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ინფორმაცია მშობლებისთვის

ნეკერჩხლის სიროფის დაავადება

MSUD



MSUD

რა არის ნეკერჩხლის სიროფის დაავადება? 

ნეკერჩხილის სიროფის დაავადება (MSUD) თანდაყოლილი მეტაბოლური
მდგომარეობაა

ნეკერჩხლისსიროფისდაავადება



დიდი
რაოდენობით
კეტონური
მჟავები შარდში

დიდი
რაოდენობით
ლეიცინი
სისხლში

რა არის ნეკერჩხლის სიროფის დაავადება?



MSUD -ის დროს დარღვეულია
ორგანიზმის მიერ ცილების დაშლის
პროცესი.

ცილები გვხვდება როგორც ადამიანის
ორგანიზმში, ასევე სხვადასხვა
საკვებში.

ცილა ორგანიზმს სჭირდბა ზრდისა და
განვითარებისთვის.

რა გავლენას ახდენს
MSUD ორგანიზმზე ?



ცილა შედგება მრავალი პატარა ერთეულისგან, რომლებსაც ამინომჟავებს
უწოდებენ.

A M I

A C I

რა არის ცილა?



ანაბოლიზმი კატაბოლიზმი

ცილის მეტაბოლიზმი
მეტაბოლიზმიგულისხმობსპროცესებს, რომლებიც მიმდინარეობს სხეულის
უჯრედების შიგნით.



რა ფუნქციას ასრულებენ ფერმენტები?
ფერმენტები, როგორც მაკრატელი, ანაწევრებენ ცილებს შედარებით მცირე
ნაწილებად, ზოგჯერ ამინომჟავებად.



LEU

VAL

რა ხდება MSUD-ის დროს?

MSUD განპირობებულია ფერმენტული კომპლექსის
- განშტოებულ ჯაჭვიანი კეტო მჟავა
დეჰიდროგენაზას (BCKAD) დეფიციტით.

სამი ამინომჟავა: ლეიცინი (LEU), იზოლეიცინი (ILE)

და ვალინი (VAL), ცნობილი, როგორც განშტოებულ
ჯაჭვიანი ამინომჟავები (BCAA), არ იშლება.
ამიტომაც ამ ამინომჟავების, განსაკუთრებით
ლეიცინის დონე იზრდება სისხლსა და ტვინში.



რა ხდება MSUD-ის დროს?
ლეიცინი და სხვა ტოქსიური ნივთიერებები
გროვდება სისხლსა და ტვინში.

გამოვლინებები შესაძლოა სხვადასხვაგვარი იყოს
ჩვილებსა და ბავშვებში.

ზოგიერთ ახალშობილს სიმპტომები, როგორიცაა
ძილიანობა და ჭირვეულობა, უვლინდებათ
პირველივე დღეებში. ახალშობილის მდგომარეობა
შეიძლება ძალიან სწრაფად გაუარესდეს,
განვითარდეს კომა და ტვინის დაზიანება.

სხვა შემთხვევაში სიმპტომები შეიძლება
განვითარდეს მოგვიანებით და მათი პროვოცირება
გამოიწვიოს სხვადასხვა ინფექციამ, გრიპმა
ღებინებამ.

დაავადების ადრეულმა მართვამ შეიძლება
თავიდან აგვაცილოს ტვინის დაზიანება და სხვა
გართულებები.



სიმპტომების დაწყებამდე, შარდსა და ოფლს
შეიძლება ჰქონდეს მოტკბო სუნი (რომელიც
წააგავს ნეკერჩხლის სიროფის სუნს).

რაც შეეხება სხვა სიმპტომებს...



ახალშობილთა სკრინინგის ფარგლებში
გროვდება სისხლის რამდენიმე წვეთი.

სისხლის ნიმუშში იზომება ლეიცინის,
იზოლეიცინისა და ვალინის დონე.

ამ ამინომჟავების მაღალი დონე
მიუთითებს MSUD-ის არსებობაზე, რის
შემდეგაც ექიმი ვალდებულია,
გააკეთოს შემდგომი ტესტირება
დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით.

როგორ ხდება MSUD-ის დიაგნოსტირება?



L-ISOLEUCINE L-VALINE

METABO

LIC  

FORMU

LA

1.ცილებისშეზღუდვა დიეტაში

მოერიდეთ დიდი რაოდენობით
ცილების შემცველ საკვებს.

გამოიყენეთ ძალიან მცირე რაოდენობით
ცილების შემცველი საკვები.

2. ექიმის მიერ რეკომენდირებული
მეტაბოლური ფორმულა.
3. საჭიროების შემთხვევაში ლეიცინის, 
იზოლეიცინისა და ვალინის დანამატები.

როგორ ხდება MSUD-ის მართვა?



