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 چیست؟  فنیل کتونوری
دلیل نقص آنزیم کبدی ه ب است کهبیماری ارثی 

 .بوجود می آید(فنیل آالنین هیدروکسیالز )

این آنزیم مسئول تبدیل اسیدآمینه فنیل آالنین 
 .به اسیدآمینه تیروزین است

دلیل عدم وجود این آنزیم ه در این کودکان ب
ان کم تولید می تبدیل انجام نمی گردد یا به میز

در نتیجه سطح اسیدآمینه فنیل آالنین در  ،شود
خون بصورت غیرطبیعی باال می رود و به مواد 
دیگری که سمی هستند تبدیل می شوند که این 

و  گذاشتهمواد روی سیستم اعصاب مرکزی اثر 
 . فعالیت طبیعی مغز را مختل می کند

 

 : نشانه های بیماری
نه بارزی ندارد و کامال در بدو تولد نشانوزاد * 

  . طبیعی است
بتدریج عالئمی نظیر بوی مخصوص ادرار و * 

عرق ، بی قراری ، استفراغ ، تاخیر در رشد و 
دیر گردن گرفتن ، بموقع غلت نزدن ، ) تکامل 

، ضایعات پوستی ( راه رفتن نشستن و دیر دیر
و رنگ روشن پوست و موها بدون سابقه 

  .دشو ظاهر می ،خانوادگی
کودک دچار عقب  ،در صورت عدم درمان* 

 . ماندگی ذهنی و جسمی می شود

 
 

 

 

 روش تشخیص

اندازه گیری  ،بهترین راه تشخیص بیماری ●
 روزه 3-5غلظت فنیل آالنین خون  در نوزاد 

 .خون پاشنه پا گرفته می شود  که از است 

تاخیر در تشخیص بیماری از هفته دوم  ●
شدت  .موجب آسیب رسیدن به مغز می شود

این آسیب به طول مدت تاخیر در تشخیص و 
 .درصد باال بودن فنیل آالنین بستگی دارد

 :درمان
درمان بر پایه مصرف شیر رژیمی و غذاهای *

کم پروتئین و حذف تمام مواد غذایی غنی از 
 . پروتئین است

هدف از درمان این بیماران حفظ سطح طبیعی * 
 .باشد طبیعی می محدوده فنیل آالنین خون در

 

 



 
 
 
 

 

در چه شرایطي فنیل آالنین خون 

 افزایش مي یابد؟
 ی از فنیل آالنیندریافت مواد غذایی غن-1

دریافت فنیل آالنین بیش از مقدار توصیه  -2
 شده

دریافت ناکافی یا عدم دریافت شیر  -3
 رژیمی

 عفونت ها و سرماخوردگی -4
 تب -5
 بعد از تزریق واکسن -6
مصرف داروهایی مثل آنتی بیوتیک ،  -7

کلستیرامین ، فارمانتین، داروهای حاوی 
 آسپارتام 

 :کتونوری رژیم غذایي در فنیل

بیماران مبتال به فنیل کتونوری تا پایان عمر  
باید از رژیم بسیار محدود از فنیل آالنین 

این رژیم حاوی مواد غذایی  .تبعیت کنند
طبیعی است که محدود از فنیل آالنین هستند 
 .و میزان پروتئین این رژیم نیز محدود است

مواد غذایی آماده نیز در بازار موجودند که 
  .السیون بدون فنیل آالنین دارندفرمو

این رژیم باید قبل از هفته چهارم زندگی 
شروع شود تا از عوارض بیماری جلوگیری 

از شیر مادر هم از آنجایی که حاوی  .کند
 .فنیل آالنین است باید اجتناب کرد

 

 
 
 

غني از پروتئین و ) غذاهای ممنوع 

 :(فنیل آالنین
 گوشت قرمز*

 وشت پرندگانگ* 
 ماهی و میگو* 
 تخم مرغ و تخم سایر پرندگان* 
 لبنیات* 
 حبوبات* 
 ایسو* 
 مغزها* 
 دانه ها * 

 :دشو محدود غذاهایي که باید

 گندم ، جو ، ذرت و برنج* 

فراورده های آرد گندم ، جو ،  رنان و دیگ* 

 ت و برنجرذ

 ماکارونی معمولی* 

 بیسکویت و کیک های رژیمی* 

 
 

 

 :توصیه های غذایي در شیرخواران

نوزاد از شیر مادر یا شیر خشک های  ●

فرموالی  .معمولی نباید استفاده کند

 .مخصوص این بیماران در بازار موجود است

از دادن غذاهای غنی از پروتئین همچون  ●

تخم مرغ و لبنیات  ماهی؛ گوشت؛ حبوبات؛

 .به کودک باید خودداری شود

کودک باید از مصرف مواد غذایی که  ●

حاوی شیرین کننده های مصنوعی به 

 . خصوص آسپارتام هستند اجتناب کند

 :توصیه های غذایي در بزرگسال 

 .این رژیم تا آخر عمر باید ادامه یابد 

 544تا  444بزرگساالن مجاز هستند که 

 .گرم فنیل آالنین در روز دریافت کنند یلیم

 با کمک پزشک یا رژیم درمان بیماران می

میزان دریافت فنیل آالنین خود را  توانند

 .کنترل کنند

سس سویا و  آبلیمو، مانندچاشنی ها  

سبزیجاتی مثل ریحان همگی فنیل آالنین 

اندک دارند و میتوانند برای خوشمزه تر 

 .بکار روندشدن غذای این بیماران 

 

 


