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Streszczenie  
Kwasica metylomalonowa i propionowa (MMA/PA) należą do wrodzonych wad metabolicznych 
charakteryzujących się akumulacją kwasu propionowego i/lub kwasu metylomalonowego 
spowodowaną niedoborem mutazy metylomalonylo-CoA (MUT) lub karboksylazy propionylo-
CoA (PCC). MMA ma szacowaną częstość występowania wynoszącą ~ 1: 50 000, natomiast 
PA ~ 1:100 000-150 000. U pacjentów objawia się albo tuż po urodzeniu ostrym pogorszeniem 
się stanu, kwasicą metaboliczną i hiperamonemią, albo później w dowolnym wieku z bardziej 
heterogenicznym obrazem klinicznym, prowadząc do wczesnej śmierci lub do ciężkiej 
niepełnosprawności neurologicznej u wielu pacjentów, którzy przeżyli. Skutki intelektualne 
zwykle są gorsze w przypadku PA, a późne powikłania obejmują przewlekłą chorobę nerek, 
prawie wyłącznie w MMA, i kardiomiopatię, głównie w PA. Poza postaciami MMA wrażliwymi na 
witaminę B12 wyniki leczenia są marne, pomimo istnienia pozornie skutecznej terapii 
opierającej się na niskobiałkowej diecie i karnitynie. Może być to związane z niedostatecznym 
rozpoznawaniem i opóźnioną diagnozą spowodowaną nieswoistym obrazem klinicznym i 
niewystarczającą świadomością pracowników służby zdrowia ze względu na rzadkość choroby. 
Wytyczne te mają na celu zapewnić międzyeuropejski konsensus, by pomóc lekarzom, ustalić 
standardy opieki oraz zwiększyć świadomość w temacie choroby. Wytyczne spełniające te cele 
opracowano z zastosowaniem metodologii SIGN, według której eksperci w dziedzinie MMA/PA 
z dwunastu europejskich państw i USA zebrali wszystkie istniejące dowody, przypisali im 
kategorie zgodnie z systemem poziomu dowodów SIGN i w oparciu o powiązany poziom 
dowodów przedstawili szereg wniosków. Chociaż stopień dowodów rzadko przekracza poziom 
C (dowody z badań nieanalitycznych, takich jak opisy przypadków i serii przypadków), wytyczne 
powinny zapewnić mocną i krytyczną podstawę w praktyce zarówno przy ostrych, jak i 
przewlekłych obrazach oraz odnieść się do diagnozy, postępowania, monitorowania, rezultatów, 
a także kwestii psychospołecznych i etycznych. Co więcej wytyczne te podkreślają braki w 
wiedzy, które muszą być uzupełnione przez przyszłe badania. Uważamy, że te wytyczne 
pomogą uporządkować praktykę, ustalić powszechne standardy i szerzyć dobrą praktykę 
medyczną z pozytywnym wpływem na wyniki u pacjentów MMA/PA. 
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Wstęp 
Kwasica metylomalonowa i propionowa (MMA/PA) stanowią autosomalne recesywne 
zaburzenia katabolizmu propionianów spowodowane wadami w enzymach mutazie 
metylomalonylo-CoA (MUT) lub karboksylazie propionylo-CoA (PCC) i charakteryzują się 
akumulacją metabolitów katabolizmu aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach, takich jak 
kwas 3-hydroksypropionowy, kwas metylocytrynowy i/lub kwas metylomalonowy, w osoczu, 
moczu i innych płynach ustrojowych. 

Mitochondrialna karboksylaza propionylo-CoA (PCC, EC 6.4.1.3) jest α6β6 
dodekamerem, składającym się z podjednostek PCCA i PCCB, który katalizuje odwracalne 
zależne od biotyny przekształcenie propionylo-CoA w metylomalonylo-CoA. Ten ulega 
racemizacji do swojego L-enancjomeru, L-metylomalonylo-CoA, który odwracalnie ulega 
izomeryzacji do bursztynylo-CoA w reakcji katalizowanej przez mutazę L-metylomalonylo-CoA 
(MUT, EC 5.4.99.2), która wymaga witaminy B12 (kobalaminy) w postaci adenozylokobalamina 
(AdoCbl) jako kofaktora (Rycina 1). Te reakcje stanowią kluczowe etapy w katabolizmie 
propionianów, kierując metabolity z rozpadu aminokwasów, jak walina, izoleucyna, metionina i 
treonina, kwasów tłuszczowych o łańcuchach z nieparzystą liczbą atomów węgla i bocznego 
łańcucha cholesterolu do cyklu kwasów trikarboksylowych. Podczas gdy mutacje w 
genie PCCA lub PCCB powodują kwasicę propionową (MIM# 606054), izolowana kwasica 
metylomalonowa jest spowodowana wadą genetyczną albo w samym enzymie MUT (MIM# 
251000, MMA typu mut), albo w jednym z białek (MMAA, MMAB, MMADHC) zaangażowanych 
w syntezę jego aktywnego kofaktora, adenozylokobalaminy (MMA typ cblA, MIM# 251100; 
MMA typ cblB, MIM# 251110; MMA wariant cblD 2 MIM# 277410) [1]. Niedobory apoenzymu 
MUT dzieli się na dwie podgrupy: wadę mut° z praktycznie niewykrywalną aktywnością MUT i 
wadę mut− z niską do umiarkowanej aktywność resztkową MUT w obecności wysokiego 
stężenia AdoCbl. Wady w metabolizmie kobalaminy mogą również objawiać się jako połączona 
kwasica metylomalonowa i homocystynuria (wady cblC, cblD, cblF i cblJ) [2,3]. 

 

 
Rycina 1. Metaboliczna współzależność MMA i PA. 
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MMA i PA są rzadkimi zaburzeniami i ich rzeczywista częstość występowania w Europie 
nie jest znana [4]. Oszacowana częstość występowania w populacjach zachodnich mieści się w 
zakresie od 1:48 000 do 1:61 000 urodzeń w przypadku MMA [5] i od 1:50 000 do 1:500 000 
urodzeń w przypadku PA. Uważa się, że łączna częstość występowania wynosi ~ 1: 50 000 dla 
izolowanej MMA i ~ 1:100 000 do 150 000 dla PA [6]. W niektórych populacjach na świecie 
częstość występowania jest znacznie wyższa. Na przykład odnotowana częstość występowania 
PA w Arabii Saudyjskiej jest znacznie wyższa i wynosi 1 na 2 000 do 5 000 żywych urodzeń [7]. 

U pacjentów z całkowitym niedoborem enzymu w pierwszych dniach do tygodni życia 
stwierdza się ostre pogorszenie się ich ogólnego stanu klinicznego, kwasicę metaboliczną i 
hiperamonemię, postępujące do śpiączki i śmierci w przypadku nieleczenia. Przypadki MMA i 
PA o późnym początku mogą objawiać się w dowolnym wieku, tj. niemowlęcym, dziecięcym, a 
nawet później, z bardziej heterogenicznym obrazem klinicznym. Skutki intelektualne zwykle są 
gorsze w przypadku PA, a późne powikłania obejmują przewlekłą chorobę nerek, prawie 
wyłącznie w MMA, i kardiomiopatię, głównie w PA. Ogólne wyniki leczenia są marne, pomimo 
istnienia pozornie skutecznej terapii opierającej się na niskobiałkowej diecie i karnitynie, z 
wyjątkiem postaci MMA wrażliwych na witaminę B12 (głównie MMA typu cblA), które, jeśli 
zdiagnozowane w odpowiednim czasie i właściwie leczone, dają lepsze rezultaty. Ponieważ na 
rokowanie silny wpływ ma czas trwania śpiączki i górne wartości stężenia amoniaku we krwi, 
szczególnie u noworodków [8-10], pacjenci muszą zostać rozpoznani i poddani odpowiedniemu 
leczeniu najszybciej jak to możliwe. W świetle złożoności zasobów wymaganych do szybkiej 
diagnozy kluczowe jest skuteczne postępowanie i intensywne monitorowanie leczenia w czasie 
oraz dostateczne doświadczenie w diagnozie i leczeniu (wliczając pozaustrojową eliminację 
toksyn) wrodzonych wad metabolicznych (IEM) z zastosowaniem wspomagających zasobów 
laboratoryjnych dostępnych 24/7. Jednak rzadkość MMA/PA uniemożliwia pojedynczym 
ośrodkom, a nawet państwom posiadania pełnej wiedzy co do postępowania opartego na 
dowodach. 

Obecnie w niektórych europejskich instytucjach/państwach istnieją różne wytyczne do 
diagnozy i leczenia MMA i PA, ale brakuje konsensusu co do tego, jak diagnozować i leczyć 
pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzoną MMA/PA [11]. W związku z tym celem tych 
uzgodnionych wytycznych jest ustandaryzować, usystematyzować i uregulować diagnozę, 
terapię i długoterminowe postępowanie w MMA/PA w Europie w oparcie o dowody najwyższego 
poziomu poprzez połączenie wszystkich opublikowanych danych i zebranie doświadczeń z 
wiodących ośrodków z kilku europejskich państw i USA. Wytyczne te, opracowane z 
zastosowaniem metodologii SIGN (Scottish Intercollegiate Guideline 
Network, http://www.sign.ac.uk), są przeznaczone dla specjalistów od chorób metabolicznych, 
pediatrów, dietetyków, neonatologów, specjalistów intensywnej terapii, lekarzy osób dorosłych, 
położnych, pielęgniarek i psychologów zaangażowanych w opiekę nad pacjentami MMA/PA. 
  
Metodologia i założenia 
Opracowanie wytycznych 
Proces prowadzący do tych wytycznych zapoczątkowano na corocznym sympozjum 
Towarzystwa ds. Badań nad Wrodzonymi Wadami Metabolicznymi (ang. „Society for the Study 
of Inborn Errors of Metabolism”; SSIEM)” odbywającym się w Genewie w sierpniu 2011 r. Trzy 
kolejne spotkania odbyły się w Zurychu (marzec 2012 r.), Birmingham (wrzesień 2012 r.) i 
ponownie w Zurychu (styczeń 2013 r.). Podczas spotkania genewskiego grupę ds. opracowania 
wytycznych (GDG) przeszkolono pod kątem metodologii, by zapewnić standaryzowaną ocenę 
literatury, i ustalono zespoły skupiające się na konkretnych tematach. Następnie członkowie 
GDG dokonali przeglądu literatury, naszkicowali wytyczne, omówili je ze wszystkimi pozostałymi 
członkami GDG na kolejnych spotkaniach, a także omówili korekty do szkicu wytycznych 
sporządzonego przez zewnętrznych konsultantów specjalizujących się w 
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neonatologii/intensywnej terapii (Jochen Meyburg, Heidelberg, neurologia dziecięca (B. Plecko-
Startinig, Zurich), nefrologia (C.P. Schmitt, Heidelberg) i reprezentanta grupy pacjentów (S. 
Hannigan, London). Co więcej GDG dokonało korekty wytycznych na podstawie opinii dwóch 
uznanych zewnętrznych recenzentów (M. Duran, Amsterdam, biochemik ze specjalizacją w 
kwasicach organicznych; J. Walter, Manchester, doświadczony pediatra od chorób 
metabolicznych, redaktor podręcznika Inborn Metabolic Diseases – Diagnosis and 
Treatment (wydanie 5, 2012), Springer, Berlin). 

GDG składało się ze specjalistów-pediatrów od chorób metabolicznych (D. Ballhausen, 
M. R. Baumgartner [przewodniczący], A. B. Burlina, A. Chakrapani [współprzewodniczący], K. 
Chapman [reprezentujący grupę ds. wytycznych w PA z USA], C. Dionisi-Vici, S. C. Grünert, S. 
Grünewald, F. Hörster [sekretarz], T. Honzik, D. Karall, S. Scholl-Bürgi, F. Skovby, V. 
Valayannopoulos, F. Wijburg), genetyków biochemicznych/biochemików klinicznych (B. Fowler, 
B. Merinero, C. Pérez-Cerdá, J. O. Sass), specjalistów-dietetyków od chorób metabolicznych 
(A. MacDonald, M. Assoun, S. Dubois [Paris], E. Müller, Heidelberg), neurologów dziecięcych 
(G. Haliloglu, D. Martinelli), psychologa/pediatry od chorób metabolicznych (M. Huemer) i 
specjalisty od chorób metabolicznych osób dorosłych (M. Hochuli). Spotkania grupy ds. 
wytycznych były nadzorowane przez moderatora (M. Summar, Washington), którego rolą było 
kierowanie dyskusją bez bezpośredniego wkładu w zawartość wytycznych. Praktyczne 
zastosowanie tych wytycznych było sprawdzone w badaniu pilotażowym i poparte przez 3 
pediatrów w trakcie szkolenia (P. Forny, A. Lämmle, A. Schumann), których poproszono o 
przeczytanie i skomentowanie wytycznych. Ostateczna wersja wytycznych zostanie przesłana 
do wszystkich europejskich towarzystw wrodzonych wad metabolicznych do zatwierdzenia. 
 
Systematyczny przegląd literatury i ocena siły dowodów 
Metodologia stosowana w zbieraniu bazy dowodów dla tych wytycznych zasadniczo stanowi tę 
stosowaną w Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN, http://www.sign.ac.uk). 
Systematyczny przegląd literatury dotyczącej MMA/PA od czasu opisu każdej z tych chorób do 
grudnia 2011 r. był przeprowadzony głównie z zastosowaniem baz Medline, Embase, Cochrane 
Library, MedLink i Orphanet. Kilka artykułów, które opublikowano później, a przez grupę zostały 
uznane za istotne, włączono po tym punkcie czasu. Wyszukiwanie obejmowało również strony 
internetowe międzynarodowych i krajowych towarzystw i grup rodzicielskich związanych z 
wrodzonymi wadami. Stosowne artykuły były oceniane przez minimum dwóch członków GDG 
zanim wnioski uznano za dowód. 

Poziomy dowodów klasyfikowano zgodnie z metodologią SIGN (Tabela 1) i oceniano 
siłę zaleceń podanych w wytycznych w zależności od ich poziomu dowodów (Tabela 2). 
 
Zastrzeżenie braku odpowiedzialności 
Wytyczne te mają pomagać w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad pacjentem z 
MMA/PA. Uzgodnione zalecenia, chociaż opierają się na najlepszych dostępnych dowodach, 
często reprezentują wyłącznie opinię eksperta i należy się do nich odnosić w sposób 
elastyczny, wykorzystując własne doświadczenie i mając na uwadze danego pacjenta. 
Wytyczne nie gwarantują zadowalającej diagnozy u wyników leczenia u każdego pacjenta. Co 
więcej wytyczne te, chociaż są możliwie wyczerpujące, nie obejmują wszystkich możliwych 
metod w pracy diagnostycznej i opiece i w sposób niezamierzony mogą pomijać niektóre 
dopuszczalne i ustalone procedury. Chociaż powinny one pomóc w optymalizacji opieki nad 
poszczególnymi pacjentami i wesprzeć podejmowanie decyzji poprzez oparcie praktyki 
klinicznej na wiedzy naukowej i medycznej, wytyczne nie powinny zastępować wyuczonej, 
rozważnej praktyki klinicznej. 
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Tabela 1. Poziomy dowodów klasyfikowano zgodnie z metodologią SIGN 

Poziom 
dowodów 

Kryteria 

1
++

 Wysokiej jakości metaanalizy, przeglądy systematyczne randomizowanych badań 
klinicznych (RCT) lub RCT obarczone bardzo niskim ryzykiem błędu. 

1
+
 Dobrze przeprowadzone metaanalizy, przeglądy systematyczne RCT lub RCT 

obarczone niskim ryzykiem błędu. 

1
−
 Metaanalizy, przeglądy systematyczne RCT lub RCT obarczone wysokim ryzykiem 

błędu. 

2
++

 Wysokiej jakości przeglądy systematyczne badań kliniczno-kontrolnych lub 
kohortowych lub wysokiej jakości badania kliniczno-kontrolne lub kohortowe 
cechujące się bardzo niskim ryzykiem występowania czynnika zakłócającego, błędu 
lub przypadkowości i wysokim prawdopodobieństwem, że związek jest 
przyczynowy. 

2
+
 Dobrze przeprowadzone badania kliniczno-kontrolne lub kohortowe cechujące się 

niskim ryzykiem występowania czynnika zakłócającego, błędu lub przypadkowości i 
umiarkowanym prawdopodobieństwem, że związek jest przyczynowy. 

2
−
 Badania kliniczno-kontrolne lub kohortowe obarczone wysokim ryzykiem 

występowania czynnika zakłócającego, błędu lub przypadkowości i istotnym 
ryzykiem, że związek nie jest przyczynowy. 

3 Badania nieanalityczne, np. opisy przypadków, serie przypadków. 

4 Opinia eksperta. 

 
Diagnoza (i diagnoza różnicowa) 
Oznaki i objawy kliniczne - stany wzbudzające podejrzenie MMA/PA 
Oznaki i objawy kliniczne MMA/PA nie są swoiste. U pacjentów mogą występować objawy ostre 
lub przewlekłe w dowolnym wieku (Tabela 3). Niektóre oznaki i objawy są powszechne, inne są 
rzadkie, a kilka opisano wyłącznie w pojedynczych przypadkach. 

W klasycznej postaci MMA/PA występującej u noworodków objawy pojawiają się nawet 
już w drugim dniu życia i obejmują ostre pogorszenie się ogólnego stanu klinicznego, wymioty, 
odwodnienie, utratę masy ciała, wahania temperatury, zajęcie układu nerwowego z obniżonym 
lub wzmożonym napięciem mięśniowym, pobudliwość, letarg postępujący do śpiączki i 
napadów (Tabela 3). Przy pojawieniu się objawów wyniki laboratoryjne obejmują ciężką i trwałą 
kwasicę i ketozę metaboliczną, podwyższoną lukę anionową i hiperamonemię. Jak u każdego 
chorego noworodka, należy wykluczyć sepsę i inne bardziej powszechne stany, takie jak uraz 
okołoporodowy, niedrożność przewodu pokarmowego i problemy krążeniowooddechowe 
[7,12,13]. 

 
Stwierdzenie nr 1: Siła zalecenia C U noworodków z ciężkim stanem klinicznym i/lub 
podejrzeniem sepsy kwasice organiczne od początku muszą być rozpatrywane na drodze 
diagnozy różnicowej (patrz Tabele 3 i 4 i ustęp dotyczący diagnostyki laboratoryjnej). 

Po okresie noworodkowym objawy MMA/PA mogą znacznie się różnić i dotykać różnych 
układów narządów, tak jak układu nerwowego, przewodu pokarmowego, układu 
immunologicznego, serca (głównie w PA) i nerek (głównie w MMA). Co istotne przełomy 
metaboliczne często wywoływane są przez incydenty kataboliczne, obciążenie białkiem lub 
określone leki. Objawy mogą również naśladować inne bardziej powszechne stany, takie jak 
cukrzycowa kwasica ketonowa z hiperglikemią [15-19] lub zespół Reye’a [20]. Powszechne 
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nieswoiste objawy/stany obejmują encefalopatię lub śpiączkę o niewyjaśnionej przyczynie [21-
23], brak prawidłowego rozwoju i wzrostu [21-33], obniżone napięcie mięśniowe [21-
23,27,30,34], padaczkę [13,23-28,35], objawy neuropsychiatryczne [36,37], kardiomiopatię i 
wydłużony odstęp QTc (ten ostatni wyłącznie w PA) [21,38-45] i postępującą niewydolność 
nerek [25,26,46-54]. 
 
Tabela 2. Siła zaleceń w zależności od ich poziomu dowodów 

Siła zalecenia Kryteria 

A Jeśli znaleziono dowody poziomu 1 (nie dotyczy tego badania). 

B Jeśli znaleziono dowody poziomu 2. 

C Jeśli znaleziono dowody poziomu 3 (głównie badania nieanalityczne, takie jak 
opisy przypadków, serie przypadków). 

D Jeśli znaleziono dowody poziomu 4 (głównie opinie ekspertów). 

 
Stwierdzenie nr 2: Siła zalecenia C Po okresie noworodkowym objawy MMA/PA mogą 
naśladować inne bardziej powszechne stany. Dotknięte są następujące układy (patrz Tabela 3): 
 

 Przewód pokarmowy: nawracającej wymioty z kwasicą ketonową, nieprawidłowe 
zachowanie podczas karmienia, brak prawidłowego rozwoju i wzrostu, zatwardzenie, 
zapalenie trzustki. 

 Układ nerwowy: ostra encefalopatia, hipotonia, napady, opóźnienie w rozwoju, zaburzenia 
ruchu/incdenty udaropodobne, objawy psychiatryczne. 

 Wyniki badania hematologicznego: neutropenia, zajęcie szpiku kostnego. 
 Serce: kardiomiopatia, wydłużony odstęp QTc (głównie w PA). 
 Nerki: przewlekła niewydolność nerek w MMA. 

