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N a t r i u m b e n z o a a t  

Medische aspecten 

Benzoaat wordt in het lichaam eerst gemetaboliseerd tot benzoyl-coenzyme A, en 
daarna in de lever en in de nieren door het enzyme glycine-N-acylase omgezet tot 
benzoylglycine, ook hippuraat genoemd, wat in de urine uitgescheiden wordt. 
Benzoaat wordt in behoorlijke hoeveelheden geproduceerd door de endogene 
bacteriële darmflora, en wordt bovendien frequent toegevoegd aan 
voedingsmiddelen als conserveringsmiddel. Zijn metabolisme is een onderdeel van 
het endogeen detoxificatiesysteem.  

Het wordt therapeutisch gebruikt om bij toenemende dosissen toenemende 
hoeveelheden glycine aan het lichaam te onttrekken. Dit heeft twee toepassingen: 
gebruik bij congenitale hyperammoniemiën zoals ureum cyclus defecten en gebruik 
bij stoornissen in het metabolisme van glycine voornamelijk niet-ketotische 
hyperglycinemie.  

Bij congenitale hyperammoniemiën is de gebruikelijke dosis 250 mg/kg/dag of bij 
patiënten ouder dan 12 jaar 5,5 g/m2 lichaamsoppervlakte. Soms kan een iets 
hogere dosis gebruikt worden doch dan volgt men best de benzoaat bloedspiegel om 
toxiciteit te vermijden. Benzoaat zorgt voor een alternatieve excretie van stikstof 
onder de vorm van glycine. Glycine wordt gemaakt vanuit serine, dat gemaakt wordt 
vanuit de glycolyse met fixatie van stikstof in de stap van 3-fosfopyruvaat naar 3-
fosfoserine. Bij acute hyperammoniemie wordt benzoaat intraveneus toegediend. 
Eerst wordt een ladingsdosis van 250 mg/kg toegediend over 90 minuten, gevolgd 
door een continu infuus van 250 mg/kg/dag (bij patiënten op onderhoudsdosis wordt 
geen ladingsdosis meer gegeven).  

Bij niet-ketotische hyperglycinemie (veroorzaakt door deficiëntie van het enzyme 
glycine cleavage enzym) wordt een dosis van benzoaat gegeven tot de glycine 
bloedspiegel normaliseert. Deze dosis is afhankelijk van de restactiviteit van het 
glycine cleavage enzyme, van de glycine toediening in de voeding, en van de 
individuele patiënt. Ze varieert tussen 250 mg/kg/dag en 750 mg/kg/dag (J Inher 
Metab Dis 2005;28(5):651-63). Benzoaat therapie geeft verbetering van de 
convulsies, grotere waakzaamheid, en bij patiënten met een milde vorm van de 
aandoening een verbetering van de neurocognitieve uitkomst.  

Het voornaamste risico van benzoaat is toxiciteit door overdosering. Lage toxiciteit 
geeft braken, nausea, gebrek aan eetlust. Daarna volgt hypocalcemie en mentale 
onderdrukking. Hoge overdosering geeft metabole acidose, ernstige hypocalcemie, 
hypernatremie, coma, convulsies, en overlijden. Benzoaat kan effectief geëlimineerd 
worden door hemodialyse. Dubbel checken van de dosis benzoaat (ook rekening 
houden met de verdunning) en het gebruik van een standaard oplossingen in alle 
toedieningsvormen is aangewezen.  
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Bij chronisch hoge dosis benzoaat zoals bij niet-ketotische hyperglycinemie is 
gastritis frequent en is profylactische therapie met antacida aangewezen.  

Het gebruik van benzoaat bij congenitale hyperammoniemiën is ‘standard of care’. 
Gebruik van benzoaat bij hyperammoniemie door leverinsufficientie is 
tegenaangewezen omdat het target enzyme voor efficaciteit de aanwezigheid van 
een functionele lever vraagt. Daarentegen, het voorkomen van leverdysfunctie in de 
acute presentatie van een congenitale ureum cyclus aandoening is geen 
tegenindicatie voor het gebruik van benzoaat.  

Natriumbenzoaat heeft een slechte smaak. In Duitsland is een microcristalijne 
gecoate versie verkrijgbaar die smaakloos is.  

Referenties voor benzoaat en fenylacetaat/fenylbutyraat: Adv Pediatr. 1996;43:127-
70 en J Pediatr. 2001 Jan;138(1 Suppl):S30-9. 

Farmaceutische aspecten 

Natriumbenzoaat (Ph Eur 5.0 p 2421) is een vergunde grondstof en kan langs de 
farmaceutische groothandel besteld worden.  

Orale oplossingen met maximum 10 % natriumbenzoaat (cave irritatie 
mondslijmvlies) kunnen magistraal bereid worden. Wegens zijn slechte smaak 
kunnen natriumsaccharine en enkelvoudige stroop toegevoegd worden als 
smaakcorrigens.  

