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Wrodzone wady metabolizmu
(Inborn errors of metabolism, IEM)

Definicja: 

Wrodzone wady metabolizmu to ponad 1500 defektów biochemicznych 
przemiany:

• aminokwasów
• węglowodanów
• tłuszczów
• witamin lub pierwiastków śladowych. 

Większość z nich jest spowodowana zmniejszeniem aktywności białka (niezależnie 
od tego, czy jest ono enzymem, receptorem, nośnikiem transportowym) lub jego 
nieprawidłową strukturą.

Starostecka E, Hilczer M, Wrodzone wady metabolizmu wymagające pilnej interwencji, podyplomie.pl



Wrodzone wady metabolizmu
(Inborn errors of metabolism, IEM)

Choroby rzadkie (rare diseases) - schorzenia występujące z 
częstością mniejszą niż 5:10 000 urodzeń.

Uwarunkowane genetycznie: 
• mutacje pojedynczych genów
• dziedziczone w sposób AR
• mutacje w DNA mitochondrialnym

Średnia częstość występowania IEM: 1: 2 000 do 5 000



Klasyfikacja IEM 
według prof. Jean-Marie Saudubraya

1. choroby, które przebiegają z objawami zespołu zatrucia 
(intoksykacji),

2. choroby z zaburzeniami procesów energetycznych,

3. choroby z zaburzeniami metabolizmu dużych molekuł



Klasyfikacja IEM
według V. Preitsch i in

1. przebiegające z zespołem zatrucia, m.in:

ü zaburzenia cyklu mocznikowego (wrodzone hiperamonemie)
ü aminoacidopatie: tyrozynemia, choroba syropu klonowego, 

fenyloketonuria
ü wrodzone kwasice organiczne (metylomalonowa, propionowa, izowalerianowa)
ü niektóre zaburzenia β-oksydacji kw. tłuszczowych (np. LCHAD, MCAD)
ü zaburzenia metabolizmu cukrów: galaktozemia, wrodzona nietolerancja 

fruktozy

J. Inherited Metab. Dis. 2002, 2: 531-546



Klasyfikacja IEM
według V. Preitsch i in

2. przebiegające z obniżoną tolerancją na głodzenie, m.in:

ü glikogenozy
ü zaburzenia glukoneogenezy
ü zaburzenia β - oksydacji kw. tłuszczowych
ü deficyt transportera karnityny
ü zaburzenia ketogenezy i ketolizy
ü hiperinsulinizm

J. Inherited Metab. Dis. 2002, 2: 531-546



Klasyfikacja IEM
według V. Preitsch i in

3. zespoły z zaburzoną produkcją energii, m.in:
ü niedobór kompleksu dehydrogenazy pirogronianu
ü zaburzenia czynności łańcucha oddechowego
ü wrodzone kwasice mleczanowe

4. choroby przebiegające z zaburzeniami neurotransmisji, m.in:
ü drgawki pirydoksynozależne

5. choroby z ograniczonymi możliwościami terapeutycznymi w 
stanach nagłych dekompensacji metabolicznych, m.in:

ü nieketotyczna hiperglicynemia
ü odzone zaburzenia glikozylacji białek

J. Inherited Metab. Dis. 2002, 2: 531-546



IEM - obraz kliniczny

Większość IEM o typie zatrucia i zaburzeń energetycznych ujawnia się 
w okresie noworodkowym.

• zwykle ciężki przebieg
• objawy kilka godzin po urodzeniu „zdrowego” noworodka

Różnorodna manifestacja kliniczna, mogąca sugerować:

• posocznicę noworodkową
• wadę serca
• krwawienie do OUN
• niedrożnośc przewodu pokarmowego
• zespół zaburzeń oddychania
• zaburzenia endokrynologiczne



IEM o typie zatrucia

Objawy kliniczne wynikają z toksycznego działania substancji 
kumulujących się z powodu bloku metabolicznego: 

• pochodne przemian aminokwasów
(kw. izowalerianowy, propionowy, glutarowy, metylomalonowy)

• amoniaku
• lipidów (acylokarnityny)
• cukrów  (np. galaktoza)



IEM o typie zatrucia - obraz kliniczny

1. Wywiad: 
możliwe wcześniejsze poronienia lub zgony noworodków z niejasnych 
przyczyn (SIDS)
ciąża i poród o niezaburzonym przebiegu

