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Streszczenie
Fenyloketonuria po raz pierwszy została opisana i zdefiniowana biochemicznie w 1934 r. przez Norwega 
Ivara Asbjørna Føllinga. Choroba ta jest dziedziczonym autosomalnie recesywnie zaburzeniem metabolizmu 
powodowanym przez mutację genu kodującego hydroksylazę fenyloalaninową, przekształcającego fenylo-
alaninę w tyrozynę. W latach 60. XX w. Guthrie stworzył test przesiewowy w kierunku hiperfenyloalanine-
mii. Fenyloketonuria stała się pierwszą chorobą diagnozowaną we wczesnym stadium przed wystąpieniem 
objawów klinicznych dzięki populacyjnemu badaniu przesiewowemu noworodków. Tetrahydrobiopteryna  
(BH4) jest niezbędnym kofaktorem dla różnych enzymów, w tym hydroksylazy fenyloalaninowej. Poznano 
heterogenną grupę wrodzonych zaburzeń metabolizmu BH4 bez hiperfenyloalaninemii lub z nią (fenylo- 
ketonuria nietypowa). U części chorych na fenyloketonurię klasyczną podaż BH4 przywraca zdolność meta-
bolizowania fenyloalaniny. Odkrycie BH4 przez Kaufmana przed 6 dekadami zaowocowało otwarciem no-
wych ważnych obszarów badań biologicznych i medycznych.
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Abstract
Phenylketonuria was 1st described and defined biochemically in 1934 by Norwegian Ivar Asbjørn Følling. The disease is an autosomal recessive inborn error of metabolism 
caused by pathogenic variants in the gene encoding the enzyme phenylalanine hydroxylase that normally converts phenylalanine to tyrosine. In the 1960s, a diagnostic 
test was developed by Guthrie that enabled mass screening for hyperphenylalaninemia, and phenylketonuria became the first disease ever for which early presymptom-
atic diagnosis was possible due to population-based neonatal screening. The tetrahydrobiopterin (BH4) cofactor is essential for the activity of various enzymes, including 
phenylalanine hydroxylase. It is a heterogeneous group of inherited disorders in BH4 metabolism, presenting with (atypical phenylketonuria) or without hyperphenylal-
aninemia. Moreover, BH4 may promote the normal metabolism of phenylalanine in a subset of patients with classic phenylketonuria who are BH4-responsive. Thus, what 
started 6 decades ago as Kaufman’s discovery of the cofactor, has opened up novel and productive avenues of biological and medical research.

Key words: history of medicine, atypical phenylketonuria, tetrahydrobiopterin

 

Wprowadzenie

Wprowadzenie badań przesiewowych u noworodków 
w kierunku fenyloketonurii klasycznej (ang. phenylketo-
nuria – PKU, MIM #261600) uważa się za jedno z naj-
ważniejszych osiągnięć medycyny zapobiegawczej. Czę-
sto zapomina się, że nadal nie jest to rozdział zamknięty, 
chociażby terapia dietetyczna nie jest w pełni skuteczna 
oraz od dziesięcioleci wkłada się wiele wysiłku w  po-
znanie chorób maskujących się objawami klinicznymi 
i nieprawidłowościami biochemicznymi podobnymi do 
występujących w PKU. Zaskakują bezrefleksyjne stwier-
dzenia zamieszczane nawet w najlepszych czasopismach, 
nieskorygowane przez recenzentów, że dieta niskofenylo-
alaninowa rozwiązuje wszystkie problemy chorych na fe-
nyloketonurię: „Obecnie noworodki z tymi zaburzeniami 
[m.in. chore na PKU; przyp. aut.] cierpią z powodu symp-
tomów występujących w czasie ustalania właściwego ro-
zpoznania i metody leczenia, które często polega po pro-
stu na zmianie diety” („Currently, newborns with these 
conditions suffer as symptoms manifest themselves in the 
time it takes to determine the proper diagnosis and treat-
ment, which is often as simple as diet change”.1 Stwier-
dzenie to ostro skrytykowano w artykule specjalnym na 
łamach „Pediatrics”2).

Kofaktor reakcji przekształcania  
fenyloalaniny w tyrozynę

Fenyloketonuria klasyczna, odkryta i  opisana przez 
Ivara Asbjørna Føllinga w  1934 r., jest najczęstszym 
wrodzonym zaburzeniem metabolizmu aminokwasów 
powodowanym przez obniżoną aktywność cytozolowej 
hydroksylazy fenyloalaninowej (4-monooksygenazy fe-
nyloalaninowej, PAH, EC 1.14.16.1), co wykazał George 
Amede Jervis, i jednocześnie pierwszą szczegółowo po-
znaną chorobą powodującą upośledzenie umysłowe, dla 
której opracowano schemat diagnozowania i  leczenia 
o dużej skuteczności. Biochemik Seymour Kaufman we 
wspomnieniowej książce Overcoming a Bad Gene (Prze-
zwyciężając zły gen) podsumował: „Można powiedzieć 
uczciwie, że o ile Følling był ojcem fenyloketonurii, tak 

Jervis był jej akuszerką” („It is fair to say that if Følling was 
the father of PKU, Jervis was the midwife”).3

PAH stanowi 0,1–0,3% wszystkich białek w wątrobie, 
a jej aktywność w nerkach osiąga do 45% aktywności re-
jestrowanej w wątrobie, co może warunkować heterogen-
ność fenotypową PKU. 

