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Definicja choroby: 

Fenyloketonuria klasyczna to ciężka postać fenyloketonurii ( PKU, sprawdź ten termin), wrodzonej wady 

metabolizmu aminokwasów, u nie leczonych pacjentów charakteryzująca się ciężką niepełnosprawnością 

intelektualną oraz komplikacjami nerwowo-psychicznymi. 

Epidemiologia: 

Dokładana częstość występowania nie jest znana, ale szacuje się, że jest to 1/15 000 urodzeń. 

Odnotowano znaczne zróżnicowanie geograficzne. Rasa kaukaska wydaje się być bardziej narażona niż 

inne grupy etniczne. Choroba w równym stopniu  dotyka mężczyzn i kobiety. 

Obraz kliniczny: 

W przypadku braku rozpoznania w okresie noworodkowym u pacjentów występuje postępujące 

opóźnienie w rozwoju powiązane z ciężkimi objawami takimi  jak zahamowanie wzrostu, małogłowie, 

napady padaczkowe, drżenia, wyprysk, wymioty, mysi zapach, a następnie zaburzenia zachowania 

(nadaktywność) i ruchu. U nieleczonych pacjentów rozwija się głęboka niepełnosprawność intelektualna 

oraz dochodzi do pogorszenia zdolności poznawczych i zaburzeń ruchu. U pacjentów nie 

przestrzegających diety obserwowano demielinizację i obniżenie produkcji dopaminy, norepinefryny i 

serotoniny. Do późnych powikłań należą wygórowane odruchy głębokie, drżenie oraz paraplegia lub 

hemiplegia. U pacjentów leczonych objawy kliniczne są zmienne, w zależności od leczenia i 

przestrzegania diety, mogą obejmować zaburzenia psychiczne takie jak zespół nadpobudliwości ruchowej 

z deficytem uwagi oraz depresję. 

Etiologia: 

Fenyloketonuria klasyczna związana jest z zupełnym lub prawie zupełnym niedoborem hydroksylazy 

fenyloalaniny. Choroba spowodowana jest mutacjami genu PAH (12q22-q24.2), który koduje hydroksylazę 

fenylalaniny (Phe). Niedobór hydroksylazy fenyloalaniny prowadzi do toksycznego nagromadzenia się 

fenyloalaniny w krwi i mózgu. 

Metody diagnostyczne: 

Fenyloketonuria klasyczna najczęściej wykrywana jest podczas przesiewowych badań noworodków, które 

wykazują hiperfenyloalaninemię (HPA). Jest to standard w większości krajów rozwiniętych. U pacjentów 

nieleczonych, fenyloketonuria rozpoznawana jest jeśli stężenie fenyloalaniny w osoczu jest wyższe niż 

120 mikromoli/L. W przypadku braku badań przesiewowych podejrzenie opiera się na objawach 

klinicznych. Rozpoznanie potwierdza się przez ustalenie poziomu fenyloalaniny we krwi lub osoczu. 

Rozpoznanie róznicowe: 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić inne postacie hiperfenyloalaninemii (HPA) takie jak HPA 

spowodowane niedoborem tetrahydrobiopteryny (BH4), łagodniejsze formy PKU oraz tyrozynemię 

(sprawdź te terminy). Noworodki z podwyższonym poziomem Phe mogą mieć niedobór BH4 lub PKU. 

Nieprawidłowa próba steryn w suchej kropli krwi lub moczu lub zmniejszona aktywność reduktazy 
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dihydropterydyny w kropli suchej krwi wskazują niedobór BH4. Aby ustalić czy pacjent reaguje na BH4 

należy przeprowadzić test obciążenia BH4. 

Diagnostyka prenatalna: 

Badanie prenatalne można przeprowadzić wykonując molekularne badanie genu PAH jeśli u członka 

rodziny została zidentyfikowana mutacja wywołująca chorobę. 

Poradnictwo genetyczne: 

Dziedziczenie jest autosomalne recesywne i zalecane jest badanie na nosicielstwo u krewnych objętych 

ryzykiem. 

Postępowanie i leczenie: 

Postępowanie polega na ograniczeniu w diecie fenyloalaniny, tzn. wszystkich pokarmów 

wysokobiałkowych, w celu ustabilizowania poziomu we krwi co jednocześnie zapobiega zaburzeniom 

poznawczym, a także stosowaniu specjalnych preparatów żywieniowych bez fenyloalaniny zawierających 

białko i inne niezbędne substancje odżywcze. Pacjenci tolerują mniej niż 250-350 mg fenyloalaniny 

zawartej w diecie na dzień. Poziom tolerowanej fenyloalaniny powinien zostać ustalony indywidualnie na 

podstawie powszechnie przyjętych zasad. Według aktualnych zaleceń należy przyjmować ograniczone 

ilości Phe przez całe życie. Jednakże monitorowanie poziomu jest niezbędne aby uniknąć niedoboru Phe i 

tyrozyny. Należy unikać pokarmów zawierających aspartam, ponieważ w czasie trawienia aspartam 

uwalnia Phe. Kobiety w ciąży powinny zachować szczególną ostrożność, ponieważ wysoki poziom Phe w 

osoczu matki ma toksyczny wpływ na płód. Przy prawidłowej opiece przebieg choroby jest najczęściej 

korzystny, ale mogą występować komplikacje neuropsychiatryczne. Leczenie i zrównoważona dieta to 

najistotniejsze czynniki wpływające rezultat i rokowanie. 

Rokowanie: 

Rokowanie jest dobre przy wcześnie postawionym rozpoznaniu. 

. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


