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Veleszületett anyagcsere betegségek

▪ A veleszületett anyagcsere-betegségek ritka kórképek (kb. 50 új beteg/év Mo-n szűréssel)

▪ Kezelhető és nem kezelhető betegségek csoportja

▪ A diagnózis felállítása gyakran késik vagy elmarad

▪ Kezelhető betegség esetén a korai diagnózis létfontosságú, mert az időben elkezdett terápia

lényegesen hatékonyabb, megelőzheti a maradandó károsodás kialakulását

▪ Újszülöttkori szűrés – de nem minden kezelhető betegség szűrhető !

▪ Szerteágazó, nem specifikus tünetek

▪ Betegségtől függően több forma, változó progresszió (akut anyagcsere krízisek és/vagy

krónikus tünetek)
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Gyakoriság

Veleszületett anyagcsere betegségek 1:2.000

Cisztás fibrózis 1:2.500

Galaktozémia, aminosav anyagcsere 1:4.200

Lizoszomális betegség 1:12.500

Peroxiszomális betegség 1:30.000

Mitokondriális betegség 1:33.000

Glikogén tárolási betegség 1:43.000

Veleszületett anyagcsere betegségek gyakorisága

kb. 50 új szűrt beteg / év



Klasszifikáció

1. Aminosav- és fehérje metabolizmus zavarai

2. Szénhidrát metabolizmus zavarai

3. Zsírsav- és ketontest metabolizmus zavarai

4. Energia metabolizmus zavarai

5. Purin-, pirimidin és nukleotid metabolizmus zavarai

6. Szterol metabolizmus zavarai

7. Porfirin- és hem metabolizmus zavarai

8. Lipid- és lipoprotein metabolizmus zavarai

9. Glikolizáció és egyéb protein modifikáció veleszületett zavarai

10. Lizoszomális betegségek

11. Peroxiszomális betegségek

12. Neurotranszmitter metabolizmus zavarai

13. Vitamin- és nem-fehérje kofaktor metabolizmus zavarai

14. Fém- és nyomelem metabolizmus zavarai

15. Xenobiotikumok metabolizmus zavarai és variánsai



Veleszületett anyagcsere betegségek 

patomechanizmus szerinti felosztása

Dr. Papp Ferenc ábrája



1. INTOXIKÁCIÓS

(toxikus kis molekulák felhalmozódása)

→ aminoacidopathiák, urea ciklus zavarok, zsírsav oxidáció zavarai, cukor 

intolerancia (GAL, HFI)

2. ENERGIA DEFICIT

→ „mitokondriális betegségek” (légzési lánc betegségek, zsírsav oxidáció- , 

karnitin transzport zavarok) és szénhidrát anyagcsere zavarok

3. TÁROLÁSI

(nagy molekulák felhalmozódása)

→ glikogén-, lizoszómális (SL, MPS, ML), peroxiszómalis (VLCFA) tárolási 

betegségek

agy, máj, vese KIR-i tünetek,

májelégtelenség

agy, váz- és 

szívizom

KIR-i és izomtünetek,

cardiomyopathia

organomegália

Újszülött 

csecsemőkor

Később

Veleszületett anyagcsere betegségek felosztása



Patomechanizmus a diagnosztika és kezelés alapja

• Az anyagcsere-betegségek áttekintése leginkább rendszerezve lehetséges. Az alább ismertetett

nagy csoportok betegségei hasonlóak, és általában a csoport ismerete határozza meg a

diagnosztikát és a terápiát is.

o intoxikációs kórképek

o energia termelés és felhasználás zavarai

o komplex molekulákat érintő vagy tárolási betegségek



I. Intoxikáció típusú kórképek: 

intermedier anyagcsere zavarai

• Aminosav anyagcsere zavarok

• Organikus aciduriák

• Urea-ciklus zavarok

• Zsírsav anyagcsere zavarok

• Szénhidrát anyagcsere- és transzport zavarok

• Oxidatív foszforilláció primer zavarai



I. Intoxikációs típus

• Érett, egészséges újszülöttek, az első órák/napok tünetmentesek

• Hirtelen, mérgezésre utaló súlyos tünetek: hányás, táplálási nehezítettség, 

letargia, encephalopathia, hipotónia, convulsio

• Gyakori laboratóriumi eltérés: metabolikus acidosis/alkalosis, anion gap

kiszélesedett (>16 mmol/l), ketózis, hiperlaktatémia, hiperammonémia, 

hipoglikémia→ gyors differenciáldiagnosztika (főcsoport)

• Célzott anyagcsere vizsgálatok: aminosav- és acilkarnitin profil (szárított 

vércsepp), aminosav profil (szérum, vizelet, liquor), vizelet szervessav 

vizsgálat

• Prognózis: minél agresszívebb kezelés, annál jobb a prognózis 

(“sürgősségi protokoll”) 

Akut életveszélyes formában jelentkező

IEM esetén legalább egy labor eltérés

megtalálható (kiv. NKH, MSUD) !



