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DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY (DMP)
Dedičné metabolické poruchy (DMP) novorodencov predstavujú skupinu približne 900 genetických ochorení,
ktoré je možné zistiť iba špeciálnym vyšetrením. Radia sa do skupiny vzácnych chorôb, ktoré ako prvý opísal Garrod. V súčasnosti nie je možné vychádzať z mylnej predstavy, že sa s nimi na Slovensku nestretneme. Následkom
poškodených génov získaných dedičnosťou sa jedná o poruchy metabolizmu podmienené deficitom enzýmu
alebo transportného proteínu. Dôsledkom tohto deficitu nemôže organizmus novorodenca vytvárať pre organizmus nevyhnutné zlúčeniny, alebo spracovávať niektoré látky v svojom tele (napr. mastné kyseliny, aminokyseliny,
tuky). Tieto látky sa hromadia v tele novorodenca a sú pre organizmus toxické.

VIAC
O SPOLOČNOSTI
INFAI

VÝSKYT DMP

Spoločnosť INFAI je na poprednom mieste v prenose nových analytických technológií do medicínskej diagnostiky a vo vývoji inovatívnych farmaceutických produktov. Ako jedna z prvých začala používať stabilné
izotopy a nukleárnu magnetickú rezonančnú spektroskopiu (NMR) v gastroenterológii, pri metabolických
ochoreniach, v onkológii a v kardiológii.

V Európskej populácii sa dedičné metabolické poruchy (DMP) vyskytujú v rozsahu 1:1000 – 1:1500, avšak toto číslo
sa v rôznych krajinách mení. Pre porovnanie v Anglicku je výskyt DMP 1:750, v Turecku (Euro-Ázia) dokonca len
1:400. Na Slovensku a v ČR je to približne 1:1000. Výskyt dedičných metabolických porúch u novorodencov v danej
populácii sa samozrejme mení aj v závislosti od počtu ochorení, ktoré sa skríningom vyšetrujú. Všetky DMP sa dedia autozómovo-recesívnym typom dedičnosti, čo znamená, že obidvaja rodičia prenášajú jeden u nich skrytý gén
pre dané ochorenie na postihnuté dieťa. Ak nie sú včas diagnostikované a čo najskôr cielene liečené, môže to viesť
k nezvratnému poškodeniu orgánov, trvalému telesnému a mentálnemu poškodeniu, invalidite alebo smrti dieťaťa.

INFAI laboratória v Kolíne sú vybavené najmodernejšími NMR prístrojmi a NMR zobrazovacou technikou.
Tieto zariadenia sa používajú na výskum a vývoj a taktiež aj na komerčné účely.

AKO PREBIEHA SKRÍNING DMP NA SLOVENSKU ?

V posledných rokoch spoločnosť vyvinula celý rad neinvazívnych a vysoko efektívnych testov. Dychový test
na rutinnú diagnostiku infekcie Helicobacter pylori pre deti a dospelých je ako jediný test dostupný v celej
Európskej únii. V súčasnosti je k dispozícii Cardio Test, ktorý dokáže stanoviť riziko srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice. Je to jediný test v EÚ, ktorý pomocou NMR spektroskopie, dokáže zmerať nebezpečný počet
častíc zlého LDL-cholesterolu, ktoré sú zodpovedné za vznik aterosklerózy. Čoskoro budú k dispozícii ďalšie
testy na určenie rýchlosti vyprázdňovania žalúdka a pankreatickej nedostatočnosti.
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia (NMR) a NMR zobrazovanie sa používa na vyšetrenie rozsahu metabolických porúch a malígnych stavov. Neinvazívny charakter týchto techník, je obzvlášť vhodný
na použitie v pediatrickej praxi.

V súčasnej dobe sú všetci novorodenci na Slovensku rutinne testovaní na 10 dedičných metabolických porúch
a 3 vrodené ochorenia z tzv. suchej kvapky krvi na 4. – 5. deň života dieťaťa. Základným cieľom bežného neselektívneho skríningu je zachytiť tieto prípady ešte v bezpríznakovom období za účelom zahájenia včasnej
liečby. Tento skríning preplácajú všetky zdravotné poisťovne a je zameraný na zistenie 3 vrodených ochorení
(kongenitálna hypotyreóza (KH), kongenitálna adrenálna hyperplázia (CAH), cystická fibróza (CF) a 10 ďalších
dedičných metabolických porúch (DMP) – fenylketonúria (FKU) a hyperfenylalaninémia (HPA), leucinóza (MSUD),
izovalerová acidúria (IVA), glutarová acidúria I (GAI), deficit acyl-CoA dehydrogenázy so stredne dlhým reťazcom
(MCAD), deficit 3-hydroxyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s dlhým reťazcom(LCHAD), deficit 3-hydroxyl-CoA
dehydrogenázy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom (VLCAD), deficit karnitínpalmitoyltransferázy I (CPTI),
deficit karnitínpalmitoyltransferázy II (CPT II), deficit karnitíncylkarnitíntranslokázy (CACT).

AKÉ SÚ DIAGNOSTICKÉ METÓDY DMP?
V súčasnosti sú na diagnostiku DMP najčastejšie používané diagnostické metódy Tandem-hmotnostná spektrometria (MS-MS) a plynová chromatografia (GC-MS). Napriek tomu Tandem-MS (MS-MS), môže skúmať celkom
približne 40 metabolitov z jednej skupiny (skupín) metabolitu(ov) v čase. Analýza veľkých molekúl predstavuje
dodatočné technické problémy, ktoré vedú k zvýšeným nákladom a predĺženej dobe analýzy. Keďže príprava
vzorky je časovo náročnejšia, tieto metódy nie sú vhodné na skríning všetkých známych DMP. Vyšetruje sa nimi
10 DMP v neselektívnom skríningu zo vzorky krvi. GC-MS tiež potrebuje derivatizáciu, s tým rizikom, že sa vzorka
a tým výsledok merania môže zmeniť. V prípade už prvých klinických príznakov a podozrení na DMP novorodencov, sa môže na Slovensku opakovane rozšíreným selektívnym skríningom z jednej vzorky krvi vyšetriť najviac
73 metabolitov a ich kombináciou stanoviť maximálne 20 DMP.
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Avšak existuje omnoho viac známych dedičných metabolických porúch (DMP) a s nimi súvisiacich ochorení, ktoré
sa týmto bežným skríningom nevyšetrujú.

METABO TEST INFAI ® – SKRÍNING MOČU NOVORODENCOV V DIAGNOSTIKE DMP
Vďaka najnovšej neinvazívnej metóde nazvanej nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia (NMR),
môže byť skríning dedičných metabolických porúch (DMP) zo vzorky moču novorodenca výrazne rozšírený
a môže pomôcť skvalitniť včasnú zdravotnú starostlivosť o novorodencov. Oproti všetkým ostatným diagnostickým
metódam na diagnostiku DMP má Metabo Test pomocou NMR spektroskopie mnoho výhod.

