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Inleiding 

• Term erfelijke stofwisselingsziekte werd geïntroduceerd door Archibald Garrot 
(1857–1936) in het begin van de 20ste eeuw (1908) 

• De meeste erfelijke metabole ziekten zijn monogenetische aandoeningen (“één 
gen, één enzyme” hypothese (Beadle en Tatum, 1941)) 

• Monogenetische defecten kunnen op verschillende manieren aanleiding geven 
tot een erfelijke stofwisselingsziekte 

- Defect van 1 enzyme met verstoring van 1 stap van een metabole pathway met 
ophoping van een metaboliet voorafgaand aan de verstoorde stap met toxiciteit 
(fenylketonurie) 

- Defect van 1 enzyme met verstoring van 1 stap van een metabole pathway met de 
onmogelijkheid om bepaalde eindprodukten te maken (vetzuuroxidatiedefecten) 

- Defect dat verschillende enzymes en metabole pathways verstoord (b.v. defect 
vitamine B12 metabolisme) 
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Inleiding 

• Meer dan 600 verschillende erfelijke stofwisselingsziekten beschreven 

• Individuele aandoeningen meestal zeldzaam (<1/100.000 geboortes) 

• Globale incidentie geschat tussen 1/800 en 1/2.500 geboortes 

• Indeling klassiek op basis van het soort metaboliet, betrokken metabool proces 

of betrokken organel 

• De symptomen kunnen op elke leeftijd beginnen. De meeste patiënten worden 

wel als baby of kind gediagnosticeerd, maar er zijn belangrijke verschillen tussen 

de verschillende categorieën. 



Neonatal screening 

Incidentie (per 100.000 geboortes) en leeftijd op het ogenblik van diagnose 

Epidemiologie en classificatie 



Neonatale screening 

• In België bevoegdheid van de gemeenschappen 

• Vanaf januari 2012 nog 2 screeningscentra (Brussel en Antwerpen) 

• Niet elke aandoening wordt gescreend (World Health Organization Wilson en 

Jungner criteria) 

 - De aandoening kan in een vroegtijdig stadium worden opgespoord 
 - De aandoening is behandelbaar 
 - Vroegtijdige behandeling zinvoller dan latere behandeling 
 - De voordelen zijn groter dan de nadelen  
 - De screening is kosten-efficiënt 



De 11 aandoeningen die worden gescreend binnen het screeningprogramma van de 
Vlaamse Gemeenschap en de geschatte prevalentie (per 100.000) 

Aandoening Prevalentie  
Congenitale hypothyroïdie 26.3 (B) 

Fenylketonurie (Hyperfenylalaninemie) 10.0 (B) 

Congenitale bijnierschorshyperplasie 6.2 (B) 

Biotinidase deficiëntie 2.1 (B) 

medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (MCAT) 2 (US) 

Methylmalonacidemie (MMA) 2 (US) 

Isovaleriaanzuuracidemie (IVA) 2 (US) 

Propionzuuracidemie (PA) 1 (US) 

maple syrup urine disease (MSUD) 0.5 (W) 

Glutaaracidemie type 1 (GA1) 3.3 (US) 

Multipele acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (GA2) Very rare 

Neonatale screening 
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Klinische symptomen 

• Bijna elk orgaansysteem kan aangetast zijn 

• Meest frekwent neuromotorische en/of gastrointestinale symptomen 
Neuromotorisch: psychomotorische retardatie, lethargie, coma, epileptische aanvallen, 

abnormale tonus, myalgie 
Gastro-intestinaal: leverdysfunctie, organomegalie, braken 

• Sudden infant death syndrome of een levensbedreigend event bij een kind kan 
het gevolg zijn van:  

 - defect in het aminozuurmetabolisme 
 - organische acidemie 
 - ureumcyclus-stoornis  
 - vetzuuroxidatiestoornis 
 - mitochondriaal defect 



Laboratoriumdiagnostiek 
Diagnostische testen 

• 1ste lijnstesten: ammoniak, lactaat/pyruvaat, ketonen, glucose, BG, levertesten 