Akut metabolikus dekompenzáció oka Fokozott katabolizmus

• lázas, hurutos állapot

• hányás, hasmenés

• éhezés

• műtét

• stressz

Diéta hiba (fehérje)

•Újszülöttkori forma

•Krónikus intermittáló forma

•Krónikus progresszív forma 

Fő klinikai megjelenési formák



▪ A toxin képződésének mérséklése/megakadályozása a szubsztrátok

mennyiségének csökkentése/eliminációja révén

▪ speciális diéta

▪ enzimgátlás

▪ A képződött toxikus anyag eltávolítása

▪ méregtelenítő anyagokkal, amelyek megkötik vagy átalakítják a

toxinokat (pl. karnitin − szerves savak, glicin − izovaleriánsav, nátrium-

benzoát − ammónia és glicin, penicillamin − réz, betain − homocisztein)

▪ extrakorporalis eljárásokkal (HD, HF, HDF)

Intoxikációs anyagcsere betegségek kezelése:

detoxifikáció módszerei

Dr. Papp Ferenc ábrája



Jellemző az „akut anyagcsere krízis”

▪ „Anyagcsere krízis” alatt azt a kritikus állapotot értjük, amikor az anyagcsere termékek 

hiánya vagy többlete miatt a beteg életveszélyes állapotba kerül (klinikailag elsősorban akut 

enkephalopathia, májelégtelenség, kardiomyopathia képe)

▪ Az anyagcsere krízis sürgősségi állapot, ellátása halaszthatatlan!

▪ A diagnózis ismerete ehhez nem szükséges, az empírikus életmentő terápia egységes (lsd. 

szepszis protokollhoz hasonlóan)

▪ Ismeretlen eredetű akut tudatzavar, májelégtelenség vagy bármilyen súlyos metabolikus 

eltérés (metabolikus/laktát acidosis, hiperammonaemia, hypoglykaemia) és valamilyen szervi 

diszfunkció társulása esetén a szükséges minták levétele után az ellátást azonnal meg kell 

kezdeni!



1. Általános szupportív kezelés CV, görcsök, infectio kezelése, lélegeztetés

2. Természetes fehérjebevitel leállítása Max. 24 (-48 óra), utána lépcsőzetes emelés a fenntartó adagra (Speciális 

tápszer lehetőleg maradjon!)

3. Hidrálás Fenntartó adag 1.25-1.5-szöröse, agyödéma esetén megszorítás!

4. Elektrolit eltérések, metabolikus acidosis rendezése 1 mmol/kg NaHCO3 bolus, majd folyamatos pótlás 

(hypernatraemia kerülendő!) 

5. Katabolikus állapot megfordítása

Glükóz 10-15-20 g/kg/nap (7-10-14 mg/kg/min) iv. (10%-os glükóz inf.)

Intralipid 0.5-1-3 g/kg/nap (hosszú láncú zsírsavoxidációs zavar kizárása után) 

Inzulin VC >12 mmol/l, 0.05-0.1 E/kg/óra iv. kezdő adagban, majd változtatás a VC függvényében 

(Fokozott intracelluláris K+ felvétel-hypokalaemia!)

6. Toxikus metabolitok eltávolítása

Nátrium-benzoát 250 mg/kg/nap (-500 mg/kg/nap UCD esetén)

Nátrium-fenilbutirát (Ammonaps) 450-600 mg/kg/nap 

L-karnitin 100-300 mg/kg/nap (ha UCD igazolódik nem szükséges)

Extracorporalis detoxificatio

HDF, HF, HD (PD kevésbé effektív!) 

Vércsere nem jön szóba (fehérje és ammonia terhelés!)

Súlyos hyperammonaemia (>500 μmol/l)

Terápia rezisztens metabolikus acidosis

Súlyos elektrolitzavar (gyakran iatrogen)

Kóma

7. Urea ciklus „feltöltése” közti termékekkel Arginin 360 mg/kg/nap, argininaemia esetén ne adjuk!

8. Bélflóra eradikáció pl. rifaximin (Normix)

Sürgősségi kezelés metabolikus krízisben (UCD, OA)



Fenntartó kezelés alapjai

• Akut anyagcsere krízisek megelőzése

– Hosszantartó éhezés kerülése

– Katabolikus állapot kapcsán (láz, infekció, gastroenteritis) megfelelő 

mennyiségű szénhidrát biztosítása

– Élethossziglan tartandó speciális diétás kezelés

– Gyógyszeres kezelés

• Megfelelő növekedés, fejlődés feltételeinek biztosítása

– Speciális tápszerek (esszenciális tápanyagok) fogyasztása

• Szövődmények elkerülése

• Védőoltások



anyagcsere betegség fertőzés is!

ammónia

Organikus aciduria

Zsírsav-ox. zavar 

(keton neg.)

