
 PKUرژیم درمانی در 

 دکتر فاطمه عزیزی
 

 استادیار تغذیه



 آیا بیماری پی کی یو درمان می شود؟
 

 شود، داده تشخیص موقع به بیماری نوزاد از خون آزمایش گرفتن با که صورتی در•
   .کرد درمان را او الزم های مراقبت و مخصوص غذایی برنامه با می توان

 
 هرچه دارد؛ بستگی آن از بعد مراقبت های و شروع زمان به درمان موفقیت میزان•

 .است بیشتر موفقیت شود، آغاز زودتر بیماری درمان و تشخیص

 

 مواد و ویتامین ها با همراه کم آالنین فنیل با غذایی مواد و مخصوص شیر مصرف•
 .است درمان راه تنها تغذیه کارشناس و بالینی متخصص نظر زیر معدنی

 50) می شود شیرخوارکاسته  IQ از نمره 4  درمان شروع در تاخیر ماه هر ازای به•
 (زندگی اول سال پایان در نمره

 
 



 طول مدت درمان

تذا   10درسال های گذشته بتدریج از محدودیت غذذایی ازسذن   •
 سالگی کاسته می شد؛ 12

 
 :اما

اکنون باور بر این است که محدودیت رژیم غذذایی در تمذام لذول    
عمر به دلیل جلوگیری از اختالل در ماده سفید مغز باید ادامذه  

 .یابد

 







با توجه به اینکه اسید آمینه فنیذل آالنذین بذرای بذدن یذروری اسذت و کمبذود آن        

می تواند موجب بروز تغییرات نامطلوب در بافت استخوانی، توقف در رشد و نمذو،  

کم اشتهایی، تب، اسذتفرا  و خسذتگی شذود،  ذذف کامذل آن از رژیذم غذذایی        

ناممکن است؛ بنابراین بر سب تحمل کودک، میزان فنیل آالنین دریذافتی بایذد   

 . در  دی باشد که میزان آن در خون در سطح مجاز باقی بماند

. مبتالیان به این بیماری نمی توانند آزادانه مواد غذایی دلخواه خود را انتخذاب کننذد  

استفاده از مواد غذایی  اوی مقادیر زیاد فنیل آالنین، موجب محذدودیت شذدید   

 . دریافت سایر مواد غذایی و عدم تأمین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز می گردد



: هدف از رژیم درمانی در فنیل کتونوری  

تأمین انرژی مورد نیاز فرد، به گونه ای که بافتهای پروتئینی بدن بدین منظور مورد اسذتفاده قذرار    .1

 نگیرند؛ 

 تأمین تمامی مواد مغذی موردنیاز جهت رشد و نمو و  فظ فعالیتهای لبیعی بدن بیمار؛  .2

 ایجاد تنوع دررژیم غذایی و جلوگیری از یکنواختی برنامه غذایی؛ .3

  فظ میزان فنیل آالنین سرم در محدوده قابل قبول؛  .4

ایجاد نگرش مثبت و انگیزه در والدین و مراقبین کودک مبتال، نسبت به امکان کنتذرل بیمذاری و    .5

 . انجام زندگی عادی در مبتالیان



: شیر خشک های مخصوص مبتالیان به فنیل کتونوری  

به منظور تأمین موادمغذی یروری جهت ادامه  یات و رشد مبتالیان به فنیذل کتونذوری، و درعذین    

 ال جلوگیری از دریافت بیش از  د اسید آمینه فنیل آالنین توسط این بیماران، شیر خشکهای 

مخصوصی که یا فاقد فنیل آالنین هستند و یا  اوی مقادیر بسیار نذاچیزی از ایذن اسذید آمینذه     

این شیر خشک ها توسط شرکتهای مختلف صنایع غذایی و بذا نامهذای   . می باشند، تولید می گردد

در ال  ایر، تعدادی از این شیر خشک ها وارد کشذور  . تجاری گوناگون تولید و عریه می شوند