 
W opublikowanych doniesieniach na temat naturalnego przebiegu MMA/PA zwykle nie 

rozróżnia się obrazu klinicznego prowadzącego do diagnozy od objawów pojawiających się w 
trakcie przebiegu choroby. Częstość występowania różnych oznak i objawów podano w 
Tabeli 5. Należy zauważyć, że niektóre rzadkie objawy mogą być nadreprezentowane, a 
niektóre powszechne objawy mogą być niedostatecznie reprezentowane w literaturze, 
wskazując na istotne złudzenie publikacyjne. 
 
Stwierdzenie nr 3: Siła zalecenia C Do tej pory opisano (bardziej) rzadkie objawy kliniczne lub 
manifestacje MMA i PA w postaci pojedynczego (początkowego) objawu lub w połączeniu z 
innymi objawami. Powinny być brane pod uwagę w diagnozie MMA/PA i muszą być brane pod 
uwagę w postępowaniu następczym i monitorowaniu pacjentów już zdiagnozowanych. 

Zebranie dokładnej historii choroby i wywiadu rodzinnego jest obowiązkowe i powinno 
obejmować pytania o niewyjaśnione zgony w okresie noworodkowym lub zaburzenia 
neurologiczne w rodzinie, pokrewieństwo, przypadki unikania białka przez pacjenta i 
rodzeństwo i przyjmowanie leków przez pacjenta. 
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Tabela 3. Ostre i przewlekłe obrazy MMA/PA 

Obraz ostry Obraz przewlekły 

Obraz podobny do sepsy u noworodków, 
wahania temperatury, zaburzenia oddychania, 
hiperwentylacja 

Częste epizodyczne charakterystyczne 
oznaki i objawy 

Układ nerwowy Układ nerwowy 

• Zmieniony poziom świadomości (od letargu i 
senności po śpiączkę) naśladujący zapalenie 
mózgu lub zatrucie środkami odurzającymi 

• Hipotonia 

• Opóźnienie w rozwoju (trudności w uczeniu 
się, niepełnosprawność intelektualna) 

• Ostra encefalopatia • Zaburzenia ruchu/dystonia 

• Napady drgawkowe (na ogół nie izolowane, ale w 
kontekście zmienionego poziomu świadomości) 

• Napady drgawkowe 

• Zaburzenia ruchu (częstsze w PA) • Zanik nerwu wzrokowego 

• Epizody udaropodobne (częstsze w MMA) • Objawy psychiatryczne (halucynacje, ataki 
psychotyczne) 

Układ pokarmowy Układ pokarmowy 

• Wymioty i trudności z karmieniem • Nawracające wymioty z kwasicą ketonową 

  • Nieprawidłowe zachowanie podczas karmienia 
(anoreksja) 

  • Brak prawidłowego rozwoju i wzrostu 

  • Zatwardzenie 

  • Zapalenie trzustki 

Wyniki badań hematologicznych Wyniki badań hematologicznych 

• Neutropenia, pancytopenia • Neutropenia, pancytopenia 

  • Wtórna hemofagocytoza (rzadka) 

Serce Serce (częściej w PA) 

• Ostra niewydolność serca (głównie wynikająca z 
kardiomiopatii) 

• Kardiomiopatia 

• Arytmie • Wydłużony odstęp QTc w EKG 

  Nerki (częściej w PA) 

  • Przewlekła niewydolność nerek w MMA 

  Inne 

  • Zapalenie skóry 

  • Utrata słuchu 

pogrubienie: typowe oznaki i objawy. 
tekst standardowy: rzadkie oznaki i objawy. 
kursywa: oznaki i objawy odnotowane tylko u pojedynczych pacjentów. 
Siła zalecenia: D. 
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Wyniki badań laboratoryjnych 
Podstawowe badania laboratoryjne wzbudzające podejrzenie MMA lub PA 
Należy rozważyć MMA i PA u każdego noworodka/dziecka (bez względu na to czy w stanie 
krytycznym czy nie) z niewyjaśnionymi: 
 

- Kwasicą metaboliczną (z podwyższoną luką anionową)  
- Podwyższonym poziomem mleczanów 
- Hiperamonemią 
- Leukopenią, trombocytopenią, anemią [27] i/lub 
- Ciałami ketonowymi w moczu (acetylooctan, test papierkowy) [80] 
 

Stwierdzenie nr 4: Siła zalecenia C Kwasica metaboliczna (z podwyższoną luką anionową), 
podwyższonym poziomem mleczanów, hiperamonemią, podwyższonym poziomem ciał 
ketonowych w moczu (szczególnie u noworodków) są charakterystyczne dla MMA i PA, a zatem 
powinny być zbadane u każdego pacjenta w stanie krytycznym lub niewyjaśnionym. 
 
 
Tabela 4. Przyłóżkowa diagnostyka różnicowa wrodzonych wad metabolicznych 
objawiających się ostrą encefalopatią (zmodyfikowane z Haeberle et al. [14]) 

Parametr Stan 

UCD MMA/PA Niedobór 
β-

ketotiolaz
y 

MSUD Wady β-
oksydacj

i 

Niedobór 
liazy 

HMG-CoA 

HI/H
A 

Niedobór 
mitochond
rialny/PC 

e
 

Niedo
bór 
PDH 

↑ NH3 ++ + – – +/– + + +/– – 

Kwasica +/– + ++ – +/– + – + + 

Ketonuria
a
 – ++/+++ +++ +/++ – – – +/++ – 

Hipoglikemia
b
 – +/– – – + + ++ +/– – 

↑ Kwas 
mlekowy

c
 

– + + – +/– + – ++ ++ 

↑ AST i ALT (+) +/– – – ++ +/– – +/– – 

↑ CPK – – – – ++ – – +/– – 

↑ Kwas 
moczowy 

– + + + + + – +/– +/– 

↓ 
WBC/RBC/Plt 

– + – – – – – +/– – 

Utrata masy – +
d
 + +/– – – – + – 

Niestandardowe skróty obejmują: MSUD, choroba syropu klonowego; liaza HMG-CoA, liaza 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA; 
HI/HA, zespół hiperinsulinizmu/hiperamonemii; PC, karboksylaza pirogronianowa; PDH, dehydrogenaza pirogronianowa. 
a 
Ketonuria (++ - +++) sugeruje OA u noworodków. 

b 
Hipolikemia i hiperamonemia (pseudozespół Reye’a) przeważają w niedoborze 3-HMG-CoA-liazy (bardziej niż w niedoborze PC). 

c 
Podwyższenie poziomu kwasu mlekowego odnosi się do mleczanów w osoczu > 6 mmol/l; niższe poziomy wynoszące 2-6 mM 

mogą być spowodowane intensywnym płaczem lub nadmierną aktywnością mięśni. 
d 
Tylko u noworodków. 

e 
Wyłącznie typ B związany z hiperamonemią, ale nie typy A i C. 

Siła zalecenia: D. 
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Jeśli występuje hiperamonemia, należy niezwłocznie zlecić oznaczenie aminokwasów w 
osoczu, acylokarnityn we krwi lub osoczu oraz kwasów organicznych i kwasu orotowego w 
moczu razem z podstawowymi badaniami laboratoryjnymi. Leczenie musi być rozpoczęte 
natychmiast przy przyjęciu bez czekania na te wyniki, które muszą być dostępne w ciągu 24 
godzin. Gdy próbki pobiera się po regeneracji po ostrym epizodzie, w diagnozie szczególnie 
przydatne może być oznaczenie kwasów organicznych w moczu. U pacjentów, u których 
nastąpił zgon, zaleca się biopsję skóry w celu założenia hodowli fibroblastów razem z 
pobraniem krwi na antykoagulant w celu izolacji DNA/unieśmiertelnienia limfocytów i 
przechowywanie zamrożonych porcji osocza, surowicy i moczu [81]. 

 
Tabela 5. Częstość występowania oznak i objawów obserwowanych w MMA/PA 

Oznaka/objaw Częstość występowania Literatura 

  MMA PA MMA PA 

Opóźnienie w rozwoju 25-65% 59-100% [25,26,29] [21-24,27,30,32,33,55] 

Encefalopatia Częsta podczas 
przełomów 
metabolicznych, 
ale brak 
konkretnych 
danych 

21-30% 

[26] 

[7,21-23,56,57] 

Hipotonia Brak danych 56-100%   [21-23,27,30] 

Napady 
drgawkowe/padaczka 

16-53% 25-53% [25,26,58] [7,13,23,24,27,35,55,59] 

Zaburzenia ruchu 30-45% 40% [25,29,58] 

[33] 
Metaboliczne incydenty 
udaropodobne i zmiany 
w jądrach 
podstawnych 

Do 35% >10 
przypadków 

[26,29,48,58] [7,20-22,35,55,59-65] 

Zanik nerwu 
wzrokowego 

Pojedyncze 
przypadki 

>10 
przypadków 

[66-68] [22,68,69] 

Objawy 
neuropsychiatryczne 

Rzadkie rzadkie 

[25] 

[36,37] 

Przewlekła 
niewydolność nerek 

28-47% 4 przypadki [25,26,48] [27,55,70] 

Kardiomiopatia Kilka przypadków 9-23% [26,71] [32,44,55] 

Wydłużony odstęp QTc Nie odnotowano 37 przypadków   [21,22,31,38,40,41,55,5
6] 

Zapalenie trzustki 22 przypadki 7 przypadków [25,26,72,73] [21,22,72,74-76] 

Niedobór odporności Rzadkie rzadkie [77] [7,77-79] 
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Stwierdzenie nr 5: Siła zalecenia D Jeśli poziom amoniaku jest podwyższony, należy 
natychmiast przeprowadzić dalsze badania metaboliczne, przy czym nie można zwlekać z 
leczeniem. 
 
Diagnoza różnicowa 
Najczęstszym nieprawidłowym rozpoznaniem MMA/PA występującej u noworodków jest sepsa. 
Standardowe procedury kliniczne i analityczne na ogół pozwalają na rozróżnienie między 
hiperamonemią spowodowaną wrodzonymi wadami i tą spowodowaną innymi stanami, tak jak 
niewydolnością wątroby. W Tabeli 4 wymieniono wrodzone wady metaboliczne prowadzące do 
ostrego pogorszenia się stanu z encefalopatią i hiperamonemią dla przyłóżkowej diagnozy 
różnicowej (po więcej informacji patrz również [14]). Kwasica metaboliczna, podwyższenie 
poziomu mleczanów i luki anionowej oraz zaburzenia w metabolizmie glukozy mogą pomóc 
rozróżnić MMA/PA od innych zaburzeń objawiających się ostrym pogorszeniem stanu u 
encefalopatią. Brak anemii megaloblastycznej z podwyższonym MCV i podwyższonym 
poziomem homocysteiny w osoczu różnicuje niedobór witaminy B12 i zaburzenia 
wewnątrzkomórkowego metabolizmu kobalaminy. 
 
Specjalistyczne badania biochemiczne 
Kolejne badania obejmują oznaczenie kwasów organicznych w moczu, aminokwasów we krwi 
(osocze, najlepiej pobrane po 3-4 godzinach poszczenia), moczu i CSF, profilu acylokarnityny 
we krwi (sucha krew lub osocze) i całkowitej homocysteiny w osoczu, która ma kluczowe 
znaczenie w różnicowaniu różnych typów MMA [1]. Kwas metylomalonowy nie jest 
podwyższony w PA, a zatem pozwala na rozróżnienie między MMA i PA [1], stosując analizę 
kwasów organicznych w moczu. Podczas gdy metylocytrynian i kwas 3-hydroksypropionowy 
występują w obu zaburzeniach, N-propionyloglicyna, N-tigliloglicyna, kwas 2-metylo-3-
oksowalerianowy, kwas 3-hydroksy-2-metylomasłowy, kwas 2-metylo-3-oksomasłowy, kwas 3-
hydroksy-n-walerianowy, kwas 3-okso-n-walerianowy są wykrywalne wyłącznie w PA [18,27]. W 
profilu abylokarnityny podwyższona jest propionylokarnityna (C3) [34,82], ale nie jest to cecha 
swoista i nie pomaga w różnicowaniu MMA i PA [34]; w MMA można zaobserwować 
podwyższoną metylomalonylokarnitynę (izomer C4DC) [83,84]. Analiza aminokwasów zwykle 
wykazuje podwyższone stężenie glicyny i lizyny we krwi, moczu [27] i CSF, ale prawidłowy 
stosunek glicyny w CSF/osoczu [35]. Oznaczenie kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach z 
nieparzystą liczbą atomów węgla (OLCFA) w błonach erytrocytów [85,86] lub osoczu [87,88] 
jest dodatkowym środkiem diagnostycznym, ale nie stosuje się go rutynowo i wykonuje w 
niewielu laboratoriach. 
 
Stwierdzenie nr 6: Siła zalecenia B-C Oznaczenie kwasów organicznych w moczu i profilu 
acylokarnityny w krwi są badaniami najczęściej stosowanymi w wykrywaniu MMA i PA. 
Oznaczenie stężenia aminokwasów może pomóc w diagnozie i leczeniu. Dodatkowo całkowita 
homocysteina w osoczu umożliwia różnicowanie między różnymi typami MMA. 
 
Potwierdzenie diagnozy za pomocą testów enzymatycznych i genetycznych 
Złożoność dziedziczonej izolowanej MMA/PA zwykle wymaga scharakteryzowania leżącej u jej 
podstawy wady z wykorzystaniem hodowanych fibroblastów skóry i/lub limfocytów i/lub 
molekularnej analizy genetycznej. Faworyzowanym podejściem jest wstępny pomiar 
całkowitego przekształcenia propionianu w bursztynian poprzez wprowadzenie znacznika z 
[14C] propionianu do białek komórki w pożywce normalnej i uzupełnionej witaminą B12 [89]. W 
MMA stosunek aktywności pożywki uzupełnionej B12 do nieuzupełnionej może umożliwić 
odróżnienie mut° i niektórych przypadków cblB (stosunek poniżej 1,5) od mut− i cblA (stosunek 
powyżej 1,5) [90]. W przypadkach, które pozostają niejasne, wymagany jest pomiar swoistej 
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aktywności mutazy MMCoA w obecności i przy braku Ado-Cbl [91]. To podejście pozwala na 
selekcję właściwego genu do analizy mutacji. W niektórych przypadkach, takich jak znana 
mutacja u członka rodziny lub powszechna mutacja w określonej populacji, podejście to może 
uzasadniać wczesne lub bezpośrednie przeprowadzenie analizy mutacji. 

W PA test PCC w limfocytach i/lub hodowanych fibroblastach jest bardziej rzetelną i 
szybszą (w limfocytach) metodą na potwierdzenie choroby. Analiza komplementacji lub mutacji 
potwierdza wadę genetyczną, co jest kluczowe w zapewnieniu rodzicom diagnozy prenatalnej. 

 
Stwierdzenie nr 7: Siła zalecenia B/D W celu potwierdzenia diagnozy należy przeprowadzić 
testy enzymatyczne i/lub analizy genetyczne. Najlepiej, gdy zajmują się tym wyspecjalizowane 
laboratoria (D). 

W MMA wiedza na temat leżącej u jej podstawy wady enzymatycznej [25,92] i leżącego 
u jej podstawy genotypu (mut0, mut−, cblA, cblB lub wariant cblD 2) [1,87,90,93-95] jest 
niezwykle ważna, ponieważ resztkowa aktywność enzymu i odpowiedź na B12 wpływają na 
przebieg kliniczny i mogą być powiązane z lepszym długotrwałym wynikiem. 

Zakres wad genetycznych i zakres mutacji sprawczych różni się między populacjami 
pacjentów MMA [90,95-97] i PA [32,94,97-102]. W każdej wadzie obserwuje się kilka 
powszechnych mutacji, jednak większość mutacji jest indywidualna. Identyfikacja mutacji 
powodujących chorobę wspomaga właściwą diagnozę prenatalną, określenie nosicielstwa 
wśród członków rodziny, konsultacje genetyczne i w niektórych przypadkach korelacje genotyp-
fenotyp [48,90,94,95,103]. 

 
Stwierdzenie nr 8: Siła zalecenia C-D Izolowaną kwasicę metylomalonową mogą powodować 
wady w różnych genach. Na kliniczny fenotyp wpływa leżąca u jego podstawy wada 
enzymatyczna (mut0, mut−, cblB, cblA i cblD wariant 2) i genotyp (mut, MMAA, MMAB, 
MMADHC). 
 
Stwierdzenie nr 9: Siła zalecenia B W PA nie stwierdzono żadnych wyraźnych korelacji 
między genotypem a fenotypem. 
 
Badania prenatalne 
W obu chorobach badanie prenatalne jest wykonalne. Przed badaniem pożądane jest uprzednie 
biochemiczne i/lub genetyczne potwierdzenie przypadku wskazującego oraz potwierdzenie 
nosicielstwa rodziców na drodze analizy mutacji [104,105]. Analiza mutacji w DNA płodu 
stanowi postępowanie z wyboru. W celu poprawienia rzetelności lub, jeśli przypadek 
wskazujący nie jest osiągalny, można przeprowadzić dodatkowe testy, w tym oznaczenie 
metabolitów w płynie owodniowym (metylocytrynian i/lub propionylokarnityna w PA; kwas 
metylomalonowy/metylocytrynian w płynie owodniowym lub płynie owodniowym osuszonym na 
bibule filtracyjnej w MMA) [106] lub test aktywności w amniocytach lub nienaruszonych 
natywnych lub hodowanych kosmków kosmówki. Diagnostykę preimplantacyjną (PGD) podaje 
się jako opcję reprodukcyjną dla par obciążonych PA [107]. 
 
Stwierdzenie nr 10: Siła zalecenia D W obu chorobach badanie prenatalne jest wykonalne. 
Przed badaniem pożądane jest uprzednie biochemiczne i/lub genetyczne potwierdzenie 
przypadku wskazującego oraz potwierdzenie nosicielstwa rodziców na drodze analizy mutacji. 
 
Badania przesiewowe noworodków (NBS) 
Badanie przesiewowe noworodków pod kątem MMA i PA jest technicznie wykonalne z 
zastosowaniem propionylokarnityny i metioniny i w niektórych krajach zostało wdrożone (np. 
Austria, USA, Hiszpania, Włochy), a w innych nie (np. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, 
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Holandia). Ponieważ oba markery nie są swoiste względem choroby, w celu rozróżnienia 
między wynikami fałszywie a prawdziwie dodatnimi podjęto kilka prób z zastosowaniem 
stosunków analitów i metody dwustopniowej [34,108-110], ale do tej pory badania na pacjentach 
dały sprzeczne wyniki [111,112]. Obiecujące wyniki w odniesieniu do odsetka wyników 
fałszywie dodatnich i wartości predykcyjnej dodatniej uzyskano w badaniu z zastosowaniem 
metody dwustopniowej wykrywania całkowitej homocysteiny, kwasu metylomalonowego i 
metylocytrynianu [113]. 

Najbardziej obszerne badanie obejmowało 55 pacjentów z PA, z których 20 zostało 
zdiagnozowanych dzięki badaniu przesiewowemu noworodków [21]. 63% pacjentów z badania 
przesiewowego noworodków w czasie diagnozy już wykazywało objawy. Autorzy 
wywnioskowali, że wczesna diagnoza PA na drodze badania przesiewowego noworodków 
wydaje się być związana z niższym wskaźnikiem śmiertelności. Jednak nie wykazano żadnej 
istotnej korzyści dla pacjentów, którzy przeżyli, pod względem klinicznego przebiegu ich 
choroby, wliczając liczbę przełomów metabolicznych, rozwój fizyczny i neuropoznawczy i 
długotrwałe powikłania [21,22]. 

 
Stwierdzenie nr 11: Siła zalecenia C-D Badanie przesiewowe noworodków pod kątem MMA i 
PA jest technicznie wykonalne. Do tej pory dostępne dane dotyczące wyników nie 
odpowiedziały na pytanie, czy badanie przesiewowe noworodków pod kątem MMA/PA stanowi 
długotrwałą korzyść kliniczną. 
 
Postępowanie w stanie ostrym 
Postępowanie wstępne 
Ponieważ na długoterminowy rezultat neurorozwojowy silny wpływ ma czas trwania śpiączki i 
górne wartości stężenia amoniaku we krwi [114-116], terapii nie wolno opóźniać, a zatem 
procedury diagnostyczne i wstępne leczenie medyczne powinny być przeprowadzane 
jednocześnie: 
 

1) Ustabilizowanie pacjenta. 
2) Zaprzestanie przyjmowania białka. 
3) Rozpoczęcie dożylnego podawania glukozy. 
4) Zasięgnięcie opinii specjalisty od chorób metabolicznych. 
5) Rozpoczęcie leczenia pierwszego rzutu w sposób przedstawiony w Tabeli 6. 
6) Pobranie próbek (plama krwi, osocze i mocz) do celów diagnostycznych. 

 
W trakcie oczekiwania na diagnostykę laboratoryjną bez opóźnienia należy rozpocząć 

leczenie produktami leczniczymi przedstawionymi w Tabeli 7. 
 
Stwierdzenie nr 12: Siła zalecenia C-D Jednym z najbardziej zagrażających życiu zdarzeń w 
MMA i PA jest hiperamonemia. Postępowanie w stanie ostrym różni się w zależności od tego, 
czy przyczyna hiperamonemii jest znana czy nie. Diagnoza różnicowa powinna obejmować 
wady cyklu mocznikowego i niektóre inne dziedziczone zaburzenia (patrz Tabela 4). 
Rozpoczęcia eliminacji amoniaku i podjęcia środków odwracających katabolizm nie wolno 
opóźniać. 
 
