
 (MMAهتیل هالًَیک اسیدهی )

یک اختالل هشتجظ ثب          هتیل هبلًَیک اسیذهی، 

اسگبًیک اسیذ ّبست کِ ًقع دس آًضین ّبی تجضیِ کٌٌذُ 

ِ تجوع هَاد  اسیذ آهیٌِ ٍجَد داسد؛ دس ًتیجِ هٌجش ث

دس ثذى هی ضَد کِ سجت « بًیک اسیذاسگ»ٍاسغِ ای ثِ ًبم 

      اسیذٍصهتبثَلیک ٍ ثشٍص عفًَت ّبی هکشس دس ثیوبساى 

 هی ضَد.

 

ًطبى دادُ هی ضَد. « MMA»ایي ثیوبسی ثب ًبم اختصبسی 

ایي افشاد ثشای ّضن ثشخی اسیذّبی آهیٌِ ٍ اسیذّبی چشة 

 هَجَد دس غزای خَد ثب هطکل هَاجِ هی ضًَذ.

 

     ّب هی اًَاع هختلفی داسد. ثشخی فشمهتیل هبلًَیک اسیذ

       ضًَذ کِ ثِ دسهبى هی B12 ٍیتبهیيثِ ٍسیلِ تضسیق 

 .گَیٌذ هی B12 ّب، پبسخ دٌّذُ ثِ ٍیتبهیي ایي فشم

 B12 ٍیتبهیيدٍ فشم اص هتیل هبلًَیک اسیذهی کِ اغلت ثب 

       ٍ  A ًقع کَثبالهیي :ذ اصاً عجبستضًَذ  دسهبى هی

 .B ًقع کَثبالهیي

 

 B12 ّبی هتیل هبلًَیک اسیذهی ثب ٍیتبهیي ثشخی اص فشم

 B12 ضًَذ ٍ ثِ عجبستی ثِ دسهبى ثب ٍیتبهیي دسهبى ًوی

یک آًضین  دٌّذ. ایي ثیوبسی ثِ علت عذم حضَس پبسخ ًوی

ًبم داسد،  (MCM)   کَآ هیَتبصخبظ کِ هتیل هبلًَیک 

 .ضَد ایجبد هی

 

 علت

 ؛پشٍتئیي ّب ثِ ّوشاُ هَاد غزایی ٍاسد ثذى هب هی ضًَذ

ثشای ایٌکِ ثذى ثتَاًذ اص پشٍتیئي استفبدُ کٌذ ثبیذ آى ّب سا 

سپس  ؛تجذیل کٌذ« اسیذ آهیٌِ»ثِ اجضای کَچکتشی ثِ ًبم 

آًضین ّبی ٍیظُ ای تغییشاتی سا دس ایي اسیذّبی آهیٌِ ایجبد 

 هی کٌذ تب ثذى ثتَاًذ اص آى ّب استفبدُ کٌذ.

چشثی ّبی هَجَد دس هَاد غزایی ّوبًٌذ پشٍتئیي ّب، ثبیذ 

تجذیل « اسیذّبی چشة»آًضین ّبی ٍیظُ ای آى ّب سا ثِ 

 کٌذ تب ثذى ثتَاًذ اص آى ّب استفبدُ کٌذ.

 

 آًزین ها به درستی عول ًکٌٌد چه اتفاقی  اگز ایي

 هی افتد؟
 

ثِ ّوشاُ « هتیل هبًَلیک اسیذ»ٍ « گالیسیي» سغح هَاد

 دیگش هَاد هضش دس خَى ٍ ادساس ثبال هی سٍد.

 

  چه اسیدهای آهیٌه ای در بیواراىMMA  به

 درستی هضن ًوی شًَد؟
 

 تشئًَیي  -4هتیًَیي      -3ٍالیي      -2ایضٍلَسیي      -1

 

  چه عاهلی باعث عدم حضَر ٍ یا فعالیت ًادرست

 ایي آًزین ها هی شَد؟
 

کٌتشل سبخت آًضین ّب دس ثذى ثِ عْذُ طى ّبست. ایي 

ة داسًذ کِ ثِ دسستی عول     افشاد یک جفت طى هعیَ

دس ًتیجِ دس ایي ثیوبساى یب آًضین ّبی ٍیظُ ٍجَد  ًوی کٌذ؛

 وی کٌذ.ٍ یب ٍجَد داسد ٍلی ثِ دسستی عول ً ،ًذاسد

 

 

  اگزMMA درهاى ًشَد چه هشکالتی ایجاد        

 هی شَد؟
 

MMA هعوَالً عالئن  ؛دس ثیوبساى اثشات هتفبٍتی داسد

خَد سا ًطبى هی دّذ ٍ  ،ثیوبسی دس اٍلیي سٍصّبی صًذگی

 دس ثشخی دیگش چٌذ سبل پس اص تَلذ ثشٍص هی کٌذ.

