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  مینهیپرفنیل آالنی
  

  : کلیات
در اثر اشکال در حاالت   % 98 در (HPA)هیپرفنیل آالنینمی . باشدمی ینه ضروري و حلقوي مفنیل آالنین یک اسید آ

در کبد است که  (PAH)اختالل آنزیمی در فنیل آالنین هیدروکسیالز . بوجود می آید (phe)هیدروکسیالسیون فنیل آالنین 

این بیماریها بدون . این گروه بیماریها بصورت اتوزومال مغلوب منتقل می شوند. به تیروزین می گردد فنیل آالنینمانع تبدیل 
می  گام با رژیم درمانی مناسب، شخصنت تشخیص زود هردر صو .می شونددرمان منجر به عقب ماندگی شدید ذهنی 

  .ارزشمند استغربالگري  در دوره نوزادي  این دسته از بیماریها،، بنابراین در شدباطبیعی   IQاز  تواند بهره مند

و سطح باالي ) mg/dl >20   )µmol/l  1200کمبود کامل آنزیم فنیل آالنین هیدروکسیالز به غلظت باالي فنیل آالنین خون 

  .کالسیک نامیده می شود pku فنیل آالنین ادرار منجر می شود که 

 mg/dl20-        10غلظت فنیل آالنین خون بین  از فعالیت آنزیم فنیل آالنین هیدروکسیالز باقیمانده باشد، اگر قسمتی

)mol/l  µ1200-600 ( خواهد بود و این مواردmild pku  دنخوانده می شو.  

ان مبتال به هیپرفنیل بیمار% 2تقریبا .النینمی اطالق می شودآهیپرفنیل ****** mg/dl 10 -2به غلظت فنیل آالنین بین 

  .هستندنقص در متابولیسم تترا هیدروبیوپترین بعلت  HPAآالنینمی 

فرق بین . می باشد  pheبراي باال بودن مستمر سطح ترم کلی   HPA .است 2mg/dlدر پالسما کمتر از  pheطبیعی سطح 
به آن باشد   ≤ phe mg/dl 20 سطحکه  یدر صورت مجموعهدر این . استاختیاري Non PKU  و  PKUدر  pheسطح 

PKU  در این حالت تحمل . اطالق می شودکالسیکphe  میلی گرم در روز است 500خوراکی کمتر از .  
  

  :  PKUمیزان بروز 

شیوع بیماري  ،نقص کامل آنزیم فنیل آالنین هیدروکسیالز و عقب ماندگی شدید ناشی از این بیماري  مطالعات بر اساس     

شیوع بیماري در ، امروزه بر اساس مواردي که در طرح غربالگري نوزادان کشف شده. ه استزده شد تخمین 25000/1

  .می باشد 4000/1و در ایرلند  2500/1در ترکیه این میزان  .تخمین زده می شود 12000/1تا  10000/1امریکا 

تا کنون و  1386از سال  ،)،مازندران،فارستهران(در ایران ،طی اجراي برنامه غربالگري نوزادان در سه استان بزرگ کشور 

   .محاسبه شده است 8000در  1بر اساس نتایج بدست آمده از این برنامه بروز 
  

  

  
  



٣ 
 

  :  PKUعالئم کلینیکی 

معموالً اولین عالمت . واضحی نداشته باشند ئمو تا چند ماه اول ممکن است عال هستنداین نوزادان در زمان تولد طبیعی 
ر در چند ماه اول بی قراري، بثورات اگزمائی، بوي کپک ادرا. ی اندازدم پیلور ه گاهاً پزشک را به فکر استنوزک استاستفراغ 

، لیکن در ده پوست روشن دارند ، PKUاکثر مبتالیان به . استبوي غیر طبیعی به علت فنیل استیک اسید . دجلب توجه می کن

مهمترین و گاهاً تنها عالمت این بیماري مشکالت عصبی  . روشن نباشددر افراد مبتال موپوست و  در صد موارد ممکن است

کی یک سرفلکس بابینوجود ممکن است عالئم عصبی خفیف بوده و بصورت افزایش رفلکس و یا موارد یگر د 3/1در . است
تشنج . داشته باشد و فقط عقب افتادگی ذهنی وجودیافت نشود ولوژیک رممکن است عالئم نو نیزموارد  3/1در . طرفه باشد

