü vardı. Ortalama plazma ve idrar sitrülin düzeyleri sırasıyla 5022 (3445,419) µmol/L ve 8578 (648-27,634) µmol/L bulundu (bkz. Tablo-4.10). Tanı anında
kalitatif sitrülin ölçümü normal bulunan yedi sitrülinemi hastasından üçünün kantitatif
plazma sitrülin düzeyi yüksek bulundu, üçünün ise idrarda sitrülin atılımının artmış
olduğu kalitatif olarak gösterildi. Diğer bir hastanın ise tekrarlayan incelemeler sonucu
kan sitrülin yüksekliği tespit edildi. Hastaların kalitatif kan amino asit incelemesinde
sitrülin dışında, %32,3’ünde (n=11/34)

alanin, %55,8’inde (n=19/34) glisin,

%58,8’inde (n=20/34) glutamin düzeyleri artmış bulundu. Kalitatif yöntemlerle idrar
amino asit incelemesinde hastaların %50’sinde (n=17/34) glisin, %58,8’sinde
(n=20/34) glutamin ve %29,4 (n=10/34) alanin artmış bulundu. İki hastada BOS
sitrülin düzeyi ölçümü mevcuttu ve her ikisi de yüksek (1047 ve 2035 µmol/L, referans
aralığı <2,8 µmol/L) bulundu, plazma düzeylerinden (sırasıyla 743 ve 2432 µmol/L)
yüksek olduğu görüldü. İdrar organik asit incelemesi bulunan 28 hastanın 11’inde iç
standardın 1,5-10 katı arasında değişen düzeylerde orotik asit, beş hastada (%17,8)
pirüvik asit ve türevleri, yedi hastada (%25) laktik asit ve türevleri ve iki hastada
(%7,1) urasil atılımı tespit edildi.
Arjininosüksinik asidüri hastalarının (n=12) sekizinde kanda, yedisinde idrarda
kalitatif amino asit incelemesi mevcuttu ve yalnızca bir hastada alanin ve sitrülin
artmış, altı hastada idrarda alanin, glisin ve glutamin düzeyleri artmış bulundu.
Hastaların %75’inde (n=9) ardışık kütle spektrometri incelemesi ile kanda, diğer üç
hastanın ikisinde idrarda arjininosüksinik asit saptandı. Diğer bir hastada ise kan ve
idrarda arjininosüksinik asit araştırması yoktu, vaka genetik olarak tanı almıştı. Bu
grupta idrar organik asit incelemesi bulunan dört hastadan üçünde çeşitli düzeylerde
(iç standardın 1,5 ve 3 katı kadar) orotik asit atılımı tespit edildi ve bu vakaların hepsi
de neonatal başlangıçlı vakalardı. Aynı hastalarda idrarda atılımının artmış olduğu
görüldü.
Arjininemi tanısı olan kanda kalitatif amino asit incelemesi yapılan beş
hastanın ikisinde, kantitatif arjinin düzeyi ölçümü yapılan dört hastada arjinin düzeyi
yüksek saptandı, bu hastalarda ortalama arjinin düzeyi 476,2 (135-893) µmol/L
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(referans aralığı <140 µmol/L) idi. Dört hastada idrarda kalitatif amino asit incelemesi
mevcuttu, bir hastada arjinin yüksek saptandı. Üç hastanın kayıtlarında idrar organik
asit incelemesi bilgisi mevcuttu ve ikisinde az miktarda orotik asit atılımı olduğu tespit
edildi.
Sitrin eksikliği vakasında kalitatif kanda amino asit incelemesinde glisin,
glutamin, idrarda ise tirozin ve metiyoninde artış, plazma kantitatif amino asit
ölçümünde treonin 849 µmol/L (<220), sitrülin 415 µmol/L (<35), metiyonin 311
µmol/L (<40), ornitin 238 µmol/L (<120), arjinin 335 µmol/L (<100) bulundu. Kan
serbest karnitin düzeyi normal olan hastanın idrar organik incelemesinde iç standardın
30 katına kadar yaklaşan düzeylerde fenillaktik asit atılımı dikkati çekmiştir.
Tanı anında veya izlemde herhangi bir zamanda serbest karnitin düzeyi ölçümü
bulunan 25 hasta (%31,2) vardı, bunların %36’sında (n=9) serbest karnitin düzeyleri
düşük bulundu. Bu hastalar arjininosüksinik asidüri (n=4), OTC eksikliği (n=4),
sitrülinemi (n=3) ve arjininemi (n=2) hastalarıydı. Tablo-4.12’de hastaların idrar
orotik asit atılımları verilmiştir.
Tablo-4.12. İdrarda orotik asit atılım artmış bulunan hasta sayıları.
Hastalık
OTC eks. (n=18)
Sitrülinemi (n=42)
ASA (n=12)
Arjininemi (n=6)

Ölçüm bilgisi
bulunan hasta
sayısı
16
28
4
3

Orotik asidüri
saptanan hasta
sayısı
11 (%68,7)
10 (%35,7)
3 (%75)
2 (%66,6)

En yüksek atılım
miktarı (İç
standarda göre)
6 katı
10 kat
2 kat
1,5 kat

4.4. Radyolojik ve Elektrofizyolojik Görüntülemeler
Başvuruda ayırıcı tanı amaçlı kraniyal görüntüleme yapılan hastaların oranı
%56,2 (n=45) idi, sırasıyla 17 hastada manyetik rezonans görüntüleme (MRG), 16
hastada kraniyal ultrasonografi (USG), 12 hastada beyin bilgisayarlı tomografi (BT)
yapılmıştı. İzlemde açıklanamayan/dirençli nörolojik bulgular nedeni ile altı hastada
MRG, iki hastada MR-spektroskopi (MR-S) olmak üzere sekiz hastada ikinci bir
kraniyal görüntüleme yapılmıştır.
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Başvuruda MRG çekilen hastaların beşinde patolojik bulguya rastlanmadı.
Kalan 12 hastada; periventriküler alanda T2 hiperintens alanlar (n=5), fokal
gliotik/lökomalazik alanlar (n=4), difüz ya da fokal serebral ödem (n=3), serebral ve
serebellar kortikal atrofi (n=2), üçüncü ve lateral ventriküllerde minimal dilatasyon
(n=2) ve artmış pial kontrast tutulumu (n=1) tespit edildi. İkinci kez kraniyal
görüntülüme yapılan sekiz hastadan yalnızca birinde MRG sonucu normal bulundu.
Bu hastada ilk kraniyal görüntüleme tetkiki BT olup şüpheli enfarkt alanı görülmesi
üzerinde konfirmasyon için MRG tetkiki uygulandığı görüldü. İkinci görüntüleme
olarak MRG çekilen hastaların geri kalanında (n=5) periventriküler ve subkortikal
alanda difüzyon kısıtlılığı (n=2), serebral, serebellar ve pallidal ödem (n=2), iskemiye
bağlı sekel değişiklikler (n=2), subdural efüzyon (n=1), kortikal kalınlaşma (n=1),
talamusta intensite artışı (n=1), pons düzeyinde hafif sinyal değişiklikleri (n=1),
kortikal atrofi (n=1) ve subkortikal gliozis (n=1) tespit edildi. MR-S çekilen
hastalardan birinde (erkek-OTC eksikliği) etkilenmiş alanlarda yüksek genlikli laktat
pikleri, N-asetil aspartat (NAA) ve miyo-inozitolde azalma, glutamin-glutamat
pikinde belirgin artış, semptomatik kız-OTC eksikliği olan diğer hastada ise nonspesifik kolin/kreatin (Cho/Cr) artışı, derin gri cevher ve sentrum semiovalede bazı
voksellerde şüpheli laktat pikleri tespit edilmiştir.
Ayırıcı tanı amaçlı kraniyal BT uygulanan 12 hastanın ikisinde normal
bulgular; 10 hastada ise yaygın veya lokalize beyin ödemi (n=5), bazal gangliyonlarda
kalsifikasyon (n=1), kortikal atrofi (n=2), subaraknoid mesafede ve silviyan
sulkuslarda genişleme (n=1), milimetrik hipodens alanların (n=1) olduğu görüldü.
Başvuruda kraniyal USG çekilen 16 hastanın 12’sinde patolojik bir bulguya
rastlanmamış, diğer dört hastanın birinde beyin ödemi, diğer üçünde ise bazal
gangliyonlar ve periventriküler bölgede hipoekoik alanlar saptanmıştır.
Tüm hastalarda başvuruda kraniyal görüntüleme yöntemlerinden herhangi biri
ile patolojik bulgu görülme oranı %57,7, USG tetkiki dışarıda tutulduğunda ise %75,8
olarak bulunmuştur.
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Yirmi beş hastaya (%31,2) başvuruda abdomen USG tetkiki uygulanmış, başta
hepatomegali (n=15) olmak üzere, splenomegali (n=1), hepatosteatoz (n=1) ve safra
çamuru (n=2) olduğu saptanmıştır.
Otuz sekiz hastaya nöbet, ensefalopati gibi nedenlerle elektroensefalografi
(EEG) çekilmiş olup %42,1’inde (n=16) voltaj süpresyonu, %21’inde (n=8) serebral
biyoelektrik aktivitede düzensizlik, dört hastada (%10,5) fokal ya da jeneralize
epileptik deşarjlara rastlandı. Hastaların %7,9’unda (n=3) ise EEG incelemesi normal
bulundu. EEG bulguları ile amonyak düzeyleri karşılaştırıldığında hiperamonemi
şiddeti ile EEG bulguları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi (p=0,652).
4.5. Patolojik bulgular
İki hastada karaciğer biyopsisi, diğer iki hastada kas biyopsisi yapılmıştı,
eksitus olan hastalarda birinin kraniyal ve abdominal, dokuz vakanın ise tam otopsi
incelemesi vardı. Karaciğer biyopsisi, daha sonra ASA ve arjininemi tanısı alacak iki
hastada hipertransaminazemi ve hepatomegali etiyolojisi araştırılması amacıyla
yapılmış ve yaygın hepatosellüler yağlanma, portal alanda seyrek eozinofil ve lökosit,
hafif orta derecede balon dejenerasyon ve yaygın glikojenizasyon olduğu görülmüştür.
Kas biyopsi olan hastaların biri yürüme ve denge bozukluğu şikâyeti geldiğinde bu
yakınmalarının nedeni olarak miyopati araştırılan, daha sonra OTC eksikliği tanısı alan
hastadır, biyopsi materyalinde patolojik bulgu saptanmamıştır. Kas biyopsisi olan
diğer hasta ise ASA tanısı ile izlenirken sürekli serum kreatin kinaz yüksekliği
saptanan hastadır, biyopside özgül olmayan değişiklikler görülmüştür. Tam veya kısmi
otopsi yapılan vakaların otopsi raporları incelendiğinde santral sinir sisteminde
çeşitli bölgelerde fokal parankimal veya yaygın nekroz, beyin ödemi, subperiostal
kanama, leptomeninksler, koroid pleksus ve interstisyumda yaygın konjesyon,
karaciğerde; yaygın, belirgin makroveziküler yağlanma, portal fibrozis, porto-portal
köprüleşmeler, dejeneratif nodüller, “limiting” plaklarda bozulma, kanama ve fokal
nekroz alanları, ağır konjesyon, ödem, hepatositlerde hidropik dejenerasyon
saptanmıştır. Diğer organ ve doku bulguları ise genellikle konjesyon, ödem, kanama
gibi özgül olmayan bulgulardı.
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4.6. Tedavi, Beslenme ve Uzun Süreli İzlem
Hastaların protein alımlarının, henüz kesin tanı almadan, hiperamonemi
saptandığı andan itibaren kesildiği, nitrojen düşürücü ilaçlarla tedaviye başlandığı
görülmüştür. Nitrojen düşürücü ilaç tedavisi verilen 65 hastada ilk tercih edilen ilacın
sodyum benzoat olduğu, 24 hastada (%36,9) sodyum benzoatın tek başına, arjininemi
hastaları hariç 39 vakada L-arjinin ya da L-sitrülin ile birlikte kullanıldığı, beş hastaya
üçlü tedavi verildiği görüldü. Üçlü tedavi rejimleri olarak; sitrülinemi tanılı iki
hastada; sodyum benzoat + sodyum fenilbütirat + L-arjinin, CPS eksikliği olan
hastada; sodyum benzoat + L-arjinin + NCG, erkek-OTC eksikliği olan bir hastada;
sodyum benzoat + sodyum fenilbütirat + L-arjinin (daha sonra L-sitrülin ile
değiştirilmiş) ve diğer bir erkek-OTC eksikliği olan hastada ise sodyum benzoat + Larjinin + L-sitrülin kombinasyonları kullanılmıştır. Sodyum benzoat kullanan
hastalarda ilaç dozunun bir hastada 200 mg/kg/gün, bir hastada 400 mg/kg/gün; diğer
hastalarda ise (n=63) 250 mg/kg/gün idi. L-arjinin kullanan hastalarda ilaç dozunun
100-700 mg/kg/gün (ortalama 363,47 mg/kg/gün), sodyum fenilbütirat kullanan
hastalarda ilaç dozu 400-500 mg/kg/gün (ortalama 475 mg/kg/gün) arasındaydı.
Hastaların %40’ında (n=32) ilk başvuruda nitrojen düşürücü tedavilerin
yanında ekstrakorporeal amonyak uzaklaştırma yöntemleri kullanılması gerektiği, bu
uygulamaların %84,3 (n=27) periton diyalizi, %18,7 (n=6) kan değişimi ve %6,2
(n=2) CVVHDF uygulaması olduğu belirlendi. Sadece iki hastada değişik zamanlarda
periton diyalizi ve kan değişimi, bir hastada ise kan değişimi ve CVVHDF uygulandığı
görüldü. Periton diyalizi yapılan hastaların yedisinde (%25,9) peritonit (n=3), cilt
enfeksiyonu (n=3) ve mesane perforasyonu (n=1) gibi komplikasyonlar, kan değişimi
yapılan hastaların ikisinde trombositopeni ve bakteriyemi, CVVHDF yapılan
hastalarda hipokalemi ve trombositopeni, kateter ilişkili mekanik problemler ve
tromboz geliştiği görüldü. Ayrıca ihtiyaç duyulan hastalara antibiyotik ve antiepileptik
ilaçlarının verildiği, 30 hastada mekanik ventilasyon ve 18 hastada ise inotropik ajan
desteğine gereksinim olduğu belirlendi. Başvuru anındaki amonyak düzeyi arttıkça
hastaların inotropik ajan ihtiyacının arttığı saptandı ve bu ilişki istatistiksel açıdan da
anlamlıydı (p=0,002). Anitepileptik kullanımı ve mekanik ventilasyon ihtiyacı ile
amonyak düzeyi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi (sırasıyla p=0,171 ve
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p=0,681). Tanı anında veya izlemde herhangi bir zamanda karnitin düşüklüğü tespit
edilen hastalara L-karnitin tedavisi verildiği saptandı.
Dört hastaya karaciğer nakli yapıldığı, bu hastalardan üçünün sitrülinemi diğer
hastanın ise arjininosüksinik asidüri vakası olduğu belirlendi. Karaciğer nakli yapılan
hastaların genel özellikleri Tablo-4.13’te özetlenmiştir. Karaciğer naklinin başka
merkezlerde yapılması nedeni ile hastaların nakil sonrası izlemleri hastane kayıtlarında
bulunamadı, hastaların son durumları ailelerden telefon ile sözel olarak öğrenildi.
Tablo-4.13. Karaciğer nakli yapılan hastalar ve özellikleri.
Tanı

Mutasyon

Cinsiyet

Tanı
yaşı
(gün)

NH3
(µg/dL)*

HAK
(n)

Nakil
yaşı

Donör

Sitrülinemi

Yok

Kız

3

343,7

3

5 ay

Sitrülinemi

G390R/G390R

Kız

7

584

7

1 yaş

Sitrülinemi

G390R/G390R

Erkek

3

2554

2

7 ay

Canlı
Canlı/
Canlı
Canlı

Bilinmiyor

Erkek

26

23

2

4 yaş

Canlı

Yaşıyor

ASA
R1146W/R1146W
NH3; amonyak
*Tanıdaki amonyak düzeyi
HAK; hiperamonemik kriz sayısı