دس ایي ثیوبساى حوالت ًبگْبًی ٍ پیص ثیٌی ًطذُ ای دیذُ 

ًبهیذُ هی ضَد. ایي عالئن « ثحشاى هتبثَلیک»هی ضَد کِ 

 ،«احساس ضعف» ،«استفزاغ» ،«کن اشتهایی»ضبهل 

 .«سستی هاهیچه ها ٍ هفاصل» ٍ «خَاب آلَدگی»

 

 MMAرژین غذایی بیواراى 

ِ هیضاى چْبس ایي ثیوبساى ثبیذ اص غزاّبیی استفبدُ کٌٌذ ک

 اسیذ آهیٌِ رکش ضذُ دس آى ّب کن ثبضذ.

  غزایی غزاّبیی کِ حبٍی پشٍتئیي ثبال ثَدُ ثبیذ اص سطین

ضَد.  حزف ٍ یب هحذٍد

هبًٌذ: ضیش، هبّی، گَضت، 

تخن هشغ، ثبقالی خطک 

اًَاع  ضذُ، تشکیجبت لجٌی،

 .هغضّب )ثبدام، پستِ، گشدٍ ٍ ...(
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  تَاى ثب  پشٍتئیي هتَسظ ثَدُ ٍ هیغزاّبیی کِ حبٍی

    هبکبسًٍی، ًبى، غالت،  کشد. هبًٌذ: احتیبط هصشف

 .سیت صهیٌی، سجضیجبت خطک ضذُ

 

 

 

 

 

 

 

  ٍ ُآى ّب سا  هی تَاىغزاّبیی کِ حبٍی پشٍتئیي کن ثَد

 .سجضی ّبی تبصُ ٍ هیَُ ّب استفبدُ کشد. هبًٌذ:

 

 
  ِغزاّبی عجی هثل  کِ  هی ثبضذ تَجِ قبثل ایي ًکت

آسد ّبی ثب پشٍتئیي کن، هبکبسًٍی ٍ ثشًج سبختِ ضذُ 

 هی ثبضٌذ. MMAاًذ کِ هٌبست افشاد 

 پیش آگهی

کَدکبًی کِ دسهبى فَسی ٍ هذاٍم قجل اص ثحشاى هتبثَلیک 

داسًذ، هوکي است صًذگی عجیعی داضتِ ثبضٌذ. ّشچِ قذس 

 دسهبى صٍدتش آغبص ضَد، ًتیجِ ی ثْتشی خَاّذ داضت.

 

 درهاى

 سطین غزایی کن پشٍتئیي کِ قجالً تَضیح دادُ ضذ. 

  داسٍی کبسًتیي: داسٍیی است کِ ثِ تَلیذ اًشطی دس ثذى

 ٍ ّوچٌیي دفع هَاد هضش دس ثذى کوک هی کٌذ.

  ثشخی آًتی ثیَتیک ّبی خَساکی هی تَاًذ ثِ کبّص

      دس سٍدُ کوک کٌذ کِ« یک اسیذًَلهتیل هب»

 تجَیض هی ضَد. تَسظ پضضکبى هتخصع

  ثشای ضیشخَاساًی کِ ثیوبسیMMA  داسًذ ضیش خطک

 ّبی خبظ تجَیض هی ضَد.

 

 در بزخی کَدکاى MMAاثزات بلٌد هدت 

عقت هبًذگی رٌّی، پَکی استخَاى، عذم سضذ، ًبسسبیی 

اختالل دس ساُ سفتي ٍ  جَش ّبی پَستی، کلیِ، ثضسگی کجذ،

دیگش هْبست 

 .ّبی حشکتی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 قنکی و خدهات بهداشتی درهانی پسش علوم دانشگاه
 )س(هوزشی درهانی حضرت هعصوههآهرکس 

 

 (MMAهتیل هالًَیک اسیدهی )
Methylmalonic Acidemia 
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