
بیماري فتیل کتو نوري

:تنظیم تهیه و 

اسماعیل حاجی زاده گان، اسماعیلیخانم 

بسمه تعالی

www.dashtestanhc.bpums.ac.ir

www.tooz.ir

بهداشتی درمانی استان بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان

بیماري فتیل کتو نوري

:تنظیم تهیه و 

اسماعیل حاجی زاده گان، اسماعیلیخانم 

بسمه تعالی

www.dashtestanhc.bpums.ac.ir

www.tooz.ir

بهداشتی درمانی استان بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان

بیماري فتیل کتو نوري

:تنظیم تهیه و 

اسماعیل حاجی زاده گان، اسماعیلیخانم 

بسمه تعالی

www.dashtestanhc.bpums.ac.ir

www.tooz.ir

بهداشتی درمانی استان بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان
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Pkuکه مخفف عبارتPHENYL KETONURIAژنتیکی فنیل کتونوري است ، ازجمله بیماري هاي
نوزاد مبتال به علت . فرزند منتقل می شودبیماري پی کی یو نوعی اختالل ارثی است که از پدر و مادر به. است

.هیدروکسیالز در کبد خود، قادر به هضم فنیل آالنین نیستکمبود آنزیم فنیل آالنین

:عالئم بالینی بیماري

ماه اول زندگی ظاهر کامال سالمی دارد 3تا 2این بیماري در بدو تولد هیچ گونه نشانه بارزي ندارد و نوزاد در 
به خوردن شیر، استفراغ بعد از خوردن شیر، بروز اگزما و جوش در ولی به تدریج عالیمی هم چون بی میلی

اغلب بوي زننده و عرق بدن و ادرار این نوزادان.بورشدن موهاي سر بدون سابقه ارثی ظاهر می شودسطح بدن،
این کودکان اغلب . ماندگی ذهنی می شودبا گذشت زمان کودك دچار عقب.بسیار نامطبوع کپک مانند دارد

قدرت تکلم این کودکان ضعیف و راه رفتن آن ها دچار .عصبی خوبی ندارندو پرجنب و جوش اند و تعادلناآرام
.شود که ممکن است براي همیشه باقی بماندمشکل می

تشخیص اغلب ، زمانی اتفاق می افتد متاسفانه. ماهگی بسیار گمراه کننده است5-6تظاهرات بالینی بیمار تا 
شده است و ضایعه مغزي به وجود آمده درمان ناپذیر شده عقب ماندگی ذهنی کودكکه بیماري منجر به

این .استدر بدو تولد نوزاد» فی«بهترین راه تشخیص این بیماري اندازه گیري غلظت خونی بنابراین تنها و.است
ز هفته سوم به بعد تاخیر در تشخیص بیماري اآ زمایش باید هرچه زودتر در روزهاي اول تولد انجام شود، زیرا

.مغزي به معلولیت دائم منتهی شودخطرناك است و ممکن است صدمات

:برنامه هاي کشوري براي درمان بیماري

نوزادان در کلیه نوزادان مورد PKUهمزمان در سراسر استان برنامه غربالگري1391خوشبختانه از سال 
ه مراکز نمونه گیري در روزهاي سوم تا پنجم بعد در کلیطبق این برنامه نوزادان.بررسی قرار می گیرد

.آزمایش هیپوتیروئیدي ، مورد بررسی قرار می گیرندازتولد،همزمان با

شده و تحت درمان شناساییPKUدر ابتداي شروع طرح غربالگري در شهرستان دشتستان یک مورد بیمار
.ماري در این کودك جلوگیري شدبیقرار گرفت که خوشبختانه با شروع به موقع درمان، از عوارض

در بیمارستان PKUتمامی بیماران در تمامی شهرستان هاي استان، بصورت ماهانه در کلینیک تخصصی
کلینیک بیماران توسط متخصص اطفال، مشاور در این. شهداي خلیج فارس بوشهر تحت مراقبت قرار می گیرند

ت شده و آزمایش خون نیز به صورت ماهانه و رایگان براي رایگان ویزیروانشناسی و کارشناس تغذیه به صورت
.انجام می گیردآنان