(MSUD)

Congen. Laktát 

acidosis

Urea ciklus zavar

Tranzitórikus 

neonatális 

hiperammonémia

galaktozémia

Jávorfaszörp 

betegség

Non-ketotikus 

hiperglicinémia

S-B, AG

magas

acidosis, AG

normál

táplálási nehézség, hányás, lethargia, görcsök, kóma

S-B, AG

normálnormál



Hyperammonaemia differenciál diagnosztikája

Diagnostic algorithm for neonatal hyperammonemia Häberle et al. Orphanet Journal of Rare Diseases 2012, 7:32

Liver failure Muscle activity

THAN



GSD 0

GSD III or VI

(postprandial ketosis and lactic acidosis)



II. Energia metabolizmus zavarai

A tünetek oka a zavart energia termelés vagy felhasználás a nagy energiaigényű szövetekben (máj, 

szívizom, vázizom, agy és egyéb szövetek)

1.Mitochondrialis energiatermelés zavarai

−veleszületett laktát acidosisok (PCD, PDHCD, citrát-ciklus zavarai)

−légzési lánc defektusok

−zsírsav oxidációs defektusok

−ketontest metabolizmus zavarai

2.Citoplazmatikus energiatermelési zavarok

−glikogén metabolizmus, glikolízis, glükoneogenezis zavarai

−kreatin metabolizmus zavarai



II. Energia deficit betegségek

• Klinikum és labor eltérések: hipoglikémia, hiperlaktatémia (congenitális laktacidózisok), 

központi idegrendszeri eltérés + myopathia + 1 tünet

• Néhány esetben dysmorphia, dysplasia, malformáció

• Diagnosztika: komplikált és komplex diagnosztika (multiszisztémás érintettség vizsgálata)

• Célzott anyagcsere vizsgálatok: acilkarnitin profil, vizelet szervessav, laktát/piruvát

• neuroradiológia (MRI, MRS, CT)

• izombiopszia (szövettan, enzim hisztokémia, immunhisztokémia, molekuláris genetika, EM)

• molekuláris genetika

▪ Általában csak tüneti kezelésre van lehetőség

▪ Energia egyensúly, acidosis korrekció, kofaktorok (pl. B1-vitamin, koenzim Q10, C-vitamin,

E-vitamin)



III. Komplex molekulák bioszintézisének és lebontásának zavarai:

tárolási betegségek



III. Komplex molekulák bioszintézisének és lebontásának zavarai

• Glikogenosisok

• Lizoszómális betegségek

– Mucopoliszaccharidosisok

– Oligoszaccharidosisok

– Sphingolipidosisok

– Neuronalis ceroid lipofuscinosis

– Lizoszómális export defektusok

– Mucolipidosiok, LAL hiány, Danon-betegség

• Peroxiszómális betegségek

• Glikolizációs zavarok



• Betegség méhen belül kezdődhet, súlyos forma

• Nem okoz krízist

• Tünetek: rendkívül változatos klinikai kép, organomegália, dysmorphia, 

csontváz rendszeri eltérések, központi idegrendszeri tünetek, látás- vagy 

hallás fogyatékosság, eltérő súlyosság

• Célzott anyagcsere vizsgálatok: metabolitok és biomarkerek kimutatása, 

enzimaktivitás mérés, genetikai vizsgálat

• Prognózis: progresszív tünetek, megszerzett képességek elvesztése

III. Tárolási betegségek - jellemzők





Kezelés

• Tüneti (palliatív) kezelés, az érintett szervtől és az okozott tünettől függően

• Koszorúér tágítók, vízhajtók

• szemnyomás csökkentés

• műtétek: pl. hydrocephalus ventriculoperitonealis shuntje, cornea transzplantáció, szívbillentyű 

cserék, ortopédiai műtétek stb.

• speciális képességfejlesztő programok, beszédterápia

• A felhalmozott anyag csökkentése

– a hiányzó enzim pótlása = Enzyme Replacement Therapy (ERT)

– a szubsztrát képzés csökkentése = Substrate Reduction Therapy (SRT) 

– a maradék enzim védelme („chaperon”), szerkezetének helyreállítása

– BMT, HSCT, génterápia



ENZIMAKTIVITÁS 

HELYREÁLLÍTÁSA

Enzimpótlás (ERT)

Őssejtterápia (HSCT)

Chaperonok

Génterápia

SZUBSZTRÁT 

REDUKCIÓ 

(SRT)

Tárolási betegségek oki kezelése



Glikogenosis

Hepatomegalia, 

hypoglycaemia

Von Gierke kór (GSD 1-es típus)



