بيلة الفينيل كيتون
بيلة الفينيل كيتون مر�ض ا�ستقالبي وراثي خلقي وفيه يفتقر
اجل�سم �إلى �إنزمي مهم هو فينيل �آالنني هيدروك�سيالز (,)PAH
وه��و �إن���زمي ���ض��روري ل��ت��درك احلم�ض الأميني فينيل �آالن�ين
املوجود يف كثري من الأطعمة وهرمونات معينة ونواقل ع�صبية
وامليالنني .وهكذا فه�ؤالء املر�ضى عدميي الـ(� )PAHأو الذين
لديهم نق�ص كبري يف هذا الإنزمي ال ي�ستطيعون ه�ضم وحتطيم
الفينيل �آالنني.
يتدخل الفنينل �آالنني يف �إنتاج �صباغ امليالنني وبالتايل يكون
ملر�ضى بيلة الفينيل كيتون جلودًا وقزحيات ذات �ألوان فاحتة
باملقارنة مع �إخوانهم ,وبا�ستثناء ذلك يظهر املر�ضى املولودين
حدي ًثا ك�أنهم طبيعيني متا ًما خالل الأ�شهر الأولى من احلياة .ويف
حال مل يتم التعامل مع احلالة يرتاكم الفينيل �آالنني يف الدم مما
قد ي�سبب �أذيات غري قابلة للمعاجلة يف الدماغ واجلهاز الع�صبي.
تتلخ�ص الأعرا�ض الأولى بفقدان االهتمام باملحيط مع �إنزعاج
وم�شاكل �سلوكية ,بينما تتمثل االختالطات الالحقة لبيلة
الفينيل كيتون الغري معاجلة مبا يلي :ت�أخر التطور والتخلف
العقلي وفرط الن�شاط وامل�شاكل النف�سية واالختالجات وامل�شاكل
احلركية .كما ميكن �أن ت�صدر روائح ف�أرية من امل�صابني لوجود
فائ�ض من الفينيل �آالنني يف اجل�سم.
من املهم �أن تخ�ضع الن�ساء امل�صابات ببيلة الفينيل كيتون للعالج
ل�ضبط م�ستويات الفينيل �آالن�ين يف ال��دم قبل ح��دوث احلمل
و�أثنائه ,حيث �إن تراكم هذا احلم�ض الأميني �سوف يحدث �أذيات
عند اجلنني املوجود يف الرحم حتى ولو مل يرث هذا املر�ض.
نمط الوراثة
�إن منط الوراثة لبيلة الفينيل كيتون هو ج�سدي متنحي وبالتايل
ال بد من وجود ن�سختني معطلتني من مورثة الـ( )PAHالتي
ت�شفر �إن��زمي  PAHليظهر املر�ض ,حيث �إن ال�شخ�ص الذي
يحمل ن�سخة معطلة واحدة من املورثة ( )PAHي�سمى حامل
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للمر�ض وال تظهر عليه �أعرا�ض املر�ض .وهكذا عند كون كال
الوالدين حاملني لن�سخة معطلة من املورثة يكون احتمال ظهور
املر�ض لدى الأطفال واحد �إلى �أربعة �أو .25%
التشخيص والمعالجة
عند ال�شك بكون �أحد الوالدين �أو كليهما حاملاً للمر�ض يقوم
املخت�ص بفح�ص مورثي لك�شف وج��ود ن�سخة معطلة عند �أي
منهما ,كما ميكن �أخذ عينات من الزغابات امل�شيمية �أو من ال�سائل
الأمينيو�سي خالل احلمل من �أجل القيام بالتق�صي عن وجود
بيلة الفينيل كيتون عند اجلنني .ومن ال�شائع التق�صي عن بيلة
الفينيل كيتون بو�ساطة فح�ص دم ب�سيط خالل خم�سة �أيام من
الوالدة ,حيث يكون هذا الفح�ص على حديثي الوالدة �إجبار ًيا
يف العديد من البلدان لأن هذا ي�ضمن �أن جميع امل�صابني يتم
ت�شخي�صهم ومعاجلتهم يف مرحلة مبكرة جدً ا مما يجنبهم �أي
م�شاكل �صحية (يف �سياق التطور الفكري احلركي) الحقة.
يدخل الفينيل �آالنني يف تركيب الربوتينات التي توجد يف احلليب
واجلنب والبي�ض واللحم وال�سمك والأطعمة ال�شائعة الأخرى.
ت�شكل احلمية الغذائية اخلا�صة والفقرية جدً ا بالفينيل �آالنني
ً
وخا�صة يف مرحلة الطفولة حيث يكون
جحر الأ�سا�س يف املعاجلة
النمو على �أ�شده .حيث يتم ا�ستعمال تركيبة غذائية خا�صة
خالية من الفينيل �آالن�ين وغنية بالربوتني لتغذية الر�ضع
امل�صابني ببيلة الفينيل كيتون ,وبخالف ما يحدث مع الأطفال
الطبيعيني يتم ا�ستخدام هذه الرتكيبة الغذائية لفرتات متتد
حتى مرحلة البلوغ لأنها ت�شكل م�صد ًرا �آم ًنا ومتواز ًنا من الربوتني
م��ع �ضمان وج��ود الأح��م��ا���ض الأمينية الأ�سا�سية واملغذيات
مما ي�سمح بنمو ج�سدي طبيعي .ومع مرور الوقت ي�ضاف �إلى
الوارد الغذائي بع�ض اخل�ضراوات والفواكه واحلبوب الفقرية
بالربوتني و�أن��واع الأطعمة الأخ��رى الفقرية بالفينيل �آالنني,
ومينع ال�شخ�ص من تناول املنتجات احليوانية ذات املحتوى

