
 ( چه نشانه هايي دارد و چگونه تشخيص داده مي شود؟pkuبيماري پي كي يو )

د يباا تيل  اا يه اايهييبااي  پيهاا   ديتي اايهفيهاا   ديد يه  اايي ت ي هاا   ييي(pkuبيمااي پي اا يماا ي اا ي 

لايييفييي، سا  ف  يي،ف  پقايبيي،طبيع ي سا ي ااييباييلا   ئيي مما يايهيا يبا پياراا وي د   يتيياف ييييييييي

،يد اافيه ناا  يتيد اافي   ي ناا  يييي،هااندگي ،بااييا  اا ي  اايي اافدگي فن  (تيلنيااا)ي د اافييد ي شاا ي

شاا ديتيييتگيساايبقييياايه  د  ي اايهفيااا ييي ضااي عيپي  ساا  يتي هاا ي تشاا ي  ساا يتيا هااييباايييييي

ي،يم دكيدچي ييقبيايه   يذهي يتيجنم يا يش د.د ههي  يد يص  پيي ميد ايگ

د يهاا   د گيد يباا تييبه ااف  ي   يل ااريني  اا يبيمااي پي هاا    ي ياافپي  ناا ينيياا)ي  هااي يياا گيييييي

 ت يبعاا ي  يل  اا ي  يطف ااني اافن  ي خااف ي پييياا گي  ي يشااييي اايپيييي3-ي5  اا ي  اااي  ييل  اا ي ساا .

هاا   دي هماايميااا يشاا د.ليييفيد يل اارينيبيمااي پي  يه  ااييدتميبااييبعاا يا جاابي ساايبي سااي گيبااييييي

لاايييفيد يل اارينيتيد يصاا يبااي يباا دگينيياا)ييساايبيبااييطاا  يااا پي اغاانيااا يشاا د.ي  ب ااييشاا پيي

ي هي يبن گ يد  د. 

د ااايگي  اا يم دماايگيباافي ي اايي   اا.يد ااايه ي ساا .يم دماايه يماايي   اا.يد ااايه ي ههاايي  يباا تيل  اا يي

تيهماا ياييسااب يي  هياا يد شاا يت  ي  اايييبهااف يه شاا ي  ااي يااا يشاا ديايهياا يد گاافيم دماايگي شاا ي

يل يتل يبييد گفيهمني گيي ديه   ه .

 آزمايش غربالگري در ايران :

(يلاايي ت ي اايم.يبعاا ييساايي يلغه ااييبااييشاايفيااايد يييي72بااي ي ت يساا مي  اا ي  يي  اااي  ي فبااي گفپي

بااف پيي د يصاا  لينييهاا   ديباايي هاا    يمااين يبااييشاايفيلغه ااييشاا  يبيشاا (يصاا  پيااا ي ياافد.ي ل  اا ي 

 خااف ي پي  يياا گي يشااييي اايپيهاا   ديباافي تپيمي ااهيني  اافي فن ااييااا يشاا ديتيبااييييييي هماايمي  اااي  ي،

يش د.يلعيي يا يphe تشي ه يسيم ي،اق   ي

 ارزيابي نتايج مثبت :

بيشااا يه يمااايييmg/dl4،بف بااافي اااييباااي ي  ييد ي  ااااي  ي فباااي گفپييpheد يصااا  ل يمااايي -

 ،بف س يبف پيلي ي ي هميميش د.يHPLCا يش ديتيبي  ييبيي تشييي فبي گفپياثب ي    يب 

ميم يااييبيشاا ي همااييmg/dl20د ي  اااي  ي فبااي گفپيبف باافي ااييبااي ي  ييييpheد يصاا  ل يماايي -

 سيي يبيي هميمي س .ي72بي  يح  مثفي ففييHPLCاف ح)ي  اي  يبيي تشي

 

 



 :HPLCارزيابي نتايج مثبت در آزمايش تاييذي به روش 

يmg/dl4بي اا في اايياناايتپيييphe،مااييسااخ يHPLCم يااييااا   ديد ي  اااي  يلي ياا پيباايي تشيييدر

 ساا يگي افمااني ا  شاا ييد يافماانيييpku ساا يهاا   د گيبي اا يبااف پي    اايب يبااييبيمي ساا يگياي راابييي

يييه   يشهف   (  جيعيش ه .د ايه ي

ي HPLCباايي تشييpheبيشاا يلنااف  ي  اااي  يييmg/dl99/6-4،يpheد يصاا  ل يماايياياان گيييي-