2. Pierwsze doby życia – stan dziecka zwykle dobry

3. Pogorszenie stanu zdrowia noworodka po kilku lub kilkunastu dniach 
karmienia 

4. Objawy: osłabienie odruchów noworodkowych, zmniejszone łaknienie, 
zmniejszenie masy ciała, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, drgawki oporne 
na leczenie, senność, śpiączka, zaburzenia oddychania, specyficzny zapach, 
objawy niewydolności wątroby (żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia)

5. Na podstawie objawów klinicznych można podejrzewać posocznicę
(jednak bez laboratoryjnych wykładników stanu zapalnego)



IEM - przebiegające z obniżoną tolerancją na 
głodzenie

HIPOGLIKEMIA!!!
Zaburzenia β-oksydacji kwasów tłuszczowych
(LCHAD – deficyt dh hydroksyacylo-CoA długołańcuchowych kw. tłuszczowych)

• defekt w wewnątrzmitochondrialnym utlenianiu kwasów tłuszczowych, 
istotne ograniczenie w produkcji energii

• zaburzenia wielonarządowe (mózg, wątroba, serce, mięśnie szkieletowe, 
narząd wzroku)

• objawy pojawiają się przy przedłużonym głodzeniu lub w okresie nasilonego 
katabolizmu (zakażenia)

• objawy alarmowe: osłabienie mięsniowe,mioglobinuria, zaburzenia 
swiadomości, wymioty, zaburzenia rytmu serca

• wysokie stężenie mleczanów z kardiomiopatią i hepatomegalią, wzrost  
aktywności CPK, AST, ALT

• hipoglikemiczna śpiączka hipoketotyczna
• brak ketonów w moczu i krwi



IEM - przebiegające z obniżoną tolerancją na 
głodzenie

Wywiad:

u matki w ciąży 

• zespół HELLP
(haemollysis, elevated liver enzymes and low platelets) 1:200 ciąż

• zespół AFLP
(acute fatty liver of pregnancy) 1:10000 ciąż



Badania przesiewowe noworodków

• Populacyjny – dla całej populacji noworodków

• Selektywny – dla pacjentów podejrzanych o IEM



Wady metabolizmu objęte badaniami 
przesiewowymi noworodków w Polsce

• Hyperfentloalaninemia
• Choroba syropu klonowego
• Homocystynuria
• Hipermetioninemia
• Cytrulinemia
• Tyrozynemia I
• Deficyt dh acyl-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych
• Deficyt dh acyl-CoA długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
• Deficyt dh acyl-CoA bardzo długo kwasów tłuszczowych
• Deficyt wielu dh -acylo- CoA
• Deficyt palmitoilotransferazy karnitynowej typu I
• Deficyt palmitoilotransferazy karnitynowej typu II



Wady metabolizmu objęte badaniami 
przesiewowymi noworodków w Polsce

• Deficyt translokazy karnityny
• Deficyt transportera karnityny
• Deficyt wielu karboksylaz
• Acyduria glutarowa I
• Acyduria propionowa
• Acyduria metylomalonowa
• Acyduria izowalerianowa
• Deficyt liazy HMG-CoA
• 3-metylokrotonylo-glicynuria

w sumie 21 chorób

przesiew.imid.med.pl



IEM – diagnostyka (krew)

Badanie Wynik Obserwacja w kierunku...

Gazometria i 
jonogram

Kwasica metaboliczna ze zwiększoną luką 
anionową >14mmol/l

Acyduria organiczna lub kwasica 
mleczanowa

Transaminazy Zwiększona aktywność Wiele chorób metabolicznych

Kinaza 
kreatynowa

Zwiększona aktywność Zaburzenia oksydacji kwasów
tłuszczowych i miopatie 
metaboliczne

Glikemia hipoglikemia Wiele chorób metabolicznych

Kwas mlekowy Zwiększone stężenie 
(norma: < 18mg% lub 2 mmol/l)

Wiele chorób metabolicznych 
(uwaga: zakażenia, niedotlenienie)



IEM – diagnostyka (krew)

Badanie Wynik Obserwacja w kierunku...