بيلة الفينيل كيتون

الثالسيميا
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تظهر حاالت بيلة الفينيل كيتون غال ًبا عند ال�شعوب القوقازية حول
العامل ,وتكون �أقل انت�شا ًرا بكثري لدى الأف��راد من �أ�صل �إفريقي �أو
ه�سباين �أو �أ�سيوي .ومبا �أن ال�شرق الأو�سط ميثل موقع تقاطع طرق

عوز بروتين الدم

بيلة الفينيل كيتون لدى الشعوب العربية

الناعور

تعطى �إل��ى جانب احلمية الغذائية الأدوي���ة التي ت�ساعد على
تخفي�ض تراكيز الفينيل �آالنني يف الدم وتلك التي تزيد من فعالية
�إنزمي الـ( ,)PAHوعلى الرغم من كون هذه الأدوية ال ت�شكل بديلاً
عن احلمية الغذائية اخلا�صة �إال �أنها ت�ساعد يف تدبري حاالت بيلة
الفينيل كيتون عند بع�ض املر�ضى.

مر�شحا جيدً ا ليدخل يف برامج
يعد مر�ض بيلة الفينيل كيتون
ً
اال�ستق�صاء امل�سحي عند حديثي ال��والدة لأن فح�ص الدم املطلوب
�سهل التطبيق واملعاجلة معروفة ومتوفرة كما �أن امل�شاكل املرتتبة
اً
فبدل من احلاجة
على عدم الت�شخي�ص واملعاجلة خطرية ج��دً ا.
للعناية باملر�ضى الذين يعانون من تخلف عقلي وج�سدي �شديدين
بدءا من
ميكن تطبيق م�سح ا�ستق�صائي لت�شخي�ص ومعاجلة احلالة ً
الوالدة فهذا �أف�ضل و�أقل كلفة .وحتى العام  2008اقت�صر تطبيق
الربامج امل�سحية اخلا�صة ببيلة الفينيل كيتون على لبنان وفل�سطني
وقطر وال�سعودية الإم��ارات العربية املتحدة .وقد �شملت الربامج
اال�ستك�شافية للم�سح حتري بيلة الفينيل كيتون يف كل من الأردن
والكويت وتون�س ,كما تقوم اجلزائر وليبيا واليمن بو�ضع خطط
للبدء بربامج ا�ستك�شافية للم�سح وتق�صي الإ�صابة ببيلة الفينيل
كيتون.

الخاليا المنجلية

يجب التقيد بهذه احلمية الغذائية ب�أ�سرع وقت ممكن بعد الوالدة,
ب�شكل مثايل يف �أول ( )10-7من احلياة ,ويجب االلتزام التام بها من
قبل الوالدين والأطفال مب�شاركة اخت�صا�صيي التغذية والأطباء.
ويجب القيام بفحو�صات منتظمة لقيا�س م�ستوى الفينيل �آالنني يف
اجل�سم وا�ستخدام هذه املعلومات لتعديل النظام الغذائي للمري�ض
�إذا لزم الأمر .ويف نهاية املطاف تكون نتائج االلتزام التام باخلطة
العالجية جيدة ج��دً ا حيث ينمو الأط��ف��ال ب�شكل طبيعي بدون
امل�شاكل املرتبطة برتاكم الفينيل �آالنني والعك�س �صحيح يف حال مل
يتم االلتزام بتلك اخلطة العالجية.

تجلط الدم

الربوتيني العايل .ومبا �أن املحلي اال�صطناعي (�أ�سبارتام) يحتوي
� ً
أي�ضا على الفينيل �آالن�ين فال ي�سمح بتناول امل�شروبات والأطعمة
امل�سوقة جتار ًيا كمنتجات «حمية» قليلة احلريرات.

لهذه احل�ضارات فلدى بلدانه ن�سب انت�شار لهذا املر�ض تقارب تلك
املوجودة يف العديد من بلدان العامل الغربي .فبيلة الفينيل كيتون
�شيوعا ويقدر معدل انت�شاره
هي �أح��د الأمرا�ض الوراثية الأك�ثر
ً
بـ 10حاالت من كل  100000مولود حي يف البحرين و 8حاالت
من كل  100000يف قطر و 5حاالت من كل  100000يف الإمارات
العربية املتحدة بينما تبلغ ه��ذه الن�سبة يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ( )6-4لكل  .100000ومن بني بلدان ال�شرق الأو�سط
تتمتع عمان بن�سبة حدوث منخف�ضة ن�سب ًيا هي  2.4لكل 100000
مولود حي ومع ذلك ف�إن هذه الن�سبة ت�ستدعي �أخذ االحتياطات
الالزمة .وقد �سجلت حاالت من هذا املر�ض يف كل من اجلزائر وم�صر
والكويت واليمن.

