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QUÈ ÉS LA TRIMETILAMINÚRIA (TMAU)?

La trimetilaminúria o síndrome d’olor a peix és 
un error congènit del metabolisme lleu. Es 
caracteritza per l’olor a peix passat que fan les 
persones que la pateixen degut a l’excessiva 
excreció a orina, suor i alè d’un compost volàtil, la 
trimetilamina (TMA).

A més , hi ha una forma de TMAU adquirida que 
es p ot observar quan hi ha una lesió hep àtica, 
normalment inflamat òria (t òxica, vírica...) que 
altera l ’activitat enzimàtica de FMO3, 
freqüentment de forma irreversible, i es presenta 
amb una simptomatologia similar a la de la TMAU
hereditària. 

QUÈ ÉS LA TMA?

La TMA és un compost que es forma a l’intestí 
per la degradació bacteriana de diversos 
productes de la dieta precursors de la colina, com 
peix (especialment blau), i també ous, fetge i 
llegums (cols).

COM ES FORMA LA TMA?
En condicions normals la TMA i la colina es 
transformen en el fetge en trimetilamina-N-òxid 

(TMAO; compost sense olor) mitjançant l’acció 
d’un enzim, la flavina monooxigenasa 3 (FMO3).

Peix

Ous
Fetge
Ronyò

Llegums

Dieta Intestí Fetge

Orina
Suor
Alè

TMAO

Colina

bacteris  TMA

TMAO

FMO3

TMA: trimetilamina; TMAO: trimetilamina-N-oxid

PER QUÈ ES PRODUEIX UN DEFECTE DE 
FMO3?

Cadascuna de les reaccions del metabolisme que 
donaran lloc als compostos que formen el nostre 
cos està determinada genèticament (codificada).

Tots heretem dels nostres pares la informació 
correcta o alterada que determina que es realitzi 
cadascuna de les reaccions del metabolisme. Si 
heretem una informació errònia o parcialment 
alterada, aquell punt concret funcionarà 
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malament i es pot arribar a produir una malaltia 
metabòlica hereditària.

Quan hi ha una mutació en el gen FMO3 que 
codifica l’enzim FMO3, la transformació de TMA 
en TMAO no es produeix eficaçment i s’acumula 
TMA causant el mal olor corporal. 

La TMAU és un trastorn genètic, d’herència 
autosòmica recessiva , que vol dir que els pares 
són portadors de mutacions en aquest gen, 
encara que no pateixen els efectes de la 

deficiència enzimàtica. Si ambdós pares 
transmeten una mutació al fill, depenent de la 
severitat de les mutacions, aques t mostrarà un 
defecte enzimàtic parcial o total i, per tant 
acumularà TMA en el seu fetge i patirà la 
síndrome de Trimetilaminúria. 

A més, existeixen formes adquirides , en les que
el defecte enzimàtic es degut a una lesió hepàtica 
de tip us inflamatori, que altera l ’activitat
enzimàtica de FMO3, fre qüentment de forma 
irreversible. En aquests casos , la base gen ètica 
(existència de polimorfism es, etc) en el gen 
FMO3 no ha estat del tot aclarida.

QUÈ PASSA QUAN UN NEN/A NEIX AMB 
LA TMAU?

Tot i que el trastorn es pateix des del naixement, 
no es manifesta fins que el nen comença a 

menjar els productes de la dieta precursors de 
TMA, especialment el peix.

La olor pot accentuar -se durant la pubertat, en 
les dones abans i durant la menstruació, el 
tractament amb anticonceptius i la menopausa. 

La TMAU ha estat considerada una condició 
benigna, però pot causar problemes psicosocials
al nen, amb l’ansietat que això pot comportar per 
a ell i la família. 

Per altra banda, l’activitat deficient de FMO3 pot 
tenir altres conseqüències clíniques, causant un 
catabolisme deficient de fàrmacs nitrogenats o 
sulfurats i altres compostos com 
neurotransmissors.

COM ES DIAGNOSTICA LA TMAU ?

El diagnòstic precoç de la trimetilaminúria és 
important per tal de poder introduir una dieta 
adequada el més aviat possible. 
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El diagnòstic es pot realitzar mitjançant l’anàlisi 
de la TMA i TMAO a l’orina en condicions basals i 
després de la ingestió abundant de peix (blau) o 
sobrecàrrega de colina. En la pr àctica, aquest
anàlisi d’orina p ot donar lloc a falsos negati us
(resultats normals malgrat ser l’orina d’un 
individu afectat), perquè la TMA es molt volàtil i
es po ssible que s ’hagi volatilitzat en el moment 
de proce ssar la m ostra, si aquesta no ha estat
conservada de forma adequada.
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