• 2de lijnstesten: onderdeel routine-diagnostiek erfelijke metabole ziekten 
 - Aminozuren (plasma, urine, CSV) 
 - Organische zuren (urine, CSV) 
 - Vrij carnitine/acylcarnitine (acylcarnitine differentiatie) 
 - Creatine 
 - Mucopolysacchariden (urine) (mucopolysacchararidoses) 
 - Sialotransferrine elektroforese (serum) (glycosylatie-defecten) 
 - Purines en pyrimidines (urine) (defecten purine en pyrimidine metabolisme) 
 - extra lange keten vetzuren (plasma) (peroxisomale defecten) 

• 3de lijnstesten:  zeer gespecialiseerde testen 
 

Confirmatie van 1 welbepaalde diagnose  

• Genetische test 

• Enzymactiviteit (bloed, fibroblasten, leverbiopsie) 



Laboratoriumdiagnostiek 
1ste lijnstesten 

• Ammoniak: staal dient op ijs naar het labo gebracht en onmiddellijk bepaald 

• Lactaat: staal dient op ijs naar het labo gebracht en onmiddellijk bepaald 

• lactaat/pyruvaat: staal dient onmiddellijk op ijs onteiwit te worden 

• Ketonen: staal dient onmiddellijk op ijs onteiwit te worden 



Laboratoriumdiagnostiek 
2de lijnstesten 

• Aminozuren (plasma, urine, CSV) 
 - methode: chromatografie (ion-uitwisseling, LC-MSMS) 
 - scheiding 40-tal AZ waarvan er 20 gerapporteerd en kwantitatief bepaald 
 - plasma (“nuchter”, invriezen): systematisch bij vermoeden erfelijke stofwisselingsziekte 
 - CSV (invriezen): voor geselecteerde aandoeningen (steeds parallel plasmastaal) 
 - urine (invriezen): diagnose cystinurie (soms aanvullend naast plasma)   



Laboratoriumdiagnostiek 
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Laboratoriumdiagnostiek 
2de lijnstesten 

• Aminozuren (plasma, urine, CSV) 
 - methode: chromatografie (ion-uitwisseling, LC-MSMS) 
 - scheiding 40-tal AZ waarvan er 20 gerapporteerd en kwantitatief bepaald 
 - plasma (“nuchter”, invriezen): systematisch bij vermoeden erfelijke stofwisselingsziekte 
 - CSV (invriezen): voor geselecteerde aandoeningen (steeds parallel plasmastaal) 
 - urine (invriezen): diagnose cystinurie (soms aanvullend naast plasma)   

• Organische zuren (urine, CSV) 
 - methode: GC-MS 
 - scheiding van meer dan 100 componenten! 
 - Urine (invriezen): systematisch bij vermoeden erfelijke stofwisselingsziekte 
 - CSV (invriezen): in uitzonderlijke gevallen 



Laboratoriumdiagnostiek 
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Laboratoriumdiagnostiek 

MMA 



Laboratoriumdiagnostiek 



Laboratoriumdiagnostiek 



Laboratoriumdiagnostiek 
2de lijnstesten 

• Aminozuren (plasma, urine, CSV) 
 - methode: chromatografie (ion-uitwisseling, LC-MSMS) 
 - scheiding 40-tal AZ waarvan er 20 gerapporteerd en kwantitatief bepaald 
 - plasma (“nuchter”, invriezen): systematisch bij vermoeden erfelijke stofwisselingsziekte 
 - CSV (invriezen): voor geselecteerde aandoeningen (steeds parallel plasmastaal) 
 - urine (invriezen): diagnose cystinurie (soms aanvullend naast plasma)   

• Organische zuren (urine, CSV) 
 - methode: GC-MS 
 - scheiding van meer dan 100 componenten! 
 - Urine (invriezen): systematisch bij vermoeden erfelijke stofwisselingsziekte 
 - CSV (invriezen): in uitzonderlijke gevallen 

