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MSUD (Maple syrup urine disease) 

شناسایی  4591یا ادرار شربت افرا یک اختالل مادرزادی نادر است که برای اولین بار در سال   MSUDبیماری

اسیدهای  .باشندبا زنجیره جانبی شاخه دار،ناتوان میافراد مبتال به این بیماری در تجزیه اسید آمینه  شده است.

باشند که در تمامی غذاهای حاوی  می آمینه با زنجیره جانبی شاخه دار شامل لوسین،ایزولوسین و والین

شوند.پروتئین ها در گوشت و تخم مرغ و دیگر محصوالت لبنی  به مقدار بیشتر و در آرد و  پروتئین یافت می

 ها و سبزیجات به مقدار کمتر وجود دارند. غالت و برخی میوه

فاقد آنزیم تجزیه کننده اسیدهای آمینه شاخه دار است، یا این آنزیم در بدن او غیر فعال  MSUDبیمار مبتال به 

است و یا میزان فعالیت آنزیم کمتر از حد طبیعی است.در نتیجه سطح اسیدهای آمینه با زنجیره جانبی شاخه 

شی از آنها)کتواسیدها( در بدن افزایش یافته و باعث بروز عالئم بیماری می شود.علت دار و محصوالت نا

 نامگذاری این بیماری، وجود بوی شربت افرا در ادرار، عرق و مجرای گوش افراد مبتال است.

تولد تخمین زده شده است.این  409111فرد مبتال در هر  4شیوع این بیماری در کشورهای غربی در حدود 

اری در تمامی نژادهای قومی سراسر جهان وجود دارد و پیش بینی می شود در کشورهایی که ازدواج فامیلی بیم

 رواج بیشتری دارد )همانند ایران(شایع تر باشد.

انواع مختلف بیماری ادرار شربت افرا،از نظر شدت بیماری و شدت نقص آنزیمی با هم متفاوت :  MSUD انواع

هستند.هر چه مقدار آنزیم کمتر باشد عالئم بیماری شدیدتر خواهد بود.دامنه شدت بروز عالئم بیماری بسیار 

ز تولد بروز می دهند، در حالی وسیع است.افراد مبتال به شدیدترین نوع بیماری، عالئم را در اولین روزهای بعد ا

دارای چهار نوع مختلف کالسیک، متوسط،  MSUDکه انواع خفیف تر بیماری، دیرتر بروز می کند.بیماری 

 متناوب و پاسخ دهنده به تیامین است.

ز در نوع کالسیک بیماری، فعالیت آنزیم بسیار پایین است.عالئم بیماری در روزهای اول بعد  از تولد بروعالئم: 

می کند.شامل وجود بوی شربت افرا در ادرار، عرق و مجرای گوش ، کاهش اشتها، بی قراری و تحریک پذیری، 

ناتوانی در مکیدن شیر مادر، گریه با صدای بلند، استفراغ، اختاللت تنفسی، دوره های سفتی ماهیچه 

مواد اسیدی خون)اسیدوز متابولیک( ها)هایپرتونی( و در بین آن دوره های شلی ماهیچه ها )هیپوتونی(، افزایش 

و هیپوگلیسمی است)در این بیماران بر خالف اکثر شرایط هیپوگلیسمی، اصالح گلوکلز خون، وضعیت بالینی را 

 کالسیک در صورت عدم درمان منجر به تشنج، کوما و مرگ می شود. MSUDبهبود نخواهد داد(. بیماری 
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% افراد طبیعی است.عالئم بیماری معموال در چند ماه اول 0-3حدود در نوع متوسط بیماری، فعالیت آنزیمی در 

 زندگی بروز میکند.عالئم مشابه نوع کالسیک بیماری است اما شدت بروز عالئم کمتر می باشد.

% افراد طبیعی است.بروز عالئم در کودکان مبتال به این 49-0در نوع متناوب بیماری، فعالیت آنزیمی در حدود 

تاخیر همراه است.کودکان مبتال به این نوع بیماری معموال سالم هستند اما ممکن است که عالئم در بیماری، با 

هنگام عفونت ،ناشتایی طوالنی یا رویدادهای پر استرس همچون عمل جراحی بروز کنند.عالئم این بیماری 

 اتوان باشند)آتاکسی(.مشابه نوع کالسیک است و افراد مبتال ممکن است که در کنترل حرکات ارادی خود ن

افراد مبتال به نوع پاسخ دهنده به تیامین،عالئم خفیف و یا گاه و بیگاه بیماری را دارند و این عالئم با تجویز 

 تیامین بهبود می یابند.این نوع بیماری، بسیار نادر است.