 .می شوند





 PKUشیرخشک های رژیمی بیماران 







 PKUمواد غذایی مخصوص بیماران 

mg 48 72 1/07 



 نکات مهم در زمینه تنظیم رژیم غذایی 
: مبتالیان به فنیل کتونوری  

در مصرف مواد غذایی و داروهایی که در ترکیب آنها از فنیل آالنذین یذا آسذتارتام اسذتفاده شذده       ـ1
آستارتام یک دی پتتید  اوی فنیل آالنین است که بذه عنذوان   )است باید دقت الزم به عمل آید 

شایسذته  (. شیرین کننده مصنوعی در برخی از مواد غذایی و داروها مورد استفاده قرار مذی گیذرد  
 . است به والدین کودک در این زمینه نیز آموزش کافی داده شود

 

میلی لیتر نیذز  ذدودا     330همچنین هرقولی نوشابه رژیمی شیرین شده با آستارتام به  جم تقریبی
درصذد از کذل میذزان مجذاز      50تذا   25میلی گرم فنیل آالنین است که ایذن مقذدار،   105 اوی 

 . می باشد PKUدریافت فنیل آالنین روزانه مبتالیان به 



 داروهای حاوی فنیل آالنین  

 Acetaminophenاستامینوفن •

   Amoxicillinآموکسی سیلین •
 Cholestyramineکلستیرامین •
 Penicillin vپنی سیلین وی •

   Pseudoephedrineپسودوافدرین•
 Trimethoprimsulfametoxazolتری متوپریم سولفا متوکسازول •

 Methotrexateمتوتروکسات •

 Gayafenazinگایافنزین •

   Ibuprofenایبوپروفن •
   Ranitidine , Famotidineرانیتیدین و فاموتیدین•
 Dimenhydrinateدیمن هیدرینات •
•Anti acid ( Al-Mg)  

•Lactolose 

 



 در و بدن پروتئین های تجزیه به عفونت، و بیماری از ناشی صدمه یا و انرژی ناکافی دریافت ـ2

   .می گردد منجر خون درون به آالنین فنیل جمله از آمینواسیدها شدن رها نتیجه

 

 نظر تحت جدی بطور را خود غذایی رژیم باید هستند کتونوری فنیل به مبتال که بارداری زنان ـ3

 مادرانشان خون آالنین فنیل میزان که کودکانی .کنند دنبال جدیت با و مجرب تغذیه کارشناس

 و ذهنی ماندگی عقب قلبی، مشکالت به ابتال معرض در نشود، کنترل خوبی به بارداری لی در

  .می گیرند قرار میکروسفالی و جسمی

 

 یروری بیماران این در نیاسین و منگنز روی، خصوصا  امالح، و ویتامینی مکمل های انواع تجویز ـ4

   .است



  یا که شود تأمین مخصوص خشک شیرهای از باید کودک نیاز مورد مغذی مواد عمده بخش ـ5

 لعم شیرخشکها این .است یافته کاهش آنها آالنین فنیل مقدار یا و هستند آالنین فنیل فاقد

 کودکان که است الزم بیماری، کنترل در آنها مصرف اهمیت به توجه با ولی ندارند، مطبوعی

 .کنند عادت آنها لعم به مبتال

 شیر یا و مادر شیر همراه به مخصوص فرموالهای از ماهگی شش تا مبتالیان نیاز مورد انرژی ـ6

 میوه ها و غالت سبزیها، مناسب مصرف با تکمیلی، تغذیه آغاز با و ماهگی شش از پس و خشک،

   .می شود تأمین مخصوص فرموالهای کنار در

 این مصرفی غذایی مواد است یروری دریافتی، آالنین فنیل میزان از الالع اهمیت به توجه با ـ7

   .گردد توزین دقیقا  بیماران

  ائز بسیار بیمار والدین مشارکت و همکاری کتونوری، فنیل به مبتالیان غذایی رژیم تنظیم در ـ8

  .می باشد اهمیت



   .است ماهگی شش محدوده در شیرخواران سایر مانند مبتال، شیرخواران در تکمیلی تغذیه شروع ـ9

 فنیل فاقد که ذرت نشاسته و روغنها عسل، شکر، مربا، از می توان دریافتی انرژی افزایش برای ـ10