Na  2018 r. przypadła 60. rocznica odkryć Kaufmana 
dotyczących niezbędności niebiałkowego kofaktora pod-
czas przemiany aminokwasu fenyloalaniny w  tyrozynę 
przez enzym PAH (EC 1.14.16.1).4,5 Stopniowo poznawa-
ny kofaktor – tetrahydrobiopteryna (6R-L-erytro-5,6,7,8-
-tetrahydrobiopteryna, BH4) – okazał się także niezbędny 
dla aktywności hydroksylaz: tyrozynowej (EC 1.14.16.3) 
i tryptofanowej (EC 1.14.16.4), uczestniczących w syntezie 
neurotransmiterów, jak adrenalina, noradrenalina, dopa-
mina, serotonina (5-hydroksytryptamina) oraz wszystkich 
3 syntaz tlenku azotu (NOS1-3; EC 1.14.13.39) i mono- 
oksygenazy alkyloglicerolowej (AGMO, EC 1.14.16.5).  
In vivo BH4 jest syntetyzowana de novo albo regenerowana 
via tzw. szlak odzysku (ang. salvage pathway). Biosynteza  
de novo przebiega z udziałem 3 enzymów: GTP cyklohydro-
lazy I (GTPCH, EC 3.5.4.16), syntetazy 6-pirogronylotetrahy-
drobiopteryny (PTPS, EC 4.6.1.10) i reduktazy sepiapteryny 
(SR, EC 1.1.1.153). Regeneracja BH4 z jej utlenionych posta-
ci 7,8-dihydrobiopteryny (BH2) i sapiapteryny następuje  
w 2 niezależnych reakcjach katalizowanych głównie przez 
SR, reduktazę dihydrofolianu (DHFR, EC 1.5.1.3) i redukta-
zę dihydropterydyny (DHPR, EC 1.5.1.34). W 1967 r. Kauf-
man przewidział odkrycie zaburzeń syntezy i regeneracji 
BH4 o przebiegu klinicznym cięższym niż w PKU (fenyloke-
tonurii klasycznej typu I, definiowanej jako hiperfenyloala-
ninemia >1200 μmol/L wynikająca z wrodzonego defektu 
PAH i z zazwyczaj dobową tolerancją podaży fenyloalani-
ny w diecie <20 mg/kg m.c.), obejmujących, obok hiper- 
fenyloalaninemii, ciężkie niedobory neurotransmiterów.3 

Nietypowa fenyloketonuria  
– pierwsze opisy chorych

Po upływie zaledwie kilku lat od przedstawienia pro-
gnozy Kaufmana, w odstępie kilku miesięcy, w 1974 r. 
ukazały się abstrakt zjazdowy oraz doniesienie pełnotek-
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stowe opisujące chorych z dużym stężeniem fenyloala-
niny i nieustępującymi na diecie niskofenyloalaninowej 
zaburzeniami neurologicznymi pomimo prawidłowej 
aktywności PAH w wycinkach wątrobowych, co upraw-
niało do wnioskowania o zidentyfikowaniu nowych spe-
cyficznych wariantów fenyloketonurii.6,7 Zarówno Isabela 
Smith i June Lloyd,6 jak i Klaus Bartholomé7 użyli terminu  
„fenyloketonuria nietypowa” (ang. atypical phenylketo-
nuria, atypical PKU). Wszyscy 3 pacjenci z londyńskiego 
Hospital for Sick Children, szczegółowo przedstawieni 
przez Smith et al. w czasopiśmie „The Lancet”,8 będący 
w wieku 2–7 lat, zmarli z powodu zachłystowego zapale-
nia płuc, co obok niepowodzenia w zahamowaniu uszko-
dzenia ośrodkowego układu nerwowego stało się przy-
czynkiem do wymiennego stosowania nazw o wysokim 
ładunku emocji: lethal PKU („śmiertelna PKU”) i mali-
gnant PKU („złośliwa PKU”).3 