Nakil
sonrası
durum
Yaşıyor
Eksitus

Tabloda ilk sırada yer alan sitrülinemi hastası intravenöz yoldan nitrojen
düşürücü ilaç kesildiği anda hiperamonemik krize giren bir hasta idi. Nakil sonrasında
intrakraniyal kanama nedeniyle opere olduğu, uzun süre yoğun bakımda izlendiği,
gelişim basamaklarının geri olduğu ancak rehabilitasyon ile yürüme, konuşma, tek
başına yemek yiyebilme becerilerini kazandığı öğrenildi.
Sık metabolik dekompansasyon nedeniyle karaciğer nakli yapılan ve eksitus
olan hastanın canlı vericiden yapılan nakil sonrası rejeksiyon gelişmesi nedeniyle
farklı bir donörden ikinci kez nakil yapıldığı, yoğun bakım izlemi sırasında sepsis,
çoklu organ yetmezliği gelişmesi nedeniyle kaybedildiği öğrenildi.
Karaciğer transplantasyonu yapılan üçüncü sitrülinemi hastası ise ikisi
hastanemizde, tedavi edilen çok sayıda hiperamonemik atak geçirmesi nedeni ile 7
aylık iken, heterozigot annesinden nakil gerçekleştirilen hastadır. Nakil sonrası işitme
kaybı geliştiği, bu nedenle işitme terapisi aldığı, gelişim basamaklarının geri olduğu
aileden öğrenildi.
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Arjininosüksinik asidürili hasta ise kardeş ölüm öyküsü nedeniyle postnatal ilk
günden itibaren kontrollü bir şekilde beslenerek hiperamonemi gelişmeden tanı alan,
mutasyon analizi ile tanının doğrulandığı, ailenin karaciğer naklini tercih ettiği bu
hastada, hazırlık döneminde iki kez hiperamonemik kriz geliştiği, her biri iki güne
yakın süren bu ataklarda amonyak düzeylerinin 223 ve 188 µg/dL’e kadar yükseldiği
dosya kayıtlarından saptandı. Ancak aile ile yapılan görüşmede, nakilden sonraki
izleminde mental ve motor gelişim basamaklarının geri kaldığı, izlendiği merkezde
uygun tıbbi tedavi yanı sıra rehabilitasyon desteği aldığı öğrenildi.
En son kontrol notlarında sadece 46 hastanın antropometrik ölçümleri kayıtlı
idi, Gerçek ağırlıkları ideal ağırlıklarına bölünerek elde edilen ideal ağırlığının
yüzdesine (İAY) göre nütrisyon durumu değerlendirildi, İAY >%120 ise obez, %110120 ise aşırı kilolu, %90-110 ise normal, %80-90 ise hafif malnütrisyon, %70-80 ise
orta malnütrisyon, <%70 ise ağır malnütrisyon olarak sınıflandırıldı. Hastaların
nütrisyon durumu Şekil-4.3’te gösterilmiştir.
Çalışma grubunda yer alan hastalardan büyüme gelişme geriliği ile getirilen
hastalar (n=4), protein kısıtlaması yapılmayan asemptomatik vakalar (n=5) ve tanıdan
itibaren yatırılarak izlenmiş ve eksitus olmuş hastalar (n=16) çıkarıldığında kalan 60
hastanın 46’sında en son kontrolünde bakılan antropometrik ölçümlerinde göre 19
hastanın (%22,4) yaşa göre normal vücut ölçülerine sahip olduğu görülmüştür. Ağır
malnütrisyon saptanan iki hastanın ASA ve sitrülinemi, orta dereceli malnütrisyon
saptanan iki hastanın sitrülinemi ve OTC eksikliği, hafif malnütrisyon saptanan altı
hastanın ise sitrülinemi (n=4), ASA ve arjininemi hastaları olduğu görülmüştür.
Malnütrisyon saptanan hastaların ise çoğunluğunu sitrülinemi hastaları (n=6)
oluşmaktadır. Malnütrisyon saptanan sitrülinemi hastaları arasında hastalığın
başlangıç şekli, hiperamonemik atak sayıları açısından farklılık yoktu (p=0,537).
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Hasta sayısı
Yüzde (%)
Obez
Hasta sayısı
Yüzde (%)

6
7,1

Aşırı
kilolu
7
8,2

Normal
19
22,4

Hafif
Orta
Ağır
malnüt. malnüt. malnüt.
10
2
2
11,8
2,4
2,4

Topla
m
46
54,1

Şekil-4.3. İdeal ağırlık yüzdelerine göre nütrisyon durumları.
Hastaların diyet ve tedaviye uyum bilgisi yine hasta dosya notlarından edinildi.
Asemptomatik olup herhangi bir tedavi ya da diyet kısıtlaması yapılmayan hastalar
(n=5) ile tanıdan itibaren hastanede yatırılarak izlenen ve kaybedilen hastalar (n=16)
çıkarıldığında kalan 64 hastanın 33’ünün (%51,5) diyet ve tedavilerine uyumunun iyi,
kalan 31 hastanın uyumunun ise orta ya da kötü olduğu görüldü. Diyet ve tedavi
uyumu iyi olan hastalar ile olmayanlar karşılaştırıldığında nütrisyon durumlarında
belirgin bir farklılık saptanmadı (p=0,759), proteinden kısıtlı beslenmenin hastaların
nütrisyon durumu üzerine etkisi olmadığı görüldü (p=0,211). Hastaların uzun süreli
beslenmesinde diyetle alması gereken proteinin bir kısmının EAA olarak karşılanma
oranı %27,5 (n=22) olarak bulundu ve bu hastaların 18’i neonatal başlangıçlı
vakalardı. Hastaların uzun dönemde nütrisyon durumunun üzerine EAA kullanımının
anlamlı bir etkisi olmadığı görüldü (p=0,857). Diyetle alınan doğal protein miktarı ile
nütrisyon durumu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmemekle birlikte korelasyon analizlerinde doğrusala yakın bir grafik çizdiği
görüldü (p=0,454). Buna göre doğal protein ile beslenme arttıkça İAY daha normale
yaklaştığı söylenebilir. (Şekil-4.4).
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Şekil-4.4. Hastaların boya göre vücut ağırlığı ile diyetteki protein miktarı ve doğal
protein miktarının ilişkisi (BGVA; boya göre vücut ağırlığı)
Toplam 85 hastadan 36’sının hayatta olduğu, 26 hastanın eksitus olduğu, kalan
23 hastanın ise izleminin olmadığı bilgisi dosya kayıtlarından belirlendi. Yaşamda
olan altı hastanın izlemlerinin başka merkezlerde yapıldığı, 30 hastanın ise hala
Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Metabolizma bölümünce
izlendiği öğrenildi. 30 hastadan biri kardeş ölüm öyküsü nedeniyle tetkik edilerek tanı
almış ve bugüne kadar hiç semptomatik olmamış, şu an yetişkin olan kız-OTC
vakasıdır. Beş asemptomatik vakadan diğer dördünün ise izlemine devam etmediği
görüldü. Başka bir merkezde izlendiği belirlenen altı hastanın üçü karaciğer nakli
yapılmış hastalardır. Diğer üç hastanın ise biri neonatal başlangıçlı sitrülinemi, ikisi
geç başlangıçlı kız-OTC hastalarıdır. Bu hastaların aileleri ile yapılan telefon
görüşmelerinde yaşadıkları yerlere daha yakın merkezleri tercih ettikleri öğrenildi.
İzlemi olamayan, akıbeti bilinmeyen 23 hastanın tanılara göre dağılımı ise şöyledir:
CPS eksikliği; 1, OTC eksikliği; 3, sitrülinemi; 15, ASA; 2, arjininemi; 2. Bu hastaların
çoğu eski yıllarda tanı konmuş ve izlenmiş hastalardır, hastane kayıtlarındaki iletişim
bilgilerinden ailelere ulaşmak mümkün olamamıştır. Akıbeti bilinmeyen hastalar
çıkarıldığında, eksitus olduğu bilinen 26 hastada, tanılara göre mortalite oranlarının
sitrülinemi vakalarında; %72,4 (n=21/29), OTC eksikliği hastalarında %26,6 (n=4/15),
ASA grubunda %10 (n=1/10) olduğu belirlenmiştir. Buna göre mortalitesi en yüksek
hasta grubunun sitrülinemi grubu olduğu görüldü (p<0,001). Son izlem tarihinde 16
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vakanın artık erişkin, yani 18 yaşından büyük (19 yaş 5 ay-42 yaş 1 ay) olduğu
görülmüştür.
Mortaliteyi etkileyen faktörler incelendiğinde; hastaların başvurudaki yakınma
şekli ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmedi
(p=0,104). Ancak ilk başvurudaki amonyak düzeyleri arttıkça mortalite riskinin de
arttığı görüldü. Buna göre kaybedilen hastaların başlangıç amonyak düzeylerinin halen
yaşayan hastalara göre belirgin olarak daha yüksek olduğu görüldü (p<0,001).
Uygulanan tedavi rejimi ile mortalite arasındaki ilişkiye bakıldığında periton diyalizi
yapılanların mortalite oranı yapılmayanlara göre belirgin olarak yüksek bulundu
(p<0,001). Benzer bir ilişki kan değişimi uygulaması için de tespit edildi ancak
istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,790).
Uzun dönemde nörogelişimsel sonuçları hastalıklara göre ayrı ayrı
değerlendirilirken kız ve erkeklerde farklı seyretmesi nedeniyle OTC eksikliği, hasta
sayısı azlığı nedeniyle de CPS eksikliği ve sitrin eksikliği bu değerlendirmenin dışında
tutuldu.

Buna göre sitrülinemi, ASA ve arjininemi hastaları arasında yapılan

karşılaştırmada ASA ve arjininemi hastalarının sitrülinemi hastalarına göre daha çok
etkilendiği, normal gelişimi olan hastaların daha çok sitrülinemi tanısına sahip olduğu
görüldü ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,013). OTC eksikliği kendi
içinde değerlendirildiğine ise semptomatik kızlar ve erkekler arasında nörogelişimsel
sonuçlar arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi (p=0,598). Tanı anındaki amonyak
düzeyi ile nörogelişimsel sonuçlar değerlendirildiğinde gelişimsel geriliği olan
hastaların normal gelişim gösterenlere göre tanı anındaki amonyak düzeylerinin daha
yüksek olduğu görüldü (Şekil-4.5). Ancak bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildi
(p=0,540). Bunların dışında kan glutamin düzeyleri (kalitatif olarak artmış ya da
normal) ile nörogelişimsel sonuçlar değerlendirildi. Hastalarda kan glutamin düzeyleri
ile nörogelişimsel sonuçları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,278). Yine
sitrülinemi hastalarında sitrülin düzeyi ile arjininemi hastalarında da arjinin düzeyleri
ile uzun dönemdeki nörogelişimsel sonuçları arasında anlamlı farklılık saptanmadı
(sırasıyla p=0,088 ve p=0,511). Uygulanan tedavi modalitelerinin uzun dönemde
nörogelişimsel sonuçları üzerine etkileri incelendiğinde periton diyalizi ve kan
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değişiminin anlamlı bir farklılık yaratmadığı görüldü (sırasıyla p=0,347 ve p=0,677).
CVVHDF yapılan hasta sayısının azlığı (n=2) nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
Hastaların

hastanemize

başvurduğu

ve

hiperamonemik

kriz

olarak

değerlendirildiği atakları göz önünde bulundurularak hiperamonemik kriz sayıları ile
nörogelişimsel sonuçları değerlendirildiğinde belirgin bir ilişki tespit edilmedi
(p=0,588). Ancak anormal gelişim gösteren hastaların atak sayılarının normal gelişime
sahip olanlara göre daha fazla olduğu görüldü (Şekil-4.6). Bu değerlendirme
yapılırken sadece normal gelişime sahip hastalar ile normal olmayanlar
değerlendirilmiş olup, nörogelişimsel etkilenme dereceleri hastalara standart bir test
yapılmamış olması nedeniyle ayrı ayrı değerlendirilmemiştir.

Şekil-4.5. Gelişimsel geriliği olan hastaların amonyak düzeylerinin karşılaştırılması.
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Şekil-4.6. Gelişimsel geriliği olan hastaların hiperamonemik atak sayılarının
karşılaştırılması.
Çalışma grubunda üre döngüsü bozukluğundan başka ek hastalığı olan on bir
hasta tespit edildi. Metilmalonik asidemi, biyotinidaz eksikliği ve familyal
hiperkolesterolemi, alfa-talasemi gibi metabolik ve genetik hastalıkların yanında
kronik ishal, ürolitiyazis, HBV hepatiti, atriyoventriküler blok gibi ek hastalıklar
olduğu görüldü. Atriyoventirküler blok gelişen hastalar ASA tanısı ile izlenen iki
kardeş olup elektrofizyolojik çalışma ile ablasyon gerektirecek kadar semptomatik
bradikardi atakları yaşadığı görülmüştür.
4.7. Genetik analiz sonuçları
Çalışmamızda toplam 44 hastada genetik inceleme yapılmış olup 42’sinde
mutasyon saptanmıştır (bkz.Ek-1). Özellikle son yıllarda genetik analiz ile tanısı
doğrulanan ya da doğrudan genetik analiz ile tanı konan hasta sayılarının giderek
arttığı gözlenmiştir (Şekil-4.7).
CPS eksikliği olan hastada neonatal başlangıçlı hastalığa neden olduğu bilinen,
R587L mutasyonu DNA düzeyinde heterozigot iken RNA çalışması ile homozigot
bulunmuştur.
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Genetik değişiklik tespit edilen hasta
sayısı
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Şekil-4.7. Yıllara göre genetik analiz yapılan hasta sayıları.
OTC eksikliği olan 16 hastada genetik inceleme yapılmış olup 14’ünde
(erkek/kız; 9/5) hastada genetik değişiklik tespit edilmiştir. Bu mutasyonlardan ikisi
daha önce literatürde bildirmemiş olan D196E (c.588T>A) ve S81P (c.241T>C)
değişiklikleridir. D196E değişikliğine sahip erkek hastanın 11 aylıktan itibaren kusma
ve ensefalopati atakları nedeniyle tetkik edilerek OTC eksikliği tanısı aldığı, aynı
değişikliğin annesi ve ailedeki diğer kadın bireylerde de heterozigot olarak bulunduğu
saptanmıştır. S81P değişikliğini heterozigot olarak taşıyan kız hasta ise geç başlangıçlı
kliniğe sahip olup, tekrarlayan kusma ve hepatomegali nedeniyle araştırıldığı sırada
idrar organik asit incelemesinde iç standardın 6 katı kadar orotik asit atılımı tespit
edilmesi üzerine OTC eksikliği tanısı almıştır. Bu hastanın dosya kayıtlarından aile
bireylerinin genetik inceleme bilgisine ulaşılamamıştır.

Genetik inceleme ile

mutasyonun gösterilemediği iki hastadan biri; transaminaz yüksekliği ve hepatomegali
nedeniyle araştırılan ve biyokimyasal değerlendirmeleri sonucu (hiperamonemi, kan
sitrülin düzeyi düşüklüğü, orotik asidüri) OTC eksikliği düşünülen hastadır. Bu
hastada OTC genine yönelik WES analizi ile herhangi bir değişiklik tespit
edilememiştir. OTC gen dizi analizinde mutasyon saptanmayan diğer hasta ise geç
başlangıçlı kliniğe sahip kız hastadır. Bu hasta tekrarlayan bilinç bulanıklığı ve
anormal davranışlar nedeniyle araştırılmış, kan ve idrar amino asit kromatografisi
normal bulunurken, idrar organik asit incelemesinde orotik asidüri (iç standardın 2,5
katı) olması üzerine OTC eksikliği tanısı almıştır.
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Sitrülinemi hastalarının 10’unda genetik inceleme mevcuttu ve klasik neonatal
sitrülinemi kliniğine sahip dört hastada, literatür ile uyumlu olarak, G390R mutasyonu
olduğu görüldü. Bu hastalardan ikisi karaciğer nakli yapılmış, biri nakil ilişkili
komplikasyonlar nedeniyle ölmüş, diğeri ise kaba motor alanda hafif geriliği olan,
ancak nakilden sonra hiperamonemi geliştirmeyen hastadır. Tekrarlayan karaciğer
yetmezliği ve hiperamonemi atakları öyküsü olan, diğer bir hastada ise WES ile
G362V ve R108L mutasyonları birleşik heterozigot olarak tespit edildi. Anne R108L
değişikliği için, baba G362V değişikliği için heterozigot bulundu. Ataklar sırasında
karaciğer yetmezliği gelişen hastanın, ataklar arasında ve protein yükleme sonrasında
biyokimyasal tetkikleri tamamen normal bulundu. Bir başka hastada ise kırpılma
bölgesinde saptanan, daha önce literatürde bildirilmemiş homozigot c.496-2A>G
değişikliği idi, değişiklik anne ve babasında heterozigot olarak gösterilmiştir.
Arjininosüksinik asidürili hastaların 10’unda genetik değişiklik tespit edildi.
Bunlardan sadece E36X mutasyonu daha önce literatürde bildirilmemiştir. Bu hastada
mutasyonun hastalığa neden olup olmadığı ile ilgili enzim aktivite veya fonksiyonel
protein çalışması bulunmamaktadır.
Arjininemi (n=6) ve sitrin eksikliği hastalarında tespit edilen mutasyonlar
daha önce literatürde bildirilmiş olan mutasyonlardı.
4.8. Hiperamonemik ataklar
Hastaların hiperamoneminin klinik bulguları ile başvurup amonyak düzeyinin
yüksek olduğu, izleminde amonyak düzeyinin yükseldiği, semptomatik olmayıp rutin
kan

tetkiklerinde

amonyak

düzeyinin

yüksek

bulunduğu

klinik

vizitleri,

‘hiperamonemik atak’ olarak değerlendirildi. Hastaların tanı aldıkları ilk başvuruları
da hiperamonemik ataklar arasında değerlendirildi. Hastaların başka merkezlere
yaptıkları başvuruları tıbbi kayıtların yetersizliği nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
Atakların süresi; hastaların hastaneye başvurduğu andan itibaren amonyak düzeyinin
normal bulunduğu ilk ana kadar geçen süre olarak tanımlandı. Ayrıca hastanede yattığı
sürede amonyak düzeyi normal sınırlarda iken tekrar yükselmesi de yeni bir atak
olarak değerlendirildi. Her bir atakta başlangıçtaki (Amonyak-1) ve atak süresince
gözlenen en yüksek amonyak düzeyi (Amonyak-T), karaciğer ve böbrek fonksiyon
testleri, kan gazı analizi, radyolojik bulguları ve atak sonucu kaydedildi.