Orale oplossingen kunnen magistraal bijvoorbeeld als volgt bereid worden: 

R / Natrium benzoaat max  10 % 

 Natriumsaccharine 0,75 g 

 Enkelvoudige stroop 200 ml 

 Water                      tot 500 ml 

Inraveneuse vormen moeten ook bereid worden in een concentratie van  500 mg per 
5 ml water. Sterilisatie gebeurt door steriele filtratie.  

 

N a t r i u m  f e n y l a c e t a a t / f e n y l b u t y r a a t  

Medische aspecten 

Fenylacetaat wordt gemetaboliseerd in de lever en de nieren tot fenylacetyl-
coenzyme A en verder geconjugeerd met glutamine tot fenylacetylglutamine wat in 
de urine uitgescheiden wordt. Via deze weg leidt dit tot de eliminatie van twee 
stikstofatomen. Dit wordt gebruikt in de acute behandeling van congenitale 
hyperammoniemiên zoals de stoornissen in de ureum cyclus. De gebruikelijke dosis 
is een ladingsdosis van 250 mg/kg over 90 minuten, gevolgd door een dagelijkse 
dosis van 250 mg/kg/dag (dosis per lichaamsoppervlakte voor patiënten > 12 jaar 
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5.5 g/m2 lichaamsoppervlakte (moet geverifieerd worden). Overdosis aan 
fenylacetataat geeft nausea en braken. Grote overdosis geeft neurologische 
suppressie leidend tot coma en overlijden. Fenylacetaat heeft een onaangename 
doordringende zeemzoete geur die als sociaal irriterend ervaren wordt. Daarom 
wordt voor onderhoudsbehandeling (niet intraveneus) meestal de prodrug natrium 
fenylbutyraat gebruikt. Fenylbutyraat in de lever ondergaat een enkele cyclus van de 
vetzuur beta-oxidatie en wordt aldus omgezet tot fenylacetaat. De gebruikte dosis bij 
ureum cyclus aandoeningen varieert tussen 250 en 600 mg/kg/dag. Deze hogere 
dosis laat vaak monotherapie toe (zonder benzoaat). Het heeft gewoonlijk niet de 
onaangename geur van het fenylacetaat.  

Farmaceutische aspecten 

Natrium Fenylbutyraat is geen vergunde grondstof maar kan als “triButyrate” (“tri” 
slaat op de firma!) besteld worden bij Triple Crown America (zie lijst 
weesgrondstoffen bij de werkgroepen op deze site). 

Het is ook beschikbaar in tabletten van 500 mg en granulaat van 940 mg 
natriumfenylbutyraat per gram poeder als de “orphan-like drug”  Ammonaps (zie lijst 
weesgeneesmiddelen bij “werkgroepen” op deze site). 

 

( t r i ) N a t r i u m c i t r a a t   

Medische aspecten 

Natriumcitraat is een base die als dusdanig oraal gebruikt wordt in de vorm van 
Shohl oplossing of van bicitra voor de behandeling van chronische metabole acidose 
zoals bij renale tubulaire acidose en voor chronische lactaatacidose.  

Citraat is eveneens een intermediair in de Krebs cyclus. Citraat wordt in het cytosol 
gemetaboliseerd door het enzyme citraat lyase tot acetyl-CoA en oxaloacetaat. Het 
oxaloacetaat wordt via de malaat/aspartaat shuttle getransporteerd naar de 
mitochondria. Bij een deficiëntie van de anaplerotische reactie van de Krebs cyclus 
voornamelijk bij deficiëntie van pyruvaat carboxylase (congenitaal door erfelijke fout 
in PC gen of secundair zoals bij bepaalde organische zuuraandoeningen) kan citraat 
een aanvulling geven van de Krebs cyclus met stabilisatie van de aandoening (Am. J. 
Med. Genet. 1999;87:331-338). Bij hoge dosissen is er soms gastro-intestinale 
intolerantie, en bij zeer hoge dosissen dient gewaakt te worden voor hypernatremie.  

Farmaceutische aspecten 

Natriumcitraat (Ph Eur 5.0 p 2429 als 2aqua) is een vergunde grondstof en kan langs 
de farmaceutische groothandel besteld worden. 

Orale vormen zoals Shohl-oplossing kunnen magistraal bereid worden. 

