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تشخیص زود هنگام این بیماری در  

روزهای اول تولد از عوارض غیر قابل 

 . برگشت این بیماری جلوگیری می کند

 

 

 

 

 

 

 تهیه شده در کمیته علمی پژوهشی   

 آزمایشگاه مرکزی فردیس      

 

 

 ..تمامی حقوق این بروشور متعلق به آزمایشگاه مرکزی فردیس می باشد

 

 

در صورت تشخیص درمان به موقع،  این بیماران نیاز به    

ساالاگای     01رژیم های غذایی خاص دارند که بایستی تا 

انواع غذاهای پروتئین دار مانند گوشت ، ماهی ، . ادامه یابد

تخم مرغ، پنیر،  شیر و محصوالت لبنی و غذاهای نشاسته 

برای این بیماران ... ای مانند سیب زمینی ، نان ، ماکارانی 

 .مضربوده و نباستی مصرف شوند

. در کشورهای مختلف متفاوت است  PKUمیزان شیوع    

و کاماتاریان        (006211)باالترین میزان شیوع در ترکیه 

در کشاور   (00011111)میزان آن در فنالند و ژاپن است 

ایران به علت باال بودن ازدواج های فامیلی ، شیوع نسبتاا   

انجام مشاوره های ژنتیکی قبل از  ازدواج        .   باالیی دارد

 . می تواند از بروز آن بکاهد 
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در صورت تولد یک فرزند مبتال به این بیماری در یاک       

%   62خانواده احتمال ابتالء  فرزند بعدی به این بیامااری     

 . می باشد 

برای تشخیص این بیماری بهترین روش اندازه گایاری        

اسات کاه دارای           HPLCفنیل آالنین خون با دستگاه  

در حال حاضر .   حساسیت باالیی در تشخیص بیماری است

این آزمایشگاه از  امکانات پیشرفته ای جهت غربال گاری    

این بیماری بهره مند است و این تست روزانه و در کاوتااه   

  .ترین زمان ممکن انجام می شود

 

 

 

دیگر عوارض بیماری شامل  استفراغ های جهنده و کش     

دار، کوچک شدن دور سر، بی قراری، ضایعات پوستی، بوری 

 .موی سر و  بدن و  بوی  زننده و  نامطبوع عرق و ادرار است

تاخیر در رشد و تکامل نوزاد با گذشت زمان منجر به اختالل  

در تکلم،  نشستن و راه رفتن،  نا آرامی و پر جنب و جوشی 

همراه با حرکات  بی هدف  بدن می  شود  که در  این صورت 

مراقبت مخصوص خانواده  از کودک  به صورت تمام وقت را 

لذا تشخیص  به موقع این بیماری از اهمیات  .  طلب می کند

در کشورهای  پیشرفته غربال گاری   .  ویژه ای برخوردار است

نوزادان در هنگام تولد انجام شده که در نتیجه  تشخیص و   

درمان  به موقع، نوزاد می تواند زندگی کامال  طبیعی داشتاه  

 .باشد

 

 

 

 

نوعی اختالل متابولیک ارثی است  (PKU)فنیل  کتونوری    

که علت آن انتقال یک ژن ناقص مربوط به آنازیام فانایال         

این آنزیم اسید آ میناه فانایال       .  آالنین هیدروکسیالز است

آالنین را به تیروزین تبدیل کرده که  در سنتز مواد دیگر و یا 

 .تولید انرژی مورد استفاده بدن قرار می گیرد 

در نتیجه کمبود این آنزیم،  فنیل  آالنین و متابولیت هاای    

افزایش این مواد .  غیر طبیعی مربوط  به آن افزایش می یابد

باعث تخریب سلولهای مغزی و عقب افتادگی ذهنی و تشنج 

تاخیر در تشخیص این بیامااری بارای      .  های مکرر می شود

کودک بسیار خطرناک بوده به صورتی که تاخیر هر مااه در    

)   (IQواحد ضریاب هاوشای      205تشخیص آن باعث  کاهش 

از % 21اگر تشخیص یکسال به تعویق بیفتد در واقع . می شود

عقب افتادگی ذهنی در . ضریب هوشی کودک کاهش می یابد

باباه   .  نتیجه این بیماری شدید و غیر قابل جبران  می باشد

تشخیص بیماری ها بر اساس عالمت ها و   طور عمده در گذشته 

ظاهری و به صورت تجربی صورت می گرفت کهه نشانه های 

اما امهروهه بها افههایهز روه . چندان دقیق و راضی کننده نبود

ی پایه های مهوکهلهوکهی و افهون اطالعات در همینه 

بههیههمههاری ههها و عههوامهه  ژنهههتهههیهههلهههی ب هههیهههاری اه 