67

Tüm hastalar arasında (n=85) 19 hastada izlemi boyunca hiç hiperamonemik
atak gözlenmemiştir. Bu hastalardan üçü aile taraması ile tanı almış OTC vakaları,
ikisi ise yenidoğan taraması ve prenatal enzim tayini ile tanı almış vakalardır. Kalan
14 hastadan üçü kardeş ölüm öyküsü ile tanı almış erkek-OTC, sitrülinemi ve ASA
hastalarıdır. Diğerleri ise semptomatik olmasına rağmen tanıda amonyak düzeyi
normal bulunan dört sitrülinemi, iki ASA ve beş arjininemi hastalarıdır. Kalan 66
hastanın 138 başvurusunun sadece sekizinde kan amonyak düzeyi <70 µmol/L (120
µg/dL) bulundu, ancak bu başvurulardaki izlemlerinde yalnızca bir başvuruda
amonyak düzeyinin normalin üzerine çıktığı görüldü ve atak olarak kabul edildi ve bu
nedenle toplamda 131 hiperamonemik atak değerlendirmeye alındı.
Hastaların ataklardaki ortalama yaşı 3 yaş 3 ay (1 gün-23 yaş 4 ay) olup,
atakların %67,9’unun (n=89) yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde (<2 yaş) geliştiği
görüldü. En az bir hiperamonemik atak geçiren 66 hastanın yarısının neonatal
başlangıçlı olduğu ve ortalama atak sayısının 2,3 olduğu, geç başlangıçlı kliniğe sahip
hastaların ise ortalama atak sayısının 1,86 olduğu saptandı ancak bu fark istatistiksel
olarak anlamlı bulunmadı (p=0,378). Hastaların tanıdaki amonyak düzeyleri ile
hiperamonemik atak sayıları arasında da istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki
gözlemlenmedi (p=0,214).
Ataklar sırasında sık görülen yakınmalar kusma (n=55), bilinç bulanıklığı
(n=46), emmeme (n=22), nöbet geçirme (n=17), solunum sıkıntısı (n=10), huzursuzluk
(n=7), daha az olarak da, daha büyük yaşlardaki ataklarda, yürüme bozukluğu, baş
ağrısı, halsizlik, ateş gibi yakınmalardı. Atak olarak değerlendirilen tabloların 16’sı,
tanısı olan hastaların yataklı serviste izlendiği ya da ayaktan klinik vizitleri sırasında,
herhangi bir yakınma ya da belirtisi olmadığı halde rutin tetkiklerinde kan amonyak
yüksekliği tespit edildiği durumlardır. Bunun yanı sıra sekiz hastanın, iki OTC
eksikliği, beş sitrülinemi, bir ASA hastası, kusma, nöbet, bilinç bulanıklığı ve ateş gibi
atak olarak değerlendirilen şikâyetler ile getirildiğinde kan amonyak düzeyi normal
olduğu görüldü.
Atakların %69,6’sında (n=87) tetikleyici bir faktöre rastlanmadı, tetikleyici
faktörün saptandığı ataklarda, atağı başlatanın en sık enfeksiyon (n=28), ikinci sıklıkta
beslenme güçlüğü (n=5) olduğu görüldü.
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Hastaların hastalıklara göre Amonyak-1 ve Amonyak-T değerleri Şekil-4.8’de,
Amonyak-1 ve Amonyak-T değerlerinin dağılımı Şekil-4.9 ve Şekil 4.10’da
gösterilmiştir.

Tüm ataklar (n=131)
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341,69

CPS eks. (n=3)
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Şekil-4.8. Hastalıklara göre Amonyak-1 ve Amonyak-T değerleri.

Şekil-4.9. Amonyak-1 değerlerinin hastalıklara göre dağlımı (CPS; Karbamil fosfat
sentetaz, OTC; Ornitin transkarbamilaz, ASA; Arjininosüksinik asidüri).
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Şekil-4.10. Amonyak-T değerlerinin hastalıklara göre dağlımı (CPS; Karbamil fosfat
sentetaz, OTC; Ornitin transkarbamilaz, ASA; Arjininosüksinik asidüri).

Değerlendirilen 131 atağın hepsinde laboratuvar bilgilerine tamamı
bulunamamıştır. Ataklarda görülen anormal laboratuvar bulguları Tablo-4.14’te
özetlenmiştir. En sık görülen anormal laboratuvar bulguları uzamış PT (%96,
n=24/25), uzamış INR (%93, n=40/43), GGT yüksekliği (%73,2, n=52/71), ALT
yüksekliği (%64,4, n=63/97) ve direkt hiperbilirübinemi (%51, n=47/92) idi. Venöz
ya da arteriyel kan gazı incelemesi mevcut olan atakların %56,6’ sında bu değerler
normal, kan gazı incelemesi anormal bulunan 50 atakta ise solunumsal alkaloz (n=31),
metabolik asidoz (n=10), solunumsal asidoz (n=7), metabolik alkalozu (n=1) ve miks
asidoz (n=1) olduğu görüldü.
Laboratuvar bulguları ile amonyak düzeyleri karşılaştırıldığında hastaların
önemli bir kısmında yüksek bulunan karaciğer fonksiyon testleri ile (ALT, AST, PT,
APTT, INR, GGT, direkt bilirubin, bkz. Tablo-4.14.) amonyak düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişki gözlenmedi. Ancak hastaların Amonyak-1 ve Amonyak-T değerleri
yükseldikçe polistemi (Amonyak-1 için p<0,001 ve Amonyak-T için p<0,001),
hipernatremi (Amonyak-1 için p=0,032 ve Amonyak-T için p=0,004) ve hipokalsemi
(Amonyak-1 için p=0,035 ve Amonyak-T için p<0,001) sıklığının arttığı saptandı.
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Tablo-4.14. Ataklarda görülen anormal laboratuvar bulguları ve sıklıkları.
Laboratuvar bulgusu
(n=131 atak )
Uzamış PT
Uzamış INR
GGT yüksekliği
ALT yüksekliği
Hiperbilirübinemi (direk)
Anemi
AST yüksekliği
Hiperfosfatemi
Hipernatremi
BUN düşüklüğü
Lökositoz
Uzamış APTT

n*

%

24/25
40/43
52/71
63/97
47/92
53/107
47/97
44/92
48/107
41/96
45/107
20/48

96,00
93,00
73,20
64,94
51,00
49,50
48,45
47,80
44,85
42,70
42,00
41,66

Trombositoz
Hipokalsemi
Hipoalbüminemi
Hiperkalemi
Hiperkalsemi
Polistemi
Kreatinin yüksekliği
Hipokalemi
Trombositopeni
Hiponatremi
Hipofosfatemi

n*

%

33/81
28/98
21/90
22/107
17/98
15/107
10/94
7/107
5/81
5/107
4/92

40,70
28,50
23,30
20,56
17,34
14,01
10,60
6,50
6,10
4,67
4,34

PT; protrombin zamanı
APTT; aktive parsiyel tromboplastin zamanı
GGT; gama-glutamiltransferaz
ALT; alanin aminotransferaz
AST; aspartat aminotransferaz
BUN; kan üre azotu
*İlk sayı söz konusu bulgunun görüldüğü hasta sayısı, ikinci sayı ölçüm bilgisi bulunan hasta
sayısını ifade etmektedir.

Otuz beş atakta (%26,7) nöbet, ensefalopati gibi nedenlerle, atak süresince
herhangi bir zamanda yapılan, EEG incelemesi mevcuttu, bunların %94,2’sinde
(n=33), zemin ritmi düzensizliği (n=12), epileptik aktivite (n=10), zemin aktivitesinde
yavaşlama (n=8) ve voltaj süpresyonu (n=6) gibi bulgular olduğu görüldü. Otuz bir
atakta (%23,4) hastaların MRG (n=12), BT (n=9) ve USG (n=10) ile elde edilen
kraniyal görüntülemesi mevcuttu. Patolojik MRG (n=9) bulguları arasında; serebral,
serebellar ve pallidal, fokal ya da difüz ödem (n=4), hafif ya da ileri derecede serebral
atrofi (n=3), çeşitli bölgelerde kistik/ensefalomalazik ve gliotik değişiklikler (n=3)
korteks, subkortikal beyaz cevherde T2 sinyal değişiklikleri (n=3), ventriküllerde
genişleme ve hidrosefali (n=2), difüzyon kısıtlılığı (n=1) ve iskemik sekel değişiklikler
(n=1) olduğu görülmüştür. Patolojik BT (n=6) bulguları arasında ise difüz ya da fokal
beyin ödemi, serebral sulkuslarda silikleşme (n=4), ventriküllerde genişleme ve
hidrosefali (n=2) ve serebral atrofi (n=1) olduğu görülmüştür. Anormal olan iki USG
tetkikinde ise bazal gangliyonlar ve periventriküler alanda hipoekoik alanlar
saptanmıştır. BT ve MRG çekilen hastaların üçünde, USG çekilen hastaların ise
sekizinde patolojik bulguya rastlanmamıştır.
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Toplam 118 atakta (%90) hastaların gözlem odası veya yataklı servislerde
yatırılarak izlendiği, genel durumu iyi, oral beslenmesi yeterli, ensefalopati bulguları
olmayan, bakım verenin atak yönetimi konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip
olduğu düşünülen hastalardaki 13 atağın ise ayaktan yönetildiği görüldü. Doğal
proteinin azaltılıp, nitrojen düşürücü ilaçlara uygun dozda devam edildiği bu ataklarda
hastaların her gün hekim tarafından görülüp, kan amonyak ölçümü yapıldığı,
hastaların hiç birinin hastaneye yatırılması gerekmediği saptandı. Ayaktan tedavi
edilen hastaların ortalama Amonyak-1 değerleri 126,66 µmol/L (214,84 µg/dL),
ortalama atak süreleri ise 1 gün 15 saatti (1-10 gün). Hastaneye yatırılarak izlenen
hastaların ortalama Amonyak-1 değerleri 268,30 µmol/L (456,91 µg/dL), ortalama
atak süresi ise 5 gün 10 saat (1-33 gün) idi.
Elli dört atakta (%41,2) hastaların önerilen nitrojen düşürücü ilaçlarını
kullanmadığı, 23 atakta(%17,5) tek, 45 atakta (%34,3) ikili, dokuz atakta (%6,8) üçlü
ilaç kullanmasına rağmen atak geliştiği saptandı. İlaç kullanımı ile atakta saptanan
Amonyak-1 ve Amonyak-T değerleri arasında istatistiksel olarak güçlü bir ilişki
olduğu

(sırasıyla p<0,001 ve p=0,001), tek ilaç kullanımı olduğunda bile ilaç

kullanmayanlara göre bu değerlerin belirgin olarak daha düşük olduğu görüldü (her
ikisi için de p=0,008). Benzer şekilde ikili ilaç kullanılan atakların herhangi bir ilaç
kullanılmayanlara göre Amonyak-1 ve Amonyak-T değerlerinin daha düşük olduğu
görüldü (sırasıyla p=0,003 ve p<0,001). Ancak ikili ilaç ile tek ilaç kullanımı arasında,
üçlü ilaç kullanımı ile ikili veya tek ilaç kullanımı arasında Amonyak-1 ve AmonyakT değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı (Şekil-4.11A ve B). Ataktan önce
aldığı ilaç tedavisi ile atak süresi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. Ataklardan
önce nitrojen düşürücü ilaçlardan en az birini kullanan hastalarda mortalite oranı daha
düşük bulundu (p<0,001).
Hastaların ataklardan hemen önce aldığı protein miktarlarına bakıldığında, 131
atağın 50’sinde hastaların serbest proteinli diyet ile beslendikleri, bu atakların 31’inde
hastanın anne sütü ile beslenmekte olduğu, diğer ataklarda ise diyetteki toplam protein
miktarının ortalama 1,43 gr/kg/gün olduğu görüldü. İki yaşın altındaki hastaların
ataktan önce almakta olduğu protein miktarları karşılaştırıldığında anne sütü ile
beslenen hastaların protein kısıtlaması yapılanlara göre Amonyak-1 ve Amonyak-T
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değerleri belirgin olarak daha yüksek bulundu (p<0,001). Ancak bu hastaların çoğu
neonatal başlangıçlı olgulardı.

Şekil-4.11.A. Ataktan önce alınan tedavi rejiminin Amonyak-1 değerleri üzerindeki
etkisi. B. Ataktan önce alınan tedavi rejiminin ve Amonyak-T değerleri üzerindeki
etkisi. (Diyagramlardaki her bir nokta ve değer, tedavi rejiminin amonyak düzeyi üzerindeki
ortalama değişimi göstermektedir.)

Atakların %93,1 (n=122)’ inde intravenöz sodyum benzoat/sodyum fenilasetat
çözeltisi, %48,9’ unda (n=64) IV ya da peroral L-arjinin kullanıldığı, %32,8’ inde
(n=43)

ekstrakorporeal

uzaklaştırma

yöntemlerine

başvurulduğu

görüldü.

Ekstrakorporeal yöntemlerden en sık periton diyalizi (n=32, %74,4) daha az sıklıkta
da kan değişimi (n=6, %14) ve CVVHDF (n=5, %11,6) tercih edilmiştir. Kan değişimi
ve CVVHDF uygulanan atakların sayıca az olmasına rağmen Amonyak-T değerleri
karşılaştırıldığında CVVHDF yapılan ataklarda bu değerin daha düşük olduğu
gözlemlendi (p=0,023). Kan değişimi yapılan ataklar ile periton diyalizi uygulanan
ataklar arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi.
Atakların %16’sının (n=21) ölümle sonuçlandığı, bu hastaların sitrülinemi
(n=16), OTC eksikliği (n=4) ve ASA (n=1) tanılı hastalar olduğu belirlendi. Ölümle
sonuçlanan ataklarda hastaların ortalama Amonyak-1 ve Amonyak-T değerlerinin
diğer ataklara göre belirgin olarak yüksek olduğu görüldü (sırasıyla p=0,01 ve
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p<0,001) (Şekil-4.12). Ataklarda görülen anormal laboratuvar bulguları olan
hipernatremi, hipokalsemi, polistemi, transaminaz, PT, APTT ve INR yüksekliği ile
mortalite arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmezken, ölümle sonuçlanan ataklarda en
çok asidotik pH’ya sahip olduğu (n=7) görüldü (p=0,061). Ölüm sonuçlanan ataklarda
hastaneye yatıştan ölüm anına kadar geçen süre ortalama 10 gün 17 saat (1-68 gün),
hastaların ortalama ölüm yaşı ise 1 yaş 10 ay (2 gün-16 yaş) idi.
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Şekil-4.12. Düzelme ve ölümle sonuçlanan ataklarda hastaların Amonyak-1 ve
Amonyak-T değerlerinin karşılaştırılması.
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5. TARTIŞMA
Üre döngüsü bozukluklarının ülkemizdeki gerçek insidansı bilinmemekle
birlikte, biri hariç diğerleri otozomal resesif kalıtılan bu hastalıkların, akraba evliliği
sıklığı çok yüksek olan ülkemizde, gelişmiş ülkelere göre daha sık görüldüğü
düşünülmektedir. Tokatlı ve arkadaşları, Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
Metabolizma Bilim Dalı’nda 15 yıllık sürede hiperamonemi tanısı alan 212 hastada,
hiperamonemi nedeni olarak üre döngüsü bozukluklarının dördüncü sırada yer
aldığını, Batı Dünyasında en sık görülen üre döngüsü bozukluğunun OTC eksikliği
olmasına karşın, ülkemizde sitrülinemi olduğunu göstermişlerdir (9). Bu çalışmada da
sitrülinemi ek sık izlenen üre döngüsü enzim bozukluğu olarak saptanmıştır. En az
görülen hasta grubu ise literatür ile uyumlu bir şekilde arjininemi olmuştur.
Bilindiği üzere X’e bağlı kalıtım gösteren hastalıklarda daha çok erkek
bireylerin etkilenmesi söz konusudur. Ancak bu her zaman geçerli değildir, spontan X
inaktivasyonu nedeniyle heterozigot kadın bireylerin de hastalık belirtileri
gösterebileceği bilinmektedir. Üre döngüsü enzim bozukluklarından X’e bağlı kalıtım
gösteren OTC eksikliğinin, erkek bireylerde daha sık semptomatik olması beklenir.
Ancak bu seride OTC eksikliği vakalarında cinsiyet dağılımı neredeyse eşit olduğu
söylenebilir (E/K:11/10).

