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:: Fenyloketonuria 

ORPHA:716 

 

 

Definicja choroby: 

Fenyloketonuria (PKU) to jedna z najczęściej występujących wad wrodzonych metabolizmu 

aminokwasów, która u nieleczonych pacjentów charakteryzuje się łagodną do ciężkiej 

niepełnosprawnością intelektualną. 

Epidemiologia : 

Częstość występowania PKU różni się w zależności od położenia geograficznego. W Europie wynosi 

1/10000 żywych urodzeń z większą częstością w niektórych krajach (Irlandia, Włochy). Częstość 

występowania jest szczególnie wysoka w Turcji: 1/4000 żywych urodzeń. PKU występuje dużo rzadziej w 

populacji fińskiej, afrykańskiej i japońskiej. 

Obraz kliniczny :  

W przypadku braku rozpoznania w okresie noworodkowym, objawy rozwijają się w ciągu kilku pierwszych 

miesięcy życia, mogą być wyrażone w stopniu bardzo łagodnym do ciężkiego i obejmują stopniowe 

opóźnienie rozwoju, zahamowanie wzrostu, małogłowie, napady padaczkowe, drżenia, wyprysk, wymioty, 

mysi zapach. Następnie u nieleczonych pacjentów rozwija się niepełnosprawność intelektualna, 

zaburzenia zachowania (nadaktywność) oraz zaburzenia ruchowe. Pacjenci z powodu niedoboru tyrozyny 

często mają jasną karnację. Najczęstszą postacią  tej choroby jest fenyloketonuria klasyczna (sprawdź ten 

termin), charakteryzująca się znacznym zaawansowaniem objawów. Opisano także postać łagodną 

(fenyloketonuria łagodna; sprawdź ten termin), a nawet jeszcze łagodniejszą postać znaną jako łagodna 

hiperfenyloalaninemia (HPA łagodna, sprawdź  ten termin). Grupa pacjentów z łagodniejszymi fenotypami  

okazała się wrażliwa na tetrahydrobiopterynę (BH4), kofaktor hydroksylacji fenyloalaniny (HPA wrażliwa 

na BH4, sprawdź ten termin). 

Etiologia: 

PKU spowodowana jest przez szerokie spektrum mutacji genu PAH (12q22-q24.2) kodującego 

hydroksylazę fenyloalaniny. Hiperfelyloalaninemia wynikająca z niedoboru BH4 nie jest spowodowana 

mutacjami genu PAH. Częstotliwość mutacji różni się w poszczególnych grupach etnicznych. Objawy 

kliniczne spowodowane są niedoborem lub brakiem hydroksylazy fenyloalaniny, który powoduje toksyczne 

nagromadzenie się fenyloalaniny w mózgu i krwi. 

Metody diagnostyczne: 

Choroba wykrywana jest najczęściej podczas badań przesiewowych noworodków. 

Rozpoznanie różnicowe: 

PKU należy odróżnić od niedoboru BH4. 

Poradnictwo genetyczne: 

Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny. Rodzinie należy zapewnić konsultację 

genetyczną. 
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Postępowanie i leczenie: 

Podstawą leczenia jest dieta o niskiej zawartości fenyloalaniny i preparaty aminokwasowe. Dla 

noworodków zalecane jest utrzymanie stężenia fenyloalaniny na poziomie pomiędzy 120 a 360 

mikromol/L, u starszych pacjentów wdrożenie leczenia jest niezbędne kiedy poziom fenyloalaniny 

przekroczy 600 mikromol/L. Jednakże brakuje konsensusu odnośnie poziomu fenyloalaniny powyżej 

którego należy rozpocząć leczenie, a zalecenia różnią się w poszczególnych krajach. 

Rokowanie: 

Rokowanie jest zmienne. 
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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. 

 

 

 


