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Fenyloketonuria jest najczêstszym
wrodzonym b³êdem metabolizmu, prowadz¹cym, przy braku leczenia dietetycznego do wyst¹pienia upoledzenia
umys³owego. Osoby doros³e czêsto
zaprzestaj¹ leczenia, nara¿aj¹c siê na
wyst¹pienie powa¿nych zaburzeñ
czynnoci mózgu. Niektórzy pacjenci
nie prezentuj¹ jednak ¿adnych objawów, pomimo d³ugotrwa³ego nara¿enia na wysokie stê¿enia fenyloalaniny
w surowicy. Poniewa¿ stopieñ szkodliwoci hiperfenyloalaninemii u doros³ych nie jest jasny, istnieje potrzeba
poszukiwania metod diagnostycznych
umo¿liwiaj¹cych ocenê wp³ywu fenyloalaniny na mózg i wczesne wykrywanie typowych dla fenyloketonurii zaburzeñ neuropsychologicznych. Celem
badania by³a ocena przydatnoci spektroskopii magnetycznego rezonansu
j¹drowego i komputerowych testów
neuropsychologicznych dla oceny
mózgowego stê¿enia fenyloalaniny w
warunkach hiperfenyloalaninemii oraz
wczesnego wykrywania zwi¹zanych z
ni¹ zaburzeñ mózgowych. W grupie
50 doros³ych pacjentów z fenyloketonuri¹, przy u¿yciu komputerowego systemu CANTAB, wykonano ocenê wydolnoci koncentracji, pojemnoci
pamiêci roboczej i zdolnoci hamowania reakcji odruchowych. U 40 pacjentów przeprowadzono pomiar mózgowego sygna³u fenyloalaniny technik¹
spektroskopii magnetycznego rezonansu j¹drowego. Uzyskane wyniki korelowano ze stê¿eniem fenyloalaniny
w surowicy. Obserwowano pogarszanie siê wyników testów neuropsychologicznych (zw³aszcza w zakresie wydolnoci koncentracji i pojemnoci pamiêci roboczej) oraz wzrost intensywnoci mózgowego sygna³u fenyloalaniny, proporcjonalnie do nasilenia hiperfenyloalaninemii. W dwóch przypadkach, pomimo wysokich stê¿eñ
fenyloalaniny w surowicy, stwierdzo-

Phenylketonuria is the most common inborn error of metabolism. Adult
patients often discontinue dietary
treatment and can subsequently develop serious brain dysfunction. Some
of them, however, do not present any
symptoms, despite long-term exposition to high blood phenylalanine concentration. As the extent of brain toxicity of hyperphenylalaninemia is not
clear in adults, new diagnostic methods are needed to assess brain effects
of hyperphenylalaninemia. The aim of
the study was to evaluate the usefulness of magnetic resonance spectroscopy and of computerized neuropsychological tests for measurement of
brain phenylalanine concentration and
for early detection of hyperphenylalaninemia-related brain dysfunction.
Assessment of sustained attention,
working memory and inhibitive control
was performed in a group of 50 adults
with phenylketonuria by means of
computerized CANTAB system. Additionally, in 40 patients, measurement
of brain phenylalanine signal was done
by means of magnetic resonance
spectroscopy. The results were correlated with plasma phenylalanine concentrations. Worsening of neuropsychological efficiency as well as increase of brain phenylalanine concentration correlated with high levels of
plasma phenylalanine. Interestingly, in
two cases, despite high plasma phenylalanine concentration, low brain
phenylalanine concentration was observed accompanied by good results
of neuropsychological tests. This finding suggests presence of mechanisms
limiting brain toxicity of hyperphenylalaninemia in some patients. It
should be stressed, however, that such
situation can be expected rarely, and
is probably restricted to cases with
moderate hyperphenylalaninemia.
Combination of computerized neu-
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no nisk¹ intensywnoæ sygna³u fenyloalaniny w mózgu i
brak zaburzeñ neuropsychologicznych, co wskazuje na
mo¿liwoæ wystêpowania u niektórych pacjentów mechanizmów ograniczaj¹cych mózgow¹ toksycznoæ fenyloalaniny. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e mniejszej wra¿liwoci
na hiperfenyloalaninemiê mo¿na siê spodziewaæ stosunkowo rzadko i jedynie przy umiarkowanie podwy¿szonym
stê¿eniu fenyloalaniny we krwi. Komputerowe testy neuropsychologiczne, uzupe³nione spektroskopi¹ magnetycznego rezonansu j¹drowego wydaj¹ siê przydatnym narzêdziem diagnostycznym, otwieraj¹cym mo¿liwoæ ostro¿nej
indywidualizacji zaleceñ dietetycznych w warunkach kontrolowanej hiperfenyloalaninemii.

