
536 KAZUISTIKA

AKÚTNA INTERMITENTNÁ PORFÝRIA

SEDLÁK T., PON�UCH P., ÏURI� I.

ACUTE INTERMITTENT PORPHYRIA

potenie, agitácia, úporná insomnia, tachykardia, ¾ahká hyperten-
zia. V priebehu dvoch dní sa vyvinula kvadruplégia s postihnu-
tím dýchacích svalov a inkontinencia stolice a moèu. Pacientka
dýchala spontánne a nebola potrebná asistovaná ventilácia. La-
boratórne sa zistili vysoké hodnoty porfobilinogénu (PBG) 55
mg/l (norma do 2 mg/l), kyseliny delta-aminolevulovej (ALA)
46 mol/l (norma do 5 mol/l), uroporfyrínu 2217 nmol/l (norma
do 50 nmol/l) a koproporfyrínov 559 nmol/l (norma do 250
nmol/l) v moèi, zní�ené sérové hladiny nátria 113 mmol/l, mag-
nézia 0,4 mmol/l a kália 3,1 mmol/l.

Zaèali sme s podávaním infúzií 20 % glukózy (rýchlos�
podávania 20 g za hodinu) a upravili sme hydrominerálový roz-
vrat. V priebehu 24 hodín sme zaèali s podávaním hem-argi-
nátu (4 mg/kg hmotnosti i.v. podaných v priebehu 15 minút)
raz denne poèas 6 dní. Na 9. deò lieèby sa stabilizovalo vnútor-
né prostredie a klinický stav pacientky sa normalizoval. Nor-
malizovali sa hodnoty PBG, ALA, uroporfyrínu a koproporfy-
rínu. Neurologická rehabilitácia plégií trvala 2 mesiace. Pri
prepustení bola pacientka samostatná, chodila, ustúpila inkon-
tinencia stolice, pacientka nacvièila neurogénny moèový me-
chúr, nemala bru�né symptómy.

Acute intermittent porphyria is an autosomal dominant
condition caused by a genetic defect of the deaminase gene
located on the 11. chromosome. Due to this defect only 50
% ofthe normal enzyme quantity is produced. The disease
becomes manifested only in the case of increased demands
on given metabolic pathway resulting in porphobilinogen
accumulation and storage in the organism. Clinical pat-
tern involves abdominal, neurologic and psychiatric symp-
tomatology. Laboratory diagnosis is based on the detection
of delta-aminolevulinic acid, porphobilinogen, uroporphy-
rin and coproporphyrin in the urine. Between the attacks
may only the detection ofporphobilinogen deaminase in
erythrocytes, leukocytes and skin fibroblasts be positive.
The therapy is based on infusions of 20 % glucose solution
and hydromineral imbalance correction. When neurologic
symptoms occur it is necessary to administer hem-arginate
intravenously. The case report presents almost textbook
case of a young female patient suffering from the disease.
(Ref. 7.)
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Akútna intermitentná porfýria je autozomálne domi-
nantné dedièné ochorenie zapríèinené genetickým defek-
tom génu pre deamináciu porfobilinogénu na chromozó-
me 11. V dôsledku tohto defektu sa tvorí iba 50 % pot-
rebného mno�stva daného enzýmu. Ku klinickej manifes-
tác i i  dôjde  a�  pr i  zvý�ených nárokoch na danú
metabolickú cestu, keï sa zaène hromadi� a uklada� po-
rfobilinogén v organizme. Klinický obraz tvoria bru�né,
neurologické a psychiatrické symptómy. Laboratórna
diagnostika sa opiera o stanovenie kyseliny delta-amino-
levulovej, porfobilinogénu, uroporfyrínu a koproporfyrí-
nu v moèi. Mimo záchvatu mô�e by� pozitívne iba stano-
venie deaminázy porfobilinogénu v erytrocytoch, leuko-
cytoch alebo fibroblastoch ko�e. Základom lieèby sú in-
fúzie 20 % glukózy s úpravou hydrominerálového
rozvratu. Pri neurologických symptómoch je potrebné
podáva� intravenózne hem-arginát. V kazuistike sa opisu-
je takmer uèebnicový prípad mladej pacientky s daným
ochorením. (Lit. 7.)
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25-roèná pacientka bola prijatá na gynekologické oddelenie
pre nieko¾ko tý�dòov trvajúce bolesti v krí�och, ktoré sa objavi-
li po nieko¾kodennom u�ívaní analgetika (propyfenazón, para-
cetamol) pre bolesti zubov. Vzh¾adom na klinický obraz akútne-
ho brucha sa urobila laparotómia. Pri operácii sa na�la cysta ¾avé-
ho ovária a pre podozrenie z jej torkvácie sa urobila parciálna
resekcia ¾avého ovária. V pooperaènom období do�lo k vystup-
òovaniu bolestí brucha. Pre vývoj paraparézy bol privolaný neu-
rológ, ktorý vyslovil podozrenie na akútnu intermitentnú porfý-
riu. Pacientka bola preto prelo�ená na Metabolickú jednotku I.
internej kliniky FN v Bratislave.

