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Основні європейські принципи діагностики та 
лікування хворих на фенілкетонурію 
Франкян Я. ван Спронсен, Аннемієк М.Я. Вегберг, Кірстен Ахрінг, Амая Бегангер -Кітана, Ненад Блау, Аннет М. Бош, Альберто 

Бурліна Хаіме Кампістоль, Франсуа Фейлле, Марія Гізевська, Стефан С. Хайбрегтц, Шона Кірні, Вінченцо Леуцці, Франсуа 

Маілло, Аніа С. Мунтау, Фрітц К. Трефц, Маргрет ван Рійн, Джон Г. Уолтер, Аніта Макдональд    
Ми розробили європейські принципи для того, щоб оптимізувати лікування хворих на фенілкетонурію (ФКУ). Для 

розробки принципів, ми здійснили пошук літератури, дали критичну оцінку, а також класифікували отримані дані 
за методом Шотландської міжуніверситетської мережі з розробки клінічних керівництв. Ми використовували 

метод Дельфі у випадках, коли даних було недостатньо або вони були відсутні. З 70 сформульованих 
рекомендацій, в цьому Огляді ми розглянемо десять, які, на нашу думку, мають найвищий пріоритет. Дієта 
виступає основою лікування, хоча деякі пацієнти можуть відчути покращення від прийому тетрагідробіоптеріна 

(BH4). Концентрація фенілаланіну в необробленій крові є вирішальним фактором в лікуванні хворих на 
фенілкетонурію. Якщо концентрація фенілаланіну в крові менше 360 мкмоль/л, не має необхідності у втручанні. 

Лікування рекомендується до 12 років, якщо концентрація фенілаланіну в крові становить від 360 мкмоль/л до 600 
мкмоль/л, а лікування протягом усього життя рекомендується, якщо концентрація становить понад 600 мкмоль/л. 
Для жінок, які намагаються завагітніти або під час вагітності (материнська фенілкетонурія), концентрації 

фенілаланіну в необробленій крові більше 360 мкмоль/л має бути знижена. Цільові концентрації при лікуванні є 
наступними: 120-360 мкмоль/л для осіб у віці 0-12 років і для материнської фенілкетонурії і 120-600 мкмоль/л 

для невагітних жінок старше 12 років. Мінімальні вимоги до лікування і подальший лікарський нагляд пацієнтів з 
фенілкетонурією визначаються відповідно до віку, прихильності до лікування, а також клінічного стану. 

Дієтологічний, клінічний та біохімічний подальший нагляд необхідний для всіх пацієнтів, незалежно від терапії. 
 

Вступ 
Фенілкетонурія – це рідкісне аутосомно-рецесивне 
вроджене порушення метаболізму фенілаланіну, яке 
трапляється у 1 з 10 000 новонароджених в Європі (пункт 
1 і 2)1. Дефіцит печінкового ферменту 
фенілаланінгідроксилази призводить до повної або 
часткової нездатності перетворювати фенілаланін (з 
раціону або внаслідок катаболізму білків в організмі) в 
тирозин (малюнок 1),2 наслідком чого може стати висока 
концентрація фенілаланіну в крові, який проходить 
гематоенцефалічний бар'єр, негативно впливаючи на 
розвиток і функції мозку. Доступні методи лікування 
спрямовані на зниження концентрації фенілаланіну в 
крові, який вважається сурогатним маркером 
концентрації фенілаланіну у мозку. Проте, патофізіологія 

фенілкетонурії повністю невизначена (малюнок 2).3 У 
випадку відсутності лікування, клінічними проявами 
фенілкетонурії є незворотна розумова відсталість, 
мікроцефалія, відхилення у поведінці, психіатричні 
симптоми, рухові розлади, хвороблива поведінка, 
епілептиформні напади і екзематозні висипи. У випадку 
діагностування захворювання у ранньому віці з його 
негайним лікуванням, більшість пацієнтів демонструють  
нормальний розвиток, хоча можуть бути 
нейропсихологічні, поведінкові і соціальні розлади.2,5 
Дієтична терапія полягає у впровадженні дієти з 
обмеженням фенілаланіну, природного білка в поєднанні 
з харчовими добавками без феніл-амінопропіонової 
кислоти, що містять L-амінокислоти, та їжею з низьким 
вмістом білка. Деякі пацієнти з фенілкетонурією мали 
реакцію на тетрагідробіоптерін (Bh4), головний 
природний кофермент фенілаланінгідроксилази, який діє 
в якості фармацевтичного шаперона (призначається як 
сапроптерина дигідрохлорид), знижуючи концентрацію 
фенілаланіну в крові і підвищуючи толерантність до 
дієтичного фенілаланіну.2 У деяких країнах (частіше не 
європейських), глікомакропептід казеїну або великі 
нейтральні амінокислоти використовуються для 
лікування, але  
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Факультет соціології 

Пункт 1: Інформація про генетику і патофізіологію 

фенілкетонурії 

Генетика фенілкетонурії2 

Фенілкетонурія викликана мутаціями гену, що кодує 

фенілаланінгідроксилазу. Ген фенілаланінгідроксилази 

знаходиться на хромосомі 12 (область q22-24.1), що складається з 

13 екзонів і 12 інтронів, в цілому охоплюючи 100 кілобайт 

генетичних даних. Відомо, що більше 950 мутацій гену, що 

кодує фенілаланінгідроксилазу (база даних BIOPKU),  пов'язані 

з дефіцитом фенілаланінгідроксилази. Більшість мутацій – це 

міссенс-мутації, які, як правило, призводять до неправильного 

фолдингу білків або порушення каталітичних функцій. 

Поширеність фенілкетонурії демонструє значні географічні 

відмінності: в Європі частота захворювання складає 1 до 10 000 

новонароджених, з більш високою частотою в деяких країнах, 

таких як Ірландія і Туреччина, але з дуже низькою у Фінляндії. 

Фенілаланінгідроксилаза2 

Фенілаланін гідроксилюється фенілаланінгідроксилазою, що 

потребує тетрагідробіоптерін (ВН4) в якості кофактора, а також 

залізо і кисень. Фенілаланінгідроксилаза має структуру 

тетрамеру. Під час гідроксилації фенілаланіну, ВН4 

окислюється до 4a-гідрокси-посередника, який далі 

регенерується до ВН4 ферментами карбіноламід-4a-дегідратази 

і дігідроптерідінредуктази. BH4 синтезується з 

гуанозінтріфосфату трьома додатковими ферментами: 

ціклогідролаза гуанозінтріфосфату I, 6-пірувіл-

тетрагідроптерін синтаза і сепіаптерін редуктази. Варіанти 

генів, що кодують ферменти та беруть участь в метаболізмі 

BH4, призводять до дефіциту BH4, що частіше лікують 

попередниками BH4 і нейромедіаторів. Деякі пацієнти з 

дефіцитом фенілаланінгідроксилази мали реакцію на BH4. 

Таку реакцію називають реактивність BH4. 
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Пункт 2: Визначення генетики і патофізіології фенілкетонурії  

Виконавче функціонування 

Виконавче функціонування описує когнітивні процеси, які регулюють поведінку, 

наприклад, інгібіторний контроль, короткочасна пам'ять і когнітивна гнучкість. 

Вагітність з підвищеним ризиком 

Вагітність, яка загрожує здоров'ю або життю матері або плода. 

Гіперфенілаланінемія 

Будь-яка концентрація фенілаланіну в крові більше 120 мкмоль/л. 

Дорослі з пізнім лікуванням або без лікування 

Пізня діагностика – це діагностика захворювання у дітей від 3 місяців до 7 років (≥3 

місяців до <7 років). Пацієнти без лікування – це пацієнти, які не отримали 

лікування у віці 7 років і старше. 

Синдром материнської фенілкетонурії 

Тератогенний ефект підвищеного рівня материнського фенілаланіну для плода під час 

вагітності. 

Толерантність фенілаланіну 

Кількість фенілаланіну (мг/кг на добу або мг на день), яка підтримує концентрацію 

фенілаланіну в плазмі в межах цільового діапазону. Ця кількість також може бути 

описана як толерантність природного білка, виражена в г на день, приймаючи 

фенілаланін з природним білком з пропорцією 50 мг фенілаланіну на 1 грам 

натурального білка. 

Потреба в білку 

Найнижчий рівень споживання білка з їжею, який буде врівноважувати втрати азоту в 

організмі, і таким чином підтримувати енергетичний баланс білка з помірним рівнем 

фізичної активності. 

Білкові замінники (харчові добавки без фенілаланіну, що містять L-амінокислоти, і 

глікомакропептід з низьким вмістом фенілаланіну)  

Білкові замінники мають важливе значення у лікуванні фенілкетонурії, 

запобігаючи дефіциту білка і оптимізуючи метаболічний контроль. Замінники 

білка, як правило, отримують з харчових добавок без фенілаланіну, що містять L-

амінокислоти, рідше – з глікомакропептіду з низьким вмістом фенілаланіну. 

BH4 

Кофермент фенілаланінгідроксилази. BH4 також діє як шаперон у деяких пацієнтів, у 

яких є дефіцит фенілаланінгідроксилази. ВН4 є коферментом тирозину і триптофан 

гідроксилази, а також відіграє певну роль у перетворенні L-аргініну в окис азоту в 

процесі синтази окису азоту. 

Дефіцит BH4 

Порушення метаболізму BH4 (синтезу або оновлення) призводять до дефіциту BH4. 

До них можна віднести три відомих порушення синтезу і два порушення регенерації 

(див. також фенілаланінгідроксилазу в пункті 1). 

Потенціальна реактивність  BH4 

Зниження фенілаланіну в крові більше, ніж на 30% після навантажувального тесту 

BH4 або дві реактивні мутації BH4. Реактивність BH4 має бути перевірена протягом 

пробного лікування для встановлення дозування BH4, вживання природного білка і 

харчових добавок без фенілаланіну, що містять L-амінокислоти. 