Produkty medyczne wraz z uzasadnieniem w ostrej hiperamonemii 
W Tabeli 7 przedstawiono przegląd leków do podawania pacjentowi z ostrą hiperamonemią. 
Jest to konsensus osiągnięty przez zespół ds. wytycznych i znajdujący oparcie w kilku 
publikacjach (patrz Häberle et al. (2012), praca przeglądowa [14]). 
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Tabela 6. Postępowanie w objawowej hiperamonemii u niezdiagnozowanych pacjentów i 
pacjentów z rozpoznaną MMA/PA 

Poziom 
amoniak
u (μmol/l) 

Działanie u pacjenta 
niezdiagnozowanego 

Działanie u pacjenta z 
rozpoznaną MMA/PA 

Komentarze 

Podwyższ
ony > 
górna 
granica 
normy 

• Zaprzestanie przyjmowania białka • Zaprzestanie przyjmowania 
białka 

• Zaprzestanie przyjmowania 
białka na maksymalnie 24(-48) 
godziny • Dożylne podawanie glukozy w 

odpowiednim dawkowaniu (patrz 
Tabela 7) w celu zatrzymania 
katabolizmu ± insulina 

• Dożylne podawanie glukozy 
w odpowiednim dawkowaniu 
(patrz Tabela 7) w celu 
zatrzymania 
katabolizmu ± insulina 

• Unikanie transfuzji wymiennych 
jako przyczyny 
katabolizmu/obciążenia białkiem 

• Monitorowanie poziomów amoniaku 
we krwi co 3 godziny 

• Zwiększenie dawkowania 
karnityny do 200 mg/kg/dzień • Niezwykle niebezpieczna może 

być hiperglikemia 
(hiperosmolarność) 

• Monitorowanie poziomów 
amoniaku we krwi co 3 
godziny 

100-250* • Jak wyżej • Jak wyżej 

• Rozpoczęcie terapii lekowej dożylną 
argininą, benzoesanem sodu i 
fenylomaślanem sodu (patrz Tabela 7) 

• Rozpoczęcie terapii lekowej 
benzoesanem sodu (patrz 
Tabela 7)  
 
• Rozważenie podawania 
karbamyloglutaminianu (patrz 
Tabela 7) 

• Jeśli wystąpi poważna 
hiperglikemia ze wzrastającym 
poziomem mleczanów (> 3 
mmol/l), należy raczej obniżyć 
wlew glukozy niż zwiększać 
insulinę 

• Rozpoczęcie podawania 
karbamyloglutaminianu, karnityny 
B12 (korzystnie hydroksy-Cbl) i biotyny 
(patrz Tabela 7) 

 

• Unikanie roztworów 
hipotonicznych 

250-500 • Jak wyżej • Jak wyżej • Dodanie sodu i potasu według 
wyników elektrolitów 
(hipokalemia, gdy kwasica ulega 
poprawie) 

• Przygotowanie pozaustrojowego 
usuwania toksyn, jeśli występuje 
istotna encefalopatia i/lub wczesny 
wysoki poziom amoniaku we krwi lub 
bardzo wczesne pojawienie się 
choroby (dzień 1 lub 2) 

• Rozważenie 
pozaustrojowego usuwania 
toksyn w zależności od wieku 
pacjenta i historii choroby  

• Należy wziąć pod uwagę 
przyjmowanie sodu, jeśli stosuje 
się benzoesan lub fenylomaślan 
sodu

§
 

• Rozpoczęcie pozaustrojowego 
usuwania toksyn, jeśli w ciągu 3-6 
godzin nie nastąpił szybki spadek 
poziomu amoniaku 

• Unikanie powtarzanych bolusów 
leków 

500-1000 • Jak wyżej • Jak wyżej • Monitorowanie poziomów 
fosforanów i wczesna 
suplementacja, szczególnie 
podczas hemodializy 

• Natychmiastowe rozpoczęcie 
pozaustrojowego usuwania toksyn 

>1000 • Ocena, czy kontynuować określone 
leczenie, czy rozpocząć opiekę 
paliatywną 

• Jak wyżej 

*
To ograniczenie działania dotyczy pacjentów po okresie noworodkowym; w przypadku noworodków należy stosować >150 i <250. 

#
Należy monitorować poziom glukozy we krwi po 30 min, a następnie co godzinę, ponieważ niektóre noworodki są bardzo wrażliwe 

na insulinę. 
§
1 g benzoesanu sodu i fenylomaślanu sodu zawierają odpowiednio 7 mmol Na i 5,4 mmol Na. 

Siła zalecenia: C-D. 
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L-karnitynę podaje się w celu kompensacji wtórnego niedoboru karnityny spowodowanej 
utratą z moczem karnityny związanej z kwasami organicznymi. Terapię L-karnityną uznaje się 
za bezpieczną. 

Zmiatacze amoniaku są lekami, które umożliwiają obejście cyklu mocznikowego poprzez 
koniugację benzoesanu z glicyną, co daje hipuran, i fenylooctanu (fenylomaślan jest 
prekursorem fenylooctanu) z glutaminą, co daje fenyloacetyloglutaminę. Stosowanie zmiataczy 
amoniaku, stanowiące podstawę terapii detoksykacji amoniaku w wadach cyklu mocznikowego, 
nadal podlega debacie w przypadku MMA i PA, ponieważ istnieje teoretyczne ryzyko 
zwiększenia wewnątrzmitochondrialnej akumulacji estrów CoA i dalszego spadku dostępności 
wolnego CoA [4,117-119]. Jednak podaje się, że w leczeniu hiperamonemii bezpieczny i 
skuteczny jest benzoesan sodu [120] i wiele ośrodków leczenia chorób metabolicznych 
regularnie stosuje ten lek w kwasicach organicznych. Stosowanie fenylomaślanu sodu w MMA i 
PA budzi dodatkowe wątpliwości, ponieważ w chorobach tych hiperamonemia zwykle wiąże się 
z obniżonym poziomem glutaminy, gdyż mechanizm prowadzący do hiperamonemii różni się od 
tego w wadach cyklu mocznikowego. Z powodu ryzyka dalszego spadku puli 
glutaminy/glutaminianu rutynowe stosowanie fenylomaślanu sodu lub fenylooctanu w leczeniu 
hiperamonemii w MMA i PA powinno być brane pod uwagę z wielką ostrożnością [117-119]. Po 
rozpoznaniu kwasicy organicznej należy przerwać podawanie fenylomaślanu/octanu [9]. 

Podawanie argininy ma na celu maksymalizację wydalania amoniaku na drodze cyklu 
mocznikowego. Po potwierdzeniu diagnozy MMA lub PA można przerwać leczenie L-argininą, 
ale poziomy argininy nadal powinny być monitorowane. 

Wrażliwość na witaminę B12 powinna być zbadana systematycznie, ale jest bardziej 
prawdopodobna w postaciach MMA o późnym początku niż u pacjentów z objawami w okresie 
noworodkowym. Witamina B12, prekursor kofaktora mutazy metylomalonylo-CoA, powinna być 
sprawdzona we wszystkich podejrzewanych przypadkach poprzez domięśniowe (IM) podanie 1 
mg hydroksykobalaminy (po więcej informacji patrz [1]; cyjanokobalamina jest mniej skuteczna, 
ale może być stosowano tymczasowo, dopóki dostępna jest OHCbl). Biotyna stanowi leczenie z 
wyboru, zarówno w niedoborze syntetazy holokarboksylazy (HCS), jak i biotynidazy, natomiast 
występują wątpliwości co do tego, czy postacie PA wrażliwe na biotynę naprawdę istnieją. 

 
Tabela 7. Dawkowanie leków w ostrej hiperamonemii 

Glukoza 
IV 

L-karnityna 
IV 

Hydroks
ykobala

mina 
IV/IM 

Biotyna 
IV/PO 

Benzoesan 
sodu* (do 

podawania IV w 
glukozie 10%) 

Fenylomaślan 
sodu* (do 

podawania IV 
w glukozie 

10%) 

§
 L-arginina-

HCl* (do 
podawania IV 

w glukozie 
10%) 

Kwas 
karglumino

wy PO 

Zależnie 
od wieku 
(patrz 
Tabela 8) 

100 mg/kg 
jako bolus, 
następnie 
utrzymywanie 
100 
mg/kg/dzień 

1 
mg/dzień 

10 - 40 
mg/dzień 

250 mg/kg jako 
bolus w 90-120 
min, następnie 
utrzymywanie 
dawki 250 
mg/kg/dzień 

250 mg/kg jako 
bolus w 90-120 
min, następnie 
utrzymywanie 
dawki 250 
mg/kg/dzień 

250 mg/kg jako 
bolus w 90-120 
min, następnie 
utrzymywanie 
dawki 250 
mg/kg/dzień 

100 mg/kg 
bolus, 
następnie 25-
62 mg/kg co 
6 godz. 

#Witaminę B12 najlepiej podawać w postaci hydroksykobalaminy; cyjanokobalamina jest mniej skuteczna, ale może być stosowano 
tymczasowo. 
*Maksymalne dzienne dawkowania leku: benzoesan sodu 5,5 g/m

2
 lub 12 g/dzień, PBA sodu 5,5 g/m

2
lub 12 g/dzień, L-arginina 12 

g/dzień. 
°Fenylomaślan sodu powinien być stosowany wyłącznie w przypadku wad cyklu mocznikowego lub gdy przyczyna hiperamonemii 
nie jest znana. W ciężkiej ostrej dekompensacji zarówno benzoesan sodu, jak i PBA/fenylooctan sodu powinny być podawane 
równolegle jako ultima ratio. W przypadkach mniej ciężkich można wybrać podejście stopniowe z początkowym benzoesanem sodu 
i, jeśli hiperamonemia nie ustępuje lub się pogarsza, z dodaniem PBA/fenylooctanu sodu. 
§
Argininę należy stosować wyłącznie wtedy, gdy przyczyna hiperamonemii jest nieznana lub gdy poziom argininy w osoczu jest 

niski. 
Siła zalecenia: D. 

Tab8
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N-kabamyloglutaminian jest analogiem N-acetyloglutaminianu, który allosterycznie 
aktywuje syntetazę karbamylofosforanową I w cyklu mocznikowym. Lek ten można 
wykorzystywać w MMA i PA ze względu na jego właściwość przeciwdziałania hiperamonemii 
indukowanej propionylo-CoA. Wybór dawki N-kabamyloglutaminianu, który jak dotąd dostępny 
jest wyłącznie jako doustny produkt leczniczy, jest różny w literaturze [4,9,10,16,121-128]; 
zalecamy stosowanie dawek zaproponowanych przez Häberle et al. (2012) [14]. 

 
Stwierdzenie nr 13: Siła zalecenia C-D Postępowanie wstępne obejmuje zaprzestanie 
przyjmowania białka i rozpoczęcie dożylnego podawania glukozy. W trakcie oczekiwania na 
diagnostykę laboratoryjną powinno się podawać leczenie skojarzone obejmujące pozajelitową 
L-karnitynę, hydroksykobalaminę, benzoesan sodu, L-argininę i doustną biotynę i N-
kabamyloglutaminian. U pacjentów ze zdiagnozowaną PA kontynuacja leczenia biotyną jest 
dyskusyjna, ponieważ występują wątpliwości co do tego, czy postacie PA wrażliwe na biotynę 
naprawdę istnieją. 
 
Promowanie anabolizmu 
Celem jest zapobieganiu endogennemu katabolizmowi, w szczególności katabolizmowi białek, 
jednocześnie zapewniając energię wystarczającą dla pokrycia zapotrzebowań metabolicznych 
[129]. W zależności od wieku pacjenta powinno podawać się dożylne wlewy płynów 
zawierających 10% lub wyższe stężenie glukozy (Tabela 8). W celu promowania anabolizmu 
przy jednoczesnym zachowaniu normoglikemii można ostrożnie stosować insulinę [4,9,130]. 
Pacjenci na insulinie i wysokoglukozowych wlewach powinni być monitorowani pod kątem 
wzrostu kwasu mlekowego z powodu potencjalnego zakłócania wejścia w cykl Krebsa i 
hamowania dehydrogenazy pirogronianowej przez toksyczne metabolity [127]. Dawkę insuliny, 
zaczynając od 0,01-0,02 jednostek/kg/godz., należy często dostosowywać w celu kontrolowania 
glikemii. Podtrzymywana normalizacja poziomów glukozy we krwi, która jest pośrednim 
markerem skutecznego anabolizmu, pozwala na odstawienie insuliny. Gdy występuje kwasica 
mleczanowa (mleczany w osoczu 5 mmol/l), zaleca się ostrożność przy stosowaniu insuliny. 
Podawanie emulsji lipidowej w dawce do 2 g/kg/dzień należy rozpocząć wcześnie, by zapewnić 
dodatkowe kalorie. W trakcie podawania lipidów należy monitorować płytki krwi i trójglicerydy. 

Po poprawie metabolicznych i klinicznych nieprawidłowości należy szybko ponownie 
wprowadzić naturalne białko w celu osiągnięcia bezpiecznego poziomu przyjmowania białka 
(FAO/WHO/UNU 2007) i nie wstrzymywać na dłużej niż 24(-48) godzin. Żywienie dojelitowe 
powinno być rozpoczęte tak szybko, jak pozwala na to stan kliniczny. 
 
Tabela 8. Zależne od wieku zapotrzebowanie na glukozę (mg/kg/min) 
 

0-12 miesięcy 1-3 lata 4-6 lat 7-12 lat Młodzież Dorośli 

8-10 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 

 
Stwierdzenie nr 14: Siła zalecenia C-D By odwrócić endogenny katabolizm, w szczególności 
katabolizm białka, konieczne jest zapewnienie energii wystarczającej dla pokrycia 
zapotrzebowań metabolicznych. Należy podawać dożylne wlewy płynów zawierających glukozę, 
a w celu promowania anabolizm można stosować insulinę; po wykluczeniu zaburzenia 
utleniania kwasów tłuszczowych należy wcześnie rozpocząć podawanie emulsji lipidowej w celu 
zapewnienia dodatkowych kalorii. Po poprawie metabolicznych i klinicznych nieprawidłowości 
należy szybko ponownie wprowadzić białko. Żywienie dojelitowe powinno być rozpoczęte tak 
szybko, jak to możliwe. 
 



Baumgartner et al. Orphanet Journal of Rare Diseases 2014, 9:130 
http://www.ojrd.com/content/9/1/130 

Strona 17 z 45 
 
Żywienie pozajelitowe 
Całkowite żywienie pozajelitowe (TPN) jest metodą z wyboru u niemowląt z ciężką chorobą. 
Przez pierwsze 24-48 godz. odpowiedni jest roztwór pozajelitowy pozbawiony aminokwasów, 
jednak później musi być dodane białko, stosując komercyjnie dostępne standardowe roztwory 
aminokwasów (zawierające aminokwasy egzogenne i nieegzogenne) [117]. NaCl i KCl należy 
stopniowo zmniejszać odpowiednio do 2 g/l i 1,5 g/l [117]. Początkowo aminokwasy wprowadza 
się w ilości wystarczającej dla osiągnięcia zależnego od wieku bezpiecznego poziomu 
przyjmowania białka (FAO/WHO/UNU 2007), a następnie powoli zwiększa się dawkę zgodnie z 
wynikami biochemicznego monitorowania aminokwasów (patrz ustęp dotyczący postępowania 
następczego i monitorowania). Minimalne zapotrzebowanie na izoleucynę u noworodków jest 
przynajmniej takie jak w przypadku waliny, ale wiele dożylnych (IV) roztworów aminokwasów 
zapewnia mniej tej pierwszej niż drugiej. W konsekwencji, gdy roztwór TPN zapewnia wyłącznie 
minimalne zapotrzebowanie na L-walinę, często konieczna jest dodatkowa doustna 
suplementacja L-izoleucyną (25–100 mg/dzień). Witaminy, minerały i mikroelementy zawsze 
muszą być zapewniane, by zapobiegać selektywnym niedoborom. 
 
Stwierdzenie nr 15: Siła zalecenia D Żywienie pozajelitowe jest wskazane, gdy żywienia 
dojelitowego nie da się ustawić w ciągu 24-48 godz. Aminokwasy stopniowo wprowadza się, by 
osiągnąć bezpieczny poziom przyjmowania białka (patrz ustęp dotyczący postępowania 
żywieniowego). Często konieczna jest dodatkowa doustna suplementacja L-izoleucyną. 
Witaminy, minerały i mikroelementy zawsze muszą być zapewniane, by zapobiegać 
selektywnym niedoborom. 
 
Pozaustrojowa eliminacja toksyn 
Pozaustrojową eliminację toksyn należy rozpocząć u noworodków i dzieci, u których poziom 
amoniaku we krwi wynosi >400-500 μmol/l, lub jeśli odpowiedź na terapię medyczną po 3-6 
godzinach jest niedostateczna (jest to szacowany czas wymagany do przygotowania dializy, w 
tym dostępu naczyniowego [8-10]). W późnym okresie dziecięcym lub u dorosłych, biorąc pod 
uwagę wysoką podatność na wystąpienie ciężkiego obrzęku mózgu, dializę należy rozpocząć 
wcześniej, tj. gdy poziom amoniaku przekroczy 200 μmol/l [14]. 
 
Stwierdzenie nr 16: Siła zalecenia C-D Pozaustrojowa eliminacja toksyn jest powszechnie 
stosowana u pacjentów silnie zdekompensowanych. Utrzymująca się hiperamonemia, kwasica 
metaboliczna i zaburzenia równowagi elektrolitowej stanowią wskazania do pozaustrojowej 
eliminacji toksyn. Pozaustrojową eliminację toksyn należy rozważyć i rozpocząć przygotowania 
do niej u noworodków i dzieci, które mają poziom amoniaku we krwi >400-500 μmol/l. W 
późnym okresie dziecięcym lub u dorosłych dializę należy rozważyć przy jeszcze niższych 
poziomach amoniaku. 

Metodą z wyboru do pozaustrojowej eliminacji toksyn u noworodków u niemowląt jest 
ciągła hemodiafiltracja żylno-żylna (CVVHDF) [8,10]. U dorosłych zaleca się albo CVVHDF, 
albo hemodializę (HD). CVVHDF jest procedurą ciągłą z doskonałym klirensem amoniaku i 
zwykle jest dobrze tolerowana przez niemowlęta. HD jest techniką przerywaną i zapewnia 
najwyższą ekstrakcję amoniaku, ale jej zastosowanie u niemowląt może powodować ciężkie 
techniczne i hemodynamiczne powikłania. W ośrodkach z mniejszym doświadczeniem w 
pozaustrojowej eliminacji toksyn jako interwencję pierwszego rzutu można stosować dializę 
otrzewnową. Jednak jej zastosowanie jest mniej skuteczne w warunkach ostrych w porównaniu 
z CVVHDF i HD [8]. 
Rozpoczęcia pozaustrojowej eliminacji toksyn nie wolno opóźniać, chyba że podjęto decyzję o 
wycofaniu leczenia i na rzecz opieki paliatywnej. 
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Stwierdzenie nr 17: Siła zalecenia C-D Metodą z wyboru do pozaustrojowej eliminacji toksyn 
u noworodków u niemowląt jest ciągła hemodiafiltracja żylno-żylna (CVVHDF). U dorosłych 
zaleca się zarówno CVVHDF, jak i hemodializę (HD). Tryb dializy powinien być dostosowany do 
lokalnego doświadczenia i możliwości. Kiedy tylko to możliwe, pacjenci powinni być przenoszeni 
do wykwalifikowanych ośrodków. 
 
Ogólne postępowanie w intensywnej terapii 
Nasilenie dekompensacji metabolicznej nie zależy wyłącznie od hiperamonemii, ale również 
inne czynniki muszą być wzięte pod uwagę, monitorowane i odpowiednio leczone. U 
noworodków i niemowląt z kwasicami organicznymi i ciężką kwasicą ketonową występuje 
wewnątrzkomórkowe odwodnienie, które często jest lekceważone. W tej sytuacji agresywne 
nawadnianie hipotonicznymi płynami i alkalizacja mogą doprowadzić do obrzęku mózgu lub 
pogorszyć już istniejący. Dlatego też nawadnianie powinno być rozplanowane w okresie 48-
godzinnym z wlewem płynów wynoszącym około 150 ml/kg/24 godz. [117]. Kwasicę można 
ostrożnie korygować dożylnym wodorowęglanem, szczególnie jeśli sytuacja nie poprawiła się 
po pierwszych pomiarach po usunięciu toksyn. Jednak agresywna terapia powtarzanymi 
dożylnymi bolusami wodorowęglanu może prowadzić do hipernatremii, obrzęku mózgu, a nawet 
wylewu krwi do mózgu. Zaproponowanie dokładnego dawkowania i przebiegu terapii 
wodorowęglanem jest niewłaściwe, ponieważ pacjenci podczas przełomu metabolicznego 
często wykazują ciężkie zaburzenia równowagi elektrolitowej i osmotycznej, których poprawą 
zajmują się lekarze specjalizujący się w intensywnej terapii. Co więcej nie istnieją żadne kryteria 
definiujące stopień dekompensacji za pomocą klinicznych i laboratoryjnych parametrów jako 
ciężki, umiarkowany lub łagodny w kwasicach organicznych. Nasilenie kwasicy (pH ≤ 7,1) i 
poziom amoniaku (≥400/500 μmol/l) uznaje się za główne różnicujące zmienne, ale do ogólnej 
oceny poziomu nasilenia mogą przyczynić się inne wartości laboratoryjne (np. poziomy glukozy, 
elektrolitów i pierwiastków śladowych we krwi, osmolarność krwi, czynność wątroby i nerek itd.) 
lub wyniki kliniczne (stopień odwodnienia, stan kardiologiczny i hemodynamiczny, 
występowanie zapalenia trzustki, nasilenie obrazu neurologicznego). Równolegle z procedurą 
usuwania toksyn stosuje się środki wspomagające, które, dodatkowo do dializy toksycznych 
kwasów organicznych, mogą kompensować zaburzenia równowagi płynowej i elektrolitowej i 
umożliwiają wspieranie żywienia. 
 
