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Prehľad 
 
Fenylketonúria (PKU) je najčastejšia vrodená porucha metabolizmu aminikyselín a je charakterizovaná 
stredne ťažkým až ťažkým mentálnym postihnutím u neliečených pacientov. 
Prevalencia PKU je geograficky závislá. V Európe sa odhaduje na 1/10000 živonarodených detí, v 
niektorých krajinách sa objavuje častejšie (Írsko, Taliansko). Prevalencia je značne vyššia v Turecku: 
1/4000 živonarodených detí. Naopak, vo Fínskej, Africkej a Japonskej populácii je prevalencia PKU oveľa 
zriedkvejšia. 
Ak sa PKU nediagnostikuje v novorodeneckom veku, symptómy sa vyvinú počas niekoľkých mesiacov. 
Môžu byť veľmi mierne až ťažké, zahŕňajú spomalený vývin, zaostávanie v raste, mikrocefáliu, epileptické 
záchvaty, tremor, ekzém, vracanie a "stuchnutý" zápach. U neliečených pacientov sa potom rozvíja 
porucha intelektu, porucha správania (hyperaktivita) a motorické poruchy. Pacienti často mávajú bledý 
kolorit ako dôsledok deficitu tyrozínu. Najčastejšia forma ochorenia je známa ako klasická fenylketonúria 
(viď toto heslo) a je charakterizovaná závažnými príznakmi. Bola popísaná aj stredne ťažká forma 
(stredne ťažká PKU, viď toto heslo) a tiež ľahká forma známa ako ľahká hyperfenylalaninémia (ľahká HPA 
alebo nonPKU HPA, viď toto heslo). Bolo zistené, že podskupina pacientov s ľahšími fenotypmi reaguje 
na liečbu tetrahydrobiopterínom (BH4), kofaktorom v hydroxylácii fenylalanínu (BH4-responzívny HPA, viď 
toto heslo). 
PKU je spôsobená mnohými typmi mutácií v géne PAH (12q22-q24.2), ktorý kóduje fenyalanín 
hydroxylázu. Zistilo sa, že non-PAH mutácie môžu spôsobovať ochorenie známe ako 
hyperfenylalaninémia na základe deficitu BH4 (viď toto heslo). Frekvencia mutácií sa líši v rôznych 
etnických skupinách. Podkladom klinickej manifestácie sú nižšie hladiny alebo chýbanie fenylalanín 
hydroxylázy na základe toxického hromadenia fenylalanínu v krvi a v mozgu. 
Ochorenie sa zvyčajne diagnostikuje v rámci novorodeneckého skríningu.  
PKU by mala byť odlíšená od BH4 deficitu. 
Prenos je autozómovo recesívny. V postihnutých rodinách by malo byť zabezpečené genetické 
poradenstvo. 
Základom liečby u foriem ochorenia, ktoré vyžadujú terapiu, je diéta s nízkym obsahom fenylalanínu a 
zmes aminokyselín. Odporúčaná udržiavacia hladina je zvyčajne 120 až 360 mikromol/l u novorodencov, 
u starších pacientov, u ktorých je liečba nevyhnutná, sú to hladiny nad 600 mikromol/l. Neexistuje 
jednotný názor o hladine fenylalanínu, pri ktorej má byť zahájená terapia a odporúčania sa líšia v 
závislosti od krajiny. Prognóza je variabilná. 
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