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ما هو ب�لة الفي��ل كيتون؟
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� الدم ي��د من مستوى مادة �س� في��ل أالن�.�� �ب�لة في��ل كيتون (المعروفة �اسم PKU) هو مرض ورا� �    � �
� � � �في��ل أالن� هو لبنة بناء ال�وت�نات (حمض أمي�) تم الحصـــــــــــــــــــــــــــــول عليها من خالل النظام الغذا� يوجد � جميع ال�وت�نات و�عض .� � �� � �

� � ��المحل�ات الصــــناع�ة إذا تم ترك PKU دون عالج، �مكن أن يرتفع الفي��ل أالن� إ� مســـــت��ات ضارة � الجســـــم و�ســـــ�ب إعاقة عقل�ة .
�. �وغ�ها من مشا�ل صح�ة خط�ة أخرى ت�اوح عالمات وأعراض PKU من خف�فة إ� شد�دة. �

� ُ�� ��عرف الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ل األ�� حدة لهذا المرض �اسم PKU ال�الس�� األطفال الذين �عانون من PKU ال�الس�ك�ة ي�دو طب�ع�ا ح� ي�لغوا .
عدة أشهر. إذا لم يتم عالجهم، فقد �صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب هؤالء األطفال ب�عاقة عقل�ة دائمة. ينظر ع� نطاق واسع إ� الن��ات، وتأخر النمو، ُ

والمشا�ل السلوك�ة، واالضطرا�ات النفس�ة أ�ضا.�

�قد �كون ألجســـــــــــام األفراد الذين لم تتم معالجتها العفن أو رائحة �شــــــــــــ�ه الماوس كتأث� جان� للفي��ل أالن� الزائد �م�ل األطفال ذوو .� ���� �PKU ال�الس�� إ� الحصــــول ع� ��ة أخف وشعر من أفراد األ�ة الذين ال يتأثرون بهذا المرض، ومن المحتمل أ�ضا أن �كون لديهم �
اضطرا�ات جلد�ة مثل األ���ما

.
�� أش�ال أقل حدة �ســــــــــــ� PKU وفرط في��ل أالن� الدم غ�PKU ، �كون خطر تلف الدماغ أقل األشخاص الذين �عانون من حاالت .�� � �

�خف�فة للغا�ة قد ال �حتاجون إ� عالج ع� نظام غذا� منخفض في��ل أالن�.�� �
ـ PKU ومن األمهات ذوات مســــــــــــت��ات الفي��ل أالن� غ� الخاضعة للرقا�ة (ال�ســــــــــــاء � �إن األطفال الذين يولدون من أمهات مصـــــــــــا�ات � �

� � ��الال� لم �عودن ي��عن نظام غذا� منخفض في��ل أالن�) معرضات لخطر النقص العق� ألنهن يتعرضن لمســــــــــــــــــت��ات عال�ة جدا من �� � �
�في��ل أالن� ق�ل الوالدة.�

�قد �كون لهؤالء األطفال أ�ضا وزن والدة منخفض و�نمون �شـــــــــ�ل أ�طأ من األطفال اآلخ��ن. �شـــــــــمل المشــــــــــا�ل الطب�ة المم�ة األخرى ��
�عيوب القلب أو غ�ها من مشـــــــــــا�ل القلب، وصغر حجم الرأس �شــــــــــــ�ل غ� طب�� (صغر الرأس)، والمشــــــــــــا�ل الســــــــــــلوك�ة ال�ســــــــــــاء مع . ��

�PKUومست��ات في��ل أالن� غ� المنض�ط أ�ضا عرضة لخطر فقدان الحمل.� �



�
�(PKU) ب�لة في��ل كيتون � لمحة

إنها حالة وراث�ة نادرة �س�ب استقالب 
�ال�وت� يؤثر ع� واحد من �ل ما �قرب � �

�وهو �حدد ترك�  .من ع�ة آالف شخص��
�الفي��ل أالن� السام ونقص الت�وز�ن � �

�
��.الخط� � الجسم

هل هناك أي عالج؟

�
�النظام الغذا�

�
تفضل األطعمة األقل بروت�نا

 (الفوا�ه والخ�وات)�

�تناول أطعمة خاصة منخفضة ال�وت� � �

األحماض األمي��ة

�األطعمة الطب�ة الخاصة �مكن أن �ستهلك 
من ال�وري التع��ض عن نقص األحماض �� � أش�ال مختلفة

� األمي��ة المهمة ال� ال �مكن تناولها من خالل� �
� النظام الغذا�

�نتائج PKU غ� المعالجة

�اضطراب شد�د النمو العق� والجسدي

��اضطراب عص�

�
�انخفاض األمل � ال�قاء ع� ق�د الح�اة

 PKUفوائد العالج المنتظم ل

�األطفال الذين يتطورون و�نموون �ش�ل طب��

نقص العيوب العص��ة والنفس�ة

�االجتماع�ة العاد�ة والت�امل المجتم�

�
�PKU الهرم الغذا�
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