Amoniak Hiperamonemia

u noworodka: 
Norma: ≤ 110 μmol/l, tj. 187 μg/dl;
podejrzenie IEM:
> 200 μmol/l, tj. 340 μg/dl

Niemowlęta i dzieci starsze:
podejrzenie IEM:
>100 μmol/l, tj. 170 μg/dl;

Przelicznik jednostek:
stężenie amoniaku:

μmol/l = μg/dl x 0,59

Pierwotne defekty cyklu 
mocznikowego i acydurie 
organiczne



IEM – diagnostyka (mocz)

Badanie ogólne
• zapach
• ketony!!!
• cukier
• białko
• pH

Objawy zespołu 
Fanconi – de Toni - Debre

• dysfunkcja cewki nerkowej 
proksymalnej
(galaktozemia, tyrozynemia, 
wrodzona nietolerancja fruktozy)



WRODZONY BŁĄD METABOLIZMU ZAPACH MOCZU

kwasica glutarowa t. II spoconych nóg

kwasica izowalerianowa spoconych nóg

choroba syropu klonowego syropu klonowego

fenyloketonuria stęchły, mysi

tyrozynemia rybi, zjełczały

zab. wchłaniania metioniny kapuściany

β-metylokrotonyloglicynuria moczu kocura



IEM – diagnostyka (badania specjalistyczne)

• Badanie kwasów organicznych w moczu 
GC-MS - chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią 
masową
ok. 50 ml moczu – wysłać zmrożony

• Badanie acylokarnityn i niektórych aminokwasów w suchej 
kropli krwi 
MS/MS - tandemowa spektrometria mas
sucha kropla krwi na bibułę

WYKONANIE:
IP-CZD Warszawa - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
IMiDz Warszawa – Pracownia Badań Przesiewowych



IEM – diagnostyka (podsumowanie)

U dziecka z podejrzeniem IEM należy pobrać: 

• badania podstawowe (krew i mocz)
• amoniak i kwas mlekowy
• pobrać suchą kroplę krwi na bibułę (przed ew. transfuzją krwi i preparatów 

krwiopochodnych)
• zamrozić próbkę moczu
• zabezpieczyć próbkę osocza na aminogram
• zabezpieczyć próbkę surowicy (min 0,5ml)
• jeśli wykonano punkcję lędźwiową natychmiast zamrozić i zachować płyn 

mózgowo-rdzeniowy



Postępowanie z noworodkiem
podejrzanym o  IEM

Choroby przebiegajace z objawami zespołu zatrucia wymagają szybkiego 
postępowania terapeutycznego jeszcze na etapie badań wstępnych

należy zatem: 
zabezpieczyć podstawowe funkcje życiowe

uzyskać  dostęp do żyły centralnej

Cele leczenia IEM o typie zatrucia:
• zatrzymanie produkcji toksycznych metabolitów
• zapewnienie odpowiedniej ilości energii
• zwiększenie wydalania toksycznych metabolitów
• wprowadzenie specyficznej terapii
• terapia wspomagająca



Postępowanie z noworodkiem
podejrzanym o  IEM

Zatrzymanie produkcji toksycznych metabolitów
(np.  kwas propionowy, izowalerianowy, glutarowy, metylomalonowy, amoniak,    

pochodne kw. tłuszczowych) 

• wstrzymać żywienie doustne 
(wymioty, zaburzenia swiadomości)

• natychmiast wstrzymać podaż białka i tłuszczu                                                   
(do czasu uzyskania rozpoznania)                                                                        

UWAGA!! całkowite wyłączenie białka z diety nie powinno trwać 
dłużej niż 24-48 godz, po tym czasie jego podaż powinna pokryć 
50% dziennego zapotrzebowania 



Postępowanie z noworodkiem
podejrzanym o  IEM

Zapewnienie odpowiedniej ilości energii

• w początkowym etapie – jedyne możliwe źródło energii to węglowodany
• glukoza w ilości zapewniającej pokrycie potrzeb energetycznych i zahamowanie 

procesu katabolizmu – 60-100 kcal/kg/dobę 
• utrzymać stężenie glukozy we krwi w graniach 100-150mg/dl

UWAGA!
• ryzyko przewodnienia, stosować roztwory glukozy o stężeniu 20-40%
• ryzyko hiperglikemii: przy stężeniu glukozy powyżej 150mg/dl można włączyć insulinę 

w ilości od 0,01 do 0,1j/kg/godz
• kontrolować stężenie potasu i mleczany

(ryzyko choroby mitochondrialnej)

G. F.Hoffman i wsp. Emergency management in metabolic diseases. W Physician guide to the treatment and follow up of 
metabolic disease. Ed. N. Blau i wsp. Springer, 2006; 3-13 H. Ogier de Baulny : Management and emergency treatments
of neonates with a suspicion of IEM, semin Neonatol 2002;7:17-26