Szczegółowa identyfikacja 
podłoża biochemicznego 
fenyloketonurii nietypowej

W 1975 r. Kaufman et al.9 zaraportowali pierwszego 
pacjenta z nietypową fenuloketonurią oraz towarzyszą-
cym obniżonym stężeniem folianów i poznanym podło-
żem biochemicznym choroby (defekt DHPR). Od samego 
początku rozważano podjęcie leczenia BH4, jednakże na 
przeszkodzie stała bardzo ograniczona dostępność tego 
kofaktora.3,8,10 Początkowo uznano za alternatywę stoso-
wanie taniej 6-metylotetrahydrobiopteryny, ale po zaini-
cjowaniu terapii ujawniła się jej dyskwalifikująca hepato-
toksyczność.3 

W  1976 r. David Miles Danks, Richard (Dick) Cot-
ton (którego osiągnięcia przypomniał ostatnio Nenad 
Blau11) i  Peter Schlesinger z  University of Melbourne 
zaproponowali, aby u  każdego nowo zdiagnozowane-
go chorego z hiperfenyloalaninemią (np. w czasie badań 
przesiewowych noworodków w  kierunku fenyloketo-
nurii) przeprowadzać test obciążenia BH4 w  celu wy-
kluczenia/identyfikacji fenyloketonurii nietypowej.12 

W swoim laboratorium Kaufman doprowadził do ustale-
nia pierwszego rozpoznania niedoboru PTPS w 1977 r.13 
Po 20 latach od odkrycia BH4 ukazała się zbiorcza pra-
ca Danksa et al. (m.in. z  Kaufmanem) poświęcona fe-
nyloketonurii złośliwej w inauguracyjnym tomie „Jour-
nal of Inherited Metabolic Diseases”14 (przez wiele lat  
współredaktorem tegoż czasopisma naukowego, które 
jako pierwsze w historii dedykowano wrodzonym błę-
dom metabolizmu,15 była prof. Maria Barbara Cabalska 
[ur. 19.10.1927 r., zm. 5.02.2020 r.], wieloletnia kierownik 
holistycznej Kliniki Pediatrii w Instytucie Matki i Dziec-
ka), w której zestawiono 9 chorych z niedoborem DHPR  
– 2 z potwierdzonym niedoborem BH4 oraz 6 przypad-
ków uznanych za niewystarczająco zdiagnozowane. 

Niedawno opublikowano obfitującą w ciekawe wspo-
mnienia biografię australijskiego profesora pediatrii 
i genetyka, wyżej wspomnianego Danksa (4.06.1931 r. – 
– 8.07.2003 r.).15 Badacz ten był autorem m.in. ważkiego 
spostrzeżenia o powiązaniu nieprawidłowego futra owiec 
wypasanych na obszarach, gdzie gleba wykazywała nie-
dobór miedzi, z charakterystycznym owłosieniem pacjen-
tów, u których rozpoznano chorobę Menkesa („choroba 
kręconych włosów”, ang. kinky hair disease) oraz w 1972 r. 
zainicjował – co warte podkreślenia – sam nie będąc za-
palonym komputerowcem, stworzenie renomowanej elek-
tronicznej bazy dysmorfologicznej POSSUM (Pictures of 
Standard Syndromes and Unknown Malformations). Do-
piero w 1984 r. opisano pierwszego chorego z defektem 
GTP cyklohydrolazy 1.16 Wydalanie z moczem pteryn, 
dopaminy i serotoniny u 4-letniego chłopca było bardzo 
małe, ale proporcje frakcji pteryn nie odbiegały od normy. 
Kolejne teoretycznie przewidywane przez Kaufmana3 wa-
rianty hiperfenyloalaninemii nietypowej zidentyfikowano 
u pacjentów po następnych kilku latach.17 Szczegółowe 
dane dotyczące ponad 1000 chorych z nietypowymi po-
staciami fenyloketonurii z całego świata (w Polsce liczba 
wszystkich chorych nie przekracza 20, w  większości 
z defektem PTPS), obejmujące podłoże molekularne, opi-
sy klinicznego przebiegu choroby i wyników leczenia udo-
stępniono w bazie BIODEF.18 