ممکن است بیش فعالی، حرکات . موارد اختالل در نوار مغزي وجود دارد% 80موارد بیماري دیده می شود، لیکن در  4/1در 

  . ، حرکات ریتمیک و ترمور نیز وجود داشته باشدهدفبدون 
  

  :پاتوژنز

PKU  و ژن آن روي کروموزوم  می رسد به صورت اتوزومال مغلوب به ارثq12 نوع موتاسیون مربوط  400حدود . است

% 64موتاسیون در برگیرنده  8براي مثال در جمعیت اروپائی . دنبه بیماري شناخته شده که چند نوع آن شایعتر می باش
  .  است PAHآنزیم  موارد مبتال به اختالل

 دي هیدروبیوپترین ياحیا .ضروري است PAH  براي عمل هیدروکسیالسیون  (BH 4)کوفاکتورتتراهیدروبیوپترین 

(BH2)  براي بازسازيBH4 توسط آنزیم دي هیدروبیوپترین ردوکتاز  زم است و این عملال(DHPR) صورت می گیرد .  

در میلی گرم  20بیشتر از  مساوي یا phe، در فرم کالسیک .است phe بدیامی تجمع اي که ه داولین ما PAHدر اختالل 
این  متابولیت هاي .استکه یک فنیل کتون  می رودسطح فنیل پیروات باال ،  pheایش این سطح افز بدنبال. استدسی لیتر 

فنیل پیروات تبدیل به فنیل الکتیک اسید، فنیل . می شود کلرایدباعث مثبت شدن تست فریک  در ادرار دفع می شود و ماده

غیر طبیعی و لی در بیمار به مقدار و هستند استیک اسید و فنیل استیل گلوتامین می شود که اینها همه متابولیتهاي طبیعی

 بیماردر  GABAبدنبال تجمع این مواد سطح سروتونین، اپی نفرین، نوراپی نفرین، دوپامین و . افزایش می یابندبسیار زیاد 

 . کاهش می یابد

  

  :تشخیص

بر روي  (Guthrie)گوتري  ر آمریکا غربالگري با تستد. تشخیص بیماري باید در دوره نوزادي با غربالگري انجام شود
 Tandem massیا  HPLCو در صورت مثبت بودن با روش کمی مانند فلورومتري،  ردیمی گکاغذ فیلتر انجام 
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spectrometry (MS/MS) موارد  % 98در  بر اساس آمار بدست آمده از مطالعات سایر کشورها. می شود تائیدHPA ،

  .است BH4به علت اختالل در ساختن و یا باز سازي   HPAموارد %  2از در کمتر . وجود دارد  PAHموتاسیون در ژن 

 
  

   :درمان

نمره  50شیر خواران کاسته می شود؛ در پایان سال اول بدین ترتیب  IQنمره از  4به ازاي هر ماه تاخیر در شروع درمان، 
 رژیم غذایی باو  مخصوص رژیمیشیرهاي  باید هر چه سریعتر با  HPAدرمانبه این دلیل   .کاسته می شود IQاز 

بر اساس  و شروع شود و نوزاد حتماً باید تحت نظر متخصص بالینی و تغذیه بطور مشترك قرار گیرد phe  محدودیت

در حین درمان باید توجه داشت که اسید آمینه . استفاده کند و غذاي مخصوص شیر طبق برنامه مشخص از  pheسطح 

 ار کافی در رژیمدبه مقاین ماده باید  به این دلیل د وشوبه یک اسید آمینه ضروري می  تبدیل PKUتیروزین در بیماري 

   .شودهمچنین به اضافه کردن ویتامینها و مواد معدنی نیز باید توجه . گنجانده شود بیمار
، اکنونلیکن  ،شد بتدریج کاسته میسالگی از محدودیت رژیم  10- 12پس از  گذشتهدر مورد طول مدت درمان، در سالهاي 

ل در ماده سفید الپس از قطع درمان اخت این بدلیل آنست که . رژیم در تمام عمر ادامه یابد که باید داین باور وجود دار

باید درمان هر چه سریعتر شروع شده،  ،مناسبدستیابی به نتیجه راي ب. مشخص می گردد MRIدر  و ایجاد می شودمغز