თავიდან უნდა აიცილოთ ცილებით
მდიდარი საკვები და, შესაბამისად, 
BCAA *. 
ცილებით მდიდარი საკვებია: 
ხორცი, თევზი, კვერცხი, ყველი, რძე, 
პური, მაკარონი, კაკალი, სოიოდა
ტოფუ. 

მოერიდეთ დიდი
რაოდენობით
ცილების შემცველ
საკვებს

* BCAA - განშტოებულ ჯაჭვიანი ამინომჟავები



გამოიყენეთცილებითღარიბი საკვები
ეს არის საკვები, რომელიც შეიცავს
მცირე რაოდენობით BCAA *, 
რომლის გამოყენება
შესაძლებელია ჩვეული
რაოდენობით.

ცილითღარიბი საკვებია: 
ხილიდა ბოსტნეულიდა
სპეციალურიდაბალცილოვანი
საკვები.

მსგავსი საკვები უზრუნველყოფს:

• ორგანიზმისათვის ენერგიას

• მრავალფეროვანდიეტას

* BCAA - განშტოებულ ჯაჭვიანი ამინომჟავები



მეტაბოლური ფორმულა

მეტაბოლური ფორმულები შეიცავს
ნახშირწყლებს, ცხიმებს, მინერალებს,
ვიტამინებს და ცილებს, სადაც არ არის
BCAA.

ისინი უზრუნველყოფს ორგანიზმის
მომარაგებას ბავშვის ზრდისა და
განვითარებისთვის საჭირო პროდუქტებით.

* BCAA - განშტოებულ ჯაჭვიანი ამინომჟავები



რეგულარული სისხლის ანალიზი -
სისხლში განშტოებულჯაჭვიანი
ამინომჟავების დონის განსაზღვრის
მიზნით.
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როგორ ხდება MSUD-ის მონიტორინგი?



• "მეტაბოლური კრიზისი" იწვევს
დიდი რაოდენობითლეიცინისა და
სხვა ტოქსიკური ნივთიერებების
დაგროვებას.

• კრიზისი შეიძლება
პროვოცირდეს ინფექციებით, 
რომლებიც იწვევენ მაღალ
ტემპერატურას, ღებინებას და
დიარეას.

• მნიშვნელოვანია მეტაბოლური
კრიზისის სწრაფად და სწორად
მართვა.

მეტაბოლური
კრიზისი



როგორ ხდება MSUD მართვა ავადობისას?

ნებისმიერი ავადობის დროს ჩვენს ორგანიზმს
დამატებითი ენერგია სჭირდება.

სხეული იწყებს უჯრედის ცილის დაშლას, რაც
იწვევს სისხლში ლეიცინის დონის ზრდას.

ამ პროცესს უწოდებენ კატაბოლიზმს.

ძალზე მნიშვნელოვანია გადაუდებელი
დახმარების პროტოკოლის მიხედვით
დროული მართვის დაწყება. პროტოკოლი
თქვენმა ექიმმა - მეტაბოლურმა ჯგუფმა უნდა
მოგაწოდოთ.



L-ISOLEUCINE
L-VALINE

METABOLI
C  
FORMULA

დაუკავშირდითთქვენს ექიმს
დაავადების პირველივე ნიშნებისთანავე.

შეაჩერეთ ყველა სახის ცილის მიღება

დაიწყეთ გადაუდებელიდახმარების
პროტოკოლის მითითებების შესრულება

დანიშნულებისამებრ განაგრძეთ
იზოლეიცინისდა ვალინის დანამატების
მიღება

როგორ ხდება MSUD-ის მართვა ავადობისას?
ყოველთვის მიყევით თქვენი სამედიცინო გუნდის მითითებებს!



METAB
OLIC  
FORMU
LA

სრულირაოდენობით მიიღეთ
გადაუდებელიდანიშნულების
სპეციალური საკვები

თუ სიმპტომები გაგრძელდადა/ან
ძალიან ღელავთ, მიმართეთ
საავადმყოფოს

რეგულარულად მიაწოდეთ
ინფორმაცია თქვენს ექიმს და
მეტაბოლურ გუნდს.

როგორ ხდებაMSUD-ის მართვა ავადობისას?
ყოველთვის მიყევითთქვენი სამედიცინო გუნდის მითითებებს!



• დაუყოვნებლივდაუკავშირდითთქვენს
ექიმს და მეტაბოლურ გუნდს, თუთქვენი
ბავშვი თავს გრძნობს ცუდად.

• დაუყოვნებლივ მიყევით მათ
მითითებებს.

ყველაზე მნიშვნელოვანი



METABOLI
C  
FORMULA

ამინომჟვებისა და
ნუტრიენტების განსაზღვრა
სისხლში

სიმაღლედა წონის განსაზღვრა

დიეტის შეფასება ასაკისა და
წონის გათვალისწინებით

განვითარების ეტაპების
შეფასება

METABOLIC  
FORMULA

მონიტორინგიMSUD-ისდროს



ადამიანებს აქვთდნმ-ისგან შემდგარი ქრომოსომები

გენი არის დნმ–ის ნაწილი, რომლებიც შეიცავს გენეტიკურ
ინსტრუქციას. ერთი ქრომოსომა შეიძლება შეიცავდეს
ათასობით გენს.