   .نمود استفاده هستند آالنین

 در مساوی میزان به و (وعده 4  داقل) متعدد وعده های در باید کتونوری فنیل مخصوص شیر ـ11

   .شود مصرف وعده هر

 فنیل مقدار رفتن باال سبب نیز مخصوص شیر کافی مقادیر مصرف عدم که داشت توجه باید ـ12

 به) شیر نوع این ناکافی مصرف که است سبب بدان امر این .شود می بیماران این خون در آالنین

 در و پروتئین شدن ساخته از مانع ،(بیماران این در آمینه اسید انواع از غنی منبع تنها عنوان

   .می گردد خون در آالنین فنیل آمینه اسید ماندن باقی نتیجه



 PKUغذاهای ممنوع در 
 گوشت قرمز•
 گوشت ماکیان•
 ماهی و میگو•
 تخم مر  و سایر پرندگان•
 (شیر، ماست، پنیر، بستنی، کشک)لبنیات •
  بوبات•
 سویا•
 مغزها•
 ..(  کنجد، تخمه آفتابگردان، کدو و )دانه ها •



 PKUغذاهای دارای محدودیت در 

 گندم، جو، ذرت، برنج، نان و فرآورده های  اصل از این غالت•

 ماکارونی معمولی•

 بیسکویتها و کیکهای غیر رژیمی•

 

 



 از چه غذاهایی می توانند استفاده کنند؟
 میزان محاسبه شده ای از غالت•
 میزان محاسبه شده ای از میوه ها و سبزیجات•
 ...(نان، برنج، ماکارونی، بیسکویت، ماست کم پروتئین و )محصوالت کم پروتئین رژیمی •
 بستنی های یخی فاقد شیر•
 فالوده•
 آبمیوه های لبیعی•
 عسل•
 ...نشاسته و محصوالت تهیه شده از آن مانند مسقطی، باسلوق و •
 آبنباتها و شکالتهای بدون شیر و کاکائو•
 شربتها•
 (فنیل آالنین دارد mg12هر لیوان )ماءالشعیر •





 مثال

میلی گرم فذی یذک    15میلی گرم باشد، با توجه به اینکه هر  300اگر میزان نیاز فنیل آالنین کودکی •

 .وا د از گروه های جانشینی بدست می آید 20سهم جانشینی است لذا 

بدین معنی . می باشد 60/20/20وا د به گروه های غذایی بهترین انتخاب نسبت  20برای تقسیم این •

 .به میوه% 20به سبزی و % 20وا د ها به گروه غالت تعلق گیرد ، % 60که 

. وا د به سبزی اختصاصذداده شذده اسذت     4وا د به میوه و  4وا د به گروه غالت،  12دراین  الت •

 سهم غالت  6= وا د غالت  12دقت کنید 

سذال   12سال از گروه چربی ها تنظیم می شود و از  12درصد کالری رژیم غذایی برای بیماران تا  40•

 .درصد کالری رژیم غذایی برای بیماران از گروه چربی ها محاسبه می شود 30به باال 



 نكات

 .گرمی تنظیم گردد 5همواره شیر فرموال ی بیماران بر پایه پیمانه های •
سذی سذی آب    30گرمی از هر شذیر در   5لبق استاندارد های بین المللی هر پیمانه •

 .بایستی  ل شود
خرید یک ترازوی  ساس دیجیتالی برای وزن کردن مواد غذایی در  د گرم برای هر •

 .خانواده الزامی است
 .ساعت ناشتاي کامل باشد 4تا  2بیمار پی کی یو باید حداقل •



 نحوه تغذيه

درصورتی که فنیل آالنین خون نوزاد باال باشد تغذیه وي باید منحصرا از شیر مخصوص صوور  ییورد   •
تا فنیل آالنین خون وي به میزان طبیعی برسد سپس همراه آن شیر خشک معمولی یا شیر موادر بوه   

شیر موادر بایود ابتودا    . توصیه می شود (برحسب فنیل االنین مورد نیاز کودك ) میزان محاسبه شده 
 .دوشیده شود و سپس به کودك داده شود