درمانهاي تکمیلی ****** .و درمان در تمام عمر ادامه یابد شودیعی نزدیک طب حدود هر چه بیشتر به pheسطح 
  فه شودتوسط دکتر ستوده لطفاً اضا

  

  :  (Non -Classic Hyperphenylalaninemia) اختالالت تتراهیدروبیوپترین

رژیم درمانی و طبیعی ا  اعمال باین بیماران . باشد  HPAکل %  2انتظار می رود این گروه اختالالت تشکیل دهنده حدود

مشکالت مغزي شدید شامل هیپوتونی تنه و هیپرتونی دستها و پاها و عالئم پارکینسون دچار، نیز پالسما pheشدن سطح 

این اختالل  .است (PTS-6)تاز تسنین رپیروویل تتراهیدروپت – 6کمبود آنزیم ، BH4شایع ترین اختالل در سنتز . شوند می

  را شامل  موارد% 30، (DHPR)کمبود آنزیم دي هیدروبیوپترین ردوکتاز  ،اختالل دیگر. ستموارد ا% 60دربرگیرنده 

  . می شود

BH4  کمبود مشتقات سبب  ،بنابراین کمبود آن دخالت دارد، پتوفان یآالنین، تیروزین و تر وکسیالسیون فنیلرهیددر

  . دشومی  ) سروتونین(توفان و ترپی) ریندوپامین، اپی نف(وابسته به تیروزین  ينوروترانسمیترها

  
  : اختالالت تتراهیدروبیوپترین تشخیص
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  : شودمی انجام  و با توجه به شرایط بیمار و دسترسی به امکانات با تست هاي زیر HPAدر هر فرم  BH4غربالگري کمبود 
 درخون روي کاغذ فیلتر  DHPRاندازه گیري فعالیت و  در ادرار شامل نئوپترین و بیوپترین) پترین( Pterineآنالیز - 1

) 24و 8- 4-0آالنین و تیروزین خون در ساعات  لو اندازه گیري فنی mg/kg 10خوراکی به میزان   BH4دادن ( BH4تست - 2
 .، انجام می شود اشدب µmol/l 400یا  mg/dl 7در مواردي که سطح فنیل آالنین باالي  که

  CSFترها در یتهاي نوروترانسمیمتابولآنالیز پترین، فوالت و - 3

 ندازه گیري فعالیت آنزیمی ا- 4

  
  :ن  اختالالت تتراهیدروبیوپترین  درما

در این بیماران مهم  HPAکنترل  تصحیح هیپرفنیل آالنینمی و جایگزین کردن کمبود نوروترانسمیترهاست، هدف درمان

بداخل مغز تداخل  )یروزین و تریپتوفانت(است زیرا سطوح باالي فنیل آالنین با ترانسپورت پیش سازهاي نروترانسمیترها 

 و رژیم کم فنیلBH4 با تجویز توام حفظ شود و این   نزدیک به نرمال طیففنیل آالنین باید در بنابراین سطح، می نماید
  .آالنین ممکن می گردد

یوپترین سنتتاز پیروویل تتراهیدروب 6وکمبود  (GTPcyclohydratase )  بیماران با نقص آنزیمی گوانوزین تري فسفات

(6-PTS)  به دوز  مناسبیپاسخmg/kg/day  10-5  ازBH4 می دهند.  

  .نمی باشد BH4نیازي به تجویز DHPR در نقص آنزیمی 

طبیعی می  BH4حتی زمانیکه سطح فنیل آالنین با تجویز    hydroxy Tryptophan-5و   L-dopaتجویز نوروترانسمیترها 
ند به آسانی وارد مغز شود و موجب تولید کافی نوروترانسمیترها گردد بنابراین باید نمی توا BH4شود الزم است زیرا 

Levo dopa C   5و-hydroxy Tryptophan    از دکربوکسیالسیون محیطیبی دوپا کار. دشوتجویز L-dopa   جلوگیري

را کاربی دوپا تشکیل می  Levo dopa Cقرص هاي  0.1الزم به ذکر است می گردد  CNSبه   L-dopaباعث ورود  و کرده