Wstêp
Fenyloketonuria jest najczêstszym wrodzonym b³êdem metabolizmu u cz³owieka.
Choroba ta dziedziczy siê w sposób autosomalny recesywny i wystêpuje w polskiej
populacji z czêstoci¹ oko³o 1:7500 urodzeñ. W wyniku ca³kowitego braku lub
znacznego obni¿enia aktywnoci enzymatycznej hydroksylazy fenyloalaniny, konwertuj¹cej fenyloalaninê do tyrozyny, u osoby
chorej dochodzi do wyst¹pienia hiperfenyloalaninemii i nastêpowego wzrostu stê¿enia fenyloalaniny w mózgu. Aminokwas ten,
w wysokich stê¿eniach, jest dla mózgu toksyczny, a d³ugotrwa³e nara¿enie na jego
szkodliwy wp³yw prowadzi do wyst¹pienia
u nieleczonych dzieci upoledzenia umys³owego i ciê¿kich zaburzeñ neurologicznych
[7, 20].
Powszechnie akceptowan¹ metod¹ leczenia fenyloketonurii jest konsekwentne,
sta³e stosowanie diety niskofenyloalaninowej od okresu noworodkowego przez ca³e
¿ycie. Pomimo rekomendacji stosowania
diety w ka¿dej grupie wiekowej, ci¹g³e jej
stosowanie jest rzadkoci¹ u osób doros³ych. Sytuacja taka wynika z ogromnej
uci¹¿liwoci leczenia (niesmaczna dieta,
której utrzymywanie wymaga zaanga¿owania znacznej iloci czasu i rodków finansowych oraz wi¹¿e siê z ró¿norodnymi ograniczeniami funkcjonowania w rodowisku
rodzinnym i zawodowym). W zwi¹zku z tym
ponad 80% doros³ych chorych na fenyloketonuriê stosuje jedynie niewielkie ograniczenia dietetyczne lub te¿ ca³kowicie rezygnuje z diety [22].
U czêci doros³ych pacjentów, którzy
przerwali leczenie stwierdza siê zaburzenia neuropsychologiczne takie jak pogorszenie czasu reakcji na bodce, pogorszenie pamiêci wie¿ej, obni¿enie wydolnoci
koncentracji czy zdolnoci hamowania reakcji odruchowych [4, 5, 21]. Ponadto, w
przypadku zaprzestania leczenia, niejednokrotnie obserwuje siê pogorszenie ogólnej
jakoci ¿ycia u pacjentów [2].
W populacji starszych nastolatków i doros³ych pacjentów zwraca jednak uwagê
fakt ró¿nej wra¿liwoci na hiperfenyloalaninemiê [17]. Niektórzy pacjenci wydaj¹ siê
wyranie mniej wra¿liwi na jej toksyczny
wp³yw i nie prezentuj¹ objawów upoledzenia czynnoci mózgu, pomimo d³ugotrwa³ego nara¿enia na wysokie stê¿enia fenyloalaniny w surowicy. Pod³o¿em tego zjawiska mog¹ byæ ró¿nice dotycz¹ce wydolnoci transportu fenyloalaniny przez barierê
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ropsychological tests and of magnetic resonance
spectroscopy is a useful diagnostic method which could
allow for careful individualization of dietary recommendations in selected patients with phenylketonuria.

