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Η νόσος με οσμή των ούρων 
σαν σιρόπι σφενδάμου (Maple 
Syrup Urine Disease, MSUD) είναι 
μια σπάνια κληρονομική μεταβο-
λική νόσος η οποία εκδηλώνεται 
συνήθως στη νεογνική ηλικία με 
λήθαργο, προβλήματα σίτισης, 
υποτονία και εγκεφαλικό οίδημα. 
Αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα, μέσα 
στις πρώτες μέρες ζωής του νεο-
γνού, παρουσιάζεται προοδευτική 
εγκεφαλοπάθεια και καταλήγει σε 
θάνατο. Η νόσος οφείλεται στην 
έλλειψη ή δυσλειτουργία του πολυ-
ενζυμικού συμπλέγματος branched 
chain α-keto acid dehydrogenase 
(BCKD), το οποίο είναι υπεύθυνο 
για την αποικοδόμηση των αμινο-
ξέων με διακλαδισμένη αλυσίδα: 
λευκίνη, ισολευκίνη και βαλίνη. 
Σαν αποτέλεσμα αυτής της διατα-
ραχής αυξάνονται στο αίμα οι συ-
γκεντρώσεις αυτών των αμινοξέων 
και στα ούρα συσσωρεύονται τα 
αντίστοιχα α-κετοξέα τα οποία εί-
ναι υπεύθυνα για τη χαρακτηριστι-
κή γλυκιά οσμή των ούρων, η οποία 
μοιάζει με αυτή του σιροπιού από 
σφένδαμο (maple syrup). Η νόσος 
αντιμετωπίζεται στην οξεία φάση 
με ενδοφλέβια χορήγηση γλυκόζης 
και ινσουλίνης για να αποφευχθεί 
ο καταβολισμός πρωτεϊνών και, αν 
χρειασθεί, με αφαιμαξομετάγγιση 
ή αιμοδιάλυση. Η χρόνια αντιμε-
τώπιση απαιτεί δίαιτα φτωχή σε 
λευκίνη, ισολευκίνη και βαλίνη. Η 
πρόγνωση ποικίλει από ικανοποι-
ητική μέχρι άσχημη, με σπασμούς 
και πνευματική καθυστέρηση. Πά-
ντα υπάρχει ο κίνδυνος απορύθ-
μισης και αιφνίδιου θανάτου. Η 
διάγνωση της νόσου γίνεται με τον 
προσδιορισμό των αμινοξέων στο 
αίμα ή/και των οργανικών οξέων 
στα ούρα και επιβεβαιώνεται με 
μέτρηση της δραστικότητας του 
συμπλέγματος BCKD. 

Η συχνότητα του MSUD στους 
πλείστους πληθυσμούς είναι περί-
που 1 στις 185.000 γεννήσεις. Για 
τον Κυπριακό πληθυσμό αυτό αντι-
στοιχεί σε ένα περιστατικό κάθε 20 
περίπου χρόνια. 

Στο Εργαστήριο Βιοχημικής 
Γενετικής έχουν διαγνωσθεί τα 
τελευταία 20 χρόνια 5 περιστατι-
κά με MSUD σε τέσσερεις οικογέ-
νειες που δεν σχετίζονται μεταξύ 
τους, συχνότητα που φαίνεται να 
είναι αυξημένη. Το MSUD κληρο-
νομείται με τον αυτοσωμικό υπο-

λειπόμενο τρόπο. Το πολυενζυμικό 
σύμπλεγμα BCKD αποτελείται από 
τρία διαφορετικά ένζυμα, Ε1 (με 
δύο υπό-ομάδες, α και β), Ε2 και 
Ε3, συνολικά τέσσερεις πρωτεΐνες 
οι οποίες κωδικοποιούνται από 
τέσσερα διαφορετικά γονίδια στα 
χρωμοσώματα 19, 6, 1 και 7 αντί-
στοιχα. Έχουν αναγνωρισθεί πάνω 
από 100 μεταλλάξεις. 

Το Εργαστήριο Βιοχημικής 
Γενετικής έχει πρόσφατα διεκπε-
ραιώσει ερευνητικό πρόγραμμα το 
οποίο στόχευε στο χαρακτηρισμό 

των μεταλλάξεων στους Κύπριους 
ασθενείς. Η μελέτη έγινε σε συνερ-
γασία με την ομάδα του Δρα David 
Chuang από το University of Texas 
Southwestern Medical Center και 
το μεγαλύτερο μέρος της εργαστη-
ριακής δουλειάς έγινε από το Δρα 
Θεόδωρο Γεωργίου. Αναγνωρίστη-
καν πέντε διαφορετικές μεταλλά-
ξεις στους Κύπριους ασθενείς με 
MSUD, τρεις από τις οποίες είναι 
καινούριες και δεν έχουν βρεθεί σε 
άλλους ασθενείς παγκοσμίως. 

Μία από τις γνωστές μεταλλά-
ξεις που βρέθηκαν στους Κύπρι-
ους ασθενείς είναι η c.632C>T στο 
γονίδιο του Ε1α η οποία όμως δεν 
είχε μελετηθεί σε βιοχημικό επίπε-
δο. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να προ-
χωρήσουμε σε μελέτες έκφρασης 
της μετάλλαξης αυτής οι οποίες 
έδειξαν ότι η αντικατάσταση της 
θρεονίνης από τη μεθειονίνη στη 
θέση 211 εμποδίζει τη σύνδεση του 
συμπαράγοντα διφωσφορική θει-
αμίνη στο ένζυμο και οδηγεί στην 
απώλεια της δραστικότητας του 
συμπλέγματος. 

Τα αποτελέσματα της μελέ-
της αυτής έχουν διευκολύνει  την 
ανίχνευση φορέων στην ευρεία 
οικογένεια των ασθενών και την 
προγεννητική διάγνωση για τα ζευ-
γάρια που το επιθυμούν. Η έρευνα 
αυτή έχει δημοσιευθεί στο επιστη-
μονικό περιοδικό Genetic Testing 
and Molecular Biomarkers το 2009 
(vol. 13(5), σελίδες 657-664). 
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