  .دهد
  

  : ترکیب قرصها

بر  mg/kg/day10  -8اضافه شود تا نهایتاًبه دوز  mg/dl1 شروع گردد و هرچند روز  dopa باید از دوز پایین تجویز 

   hydroxy-5و طی دکربوکسیالسیون آنها  استروزانه  hydroxy Tryptophan   mg/kg9 -5-5دوز . مبناي دوپا برسد
Tryptophan   ،ی دوپا و بکار به سرتونین و دوپامین به اپی نفرین و نوراپی نفرین تبدیل شودdopa  در قرصهایی به نام

Levo dopa C وجود دارند.  
 STab (10-100) :10mg cor .100 mg lev 
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STab (25-250) :25mg cor 250 mg 
مانیتور کردن کفایت درمان نرو ترانسمیترها می  جهت.روزانه تجویز نمود mg5/12باید فولینیک اسید  DHPR در کمبود

به عنوان یک متد  دو همچنین سطح پروالکتین خون می توان بررسی نمود CSFتوان متابولیتهاي آنها و پترین ها را در 
  .باشد مد نظر مناسب جهت ارزیابی کفایت درمان با نوروترانسمیترها

و داروهاي آنتی لوکمیک دیگر بدلیل مهار آنزیم دي هیدرو بیوپترین  Co trimoxazolو  MTXبعضی از داروها مانند : نکته

    .ردوکتاز نباید در این بیماران تجویز گردد
  

  : ایراندر  PKUبرنامه غربالگري 
  

  : غربالگري آزمایش

وزاد به اندازه که نپنجم بعد از تولد در صورتی  تا )ساعت تغذیه با شیر مادر 72پس از  ( بین روز سوم غربالگري آزمایش

با شرایطی که در ( ي نوزادپاشنه پا خونقطره اي از  ،اي انجام آزمایشرب.  صورت می گیرد )کافی با شیر تغذیه شده باشد
 ، بر روي کاغذ فیلتر گرفته می شود و به روش رنگ سنجی)ذکر شده است pkuمجموعه استانداردهاي آزمایشگاهی برنامه 

  . گردد تعیین می pheر امقد )آمده است PKU کنترلدر برنامه  یآزمایشگاه ردهاي تشخیصاستانداجزئیات روش در متن (

  
  :منفی می نماید کاذب مواردي که آزمایش غربالگري را به صورت

با  خونگیري شود و یا به هر دلیل در زمان خونگیري تغذیه کافی از عمر ساعت 48 گذشت نوزاد قبل از از در صورتی که

ساعت از شیر  72باید در زمانی که نوزاد به مدت  در این شرایط. آزمایش بصورت کاذب منفی می شود ،نشده باشد شیر

  .تکرار شود اًمجدد ،خونگیري و آزمایش تغذیه شده باشد،

 و شرایطی نظیر اینها که مانعبودن  NPOپروتئین،   مکمواد تغذیه خوراکی یا وریدي با  خون،دیالیز، تزریق  در حاالتی نظیر
بعد از  بایددر هر یک از این حاالت   .نوزاد می تواند بصورت کاذب منفی شود pheآزمایش  خون می گردد  pheافزایش 

با شیر صورت گرفته ساعت  72مدت  به تغذیه نوزاد در شرایطی کهو) در زمانی که پزشک معالج تعیین می کند(رفع عامل 

  . ، صورت گیرد)دهبه روش ذکر ش مجدد نمونه گیري و آزمایش باشد،
  

  :مواردي که آزمایش غربالگري را به صورت کاذب مثبت می نماید

بصورت  زمایش غربالگري می تواندآ ،اسیون، هیپرالیمانت PKUابتالي مادر به، بیماریهاي کبد، نارسی نوزاد در حاالتی نظیر

  .مثبت شود کاذب
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در این موارد . مثبت یا منفی شدن آزمایش غربالگري نوزاد شود می تواند بطور کاذب منجر به اشکاالت تکنیکیهمچنین  :نکته

  .شود مجدد نیز باید نمونه گیري و آزمایش غربالگري مجدد تکرار و نتایج ارزیابی

  :ارزیابی نتایج مثبت

می بی مثبت ارزیا ) سطح یک(غربالگري  ، نتیجهباشد mg/dl 4بیش از برابر یا  ، غربالگري آزمایش  در phe ی کهدر صورت

