
هل تعلم أن هناك نوع من التخلف العقلي يمكن السيطرة عليه ؟؟
٢٠١٢/٥/٢٢التاريخ: 

 مختصره " Phenylketonuria "نعم يمكن ذلك إذا كان من نوع يسمى "الفينيل كيتون يوريا" أو
 هو "بي كي يو" إذا اكتشفنا الرض في الشهر الول من العمر هذا الرض وراثي يحدث عن طريق زواج

 القارب نتيجة لطفرة وراثية في احد الجينات ويحدث أيضااً نتيجة مؤثرات خارجية منها استعمال السلحة غير
 التقليدية في الحروب والعراق والحمد ل قد جرب العداء به أسلحة ال وحده يعلم بها لقد شاهدت حالة واحدة
 في التسعينات من القرن الاضي لطفل شخص على أنه مصاب بهذا الرض ولم أسمع بوجود إحصاء عن هذا

الرض في العراق.

 هذا الرض يتعلق بالتمثيل الغذائي في الجسم وهو مرض نادر يحدث نتيجة خلل في تكسير الحامض
 الميني السمى "الفينال الني" وتجمع هذا الحامض في الجسم ويؤدي ألى تأثير سلبي على الخ بشكل

 خاص ولذلك يؤثر على عقل وحركة الريض وللمرض درجات من الشدة والهم انه يظهر في اول عمر الطفل ومن
 أعراضه "الكزيما" في الجلد رائحة مميزة تنبعث من الجسم وخاصة الرأس والعنق تشبه رائحة الفار أو الجرذ

كما أن لون البشرة والشعر يكون فاتح ومن اللحظ أن الطفل يبكي ويتقيا بشدة.

 يمكن الكشف عن الرض قبل الزواج وبعد ولدة الطفل يمكن الكشف عن الرض بواسطة إجراء تحليل للدم
الهم كيف نعالج الرض!!والدرار. 

 يعالج باتباع حمية غذائية خالية من البروتينات مثل اللحوم بأنواعها وأنواع النتجات الحيوانية وبالنسبة للطفل
 الرضيع يوجد حليب خاص وللمريض أن يأكل من السكريات والنشويات والدهنيات والخضر والفواكه واهم
 مرحلة للطفل هي اول خمس سنوات من عمره وإذا سيطرنا على الحمية فسوف ينمو الطفل طبيعي وهناك

   عام وكذلك هناك علج للمرض ولكن مكلف ويحتاج إلى١٦دراسات تقول أن الحمية مهمة إلى حد عمر ال
إجراء التجارب.

 الهم أنا أتمنى أن يستفيد الوالدان من هذا الوضوع وإذا شكوا في أي أعراض غير طبيعية وخاصة إذا كان
 في استطاعة الهل القيام بالتحاليل الطبية ارجوا أن يحللوا للطفل بدون تردد لن هذا يساعد الهل في أن ل

يشاهدوا فلذات أكبادهم يتحطم مستقبلها وكما والفضل أن يكونوا بالحمية وأصحاء ويقرون أعي أهلهم.

صيدلنية مغتربة !