NMR SPEKTROSKOPIA MOČU
¹H-NMR spektrum moču poskytuje charakteristický „odtlačok prsta" takmer všetkých vodíkových jadier v danom
metabolite. V NMR spektre moču je možné pozorovať viac ako 1000 metabolitov. Intenzita pozorovaná magnetickou rezonanciou je úmerná počtu vodíkových jadier vo vzorke. Týmto spôsobom možno určiť koncentráciu
každého metabolitu. NMR spektroskopia môže detegovať a analyzovať všetky metabolity v moči v jednom
meraní, ktoré trvá len minúty, čo umožňuje rýchle diagnostické vyšetrenie. Okrem pufrovania, nie je na meranie
potrebné predbežné spracovanie vzorky moču. Obrázok 2 uvedený nižšie znázorňuje NMR spektrum moču
s niektorými priradenými píkmi.

AKÉ SÚ VÝHODY METABO TEST SKRÍNINGU POMOCOU NMR SPEKTROSKOPIE?
Metabo Test pomocou nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie (NMR) umožňuje vyšetriť zo vzorky
moču novorodenca viac ako 1000 metabolitov a ľahko stanoviť ich koncentrácie. Tým sa poskytuje charakteristický celkový pohľad na jeho metabolizmus. Následne test dokáže odhaliť vyše 250 patologických metabolitov,
a diagnostikovať viac ako 200 najčastejších DMP. Na základe štatistickej analýzy pri vyhodnotení výsledkov,
podobne ako pri vyhľadávaní „odtlačkov prstov“, je možné odhaliť nielen známe ale aj veľmi zriedkavé, prípadne
nové ochorenia, ktoré doposiaľ neboli diagnostikované.

ČO JE TO NUKLEÁRNA MAGNETICKÁ REZONANČNÁ SPEKTROSKOPIA (NMR)?
NMR spektroskopia bola vyvinutá Felixom Blochom
a Edwardom Purcellom, ktorí získali za túto prácu v roku
1952 Nobelovu cenu. Najčastejšie sa využívala na štrukturálnu analýzu neznámych molekúl a ich charakterizáciu
a kvantifikáciu v organickej chémii. Lekárske využitie, najmä zobrazovanie, bolo vyvinuté Richardom Ernstom, ktorý
následne získal Nobelovu cenu v roku 1991. V poslednom
desaťročí sa skúmali ďalšie liečebné možnosti NMR spektroskopie, aby sa pri vyšetrovaní telesných tekutín (moč,
sérum alebo mozgovomiechová tekutina) mohli zistiť ďalšie
ochorenia.
NMR spektroskopia využíva skutočnosť, že atómy majú
odlišnú rezonančnú frekveciu podľa svojej molekulovej
väzby. NMR spektrum ukazuje väčšinu zlúčenín obsahujúcich protón, a tým poskytuje celkový pohľad na metabolizmus. Je to neinvazívna vyšetrovacia metóda,
ktorá sa dá vykonávať ľahko a rýchlo. NMR spektroskopia
moču sa môže považovať za progresívny analytický prístup
k diagnostikovaniu známych, ale aj neznámych dedičných
metabolických porúch (DMP) prostredníctvom analýzy
metabolitov v moči, v rámci neselektívneho a selektívneho
skríningu novorodencov.
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Obrázok 2: Spektrum moču s priradením píkov; hore: celkový pohľad; dole: zväčšený pohľad.

Obrázok 1: NMR pristroj

Metabo Test INFAI®

Metabo Test INFAI®

|5

Metabo Test INFAI®

Metabo Test INFAI®

KLINICKÁ ŠTÚDIA

VÝSLEDKY ANALÝZY

Približne 1 zo 400 novorodencov v Turecku má vrodenú metabolickú poruchu. V rozsiahlej multicentrickej klinickej
štúdii, ktorú realizovala spoločnosť INFAI v spolupráci s firmou Bruker BioSpin a desiatimi klinickými strediskami
v Turecku, boli zhromaždené vzorky moču 950 novorodencov a vyšetrené použitím NMR spektroskopie s vysokou priepustnosťou ADVANCE III 500 MHz a 600 MHz, aby sa zistilo, či boli u zdravých novorodencov pozorované
patologické metabolity a určilo sa ich koncentračné rozmedzie.

U dvoch novorodencov bolo potvrdené, že trpia žltačkou a jeden z nich bol liečený na jednotke intenzívnej starostlivosti. U desiatich novorodencov boli pozorované vysoké koncentrácie makromolekúl. Externé laboratórium
identifikovalo albumín, čo naznačilo zjavnú nefropatiu. U niektorých novorodencov boli pozorované vysoké
koncentrácie kyseliny 4-hydroxyfenyloctovej, ale v klinických údajoch sa nezaznamenali žiadne neobvyklé nálezy.

Vyvinul sa štandardný model pre vyšetrenie novorodencov. Pomocou tejto NMR metódy bolo detegovaných
a kvantifikovaných viac ako 600 metabolitov. Na dosiahnutie automatického oddelenia normálnych a patologických vzoriek sa použila štatistická metóda – PCA analýza (principal component analysis). Suspektné vzorky boli
ďalej skúmané viac komplexnými NMR technikami (ako je 2D NMR). Týmto spôsobom sa oddelili vzorky zdravých
a chorých novorodencov.

Avšak všetky súčasné NMR znaky porúch s ich špecifickými metabolitmi vo vytvorenej databáze, sú odvodené od
pacientov s metabolickými ochoreniami. Kvôli skríningovému testu je kalibrácia tejto štatistickej metódy iniciovaná porovnaním všetkých normálnych močových spektier novorodencov v Turecku. To sa týka predovšetkým
metabolitov, ktoré odhaľujú nezrelosť a sú viac premenlivé ako u starších pacientov. To znamená, že niektoré
metabolity špecifické pre ochorenie, môžu byť fyziologicky stále prítomné do určitej miery u zdravých novorodencov. Prirodzene majú vysoké odchýlky, ako vidno na obrázku 4.

ŠTATISTICKÁ ANALÝZA
Štatistická analýza a kvantifikácia koncentrácií metabolitu je založená na kombinácii 1D- a rýchleho 2D-J-rozlíšeného spektra. Toto 2D spektrum podporuje spoľahlivú identifikáciu metabolitu prostredníctvom dekonvolúcie
spektra moču, čo vedie k identifikácii línie, polohy a tvaru píkov. Vyhodnotenie podozrivých vzoriek moču sa
uskutočňuje porovnaním spektra so spektrami všetkých ostatných zdravých vzoriek moču pomocou analýzy
hlavných komponentov (PCA). Obrázok 3 znázorňuje príklad analýzy tohto typu.
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Obrázok 4: P
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Obrázok 3: Príklad necielenej analýzy podľa PCA

Táto štatistická analýza bola vykonaná so všetkými 950 spektrami získanými zo vzoriek moču novorodencov
v multicentrickej klinickej štúdii v Turecku. PCA generuje zobrazenie, v ktorom je každá vzorka zobrazená ako
samostatný bod. Podozrivé vzorky sa prejavujú ako okrajové odľahlé body. V tomto príklade sa pozorujú tri typy
odľahlých okrajových odtieňov a sú zobrazené v rôznych farbách. Ďalšie výskumy spektier moču odhaľujú vysoké
koncentrácie rôznych „odtlačkov prstov“ jednotlivých metabolitov.

