تعریف :

تشخیص :

ثیوبسی فٌیل کتًََسی یک ًقص هبدسصادی ًبدس است.
اختالل اصلی دس ایي ثیوبسی ،تجوغ اسیذآهیٌِ فٌیل
آالًیي دس هبیؼبت ثذى ٍ سیستن ػصجی است کِ ثِ
دلیل ػذم ٍجَد آًضین هَسدًیبص ثشای تجذیل فٌیل
آالًیي ثِ تیشٍصیي ثِ ٍجَد هی آیذ(اسیذ آهیٌِ ّب
اجضاء اصلی تطکیل دٌّذُ سبختوبى پشٍتئیي ّستٌذ)
تجوغ غیشطجیؼی ایي اسیذ آهیٌِ دس ثذى کَدک
خطشًبک است ٍ هٌجش ثِ ثشٍص اختالالتی دس هغضٍ
پَست هی ضَد.

ثِ دلیل ػذم ٍجَد ػالین دس صهبى تَلذ ٍ پیطشفت
آّستِ ثیوبسی ،ثْتشیي سٍش تطخیص ،ثشسسی
آصهبیطگبّی سطح فٌیل آالًیي خَى است .ثْتشیي
صهبى ثشای اًجبم آصهبیص خَى  24-48سبػت ثؼذ اص
تَلذ یؼٌی صهبًی کِ تغزیِ پشٍتئیٌی آغبص ضذُ است
هی ثبضذ ایي آصهبیص کِ تست گبتشی ًبهیذُ هی ضَد
دس حبل حبضش ثشای ّوِ ًَصاداى ثِ ّوشاُ سبیش
آصهبیطبت غشثبلگشی ثیي سٍصّبی سَم تب پٌجن تَلذ
اًجبم هی ضَد .ثِ دلیل تطخیص سشیغ ثیوبسی ،غبلت
هَاسد ثِ هَقغ ضٌبسبیی ضذُ ٍ دسهبى هی ضًَذ.

علل و عواهل :
ثشای ایٌکِ کَدکی ثِ ایي ثیوبسی هجتال ضَد ٍالذیي
ثبیذ ّش دٍ طى هؼیَة ٍ هسجت ثیوبسی سا ثِ فشصًذضبى
هٌتقل کٌٌذ دس صَستی کِ یکی اص ٍالذیي حبٍی طى
هؼیَة ثبضٌذ ،کَدک صشفبً ًبقل ایي طى ثَدُ ٍ ػالئن
ثیوبسی دس ٍی ظبّش ًوی ضَد.

عالین و نشانه ها :
ًَصاد هجتال ثِ فٌیل کتًََسی دس صهبى تَلذ طجیؼی
است ٍ هوکي است تب هبّْبی اٍل ّیچ ػالهتی ًذاضتِ
ثبضذ اهب ثؼذ اص هذتی ػالین ثب هطکالت ػصجی ضشٍع
هی ضَد ٍ کَدک دچبس تطٌج هی ضَد ..گبّی اٍقبت
استفشاؽ ضذیذ اٍلیي ػالهت ثیوبسی است ؛ کَدکبى
هجتال غبلجبً ًسجت ثِ خَاّشاى ٍ ثشادساى خَد پَست
سٍضي تشی داسًذ هوکي است هَّبی ثَس ٍ چطن آثی
داضتِ ثبضٌذ؛ادساس ٍ تٌفس ایي کَدکبى ثِ دلیل ٍجَد
فشآٍسدُ ّبی فٌیل آالًیي ثَی کپک هی دّذ ٍ هوکي
است ساش ّبی (کْیش) پَستی دس ثذى کَدکبى هجتال
هطبّذُ ضَد کِ ثب سضذ کَدک اص ثیي هی سٍد.
دس صَستی کِ ثیوبس دسهبى ًطَد ػقت هبًذگی رٌّی
ثِ تذسیج پیطشفت هی کٌذ .دسکَدکبى ثضسگتشی کِ
دسهبى ًطذًذ حشکبت ثی ّذف ،هَاسد غیشطجیؼی دس
ًَاسهغض ٍ ًبٌّجبسیْبی سفتبسی هثل ثیص فؼبلی،
هیکشٍسفبلی (کَچکی سش ثیوبس) ٍ ػقت هبًذگی سضذ
هطبّذُ هی ضَد.

درهان :
ّذف اص دسهبى کبّص هقذاس فٌیل آالًیي دس ثذى ثِ
هٌظَس پیطگیشی اص ػقت هبًذگی رٌّی کَدک است
ثِ هٌظَس سسیذى ثِ ایي ّذف ،ثیوبس ثبیذ سطین غزایی
هحذٍد اص لحبظ فٌیل آالًیي داضتِ ثبضذ ضیشّبی
هصٌَػی هَجَد دس ثبصاس هثل لَفٌبالک حبٍی فٌیل
آالًیي هحذٍد ّستٌذ ٍ تَصیِ هی ضَد ضیشهبدس قطغ

ضَد ٍ ثِ جبی آى اص ایي ًَع ضیش استفبدُ ضَد .دس
صَستی کِ اص ضیشّبی هصٌَػی کبهالً خبلی اص فٌیل
آالًیي استفبدُ هی ضَد ضیشخَاس هی تَاًذ ثِ طَس
هتٌبٍة اص ضیش هبدس ّن استفبدُ ًوبیذ.

هشاجؼبت هٌظن ثِ پضضک ٍ ثشسسی سطح فٌیل
آالًیي ثِ سًٍذ ثْجَدی ثیوبس کوک قبثل تَجْی هی
کٌذ.
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

فنیل کتونوری
))PKU

توصیه های الزم :
ٍالذیي کَدکبى هجتال ثبیذ ثب کبسضٌبسبى تغزیِ دس
ساثطِ ثب سطین غزایی هٌبست ٍ هحذٍد اص فٌیل آالًیي
هطَست کٌٌذ(هَاد غزایی کِ فٌیل آالًیي کوی داسًذ
ضبهل غالتً ،بىً ،طبستِ ٍ هیَُ جبت هی ثبضذ).
ػذم اداهِ دسهبى حتی دس ثضسگسبلی هٌجش ثِ اضکبل
دس ثْشُ َّضی ٍ ػولکشد ضٌبختی ثیوبس هی ضَد
ثٌبثشایي تَصیِ هی ضَد ثیوبساى سطین هحذٍد اص فٌیل
آالًیي سا ثشای ّوِ ػوش سػبیت کٌٌذ.
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