 به همراه شیر خشک معمولی یا شذیر  XP _Analog یا  Comida A فرموالی بدون فنیل آالنین : ماهه 6-0•
 مادر

 تغذیه تکمیلی کم پذروتئین +  Xp_Analog یا   Comida pku Aفنیل آالنین فرموالي بدون  :ماهه 12-6•
 (سبزیجات ، آرد برنج ، نان و غالت بدون سبوس ، سبزیجات ، میوه و چربیها و قندهای ساده )



 نحوه تغذيه



 در مواقع اضطراری PKUتغذیه بیماران 

عفونت، سرماخوردگی، اسهال، تزریق واکسن و صدمات ناشی از آسیب دیدگی ها و جرا ذات موجذب   
رژیم درمذانی در ایذن مذوارد، غذذای کذامال       . افزایش سطح فنیل آالنین در خون کودکان می شود

 . روز ادامه یابد 3ذ4این رژیم باید . بدون فنیل آالنین است

درصد وزن اولیه باشد، چرا که سبب تجزیه پروتئینهذای   5کاهش وزن در زمان بیماری نباید بیش از 
 90شیرخواران را می توان با غذائی متشذکل از  . بدن و باال رفتن سطح فنیل آالنین خون می شود

گرم گلوکز کذه بذه صذورت     6گرم روغن مایع گیاهی و  4گرم نشاسته ذرت،  3ذ4میلی لیتر آب، 
کیلوکذالری انذرژی    72ذذ 76میلی لیتر از این غذا دارای  100هر . فرنی تهیه می شود، تغذیه نمود

 .نیاز به انرژی با ا تساب وزن بدن تأمین می گردد. است

زمانی که فنیل آالنین خون به محدوده لبیعی رسید، می توان تغذیه کودک با غذذای  ذاوی فنیذل     
خردساالن و کودکان دبستانی نیز می تواننذد در چنذین شذرایطی، بذه     . آالنین را مجددا  آغاز نمود

بدیهی . روز با یک برنامه غذایی  اوی نیمی از فنیل آالنین مجاز روزانه تغذیه شوند 4تا  3مدت 
 . است بارفع شرایط بحرانی، رژیم غذایی ایشان به  الت قبل از بیماری باز می گردد



به منظور رفع مشذکالت ناشذی از اسذهال مذی تذوان از      . اسهال  اد سبب وخامت  ال کودک می شود

بذه   ORSاستفاده نمود، اگر بیمار استفرا  می کند می توان از محلذول  ( ORS)محلول اورالیت 

همذین مقذدار از   . ساعت اسذتفاده نمذود   6میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن لی  50میزان 

پس از بهبود  ال بیمار، بایذد از غذذای   . ساعت دوم به کودک داده می شود 6لی  ORSمحلول 

ساعت اسذهال   6اگر پس از . بدون پروتئین که از نشاسته، آب و شکر تهیه می شود، استفاده نمود

 . و استفرا  کودک بهبود نیافت، باید او را در بیمارستان بستری نمود

پس از بهبود کامل، غذای بیمار با یک سوم میزان فنیل آالنین مجاز روزانه شروع می شود و رفته رفته 

بر مقدار فنیل آالنین تا رسیدن به مقدار پذیش از بیمذاری ایذافه مذی گذردد ایذن دسذتور بذرای         

 . خردساالن و همچنین کودکان دبستانی صادق است



 کودکانی که به علت کم غذای  ی، خوب وزن نمی گیرندراهكارهاي افزايش انرژي در 

  لوای تهیه شده با نشاسته و آرد گندم •
 کره و روغن زیتون به همراه غذا•
 مسقطی•
 عسل •
 نوشیدن های شیرین بدون فنیل آالنین •
 آ ب میوه های کم فنیل آالنین به همراه غذا •

 آب نبات•



 نحوه محاسبه رژیم غذایی 
:در بیماران مبتال به فنیل کتونوری   

 جدول) کودک سن و وزن به توجه با نیاز مورد انرژی و پروتئین آالنین، فنیل میزان محاسبه ـ1

