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Alapelvek

• Anyagcsere azoknak a folyamatoknak az összessége, amelyek során
szervezetünk a tápanyagokat más anyagokká, illetve energiává alakítja

• A veleszületett anyagcsere betegségek hátterében valamely biokémiai 
folyamat zavara áll

• Egyenként ritkák, de az együttes incidencia magas (1:1800-5000)

• Évente kb. 40 új kiszűrt beteg

• A tünetek bármely életkorban jelentkezhetnek

• Döntően autoszomális recesszív öröklődésűek



Az anyagcsere folyamatokban szerepet játszó enzimfehérjék, kofaktorok vagy transzporterek hiánya
vagy hibás működése egy anyagcsere termék felszaporodásához, hiányához vagy energiahiányhoz
vezethet.



ketogenic-diet-resource.com



Veleszületett anyagcsere-betegségek
újszülöttkori szűrése

• Szűrés a betegség felismerése olyan időpontban, amikor az még tüneteket
nem okoz, de bizonyos eltérések kimutatásával már felismerhető

• A korai diagnózis egyetlen módja a populációs szintű, törvény által
meghatározott újszülöttkori szűrővizsgálat (Eü-i Minisztériumi rendelet)

• Ha a betegeket sikerül időben, a tünetek jelentkezése előtt diagnosztizálni
és a terápiát elkezdeni, a morbiditás és a mortalitás jelentős mértékben
csökkenthető

• Magyarország specifikus szűrőpanel (2007 októbere óta)
• A szűrhetőség kritériuma, hogy hatékony és mindenkinek elérhető terápia, 

illetve a diagnosztikához megfelelő specificitású és érzékeny módszer álljon
rendelkezésre

• A szűrés nem diagnózis, pozitivitás esetén további vizsgálatok szükségesek



Újszülöttkori anyagcsere szűrés - szárított vércseppes mintavétel

https://youtu.be/vxshWngJ114?t=47

<iframe width="560" height="315" 
src="https://www.youtube.com/embed/vxshWngJ114?start=47" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; 
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

https://youtu.be/vxshWngJ114?t=47


1 hetes újszülött

GDM, fiú, 39 gh, 3230 g, pvn

Zavartalan korai adaptáció, anyatejes táplálás

4-5-dik életnapon nehezen táplálható, hány, elfekvő, hipotón, kevesebb 
a vizelete



Státusz:
• Csökkent bőrturgora

• icterus

• lethargia

• tachypnoe

• tachycardia

• hepatomegalia

• hypothermia

1 hetes újszülött



Differenciál diagnózis:

• Infectio (sepsis, meningitis, encephalitis)

• Hypoxia (congenitalis szívfejlődési rendellenesség)

• Vascularis történés (sinovenosus thrombosis, intracranialis vérzés)

• Veleszületett anyagcsere-betegség



• Az anyagcsere problémákra könnyen mondhatnánk, hogy ehhez csak
specialista ért …

• DE … mindössze 3 dolgot kell fejben tartani

1. Gondoljunk anyagcsere problémára is

2. Végezzünk el néhány gyors vizsgálatot

3. Mentsünk meg egy életet

Mit a teendő ebben a helyzetben?



Végezzünk el az alábbi vizsgálatokat, hogy felismerjük az anyagcsere eredetű 
szisztémás abnormalitásokat
(hemokultúra, vérkép, CRP, májfunkció, elektrolitok, karbamid, húgysav vizsgálatokkal
párhuzamosan)

Vérből cukor, pH, ammónia, laktát

Vizeletből ketontestek (vizelet tesztcsík)

Plusz minták (vér, vizelet, liquor) a kezelés megkezdése előtt
félretenni a későbbi célzott anyagcsere vizsgálatokhoz



…



Akut metabolikus-krízis differenciál diagnosztikája

pH Keton Laktát Egyéb
szerves
savak

Vércukor NH3 Valószínű diagnózis

acidosis +++ n - ++ ++ magas n Diabetes mellitus

acidosis + - ++ n - ++ ++ változó n - +++ Organikus aciduria

acidosis - n - ++ + alacsony n - + Zsírsav-oxidáció
zavara

n - acidosis n - ++ n - ++ - alacsony n Glukoneogenesis
zavara vagy glikogén
tárolási betegség

alkalosis - n - n + - +++ Urea-ciklus zavar

Jelmagyarázat: n= normál, +-+++= pozitivitás mértéke, -= az adott eltérés nincs jelen



Kezelés

• Az empírikus kezelés életet menthet

• Táplálás felfüggesztése

• Intravenás glükózinfúzió adásával a toxikus szubsztrát bontás
(katabolizmus) megelőzhető

• IV folyadékterápia sebességét úgy határozzuk meg, hogy a napi
kalóriaigény 120%-át biztosítsuk

• Hyperammonemia esetén – ammónia-kötő gyógyszerek adása

• Terápiára nem reagáló esetben - hemodialysis



Példa

• Testtömeg: 3 kg

• Alap kalória igény: 100 kcal/kg/nap – 300 kcal
• 120% - 360 kcal/nap

• 1g Dx = 4 kcal
• 360 kcal = 90 g Dx

• 5%-os glükózoldat - 1800 ml

• 10%-os glükózoldat - 900 ml

• 20%-os glükózoldat - 450 ml – centrális véna biztosítás!

• Infúzió sebessége – 450 ml/24 óra= 18 ml/óra



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