• Vrij carnitine/acylcarnitine (volbloed, plasma) 
 - enzymatisch (“nuchter”, invriezen): vrij carnitine en veresterd carnitine (acylcarnitines) 
 - LC-MSMS (“nuchter”, invriezen): acylcarnitine differentiatie 
 - bij vermoeden organische acidemie of vetzuuroxidatie-defect 

• Creatine (plasma, urine, CSV) 
 - methode: enzymatisch 



Laboratoriumdiagnostiek 
2de lijnstesten 

• Mucopolysacchariden (urine)  
 - screening: enzymatisch 
 - confirmatie: elektroforese 
 - gestegen bij storingen in de afbraak van glycosaminoglycanen (mucopolysacchridoses) 
• Transferrine glycosylatie isotypering (serum) 
 - screening: CZE 
 - confirmatie: gel-elektroforese 
 - opsporen defecten in de N-glycosylatie (NIET O-glycosylatie) (b.v. syndroom van Jaeken) 
• Purines en pyrimidines (urine)  
 - methode: HPLC 
 - opsporen defecten  purine en pyrimidine metabolisme (b.v. adenosine deaminase def.) 
• Extra lange keten vetzuren (plasma) 
 - methode: GC-MS 
 - opsporen  peroxisomale defecten (b.v. Syndroom van Zellweger) 



Erfelijke stofwisselingsziekten 

1) Defecten in het fenylalanine en tetrahydrobiopterine metabolisme 

2) Defecten in de afbraak van tyrosine 

3) Defecten in de afbraak van vertakte keten aminozuren 

4) Ureumcyclus-defecten 

5) Defecten in de vetzuuroxidatie 

6) Mitochondriale aandoeningen 

Selectie aandoeningen voor verdere bespreking 



• Fenylalanine wordt door het enzyme fenylalanine-4-hydroxylase omgezet tot 
tyrosine in aanwezigheid van tetrahydrobiopterine 

Aminozuur-metabolisme 
Defecten in het fenylalanine en tetrahydrobiopterine metabolisme 

Phe* 

Tyr 

BH4 

qBH2 
PAH 

• Hyperfenylalaninemie wordt veroorzaakt door: 

 - defect in het phenylalanine-4-hydroxylase  (klassieke PKU) 
 - defect in de synthese van BH4 
 - defect in de regeneratie van BH4 

GTP 
Tyr 

L-Dopa 

BH4 

Trp 

5-OH-Trp 

BH4 

Dopamine Serotonine 

• BH4 is tevens een co-factor voor de synthese van de neurotransmitters 
dopamine en serotonine door tyrosine and tryptofaan hydroxylase 
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• Fenylalanine wordt door het enzyme fenylalanine-4-hydroxylase omgezet tot 
tyrosine in aanwezigheid van tetrahydrobiopterine 

Aminozuur-metabolisme 
Defecten in het metabolisme van fenylalanine 

Phe* 

Tyr 

BH4 

qBH2 
PAH 

GTP 
Tyr 

L-Dopa 

BH4 

Trp 

5-OH-Trp 

BH4 

Dopamine Serotonine 

• Elk defect in het BH4 metabolisme zal leiden tot een tekort aan biogene aminen, 
catecholamines en hyperfenylalaninemie 

• Doordat fenylalanine een competitieve inhibitor is van Tyr en Trp hydroxylase zal 
klassieke PKU leiden tot een tekort aan biogene aminen en catecholamines.  
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• De presentatie van beide types hyperfenylalaninemie is heterogeen gaande van 
ernstige vormen zoals klassieke PKU tot milde, transiënte vormen. 