  .شود انجامبراي تایید  بررسی) سطح دوم( HPLCو باید با روش  شود

آزمایش به ( انجام کلیه مراحل سطح دوباشد،  mg/dl 20برابر یا بیش از ) سطح یک( این مرحلهدر  pheدر صورتی که 
  .انجام رسد ساعت به 72 ظرف حداکثر باید ) HPLCروش 

  
  :) HPLCبه روش  تایید آزمایش (در سطح دو  ارزیابی نتایج مثبت

نوزادان باید ، است  mg/dl 4بیشتر یا مساوي phe که آزمایش ،)HPLCآزمایش تایید به روش ( سطح دودر کلیه موارد 
در  ،در مرکز استان ارجاع شوند  PKU طبق مراحل تعیین شده در دستورالعمل کشوري براي ارزیابی به بیمارستان منتخب

بررسی می    )phe( آالنینبر اساس سطح فنیل را  نتایج بعد از رد تیروزینمی،  pkuسئول تیم پزشکی ، پزشک ماین مرحله

با انجام بررسی بالینی دقیق و انجام نیز  در این مرحله باید ابتدا ابتالي نوزاد به موارد غیر کالسیک موارددر کلیه : شود

   .آزمایشات الزم رد شود

با لنجام آزمایشات  و بررسی کلینیکی کامل رد شده است ارزیابی  به شکل ذیل  غیر کالسیک PKUدر مواردي که 

  :می گیرد صورت

لیکن نوزاد باید توسط متخصص ، نیاز به رژیم درمانی نیست، باشد ) 99/6( 7تا  phe ، mg/dl4در صورتی که میزان  

  .یابی شودارز بصورت دوره اي ماه تا یکسال  6به مدت  کودکان در بیمارستان منتخب

و اگر میزان  صورت می گیرد HPLCبروش  Pheهفته بعد آزمایش مجدد   ،باشد 10تا  Phe ،mg/dl7در صورتی که سطح 

phe  ستانداردهاي بالینی تغذیه در طبق ابر ( رژیم درمانی بر اساس مشاوره کارشناس تغذیهباشد  7بیشتر و یا مساوي
   .شود می انجام ) PKUبرنامه کنترل  

یم درمانی باید طبق دستورالعمل کشوري و ژو ر و یا بیشتر باشد، بررسی بالینی Phe ،mg/dl  10ورتی که میزاندر ص

  .تکرار شود HPLCبعد از یک هفته بروش Pheو بخش هاي مربوطه انجام شود کلیه استانداردهاي تعیین شده در

  .با مشخصات مشخص نموده استجدول یک کلیه مراحل ارزیابی و اقدام بر اساس نتیجه ارزیابی را 
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تیروزینمی و هیپرفنیل  رد بعد از( pkuدر بیمارستان منتخب  ،سطح دودر  ارزیابی موارد مثبت هیپرفنیل االنینمی یک، جدول
   :)آالنینمی غیرکالسیک یا بدخیم

 pheسطح  اقدام

بعد از یک هفته بدون محدودیت رژیم  HPLCبه روش  phe تکرار آزمایش
در   HPLC.دوره اي آزمایشگاهی بیمار بروش   یی و مانیتورینگغذا

و تحت نظر گرفته شدن توسط پزشک   صورت مثبت شدن مجدد آزمایش
  ماه تا یکسال 6منتخب بمدت 

mg/dl99 /6  -4  

بعد از یک هفته و در صورت مثبت  HPLCبه روش   phe تکرار آزمایش
 ژیم غذاییمحدودیت در ر  )7بیش از ( شدن مجدد آزمایش

7-9/99 mg/dl 

 48قطع شیرمادر به مدت )  با مشورت کارشناس تغذیه(شروع رژیم درمانی 
 بعد از یک هفته از قطع شیر HPLCبه روش   phe ساعت و انجام آزمایش

10-19/99 mg/dl 

و قطع شیر مادر  به مدت ) با مشورت کارشناس تغذیه(شروع رژیم درمانی 
 بعد از یک هفته از قطع شیر  phe ساعت و انجام آزمایش 72

20-39/99 mg/dl 

با مشورت کارشناس تغذیه و قطع شیر مادر  به مدت (رژیم درمانی شروع 
 بعد از یک هفته از قطع شیر HPLCساعت و انجام آزمایش به روش  96

  mg/dl 40بیشتر از 

 
  

