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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η λόζνο κε νζκή νύξσλ ζαλ ζηξόπη ζθελδάκνπ (MSUD) είλαη κηα ζπάληα θιεξνλνκηθή
δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ ακηλνμέσλ κε πιεπξηθή αιπζίδα πνπ θιαζηθά ραξαθηεξίδεηαη
από πησρή ζίηηζε, ιήζαξγν, εκέηνπο θαη νζκή ζηξνπηνύ ζθελδάκνπ ζηε θπςειίδα (θαη
αξγόηεξα ζηα νύξα), πνπ παξαηεξείηαη ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε θαη αθνινπζείηαη από
πξννδεπηηθή εγθεθαινπάζεηα θαη θεληξηθνύ ηύπνπ αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, αλ δελ
αληηκεησπηζηεί. Οη ηέζζεξηο επηθαιππηόκελνη θαηλνηππηθά ππνηύπνη είλαη: ε θιαζηθή MSUD, ε
ελδηάκεζε MSUD, ε δηαιείπνπζα MSUD θαη ε MSUD πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεηακίλε (δείηε
απηνύο ηνπο όξνπο). Ο εθηηκώκελνο επηπνιαζκόο είλαη πεξίπνπ 1/150.000 γελλήζεηο. Η θιαζηθή
MSUD παξνπζηάδεηαη ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο δσήο κε ηελ πησρή ζίηηζε θαη ππλειία, πνπ
αθνινπζείηαη από επηδεηλνύκελε εγθεθαινπάζεηα κε ιήζαξγν, δηαιείπνπζα άπλνηα,
ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο («μηθαζθίαο θαη πνδειαζίαο ») θαη νπηζζόηνλν. Κώκα θαη θεληξηθή
αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ζπκβαίλνπλ 7 έσο 10 εκέξεο κεηά ηε γέλλεζε. Τν κόλν βηνρεκηθό
εύξεκα είλαη ε θέησζε. Η ελδηάκεζε MSUD θιηληθά κνηάδεη κε ηε θιαζηθή MSUD αιιά κπνξεί λα
έρεη όςηκε έλαξμε θαη ιηγόηεξν ζνβαξά ζπκπηώκαηα. Οη αζζελείο κε δηαιείπνπζα MSUD είλαη
αζπκπησκαηηθνί θαηά ηε γέλλεζε, αιιά κπνξεί λα ππνθέξνπλ από επεηζόδηα νμείαο
κεηαβνιηθήο απνδηνξγάλσζεο ή αλάπηπμεο λεπξνινγηθώλ ζπκπησκάησλ θαη αλαπηπμηαθήο
θαζπζηέξεζεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Η MSUD πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεηακίλε είλαη θιηληθά
παξόκνηα κε ηελ ελδηάκεζε MSUD, κε ηελ ζεξαπεία κε ζεηακίλε, λα βειηηώλεη ηελ αλνρή ζηε
δηαηξνθηθή πξόζιεςε ηεο ιεπθίλεο. Η MSUD νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα πνπ
θσδηθνπνηνύλ ηηο ππνκνλάδεο E1a, E1b, θαη Ε2 ηεο αθπδξνγνλάζεο ησλ 2-θεηννμέσλ κε
πιεπξηθή αιπζίδα (BCKAD), ην δεύηεξν βήκα ηεο ελδπκηθήο απνηθνδόκεζεο ησλ ακηλνμέσλ κε
πιεπξηθή αιπζίδα (BCAA): ιεπθίλε, ηζνιεπθίλε θαη βαιίλε. Τν BCKAD έρεη ηέζζεξηο
ππνκνλάδεο: E1a, E1b, Ε2 θαη Ε3, νη νπνίεο θσδηθνπνηνύληαη από ηα γνλίδηα BCKDHA
(19q13.1-q13.2), BCKDHB (6q14.1), DBT (1p31) θαη DLD (7q31-q32), αληηζηνίρσο . Μεηαιιάμεηο
ζε απηά ηα γνλίδηα νδεγνύλ ζηελ ζπζζώξεπζε ησλ BCAAs (ηδηαίηεξα ηεο ιεπθίλεο) θαη ησλ αθεηννμέσλ ηνπο. Μεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηεο ππνκνλάδαο Ε3 (DLD) δελ ζπζρεηίδνληαη κε
MSUD, αιιά νδεγνύλ ζε αλεπάξθεηα ηεο αθπδξνγνλάζεο ηνπ ππξνζηαθπιηθνύ Ε3 (βι. ηνλ όξν
απηό). Μηα κεηάιιαμε ζην γνλίδην PPM1K (4q22.1) έρεη αλαθεξζεί ζε κία κόλν πεξίπησζε ήπηαο
ελδηάκεζεο MSUD. Η MSUD αθνινπζεί έλα απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν
θιεξνλνκηθόηεηαο θαη ε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή είλαη δπλαηή.
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο
θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία.
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