Реактивність BH4 

У цьому Огляді ми визначили реактивність BH4 як збільшення на 100% або більше 

для природного білка або покращеного біохімічного контролю (> 75% від рівня 

фенілаланіну в цільовому діапазоні) або для дозування BH4 між 1-20 мг/кг маси 

тіла (максимальне дозування 1000 або 1400 мг на день в деяких країнах). 

 
безпечність і ефективність таких стратегій лікування 
потребують подальшого дослідження.2 

Лікування фенілкетонурії відрізняється по всій Європі. 
Існують різні місцеві та національні принципи. Зараз є 
необхідність впровадження стандартизованого лікування, щоб 
отримати оптимальні результати.6,7 Розвиток таких 
європейських принципів був обумовлений як фахівцями в 
галузі охорони здоров'я, так і Європейським товариством з 
проблем фенілкетонурії і порушень східного походження, до 
яких застосовуються методи лікування фенілкетонурії.7-9 В 
цілому, результатом впровадження таких принципів має стати 
покрашення догляду за пацієнтами,10,11 послідовне, 
високоякісне, справедливе лікування, а також усвідомлення 
рідкісних захворювань.12 В рамках цієї статті ми повідомляємо 
про розробку європейських принципів лікування  
фенілкетонурії за участі 19 експертів з фенілкетонурії і 
виділяємо десять клінічних рекомендації (із 70), які, на нашу 
думку, мають найвищий пріоритет для реалізації. Основні 
рекомендації були засновані на останніх фактичних даних про 
лікування фенілкетонурії, що дозволить досягти оптимальних 
клінічних і нейропсихологічних результатів з відповідною 
стратегією лікування і без непотрібних витрат.  

 

Розробка принципів 
Науково-консультативний комітет Європейського товариства з 
проблем фенілкетонурії і порушень східного походження, до 
яких застосовуються методи лікування фенілкетонурії, 
отримав завдання організувати групу європейських експертів з 
фенілкетонурії. Були запрошені 19 фахівців в сфері охорони 
здоров'я, базуючись на їх досвіді і знаннях, а не на їх 
національності; один з них відмовився приймати участь і один 
звільнився з особистих причин. Серед 17 фахівців були 
терапевти і педіатри-метаболісти, дитячий невропатолог, 
біохімік, дієтологи-метаболісти, нейропсихологи і психологи. Їх 
розділили на п'ять робочих груп: (1) дієтотерапія, біохімічний 
або дієтологічний подальший нагляд (Робоча група А); (2) 
нейрокогнітівне дослідження, в тому числі знімки (Робоча 
група Б); (3) психосоціальне дослідження  та дотримання 
встановленого режиму терапії (Робоча група В); (4) 
материнська фенілкетонурія і фенілкетонурія у дорослих, а 
також пізня діагностика фенілкетонурії і фенілкетонурія без 
лікування (Робоча група Г); і (5) діагностика фенілкетонурії, в 
тому числі початок лікування і призначення лікарських засобів 
для лікування фенілкетонурії (Робоча група Д). Помічник 
керівника проекту і менеджер з формування принципів 
працювали разом з робочими групами. Ми проконсультувалися 
з акушером стосовно материнської фенілкетонурії. Розробка 
принципів тривала з жовтня 2012 року по грудень 2015 року. 

Ми розробили принципи, використовуючи Опитувальник з 
експертизи та атестації керівництв в Європі. Ми здійснили 
пошук літератури, дали критичну оцінку, а також 
класифікували отримані дані за методом Шотландської 
міжуніверситетської мережі з розробки клінічних керівництв 
(версія 2011) з використанням восьми рівнів аргументації, які 
відобразили на шкалі рекомендацій (від А [високий] до Г 
[низький], з додатковою рекомендацією для так званих 
принципів належної практики, які не засновані на будь-яких 
аргументах). 

Всі робочі групи визначили ключові питання, після чого 
асистент проекту проводив пошук відповідних робіт. Помічник 
керівника проекту і менеджер з формування принципів 
надавали допомогу всім робочим групам і пленарним 
засіданням для того, щоб останні мали змогу відповідним 
чином обговорити твердження без достатньої аргументації. 
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Ми надіслали концепт всіх принципів 14 зовнішнім 
консультантам (терапевтам і дієтологам або 
нутріціоністам) і правлінню Європейського товариства з 
проблем фенілкетонурії. Детального інформація про 
процес (в тому числі питання по кожному з ключових 
рекомендацій) наведена в додатку. 

 

Принципи 
Загальні відомості 
Основні питання цих принципів включали (1) 
діагностику, початок і тривалість лікування; (2) цілі 
лікування; (3) практичні питання щодо дієтичного і BH4 
лікування; (3) подальший нагляд; і (5) спеціальні умови 
(материнська фенілкетонурія, пізня діагностика 
фенілкетонурії і фенілкетонурія без лікування). У 
заключному розділі ми розглянемо майбутні цілі 
лікування фенілкетонурії. Пункт 3 включає десять 
ключових тверджень, що випливають із цих основних 
питань. Деякі аспекти цього Огляду потребують 
додаткового розгляду щодо об’єму документа і 
відсутності аргументів. Отже, саме це було розглянуто. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Малюнок 1: Система гідроксилації фенілаланіну2

 

BH4=тетрагідробіоптерін. GTP=гуанозинтрифосфат. 
 

Діагностика, початок і тривалість лікування 

Більшість тверджень щодо діагностика і класифікації 
засновані на досвіді, а не науково обґрунтовані.2 Як 
правило, дефіцит фенілаланінгідроксилази 
класифікується як легка, помірна або важка 
фенілкетонурія (також відома як класична). Ця 
класифікація зазвичай ґрунтується на найвищій 
концентрації фенілаланіну в необробленій крові після 
клінічного діагнозу або при скринінгу новонароджених. 
Проте, зразки крові для скринінгу новонароджених можна 
збирати до піку концентрації фенілаланіну без лікування. 
Так як час забору зразків обмежує використання 
традиційних класифікацій тяжкості, пропонується нова 
класифікація на основі того, що пацієнти  з дефіцитом 
фенілаланінгідроксилази, які підтримують концентрацію 
фенілаланіну в крові в рекомендованому діапазоні, не 
потребують лікування, мають дотримуватись дієти або 
ВН4, або обох. 
Скринінг новонароджених, направлений на виявлення 
фенілкетонурії,  задовольняє всі критерії, включно з 
відношенням витрат і прибутку.13  

птерину і активності дигідроптеридинредуктази не 
визначено. Всіх дітей з неврологічними проблемами 
невідомого походження слід перевірити на наявність 
дефіциту BH4, навіть з незначним підвищенням 
концентрації фенілаланіну в крові. 

Для пацієнтів з фенілкетонурією кожні 4 тижні 
затримки початку лікування призводять до зниження 
інтелекту приблизно на чотири пункти (IQ)14, 
підкреслюючи, що неврологічні ушкодження 
починаються в ранній період після народження. Таким 
чином, обов’язково необхідно організовувати скринінг 
новонароджених і направляти їх до центрів 
фенілкетонурії, щоб почати лікування не пізніше 10-
денного віку. 
Існує консенсус стосовно того, що пацієнти з 
концентрацією фенілаланіну в необробленій крові менше 
360 мкмоль/л не потребують лікування і що лікування 
потрібно для пацієнтів з концентрацією фенілаланіну 
понад 600 мкмоль/л. Необхідність лікування для 
концентрації фенілаланіну від 360 мкмоль/л до 600 
мкмоль/л до кінця не визначена.15,16 
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Таким чином, скринінг новонароджених, направлений на 
виявлення фенілкетонурії, має проводитись в кожній 
європейській країні. Такий скринінг потребує не тільки 
надійної інфраструктури, при якій кров беруть у всіх 
новонароджених протягом декількох днів після 
народження, але й добре обладнаних лабораторій, які 
можуть ефективно виконувати аналізи. Країни з низьким 
рівнем прибутку  могли б розглянути можливість 
використання лабораторій інших країн для скринінгу 
новонароджених, як можливий варіант. 

Для всіх дітей з гіперфенілаланінемією, необхідно 
виключити дефіцит BH4 і захворювання печінки, тому що 
вони потребують інших стратегій лікування. Перед 
початком лікування або прийому BH4, були взяті зразки 
крові на птерин, сеча, а також була перевірена активність 
дигідроптеридинредуктази методом діагностики з 
використанням сухої капілярної крові. Крім того, можна 
використати 24-годинний навантажувальний тест BH4, 
особливо якщо час до отримання результатів аналізу 

Вегледж та інші17 відповідним чином дослідили пацієнтів 
з концентрацією фенілаланіну, що не потребує лікування, 
в межах цього діапазону, і заявили, що така концентрація 
не представляє небезпеки. Проте, в цьому дослідженні 
тільки у сімох з 31 пацієнтів діагностували концентрацію 
фенілаланіну понад 500 мкмоль/л, відповідно, ми 
вважаємо недоцільним рекомендувати, що концентрація 
фенілаланіну 360-600 мкмоль/л є безпечною без 
лікування.17 Таким чином, ми рекомендуємо почати 
лікування всіх дітей, у яких концентрація фенілаланіну 
становить понад 360 мкмоль/л. Ця рекомендація 
неповністю обґрунтована, тому необхідно отримати 
додаткову інформацію, щоб розробити відповідні 
рекомендації. 

Що стосується тривалості лікування, ми рекомендуємо 
розпочати лікування до 12-річного віку для осіб, які 
раніше не проходили лікування з концентрацією 
фенілаланіну між 360 мкмоль/л і 
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Малюнок 2: Патофізіологія фенілкетонурії 
Схема механізму потенційного нейрокогнітивного порушення, спричиненого високими концентраціями фенілаланіну. На малюнку показано негативний 
вплив високої концентрації фенілаланіну в головному мозку, а також вплив дуже низьких концентрацій LNAA в головному мозку. Низька концентрація є 
результатом високої концентрації фенілаланіну в крові при перенесенні LNAA з крові до мозку, навіть якщо концентрація LNAA в крові знаходяться в межах 
норми. Відтворено з дозволу Відділення педіатрії, 126, 333–41, Авторське право © 2010 AAP.4 Phe=фенілаланін. BBB=гематоенцефалічний бар'єр. 