بررسی بالینی دقیق و تکرار آزمایشات بصورت  ،)mg/dl 4هیپرفنیل آالنینمی بیشتر از( فوق در تمام موارد عنوان شده

  .باید صورت گیرد ، phe تا تثبیت وضعیت و ارزیابی بر اساس نتیجه تثبیت شده HPLCهفتگی بروش 

مرکز استان صورت گیرد و این  Pkuکلیه نمونه گیري ها از بیمار براي انجام آزمایش باید در بیمارستان منتخب  :نکته
نیست باید با عقد قرارداد با آزمایشگاه تایید شده اداره امور  HPLCی که خود مجهز به بیمارستان در صورت

  . دار گردد عهده به بیمار را  آزمایشگاههاي استان، ارسال نمونه بروش استاندارد و اخذ نتیجه و اعالم آن
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  : درمان کنترل بیمار در طول 

و با رهبري پزشک تیم مرکز استان، توسط تیم بالینی  pkuمارستان منتخب اي به بیه مدیریت بالینی بیمار با مراجعات دور
 6-2در حین درمان  pkuبراي بیماران   pheسطح سرمی قابل قبول . صورت می گیرد و با مشارکت تمام اعضاي تیم

mg/dl   سالگی به بعد سطح سرمی قابل قبول  12از  .سال در نظر گرفته می شود 12تا سنphe   2-10mg/dl  است .  

 آالنین بین از سه ماه قبل از بارداري تا پایان بارداري باید سطح فنیل براي کسانی که تصمیم به بارداري دارند، :نکته 

mg/dl 6-2  ،حفظ شودتحت نظر متخصص زنان و زایمان.  
  

  :کنترل درمان دوره اي آزمایشات

مرکز  pkuیدن به سطح قابل قبول در بیمارستان منتخب تا رس HPLCبروش  هر هفته phe در شروع درمان باید آزمایش 

هر ماه تا پایان سه سالگی باید آزمایشات کنترل  به حد طبیعی رسید و تثبیت شد، pheهنگامی که سطح  .استان انجام  شود
سالگی  18ا از سه سالگی ت .و بررسی بالینی و تنظیم رژیم غذایی بیمار با مشاوره کارشناس تغذیه صورت گیرد  pheسطح 

  .آزمایشات کنترل درمان هر سه ماه صورت می گیرد

  :تانک

صورت گیرد تا   HPLCبروش  باید آزمایشات هفتگی  pheهر زمان در طول درمان در صورت ایجاد اختالل در سطح  - 1

   .تثبیت شود pheسطح 

در  .خواهد شد مغزيارشی و عوارض پوستی، گودر صورتی که مستمر باشد منجر به   mg/dl2کمتر از  pheسطح  - 2

و هر هفته تا  باید با مشورت با کارشناس تغذیه از محدودیت رژیم کاسته شود کمتر باشد، 2از  pheشرایطی که سطح 

 ،بر اساس سن pheسطح  ،بعد از تثبیت .کنترل شود pheبه حد طبیعی برسد و تثبیت شود آزمایش   pheزمانیکه سطح 
  .دشوبطور دوره اي کنترل می 

  

  :هیپرفنیل آالنینمی گذرا

این . )میکرومول در لیتر 363یا 6mg/dlبیشتر از ( افزایش می یابد فنیل آالنین بصورت گذرا سطح بعضی از نوزادان  در 

  . ایجاد می شودمتابولیسم اسیدهاي آمینه  مرتبط باخیرغیر اختصاصی در تکامل آنزیم هاي روند بدلیل تا

شیر مادر (.در شیر مادر خواران کمی کمتر از شیر خشک خواران است الًفنیل آالنین خون معموسطح بطور معمول نیز  :نکته

  ).میلیگرم فنیل آالنین وجود دارد 24-28میلی گرم فنیل آالنین دارد ولی در هرانس شیرخشک  12-14در هرانس فقط 
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 دشودر یکسالگی انجام می  ماهگی و مجدداً 6تا  3این تست در  .انجام می شود  challenge testبراي تشخیص این مسئله 

براي بچه  .از فنیل آالنین می باشد  mg/kg 80است که حاوي 1:1میلی لیتر شیر در آب با نسبت  710که شامل دریافت  و