• Typische symptomen zijn mentale retardatie en microcefalie 

• Laattijdige detectie en instelling van het dieet leiden tot irreversiebele 
hersenschade 

Aminozuur-metabolisme 
Defecten in het metabolisme van fenylalanine 

• Diagnose: klassieke PKU: Phe in plasma 
     BH4-deficiënties: Phe in plasma (biogene amines) 

• Behandeling: klassieke PKU: Phe-restrictie 
BH4-deficiënties: BH4 suppletie en toediening van dopamine and 
serotonine precursoren (L-Dopa en 5-hydroxytryptofaan) 

• Opvolging: klassieke PKU: Phe in plasma 
      BH4-deficiënties: Phe in plasma, biogene amines 
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=> Hyperfenylalaninemie. 

• ♂, a terme, geen problemen 
• Dag 6: neonatale screening (hielprik dag 3) toont gestegen Phe 
 => Confirmatiestaal AZ in plasma 

Aminozuur-metabolisme 

Presentator
Presentatienotities
PML post-menstruele leeftijd



• ♂, a terme, geen problemen, BV 
• Dag 6: neonatale screening (hielprik dag 3) toont gestegen Phe 
 => Confirmatie AZ in plasma, start dieet (flesmelk) 
  
 Evolutie Phe-waarden (ref. waarde 40-140; streefdoel <400 µmol/L) 
 Dag 6: 1540 µmol/L 
 Dag 8: 1035 µmol/L 
 Dag 10: 106 µmol/L 
 Dag 12:   34 µmol/L (te laag, start supplement Phe) 
 Dag 14: 150 µmol/L 
 … 
 Dag 28: start borstvoeding (moeder PKU-dieet) 
 Dag 31: 885 µmol/L 
 Dag 36: 581 µmol/L (dieet opnieuw uitgelegd, stop supplement Phe) 
 Dag 38:      4 µmol/L (te laag, opnieuw start supplement Phe) 
 Dag 45: 162 µmol/L 

Aminozuur-metabolisme 
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• De afbraak omvat 5 enzymatische stappen. Erfelijke defecten in 4 van deze 
enzymes zijn beschreven.  

Aminozuur-metabolisme 
Defecten in de afbraak van tyrosine 

Tyr 

4-OH-fenylpyruvaat 

Homogentisinezuur 

Maleylacetoacetaat 

Fumarylacetoacetaat 

Fumaraat + acetoacetaat 

Alkaptonurie (zwarte urine, arthritis, sclerale pigmentatie) 

Tyrosinemie type I (variabel (meestal <1j), FTT, leverfalen, HCC)  

Tyrosinemie type II (Tyr+++, corneale ulceraties, hyperketatose, neur. sympt) 

Tyrosinemie type III (mentale retardatie, neur sympt) 

4-OH-fenyllactaat 4-OH-fenylacteaat 

Succinylacetaat 

Succinylaceton 

Hawkinsinurie  
(benigne, FTT, met acidose) 
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• Geen gemeenschappelijk fenotype voor de verschillende afbraakstoornissen 

Aminozuur-metabolisme 
Defecten in de afbraak van tyrosine 

• Diagnose: Tyrosinemie II en III: pAZ: Tyr ↑↑, OZ: Tyr DP ↑, gn succinylaceton 
  Tyrosinemie I: pAZ: Tyr ↑, OZ: Tyr DP ↑, succinylaceton 
 Alkaptonurie: OZ: homogentisinezuur 

• Behandeling: Tyrosinemie type II en III: Tyr-restrictie 
  Tyrosinemie type I: Tyr-restrictie en NTBC 
  Alkaptonurie: NTBC? 

• Opvolging: Tyrosinemie II en III: pAZ 
    Tyrosinemie I: pAZ + OZ 

• Transiënte neonatale tyrosinemie: transiënt pAZ: Tyr ↑, OZ: normaal  
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• ♂, op 3 maand : episodes van hematemesis, braken van  hemorrhagisch maagvocht en 
rood bloedverlies per annum, palpabele leverrand  

Aminozuur-metabolisme 

   OZ: geen succinylaceton in urine 
⇒ Diagnose Tyrosinemie type II of III 
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Organische acidemie 
Defecten in de afbraak van de vertakte keten AZ 

MSUD MSUD MSUD 

MMA BD 

PA 

IVA 

Blau N, Duran M, Blaskovics ME, · Gibson KM. Physician’s Guide to the Laboratory Diagnosis of Metabolic Diseases 2nd Ed. 
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• ♂, Dag 7: opname wegens slecht drinken en ondertemperatuur. Borstvoeding al moeizaam van 
na de geboorte. Tijdens hospitalisatie sufheid en hypertonie. Nauwe ventrikels.  