krew-mózg [12-14,18], mózgowego metabolizmu dopaminy i serotoniny oraz syntezy
bia³ek w mózgu [6, 11].
W tej sytuacji problemem jest samo
opracowanie jednolitych rekomendacji dietetycznych dla starszych nastolatków i osób
doros³ych. Brak odpowiednio czu³ych, standaryzowanych narzêdzi diagnostycznych
utrudnia wczesne wykrycie dyskretnych zaburzeñ neuropsychologicznych zwi¹zanych
z hiperfenyloalaninemi¹ a wyrane zaburzenia pojawiaj¹ siê jedynie u niektórych pacjentów i wystêpuj¹ zazwyczaj po wielu miesi¹cach. W efekcie sami lekarze prezentuj¹
ró¿ne pogl¹dy na leczenie osób doros³ych,
co wyra¿a siê znacznymi ró¿nicami w zaleceniach dietetycznych dla nastolatków i
osób doros³ych chorych na fenyloketonuriê
pomiêdzy poszczególnymi pañstwami Europy i Ameryki Pó³nocnej [19].
Obserwacja naturalnego przebiegu nieleczonej fenyloketonurii u dzieci pokazuje,
¿e d³ugotrwa³e nara¿enie na hiperfenyloalaninemiê prowadzi zazwyczaj do nieodwracalnych zmian w mózgu. Poniewa¿ stopieñ
szkodliwoci hiperfenyloalaninemii dla osoby doros³ej nie jest jasny, niezwykle przydatna klinicznie by³aby mo¿liwoæ wiarygodnej oceny stê¿enia fenyloalaniny w mózgu
w warunkach podwy¿szonego stê¿enia tego
aminokwasu w surowicy oraz wczesnego
wykrywania zaburzeñ neuropsychologicznych wynikaj¹cych z obecnoci hiperfenyloalaninemii.
Ca³kowicie nieinwazyjn¹ metod¹ umo¿liwiaj¹c¹ ocenê stê¿enia fenyloalaniny w
mózgu jest spektroskopia magnetycznego
rezonansu j¹drowego. Badanie spektroskopowe powinno byæ prowadzone w tomografie magnetycznego rezonansu j¹drowego o
indukcji pola magnetycznego co najmniej
1,5T. Najczêciej stosuje siê jedn¹ z dwóch
technik, nosz¹cych nazwy STEAM (stimulated echo acquisition mode) i PRESS (point resolved spectroscopy sequence) [9, 15].
Uzyskane widmo spektroskopowe ma postaæ kolejnych pików o powierzchniach proporcjonalnych do stê¿enia danej substancji
w badanej tkance. Pozycjê piku na osi x
okrela skala ppm (parts per million), przy
czym pik fenyloalaniny obserwowany jest
przy 7,36 ppm. Na podstawie uzyskanych
wyników w niektórych badaniach szacowane by³o bezwzglêdne (molarne) stê¿enie
fenyloalaniny [8,10,16,23].
Diagnostyka zaburzeñ neuropsychologicznych mo¿liwa jest miêdzy innymi przy
u¿yciu specjalnych testów komputerowych.
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W ostatnich latach opracowano testy umo¿liwiaj¹ce detekcjê zaburzeñ typowych dla
choroby Parkinsona, choroby Alzheimera
czy innych schorzeñ neurodegeneracyjnych
(www.cantab.com). Pomimo zachêcaj¹cych
doniesieñ dotycz¹cych wartoci poszczególnych testów tego rodzaju [1], u osób z fenyloketonuri¹ dotychczas nie opracowano
znormalizowanych metod diagnostycznych,
pozwalaj¹cych w sposób jednoznaczny
stwierdziæ obecnoæ typowych zaburzeñ
neuropsychologicznych.
W niniejszym badaniu podjêto próbê
oceny przydatnoci spektroskopii magnetycznego rezonansu j¹drowego i wybranych
komputerowych testów neuropsychologicznych dla oceny stê¿enia fenyloalaniny w
mózgu i wczesnej identyfikacji typowych dla
hiperfenyloalaninemii zaburzeñ neuropsychologicznych.
Pacjenci i metody