Zarys metodologii  
opieki nad chorym 
z fenyloketonurią nietypową

Objawami klinicznymi fenyloketonurii nietypowej są 
m.in. upośledzenie umysłowe, drgawki, zaburzenia mo-
toryczne, jak utrudnienia w  połykaniu, dystonie, dys-
kinezy i wzmożenie odruchów. W diagnostyce, często 
przedobjawowej, wykorzystuje się test obciążenia BH4 
(ocena zmian stężenia fenyloalaniny i tyrozyny we krwi), 
badanie aktywności enzymu DHPR we krwi oraz analizę 
profilu biopteryn w moczu i/lub we krwi, przeprowadza-
ne m.in. jako diagnostyka różnicowa hiperfenyloalanine-
mii u noworodków z nieprawidłowo wysokim wynikiem 
oznaczenia stężenia fenyloalaniny we krwi w  badaniu 
przesiewowym w kierunku PKU. Potwierdzenie rozpo-
znania umożliwia diagnostyka molekularna oraz bada-
nia aktywności enzymów. W leczeniu wykorzystuje się 
dietę niskofenyloalaninową (szczególnie w  defektach 
DHPR), BH4 (której podaż u chorych może niebezpiecz-
nie zmniejszać stężenie tyrozyny zarówno w osoczu, jak 
i płynie mózgowo-rdzeniowym, co uzasadnia dodatko-
wą suplementację tym aminokwasem), l-dihydroksy- 
fenyloalaninę (l-DOPA), 5-hydroksytryptofan, inhibito-
ry enzymów (jak karbidopa, selegilina – pochodna me-
tafetaminy, entakapon – zmniejszają zapotrzebowanie 
na prekursory neurotransmiterów), pochodne kwasu  
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foliowego (szczególnie w niedoborze DHPR), agonistów 
receptorów dopaminergicznych (bromokryptynę i pra-
mipeksol) oraz melatoninę. Terapia wymaga wnikliwej 
obserwacji chorego połączonej z monitorowaniem stęże-
nia i proporcji neuroprzekaźników w płynie mózgowo- 
-rdzeniowym, stałego nadzorowania (polekowych) obja-
wów niepożądanych zarówno neurologicznych, jak i psy-
chologiczno-psychiatrycznych, obejmujących m.in.  za-
tracanie się w  hazardzie, kompulsywne zakupy czy 
nadaktywność seksualną, np. wskutek przedawkowania 
pramipeksolu.19 W fenyloketonurii nietypowej zapotrze-
bowanie na leki charakteryzuje duża zmienność. Obser-
wacje kliniczne chorych w populacji polskiej, prowadzone 
początkowo przez Cabalską, a następnie głównie przez 
dr  Marię Nowacką, potwierdziły zróżnicowany wpływ 
leczenia na rozwój psychoruchowy i umysłowy, niezależ-
nie od wieku ustalenia rozpoznania / rozpoczęcia leczenia 
oraz genotypu (nieopublikowane obserwacje Nowackiej 
i  Hozyasza).17 Szczegółowe algorytmy diagnostyczno- 
-terapeutyczne fenyloketonurii nietypowej, uwzględniają-
ce m.in. zakresy wyników badań profilu biopteryn, dostęp-
ne są w specjalistycznych przewodnikach klinicznych.21,22

Najnowsze odkrycia  
dotyczące świata BH4

Rok 2017 przyniósł pierwsze opisy zróżnicowanych 
klinicznie hiperfenyloalaninemii, wtórnych do niedobo-
rów DNAJC12, dziedziczonych autosomalnie recesyw-
nie, a manifestujących się łagodnymi objawami neuro- 
psychologicznymi (takimi jak zaburzenia koncentracji 
uwagi, trudności w  rozpoznawaniu emocji na podsta-
wie oglądu twarzy, utrudniona adaptacja społeczna),23 
niepostępującym parkinsonizmem o wczesnym począt-
ku odpowiadającym na leczenie DOPA24 albo zespołem 
objawów jak w  fenyloketonurii nietypowej wtórnej do 
ciężkiego niedoboru BH4 (pomimo prawidłowego stęże-
nia tego kofaktora) i zaburzeń autystycznych.25 U pierw-
szych zdiagnozowanych chorych stwierdzano obniża-
nie  się stężenia fenyloalaniny po obciążeniu BH4 (nie 
wykonano tego testu u  pacjentów z  niepostępującym 
parkinsonizmem24).23,25 DNAJC12 koduje białko z rodzi-
ny HSP70 o funkcji ko-chaperonu dla hydroksylaz: feny-
loalaninowej, tyrozynowej i tryptofanowej. Następstwem 
mutacji DNAJC12 jest niedobór neurotransmiterów przy 
prawidłowych stężeniach pteryn. Gen ten jest szczegól-
nie powiązany z procesami fałdowania białek.26,27 W le-
czeniu wrodzonych niedoborów aktywności DNAJC12 
wykorzystuje się BH4, prekursory neurotransmiterów 
i dietę niskofenyloalaninową.28 Kaufman nie miał moż-
liwości teoretycznego przewidzenia występowania hiper- 
fenyloalaninemii wtórnych do niedoborów DNAJC12, ale 
wskazywał na możliwość identyfikacji mutacji genu ko-
dującego hydroksylazę fenyloalaninową, przy których bę-
dzie możliwe leczenie PKU za pomocą BH4 (opracowano 

użyteczną syntetyczną postać BH4 do podaży doustnej  
– sapropterynę Kuvan) – dzięki odpowiedzi defektywnego 
enzymu na przypuszczalnie wielokierunkowy efekt opie-
kuńczy zwiększonej dostępności tego kofaktora.3 Obecnie 
wiemy, że taka zależność występuje np. u części złożonych 
heterozygot z PKU klasyczną, a jej wykorzystanie stanowi 
ważny krok ku spersonalizowanej medycynie,29 co cieka-
wie przedstawiono w łatwo dostępnej w Internecie, im-
ponującej dysertacji Marty Kingi Daneckiej.30 Przeglądy 
niedoborów BH4 zarówno z hiperfenyloalaninemią, jak 
i bez są stale aktualizowane przez wyspecjalizowane ze-
społy badawcze.31