• Dag 10:  neonatale screening toont vermoeden MSUD, transfer UZ Leuven 

Organische acidemie 
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• ♂, Dag 7: opname wegens slecht drinken en ondertemperatuur. Borstvoeding al moeizaam van 
na de geboorte. Tijdens hospitalisatie sufheid en hypertonie. Nauwe ventrikels.  

• Dag 10:  neonatale screening toont vermoeden MSUD, transfer UZ Leuven 

=> Diagnose MSUD 

Organische acidemie 
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• ♂, Dag 7: opname wegens slecht drinken en ondertemperatuur. Borstvoeding al moeizaam van 
na de geboorte. Tijdens hospitalisatie sufheid en hypertonie. Nauwe ventrikels.  

• Dag 10:  neonatale screening toont vermoeden MSUD, transfer UZ Leuven 

=> Diagnose MSUD 

Organische acidemie 
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• ♀, Dag 1: wegens hypoglycemie tot 11 mg/dl en hypothermie. Er was verslechtering van de 
intake, ontwikkeling van metabole acidose, naast gestegen lactaat, gestegen ammoniak tot 220, 
neutropenie en thrombopenie. Geen macrocytose. 

• Dag 14: gestopt met eiwit, en gestart met intralipid en glucose. Progressieve verbetering. 
 => vermoeden metabole stoornis 
• Dag 16: bepaling AZ in plasma en OZ in urine 

Organische acidemie 
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• ♀, Dag 1: wegens hypoglycemie tot 11 mg/dl en hypothermie. Er was verslechtering van de 
intake, ontwikkeling van metabole acidose, naast gestegen lactaat, gestegen ammoniak tot 220, 
neutropenie en thrombopenie. Geen macrocytose. 

• Dag 14: gestopt met eiwit, en gestart met intralipid en glucose. Progressieve verbetering. 
 => vermoeden metabole stoornis 
• Dag 16: bepaling AZ in plasma en OZ in urine 

Organische acidemie 

=> Diagnose methylmalonacidemie 
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Organische acidemie 
Defecten in de afbraak van de vertakte keten AZ 

MSUD MSUD MSUD 

MMA BD 

PA 

IVA 

Blau N, Duran M, Blaskovics ME, · Gibson KM. Physician’s Guide to the Laboratory Diagnosis of Metabolic Diseases 2nd Ed. 
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• ♀, Dag 3: opname suf, moeilijk wekbaar, minder drinken. 500 g afgevallen vandaag.  
• Dag 4: transfer UZ Leuven, eiwitinname gestopt en glc infuus gestart, bepaling AZ en OZ 

Organische acidemie 

=> Diagnose methylmalonacidemie (bevestigd CblB defect, doch Hcy en Met nl) 
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Ureumcyclus-defecten 

• De ureumcyclus is de eerste metabole cyclus die ontdekt is (Hans Krebs and Kurt 
Henseleit, 1932) 

• De ureum-cyclus produceert ureum vanuit ammoniak en CO2 en vindt 
voornamelijk plaats in de lever  

 

• De afbraak van aminozuren is de belangrijkste bron van ammoniak 

• Alle ureumcyclus-defecten geven hyperammonemie en gestegen glutamine in 
plasma (Glu + NH3 → Gln) 

2 NH3 + CO2             H2N-CO-NH2 



Ureumcyclus-defecten 

Blau N, Duran M, Blaskovics ME, · Gibson KM. Physician’s Guide to the Laboratory Diagnosis of Metabolic Diseases 2nd Ed. 