LNAA=великі нейтральні амінокислоти. 
LAT1=носій L-амінокислоти. BH4= тетрагідробіоптерін. HMG-CoA=3-гідрокси-3-метилглутарил-коензим A. Tyr=тирозин. Trp=триптофан. 

 

600 мкмоль / л, за умови, що в подальшому фенілаланін в 
крові залишається на рівні менше 600 мкмоль/л без 
лікування. Ми пропонуємо цей термін через недостатню 
кількість доказів і необхідність відповідного 
метаболічного контролю, щоб зберегти когнітивні 
функції, особливо протягом перших 12 років життя.18,19 
Жінкам, які не проходили лікування, з концентрацією 
фенілаланіну понад 360 мкмоль/л, необхідно пройти 
обстеження під час вагітності з метою зниження 
концентрації фенілаланіну до менш ніж 360 мкмоль/л.  

Пацієнтам з концентрацією фенілаланіну понад 600 
мкмоль/л обов’язково необхідно продовжувати лікування 
до досягнення повноліття (18 років),20-23 але необхідність 
продовжувати лікування в дорослому віці поставлена під 
сумнів. Результати досліджень, узагальнені в 
систематичному огляді, показують, що при лікуванні 
фенілкетонурії у дорослих на ранній стадії (лікування 
продовжено або припинено) (як правило > 600 мкмоль/л), 
відмічаються значні субоптимальні результати в 
порівнянні зі здоровими особами, в тому числі дефіцит 
виконавчої функції, проблеми з концентрацією уваги, 
зниження вербальної пам'яті, розлади мови, порушений 
настрій, соціальні і емоціональні проблеми.4 Чи є ці 
субоптимальні результати наслідком неправильного 
лікування в дорослому, підлітковому віці або навіть раніше, 
достовірно невідомо. У дорослих пацієнтів, які пройшли 
лікування фенілкетонурії на ранніх стадіях (лікування 
продовжено або припинено), як правило, можна 
простежити чіткий зв'язок між паралельними 
концентраціями фенілаланіну в крові і деякими аспектами 
функціонування мозку, метаболізму мозку, а також 
відмінностями в мієлінізації відповідно до ван Спронсена та 
інших.24 Дорослі пацієнти з фенілкетонурією, які більше не 
дотримуються дієти з обмеженням  фенілаланіну, можуть 
мати неврологічні ускладнення25 та втратити зір26,27, що 
можна скоректувати або навіть вилікувати після поновлення 
лікування.25–27 

У дорослих пацієнтів, які продовжують лікування 
фенілкетонурії, згідно з результатами опитування щодо 
якості життя, якість життя знаходиться на задовільному 
рівні, з поліпшенням якості життя і здоров’я у деяких 
пацієнтів, які повернулися до дієти з низьким вмістом 
фенілаланіну після припинення лікування 
фенілкетонурії.28,29 Однак, опитування щодо загального 
рівня якості життя не відображає негативного впливу  
фенілкетонурії, тому було розроблено і схвалено 
спеціальний опитувальник для фенілкетонурії.30,31 На 
основі цих даних, ми рекомендуємо довічне лікування для 
пацієнтів з концентрацією фенілаланіну понад 600 
мкмоль/л, хоча відмічаємо, що лікування із застосуванням 
дієти потребує значних зусиль від пацієнта. 

 
Цілі лікування 
Рівень фенілаланіну у крові є основним показником для 
визначення стратегії лікування.18,19,32 В таблиці 1 наведені 
дослідження, в яких був використаний метод 
Шотландської міжуніверситетської мережі з розробки 
клінічних керівництв для того, щоб досягти найвищого 
рівня аргументації для тверджень, які описують вікові 
цільові діапазони. За результатами мета-аналізів 
Альбрехта, Вайсбрена та інших32,18, для дітей у віці до 12 
років було запропоновано безпечну верхню цільову 
концентрацію фенілаланіну в крові 320 мкмоль/л32 і 420 
мкмоль/л,18. Фоннесбек та інші19 повідомили, що середня 
концентрація 400 мкмоль/л представляла підвищений 
ризик при IQ менше 85. Деякі дані також демонструють 
більш сприятливі результати, якщо середня концентрація 
фенілаланіну в крові становить менше 240 мкмоль/л, а не 
360 мкмоль/л (середній вік <12 років).41 Ях'я та інші41 

повідомили про краще виконання завдань пацієнтами з 
фенілкетонурією в нейропсихологічному аспекті, якщо 
концентрація фенілаланіну в крові становить  менше 240 
мкмоль/л, ніж 

Печінка Кров Мозок 
BBB 

Знижує: 
• Глутаматергічну синаптичну передачу 

• Активність піруваткінази 

• Активність HMG-CoA 

Phe Phe LAT1 Phe 
Руйнує: 
• Мієлін (ураження білої речовини) 

BH4 PAH Інгібірує: 
• Тир і гідроксилазу Трп 

Tyr 

LNAA LAT1 LNAA 

(нормальний рівень) 

Знижений: 
• Синтез білка 

• Синтез нейромедіаторів 

↓Трп→↓ серотонін 

↓Тир →↓ допамін 
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Пункт 3: Основні рекомендації пацієнтам з фенілкетонурією 
Класи варіюються від ✓ (без можливості оцінки рівня 

аргументації через відсутність будь-яких опублікованих робіт з 
цього питання) до найвищого B. Основні рекомендації 
засновані на фактичних даних (якщо рівень аргументації 
становив А або В за методом Шотландської 
міжуніверситетської мережі з розробки клінічних керівництв), 

на основі консенсусу (з використанням методу Дельфі), якщо 
рівень аргументації становив C або D, або на основі так званих 
принципів належної практики, які не засновані на будь-яких 

аргументах, якщо рівень був ✓. 

Твердження 1 

Клас рекомендації: ✓ 

Щоб підтримувати концентрацію фенілаланіну в крові згідно 
рекомендацій, пацієнтів з дефіцитом фенілаланінгідроксилази 
можна розділити на тих, хто не потребує лікування, або на тих, 
хто потребує дієти або тетрагідробіоптерін (Bh4), або обох.  

Твердження 2 

Клас рекомендації*: C 

У випадку диференційного діагнозу гіперфенілаланінемії 

будь-якого ступеня, необхідно виключити дефіцит BH4, 

визначивши кількість претину в крові або сечі, а також 

перевірити активність дигідроптеридинредуктази методом 

діагностики з використанням сухої капілярної крові. 

Твердження 3 

Клас рекомендації: D/C 

Пацієнти з концентрацією фенілаланіну в крові менше 360 

мкмоль/л не потребують лікування. Пацієнти з рівнем 

фенілаланіну в крові більше 360 мкмоль/л мають пройти 

лікування. Пацієнти з рівнями фенілаланіну між 360 мкмоль/л і 

600 мкмоль/л мають пройти лікування у віці до 12 років. 

Пацієнти з рівнем фенілаланіну понад 600 мкмоль/л мають 

проходити довічне лікування. 

Твердження 4 

Клас рекомендації: C 

Всі дорослі пацієнти з фенілкетонурією повинні систематично 

перевірятися у спеціалізованих центрах обміну речовин 

протягом усього життя через ризики, які можуть виникнути в 

дорослому віці. 

Твердження 5 

Клас рекомендації: B 

У пацієнтів з фенілкетонурією, які пройшли лікування у віці до 

12 років, цільова концентрація фенілаланіну повинна становити 

120-360 мкмоль/л. 

Твердження 6 

Клас рекомендації: D 

У пацієнтів з фенілкетонурією, які пройшли лікування у віці до 12 

років або старше, цільова концентрація фенілаланіну повинна 

становити 120-600 мкмоль/л. 

Твердження 7 

Клас рекомендації: B 

У вагітних жінок з фенілкетонурією цільова концентрація 

фенілаланіну повинна становити 120-360 мкмоль/л. 

Твердження 8 

Клас рекомендації: B 

Жінки з концентрацією фенілаланіну в крові менше 360 мкмоль/л 

не потребують лікування для зниження фенілаланіну в крові до або 

під час вагітності. 

Твердження 9 

Клас рекомендації: C 

Пацієнтам, які дотримуються дієти з низьким вмістом 

фенілаланіну або обмежують прийом високобілкової їжі, 

необхідно щорічно проходити дієтологічний огляд. Такий огляд 

має включати клінічне обстеження, в тому числі 

антропометричних параметрів (маса, зріст, індекс маси тіла). Ми 

також рекомендуємо виміряти плазмові амінокислоти, 

гомоцистеїн плазми або метилмалонову кислоту, гемоглобін, 

середній об’єм еритроцитів і феритин. Всі інші мікроелементи 

(вітаміни і мінерали, в тому числі кальцій, цинк, селен) або 

гормони (паратиреоїдного гормон) можна перевірити при 

наявності клінічних показань. 

Твердження 10 

Клас рекомендації: ✓ 

Якщо понад 50% від концентрації фенілаланіну знаходяться поза 

цільового діапазону протягом 6 місяців, пацієнтам у віці до 12 

років необхідно розглянути наступне: (1) збільшити частоту 

перевірок фенілаланіну в крові, амбулаторних консультацій і 

перенавчання, (2) отримати консультацію психолога або 

соціального працівника і (3) пройти стаціонарне лікування. Якщо 

100% концентрації фенілаланіну знаходяться поза цільового 

діапазону протягом 6 місяців і присутні інші ознаки 

неефективності лікування, такі як недостатня співпраця, 

невідвідування клініки або невирішені питання, які не 

стосуються захворювання, необхідно проконсультуватись з 

соціальними службами і службами у справах дітей.  