Metabolizm BH4, obecnej w pokarmie kobiecym w re-
latywnie wysokim stężeniu, w przeciwieństwie do mie-
szanek dla niemowląt,32,33 jest bardzo złożony i jak wyka-
zały ostatnio przeprowadzone badania, być może istotnie 
powiązany z mikrobiotą przewodu pokarmowego. Opra-
cowano szczep Lactobacillus reuteri metabolizujący  
fenyloalaninę, co w modelu mysim PKU ze zmniejszo-
ną aktywnością PAH stwarzało warunki do stosowania 
mniej restrykcyjnej diety niskofenyloalaninowej.34 Prace 
nad eksperymentalnym modelem zwierzęcym niedoboru 
GTPCH1 wykazały, że flora bakteryjna przypuszczalnie 
stanowi ważne źródło BH4.35 Bifidobacteria dostarczają 
istotną część puli BH4 u niemowląt32 i nie można wyklu-
czyć, że wpływają na ekspresję fenotypową fenyloketo-
nurii nietypowej przynajmniej w pierwszych miesiącach 
życia chorego. Zależności pomiędzy dostępnością BH4 
z flory jelitowej a np. kolką niemowlęcą czy innymi czyn-
nościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego do-
tychczas nie analizowano. Ostatnio opisano ciekawy mo-
del zwierzęcy niedoboru PTPS, użyteczny w badaniach 
farmakologicznych.36

Omówienie roli BH4 w leczeniu PKU37 oraz w patoge-
nezie chorób układu krążenia, cukrzycy, bielactwa, chorób 
neurodegeneracyjnych o nowo odkrywanych mechani-
zmach patogenezy,38 zaburzeń rozwoju z kręgu autyzmu39 
i percepcji bólu40 wykracza poza planowany zakres niniej-
szego opracowania. Warto zwrócić uwagę na powiązania 
metabolizmu fenyloalaniny i BH4 z chorobami psychicz-
nymi, w tym szczególnie ze schizofrenią, oraz wprowadze-
nie do praktyki klinicznej testu oddechowego po doust-
nym obciążeniu fenyloalaniną znakowaną izotopem 13C.41

Zarys życiorysu  
Seymoura Kaufmana

Kaufman, wybitny biochemik, urodził się na Brooklynie 
w Nowym Jorku 13.03.1924 r. Obserwując wyjątkowość 
dokonań studentów w czasie 4 lat studiów w prestiżowej 
New York High School for Music and Art, odczuł potrze-
bę przekierowania zawodowego na inny obszar.42 Jego 
wybór padł na chemię, a następnie biochemię (w 1949 r. 
uzyskał stopień doktora, czyli PhD na Duke University) 
z enzymologią. Z czasem zaczął pracować w National In-
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stitute of Mental Health (NIMH). Po stażu, który odbył 
w latach 1960–1962 w Instytucie Zoologicznym Uniwer-
sytetu w Zurychu u prof. Ernsta Hadorna, specjalizujące-
go się w barwnikach, w tym pterydynowych, występują-
cych w pyłku pokrywającym skrzydła motyli, Kaufman 
ostatecznie zidentyfikował związek chemiczny (pokrewny 
pterydynom) pełniący funkcję kofaktora reakcji przemia-
ny fenyloalaniny do tyrozyny.3,43 W 1969 r. został szefem 
Laboratory of Neurochemistry NIMH. 

W pracy zawodowej dążył do ostatecznych rozstrzygnięć, 
nie satysfakcjonowało go pośrednie wspieranie wniosko-
wania. Jeden z jego uczniów, Ephraim Levin, napisał: 

The one word which best comprises Seymour Kaufman’s ap-
proach to research is careful. He felt that to publish an er-
roneous datum or draw an unjustified conclusion would be 
a disaster, because it might deflect the progress of science. He 
once said that he spent 10% of his time being 90% sure, and 
the remainder being 99,9% sure.42

(Jednym słowem najlepiej określającym podejście Seymoura 
Kaufmana do działalności badawczej jest ostrożność. Uważał 
on, że publikacja błędnych danych czy wyciąganie nieupraw-
nionych wniosków to katastrofa, ponieważ może zaburzyć 
rozwój nauki. Kiedyś stwierdził, że 10% czasu spędza, będąc 
pewnym w 90%, a resztę, mając 99,9% pewności).42 

Po przejściu na emeryturę w 1999 r. pozostawał aktyw-
ny naukowo do czasu ciężkiej choroby w 2005 r.

