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 רובעי ךלש יבייבהש ,יאופרה לופיטה טוריפ
הדילה ירחא

 תלעתב רבעמהמ םייניעב םימוהיז תעינמל דעוימ :תיטויביטנא החשמ/םייניע תופיט 
.הדילה

 םדה תשירק תכרעמ לש הדוקפת תא דדועל רומא  K ןימטיו : K ןימטיו לש הקירז 
 .םייח יכבסמ םימומיד לע ןגהל ךכבו ,הדילהמ תועש 48 קר יעבט ןפואב תחתפתמש
 ותוא תתל תורשפא שי ךריל הקירזב ןימטיווה תא םינתונ ץראב םילוחה יתבב
.םילוחה תיבל ותוא איבהלו יטרפ ןפואב הדילה ינפל םתוא שוכרל ךירצ ךא תופיטב

 24 ןב קוניתה רשאכ ןתינ םינוסיח 3 לש הרדסמ ןושארה ןוסיחה  :B תבהצ ןוסיח
.בלח תפיטב רתוי רחואמ ותוא תתלו ןוסיחה תא תוחדל שקבל ןתינ ,תועש

 רותיא ,)תוליעפ תת( סירתה תטולב דוקפת תא תקדובה םד תקידב :TSH תקידב
 החפשמב תויעב לע ונל עודיו הדימב .רוגיפ ענמיו יתפורת לופיט ןתמ רשפאי םדקומ
 תיבמ רורחשה רחאל רתוי תובחרנ תוקידבל תונפל ץלמומ סירתה תטולב לש
.םילוחה

 ירשפא יוקיל תקדובו הדילהמ תועש 48 רובעכ תעצובמה םד תקידב :PKU תקידב
 העיגפ ענומ םדקומ יוליג .)דואמ רידנ( ונימאה תוצמוחמ תחא לש םירמוחה ףוליחב
.תיחומ

 אפור ותוא קודבל ךירצ הייקוניתל קוניתה תלבקמ תועש שש דע :אפור תקידב
 ,קפוד ,קוניתה לש ורוע עבצ : רגפא ןחבמ יפל קוניתה תא ןחבי םידליה אפור .םידלי

 ,ךחה תומלש ,ןימה ירבא תוניקת תא אפורה קודבי ףסונב .המישנו,םירירש סונוט
.םיימינפה םירביאה לכ לש )שושימ י"ע( תינוציח הקידב

 תא ונבו וללה םילופיטה לע ודמל ,םכלש אוה קוניתהש רוכזל בושח
 םילופיטה תא תמאות אל םכמלוע תסיפתו הדימב .םכמלוע   תסיפת
.תרחא ושעי םירבדהש שקבל ןתינ םישענש

םידולי תבהצ
 תקבדמ הניאו תיגולויזיפ איה ,תוקוניתהמ 40%-כ לצא העיפומה החיכש העפות
 קוניתה לש םדה תכרעממ ןיבוריליבה לש יטיא יוניפ איה תבהצל םרוגה .תימוהיזו

 םיכומנ םיכרעב םד תקידבב םיקדבנ ןיבוריליבה יכרע .דבכה לש תולשב רסוח ללגב
 לש לופיטב וצילמי )רתויו 15( םיהובג םיכרעב ,םלוה לופיט ויהי שמשל הפישחו הקנה
 תבייחמ )יתוכאלמ רוא( היפרתוטופה .קרפתהל ןיבוריליבל רזוע רואה( "יתוכאלמ רוא"
 ללכ ךרדב תפלוח םידולי תבהצש ךכב םחנתהל ןתינ .ח"היבב קוניתה לש זופשא
.רהמ
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