 
*Рівень аргументації C через наявність великої кількості інформації, 

незважаючи на те, що більшість розглянутих документів мають 

описовий характер. 

 
 

 

у пацієнтів з концентрацією в діапазоні від 240 мкмоль/л до 
360 мкмоль/л (середній вік <12 років). Однак, незважаючи на 
статистичну значимість, відмінності в інгібіторному 
контролі, когнітивній гнучкості і регуляції моторики не були 
важливими з клінічної точки зору. 

Тому, з урахуванням загальних фактичних даних, ми 
рекомендуємо показник 360 мкмоль/л у якості верхньої 
цільової концентрації фенілаланіну в крові для перших 12 
років життя. Даних про підлітків і дорослих пацієнтів не 
вистачає, тому необхідно й надалі збирати інформацію 

 

 

в рамках довгострокових міжнародних спільних 
досліджень. Використовуючи інформацію, представлену в 
таблиці 1, ми рекомендуємо показник 600 мкмоль/л у 
якості верхньої цільової концентрації фенілаланіну в крові 
для всіх осіб старше 12 років. Проте, Американська колегія 
медичної генетики і геноміки рекомендує показник 360 
мкмоль/л у якості верхньої цільової концентрації 
фенілаланіну для дорослих пацієнтів з фенілкетонурією.45 
Верхній поріг 360 мкмоль/л заснований на мета-аналізі 
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з трьома початковими умовами: інші параметри 
дослідження когнітивних результатів, окрім IQ, 
використовуються нерегламентовано або ускладнено 
комбінуються; зміна IQ не є важливим компонентом зміни 
систематичної помилки оцінки; ефект фактичної 
концентрації фенілаланіну і концентрації протягом життя 
після 6-річного віку вважається основним.19 Ми визнаємо 
важливість цього мета-аналізу,19 і вважаємо, що необхідно 
враховувати систематичну помилку оцінки через зміни IQ 
і зміни індивідуального IQ протягом довгого часу. Крім 
того, не слід переоцінювати ефект метаболічного 
контролю на IQ дорослого пацієнта, 

 
як нейрокогнітивний показник. В зрілому віці, цільова 
концентрація фенілаланіну повинна визначатися, 
базуючись на концентрації фенілаланіну в зрілому віці. 

Враховуючи, що абсолютна концентрація фенілаланіну є 
найбільш важливим фактором при виборі стратегії 
лікування, результати вимірювання фенілаланіну мають 
бути точними. Точність аналізаторів амінокислот, 
високоефективної рідинної хроматографії і тандемної мас-
спектрометрії встановлена, але концентрація фенілаланіну 
при вимірюванні методом діагностики з використанням 
сухої капілярної крові на 8-26% нижче, ніж у зразках з 
венозною кров’ю.46-48 

Досліджувані групи Вимірювання фенілаланіну Результати   Висновок

 

МРТ *†: Веглейдж та ін. (2001),17 

Бік та ін. (1993),33 Коно та ін. 

(2005),34 Клірі та ін. (1994),35 and 
Манара та ін. (2009)36 

 

Діти, підлітки та дорослі пацієнти 

з ФКУ; діапазон = 2–77 

 

Паралельне, постійне або протягом 

дитинства 

 

Ураження білої 

речовини на МРТ 

 

Біла речовина без змін при концентрації фенілаланіну <300–

600 мкмоль/л 

 

 

 

 

 
 

Фоннесбек та ін. (2013)19*‡  Мета-аналіз 17 досліджень 
Представлений у 21 статті; 432 
пацієнта з ФКУ від 2 до 32 років 

(1) Концентрація фенілаланіну в 
критичний період <6 років; (2) 
довічне для  ≥6  років; 
(3) Визначення IQ паралельне з 
фенілаланіном для обох періодів 

Можливе зниження 
IQ (<85); середній 
показник у групі 
15% 

(1) Рівень IQ <85 в критичний період (<6  років) в 19% 
випадків з концентрацією фенілаланіну 400 мкмоль/л  і 30% 
з концентрацією 600 мкмоль/L; (2) історична концентрація в 
некритичний період (≥6 років) з показником  IQ <85 наявна у 
14% з концентрацією 400 мкмоль/л і 20% з концентрацією 
600 мкмоль/л; (3) паралельно виміряний  фенілаланін не 
співвідносився з низьким IQ 

 

  

 
 
Даймонд та ін. (1997)37‡ 37 пацієнтів з ФКУ (0·5–7 років) 

і 86 представників контрольної 

групи 

 
Паралельне (середній 

фенілаланін протягом 6 тижнів 
до аналізу) <360 мкмоль/л і 360–
600 мкмоль/л 

EF  
 З паралельним фенілаланіном 360–600 мкмоль/л 

результати тестів EF у групах були гіршими (короткочасна 
пам'ять та можливості до інгібування), ніж з паралельним 
<360 мкмоль/л 

 

 

 

 

 

 
 

Хайбрегтц та ін. (2002)39‡ 67 пацієнтів з ФКУ (7–14 років) 

і 73 представника контрольної 

групи згідно з віком 

Паралельне вимірювання 

≤ 360 мкмоль/л (к=29) і 

> 360 мкмоль/л (к=38) 

Нейропсихологічні 
тести, в тому числі 
тести  EF 

З паралельним фенілаланіном  >360 мкмоль/л результати 
тестів EF були гіршими у порівнянні зі здоровими учасниками. 
Пацієнти, які мали концентрацію ≤360 мкмоль/л мали аналогічні 
результати зі здоровими і кращі за пацієнтів з >360 мкмоль/л 

 

 
Шмідт та ін. (1996)40† 15 пацієнтів з ФКУ (17–24 роки) 

і 19 представників контрольної 

групи (18–24 роки) 

Три вимірювання фенілаланіну 
одночасно з отриманням 
результатів; сувора дієта з 
амінокислотними у порівнянні з 
відсутністю дієти 

Нейропсихологічні 
тести, в тому числі 
тести EF; три тести з 
інтервалом у 

4–5 тижні 

Краще виконання завдань у нейропсихологічному аспекті у 
групах з дієтою (в середньому 630 мкмоль/л [ 280–966]) у 
порівнянні з відсутністю дієти (в середньому 1320 мкмоль/л 
[720–1800] та 1410 мкмоль/л [1040–2200]) 

 

 
(Продовження таблиці 1 на наступній сторінці) 

Шмідт та ін. (1996)40‡ 
(включно з Альбрехт та ін. 
[2009]32*‡)  
 

EF Леуцці та ін. (2004)38‡ 

Веглейдж та ін. (2013)23* 

(1) 423–750 мкмоль/л: кожне підвищення на 100 
мкмоль/л призводить до зниження IQ на 1,3–3,1;  (2) 
394–666 мкмоль/л: кожне підвищення на  100 мкмоль/л 
призводить до зниження IQ  на1,9–4,1 

(1) Концентрація фенілаланіну в  

критичний період (від народження 

до 6 або 12 років); (2) довічне 

Мета-аналіз 40 досліджень 
представлений в 40 статтях; 
3361 пацієнта з ФКУ від 0 до 31 
року 

Вайсбрен та ін. (2007)18*‡ 

93 пацієнта з ФКУ (61 з належним 
метаболічним контролем і 31 з 
неналежним) і 60 представників 
контрольної групи; середній вік в 
обох групах 8,7 року  

 

Високі паралельні концентрації впливали на тривалу увагу і 
швидкість лічби дітей з належним лікуванням (від 0 до 9 
років), так як діти з низькою паралельною концентрацією не 
могли компенсувати ефекти тривалої відсутності 
дієтологічного контролю (від 0 до 9 років) 

Нейропсихологічні 
тести, в тому числі 
тести EF 

Паралельне для групи с належним 
метаболічним контролем: 240 
мкмоль/л (к=30) і для групи з 
неналежним контролем: 620 
мкмоль/л (к=31) 

IQ 

IQ та EF Стабільні результати потягом 5 років в обох групах. У 
старшій групі IQ був нижчий з гіршим  EF, ніж у 
молодшій. IQ  та EF обернено пропорційні постійному 
фенілаланіну. 

14 пацієнтів з ФКУ (середній вік 
10·8 року, діапазон 8–13 років) і 14 
представників контрольної групи 
згідно зі статтю і IQ (середній вік 
10·9 року, 8–13 років) 

28 дорослих пацієнта з ФКУ                        Постійне і паралельне 
молодших 32 років з послабленою 

дієтою у період статевого дозрівання, 
16 дорослих пацієнта  з ФКУ  старших 
32 років з послабленою дієтою з 10 
років і 46 представників контрольної 

групи 

Пацієнти з довічним рівнем >400 мкмоль/L мали гірші 
результати у всіх тестах EF, ніж з рівнем ≤400 мкмоль/л  

Довічне  ≤400 мкмоль/л (к=5) 
і >400 мкмоль/л (n=9) 
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Дані, отримані протягом нейрокогнітівних досліджень, в 
значній мірі засновані на концентрації фенілаланіну в 
плазмі, в той час як в звичайній практиці використовують 
метод діагностики з використанням сухої капілярної крові. 
В твердженнях ми розглядаємо верхні цільові 
концентрації фенілаланіну, в той час як опублікована 
робота представляє середні показники. Отже, твердження 
є чіткішими, ніж результати досліджень. Проте цю 
різницю можна компенсувати іншими чинниками, 
наприклад, метод діагностики з використанням сухої 
капілярної крові замість концентрації фенілаланіну в 
плазмі, не перевіряючи концентрацію фенілаланіну у 
крові після нічного голодування, тобто у момент 
найвищої концентрації за добу.49,50 Ми рекомендуємо 
брати зразки фенілаланіну в крові в той же час доби і при 
тих самих умовах харчування для кожного окремого 
пацієнта. 