Do osiągnięć Kaufmana, poza poznaniem świata BH4, 
należą także odkrycie roli kwasu askorbinowego jako ko-
faktora reakcji hydroksylacji dopaminy do noradrenaliny 
oraz liczne opracowania neuropsychofarmakologiczne. 
W 1991 r. został wyróżniony prestiżową nagrodą im. Hil-
lebranda, przyznawaną chemikom w USA.

Kaufman zgromadził imponującą kolekcję rzeźb i obra-
zów, w tym litografii ulubionego postimpresjonisty Toulo-
usea-Lautreca, co nasuwa skojarzenie z fascynacją ulotny-
mi barwami ze szwajcarskiego laboratorium prof. Ernsta 
Hadorna, twórcy genetyki rozwojowej.44 Cenił dobre je-
dzenie, przy czym sam nie udzielał się przy przygotowy-
waniu potraw. Przypuszczalnie ważną inspirację w tym 
obszarze zainteresowań stanowiła dla niego podróż do 
Europy w 1958 r. na kilka konferencji naukowych nastę-
pujących po sobie, podczas której, za namową dyrektora 
naukowego NIMH Seymoura Kety’ego, celebrował posił-
ki przez 4 kolejne dni każdorazowo w innej restauracji 
francuskiej wyróżnionej w  „Przewodnikach Michelin” 
(ówcześnie było takich tylko 12!).42 Kaufman, podobnie 
jak inni najbardziej kreatywni badacze fenyloketonurii, 
w tym m.in. Guthrie (twórca badań przesiewowych no-
worodków w kierunku PKU i innych wrodzonych błędów 
metabolizmu) i Dent (twórca chromatografii bibułowej, 
autor pierwszego spostrzeżenia o zespole fenyloketonu-
rii matczynej, założyciel londyńskiej kliniki dla chorych 
z wrodzonymi błędami metabolizmu, nazywanej „meta-
boliczną Mekką”, której obecną kontynuacją jest Charles 
Dent Metabolic Unit w National Hospital for Neurology 
and Neurosurgery), należał do sympatyków enologii.42,45 

Z  żoną Elaine miał 3 dzieci i  doczekał się wnucząt. 
Córka Emily przejęła po ojcu pasje artystyczne i zdobyła 
uznanie jako rzeźbiarka. Zmarł 23.06.2009 r. 

ORCID iD
Kamil Konrad Hozyasz  https://orcid.org/0000-0001-8606-2509h

Piśmiennictwo
1. Fan CH, Gu W, Wang J, Blumenfels YJ, El-Sayed Y, Quake SR. Non-

invasive prenatal measurement of the fetal genome. Nature. 
2012;487(7407):320–324. doi:10.1038/nature11251

2. Brosco JP, Paul DB. The political history of PKU: Reflections on  
50 years of newborn screening. Pediatrics. 2013;132(6):987–989. doi: 
10.1542/peds.2013-1441

3. Kaufman S. Overcoming a  Bad Gene. Bloomington, IN: Author-
House; 2005. 

4. Kaufman S. Phenylalanine hydroxylation cofactor in phenylketonuria. 
Science. 1958;128(3337):1506–1508. doi:10.1126/science.128.3337.1506

5. Kaufman S. A  new cofactor required for the enzymatic conver-
sion of phenylalanine to tyrosine. J Biol Chem. 1958;230(2):931–939. 
https://www.jbc.org/content/230/2/931.long. Dostęp 22.05.2020.

6. Smith I, Lloyd J. Atypical phenylketonuria accompanied by a severe 
progressive neurological illness unresponsive to dietary treatment. 
Arch Dis Child. 1974;49(3):245. doi:10.1136/adc.49.3.245-b

7. Bartholomé K. Letter: A new molecular defect in phenylketonuria. 
Lancet. 1974;2(7896):1580. doi:10.1016/s0140-6736(74)90337-7

8. Smith I, Clayton BE, Wolff OH. New variant of phenylketonuria 
with progressive neurological illness unresponsive to phenylala-
nine restriction. Lancet. 1975;1(7916):1108–1111. doi:10.1016/s0140 
-6736(75)92498-8

9. Kaufman S, Holtzman NA, Milstien S,  Butler LJ, Krumholz A. Phenyl-
ketonuria due to a deficiency of dihydropteridine reductase. N Engl 
J Med. 1975;293(16):785–790. doi:10.1056/NEJM197510162931601