Aile bireylerinde OTC eksikliği tanısı olması üzerine

saptanmış üç asemptomatik yetişkin kadın vakalar çıkarıldığında bile semptomatik
kız-OTC hasta sayısı yedidir (E/K: 11/7). Otozomal resesif kalıtım gösteren diğer hasta
gruplarında (n=64) cinsiyet dağılım beklenmemekle birlikte bu seride erkek hasta
sayısı fazladır (E/K:37/26). Bunun nedeni toplumdaki geleneksel cinsiyet ayırımcılığı
olabilir.
Merkezimizde izlenen hastaların geliş yerlerinin bu kadar dağınık olmasının
nedeni yıllar içinde referans merkezlerinin sayıca artması, doğu illerinde de hastaların
başvuracağı merkezler açılması olarak düşünülebilir. Hastaların çoğunun Ankara ve
çevre illerden olmasının

(bkz. Şekil-4.1) nedeni ise ulaşım kolaylığı olarak

yorumlanmıştır.
Ülkemizde en yüksek sıklıkta izlenen enzim bozukluğunun otozomal resesif
kalıtılan bir hastalık olması akraba evliliği sıklığının yüksekliği ile açıklanabilir.
Nitekim bu çalışma grubunda hastaların %66,6’sında akraba evliliği öyküsü ve
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bunların da %72,9’u birinci dereceden kuzen evliliği olduğu görülmüştür. Akraba
evliliği öyküsünün en az olduğu hastalık grubu beklendiği üzere OTC eksikliği
olmuştur.
Üre döngüsü bozuklukları intoksikasyon tipi metabolik hastalıklardır (30). Bu
patofizyoloji ile gelişen hastalıkların genel olarak, fötal hayatta bir sorunu
oluşturmadığı, doğumda normal olan bebeklerin doğumu takiben kısa süre sonra klinik
tablo geliştirmeleri beklenir. Arjininemi hariç diğer üre döngüsü enzim bozuklukları,
NAGS eksikliği, CPS eksikliği, erkek-OTC eksikliği vakaları, sitrülinemi, ASA
genellikle bu kurala uyar. Hastalarımızın %96,3’ünün normal zamanında, normal
doğum ölçülerine sahip olarak doğmuş ve prenatal dönemde herhangi bir sorun
yaşamadığı saptanmıştır.
Bu seride altı arjininemi vakası hariç tutulduğunda kalan semptomatik
hastaların yaklaşık yarısının (36/74-%48.6) yenidoğan döneminde belirti-bulgu
verdiği, diğer yarısının ise (38/74-%51.4) geç bulgu verdiği görülmüştür. X’e bağlı
kalıtım göstermesi nedeniyle erkeklerde hastalık tablosunun daha erken ortaya çıktığı
OTC eksikliği grubunda 11 erkek hastanın sadece ikisinin yenidoğan döneminde bulgu
verdiği görülmüştür. Asemptomatik hastalar ile arjininemi hastaları hariç
tutulduğunda, yaş aralığının 1 gün-23 yaş arasında değişiyor olması (bakınız Tablo4.2), erişkin dönemde tanı alan erkek-OTC eksikliğinin bulunması ve tamamen
asemptomatik sitrülinemi hastalarının olması bu kuralın her zaman geçerli olmadığını
göstermektedir. Çalışma grubunda yer alan hastaların klinik belirti ve bulguların
başlama yaşı ortalaması OTC eksikliği grubunda 5 yaş 3 ay, sitrülinemi grubunda 1
yaş 4 ay, ASA grubunda 1 yaş 2 ay, arjininemi grubunda ise 3 yaş olduğu görülmüştür.
Kabaca sitrülinemi ve ASA hastalarının daha erken yaşta bulgu verebileceği
söylenebilir.
Genel olarak üre döngüsü bozuklukları iki farklı klinik tabloya neden olurlar:
neonatal başlangıçlı ve geç başlangıçlı. Klinik tablonun nasıl olacağı enzimin rezidüel
aktivitesine bağlıdır. Geçmişte enzim eksikliğinin döngünün ilk basamaklarında
olması halinde daha ağır hiperamonemi gelişeceği, bu vakaların daha erken yaşta
bulgu vereceği düşünülmekteydi. Arjininemide diğer üre döngüsü enzim
eksikliklerinden farklı tipik hiperamonemik atakların olmayışı bu görüşün önemli bir
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göstergesi olarak yorumlanmıştır. Ancak son yıllarda enzim defektinin nerede
olduğunun tek belirleyici olmadığı sonucuna varılmıştır (187). Bu çalışmada yer alan
tek CPS eksikliği vakası dışarıda bırakılırsa, neonatal başlangıçlı vakaların en çok
sitrülinemi, ikinci sıklıkta ASA ve son olarak da OTC eksikliği olması defektin yeri
ile hastalığın klinik tablosunun ilişkili olmadığı görüşünü desteklemektedir.
Üre döngüsü bozuklukları her yaşta bulgu verebilen oldukça heterojen bir
hastalık grubudur. Serimizde hastaların başlangıç yaşının 1 gün ile 23 yaş arasında
değişiyor olması her yaşta üre döngüsü bozukluklarının akılda tutulması gerekliliğini
göstermektedir. Klinik bulguların değişken olması, hastalığın ataklar halinde
seyretmesi, ataklar arasında bireylerin ve laboratuvar değerlendirmelerinin tamamen
normal olması tanıda gecikmelere neden olabilmektedir. Çalışma grubunda yer alan
hastaların en geç tanı yaşı 25 yaştır, başlangıç yaşı ile tanı yaşı arasındaki farkın en
fazla olduğu hastalık grubunun arjininemi olduğu görülmüştür (bkz. Tablo-4.2).
Arjininemi hastalarında hiperamonemik atakların olmayışı bu gecikmeyi açıklayabilir.
Başlangıç yaşı ile tanı yaşı arasındaki ikinci büyük fark ise ASA hasta grubunda
görülmüştür. Bu fark, hastalığın klinik bulgularının yüksek kan amonyak düzeyinin
yanı sıra, biriken arjininosüksinik asidin kronik etkilerinden kaynaklanıyor olabilir
(190). Hastalarda tanının gecikmesindeki bir diğer etken ise üre döngüsü bozukluğu
olan bazı hastaların proteinli gıdalardan kaçınması, böylece hiperamonemik atak
gelişiminin geciktirilmesi olabilir. Oldukça aralıklı gelişen ataklarda, klinik tablonun
çok önceki atakla bağlantısının kurulamaması, ailenin o atağı hatırlamayarak öyküde
belirtmemesi tanıda gecikme yaratabilir. Serimizdeki hastalardan yalnızca altısında
proteinli gıdalarda kaçınma öyküsü vardı ve bu hastalar sitrülinemi ve OTC eksikliği
vakaları idi. Ancak bu hastalarda, proteinli gıdalardan kaçınma öyküsünün belirti ve
bulguların başlama yaşı ile tanı yaşı arasında geçen süreye etkili olmadığı
görülmektedir. Hastanın öyküsünden üre döngüsü bozukluğu düşündüren bir diğer
önemli nokta da özellikle geç başlangıçlı olgularda belirti ve bulguların tekrarlayıcı
olmasıdır. Tekrarlayıcı özellikle baş ağrısı, karın ağrısı, kusma ve ensefalopati,
anormal davranış atakları görüldüğünde çok değerlidir. Ancak bu ataklar her zaman
belirgin olmayabilir ya da aile fark etmeyebilir. Nitekim çalışma grubumuzda
hastaların yalnızca %18,8’inde (n=16) tekrar eden belirti ve bulgular olduğu
görülmüştür.
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bilinmemektedir. Üre döngüsü bozuklularında görülen belirti ve bulgular her ne kadar
hiperamonemi nedeniyle olsa da belirti ve bulguların şekli ve seyrinde hastanın yaşının
da önemi vardır. Özellikle yenidoğanlar hiperamoneminin etkilerine çok duyarlı
olduklarından bu yaş grubunda oluşan klinik tablo oldukça ağırdır, yenidoğanın pek
çok hastalığında oluşan tablodan faklı değildir. Serimizde de yenidoğan döneminde
belirti ve bulgu veren hastaların genellikle emmeme, huzursuzluk, kusma gibi özgül
olmayan yakınmalarla, geç başlangıçlı olguların ise daha çok anormal davranış,
psikoz, kişilik değişikliği ya da hareket bozukluğu gibi nöropsikiyatrik yakınmaları ile
getirildiği görülmüştür. Ancak hangi amonyak düzeylerinde hangi bulguların ortaya
çıkacağı ya da hangi hastalıkta hangi yakınmaların daha sık görüldüğü ile ilgili kesin
bir bilgi yoktur. Genel olarak normalin hafif üstündeki amonyak düzeylerinde sadece
huzursuzluk, rahatsızlık ve baş ağrısı hissi olabileceği, amonyak düzeyi yükseldikçe
bilinç düzeyinde değişiklikler geliştiği varsayılabilir. Çalışmamızda hastaların
amonyak düzeyleri ile başvuru yakınmaları arasında bir düzeyde ilişkili olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre hastaların plazma amonyak düzeyi yükseldikçe özellikle inleme,
solunum sıkıntısı, paradoksik solunum gibi respiratuvar yakınmalar ile başvurma
sıklığı artmaktadır (p=0,009).

Bunun nedeni yüksek amonyak düzeyleri sonucu

gelişen beyin ödemi ve buna bağlı solunum sisteminin uyarılmasıdır. Gelişim
basamaklarında gecikme, serebral palsi benzeri klinik tablo yarattığı bilinen arjininemi
hastaları dışında başvuru yakınmaları herhangi bir hastalık grubuna özgü
bulunmamıştır. Serimizdeki altı arjininemi hastasının yalnızca biri büyüme geriliği ile
getirilirken, kalan beş hasta arjininemi tanısı almadan önce spastik diplejik, serebral
palsi tanıları ile izlenmiştir.
İntoksikasyon tipi metabolik hastalıkların genel özelliği olarak vücut
ölçülerinin doğumda normal olması, birçok kronik seyirli hastalıkta olduğu gibi üre
döngüsü bozukluklarının da kronik süreçte gelişme geriliği yanı sıra büyüme geriliğine
neden olması beklenir. Çalışma gurubumuzda yalnızca dört hasta büyüme ve gelişme
geriliği nedeniyle getirilmiştir. Kalan hastaların çoğunun tanı anında antropometrik
ölçümlerinin normal bulunması, vakaların yaklaşık yarısının (%42.4) yenidoğan
döneminde olması ile açıklanabilir (bkz. Tablo-4.4).
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Mikrosefali veya makrosefali üre döngüsü bozukluklarında tanıda beklenen bir
bulgu değildir. Çalışma grubunda %17.46 oranında saptanan mikrosefali kronik
süreçte mental-motor etkilenme ile birlikte büyük yaş grubundaki vakalarda
saptanmıştır. Kronik amonyak toksisitesi nedeniyle tanıda gecikme yaşanan hastalarda
santral sinir sisteminin etkilenmesine bağlı olarak mikrosefali gelişebileceği
düşünülebilir. Bu çalışmada yer alan dokuz hastada (beş sitrülinemi, üç ASA ve sitrin
eksikliği) tanıda mikrosefali tespit edilmiştir. Sitrülinemi hastalarının ikisi neonatal
dönemde bulgu veren, üçü geç başlangıçlı kliniğe sahip hastalardır. ASA hastalarında
ikisi neonatal, diğeri ise geç başlangıçlı kliniğe sahipti. Bu hastalardan geç başlangıçlı
kliniğe sahip olan ASA hastasının, 3 yaşına kadar tekrarlayan febril konvülziyonlar ile
izlenmiş, ardından afebril nöbet geçirmeye başlamış, aynı zamanda familyal
hiperkolesterolemi tanısıyla izlenmiş olduğu görüldü. Geç başlangıçlı sitrülinemi
hastalarından biri 3 aylık iken nöbet geçirmeye başlayan, yenidoğan döneminde HBV
hepatiti geçirme öyküsü olan hastadır. Bir diğer hastanın yenidoğan tarama
programında biyotinidaz eksikliği tespit edildiği, buna yönelik uygun tedavi almasına
rağmen büyüme ve gelişme geriliği gelişmesi üzerine tanı aldığı, geriye dönük tekrar
sorgulandığında, 40 günlükten beri kollarda titreme şikâyetinin olduğu ancak ailenin
bu durumu pek önemsemediği, 3 aylık olduğunda tanı konabildiği görüldü. Son
hastanın ise postnatal dönemde kısa süreli oksijen ihtiyacının olduğu, bu dönemden
itibaren tekrarlayan afebril nöbetleri olduğu görülmüştür. Dolayısıyla başlangıç şekli
ile mikrosefali gelişmesi arasında kesin bir ilişki olmadığı hastanın tanı almadan
önceki dönemde geçirdiği atak sayısı, kan amonyak düzeyinin eriştiği en yüksek değer,
hiperamonemiye maruz kaldığı süre ve başka medikal sorunlar mikrosefali
gelişiminde etkili olmuş olabilir. Sitrin eksikliği olan hastanın ise term bebek olmasına
karşın doğumda tüm vücut ölçüleri 3 persentilin altında olduğu görülmüştür.
Fizik muayenede saptanan bulgular yaş grubuna göre farklılık gösterir ve
çoğunlukla nörolojik bulgulardır. Çalışma grubunda yer alan geç başlangıçlı
hastalarda en sık letarji, dezoryantasyon, derin tendon reflekslerinde azalma, neonatal
başlangıçlı

hastalarda

hipotonisite,

yenidoğan

reflekslerinde

azalma

gibi

hiperamonemiye özgül olmayan daha çok SSS etkilenmesine bağlı nörolojik bulgular
saptanmıştır. Diğer fizik muayene bulguları arasında hepatomegali önemli bir yer
tutar. Asemptomatik vakalar dışarıda tutulduğunda tüm hastaların yaklaşık yarısında
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(%47,5) fizik muayenede hepatomegali olduğu, hepatomegalinin en çok sitrülinemi ve
ASA hastalarında olduğu (sırasıyla 22/42 ve 6/12) görülmüştür. Özellikle ASA’da
ciddi boyutlara ulaşan hepatomegali olabileceği bilinmektedir ancak hastalığa özgül
bir bulgu değildir (7, 10). Üre döngüsü enzim bozukluklarında çabuk kırılan, mat
görünümlü, zayıf saçlara neden olan trikoreksis nodoza görülebileceği, çoğunlukla
ASA hastalarında görüldüğü halde, sitrülinemi hastalarında da saptanabileceği bilinir
(10, 27). Ancak hasta grubumuzda ASA ve sitrülinemi hastalarından yalnızca bir ASA
hastasında bu bulguya rastlanmıştır. Arjininemi hastalarında spastisite, derin tendon
reflekslerinde artma gibi birinci motor nöron bulguları görülebilir. Çalışma
grubumuzda yer alan arjininemi hastalarının tamamında tanıda derin tendon
reflekslerinde artma, eklem spastisitesi, spastik yürüyüş, üç hastada Babinski ve
Klonus pozitifliği, iki hastada Gower arazı pozitifliği olması bu bilgiyle örtüşmektedir.
Hiperamonemi hastalarının tanısında sıklıkla biyokimyasal parametreler, kan
amonyak düzeyi, idrar ve kan amino asit profilinin incelenmesi, idrar organik asit
profili kullanılmaktadır. Çok yüksek kan amonyak değerleri ayırıcı tanıda kuvvetle üre
döngüsü bozukluğu düşündürür. Ataklar halinde belirti veren hastaların ataklar
arasında tüm biyokimyasal parametreleri normal bulunabilir. Bu nedenle atak
sırasında biyolojik örneklerin toplanması önemlidir. Ayrıca ağır bir klinik tablo ile
getirilen ve tanı konamadan kaybedilen hastalardan postmortem gerekli tüm biyolojik
örneklerin alınması önerilmektedir. Serimizde yer alan hastalardan beşi postmortem
tanı alan vakalardır. Bunlardan bir tanesinin postmortem genetik analiz ile mutasyonu
gösterilmiş ve yakın akrabalarının taranması ile üç heterozigot kadın OTC vakaları
saptanmıştır.
Enzim çalışmaları hem teknik olarak invazivdir, hem de yanıltıcı olabilir. Bu
nedenle tanının doğrulanması için genetik analiz neredeyse şarttır. Enzim aktivite
ölçümüne dayanan tanı yöntemleri, genetik inceleme olanaklarının yaygınlaşması ile
artık terk edilmiştir (27). Çalışma grubunda enzim aktivite ölçümü ile tanı alan ya da
tanısı doğrulanan dört hastanın eski yıllarda tanı almış olması, son yıllarda giderek
genetik analiz ile kesin tanıya varılan hastaların sayısının artması da kliniğimizin tanı
yöntemlerindeki gelişmeyi takip ettiğini göstermektedir (bkz. Şekil-4.7). Özelliği
nedeni ile OTC eksikliği saptanmış indeks vakanın risk altındaki tüm akrabaları da
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hastalık açısından değerlendirilmeli, gerekirse genetik inceleme ile etkilenmiş ve
asemptomatik bireyler mutlaka belirlenmelidir.
Üre