Stwierdzenie nr 18: Siła zalecenia D U noworodków i niemowląt z kwasicami organicznymi i 
ciężką kwasicą ketonową występuje wewnątrzkomórkowe odwodnienie, które często jest 
lekceważone. W związku z tym kluczowe jest właściwe nawodnienie. Jednak zbyt agresywne 
nawodnienie i alkalizowanie mogą spowodować lub pogorszyć obrzęk mózgu. 
 
Dodatkowe leczenie (pod kierunkiem eksperta od chorób metabolicznych) 
W MMA wymuszona diureza i alkalizowanie moczu wodorowęglanem sodu może pomagać w 
usuwaniu kwasu metylomalonowego dzięki wysokiemu klirensowi nerkowemu. 

U dekompensowanego pacjenta z MMA odnotowano niedobór glutationu i oksoprolinurię 
[131], a w kolejnym przypadku terapia wysokimi dawkami askorbinianu (120 mg/kg/dzień) 
okazała się skuteczna w redukcji kwasicy mleczanowej i oksoprolinurii [132]. 

Dekompensacja metaboliczna może być komplikowana przez ciężką kwasicę 
mleczanową ze względu na niedobór tiaminy, co wymaga suplementacji witaminami. 

W literaturze nie ma żadnych danych na temat neuroprotekcji w postępowaniu w stanie 
ostrym u pacjentów z MMA/PA. Obecnie w ciężkich stanach nagłych rutynowo stosuje się 
hipotermię, środki przeciwzapalne i blokery receptorów NMDA, ale zastosowanie ich w MMA i 
PA wymaga zbadania [133]. 
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Stwierdzenie nr 19: Siła zalecenia C-D W MMA wymuszona diureza i alkalizowanie moczu 
wodorowęglanem sodu może pomagać w usuwaniu kwasu metylomalonowego. W literaturze 
nie ma żadnych danych na temat neuroprotekcji w postępowaniu w stanie ostrym u pacjentów z 
MMA/PA. 
 
Ostra dekompensacja u pacjentów ze zdiagnozowaną MMA/PA 
W MMA i PA celem jest ustabilizowanie pacjentów na diecie, która utrzymuje metaboliczną 
homeostazę, jednocześnie pozwalając na prawidłowy wzrost i rozwój. Epizody stresu 
katabolicznego są związane z szybką produkcją i akumulacją toksycznych metabolitów, które 
mogą powodować dekompensację i prowadzą do powikłań zagrażających życiu. W 
Tabeli 9 przedstawiono wyzwalacze, kliniczne oznaki i objawy oraz powszechne oznaki 
biochemiczne ostrej dekompensacji w MMA/PA. Wyzwalacze ostrej dekompensacji obejmują 
wszelkie okoliczności indukujące katabolizm. Ważne jest rozpoznanie oznak i objawów, które 
wskazują na potrzebę zintensyfikowania terapii, by zapobiec poważnym powikłaniom. 
Obecność dowolnego jednego lub większej liczby takich klinicznych oznak i objawów w 
porównaniu z punktem wyjściowym dla danego pacjenta powinna skutkować dalszą oceną i 
potencjalnym dostosowaniem terapii oraz monitorowaniem, by zapobiec powikłaniom. 
 
Stwierdzenie nr 20: Siła zalecenia D Obecność dowolnego jednego lub większej liczby 
klinicznych lub biochemicznych oznak wymienionych w Tabeli 9 w porównaniu z punktem 
wyjściowym dla danego pacjenta powinna skutkować dalszą oceną i potencjalnym 
dostosowaniem terapii oraz monitorowaniem, by zapobiec powikłaniom. 

Należy również zauważyć, że występuje kilka dobrze udokumentowanych przypadków 
powikłań (takich jak uszkodzenie jąder podstawnych) po ostrych chorobach bez zaburzenia 
wyników biochemicznych. Zatem każda współistniejąca choroba w MMA i PA musi być leczona 
jako potencjalny wyzwalacz poważnych i potencjalnie śmiertelnych powikłań bez względu na 
dodatkowe oznaki i objawy. 

 
Tabela 9. Wyzwalacze, kliniczne oznaki i objawy oraz oznaki biochemiczne ostrej 
dekompensacji w MMA/PA* 

Wyzwalacze Kliniczne oznaki 
i objawy 

Oznaki biochemiczne 

Zakażenie Brak apetytu Kwasica metaboliczna (pH <7,3, luka anionowa >20 
mmol/l, niskie pCO2 lub nadmiar zasad powyżej -5 mmol/l) 

Gorączka Wymioty 

Wydłużone poszczenie Letarg Podwyższony poziom mleczanów we krwi (>3 mmol/l) 

Produkt leczniczy (np. chemoterapia, 
wysoka dawka glukokortykoidów) 

Hipotonia Hiperamonemia 

Wydłużony lub intensywny wysiłek 
fizyczny, operacja i/lub znieczulenie 
ogólne 

Pobudliwość Ketonuria (większa niż śladowa u niemowląt lub większa 
niż + u dzieci) 

Ostry uraz, znaczący krwotok Zaburzenia 
oddychania 

Kwas moczowy i/lub podwyższony poziom mocznika w 
moczu (mocznik/kreatynina > 20) jako oznaki katabolizmu 

Obciążenie psychiczne Hipotermia Neutropenia 

Nadmierne przyjmowania białka. Odwodnienie i 
utrata masy ciała 

Trombocytopenia 

*Proszę zauważyć, że kolumny są od siebie niezależne. Zatem określony wiersz w kolumnie nie odnosi się do wiersza w kolumnie 
sąsiadującej. 
Siła zalecenia: D. 
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Stwierdzenie nr 21: Siła zalecenia D Każda ostra współistniejąca choroba musi wywoływać 
dokładniejsze monitorowanie i ocenę. 

Postępowanie w nagłych przypadkach w szpitalu, patrz Tabele 6, , 7 i 8 powyżej. 
 
Wskazania i przebieg dożylnej terapii płynami 
Celem dożylnej terapii płynami jest zapewnienie wystarczającej liczby kalorii, by odwrócić lub 
zapobiec katabolizmowi, jak również dostarczenie płynów i elektrolitów, gdy żywienie dojelitowe 
nie jest możliwe. 

Wstępna terapia dożylna 10% glukozą z dodanymi elektrolitami nie zawiera białka, a 
zapewniony poziom kalorii nie jest wystarczający dla utrzymania długotrwałej homeostazy. W 
związku z tym terapia dożylna płynami z glukozą i elektrolitami nie powinna być stosowana 
dłużej niż 24-48 godzin. Jeśli w ciągu tego czasu nie można przywrócić żywienia dojelitowego z 
białkiem, należy rozpocząć żywienie pozajelitowe. 

Wskazania do terapii dożylnej płynami w warunkach ostrych mogą obejmować: 
 

- Każdy obraz ostry z wymiotami 
- Nietolerancję na dietę specjalną podawaną dojelitowo 
- Nieprzyjmowanie pokarmów, jeśli żywienie przez sondę nosowo-żołądkową lub 

gastrostomia nie jest dostępne/możliwe 
- Podejrzenie zapalenia trzustki lub stanu patologicznego jelita 
- Spodziewaną operację 
- Pooperacyjnie podczas ponownego wprowadzania pokarmów 

 
Niektórzy pacjenci wymagają wkłucia centralnego w celu utrzymania właściwego 

dostępu podczas choroby; należy to ostrożnie rozważyć pod kątem ryzyka zakażenia. W 
jedynym dostępnym doniesieniu o osobach z wkłuciem centralnym u wszystkich trzech 
wymagane było usunięcie wkłucia ze względu na zakażenie [134]. 

 
Stwierdzenie nr 22: Siła zalecenia D Ze względu na ryzyko zakażenia do określenia potrzeby 
wkłucia centralnego powinno się podchodzić z ostrożnością i indywidualnie względem każdego 
pacjenta. 
 
Skład odżywczy pokarmów specjalnych podawanych w warunkach domowych 
W trakcie łagodnej choroby i bez żołądkowo-jelitowych objawów przyjmowanie energii często 
jest poniżej optymalnego poziomu, a wydatek energetyczny spoczynkowy może wzrosnąć o 
30% do 40% w trakcie ostrej dekompensacji [135]. By zapobiec ostrej dekompensacji właściwe 
jest dojelitowe żywienie specjalne w warunkach domowych. Celem jest zapewnienie właściwej 
ilości energii, by pokryć zwiększone zapotrzebowania metaboliczne i zapobiec endogennemu 
katabolizmowi białka. W Tabeli 10 podano skład odżywczy schematu żywienia specjalnego na 
bazie polimeru glukozowego (± tłuszcz długołańcuchowy; należy zauważyć, że tolerancja na 
tłuszcz może być niska podczas choroby) dla pacjentów z MMA i PA. Konieczne może okazać 
się podawanie odpowiednich pokarmów dojelitowo w sposób ciągły na drodze gastrostomii lub 
przez sondę nosowo-żołądkową, by zapewnić tolerancję żywienia. By je przeprowadzać, 
opiekunowie wymagają odpowiedniego przeszkolenia [136]. Minimalna ilość energii wymagana 
do odwrócenia katabolizmu różni się u poszczególnych pacjentów i zależy od nasilenia choroby. 
Wykazano, że odmierzone saszetki ze specjalnym polimerem glukozowym poprawiają 
niezawodność preparatu do żywienia specjalnego [137]. Powszechnie zaleca się tymczasowe 
zaprzestanie lub ograniczenie przyjmowania naturalnego białka, ale tylko przez minimalny okres 
czasu, i ponowne wprowadzenie w ciągu 24(-48) godzin, by zapobiec potencjalnemu 
katabolizmowi z powodu niedoboru białka. Rola aminokwasów wolnych od prekursorów 
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MMA/PA podczas postępowania w stanie ostrym jest kontrowersyjna; uważa się, że mogą one 
pomóc zminimalizować katabolizm. Jednak aminokwasy wolne od prekursorów MMA/PA będą 
również zwiększać osmolarność pokarmu, tym samym potencjalnie zwiększają nietolerancję 
względem pokarmów specjalnych; co więcej powinno się unikać przy hiperamonemii (Tabela 
10). 

Dodatkowa woda jest wymagana szczególnie w trakcie chorób z nieciągłym 
gorączkowaniem i ze zwiększonym wydalaniem stolca. W MMA odwodnienie z utratą sodu i 
potasu jest powszechnym problemem, szczególnie przy występowaniu choroby nerek i 
wielomoczu. Czynność nerek zwykle pogarsza się w takcie ostrej dekompensacji. Przyjmowanie 
płynów i elektrolitów wymaga ostrożnego postępowania. 

 
Tabela 10. Skład odżywczy pokarmów specjalnych podawanych w warunkach domowych 
niemowlętom i dzieciom 

Wiek Białko na 
100 ml 

Stężenie 
polimeru 

glukozowego 

± emulsja 
tłuszczowa* 

Energia Energia Sugerowane 
dzienne 
spożycie 

Częstość 
karmienia 

% 
węglowodanów 

% tłuszczy kcal na 
100 ml z 
CHO + 

tłuszcze 

kJ na 
100 ml 

ml/kg 

Do 
12 m 

Zatrzymanie 
lub 
zmniejszenie 
całkowitego 
spożycia 
białka o 
≥50% w 
zależności 
od nasilenia 
choroby 

10 3,5 72 302 120 -150 
ml/kg 

Karmienie 
ciągłe przez 
sondę z 
zastosowaniem 
pompy do 
żywienia 
dojelitowego 

1-2 
r.ż. 

15 5 105 441 1200 ml 

2-9 
r.ż. 

20 5 125 525 Oszacowane 
według 
wskazania 

>10 
r.ż. 

25 5 145 609 Oszacowane 
według 
wskazania 

Dla dzieci >10 kg schemat specjalny zapotrzebowania na płyny można obliczać jako: 
11–20 kg: 100 ml/kg na pierwsze 10 kg, plus 50 ml/kg na następne 10 kg. 
>20 kg: 100 ml/kg na pierwsze 10 kg, plus 50 ml/kg na następne 10 kg, plus później 25 ml/kg. 
maksymalnie do 2500 ml/dzień. 
*Emulsja tłuszczowa (50%) jest na bazie źródła długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Tłuszcz może nie być dobrze 
tolerowany w trakcie choroby, więc może być usunięty z pokarmu specjalnego. 
Siła zalecenia: D. 

 
Opiekunowie nie powinni rozpoczynać żywienia specjalnego bez konsultacji z zespołem 

od dziedzicznych chorób metabolicznych (IMD). Ponieważ stan kliniczny może szybko ulec 
pogorszeniu, opiekunowie powinni utrzymywać regularny kontakt z zespołem IMD w celu oceny 
objawów, ilości przyjmowanej energii i płynów. W przypadku wymiotów, biegunki lub 
jakichkolwiek oznak pogorszenia się klinicznego stanu pacjenta pacjentów należy poddać 
ocenie i leczyć w szpitalu (patrz powyżej). Wydłużone i częste stosowanie pokarmów 
specjalnych może prowadzić do niedoboru białka. 

 
Stwierdzenie nr 23: Siła zalecenia D W trakcie łagodnej choroby i bez żołądkowo-jelitowych 
objawów właściwe jest postępowanie obejmujące dojelitowe żywienie specjalne w warunkach 
domowych. Należy zapewnić właściwą ilości energii, by pokryć zwiększone zapotrzebowania 
metaboliczne i zapobiec endogennemu katabolizmowi białka. Zespół od dziedziczonych chorób 
metabolicznych powinien przeprowadzać regularne kontrole. 
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Leczenie gorączki 
Ponieważ gorączka jest jednym z głównych czynników, które mogą wywołać dekompensację 
metaboliczną, kluczowe jest, by natychmiast rozpocząć leczenie lekami przeciwgorączkowymi 
(np. paracetamolem, ibuprofenem), gdy temperatura ciała przekracza 38°C. 
 
Badania laboratoryjne wykorzystywane przy leczeniu stanu ostrego 
Leczenie stanu ostrego opiera się głównie na powszechnie dostępnych badaniach 
laboratoryjnych. Poziom amoniaku, równowaga kwasowo-zasadowa i luka anionowa są 
ważnymi biochemicznymi parametrami, które mogą pomóc w identyfikacji nieuchronnej 
dekompensacji metabolicznej [138]. Inne testy powinny obejmować ketony w moczu, glukozę, 
elektrolity (Na, K, Cl, fosforany i HCO3), mleczany, kreatyninę, mocznik, kwas moczowy, 
albuminę, amylazę i lipazę i liczbę komórek krwi. Ponieważ pacjenci ci często mają 
upośledzoną odporność, należy rozważyć posiew krwi i CRP. Specjalne badania laboratoryjne 
obejmują poziomy aminokwasów w osoczu/surowicy w celu oceny potrzeby suplementacji. 
Dodatkowe testy (kwasy organiczne, mianowicie kwas metylomalonowy, propionylokarnityna i 
wolna karnityna) przynoszą niewielką korzyść w postępowaniu w stanie ostrym, o ile uprzednio 
postawiono diagnozę. 
 
Stwierdzenie nr 24: Siła zalecenia D Specjalne badania poza rutynowymi testami i 
aminokwasami w osoczu/surowicy nie są pomocne w postępowaniu w stanach ostrych, o ile 
uprzednio postawiono diagnozę. 
 
Stwierdzenie nr 25: Siła zalecenia D O ile diagnoza MMA/PA nie czeka jeszcze na 
potwierdzenie, nie wymagane jest przechowywanie próbek z okresu leczenia stanu ostrego, z 
wyjątkiem celów naukowych. 
 
Standardowe długoterminowe postępowanie w MMA/PA 
Celem długoterminowego postępowania jest doprowadzenie do normalnego rozwoju i 
zapobieganie epizodom dekompensacji metabolicznej przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej 
jakości życia i unikaniu działań niepożądanych i powikłań [139]. Standardowa terapia obejmuje: 
 

 L-karnitynę 
 antybiotyki w celu redukcji flory jelitowej 
 witaminę B12 u pacjentów z wrażliwą postacią MMA 
 niskobiałkową dietę 
 suplementację aminokwasami wolnymi od prekursorów i/lub izoleucyną/waliną 
 suplementację witaminami i minerałami 
 opiekę w sytuacjach wyjątkowych i zapewnienie schematu specjalnego w chorobach 

współistniejących 
 

Szczegółowy plan leczenia rozpisany na dni i schemat specjalny (patrz pokarmy 
specjalne podawane w warunkach domowych powyżej), w tym instrukcje co do tego, gdzie i jak 
skontaktować się z zespołem od chorób metabolicznych lub lokalnym szpitalem, należy 
przekazać rodzicom/opiekunom oraz do żłobka lub szkoły dziecka. 

 
Stwierdzenie nr 26: Siła zalecenia C-D Najbardziej powszechnym leczeniem medycznym 
stosowanym w długoterminowym leczeniu MMA/PA poza dietą jest L-karnityna, antybiotyki w 
celu redukcji flory jelitowej i witamina B12. 
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Stwierdzenie nr 27: Siła zalecenia D Zaleca się regularne wizyty kontrolne u lekarza-pediatry. 
Pacjenci z MMA/PA powinni otrzymywać wszystkie regularne szczepienia, w tym szczepienia 
przeciw grupie i rotawirusom. Należy zapewniać wczesne leczenie przeciwgorączkowe (>38°C). 
 
Farmakoterapia w długoterminowym leczeniu 
L-karnityna wzmaga eliminację grupy propionylowej [140], regeneruje CoA i przekształca 
toksyczne estry CoA w mniej toksyczne estry karnityny [141], które mogą być usuwane z 
moczem [142-144]. Suplementacja przywraca poziomy karnityny w osoczu [42,145]. L-karnityna 
wydaje się przyczyniać do redukcji hiperamonemii u pacjentów z PA [118] i wykazuje 
właściwości przeciwutleniające [146]. Jest to dobrze tolerowane leczenie z niewielką liczbą 
działań niepożądanych, wliczając przejściowe mdłości i wymioty, skurcze brzucha, biegunkę, 
rybi zapach. Nie odnotowano żadnego ryzyka związanego z wysokimi poziomami wolnej i 
całkowitej karnityny. Zalecane dawki L-karnityny wahają się od 100 do 300 mg/kg/dzień 
[4,11,121,139]. Zaleca się, by regularnie monitorować poziomy wolnej i całkowitej karnityny w 
osoczu w celu oceny stosowania się pacjenta do zaleceń oraz w celu optymalizacji dawek. 
 
Stwierdzenie nr 28: Siła zalecenia C-D L-karnityna (100-200 mg/kg/dzień w 2-4 dawkach) jest 
przydatna w długoterminowym leczeniu pacjentów z MMA i PA. Dawki należy dostosować 
zgodnie z odpowiedzią kliniczną i poziomami karnityny. 

Metronidazol znacznie redukuje produkcję propionylo-CoA pochodzącego z fermentacji 
węglowodanów przez bakterie beztlenowe w jelicie, który może stanowić dużą część 
całkowitego propionianu w organizmie [147,148]. Przerywane cykle metronidazolu mogą być 
równie skuteczne do leczenie ciągłe [149,150]. Należy stosować metronidazol 10–20 
mg/kg/dzień rozdzielony na 2-3 razy sam lub naprzemiennie z innymi antybiotykami (np. 
amoksycyliną lub kotrimoksazolem) [4,121,139,151]. W celu uniknięcia rozwinięcia się kolonii 
opornych na lek zaleca się 1-2-tygodniową terapię naprzemiennie z 2-3 tygodniami przerwy lub 
naprzemiennie co miesiąc. By przywrócić i zrównoważyć florę jelitową, przydatna może być 
suplementacja probiotykami (unikając tych zawierających bakterie produkujące kwas 
propionowy). 

 
Stwierdzenie nr 29: Siła zalecenia C-D Stosowanie doustnych antybiotyków w sposób ciągły 
lub przerwany, by kontrolować bakterie jelitowe produkujące kwas propionowy, jest przydatne u 
pacjentów z MMA/PA. W najczęstszych schematach dawkowania przez 1-2 tygodnie stosuje się 
metronidazol (10–20 mg/kg/dzień w 2-3 dawkach) naprzemiennie z 2-3 tygodniami przerwy lub 
naprzemiennie co miesiąc z innymi antybiotykami. 