Intraveneuze vormen zijn niet commercieel beschikbaar en moeten magistraal bereid 
worden in een concentratie van 1 gram in 5 ml water. Sterilisatie gebeurt door 
steriele filtratie. 
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L - A r g i n i n e   

Medische aspecten 

Arginine is een conditioneel essentieel aminozuur. Arginine wordt gesynthetiseerd in 
de ureum cyclus. Bij congenitale ureum cyclus aandoeningen is er een deficiëntie aan 
arginine wat secundair de residuele activiteit van de ureum cyclus verder vermindert. 
Bij congenitale hyperammoniemiën wordt L-arginine gegeven in een ladingsdosis van 
210 mg/kg over 90 minuten, gevolgd door eenzelfde onderhoudsdosis per dag (bij 
patiënten > 12 jaar 4 g/m2 lichaamsoppervlakte). Bij de late ureumcyclus 
stoornissen citrullinemie en argininosuccinaatlyase, waarbij er extra verlies is van 
arginine precursoren in de urine onder de vorm van citrulline of argininoscuccinaat 
respectievelijk, wordt vaak een hogere dosis gebruikt tot 600 mg/kg/dag.  

Arginine wordt toegediend onder de vorm van arginine hydrochloride 10% oplossing 
voor intraveneus of oraal gebruik of als arginine vrije base 10% oplossing (deze 
laatste dient bewaard te worden bij kamertemperatuur gezien zij uitkristalliseert bij 
4 graden Celsius).  

 Arginine heeft een slechte smaak, doch deze kan gemaskeerd worden met sterke 
citrus-smaken. 

Farmaceutische aspecten 

Arginine (Ph Eur 5.0 p 1019 als base en p 1021 als hydrochloride) is een vergunde 
grondstof en kan langs de farmaceutische groothandel besteld worden. 

Orale oplossingen kunnen magistraal bijvoorbeeld als volgt bereid worden: 

R / L – Arginine base 96 g 

 Water  300 ml 

 Ethanol  30 ml 

 Sterke Oranjeschiltinctuur  39 ml 

 Enkelvoudige stroop      tot 600 ml 

 

Intraveneuze vormen zijn in ons land niet beschikbaar: ze kunnen magistraal bereid 
worden of in het buitenland besteld, bijvoorbeeld bij Braun als L-Arginine HCl 21 % 
in 20 ml water (dozen van 10 ampullen): dit is 1 mmol per ml en de pH = 5 tot 6,5. 

 

L e v o c a r n i t i n e  
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Medische aspecten 

 

Farmaceutische aspecten 

Levocarnitine (Ph Eur 5.0 p 1903) is een vergunde grondstof en kan langs de 
farmaceutische groothandel besteld worden. 

Orale vormen kunnen best als oplossing aangeboden worden vermits deze grondstof 
hygroscopisch is: bijvoorbeeld als een 20 % oplossing in water. 

Intraveneuze vormen zijn in ons land niet beschikbaar: ze kunnen zelf magistraal 
bereid worden of in het buitenland besteld, bijvoorbeeld bij Sigma-tau als 
levocarnitine 1 gram / 5 ml (dozen van 5 ampullen). 

 

V i t a m i n e  B 1   

Medische aspecten 

Thiamine is een co-factor van pyruvaat dehydrogenase, alpha-ketoglutaraat 
dehydrogenase en branched chain keto acid dehydrogenase. Patiënten met een van 
deze zeldzame aandoening reageren op behandeling met vitamine B1. Thiamine is 
ook effectief in thiamin responsive megaloblastic anemia en in thiamin responsive 
cardiomyopathy, welke veroorzaakt worden door stoornissen in de transporter 
(SLC19A2 gene) of het metabolisme van thiamine.   

Daarnaast is thiamine behandeling aangewezen bij de geforceerde anabolisme 
inductie bij patiënten met een metabole aandoening en voorafbestaande nutritionele 
problemen. 

Farmaceutische aspecten 

Thiamine Hydrochloride (Ph Eur 5.0 p 2559 ) is een vergunde grondstof en kan langs 
de farmaceutische groothandel besteld worden. 

Intraveneuze vormen zijn courant beschikbaar en kunnen bij verschillende firma’s 
besteld worden aan concentraties van 100 mg/2 ml en 250 mg/2 ml. 

 

 

V i t a m i n e  B 2   

Medische aspecten 

Riboflavine wordt gebruikt bij congenitale enzyme deficiënties waar riboflavine een 
co-factor is. In het bijzonder, bij milde vormen van multiple acylcoenzyme A 
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dehydrogenase deficiëntie door stoornissen in ETF dehydrogenase werkt riboflavine 
als een “chaperone” en leidt tot spectaculair herstel van de functie en herstel van de 
patiënt (Olsen R in press, Neurology. 1994 Nov;44(11):2153-8, Neurology. 1986 
Mar;36(3):367-72). Bij enkele zeldzame patiënten met een respiratoire keten 
aandoening werd een bijzonder goed effect met riboflavine beschreven. (J 
Pediatr.1997 Jan;130(1):138-45).  

Farmaceutische aspecten 

Riboflavine (Ph Eur 5.0 p 2365) is een vergunde grondstof en kan langs de 
farmaceutische groothandel besteld worden. 

Intraveneuze vormen zijn bij ons courant beschikbaar en kunnen bij verschillende 
firma’s besteld worden in een concentratie van 10 mg / ml. 