döngüsü

bozukluklarının

en

belirgin

laboratuvar

bulgusu

hiperamonemidir. Özellikle arjininemi hastalarında plazma amonyak düzeyleri normal
olabilir, hatta hiç yükselmeyebilir. Çalışma grubunda yer alan arjininemi hastalarının
tamamında amonyak düzeyi normal bulunmuştur. Arjininemi grubu dışında, OTC
eksikliği (n=2), sitrülinemi (n=10) (asemptomatik vakalar hariç) ve ASA (n=6)
hastalarının da tanıda ilk bakılan amonyak düzeylerinin normal aralıklarda olduğu
görülmüştür. Neonatal başlangıçlı grupta %9.7 hastanın, geç başlangıçlı grupta %26.3
hastanın ilk başvuruda amonyak düzeyleri normal bulunmuştur. Böyle durumlarda
serimizdeki hastalarda olduğu gibi tekrarlayan amonyak ölçümleri tanıda faydalı
olabilir. Çalışmada yer alan hastalık grupları ile plazma amonyak düzeyleri arasında
belirgin bir korelasyon tespit edilmemiş olmakla birlikte çok yüksek amonyak
düzeylerinin (>1000 µmol/L) neonatal başlangıçlı sitrülinemi hastalarında görülmüş
olması klasik neonatal sitrülinemide şiddetli hiperamonemi görüldüğü söylenebilir
(bkz. Tablo-4.7 ve Şekil-4.2). Erkek ve kadınlarda farklı klinik seyre sahip olması
nedeniyle erkek-OTC eksikliğinde özellikle neonatal dönemde bulgu verenlerde daha
yüksek amonyak düzeyleri görülebilir. Serimizde yer alan semptomatik kadın OTC
hastalarında erkek OTC hastalarına göre daha düşük amonyak düzeyleri görülmüş
olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p=0,495).
Üre döngüsü bozukluklarında hiperamoneminin dışında BUN düşüklüğü,
hafif-orta düzeyde hipertransaminazemi, koagülasyon parametrelerinde bozukluk
görülebileceği bilinmektedir. Ancak geç başlangıçlı olgularda BUN düzeyleri normal
olabilir (27, 29). Serimizde yer alan hastaların %96,2’sinde (52/54) BUN düzeyi düşük
bulunmuş, BUN düzeyi normal olan iki hastanın da geç başlangıçlı erkek-OTC ve
sitrülinemi hastaları olduğu görülmüştür. Dolayısıyla BUN düşüklüğü, hiperamonemi
ile birlikte olduğunda üre döngüsü bozukluğu akla gelmeli ancak normal bulunması
durumunda üre döngüsü bozuklukları dışlanmamalıdır. Çalışma grubumuzda
transaminaz yüksekliği olan hastalarda ALT düzeylerinin AST düzeylerine göre daha
yüksek olduğu görülmüştür. Her ne kadar bu fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmasa da (p=0,698) ALT enziminin hepatositlerde gelişen hasarı, göstermede
AST’ye göre daha duyarlı olduğu düşünülebilir. Üre döngüsü bozukluklarında
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mitokondriyal disfonksiyon geliştiği, mitokondriyal yerleşimli yüksek ALT
düzeylerinin bu nedenle arttığı, mitokondriyal hasarın patogenezde sanılandan daha
önemli olduğu ve daha ağır olduğu söylenebilir. Literatürde, özellikle ASA
hastalarında, ciddi hepatomegali ve belirgin hipertransaminazemi görüldüğü sıkça
bildirilmektedir. Hatta karaciğer yetmezliğinin ön planda olduğu, acil nakil
gerektirecek kadar ağır vakalar da bildirilmiştir (191). Serimizde transaminaz
yüksekliği sıklığına bakıldığında arjininemi hastalarının tamamında, ASA hastalarının
ise yaklaşık yarısında transaminazların yüksek olduğu, ancak INR ölçümü de dâhil,
hastalıklar arasında karaciğer işlev bozuklukları bakımından anlamlı bir farklılık
olmadığı saptanmıştır (bkz. Tablo-4.9).
En

güncel

rehberler

ve

derlemelerde

respiratuvar

alkaloz

dışında

hiperamonemi ile ilişkili olduğu bildirilen başka bir laboratuvar bulgusu yoktur. Hatta
ensefalopati kliniğe ile getirilen hastalarda respiratuvar alkaloz tespit edilmesi
durumunda plazma amonyak düzeyi ölçümün laboratuvar çalışmaları arasında
mutlaka yer alması önerilmektedir (27). Yüksek pH değerlerinde dengeyi
sağlayabilmek için NH4+/NH3 oranının, hücre membranlarından kolaylıkla geçebilen,
NH3 lehine bozulması hiperamoneminin etkilerini daha da artırmaktadır (192, 193).
Bu nedenle akut hiperamonemi sırasında alkalotik pH düzeylerinden kaçınılması
amonyağın beyin dokusuna geçişini azaltabilir. Çalışma grubumuzda venöz ya da
arteriyel kan gazı sonucu çoğunlukla normal bulunurken, anormal olanlarda en sık
bulgunun respiratuvar alkaloz olması bu bilgiyi desteklemektedir. Metabolik asidoz
geliştiği görülen beş hastanın da yenidoğan olması, respiratuvar alkaloz bulgusunun
yenidoğanlarda yerini hızlıca metabolik asidoza bırakabileceğini, bu nedenle
yenidoğan yaş grubunda kan gazı incelemesinin geciktirilmemesi gerektiğini
göstermektedir.
Çalışma grubunda yer alan hastalarda sık gözlenen diğer laboratuvar bulguları
anemi (n=25/56, %44,6), hiperglisemi (n=21/48, %43,8), hiperfosfatemi (n=18/46,
%39,1) gibi bulgulardır, respiratuvar alkalozun daha az sıklıkta (14/49, %28,5)
görüldüğü saptanmıştır (bkz. Tablo-4.8). Literatürden farklı olarak serimizde özellikle
yüksek amonyak düzeyi ile başvuran hastalarda istatistiksel olarak anlamlı oranlarda
hipokalsemi, hipernatremi ve polistemi görüldüğü tespit edilmiştir. Hipernatremi ve
polistemi görülmesinin nedeni özellikle 2 yaşın altındaki hastalarda sıklıkla bulunan
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kusmaya ikincil dehidratasyon gelişimi olabilir. Hiperamonemi ile kalsiyum ve
sodyum iyonları arasındaki ilişki çoğunlukla hayvan deneylerinde astrosit kültürleri
üzerinde çalışılmıştır, serum düzeyleri ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.
Hiperamoneminin hücresel etkileri son yıllarda giderek artan sayıda çalışmaya konu
olmuştur. Özellikle hiperamonemiye ikincil oksidatif stres mekanizmaları ile nöron
kaybı arasında belirgin bir ilişki bulunmaktadır. Beyin dokusunda düzeyi artan
amonyak indüklenebilir nitrik oksit sentetaz (iNOS) aktivitesini artırır ve beyin
dokusunda nitrik oksit (NO) miktarı artar. Artan NO, süpreoksit radikalleri ile
birleşerek peroksinitrit bileşiklerini oluşturarak hücre ölümünü hızlandırır (45).
Astrosit kültürlerinde amonyak enjekte edilmesi sonucu intrasellüler kalsiyum
düzeyinin de arttığı gösterilmiştir. Hatta astrositer şişme ve nöron nekrozu üzerinde
etkili olabileceği düşünülmektedir (194-196). Bu bulguların amonyak düzeyi ile kesin
ilişkili olduğunu söyleyebilmek için daha fazla sayıda veriye ihtiyaç vardır.
Hastalarımızda görülen hipernatremi, polistemi ve hipokalsemi bulguları amonyak
düzeyleri ile ilişkili olmakla birlikte mortalite üzerine önemli bir etkisi tespit
edilmemiştir.
Üre döngüsü bozuklukları, organik asidemilerden farklı olarak, idrar
ketonunun metabolik krizin tanınmasında önemli olduğu hastalıklar değildir.
Çalışmamızda ölçüm bilgisi bulunan 42 hastanın 12’sinde idrar ketonu pozitif
bulunmuş, muhtemelen hiperamonemiye ikincil beslenme güçlüğü veya kusmaya
bağlı açlık ketozu olarak yorumlanmıştır.
Hiperamoneminin SSS üzerine moleküler düzeydeki etkileri son yıllarda sıkça
araştırılan konulardandır. Hiperamonemide kan-beyin bariyerinin geçirgenliğinin
seçici veya seçici olmayan şekilde değişmesi ile BOS amino asit içeriğinin değiştiği
gösterilmiştir. Ancak BOS’taki toplam protein miktarı ile ilgili kesin bir veri yoktur
(36). Çalışmamızda yer alan hastalardan SSS enfeksiyonu şüphesi ile LP yapılan 22
hastanın dokuzunda, enfeksiyon saptanmamasına karşın, protein düzeyinin artmış
bulunması bu bilgiyi desteklemektedir. Ancak bu hastalarda BOS amino asit içeriğinin
bilinmemesi nedeniyle daha ileri yorum yapılması mümkün olmamıştır. Yalnızca iki
sitrülinemi hastasında BOS sitrülin düzeyi ölçümü mevcuttu ve literatür ile uyumlu
olarak hastaların plazma düzeylerinden daha yüksek bulunmuştur.
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Hiperamonemi tespit edildiği anda, tedavi gecikmesine neden olmadan,
metabolik tetkikler için kan ve idrar örneklerinin hızlıca alınması önerilmektedir (27).
Kan ve idrar amino asit incelemesinde glisin, glutamin, alanin gibi amino asitlerin
artmış bulunması üre döngüsü bozukluğuna yönlendirir. Serum sitrülin ve arjinin
düzeylerinin belirgin yüksek bulunması ise sitrülinemi ve arjininemi tanısını
biyokimyasal olarak koydurur. Sitrülinemi hastalarında plazma ve idrar sitrülin
düzeyleri genellikle çok yüksektir. Çalışma grubumuzda kantitatif sitrülin ölçümü
bulunan 18 hastanın ortalama sitrülin düzeyi 5022 µmol/L, kantitatif idrar sitrülin
düzeyi ölçümü bulunan dokuz hastanın ortalama sitrülin düzeyi 8578 µmol/L olarak
bulunmuştur. Bu hastalarda idrar sitrülin düzeylerinin plazma sitrülin düzeylerine göre
daha yüksek olduğu dikkati çekmiştir. Kalitatif yöntemlerle sitrülin düzeylerinin
normal bulunması sitrülinemi hastalığını dışlamaz. Çünkü kalitatif sitrülin ölçümü
normal olmasına rağmen idrarda sitrülin atılımı ve plazma sitrülin düzeyi yüksek olan
yedi hastamız vardır. Bu nedenle klinik şüphe varlığında metabolik tetkiklerin
genişletilmesi, mutlaka idrar ve kanda kantitatif amino asit bakılması ve gerekirse
tekrarlayan ölçümlerin yapılması önemlidir. Hiperamonemi varlığında kan amino asit
profilinde sitrülin ve arjinin düşük bulunması durumunda CPS eksikliği ve OTC
eksikliği akla gelmelidir. Serimizdeki CPS eksikliği olan hastanın kantitatif kan amino
asit

incelmesi

bulunmadığı

ancak

OTC

eksikliği

olan

hastalar

arasında

saptanamayacak kadar düşük sitrülin düzeyleri olduğu görülmüştür (bkz. Tablo-4.10).
Arjininemi hastalarının diğer üre döngüsü bozukluklarından farklı bir klinik
sergilemesinin nedeni olarak hiperamonemiden çok, düzeyi yüksek arjinin
düzeylerinde oluşan guanidin bileşikleri sorumlu tutulmaktadır. Plazma arjinin düzeyi
yükseldikçe bu bileşiklerin oluşumunun da arttığı düşünülmektedir. Dolayısıyla
arjininemi

hastalarında

plazma

arjinin

düzeylerinin

düşürülmesi

hastalığın

progresyonunu yavaşlatabilir. Çalışmamızda yer alan altı arjininemi hastasından
dördünün arjinin düzeyleri yüksek bulunmuş, yüksek bulunan hastaların epilepsi, ağır
mental retardasyon gibi nörolojik komplikasyonları olduğu görülmüştür.
İdrarda orotik asit varlığı ilk olarak OTC eksikliğini akla getirse de sitrülinemi
hastalarında da orotik asit atılımı artmış bulunabilir. Öte yandan OTC eksikliğinde de
idrarda orotik asit tespit edilemeyebilir (99). Nitekim çalışma grubunda yer alan
hastalarda iç standarda göre en yüksek orotik asit atılımı sitrülinemi grubunda (10 kat)
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görülmüştür, OTC eksikliğinden başka ASA ve arjininemi hastalarında da düşük
düzeyde orotik asidüri tespit edilmiştir (bkz. Tablo-4.12).
Çalışmamızda yer alan hastaların idrar organik asit analizinde çeşitli
düzeylerde mitokondriyal ara metabolitlerin atılımı görülmüştür. Bu hastalardan ASA
tanısı olan bir hastanın aynı zamanda metil malonik asidemi olduğu görülmüştür.
Ayrıca bu hastaların çoğunlukla neonatal dönemde bulgu veren ve tanıda genel klinik
tablonun ağır olduğu ASA, sitrülinemi, CPS eksikliği ve OTC eksikliği hastalarından
(n=10) oluştuğu dikkati çekmiştir. Yalnızca iki erkek OTC hastası geç başlangıçlı
kliniğe sahip olup tanıdaki amonyak düzeyleri >500 µg/dL olarak bulunmuştur. Bu
bulguların nedeni hiperamonemide hem amonyağın mitokondri mebranından difüze
olarak mitokondriyal şişmeye neden olması ve intramitokondriyal kalsiyum
düzeylerini artırarak solunum zincirinin bozulmasıyla ATP sentezinin azalması
olabilir (192, 197). Aynı zamanda hastaların çoğunun neonatal dönemde bulgu
vermesi ve genel tıbbi durumlarının çok ağır olması da bu sonucu etkileyen faktörler
arasında sayılabilir.
Üre döngüsü bozukluğu nedeniyle protein kısıtlaması yapılan hastalarda
sekonder karnitin eksikliği gelişebilmektedir. Literatürde protein kısıtlaması ve ilaç
kullanmasına rağmen sık hiperamonemik atak geçiren bir OTC eksikliği hastasında
karnitin eksikliği saptandığı ve oral karnitin tedavisi ile atak sıklığının azaldığı
gösterilmiştir (198). Çalışma grubumuzda kan serbest karnitin ölçümü bulunan 25
hastadan dokuzunda düşük bulunduğu ve oral karnitin replasmanı yapıldığı görüldü.
Bu hastaların arjininemi (n=2), ASA (n=3), OTC eksikliği (n=2) ve sitrülinemi (n=2)
hastaları olduğu görülmüştür.
Aslında üre döngüsü bozukluklarının ya da hiperamonemik krizlerin tanısında
radyolojik görüntüleme yöntemleri ve EEG’nin yeri yoktur. Ancak özellikle geç
başlangıçlı olgularda gelişebilen inme benzeri semptomların, ani gelişen ensefalopati
tablosunun etiyolojisinin aydınlatılması için gerekli olabilir. Bu amaçla özellikle kitle
lezyonları,

