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Modern pediatric aspects of children phenylketonuria
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Aim. To study the peculiarities of somatic diseases, namely, respiratory and digestive systems, the specificity of the vaccination 
period and the analysis of the physical development of variants in children with PKU.
Materials and methods. The study was conducted using Ukraine Charitable Organization “Association of Parents of Children 
with phenylketonuria "Generations", that gave 47 medical records for further investigation and mathematical processing of statistical 
data Anthropometric indices were calculated using empirical formulas, centile tables, method of signal deviations in.. depending on 
the age of diagnosis and duration of diet therapy the patients were divided into three age groups.
Results. It was found that among the respiratory diseases are the most common viral respiratory infection (VRI), in 100% of children. 
In 22.45% of cases of VRI is complicated by obstructive bronchitis, 14.29% - pneumonia; 57.14% of the cases of obstructive 
bronchitis caused by allergic reactions. Found that 100% of affected children have GIT pathology.  Among the diseases of the 
digestive system prevalent diseases are hepatobiliary tract (83.67%), pancreas pathology (62.07%), chronic gastroduodenitis 
(18.37%), giardiasis (16.33%) and dysbiosis (40.82%). Children with PKU in 71.43% of cases revealed the postponement of 
preventive vaccinations for medical reasons. 63.27% of the patients have response that accompanied systemic vaccination in the 
form of allergic reactions. The largest deviation in physical development found in the first two groups of patients with PKU, average 
age at the time of the survey 6.1 and 9.3 years, but often the most disharmonious development occurs in younger children.There is 
normalization of physical development in children with PKU with age.
Conclusion. The findings indicate a high incidence of PKU patients with respiratory and gastrointestinal disorders, increased 
frequency of detection of vaccine-related allergic reactions, changes of physical development, that is determined by the duration of 
a diet therapy and require further detailed study.
Keywords. Phenylketonuria, children, vaccination, somatic pathology, physical development.

Современные педиатрические аспекты проблемы фенилкетонурии у детей
Митюряева И.А., Титова Т.О., Коляда Л.М., Ткалич А.О., Кириченко М.О.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина
Цель. Изучение особенностей течения соматических заболеваний, а именно респираторной и пищеварительной 
системы, специфичность периода вакцинации и анализ вариантов физического развития у детей, больных ФКУ
Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью БО Украины «Объединение родителей детей, больных 
ФКУ "Поколение"», которые предоставили 47 медицинских карточек для дальнейшего изучения и математической обра-
ботки статистических данных. Антропометрические показатели вычислялись с помощью эмпирических формул, центильных 
таблиц, метода сигнальных отклонений. В зависимости от возраста установления диагноза и продолжительности диетоте-
рапии, больные были разделены на три возрастные группы.
Результаты. Установлено, что среди респираторных заболеваний наиболее распространены острая респираторная 
вирусная инфекция (ОРВИ), у 100% детей. В 22,45% случаев ОРВИ осложняется обструктивным бронхитом, а в 14,29% - 
пневмонией; 57,14% случаев обструктивного бронхита обусловленные аллергической реакцией. При исследовании пато-
логии пищеварительной системы выявлено, что у 100% больных детей присутствует патология желудочно - кишечного трак-
та (ЖКТ). Среди заболеваний пищеварительной системы превалируют патологии гепатобилиарного тракта (83,67%), 
поджелудочной железы (62,07%), хронический гастродуоденит (18,37%), лямблиоз (16,33%) и дисбактериоз (40.82%). У 
детей, больных ФКУ в 71,43% случаев обнаружилось перенос сроков профилактических прививок по медицинским пока-
заниям. У 63,27% больных  вакцинация сопровождалась системным ответом в виде аллергических реакций. Наибольшее 
отклонение в физическом развитии обнаружено в первых двух группах больных ФКУ, со средней длительностью диетотера-
пии - 6,1 и 9,3 года. Применение специальных аминокислотных смесей с возрастом приводит к нормализации показателей 
физического развития у детей, больных ФКУ.
Заключение. Полученные данные указывают на высокую заболеваемость больных ФКУ респираторной и желудочнокишеч-
ной патологией, увеличение частоты выявления  поствакцинальных аллергических реакций, изменений показателей физического 
развития, что определяется длительностью применения специальной диетотерапии и требует дальнейшего детального изучения.
Ключевые слова. Фенилкетонурия, дети, вакцинация, соматическая патология, физическое развитие.
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Серед проблем сучасних дитячих хвороб особливе місце 
займають спадкові дефекти обміну, що супроводжуються 
неврологічними ускладненнями і поведінковими пору-
шеннями [1]. Фенілкетонурія (ФКУ) - це одне з найбільш 
поширених важких аутосомно-рецесивних захворювань, 
обумовлене спадковим дефектом ферменту фенілаланінгі-
дроксилази. Внаслідок накопичення і токсичної дії феніла-
ланіну і його похідних в тканинах і в клітинах головного 
мозку, захворювання маніфестує високим ступенем недо-
умства і важкими психічними розладами, що розвиваються 
у хворих при відсутності безфенілаланінової дієти з пер-
ших днів життя [2]. ФКУ є однією з найбільш поширених 
ензимопатій, частота дефекту в Європі становить у серед-
ньому 1:10000 та 1:70000 в  Україні [3, 4]. На основі прийня-
того Закону України «Про внесення змін до Основ законо-
давства України про охорону здоров’я щодо забезпечення 
профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворю-
вань» (№1213-V11  від 15.04.2014 та Постанови №160 
Кабінету Міністрів України від 31.03.2015) зацікавленість 
науковців до вивчення клінічних  соматичних проявів спад-
кових захворювань постійно зростає.

