
 
 

في حاالت   PKUلمرضى  توصيات
  العدوى الحادة.

 
 الذين يخضعون لنظام غذائي  PKUمرضى  

على عكس األمراض األيضية الموروثة األخرى 
)HMS عند األطفال المصابين ، (PKU   فإن ،

العدوى أو المواقف العصيبة األخرى ال تسبب 
تعويضا عصبيا حادا ، على الرغم من زيادة 

فينيل أالنين. ومع ذلك ، يمكن أن تكون 
القمم المتكررة للفينيل أالنين ضارة 

 بالتطور العصبي ويجب تجنبها قدر اإلمكان.
  
 

 إرشادات لمتابعة:
  
 
يجب معالجة العدوى كلما أمكن باألدوية  •

التي ال تحتوي على األسبارتام ، منطقيا 
(يمكن أيضا  بتوصية من طبيب األطفال

استشارة الطبيب لتحديد األدوية التي ال 
 www.Guia تحتوي على األسبارتام في الموقع 

• فيما يلي بعض األدوية التي يشيع 
استخدامها في حاالت العدوى التي ال تحتوي 

 على األسبارتام. 
 

• في حالة عدم وجود بديل ، يجب استخدام 
الدواء المطلوب حتى لو كان يحتوي على 

  األسبارتام.
 
باإلضافة إلى ذلك ، يجب االستمرار في  •

النظام الغذائي المعتاد ، والتأكد من 



 
 

ين تناول التركيبة الخاصة بدون فينيل أالن
(وإذا لزم األمر زيادتها) ، وكذلك 

المشروبات الغنية بالكربوهيدرات ، مثل 
عصائر الفاكهة ، والمشروبات متساوية 

التوتر بدون األسبارتام ، وبدائل الحليب 
التي تحتوي على حبوب خالية من البروتين ، 

  إلخ.
 

• إذا كان الطفل يعاني من الغثيان و / أو 
لى جرعات صغيرة القيء ، وزعي التركيبة ع

  طوال اليوم.
 

• أثناء استمرار العملية الحادة ، يوصى 
 3بسحب تناول البروتين الطبيعي (لمدة 

  أيام كحد أقصى) وإدخاله تدريجيا.
 

• تأكد من تناول كمية كافية من السوائل 
(الماء أو تركيبات معالجة الجفاف عن طريق 
الفم بدون األسبارتام) خاصة إذا كان الطفل 

عاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو قيء ي
  أو إسهال.

 
مثل أي طفل آخر في حالة سوء الحالة • 

العامة ، والتي ال تظهر تحسنا ، يجب أن 
يتوجه إلى مركز الرعاية األولية الخاص به 
أو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى اإلحالة 

 الخاص به.
توصيات غذائية في حالة المرض لدى مرضى 

PKU 
 توصية                  حمية

 تركيبة خالية من فينيل أالنين



 
 

تحافظ على مآخذ الصيغة للحفاظ على تخليق  
 البروتين ،

 خذها بجرعات صغيرة متكررة طوال اليوم.
 تناول نسبة عالية من الكربوهيدرات

،  Vitajoule  ،Fantomaltكثرة تناول الكربوهيدرات ، مثل بوليمرات الجلوكوز (

inomaltosasDextr (إلخ ، 

  بروتين طبيعي

 

 أيام كحد أقصى) وأدخله تدريجيا. 3اسحب تناول البروتين الطبيعي (لمدة 

 

 األدوية

 الخالية من األسبارتام 

 

 عالج المرض

خافضات الحرارة والمضادات الحيوية الخالية من األسبارتام للعدوى  

 )1البكتيرية إذا نصح الطبيب بذلك (انظر الجدول 

. اضطرابات استقالب األحماض األمينية Dixon M  ،MacDOnald A ،White FJ* مقتبس من 

 وحمض الدم العضوي واضطرابات دورة اليوريا.

 
 
 

  ) KUVAN (BH4مع كوفان  PKUBمرضى 
 
  :BH4زيادة جرعة • 
 
o  ملغ  50سنوات: أعطي  5في األطفال دون سن

من الكوفان أكثر من جدولك المعتاد لمدة 
  أسبوع ثم عد إلى الجرعة المعتادة.

 
o  100سنوات: أعطي  5في األطفال األكبر من 

ملغ من الكوفان أكثر من جدولك المعتاد 



 
 

  لمدة أسبوع ثم عد إلى الجرعة المعتادة.
 
  
 

إذا كنت قد تناولت بالفعل الجرعة القصوى 
  ، فاستشر طبيبك المرجعي.

 
• من الصعب التوصية بإدخال صيغ خاصة 
للجميع ، خاصة إذا لم يتم تناولها 

م ، لذلك يوصى بزيادتها في الحاالت بانتظا
  التي تتناولها بالفعل.

 
• كثرة تناول الكربوهيدرات ، مثل 

بوليمرات الجلوكوز (فيتاجول ، فانتومالت 
، ديكسترينومالتوساس ، إلخ) ، وكذلك 

المشروبات الغنية بالكربوهيدرات ، مثل 
عصائر الفاكهة ، والمشروبات متساوية 

م. أعط األولوية أيضا التوتر بدون األسبارتا
لألطعمة مثل: األرز والمعكرونة والحبوب 

  ومشتقاتها والفواكه والخضروات.
 

• إذا كان الطفل يعاني من الغثيان و / أو 
القيء ، قسم الوجبات إلى أجزاء صغيرة على 

  مدار اليوم.
 

• تأكد من تناول كمية كافية من السوائل 
ن طريق (الماء أو تركيبات معالجة الجفاف ع

الفم بدون األسبارتام) خاصة إذا كان الطفل 
يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو قيء 

 أو إسهال.
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