
پیشگیری از بیماری های 

فنیل کتون اوری )پی.کی.یو(
کم کاری مادرزادی تیروئید 

و  فاویسم



 یک بیماری ارثی و مادرزادی است
 بیشتر دستگاه عصبی را درگیر می کند.

بــه  مبتــا  نــوزاد  بدنــی  وضعیــت   
)پی.کی.یــو( هنگام تولد عادی یــا بدون عامت 

)کودک با ظاهری سالم( است.
 به تدریج در کودک مبتــا به )پی.کی.یو(
عائم اختال هــای عصبی و عقب ماندگی ذهنی 

مشاهده می شود. 
به طور کلی، ظاهر ســالم بودن نوزاد، نشانه 

سامت کامل او نیست.
  هر چه ابتا به )پی.کی.یو( دیرتر تشخیص 
داده شود، عقب ماندگی ذهنی شدیدتر خواهد شد.
  با تشــخیص به موقع ابتا به )پی.کی.یو( 
و شــروع مصرف شــیر و غذای مخصوص زیر نظر 
متخصص و کارشــناس تغذیه، می توان از افزایش 

عوارض بیماری پیشگیری کرد. 
  بهره هوشی کودک مبتا به )پی.کی.یو( در 

صورت شروع به موقع درمان طبیعی خواهد بود.

بیماری فنیل کتون اوری 
)پی.کی.یو(
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 یک بیمــاری ارثی و مــادرزادی 
است.

 مهمترین علــت عقب ماندگی ذهنی در 
نوزادان است.

 وضعیت بدنی نوزاد مبتا به کم کاری مادرزادی 
تیروئید ممکن اســت هنگام تولد عــادی یا بدون عامت 

)کودک با ظاهری سالم( باشد.
 برخی یا تمام عائم زیر ممکن است در نوزاد مبتا بروز کند:
 کاهش دمای بدن، عدم تمایل به خوردن شیر و بزرگی زبان؛
 کبودی دست و پا، خشکی پوست و زردی بیش از سه روز.

به طور کلی با وجود ظاهر ســالم یا نبــود عائم بیماری، 
همچنان احتمال بیماری کم کاری مــادرزادی تیروئید وجود 

دارد. 
 هر چه ابتا بــه کــم کاری مــادرزادی تیروئید دیرتر 
تشــخیص داده شود، ممکن است عاوه بر عقب ماندگی ذهنی 
و عائم ذکر شــده، عوارضی نظیر کوتاهی قــد، اللی و کاهش 

شنوایی نیز افزوده شود. 
 با تشــخیص و درمان تخصصی به موقــع ابتا به کم 

کاری مــادرزادی تیروئیــد، می تــوان از افزایش عوارض 
بیماری پیشگیری کرد. 

 علت اصلی بروز این بیماری ناشــناخته است، 
اما کمبود یُــد و ازدواج های فامیلــی از عوامل مؤثر 

هستند.

بیماری کم کاری 
مادرزادی تیروئید
)هیپوتیروئیدیسم(:
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 یک بیماری ارثی و مادرزادی است.
 »G6PD« عامل ابتا کمود آنزیمی به نام 

است. 
 ظاهر فرد یا نوزاد مبتا با فاویســم ســالم 

است.
 در صــورت تماس فــرد مبتا به فاویســم با 
عوامل خطر ماننــد برخی داروها و مــواد غذایی از 
جمله: باقا یا ابتا به برخی عفونت ها، عوارض ناشی 
از پارگی ســلول های قرمز خون یعنی زردی و   

کم خونی مشاهده می شود.
به طور کلی، ظاهر سالم نشانه 

سامت کامل نیست.
  در صورت عدم تشــخیص بیماری فاویسم 
در دوره  نوزادی، اگر بیمــار با عوامل خطر مواجه 
شود، ممکن است دچار لیز گلبول های قرمز شده و 
نیاز به بستری شدن در بیمارستان و تزریق خون 

پیدا کند.
 با تشخیص به موقع ابتا به فاویسم و پرهیز 
از عوامل خطر می توان بروز عوارض را کاهش داد. 
نکته: در صورت تماس با عوامل خطر، عائم 

بیماری در هر سنی ظاهر می شود. 

بیماری فاویسم
:)DP6G کمبود آنزیم ( 
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با آزمایش ساده غربالگری خون در 
نوزاد 3 تا 5 روزه می تــوان بیماری های 
پی.کی.یو، کم کاری مادرزادی تیروئید 

و فاویسم را شناسایی کرد.
 3 قطره خون از پاشنه پای نوزاد 3 
تا 5 روزه در مراکز مربوط گرفته می شود. 
 آزمایش هــای مربــوط بــه این 
بیماری ها روی خون نوزاد انجام می شود. 
 در صــورت مثبت شــدن هر یک 
از این آزمایش ها، مشــکوک بودن نوزاد 
از نظــر ابتای به ایــن 3 بیماری مطرح 

می شود. 
 به والدین )سرپرست( نوزاد اطاع 
داده می شــود تا برای تشخیص قطعی 

)تأیید( اقدام نمایند.
 چنانچه ابتــای نوزاد به هر یک از 
این بیماری ها تأیید شــود، برای درمان 
به بیمارســتان منتخب ارجاع می شود 
و زیــر نظــر متخصــص راهنمایی ها و 
 خدمــات الزم ارائــه و یا درمان شــروع 

می شود. 
می توان با تشخیص و درمان به موقع 
از عوارض این بیماری ها پیشگیری کرد. 

چگونه این بیماری ها 
 را در نوزاد 

شناسایی کنیم؟
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   نوزاد 3 تا 5 روزه خــود را، برای انجام 
نمونه گیری، به نزدیکترین مرکز بهداشــتی 
درمانی، پایگاه بهداشــتی یا خانه بهداشــت 

ببرید.
   بعد از دادن نمونه، حتماً رســید انجام 
نمونه گیری را دریافت کنیــد؛ زیرا ارائه این 
رســید برای گرفتن گواهی تولد نوزاد الزامی 

است.
   جواب کتبی آزمایــش مثبت و حتی 
منفی تــا 30 روز پــس از نمونه گیری آماده 

می شود.
   جواب کتبی آزمایــش نوزاد خود را از 

مرکز نمونه گیری دریافت کنید.
   اگر نوزاد شــما از نظر ابتــا به یکی از 

توصیه ها:
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بیماری هــای پی.کی.یو، کــم کاری مادرزادی 
تیروئید و فاویســم مشــکوک اســت، با دقت به 
راهنمایی های کارشناســان بهداشت توجه کنید 

و به توصیه های آنان عمل نمایید.
یادآوری می شود:

   بیماری هــای )پی.کی.یــو(، کــم کاری 

مادرزادی تیروئید و فاویسم در نخستین روزهای 
تولد به آسانی تشخیص داده می شوند. 

   با تشخیص و درمان به موقع این بیماری ها، 
از عقــب ماندگی ذهنی و آســیب جدی کودک، 
بستری شدن در بیمارستان -  صرف هزینه زیاد و 

سایر مشکات احتمالی - پیشگیری نمایید. 
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تهران، شهرک اکباتان، انتهای فاز 3
کدپستی: 1396956111

تلفن : 4702 - 021
فکس: 44670432

دفتر پرستاری - واحد آموزش
کد 9975-930023
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