ر کمی از و از نظ DNPH: برای تشخیص این بیماری به صورت کیفی از آزمایش MSUDتشخیص بیماری 

  MSUDبرای بررسی سطح اسید آمنیه ها در ادرار و خون استفاده می شود. بیماری    TLCو   HPLروش های 

در تست های جدید غربالگری بیماری های متابولیک مادرزادی کامال قابل تشخیص می باشد.با غربالگری 

عیین کرده و برای آینده برنامه ریزی بیماری های متابولیک میتوان شیوع یک بیماری را در یک جمعیت خاص ت

نمود.غربالگری بیماری های متابولیک مادرزادی دو دستاورد مهم داشته است.یکی پیدا کردن زودرس بیماران 

قابل درمان و در معرض خطر)یعنی قبل از بروز عالئم بالینی( و دیگری تعیین زوج های در معرض خطر که می 

 ه کنند.توانند از مشاوره ژنتیک استفاد

برای درمان فوری از دیالیز صفاقی یا همودیالیز استفاده می شود و در :  MSUDدرمان بیماران مبتال به 

مرحله بعدی ،بیماری با رژیم غذایی کم پروتئین با استفاده از شیر خشک مخصوص کنترل می شود. 

 خواهد بود.بیماری،استرس و رعایت نکردن رژیم غذایی برای این بیماران تهدید کننده 

،انجام پیوند کبد به منظور جایگزین نمودن آنزیم معیوب با آنزیم  MSUDیکی از روش های درمان بیماری 

کارآمد می باشد. نتایج انجام پیوند کبد در تعدادی از بیماران امیدوار کننده بوده است.این کودکان قادر به 

 تحمل رژیم غذایی معمولی بوده اند.

 یب های مغزی و عقب ماندگی ذهنی در این کودکان جلوگیری خواهد کرد.درمان سریع، از آس
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 ارثی بوده و با الگوی اتوزوم مغلوب به ارث می رسد.ژن های بیماری  MSUDتمامی انواع بیماری ژنتیک : 

MSUD   45روی بازوی بلند کروموزوم (BCKDHA gene بازوی کوتاه کروموزوم ،)6 (BCKDHB gene ،)

 ( قرار دارند.DLD) 7( و بازوی بلند کروموزوم DBT gene)4کروموزم بازوی کوتاه 

در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی به دو روش  MSUDبررسی ژنتیکی بیماری  بررسی ژنتیکی :

افرادی که یک یا چند  ( انجام می شود.STRمستقیم )تعیین موتاسیون( و غیر مستقیم )مطالعه پیوستگی ژن 

توانند جهت تعیین ناقلی به این مرکز مراجعه کنند و یا در صورتی که قبال  خانواده خود دارند میفرد مبتال در 

تعیین ناقلی برای ایشان صورت گرفته است، هنگام بارداری جهت بررسی سالمت جنین مراجعه نمایند که با 

تشخیص داده    MSUDن به کمک بیوپسی از پرزهای کوریونی و یا آمینوسنتز در اوایل حاملگی ، ابتالی جنی

از تولد  (PGD)و تشخیص پیش از النه گزینی  (PND)شود. لذا می توان با استفاده از تشخیص پیش از تولد 

 د.جلوگیری کر MSUDنوزادان مبتال به 

 

References: 

www.ghr.nlm.nih.gov  

support.com-www.msud   

www.msudtrsearchfoundation.org   

www.geneticalliance.org   

www.climb.org.uk   

www.cdph.ca.gov   

 

 

http://www.ghr.nlm.nih.gov/
http://www.ghr.nlm.nih.gov/
http://www.msud-support.com/
http://www.msud-support.com/
http://www.msudtrsearchfoundation.org/
http://www.msudtrsearchfoundation.org/
http://www.geneticalliance.org/
http://www.geneticalliance.org/
http://www.climb.org.uk/
http://www.climb.org.uk/
http://www.cdph.ca.gov/
http://www.cdph.ca.gov/