Úplná štatistická analýza a klasifikácia vyžaduje odber vzoriek moču od rôznych pacientov s metabolickými ochoreniami a tiež od kontrolnej zdravej populácie. Cieľom štatistického modelu je objasniť rozsah variácií (koncentrácia
a chemický posun) špecifických metabolitov v moči novorodencov bez toho, aby boli klinicky relevantné. To je
potrebné na identifikáciu patologických prahov, pre tieto špecifické metabolity, v porovnaní so zdravými novorodencami a ďalší rozvoj normálneho modelu spektra moču novorodencov v štúdii. Ďalšie štatické moduly vyvinuté
spoločnosťou INFAI a Bruker BioSpin GmbH používajú takýto normálny, teda fyziologický model na neselektívny
skríning a umožňujú zistenie neznámych DMP a s nimi súvisiacich ochorení u novorodencov.
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KVANTIFIKÁCIA

DMP A METABOLITY V MOČI

Piková plocha alebo intenzita signálu v ¹H-NMR spektre je proporcionálna k počtu protónov, ktoré prispievajú
k signálu. Je tiež úmerná koncentrácii príslušnej molekuly, a preto sa na kvantifikáciu metabolitu použila NMR
spektroskopia. Citlivosť techniky je pre väčšinu metabolitov v nízkom mikromolárnom rozmedzí. Po identifikácii
metabolitov v NMR spektre, jednoduchá integrácia niektorých vybraných signálov z každého metabolitu, ktorý je
predmetom záujmu prináša úplné kvantitatívne informácie o jeho koncentrácii. Obrázok 5 nižšie uvádza príklad
uvedených koncentrácií kyseliny 4-hydroxyfenyloctovej (246 mmol / mol kreatinín) a D-galaktózy (1274 mmol
/ mol kreatinín), pričom koncentrácia D-galaktózy je dvojnásobná, čo je popísané ako patologické (631 mmol /
mol kreatinín).

Spoločnosť INFAI má viac ako 20 ročnú skúsenosť s vyšetrením telesných tekutín na báze NMR spektroskopie.
V priebehu rokov sa nahromadila komplexná databáza informácií o mnohých vyšetrených metabolitoch zo
spektier moču, súvisiacich s rôznymi dedičnými metabolickými poruchami (DMP) a mnohých vyšetrených
izolovaných metabolitoch.
Pre ďalšie informácie uvádzame OMIM-čísla ochorení (omim.org). OMIM® (online Mendelin inheritance in Man) je
priebežne aktualizovaný katalóg ľudských génov, genetických porúch a znakov s osobitným dôrazom na molekulárny vzťah medzi genetickou variáciou a fenotypom. Je teda považovaný za fenotypového spoločníka projektu
ľudského genómu (Human Genom Project).
DEDIČNÉ PORUCHY CYKLU MOČOVINY
Prvé dve uvedené DMP, ktorých metabolity v spektre moču uvádzame na ďalších stranách sa radia do dedičných
porúch cyklu močoviny, ktoré predstavujú skupinu 6 dedičných metabolických ochorení. Ako skupina sa tieto
ochorenia vyskytujú v pomere 1:30 000 novorodencov. Dedičné poruchy cyklu močoviny môžu spôsobiť viacero
problémov s odstraňovaním odpadu (dusíka) z tela. Cyklus močoviny je teda proces, pri ktorom sa z tela odstraňuje
odpad (amoniak). Keď prijímame bielkoviny v strave, telo ich rozbije na aminokyseliny, ktoré sú premenené na
amoniak. Amoniak pochádza predovšetkým z glutamínu a glutamátu a je premenený na karbamoylfosfát. Pečeň
produkuje niekoľko chemických látok (enzýmov) napr. karbamoylfosfátsyntetáza (CPS), ktoré premieňajú amoniak a ten musí byť z tela odstránený močom. Ak je tento proces narušený, začína sa zvyšovať hladina amoniaku.
Jedinci s poruchou cyklu močoviny majú chýbajúci gén, ktorý spôsobuje deficit doleuvedených enzýmov
potrebných na rozklad amoniaku v tele:
•
•
•
•
•
•

deficit Ornitinkarbamoyltransferázy (OTC)
deficit Argininsukcinátsyntetázy (ASS) – ochorenie Citrullinémia
deficit Arginisukcinátlyázy(ASL) – ochorenie Argininjantárova acidúria
deficit Arginázy (ARG)
deficit Karbamoylfosfátsyntetázy (CPS)
deficit N-acetylglutamátsyntetázy (NAGS)

Nedostatok enzýmu Ornitinkarbamoyltransferázy (OTC) je najčastejšou z týchto chorôb.
Obrázok 5: Kvantifikácia demonštrovaná na novorodencovi, u ktorého sa v patologických koncentráciách vyskytuje ako
kyselina 4-OH-fenyloctová, tak aj D-galaktóza, ktorej koncentrácia je dvojnásobná.

Pozrime sa podrobnejšie na nasledujúcich stranách na niektoré príklady vyšetrených metabolitov
v spektre moču diagnostikovaných DMP a s nimi súvisiacimi ochoreniami u novorodencov pomocou NMR
spektroskopie:
Deficit Ornitínkarbamoyltransferázy (OTC),
Citrulinémia (deficit ASS),
Canavanova choroba,
D-glycerová acidúria,
Metylmalónová acidúria,
Sarkozinémia,
Tyrozinémia typu I,
D-a L-formy 2-OH-hydroxyglutarová acidúria.
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DEFICIT ORNITÍNKARBAMOYLTRANSFERÁZY (OTC)

CITRULINÉMIA

Obrázok 6: OMIM #311250

Obrázok 7: OMIM #215700

Deficit ornitínkarbamoyltransferázy (OTC), tiež nazývaný aj ornitín-transkarbamylázy, je vrodená porucha,
ktorá spôsobuje akumuláciu amoniaku v krvi. Amoniak, ktorý sa tvorí pri rozpade proteínov v tele, je toxický.
Nervový systém je obzvlášť citlivý na účinky nadbytočného amoniaku.

Citrulinémia je dedičná porucha, ktorá spôsobuje akumuláciu amoniaku a iných toxických látok v krvi. Boli opísané
dve formy citrulinémie. Majú rôzne znaky a symptómy a sú spôsobené mutáciami v rôznych génoch.