Cit ↓ 
Cit ↑ 

NGAS: N-Acetylglutamate synthetase,  OTC: ornitine transcarbamylase, CPS : carbamylfosfaat synthetase 
 AS: argininosuccinaat synthetase, AL: argininosuccinaat lyase, ARG: argininase, ORNT1: ornithine translocase 
HHH: Hyperornithinemie-hyperammonemie-homocitrullinurie syndroom 

Citrullinemie 
type 1 

HHH 
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Ureumcyclus-defecten 

=> Vermoeden ureumcyclusdefect. Patiënt getransfereerd naar UZ Leuven. 

• ♂, 38w PML, goede start 
•  Dag 3: opname NIZ wegens kreunen, grauwe kleur, slecht drinken, niet plassen en 10% 

gewichtsverlies. HC bleven steriel. Respiratoire alkalose. Initiële werkdiagnose: 
hypovolemische shock met lichte prerenale nierinsufficientie tgv relatieve ondervoeding. 

• 1,5 maand: staal opgestuurd voor bepaling AZ in plasma  
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Ureumcyclus-defecten 

   OZ: Normaal orootzuur in urine 
⇒ Diagnose CPS 1 deficiëntie (DD: NAGS deficiëntie)  

• ♂, 38w PML, goede start 
•  Dag 3: opname NIZ wegens kreunen, grauwe kleur, slecht drinken, niet plassen en 10% 

gewichtsverlies. HC bleven steriel. Respiratoire alkalose. Initiële werkdiagnose: 
hypovolemische shock met lichte prerenale nierinsufficientie tgv relatieve ondervoeding. 

• 1,5 maand: staal opgestuurd voor bepaling AZ in plasma. Trnasfer patiënt naar UZ Leuven. 
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Ureumcyclus-defecten 

Blau N, Duran M, Blaskovics ME, · Gibson KM. Physician’s Guide to the Laboratory Diagnosis of Metabolic Diseases 2nd Ed. 

Cit ↓ 
Cit ↑ 

NGAS: N-Acetylglutamate synthetase,  OTC: ornitine transcarbamylase, CPS : carbamylfosfaat synthetase 
 AS: argininosuccinaat synthetase, AL: argininosuccinaat lyase, ARG: argininase, ORNT1: ornithine translocase 
HHH: Hyperornithinemie-hyperammonemie-homocitrullinurie syndroom 

Citrullinemie 
type 1 

HHH 

Presentator
Presentatienotities
Maple syrup disease (branched chain-ketoacid dehydrogenase complex deficiency): 4 verschillende genen betrokken, variabele expressie



Ureumcyclus-defecten 
♂, 3 jaar, 4 maal episode van gedragsstoornissen met diagnose van hepatocellulaire 
encephalopathie. Doorgestuurd naar UZ Leuven voor verdere diagnostiek. 
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Ureumcyclus-defecten 

=> Vermoeden ureumcyclus-defect type OTC, CPS1 of NGAS deficiëntie 

♂, 3 jaar, 4 maal episode van gedragsstoornissen met diagnose van hepatocellulaire 
encephalopathie. Doorgestuurd naar UZ Leuven voor verdere diagnostiek. 
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Ureumcyclus-defecten 

  Sterk verhoogd orootzuur en uracil in urine 
⇒ Diagnose ornithine transcarbamylase deficiëntie 

♂, 3 jaar, 4 maal episode van gedragsstoornissen met diagnose van hepatocellulaire 
encephalopathie. Doorgestuurd naar UZ Leuven voor verdere diagnostiek. 
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Ureumcyclus-defecten 
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Ureumcyclus-defecten 
♂, Dag 3: Verwijzing omwille van een massieve hyperammonemie (1585 µmol/L). 
Geïntubeerd. Globale areflexie en hypotonie (axiaal en perifeer)  

⇒Vermoeden ureumcyclusdefect. Bepalen AZ in plasma en OZ in urine. 
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Ureumcyclus-defecten 
♂, Dag 3: Verwijzing omwille van een massieve hyperammonemie (1585 µmol/L). 
Geïntubeerd. Globale areflexie en hypotonie (axiaal en perifeer)  