Необхідно звертати увагу на інші маркери, такі як 
співвідношення фенілаланін-тирозин або зміни в 
концентрації фенілаланіну41,51-55. Також існує потреба 
визначити додаткові переваги, окрім вимірювання 
фенілаланіну в крові, зокрема тому що концентрація 
тирозину значно змінюється протягом доби.49,56 

 

Практичні питання при дієтологічному лікуванні та 
BH4 
Обмеження фенілаланіну в раціоні є основою лікування. 
Стратегія лікування складається з трьох частин: 
обмеження природного білка з використанням з 
рахуванням індивідуальної переносимості фенілаланіну,57 
харчові добавки без фенілаланіну, що містять L-
амінокислоти (зазвичай з додаванням вітамінів і 
мінералів) для задоволення потреби в білку і небілкових 
сполуках, а також їжа з низьким вмістом білка для 
задоволення енергетичних потреб. 

 Не дивлячись на те, що  у нас є багаторічний досвід 
роботи з дієтологічним лікуванням, тільки з 2008 року 
введення сапроптерин дигідрохлориду отримало 
фактичне підґрунтя, а не було засноване на досвіді. Проте, 
прогалини у важливих фактичних даних існують до сих 
пір в декількох питаннях. Пацієнти з найбільш важким 
дефіцитом фенілаланінгідроксилази, як правило, 
щоденно приймають менше 350 мг фенілаланіну, і тому 
якість амінокислотних добавок має важливе значення.  
Загальне споживання білка має відповідати безпечному 
рівню споживання білка для відповідного віку 
(FAO/WHO/UNU 2007) додатково з 40% L-амінокислот, 
враховуючи природний білок або добавки відповідно до 
FAO/WHO/UNU, використовуючи ідеальну масу тіла для 
розрахунку дозування ([(ідеальна маса тіла [кг] × 0,8) - 
споживання природного білка (г)] × 1,4 = доза [г]). Цей 
розрахунок включає додаткові 20% L-амінокислот, щоб 
компенсувати так званий засвоювані незамінні 
амінокислоти і ще 20% L-амінокислот для оптимізації 
ефекту L-амінокислот на рівень фенілаланіну в крові. 
Якщо приймати неправильні дози L-амінокислот, ці 
амінокислоти знижують швидкість синтезу білка, а 
білковий обмін стає катаболізмом. В умовах катаболізму 
білків, фенілаланін не тільки не використовується для 
синтезу білка, але також вивільняється, що провокує 
збільшення концентрації. Таким чином, L-амінокислоти 
знижують концентрацію фенілаланіну в крові. 

Амінокислотні добавки можуть викликати шлунково-
кишкові розлади (болі в животі, пронос, запор) у дітей 
молодшого віку.58 У дорослих пацієнтів, приймання 
збільшених доз амінокислот протягом усього життя 
пов'язують з протеїнурією і зниженням швидкості 
клубочкової інфільтрації.59 Амінокислотні добавки 
необхідно приймати рівномірно три рази на день, щоб 
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Хоедт та ін. (2011)42†     

Санаяма та ін.. (2011)44†     

ФКУ=фенілкетонурія. EF=здатність до цілеспрямованої діяльності. IQ=коефіцієнт розумового розвитку. SES=соціоекономічний статус. Інформація про концентрацію фенілаланіну протягом 
‡дитинства (<12 років),*підліткового періоду (12–18 років) та †зрілості (≥18 років). 
 

Таблиця 1: Інформація про концентрацію фенілаланіну протягом дитинства, підліткового періоду та зрілості.  

Ях’я та ін. (2014)41‡   

  
 

 

   

64 пацієнта з ФКУ (середній вік 
10,8 року; діапазон 6–15 р.) і 73 

учасника групи (середній вік 10,9 р.) 

Постійний рівень ≤240 мкмоль/л 
(к=10); 240–360 мкмоль/л (к=33); 
або паралельний ≥360 мкмоль/л 
(к=21) 

Нейропсихологічні 
тести, включно з 
тестами EF 

Пацієнти з ФКУ від 6 до 15 років із середнім постійним 
рівнем концентрації <240 мкмоль/л мали кращі результати 
тестів EF у порівнянні з пацієнтами з постійною 
концентрацією 240–360 мкмоль/л і концентрацією >360 
мкмоль/л 

Досліджувані групи Вимірювання фенілаланіну Результати Висновок 

9 пацієнтів з ФКУ (19–34 р.), подвійне 
сліпе рандомізоване перехресне 
дослідження; лікування групи 
пацієнтів протягом 4 тижнів 

 

Хоексма та ін. (2009)43† 16 пацієнтів з ФКУ (16–47 р.) 
Вимірювання фенілаланіну 
одночасно з отриманням 
результатів 

Середній рівень при лікуванні з 
плацебо та  капсулами з 
фенілаланіном.  
 

40 пацієнтів з ФКУ (15–50 р.) 
і 30 учасників з подібним 
індексом маси тіла 

 

Вимірювання фенілаланіну 
одночасно з отриманням 
результатів 

Тести IQ, 
нейропсихологічні, для 
перевірки настрою, 
включно з тестами EF 
 

Дослідження синтезу 
білка у головному мозку 
за допомогою 

позитронно-емісійної 
томографії 
 

Маркери 
окислювального 
стресу, концентрація 
антиоксидантів, 
ферментна активність 
в еритроцитах 
 

Краще виконання нейропсихологічних завдань при низьких 
концентраціях (709 мкмоль/л [SD 322] для плацебо і 1259 
мкмоль/л [332] в дослідженні) 
 

Рекомендована концентрація <600–800 мкмоль/л 
(так як концентрація в плазмі >600–800 мкмоль/л знижує 
синтез білка у головному мозку) 
 

Рекомендована концентрація <700–800 мкмоль/л, так як 
при концентрації 700–800 мкмоль/л окислювальний стрес 
значно змінюється 
 

(Продовження попередньої сторінки) 
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мінімізувати стрибки концентрації фенілаланіну в крові.50 

Продукти з низьким вмістом білка повинні містити 50 мг 
фенілаланіну або менше на 100 г (еквівалент 1 г білка на 100 
г) сухого продукту. Фрукти та овочі (за винятком картоплі), 
що містять менше 75 мг фенілаланіну на 100 г продукту, не 
мають негативного впливу на контроль фенілаланіну в 
крові і можуть бути включені в раціон без обмежень.60

 

Оптимальна кількість тирозину в раціоні з низьким 
вмістом фенілаланіну залишається невідомою, але додаткові 
добавки разом з  амінокислотними добавками не вважаються 
позитивним фактором.61 На даний момент не можна 
говорити про ефективність лікування з використанням 
великих нейтральних амінокислот (малюнок 2) або 
глікомакропептидів  через недостатню кількість доказів. 

Зважаючи на те, що захворювання і лихоманка 
викликають збільшення катаболізму і підвищення 
концентрації фенілаланіну в крові, необхідно включати 
амінокислотні добавки і задовольняти енергетичні 
потреби при наявності інфекції. Жарознижуючі або 
анальгетики, такі як парацетамол та ібупрофен, необхідно 
приймати, щоб знизити температуру і поліпшити апетит.  

Аспартам (E951) – це інтенсивний підсолоджувач, який 
складається на 50% з фенілаланіну,62,63 та який слід уникати 
пацієнтам з ФКУ. У неотамі, штучному підсолоджувачу 
подібному до аспартаму, вміст фенілаланіну аналогічний, але 
зі зниженою біодоступністю.64 Деякі ліки містять аспартам 
(наприклад, антибіотики), тому можливо проходити лише 
короткі курси лікування, якщо немає доступної 
альтернативи. 

Пацієнти з ФКУ, особливо з високою залишковою 
активністю фенілаланінгідроксилази, можуть мати 
реакцію на прийом BH4 зі значним підвищенням 
толерантності до фенілаланіну, зниженням концентрації 
фенілаланіну в крові, або з обома.65-67 Всі пацієнти здають 
аналіз на реактивність BH4 за генотипом або 
завантаженням BH4.68 Згідно з домовленістю, кожен 
пацієнт без двох відомих нульових мутацій ФКУ або двох 
відомих мутацій BH4 проходив навантажувальний тест 
BH4 перед аналізом концентрації фенілаланіну в крові і 
після однієї добової дози (20 мг/кг на день) протягом 
двох днів поспіль.68 У неонатальному періоді, щоб 
уникнути затримок в дієтотерапії, рекомендується 
проходити 24-годинний навантажувальний тест замість 
48-годинного перед початком дієти. Лікування BH4 слід 
призначати тільки у випадках доведеної довгострокової 
реактивності BH4, яка проявляється у вигляді збільшення 
кількості природного білка на 100% і більше, або у 
поліпшеному біохімічному контролі (фенілаланін> 75% в 
цільовому діапазоні), а також яка має бути підтверджена 
дослідженнями лікування з BH4 (до 6 місяців). Процес 
лікування починається з 10-20 мг BH4 на 1 кг маси тіла, 
споживання природного білка збільшується (з 
урахуванням рекомендацій дієтолога), доза BH4 
коригується, прийом амінокислотних добавок відповідно 
зменшується, в той час як концентрація фенілаланіну в 
крові як і раніше підтримується в цільовому діапазоні. 
Лікування з BH4 необхідно зупинити, якщо концентрація 
фенілаланіну перевищує верхній цільовий поріг без 
реакції на підвищення дозування BH4. Якщо стан 
харчування погіршується (наприклад, розвиток ожиріння  

 
або дефіцит поживних речовин), слід розглянути припинення 

лікування з BH4. Лікування з BH4 можна застосовувати під час 

вагітності, але тільки якщо жінки мають реакцію на BH4, а 

саме дієтичне лікування не дає результатів. 

