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 )PKUختبار "الفینیل كیتونوریا" (ا
 
ف الس�تینات. الس�وید من�ذ منتص� ف�يال�والدة  حدیثيختبار "الفینیل كیتونوریا" على جمیع األطفال اتم إجراء ی

 ،الجھ�اعیمك�ن لك�ن ِخْلقِیَ�ة ن�ادرة وخطی�رة  اض�طراباتلدیھ واح�دةً م�ن ع�دة  الذيالطفل  اكتشافالھدف ھو 
 لتوقعات سیر المرض.التشخیص الُمبَِكر أمر حاسم ف
 

ك للفح�ص. ِطفل� الس�تدعاء س�یقوم طبی�ب األطف�ال باالتص�ال تلیفونیً�ا ،طبیعی�ة تحلیل غی�ر أيإذا كانت قراءة 
 100000كل بین فمن  ،صغیر للغایةنسبة  ھي االضطراباتمن ھذه  أيأن یكون طفلك عُرَضة لخطر نسبة 

تض�منھا  يالت� االض�طراباتد ھ�ذه ل�دیھم أح�فقط منھم  70-60 حوالي ،السوید سنویًا فيیولدون  ،طفل تقریبًا
 ختبار.اال
 

 فض��لولك��ن ب ،)PKUالفینی��ل كیتونوری��ا" ("یُطل��ق علی��ة  ال��ذي لالض��طرابختب��ار فق��ط ك��ان اال ،البدای��ة ف��ي
. قائم�ة ختب�ار ق�د تزای�دت ع�دة م�راتیغطیھ�ا اال التي االضطراباتن عدد فإ ،وقفتتطّور دون ت التيالطرق 

فینی��ل حت��ى یمك��ن العث��ور علیھ��ا تح��ت عن��وان "معم��ل "ال اختبارھ��ا حالیً��ای��تم  االض��طراباتُمَحَدث��ة بھ��ذه 
 الوراثیة (سى إم إم إس) على الرابط الغذائيكیتونوریا" على صفحة مركز أمراض التمثیل 

www.karolinska.se/en/departments/departments/centre-for-inherited-metabolic-
diseases 

 .الفینیل كیتونوریا""ختبار امعلومات إضافیة عن  أن تجد أیًضایمكنك  ،ھناك
 

م�ن  ساعة. یتم جمع بعض قطرات من الدم على قطعة 48قت ممكن بعد ُعمر وختبار بأسرع یجب إجراء اال
لی�ل ت�ائج التحنثم تُرسل إلى معمل "الفینی�ل كیتونوری�ا" للتحلی�ل.  ،وتَُعرض للھواء حتى تَِجف ،ورق الترشیح

یكون س�تك�ون العین�ة كافی�ة إلج�راء التحلی�ل.  ال ،بع�ض األحی�ان ف�ي. غی�ر أن أس�بوعخالل  فياھزة تكون ج
ومن أجل  ،ةضمان الجودول ،تحالیل إضافیةنحتفظ بالعینة إلجراء  ومن ثمّ علینا عندئذ أن نطلب عینة أخرى. 

كم�ا ی�ة. لمش�روعات البحثم�ن أج�ل المراجع�ة األخالقی�ة ل ة. وسوف تكون العینة مت�وفرة أیًض�اتطویر الطریق
 .البیولوجيالخاص بالبنك  السویديللقانون  سیتم تخزین العینة وتداولھا طبقًا
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 ختبار السمعا
 

ھ�و الكش�ف ع�ن وج�ود  من�ھ ال�والدة. والھ�دف ح�دیثيال ختبار السمع لألطفا كرونوبرجیوفر مجلس مقاطعة 
لتوفیر تطور لغوى جید لھذه الالزمة وذلك حتى یمكن إدراك الُسبل  ،وقت ُمبكر من الحیاة فيالسمع  فيِعلة 

 الحاالت.
 

