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Definicja choroby: 

Fenyloketonuria matczyna (phenylketonuria-PKU) to rzadkie zaburzenie metabolizmu fenyloalaniny 

(sprawdź ten termin), wrodzona wada metabolizmu aminokwasów, charakteryzująca się rozwojem 

małogłowia, opóźnieniem wzrostu, wrodzonymi wadami serca, dysmorfią twarzy i niepełnosprawnością 

intelektualną u potomstwa matek z podwyższonym stężeniem fenyloalaniny. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania fenyloketonurii matczynej w Europie szacowana jest na 1/10 000. Dzięki 

badaniom przesiewowym zwiększona przeżywalność oraz poprawa zdrowia u kobiet z fenyloketonurią 

zwiększyła liczbę potencjalnych ciąż z ryzykiem podwyższonego poziomu fenyloalaniny matczynej. 

 

Obraz kliniczny: 

Hiperfenyloalaninemia klasyfikowana jest na podstawie stężenia fenyloalaniny w osoczu powyżej 1200 

mikromol/L (fenyloketonuria klasyczna; sprawdź ten termin) lub poniżej 600 mikromol/L 

(hiperfenyloalaninemia; sprawdź ten termin), stężenie pomiędzy 600 a 1200 mikrmol/L występuje w 

fenyloketonurii łagodnej. Wykazano, że zespół fenyloketonurii matczynej powoduje u potomstwa 

wewnątrzmaciczne i pourodzeniowe spowolnienie wzrostu z towarzyszącą niską masą urodzeniową, 

małogłowie oraz niepełnosprawność intelektualną. Występowały także wady serca takie jak 

dwukomorowa prawa komora, tetralogia Fallota oraz wady przegrody międzykomorowej (sprawdź te 

terminy). W ciężkich przypadkach może występować także dysmorfia twarzy ze zróżnicowanymi 

objawami, do których należy cofnięte czoło, zrośnięte powieki, zez, dysplastyczne obrąbki ucha, wysokie 

podniebienie, niedorozwój rynienki podnosowej, nozdrza przodopochylone, szeroki i płaski grzbiet nosa, 

skrzywienie przegrody nosowej, małożuchwie oraz ptoza. Przez całą ciążę należy utrzymywać optymalne 

stężenie fenyloalaniny matczynej aby zapobiegać ryzyku wystąpienia tych wad. Cel można osiągnąć 

poprzez minimalne przyjmowanie fenyloalaniny wraz z suplementami bogatymi w tyrozynę. Badania 

wykazały, że dieta lecznicza kontrolująca stężenie fenyloalaniny wprowadzona przed poczęciem pozwala 

zapobiegać zaburzeniu. 

 

Etiologia: 

Nieprawidłowo wysokie stężenie matczynej fenyloalaniny w osoczu jest przyczyną powstawania zaburzeń 

u dzieci. PKU i hiperfenyloalaninemia spowodowane są mutacjami genu PAH (12q22-q24.2). 
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Poradnictwo genetyczne: 

Fenyloketonuria dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny. Dzieci dotknięte chorobą w 

większości przypadków będą heterozygotycznymi nosicielami lub nie będą nosicielami defektu. 
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the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

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. 

 

 

 


