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:: Φαινυλκετονουρία  
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA716 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η φαινυλκετονουρία (PKU) είναι η πιο συχνή κληρονομική  διαταραχή του μεταβολισμού των 

αμινοξέων και χαρακτηρίζεται από ήπια έως σοβαρή νοητική υστέρηση  στους ασθενείς χωρίς 

θεραπεία. Ο επιπολασμός της PKU εμφανίζει σημαντικές γεωγραφικές διακυμάνσεις. Εκτιμάται 

ότι είναι 1/10.000 γεννήσεις ζώντων νεογνών στην Ευρώπη,  με ένα υψηλότερο ποσοστό σε 

ορισμένες χώρες (Ιρλανδία, Ιταλία). Ο επιπολασμός είναι ιδιαίτερα υψηλός στην Τουρκία: 

1/4.000 γεννήσεις. Η PKU είναι πολύ σπανιότερη στους πληθυσμούς της Φινλανδίας, της 

Αφρικής και της Ιαπωνίας. Η PKU προκαλείται από ένα ευρύ φάσμα μεταλλάξεων στο γονίδιο 

ΡΑΗ (12q22-q24.2) που κωδικοποιεί την  υδροξυλάση της φαινυλαλανίνης.  Μεταλλάξεις που 

δεν σχετίζονται με το γονίδιο ΡΑΗ έχουν αναφερθεί να προκαλούν μια διαταραχή που είναι 

γνωστή ως υπερφαινυλαλανιναιμία και οφείλεται σε ανεπάρκεια της ΒΗ4 (βλ. τον όρο αυτό). Η 

συχνότητα των μεταλλάξεων ποικίλλει μεταξύ ασθενών διαφορετικών  εθνικοτήτων.Η μειωμένη 

δραστικότητα ή η απουσία του ενζύμου της υδροξυλάσης της φαινυλαλανίνης ευθύνεται για τις 

κλινικές εκδηλώσεις,που εμφανίζονται  ως αποτέλεσμα της τοξικής συσσώρευσης της 

φαινυλαλανίνης στο αίμα και στον εγκέφαλο. Η διαταραχή  αυτή διαγιγνώσκεται συνήθως μέσω 

των  προγραμμάτων του νεογνικού προσυμπτωματικού ελέγχου. Η PKU πρέπει να διακρίνεται 

από την ανεπάρκεια BH4. Μεταβιβάζεται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο. Η γενετική 

συμβουλευτική πρέπει να παρέχεται σε οικογένειες με πάσχοντες. Η καθιερωμένη  θεραπευτική 

αντιμετώιση  είναι δίαιτα  χαμηλή σε φαινυλαλανίνη και χορήγηση  μείγματος αμινοξέων για τις 

μορφές  που απαιτούν θεραπεία. Το συνιστώμενο επίπεδο συντήρησης είναι συνήθως μεταξύ 

120 και 360 micromol / L στα νεογνά, με τη θεραπεία να θεωρείται απαραίτητη και σε 

ηλικιωμένους ασθενείς με επίπεδα φαινυλαλανίνης άνω των 600 micromol / L. Δεν υπάρχει 

ωστόσο ομοφωνία σχετικά με τα επίπεδα  της φαινυλαλανίνης πάνω από τα οποία θα πρέπει να 

ξεκινά η θεραπεία και οι συστάσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία 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. 