Pri prijatí dominovali prudké bolesti brucha a lumbosakrál-
nej chrbtice, ktoré bolo treba tlmi� podávaním opiátov, profúzne
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Diskusia

Akútna intermitentná porfýria je autozomálne dominantné
dedièné ochorenie patriace do skupiny hepatálnych porfýrií. Ge-
netický defekt postihuje gén pre deaminázu porfobilinogénu
umiestnený na chromozóme 11. Za normálnych okolností je de-
aminácia porfobilinogénu kódovaná dvoma �truktúrnymi gén-
mi. Pacienti s akútnou intermitentnou porfýriou majú jeden gén
defektný, tak�e sa tvorí iba 50 % potrebného mno�stva daného
enzýmu, vplyvom ktorého sa deamináciou porfobilinogénu tvo-
rí tetrapyrol, prièom koneèným produktom tejto metabolickej
cesty je hem (Grandchamp a spol., 1987).

Táto blokáda v metabolickej ceste sa manifestuje zriedkavo, tak�e
niektoré generácie mô�e klinická manifestácia ochorenia preskoèi�.
Defekt zdedí 50 % detí, u väè�iny z nich sa v�ak klinický atak ni-
kdy neprejaví. Problém sa manifestuje pravdepodobne a� pri zvý�e-
ných nárokoch na metabolickú cestu pri stimulácii syntetázy kyseli-
ny delta-aminolevulovej, keï vzniká viac porfobilinogénu, ktorý sa
v dôsledku blokády hromadí a ukladá v organizme.

V klinickom obraze dominujú bolesti brucha imitujúce a�
akútnu bru�nú príhodu, V dôsledku tejto indikácie bývajú títo
pacienti èasto laparotomovaní s negatívnym peroperaèným ná-
lezom. Vyskytuje sa aj ¾ahká hypertenzia, tachykardia a výrazné
potenie. Z neurologických prejavov je to postihnutie motoric-
kých a senzitívnych nervov s prejavmi paréz, plégií, porúch cit-
livosti a postihnutia autonómneho nervového systému. Z men-
tálnych porúch je to agitovanos�, nepokoj, úporná insomnia.
Dôle�ité je v anamnéze cielene pátra� po tmavoèervenom moèi,
ktorý pri státí na vzduchu ïalej tmavne, prípadne po tmavoèer-
venom moèi bez prítomnosti hematúrie.

Laboratórna diagnostika sa opiera o stanovenie ALA, PBG,
uroporfyrínu a koproporfyrínu v moèi. V období mimo záchvatu
mô�e by� normálne vyluèovanie uvedených metabolitov moèom
a diagnózu mo�no urobi� iba stanovením deaminázy PBG v erytro-
cytoch, leukocytoch a kultivovaných fibroblastoch ko�e. Poèas zá-
chvatu sú v sére zní�ené hladiny nátria, magnézia, zvý�ené hladiny
bielkovín via�úcich folikuly stimulujúci hormón a luteinizaèný hor-
món. Pri výskyte subfebrilít alebo febrilít mô�e by� aj leukocytóza.
Pri vyznaèených neurologických symptómoch sa k lieèbe hem-ar-
ginátom pristupuje hneï. Boles� sa tlmí analgetikami, opiátmi, kàèe
chlórpromazínom a magnéziom, hypertenziu a tachykardiu lieèi-
me betablokátormi, podávajú sa vitamíny B. V prípade provokácií
akútnych atakov nástupom men�truácie sa analógmi gonádotropín
uvo¾òujúcim hormónom blokuje ovulácia.

