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Fen�lketonür� ned�r?  

http://www.foodelbeyk.com

Fen�lketonür� (genell�kle PKU olarak b�l�n�r), kanda fen�lalan�n adı ver�len b�r madden�n sev�yes�n� 
artıran kalıtsal b�r hastalıktır.

Fen�lalan�n, d�yet yoluyla elde ed�len prote�nler�n (b�r am�no as�t) yapı taşıdır. Tüm prote�nlerde ve 
bazı yapay tatlandırıcılarda bulunur. Eğer PKU tedav� ed�lmezse, fen�lalan�n vücutta zararlı sev�yelere 
kadar yükseleb�l�r ve z�h�nsel yeters�zl�ğe ve d�ğer c�dd� sağlık sorunlarına neden olab�l�r.

PKU bel�rt�ler� ve semptomları hafif �la ş�ddetl� arasında değ�ş�r. Bu hastalığın en ağır şekl� klas�k 
PKU olarak b�l�n�r. Klas�k PKU'lu bebekler, b�rkaç aylık olana kadar normal görünür. Tedav� 
olmazlarsa, bu çocuklarda kalıcı z�h�nsel sakatlık gel�ş�r. Nöbetler, gec�km�ş gel�ş�m, davranış 
sorunları ve ps�k�yatr�k bozukluklar da yaygın olarak görülür. Tedav� ed�lmeyen b�reyler�n vücudu 
aşırı fen�lalan�n�n yan etk�s� olarak küf veya fare benzer� b�r kokuya sah�p olab�l�r. Klas�k PKU'lu 
çocuklar, etk�lenmem�ş a�le üyeler�nden daha açık b�r tene ve saça sah�p olma eğ�l�m�nded�r ve aynı 
zamanda egzama g�b� c�lt bozukluklarına sah�p olma olasılıkları da vardır.

PKU ve PKU olmayan h�perfen�lalan�nem� adı ver�len daha az ş�ddetl� formlarda, bey�n hasarı r�sk� 
daha azdır. Çok hafif vakaları olan k�ş�ler, düşük fen�lalan�n d�yet� yaparak tedav�ye gerek 
duymayab�l�r.

PKU'lu annelerden ve kontrolsüz fen�lalan�n sev�yeler� olan annelerden (artık düşük fen�lalan�n 
d�yet�n� �zlemeyen kadınlar) doğan bebekler, doğum önces� çok yüksek fen�lalan�ne maruz kaldıkları 
�ç�n, z�h�nsel yeters�zl�k r�sk� taşımaktadır. Bu bebeklerde ayrıca doğum ağırlığı düşük olab�l�r ve 
d�ğer çocuklardan daha yavaş büyüyeb�l�r. D�ğer karakter�st�k tıbb� problemler arasında kalp 
defektler� veya d�ğer kalp problemler�, anormal derecede küçük b�r kafa büyüklüğü (m�krosefal�) ve 
davranışsal problemler bulunur. PKU'ları ve kontrolsüz fen�lalan�n düzeyler� olan kadınların da 
ham�lel�k kaybı r�sk� vardır.



BİR BAKIŞTA FENİLKETONÜRİ (PKU)

Yaklaşık on bin kişide birini etkileyen 

protein metabolizmasının neden 

olduğu nadir bir genetik durumdur. 

Vücuttaki toksik fenilalanin 

konsantrasyonunu ve ciddi tirozin 

açığını belirler.

    Tedavisi var mı?

DİYET

Az proteinli gıdaları tercih etmek 

( meyve ve sebzeler)

Özel düşük proteinli gıdalar yemek

AMİNOASİTLER

Özel tıbbi amaçlı yiyecekler farklı 

formatlarda tüketilebilir.

Diyet yoluyla alınamayan önemli aminoasitlerin

eksikliğini dengelemek için esastır.

Tedavi Edilmeyen PKU Sonuçları

Şiddetli psikolojik ve fiziksel 

gelişim bozukluğu

Nörolojik bozukluk

Yaşama umudunun azalması

PKU'nun Düzenli Tedavisinin Faydaları

Normal gelişen ve büyüyen çocuklar

Nörolojik ve psikiyatrik eksikliklerin olmaması

Normal sosyallik ve toplum entegrasyonu 

PKU YİYECEK PİRAMİDİ

F o o d C o m p a n y
®


	11
	Page 1

	12
	Page 1


