
Lysinuurinen proteiini-intoleranssi 
eli LPI ilmaantuu yleisimmin 
varhaislapsuudessa huonona 
menestymisenä, kasvuna tai 

sairasteluna. Diagnoosiin on verraten 
helppo päästä laboratoriotutkimusten 
avulla, kun osaa epäillä LPI:tä tai muuta 
perinnöllistä hyperammonemiatautia. 
LPI:n hoitona on proteiinirajoitteinen 
ruokavalio, aineenvaihduntaa tukevat 
ravintolisät ja lääkkeet, jotka vähentävät 
elimistön typpikuormaa. Muiden hyper-
ammonemiaa aiheuttavien sairauksien 
hoito on samankaltainen.

Perimnnöllinen sairaus voi 
ilmaantua missä iässä tahansa
Aiemmin terve 35-vuotias opettajanai-
nen, kahden terveen lapsen äiti, sairas-
tui respiratorisen virusinfektion jälkeen 
skitsofreniaan, ja hänet otettiin mieli-
sairaalan suljetulle osastolle. Onneksi 
valpas kollega mittautti ammoniakin, 
jonka pitoisuus oli selvästi suurentu-
nut. Potilas siirrettiin sisätautiosastol-
le, jossa hänen kuntonsa parani muu-
tamassa päivässä, ja hän pääsi nopeasti 
takaisin kotiin ja töihin. 

Tällaisia tapauksia ei joka päivä koh-
dalle osu, mutta harvinaisia sairauksia 
on monta erilaista, ja hyperammonemi-
aa aiheuttaviakin on kymmeniä. On tär-
keä muistaa, että vaikka sairauden syy 

on geneettinen ja virhe vaikuttaa syn-
tymästä lähtien tai jo ennen sitä, osalle 
tulee oireita vasta myöhemmällä iällä.

Tässä tapauksessa kunnostautunut 
kollega ei osaa kaikkien harvinaissaira-
uksien patogeenesiä, diagnostiikkaa ja 
hoitoa, mutta hyvänä kliinikkona hän 
tietää, että myrkyt, endogeeniset ja 
eksogeeniset, voivat laukaista skitso-
frenian. Ammoniakkimittaus on halpa 
ja nopea, ja se kannattaa muistaa, jos 
potilaalla on enkefalopatiaan sopivia 
oireita tai löydöksiä.

Laboratoriolääkäreiden kanssa voi-
daan tehdä hyperammonemian tarkem-
paa erotusdiagnostiikkaa, joka vaatii 
erityisanalytiikkaa, jota on tarjolla vain 
suuremmissa sairaaloissa. Usein näyt-
teitä lähetetään ulkomaisiin laborato-
rioihin tutkittaviksi. Tämän potilaan 
plasman ja virtsan aminohappoanalyysi 
viittasi vahvasti lysinuuriseen proteiini-
intoleranssiin (LPI), ja geenitutkimus 
löysi potilaan DNA:sta kaksi tunnettua 
tautia aiheuttavaa mutaatiota eri allee-
leissa. Aina ei valitettavasti mene näin 
hyvin.

LPI ja muut hyperammonemian 
aiheuttajat

LPI on esimerkki suomalaisen tau-
tiperinnön sairaudesta, jonka diagnos-
tiikan ja hoidon kehittämisessä suoma-
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Lysinuurinen proteiini-intoleranssi 
eli LPI on Suomessa yleisin hyper-
ammonemiaa aiheuttava perin-
nöllinen aineenvaihduntasairaus. 
Hyperammonemian nopea tunnis-
taminen ja hyvä hoito parantavat 
potilaan ennustetta merkittävästi. 
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laiskollegoilla on ollut iso merkitys (1). 
LPI-potilaita on Suomessa kymmenit-
täin, ja se on täällä yleisin perinnöllinen 
hyperammonemiaa aiheuttava sairaus. 
Muissa maissa LPI on harvinaisempi, 
mutta sitä esiintyy kaikissa populaati-
oissa. Harvinaisuutensa vuoksi se jää 
helposti tunnistamatta. 

Hyperammonemia eli ammoniakin 
kertyminen on vaarallinen tila, jonka 
ripeä tunnistaminen ja hoidon käyn-
nistäminen parantavat merkittävästi 
potilaan ennustetta. Yleisimmin hyper-
ammonemia johtuu maksan toiminta-
häiriöstä, esimerkiksi parasetamolimyr-
kytyksen vuoksi, mutta perinnöllisten 
harvinaisten sairauksien merkitys on 
huomattava. Ja kuten edellä jo todettiin, 
perinnölliset sairaudet voivat ilmaan-
tua missä iässä tahansa, niin myös LPI 
ja muut tässä katsauksessa käsiteltävät 
sairaudet.

Ihmisen aineenvaihdunta pilkkoo 
proteiineja aminohapoiksi, joita käy-
tetään toisten proteiinien ja muiden 
tarvittavien molekyylien synteesiin. Ai-
neenvaihdunnassa elimistöön jää ami-
notyppeä, joka on kemiallisesti täysin 
erilainen kuin typpikaasu ja sen hap-
piyhdisteet (ilokaasu ym.). Ihminen ei 
pysty muuttamaan näitä typen eri muo-
toja toisikseen. Ammoniakki on toksi-
nen, minkä vuoksi vuoksi elimistössä 
on puskurijärjestelmä. Tiettyjen amino-
happojen (alaniini, glutamiini, glysiini 
ym.) määrää voidaan lisätä ja näin sitoa 
aminotyppeä, jos ammoniakin tuotto 
on lisääntynyt tai poisto häiriintynyt.

Ureasykli on nimensä mukainen bio-
kemiallisten reaktioiden ympyrämäinen 
rypäs, joka muuttaa aminotypen ureaksi 
eli virtsa-aineeksi, joka poistetaan ke-
hosta virtsassa. Ureasykli on ylivoimai-
sesti tärkein ammoniakin poistoreitti. 

Missä tahansa sykliin kuuluvassa reak-
tiossa voi kuitenkin olla vika eli reakti-
ota katalysoivan entsyymin geneettinen 
muutos, joka huonontaa sen toimintaa. 
Yleisin Suomessa on ornitiinitranskar-
bamylaasin (OTC) puutos. Se on sikäli 
tavallisuudesta poikkeava, että geeni 
on X-kromosomissa, minkä vuoksi su-
kupuolella on iso merkitys taudinkuvas-
sa. Miehillä OTC:n puutostauti on aina 
vaikea. Koska naisten maksasoluissa 
luentaan valikoituu satunnaisesti vain 
toinen X-kromosomaalisista OTC-gee-
neistä, voi heillekin tulla huonolla on-
nella hyvin vaikea tauti, mutta suurin 
osa pärjää varsin hyvin.

Jotkut muutkin synnynnäiset aineen-
vaihduntasairaudet voivat aiheuttaa 
ammoniakkipitoisuuden suurenemista 
joko suoraan tai maksan vaurioitumisen 
kautta. Taulukossa 1 on lueteltu hype-
rammonemian perinnöllisiä ja muita 
syitä. Osa sairauksista löytyy nykyisin 
käytössä olevassa vastasyntyneiden 
aineenvaihduntaseulassa, mutta eivät 
kaikki (2). Ja seulonta on ollut käytössä 
vasta muutaman vuoden, joten valtaosa 
väestöstä on seulomatta.

Taulukko 1

Hyperammonemian aiheuttajia

Maksan vajaatoiminta (kirroosi, hepatiitti ym. syistä)
Jotkut lääkkeet (parasetamoli, valproaatti ym.)
LPI
Ureasyklin viat
Orgaanishappotaudit
Pitkäketjuisten rasvahappojen oksidaatioviat
Hyperinsulinismi-hyperammonemia syndrooma (HIHA)
Vauvan transientti hyperammonemia (syy avoin ductus 
venosus)
Voimakas lihastyö (kouristus, ventilaattori ym.)
Voimakas katabolia
Ohutsuolen bakteeriliikakasvu

Hyperammonemia on vaarallinen
Hyperammonemian ensimmäinen oire 
on yleensä väsymys. Jos tilanne pahe-
nee, tajunnan taso alkaa laskea ja poti-
las voi mennä koomaan. Hän voi myös 
kouristaa tai hänellä voi olla muita en-
kefalopaattisia oireita. Taulukkoon 2 on 
koottu kliinisiä tilanteita, joissa hype-
rammonemia voi olla syynä.

Taulukko 2

Hyperammonemian aiheuttamia oireita ja löydöksiä

Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu
Proteiiniaversio, valikoiva dieetti
Lapsen huono menestyminen
Tajunnan tason lasku ja enkefalopatia
Kouristukset ja liikehäiriöt (ataksia ym.)
Muuttunut käytös, agressiivisuus, impulsiivisuus
Oppimisvaikeudet, kehityksen taantuma
Harhat, psykoosi

Tärkeintä potilaan ennusteen kan-
nalta on hyperammonemian mahdolli-
simman varhainen toteaminen. Kaikista 
potilaista, joiden tajunnan taso on alen-
tunut ilman selvää syytä, tuleekin mita-
ta veren ammoniakkipitoisuus. Mittaus 
on myös paikallaan, jos potilaalle tulee 
äkisti psykiatrisia oireita tai muita tau-
lukossa 2 mainittuja löydöksiä. Usein 
metabolista dekompensaatiotilaa edel-
tää infektio, jonka vuoksi elimistö jou-
tuu kataboliseen tilaan. Myös synnytyk-
sen jälkeen tulee katabolinen tila, joten 
useampi potilas on saanut ensimmäiset 
oireensa ja diagnoosin pian synnytyk-
sen jälkeen.

Hyperammonemian hoito kuuluu 
erikoissairaanhoitoon. Se kannattaa 
kuitenkin aloittaa jo kuljetuksen ajak-
si. Glukoosiliuoksen ja elektrolyyttien 
anto parantaa potilaan tilaa ja ennus-

Erikoislääkäri 4/2018 • 28 vsk  157



tetta. Akuutissa tilanteessa annetaan 
runsaasti nestettä ja energiaa hiili-
hydraattien (glukoosi) muodossa (150 
% normaalista päivittäistarpeesta). 
Sairaalassa käytetään lisäksi arginiinia 
tai sitrulliiniä tehostamaan urasyklin 
toimintaa. Ns. ammoniakin sitojalääk-
keitä (bentsoaatti ja fenyylibutyraatti) 
käytetään myös. Bentsoaatti reagoi ami-
nohappo glysiinin kanssa ja konjugaat-
ti erittyy virtsaan. Samalla poistuu yksi 
aminoryhmä. Fenyylibutyraatin johdos 
fenyyliasetaatti puolestaan sitoo gluta-
miinin ja vie virtsaan kaksi aminoryh-
mää. Näin elimistön aminotypen määrä 
pienenee ja hyperammonemia lievittyy. 
Taulukossa 3 on esitetty lyhyesti alku-
vaiheen hoito.

Taulukko 3

Hyperammonemian alkuhoito

Glukoosi 10% iv-liuos + elektrolyytit (150% 
päivittäistarpeesta)
Lopeta aluksi po-ravitsemus
Alkuun ei iv aminohappoja eikä rasvaa
Arginiini 2 mmol/kg/2 h esim. 5% glukoosiliuoksessa
Na-bentsoaatti 250 mg/kg/2 h, jos saatavilla
Konsultoi jatkosta

Kliininen kuva
LPI vaikuttaa moneen elimeen. Lap-
silla se näkyy usein huonona kasvuna 
ja infektioherkkyytenä. Jotkut potilaat 
ovat spontaanisti siirtyneet kasvissyö-
jiksi ennen diagnoosia, koska heille liha 
ym. ei maistu. Osalle potilaista tulee 
murtumia sekundäärisen osteoporoo-
sin vuoksi. Monelle potilaalle kehittyy 
ajan myötä munuaisten vajaatoiminta, 
jonka patogeneesi on epäselvä. Vielä 
oudompi on keuhkojen alveolaarinen 
proteinoosi, joka voi ilmetä jo vauvana 
ja olla taudin ensimmäinen oire. Mutta 
monelle potilaalle se ei onneksi kehity 

koskaan. Kiertävien valkosolujen määrä 
on pienentynyt, mikä heikentää puolus-
tuskykyä. Potilaat voivat elää kuitenkin 
normaalisti muiden joukossa. Rokotuk-
set ovat erittäin suositeltavia. Infektiot 
ovat LPI-potilailla usein tavallista vai-
keampia vaatien tehokasta hoitoa, ja 
kuolleisuus sepsikseen on suurentunut. 
Suomalainenkin mutaatio aiheuttaa 
osalle potilaista hematologisia ongel-
mia, kuten vuotoja ja tukoksia, mutta 
jotkut toiset mutaatiot ovat tässä suh-
teessa vielä paljon pahempia.

Kun LPI tunnistetaan ajoissa, hyvä 
hoito on tarjolla ja potilas voi elää var-
sin laadukasta elämää. Hän voi opiskel-
la normaalisti, työskennellä, perustaa 
perheen jne. Hoitona ovat useita ker-
toja päivässä annosteltavat lääkkeet ja 
erityisravintovalmisteet sekä proteiinin 
saannin rajoittaminen ruokavaliossa.

Muissa hyperammonemiataudeissa 
on omat piirteensä. Huono menesty-
minen on tyypillistä, mutta LPI:lle omi-
naista proteinoosia ei muiden kohdalla 
juurikaan tavata. Hyperammonemian 
aiheuttamat keskushermosto-ongel-
mat dominoivat, ja usein kehittyy myös 
maksan toiminnan ongelmia. Näissä en-
nuste vaihtelee enemmän kuin LPI:ssä. 
Osa pärjää erinomaisesti hyvin kevyellä 
hoidolla, osa tarvitsee paljon lääkkeitä 
ja joillekin on tehtävä maksansiirto. 
Valitettavasti jotkut tautimuodot ovat 
niin vaikeita, että nykyhoidolla ei saada 
kaikkia vaurioita estetyksi. Näidenkin 
ennusteessa keskeisintä on varhainen 
tunnistaminen, jolla voidaan estää py-
syviä aivovaurioita aiheuttavat metabo-
liset katastrofit.

Geenit tautien taustalla
LPI:n aiheuttajageeni tunnistettiin 
vuonna 1999 (3). Geeni on nimeltään 
SLC7A7 ja se sijaitsee kromosomissa 
14. Se koodaa aminohappotransport-

teria nimeltään y+LAT-1, joka kuljet-
taa emäksisiä aminohappoja (arginiini, 
ornitiini, lysiini) solukalvon läpi. Ei 
tiedetä, miten geenivirhe johtaa edel-
lä mainittuihin kliinisiin ongelmiin. 
Muidenkin hyperammonemiatautien 
geneettinen tausta on hyvin selvinnyt, 
mutta patogeneesin ymmärrys on vain 
osittainen. 

Nykyään on tarjolla geenipaneeli-
tutkimuksia, joissa voidaan analysoida 
kerralla kaikki tunnetut hyperammo-
nemiaa aiheuttavat geenit. Löydöksen 
merkitys voidaan varmistaa metabolisin 
laboratoriokokein. Toki diagnostiikkaa 
tehdään edelleen myös perinteiseen 
tapaan tutkimalla ensin metaboliittien, 
kuten aminohappojen, pitoisuuksia 
plasmassa ja tarvittaessa myös virtsas-
sa, ja epäilyn synnyttyä tehdään var-
mistava geenitutkimus kohdennettuna 
tutkimuksena yhden geenin osalta.

Varhainen diagnostiikka parantaa 
elämän laatua
Suomessa LPI-potilaita ilmaantuu ta-
saiseen tahtiin, vuodessa yleensä 1-2 
uutta eri ikäistä potilasta, joilla on usein 
ollut jonkinlaista oireilua jo pidempään. 
Vaikka maahanmuuttajilla on paljon 
perinnöllisiä aineenvaihduntasairauk-
sia, LPI on heillä erittäin harvinainen. 
Muiden hyperammonemiaa aiheutta-
vien perinnöllisten sairauksien osalta 
tilanne on tasaisempi.

Mahdollisuudet näiden sairauksien 
diagnostiikkaan ovat erinomaiset, jos 
epäily herää. Geenitestaus lisääntyessä 
on välttämätöntä osata antaa potilaalle 
asianmukainen neuvonta, jos testauk-
sessa löytyy geenivirhe perinnöllistä 
hyperammonemiaa aiheuttavissa gee-
neissä. Suurin osa heterotsygoottisista 
kantajista voi hyvin. Aineenvaihdunnas-
sa riittää yleensä 20-30 % normaalista 
biokemiallisesta aktiivisuudesta.
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Potilaiden varhaisempi diagnostiik-
ka parantaa elämän laatua, kun huonoja 
vuosia hoitamattomana jää vähemmäl-
le. Toivottavasti myös ymmärrys saira-
uksien patofysiologiasta lisääntyy, jotta 
voidaan kehittää parempia hoitoja ja 
estää komplikaatioiden synty. Toistai-
seksi tunnetaan varsin huonosti, miten 
nämä sairaudet vaikuttavat yleisempiin 
terveysongelmiin kuten verenpaine, in-
suliiniresistenssi jne.
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