Ve¾mi dôle�ité je pouèi� pacientku o tom, ktoré lieky mô�u
navodi� atak. Najbe�nej�ie z nich sú paracetamol, barbituráty,
alopurinol, nifedipín, metyldopa, inhibítory angiotenzín konver-
tujúceho enzýmu, fibráty, statíny.

Priebeh ochorenia u na�ej pacientky predstavuje kompletný
�uèebnicový� klinický obraz akútnej intermitentnej porfýrie aj s èasto
v literatúre uvádzanou nesprávne indikovanou laparotómiou. V praxi
sa na toto metabolické ochorenie èasto nemyslí pre jeho zriedkavý
výskyt. Èasto býva prvým záchytným bodom u� pri vy�etrení na
ambulancii anamnestický údaj èervenej farby moèu. Táto �makro-

skopická hematúria� je charakteristická neprítomnos�ou erytrocy-
tov v moèovom sedimente a ïal�ím tmavnutím moèu pri státí na
vzduchu. Diagnóza sa opiera o klinický obraz a laboratórne vy�et-
renie moèu. V lieèbe odporúèajú niektorí autori najprv infúzie glu-
kózy s vitamínmi. Pri nezlep�ení klinického stavu do 24 hodín sa
pridáva hem-arginát (Sack, 1990). Iní autori odporúèajú lieèbu hem-
arginátom okam�ite po prijatí do nemocnice pri potvrdení diagnózy
(Muthane a spol., 1993). V�etci autori sa zhodujú v tom, �e pri
prítomnosti neuro-mentálnych príznakov treba hem-arginát zaèa�
podáva� hneï. Táto látka je v porovnaní s hematínom obsahujúcim
�vo¾ný� hemín v roztoku stála a podstatne menej toxická (Bonkow-
sky a spol., 1991). Vo¾ný hematín mô�e spôsobova� poruchy koagu-
lácie, tromboflebitídy, je nestály v roztoku a pravdepodobne stráca
svoju úèinnos� po nieko¾kých hodinách (Morris a spol., 1981; Gre-
en a spol., 1983). Hem-arginát rýchlo vstupuje do hepatocytov, ak-
tivuje cytochróm P 450 a tryptofánpyrolázu, a tým doplòuje záso-
bu hemu, ktorý reguluje aktivitu syntetázy ALA (Sack, 1990). Ocho-
renie je pri vèasnej diagnóze a adekvátnej lieèbe lieèite¾né, pri one-
skorení lieèby v�ak mô�u pacienti zomrie� (Muthane a spol., 1993).
Anderson a spol. (1990) uvádzajú, �e endokrinné zasahovanie lieè-
bou agonistmi gonádotropín uvo¾òujúcimi hormónmi zabráni u �ien
neuroviscerálnym atakom akútnej intermitentnej porfýrie spôsobe-
nej cyklickými zmenami endogénnych hormónov a je bezpeènou
alternatívou k exogénnym steroidným hormónom, ktoré mô�u in-
dukova� akútny atak tohto ochorenia.

Okrem sexuálnych hormónov (vrátane perorálnej antikon-
cepcie) mô�e záchvat indukova� hladovanie, stres a �iroká skupi-
na liekov, napr. barbituráty, paracetamol, fibráty, statíny, anti-
mykotiká, propafenon, amiodaron, lidokaín, nifedipín, metyl-
dopa, hydralazín, klinidín, inhibítory angiotenzín konvertujúce-
ho enzýmu, nalidixín, alopurinol a iné. V rámci preventívnych
opatrení musí by� pacient s porfýriou dôkladne oboznámený o zá-
kaze pou�ívania týchto liekov.*
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