kanama,

hidrosefali

gibi

bulguları

göstermede

BT,

difüzyon

değişikliklerini göstermede ise MRG yararlı olmakta, neonatal dönemde ise, fontanel
açıklığı sayesinde, kraniyal USG ile hızlı bir şekilde ensefalopatinin diğer nedenleri
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araştırılabilmektedir. Üre döngüsü bozukluklarında santral sinir sisteminde görülen
radyolojik değişiklikler kabaca dört gruba ayrılabilir;
Tip 1 değişiklikler; difüz şiddetli serebral ödem ve serebral atrofi,
Tip 2 değişiklikler; enfarkt benzeri geniş alanlar,
Tip 3 değişiklikler; serebral vasküler yatak dağılımına uyan iskemik lezyonlar ve
Tip 4 değişiklikler; temporal loblar, insular ve singulat kortekse bilateral simetrik geri
dönüşümlü lezyonlardır.
Neonatal ve erken çocukluk döneminde tip 1 ve tip 2, çocukluk döneminde tip 2 ve 3,
erişkin dönemde ise tip 4 lezyonlar ağırlıklı olarak görülür. Ancak hastalığın
başlangıcındaki şiddeti ve hastanın yaşına göre farklı şekillerde de görülebilir (199).
Serimizdeki hastaların radyolojik görüntüleme bulguları literatürde bildirilen
bulgularla benzerdi. BT ya da MRG uygulanan hastalarda en çok tip 1 değişiklikler
gözlendiği ancak hasta yaşı ile belirgin bir ilişkisi olmadığı görülmüştür.
Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi yüksek amonyak düzeylerinin
nöronlarda NMDA ve benzodiyazepin tipi GABA reseptörleri üzerindeki etkileri
bilinmektedir. Bu etkiler sonucu hem inhibitör hem eksitatör sinyaller üzerinden çeşitli
etkileri olduğu in vitro ve in vivo çalışmalarda gösterilmiştir (34, 35, 192). Literatürde
plazma amonyak düzeylerinin 200-400 µg/dL olduğunda hastaların EEG’lerinde hızlı
bir bozulma olduğu gözlemlenmiş (200), başka bir vaka raporunda ise üre döngüsü
bozukluğu olan EEG bulguları incelenen dört infantın hepsinde en az bir anormal
bulgu olduğu saptanmış başka bir çalışmada ise üre döngüsü bozukluğu olan ve ataklar
dışında anormal BT bulguları olan hastaların EEG bulgularının da anormal olduğu
gözlemlenmiştir (201, 202). Bu çalışmada yer alan hastalarda EEG bulguları ile
amonyak düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
Üre

döngüsü

bozukluklarında

organlarda

çeşitli

patolojik

bulgular

görülebilmektedir ve bulguların hiç biri hastalığa özgül değildir. Özellikle karaciğerde
çeşitli derecelerde steatoz, fokal sellüler nekroz görülebilmektedir. Santral sinir
sistemindeki etkileri ise daha belirgindir. Bunlar; Alzheimer tip 2 astrosit reaksiyonu,
hücresel şişme ve nöron nekrozundan oluşmaktadır (12). Bu çalışmadaki hastalarda
tespit edilen patolojik bulguların literatürden farklı olmadığı görülmüştür.
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Birçok genin haritalanması ile birlikte amplifikasyon yöntemlerine dayanan
genetik analizler yüksek doğrulukla sonuç vermektedir. Ancak yine de bazı vakalarda
rutin amplifikasyon yöntemleri ile genetik değişiklik tespit edilmeyebilir. Bunun
nedeni özellikle kırpılma bölgelerinde ya da ekzon-intron bileşkelerinde meydana
gelen değişikliklerin daha zor saptanıyor olmasıdır. Özellikle bu yöntemlerle OTC
eksikliğinde %20 vakada genetik değişiklik gösterilemeyebilir. Diğer bir nedeni ise
DNA üzerinde değişiklik olmaksızın translasyon aşamasında meydana gelen hatalar
nedeniyle

değişikliğin

RNA

düzeyinde

oluşmasıdır.

Buna

örnek

olarak

çalışmamızdaki CPS eksikliği olan hasta gösterilebilir. Bu hastada neonatal başlangıçlı
hastalığa neden olduğu bilinen R587L mutasyonu DNA düzeyinde heterozigot iken
RNA düzeyinde homozigot olduğu görülmüştür (64).
Çalışmada yer alan OTC eksikliği grubunda beş kadın, dokuz erkek olmak
üzere toplam 14 genetik inceleme bilgisi mevcuttu. Kadınlardan üçünün semptomatik
olduğu ve heterozigot S81P, R92G ve N161S mutasyonları taşıdıkları görülmüştür.
Bu hastaların üçü de bebeklik döneminde (<2 yaş) hiperamoneminin klasik belirti ve
bulguları ile (beslenme güçlüğü, letarji, kusma gibi) getirilmişler ve kan amonyak
düzeyleri yüksek bulunmuştur (sırasıyla 283, 399 ve 311 µg/dL). Bu mutasyonlardan
S81P mutasyonu daha önce bildirilmemiştir. Bu değişiklik, enzimin karbamil fosfat
bağlayan kısmı ile yakın ilişkili olan Serin-Treonin-Arjinin-Treonin (STAT) bölgesine
yakın bir bölgede olup, evrimsel açıdan oldukça iyi korunmuş bir bölgede
bulunmaktadır (203). Popülasyondaki frekansının düşük olması, enzimin işlevi ile
ilgili önemli bir bölgede bulunması ve mevcut değişikliğin tespit edildiği hastanın
OTC eksikliğinin tipik klinik ve laboratuvar bulguları görülmesi nedeniyle
muhtemelen patojenik mutasyon olduğu düşünülmüştür. R92G mutasyonunun
kadınlarda hiperamonemi tablosuna, N161S mutasyonunun ise erkeklerde neonatal
başlangıçlı kliniğe neden olduğu bildirilmiştir (203). Aile taraması ile tanı alan iki
kadın OTC vakasında ise Y176C mutasyonu saptanmıştır.
Erkek OTC vakalarında tespit edilen mutasyonlar ise Y176C (n=3), R129H
(n=2), G106V, R141X, R320X ve D196E mutasyonlarıdır. Y176C mutasyonunu
taşıyan tüm erkek hastalarda benzer şekilde geç başlangıçlı, tekrarlayan kusma ve
ensefalopati atakları olduğu görülmüştür. Literatürde Y176H mutasyonunun neonatal
başlangıçlı, Y176C mutasyonunun ise geç başlangıçlı kliniğe neden olduğu
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bildirilmiştir (203, 204). R129H mutasyonunun erkeklerde erken başlangıçlı klasik
OTC eksikliği tablosuna neden olduğu bildirilmiştir (205). Ancak serimizde bu
mutasyonun görüldüğü erkek hastalardan yalnızca biri erken başlangıçlı kliniğe sahip
olduğu ve hafif dereceli mental etkilenmesi olduğu; diğerinin geç başlangıçlı fenotipe
sahip olduğu, motor ve mental fonksiyonlarının normal olduğu görülmüştür. Aynı
mutasyona sahip erkek bireyler arasında da klinik bulgular bakımından farklılık
olması, OTC eksikliğinde klinik bulguların ortaya çıkmasında yalnızca genetik
değişiklik değil, aynı zamanda çevresel faktörlerin de etkili olduğunu göstermektedir.
G106V ve R141X mutasyonlarının heterozigot kadınlarda hastalık tablosu
oluşturduğu daha önce literatürde bildirilmiştir (206).

Bizim serimizde bu

mutasyonlar, neonatal klasik OTC eksikliği bulguları ile getirilen erkek hastalarda
bulunmuştur. R320X mutasyonu saptanan erkek hasta 11 aylık iken semptomatik hale
gelmiştir. Öte yandan bu mutasyonun 3 yaşında bir kız hastada hiperamonemiye neden
olduğu gösterilmiştir (207). D196E (c.588T>A) değişikliği ise daha önce literatürde
bildirilmemiştir. Bu değişikliğin bulunduğu bölgeye yakın komşulukta olan D196Y ve
D196V mutasyonlarının neonatal başlangıçlı klinik ile ilişkili oldukları gösterilmiştir
(203). Bu nedenle muhtemelen, OTC proteinin yapısal katlanma bölgelerini etkileyen,
geç ya da neonatal başlangıçlı OTC eksikliği ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu
değişikliğin toplumda görülme sıklığının düşük olması, aynı mutasyonun ailenin kadın
bireylerinde de gösterilmiş olması nedeniyle muhtemelen hastalığa neden olan
mutasyonlardan biri olduğu düşünülmüştür. Özetle üre döngüsü bozuklukları arasında
genetik heterojenitenin en fazla olduğu hastalık grubunun OTC eksikliği olduğu
söylenebilir.
Genetik

profili

incelenen

10

sitrülinemi

hastasından

sekizinde

‘missense/nonsense’, ikisinde ise kırpılma bölgesini içeren mutasyonlar saptandı.
‘Missense/nonsense’ mutasyon saptanan hastalardan dördünün homozigot G390R
mutasyonu taşıdığı görüldü ve bu vakaların tamamı literatür ile uyumlu olarak klasik
neonatal sitrülinemi kliniğine sahipti (208, 209). Sitrülinemi hastalarından ikisinde
c.1085G>T (G362V) değişikliği tespit edilmiştir. Bu hastalardan birinde homozigot
iken diğerinde c.323G>T/ (R108L) değişikliği ile birlikte birleşik heterozigot
bulunmuştur. Homozigot G362V mutasyonunu taşıyan hasta genişletilmiş yenidoğan
taramasında sitrülin yüksekliği ile tanı almış, izlemde hiç yakınması olmayan ve
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hiperamonemik atak geçirmeyen vakadır. Bu mutasyon literatürde yine yenidoğan
taraması ile saptanan Türk kökenli bir vakada gösterilmiştir. Bu vaka da bizim
hastamız gibi asemptomatik olup bir yıllık izlemi boyunca hiç hiperamonemi
gelişmemiştir, herhangi bir tedavi almamıştır. G362V mutasyonu ile birlikte serimizde
bulunmayan homozigot W179R mutasyonunun da asemptomatik seyredebildiği,
enzim çalışmaları sonucu rezidüel enzim aktivitesinin klinik bulguların gelişimini
önlediği sonucuna varılmıştır (209). Serimizde G362V/R108L birleşik heterozigot
mutasyonu saptanan sitrülinemi hastası WES ile tanı almıştır. Diğer sitrülinemi
vakasının aksine; yoğun bakımda izlenecek kadar ağır karaciğer yetmezliği atakları
geçiren, ataklar sırasında alınan kan ve idrar örneklerinin metabolik incelemelerinde
spesifik bir üre döngüsü bozukluğuna işaret etmeyen, daha çok karaciğer yetmezliği
ile uyumlu bulguların olduğu hastadır. Bu hastanın anne ve baba genotipleri
bilinmemektedir. Hastamızın taşıdığı R108L değişikliği, literatürde neonatal klasik
sitrülinemi kliniği gösteren bir hastada T119I değişikliği ile birlikte birleşik
heterozigot olarak aynı allel üzerinde (paternal kaynaklı) gösterilmiştir. Ebeveynler
arasında akrabalık olmayan ve anne genotipinin normal olduğu bu hastada, ASS1
genine ait mRNA tespit edilmemesi ve R108L değişikliğinden ziyade, evrimsel açıdan
daha iyi korunmuş bölgede yer alan T119I değişikliğinin hastanın kliniğini belirlediği
öne sürülmüştür (210). Sonuç olarak hastamızda bulunan G362V/R108L birleşik
heterozigot mutasyonun hastanın klinik bulgularından sorumlu olduğu söyleyebilmek
için bu değişikliğin RNA düzeyinde etkisinin olup olmadığının fonksiyonel çalışmalar
ile gösterilmesi gerekmektedir. Sitrülinemi hastalarından başlangıç yaşları 1,5 yaş ve
1 yaş olan iki hastada sırasıyla G324S ve R304W mutasyonları homozigot olarak
saptanmıştır. Bu mutasyonların neonatal sitrülinemi kliniğine neden olduğu, her iki
mutasyonun da ASS1 geninin restriksiyon bölgelerinde değişikliğe neden olarak
hastalığa yol açtığı bildirilmiştir (208). Literatürden farklı olarak, bu mutasyonları
taşıyan hastalarımızın geç başlangıçlı olduğu, G324S mutasyonunu taşıyan hastanın
hiç hiperamonemik atak yaşamadığı, R304W mutasyonu taşıyan hastanın ise bir kez
hiperamonemik atak yaşadığı, her iki hastada da gelişme geriliği ve mental retardasyon
gözlendiği görülmüştür. Kırpılma bölgesinde mutasyon saptanan iki sitrülinemiden
birinde, daha önce bildirilmiş olan c.1194-1G>C değişikliğinin homozigot olduğu
görülmüştür. Homozigot c.1194-1G>C mutasyonu taşıyan bir sitrülinemi hastasının