 2400تا  1800میزان به  آالنین  افزایش سریع در غلظت فنیل،  pkuدر بیشتر موارد  .بکار می رود  mg/kg 180هاي بزرگتر 
میکرو مول در  1200کمتر از  آالنین افزایش فنیلدر شیرخوارانی که  .دیده می شود ساعت اول 48میکرو مول در لیتر در 

  . تقسیم بندي می شود pkuبه عنوان واریانت  لیتر باشد

  
 

  : بررسی بالینی و ارزیابی نتایج آزمایشگاهی در مدیریت بالینی هیپرفنیل آالنینمی دقت در

درتفسیر و تشخیص یا  بررسی بالینی و آزمایشگاهی رخ دهد خطاي پزشکی غفلت  مورد صدمه بالینی بدلیل یک چنانچه    
  .قانونی رخ داده است

باید در تفسیر بالینی و آزمایشگاهی دقت الزم ضمن اعمال کنترل کیفی در کلیه مراحل  براي پیشگیري از خطاي بالینی

  :صورت گیرد

شده اند و یا به هر  متولد دیگري هايکشور در که در منزل به دنیا می آیند یا شیرخوارانی که نوزادانی شناسایی  براي 

والدینشان در  شیرخواران ،نداشته اند باید در اولین برخورد بیمارستانی با  PKUغربالگري  دلیل دیگري دسترسی به 
تست   باید  ،غربالگري نشده موارد، براي ییام آزمایش غربالگري مورد سوال قرار گیرند و در صورت شناسامورد انج

  .ددرخواست شوغربالگري در مراکز تعیین شده کشوري 

 د،ندر صورتی که تاخیر در تکامل دار ضمن پرسش انجام غربالگري از والدین، شیر خواران و کودکان در بررسی روتین

به روش  phe باید آزمایش بررسی ،وده استمنفی بغربالگري و آزمایش  )انجام شده ایشانحتی اگر غربالگري براي (

  .بیمار شناسایی شود ،دهشاستاندارد صورت گیرد تا در صورتی که غربالگري اولیه بصورت کاذب منفی 
در تشخیص مورد بررسی اختالل بالینی  که یدر صورت(در بررسی طفل بیمار توسط هر یک از پزشکان در هر شرایط 

   .قرار می گیرد بررسیتشخیص پزشک مورد ید این بیماري با توجه به اولویت ،با ،)قرار می گیرد pku یافتراق

که منجر به منفی شدن کاذب تست ها می ) پزشکی و تکنیکی (تفسیر آزمایشات غربالگري سطح یک و دو باید به موارد در 

توجه   شده استگذرا تست ها در این تفسیرها باید همچنین به مواردي که منجر به مثبت شدن کاذب یا ( .دشودقت  شود،

  .)شود
که سیر بالینی بیمار قابل به نحوي  ،روند بالینی باید توسط پزشک در فرم هاي مربوطه در دستورالعمل کشوري ثبت شود

متضمن حفظ سالمت موارد  ،بررسی بالینی و آزمایشگاهی دوره اي بیمار مطابق دستورالعمل .پیشگیري و رصد باشد

  .ایشان می گردد به اختالل در مدیریت مستمر و صحیح  بالینی  بیماران منجر به صدمهمبتالست وهر گونه 
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 کشوري  بیماران باید بر اساس مبانی قید شده در دستورالعمل کشوري و بر اساس استاندارد هاي بالینی تعیین شده

الینی می توانند با عضو بیمارستان در هر یک از شرایط مدیریت بالینی پزشک و سایر عوامل تیم ب. مدیریت بالینی شوند

و ایشان باید تیم بالینی را براي کنترل بیماري رهبري  مسئول تیم بالینی، پزشک است. خود مشاوره نمایند) هم سمت(مرجع 
 یبدیهی است روند بررسی هاي تغذیه، روانشناس( .نماید و در جلسات ماهیانه هماهنگی الزم را بین اعضا تیم ایجاد کند

  .)و ثبت گردد به طوري که قابل رصد باشد نی و روند آزمایشگاهی  نیز باید مطابق دستورالعمل کشوري به انجام رسدبالی
  

