
 چيست؟ PKUفنيل كتونوري يا

كه مخفف PKU.گرفته شده است uriaو  phenyl،ketonبه ترتيب از اول كلمه هايuوP،k حروف
PHENYL KETONURIA و مادر به فرزندپدكه از است ارثيهاي كتونوري است، ازجمله بيماري فنيل ر

و مي منتقل مي شود  نوزاد مبتال، به علت كمبود اين آنزيم قادر.آيد به علت كمبود نوعي آنزيم در كبد نوزادان به وجود
د چون در ادرار مبتاليان ماده.به هضم فنيل آالنين نيست كه حاصل هضم ناقص فنيل ارداي به نام فنيل كتون وجود

را آالنين است  . اند ناميده فنيل كتونوريبه همين دليل بيماري

مي»في«فنيل آالنين كه به طور خالصه اين ماده در تركيب. شود، جزو مواد ضروري در سالمت انسان است خوانده
مي پروتئين و با غذا وارد بدن ا.شود ها موجود است ين بيماري مصرف غذاهاي پروتئيني از جمله در نوزادان مبتال به

و يا شير خشك معمولي باعث افزايش شديد غلظت خوني  هاي مختلف بدنو تجمع آن در بافت»في«شير مادر
مي مي و اعصاب را مختل و تكامل مغز و رشد و يا عقب شود و به ضايعه مغزي ماندگي ذهني پايدار منجر كند
.شود مي

:بيماري انتقال روش

قرار گرفته است چنانچه12ژن اين بيماري بر روي كروموزوم. اين بيماري به صورت اتوزومال مغلوب به ارث مي رسد
 هر فرزنداحتمال دارد) در ازدواج هاي خويشاوندي اين احتمال باالتر است"معموال(حامل اين ژن باشند والدين هردو

و اين هشداري% 25 .كه قصد ازدواج فاميلي دارند كسانياست به به فنيل كتونوري مبتال باشد

ي شيوع بيماري فنيل كتونوري در جهان .مي باشند ازدواج هاي فاميلي، عامل عمده

 هاي بيماري نشانه

در اين بيماري در بدو تولد هيچ و نوزاد به"ماه اول زندگي ظاهر كامال3تا2گونه نشانه بارزي ندارد سالمي دارد ولي
همتدريج عال بي يمي شيميلي به خور چون و جوش در سطح بدن، بور التهاب، بروزردن شير، استفراغ بعد از خوردن

و بسيار نامطبوع كپك.شود شدن موهاي سر بدون سابقه ارثي ظاهر مي و ادرار اين نوزادان اغلب بوي زننده عرق بدن
مي با گذشت زمان كودك دچار عقب.مانند دارد و جوش.شود ماندگي ذهني و پرجنب و اين كودكان اغلب ناآرام اند

آن.تعادل عصبي خوبي ندارند و راه رفتن مي قدرت تكلم اين كودكان ضعيف شود كه ممكن است ها دچار مشكل
.براي هميشه باقي بماند



 تشخيص بيماري

ميمتاسفانه تشخيص اغلب،. كننده است ماهگي بسيار گمراه5-6 تظاهرات باليني بيمار تا كه زماني اتفاق افتد
و ضايعه مغزي به وجود آمده درمان بيماري منجر به عقب بنابراين.ناپذير شده است ماندگي ذهني كودك شده است

و بهترين راه تشخيص اين بيماري اندازه اين آزمايش بايد.در بدو تولد نوزاد است»في«گيري غلظت خوني تنها
ا و زيرا تاخير در تشخيص بيماري از هفته سوم به بعد خطرناك است نجام شود، هرچه زودتر در روزهاي اول تولد

و درمان به ازاي هر ماه تاخيردر.ممكن است صدمات مغزي به معلوليت دائم منتهي شود 4صورت تاخير در تشخيص
نوزادان در هر شهرستان مراكز نمونه گيري مشخص جهت غربالگري.هوشي كودك كاسته مي شود نمره از بهره

. در آنجا انجام مي شودكه نمونه گيري وجودارد

 گيرد؟ آزمايش چگونه انجام مي

مي آزمايش روي قطره خوني كه از پاشنه پاي نوزاد گرفته مي و بدون روش خون. گيرد شود، انجام گيري، بسيار ساده
و مخصوص عارضه قطره3تا2پاشنه پاي نوزادبه) النست(است به اين ترتيب كه با وارد كردن يك سوزن ظريف

به خون روي كاغذ صافي مخصوص مي و بعد از خشك شدن كامل خون، كاغذ صافي براي انجام آزمايش چكانند
.شود آزمايشگاه ارسال مي

 در صورت مثبت بودن نتيجه آزمايش چه بايد كرد؟

ن وزاد به بيماري نيست، زيرا ممكن است كبد بايد در نظر داشت كه مثبت بودن نتيجه آزمايش هميشه دليل بر ابتالي
اند، در روزهاي اول تولد هنوز به طور كامل فعال نشده هايي كه نارس به دنيا آمده بعضي از نوزادان به خصوص آن