Подальше лікарське спостереження і дотримання встановленого 

режиму терапії 

Лікування і подальше лікарське спостереження за 
пацієнтами має проводитись у спеціалізованих 
метаболічних центрах досвідченим терапевтом або 
педіатром-метаболістом, дієтологом, а також зі 
спеціалізованою метаболічною лабораторією. Важливим 
елементом є створення метаболічних груп і центрів для 
дорослих пацієнтів з метою надання допомоги і контролю 
літніх пацієнтів з ФКУ. В ідеалі, ці групи буде 
координувати терапевт-метаболіст, який зможе надавати 
допомогу і підтримувати зв'язок з різними відділеннями у 
разі необхідності. Зв'язок з нейропсихологом, психологом 
або соціальним працівником настійно рекомендується, 
але ця рекомендація базується більше на клінічній 
картині, а не на фактичних даних. 

Подальше лікарське спостереження включає відбір проб 
крові у домашніх та амбулаторних умовах, частоту яких в 
значній мірі залежить від віку (таблиця 2). Різні життєві 
події, такі як зміна школи, робота або і самостійне життя, а 
також рівень прихильності до лікування (наприклад, в 
підлітковому віці) можуть спричинити більшу частоту 
перевірки фенілаланіну у крові або відвідувань лікаря. 
Процес переходу включає не тільки перехід хворих від 
педіатричного до терапевтичного нагляду, але й перехід 
відповідальності за лікування від батьків до пацієнта. 
Шлях до більшої самостійності зазвичай починається 
приблизно в 12 років з переходом у відділення для 
дорослих у віці 16 років. Амбулаторні прийоми 
включають ведення медичної і дієтичної історії, збір 
антропометричних даних, таких як індекс маси тіла, 
фізичне і неврологічне обстеження, особливо 
спостереження за клінічними ознаками токсичності 
фенілаланіну і дефіциту поживних речовин (в тому числі і 
фенілаланіну),69,70 а також обговорення деталей лікування 
і результатів (наприклад, неврологічних і психіатричних 
проблем, поведінки і настрою). У таблиці 2 перераховані 
необхідні додаткові дослідження з акцентом на дефіциті 
поживних речовин (особливо заліза і вітаміну B12), 
нейрокогнітівні заходи, а також мінеральна щільність 
кісток. Клінічні симптоми дефіциту поживних речовин 
проявляються не так часто і в основному виражаються 
дефіцитом вітаміну В12 (якщо вживання мікроелементів і 
вітамінів, які зазвичай додають до амінокислотних добавок, 
припиняється або здійснюється частково разом з дієтою без 
вживання м’яса).73,74 Частота виникнення остеопенії і 
остеопорозу при ФКУ небагато вища у порівнянні із 
середніми показниками, але тільки одне дослідження 
показало, що існує підвищений ризик переломів.5,75,76  

Подальший лікарський нагляд рекомендується 
проводити із застосуванням DEXA-сканування один раз 
протягом пізнього підліткового віку. Якщо результати в 
нормі, повторене сканування непотрібне. Якщо 
результати не в нормі, необхідно повторити обстеження з 
або без зміни лікування через рік. Крім того, дефіцит 
поживних мікроелементів (селен, цинк, коензим Q10 та 
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L-карнітин) пов’язують з оксидативним стресом при 
ФКУ,77 а оксидативний стрес пов’язують з неналежним 
метаболічним контролем.44 Проте, через відсутність 
клінічних симптомів, пов'язаних з оксидативним стресом і 
відсутністю підвищеного оксидативного стресу при 
наявності достатнього метаболічного контролю, ми не 
рекомендуємо проводити плановий біохімічний 
моніторинг оксидативного стресу. 

Планові нейрокогнітивні аналізи необхідно проводити у 
віці від 12 років до 18 років у всіх хворих, так як в цьому 
віці призначається лікування для підтримки рівня 
фенілаланіну в крові і відбуваються зміни у житті (в тому 
числі зміна школи, життєві ситуації, робота і 
самостійність). Ми також рекомендуємо визначити рівень 
якості життя і психосоціальне функціонування під час 
візитів в клініку за допомогою ФКУ-специфічних методів 
визначення якості життя.30,31 Для досягнення 
довгострокової прихильності до лікування, зміна 
ставлення і мотивації пацієнта може бути ефективнішою, 
ніж підвищення рівня знань.78  

 
Регулярна професійна підтримка здоров'я може бути 
необхідна протягом усього життя, щоб сприяти 
нормальному, здоровому режиму з позитивним 
прийняттям дієти з низьким вмістом фенілаланіну. 

Так як медичні працівники юридично зобов'язані 
захищати і надавати допомогу кожній дитині, ми 
рекомендуємо вживати наступних заходів, якщо дитина 
(<12 років) має неналежний метаболічний контроль. 
Якщо більше 50% від концентрації фенілаланіну 
знаходяться за межами цільового діапазону протягом 
періоду від 6 місяців (приблизно 13 вимірювань на рік), 
медичні працівники повинні розглянути можливість 
збільшення частоти моніторингу фенілаланіну в крові і 
амбулаторних відвідувань, перенавчання, а також 
консультації психолога, соціального працівника і 
госпіталізації. Якщо більше 100% концентрації 
фенілаланіну знаходяться за межами цільового діапазону 
протягом періоду від 6 місяців, а також наявні інші ознаки 
неприхильності до лікування, проблеми з безпекою   або 
недостатня взаємодія, пропускання прийомів або інші 

 

 

     

   

  

    

 

 

 
  

  

   

  
 

 

   

Кожні 2 місяці у віці 0-1 років і два рази на 
рік у віці 1-12 років з урахуванням точного 
клінічного і метаболічного контролю; 
додаткове відвідування за призначенням 

Один раз на рік з урахуванням точного 
клінічного і метаболічного контролю; 
додаткове відвідування за 
призначенням 

Два рази на рік з урахуванням точного 
клінічного і метаболічного контролю; 
додаткове відвідування за призначенням 

Дитячий вік (<12 років) Підлітковий вік (12-18 років) 
Зрілий вік (≥18 років), за 
винятком материнської 
фенілкетонурії 

Материнська 
фенілкетонурія 

 

Один раз кожного триместру з 
урахуванням точного клінічного і 
метаболічного контролю; додаткове 
відвідування за призначенням 

Амбулаторний 
прийом 

Нейрокогнітівна 
оцінка 

Щільність кісток 

Оцінка 
метаболічного 
контролю 

Перед зачаттям: щотижня 
У період вагітності: два рази на 
тиждень; збільшення частоти за 
призначенням Перед зачаттям: 
плазмові амінокислоти 

Вживання фенілаланіну раз на місяць. 
Збільшення частоти за призначенням. 
Плазмові амінокислоти раз на рік 
 

Вживання фенілаланіну раз на місяць. 
Збільшення частоти за призначенням. 
Плазмові амінокислоти раз на рік 

Вживання фенілаланіну раз на тиждень у 
віці 0-1 років та раз на два тижні у віці 1-
12 років; збільшення частоти за 
призначенням. Плазмові амінокислоти 
раз на рік 

Клінічна 
оцінка 
харчування 

Оцінка харчування (харчовий 
щоденник протягом 3 днів або 24 
годин) та ваги при кожному 

амбулаторному прийомі 

Оцінка харчування (харчовий щоденник 
протягом 3 днів або 24 годин), 
антропометричні параметри (вага, зріст, 
індекс маси тіла), а також клінічні ознаки 
дефіциту мікроелементів та 
фенілаланіну кожні 12-24 місяці 

Оцінка харчування (харчовий щоденник 
протягом 3 днів або 24 годин), 
антропометричні параметри (вага, зріст, 
індекс маси тіла), а також клінічні ознаки 
дефіциту мікроелементів та фенілаланіну 
при кожному амбулаторному прийомі 
 

Оцінка харчування (харчовий щоденник 
протягом 3 днів або 24 годин), 
антропометричні параметри (вага, зріст, 
індекс маси тіла), а також клінічні ознаки 
дефіциту мікроелементів та фенілаланіну 
(особливо анорексія, млявість, алопеції і 
висип промежини) при кожному 
амбулаторному прийомі 

Проведення нейрокогнітівного 
тестування тільки за наявності показань 

Не вказано Тестування в віці 18 років. Пропоновані 
області для тестування токсичного впливу 
фенілаланіну – це IQ, функціонування 
сприйняття або зорово-просторової 
орієнтації, EF (поділяється на інгібіторний 
контроль, короткочасну пам'ять і когнітивну 
гнучкість) та руховий контроль. Додаткові 
нейрокогнітівні тести за призначенням 
 

Тестування в віці 12 років. Пропоновані 
області для тестування токсичного впливу 
фенілаланіну – це IQ, функціонування 
сприйняття або зорово-просторової 
орієнтації, EF (поділяється на інгібіторний 
контроль, короткочасну пам'ять і когнітивну 
гнучкість) та руховий контроль. Додаткові 
нейрокогнітівні тести за призначенням 

Не вказано Вимірювання мінеральної щільності 
кісток (МЩК) показано тільки, якщо 
існують певні клінічні причини, або 
коли пацієнти особливо схильні до 
появи метаболічних захворювань кісток 

Перше вимірювання мінеральної щільності 
кісток необхідно зробити протягом пізнього 
підліткового віку; якщо показники МЩК не є 
в нормі (з або без зміни лікування), аналізи 
слід повторити через 1 рік; якщо результати 
як і раніше низькі, але стабільні, вимірювати 
МЩК щороку непотрібно. Якщо МЩК в 
нормі, повторяти вимірювання непотрібно; 
Подальше дослідження необхідно тільки за 

наявності клінічних причин 

Вимірювання мінеральної щільності 
кісток (МЩК) показано тільки, якщо 
існують певні клінічні причини, або коли 
пацієнти особливо схильні до появи 
метаболічних захворювань кісток 

Аналізи фолієвої кислоти, вітаміну 
B12, гомоцистеїну в плазмі або 
метилмалонової кислота, чи обох, 
феритину, загальний аналіз крові 
перед зачаттям та на початку 
вагітності; контроль при наявності 
показань під час вагітності 

