
 تعریف بیماری فنیل کتونوری:

 کمبود علت به مبتال، نوزاد .شود می منتقل فرزند به مادر و پدر یعنی والد دو هر از که است ارثی اختالل نوعی "یو ک پی" بیماری

 مواد جزو شود، می خوانده "فی" خالصه طور به که آالنین فنیل . باشد نمی "آالنین فنیل" هضم به قادر خود، کبد در مخصوص آنزیم

 به موادی بیماری این به مبتالیان شود می بدن وارد غذا با و است موجود پروتئینها ترکیب در ماده این . است انسان سالمت در یرضرو

 شیر و مادر شیر جمله از پروتئینی غذاهای مصرف .نامیده اند "ی کتونور فنیل" را بیماری جهت همین به شود، یم  دفع کتون فنیل نام

 مغز تکامل و رشد بخصوص شده بدن مختلف ی ا بافته در آن تجمع و "فی" خونی غلظت شدید ایش افز باعث معمولی ی ها خشک

 .گردد می پایدار ذهنی ماندگی عقب و مغزی ضایعه به منجر و مختل را اعصاب

 عالئم بیماری

 چون عالئمی یج بتدر ولی دارد میسال کامال هر ظا زندگی اول ماه 3 تا 2 در نوزاد و ندارد بارزی نشانه هیچگونه تولد بدو در بیماری این

 ظاهر ادرار و عرق نامتبوع و زننده بوی ارثی، سابقه بدون سر موهای بوری و ظاهر ، بدن سطح در جوش و پوستی ضایعات

 ندارد خوبی عصبی تعادل و شده جوش و جنب پر و ناآرام غلبا و گردد می ذهنی گی ماند عقب دچار کودک زمان گذشت با . شود می 

 .بماند باقی اختالالت این همیشه برای است ممکن و شود می مشکل دچار کودک رفتن راه و مختل تکلم .
 

 راههای تشخیص بیماری :
 غلظت گیری اندازه بیماری این تشخیص راه ین بهتر و تنها بنابراین ، است کننده گمراه بسیار ماهگی 6-5 تا بیمار بالینی تظاهرات - 

 تشخیص در تأخیر زیرا گیرد انجام تولد)روزگی 5 تا 3 بین(اول یروزها در باید آزمایش این . است نوزاد تولد بدو در "فی" خونی

 .شود می مغز به صدمه موجب بعد به سوم هفته از بیماری

 گیرد؟ می انجام چگونه آزمایش

 یری،گخون روش.گیرد می انجام شود، می  تهیه ) تولد پنجم تا سوم روز در(نوزاد پای پاشنه از که ی ن خو قطره ی و ر بر آزمایش

 پای پاشنه کناری نرمۀ به )النسب( مخصوص و ظریف سوزن یک کردن وارد با که یبترت این به . است یعهضا بدون و ساده بسیار

 انجام برای صافی کاغذ خون، کامل شدن خشک بعداز . چکانند می مخصوص صافی کاغذ روی بر را او خون قطره 3 تا 2 نوزاد،

 .شود می ارسال آزمایشگاه به آزمایش

 است؟ پذیر درمان"یو ک پی" بیماری آیا

 یها مراقبت با و مناسب ایی غذ رژیم با شود، داده تشخیص موقع به او بیماری و یردگ  قرار خون آزمایش مورد نوزاد که تی صور در بله
 و بیماری تشخیص چه هر .دارد آن از بعد مراقبتهای و درمان شروع زمان به بستگی درمان در موفقیت میزان . است درمان قابل الزم

 به یم رژ ین ا چنانچه و است بیماران این درمان راه تنها کم، "فی"با یی غذا مواد و شیر . است بیشتر موفقیت شود آغاز زودتر درمان

 ادامه خود طبیعی رشد به کودک گردد بررسی درمان تاثیر و تغذیه و بالینی وضعیت منظم، آزمایشات به با و یابد ادامه و شود آغاز موقع

 .داشت خواهد سالم زندگی و داد خواهد

 است؟ ممکن بیماری از پیشگیری آیا

 جنین بررسی شود، معلوم عیب این که صورتی در . است ممکن ژنتیکی عیب تشخیص امکان والدین، و بیمار ژنتیکی آزمایش با امروزه

 ژنتیکی عیب شدن معلوم با همچنین.دارد وجود وی سقط امکان جنین ابتال صورت در و گردد می ممکن مادر بعدی های حاملگی در

 زوجین از نفر دو هر که صورتی در و داشت خواهد وجود دارند، را یکدیگر با ازدواج قصد که بیمار فامیل از افرادی با ژنتیک مشاورۀ امکان

 .بگیرند تصمیم خود آتی زندگی مورد در توانست خواهند ژنتیک مشاورۀ در شده کسب اطالعات اساس بر باشند، بیماری ناقل

 است؟ الزم زمانی چه در ژنتیک مشاورۀ

 یگچگون از تا کنند مراجعه ژنتیک مشاورۀ برای است الزم والدین ، خانواده رد نوزادی غربالگری در مبتال نوزاد اولین تشخیص از بعد
 در آتی های ازدواج و بعدی های حاملگی برای را موضوع این از یمند بهره چگونگی و شوند مطلع خانواده در ژنتیکی یبع تشخیص

 .بدانند فامیل
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