 كیف یعمل؟
 ،لقن��اة أُذن الطف�� ف��ي). توض��ع OAE( – ل��ألذن الص��وتي االنبع��اثاختب��ار وتس��مى  الطریق��ة ت��م إثباتھ��ا جی��ًدا

عن�دما و ،سدادة تحتوى على جھاز إرسال ومیكروفون. یتم إرسال نغمة عالیة (ثالثیة) من ن�وع ص�وت النَْق�ر
بواس�طة المیكروف�ون.  ھلتقاط�اإن ذلك یخلق ص�وت خاف�ت ی�تم ف ،األُذن الداخلیة فيتستجیب الخالیا الشعریة 

 .ر إلى أن السمع ربما یكون طبیعیًاتشی االستجابةوھذه  ،ختباراألذن لال استجابةوبذلك فقد تم تسجیل 
 

 متى وأین؟
للمن�زل أو  ع�ودتھمع�ادة قب�ل  ،كرون�وبرج ف�يال�والدة  ح�دیثيختبار على كل األطف�ال یتم اآلن إجراء ھذا اال

یرجى مراجعة  ،كیتونوریا". للمزید من المعلومات ) "فینیلPKUختبار (ا إلجراءبالتزامن مع زیارة العودة 
 صفحة.ر الظَھ فيالمكتوب 

 
 ماذا سیحدث بعد ذلك؟

األذن  في عادةً كنتیجة لِنَْزلَةٌ  ،مشاكل سمعیة دفیما بع فقد تنشأ ،طبیعيلطفل حدیث الوالدة ا كان َسمع حتى لو
 إلى سمع الطفل وإلى تطور اللغة. االنتباهھذه الحالة  في ،. ومن المھمىالوسط

 
 ماذا إذا كانت النتیجة غیر ما نُرید؟

. ی��زال َس��معھم طبیعیً��ا ف��إن معظمھ��م ال وم��ع ذل��ك ،تك��ون النتیج��ة كم��ا نَ��َود ال ،ن األطف��الع��دد ص��غیر م�� ف��ي
أو  يیزال لدى الطفل سائل أمنیوس إذا كان ال ،مثال ذلك –الظروف الفنیة للقیاس یمكن أن تؤثر على النتیجة 

 ختبار.فیتم إعادة اال ،النتیجة ُمْرضیة قناة األذن. إذا لم تكن فيمادة شمعیة 
 

عی��ادة  ف��يالس��مع. ھ��ؤالء األطف��ال س��وف ت��تم مت��ابعتھم  ف��يبعی��ب  2-1یول��د فق��ط  ،طف��ل 1000م��ن ب��ین ك��ل 
 .المركزي Växjöالسمعیات بمستشفى 

 
 :ھ���اتفتص���ل بطبی���ب األطف���ال المخ���تص بالس���معیات بعی���ادة األن���ف واألذن والحنج���رة. اھ���ل م���ن أس���ئلة؟ 

 .صباًحا 12-11 إلى الجمعة الساعة االثنینمن  ،54 73 470-58(0) 46+
 
 
 
 
 

 
 الجدريعن  التحري

 
تم�ت تس�میتھ  إض�افيختبار ا ،المركزي Växjöبمستشفى  الوالدةقدم قسم  ،2010ل من أكتوبر عام األوّ  في

 ی�د ف�يیوض�ع . ونستخدم لذلك جھاز خاص للتحقق من األْكَس�َجة وم�ن ال�دورة الدموی�ة الجدريعن  بالتحري
فإنن�ا نَ�َود  ،لتحقیق الوضع األمثلللطفل.  نھائیًاتبار یتم بسرعة وغیر مؤلم خالطفل الیمنى وفى أحد قدمیھ. اال

وق�ت س�ابق أو  ف�ي ئ�ھولك�ن م�ن الممك�ن إجرا ،س�اعة 24 و ،6وقت ما بین ُعم�ر  فيختبار أن نُجرى ھذا اال
 ختبار قبل الخروج من قسم الوالدة والذھاب إلى المنزل.حق عن ھذا الُعمر. ویجب إجراء االال
 

قلبی�ة خطی�رة ع�ن  باض�طراباتن نكتش�ف ك�ل األطف�ال المص�ابی و أنن�ا الھ ،أننا قََدمنا ھذا اإلجراء فيب السب
 باض�طراباتن بیختب�ار یس�اعد عل�ى تحدی�د المزی�د م�ن األطف�ال المص�ا. ھذا االالعاديطریق فحص األطفال 

 قلبیة خطیرة قبل أن تتطور أعراضھا.
 

سیتم  الذيالوقت  فيأو طبیب األطفال  ،ك لتتحدث مع أخصائیة التولیدفنحن نَُرِحب ب ،أسئلة أيإذا كان لدیك 
 ختبار على الطفل.فیھ إجراء اال

 
 
 
 


