
 تعریف :

بیماری فنیل کتونوری یک نقص مادرزادی نادر است.   

اختالل اصلی در این بیماری، تجمع استیآممین  فنیتل   

مالنین در مایعات بآن و سیستم عصبی است. کت  بت     

دلیل عآم وجود منتییم موردنیتاز بت ای تبتآیل فنیتل      

متی میآااستیآ ممینت   تا      مالنین ب  تی وزین ب  وجتود 

 نآه ساختمان پ وتئین  ستنآ(اجیاء اصلی تشکیل د 

تجمع غی طبیعتی ایتن استیآ ممینت  در بتآن کتود        

 وخط نا  اس. و منجت  بت  بت وز اختالالتتی در م تی     

 پوس. می شود  

 

 
 علل و عوامل :

ب ای اینک  کودکی ب  این بیماری مبتتال شتود والتآین    

بایآ    دو ژن معیوب و مسبب بیماری را ب  ف زنآشان 

رتی ک  یکی از والتآین اتاوی ژن   منتقل کننآ در صو

ناقل این ژن بوده و عالئتم   معیوب باشنآ، کود  ص فاً

 نمی شود   بیماری در وی ظا  

 
 

 عالیم و نشانه ها :
در زمتان تولتآ طبیعتی     فنیل کتونتوری نوزاد مبتال ب  

اس. و ممکن اس. تا ما های اول  یچ عالمتی نآاشت  

ت عصتبی شت و    اما بعآ از مآتی عالیم با مشکال باشآ

  گتا ی اوقتات   می شود و کود  دچار تشنج می شود 

کودکتان  ؛  استف اغ شآیآ اولین عالم. بیمتاری است.  

نسب. ب  خوا  ان و بت ادران ختود پوست.     مبتال غالباً

روشن ت ی دارنآ ممکن اس. مو ای بور و چشتم مبتی   

ادرار و تنفس این کودکان ب  دلیل وجتود  ؛داشت  باشنآ

ممکن  و بوی کپک می د آنیل مالنین ف مورده  ای ف

بآن کودکان مبتتال   در اس. راش  ای اکهی ( پوستی

   مشا آه شود ک  با رشآ کود  از بین می رود

در صورتی ک  بیمار درمان نشود عقب مانتآگی ه نتی   

درکودکتان بیرگتت ی کت       ب  تآریج پیش ف. می کنآ

 متوارد غی طبیعتی در  درمان نشآنآ ا کات بی  آف، 

، رم ی و نا نجاریهتتای رفتتتاری میتتل بتتی  فعتتالی نتتوا

 رشتآ میک وسفالی اکوچکی س  بیمار( و عقب مانآگی 

 مشا آه می شود 

 تشخیص :
ب  دلیل عآم وجود عالیتم در زمتان تولتآ و پیشت ف.     

م ستتت  بیمتتاری، بهتتت ین روش تشتتسیص، ب رستتی    

مزمایشگا ی سطح فنیل مالنتین ختون است.  بهتت ین     

ستاع. بعتآ از    24-48  خون زمان ب ای انجام مزمای

تولآ یعنی زمانی ک  ت ذی  پ وتئینی مغتاز شتآه است.    

می شود  می باشآ این مزمای  ک  تس. گات ی نامیآه

در اتال اارت  بت ای  متت  نتوزادان بت   مت اه ستتای        

مزمایشات غ بالگ ی بین روز ای سوم تتا پتنجم تولتآ    

انجام می شود  ب  دلیل تشسیص س یع بیماری، غالتب  

 شآه و درمان می شونآ  موارد ب  موقع شناسایی 

 
 درمان :

بت   آن نتین در بت   آف از درمان کا   مقآار فنیل مال

کتود  است.    یمنظور پیشگی ی از عقب مانآگی ه ن

ب  منظور رسیآن ب  این  آف، بیمار بایآ رژیم غتذایی  

محآود از لحاظ فنیتل مالنتین داشتت  باشتآ شتی  ای      

فنتاال  اتاوی فنیتل    لوموجود در بازار میل مصنوعی 

مادر قطع مالنین محآود  ستنآ و توصی  می شود شی 



در   استتفاده شتود   این نتو  شتی    از و ب  جای منشود 

ختالی از فنیتل    صورتی ک  از شی  ای مصنوعی کتامالً 

مالنین استفاده می شود شی خوار متی توانتآ بت  طتور     

 متناوب از شی  مادر  م استفاده نمایآ  

 

 

 
 

 

 توصیه های الزم :
    والآین کودکان مبتال بایآ بتا کارشناستان ت ذیت  در

حآود از فنیتل مالنتین   ب و مرابط  با رژیم غذایی مناس

مشورت کننآامواد غذایی ک  فنیل مالنین کمی دارنتآ  

 شامل غالت، نان، نشاست  و میوه جات می باشآ(  

 عآم ادام  درمان اتی در بیرگسالی منج  ب  اشکال

در به ه  وشی و عملکت د شتناختی بیمتار متی شتود      

بناب این توصی  می شود بیماران رژیم محآود از فنیتل  

 النین را ب ای  م  عم  رعای. کننآ  م

      م اجعات منظم بت  پیشتک و ب رستی ستطح فنیتل

مالنین ب  رونآ بهبودی بیمار کمک قابتل تتوجهی متی    

 کنآ  
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