
 
 

مغلوب به ارث  یمتابولیک است که به صورت اتوزومترین اختالالت ارثی یکی از شایع (PKU)بیماری فنیل کتونوری 

به دلیل کالسیک . PKUت. کالسیک اس PKUترین نوع آن شود که متداولگروه تقسیم می 3به  PKUبیماری رسد. می

هایی را برای ساخت آنزیمی به نام فنیل آالنین هیدروکسیالز را ژن دستورالعملاین شود. ایجاد می PAHجهش در ژن 

کند. نقص در دهد. این آنزیم اسیدآمینه فنیل آالنین را به سایر ترکیبات مهم بدن از جمله تیروزین تبدیل میارائه می

های جبران شود که سبب آسیبخون میهای آن در باعث تجمع فنیل آالنین و متابولیتآنزیم فنیل آالنین هیدروکسیالز 

تر بودن رنگ مو و پوست نناپذیر به مغز و سیستم اعصاب مرکزی، عقب ماندگی ذهنی، بیش فعالی، تشنج، اگزما و روش

 شود.می

خت پروتئین اسييتداده چنانچه از فنیل آالنین مواد غذایی در بدن برای سييات. آالنین یک اسييید آمینه وييروری اسيي فنیل

آنزیم فنیل آالنین موجب تجمع فنیل آالنین در مایعات بدن می  مبودک نشيييود، این ماده ب ور عبیعی تجزیه می گردد.

 . شود

يانه ين نش ياری، کم مهمتری ين بیم يی ای يدالی، اخت توانی های بالین يی، میکروس يدتی اللذهن ينج، س های رفتاری، تش

يا، بیقراری، نا يی، بیشآرا اندامه يش از  م ياری پی يه بیم يی ک يت. در صورت ين اس يوی روش يت و م يا و پوس يی، اگزم فعال

يش از یک يده و نوزاد پی يخیص داده ش يه زندگی تش يومین هدت يای  س يی و مراقبته يه درمان يورد تغذی يی م  الزمماهگ

 .یابيد از بیمياری کاهش می های ناشيی قرارگیيرد، نشيانه

بیماران در چند ماه نخسيييت تولد عادی هسيييتند و والدین پ  از چند ماه متوجه بیماری فرزند معمول بیشيييتر  عور هب

ميت بالینيی کيه بيه مراجعيه بيه التریين ع رایج. سيالگی مراجعيه میکننيد دوتيا  یکخود میشيوند و بیشيتر در سينین 

 .موقيع اسيت نکيردن به نشسيتن و صحبت نرفتن، عدم نگرفتين، راه پزشيک منجير میشيود، گردن

 :کتونوری انواع فنیل

ز ایجاد میشيود. النین هیدروکسيیآال سيیک: این نيوع بیمياری به دلیيل کمبود یيا فقدان آنزیيم فنیلالکتونوری ک فنیل

يودک  يت و کممبتال در ک يادی اس يد ع يی به توانی ابتدای تول ير ماه  ذهن يد. ه يرفت میکن يج پیش يره از نم 4تدری ره نم

 .را از دسيت خواهيد داد خود نميره هوش 50او کم میشيود و تيا پایيان سيال نخسيت  هوش

 است.نین باقيی مانيده آال قسيمتی از فعالیيت آنزیم فنیلدر این نوع بیماری يم: الیکتونوری م فنیل

 گدته میشود. در خون نینآال فنیل االیمیيا: بيه غلظيت بيننیالهایپير فنیيل آ



 
 

نین در خيون آال کتونوری جنینيی: در ایين حاليت هیيچ نقيص آنزیمی مشياهده نمیشيود، بلکه وقتيی غلظت فنیل فنیل

عيور فعيال از جديت بيه جنیين  نین بهآال ازحيد عبیعيی باشيد، ایين حاليت رخ میدهيد، چيون فنیل زن بياردار بیش

های بالینيی  و نشيانه شدهل ایجاد النین در تکاميل مغز اختآال حيد فنیل از منتقيل میشيود، در صيورت افزایيش بیش

دالی ذهنيی، اختالل در رشيد جسيمی و ذهنيی و میکروسي توانی صيورت آسيیب مغيزی جنیين، نقایيص قلبيی، کم به