Щорічне вимірювання гомоцистеїну в 
плазмі або метилмалонової кислоти, чи 
обох, гемоглобіну, середнього обсягу 
еритроцитів і феритину; всіх інших 
мікроелементів (вітамінів і мінералів, 
включаючи кальцій, цинк та селен) або 
гормонів (паратиреоїдного гормону) за 

клінічними показаннями 

Біохімічна 
оцінка 
харчування 

Щорічне вимірювання гомоцистеїну в 
плазмі або метилмалонової кислоти, чи 
обох, гемоглобіну, середнього обсягу 
еритроцитів і феритину; всіх інших 
мікроелементів (вітамінів і мінералів, 
включаючи кальцій, цинк та селен) або 
гормонів (паратиреоїдного гормону) за 
клінічними показаннями 

Щорічне вимірювання гомоцистеїну в 
плазмі або метилмалонової кислоти, 
чи обох, гемоглобіну, середнього 
обсягу еритроцитів і феритину; всіх 
інших мікроелементів (вітамінів і 
мінералів, включаючи кальцій, цинк та 
селен) або гормонів (паратиреоїдного 
гормону) за клінічними показаннями 
 

Продовження Таблиці 2 на наступній сторінці 
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питання, які не пов’язані з ФКУ, медичні працівники 
мають розглянути питання щодо консультації з 
соціальними службами та службами з питань дітей. Ці 
рекомендації засновані на методі Дельфі і запропоновані 
для того, щоб поліпшити результати пацієнтів з сімей, в 
яких є неприхильність до лікування і які часто не в змозі 
успішно взаємодіяти з працівниками охорони здоров'я. 

 

Особливі умови 
В рамках лікування ФКУ, деякі особливі умови вимагають 
дуже специфічної стратегії лікування. Ці групи включають в 
себе материнську ФКУ, пізно діагностовану або неліковану 
ФКУ. Лікування жінок з ФКУ також спрямоване на 
запобігання впливу високих концентрацій материнського 
фенілаланіну на плід, так званий синдром материнської 
ФКУ.79 Концентрація фенілаланіну  в крові в нормі повинна 
підтримуватися в діапазоні 120 мкмоль/л і 360 мкмоль/л 
починаючи з зачаття.80-84 Підтримка цих концентрацій 
обумовлює необхідність безперервного навчання протягом 
передпідліткового, підліткового та зрілого віку.85 
Контрацептивні методи необхідно припинити тільки після 
того, як будуть досягнуті стабільні концентрації 
фенілаланіну в межах цільового діапазону протягом 
принаймні 2-х тижнів, таким чином запобігаючи збільшенню 
або зниженню  цільового діапазону стійкої концентрації 
фенілаланіну.86  Споживання фенілаланіну необхідно негайно 
збільшити на 50-100 мг на день, якщо фенілаланін в крові 
складатиме 120 мкмоль/л або менше в будь-який час

 
під час вагітності. Проте, лікування не потребується, якщо 
концентрація фенілаланіну в необробленій крові менш 360 
мкмоль/л.87-89 Стабільний приріст ваги під час вагітності 
покращує результат,90,91 та необхідно контролювати 
споживання калорій, щоб воно було правильним, а не 
надмірним. 
Пацієнтам, які контролюють концентрацію фенілаланіну та не 
зачали дитину протягом 6 місяців, слід розглянути можливість 
відвідати Центр репродуктивної медицини. Жінкам з 
незапланованою вагітністю слід прийти на консультацію до 
лікаря протягом 24 годин, щоб якомога швидше розпочати 
дієтичну терапію. Терапія буде потребувати інтенсивного 
втручання, наприклад, використання підтримки будинку 
«Resource Mother»45,92 (доступно в США) або навіть 
госпіталізації.93 Терапія може бути ускладнена через нудоту, 
яка може потребувати коригування дієти, наприклад, невеликі 
та часті прийоми їжі з низьким вмістом білка та перекуси94, 
зондове харчування, безпечна протинудотна терапія та прийом 
препаратів для зниження кислотності. 
Концентрація фенілаланіну в крові повинна перевірятися не 
рідше одного разу на тиждень до вагітності та принаймні два 
рази на тиждень під час вагітності. Ця перевірка вимагає, щоб 
лабораторії могли швидко обробляти та надавати результати 
аналізів. Якщо концентрації фенілаланіну в крові вище 
цільового діапазону (120-360 мкмоль/л), вагітність може бути з 
підвищеним ризиком, що потребує проведення УЗД плода на 
18-22 тижнях вагітності зі скринінгом розвитку органів (в 
залежності від країни, тому що для деяких країнах це 
сканування є додатковим скануванням). 
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Дитячий вік (<12 років) 
Зрілий вік (≥18 років), за 
винятком материнської 
фенілкетонурії 

Материнська 
фенілкетонурія 

 

Підлітковий вік (12-18 років) 

(Продовження попередньої сторінки) 

Не вказано Щорічне клінічне обстеження або 
обговорення 

ФКУ = фенілкетонурія. МЩК = мінеральну щільність кісток. IQ = коефіцієнт розумового розвитку. EF=здатність до цілеспрямованої діяльності. 

Таблиця 2: Мінімальні вимоги до клінічного застосування та спостереження за пацієнтами з ФКУ  

Не вказано 

Не вказано 

Щорічне клінічне обстеження або 
обговорення; скринінг у віці 12 років 

Щорічне клінічне обстеження або 
обговорення; скринінг у віці 18 років 

Обстеження при 
розладах 
адаптивних функцій 
(наприклад, клінічно 
значущі поведінкові 
розлади) 

Щорічне клінічне обстеження Неврологічне 
дослідження При появі нейродегенерації При появі нейродегенерації 

Не вказано 

Щорічне клінічне обстеження або 
обговорення; один раз у дитячому 
віці: Проведення опитування якості 
життя стосовно захворювання на ФКУ 

Щорічне клінічне обстеження або 
обговорення; один раз у дитячому 
віці: Проведення опитування якості 
життя стосовно захворювання на ФКУ 

Щорічне клінічне обстеження або 
обговорення; один раз у дитячому 
віці: Проведення опитування якості 
життя стосовно захворювання на ФКУ 

Додаткова допомога може 
знадобитися жінкам, які не можуть 
завагітніти 

Дослідження 
психосоціального 
функціонування та 
благополуччя, а 
також якості життя, 
пов'язаної зі 
здоров'ям  

 Психіатричне 
дослідження 

При появі симптомів психічного 
розладу 

При появі симптомів психічного 
розладу 

При появі симптомів психічного 
розладу 

Дослідження 
нейровізуалізації 
(МРТ) 

Дослідження 
відповідні для 
вікової групи 

При наявності несподіваного перебігу 
хвороби і/або несподіваного 
неврологічного розладу 

При наявності несподіваного перебігу 
хвороби і/або несподіваного 
неврологічного розладу 

При наявності несподіваного перебігу 
хвороби і/або несподіваного 
неврологічного розладу 

УЗД на 18-22 тижнях вагітності зі 
скринінгом розвитку органів 
(особливо при відсутності 
оптимального метаболічного 
контролю); ехокардіографія у всіх 
пацієнтів дитячого віку, які були зачаті 
жінками або з високою 
концентрацією фенілаланіну в крові 
або без постійного контролю 
фенілаланіну в крові матері під час 
вагітності 
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Добавки амінокислот зазвичай забезпечують достатню 
кількість тирозину (доза повинна становити не менше 6 г на 
день). Ми рекомендуємо приймати 400 мкг фолієвої кислоти 
на день до зачаття і протягом перших 12 тижнів вагітності, 
що відповідає загальним рекомендаціям щодо 
антенатального періоду. 

Ми рекомендуємо грудне вигодовування і не вважаємо, 
що існують протипоказання для годування грудьми при 
материнському ФКУ, але згідно з клінічною практикою, 
грудне вигодовування для дитини з ФКУ, мати якої також 
хворіє на ФКУ, вимагає ретельного контрою відносно 
концентрацій фенілаланіну як у матері, так і у немовля. 

Пацієнти з ФКУ, яким її пізно діагностували, або пацієнтів 
з нелікованою ФКУ, особливо через збій під час скринінгу 
новонародженого, або через відсутність скринінгу або 
лікування (наприклад, у іммігрантів), також потребують 
особливої уваги.95-97 Пацієнти з ФКУ, яким її пізно 
діагностували, можуть поліпшити свій IQ за допомогою 
лікування,97-99 та поліпшення припадків і поведінки може 
виникати у пацієнтів з нелікованою ФКУ99. Таким чином, 
незалежно від віку, ми рекомендуємо ідентифікувати таких 
пацієнтів. Лікування хворих з пізнім діагнозом ФКУ завжди 
слід визначати індивідуально, на відміну від пацієнтів з 
нелікованою ФКУ. На початку терапії шестимісячне пробне 
лікування слід розпочати до оцінки результатів (в тому 
числі рухової функції [зменшення поштовхів або 
спастичність] і поведінки [менш неспокійний і дратівливий, 
більш бадьорий або чуйний, менш агресивний зі зниженням 
частоти і тяжкості самоагресії]), але додаткові дані 
необхідні, щоб дати чіткі рекомендації по догляду за пізно 
діагностованою або нелікованою ФКУ. 