10. Danks DM, Cotton RG, Schlesinger P. Letter: Tetrahydrobiop-
terin treatment of variant form of phenylketonuria. Lancet. 
1975,306(7943):1043. doi:10.1016/s0140-6736(75)90335-9

11. Blau N. Genetics of phenylketonuria: Then and now. Hum Mutat. 
2016;37(6):508–515. doi:10.1002/humu.22980

12. Danks DM, Cotton RG, Schlesinger P. Letter: Variants forms of phenyl-
ketonuria. Lancet. 1976;1(7971):1236–1237. doi:10.1016/s0140-6736 
(76)92179-6

13. Milstein S, Orloff S, Spielberg S, et al. Hyperphenylalaninemia due 
to phenylalanine hydroxylase cofactor deficiency. Pediatr Res. 
1977;11:460.

14. Danks DM, Bartholome K, Clayton BE, et al. Malignant hyper-
phenylalaninemia: Current status (June 1977). J Inher Metab Dis. 
1978;1(2):49–53. doi:10.1007/BF01801843

15. Rasmussen C, Danks A. Double Helix, Double Joy: David Danks, the 
Father of Clinical Genetics in Australia. Melbourne, Australia: Melbourne 
University Press; 2010.

16. Niederwieser A, Blau N, Wang M, et al. GTP cyclohydrolase 1 
defieciency, a  new enzyme defect causing hyperphenylalanin-
emia with neopterin, biopterin, dopamine, and serototonin defi-
ciencies and muscular hypotonia. Eur J Pediatr. 1984;141(4):208–214. 
doi:10.1007/BF00572762

17. Blau N, Dhondt JL, Guibaud P, Kuster T, Curtius HC. New variant of 
hyperphenylalaninaemia with excretion of 7-substituted pterins. 
Eur J Pediatr. 1988;148(2):176. doi:10.1007/BF00445941

18. BIODEF: International Database of Tetrahydrobiopterin Deficien-
cies. www.biopku.org/home/biodef.asp. Dostęp 22.05.2020.

19. Porta F, Ponzone A, Spada M. Long-term safety and effectiveness 
of pramipexole in tetrahydrobiopterin deficiency. Eur J Pediatr Neu-
rol. 2016;20(6):839–842. doi:10.1016/j.ejpn.2016.08.006

20. Cabalska B, Nowacka M, Nowaczewska I, Żekanowski C, Zorska K. 
Nietypowe postaci fenyloketonurii – efektywność leczenia. Med 
Wieku Rozw. 2002;6(3):193–202.

21. Blau N, van Spronsen FJ. Disorders of phenylalanine and tetrahydro-
biopterin metabolism. W: Blau N, Duran M, Gibson KM, Dionisi-Vici C, 
red. Physician’s Guide to the Diagnosis, Treatment, and Follow-up of 



K.K. Hozyasz. Fenyloketonuria nietypowa282

Inherited Metabolic Diseases. Berlin, Heidelberg, Niemcy: Springer-Ver-
lag; 2013;3–21.

22. Blau N, Martinez A, Hoffmann GF, Thony B. DNAJC12 deficiency: 
A  new strategy in the diagnosis of hyperphenylalaninemias. Mol 
Genet Metab. 2018;123(1):1–5. doi:10.1016/j.ymgme.2017.11.005

23. van Spronsen FJ, Himmelreich N, Rüfenacht V, et al. Heteroge-
neous clinical spectrum of DNAJC12-deficient hyperphenylalanin-
emia: From attention deficit to severe dystonia and intellectual 
disability. J Med Genet. 2017;55(4):249–253. doi:10.1136/jmedgenet 
-2017-104875

24. Straniero L, Guella I, Cilia R, et al. DNAJC12 and Dopa-responsive 
nonprogressive Parkinsonism. Ann Neurol. 2017;82(4):640–646. 
doi:10.1002/ana.25048

25. Anikster Y, Haack TB, Vilboux T, et al. Biallelic mutations in DNAJC12 
cause hyperphenylalaninemia, dystonia, and intellectual disability. 
Am J Hum Genet. 2017;100(2):257–266. doi:10.1016/j.ajhg.2017.01.002

26. He HL, Lee YE, Chen HP, et al. Overexpression of DNAJC12 predicts 
poor response to neoadjuvant concurrent chemoradiotherapy in 
patients with rectal cancer. Exper Mol Pathol. 2015;98(3):338–345. 
doi:10.1016/j.yexmp.2015.03.029

27. Jung-Kc K, Himmelreich N, Prestegard KS, et al. Phenylalanine 
hydroxylase variants interact with co-chaperone DNAJC12. Hum 
Mutat. 2019;40(4):483–494. doi:10.1002/humu.23712