 .بيروز میکنيد

 :تشخیص

 های غربالگری نوزاد در روزهایتست درآالنین در خون و باالبودن این اسیدآمینه گیری غلظت فنیلبا اندازه PKUبیماری 

باید در نظر داشت که تاخیر در تشخیص بیماری از هدته دوم به بعد سبب آسیب  شود.داده میپ  از تولد تشخیص 5تا  3

کودک مثبت باشد، پزشک ممکن است آزمایش ژنتیک را توصیه کند زیرا شناسایی  PKUاگر آزمایش  شود.به مغز نوزاد می

خصوص به دارد و افراد مبتالاین بیماری درمان ق عی نترین روش درمان کمک کند. تواند به انتخاب مناسبنوع جهش می

ها، یک النین دارند. رژیم غذایی آنآاز ابتدای زندگی نیاز به رعایت رژیم غذایی بدون فنیلکالسیک  PKUافراد مبتال به 

مرغ و محصوالت لبنی( پروتئین )مانند گوشت، تخمبه عور کامل از غذاهای پرباید و آنان می رژیم غذایی کم پروتئین است

 کنترل باید زمینی و غالتند. همچنین در رژیم غذایی این افراد مصرف بسیاری از مواد غذایی دیگر مانند سیبناجتناب ک

 .ه باشدشد

به شدت از  PKUشوند این اختالل را ندارند. اگر یک زن مبتال به متولد می PKUاکثر کودکانی که از مادران مبتال به 

های ذهنی، آالنین پیروی نکند، فرزندش ممکن است دچار مشکالت جدی ازجمله ناتوانایییک رژیم غذایی کم فنیل

لبی، وزن کم هنگام تولد و مشکالت رفتاری شود. این مشکالت نوزادان میکروسدالی )داشتن سر خیلی کوچک(، نقایص ق

موجود در خون مادر در دوران بارداری می باشد. آالنین ناشی از س ح باالی فنیل PKUبه متولد شده از مادران مبتال 

 یابد.ها کنترل نشده است افزایش میآالنین آنکه س ح فنیل PKUهمچنین خ ر سقط جنین در زنان مبتال به 

 :درمان

مواد غذایی غنيی از پروتئین  .بيرای درميان، پیيروی از رژیيم کم فنیل آالنین تا پایان عمر توصیه میشيودتغذیه درمانی: 

يد از يوع اسيت عبارتن يه مصيرف آن ممن ير، نان، سيویا و گوشيت،  :و فنیل آالنین ک يدگان، پنی يواع تخيم پرن يی، ان ماه



 
 

يا دانه ين و اسيیدآمینه. ه يی، ویتامی يواد معدن يه دارای م يژه ک يول وی يا فرم يی ب يای غذای يه جيز  مکمله های وروری ب

 .درميان رژیميی موثير در جلوگیيری از ایين نقص ميادرزادی اسيت فنیل آالنین اسيت، یک

سيلولهای کبيدی بيا  تعویضروش درمانيی دیگير کيه هنيوز در مرحليه پژوهش اسيت،  يادی: یيکپیونيد سيلولهای بنی

 ز اسيت کيه بيا پیونيد سيلولهای بنیيادی خونسياز قابيل انجيام اسيتالکننيده فنیل آالنین هیدروکسيی سيلولهای بیان

 .انيد، ژن درمانيی اسيت ميورد توجيه قيرار دادهژن درمانيی: روش دیگير درمانيی کيه پژوهشيگران در سيالهای اخیير 

 پیشگیری:

. درصييد خواهد بود 25به این بیماری فرزند بعدی  ابتالیمتولد شييود، احتمال  PKUای کودک مبتال به اگر در خانواده

توانند با می هسييتند و یا در بسييتگان نزدیکشييان این بیماری وجود دارد PKUوالدینی که دارای فرزند مبتال به بنابراین 

و  ودهل نمخود اعمینان حاص نوع جهشناقل بودن و یا از  ژنتیک هایآزمایش انجام مراجعه به پزشک متخصص ژنتیک و

 PKUآزمایش بر روی پرزهای کوریونی و یا مایع آمنیون جنین از تولد فرزند مبتال به انجام با در زمان بارداری بعدی 

 د.نماینپیشگیری 
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