Nedostatok ornitín-transkarbamylázy sa často prejavuje v prvých dňoch života. Niektoré deti s touto poruchou sú
letargické, neochotne jedia, majú nepravidelnú dychovú frekvenciu, zvýšenú telesnú teplotu, môžu mať záchvaty,
nezvyčajné pohyby tela, kŕče alebo upadnú do kómy. Predpokladá sa, že nedostatok ormitín-transkarbamylázy
sa vyskytuje približne u 1 z 80 000 novorodencov. Močom sa vylučujú vysoké hladiny kyseliny orotickej a uracilu.

Typ I Citrulinémia typu I – príčinou vzniku je deficit jedného z enzýmov cyklu močoviny arginínsukcinátsyntázy
(syntetázy) kyseliny arginínjantárovej. Je najbežnejšou formou tejto poruchy a zvyčajne sa prejavuje v prvých
dňoch života. Je pozorovaná hyperamonémia. V novorodeneckom období sa prejavuje ako ochorenie pečene
(zvracanie). Postihuje hlavne nervový systém, čo spôsobuje zmätok, nepokoj, abnormálne správanie, letargiu,
záchvaty, mozgový edém, poruchy vývoja, retardáciu a intoxikáciu amoniakom, ktorá môže byť príčinou úmrtia.
Typ II Citrulinémia typu II – príčinou vzniku je deficit transportného proteínu citrínu. V niektorých prípadoch
sa subjektívne a objektívne príznaky tejto poruchy objavujú počas dospelosti a prejavujú sa zvýšenou hladinou
amoniaku v krvi a neuropsychiatrickými ochoreniami zahŕňajúcimi aj stratu pamäti, epilepsiu a kómu. V močovom
spektre môžu byť pozorované zvýšené hladiny citrulínu a N-acetylcitrulínu.

10 |

Metabo Test INFAI®

Metabo Test INFAI®

| 11

Metabo Test INFAI®

Metabo Test INFAI®

CANAVANOVA CHOROBA

D-GLYCEROVÁ ACIDÚRIA

Obrázok 8: O
 MIM #311250

Obrázok 9: OMIM #220120

Canavanova choroba je dedičnou metabolickou poruchou, ktorá spôsobuje progresívne poškodenie nervových
buniek v mozgu. Ovplyvňuje rozklad a použitie (metabolizmus) kyseliny asparágovej. Nedostatok enzýmu aspartoacylázy vedie k akumulácii kyseliny N-acetylasparágovej v mozgu. Výskyt závažného Canavanovho ochorenia
sa odhaduje približne na 1 zo 100 000 novorodencov. V moči, sére a mozgovomiechovom moku boli pozorované
vysoké koncentrácie kyseliny N-acetylasparágovej.

D-glycerová acidúria je metabolické ochorenie spôsobené nedostatočnosťou D-glycerát kinázy a je charakterizovaná exkréciou kyseliny D-glycerovej. Bola popísaná u niekoľkých pacientov. Klinické nálezy zahŕňajú progresívnu
encefalopatiu, mentálnu retardáciu, mikrocefáliu, oneskorenie reči, hypotóniu, záchvaty, neschopnosť prosperovať, metabolickú acidózu a dokonca aj smrť. Niektorí pacienti mali sekundárnu hyperglycinémiu a organickú
acidémiu. Niektorí hlásení pacienti však boli asymptomatickí. V spektre moču a v sére boli pozorované vysoké
koncentrácie kyseliny glycerovej.
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METYLMALONOVÁ ACIDÚRIA

SARKOZINÉMIA

Obrázok 10: O
 MIM #251000

Obrázok 11: O
 MIM #268900

Metylmalónová acidúria je vrodená porucha, pri ktorej organizmus nie je schopný správne odstrániť určité proteíny a tuky (lipidy). Jedná sa o poruchu enzýmu methylmalonyl_Coa mutázy. Účinky metylmalónovej acidúrie,
ktoré sa zvyčajne objavujú v ranom detstve, sa líšia od mierneho až po život ohrozujúce. Postihnutí kojenci môžu
zvracať, byť dehydratovaní, môžu mať hypotóniu a oneskorenie vývoja, nadmernú únavu (letargiu), progredujúcu
poruchu vedomia, edém mozgu, hepatomegáliu, ketoacidózu. Dlhodobé komplikácie môžu zahŕňať problémy
s kŕmením, intelektuálne postihnutie, chronické ochorenie obličiek a pankreatitídu. Deti umierajú na pečeňové
a obličkové zlyhanie, na sepsu, krvácanie, šokový stav. Táto choroba sa vyskytuje s odhadovanou frekvenciou
1 z 50 000 až 100 000.

Sarkozinémia je fenotyp charakterizovaný zvýšenými koncentráciami sarkozínu (N-metylglycínu) v plazme a zvýšenou exkréciou sarkozínu v moči. Sarkozinémia sa vyskytuje v dôsledku defektu konverzie (premeny) sarkozínu na
glycín, ktorý je katalyzovaný sarkozín-dehydrogenázou (katalyzátor pre urýchlenie chemickej reakcie). Nedostatok
sarkozín-dehydrogenázy sa môže vyskytnúť z dôvodu genetickej zmeny apoenzýmu, dysfunkcie nutného prenosu
elektrónového transferu flavoproteínov alebo závažného nedostatku kyseliny listovej. Prevalencia sarkozinémie
sa odhaduje na 1:28 000 až 1:350 000 novorodencov.
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TYROZINÉMIA TYPU I

D- A L-FORMY 2-OH-HYDROXYGLUTÁROVA ACIDÚRIA
D- a L-2-hydroxyglutarová acidúria sú zriedkavé, klinicky nestále, neurologické formy charakterizované biochemicky
v moči (obrázok 13), plazme a mozgovomiechovej tekutine. Rôzne enantiomérické formy kyseliny 2-hydroxyglutárovej súvisia s rôznymi poruchami: L-2-hydroxyglutarová acidúria (L-2-HGA) je spojená s L-enantiomérom kyseliny
2-hydroxyglutárovej, zatiaľ čo menej bežná D-2-hydroxyglutarová acidúria (D-2-HGA) súvisí s D-enantiomérom.
Prevalencia tejto poruchy nie je známa, na celom svete bolo doposiaľ hlásených iba 80 prípadov.