28. Feng Y, Liu S, Tang C, et al. Identification of an inherited pathogenic 
DNAJC12 variant in a patient with hyperphenylalalinemia. Clin Chim 
Acta. 2019;490:172–175. doi:10.1016/j.cca.2018.09.002

29. Danecka MK, Woidy M, Zschocke J, Feillet F, Muntau AC, Gerst-
ing  SW. Mapping the functional landscape of frequent phenyl-
alanine hydroxylase (PAH) genotypes promotes personalized 
medicine in phenylketonuria. J Med Genet. 2015;52(3):175–185. 
doi:10.1136/jmedgenet-2014-102621

30. Danecka MK. Molecular mechanisms of PAH function in response 
to phenylalanine and tetrahydrobiopterin binding: Implications for 
clinical management [rozprawa doktorska]. Monachium, Niemcy:  
Maximilians-Universität München; 2016. https://edoc.ub.uni-muen 
chen.de/19408/. Dostęp 22.05.2020.

31. Brennestuhl H, Jung-Klawitter S, Assmann B, Opladen T. Inherited dis-
orders of neurotransmitters: Classification and practical approach-
es for diagnosis and treatment. Neuropediatrics. 2019;50(1):2–14. 
doi:10.1055/s-0038-1673630

32. Matsubara Y, Gaull GE. Biopterin and neopterin in various milks 
and infant formulas. Am J Clin Nutr. 1985;41(1):110–112. doi:10.1093 
/ajcn/41.1.110

33. Weinmann A, Post M, Pan J, et al. Tetrahydrobiopterin is present 
in high quantity in human milk and has a  vasorelaxing effect on 
newborn rat mesenteric arteries. Pediatr Res. 2011;69(4):325–329. 
doi:10.1203/PDR.0b013e31820bc13a

34. Durrer KE, Allen MS, von Herbing IH. Genetically engineered pro-
biotic for the treatment of phenylketonuria (PKU): Assessment of 
a novel treatment in vitro and in the PAHenu2 mouse model of PKU. 
PLoS One. 2017;12(5):e0176286. doi:10.1371/journal.pone.0176286

35. Belik J, Shifrin Y, Arning E, et al. Intestinal microbiota as a tetrahy-
drobiopterin exogenous source in hph-1 mice. Sci Rep. 2017;7:39854. 
doi:10.1038/srep39854

36. Tong X, Liang P, Wu S, et al. Disruption of PTPS gene causing pale 
body color and lethal phenotype in the silkworm, Bombyx mori. Int 
J Mol Sci. 2018;19(4):E1024. doi:10.3390/ijms19041024

37. van Wegberg AM, MacDonald A, Ahring K, et al. The complete Euro-
pean guidelines on phenylketonuria: Diagnosis and treatment. 
Orphanet J Rare Dis. 2017;12:162. doi:10.1186/s13023-017-0685-2

38. Jones L, Goode L, Davila E, et al. Translational effects and cod-
ing potential of an upstream open reading frame associated with 
DOPA responsive dystonia. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 
2017;1863(6):1171–1182. doi:10.1016/j.bbadis.2017.03.024

39. Frye RE, Slattery J. The potential role of nitrous oxide in the etiol-
ogy of autism spectrum disorder. Transl Psychiatry. 2016;16(5):e812. 
doi: 10.1038/tp.2016.89

40. Latremoliere A, Latini A, Andrews N, et al. Reduction of neuropath-
ic and inflammatory pain through inhibition of tetrahydrobiop-
terin pathway. Neuron. 2015;86(6):1393–1406. doi:10.1016/j.neuron 
.2015.05.033

41. Teraishi T, Kajiwara M, Hori H, et al. 13C-phenylalanine breath test 
and serum biopterin in schizophrenia, bipolar disorder and major 
depressive disorder. J Psychiatr Res. 2018;99:142–150. doi:10.1016/j 
.jpsychires.2018.01.019

42. Sokoloff L. Seymour Kaufman 1924–2009. A  Biographical Memoir. 
Waszyngton, DC: National Academy of Sciences; 2010.

43. Tabata H, Hasegawa T, Nakagoshi M, et al. Occurrence of biopter-
in in the wings of Morpho butterflies. Experientia. 1996;52(1):85–87. 
doi:10.1007/BF01922422

44. Nöthiger R. Ernst Hadorn, a pioneer of developmental genetics. Int 
J Dev Biol. 2002;46(1):23–27.

45. Hozyasz KK. 80-lecie fenyloketonurii. Część III: Charles E. Dent 
– biochemik-naukowiec i klinicysta, który dostrzegł piętno choroby 
matki u potomstwa i zrutynizował badanie profilu aminokwasów. 
Pediatr Pol. 2017;92(3):352–359. doi:10.1016/j.pepo.2017.01.002