89

fibroblast kültüründen elde edilen DNA örneklerinin incelendiği bir vaka raporunda;
cDNA üzerinde kırpılma bölgelerini içeren en az üç farklı kırpılma şekli görüldüğü,
değişikliğin şekline göre RNA düzeyinde farklı nükleotid kayıplarına neden olduğu
bildirilmiştir. Farklı yapılarda meydana gelen bu mRNA moleküllerinin protein
sentezi aşamasında dizinin yanlış okunması sonucu anormal protein oluşumuna neden
olduğu gösterilmiştir (211). Diğer hastada sekizinci ekzon komşuluğunda saptanan
homozigot c.496-2A>G değişikliği ise daha önce literatürde bildirilmemiştir. Hastanın
klasik neonatal sitrülinemi tablosu ile 27 günlük iken kaybedildiği, anne ve babasının
da aynı değişiklik açısından heterozigot olduğu görülmüştür. Literatürde altı ve
yedinci ekzonları ilgilendiren kırpılma bölgesi mutasyonlarının klasik neonatal
sitrülinemi tablosuna neden olduğu bildirilmiştir (212). Hastamızda saptanan c.4962A>G değişikliğinin, hastalığın klasik belirti ve bulgularının görülmesi, sağlıklı
toplumdaki allel frekansının düşük bulunması, anne ve babanın aynı değişiklik
açısından heterozigot olması ve literatürde bu değişikliğe yakın bölgelerde
mutasyonların hastalığa neden olduğu bildirilmesi nedeniyle muhtemelen patojenik ve
yeni bir mutasyon olduğu düşünülmüştür.
Çalışmamızda yer alan arjininosüksinik asidüri hastalarının 10’unda genetik
inceleme bilgisi mevcuttu ve bunların dokuzu (R306W, R113W, R1146W, P166H,
A104V, S229R ve üç hastada P208T) hastalık oluşturduğu bilinen homozigot
mutasyonlardı (213, 214). Bunlardan R306W, R113W, R1146W, P166H ağır klinik
fenotiple ilişkili iken; A104V, S229R, P208T mutasyonları ile ilgili fenotip bilgisi
literatürde bulunamamıştır. Ancak enzimin helikal katlanma bölgesine yakın
bölgelerde, hastalığa neden olduğu bilinen protein değişikliği yarattıkları
gösterilmiştir. Bu nedenle ağır kliniğe sebep oldukları düşünülmektedir (214).
Serimizde R306W homozigot mutasyonu taşıyan hastanın literatür bilgisinin aksine
geç başlangıçlı fenotipe sahip olduğu, homozigot R113W mutasyonu taşıyan hastanın
ise literatür ile uyumlu olarak erken neonatal dönemde semptomatik olup sık
hiperamonemik atak yaşadığı görülmüştür. R306W mutasyonunu taşıyan hastanın
hastanemizde kayıtlı hiperamonemik atağının olmadığı ancak tekrarlayan ensefalopati
ataklarının olduğu ve orta derecede mental etkilenmesinin olduğu saptanmıştır.
Homozigot R1146W mutasyona sahip bir diğer hasta yine literatür bilgisi ile uyumlu
olarak neonatal dönemde bulgu vermiş ve ağır mental etkilenmesi olduğu görülmüştür.
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Literatürden farklı olarak üç hastanın (R306W, R113W ve R1146W homozigot
hastalar) da tanıdaki amonyak düzeylerinin normal olduğu dikkati çekmiştir. P166H
homozigot mutasyonu taşıyan ASA hastasında ise neonatal dönemde yüksek kan
amonyak düzeyi saptanmış ve global gelişme geriliği olduğu görülmüştür. Literatürde
fenotip bilgisi bulunmayan üç mutasyondan A104V ve P208T mutasyonlarının
homozigot saptandığı hastalar geç başlangıçlı, homozigot S229R mutasyonu taşıyan
hastanın ise neonatal başlangıçlı kliniğe sahip olduğu ve şiddetli hiperamoneminin
(kan amonyak düzeyi 2203 µg/dL) görüldüğü hastalardır. Serimizdeki bir hastada
tespit edilen homozigot E36X mutasyonu daha önce literatürde bildirilmemiştir. Bu
hastada mutasyonun hastalığa neden olup olmadığı ile ilgili enzim aktivite veya
fonksiyonel protein çalışması ya da anne ve baba genotip bilgisi bulunmamaktadır.
Daha önce yakın bir bölgede tanımlanmış olan homozigot E86A ve D87G
mutasyonlarının hastalığa neden olduğunun gösterilmiştir (213). E36X mutasyonunun
protein sentezinin erken safhalarında stop kodon oluşturarak protein sentezini
durdurması, ExAC veri tabanına göre allel frekansının düşük olması nedeniyle
patojenik ve yeni bir mutasyon olduğu düşünülmüştür.
Çalışmamızda yer alan arjininemi hastalarının tamamında (n=6) genetik analiz
ile tanı doğrulanmıştır. İki hastada c.666-2G>A homozigot, iki hastada G99R
homozigot, diğer iki hastada ise R21X ve c.130+1G>A homozigot mutasyonları
saptanmıştır. Hastaların tamamında literatürle uyumlu klinik bulgular olduğu görüldü.
Farklı olarak c.130+1G>A mutasyonunun asemptomatik seyredebildiği bildirilmiştir
(215, 216).
Sitrin eksikliği olan tek hastada tespit edilen L598R mutasyonu daha önce
literatürde bildirilmiş ve hastamız ile benzer klinik tabloya neden olduğu görülmüştür
(217).
Üre döngüsü bozukluklarının akut ve uzun süreli yönetiminde tedavinin
temelini düşük proteinli diyet ve nitrojen düşürücü ilaçlar oluşturmaktadır.
Hiperamonemik atakların önlenmesi ve böylece amonyak toksisitesinin önüne
geçilmesi hedeflenmektedir. İkincil hedef ise karaciğer nakli gibi küratif tedavi
seçeneklerinin uygulanmasına kadar geçen sürede hiperamoneminin etkilerinin en aza
indirilmesi, böylece hastaların yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Bu nedenle üre
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döngüsü bozukluklarının tedavisi özellik göstermektedir. Bu amaçla yayınlanmış
tedavi rehberlerinden yararlanılabilir (27). Bu rehberlere göre hiperamonemik atakları
önleyecek, aynı zamanda hastaların büyümesine izin verecek kadar protein kısıtlaması
yapılmalı, nitrojen düşürücü ilaçlara başlanmalıdır. Bu rehberlerin ve Hacettepe İhsan
Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı’nın tecrübesi ışığında
çalışmadaki hastalara, hiperamonemi saptanır saptanmaz protein kısıtlaması yapılmış
ve nitrojen düşürücü ilaçlara başlanmıştır. Bu amaçla en çok kullanılan ilacın sodyum
benzoat olduğu görülmüştür. Bu ilaçla tedavide, hoş olmayan tadı ve kokusu
nedeniyle, genellikle hastaların tedavi uyumu düşük olmaktadır. Bu nedenle daha
sonraları, sodyum benzoat yerine sodyum fenilbütirat ve esterleşmiş formu olan
gliserol fenilbütirat kullanılmaya başlanmıştır. Çalışma grubunda yer alan ve sodyum
benzoat kullanan hastaların yaklaşık yarısının (n=64, %51,5) tedaviye uyumunun iyi
olmasına karşın, kalan hastaların ya ilacı düzensiz kullandığı ya da tamamen terk ettiği
saptanmıştır. İlacı düzenli kullanan hastalarda ise herhangi bir yan etkiye
rastlanmamıştır.
Akut hiperamoneminin tedavisi hızlı ve güvenli bir yaklaşım gerektirmektedir.
Yüksek amonyak düzeylerine uzun süre maruz kalınması ile nörogelişimsel gerilik
arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu amaçla özellikle çok yüksek amonyak düzeylerinde
hızlı ve güvenli bir şekilde amonyak dolaşımdan temizlenmelidir. Geçmiş yıllarda
periton diyalizi ve kan değişimi kullanılırken son rehberler bu amaçla en etkili olan
yöntemin hemodiyaliz olduğunu vurgulamaktadır (27). Ancak özel tıbbi cihazlar ve
bu alanda yetkin kişiler tarafından gerçekleştirilmesi yöntemin dezavantajlarını
oluşturmaktadır. Yine de çok düşük vücut ağırlığı olan bebeklerde dahi başarılı bir
şekilde uygulanabileceği, hatta ekstrakorporeal membran oksijenasyon pompası ile
kombine şekilde uygulanabileceği bildirilmiştir (218, 219). Çalışmamızda periton
diyalizi ve kan değişimi uygulanan hastalar daha çok geçmiş yıllarda tanı almış
hastalardır, iki hastada ekstrakorporeal yöntemlerden CVVHDF uygulanmıştır. Bu
hastalardan her ikisi de yenidoğan döneminde bulgu veren hastalardı. CVVHDF
uygulanan erkek OTC eksikliği olan hastada üç kez CVVHDF yapılması gerekmiştir.
İlk seansta, dördüncü saatte başlangıçtaki amonyak düzeyinin yalnızca %19 oranında
azaldığı görülmüş, sonra amonyak düzeyi normale inmiştir. Araya giren ventilatör
ilişkili pnömoni ve sepsis nedeniyle yeniden kan amonyak değeri yükselmiş ve hasta
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yeniden CVVHDF’ye alınmıştır. Hiperamonemi süresinin uzun sürmesi, araya giren
faktörler nedeniyle atakların tekrar oluşması hastanın santral sinir sisteminin
etkilenmesine ve global gelişim geriliğine neden olmuştur. CVVHDF yapılan diğer
hasta sitrülinemi hastasıdır, başlangıçta daha yüksek amonyak düzeyi olmasına
rağmen tedavinin dördüncü saatinde başlangıçtaki düzeyin yarısına indiği
görülmüştür. Erken tedavi ile hiperamonemik komanın 72 saatten kısa sürmesine
rağmen sitrülinemi hastasının en son gelişimsel değerlendirmesine global gelişim
geriliği göstermesinin tepe amonyak düzeyinin >1000 µg/dL olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Retrospektif bir çalışmada hemodiyaliz ile daha fazla
miktarda amonyağın dolaşımdan temizlendiği (p=0,045), tedavi süresinin periton
diyalizi

uygulamasına

göre

anlamlı

olarak

daha

kısa

olduğu,

ancak

hemodiyaliz/CVVHDF uygulanan hastalarda tedavi öncesi koma süresinin daha uzun
olduğu bildirilmiştir. Bunun nedeni diyaliz yöntemlerinin uygulama öncesi hazırlık
gerektirmesi, periton diyalizinin ise daha kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilmesidir.
Yine de hiperamonemik geçirilen toplam sürenin hemodiyaliz/CVVHDF’den biri
uygulanan hastalarda daha kısa olduğu vurgulanmıştır (220).
Üre döngüsü bozuklukları tedavide protein kısıtlaması yapılan hastalıklar
olduğundan tedavi altındaki hastalar uzun süreli izlemde yetersiz protein alımına bağlı
büyüme geriliği açısından risk altındadırlar. Bu nedenle her kontrolde hastaların
büyüme hızına göre diyetteki protein içeriği düzenlenmelidir (162). Çalışma grubunda
yer alan hastalardan büyüme gelişme geriliği ile getirilen hastalar (n=4), protein
kısıtlaması yapılmayan asemptomatik vakalar (n=5) ve tanıdan itibaren yatırılarak
izlenmiş ve eksitus olmuş hastalar (n=16) çıkarıldığında kalan 60 hastanın 46’sında en
son kontrolünde bakılan antropometrik ölçümlerinde göre 19 hastanın (%22,4) yaşa
göre normal vücut ölçülerine sahip olduğu, 10 hastanın ise değişik derecelerde
malnütre olduğu görülmüştür. Malnütrisyon saptanan hastaların ise çoğunluğunu
sitrülinemi hastaları (n=6) oluşmaktadır. Malnütrisyon saptanan sitrülinemi hastaları
arasında hastalığın başlangıç şekli, hiperamonemik atak sayıları açısından farklılık
yoktu (p=0,537). Bu nedenle bu hastalarda malnütrisyon gelişiminde proteinden kısıtlı
diyetin ya da hastalığın şiddetinden başka faktörlerin etkili olduğu düşünülmüştür.
Protein kısıtlaması yapılan hastalarda gereksinim duyulan protein miktarı doğal
protein kaynakları ile sağlanamadığında diyetteki protein miktarının bir kısmı
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esansiyel amino asit solüsyonları ile karşılanabilir. Çalışmamızda neonatal başlangıçlı
hastalar arasında EAA solüsyonu kullanan hastalarda hastaların nütrisyon durumunun
diyetteki EAA miktarlarından etkilenmediği görüldü. Protein kısıtlaması yapılan tüm
hastalarda ise doğal protein miktarı arttıkça vücut ölçülerinin daha normale yaklaştığı
görüldü. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,454).
Birçok metabolik hastalıkta olduğu gibi üre döngüsü bozukluklarında da
karaciğer nakli küratif tedavi seçeneği olarak görülmektedir. Hepatosit nakli, gen
terapisi gibi metabolik yolu düzeltici yeni tedavi yöntemleri üzerinde çalışılsa da
henüz karaciğer nakli kadar etkin oldukları gösterilememiştir. Karaciğer nakli ile
metabolik bozukluk düzeltilebilmekte ancak hastalarda var olan, özellikle de nörolojik
sekeller geri dönmemekte, bu sekeller nakli sonrası hastanın prognozunu belirleyen en
önemli etken olarak değerlendirilmektedir (168, 221). Bu nedenle atakların önlenmesi,
nörolojik sekellerin oluşumunu engelleme en önemli tedavi hedefi olmalıdır.
Serimizde yer alan hastalardan karaciğer nakli yapılan ASA hastası, kardeş ölüm
öyküsü nedeniyle doğar doğmaz tanı almış ve tedaviye başlanmış olmasına rağmen,
transplantasyona kadar geçen sürede iki hiperamonemik atak geçirmiştir. Bu ataklarda
amonyak düzeylerinin çok yüksek olmamasına rağmen nakilden sonraki izleminde
global gelişme geriliği gösterdiği, başka merkezde takip edilmesi nedeniyle ailesinden
telefon ile öğrenilmiştir. Karaciğer nakli yapılan üç sitrülinemi hastasından birinin
nakilden önce sık hiperamonemik atak geçirmesine rağmen her atağın erken acil tedavi
ile düzeltildiği, nakil sonrası intrakraniyal kanama nedeniyle opere edilmesine rağmen,
en son izleminde normal gelişim gösterdiği, diğer iki hastanın gelişme geriliği
nedeniyle izlendiği öğrenilmiştir. Bu durum nakil öncesi hiperamonemik ataklarda
amonyak düzeyinin eriştiği en yüksek değerden çok yüksek amonyak düzeyine
maruziyet süresinin, belki de başka faktörlerin nakil sonrasındaki nörolojik sonuçlar
üzerinde etkili olabileceğini düşündürmektedir.
Neonatal

başlangıçlı

63

üre

döngüsü

bozukluğunun

prospektif

değerlendirildiği bir çalışmada, hastaların yaşamın ilk 1,5 yılında ortalama 3,6 (0-20)
atak yaşadıkları, tanı aldıkları sıradaki amonyak düzeylerinin yükseldikçe
hiperamonemik atak geçirme sıklığının arttığı gözlemlenmiş, tanıdaki amonyak
düzeyinin yüksek olmasının tekrarlayan hiperamonemi atakları için bir risk faktörü
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olduğu görüşü ileri sürülmüştür (222). Bir başka prospektif çalışmada ise yenidoğan
taraması sonucu tanı alan 456 hasta değerlendirilmiş, sadece 47 hastanın toplam 87
hiperamonemik atak yaşadığı, 14 kız-OTC eksikliği vakasının 38 atak ile ilk sırada
olduğu belirlenmiştir (223). Bizim çalışma grubunda 19 hastanın hiç hiperamonemik
atak geçirmediği saptanmıştır. Bu hastalardan üçü aile taraması ile tanı almış OTC
vakaları, ikisi ise yenidoğan taraması ve prenatal enzim tayini ile tanı almış sitrülinemi
vakalarıdır. Kalan 14 hastadan üçü kardeş ölüm öyküsü ile doğar doğmaz tanı almış
erkek-OTC, sitrülinemi ve ASA hastalarıdır. Diğerleri ise semptomatik olmasına
rağmen tanıda amonyak düzeyi normal bulunan dört sitrülinemi, iki ASA ve beş
arjininemi hastalarıdır. En az bir hiperamonemik atak yaşayan neonatal başlangıçlı
olguların ortalama atak sayısının (n=2,3, 1-13) geç başlangıçlı vakaların ortalama atak
sayısından (n=1,89, 1-9) daha fazla olması literatür ile uyumludur. Yine literatür
bilgisi ile uyumlu olarak atak sayısı en fazla olan hastanın neonatal başlangıçlı erkekOTC hastası olarak saptanmıştır. Ancak daha önceki çalışmalarda bir risk faktörü
olarak öne sürülen tanıdaki amonyak düzeyi ve hastalığın başlangıç tipi ile
hiperamonemik atak sayıları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (sırasıyla
p=0,378 ve p=0,214). Çalışmada değerlendirmeye alınan hastaların ataklarda ortalama
yaşının 3 yaş 3 ay (1 gün-23 yaş) olması ve atakların %67,9’unun (n=89) yenidoğan
ve süt çocukluğu döneminde gelişmiş olması, hastalığın erken yaşta bulgu vermesinin
tekrarlayan hiperamonemik atak yaşama riskini artırdığı söylenebilir. Çalışma
grubunda yalnızca hastanemizde kayıtlı hiperamonemik atakların değerlendirmeye
alınmış olması, hastaların hiperamonemi bulguları ile başka merkezlerde yönetilen
ataklarının olması, erken yaşta tanı almasına rağmen izlemden çıkan ve atak bilgilerine
ulaşılamayan hastaların olması bu değerlendirmeyi etkilemiş olabilir.
Ataklarda görülen başvuru yakınmalarının genellikle hiperamoneminin klinik
belirtilerinden oluştuğu görülmüş, atakların %69,6’sında tetikleyici bir faktöre
rastlanmamış, saptanabildiği vakalarda tetikleyici faktörlerin en sık üriner sistem ve
solunum sistemi enfeksiyonları olduğu belirlenmiştir. Atakların çoğunun ilk iki yaş
içinde görülmesi bu yaş grubu aktif bağışıklığın henüz yeterli olmadığı, gelişebilecek
enfeksiyonların atağı başlatacağı düşüncesini akla getirmektedir. Ancak serimizdeki
vakaların çoğunda atağı başlatan herhangi bir tetikleyici faktörün belirlenemediği için,
büyümenin hızlı olduğu bu yaş grubunda artmış enerji gereksinimlerinin
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karşılanamaması halinde gelişecek endojen yıkımın hiperamonemik ataklar için
hazırlayıcı olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle ilk iki yaşta hastalar daha sık
aralıklarla izlenmeli, her gelişte almakta olduğu protein miktarı kadar alacağı enerji de
belirlenmelidir.
Çalışma grubundaki hastaların tanıda patolojik olduğu saptanan laboratuvar
bulguları arasında en sık BUN düşüklüğü, ikinci sıklıkta ise anemi olduğu, ancak
ataklar incelendiğinde en sık anormal laboratuvar bulgularının karaciğer fonksiyon
testlerinde bozulma (uzamış PT ve INR, ALT, GGT yüksekliği, hiperbilirubinemi)
olduğu görülmüştür. Bu farklılığın nedeni tanıda tüm laboratuvar tetkiklerin
yapılmamış olması olabilir. Ataklarda gözlenen anormal laboratuvar bulguları ile
Amonyak-1 ve Amonyak-T değerleri karşılaştırıldığında tanıdaki bulgularda olduğu
gibi polistemi, hipernatremi ve hipokalsemi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Daha önce tartışıldığı gibi amonyak düzeyleri yükseldikçe hastalarda bu laboratuvar
bulgularının görülme sıklığının artması hiperamoneminin özellikle vücut su dengesi
üzerine etkilerinin bir göstergesi olabilir. Uzun süreli anti-nitrojen ilaç kullanımı ile
renal potasyum kaybına bağlı hipokalemi gelişebileceği bilinmektedir (27). Ancak
çalışma grubunda incelenen ataklarda atak gelişmeden önce en az bir ilaç kullanan
hastalardan yalnızca dördünde hipokalemi tespit edilmiştir.
Yapılan son çalışmalarda üre döngüsü bozukluklarının mortalitesinin azaldığı
ancak hala yüksek seyrettiği bildirilmiştir. Özellikle neonatal başlangıçlı vakalarda
mortalite oranı daha yüksektir. Hastalıklara göre bakıldığında ise mortalitesi en yüksek
olan hastalık grubunun CPS eksikliği olduğu, onu OTC eksikliği ve ASA grubunun
izlediği bildirilmiştir (11). Serimizde ise akıbeti bilinmeyen hastalar çıkarıldığında
mortalite oranının %41,9 bulunmuş olup, en yüksek mortalite oranına sahip hasta
grubunun %72,4 ile sitrülinemi olduğu ve onu %26,6 ile OTC eksikliğinin izlediği
görülmüştür (p<0,001). Literatür ile çalışmamızın arasındaki bu farklılık serimizde
CPS eksikliği olan yalnızca bir hasta olması, ülkemizde sitrülinemi vakalarının daha
sık görülmesinden kaynaklanmış olabilir. Mortalitesinin azalması ile birlikte uzun
süreli izlenmesi mümkün olan üre döngüsü bozukluklarında uzun dönemde başka
sorunların görülmeye başlandığı bilinmektedir. Bu sorunlardan en önemlisi
nörogelişimsel komplikasyonlardır. İzlenmekte olan hastaların büyüyerek erişkin
yaşama geçmesi ile birlikte, gebelik, doğum, evlenme gibi çeşitli durumlar da
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yakından izlenmelidir. Çalışmamızda en son izleminde erişkin yaşa ulaşmış 16 vaka
olduğu görülmüştür. Asemptomatik kadın vakalardan biri ise gebelik ve doğum
sürecinde yakın takip edilmiş ve komplikasyon gelişmeden iki sağlıklı çocuk sahibi
olmuştur.
Mortaliteyi etkileyen faktörler incelendiğinde hastaların başvuru yakınmaları
(nörolojik, respiratuvar, gastrointestinal yakınmalar gibi) ile mortalite arasında anlamlı
bir ilişki bulunmamıştır. Yalnızca ilk başvurudaki amonyak düzeyinin mortalite ile
doğrudan ilişkili olduğu saptanmıştır (p<0,001). Uzun dönem nörogelişimsel
durumları değerlendirildiğinde sitrülinemi, ASA ve arjininemi hastaları arasında
yapılan karşılaştırmada normal gelişime sahip olan hastaların çoğunlukla sitrülinemi
hastalarından oluştuğu görülmüştür (p=0,013). OTC eksikliği kendi içinde
değerlendirildiğinde ise semptomatik erkek ve kadınlar arasında nörogelişimsel açıdan
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0,598). Uzun dönemde nörogelişimsel
komplikasyonlar üzerine en çok etki eden faktörlerin tanıdaki amonyak düzeyleri,
hiperamonemik atak sayıları olduğu görüldü. Hastaların tamamında kantitatif glutamin
ölçümü bulunmadığı için glutamin ile nörolojik komplikasyonların ilişkisi
değerlendirilememiştir. Ancak glutaminin hiperamoneminin etkilerini potansiyelize
ettiği, nörolojik hasarlanmada önemli rol oynadığı, hatta hiperamonemik atakların
önceden tahmin edilmesinde güvenilir bir parametre olduğunu gösteren birçok çalışma
vardır (6, 40, 44).
Mortalite ve morbiditeyi etkileyecek diğer faktörler arasında hastaların destek
tedavilere gereksinimleri, hiperamonemik koma süresi ve sıklığı sayılabilir. Amonyak
düzeyi yükseldikçe hastaların inotrop ihtiyacında belirgin bir artış olduğu görülmüştür.
Akut hiperamonemi durumunda serebral kan akımının özellikle kortikal bölgelerde
belirgin olmak üzere azalmaktadır (192). Bu nedenle bu hastalarda hipotansiyonun
önlenmesi serebral kan dolaşımının devamı için önemli hale gelmektedir.
Hiperamoneminin süresi ve şiddetinin hastalık sonuçları (ölüm, nörokognitif hasar)
üzerine etkileri hakkında pek çok çalışma bulunmaktadır. 108 hastanın prospektif
olarak izlendiği bir çalışmada ilk hiperamonemik atakta amonyak düzeyleri 350
µmol/L’nin (596 µg/dL) üzerinde bulunan hastaların çeşitli derecelerde nörokognitif
etkilenmeye sahip olduğu ya da öldüğü, neonatal başlangıçlı olguların mortalitesinin
geç başlangıçlı olanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (186). Başka bir
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çalışmada ise tanı anındaki amonyak düzeyleri 360 µmol/L (613 µg/dL) ve üzerinde
olmasına rağmen herhangi bir mental etkilenme bulgusu göstermeyen hastalar da
bildirilmiştir (224). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde atakların başlangıcındaki
ve tepe amonyak düzeyi ile mortalitenin arttığı görülmüştür. Ancak Amonyak-1
değerleri ile nörokognitif fonksiyonlar arasında anlamlı bir ilişki saptanamadı
(p=0,17). En yüksek Amonyak-1 değerlerine sahip olmasına rağmen normal gelişim
gösteren hastaların çoğunun sitrülinemi hastaları olması, hastalığın nörogelişimsel
sonuçlarının başka faktörlerden de etkilendiği göstermektedir. Tüm hastalara aynı
nörokognitif