 

Висновки та напрямки подальших 
досліджень 
Для того, щоб встановити стандарт лікування для всіх пацієнтів з 
ФКУ в Європі, ми розробили цей Перший перелік європейських 
принципів для діагностики та лікування на основі найвищої якості 
наявних даних. Ми визначили, стосовно чого нам необхідно 
проводити подальші дослідження, щоб в майбутньому визначити 
кращій метод лікування. 
Оптимізація всіх поточних стратегій лікування має важливе 
значення, та направлена на дорослих і літніх пацієнтів та 
визначення їх труднощів, а також будь-яких пояснювальних 
патофізіологічних механізмів. За допомогою таких майбутніх 
стратегій лікування можна буде контролювати концентрації 
фенілаланіну в крові за рахунок використання фенілаланіну 
аміакліази, модифікованої поліетиленгліколем, нових шаперонів і 
лікування генами.100 Інші методи лікування, можливо, 
безпосередньо впливають на метаболізм голосного мозку, як 
наприклад, використання великих нейтральних амінокислот. 
Обидва глікомакропептіди і великі нейтральні амінокислоти вже 
використовують в деяких країнах, але це вимагає подальших 
доказів безпечності їх використання та ефективності.101,102 Ми 
також повинні покращити якість медичних послуг, що надають 
деякі центри ФКУ, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем 
доходу, для того щоб всі пацієнти з ФКУ в Європі отримували  
належне лікування. 8 

Європейська спільнота з проблем фенілкетонурії (ESPKU) і 
розвиток Європейських довідкових мереж для ФКУ мають 
важливе значення для сприяння досягненню цих цілей. Було б 
дуже вдало, особливо для лікування рідкісних захворювань, 
організовувати міжнародні консорціуми для вивчення результатів 
щодо стратегій лікування. Європейська довідкова мережа для 
метаболічних захворювань, в тому числі ФКУ, є важливим

 

 
 

міжнародним консорціумом, який може сприяти 
вивченню результатів, пов'язаних з різними варіантами 
лікування і цільовою концентрацією фенілаланіну для 
різного віку. 
Наявність пристрою для домашнього контролю може 
оптимізувати результати лікування103, тому що більш 
короткий час для обробки аналізу концентрації 
фенілаланіну в крові може допомогти пацієнтам 
поліпшити контроль фенілаланіну. 

Автори 
ФЯвС керував проектом, головував на пленарних дискусіях і був 
головним автором статті. АМЯВ був співголовою на пленарних 
засіданнях і був співавтором статті. Всі інші автори сприяли 

прийняттю рішення на пленарних дискусіях, а також були 
співавторами і редакторами статті. ФЯвС допомагав групам В і Е 

(початок лікування [тема групи Е] і методи вимірювання 
фенілаланіну [підтема групи B]). АМЯВ був асистентом проекту та 

допомагав всім робочим групам у пошуку літератури, відборі і 
сортуванні даних, а також їх обробці. KA, ФФ, AM і ДжГУ були 

членами робочої групи А (дієтотерапія і харчування, та біохімічні 
дослідження). AБ, ДжК, ССХ і ВЛ були членами робочої групи B 

(нейрокогнітивні результати, включаючи візуалізацію). АМБ, СК і 
МВР були членами робочої групи C (психосоціальні наслідки і 

дотримання терапії). МГ, ФМ і ФКТ були членами робочої групи D 
(доросла і материнська фенілкетонурія [ФКУ], пізно 

діагностована і нелікована ФКУ). АБ-К, НБ і ACM були членами 
робочої групи E (діагностування ФКУ і препарати при ФКУ). 
Основною темою КА були великі нейтральні амінокислоти. 

Основною темою AБ-К було формування лікування. AБ і ВЛ 
працювали над проведенням магнітно-резонансної томографії. 

Основними темами НБ були діагностика, диференціальна 
діагностика, генотипування і навантажувальний тест BH4. AMБ 

працював над психосоціальним функціонуванням (в тому числі 
якості життя) і психічним здоров'ям. ДжК працював над 

цільовими рівнями фенілаланіну, біохімічними маркерами і 
нейрокогнітівним функціонуванням. Основною темою ФФ була 

мінеральна щільність кісток, окислювальний стрес і повторні 
біохімічні аналізи. MГ і ФКТ працювали над материнською ФКУ і 

пізно діагностованою і нелікованою ФКУ. Основними темами ССХ 
були цільові рівні фенілаланіну, біохімічні маркери і 

нейрокогнітівне функціонування. СК працював над частотою 
відвідувань і вимірюванням рівня фенілаланіну. AM працював над 

дієтотерапією і допомагав групі D у дослідженні дієтотерапії при 

Стратегія пошуку і критерії відбору 

Ми виконали пошук у PubMed (MEDLINE), EMBASE, Базі даних 

економічної оцінки (NEED), Кокранівській бібліотеці, а також 

бібліографічних списках відповідних публікацій англійською 

мовою. Ключові слова, які ми використовували, 

перераховані в додатку. Вся розглянута література була 

опублікована до 31 грудня 2015 року, та без винятку 

публікацій до зазначеного року. В цілому було розглянуто 

975 публікацій. Якість досліджень оцінювали за допомогою 

двох незалежних членів групи, або шляхом групового 

обговорення, або обох, перш ніж ми розробили висновки у 

вигляді рекомендацій. Рекомендації без доказів або з 

низьким рівнем доказів були обговорені з усіма учасниками 

на п'яти пленарних засіданнях до тих пір, поки не було 

досягнуто консенсусу, відповідно до методу Дельфі. Основні 

рекомендації були або засновані на доказах (якщо рівень 

доказів був А або В [ЗНАКОВИЙ метод]) або на досягненні 

консенсусу (метод Дельфі), якщо рівень доказів був C або D, 

або були засновані на так званих принципах належної 

практики, які не засновані на будь-яких доказах. 
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при материнській ФКУ, а також у нелікованих або пізно лікованих 
дорослих. ФМ працював над вивченням ФКУ у дорослих. 
Основною темою AСM було лікування BH4. МвР працювала над 

дотриманням терапії і допомагала групі D у дослідженні 
нелікованих або пізно лікованих дорослих. ДжГУ працював над 

парентеральним харчуванням. 

Конфлікт інтересів 
КА є членом Європейської експертної групи з питань харчування 
(Merck Serono International). AБ-К отримав гонорар в якості 

доповідача у Nutricia International, Vitaflo International, Merck 
Serono та Recordati, а також є членом Європейської експертної 

групи з питань харчування (за підтримки Merck Serono 
International), Консультативної ради Sapropterin (за підтримки 

Merck Serono International і BioMarin) і Консультативної ради 
KAMPER (за підтримки Merck Serono International, BioMarin). НБ 

був членом Науково-консультативної ради з лікування 
фенілкетонурії (ФКУ) у Merck Serono і BioMarin і Censa 

Pharmaceuticals, а також отримав гранти і гонорари від Merck 
Serono і BioMarin. АМБ, AБ, ФФ, МГ і ACM були членами Науково-

консультативних рад з лікування ФКУ (за підтримки Merck 
Serono, BioMarin і Nutricia International). AMБ отримав гранти від 

Nutricia International, а також гонорари від Merck Serono, 
BioMarin і Nutricia International. ДжК і MГ отримали гонорари в 
якості консультантів і доповідачів у Merck Serono і Nutricia 

International/Danone. ФФ отримав гонорар від BioMarin, Merck 
Serono і Nutricia International/Danone. ССХ брав участь у 

стратегічних консультативних радах і отримав гонорари від 
Merck Serono, BioMarin і Nutricia International як консультант  і 

доповідач. СК отримав гонорар від Merck Serono і BioMarin. ВЛ 
отримав гонорар в якості консультанта від Nutricia International. 

AM отримав фінансування наукових досліджень і гонорар від 
Nutricia International, Vitaflo International і Merck Serono, очолює 

Європейську експертну групу з питань харчування (за 
підтримки Merck Serono International), є членом консультативної 

ради Sapropterin (за підтримки Merck Serono International), є 
членом консультативної ради (Danone-Nutricia), а також є 

членом Науково-консультативної ради Arla Foods International. 
ФM отримав від Merck Serono, Nutricia International, Vitaflo 

International, і Arla Foods International гонорар як консультант і 
доповідач, а також науково-дослідницький грант від Merck 

Serono. ACM отримав фінансування досліджень від Nutricia 
International, Vitaflo International і Merck Serono, і отримав 
гонорар в якості доповідача від Merck Serono і Arla Foods 

International. MВР був членом Європейської експертної групи з 
питань харчування при ФКУ (за підтримки Merck Serono 

International, до 2015 року), є членом Керівного комітету 
ELEMENT (Leading Education in Metabolic Error Nutritional 

Therapy) в Nutricia International, а також отримав гранти і 
грошові виплати для проведення освітньої і науково-

дослідницької діяльності від Nutricia International і Orphan 
Europe. ФЯвС є членом Науково-консультативних рад з 

лікування ФКУ і дефіциту амінокислот, які підтримує Merck 
Serono (в минулому), BioMarin, Arla Foods International, SoBi і 

Nutricia International, отримав грант на дослідження від Nutricia 
International, SoBi, Alexion і Merck Serono і гонорари в якості 

консультанта і доповідача від Merck Serono і Nutricia 
International/Danone, а також гонорар в якості доповідача від 

Vitaflo International. ФКТ отримав гранти від Vitaflo, а також 
гонорари в якості доповідача від Merck Serono. АМЯВ і ДжГУ 

заявляють про відсутність конфлікту інтересів. 

Подяка 
Ми отримали грант від Європейської спільноти з проблем 

фенілкетонурії і суміжних розладів, які лікувались як фенілкетонурія 
(ESPKU), щоб ми змогли призначити помічника проекту (АМЯВ). 

ESPKU не мав можливості впливати на процес написання статті. Ми 
висловлюємо подяку зовнішнім консультантам, які внесли свій вклад 
в розробку цих принципів та рекомендацій. Ми також висловлюємо 

 

подяку гінекологу Єжи Гіжевскі, який брав активну участь під час 
однієї з групових сесій, присвячених материнській ФКУ. Нарешті, ми 
хотіли б подякувати зовнішнім рецензентам Скаді Бемблі, Жерару 
Беррі, Мирославу Бик-Мултановскі, Морін Клірі, Тургай Коскун, Гулії 
Гокмен-озел, Йоганнес Габерле, Робіну Лахманн, Харві Леві, Йосіюкі 
Окано, Іда Шварц, Іржі Земан і спільноті ESPKU. Одна група (Робоча 
група D) і одне пленарне засідання були організовані за підтримки 
EXCEMED. 
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