,,მუტაცია“ არის ცვლილება ან დაზიანება გენეტიკურ
ინსტრუქციაში.

ჩვენ ქრომოსომებს მემკვიდრეობით ვიღებთ დედისგან
(კვერცხუჯრედისგან) და მამისგან (სპერმატოზოიდისგან).

ქრომოსომებზე არსებული გენები ატარებენ ინსტრუქციას, რაც
განაპირობებს დამახასიათებელი ნიშან-თვისებების
ერთობლიობას.

ქრომოსომები, გენები, მუტაციები



MSUDთანდაყოლილი მდგომარეობაა, რომლის
თავიდან აცილებაც შეუძლებელია.

ყველას აქვს წყვილი გენი, რომლებიც ქმნიან ფერმენტ
განშტოებულჯაჭვიანი კეტო მჟავადეჰიდროგენაზას. MSUD–
ის მქონე ბავშვებში არცერთი გენი არ მუშაობს სწორად. ეს
ბავშვები მემკვიდრეობითიღებენთითოდაზიანებულგენს
თითო მშობლისგან.

MSUD-ითდაავადებული ბავშვების მშობლები არიან ამ
დაავადების მტარებლები.

მტარებლებს არ აქვთMSUD, რადგან წყვილიდან ერთი გენი
სწორად მუშაობს.

დამემკვიდრება



მოქმედი გენი

დაზიანებული
გენი

ჯანმრთელი მტარებელი მტარებელი დაავადების
მქონე

რისკებითითოეულიბავშვისთვის, როდესაცორივე მშობელიმტარებელია

მტარებელი
მამა

მტარებელი
დედა

დამემკვიდრება— აუტოსომურ-რეცესიული



რისკები შვილებში, როდესაცორივე მშობელიმტარებელია

25%  ალბათობა
(4-დან 1)

ბავშვს ექნება
MSUD

25%  ალბათობა
(4-დან 1)

არც მტარებელიადა
არც დაავადებული

50 %  
ალბათობა

(4-დან 2)
ბავშვი იქნება
მტარებელი

მომავალიორსულობა



MSUD არის თანდაყოლილი მეტაბოლური დარღვევა, 
რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ტვინის მძიმე დაზიანება.
დაზიანების თავიდან აცილება შესაძლებელია ცილის
შემზღუდველი დიეტის, მეტაბოლური ფორმულების
გამოყენებთა დადაავადების შესაბამისი მართვის
საშუალებებით.

ავადმყოფობის შემთხვევაში აუცილებელია სასწრაფოდ
დაიწყოს პაციენტმა გადაუდებელი დანიშნულების
სპეციალური საკვების მიღება და შესაბამისი მითითებების
შესრულება. რეგულარულად უნდა განისაზღვროს სისხლში
BCAA * დონე.

როდესაც თქვენი ბავშვი ავად არის, ან უჩვეულოდ იქცევა, 
მნიშვნელოვანია მეტაბოლურ გუნდთან დროული
კომუნიკაცია მეტაბოლური კრიზისის თავიდან
ასაცილებლად.

მთავარი გზავნილები
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* BCAA - განშტოებულ ჯაჭვიანი ამინომჟავები



საკმარისი რაოდენობით იქონიეთდაბალცილოვანი საკვები
და BCCA-ის გარეშე მეტაბოლური ფორმულები. 

სპეციალური დიეტური პროდუქტები და BCCA-ის გარეშე
მეტაბოლური ფორმულები თქვენმა მეტაბოლურმა გუნდმა
უნდა გირჩიოთ.

ყოველთვის სათანადორაოდენობით მიიღეთ BCCA-ის გარეშე
მეტაბოლური ფორმულები და გადაუდებელი
დანიშნულების სპეციალური საკვები.

დარწმუნებული იყავით, რომდროულიდიაგნოსტირება და
სწორი მართვა თქვენი შვილის ნორმალური ზრდა-
განვითარების საწინდარია.

საჭირო ინფორმაცია
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* BCAA - განშტოებულ ჯაჭვიანი ამინომჟავები



British Inherited Metabolic DiseasesGroup

www.bimdg.org.uk www.galactosaemia.org

ბროშურა შექმნილია BIMGD - ბრიტანეთის თანდაყოლილ მეტაბოლურდაავადებათა
ჯგუფის მიერ.

ქართულად ითარგმნა GSIEM საქართველოს თანდაყოლილ მეტაბოლურდარღვევათა
საზოგადოების მიერ. 

www.gsiem.ge 

http://www.bimdg.org.uk/
http://www.galactosaemia.org/