W badaniach brali udzia³ pacjenci z fenyloketonuri¹, pozostaj¹cy pod opiek¹ Katedry Pediatrii Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego, u których w latach 2005-2010 wykonywano pomiar iloci fenyloalaniny w mózgu metod¹ spektroskopii magnetycznego rezonansu j¹drowego oraz ocenê wydolnoci kory przedczo³owej mózgu przy pomocy komputerowych testów
neuropsychologicznych. Kryteria w³¹czenia do badañ
obejmowa³y:
 Wiek > 18 lat.
 Stwierdzenie klasycznej fenyloketonurii ze
stê¿eniem fenyloalaniny w surowicy przy
braku leczenia >1,2 mmol/l (>20mg%).
 Brak niepe³nosprawnoci intelektualnej.
 Pisemn¹ zgodê na udzia³ w badaniu zgodnie
z wymogami Komisji Bioetycznej
Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Ocenê wydolnoci pracy mózgu przy pomocy zestawu komputerowych testów neuropsychologicznych
CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery; www.cantab.com) wykonano w grupie 50
pacjentów. System CANTAB umo¿liwia diagnostykê ró¿norodnych zaburzeñ czynnoci mózgu w oparciu o zintegrowane normy dla populacji zdrowej. Do badañ wybrano testy umo¿liwiaj¹ce detekcjê pogorszenia sprawnoci mózgu w zakresie funkcji wra¿liwych na niedobór
dopaminy wystêpuj¹cy w warunkach hiperfenyloalaninemii. Oceniano pojemnoæ pamiêci roboczej, zdolnoæ
utrzymywania koncentracji i zdolnoæ hamowania reakcji odruchowych. Wyniki zestawiano ze rednim stê¿eniem fenyloalaniny w surowicy, stwierdzanym u danej
osoby w okresie miesi¹ca poprzedzaj¹cego badanie.
Tabela I zawiera opis zastosowanych testów.
Ocenê stê¿enia fenyloalaniny w mózgu metod¹
spektroskopii magnetycznego rezonansu j¹drowego
wykonano w grupie 40 pacjentów. Badane osoby zosta³y obci¹¿one jednorazow¹, doustn¹ dawk¹ L-fenyloalaniny produkcji firmy SHS w iloci 50mg/kg masy cia³a.
Po up³ywie 6 godzin od obci¹¿enia (dla umo¿liwienia
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Tabela I
Zastosowane testy neuropsychologiczne systemu CANTAB.
Neuropsychological tests included in the CANTAB system.
Nazw a testu

SWM (Spatial
Working M em ory )

Zastosow anie

Opis zadania

Oceniana w artoæ / jednostka pom iaru

Na ekranie kom putera pojaw ia siê kilka kolorow y ch kw adratów ("pude³ek").
Zadaniem osoby badanej jest znalezienie w ka¿dy m z nich niebieskiego "klocka".
Test oceniaj¹cy
Osoba badana doty ka poszczególny ch "pude³ek", otw ieraj¹c je w ten sposób
pojem noæ
(kom puter w y posa¿ony jest w ekran doty kow y ) i, drog¹ elim inacji, znajduje
pam iêci roboczej. poszczególne "klocki". W kolejny ch próbach liczba "pude³ek" stopniow o siê zw i
êksza, dla m inim alizacji efektu w y uczenia zm ienia siê rów nie¿ ich kolor
i rozm ieszczenie na ekranie.

RVP (Rapid Visual
inform ation
Processing)

Test oceniaj¹cy
zdolnoæ do
utrzy m y w ania
koncentracji.

