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:: LCHAD-puutos (long-chain 3-hydroxyacyl-CoA 

dehydrogenase deficiency)  

 
Orpha number: ORPHA5 

 

YHTEENVETO 

LCHAD-puutos on pitkäketjuisten rasvahappojen mitokondriaalisen hapettumisen häiriö, jolle on 

tyypillistä imeväisenä tai varhaislapsuudessa alkavat oireet. Useimmilla potilailla on vaikea tauti, 

joka alkaa tavallisesti vastasyntyneisyydestä 12 kk ikään mennessä. Sen oireita ovat 

hypoketoottinen hypoglykemia, metabolinen asidoosi, velttous, maksasairaus, joka aiheuttaa 

keskushermosto-oireita, kardiomyopatia ja rytmihäiriöt. Oireita edeltää usein paasto ja/tai jokin 

sairaus ja todetaan hypoketoottinen hypoglykemia. Monille eloon jääneille potilaille kehittyy ajan 

myötä periferinen neuropatia ja verkkokalvon pigmenttirappeuma. Harvinaisempia oireita ovat 

äkillinen sydänpysäys tai kätkytkuolema. Jos sikiöllä on LCHAD-puutos, äiti sairastuu usein 

raskauden aikana ns. HELLP-oireyhtymään  (lisääntynyt verenvuotoriski, matalat 

verihiutalearvot, kohonneet maksaentsyymit). 

 

LCHAD-puutos on mitokondriaalisen trifunktionaalisen proteiini kompleksin (TFP) entsyymin 

(long chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, LCHAD) puute. Sen aiheuttavat mutaatiot 

HADHA-geenissä, joka koodaa TFP:n alfa-alayksikköä. Useimmat Eurooppalaiset LCHAD-

puutos-potilaat ovat homozygootteja saman 1528G>C mutaation suhteen. 

 

Virtsan orgaanisten happojen tutkimuksessa nähdään C6-C14 (hydroksy)dikarboksyylihapon 

lisääntyminen. Diagnoosi perustuu asyylikarnitiinin veritutkimukseen ja geenitestiin. LCHAD-

puutos näkyy myös viljeltyjen fibroblastien ja lymfosyyttien entsyymianalyysissa. Sitä seulotaan 

vastasyntyneiltä Itävallassa, Tsekin tasavallassa, Tanskassa, Saksassa, Unkarissa, Islannissa, 

Alankomaissa ja Portugalissa. 

 

LCHAD-puutos periytyy autosomissa resessiivisesti ja perheille tarjotaan  

perinnöllisyysneuvontaa. Sikiödiagnostiikka on mahdollista geenitutkimuksella niissä perheissä, 

joissa tautimutaatio on tiedossa, ja/tai mittaamalla entsyymiaktiviteettia istukkanäytteen soluista. 

 

Hoito sisältää tiukan pitäytymisen matalarasvaiseen dieettiin, jossa rajoitetaan pitkäketjuisten 

rasvahappojen saantia ja korvataan se keskipitkäketjuisilla rasvahapoilla. Paastoamista 

vältetään, liikuntaa ja ääriolosuhteisiin joutumista rajoitetaan. Kaikkien potilaiden tulee varautua 

kiireelliseen hoitoon ja lääkäriin tulee hakeutua heti ensioireiden ilmaannuttua. Hoito on 
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elinikäistä. Oireiden perusteella diagnosoitujen potilaiden ennuste oli yleensä huono, mutta se 

on parantumassa diagnostiikan varhaistumisen ja nykyhoitojen myötä. Huomattava määrä 

potilaista selviää aikuisikään.  

Maailmanlaajuisesti esiintyvyys on 1/250 000 vastasyntynyttä. Itämeren maissa esiintyvyys on 

korkeampi, sen arvioidaan olevan Puolassa 1/120 000 ja Pommerin alueella 1/20 000.  
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Yhteenveto on tarkoitettu vain tiedon jakamiseen eikä se korvaa terveydenhuollon 

ammattilaisen hoitoa. Tekstiä ei pidä käyttää diagnoosin tai hoidon perusteena. 