Метою дослідження було вивчення особливостей пере-
бігу соматичних захворювань, а саме респіраторної та 
травної системи, специфічність періоду вакцинації та ана-
ліз варіантів фізичного розвитку у дітей, хворих на ФКУ. 

Матеріали і методи. Дослідження проводилось за допо-
могою БО України  «Об'єднання батьків дітей хворих на ФКУ 
"Покоління"», які надали 47 медичних карток для подаль-
шого вивчення і математичного оброблення статистичних 
даних. Було проведення вимірювання росту та маси тіла 
хворих на ФКУ, отримані антропометричні показники 
обчислювались за допомогою емпіричних формул, цен-
тильних таблиць, методу сигнальних відхилень. В залеж-
ності від віку встановлення діагнозу та тривалості дієтоте-
рапії хворих було розподілено на три групи:  І група – з 
віком встановлення діагнозу до 1 місяця (середня трива-
лість дієтотерапії -  6,1 рік);  ІІ група – від 1 місяця до 1 року 
(середня  тривалість дієтотерапії - 9,3 роки); ІІІ група – біль-
ше 1 року (середня тривалість дієтотерапії - 14,1 рік).

Результати дослідження. Захворювання дихальної сис-
теми посідає одне з провідних місць у структурі соматич-
них хвороб дітей з ФКУ. Виявлено, що серед респіраторних 
захворювань найбільш поширеним є гостра респіраторна 
вірусна інфекція (ГРВІ) у 100% дітей, що характеризується 
затяжним перебігом (2-3 тижні), та значною частотою 
виникнення -  від 5 до 10 разів на рік. У 22,45% випадках 
ГРВІ ускладнюється обструктивним бронхітом, у 14,29% – 
пневмонією. 57,14% випадків обструктивного бронхіту 
зумовлені обтяженою алергічною реакцією Частота захво-
рювань на ГРВІ майже не залежить від тривалості дієтоте-
рапії. Так, у І групі середня кількість ГРВІ на рік становить 4,4 
випадки, у ІІ групі – 3,3; у ІІІ групі – 4,8 разів. 

При аналізі лікування ускладнень ГРВІ виявилось, що 
серед антибактеріальних препаратів провідне місце займа-

ють препарати з групи пеніцилінів (32,65%), цефалоспори-
нів (28,57%) та макролідів (24,49%) (рис. 1). Проте, у 12,24% 
потребувалася заміна антибактеріального препарату через 
його неефективність. 

При досліджені патології травної системи виявлено, 
що  у 100% хворих дітей є патологія шлунково - кишково-
го тракту (ШКТ). У переважної більшості хворих ФКУ (у 
83,67%) визначаються захворювання гепатобіліарної 
системи. Серед них прояви гепатозу - у 30,61%; гострий 
(Г), хронічний (Х) холецистит - у 30,61%; дискінезія жов-
човивідних шляхів ( ДЖВП) - у 48,98% дітей. 

Патологія підшлункової залози наявна у 62,07% дослід-
жуваних: реактивний  панкреатит -  у 24,14%; диспанкре-
атизм -  у 41,38%; Г і Х панкреатит - у 30,61% дітей з ФКУ. 
Серед  інших частих патологій ШКТ відмічаються хроніч-
ний гастродуоденит (18,37%), лямбліоз (16,33 %) та дис-
бактеріоз (40,82%).