Obrázok 12: OMIM #276700

Tyrozinémia je genetická porucha charakterizovaná zvýšenou hladinou aminokyseliny tyrozín v krvi, ktorý je
stavebným kameňom proteínov. Tyrozinémia je spôsobená úbytkom (deficitom) jedného z enzýmov potrebných
na viacstupňový proces, pri ktorom sa rozkladá tyrozín. Tyrozinémia typu I, najzávažnejšia forma tejto poruchy,
je spôsobená nedostatkom enzýmu fumarylacetoacetát hydrolázy (FAH). Postihuje pečeň, obličky a periférne
nervy. Manifestuje sa ako akútne pečeňové ochorenie s poruchami koagulácie a ascitom vedúce k cirhóze a hepatocelulárnemu karcinómu. Po celom svete tyrozinémia typu I postihuje približne 1 jedinca zo 100 000. V moči
a v sére možno pozorovať vysoké koncentrácie tyrozínu. Okrem toho sú vysoké koncentrácie betaínu a metionínu.
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Obrázok 13: NMR spektrá moču s 2-hydroxyglutárovou kyselinou

Rozlišovanie medzi L- a D-formami nie je možné pomocou bežných analytických techník (Tandem-MS, GC-MS).
Pre jednoznačnú diagnózu je zvyčajne nevyhnutná genetická analýza postihnutých génov. Postihnuté gény sú
L2HGDH (v L-2-HGA) alebo buď D2HGDH alebo IDH2 (v D-2-HGA). Lantanidové činidlo posunu chemickej reakcie
(obrázok 14) v NMR spektrách moču umožňuje rozlíšenie kyseliny L- a D-2-hydroxyglutárovej.
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PROBLÉMY S NOVORODENECKÝM SKRÍNINGOM
Pri novorodeneckom skríningu by sme sa mali vyhnúť problému falošne pozitívnych a falošne negatívnych
výsledkov. Neznáme metabolity potrebujú ďalšie skúšky a rôzne techniky, ako je analýza génovej sekvencie
alebo analýza enzýmov. Napríklad pri tyrozinémii typu II sa štyri metabolity kyseliny 4-OH-fenyloctovej, kyseliny
4-OH-fenylmliečnej, kyseliny 4-OH-pyrohroznovej a kyseliny 5-aminolevulovej objavili v moči a aminokyselina
tyrozín sa pozorovala v plazme. Prvé tri metabolity môžu byť detegované v moči, ale nie kyselina 5-aminolevulová.
Obrázok 14: Lantanidové činidlo posunu chemickej reakcie

Keď tento samárium komplex (chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Sm a protónové
číslo 62) je pridaný ako činidlo posunu chemickej reakcie, NMR rezonancie kyseliny L- a D-2-hydroxyglutárovej sa
posúvajú v rôznych smeroch (zobrazené na obrázku 15) a môžu byť jasne rozlíšené.

V Hawkinsinúrii sa tiež objavujú prvé tri metabolity. Navyše 5-oxoprolín a neskôr 4-hydroxycyklohexylacetát sa
môžu tiež vyskytovať. Nakoniec, je ťažké rozlíšiť tieto dve ochorenia. V takýchto prípadoch je potrebné, aby sa
vykonali ďalšie vyšetrenia. Obrázok 16 znázorňuje, ako môže byť spektrum moču manuálne porovnané s databázou BBIOREFCODE firmy Bruker, ktorá obsahuje viac ako 600 spektier metabolitov.

Táto metóda sa aplikovala na vzorky moču od troch rôznych pacientov vo veku 1, 5 a 28 rokov liečených prof. Turgayom Coskunom a prof. Ali Dursunom z univerzity Hacettepe v Ankare v Turecku. Vo všetkých troch prípadoch
bol nájdený L-enantiomér, čo potvrdzuje diagnózu L-2-HGA.

Obrázok 16: Z
 hoda spektier moču so spektrami diagnostických metabolitov v databáze.

Obrázok 15: Rozlíšenie kyseliny L- a D-hydroxyglutárovej rôznymi chemickými posunmi
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AKO PREBIEHA VYŠETRENIE?

KONZULTÁCIA S LEKÁROM, PLATBA ZA METABO TEST A VYPLNENIE SPRIEVODNÉHO PROTOKOLU
•	Na začiatku je rozhodnutie rodičov získať včas, rýchlo a bezpečne dôležité informácie o dedičných metabolických poruchách (DMP) a o zdravotnom stave ich dieťatka
ihneď po narodení

• JEDNODUCHO – jasný postup odberu vzorky moču
• BEZPEČNE – bez rizíka pri odbere vzorky moču
• BEZBOLESTNE – neinvazívny postup
•	SPOĽAHLIVO REPRODUKOVATEĽNÉ VÝSLEDKY – vysoká presnosť
vyšetrenia pomocou nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie (NMR)

Konzultácia
s lekárom

01

METABO TEST
INFAI®
PRIEBEH
VYŠETRENIA

Odber moču
Uskladnenie
Transport
NMR analýza

•	Vzorka moču bude odborne uskladnená a následne prepravená na špecializované
pracovisko v Nemecku. Tam bude vzorka moču v Metabo Test analyzovaná metódou
NMR spektroskopie.

Sprievodný
protokol

KONZULTÁCIA S LEKÁROM, INTERPRETÁCIA LEKÁRSKEJ SPRÁVY A VÝSLEDKOV RODIČOM NOVORODENCA
•	Výsledky testu sú lekárskou správou. Vyhodnotenú lekársku správu testu dostane
lekár, ktorý Metabo Test INFAI ® indikoval a následne bude rodičku (príbuzných)
podľa dohody informovať o výsledku vyšetrenia.

03

05
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•	V prípade, že sa test bude vykonávať doma alebo po návrate z pôrodnice domov,
odber môže realizovať detský lekár, praktický lekár pre deti a dorast, pôrodná asistentka, či detská sestra po dohode s lekárom, ktorý test indikoval.

02

Vyhodnotenie
lekárskej
správy
Informácie
o výsledku
Metabo Test

04

PRIEBEH VYŠETRENIA
•	Odber moču vykonáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti novorodenca na
4. – 5. deň po narodení, teda pôrodnica na žiadosť rodičky (príp. príbuzných). U nezrelého novorodenca (35. gestačný týždeň a menej) a pri poskytovaní intezívnej
zdravotnej starostlivosti a po podaní kortikoidov matke v poslednom trimestri, sa
vykonáva na 10. – 14. deň života.

Platba
za Metabo
Test

06

•	V prípade, že rodičia majú záujem o vyšetrenie novorodenca, po uhradení a kontrole
úhrady platby za Metabo Test INFAI ®, indikujúci lekár vyplní sprievodný protokol
a doplníte ho o informovaný súhlas rodičky (príp. príbuzných). Následne ich bude
informovať o ďalšom priebehu vyšetrenia.

•	V prípade, že lekárska správa bude obsahovať pozitívny nález na DMP je lekár povinný bezodkladne na to upozorniť rodičov a kontaktovať špecializované pracovisko
na metabolické ochorenia, aby sa predišlo akémukoľvek zdravotnému poškodeniu
novorodenca spôsobeného neskorou terapiou.

Informovaný
súhlas
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ČO VÁM PONÚKAME?

PLATBA ZA TEST

•	Stanovenie, kvantifikáciu a normálne rozmedzie bežných metabolitov

Metabo Test INFAI® nie je hradený z povinného zdravotného poistenia.
Cena testu je 360 € vrátane 20% DPH.

•	Identifikáciu patologických metabolitov používaných ako markery ochorenia

V cene testu je zahrnutý odber vzorky moču v pôrodnici na 4. – 5. deň po narodení, príp. pri nedonosených novorodencoch na 10. – 15. deň po narodení.