 Geen argininosuccinaat in plasma of urine 
⇒ Vermoeden ureumcyclusdefect type OTC deficiëntie 

 

 Na 7 dagen behandeling waaronder hemodialyse ammoniak 80 µmol/L, terug reflexen, 
oogjes open, beademing gestopt 

 Dag 8: enterobacter-sepsis, overleden 3 dagen later 
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Ureumcyclus-defecten 
♂, 3 jaar, Ontwikkelingsachterstand en episodes van ataxie.  
Staal opgestuurd voor AZ en OZ in urine. 

 OZ: normaal orootzuur 
⇒ Vermoeden ureumcyclusdefect type argininosuccinaat lyase deficiëntie.  
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Ureumcyclus-defecten 
♂, 3 jaar, Ontwikkelingsachterstand en episodes van ataxie.  
Vraag bepaling AZ in plasma. 

=> Bevestiging arginosuccinaat lyase deficiëntie 
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• Lange keten vetzuren die in het vetweefsel worden opgeslagen kunnen via de β-
oxidatie worden omgezet in energie. Dit proces vindt grotendeels plaats in de 
mitochondriën 

• Energie-produktie door β-oxidatie van lange keten vetzuren wordt belangrijk bij 
langdurig vasten 

• 11 verschillende genetische defecten beschreven in de β-oxidatie 

• Symptomen: o.a. hypoketotische hypoglycemie, leverdysfunctie, cardiomyopathie, 
inspanningsintolerantie 

• 1ste lijnstesten: glucose ↓, ketonen ↓, ammoniak ↑, levertesten ↑ 

• 2de lijnstesten: organische zuren, acylcarnitine differentiatie 

• MCAD deficiëntie: meest frekwente defect, zeer variabele presentatie (25% 
overlijdt plots, 25% nooit symptomen), tussen episodes kunnen testen volledig 
normaal zijn 

Vetzuuroxidatie-defecten 
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Vetzuuroxidatie-defecten 

MCAD 

MADD (GA2) 

LCHAD VLCAD 
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Vetzuuroxidatie-defecten 

SCAD :4 - 6 C 
MCAD : 6 – 12 C 
LCAD : 12 – 18 C 
VLCAD : 14 – 20 C 

Mitochondrial trifunctional 
protein (> 10 C) 
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Defecten in de oxidatieve fosforylatie 

• Er zijn meer dan 100 genen nodig voor oxidatieve fosforylatie.  

• Mitochondriale eiwitten deels mitochondriaal en deel nucleair gecodeerd.  

• Symptomen zeer variabel, vooral organen die erg afhankelijk zijn van airoob 
metabolisme aangetast zoals zenuwstelsel en skeletspieren 

• Meestal pas diagnose op volwassen leeftijd 

• 1ste lijnstesten: lacaat/pyruvaat ↑, 3-OH-butyraat/acetoacetaat ↑, alanine ↑ 

• 2de lijnstesten: bepaling mitochondriale complexen in weefsel (vers > ingevroren) 

• 3de lijnstesten: genetische testing, doch veel patiënten onopgelost 

Mitochondriale defecten 
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• ♂, a terme, geen problemen 
• Dag 30: neonatale screening toont vermoeden MCAD deficiëntie  
 => Confirmatiestaal acylcarnitines in bloed 

Vetzuuroxidatie-defecten 
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• ♂, a terme, geen problemen 
• Dag 30: neonatale screening toont vermoeden MCAD deficiëntie  
 => Confirmatiestaal acylcarnitines in bloed 

Vetzuuroxidatie-defecten 

=> Bevestiging MCAD deficiëntie 
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• ♀, a terme, geen problemen 
• Dag 25: neonatale screening toont vermoeden MADD deficiëntie  
 => Confirmatiestaal OZ in urine en acylcarnitines in bloed 