  (یک شماره

 80 و پروتئین درصد 90 معمول لور به) روز در مصرف مورد مخصوص فرموالی مقدار تعین ـ2

 ؛(شود تأمین مخصوص فرموالی از باید روزانه نیاز مورد انرژی درصد

 آالنین فنیل شده توصیه مقدار با متناسب مصرف مورد خشک شیر یا مادر شیر مقدار تعیین ـ3

 تا صفر کودکان برای روزانه، انرژی درصد 20 و پروتئین درصد 10  داکثر تأمین جهت) روزانه

 ؛(ماهه شش

 خشک؛ شیر و مخصوص فرمول مخلوط تهیه برای موردنیاز آب تعیین ـ4



 به مخصوص فرموالی از  اصل انرژی و پروتئین آالنین، فنیل کل جمع تعیین ـ5

 ؛(ماهه شش تا صفر کودکان برای) خشک شیر یا مادر شیر عالوه

 مواد سایر از نیاز مورد انرژی  و پروتئین آالنین، فنیل باقیمانده ساختن فراهم ـ6

 ماه، شش باالی کودکان برای) غذایی مواد جانشینی فهرست از استفاده با غذایی

 ؛(تکمیلی تغذیه شروع با

 فرموالی از  اصل انرژی و پروتئین آالنین، فنیل دریافتی میزان کل تعیین ـ7

 غذایی؛ مواد سایر نیز و خشک شیر یا مادر شیر عالوه به مخصوص

 500    متوسط لور به روزانه آالنین فنیل مجاز میزان سال 10 باالی افراد در ـ8

 3000    تا 1500 از انرژی و گرم 50ذ65 پروتئین ،(300ذ750) میلی گرم

 محاسبه فرد فیزیولوژیک شرایط و آزمایشات نتایج گرفتن درنظر با کیلوکالری

   .می گردد



 انرژی و مواد مغذی مورد نیاز در گروههای مختلف سنی



 انرژی و مواد مغذی مورد نیاز در گروههای مختلف سنی





  : 1 مثال

 که کتونوری، فنیل بیماری به مبتال ،kg4 وزن با ماهه 1 نوزاد جهت غذایی رژیم

   .می باشد روز در آالنین فنیل mg/kg 60 دریافت به مجاز

   :می شود محاسبه زیر شرح به کودک نیازهای

 60×4 = 240    (گرم میلی) نیاز مورد آالنین فنیل

 2/2×4 = 8/8     (گرم)نیاز مورد پروتئین (یک شماره جدول به باتوجه)

 108 ×4 = 432         نیاز مورد کالری        (یک شماره جدول به باتوجه)

 شیر از باید پروتئین به او نیاز از %90 و انرژی به کودک این روزانه نیاز کل از 80%

  معمولی خشک شیر یا مادر شیر از مابقی و کتونوری فنیل مخصوص خشک

   .گردد تأمین



 8/8×%90=7/92                                (گرم) شود تأمین مخصوص شیر از باید که پروتئین مقدار

 432×%80=345/6                                 شود تأمین مخصوص شیر از باید که انرژی مقدار

 23/7 و پروتئین گرم 0/65  اوی و گرم Xp analog 5 خشک شیر پیمانه هر وزن که آنجائی از

   :می کنیم محاسبه زیر روش به را نیاز مورد پیمانه های تعداد می باشد، انرژی کیلوکالری

 7/92 ÷0/65 =12         نیاز مورد پیمانه های تعداد

 12 ×23/7 =284/5            انرژی

 432 ذ284/5 =147/5    نیاز مورد انرژی باقیمانده



 شير خشك





 عمل زیر لریق به کودک این در پروتئین دریافت میزان از المینان و کنترل برای

   :می کنیم

 12/72÷4 =3/18        (گرم) کودک وزن از کیلوگرم هر برای پروتئین میزان

 که این از المینان برای) است باالتر کمی کودک نیاز  داقل از پروتئین میزان این

   .(آورد می بدست را خود نیاز مورد  پروتئین میزان کودک

   .است نیاز آب لیتر میلی 30 به پیمانه هر ازاء به مذکور، شیر نوع دو هر تهیه برای



 : کنیم استفاده مادر شیر از نیاز مورد انرژی و آالنین فنیل باقیمانده تأمین برای اگر