Na ekranie kom putera, w pseudolosow y m porz¹dku, z prêdkoci¹ 100/m in,
pojaw iaj¹ siê cy fry od 2 do 9. Osoba badana m usi zareagow aæ poprzez
naciniêcie przy cisku w przy padku pojaw ienia siê okrelony ch sekw encji cy fr
(2-4-6, 3-5-7, 4-6-8).

SST (Stop Signal
Task)

Test oceniaj¹cy
zdolnoæ do
zaham ow ania
w y uczonej,
odruchow ej
reakcji.

Test sk³ada siê z dw óch czêci. W czêci treningow ej osoba badana m a
za zadanie jak najszy bsze naciskanie lew ego lub praw ego przy cisku (przy ciski
um ieszczone s¹ na specjalnej przy staw ce do kom putera), w odpow iedzi na
pojaw iaj¹ce siê na ekranie strza³ki skierow ane w dany m kierunku. W czêci
pom iarow ej na pojaw iaj¹ce siê strza³ki nale¿y reagow aæ jak doty chczas, jednak
przy cisku nie w olno naciskaæ (reakcja zaham ow ania) w przy padku us³y szenia
specjalnego, krótkiego sy gna³u dw iêkow ego.

Liczba b³êdów definiow any ch jako ponow ne
w skazanie uprzednio opró¿nionego "pude³ka";
w y nik w form ie odchy lenia standardow ego
(norm y populacy jne skory gow ane dla w ieku
osoby badanej zintegrow ane
w sy stem ie CANTAB)
Skutecznoæ detekcji zadany ch sekw encji
cy fr (norm y populacy jne skory gow ane dla
w ieku osoby badanej zintegrow ane
w sy stem ie CANTAB)

Odsetek praw id³ow y ch reakcji zaham ow ania

redniego sygna³u t³a stwierdzanego u osób zdrowych.
Analiza uzyskanych wyników obejmowa³a ocenê
intensywnoci mózgowego sygna³u fenyloalaniny w zale¿noci od stê¿enia fenyloalaniny w surowicy.

Rycina 1
Wyniki testu SWM (ocena pojemnoci pamiêci roboczej).
The results of the SWM test (working memory assessment).

Rycina 2
Wyniki testu RVP (ocena zdolnoci koncentracji osoby badanej).
The results of the RVP test (sustained attention assessment).

maksymalnego wch³oniêcia siê z przewodu pokarmowego podanej dawki fenyloalaniny) wykonane zosta³o
badanie spektroskopowe. Bezporednio przed badaniem, od ka¿dego uczestnika pobrana zosta³a próbka
krwi w celu oznaczenia stê¿enia fenyloalaniny w surowicy.
Badanie spektroskopowe prowadzono na aparacie
typu Sonata Maestro Class (Siemens) o indukcji pola
magnetycznego 1,5 T. Dla uzyskania optymalnej jako-

Przegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

ci widma spektroskopowego - w oparciu o dane z pimiennictwa i dowiadczenia w³asne [3, 8, 9, 10, 15, 16,
23] - zastosowana zosta³a technika PRESS z próbkowaniem obszaru o objêtoci 27cm3 zlokalizowanego w
okolicy ciemieniowo-potylicznej (supresja sygna³u wody,
czas relaksacji/czas echa 1500/135 milisekund, 512 akwizycji). Stê¿enie fenyloalaniny w badanym obszarze mózgu oceniano w postaci stosunku wielkoci sygna³u spektroskopowego przy 7,36 ppm do ustalonego wczeniej

