
 فنیل كتون اوري (پي . كي . یو)
ون اوري چیست ؟بیماري فنیل كت  

بیماري فنیل كتون اوري (پي .كي. یو) یك بیماري ارثي است كھ از پدر و مادر بھ فرزند منتقل مي شود و بھ 
علت كمبود نوعي آنزیم در كبد نوزاد بھ وجود مي آید. نوزاد مبتال بھ علت كمبود این آنزیم ، قادر بھ ھضم فنیل 

بیماري مواردي بھ نام فنیل كتون دفع مي شود، كھ حاصل ھضم  آالنین نیست . در ادرار مبتالیان بھ این–
 . ناقص فنیل آالنین است ، بھ ھمین جھت بیماري را فنیل كتون اوري نامیده اند
 : نشانھ ھا و عالئم

الم است ، اما سبیماري پي . كي . یو در بدو تولد نشانھ بارزي ندارد و ظاھر نوزاد در ھفتھ ھاي اول زندگي 
طح بدن ، بور ج ،عالئمي مانند : تاخیر در رشد و تكامل ، بي قراري، استفراغ ، ضایعات پوستي در سبھ تدری

شت زمان ، شدن موھاي سر بدون سابقھ خانوادگي و بوي زننده و نامطبوع عرق و ادرار ظاھر مي شود. با گذ
حبت ل) است ھمچنین صكودك دچار عقب ماندگي ذھني مي شود و اغلب نا آرام و پرجنب و جوش (بیش فعا

 .كردن ، نشستن و راه رفتن كودك مختل مي شود و ممكن است این عوارض ھمیشگي شود
 : تشخیص

ي از موارد در ماھگي گمراه كننده است. بھ ھمین دلیل پزشكان در بسیار ٦و  ٥عالئم بیماري پي . كي. یو تا 
آالنین خون  یماري ، اندازه گیري غلظت فنیلتشخیص دچار اشتباه مي شوند. تنھا و بھترین راه تشخیص این ب

در تشخیص  روز بعد از تولد انجام شود، زیرا تاخیر ٥تا  ٣نوزادان در بدو تولد است. این آزمایش باید 
 .بیماري ، از ھفتھ دوم بھ بعد ، موجب آسیب رسیدن بھ مغز مي شود
  : پیشگیري و مشاوره ژنتیك

ھ این ار و والدین ، نقص ژنتیكي تشخیص داده میشود.در صورتي كدر حال حاضر ، با آزمایش ژنتیك بیم
نقص مشخص شود ، بررسي جنین در حاملگي ھاي بعدي ممكن است در صورت تشخیص ابتالي جنین در 
 .بیماري ، امكان سقط وي وجود دارد
 : درمان

رنامھ غذایي مي توان با بدر صورتیكھ با گرفتن آزمایش خون از نوزاد ، بیماري بھ موقع تشخیص داده شود، 
 .مناسب و مراقبت ھاي الزم اورا درمان كرد

بیماري  میزان موفقیت درمان بھ زمان شروع و مراقبت ھاي بعد از آن بستگي دارد. ھرچھ تشخیص و درمان
 .زودتر آغاز شود، موفقیت بیشتراست

اه درمان شناس تغذیھ ، تنھا رمصرف شیر مخصوص و مواد غذایي با فنیل آالنین كم ، زیر نظر پزشك و كار
 .است

عث توجھ: مصرف غذاھاي پروتئیني ، از جملھ شیر خشك ھاي معمولي و بھ میزان كمتر شیر مادر ، با
عصاب را افزایش شدید غلظت خوني فنیل آالنین و تجمع آن در بدن بیمار مي شود و رشد و تكامل مغز و ا

ھني پایدار منجر مي گرددمختل مي كند و بھ ضایعھ مغزي و عقب ماندگي ذ .  
د ، كودك بھ در صورتي كھ بیماري بھ موقع تشخیص داده شود و برنامھ غذایي بھ موقع آغاز شود و ادامھ یاب

 .رشد طبیعي خود ادامھ مي دھد و زندگي ھمراه با سالمتي خواھد داشت
ھر سني كھ  ، كودك بیمار دربھترین زمان تشخیص بیماري، ھفتھ اول تا دوم تولد نوزاد است. با وجود این 

  .شناسایي شود ، باید تحت مراقبت متخصص كودكان و كارشناس تغذیھ قرار گیرد
ا تشخیص داد ربعد از تولد مي توان این بیماري  ٥تا  ٣با گرفتن یك قطره خون از پاشنھ پاي نوزاد در روز 

 .و از عوارض بعدي آن پیشگیري كرد