W MMA długoterminowe rokowanie koreluje z wrażliwością na witaminę 
B12 (kobalaminę) [25,26,92], którą zawsze obserwuje się u pacjentów cblA, rzadziej u pacjentów 
cblB i mut− i prawie nigdy u pacjentów mut°. Każdy pacjent powinien być dokładnie przebadany 
z zastosowaniem standaryzowanego protokołu [1] w celu uniknięcia błędnej klasyfikacji 
pacjentów z umiarkowaną odpowiedzią na leczenie, takich jak niektórzy pacjenci cblB [25]. 
Hydroksykobalamina jest bardziej preferowana niż cyjanokobalamina [1,11]. Dawki mieszczą 
się w zakresie od 1 do 14 mg/tydzień (dożylnie lub domięśniowo) i od 5 do 21 mg/tydzień 
(doustnie). Najpierw należy spróbować leczenia pozajelitowego, a następnie połączonego 
leczenia pozajelitowego/dojelitowego lub samego leczenia doustnego w zależności od 
odpowiedzi biochemicznej. 

 
Stwierdzenie nr 30: Siła zalecenia C-D Odpowiedź na witaminę B12 należy oceniać u każdego 
pacjenta z MMA. U osób odpowiadających na leczenie hydroksykobalamina powinna być 
stosowana jako leczenie długoterminowe. Dawki hydroksykobalaminy muszą być dopasowane 
indywidualnie w zależności od wyników klinicznych i biochemicznych. 
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U pacjentów z MMA/PA stosowano terapię hormonem wzrostu (GH), która dała kliniczną 
i biochemiczną poprawę, prawdopodobnie ze względu na działanie anaboliczne [47,74,152]. 
Jednak przy wyższym dawkowaniu wydaje się tracić na skuteczności. GH może stanowić 
również zaletę w leczeniu przewlekłej choroby nerek w MMA, chociaż żadne konkretne badania 
na temat nie są dostępne. Obserwuje się również działanie lipolityczne, ale nie wydaje się ono 
być szkodliwe dla wydalania metabolitów [153]. 

 
Stwierdzenie nr 31: Siła zalecenia C-D Hormon wzrostu (GH) stosowano u pacjentów z 
MMA/PA wykazujących ciężkie upośledzenie wzrostu związane z nieprawidłową odpowiedzią 
na testy stymulacji GH. Ostrożne monitorowanie parametrów metabolicznych podczas terapii 
GH jest wymagane ze względu na jej potencjalne działanie lipolityczne. 

Spośród wymiataczy amoniaku u pacjentów z MMA/PA w długoterminowym leczeniu 
przewlekłej hiperamonemii stosowano benzoesan sodu (150-250 mg/kg na dzień) [139,154]. 
Nie ma jednoznacznych dowodów potwierdzających zalety tej terapii w stanach przewlekłych. 
Fenylomaślan sodu nie jest zalecany, ponieważ obniża stosunek glutamina/glutaminian. 
Wykazano, że N-kabamyloglutaminian wzmaga wytwarzanie mocznika u pacjentów z PA, co 
sugeruje potencjalną rolę w leczeniu hiperamonemii u pacjentów z PA [155]. Jednak nie ma 
żadnych klinicznych dowodów z długotrwałego stosowania tej terapii w MMA/PA. 

 
Stwierdzenie nr 32: Siła zalecenia C-D Przewlekła hiperamonemia wskazuje na brak 
równowagi metabolicznej i wymaga zbadania oraz leczenia leżącej u jej podstawy przyczyny. W 
leczeniu długoterminowej hiperamonemii u pacjentów z MMA/PA stosowano benzoesan sodu. 
 
Leki, których należy unikać 
U pacjentów z MMA/PA steroidy podawane drogą ogólnoustrojową powinny być stosowane 
wyłącznie w sytuacjach nagłych ze względu na ich kataboliczne działanie na mięśnie. Jednak w 
przypadkach wyjątkowych, takich jak zespół Westa, postępowanie w MMA z równoczesną 
terapią steroidami jest możliwe i korzystne [156]. Steroidy wziewne są pozbawione działania 
katabolicznego i wydają się bezpieczne dla pacjentów MMA/PA. 
 
Stwierdzenie nr 33: Siła zalecenia D Jeśli to możliwe, należy unikać steroidów podawanych 
drogą ogólnoustrojową, a jeśli jest to nieuniknione, należy je stosować z ostrożnością. Steroidy 
wziewne wydają się bezpieczne. 
 
Leki przeciwwskazane 
Leki zawierające kwas piwalinowy (antybiotyk) i walproinian obniżają stężenie L-karnityny w 
osoczu i tkankach poprzez wydalanie z moczem acylokarnityny odpowiednio jako 
piwaloilokarnityny i walproilokarnityny [157]. Walproinian sodu należy stosować z dużą 
ostrożnością, ponieważ zakłóca metabolizm pośredni, chyba że nie inne leki 
przeciwpadaczkowe nie stanowią opcji. U pacjentów z MMA należy unikać leków 
nefrotoksycznych z powodu ich potencjału do wytrącania się lub pogarszania choroby nerek. 
Leki immunosupresyjne (np. cyklofosfamid) należy stosować z ostrożnością. Jeśli to możliwe, 
należy również unikać produktów leczniczych wydłużających odstęp QTc (takich jak leki 
prokinetyczne). 
 
Stwierdzenie nr 34: Siła zalecenia D U pacjentów z MMA/PA należy unikać leków 
zawierających propionian, walproinian, kwas piwalinowy, leków nefrotoksycznych i środków 
chemoterapeutycznych lub stosować je z dużą ostrożnością. Jeśli to możliwe, należy również 
unikać produktów leczniczych wydłużających odstęp QTc (takich jak leki prokinetyczne). 
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Postępowanie dietetyczne w MMA/PA 
Niskobiałkowa dieta 
Podstawowe zasady postępowania dietetycznego są podobne u pacjentów z MMA i PA. 
Podstawą terapii żywieniowej jest niskie przyjmowanie białka, ograniczająca, ale pokrywająca 
podstawowe zapotrzebowania na prekursorowe aminokwasy kwasu propionowego, izoleucynę, 
walinę, metioninę i treoninę, by zredukować podwyższone poziomy metabolitów [151]. Ilość 
przepisanego naturalnego białka określa się względem wieku, wzrostu, stabilności 
metabolicznej i nasilenia stanu. Celem ostatecznym przy stosowaniu wyłącznie naturalnego 
białka idealnie powinny być bezpieczne poziomy przyjmowania białka FAO/WHO/UNU (2007). 
Wiele ośrodków, ale nie wszystkie, zapewnia dodatkowe aminokwasy wolne od prekursorów, 
które uzupełniają przyjmowanie naturalnego białka, by pokryć zapotrzebowanie na białko 
[11,121]. Ważne jest źródło naturalnego białka. Jeśli spożywa się wyłącznie białko pochodzące 
ze zbóż i warzyw (niska wartość biologiczna), w celach kompensacyjnych wymagane może 
dodatkowe białko [158]. Przyjmowanie białka powinno być rozłożone równomiernie przez cały 
dzień. Pacjenci z łagodnymi postaciami MMA/PA mogą tolerować przyjmowanie naturalnego 
białka w ilości równej lub przewyższającej bezpieczne poziomy przyjmowania białka 
FAO/WHO/UNU (2007). Okazjonalnie naturalne białko jest uzupełniane zarówno aminokwasami 
wolnymi od prekursorów, jak i dodatkowymi suplementami z pojedynczą izoleucyną i waliną 
[30], ale nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności 
takiego podejścia. W związku z tym wymagane jest ostrożne monitorowanie poziomu 
aminokwasów w osoczu, w szczególności z rozgałęzionymi łańcuchami. 
 
Stwierdzenie nr 35: Siła zalecenia C-D Postępowanie dietetyczne w MMA/PA ma na celu 
doprowadzenie do stabilizacji metabolicznej i prawidłowego wzrostu. Tolerancja na białko 
powinna być zwiększana stopniowo i indywidualnie. Jest oparte na właściwym dostarczaniu 
energii połączonym z unikaniem wydłużonego poszczenia i zmniejszonym przyjmowaniem 
prekursorowych aminokwasów poprzez dietę ograniczającą naturalne białko, powszechnie 
uzupełnianą syntetycznymi aminokwasami wolnymi od prekursorów. Poziomy bezpieczeństwa 
przyjmowania białka FAO/WHO/UNU (2007) stanowią przydatne źródło przy przepisywaniu 
białka. 
 
Suplementy z aminokwasami 
Chociaż w sposób uzupełniający, aminokwasy wolne od prekursorów są powszechnie 
stosowane, by stanowiły część całkowitego przyjętego białka; ich skuteczność nie została w 
pełni oceniona [151], a ilość przepisywana w badaniach przekrojowych i kohortowych waha się 
między 15-50% całkowitego przyjętego białka [11,23,25,151,159,160], na co po części wpływ 
ma stabilność metaboliczna, tolerowane przyjmowanie naturalnego białka, wiek pacjenta, 
nasilenie zaburzenia i miejscowa praktyka. Ilość jakiegokolwiek dodatkowego aminokwasu 
wolnego od prekursora, jaka powinna być przepisywana z uwzględnieniem braku wydajności w 
jego absorpcji i szybkości katabolizmu, nadal podlega debacie. W innych zaburzeniach 
związanych z aminokwasami w celu kompensacji niewydajnego wykorzystywania aminokwasu, 
przydziela się dodatkowy czynnik wynoszący 20% [161]. 
 
Stwierdzenie nr 36: Siła zalecenia C-D W MMA/PA suplementy z aminokwasami wolnymi od 
prekursorów powinny stanowić część całkowitego przyjętego białka, jeśli tolerancja naturalnego 
białka jest poniżej bezpiecznych poziomów przyjmowania białka, i tym samym uzupełniać 
niedobór białka tak, by pokrywać zapotrzebowania. 
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Tabela 11. Bezpieczne poziomy przyjmowania białka i energii dla różnych grup 
wiekowych FAO/WHO/UNU 2007 

Zapotrzebowanie energetyczne Zapotrzebowanie na 
białko* 

Wiek kJ/kg/dzień kcal/kg/dzień Wiek g/kg/dzień 

 FAO/WHO/UNU 
2007 

Przekształcone z 
FAO/WHO/UNU 2007 

  

Niemowlęta (r.ż) Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Niemowlęta 
(r.ż) 

 

0,5 335 340 80,0 81,2 0,1 1,77 

     0,2 1,5 

     0,25 1,36 

     0,5-1 1,31 

Dzieci (r.ż.)     Dzieci (r.ż.)  

2,5 348 334 83,1 79,8 1-10 0,84-0,90 

5,0 315 305 75,2 72,8   

10 275 248 65,7 59,2   

15 230 193 54,9 46,1 11-16 0,92-1,14 

Dorośli (r.ż.)     Dorośli (r.ż.)  

(Umiarkowana 
aktywność, 70 kg) 

18-29 183 159 43,7 38,0 >16 0,84-0,87 

30-59 175 148 41,8 35,3   

Dorośli (r.ż.)       

(Umiarkowana 
aktywność, 50 kg) 

18-29 212 180 50,6 43,0   

30-59 212 183 50,6 43,7   

*FAO/WHO/UNU (2007) ustaliło stopniowo zwiększające się bezpieczne poziomy przyjmowania białka jako dopasowaną do wieku 
średnią + 2 SD. Wartości bezpiecznych poziomów przyjmowania białka dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 

 
Zapotrzebowanie energetyczne 
Niewiele wiadomo na temat zapotrzebowania energetycznego w MMA/PA. Podczas gdy 
powinno się je określać indywidualnie, należy zachować równowagę między zapobieganiem 
katabolizmowi a przekarmieniem, szczególnie jeśli aktywność fizyczna jest obniżona. By 
kierować zapotrzebowaniem energetycznym można stosować zalecenia FAO/WHO/UNU 
(2007) (Tabela 11). Pomimo niższego przyjmowania energii niż zalecane względem wieku u 
dzieci z MMA i PA odnotowywano nadwagę [162]. W przypadku MMA w kontekście wydatku 
energetycznego spoczynkowego (REE) doniesienia są sprzeczne [163-165]. Natomiast 
zapotrzebowania energetyczne podczas choroby są zwiększone, co wiąże się ze wzrostem 
wydatku energetycznego spoczynkowego [135]. 
 
Stwierdzenie nr 37: Siła zalecenia C-D Przyjmowanie energii wstępnie jest oparte na 
zapotrzebowaniu energetycznym zdrowych dzieci, ale powinno być dostosowane pod 
względem wieku, płci, ruchliwości, aktywności fizycznej i klinicznego stanu dziecka. Podczas 
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kompensacji metabolicznej lub choroby współistniejącej, szczególnie z gorączką, 
zapotrzebowania energetyczne wzrastają i należy zapewnić dodatkowe dostarczenie energii. 
 
Praktyczne aspekty postępowania dietetycznego 
W kilku opublikowanych artykułach opisano powodzenie w karmieniu piersią na żądanie w 
MMA/PA [166-168], jednak w niektórych odradza się tego w MMA/PA [169]. Jeśli karmienie 
piersią na żądanie jest niewykonalne, należy zachęcać do stosowania mleka wcześniej 
odciągniętego. W przypadku MMA/PA szczególne zalety mleka matki obejmują niską zawartość 
białka i aminokwasów, ochronę przed infekcjami i redukcję w poziomie propionianu w jelicie. 
 
Stwierdzenie nr 38: Siła zalecenia C/D W leczeniu dietetycznym u dopiero zdiagnozowanych 
noworodków/niemowląt można rozważyć karmienie piersią lub mlekiem matki z aminokwasami 
wolnymi od prekursorów MMA/PA lub bez tych aminokwasów. 

U niemowląt z MMA/PA karmionych butelką zapotrzebowanie na naturalne białko jest 
pokrywane z odmierzonych ilości standardowych preparatów dla niemowląt na bazie serwatki. 
By mieć pewność, że zapotrzebowania żywieniowe są całkowicie pokryte, stosuje się 
uzupełniający preparat dla niemowląt z aminokwasami pozbawionymi prekursorów lub preparat 
dla niemowląt wolny od białka, by zapewnić aminokwasy wolne od prekursorów i/lub energię 
oraz mikroelementy. 

Odstawianie dziecka od piersi, zwykle na rzecz owoców i warzywa, rozpoczyna się w 
typowym wieku. Ze względu na rozwój i potencjalne problemy z karmieniem ważne jest, by 
wczesne karmienie oprócz opieki dietetycznej było wspomagane terapią logopedyczną. 

U niemowląt z ciężkim fenotypem, by pokryć większość zapotrzebowań żywieniowych i 
zapobiegać katabolizmowi w okresach nocnego poszczenia, powszechnie na wczesnym etapie 
stosuje się karmienie przez sondę [159,160]. Chociaż nie przeprowadzono badań 
kontrolowanych, które by to potwierdzały, wykazano pozytywne działanie na ryzyko powikłań 
[30,159]. Karmienie przez sondę ma kilka zalet [30], ponieważ 

 
 Pomaga zapewnić optymalne przyjmowanie pożywienia. 
 Rozwiązuje problem ciężkiej anoreksji i problemy z karmieniem, które powszechnie 

występują w pierwszym roku życia. 
 Zapobiega wydłużonemu poszczeniu z uwolnieniem propionogennych kwasów 

tłuszczowych o łańcuchach z nieparzystą liczbą atomów węgla pochodzących z lipolizy 
[170,171]. 

 Zapewnia równomierne rozplanowanie przyjmowania naturalnego białka i energii przez 24 
godziny. 

 Ułatwia podawanie produktów leczniczych. 
 Umożliwia dostarczanie przepisanych pokarmów specjalnych. 
 W przypadku lekkich chorób pozwala na opiekę w warunkach domowych i zmniejsza liczbę 

przyjęć do szpitala. 
 

Jeśli wymagane jest długoterminowe karmienie przez sondę, zaleca się gastrostomię 
[172]. Skład dojelitowego pokarmu zwykle jest złożony, wymaga zindywidualizowanego profilu 
białkowego i energetycznego powszechnie składającego się z osobnych (lub połączonych) 
modułów źródeł białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin i minerałów. Kluczowe jest, by 
wszyscy opiekunowie karmiący dojelitowo otrzymali profesjonalną instrukcję dotyczącą 
przygotowywania bezpiecznych pokarmów i by ich technika przygotowywania pokarmów była 
corocznie kontrolowana [136,172-174]. 
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Stwierdzenie nr 39: Siła zalecenia C-D Karmienie przez sondę może być niezbędne, by 
unikać katabolizmu/wydłużonego poszczenia, osiągać odpowiednie odżywienie, podawać 
produkty lecznicze i suplementy i utrzymywać stabilność metaboliczną. Ciągłe szkolenie 
rodziców i pracowników służby zdrowia w przygotowywaniu i przeprowadzaniu karmienia przez 
sondę jest konieczne, by zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem, takie jak 
niewłaściwa pozycja sondy, przemieszczenie sondy lub nieprawidłowe przygotowanie 
pokarmów. 

W MMA i PA często odnotowuje się problemy z karmieniem [173]. Szacuje się, że około 
55% dzieci z MMA w wieku trzech lat miało średnie do dużych problemów z przyjmowaniem 
pokarmów [151]. Często obserwuje się przewlekłą anoreksję, nadwrażliwość jamy ustnej, 
dysfagię i nadczynny odruch gardłowy. Ze względu na powszechne kwestie bezpieczeństwa 
karmienia i opóźnienia w rozwoju dotyczące przyjmowania pokarmów ważna jest wczesna 
ocena, porada i wsparcie logopedy. 

 
Stwierdzenie nr 40: Siła zalecenia C-D Problemy z karmieniem są powszechne u dzieci 
cierpiących na MMA i PA. Dlatego też korzystne może być skierowanie do specjalnej kliniki 
żywienia z dostępem do logopedy. 

Nadmierne ograniczanie naturalnego białka może skutkować niskim przyrostem masy 
ciała, słabym wzrostem i słabym gojeniem się ran. U ośmiu osób z MMA lub PA odnotowano 
powikłania skórne podobne do acrodermatitis enteropathica, które były powiązane z niskimi 
poziomami izoleucyny. W konsekwencji konieczne jest zapewnienie odpowiednich poziomów 
izoleucyny w pokarmach [152,175-177]. 

 
Stwierdzenie nr 41: Siła zalecenia B-D Leczenie dietetyczne wymaga ostrożnej suplementacji 
odżywczej wraz z klinicznym, biochemicznym i dietetycznym monitorowaniem pacjenta, by 
zapobiec zaburzeniom równowagi żywieniowej. Zapewnienie właściwej ilości 
izoleucyny/łańcuchów rozgałęzionych/egzogennych aminokwasów jest niezbędne w celu 
utrzymania poziomów egzogennych aminokwasów w prawidłowym zakresie według 
miejscowego laboratorium. 

Pacjenci z kwasicami organicznymi są narażeni na osteopenię i osteoporozę [30,31], 
która pogarsza się na skutek zaburzenia czynności nerek w MMA. Dieta metaboliczna 
stosowana w MMA i PA może mieć niskie poziomy wapnia i witaminy D, które są niezbędne dla 
dobrego stanu kości. Zatem, jeśli zapotrzebowania żywieniowe nie są pokrywane ze źródeł 
naturalnego białka i suplementów aminokwasów wolnych od prekursorów, ważne jest, by podać 
kompletny suplement z witaminami i minerałami. Opisano pojedyncze przypadki innych 
niedoborów żywieniowych [178-181]. 

 
Stwierdzenie nr 42: Siła zalecenia C Pacjenci z MMA/PA mają podwyższone ryzyko 
osteoporozy. Zalecenia dotyczące stanu kości obejmują optymalizację żywienia i zapewnienie 
właściwych ilości wapnia i witaminy D. Wyjściowe badanie metodą DEXA zaleca się w wieku 10 
lat i kontrolnie według stanu kości. Należy zwracać szczególną uwagę na pacjentów MMA z 
przewlekłą chorobą nerek. 

Wymioty są częstym objawem w MMA/PA i mogą przyczyniać się do niestabilności 
metabolicznej lub agresywnej anoreksji. Z ostrożnością można stosować ośrodkowe środki 
przeciwwymiotne, takie jak ondansetron lub chloropromazyna. Leki prokinetyczne mogą 
przyczyniać się do wydłużonego odstępu QTc. Zatwardzenie jest kolejnym przewlekłym 
objawem u pacjentów z MMA/PA, który powinien być bezzwłocznie leczony, ponieważ 
wykazano, że wzmożenie perystaltyki jelit może poprawić stabilność metaboliczną u pacjentów 
z PA [182]. 
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Stwierdzenie nr 43: Siła zalecenia D Wymioty i zatwardzenia są częstymi problemami w 
MMA/PA. Mogą przyczyniać się do niestabilności metabolicznej i należy jest przewidzieć i 
leczyć.  
 
