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بررسی شیوع فنیل کتونوري در نوزادان متولد شده در استان اردبیل توسط آزمایش غربالگري و تحلیل نتایج به دست 
آمده
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هاي مسیر کاتابولیسم اسیدامینه ضروري فنیل آالنین ایجاد شده و باعث افزایش فنیل کتونوري که یک اختالل متابولیک ارثی است در اثر کمبود آنزیم:مقدمه
ندگی ذهنی و تاخیر تکاملی توان عقب مااین اختالل داراي عوارض جبران ناپذیر بر رشد مغز است که از جمله آن می. غلظت فنیل آالنین در حد سمی می شود

در چند سال اخیر با شروع برنامه منظم غربالگري در ایران، تعداد . شیوع باالي این اختالل در بین قومیت هاي ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. شدید را نام برد
ماه در استان اردبیل 21در این مطالعه شیوع فنیل کتونوري در . اندشدهنوزادان شناسایی شده افزایش یافته و با راهکارهاي درمانی موثر مانع از پیشرفت عوارض

ساعت اول پس از تولد از تمام 72روش کار ابتدا در . مورد بررسی قرار گرفته تا با تجزیه و تحلیل نتایج بتوان راهکارهاي مفیدي در ادامه روند تشخیص ارائه داد
نها مثبت باشد تست را تکرار و در صورت آکنند سپس در افرادي که نتیجه اي تست گوتري به آزمایشگاه ارسال میکودکان نمونه خون از پاشنه پا گرفته و بر

ماه در استان 21تولد در 44232بحث و نتایج از بین . شودپاستور ایران ارسال میمثبت بودن براي تست هاي تکمیلی و همچنین رد موارد بدخیمی نمونه به انستیتو
داراي فنیل کتونوري % 5/38داراي فنیل کتونوري کالسیک و % 5/61از این تعداد بیماران . مورد فنیل کتونوري مثبت شناسایی شد13توسط غربالگري اردبیل 

نتیجه گیري  با . بود% 85ماران هاي فامیلی در بین بیسرانجام شیوع ازدواج. تولد به دست آمد3402بیمار به ازاي هر 1شیوع فنیل کتونوري در اردبیل . مالیم بودند
از طرفی باال بردن سطح اگاهی و دانش افراد در . توجه شیوع باالي ازدواج هاي فامیلی در بین بیماران الزامی کردن مشاوره ژنتیکی یک ضرورت به نظر میرسد

.دتواند نتیجه مثبتی در کاهش ابتال به این بیماري داشته باشمیرابطه با اختالالت ژنتیکی 

فنیل کتونوري، غربالگري، اردبیل:هاى کلیدىواژه
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Introduction PKU is an inherited metabolic disorder caused by a deficiency of essential amino acids
phenylalanine catabolism that lead to the increased concentration of phenylalanine in the toxic range.
This condition has irreversible effects on brain development that can include mental retardation and
severe developmental delay. The high prevalence of this disorder among Iranian ethnic group had been
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shown. In recent years, systematic screening program in Iran provinces is the major reason of increased
the number of infants identified with PKU and effective treatment strategies caused to reduces the
development retardation and complications of PKU in infants.  Method At the first 72 hours after birth, of
all children a blood sample taken from the heel and send to the laboratory for testing to Guthrie
immediately. Then the test repeated for the positive results infants. Then the positive repeated samples
send to Pasteur Institute of Iran for test further and reject the malignancies. Results and discussion Of
the 44232 births in 21 months in Ardebil province 13 cases with phenylketonuria were detected by
screening. Among them 61.5 % of the patients had the classic phenylketonuria and 38.5 % had mild
phenylketonuria. The prevalence of phenylketonuria in Ardebil was 1:3402. The prevalence of
consanguineous marriages among patients was 85%. Conclusion Given the high rate of consanguinity
among patients seems to be a necessary requirement for genetic counseling before the marriage. Besides
raising awareness and knowledge in relation to genetic disorders can have positive results in reducing the
incidence of this disease.
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