
 چیست؟ PKUبیماری 

PKU  که مخفف عبارتPHENYL  KETONURIA  فنیل کتونوری است ، ازجمله بیماری ھای ژنتیکی است که به علت کمبود

نوعی آنزیم در کبد نوزادان به وجود می آید. چون در ادرار مبتالیان ماده ای به نام فنیل کتون وجود دارد به ھمین دلیل بیماری 

 را فنیل کتونوری نامیده اند.

  شود؟ می بیماری این بروز باعث عاملی چه ●

 آنزیم کمبود علت به مبتال نوزاد. شود می منتقل فرزند به مادر و پدر از که است ارثی اختالل نوعی یو کی پی بیماری

  خصوصی در کبد خود، قادر به ھضم فنیل آالنین نیست.م

ب پروتئین خوانده می شود، جزو مواد ضروری در سالمت انسان است. این ماده در ترکی» فی«فنیل آالنین که به طور خالصه 

ھا موجود است و با غذا وارد بدن می شود.در نوزادان مبتال به این بیماری مصرف غذاھای پروتئینی از جمله شیر مادر و یا 

و تجمع آن در بافت ھای مختلف بدن می شود و رشد و » فی«شیر خشک معمولی باعث افزایش شدید غلظت خونی 

 یعه مغزی و یا عقب ماندگی ذھنی پایدار منجر می شود.تکامل مغز و اعصاب را مختل می کند و به ضا

  :بیماری ھای نشانه ● 

ماه اول زندگی ظاھر کامال سالمی دارد ولی به تدریج  ٣تا  ٢بارزی ندارد و نوزاد در  نشانه گونه ھیچ تولد بدو در بیماری این

عالیمی ھم چون بی میلی به خوردن شیر، استفراغ بعد از خوردن شیر، بروز اگزما و جوش در سطح بدن، بورشدن موھای 

ه و بسیار نامطبوع کپک مانند دارد.با سر بدون سابقه ارثی ظاھر می شود.عرق بدن و ادرار این نوزادان اغلب بوی زنند

گذشت زمان کودک دچار عقب ماندگی ذھنی می شود. این کودکان اغلب ناآرام و پرجنب و جوش اند و تعادل عصبی خوبی 

  ندارند.قدرت تکلم این کودکان ضعیف و راه رفتن آن ھا دچار مشکل می شود که ممکن است برای ھمیشه باقی بماند.

  :ریبیما تشخیص ● 

ماھگی بسیار گمراه کننده است. متاسفانه تشخیص اغلب ، زمانی اتفاق می افتد که بیماری  ۵ ۶تظاھرات بالینی بیمار تا 

منجر به عقب ماندگی ذھنی کودک شده است و ضایعه مغزی به وجود آمده درمان ناپذیر شده است.بنابراین تنھا و بھترین 

در بدو تولد نوزاد است.این آ زمایش باید ھرچه زودتر در روزھای اول » فی«ظت خونی راه تشخیص این بیماری اندازه گیری غل

تولد انجام شود، زیرا تاخیر در تشخیص بیماری از ھفته سوم به بعد خطرناک است و ممکن است صدمات مغزی به معلولیت 

  دائم منتھی شود.

  گیرد؟ می انجام چگونه آزمایش ● 

پاشنه پای نوزاد گرفته می شود، انجام می گیرد. روش خون گیری، بسیار ساده و بدون  از که خونی قطره روی آزمایش

قطره خون روی  ٣تا  ٢ضایعه است به این ترتیب که با وارد کردن یک سوزن ظریف و مخصوص (النست) به پاشنه پای نوزاد 

انجام آزمایش به آزمایشگاه ارسال می کاغذ صافی مخصوص می چکانند و بعد از خشک شدن کامل خون، کاغذ صافی برای 

  شود.

  کرد؟ باید چه آزمایش نتیجه بودن مثبت صورت در ● 

 بعضی کبد است ممکن زیرا نیست، بیماری به نوزاد ابتالی بر دلیل ھمیشه آزمایش نتیجه بودن مثبت که داشت نظر در باید

ی اول تولد ھنوز به طور کامل فعال نشده باشد، در روزھا در اند، آمده دنیا به نارس که ھایی آن خصوص به نوزادان از

خون آن ھا به طور طبیعی افزایش نشان می دھد.ولی چند روز بعد با رشد نوزاد، فعالیت کبد به وضع طبیعی بر » فی«نتیجه

دوباره تکرار شود تا  روز باید ٨تا  ٧می گردد و نتیجه آزمایش اصالح می شود بنابراین در این شرایط تمام آزمایش ھا بعد از 



نتیجه اول تایید شود.در این مدت و تا مشخص شدن نتیجه نھایی نباید نوزاد را از شیر مادر یا غذای متعارف محروم کرد. 

نوبت دلیل بر این است که نوزاد  ٢جواب طبیعی در مرحله اول و یا دوم نشانه سالمت نوزاد است. ولی نتیجه مثبت در ھر 

  نظر متخصص کودکان و کارشناس تغذیه قرار گیرد و با رژیم غذایی مخصوص مداوا شود. باید تا مدتی تحت

  منبع : سایت وزارت بھداشت و درمان(قسمت اطالعات پزشکی)


