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ανταποκρίνεται στην τετραϋδροβιοπτερίνη 
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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η υπερφαινυλαλανιναιμία/φαινυλκετονουρία που ανταποκρίνεται στην τετραϋδροβιοπτερίνη 

(υπερφαινυλαλανιναιμία/ φαινυλκετονουρία που ανταποκρίνεται στην BH4) είναι μια μορφή 

φαινυλκετονουρίας (PKU, δείτε αυτόν τον όρο), μιας ενδογενούς ή κληρονομικής διαταραχής του 

μεταβολισμού των αμινοξέων. Εκδήλωση της PKU χαρακτηρίζεται με ήπια ή μέτριας βαρύτητας 

εκδηλώσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η νοητική υστέρηση, οι επιληπτικές κρίσεις, οι   

αναπτυξιακές διαταραχές και οι διαταραχές  συμπεριφοράς καθώς και μια σημαντική μείωση και 

εξομάλυνση των αυξημένων συγκεντρώσεων φαινυλαλανίνης μετά από του στόματος φόρτιση 

με τετραϋδροβιοπτερίνη (BH4; διϋδροχλωρίδιο της σαπροπτερίνης), ενός  απαραίτητου 

συμπαράγοντα της υδροξυλάσης της φαινυλαλανίνης. 

Η επίπτωση της μορφής αυτής της ΡΚU δεν είναι γνωστή, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό (10-

30%) των ασθενών με φαινυλκετονουρία μπορούν να ωφεληθούν από τη θεραπεία με ΒΗ4. 

Ασθενείς με ήπια έως μέτρια συμπτώματα της ΡΚU μπορούν να αναγνωρισθούν  ως 

ανταποκρινόμενοι στην ΒΗ4 μετά από φόρτιση από του στόματος με 20 mg/kg/ημέρα με 

διϋδροχλωρίδιο της σαπροπτερίνης εάν σημειωθεί σημαντική μείωση των επιπέδων Phe μετά 

από 24-48 ώρες θεραπείας. Δοκιμασία  αποτελεσματικότητας (20 mg/kg/ημέρα) κατά τη διάρκεια 

αρκετών εβδομάδων θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αρχική ανταπόκριση. 

Η ΗΡΑ/PKU που ανταποκρίνεται στην ΒΗ4 προκαλείται από συγκεκριμένες μεταλλάξεις (οι 

οποίες κωδικοποιούν για μεταλλαγμένες πρωτεΐνες με σημαντική υπολειπόμενη δραστικότητα) 

στο γονίδιο <i> ΡΑΗ </ i> (12q22-q24.2) το οποίο κωδικοποιεί το ένζυμο υδροξυλάση της 

φαινυλαλανίνης. 

Η κληρονομικότητα είναι αυτοσωματική υπολειπόμενη. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 