Wyniki
W przeprowadzonych badaniach neuropsychologicznych stwierdzono wyran¹
tendencjê do uzyskiwania przez pacjentów
gorszych wyników w miarê zwiêkszania siê
nasilenia hiperfenyloalaninemii. Tendencja
ta widoczna by³a szczególnie wyranie w
testach SWM i RVP. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
wyniki uzyskiwane przez pacjentów w tecie
RVP by³y generalnie s³abe, w znacznej wiêkszoci przypadków poni¿ej redniej dla populacji zdrowej, nawet w przypadku stê¿eñ
fenyloalaniny w surowicy poni¿ej 0,72 mmol/l.
Ryciny 1, 2 i 3 przedstawiaj¹ wyniki uzyskiwane przez pacjentów w trakcie badañ
neuropsychologicznych w zale¿noci od stê¿enia fenyloalaniny w surowicy.
W badaniach przy u¿yciu spektroskopii
magnetycznego rezonansu j¹drowego
stwierdzono proporcjonaln¹ zale¿noæ intensywnoci sygna³u przy 7,36 ppm i stê¿enia fenyloalaniny w surowicy. U niektórych pacjentów intensywnoæ odpowiadaj¹cego fenyloalaninie sygna³u przy 7,36 ppm
nie przekracza³a jednak intensywnoci sygna³u t³a obserwowanego u osób zdrowych.
Taka sytuacja mia³a miejsce w przypadku
umiarkowanej hiperfenyloalaninemii (poni¿ej 1,0 mmol/l), nieznacznie przekraczaj¹cej wartoci rekomendowane w Polsce (u
doros³ych stê¿enie fenyloalaniny w surowicy nie powinno przekraczaæ 0,72 mmol/l). Z
drugiej strony, u kilku kolejnych pacjentów,
przy analogicznych stê¿eniach fenyloalaniny w surowicy zaobserwowano wyrany mózgowy sygna³ tego aminokwasu, znacznie
przekraczaj¹cy wartoæ t³a. Obserwacja to
mo¿e porednio sugerowaæ obecnoæ osobniczych ró¿nic efektywnoci transportu fenyloalaniny przez barierê krew - mózg.
We wszystkich pozosta³ych przypadkach, w których stê¿enie fenyloalaniny w
surowicy przekracza³o 1,2 mmol/l, w badaniu spektroskopowym widoczny by³ wyrany sygna³ fenyloalaniny.
W dwóch przypadkach, pomimo bardzo
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Rycina 3
Wyniki testu SST (ocena zdolnoci do zahamowania odruchowej reakcji).
The results of the SST test (inhibitive control assessment).

Rycina 4
Mózgowe stê¿enie fenyloalaniny w zale¿noci od jej stê¿enia w surowicy. Strza³kami zaznaczono pacjentów,
którzy w testach neuropsychologicznych uzyskali wyniki powy¿ej redniej dla populacji zdrowej pomimo
stwierdzanej u nich znacznej hiperfenyloalaninemii.
Brain phenylalanine concentration as a function of its plasma concentration. Patients who achieved very good results
in neuropsychological tests, despite considerable hyperphenylalaninemia, are marked with arrows.