باايي تشيبعاا ي  ي االيه  ااييباا تگيا اا تد  ي   اا.ي ااه   يتيايهي    ياا يدت  ي پي  اي  ااگيه يييي

HPLCد يصاا  پياثباا يشاا گياماا دي  اااي  يد يهمااي يسااخ ي،ل اا يهناافي فن ااييشاا گيييييييييييي،

ياي يليي نني يي6ل سطي نشلياي ربيبييا پي

يHPLCبااايي تشييpheبيشااا يلناااف  ي  ااااي  ييmg/dl99/9-7،يpheد يصااا  ل يماااييساااخ يي-

بعا ي  ي االيه  اييباا تگي   ا.ييد ااايه يتيد يصا  پياثباا يشا گياماا دي  ااي  يد يهمااي يسااخ ييييييي

ي شييسيلغه يي   .ي ه   يبييا يت  يما  تد  يد ي

بيشااا يشااافتعي   ااا.يد اااايه يباااييمي شاااييسييmg/dl99/19-10،يpheد يصااا  ل يماااييايااان گيي-

بعاا ي  ي االييHPLCباايي تشييpheساايي يتي هماايمي  اااي  يي48لغه اايي، خاا يشاايفيااايد يبااييااا پيي

يه  يي  ي خ يشيفي

يه ييباااييا ااايت  يبيشااا يشااافتعي   ااا.يد اااايphe ،mg/dl99/39-20د يصااا  ل يماااييايااان گيي-

يHPLCباايي تشييpheساايي يتي هماايمي  اااي  ييي72 خاا يشاايفيااايد يبااييااا پيييمي شااييسيلغه اايي،

يبع ي  ي ليه  يي  ي خ يشيفي

بيشااا يشااافتعي   ااا.يد اااايه ييباااييا ااايت  يييmg/dl40،يبي ااا في  يpheد يصااا  ل يماااييايااان گي-

يHPLCتشيباايي يpheساايي يتي هماايمي  اااي  ييي96 خاا يشاايفيااايد يبااييااا پيييمي شااييسيلغه اايي،

يبع ي  ي ليه  يي  ي خ يشيفي

 آزمايشات دوره اي  كنترل درمان:

لايي ساي گيباييساخ ي يبا)ي باا  يد يييييييHPLCهافيه  اييباايي تشييييpheد اايگيبي ا ي  ااي  ييييد يشافتعيي

بااييحاا يطبيعاا ي سااي ييpheهيگاايا يمااييسااخ ييافمااني ساا يگي هماايميشاا د.يPKUبيمي ساا يگياي راابي

تيبف ساا يبااي يي يتييpheتيلثبياا يشاا ،هفياااي يلاايي ي اايگيسااييسااي گ يبي اا ي  اي  اايپيمي ااف يسااخ يييي

ليني.ي   .ي اه   يبيماي يباييا ايت  يمي شاييسيلغه ايياي رابي سا يگيصا  پي يافدي.  يساييساي گ ييييييييييييي

يهفيسيياي يص  پيا ي يفد.يمي ف يد ايگسي گ ي  اي  يپيي18ليي



 در مان : كنترل بيمار در طول

افمااني ساا يگيصاا  پيااا ييpkuااا  ف  يبااي يي يبيمااي يباايياف جعاايپيدت هاايپيبااييبيمي ساا يگياي راابي

لااييساا ييmg/dl6-2د يحااي يد ااايگيي pkuبااف پيبيمااي  گييphe ياافد.يسااخ يساافا ي يباا)ي باا  يي

 pheساااي گ يباااييبعااا يساااخ يسااافا ي يبااا)ي بااا  يي12شااا دي  يييييياااا يساااي يد يهنااافي فن اااييييي12

،mg/dl10-2ي س .ي

ي

ااا  دي  يي6لعاا  دي1393ااا  ديتيسااي يي4لعاا  دي1392ي ييساا،يpkuبااييل جااييبااييهم هااييهاايپي فبااي گفپي

ي  ش يشهفس يگي ش ي ن  شيش  ي س .هافمنيب

يلغه ييتي   .يد ايه يد ي  يم ي  افمنيا  ف  يبيمي  هيپي يفيت  يفي/ د   ي ه يلايب :

 

                                                             فزخنذه السادات عبذالزحيمي 

 استان   pku  ذيه منتخبغتكارشناس 

 