 سی سی 100 هر در Phe میلیگرم 48 و پروتئین گرم 1/07 انرژی، کیلوکالری 72 دارای مادر شیر

  .می باشد

   240÷0/48=500           نیاز مورد آالنین فنیل تأمین برای (سی سی) مادر شیر از نیاز مورد میزان

 500 ×0/72 =360                                            مادر شیر میزان این از دریافتی کالری میزان

  

 شير مادر



   :می کنیم عمل زیر لریق به نیاز مورد انرژی میزان بررسی برای

                                                                       644 =360 + 284 

 

سی سی از  500گرم پروتئین است، میزان کل پروتئین در 1/07سی سی شیر مادر  اوی  100از آنجائی که هر 
 : ششیر مادر به قرار زیر می باشد

 0/0107 ×500 =5/35     مادر شیر از سی سی 500 در پروتئین میزان

 کیلوگرم هر برای گرم 2/2 کودک این برای پروتئین به نیاز  داقل و بوده کیلوگرم 4 که کودک وزن به توجه با

 :کنیم می محاسبه ترتیب بدین را دریافتی کل پروتئین باشد، می وزن از

 7/92 +5/35 =13/27        (گرم) دریافتی کل پروتئین



 عمل زیر لریق به کودک این در پروتئین دریافت میزان از المینان و کنترل برای

   :می کنیم

 13/27÷4 =3/32        (گرم) کودک وزن از کیلوگرم هر برای پروتئین میزان

  است باالتر کمی کودک نیاز  داقل از پروتئین میزان این



 2مثال 
طریق کیلوگرم ،نیازهاي مواد مغذي را به  13ماهه مبتال به فنیل کتونوري با وزن  24براي یک دختر •

 :زیر محاسبه می کنیم
 

 



 2مثال 



 2مثال 

مجموع كالري شير مخصوص 
 و غذاها

 كالري باقيمانده

زاد ب
 
 تعداد واحد از گروه ا



 





 سؤاالت رايج

 آیا ارتباطی بین رژیم کم پروتیین و ریزش مو وجود دارد؟1.

 براي جلوییري از ایجاد حالت تهوع پس از مصرف شیر فرموال چه اقدامی الزم است؟2.

 درصور  پیدایش عالمت سردرد پس از مصرف شیر فرموال علت چیست؟3.

 ایر میزان شیر دریافتی بیمار کافی نباشد میزان ابتال به سرماخوردیی باال می رود؟4.

 ؟شروع تغذیه تکمیلی کودکان پی کی یواز چه زمانی آغاز می شود5.



 سؤاالت رايج

یاهی اوقا  کودکان از مصرف شیر یروه سنی خود اجتناب می کنند آیوا مصورف شویر یوروه سونی      6.
 پایینتر اشکالی دارد؟

 آیا می شود به منظور مصرف راحتتر شیر، به شیر مخصوص مواد دیگري اضافه نمود؟7.

 آیا سه بار آبکش کردن برنج ، فی را کاهش می دهد؟8.

 ماندیاري شیر هاي مخصوصدرست شده چقدر است؟9.
 به طور معمول این شیر ها در چند وعده باید مصرف شوند؟01.
 



 سؤاالت رايج

 میزان آب شیر هاي مخصوصچگونه تنظیم می شود؟7.

 



 سؤاالت رايج

آیا می توان میزان آب توصیه شده براي درست کردن شیر را کمتر کرد؟ به عبارتی دیگر شیر را غلیظ 8.
 درست کرد و به بیمار داد؟

چگونه از روي میزان پروتتین که بر روي یک بسته غذایی نوشته شده به میزان فنیل آالنوین آن پوی   9.
 ببریم؟

 چرا مصرف نوشابه هاي رژیمی مضر می باشد؟01.

 چگونه ماست کم فنیل آالنین تهیه کنیم؟11.