wysokich stê¿eñ fenyloalaniny w surowicy
w trakcie badañ neuropsychologicznych,
pacjenci uzyskali wyniki wy¿sze od redniej
dla populacji zdrowej. Jednoczenie mózgowy sygna³ fenyloalaniny w badaniu technik¹ spektroskopii magnetycznego rezonansu j¹drowego u jednego z pacjentów nie
przekracza³ sygna³u t³a a u drugiego by³ stosunkowo niski pomimo stê¿enia fenyloalaniny w surowicy prawie piêciokrotnie przekraczaj¹cego dopuszczaln¹ normê. Co
szczególnie interesuj¹ce, rozwój intelektualny obydwu pacjentów jest prawid³owy (u
pierwszego z nich stwierdza siê inteligencjê na poziomie wybitnym), pomimo rozpoczêcia leczenia fenyloketonurii dopiero w
czwartym miesi¹cu ¿ycia, co powinno spowodowaæ wyst¹pienie niepe³nosprawnoci
intelektualnej. Ponadto, osoby te od kilku lat
nie przestrzegaj¹ zaleceñ dietetycznych a
sporadyczne kontrole stê¿enia fenyloalaniny w surowicy wykazuj¹ sta³¹ hiperfenyloalaninemiê oko³o 1,2 mmol/l.
Zale¿noæ obserwowanych stê¿eñ fenyloalaniny w surowicy i intensywnoci spektroskopowego sygna³u tego aminokwasu a
tak¿e wyniki uzyskane przez wspomnianych
powy¿ej pacjentów przedstawiono na rycinie 4.
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Dyskusja
Zastosowane metody diagnostyczne
umo¿liwi³y u przebadanych pacjentów zarówno detekcjê zaburzeñ neuropsychologicznych (komputerowe testy systemu CANTAB) jak i stwierdzenie podwy¿szonego stê¿enia fenyloalaniny w mózgu (spektroskopia magnetycznego rezonansu j¹drowego).
Ogólna, pozytywna ocena dotycz¹ca przydatnoci klinicznej powy¿szych metod wymaga jednak przeanalizowania ich ograniczeñ.
Spektroskopia magnetycznego rezonansu j¹drowego, jako narzêdzie diagnostyczne u pacjentów z fenyloketonuri¹, proponowana by³a przez kilka zespo³ów badawczych
w Europie i w USA [8,-10,12,13,15,16,18,
23]. Dowiadczenia poszczególnych zespo³ów opiera³y siê jednak czêsto na badaniach
nielicznych grup pacjentów, u¿yciu aparatury o ró¿nych parametrach i wykorzystaniu
kilku, nie zawsze porównywalnych metod.
Pocz¹tkowe zainteresowanie t¹ metod¹ nieco os³ab³o wobec stwierdzenia stosunkowo
du¿ej zmiennoci uzyskiwanych wyników
oraz stosunkowo niewielkiej czu³oci techniki, umo¿liwiaj¹cej miarodajny pomiar mózgowego stê¿enia fenyloalaniny jedynie w
warunkach wyranej hiperfenyloalaninemii
[3]. Wydaje siê jednak, ¿e równie¿ w warunkach umiarkowanej hiperfenyloalaninePrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