•	Neselektívne a selektívne skríningy v jednom testovaní
•	Identifikáciu 250 patologických metabolitov používaných ako markery ochorenia,
ktoré v súčasnosti korelujú s viac ako 200 dedičnými metabolickými poruchami
• Integráciu komplexného skríningového testu pre zdravie novorodencov
•	Neustále rastúcu databázu s aktuálne viac ako 600 metabolitmi, každý charakterizovaný 1D a 2D MR pri rôznych hodnotách pH

Cena MetaboTest INFAI® sa uhrádza na účet spoločnosti Allmedical s.r. o.
Čislo účtu: 2221271057 | Banka: 0200 IBAN: SK5302000000002221271057 | Variabilný symbol: 50002
Do správy pre prijímateľa sa uvádza meno a priezvisko.
Aktuálne podrobnosti o spôsobe platby je možné nájsť na www.allmedical.sk

•	Štatistickú analýzu a kvantifikáciu metabolitov, ktoré umožňujú vývoj normálneho modelu
v konkrétnej populácii a tiež všeobecné hodnotenie zdravotného stavu novorodencov
•	Dodatočnú analýzu (génová sekvenčná analýza, enzýmová analýza, Tandem-MS,
GC-MS alebo LC- MS)
PRE KOHO JE METABO TEST URČENÝ?
Metabo Test je jednoznačne určený na bežné vyšetrenie všetkých novorodencov. Ochorenie sa často môže
manifestovať aj u malých dojčiat, napr. po predĺžení intervalu dojčenia v noci, taktiež v súvise s gastroenteritídou,
febrilným ochorením, keď napriek bežnému terapeutickému postupu sa klinika pacienta (napr. stav vedomia,
kŕče) nelepší alebo naopak zhoršuje. Nezistené DMP spôsobujú veľmi často poškodenie orgánov, neprospievanie
a mentálne zaostávanie detí, čo ich vyraďuje z bežného spôsobu života a výrazne znižuje ich úspešnú sebarealizáciu
v budúcnosti. Príznaky ochorenia sa môžu taktiež zaznamenať až v dospelosti, napr. v prípade kombinácie ľahšieho
enzýmového deficitu a katabolického stavu spôsobeného infekciou, operáciou, steroidnou liečbou a hladovaním.
Metabo Test je schopný odhaliť aj veľmi zriedkavé, prípadne nové ochorenia, ktoré doposiaľ neboli
diagnostikované. Je vhodný aj v prípadoch, keď existuje podozrenie na akúkoľvek dedičnú poruchu metabolizmu, prípadne s tým súvisiace ochorenie, pri ktorých včasná analýza moču pomocou NMR, môže
ako jediná pomôcť rýchle stanoviť správnu diagnózu a následne včasnú liečbu.
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AKTUÁLNY ZOZNAM AUTOMATICKÝ KVANTIFIKOVANÝCH METABOLITOV

ENDOGÉNNE ZLÚČENINY, NEČISTOTY A PRÍMESY SÚVISIACE S POTRAVINAMI A LIEKMI
Metabolity vždy prítomné v moči

Markery DMP novorodencov
Číslo
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Meno

Číslo

Číslo

Meno

Meno

Číslo

Meno

1

Orotic Acid

25

2-Hydroxyphenylacetic Aid

1

Creatinine

15

Fumaric Acid

2

Methylmalonic Acid

26

2-Phenyllactic Acid

2

Creatine

16

Formic Acid

3

2-Hydroxyisovaleric Acid

27

3-Phenyllactic Acid

3

D-Glucose-beta

17

1-Methylnicotinamide

4

3-Hydroxyisovaleric Acid

28

4-Hydroxyphenyllactic Acid

4

D-Galactose-alpha

18

N,N-Dimethylglycine

5

Ethylmalonic Acid

29

3-Methyl-2-Oxovaleric Acid

5

D-Lactose

19

Myo-inositol

6

N-Acetylaspartic Acid

30

2-Hydroxy-4-Methylvaleric Acid

6

Alanine

20

Taurine

Lactic Acid

21

Trimethylamine-N-oxide (TMAO)

7

Glutaric Acid

31

D-Galactonic Acid

7

8

Xanthine

32

3-Methylcrotonylglycine

8

Acetic Acid

22

Hippuric Acid

9

Uridine

33

Uracil

9

Succinic Acid

23

4-Aminobutyric Acid GABA

10

Acetone

34

Galactitol

10

Citric Acid

24

Trigonelline

11

3-Hydroxybutyric Acid

35

Isovaleroylglycine

11

Dimethylamine

25

Methanol

12

Acetoacetic Acid

36

5-Aminolevulinic Acid

12

Trimethylamine

26

Ethanol

13

Propionic Acid

37

2-Oxoisocaproic Acid

13

Betaine

27

Benzoic Acid

14

L-Isoleucine

38

Propionylglycine

14

Glycine

15

Allo-Isoleucine

39

4-Hydroxyphenylacetic Acid

16

Leucine

40

3-Hydroxyvaleric Acid

17

Valine

41

D-Sorbitol

18

Citrulline

42

3-Hydroxyglutaric Acid

19

3-Hydroxypropionic Acid

43

E-Glutaconic Acid

20

Phenylalanine

44

2-Oxoisovaleric Acid

21

Phenylpyruvic Acid

45

L-pyroglutamic Acid

22

N-Acetylphenylalanine

46

Tiglylglycine

23

Neopterin

47

Suberic Acid

24

Phenylacetic Acid

48

Sebacid Acid
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ZOZNAM VYŠETROVANÝCH METABOLITOV DMP – REFERENCE SPECTRA DATABASE
Číslo

zloženie

hlavná DMP / prípadne súvisiace ochorenie

Číslo

zloženie

hlavná DMP / prípadne súvisiace ochorenie

1

1,2-propanediol

Artefacts-pharmaceutical products (additive)

29

3-aminoisobutyric acid

Hyper-ß-alaninemia

2

1-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 3-methylcrotonylglycinuria

30

3-hydroxy-3-methylglutaric acid

3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiency

3

2,3-butanediol

Artefacts-pharmaceutical products (from ethanol)

31

3-hydroxyadipic acid

Long-chain 3-hydroxyacylcoenzyme A dehydrogenase

4

2,8-dihydroxyadenine

Adenine phosphoribosyltransferase deficiency

32

3-hydroxybutyric acid

Maple syrup urine disease

5

2-aminoadipic acid

2-Aminoadipic aciduria

33

3-hydroxydodecanedioic acid

Short-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (SCHAD)