  : درمان تغذیه اي شیرخواران

تشویق به میزانی که توسط کارشناس تغذیه تعیین می شود، را به دادن شیر مادر  PKUباید مادر شیرخوار مبتال به     

درمان پیشگیري کننده از عقب افتادگی ذهنی و . مراه آن باید شیرخشک فاقد فنیل آالنین نیز داده شودهبدیهی است . کرد
گیري پیش کافی دریافت کالري و پروتئینهمراه با محدودیت دریافت فنیل آالنین  اب PKUنورولوژیک ناشی از  حاالتسایر 

د و تکامل طبیعی وجود ایر اسیدهاي آمینه به منظور تامین رشمقادیر کافی فنیل آالنین و س ،باید در رژیم غذایی. می کند

و بیمار از  فراهمی زیستی آنها مورد محاسبه قرار گیرد جه به وبا ترژیم غذایی از نظر دریافت عناصر اصلی  و داشته باشد

اي چرب ضروري مبذول به عالوه باید توجه خاصی به میزان کلی دریافت چربی و منابع تامین اسیده. این جهات تامین شود
چربی وجود ندارد و در بعضی دیگر اسیدهاي چرب اختصاصی وجود ) شیرخشک ها(زیرا در بعضی فرآورده ها  ،شود

  . دارد

فنیل آالنین به عالوه شیر مادر یا  کمغذایی با محدودیت فنیل آالنین شامل یک فرآورده صنعتی غذائی اصلی رژیم 

تا  121(گرم در دسی لیتر   میلی 2-6  سال 12در کودکان زیر ول فنیل آالنین پالسما سطح قابل قب. شیرخشک معمولی است

به رژیم غذایی  بیمارهرپاسخ . میباشدر دسی لیتر دمیلی گرم  2 -10سال 12ودر کودکان باالي  ) میکرومول در لیتر 605

  ،باشدمتفاوت  تواند یمدیگر بیمار نسبت بهتعیین شده 

براي هر (فنیل آالنین خون به دنبال دریافت  ترکیبات غذایی  دوره اي سطحبر اساس پیگیري  لذا محتواي غذا باید 

 که تاکید می شود .دشوتعیین  و توسط کارشناس تغذیه با مشارکت و همراهی پزشک تیم  جداگانه ،)شیرخوار

  .محدودیت غذایی براي هر بیمار تا پایان عمر ضروري است

  

 :نکته

در . از نظر ویتامین ها و امالح به میزان کافی غنی نمیشوند ،اي غذایی محدود از نظر فنیل آالنینبعضی از فرآورده ه 

اغلب براي بیماران . ساالنه اندازه گیري شود دخون بای B12صورت استفاده از  این فرآورده ها، سطح سلنیوم و ویتامین 
  .و مکمل هاي معدنی نسخه میشود ها ، ویتامینPKUمبتال به 
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پس از توقف رشد . گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن در روز است 3تا  2پروتئین معمول جهت شیرخواران حدود  به یازن 

کفایت غذایی به خصوص توسط . به یک گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن در روز تقلیل می یابد اًانسان این نیاز تدریج

  . امل شیرخوار تعیین میگرددسطح فنیل آالنین و تیروزین خون و ارزیابی رشد و تک
  

   : قطع رژیم درمانی

رژیم محدود از نظر فنیل آالنین میتواند از عقب . موفقیت آمیز بوده است PKUنتایج رژیم درمانی در کودکان مبتال به   

ی در شد قطع رژیم غذائ در گذشته تصور می. درمان نشده جلوگیري کند PKUافتادگی ذهنی و سایر آثار نورودژنراتیو 
رعایت رژیم غذایی با محدودیت فنیل آالنین دشوار .  اما دیگر این نظریه پذیرفته نیست. سالگی بی خطر است 10تا  6سن 

گاهی پزشکانی که اطالعات قدیمی دارند محدودیت رژیم به همین دلیل . کنند در مقابل آن مقاومت می است و نوجوانان گاهاً

پذیرش بیماران را افزایش داد و  تحت نظر کارشناس تغذیه، باید با ایجاد تنوع غذایی، .دمتوقف می کننغذایی را زود هنگام 

   .حفظ کرد ،هر بیمار خون phe بررسی دوره اي رژیم را براي تمام عمر با توجه به