mii (sytuacja typowa dla znacznej liczby
doros³ych pacjentów) spektroskopia mo¿e
okazaæ siê przydatna. W niniejszym badaniu u kilku chorych, u których stê¿enie fenyloalaniny w surowicy przekracza³o rekomendowan¹ normê, ale nie by³o wy¿sze ni¿ 1
mmol/l, mózgowy sygna³ przy 7,36 ppm nie
przekracza³ sygna³u t³a obserwowanego u
osób zdrowych. Z drugiej strony u innych
badanych osób, przy porównywalnym nasileniu hiperfenyloalaninemii, spektroskopia
wykazywa³a wyranie zwiêkszone stê¿enie
fenyloalaniny w mózgu. Taki wynik mo¿e
wiadczyæ o istnieniu indywidualnych ró¿nic w zakresie wydajnoci transportu fenyloalaniny przez barierê krew-mózg, co by³o
wielokrotnie postulowane w wiatowym pimiennictwie [13,16,18]. Brak detekcji sygna³u fenyloalaniny przy równoczesnym braku zaburzeñ neuropsychologicznych móg³by wiadczyæ o wysokiej mózgowej tolerancji hiperfenyloalaninemii u danego pacjenta.
Mo¿liwoæ wczesnego wykrywania dyskretnych zaburzeñ pracy mózgu u doros³ych
chorych na fenyloketonuriê wydaje siê byæ
bardzo istotna. Stwierdzenie zaburzeñ
zwiêksza szanse na skuteczn¹ interwencjê
terapeutyczn¹, nawet przy niskim wskaniku "compliance" pacjenta. W takim przypadku pacjent zostaje skonfrontowany z konkretnym wynikiem badania a nie tylko z, nie
do koñca popartym twardymi medycznymi faktami, przekonaniem lekarza co do koniecznoci kontynuacji leczenia dietetycznego.
Zastosowane w niniejszym badaniu testy, dostêpne w systemie CANTAB, wydaj¹
siê przydatnym narzêdziem diagnostycznym. Umo¿liwiaj¹ stwierdzenie obni¿onej
wydolnoci specyficznych, wra¿liwych na
hiperfenyloalaninemiê, dopaminozale¿nych
funkcji mózgu [4-6, 21]. Szczególnie przydatne wydaj¹ siê testy oceniaj¹ce pojemnoæ pamiêci roboczej i zdolnoæ utrzymywania koncentracji. Zintegrowane w systemie normy pozwalaj¹ na powtarzaln¹ ocenê wyników uzyskiwanych przez pacjentów.
Wczesna detekcja zaburzeñ neuropsychologicznych jest szczególnie istotna z perspektywy mo¿liwoci zwiêkszenia bezpieczeñstwa leczenia doros³ych pacjentów zazwyczaj nie stosuj¹cych zalecanej diety.
Zastanawiaj¹cy jest fakt stwierdzenia
niskiej wydolnoci koncentracji u wiêkszoci pacjentów, nawet w przypadku prawid³owego stê¿enia fenyloalaniny w surowicy.
Obserwacja ta jest zbie¿na z doniesieniami
z pimiennictwa dotycz¹cymi przewlek³ej
obecnoci zaburzeñ koncentracji nawet u
prawid³owo leczonych pacjentów z fenyloketonuri¹ [4]. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
wiêkszoæ polskich doros³ych chorych na
fenyloketonuriê rozpoczyna³a leczenie po
ukoñczeniu pierwszego miesi¹ca ¿ycia, a
wiêc póniej, ni¿ wynika to z aktualnych zaleceñ. Nie jest wiêc wykluczone, ¿e stwierdzane deficyty neuropsychologiczne mog¹
byæ wynikiem stosunkowo pónego wdro¿enia leczenia.
Na uwagê zas³uguje fakt stwierdzenia
u dwóch wyj¹tkowych pacjentów zupe³nie
prawid³owych wyników testów neuropsychologicznych oraz stosunkowo niskiego mózgowego sygna³u fenyloalaniny, pomimo
wspó³istnienia wyranej hiperfenyloalanineM. Bik-Multanowski i wsp.

mii. Wyniki te mog¹ wiadczyæ o wiêkszej
odpornoci mózgu na szkodliwy wp³yw hiperfenyloalaninemii, lub te¿ potwierdzaæ hipotezê dotycz¹c¹ obecnoci osobniczych
ró¿nic w efektywnoci transportu fenyloalaniny przez barierê krew-mózg. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e tego typu korzystnej sytuacji mo¿na siê spodziewaæ jedynie u nielicznych, doros³ych pacjentów z fenyloketonuri¹, przy umiarkowanym podwy¿szeniu
stê¿enia fenyloalaniny w surowicy (co odpowiada sytuacji obserwowanej aktualnie u
opisanych dwóch osób). Znaczna hiperfenyloalaninemia wydaje siê natomiast jednoznacznie korelowaæ z istotnym wzrostem
stê¿enia fenyloalaniny w mózgu, implikuj¹c
koniecznoæ konsekwentnego leczenia dietetycznego wobec niebezpieczeñstwa wyst¹pienia powa¿nych zaburzeñ czynnoci
mózgu.
Wnioski
Przeprowadzone badania wydaj¹ siê
potwierdzaæ przydatnoæ spektroskopii magnetycznego rezonansu j¹drowego w po³¹czeniu z komputerowymi testami neuropsychologicznymi, jako wartociowego uzupe³nienia dotychczasowych metod diagnostycznych u starszych nastolatków i doros³ych z fenyloketonuri¹. Kombinacja obu powy¿szych technik otwiera mo¿liwoæ ostro¿nej indywidualizacji zaleceñ dietetycznych
dla wybranych pacjentów, cechuj¹cych siê
niskim stê¿eniem fenyloalaniny w mózgu i
brakiem specyficznych zaburzeñ neuropsychologicznych w warunkach kontrolowanej
hiperfenyloalaninemii.
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