آن»في« باشد، در نتيجه مي خون به.دهد ها به طور طبيعي افزايش نشان ولي چند روز بعد با رشد نوزاد، فعاليت كبد
ميوضع طب مي يعي بر و نتيجه آزمايش اصالح از بنابراين در اين شرايط تمام آزمايش.شود گردد روز8تا7ها بعد

و تا مشخص شدن نتيجه نهايي نبايد.بايد دوباره تكرار شود تا نتيجه اول تاييد شود نوزاد را از شير مادر يا در اين مدت
و يا دوم نشانه سالمت نوزاد است. غذاي متعارف محروم كرد هر. جواب طبيعي در مرحله اول 2ولي نتيجه مثبت در

و با رژيم و كارشناس تغذيه قرار گيرد نوبت دليل بر اين است كه نوزاد بايد تا مدتي تحت نظر متخصص كودكان
.غذايي مخصوص مداوا شود



ب ؟يو درمان ميشود.كي.يمار پي آيا

بيدر صورتي كه با گرفتن آزما ي غذاي مناسبيش خون از نوزاد، ماري به موقع تشخيص داده شود، مي توان با برنامه
. درمان كردو مراقبت هاي الزم او را

و مراقبت هاي بعد ميزان موفقيت درمان به و درمان.از آن بستگي دارد زمان شروع بيماري زودتر آغاز هر چه تشخيص
.شود، موفقيت بيشتر است

غ و مواد و كارشناس تغذيه، تنهاي با فنيليذامصرف شير مخصوص . درمان است راه آالنين كم، زير نظر پزشك
: چنانچه

و ادامه يابد،- ي غذايي به موقع آغاز شود  اين برنامه
.آزمايش هاي فنيل آالنين خون بطور منظم انجام شود-

در نظر بيماران فنيل كتونوريبه انجام خدمات جهت استان يك بيمارستان بعنوان بيمارستان منتخبهر مركز در
مددكاري اجتماعي، متخصص،كارشناس تغذيه، شامل پزشك يك تيم درماني مذكور بيمارستان گرفته شده است در

به بيماران مي دهند در استان خدمات شده در يك روز مشخص داروخانه، روانشناس، كاردرمان، گفتار درمان آزمايشگاه،
.خرم آباد انجام مي شود) بيمارستان كودكان(لرستان تمام خدمات درماني در بيمارستان شهيد مدني 

 يماري پيشگيري كرد؟باز بروز آيا مي توان

و والدين،با در حال حاضر، درصورتي كه اين نقص.نقص ژنتيكي تشخيص داده مي شود آزمايش ژنتيك بيمار
جنين به بيماري، تشخيص ابتالي درصورت.است امكان پذيربررسي جنين در حاملگي هاي بعدي مادر مشخص شود،

فاميل بيمار كه قصد امكان مشاوره ژنتيك با افراد ژنتيكي،شدن نقصصهمچنين با مشخ.امكان سقط وي وجوددارد
.وجود خواهند داشت،ازدواج دارند

و(اگر يك زوج ناقل بيماري باشند، براساس اطالعات كسب شده در مشاوره ژنتيك، مي توانند براي زندگي)زن مرد
ي خود تصميم بگيرند .آينده

ي شهر در ب،ستانهاهمه  مركز مشاوره ويژه ژنتيك مشخص شده بعنوان،)دولتي(هداشتي درماني حداقل يكي از مراكز
وي ژنتيك تيم مشاورهدر مركز مذكور. است بعد از تشخيص الزم استكه دارد وجودكارشناس مشاوره شامل پزشك

ي ژنتيك در شهر خود مراجعهنوزاد مبتال در غربالگري،  ي مشاوره تا والدين به مركز بهداشتي درماني ويژه ضمن كنند



و و تشكيل پرونده از چگونگي تشخيص)تشخيص قبل از تولد( PNDآزمايشانجام ارجاع جهتگرفتن شرح حال
و در حاملگي هاي بعدي مادر از اين اطالعات بهره مند شوندنقص ژنتيكي  امكان همچنين.در خانواده آگاه شوند

.دارد وجود به مركز مذكور براي خويشاوندان بيمارمراجعه 

و كنترل فنيل كتونوري كشور بـا هـدف سراسردر1385در سال) pku(برنامه كشوري پيشگيري

غربـالگري غربـالگريو.شـد اجـراو خـدمات پيشـگيري ژنتيـك ساماندهي خدمات به بيماران فنيل كتونوري

كلدر 1391ودر سال) قزوين دران،نتهران، ماز(مناطق پايلوت پس از انجام در استانهاي نوزاداننوزادان

.گرديدكشورآغاز

و تحت مراقبت قرار گرفته انـد بيمار70در استان لرستان تعداد تا كنون 1385از سال .شناسايي

نـوزاد 47951 تعـداد92تـا شـش ماهـه اول سـال) نـوزادان سال شروع غربـالگري(91از سال

ازغربالگري شده  .است بيمار شناسايي شده9 اين تعداد كه

 كارشناس بيماريهاي غير واگير- ناصر معتمدي

 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 1392 سال