Mucopolisaccharidosis 1- es típus

• Csecsemőkori lassú mozgásfejlődés

• Gyakori felső légúti hurutok

• Köldöksérv

• Arckarakter változik, egyre jellegzetesebb, durva arcvonások, macroglossia

• Kézügyesség, járás, testtartás romlik





Niemann-Pick C  



Gaucher- kór





Az öröklődő anyagcsere-betegségek diagnosztikája

• Populációs szűrés

– újszülöttkori anyagcsere szűrőprogram

• Prenatális vizsgálat

• Individuális esetek vizsgálata

– klinikai tüneteken alapján célzottan



SZŰRŐVIZSGÁLAT

• kiterjesztett újszülöttkori szűrés

– 26 betegség 

– nem “PKU szűrés”

– szárított vércseppből

❖ TSH

❖ Galaktóz szint

❖ Biotinidáz enzimaktivitás

❖ Aminosav- és acilkarnitin profil

(metabolit profil)

o aminosav anyagcsere zavarok

o organikus aciduriák

o zsírsav-oxidációs zavarok



Betegségcsoport Betegség

Aminoacidopathiák

(5)

Phenylketonuria (PKU)

Jávorfaszörp betegség (MSUD)

Tyrosinaemia I és II

Homocystinuria

Urea ciklus zavarok

(2)

Citrullinaemia I (argininoszukcinát-szintáz hiány)

Citrullinaemia II (argininoszukcinát-liáz hiány)

Organikus 

acidaemiák/aciduriák

(8)

Propionsav acidaemia (propionil-CoA-karboxiláz hiány)

Metilmalonsav acidaemia (metilmalonil-CoA-mutáz hiány)

Izovaleriánsav acidaemia (izovaleril-CoA-dehidrogenáz hiány)

Metilkrotonil-CoA-karboxiláz hiány

3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA-liáz hiány

Béta-ketotioláz hiány

Multiplex karboxiláz hiány

Glutársav aciduria I (glutaril-CoA-dehidrogenáz hiány)

Zsírsav oxidációs zavarok

(5)

Rövidláncú acil-CoA-dehidrogenáz (SCAD) hiány

Középláncú acil-CoA-dehidrogenáz (MCAD) hiány

Hosszúláncú acil-CoA-dehidrogenáz (LCAD) hiány

Hosszúláncú hidroxiacil-CoA-dehidrogenáz (LCHAD) hiány

Multiplex acil-CoA-dehidrogenáz hiány (Glutársav aciduria II)

Karnitin anyagcsere zavarok

(3)

Karnitin-palmitoil-transzferáz I hiány

Karnitin-palmitoil-transzferáz II hiány

Karnitin transzport zavara

Tandem tömegspektrometria (MS/MS) – aminosav- és acilkarnitin profil (23)



SZELEKTÍV (CÉLZOTT) ANYAGCSERE 

VIZSGÁLATOK

• megerősítő vizsgálatok

– szérum aminosav

– vizelet szervessav

– szérum biotinidáz aktivitás

– laktát / piruvát

– 7-dehidro-koleszterol (SLO-sy)

– VLCFA (peroxiszómális 

betegségek)

– enzimaktivitás mérések (tárolási 

betegségek)

– vizelet GAG



Mikor gondoljunk veleszületett anyagcsere betegségre?

▪ Egészséges terhesség / szülés után váratlan, súlyos, progresszív betegség

▪ Mentális retardáció

▪ Hányást, lázat, éhezést követő akut állapotromlás vagy tudatzavar

▪ metabolikus dekompenzáció fokozott katabolizmusban

▪ Metabolikus (epilepikus) encephalopathia

▪ “Floppy baby”

▪ Hydrops fetalis

▪ Terhelési intolerancia, cardiomyopathia

▪ Dysmorphia

▪ Acidosis vagy hypoglikémia



Mikor gondoljunk veleszületett anyagcsere betegségre?

▪ Máj érintettség, Reye-szindróma

▪ Hirtelen halál (SIDS)

▪ Étel averzió (fehérje, szénhidrát) 

▪ Furcsa vizelet vagy test-szag, “színes” vizelet

▪ Szokatlan rutin laboratóriumi eltérések

▪ Rokonházasság

▪ Vetélés



Mikor ne gondoljunk veleszületett anyagcsere 

betegségre?

▪ Izolált, mérsékelt pszichomotoros elmaradás

▪ Elégtelen súlygyarapodás

▪ Gyakori infekciók

▪ Izolált, megkésett beszédfejlődés

▪ Alkalmi rohamok (lázas convulsio vagy definiált epilepszia szindróma)

Izolált ... társuló neurológia és/vagy szisztémás abnormalitás nélkül