Tabela 12. Kontrola metaboliczna, monitorowanie diety i stanu odżywienia oraz 
długotrwałych powikłań 

Ocena Częstotliwość 

1. Kontrolowanie metaboliczne 

NH3, gazometria krwi, mleczany Każda wizyta w klinice 

Ilościowe oznaczenie aminokwasów w osoczu (3-4 h 
poszczenia) 

Co 3-6 miesięcy 

MMA w osoczu i moczu Co 3-6 miesięcy 

Wolna karnityna w osoczu (lub w suchej plamie krwi) Co 6-12 miesięcy 

2. Monitorowanie diety i stanu odżywienia 

Opis diety Każda wizyta w klinice 

Wzrost (masa, szerokość/wysokość, BMI) Każda wizyta w klinice 

Badanie przedmiotowe, np. skóry, włosy Każda wizyta w klinice 

Albumina, prealbumina Co 6 miesięcy 

Stan kości (wapń, fosfor, alkaliczna fosfataza, 
magnez, parathormon, 25-OH-witamina D) 

Corocznie, częściej w przypadku przewlekłej 
choroby nerek 

FBC, cynk, selen, ferrytyna, kwas foliowy, witamina 
B12 

Corocznie 

3. Monitorowanie długotrwałych powikłań 

Badanie neurologiczne ze szczegółowym wywiadem 
dotyczącym kamieni milowych w rozwoju 

Każda wizyta w klinice 

Czynność nerek (czynność miedniczek i kanalików)* 
(kreatynina w surowicy, mocznik, elektrolity, cystatyna 
C, kwas moczowy, elektrolity w moczu i utrata białek, 
GFR) 

Biochemia, mocz: co 6 m-cy* GFR: corocznie, 
począwszy od 6 r.ż. lub wcześniej, jeśli inne 
markery czynności nerek są nieprawidłowe 

Trzustka (amylaza i lipaza) Co 6 miesięcy 

Serce (EKG, echokardiografia) Wyjściowe ➔ corocznie, począwszy od 6 r.ż. 

Ustalona ocena rozwoju/IQ W różnym wieku 

Ocena okulistyczna Corocznie po 6 r.ż. 

EEG, MRI, ustalone badanie słuchu Przy klinicznym podejrzeniu/wskazaniu 

Dentysta/higiena jamy ustnej Regularnie 

*Monitorowanie czynności nerek należy przeprowadzać co 6 miesięcy w MMA; w PA coroczne monitorowanie jest wystarczające, a 
pomiar GFR wskazany jest wyłącznie wtedy, gdy inne markery czynności nerek są nieprawidłowe. 
Siła zalecenia: D. 

 
Kontrola metaboliczna, monitorowanie diety i stanu odżywienia oraz monitorowanie 
długotrwałych powikłań 
Pacjenci z MMA/PA wymagają monitorowania przez całe życie przez cały zespół od chorób 
metabolicznych. Ocena kliniczna, żywieniowa, biochemiczna, neurorozwojowa i psychologiczna 
powinny mieć na celu optymalizację rozwoju i sprawności pacjenta wraz z dostosowanym do 
wieku leczeniem dietą i lekami. Wskazuje się na regularne monitorowanie parametrów 
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metabolicznych, wzrostu, razem z pomiarami odżywienia białkiem i ogólnym stanem 
odżywienia, jak również regularne monitorowanie długotrwałych powikłań (Tabela 12). Przerwy 
między wizytami powinny być określane indywidualnie względem wieku, wzrostu, nasilenia, 
stabilności metabolicznej i stosowania się pacjenta do diety i terapii. 
 
Postępowanie u pacjentów z MMA/PA podczas zabiegów operacyjnych lub 
długotrwałego poszczenia 

W trakcie znieczulenia ogólnego lub jakiegokolwiek wydłużonego poszczenia ważne 
jest, by postępować zgodnie z właściwym protokołem, minimalizując katabolizm poprzez 
zapewnianie odpowiedniej ilości kalorii (Tabela 13). 
 
Stwierdzenie nr 44: Siła zalecenia D Pacjenci z MMA/PA, którzy zwykle są dobrze 
kontrolowani, mogą łatwo ulec dekompensacji podczas operacji, przyspieszonej przez 
połączenie stresu i poszczenia. U tych pacjentów planową operację najlepiej przeprowadzać w 
szpitalu z miejscową jednostką leczenia chorób metabolicznych. 
 
Przeszczepianie narządów u pacjentów z MMA/PA 
Rola przeszczepienia narządu w ramach leczenia MMA i PA obecnie ulega zmianie. 
Przeszczep w MMA i PA należy rozważyć u pacjentów z częstymi dekompensacjami 
metabolicznymi, gdzie stan kliniczny jest trudny do stabilizacji na drodze leczenia 
żywieniowego/farmakologicznego [183,184]. Wcześnie przeszczep wątroby był związany z 
wysokim wskaźnikiem śmiertelności [185]. Problem ten zmniejszył się w ostatnich latach i 
opisano kilka przypadków z udanymi przeszczepami wątroby i powiązanym znacznym 
spadkiem przyjęć do szpitala oraz poprawą jakości życia [186-189]. Najbardziej istotny problem, 
szczególnie w MMA, stanowią powikłania neurologiczne, takie jak zmiany w jądrach 
podstawnych i udar mózgu, zaburzenia ruchu, drżenie i niedosłuch czuciowo-nerwowy, 
występujące nawet po przeszczepie wątroby lub połączonym przeszczepie wątroby i nerki [190-
195]. Zatem przeszczep można rozważać wyłącznie jako leczenie objawowe mające na celu 
poprawę jakości życia, ale nie jako sposób na definitywne wyleczenie z choroby. 
 
Przeszczep wątroby/połączony wątroby i nerki w MMA 
Przeszczepienie narządu litego, tak jak pojedynczy przeszczep wątroby (LT) lub nerki (KT) albo 
połączony przeszczep wątroby/nerki, w ostatnich dekadach stało się skuteczną alternatywną 
opcją leczenia [192,195,196]. Izolowane przeszczepienie wątroby należy przeprowadzać we 
wczesnym etapie życia, by utrzymać prawidłową czynność nerek [186]. U pacjentów z MMA po 
przeszczepie wątroby obserwowano obniżone, ale nie całkowicie, skorygowane poziomy 
metylomalonianu w osoczu i moczu [191,197]. W bardziej zaawansowanym wieku czynność 
nerek prawdopodobnie będzie stopniowo spadać po LT, powodując konieczność wtórnej KT 
[70,192,193,198]. Niewydolność nerek może być czasem przyspieszona na skutek stosowania 
leków immunosupresyjnych po LT (nieopublikowana, ale współdzielona opinia ekspertów). W 
leczeniu okołooperacyjnym konieczne jest zapobieganie katabolizmowi, by uniknąć 
dekompensacji metabolicznej. Najbardziej pewnym parametrem do kontrolowania wydaje się 
być poziom mleczanów [183]. Poziomy MMA i metylocytrynianu w próbkach CSF po 
przeszczepie pozostawały wysokie [191,193, co najprawdopodobniej wynika z obecności wady 
metabolicznej również w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) [199]. Zatem pacjenci nadal 
są narażeni na rozwinięcie ostrych lub przewlekłych powikłań neurologicznych po przeszczepie. 
Jak dotąd, nie jest jasne, czy kontynuacja ograniczonego przyjmowania białka i podawania 
produktu leczniczego może zapobiec tym powikłaniom. 
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Tabela 13. Szczególne wymogi i postępowanie w znieczuleniu ogólnym 

Planowe zabiegi Nagłe operacje i poważne zabiegi (>30 minut) 

- Sprawdzić czy dziecko jest zdrowe 48 
godzin przed operacją. Jeśli nie jest, 
przełożyć operację. 

- Zasięgnąć opinii specjalisty. 

- Ostatnia diagnostyka metaboliczna 
powinna była zostać przeprowadzona mniej 
niż 3 miesiące wcześniej 

- Przy przyjęciu 

  • Sprawdzić poziom amoniaku w osoczu, pH, gazy we 
krwi 

  • Jeśli amoniak >100 μmol/l, pH < 7,30 lub niedobór 
zasad > 10 mmol/l, lub jeśli dziecko nie czuje się dobrze, 
odwołać planowe zabiegi i/lub zasięgnąć opinii specjalisty 

Postępowanie 

- Wstrzymać pokarmy zgodnie z minimalnymi wymogami do znieczulenia i zastąpić płynami 
zawierającymi czyste węglowodany lub dożylną 10% glukozą i właściwymi elektrolitami w tempie 
zapewniającym blokowanie lipolizy: 

 • 8-10 mg/kg/min noworodki i niemowlęta 

 • 6-7 mg/kg/min dzieci 

 • 5-6 mg/kg/min młodzież 

 • 4-5 mg/kg/min dorośli 

- Pacjentom wrażliwym na B12 podać pozajelitowo 1 mg hydroksykobalaminy 24 h przed zabiegiem i w 
dniu zabiegu 

- Dodać dożylną L-karnitynę: 100 mg/kg/dzień (maks. 12 g dla dorosłych) 

Wlew i leczenie należy utrzymywać przez cały czas trwania zabiegu operacyjnego. W przypadku 
dłuższych zabiegów można rozważyć zastosowanie dożylnego roztworu lipidowego (1 do 2 g/kg/dzień 
IV). 

Postępowanie pooperacyjne 

- Po operacji karmić w zależności od stabilności metabolicznej w tym samym czasie, co karmiłoby się 
każdego innego pacjenta po podobnym zabiegu. 

- Jednocześnie podać pacjentowi zaległe doustne produkty lecznicze. 

- Zaprzestać wlewu dożylnego WYŁĄCZNIE po obserwacji, że dziecko toleruje jedzenie. 

- Usunąć kaniulę WYŁĄCZNIE wtedy, gdy zostało osiągnięte normalne karmienie. 

- Jeśli powrót do zdrowia jest opóźniony lub powikłany przez wymioty: 

 • sprawdzić gazy we krwi, elektrolity i amoniak 

 • rozważyć zastosowanie leków przeciwwymiotnych (ondansetron, unikać metoklopramidu) 

 • kontynuować wlew glukozy i L-karnityny i dodać IV lipidy (1-2 g/kg/dzień) 

 • jeśli pacjent nie może być karmiony, należy dodać IV aminokwasy (0.5-0.8 g/kg/dzień) 

- Wypisać WYŁĄCZNIE po pełnym powrocie do zdrowia i z prawidłowymi wynikami metabolicznymi. 
Często będzie to następnego dnia. 
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Przeszczep wątroby w PA 
LT w PA zostało zaproponowane, by zminimalizować ryzyko dalszych dekompensacji i 
poprawić jakość życia [12]. Jednak doświadczenie z LT w PA nadal jest ograniczone. Ostatnie 
badania przypadków wykazały kliniczną poprawę, w tym istotny spadek epizodów 
dekompensacji metabolicznej, lepsze karmienie i poprawiony rozwój neurologiczny po LT 
[187,200]. Co więcej wykazano, że LT skutecznie odwraca kardiomiopatię [44,201]. Wpływ na 
ośrodkowy układ nerwowy pozostaje niejasny. Istnieje jedno doniesienie o poprawie w EKG po 
LT [202], ale udary jąder podstawnych również pojawiały się po LT [184,203]. Obserwacja 
ciężkiej kwasicy metabolicznej 3 lata po udanym LT bez ograniczenia białka [204] i mniej 
istotnej redukcji poziomów krążących metabolitów po LT i zwiększonym przyjmowaniu białka 
[205] sugeruje, że nawet po LT może być wskazany określony poziom ograniczenia białka i 
suplementacji karnityny.  
 
Stwierdzenie nr 45: Siła zalecenia C-D Przeszczepienie wątroby i/lub nerki należy rozważać 
jako terapię alternatywną do konwencjonalnego medycznego leczenia u pacjentów z MMA i PA 
z częstymi dekompensacjami metabolicznymi, gdzie stan kliniczny jest trudny do stabilizacji. 
Idealnie należałoby je przeprowadzić przed pojawieniem się ciężkich uszkodzeń 
neurologicznych i w stabilnych metabolicznych warunkach. Jednak przeszczep tylko po części 
koryguje wadę enzymatyczną; powikłania w czynności nerek i powikłania neurologiczne mogą 
nadal występować. Ze względu na stałe ryzyko degeneracji neurologicznej i/lub dekompensacji 
metabolicznej i przy braku danych naukowych utrzymywanie ograniczenia białka i suplementacji 
L-karnityną po przeszczepie wydaje się uzasadnione. O każdym wskazaniu do przeszczepu 
należy decydować w odniesieniu do danego pacjenta, biorąc pod uwagę równowagę między 
oczekiwaną poprawą jakości życia a ryzykiem powikłań/śmierci związanym z zabiegiem. 
 
Przeszczep nerki w MMA 
Pojedynczy KT (od zmarłego lub żyjącego dawcy) z dobrą czynnością przeszczepu i kontrolą 
metaboliczną również opisano dla pacjentów z wadami mut−, cblA i cblB [206,207]. Co ciekawe 
pacjenci ci wykazywali istotną poprawę jakości życia wraz z mniejszymi dekompensacjami 
metabolicznymi i redukcją poziomów patologicznych metabolitów w osoczu po KT [206,208-
212]. Ponieważ zaobserwowano, że wydalanie MMA z moczem spada jeszcze bardziej po KT 
lub połączonym przeszczepie wątroby/nerki w porównaniu z pojedynczym LT, zasugerowano, 
że KT nie tylko koryguje niewydolność nerek, ale może również być wystarczający, by zapewnić 
częściowe korygowanie aktywności mutazy metylomalonylo-CoA i zapobiegać dekompensacji 
metabolicznej. Zatem wydaje się, że niewielka ilość aktywności enzymu uzyskana dzięki KT jest 
wystarczająca, by poprawić równowagę metaboliczną u pacjentów z MMA. Pomimo pewnych 
pooperacyjnych powikłań po przeszczepie [213], rezultatem pojedynczego LT była wyższa 
śmiertelność, a skuteczność zabiegu została przewyższona przez ciężkie powikłania po 
przeszczepie [190]. KT może zatem stanowić bezpieczniejszą i bardziej zadowalającą opcję 
leczenia dla pacjentów z MMA. W kontekście określonego czasu do przeprowadzenia 
przeszczepienia nerki należy zauważyć, że spadek wydalania MMA z moczem (nawet błędnie 
interpretowany jako stabilizacja w kontrolowaniu metabolicznym) i wzrost stężenia we krwi 
często obserwuje się zanim choroba nerek osiągnie ostatnie stadium. Efektem jest 
podwyższone ryzyko uszkodzeń neurologicznych i dalsze upośledzenie czynności nerek. 
Decyzja o KT powinna być zindywidualizowana i podjęta wspólnie przez zespoły od chorób 
metabolicznych i nefrologii. 
 
Stwierdzenie nr 46: Siła zalecenia D W przypadku pacjentów z MMA ze schyłkową 
niewydolnością nerek do tej pory najczęściej stosowano połączony przeszczep wątroby/nerki. 
Jednak kilka opisów izolowanych przeszczepów nerek doprowadziło do postrzegania tego 
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zabiegu jako alternatywnej i bezpieczniejszej strategii, ponieważ wydaje się przywracać 
wystarczającą aktywność enzymu, a także poprawia jakość życia pacjentów. 
 
Rodzaj przeszczepu wątroby, dawca i kwestie etyczne 
Standardowy ortotropowy przeszczep wątroby (OLT) jest bardziej preferowany niż 
wspomagający LT, ponieważ wiąże się z mniejszą liczbą powikłań [197]. Przeszczepienie 
płatów wątroby od żyjących krewnych może zmniejszyć czas oczekiwania na przeszczep i, choć 
z niewielkim ryzykiem dla dawców, daje wyniki porównywalne z tymi uzyskanymi z narządami 
od zmarłych dawców [197]. Heterozygotyczność pod względem choroby u żyjącego 
spokrewnionego dawcy nie stanowi przeciwwskazania. Korzyści z przeszczepienia narządu 
muszą być indywidualnie i szczegółowo rozważone pod kątem ryzyka okołooperacyjnych 
powikłań, wliczając postępujące upośledzenie czynności nerek i neurologiczne w okresie po 
przeszczepie. Decyzje dotyczące tego, czy przeprowadzać LT, czy nie wiążą się z kwestiami 
etycznymi, które wymagają indywidualnego rozpatrzenia, w szczególności gdy dziecko już jest 
neurologicznie upośledzone lub gdy rozważa się żyjącego dawcę LT [214]. 
 
Stwierdzenie nr 47: Siła zalecenia D Jeśli rozważa się przeszczepienie wątroby, zalecaną 
procedurą jest ortotopowe przeszczepienie wątroby. Kwestie etyczne dotyczące ryzyka dla 
biorcy i żyjących dawców wymuszają szczegółowe konsultacje przed i po przeszczepie. 
 
Terapie eksperymentalne 
By przywrócić część brakującej aktywności enzymu w wątrobie, zaproponowano 
przeszczepienie komórek wątroby i przeszczepienie progenitorowych komórek wątroby na 
drodze wlewu albo komórek wątroby, albo progenitorowych komórek wątroby [215-218] 
Badania kliniczne nad bezpieczeństwem i skutecznością tych procedur w zaburzaniach cyklu 
mocznikowego właśnie trwają. Zastosowanie u pacjentów z innymi wrodzonymi wadami 
metabolizmu (w tym MMA/PA) jest planowane w fazie drugiej. 

W modelach komórkowych wykazano słuszność założeń (badanie typu „proof of 
principle”) terapii nadczytywania mutacji nonsensownej w PA [219] i terapii białkami 
opiekuńczymi w MMA [220] . 

Udaną terapię genową przeprowadzono z dostarczeniem genu wirusowego związanego 
z adenowirusami na modelu mysim z letalną Mut-/- [221-223]. Do tej pory nie przeprowadzono 
żadnych badań klinicznych z udziałem ludzi. 

Z patofizjologicznego punktu widzenia w celu redukcji stresu oksydacyjnego w MMA i 
PA wskazane może być stosowanie przeciwutleniaczy [224-231]. Jak dotąd, nie ma dowodów 
na skuteczność kliniczną i nie przeprowadzono żadnego systematycznego badania ani próby 
leczenia. Wybór substancji przeciwutleniającej(-ych) i dawkowania, szczególnie w grupie 
pediatrycznej, pozostaje do ustalenia. 
 
Stwierdzenie nr 48: Siła zalecenia D Podawanie przeciwutleniaczy jest potencjalne korzystne 
dla pacjentów MMA i PA, ale wymaga potwierdzenia w prospektywnych badaniach klinicznych. 
Stosowanie przeszczepiania komórek wątroby i przeszczepiania progenitorowych komórek 
wątroby nie stanowi obecnie opcji terapeutycznej dla pacjentów MMA i PA, ponieważ w 
przypadku tych zaburzeń brakuje klinicznego doświadczenia. Strategie leczenia oparte na 
terapii genowej i terapii nadczytywania/z białkami opiekuńczymi wykazują obiecujące wyniki w 
badaniach przedklinicznych i mogą stać się ciekawą opcją w przyszłości. 
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Długotrwałe powikłania i postępowanie 
Przeżycie długoterminowe w MMA/PA uległo znacznej poprawie w ciągu ostatnich dwudziestu 
lat [21,25,26]. Dlatego też coraz bardziej widoczne stają się długoterminowe powikłania, które 
stawiają nowe wyzwania w opiece nad pacjentem. 

Zestawienie kontrolowania metabolicznego, monitorowania diety i stanu odżywienia, jak 
również monitorowania długotrwałych powikłań patrz Tabela 12. 
 
Rozwój poznawczy i związana ze zdrowiem jakość życia 
Dane dotyczące zakresu i charakterystyki rozwoju intelektualnego i niepełnosprawności 
intelektualnej w obu chorobach są przedstawione w literaturze w sposób niejednorodny, tj. w 
różnych badaniach stosowano różne instrumenty oceny i zestawy testów. Co więcej różne były 
populacje pacjentów, jak również wartości odcięcia dla prawidłowego rozwoju, a pacjentów 
badano w różnych punktach czasu. 

W MMA niewrażliwość na witaminę B12 [232], wczesne wystąpienie choroby [121,159], 
występowanie hiperamonemii przy diagnozie lub napadów drgawkowych w wywiadzie [58], jak 
również fenotyp mut° [25,48,233] wiązały się z cięższym upośledzeniem poznawczym. Główną 
cechą wydaje się być znacznie wolniejsze tempo przetwarzania informacji [58]. 
 
Stwierdzenie nr 49: Siła zalecenia C Niewrażliwości na witaminę B12, wczesne wystąpienie 
choroby, hiperamonemia przy wystąpieniu choroby, napady drgawkowe w wywiadzie, jak 
również mut° jako przyczyny leżące u podstawy MMA stanowią czynniki ryzyka dla znacznego 
upośledzenia rozwoju poznawczego. 

PA wydaje się być związana z upośledzeniem poznawczym u znacznej liczby 
pacjentów, która w większości badań przekracza 50% włączonych pacjentów 
[23,30,33,121,160,232]. Obecnie niejasne jest, czy postać choroby o wczesnym początku 
skutkuje cięższym upośledzeniem funkcji poznawczych niż postać o późnym początku. 
 