Vetzuuroxidatie-defecten 

=> Bevestiging MAD deficiëntie 
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• ♀, a terme, geen problemen 
• Dag 25: neonatale screening toont vermoeden MADD deficiëntie  
 => Confirmatiestaal OZ in urine en acylcarnitines in bloed 

Vetzuuroxidatie-defecten 
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• ♀, a terme, geen problemen 
• Dag 25: neonatale screening toont vermoeden MADD deficiëntie  
 => Confirmatiestaal OZ in urine en acylcarnitines in bloed 

Vetzuuroxidatie-defecten 
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• ♂, prematuur (30w) 
• Dag 1: oplopend lactaat en licht gestegen ammoniak 
 => bepaling AZ, OZ en acylcarnitines 

Vetzuuroxidatie-defecten 
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Vetzuuroxidatie-defecten 
• ♂, prematuur (30w)  
• Dag 1: oplopend lactaat en licht gestegen ammoniak 
 => bepaling AZ, OZ en acylcarnitines 

Presentator
Presentatienotities
PML post-menstruele leeftijd



Vetzuuroxidatie-defecten 

=> Bevestiging LCHAD deficiëntie 

• ♂, prematuur (30w) 
• Dag 1: oplopend lactaat en licht gestegen ammoniak 
 => bepaling AZ, OZ en acylcarnitines 
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Vetzuuroxidatie-defecten 

=> Bevestiging LCHAD deficiëntie 

• ♂, prematuur (30w) 
• Dag 1: oplopend lactaat en licht gestegen ammoniak 
 => bepaling AZ, OZ en acylcarnitines 
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• ♂, prematuur (30w) 
• Dag 1: oplopend lactaat en licht gestegen ammoniak 
 => bevestiging LCHAD deficiëntie 
• Dag 100: hij at een dag wat minder en dronk nog slechts de helft => opname met glucose-

infuus, monitoring 
 => ‘s nachts cardiaal arrest (elektromechanische dissociatie) dat niet recupereerde bij 

onmiddellijke reanimatie gedurende een uur. Hij overleed in de armen van de mama.  
 => acute cardiomyopathie door metabole decompensatie bij ernstige vorm van LCHAD 

deficiëntie met neonatale decompensatie 

Vetzuuroxidatie-defecten 
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Energie-metabolisme 
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www.metaboleziekten.be 

Centrum Metabole Ziekten UZ Leuven 

• Prof.  David Cassiman, hepatologie 

• Prof. Em. Jaak Jaeken, pediatrie 

• Prof. Wouter Meersseman, algemeen inwendige geneeskunde 

• Dr. Luc Régal, pediatrie 

• Prof. Pieter Vermeersch, laboratoriumgeneeskunde 
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Vragen? 
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Galactosemie 
♂, 20 jaar, Turkse origine, mentale retardatie, geen zichtsstoornissen of katarakt, 
anamnestisch geen bewegings/coordinatiestoornissen  

=> galactosemie 
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Energie-metabolisme 
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Erfelijke stofwisselingsziekten 

1) Defecten in het fenylalanine en tetrahydrobiopterine metabolisme 

2) Defecten in de afbraak van tyrosine 

3) Defecten in de afbraak van vertakte keten aminozuren 

4) Ureumcyclus-defecten 

5) Defecten in de vetzuuroxidatie 

6) Mitochondriale defecten 



Ureumcyclus-defecten 

Hyperornithinemie-hyperammonemie-homocitrullinurie syndroom 
Gestegen Gln: in kader van hyperammonemie 
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Aminozuur-metabolisme 

• Metabolisme van fenylalanine 

• Metabolisme van tyrosine 

• Metabolisme van de vertakte keten aminozuren valine, leucine en isoleucine 

• Metabolisme van de zwavelhoudende aminozuren 

• Metabolisme van serine en glycine 

• Metabolisme van gamma-aminoboterzuur (GABA) 

• Metabolisme van proline 

Erfelijke defecten in het aminozuur-metabolisme 
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