В залежності від тривалості використання дієтотерапії 
змінюється характер проявів захворювань ШКТ. Так, у І 
групі з перелічених патологій найчастіше діагностують 
гепатоз, ДЖВП, дисбактеріоз та диспанкреатизм (41,67%, 
16,67%, 33,33%, 33,33% відповідно); у ІІ групі превалюють 
ДЖВП, реактивний панкреатит, дисбактеріоз та гострий 
холецистит (52,17%, 52,17%, 39,13%, 30,43% відповідно); 
у ІІІ групі вже наявні всі перераховані патології (рис. 2).

Вивчаючи дані відносно профілактичних вакцинацій, 
було помічено їх невідповідність щодо календарю 
щеплень. Серед досліджених виявлено у більшості 
(71,43%) випадків перенесення термінів профілактичних 
щеплень за медичними показаннями. Головною причи-
ною відмови від вакцинацій є висока частота вірусних та 
інфекційних захворювань різних органів та систем впро-
довж перших 3 років життя, яка складає у середньому 5 - 
10 разів за рік. 

Рис. 1. Варіанти антибактеріальної терапії ускладнень ГРВІ 
у хворих на ФКУ

Рис. 2. Варіанти патології ШКТ у дітей, хворих на ФКУ
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З іншого боку, виявлено, що у 63,27% дітей, хворих на 
ФКУ, щеплення супроводжувались системною відповід-
дю у вигляді алергічних реакцій. З них у 55,1% дітей було 
діагностовано гіперергічну реакцію на адсорбовану 
коклюшно-дифтерійно-правцеву вакцину (АКДП), у 
44,9% на бацилу Кельметта – Герена (БЦЖ), у 36,73% 
досліджуваних була алергічна реакція на обидві вакци-
ни (рис. 3).

Серед зафіксованих випадків алергічних реакцій най-
більш частими були прояви у вигляді атопічного дерма-
титу, себорейного дерматиту, алергічного дерматиту та 
гострого алергозу. Наявність високої частоти алергіч-
них поствакцинальних проявів підтверджується  зміна-
ми функціонування жовчовивідних шляхів та вищевка-
заними ознаками дисбактеріозу у хворих на ФКУ, що 
необхідно враховувати при підготовці до проведення 
вакцинації.

Вивчення варіантів фізичного розвитку показало 
наступне: у І групі дітей, хворих на ФКУ,  виявлено серед-
ній рівень фізичного розвитку у 25% дітей та велику кіль-
кість відхилень: високий рівень фізичного розвитку у 
25%, низький – у 41,67%, вище середнього – у 8,33%;  гар-
монічний розвиток спостерігався у 58,33% та дисгармо-
нічний розвиток відповідно у 41,67%. Вже у ІІ групі дітей 
середній рівень розвитку наявний у майже половини 
досліджуваних –  43,48%, вище середнього – у  39,13%, 
низький та високий рівні –  по 8,7%; гармонічний розви-
ток – у 43,48%, дисгармонічний –  у 56,52% .У ІІІ групі 
середній розвиток становить практично у всіх (85,7%) 
пацієнтів, нижче середнього – у 14,2%; гармонічний та 
дисгармонічний тип розвитку спостерігався відповідно у 
85,7% та 14,2% (рис. 4, 5). 

Висновки: 
1. Діти з діагнозом ФКУ схильні до затяжного та 

ускладненого перебігу захворювань дихальної 
системи, частота та тяжкість ускладнень не залежить 
від віку постановки діагнозу та тривалості дієтотерапії.

2. У всіх дітей, хворих на ФКУ, є прояви патології  
ШКТ, серед яких частіше виявляються захворювання 
жовчовивідних шляхів, підшлункової залози та 
дисбактеріоз. Кількість та тяжкість  захворювань  
ШКТ прямо пропорційна  тривалості використання 
спеціалізованої дієтотерапії при ФКУ, що потребує 
розробки відповідних профілактичних програм.

3. Встановлено високу частоту поствакцинальних 
алергічних проявів та перенесення за медичними 
показаннями терміну проведення календаря 
щеплень у  дітей, хворих на ФКУ. Необхідне 
подальше вивчення цієї проблеми та розробка 
нових оптимальних рекомендацій щодо вакцинації 
таких пацієнтів.

4.  Найбільші відхилення у фізичному розвитку 
виявлено у  перших двох групах, хворих ФКУ, з 
середньою тривалістю дієтотерапії  на момент 
обстеження - 6,1 та 9,3 роки,  проте максимум 
дисгармонійного розвитку найчастіше зустрічається 
у наймолодших дітей. З віком спостерігається 
нормалізація показників фізичного розвитку у дітей, 
хворих на ФКУ, що можливо пов’язано зі 
збільшенням часу дієтотерапії.
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