2-aminoadipic acid

2-Ketoadipic aciduria

34

3-hydroxyglutaric acid

Glutaric aciduria type I

6

2-aminoisobutyric acid

ß-Aminoisobutyric aciduria

35

3-hydroxyheptanoic acid

Long-chain 3-hydroxyacylcoenzyme A dehydrogenase

7

2-butanone

ß-Ketothiolase deficiency

36

3-hydroxyisovaleric acid

Biotinidase deficiency

8

2-deoxyadenosine

Adenosine deaminase deficiency

37

3-hydroxykynurenine

Hydroxykynureninuria

2-deoxyguanosine

Purine nucleoside phosphorylase deficiency

38

3-hydroxypropionic acid

Methylmalonic aciduria

2-hydroxy-3-methylvaleric acid

Maple syrup urine disease

39

3-hydroxysebacic acid

Long-chain 3-hydroxyacylcoenzyme A dehydrogenase

2-hydroxy-4-methylvaleric acid

Maple syrup urine disease

40

3-hydroxyvaleric acid

Propionic Acidemia

10

2-hydroxyadipic acid

2-Ketoadipic aciduria

41

3-methoxytyramine

Aromatic L-aminoacid decarboxylase deficiency

11

2-hydroxybutyric acid

Lactic Acidosis

42

3-methoxytyrosine

Aromatic L-aminoacid decarboxylase deficiency

12

2-hydroxyglutaric acid

Glutaric aciduria type II

43

3-methyl-2-oxovaleric acid

Maple syrup urine disease

9
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13

2-hydroxyisocaproic acid

Maple syrup urine disease

44

3-methylcrotonylglycine

Biotinidase deficiency

14

2-hydroxyisovaleric acid

Maple syrup urine disease

45

3-methylglutaconic acid

3-Methylglutaconic aciduria type 1

15

2-hydroxyphenylacetic acid

Phenylketonuria

46

3-methylglutaric acid

3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiency

16

2-hydroxysebacic acid

Zellweger Syndrome

47

3-oxoglutaric acid

Acidosis, gluconeogenesis

17

2-ketoadipic acid

2-Ketoadipic aciduria

48

3-ureidoisobutyric acid

Ureidopropionase deficiency

18

2-methyl-3-hydroxybutyric acid

ß-Ketothiolase deficiency

49

3-ureidopropionic acid

Ureidopropionase deficiency

19

2-methylacetoacetic acid

ß-Ketothiolase deficiency

50

4-aminobutyric acid

GABA-transaminase deficiency

20

2-methylbutyric acid

Glutaric aciduria type II

51

4-hydroxy-3-methoxymandelic acid

Asphyxia

21

2-methylbutyrylcarnitine

Short/branched-chainacyl-CoA dehydrogenase deficiency (SBCADD)

52

4-hydroxybutyric acid

4-hydroxybutyric aciduria

22

2-methylbutyrylglycine

Glutaric aciduria type II

53

4-hydroxybutyric acid lactone

4-hydroxybutyric aciduria

23

2-oxo-3-methylvaleric acid

Maple syrup urine disease

54

4-hydroxyphenylacetic acid

Tyrosinemia I

24

2-oxoadipic acid

2-Oxoadipic aciduria

4-hydroxyphenyllactic acid

Lactic Acidosis

25

2-oxobutyric acid

Methionine malabsorption

55

4-hydroxyphenylpyruvic acid

Hawkinsinuria

26

2-oxoglutaric acid

Dihydrolipoyl dehydrogenase (E3)

56

5,6-dihydrothymine

Dihydropyrimidinase deficiency

27

2-oxoisocaproic acid

Maple syrup urine disease

57

5,6-dihydrouracil

Dihydropyrimidinase deficiency

28

2-oxoisovaleric acid

Maple syrup urine disease

58

5-aminolevulinic acid

Tyrosinemia I
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59

5-hydroxyhexanoic acid

Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

92

creatinine

Cystinosis

60

5-hydroxyindole-3-acetic acid

Blue diaper syndrome

93

cresol

Artefacts-bacterial contamination

61

5-hydroxymethyluracil

Dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency (DHPD)

94

cystathionine

Cystathionase deficiency

62

5-hydroxytryptophan

Aromatic L-aminoacid decarboxylase deficiency

95

cysteine

g-Glutamyltransferase deficiency

63

5-oxoproline

5-Oxoprolinuria (Gluthathione synthase deficiency)

96

cystine

Cystinuria

64

5-phosphpmevalonic acid

Mevalonic aciduria

97

D-2-hydroxyglutaric acid

D-2-Hydroxyglutaric aciduria

65

6-methyluracil

ß-Ketothiolase deficiency

98

decanoyl-L-carnitine

3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiency

66

acetoacetic acid

Propionic aciduria

99

decenedioic acid

Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

67

acetone

Propionic aciduria

100

deoxyinosine

Purine nucleoside phosphorylase deficiency

68

adipic acid

Glutaric aciduria type II

101

deoxyuridine

Mitochondrial NeuroGastroIntestinal Encephalopathy

69

adrenaline

Dopamine beta-hydroxylase deficiency (DßH)

102

dermatane sulfate

Mucopolysaccharidosis

70

alanine

Hartnup disorder

103

D-galactonic acid

Galactosemia

71

alanine-proline

Prolidase deficiency

104

D-galactose

Galactosemia

72

allo-isoleucine

Pyrimidine disorders

105

D-glucose

Glucose transporter defect (SGTL2)

73

arabinose

Polyol disease with arabinose and arabinitol

106

D-Lactose

Malabsorption syndromes

74

arabitol

Polyol disease with arabinose and arabinitol

107

D-mannitol

Dehydration

75

arginine

Lysinuric protein intolerance

108

dopamine

Aromatic L-aminoacid decarboxylase deficiency

76

argininosuccinic acid

Argininosuccinic aciduria

109

D-sorbitol

Galactosemia

77

asparagine

Hartnup disorder

110

D-xylose

Pentosuria

78

aspartic acid

Acidosis, gluconeogenesis

111

D-xylulose

Pentosuria

79

aspartylglucosamine

Aspartylglucosaminura

112

erythritol

Transaldolase deficiency

80

azelaic acid

Adrenoleukodystrophy, neonatal

113

ethanolamine

Ethanolaminosis

81

biopterin

Biopterin synthesis deficiency

114

ethylmalonic acid

Ethylmalonic encephalopathy (EPEMA)