Postępowanie z noworodkiem
podejrzanym o  IEM

Zwiększenie wydalania toksycznych metabolitów

• pozaustrojowe metody eliminacji toksyn
(hemodializa, hemofiltracja)

• utrzymanie sprawnej diurezy przy zachowanej funkcji nerek, 
dlatego podaż płynów: 150% dobowego zapotrzebowania



Postępowanie z noworodkiem
podejrzanym o  IEM

Wprowadzenie specyficznej terapii

• Leczenie dietetyczne!
• Kofaktory witaminowe danych enzymów, ale dpiero po ustaleniu rozpoznania,  np. 

üwit. B12 w acydurii metylomalonowej
üwysokie dawki wit. B1 w tiaminozależnym wariancie MSUD

Leczenie wspomagające

w/g ogólnie przyjętych zasad, zalecana antybiotykoterapia

UWAGA! w przypadku drgawek o metabolicznym podłożu nie zaleca się 
stosowania kwasu walproinowego.



Postępowanie z noworodkiem
z potwierdzonymi zaburzeniami cyklu mocznikowego

Leczenie zachowawcze w przełomie hiperamonemicznym
• początkowo wstrzymać podaż białka
• glukoza iv (10 mg/kg/min)
• lipidy iv (1,0 g/kg/dobę) po wykluczeniu zaburzeń  β-oksydacji                         

kw. tłuszczowych
• chlorowodorek argininy (0,2 g/kg/dobę)
• benzoesan sodu (0,25 - 0,35 g/kg/dobę) iv lub przez sondę do żołądka
• fenylomaślan sodu (0,45 - 0,6 g/kg/dobę)
• kwas kargluminowy (deficyt syntetazy N-acetyloglutaminowej)

UWAGA ! w przypadku stężeń amoniaku powyżej  400-500 μmol/l –
hemofiltracja, hemodializa

Daniotti M. i wsp. New developments in the treatment of hyperamonemia : emerging use of carglumic acid
International Jurnal of General Medicine: 2011, 4, 21-28  



Postępowanie w przypadku zespołu zatrucia         
w potwierdzonej acydurii organicznej

• początkowo zaprzestanie podaży białka w/g zasad j.w
• podaż glukozy j.w.
• można włączyć do żywienia lipidy w dawce 2 – 3 g/kg/dobę
• karnityna dożylnie lub doustnie w dawce 50-100 mg/kg/dobę

Pretisch V i wsp.  : Emergensy management of inherited metabolic disease. J. Inherited Metab. Dis. 2002; 2: 531-546



Postępowanie w przypadku potwierdzonych 
zaburzeń utleniania kwasów tłuszczowych

• początkowo odstawienie podaży tłuszczów (dożylnej i doustnej)
• zwiększona podaż tłuszczy MCT w defektach β-oksydacji kwasów 

tłuszczowych, szczególnie w deficycie LCHAD 
(nie podawać w MCAD-deficyt dh acylo-CoA sredniołańcuchowych kw. 
tłuszczowych)

• podaż glukozy j.w.
• podaż L-karnityny w ilości 50-100 mg/kg/dobę

(nie podawać w zaburzeniach utleniania długołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych, głównie w LCHAD – ryzyko generacji kardiotoksycznych 
acylokarnityn)



Leczenie przewlekłe

Leczenie dietetyczne - eliminacja lub ograniczenie substancji, których 
metabolizm jest zaburzony:

• dieta bezgalaktozowa w galaktozemii
• dieta z ograniczeniem leu, izoleu, val w MSUD
• dieta niskobiałkowa w kwasicach organicznych i hiperamonemiach
• w zaburzeniach beta-oksydacji kwasów tłuszczowych - ograniczenie podaży 

tłuszczów, których przemiany są zaburzone, zastąpienie  ich preparatami o 
większej zawartości kwasów tłuszczowych metabolizowanych prawidłowo 
(LCT/MCT)

• konieczne zachowanie odpowiedniej podaży energii 
• ważne jest przestrzeganie odpowiedniej częstości karmień, zakaz głodzenia, 

zwiększenie podaży energii w stanach stresu metabolicznego (np. infekcje, 
zabiegi operacyjne, szczepienia)



DZIĘKUJĘ