Stwierdzenie nr 50: Siła zalecenia C PA wydaje się być ogólnie związana ze znacznym 
upośledzeniem poznawczym. 

Kilka prospektywnych i retrospektywnych badań nad PA [30,234] i MMA [48,235] 
wskazuje, że (wczesne) leczenie może nie zapobiec opóźnieniu w rozwoju i upośledzeniu 
intelektualnemu. Obserwacja ta znajduje poparcie w niedawnym badaniu, które pokazało, że 
wczesna diagnoza PA na drodze badania przesiewowego noworodków wydaje się być 
związana z niższą śmiertelnością, ale nie skutkuje poprawą rozwoju neuropoznawczego. 
 
Stwierdzenie nr 51: Siła zalecenia C-D Pomimo intensywnego leczenia medycznego MMA i 
PA wiążą się z wysoką częstością występowania niepełnosprawności intelektualnej. 
Upośledzenie poznawcze staje się wyraźne od drugiego roku życia. 
 
Monitorowanie rozwoju poznawczego i związanej ze zdrowiem jakości życia 
Poza oceną kliniczną w literaturze odnotowuje się dużą różnorodność instrumentów oceny i 
zestawów testów do różnych punktów pomiaru. Zatem nie można na tej podstawie zalecić 
określonych testów lub odstępów w pomiarach. 
 
Stwierdzenie nr 52: Siła zalecenia D Zdolności intelektualne i rozwój poznawczy powinny być 
oceniane wcześnie i rzetelnie, by w odpowiednim czasie umożliwić skierowanie na leczenie 
terapeutyczne i rehabilitacyjne. Badanie powinno być dostosowane do wieku i powinno 
przebiegać z zastosowaniem standaryzowanych instrumentów. W przypadku pacjentów z 
upośledzoną mową lub znajomością języka zaleca się metody neutralne językowo i właściwe 
kulturowo. 
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Stwierdzenie nr 53: Siła zalecenia D Związana ze zdrowiem jakość życia, stres i czynniki 
psychospołeczne są istotnymi parametrami wyniku leczenia, które do tej pory nie zostały 
systematycznie przebadane u pacjentów z MMA/PA i ich opiekunów, ale powinny być wzięte 
pod uwagę i rozpatrzone w przyszłości. Należałoby również zdefiniować standardowe warunki 
opieki w kontekście podejścia multidyscyplinarnego, wliczając pracowników socjalnych, 
psychologów, dietetyków, usługi rehabilitacji i lekarzy ze specjalizacją. 
 
Powikłania neurologiczne 
Objawy neurologiczne są częste w MMA/PA na początku i w trakcie przebiegu choroby (patrz 
również Tabele 3 i 5). W odniesieniu do diagnozy, postępowania i monitorowania długotrwałych 
powikłań neurologicznych patrz również Tabela 12. 
 
Stwierdzenie nr 54: Siła zalecenia D Badanie neurologiczne ze szczegółowym wywiadem 
dotyczącym kamieni milowych w rozwoju powinno stanowić rutynową część oceny przy każdej 
wizycie w klinice chorób metabolicznych. W przypadku ostrego obrazu neurologicznego 
(encefalopatia/śpiączka, napady drgawkowe), jakiegokolwiek podejrzenia opóźnienia w rozwoju, 
spastyczności/dystonii i zaburzenia ruchu, padaczki, wad słuchu lub pola widzenia należy 
rozważyć opinię pediatry-neurologa. 

Napady drgawkowe/padaczka mogą stanowić ostry lub przewlekły obraz MMA i PA. We 
wczesnym dzieciństwie napady drgawkowe zwykle są uogólnione lub miokloniczne, a w 
późniejszym dzieciństwie - uogólnione lub niewystępujące w naturze [24,28,35,139,236,237]. W 
czasie napadu pacjentów należy skierować do pediatry-neurologa. Leki przeciwpadaczkowe 
(AED) należy podawać według symptomatologii napadów i wyników EEG [24,28,237]. W 
postępowaniu u pacjentów z MMA i napadami zgięciowymi ze wzorem hipsarytmii na zapisie 
EEG z powodzeniem stosowano kortykosteroidy [156]. 
 
Stwierdzenie nr 55: Siła zalecenia D Padaczka jest powszechna u pacjentów z MMA i PA. U 
pacjentów z klinicznym podejrzeniem napadów drgawkowych należy przeprowadzić EEG. W 
przypadku napadu i/lub jeśli w zapisie EEG wykryto padaczkopodobną aktywność zaleca się 
skierowanie do pediatry-neurologa. AED na napady padaczkowe muszą być wybrane na 
podstawie typu napadów i nieprawidłowości EEG. Walproinian nie jest przeciwwskazany, ale 
wiąże się z ryzykiem hiperamonemii. 

Zaburzenia ruchu są częste i odnotowano jest u 19-45% pacjentów z MMA i PA 
[25,28,33]. U pacjentów z ostrą/przewlekłą dyskinezą i zaburzeniem ruchu skuteczne może być 
leczenie lewodopą/karbidopą, triheksylofenidylem, klonazepamem, baklofenem (doustne, ciągłe 
dooponowe, zastawka komorowo-otrzewnowa) [238,239]. W długotrwałym monitorowaniu 
pacjentów z objawami pozapiramidowymi (dyskineza, mioklonia, choreoatetoza) i zajęciem 
układu piramidowego (spastyczność) przydatne mogą być skale funkcjonalne, takie jak skala 
dystonii Barry'ego-Albrighta i skala Ashwortha lub Skala Funkcjonalna Motoryki Dużej (GMFM) 
w przypadku spastyczności, by obiektywnie monitorować pacjentów i skuteczność protokołów 
leczenia [238,240]. Pacjenci z objawami pozapiramidowymi i spastycznością powinni być 
ocenieni przez multidyscyplinarny zespół obejmujący fizjoterapeutów, rehabilitantów i 
pediatrów-neurologów [139]. 

Metaboliczne incydenty udaropodobne obejmujące jądra podstawne opisano u około 10 
pacjentów z MMA i PA [21,35,55,60-63] i zwykle występowały w trakcie lub tuż po 
dekompensacji metabolicznej. Jednak opublikowano kilka opisów przypadków PA z czysto 
neurologicznym obrazem bez oczekiwanych zwiastujących ataków kwasicy ketonowej 
[7,20,35,59,64,65]. 
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W trakcie udaropodobnych epizodów kluczowe jest odpowiednie przyjmowanie płynów i 
kalorii i leczenie objawowe ogniskowych niedoborów neurologicznych i zmienionego stanu 
psychicznego [139]. 
 
Stwierdzenie nr 56: Siła zalecenia C-D Zaburzenia ruchu są częste w MMA i PA i mogą być 
związane z udaropodobnymi incydentami i martwicą jąder podstawnych. Leczenie jest 
objawowe. 

Neuropatię nerwu wzrokowego odnotowano jako późne powikłanie u co najmniej 
czternastu pacjentów z MMA lub PA [31,66-69,241]. Ostra lub przewlekła utrata widzenia 
spowodowana neuropatią nerwu wzrokowego może być rzadkim powikłaniem. W leczeniu 
neuropatii nerwu wzrokowego stosowano leki przeciwutleniające i zaobserwowano poprawę 
ostrości widzenia u jednego pacjenta leczonego dużymi dawkami witaminy E i koenzymu Q10 
[66]. Dlatego też okulista powinien rutynowo przeprowadzać badanie okulistyczne, w tym 
ostrości widzenia, jak również badanie wzrokowe komory przedniej oka i rozszerzoną ocenę 
dna oka [139]. 
 
Stwierdzenie nr 57: Siła zalecenia D Badanie okulistyczne (fundoskopia, ostrość widzenia, 
pole widzenia) i ustalone badanie przez okulistę, by wykluczyć neuropatię nerwu wzrokowego 
powinny stanowić część rutynowej oceny pacjentów z MMA i PA w badaniu wyjściowym, w 
każdym momencie budzącym niepokój i co roku po 6. roku życia. Leki przeciwutleniające 
doświadczalnie stosowano w leczeniu atrofii nerwu wzrokowego. 

Jako dopełniające narzędzie do śledzenia przebiegu choroby u pacjentów z MMA i PA 
można stosować neuroobrazowanie, które zapewnia informacje co do czasu, zakresu, 
odwracalności i możliwych mechanizmów uszkodzenia nerwów. Rutynowe neuroobrazowanie w 
przypadku braku objawów neurologicznych nie jest konieczne [237] i należy rozważyć ryzyko 
związane ze środkami uspokajającymi i znieczuleniem do procedury obrazowania. U pacjenta z 
objawami neurologicznymi przy pojawieniu się choroby i/lub w jakimkolwiek czasie w trakcie jej 
przebiegu preferowaną techniką obrazowania jest obrazowanie metodą rezonansu 
magnetycznego (MRI). Sekwencje MRI najlepiej powinny obejmować obrazowanie zależne od 
dyfuzji (DWI), mapy współczynnika dyfuzji (ADC), obraz T2-zależny i FLAIR w płaszczyźnie 
osiowej, obraz T1-zależny w płaszczyźnie strzałkowej i osiowej. 

Wyniki neuroobrazowania są podobne w MMA i PA. Zwykle występuje symetryczne 
zajęcie jąder podstawnych z selektywnym zajęciem gałki bladej obserwowanym w MMA [242]. 
Obrzęk, czasem z ograniczoną dyfuzją, sugeruje stan cytotoksyczny i jest zjawiskiem dobrze 
udokumentowanym w PA w fazie ostrej, najczęściej stwierdzanym w jądrach podstawnych, ale 
również w korze mózgowej [242,243]. Ustępowanie zmian na rutynowych obrazach T2W, DWI i 
ADC [60,243,244] zwykle odpowiada poprawie objawów klinicznych i parametrów 
biochemicznych. Ryciny 2, 3, 4 i 5 przedstawiają typowe (według oceny grupy ds. wytycznych) 
zmiany w obrazowaniu w czasie ostrej klinicznej i/lub metabolicznej dekompensacji w MMA 
(Ryciny 2 i 3) i PA (Ryciny 4 i 5). 
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Rycina 2. Wyniki neuroobrazowania w MMA: Dziecko płci męskiej z MMA (wada 
cblA). Badanie MRI przeprowadzono w wieku 6 miesięcy z powodu pobudliwości, problemów z 

karmieniem, opóźnienia w rozwoju, encefalopatii i dekompensacji metabolicznej. Jądra 
ogoniaste i soczewkowate są obrzęknięte i hiperintensywne na osiowym T2-zależnym obrazie 
(W) szybkiego echa spinowego (SE) (A) z ograniczoną dyfuzją sugerowaną przez 
hiperintensywność w obrazowaniu zależnym od dyfuzji (DWI) (B) i niskimi sygnałami na mapie 
ADC (C). Spektroskopia protonowa MR (TE:135 ms) wykonana ze zmian ujawnia obniżony 

poziom N-acetyloasparaginianu (NAA), podwyższony poziom choliny (Cho) i obecność 
mleczanów (D). 

 
Rycina 3. Wyniki neuroobrazowania w MMA: Dziecko płci męskiej z MMA (wada 
cblA). Kontrolne obrazowanie MR 6 miesięcy po ostrym pogorszeniu się przedstawia resztkową 

hiperintensywność T2 w jądrach ogoniastych i martwicę w jądrach soczewkowatych z 
odwróceniem nieprawidłowości w gałce bladej (A). W jądrach soczewkowatych występuje  
nieograniczona dyfuzja podobna do CSF na DWI (B) i mapie ADC (C) oraz podwyższony 
poziom Cho w spektroskopii MR (D). 

 
W pierwszym roku życia występuje umiarkowane do ciężkiego poszerzenie bruzd i 

szczelin częściej obserwowane u pacjentów z PA. Ustępowanie wraz z leczeniem obserwuje się 
u pacjentów MMA i występuje łagodne do umiarkowanego opóźnienie w mielinizacji [242,245]. 
Opisano również atrofię ciała modzelowatego i pnia mózgu [246]. Należy również zauważyć, że 
profil metabolitów w tkance mózgowej może być obciążony bez istotnej dekompensacji 
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metabolicznej i nawet bez zmian strukturalnych w neuroobrazowaniu u pacjentów mogą 
rozwinąć się zaburzenia ruchu [35]. 
 

 
Rycina 4. Wyniki neuroobrazowania w PA: Dziecko płci męskiej z PA, z objawami od 4 
doby życia, zdiagnozowane w wieku 4 miesięcy. MRI przeprowadzono w wieku 5 lat, gdy u 

chłopca rozwinęła się ostra encefalopatia. Kora mózgowa, szczególnie płaty skroniowe i 
potyliczne oraz jądra podstawne (jądra ogoniaste i soczewkowate) są obrzęknięte i 
umiarkowanie hiperintensywne na osiowym obrazie T2W TSE (A). Hiperintensywność na DWI 

(B) i niska intensywność na mapach ADC (C) sugerujące ograniczoną dyfuzję obserwuje się w 

dotkniętych rejonach. 
 

 
Rycina 5. Wyniki neuroobrazowania w PA: Dziecko płci męskiej z PA, z objawami od 4 
doby życia, zdiagnozowane w wieku 4 miesięcy. Tydzień później powtórne badanie MR 

wykazało bardziej intensywne zmiany sygnałów T2 w zajętych rejonach, bardziej wyraźne w 
skorupach (A). Chociaż intensywność sygnału kory i jąder podstawnych jest wyższa w DWI (B), 
niski sygnał z kory znika i na mapach ADC jest sygnał o wysokiej intensywności (C), to 

występuje pseudonormalizacja ograniczenia dyfuzyjnego. 
 

1HSpektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS) jako metoda komplementarna do 
obrazowania MR stanowi narzędzie kliniczne o dużym potencjale dla zrozumienia procesu 
choroby w mózgu, szczególnie w badaniach in vivo metabolitów mózgu [245,247]. MRS w 
ostrych fazach wykazywała piki obniżonego NAA i podwyższonego mleczanu, i normalizację 
wartości wraz z leczenie, równolegle z poprawą objawów klinicznych i parametrów 
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biochemicznych [234,247,248]. Nieprawidłowa MRS przy braku zmian w MRI może pomóc 
zdefiniować rejon wrażliwy i narażony na uszkodzenie w OUN [234,245,249]. 

 
W warunkach badawczych zaawansowane obrazowanie, takie jak spektroskopia 

rezonansu magnetycznego (MRS), tensora dyfuzji (DTI) i badania obrazowania funkcjonalnego 
(PET), może zapewnić przydatne i czułe komplementarne informacje do oceny uszkodzenia 
mózgu i postępowania następczego [244,248,250,251]. 

 
Stwierdzenie nr 58: Siła zalecenia D Rutynowe badanie przesiewowe z wykorzystaniem MRI 
w przypadku braku zmian w objawach neurologicznych nie jest konieczne i może narazić 
pacjenta na dodatkowe ryzyko związane ze znieczuleniem. Z kolei w przypadku nowo 
pojawiających się powikłań neurologicznych MRI może być wskazane. 

Badanie okulistyczne powinno obejmować wzrokowe potencjały wywołane (VEP) jako 
dopełniające narzędzie, ponieważ w trakcie przebiegu choroby możliwa jest ostra lub 
przewlekła utrata wzroku spowodowana neuropatią nerwu wzrokowego (patrz wyżej). 
Niedosłuch może być rzadkim powikłaniem w MMA/PA [236]. W związku z tym ocenę słuchu 
(słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (BAER) i/lub testy audiometryczne) należy 
przeprowadzać zgodnie ze wskazaniem. 

 
Stwierdzenie nr 59: Siła zalecenia D Jeśli występują kliniczne wskazania, należy rozważyć 
potencjały wywołane (wzrokowe potencjały wywołane: VEP; słuchowe potencjały wywołane 
pnia mózgu: BAER lub audiometria). 
 
Powikłania czynności nerek 
Uważa się, że wszystkie osoby z izolowaną MMA, nawet te, które są w sposób łagodny 
dotknięte chorobą, są narażone na wystąpienie niewydolności nerek [252]. Przewlekła choroba 
nerek (CKD) wystąpiła u 47% pacjentów z medianą wieku początku choroby wynoszącą 6,5 [48] 
i najczęściej była stwierdzana u pacjentów mut° (61%) i cblB (66%), rzadziej u cblA (21%) i 
mut− (0%) [25]. CKD była poprzedzona wydalaniem kwasu metylomalonowego z moczem. Na 
skutek wtórnych powikłań CKD, takich jak anemia, nadciśnienie tętnicze, osteodystrofia 
nerkowa i nadczynność przytarczyc, choroba ulegała dalszemu pogorszeniu [25]. CKD często 
była stabilna przez kilka lat, czasami nawet do osiągnięcia wieku dorosłego; progresja do 
schyłkowego stadium choroby nerek wystąpiła u 12-14% pacjentów [25,48]. W ostatnim 
badaniu odnotowano, że tempo wzrostu nerek istotnie malało u pacjentów z MMA w czasie i 
było przewidywane na podstawie wzrostu, stężenia cystatyny C w surowicy i kwasu 
metylomalonowego w surowicy [253]. 

U pacjentów z MMA zaobserwowano dwie główne patologie: przewlekłe cewkowo-
śródmiąższowe zapalenie nerek [49] i nerkową kwasicę cewkową [254,255]. 

W biopsji nerek w przewlekłym cewkowo-śródmiąższowym zapaleniu nerek z naciekiem 
komórek jednojądrzastych wykazano włóknienie śródmiąższowe z zanikiem cewek [53]. 
Dokładna patogeneza jest nieznana, ale ostatnie badanie sugerują, że dysfunkcja 
mitochondrialna cewek proksymalnych i podwyższone poziomy kwasu metylomalonowego w 
surowicy są kluczowymi patogenicznymi mechanizmami w chorobie nerek związanej z MMA 
[229,230,256]. 

W PA niewydolność nerek odnotowano u 3 pacjentów [27,70,257]. 
 

Stwierdzenie nr 60: Siła zalecenia C Jednym z najcięższych długotrwałych powikłań w MMA 
jest przewlekła choroba nerek (CKD). Dwoma najczęściej stwierdzanymi powikłaniami są 
przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek i nerkowa kwasica cewkowa. CKD 
charakteryzuje się postępującą nieprawidłowością czynnościową, która prowadzi do przewlekłej 
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niewydolności nerek. Dokładna patogeneza jest nieznana, ale sugeruje się, że kluczowymi 
patogenicznymi mechanizmami w chorobie nerek związanej z MMA są dysfunkcja 
mitochondrialna cewek proksymalnych i podwyższone poziomy MMA w surowicy. Niewydolność 
nerek w PA obserwowano anegdotycznie. 
 
Postępowanie w długotrwałych powikłaniach czynności nerek 
Standardowe leczenie medyczne i postępowanie następcze w CKD opiera się na ustalonych 
ogólnych zasadach terapeutycznych dla pacjentów bez wrodzonej wady metabolicznej [258], 
wliczając kontrolę ciśnienia krwi, elektrolity, wtórną nadczynność przytarczyc i niedokrwistość 
nerkopochodną oraz powiązaną osteodystrofię. Doświadczenie ze środkami renoprotekcyjnymi 
w populacji pediatrycznej nie zostało dokładnie zbadane. W przypadku mikroalbuminurii lub 
białkomoczu w powiązaniu z nadciśnieniem, by osiągnąć dostosowaną do wieku kontrolę 
ciśnienia krwi, zaleca się inhibitory ACE lub antagonisty receptora angiotensyny [259]. 

Korzystne może być leczenie wymiataczami rodników tlenu, takimi jak koenzym Q10, 
glutation, MitoQ [230]. Dodatkowe strategie terapeutyczne, które mają na celu obniżenie 
poziomu toksycznych metabolitów, w tym ograniczenie prekursorowych aminokwasów w diecie 
lub wzmożone wydalanie kanalikowe związków toksycznych, również mogą chronić nerki. Jak w 
przypadku innych CKD, korzystny może być również hormon wzrostu, chociaż nie ma 
konkretnych badań na ten temat. 

Terapia nerkozastępcza, w tym hemodializa/hemodiafiltracja lub dializa otrzewnowa, jest 
ważna nie tylko w długoterminowym leczeniu w schyłkowym stadium choroby nerek, ale 
również jako przedoperacyjny środek przed przeszczepieniem narządu lub w leczeniu ciężkiej 
hiperamonemii w trakcie ostrego przełomu metabolicznego, szczególnie o noworodków. 

Na koniec sugeruje się, że przeszczepienie nerki nie tylko poprawia dysfunkcję nerek, 
ale również zapewnia częściową poprawę wady enzymatycznej i poprawia kontrolę 
metaboliczną (patrz wyżej). 

 
Stwierdzenie nr 61: Siła zalecenia C-D Postępowanie w długotrwałych powikłaniach 
czynności nerek opiera się na odpowiednim nawodnieniu, terapii lekowej, hemodializie lub 
dializie otrzewnowej i ostatecznie przeszczepieniu nerki. 
 