82

ß-alanine

Gaba transaminase deficiency

115

fructose

Hereditary fructose intolerance

83

betaine

Tyrosinemia type I

116

fumaric acid

Fumaric aciduria

84

biocytin

Biotinidase deficiency

117

galactitol

Galactosemia

85

butanon

ß-Ketothiolase deficiency

118

glutaconic acid

Glutaric aciduria type I

86

carnitine

3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiency

119

glutamic acid

Acidosis, gluconeogenesis

87

carnosine

Carnosinemia

120

glutamine

Hartnup disorder

88

cis-4-hydroxyproline

Renal dysfunction

121

glutaric acid

Glutaric aciduria type I

89

citric acid

Fumaric aciduria

122

glutathione

Glutathionuria

90

citrulline

Citrullinemia

123

glyceric acid

D-Glyceric aciduria

91

creatine

Guanidinoacetate methyltransferase (GAMT) deficiency

124

glycerol

Glycerol kinase deficiency
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125

glycine

Iminoglycinuria

Číslo
156

L-2-hydroxyglutaric acid

L-2-Hydroxyglutaric aciduria

126

glycine-proline

Prolidase deficiency

157

lactic acid

Biotinidase deficiency

127

glycolic acid

Primary hyperoxaluria I, PH1

158

L-dopa

Aromatic L-aminoacid decarboxylase deficiency

128

glyoxilic acid

Primary hyperoxaluria I, PH1

159

leucine

Hartnup disorder

129

guanidinoacetic acid

Guanidinoacetate methyltransferase (GAMT) deficiency

160

L-glyceric acid

Hyperoxaluria type II

130

guanosine

Purine nucleoside phosphorylase deficiency

161

L-isoleucine

Hartnup disorder

131

hexanoic acid

MCAD

162

L-xylulose

Pentosuria

132

hexanoyl-D,L-carnitine

Multiple acyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency

163

lysine

Glutaric aciduria type II

133

hexanoylglycine

Dehydrogenase deficiency

164

malic acid

Acidosis, gluconeogenesis

134

hippuric acid

Artefacts-bacterial contamination

165

malonic acid

Malonic aciduria

135

histamine

Histidinemia

166

methionine

Cystathionine beta-synthase deficiency

136

histidine

Histidinemia

167

methionine sulfoxyde

Cystathionine beta-synthase deficiency

137

homoarginine

Hyperlysinemia

168

methylfumaric acid

Isovaleric Acidemia

138

homocarnosine

Homocarnosinosis

169

methylmalonic acid

Methylmalonic aciduria

139

homocitrulline

Citrullinemia

170

methylsuccinic acid

Methylmalonic aciduria

140

homocysteine

Methylmalonic aciduria and homocystinuria, cblC type

171

mevalonic acid

Mevalonic aciduria

141

homocystine

Homocystinuria

172

mevalono lactone

Mevalonic aciduria

142

homogentisic acid

Alkaptonuria

173

myo-inositol

Dehydration

143

homovanillic acid

Neuroblastoma

174

N,N-dimethylglycine

Dimethylglycine dehydrogenase deficiency

144

hydroxyproline

Glutaric aciduria type II

175

N-acetyl-2-aminoadipic acid

Ketoadipic aciduria

145

hypoxanthine

Molybdenum cofactor deficiency

176

N-acetylalanine

Aminoacylase I deficiency

146

imidazoleacetic acid

Histidinemia

177

N-acetylaspartic acid

Canavan disease

147

imidazolepyruvic acid

Histidinemia

178

N-acetylcarnitine

Isovaleric acidemia

148

indican

Blue diaper syndrome

179

N-acetylglutamic acid

Aminoacylase I deficiency

149

indole-3-aceticacid

Blue diaper syndrome

180

N-acetylglutamine

Aminoacylase I deficiency

150

inosine

Purine nucleoside phosphorylase deficiency

181

N-acetylglycine

Aminoacylase I deficiency

151

isobutyric acid

Glutaric aciduria type II

182

N-acetylhistidine

Histidinemia

152

isobutyryglycine

Glutaric aciduria type II

183

N-acetylisoleucine

Aminoacylase I deficiency

153

isovaleric acid

Glutaric aciduria type II

184

N-acetylmethionine

Aminoacylase I deficiency

154

isovalerylglycine

Ethylmalonic encephalopathy (EPEMA)

185

N-acetylneuraminic acid

Salla disease

155

kynurenine

Hydroxykynureninuria

186

N-acetylphenylalanine

Phenylketonuria

187

N-acetylthreonine

Aminoacylase I deficiency

188

N-acetyltryptophane

Isovaleric acidemia
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189

N-acetyltyrosine

Tyrosinemia I+II

Číslo
222

serine

Renal dysfunction

190

N-acetylvaline

Aminoacylase I deficiency

223

serotonine

Monoamine oxidase-A deficiency (MAO-A)

191

neopterin

Phenylketonuria III

224

sialic acid

Sialic acid storage disease

192

N-isovaleroylglycine

Glutaric aciduria type II

225

S-sulfocysteine

Molybdenum cofactor deficiency

193

N-methylhistamine

Histidinemia

226

suberic acid

Glutaric aciduria type II

194

noradrenaline

Dopamine beta-hydroxylase deficiency (DßH)

227

suberylglycine

Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

195

N-trimethyllysine

TMLHE deficiency

228

succinic acid

Fumaric aciduria

196

octanoic acid

Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

229

succinylacetone

Tyrosinemia I hepatorenal form

197

octenedioic acid

Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

230

sucrose

Malabsorption syndromes

198

octenylsuccinic acid

Feeding: amino acid formula

231

taurine

Hyper-ß-alaninemia

199

ornithine

Cystinuria

232

threonine

Hartnup disorder

200

orotic acid

Orotic aciduria

233

thymidine

Mitochondrial NeuroGastroIntestinal Encephalopa- thy

201

orotidine

Citrullinemia

234

thymine

Dihydropyrimidinase deficiency

202

oxalic acid

Primary hyperoxaluria I, PH1

235

thyroxine

Hypothyroidism

203

phenylacetic acid

Phenylketonuria

236

tiglylgylcine

ß-Ketothiolase deficiency

204

phenylalanine

Phenylketonuria

237

trimethylamine

Trimethylaminuria / fish odor syndrome

205

phenyllactic acid

Phenylketonuria

238

trimethylamine-N-oxide

Trimethylaminuria / fish odor syndrome

206

phenylpropionylglycine

Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

239

tryptophane

Hepatic failure

207

phenylpyruvic acid

Phenylketonuria

240

tyramine

Artefacts-bacterial contamination

208

phosphoethanolamine

Hypophosphatasia

241

tyrosine

Asphyxia

209

pimelic acid

Adrenoleukodystrophy, neonatal

242

uracil

Tyrosinemia type I

210

pipecolic acid

Hyperprolinemia

243

uric acid

Citrullinemia

211

proline

Iminoglycinuria

244

uridine

Ornithine carbamoyltransferase deficiency

212

propionylglycine

Propionic aciduria

245

urocanic acid

Urocanic aciduria

213

propionylcarnitine

Propionic aciduria

246

valine

Hartnup disorder

214

pyruvic acid

Lactic acidosis

247

valine-proline

Prolidase deficiency

215

quinolinic acid

Malabsorption syndromes

248

vanilmandelic acid

Neuroblastoma

216

ribitol

Ribose 5-phosphate isomerase deficiency

249

xanthine

Molybdenum cofactor deficiency

217

saccharopine

Saccharopinuria

250

xanthurenic acid

Hydroxykynureninuria

218

S-adenosylhomocysteine

S-Adenosylhomocysteine (SAH) hydrolase deficiency

219

salicylic acid

Adenylosuccinate lyase deficiency

220

sarcosine

Glutaric aciduria type II

221

sebacic acid

Glutaric aciduria type II
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