test

uygulanmamış

olması

da

bu

sonucun

sağlıklı

olarak

değerlendirmesini güçleştirmektedir. Üre döngüsü bozuklularından her bir hastalık
grubunun ayrı ayrı incelendiği bir çalışmada; yaş gruplarına göre farklı gelişimsel
testlerle farklı zamanlarda birden çok kez değerlendirilmiş, her bir hastalık grubunun
ayrı fenotipe sahip olabileceği ve zamanla etkilenme düzeylerinin değişebileceği,
nöropsikolojik etkilenmenin daha çok motor/performans ve hafıza alanında görüldüğü,
davranışsal problemlerin daha çok dikkat eksikliği, hiperaktivite ve agresyon şeklinde
ortaya çıktığı bildirilmiştir(189). Aynı yazıda erkek-OTC eksikliğinde bulguların daha
ilerleyici ve ağır olduğu, OTC eksikliği olan kadınlar, NAGS ve CPS1 eksikliğinde
nörolojik fonksiyonlarda kısmi bir düzelme gözlense de genellikle aynı kaldığı,
sitrülinemi, ASA ve arjininemi hastalarında ise etkilenmenin daha erken başlayarak
ilerleyici olduğu gösterilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonuç olarak erken tanı ve tedavinin
önemini vurgulamaktadır. Hastaların izleminde şiddetli hiperamoneminin gelişmesi,
temel olarak diyette protein kısıtlamasına uyulmaması ve nitrojen düşürücü tedavilerin
kullanımındaki aksamaya bağlıdır. İlk atakla getirilen hastaların, atak öncesinde aldığı
protein miktarları hesaplandığında, iki yaşın altındaki anne sütü ile beslenen bebelerin
aldığı protein miktarının, anne sütü almayanlara göre yüksek olduğu, protein alımı
yüksek olanlarda Amonyak-1 ve Amonyak-T değerlerinin daha yüksek olduğu
saptanmıştır. Hastalar arasında en az bir ilaç kullanımı ile ataklarda gözlenen
Amonyak-1 ve Amonyak-T değerlerinin kullanmayanlara göre daha düşük saptanması
ilacın tedavideki yerini göstermekte, en az bir ilaç kullanılmasının mortaliteyi azalttığı
sonucuna varılmaktadır.
Tedavi şeklinin uzun dönem nörolojik komplikasyonlar ve mortalite üzerindeki
etkisi amonyak düzeyi ile ilişkilidir. Çalışmadaki hastalarda da görüldüğü üzere en az
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bir anti-nitrojen ilaç kullanımının atakları önleyebildiği, ataklar sırasında Amonyak-T
değerlerini düşürdüğü görülmüştür. Plazma amonyak düzeylerinin hızlı bir şekilde
normal seviyelere indirilmesi mortalite ve morbidite üzerine en çok etkisi olan
faktördür. Bu nedenle tanıdan itibaren hızlı bir şekilde amonyak düşürücü
uygulamalara başlanmalı, tanısal incelemeler nedeniyle tedavi geciktirilmemelidir. Bu
amaçla yayınlanan rehberlerden yararlanılabilir (7, 27). Bu rehberlere göre plazma
amonyak düzeyleri >250 µmol/L (>425 µg/dL) olduğunda ekstrakorporeal
yöntemlerden biri uygulanmalıdır. Periton diyalizi ve plazma değişimi gibi
yöntemlerin amonyak düzeyini düşürmede yetersiz kaldığı, hemodiyaliz ve
hemodiyafiltrasyon ile amonyak düzeylerinde hızlı düşme sağlanabildiği, kısa sürede
yüksek miktarda amonyağın dolaşımdan temizlenmesinde en etkili yöntem
hemodiyaliz olduğu bilinir. (218, 220). Çalışmamızda periton diyalizi yapılan
hastaların amonyak düzeylerindeki düşüşün istendiği kadar hızlı olmadığı ve bu
vakalarda mortalite oranın yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak o tarihlerde
hastanemizde başka yöntemlerin henüz kullanılamadığı, periton diyalizi uygulanan
hastalardaki amonyak düzeyinin sadece ilaç tedavisi ile hiperamonemi tedavisi
uygulanan hastalara göre daha yüksek olduğu değerlendirme yapılırken göz önünde
bulundurulmalıdır.

Ekstrakorporeal yöntemlerin akut hiperamonemide yalnızca

mortaliteyi azaltmadığı, aynı zamanda nörolojik sonuçları da düzelttiği kanısı
yaygındır (225).
Özetle mortaliteyi ve morbiditeyi azaltan faktörler erken tanı, dolaşımdaki
amonyağın hızlı ve güvenli bir şekilde uzaklaştırılması, protein kısıtlaması, nitrojen
düşürücü ilaçların kullanımı, tedavi ilişkili komplikasyonlar ve nörolojik
komplikasyonların uygun şekilde tedavi edilmesi sayılabilir. Mortalite ve morbidite
üzerine en çok etkili faktörler ise başlangıçtaki ve tepe amonyak düzeyleri olup,
hastalık tipi ve rezidüel enzim aktivitesi de diğer etmenlerdir.
Üre döngüsü bozuklukları, kür sağlayan karaciğer nakli ile tedavi edilse dahi
ömür boyu izlem gerektiren hastalıklar olması nedeniyle, birçok kronik hastalıkta
olduğu gibi hasta ve ailelerinin tedaviye uyumunun en üst düzeyde olması gerektiği
hastalıklardır. Bunun en güzel örneği çalışmamızda kontrol muayenesi verilmesine
rağmen hastaneye gelmeyen, akıbeti bilinmeyen 23 hasta olmasıdır (%27). Hastaların
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hastane kontrollerine gelmeme sebepleri arasında hastalığın hafif formlarına sahip
olmaları ya da ağır seyreden hastaların başka merkezde izlenen hiperamonemik
ataklarından birinde eksitus olmuş olmaları sayılabilir.
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER
Metabolik hastalıklar tek başlarına bakıldığında oldukça nadir, ancak birlikte
değerlendirildiğinde oldukça sık görülen hastalıklardır. Her yaşta bulgu verebilmeleri
nedeniyle yalnızca pediatri kliniklerinde çalışan hekimlerin değil, erişkin hasta
kliniklerinde çalışan hekimlerin de metabolik hastalıklar hakkında bilgi sahibi olması
gerekmektedir. Özellikle açıklanamayan ensefalopati, karaciğer yetmezliği gibi
durumlarda üre döngüsü bozuklukları ayrıcı tanı listesinde mutlaka yer almalıdır. Üre
döngüsü bozuklukları belirgin hiperamonemi ve kendine has biyokimyasal bulguları
ile ayrıcı tanıda akla geldiğinde kolaylıkla tanınabilir. Tedavide protein kısıtlaması ve
nitrojen düşürücü ilaçların güvenle kullanılıyor olması bu hastaların yaşam şansını ve
kalitesini de önemli ölçüde artırmaktadır. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı
Çocuk hastanesi Metabolizma Bilim Dalı’nda izlenen üre döngüsü enzim bozukluğu
tanısı almış 85 vakanın değerlendirmesi sonucunda;
 Emmeme, kusma, letarji gibi bulgularla gelen ve respiratuvar alkaloz tespit
edilen tüm yenidoğanlarda mutlaka amonyak düzeyi ölçümü yapılması
gerektiği,
 Her yaşta, tekrarlayıcı özellikte kusma, karın ağrısı, transaminaz yüksekliği,
psikiyatrik belirtileri olan, açıklanamayan ensefalopati gelişen hastaların
değerlendirmesinde kan amonyak düzeyi ölçümü yapılması gerektiği,
 Nedeni ne olursa olsun amonyak yüksekliği saptanan vakaların acilen tedavi
edilmesi gerektiği,
 Mümkün olan en kısa sürede kan amonyak düzeyinin normal seviyelere inmesi
için protein alımının durdurulması, nitrojen düşürücü ilaçlar başlanması
gerektiği,
 Çok yüksek amonyak düzeyleri saptanan hastalarda uygun koşullar
sağlandığında vakit kaybedilmeden ekstrakorporeal yöntemlerin uygulanması
gerektiği,
 Ailelere hastalık hakkında yeterli bilgi verilmesi, atakların tanınması ve
yönetimi hakkında ailelere eğitimler verilmesi gerektiği,
 Uzun süreli izlemde protein kısıtlaması ve nitrojen düşürücü ilaçlarla tedavi
uygulanması gerektiği,
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 Her kontrolde hastaların büyüme ve nütrisyonel eksiklikler açısından
değerlendirilmesi gerektiği,
 Vücut ağırlığındaki değişime göre ilaç dozlarının düzenlenmesi gerektiği,
 Hastaların mental-motor gelişimlerinin yakından izlenmesi gerektiği, bu
amaçla belirli aralıklarla gelişimsel testlerle nörolojik fonksiyonları
değerlendirilmesi gerektiği,
 Etkilenmiş bireylerin uygun rehabilitasyon hizmetlerine ulaşmalarının
sağlanması gerektiği,
 Klinik ve laboratuvar bulguları ile üre döngüsü bozukluğu saptanan hastalarda
tanının genetik analiz ile doğrulanması gerektiği,
 OTC eksikliği tanısı alan hastaların ailelerindeki kadınların taşıyıcılık
açısından araştırılması gerektiği, taşıyıcı olduğu saptanan kişiler için
hiperamonemi riski yaratabilecek durumlar konusunda uyarılmasının
gerektiği,
 Kalıtsal hastalıklar olması ve mortalite ve morbiditesinin yüksek olması
nedeniyle hastaların ailelerine genetik danışmanlık verilmesi gerektiği,
 Doğru prenatal tanı yapılması için mümkünse indeks vakanın genetik
incelemesinin yapılması gerektiği,
 Mortalite ve morbiditesi yüksek olmasına rağmen erken tanı ve tedavi ile
hastaların yaşam şansının yüksek olduğu üre döngüsü bozukluklarının ulusal
yenidoğan tarama programı kapsamına alınarak, tarama organizasyonunun en
hızlı ve doğru sonuç verecek şekilde düzenlenmesi gerektiği,
 Her yaşta çok farklı bulgular ile kendini gösterebilen bu hastalıkların
gelecekteki hekimlerin de tıp eğitimi içerisinde ayrıca yer almasının gerektiği
sonucuna varılmıştır.
Bu çalışma ülkemizde görülen üre döngüsü bozukluklarının klinik, biyokimyasal
ve genetik özelliklerini de gösteren bir rehber niteliğindedir. Gelişen teknoloji ile
birlikte bu hastaların daha erken tanınması ve tedaviye ulaşmaları mümkün
olmaktadır. Erken tanı ve tedavi ile hastalığın kendisine bağlı mortalite ve morbidite
dolayısıyla sağlık giderleri de azaltılabilir.
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Nadir görülen hastalıkların patofizyolojisinin daha iyi anlaşılması ve dolayısıyla
tedavi imkânlarının artması, sağlık giderleri ve hastalık yükünün azaltılması amacıyla
bu alanda daha çok klinik ve deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın
ülkemizde bundan sonra yapılacak olan diğer çalışmalara ışık tutacağı kanaatindeyiz.
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c.666-2A>G/
Kırpılma
Global gelişme
3068797 ARG1
0
G
1,5 yaş K
Yürüme bozukluğu
103
Y
c.666-2A>G
bölgesi
geriliği
c.666-2A>G/
Kırpılma
Yürüme bozukluğu
2804520 ARG1
0
G
2 yaş
K
62
Orta MR
B
c.666-2A>G
bölgesi
nöbet
SLC25 c.1793T>G/
Missense/
Kolestatik sarılık,
4273474
L598R
0
G
2,5 ay
K
114
Normal gelişim
Y
A13
c.1793T>G
nonsense
hepatomegali
G; geç başlangıçlı, N; neonatal başlangıçlı, E; erkek, K; kız, HAK; hiperamonemik kriz sayısı, PMID; Pub Med Identity, Y; yaşıyor, Eks; eksitus, Nak. Karaciğer nakli yapılmış,
aAmonyak birimi μg/dL, *Bu değişiklik RNA düzeyinde homozigot bulunmuştur.
2864559

CPS1

c.1760G>T/-*

R587L

HAK

Gen

Cinsiyet

Dosya no

Başlangıç

EK-1: Hastaların genotipleri ve genel özellikleri.

Referans
(PMID)

3

21120950

1

-

1

16786505

1

16786505

6

8081398

1

8081398

13

2741942

1

7627182

4

8956038

1

8956038

0

8956038

0

8956038

0

8956038

1

-

1

8829665

2

-

1

2358466

0

2358466

0

11941481

3

11708871,
11941481

2

2358466

7

2358466

2

2358466

1

2358466

4

2246255

4

-

1

24166829

9

17326097

2

24166829

2

24166829

1

24166829

0

24166829

0

24166829

1

24166829

0

24166829

0

10502833

0

27038030

1

27038030

0

27038030

0

27038030

0
0

27038030
16874556

EK-2: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzinler

