
Middellange keten ayclcoA 
dehydrogenase of MCAD Deficiëntie: 

Beschrijving 
De MCAD of middel lange keten vetzuuroxidatiestoornis is de meest voorkomende van de 

mitochondriale vetzurenverbrandingsstoornissen in tal van populaties, w.o. eveneens de onze 

(Noord-Europa inclusief Nederland en Vlaanderen, Groot-Brittanië) (preliminaire resultaten van 

genetische studies verricht in de populaties van Antwerpen en Brussel geven een prevalentie van 1: 

18.000 levend geborenen; in Groot-Brittanië: 1:10.000 levend geborenen). 

Kliniek 
De kliniek is in de regel vrij mild met potentieel gevaar voor hypoglycemie tijdens toestanden van 

katabolisme; in basale toestand wordt de functie van dit enzym overgenomen door het lange en 

korte keten acylcoA dehydrogenases, wat faalt wanneer de vetzuuroxidatie een prominente rol in de 

energievoorziening en in het bewaren van de bloedsuikerspiegel gaat uitmaken. 

De natuurlijke evolutie van deze stofwisselingsziekte (Arch Dis Child 1988/  J Pediatr 1994) en het 

effect op de mortaliteit en morbiditeit door vroegtijdige diagnose dmv neonatale massascreening 

met behulp van Tandem MS (Arch Dis Child 1999) wordt hieronder vergeleken: 

Diagnostiek: Klinische diagnose Diagnose via Tandem MS 

Aantal patiënten                61/120                     41 

Acute decompensatie:                46/96                     20 

Overlijden:     10 (20%)/23 (20%)                       0 

Neurologische restletsels       6 (17%)/23 (32%)                       2 (10%) 

 

Conclusie: door vroegtijdige diagnose van MCAD def. wordt het risico op overlijden tijdens 

ontsporing herleid tot nihil en worden de neurologische restletsels (epilepsie, 

verlammingsverschijnselen, gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen) na decompensatie 

gehalveerd. 

Een decompensatie treedt op tijdens een (banale) infectie met progressief toenemende sufheid, 

braken, evolutie naar coma en acuut ademhalings-en hartstilstand. 

Tijdens decompensatie is de lever licht vergroot.  Chronische lever- en/of spierlijden is bij deze 

stofwisselingsziekte niet beschreven.  Adolescenten en volwassenen kunnen wel klagen over 

spierpijnen na inspanning; een L-carnitine deficiëntie dient steeds onderzocht in dit geval (zie onder 

behandeling). 



Sudden infant death syndrome (wiegedood) werd vaak geassocieerd met MCAD deficiëntie (studies 

uit de USA: tot 5%), doch deze associatie kon in België niet aangetoond worden (< 1%, studie van de 

UCL 1989). 

Wij vonden een meisje van 4 jaar die zich presenteerde met een Reye syndroom (beeld van hepatitis 

met hyperammoniëmie; kleine vetdruppels in de levercellen) tijdens windpokken.  Zij herstelde 

volledig en stelde vervolgens geen probleem. 

Het gevaar van decompensatie neemt af met de leeftijd en is reëel tijdens de eerst vijf levensjaren. 

Diagnostiek 
De diagnose wordt gesteld op het organische zuren profiel in urine (geringe excretie van ketonen 

dicarboxylacidurie, hexanoylglycine, suberylglycine) dat echter in stabiele omstandigheden vaak 

gemist wordt (2/3 van metabole labs die meedoen aan de internationale kwaliteitscontrole voor 

organische zuren analyses georganiseerd door Sheffield,UK). 

Moleculair genetisch (DNA analyse) geeft de diagnose in 90% van de patiënten die een acute 

decompensatie ontwikkelen daar zij homozygoot zijn voor één puntmutatie A985G. 

Acylcarnitines in een gedroogd bloedspotje geven eveneens de diagnose in stabiele omstandigheden 

door aanwezigheid van octanylcarnitine of C8 acylcarnitine, in associatie met C10:1, C6 en C10 

acylcarnitines,  in stabiele omstandigheden in de neonatale periode, en tijdens decompensatie op 

latere leeftijd.  De techniek die hiervoor aangewend wordt is de tandem-massaspectrometrie of 

MS/MS. 

Hier ligt aldus een rol weggelegd voor preventieve geneeskunde (neonatale screening) waarbij een 

stofwisselinsziekte wordt omgevormd naar een stofwisselingsstoornis omdat door eenvoudige 

maatregelen (het voorkomen van vasten en snel opvangen van nuchtere toestanden) het 

ontwikkelen van de ziekte voorkomen wordt.  Deze kinderen zullen in de eerste 5 levensjaren 

moeten opgevolgd worden om decompensatie te voorkomen of snel op te vangen (noodfiche!!).  Dit 

kan ambulant en hoeft (in tegenstelling tot PKU of andere stofwisselingsziekten) niet in een 

gespecialiseerd centrum (CEMA).  Alle pasgeborenen in Vlaanderen worden sinds januari 2007 

gescreend voor MCADD met een prevalentie in onze bevolking van 1:12.000-1:14.000 levend 

geborenen. 

Behandeling: 
De behandeling bestaat, zoals hierboven reeds werd aangegeven, uit frequente, gespreide voedingen 

met introductie van trage koolhydraten (o.a. maizena voor de nacht).  Een episode van dreigende 

decompensatie wordt opgevangen door oraal glucose of glucosepolymeren in water opgelost 

(Fantomalt® of Caloreen®)  of door toediening van glucose intraveneus.  Nuchter blijven dient steeds 

voorkomen te worden. 

L-carnitine kan secundair deficiënt zijn bij deze patiënten en dient gesuppleerd te worden.  

Sommigen blijven eveneens als volwassene L-carnitine suppletie nodig hebben aan een dosis van 50-

100 mg/kg/dag P.O. (magistraal voor te schrijven in een waterige oplossing van 10% of onder vorm 

van gelules tot 500 mg/gelule). 