Testy diagnostyczne do monitorowania długotrwałych powikłań czynności nerek 
Czynność nerek należy ostrożnie monitorować (patrz również Tabela 12) ze względu na ryzyko 
rozwinięcie się schyłkowego stadium CKD, które wymaga hemodializy i przeszczepu nerki [26]. 
Współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) szacowany na podstawie kreatyniny w 
surowicy może być przeszacowany względem prawdziwego GFR z powodu niskiej masy 
mięśniowej [46] i niskiego przyjmowania białka. Kumulatywne wydalanie MMA z moczem w 
czasie (mierzone w powtarzanych próbkach moczu) koreluje z ryzykiem CKD i zostało 
zaproponowane jako parametr kontrolowania czynności nerek [25]. Jednak wraz ze spadkiem 
czynności nerek poziom MMA w moczu przestaje być wiarygodnym markerem i powinien być 
zastąpiony MMA w osoczu. Zatem szacowany GFR, który obejmuje cystatynę C (i kreatyninę) w 
surowic, jak również MMA w osoczu wydaje się być najbardziej odpowiedni [253]. Najlepiej 
byłoby mierzyć klirens inuliny lub joheksolu. 
 
Stwierdzenie nr 62: Siła zalecenia C-D 
W kontrolowaniu pacjentów z MMA jako parametry zaleca się regularne pomiary współczynnika 
przesączania kłębuszkowego i MMA w osoczu i moczu. Wraz ze spadkiem czynności nerek 
poziom MMA w moczu przestaje być wiarygodnym markerem i powinien być zastąpiony MMA w 
osoczu. Poziomy kreatyniny w osoczu mogą być mniej wiarygodne u tych pacjentów z powodu 
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niskiej masy mięśniowej i niskiego przyjmowania białka i mogą być dopełnione cystatyną C, 
jednak tendencje nadal mogą być informatywne. 
 
Powikłania sercowe 
Kardiomiopatia [21,23,26,31,39,43,44,71,148,260] i wydłużony odstęp QTc [21,31,38,40,41,56] 
prezentują się jako potencjalnie śmiertelne powikłania w MMA i bardziej wyraźnie w PA. 
Dodatkowo odnotowano kilka przypadków niewydolności serca u pacjentów z MMA i PA, którzy 
nie mieli kardiomiopatii [187,261,262]. Mediana wieku manifestacji kardiomiopatii wynosiła 7 lat 
[44]. Etiologia wydłużonego odstępu QTc nie jest dobrze poznana, ale w tej populacji pacjentów 
opisywano nagłą śmierć [38,40]. Wykazano, że przeszczep wątroby poprawił kardiomiopatię u 3 
pacjentów z PA, z których jeden miał ciężką niewydolność serca [44,261]. 
 
Stwierdzenie nr 63: Siła zalecenia C-D Powikłania sercowe obejmują kardiomiopatię i 
wydłużony odcinek QTc, które mogą zagrażać życiu i mogą występować u pacjentów MMA i PA 
coraz częściej wraz z wiekiem. Dlatego też co roku zaleca się wykonanie EKG i echa serca 
(echokardiografia). Jeśli stwierdzi się kardiomiopatię lub wydłużony QTc należy rozpocząć 
standardową terapię kardiologiczną oraz zoptymalizować leczenie metaboliczne i 
monitorowanie. Odnotowano, że przeszczepienie wątroby odwraca kardiomiopatię w PA. 
 
Zapalenie trzustki 
Ostre, nawracające ostre i przewlekłe zapalenie trzustki stanowi jedno z możliwych 
długotrwałych powikłań MMA [72,73] i PA [75,76,263]. Patogeneza jest niejasna. 
 
Stwierdzenie nr 64: Siła zalecenia C-D Ostre, nawracające ostre i przewlekłe zapalenie 
trzustki może rozwinąć się w MMA i PA niezależnie od dekompensacji metabolicznych i kontroli 
metabolicznej. Obraz kliniczny zapalenia trzustki jest podobny do tego u osób bez MMA/PA, ale 
może naśladować cechy dekompensacji metabolicznej. 
 
Testy diagnostyczne i badania do monitorowania długotrwałych powikłań czynności 
trzustki 
(patrz również Tabela 12) Odnotowano podobne zmiany w wynikach laboratoryjnych 
[72,73,75,76,263] i oznaki radiograficzne [72] do tych obserwowanych u każdego pacjenta z 
zapaleniem trzustki, w tym podwyższony poziom glukozy we krwi, lipazy i amylazy (początkowo 
może być prawidłowy) i obniżony poziom wapnia. Odnotowano również kwasicę i ketonurię, ale 
nie hiperamonemię. Poziom amylazy i lipazy może być podwyższony u pacjentów z 
niewydolnością nerek i został stwierdzony u pojedynczego pacjenta z PA w trakcie 
dekompensacji metabolicznej, ale bez potwierdzenia zapalenia trzustki na USG [263]. Pomiar 
lipazy i amylazy zaleca się w rocznych odstępach (szczególnie jeśli rozwija się przewlekła 
niewydolność nerek) i zawsze przy podejrzeniu zapalenia trzustki. Jeśli podejrzewa się 
zapalenie trzustki należy przeprowadzić MRI/MRCP lub badanie TK zgodnie z zaleceniami dla 
pacjentów bez choroby metabolicznej. 
 
Stwierdzenie nr 65: Siła zalecenia C-D Diagnoza w przypadku ostrego lub przewlekłego 
zapalenia trzustki podlega tym samym zasadom, co każdy inny przypadek zapalenia trzustki. 
 
Postępowanie w długotrwałych powikłaniach czynności trzustki 
Postępowanie w ostrym zapaleniu trzustki powinno być takie samo, jak w każdym innym 
przypadku zapalenia trzustki, wliczając resuscytację płynową i postępowanie przeciwbólowe. 
Preferowane jest żywienie dojelitowe (do jelita czczego) [264]. Jedynym konkretnym zaleceniem 
dla pacjentów MMA/PA jest suplementacja karnityny w przypadku pacjentów z PA [139]. 
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Stwierdzenie nr 66: Siła zalecenia D Postępowanie w przypadku ostrego zapalenia trzustki 
podlega tym samym zasadom, co każdy inny przypadek zapalenia trzustki. Zaleca się właściwą 
suplementację karnityną. 

Powikłania hematologiczne i immunologiczne są powszechne w MMA i PA. W 
początkowym obrazie u kilku pacjentów opisano pancytopenię [21,31,265-270]. Co więcej 
oznaki niedoboru odporności, szczególnie neutropenia, są dość powszechne również w trakcie 
przebiegu choroby [7,23,31] i mogą ustąpić po agresywnej terapii. [31,271]. Podczas 
dekompensacji metabolicznej może wystąpić izolowana trombocytopenia [7,21,31,265,272]. 

Istnieje kilka doniesień dotyczących zakażeń różnymi rodzajami patogenów i śmierci 
spowodowanej sepsą [7,160,266,267,270,273]. Co więcej zakażenie uniemożliwiło założenie 
wkłucia centralnego [134]. Niewiele wiadomo o działaniu czynnika stymulującego tworzenie 
kolonii granulocytów (G-CSF) i/lub dożylnej immunoglobuliny w tej populacji pacjentów [31]; w 
związku z tym wskazanie do leczenia z zastosowaniem G-CSF pozostaje niejasne. 

Pomimo obaw dotyczących dysfunkcji układu odpornościowego pacjenci z wrodzonymi 
wadami metabolicznymi nie są bardziej narażeni na dekompensację metaboliczną po 
właściwych szczepieniach [274], a zatem należy przeprowadzić wszystkie immunizacje dla 
wieku dziecięcego. Dodatkowo należy podać szczepionkę przeciw grypie. 
 
Stwierdzenie nr 67: Siła zalecenia C Pancytopenia (szczególnie neutropenia) jest częsta w 
MMA i PA i może reagować na poprawę kontroli metabolicznej. U pacjentów z neutropenią 
należy wcześnie przeprowadzić ocenę przy niskim progu leczenia zakażeń, jak również 
wdrożyć praktyki kontrolowania zakażenia zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Należy 
przeprowadzić standardowe immunizacje. 
 
Ryzyko nowotworu i marskości wątroby 
Pomimo powiązania nowotworów z mutacjami w genach kodujących enzymy cyklu Krebsa, w 
literaturze występuje tylko jeden przypadek nowotworu (wątrobiak zarodkowy), który wystąpił u 
pacjenta z MMA 2 lata po przeszczepieniu nerki i 3 lata po terapii hormonem wzrostu [213] 
Zgodnie z naszą wiedzą marskość wątroby stwierdzono u 2 pacjentów z PA i jednego pacjenta 
z MMA. Jednak jeszcze nie zostały opublikowane. 
 
Szczególne zagadnienia opieki nad osobami dorosłymi 
Zdrowie kobiet i ciąża 
Zagadnienia związane z ciążą, antykoncepcją i edukacją seksualną powinny być omówione już 
w okresie nastoletnim [275,276]. Nie odnotowano swoistych dla choroby przeciwwskazań dla 
stosowania antykoncepcji hormonalnej u pacjentów z MMA i PA. W niektórych przypadkach 
antykoncepcja hormonalna może być stosowana, by zapobiegać okołomiesiączkowej 
niestabilności metabolicznej. Pacjentkom z czynnościowym brakiem miesiączki należy 
zaoferować zastępczą terapię hormonalną lub hormonalne środki antykoncepcyjne. 

We względnie łagodnych przypadkach MMA (mut− lub wrażliwa na B12) [232,275,277-
279] i PA [275,280] odnotowano udane ciąże. Pacjentki te pozostawały metabolicznie stabilne 
przez całą ciążę i urodziły zdrowe dzieci. Jednak może tu występować złudzenie publikacyjne. 
Na podstawie kilku dostępnych opisów przypadków kwas metylomalonowy nie wydaje się być 
teratogenny [279] i przypuszczalnie tyczy się to innych metabolitów akumulujących się w 
stabilnie kontrolowanej MMA lub PA. 

Ciąża powinna być planowana z wyprzedzeniem, a kontrola metaboliczna powinna być 
zoptymalizowana przed poczęciem. 

Podczas ciąży zapotrzebowanie/tolerancja na białko i zapotrzebowanie na karnitynę 
mogą wzrosnąć, więc odpowiednio należy dostosować leczenie. Dawkę karnityny należy 
zwiększyć według pomiarów poziomu wolnej karnityny. Ze względu na ryzyko niedożywienia 
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białkowo-energetycznego i niedoboru mikroelementów regularna ocena odżywienia podczas 
ciąży jest obowiązkowa. Poranne mdłości (lub wymioty niepowściągliwe) z nudnościami i 
wymiotami muszą być traktowane poważnie, ponieważ wiąże się z nimi ryzyko dekompensacji 
metabolicznej i/lub niedożywienia białkowo-energetycznego i należy wcześnie rozpocząć 
leczenie (np. silnymi środkami przeciwwymiotnymi). 

Podczas akcji porodowej i porodu właściwego pojawia się wysokie zapotrzebowanie na 
energię i by zminimalizować ryzyko dekompensacji metabolicznej należy dostarczyć 
uzupełniające kalorie, stosując dożylną glukozę (np. 10% 2 ml/kg/h = 200 mg/kg/h) [275,276]. 
Katabolizm poporodowy wiąże się z ryzykiem dekompensacji metabolicznej z powodu 
ogromnego obciążenia wewnętrznym białkiem wraz z inwolucją macicy, a zatem wymaga 
dokładnego monitorowania i interwencji. Jednak w opisanych przypadkach z łagodną MMA i PA 
nie zaobserwowano żadnych poważnych problemów. Karmienie piersią również zwiększa 
zapotrzebowanie na energii i dlatego należy zapewnić adekwatne przyjmowanie energii. 
 
Stwierdzenie nr 68: Siła zalecenia D Ciąża powinna być planowana z wyprzedzeniem, a 
kontrola metaboliczna powinna być zoptymalizowana przed poczęciem. Regularna ocena 
odżywienia i monitorowanie metaboliczne podczas ciąży jest obowiązkowe. Może wystąpić 
wzrost zapotrzebowania/tolerancji na białko i zapotrzebowania na karnitynę, więc odpowiednio 
należy dostosować leczenie. 

By zminimalizować ryzyko dekompensacji metabolicznej, w okresie okołoporodowym 
należy dostarczać uzupełniające kalorię, dożylną glukozę i karnitynę. Katabolizm poporodowy 
wiąże się z ryzykiem dekompensacji metabolicznej i wymaga dokładnego monitorowania. 
 
Okres przejściowy i aspekty społeczne 
Literatura dotycząca konkretnie aspektów społecznych i długoterminowych potrzeb dorosłych 
pacjentów z MMA lub PA jest znikoma. Większość pacjentów z MMA i PA, która dożywa do 
dorosłości, nie jest w stanie żyć niezależnie i potrzebuje jakiegoś rodzaju wsparcia społecznego 
[232]. Jednak niektórzy pacjenci z chorobą łagodną i/lub o wczesnym początku i z prawidłowym 
rozwojem psychomotorycznym mogą osiągnąć niezależność i zdobyć wyższe wykształcenie. 
Począwszy od okresu dzieciństwa po dorosłość należy zapewnić odpowiednie usługi i struktury 
wspierające rozwój psychospołeczny i szczególne potrzeby edukacyjne. Przejście młodego 
pacjenta z opieki pediatrycznej na opiekę dla osób dorosłych powinno rozpocząć się wcześnie, 
by przygotować nastolatka (i jego rodzinę) na przejście na opiekę dla osób dorosłych, wraz ze 
wspieraniem niezależności i pewności siebie. Dorośli pacjenci z przewlekłą chorobą są narażeni 
na wystąpienie zaburzeń nastroju, które mogą komplikować leczenie. Zaburzenia depresyjne 
powinny być rozpoznane i właściwie leczone. 
 
Stwierdzenie nr 69: Siła zalecenia D Przejście z opieki pediatrycznej na opiekę dla osób 
dorosłych powinno rozpocząć się wcześnie i powinno być dobrze skoordynowane oraz 
promować niezależność i pewność siebie. Większość pacjentów dożywających do dorosłości 
potrzebuje jakiego rodzaju wsparcia społecznego. By wspierać rozwój psychospołeczny i 
szczególne potrzeby edukacyjne poza okresem dziecięcym, przez całe dorosłe życie, należy 
zapewnić odpowiednie usługi i struktury. 
 
Zalecenia w długotrwałym kontrolowaniu (patrz długotrwałe powikłania powyżej) 
Dorośli pacjenci z MMA i PA mają problemy wieloukładowe i wymagają skoordynowanej, 
multidyscyplinarnej opieki z naciskiem na monitorowanie i kontrolowanie długotrwałych powikłań 
(np. związanymi z nerkami, kośćmi, sercem, neurologicznych, okulistycznych, patrz Tabela 12). 
Na ogół w okresie dorosłości tolerancja na białko może ulec poprawie, a hospitalizacje stają się 
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rzadsze [232]. Jednak kluczowe jest zapobieganie przewlekłemu niedożywieniu białkowemu i 
niedoborom mikroelementów i zaleca się regularne oceny odżywienia. 

Anoreksja i problemy z żywieniem są częste u pacjentów dorosłych, a niektórzy nadal 
wymagają nocnego żywienia przez sondę lub suplementacji energii podczas dnia, by utrzymać 
zadowalający stan odżywienia. Wielu pacjentów ma niski wzrost i niską gęstość mineralną 
kości. Nie ma oficjalnych zaleceń przyjmowania białka dla dorosłych pacjentów z kwasicami 
organicznymi. Istnieją doniesienia o wzrastającej tolerancji na białko, a hospitalizacje z powodu 
dekompensacji metabolicznych występują rzadziej. Wiele pacjentów może stosować 
ograniczone przyjmowanie białka między 0,5 a 1,1 g/kg na dzień [232]. 

W przypadku osteopenii lub osteoporozy decyzje dotyczące leczenia muszą być 
zindywidualizowane i oparte na zmierzonych parametrach metabolizmu kości oraz wtórnej 
nadczynności przytarczyc u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. U pacjentów z 
niewydolnością nerek rozpoznanie pod kątem osteoporozy należy przeprowadzać wyłącznie 
przy braku osteodystrofii nerkowej. Rola leków antyresorpcyjnych (np. bisfosfoniany) w leczeniu 
lub zapobieganiu osteoporozie nie była badana w MMA/PA; w związku z tym decyzje dotyczące 
leczenia muszą być rozpatrywane indywidualnie (po wykluczeniu osteodystrofii nerkowej). 
Narzędzia oceniające ryzyko złamań (takie jak FRAX) [281,282] nie są przeznaczone lub 
zatwierdzone dla tej grupy pacjentów, a zatem nie są odpowiednie do ukierunkowania decyzji o 
leczeniu. Należy ustalić rolę inhibitorów RANKL (Denosumab) w tej grupie pacjentów, jednak 
mogą one stanowić opcję dla pacjentów z osteoporozą i względnymi przeciwwskazaniami do 
stosowania bisfosfonianów, np. niewydolnością nerek. 

Leczenie medyczne niewydolności serca u pacjentów z kardiomiopatią podlega 
ustalonym zasadom terapeutycznym dla pacjentów bez MMA/PA [283]. Niemniej jednak 
pacjentów należy ocenić pod kątem przeszczepienia wątroby, które, jak odnotowano, odwraca 
kardiomiopatię u niektórych pacjentów z PA [44].  
 
Stwierdzenie nr 70: Siła zalecenia D Dorośli pacjenci z MMA i PA mają problemy 
wieloukładowe i wymagają skoordynowanej, multidyscyplinarnej opieki z naciskiem na 
monitorowanie i kontrolowanie długotrwałych powikłań (patrz długotrwałe powikłania powyżej). 
  
Uwagi końcowe 
Wytyczne te są wynikiem trzyletniego procesu opartego na metodologii SIGN i mają na celu 
dostarczenie dowodów o najwyższym dostępnym poziomie dla każdego podanego zalecenia. 
Rzadkie występowanie MMA/PA i praktyczny brak międzynarodowych rejestrów, przynajmniej 
jak dotąd, przyczyniły się do poziomu C lub D dowodów dla większości podanych stwierdzeń, 
co odpowiada wnioskom pochodzącym z badań nieanalitycznych, takich jak opisy przypadków, 
serii przypadków lub opinie ekspertów. W związku z tym zaleceń tych nie należy uznawać za 
niepodważalne lub całkowite. Grupa opracowująca te wytyczne zobowiązuje się do 
zweryfikowania swojej pracy w przyszłości, by zachować osiągniętą jakość i znaleźć dowody o 
wyższym poziomie, które mogą z czasem być dostarczone. Rzeczywiście mamy nadzieję, że 
wiele ze stwierdzeń zostanie zastąpionych w nadchodzących latach przez jeszcze bardziej 
precyzyjne i skuteczne zalecenia z korzyścią dla pacjentów.  
 
Konflikt interesów 
Autorzy tych wytycznych oświadczają, że nie ma żadnego konfliktu interesów, ale ujawniają, co następuje: MRB uzyskał wsparcie 
finansowe na uczestnictwo w spotkaniach komitetu sterującego E-IMD od Orphan Europe i otrzymał wsparcie od Milupa i SHS na 
pokrycie kosztów podróży, by opracować narzędzie do oceny jakości życia dla pacjentów z chorobami metabolicznymi typu zespołu 
intoksykacji. 
 
Wkład autorów 
Wszyscy autorzy tej pracy brali udział w leżącym u jej podstaw procesie opartym na metodologii SIGN, w planowaniu, pisaniu i 
weryfikowaniu tego artykułu. Wszyscy autorzy przeczytali i zatwierdzili ostateczną wersję. 
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Podziękowania 
Członkowie grupy ds. wytycznych są niezwykle wdzięczni moderatorowi spotkań tej grupy (M. Summar), zewnętrznym konsultantom 
(S. Hannigan, J. Meyburg, B. Plecko-Startinig, C.P. Schmitt) oraz zewnętrznym recenzentom (M. Duran and J Walter). Ponadto 
chcielibyśmy podziękować E. Müller i S. Dubois, którzy aktywnie uczestniczyli w GDG, i prof. dr. Kader Karli Oguz za pomoc z 
obrazami z MRI. Dziękujemy również za szkolenie metodologiczne przeprowadzone przez P. Burgard i J. Häberle podczas 
pierwszego spotkania grupy i za owocną dyskusję z J. Häberle przez cały ten proces. Wytyczne zostały wstępnie przetestowane 
przez pediatrów w trakcie szkolenia (A. Lämmle, A. Schumann, P. Forny) i doświadczonego pediatrę ogólnego (C. Huemer), którzy 
przekazali wartościową informację zwrotną. 
Opracowanie tych wytycznych zostało sfinansowane z grantu przyznanego w ramach drugiego programu zdrowotnego UE

 
(DG 

Sanco) na Europejski rejestr i sieć chorób dla metabolicznych typu zespołu intoksykacji (E-IMD). MRB i MiHo są wspierani radiz – 
Rare Disease Initiative Zurich, program priorytetowych badań klinicznych Uniwersytetu w Zurychu, Staż kliniczny DM jest wspierany 
przez “Associazione la Vita è un Dono”. 
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